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IV 

  :ملخص

العالقة الرتابطية بني التسويق الدويل والتجارة االلكرتونية وكيف هلذه األخرية  عن شفدف هذه األطروحة، للك

أن تكون وسيلة من وسائل التسويق الدويل يف اخرتاق األسواق الدولية، وليس التصدير، الشراكة، الرتخيص، 

  .واالستثمار املباشر هي اخليارات الوحيدة املطروحة أمام صناع القرار

الضوء على املنطقة العربية، من خالل استعراض واقع التجارة االلكرتونية العربية ومؤهالت  هذه الدراسةتسلط 

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف استضافة هذا النوع من التجارة واجلهود واملبادرات العربية 

ت واملؤسسات العربية واألجنبية يف اخرتاق الرامية لتحسينها وتطويرها ألن تكون البديل االسرتاتيجي أمام الشركا

 .األسواق الدولية

، جتارة نقالة، اقتصاد ، تسويق إلكرتوينتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتسويق دويل،  :الكلمات المفتاح

  .، مواقع الكرتونية، الدول العربيةاالنرتنت

Résumé: 

Cette thèse, a pour butdetrouver la corrélationentre le 
marketinginternationalet le commerce électronique, et commentcelle-
ci peutêtre un moyen demarketing internationalà pénétrer les 
marchésinternationaux, et non seulement l'exportation, de partenariat, 
de licence, et les investissements directssont les seules optionsdevant 
lesdécideurs. 

Cette étude met en évidence la région arabe, grâce à un examen de la 
réalité du commerce électronique arabe et laqualification de 
l'infrastructure de l'information et de la communication à accueillir ce 
type de commerce, et Clarifier les efforts arabes et des initiatives à cet 
égard, dans le but d'être un choixstratégique devant les entrepriseset 
les institutions Pourpénétrer les marchés internationaux. 

Les mots clés:Marketing international,TIC, E-Marketing, Commerce 
mobile, Économie de l'Internet, Sites Web, Pays arabes. 
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  :تمهيد
الرواج الذي تلقاه مواقع التسوق  مع الضجة الناشئة حول نشاط التجارة اإللكرتونيةتالزمت 

والتجزئة يف فضاء الشبكة، حيث حتول عدد كبري من شركات األعمال إىل ممارسة النشاط عرب 
أساس فيزيائي هلا  الشبكة العنكبوتية، بعد أن قامت شركات جديدة من رحم اإلنرتنت بدون

يف جمال التجارة اإللكرتونية وزامحت الشركات التقليدية حمققة جناحات عديدة، أقلها النجاح يف 
والوصول إىل أسواق عاملية مفتوحة بدءًا من فئة املبادرين األوائل واليت تتألف من  االنتشار

مة املواقع وإدارا فاقت كل الذين أنشئوا متاجر إلكرتونية يف وقت مبكر واكتشفوا أن تكلفة إقا
التوقعات، كما كانت العوائد أقل مما انتظروا، مث فئة املرتددين الذين فضل بعضهم البقاء  

اليت تسري فيها أنشطة التجارة اإللكرتونية، وفضل البعض اآلخر التأين ألن  لالجتاهاتكمراقبني 
الوقت الذي طرحت فيه الفئة السوق ليست كبرية مبا فيه الكفاية ألجل حتقيق األفضل، يف 

وإجياد إطار  األخرى مسألة األمان يف التعامالت املالية من خالل استخدام بطاقات االئتمان
قانوين حيكم هذه العالقات يتسم بالدقة و املوثوقية لضمان حقوق مجيع األطراف يف الوقت 

  .الخرتاقاتواالذي شهد فيه هذا النوع اجلديد من التجارة الكثري من التجاوزات 
اإلنرتنت واإلنرتنت نفسه بصورة جد قوية وسريعة  لقد تطورت العالقة بني مستخدمي

استغالله خللق  مكنأما وهذا اإلنرتنت  مصطلح مدمنو إىل درجة ما اصطلح على البعض
أو مؤسسات  أطرف العالقة التجارية من البائع واملشرتي وحىت وسيط سوءا أكانوا الرتابط بني

بسرعة كبرية يف كافة أرجاء العامل نظرًا للمزايا  التجارة التجارة اإللكرتونية ث منتحيأفراد، 
الكثرية اليت تتفوق فيها على التجارة التقليدية كتخفيض حجوم البضائع املخزنة وبالتايل 
املخازن، ختفيض مستوى البريوقراطية وبالتايل تسريع إجناز التعامالت للحصول على أفضل 

  ...ألمان، ربح الوقت، ترشيد االستهالك واإلنفاقسعر ممكن، ا
والدول اآلسيوية كاليابان  يف أمريكا الشمالية وأوروبا ويتمركز النشاط األكرب للتجارة اإللكرتونية

وسنغافورة وكوريا اجلنوبية وبدأ يتسارع يف األعوام األخرية يف البلدان العربية وخاصة اخلليج 
اإلنرتنت كأداة  الستخدامأدركت هذه البلدان األمهية القصوى بعد أن  مصر واألردن العريب،
مع كثري من مناطق العامل  مقارنة وين يف بلداننا العربية متدنياً إذ مازال التسوق اإللكرت  للتجارة

لكن معدالت ازدياد التسوق اإللكرتوين فيها مرتفعة  األخرى من حيث حجم التداول النقدي،



 : مقدمةال

 
 ج 

من اهتمام الشركات العاملية أو العربية يف اخلارج ينصب على منطقتنا نسبياً، وهلذا فإن جزءًا 
العربية آملني أن حتظى بنصيب من عائدات املبيعات يف واحدة من أكثر مناطق العامل غىن 

  .سواء على مستوى دخل الفرد أم الدخل العام
 

ات حملية، أو بالتحالف مع شرك م باستحداث فروع ووكاالت إقليميةويتجلى هذا االهتما
بل وقد انتقل تفكري الكثري من  هذه البلدان،يف فيما تغطي بعض الشركات األجنبية بنشاطاا 

من موضع التابع أو املدافع يف وجه املنافسة العاملية الشرسة اليت  االنتقالالشركات العربية من 
عن طريق احمللية  غري األسواقإىل املتحدي أو املخرتق هلا بالتواجد يف  اوصلت إيل عقر داره

  .هذه التقنية اجلديدة يف التجارة اليت اختصرت الطريق  وأزالت الكثري من القيود
  

  :إشكالية الدراسة
  : كالتايل  هذه الدراسة طرح إشكاليةن من هذه اخللفيات انطالقا

الشركات  بية أن تكون خيارا استراتيجيا أماميمكن للتجارة اإللكترونية العر  إلى أي مدى
  بية لغزوا األسواق الدولية؟العر 
  

  :ولتبسيط هذه اإلشكالية ميكن طرح بعض اإلشكاليات الفرعية التالية
  ما مدى التطور الذي شهدته التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب؟ •
 هل تقلصت الفجوة بني التجارة اإللكرتونية العربية والتجارة اإللكرتونية العاملية؟ •
 إللكرتونية شكال من أشكال الدخول إىل األسواق الدولية؟هل ميكن اعتبار التجارة ا •
اليت نشأت بني املستهلك اإللكرتوين العريب والتجارة  االرتباطما مدى درجة  •

 اإللكرتونية؟
على هذه الوسيلة للدخول يف األسواق الدولية ومواجهة  االعتمادإىل أي درجة ميكن  •

 املنافسة الكونية؟
يه التجارة اإللكرتونية العربية يف املستقبل القريب ما الشكل الذي سوف تؤول إل •

 والبعيد؟
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 :فرضيات الدراسة
 اإلشكاليات الدراسات السابقة واخللفية النظرية ملوضوع الدراسة، ويف ظل على ضوء

 ة يف هذهميكن صياغة مجلة من الفرضيات اليت ميكن أن تكون مبثابة اإلنطالق املطروحة،
  :كما يلي  دراسةال

التجارة اإللكترونية سبيل كل تاجر للوصول إلى المستهلك بأسرع وقت  ارباعتب  
وأقل جهد دون اعتبار للحدود الجغرافية فيمكن للتجارة اإللكترونية العربية أن تكون 
خيارًا استراتيجيا لدى الشركات العربية للتواجد في جميع األسواق سواء كانت محلية أو 

  .أجنبية
ية العربية تطورًا مهما فقد مست مجيع ااالت كالفندقة، شهدت التجارة اإللكرتون •

  ...أكوالتالنقل، الكتب، املعدات واآلالت وحىت امل
تتشابه التجارة اإللكرتونية العربية، مع العاملية يف معظم خصائصها، لكنها ختتلف من  •

ساط حيث درجة تطورها، إذ تعترب أدىن من العاملية وأدى انتشارها وتداوهلا يف األو 
 .العربية إىل تقليص الفجوة بني النوعني

تعددت أشكال الدخول إىل األسواق الدولية من تصدير، شراكة، عقود تراخيص  •
قدمية ولكن بظهور التجارة االلكرتونية ولد شكل وامتياز واستثمار مباشر كلها اعتربت 

  .جديد
ام كبريين مبفاهيم وعي وإمل بل الفرد العريب أصبح لدى املستهلك اإللكرتوين العريب •

اليومية  اهتماماتهتشكل جزءا من  أصبحتفقد  ومصطلحات التجارة اإللكرتونية
على شاشات التلفاز ودخول شبكة اإلنرتنت إىل أغلب البيوت  يتتبعهبسبب ما 

 .العربية
متارس العديد من الشركات أنشطتها التسويقية من خالل مواقع التجارة االلكرتونية اليت  •

األمر الذي أتاح هلا ممارسة نشاط التسويق الدويل، هذا األخري الذي كان  متتلكها،
 .حكرا على الشركات الكربى والشركات متعددة اجلنسية فقط
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سوف تصبح التجارة اإللكرتونية جزءا ال يتجزأ من حياة الفرد العريب وبالتايل الشركات  •
صة يف ظل التحوالت العربية كنوع من أنواع الرقي والتطلع ملا هو مستحدث وخا

  . لألمم واتمعات واالقتصادية االجتماعية املناحي السريعة يف

   :سباب اختيار الموضوعأ 
تعود األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع إىل أسباب موضوعية وأخرى 

  :هاأمه لعل، شخصية
  .صلته مبواضيع التسويق الدويل والتجارة الدولية جمال ختصصنا �
ربه من جمال تدريسنا يف اجلامعة، وحماولة منا إىل اكتشاف الرابطة بني مدى ق �

اليت أغفلتها العديد من املصادر واملراجع يف  التجارة االلكرتونية والتسويق الدويل
 .هذا اخلصوص

كونه من اكثر موضوعات عصر املعلومات إثارة للجدل يف وقتنا احلاضر   �
 .وأحدث وآخر إفرازات عصر املعلومات

إثارة بعض النقاط واجلزئيات ذات الصلة باملوضوع اليت نراها مهمة للبحث   �
   .واخلوض فيها وتقريبها ألصحاب االهتمام املشرتك

الشخصي ملثل هذه املواضيع وكل ما له عالقة بتكنولوجيا املعلومات وكل  امليول �
صاهلا ما هو ديناميكي، قصداً منا أن نكون واسطة إلبالغ مثل هذه املفاهيم وإي

 .ملن له اهتمام ا، وقصدا منا للقيام بعملية حتديث لبحث املاجستري
وأكادمييا ألن تضيف هذه األطروحة قيمة للمكتبة العربية وأن تكون مرجعا  �

  .للباحثني والدارسني إنشاء اهللا

  
  :أهمية الدراسة

شبكة اإلنرتنت بفضل القفزة الكبرية اليت وصلت إليها ثورة املعلوماتية والتطور املطرد ل 
الدور الرئيس لعصر املعلومات وجعلها البنية  وانتشارها وتوسعها امللحوظ خوهلا أن تلعب

التحتية يف عامل األعمال إلجناز عمليات التبادل التجاري بفرتات زمنية قياسية خمفضة بذلك 
   .التكاليف املرتفعة
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اإللكترونية كخيار استراتيجي  التجارة :بـ ةاملوسوم هذه الدراسة تنبع أمهيةمن هنا      
  -واقع وتحديات - للتواجد في األسواق الدولية ومقومات إقامتها في الوطن العربي

ن صورة املشهد العريب العام، من خالل املشاهد القطرية اجلزئية، يف خمتلف ابيكمحاولة لت
التسويق  تبين ومقومات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل للبنية التحتية لبلدان العربيةا

لية بعد معرفة والتجارة اإللكرتونية وكيفية توظيفها كوسيلة لغزو األسواق الدو  اإللكرتوين
  .تطلباا والتحديات اليت ستواجههام
  

  :أهداف الدراسة
تشكل البنية التحتية املتواجدة يف الدول العربية مقارنة بالدول املتطورة بنية ما تزال يف بداية 

لذي تنعكس آثاره على مستوى التجارة اإللكرتونية ومنوها، وعليه دف هذه الطريق األمر ا
  :إىل الدراسة
   .يف الوطن العريبالتجارة اإللكرتونية  التطور الذي شهدته التعرف إىل �
  .جوانب واستخدامات تكنولوجيا املعلوماتمدى تأقلم اتمع العريب مبختلف  �
وعالقتها بالتأخر  العربية والدول املتطورة اكتشاف الفجوة الرقمية احلاصلة بني دول �

  .وتقليص تلك الفجوة وحماولة مواكبة الركب التكنولوجي املسجل يف هذه املنطقة،
إبراز التجارة االلكرتونية كأسلوب جديد الخرتاق األسواق الدولية، األسلوب حماولة  �

  .مراجع ومصادر التسويق الدويلأغلب الذي مل تتعرض له 
شركات العربية الصغرية منها والكبرية، املادية واالفرتاضية على االعتماد مدى قدرة ال �

، واكتشاف تداعيات على هذا األسلوب يف الدخول إىل أسواق مل تكن مألوفة من قبل
   .هذا التأقلم 

  
  :الدراسات السابقة

قة بني التجارة االلكرتونية وأشكال التواجد يف قليلة هي الدراسات اليت عاجلت العال
األسواق الدولية، بل حىت على مستوى الكتب واملراجع اليت حتدثت عن التسويق الدويل 
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واألسواق الدولية مل تشر إىل التجارة االلكرتونية كأحد أساليب اخرتاق األسواق الدولية، وعليه 
  :مبحاور البحث أو أجزاء منه نورد بعضا منهاجاءت العديد من الدراسات اليت كان هلا عالقة 

التسويق الدويل ودوره يف : ، بعنوان)2010(دراسة حممد سيد حممد حممد حسني �
اقتحام األسواق الدولية، باعتبار التسويق الدويل هو املالذ اآلمن إلشباع حاجات 

الشركات األسواق الدولية اليت تناسب املستهلك احلايل واملرتقب، وأن تدويل أسواق 
 .واملنظمات من أهم عوامل جناحها ومنوها

معوقات تطبيق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر : ، بعنوان)2010(دراسة مولود غزيل �
وسبل معاجلتها، بوصفها دراسة جاءت لتسليط الضوء على املشاكل اليت حتول دون 

 .، فهي دراسة حمليةتطبيق التجارة االلكرتونية يف اتمع اجلزائري، واحللول املمكنة
دور وأمهية االنرتنت يف التسويق الدويل، حيث : ، بعنوان)2007(دراسة زكي حنوش �

تناولت قدرة شبكة االنرتنت على تغيري دور التسويق الدويل، من كوا جمرد قناة 
تسويقية إىل كوا ثورة يف جمال التسويق الدويل وعهد جديد للشركات الصغرية منها 

ول األسواق العاملية، مرورا باملنافع واخلدمات والتحديات هلذا والكبرية لدخ
 .األسلوب

أمهية املزيج التسويقي الدويل يف أداء : ، بعنوان)2005(دراسة إمساعيل قرينات �
النشاط التسويقي الدويل للمؤسسة، اليت بينت أمهية الوظائف التسويقية يف ترشيد 

أجل تصريف املنتجات يف خمتلف  القرارات املتخذة من طرف متخذي القرار من
 .األسواق الدولية، وكيفية اغتنام الفرص التسويقية املتاحة يف تلك األسواق

التجارة االلكرتونية، حتميتها وواقعها يف : ، بعنوان)2005(دراسة مسية دميش �
اجلزائر، اليت تطرقت يف أجزائها إىل واقع التجارة االلكرتونية يف العامل والعامل العريب 

 .واجلزائر ، ومدى مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اال التجاري
تكنولوجيا املعلومات احلديثة وأثرها : ، بعنوان)2005(دراسة عصام حممد البحيصي �

اليت أبرزت املزايا  -الواقع الفلسطيين–على القرارات اإلدارية يف منظمات االعمال 
ها نتيجة الستخدامها تكنولوجيا املعلومات اليت ميكن ملنظمات األعمال حتقيق
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احلديثة، وخاصة تكنولوجيا االنرتنت وشبكات االتصال الداخلية واخلارجية يف دولة 
 .فلسطني

مدى مسامهة نظام تقييم جاهزية : ، بعنوان)2003(دراسة حممد بن ديلم القحطاين �
ى التصدير كأحد التصدير للدخول إىل األسواق الدولية، حيث تطرقت إىل الرتكيز عل

أساليب اخرتاق األسواق الدولية، ومدى جاهزية املؤسسات العربية من خالل نقاط 
 .قوا وضعفها يف تبين هذا األسلوب

دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال التسويق، اليت : ، بعنوان)2002(دراسة إبراهيم خبيت �
هداف التسويق يف عاجلت العالقة بني اسرتاتيجيات االنرتنت وكيفية تكييفها أل

 .املؤسسات اخلدمية اجلزائرية، للوصول إىل إقامة جتارة إلكرتونية آمنة حملياً 
 

  
  :حدود الدراسة

  :ميكن رسم حدو د الدراسة باألبعاد الثالثة التالية
من حيث املوضوع، فإن هذه الدراسة تندرج ضمن التوفيق بني جمالني أوهلما التسويق 

م حماوره عن أشكال التواجد يف األسواق الدولية والذي له صلة الدويل، الذي يتحدث يف أه
ذا املوضوع، وثانيهما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتقنية بشكل عام اليت تعترب 

  .الدعامة واحلامل للتجارة االلكرتونية، الوسيلة أو التقنية اجلديدة لغزو األسواق الدولية
ت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع التجارة أما من حيث البعد املكاين، جاء
وحتديات هذه التجارة باإلضافة إىل البنية التحتية االلكرتونية يف العامل العريب، ومقومات 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأهم املبادرات واجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف املنطقة 
  .العربية من احمليط إىل اخلليج

د الزمين، اعتمدت الدراسة على قاعة بيانات احصائية امتدت يف الفرتة بني أما البع
، واالشارة يف مواطن ضيقة إىل بعض األرقام واإلحصائيات يف سنوات 2010و 2000
  .2013و 2012، 2011

  :منهج الدراسة



 : مقدمةال

 
 ط 

احلقائق واملعلومات عن  يعتمد هذا البحث على األسلوب النظري املكتيب الذي يقوم على مجع
املعلومات للتوصل إىل النتائج  طبيعة املشكلة املطروحة، وأيضًا طريقة الوصف والتحليل هلذه

من  إجراء مقارناتو املطلوب من البحث  املتعلقة ذا الشأن واليت تساعد إىل بلوغ اهلدف
اصة خالل التعرض ملسار التجارة اإللكرتونية العربية ومقارنتها بالتجارة اإللكرتونية العاملية وخ

يف نقاط ضيقة من املوضوع على  ناعتمدقد ا أننا على شبكة اإلنرتنت، كما االفرتاضيةاملتاجر 
الرائدة يف جمال واملواقع كتاريخ اإلنرتنت أو تاريخ تأسيس بعض الشركات (املنهج التارخيي 

  )...التجارة اإللكرتونية

  
  :أدوات الدراسة

لكوا مصدر مهم على شبكة اإلنرتنت،  بالدرجة األوىل ناعتمداأما أدوات الدراسة ف
من مصادر املعلومات وكذلك كوا الدعامة األساسية ملوضوع التجارة اإللكرتونية كما ال ميكن 

على املصادر األولية املتمثلة يف الكتب، الوثائق، والدراسات اليت سبقت هذا  االستغناء
، االستمارةالرتكيز على تقنييت  كل  فسوف نركز ،اجلانب التطبيقياملوضوع، أما فيما خيص 

ومنتديات احلوار السمعي والكتايب، بطرح أسئلة مسبقة التحضري متس خمتلف جوانب التجارة 
  .اإللكرتونية وخاصة العربية منها، وحتليل ذلك إحصائياً 

  

  : صعوبات الدراسة
  :اعرتض إعداد هذه الدراسة جمموعة من الصعوبات نوردها كما يلي

يف املنطقة العربية،  واملصادر املتعلقة جبوانب التقنية والتطور التكنولوجي قلة املعلومات �
توفر األرقام واالحصائيات خبصوص البنية التحتية لتكنولوجيا  وقلة املراكز واهليئات اليت

 .املعلومات واالتصاالت
دم صعوبة تقبل اتمع العريب للتقنية بشكل عام وابتعاده عن التجارة االلكرتونية وع �

الوثوق فيها بشكل خاص جعل من الصعب جتسيدها على أرض الواقع، وبذل جهد  
كبري لفهم املصطلحات التقنية، وبالتايل قلة االهتمام ا، مما جعل البحث والدراسة 

 .فيها قليل



 : مقدمةال

 
 ي 

موضوع التجارة االلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متجدد ومتطور يف وقت  �
 .ك املعلومات بشكل سريع مما قلل االستفادة منهاوجيز وبالتايل اهتال

يف كثري من األحيان يصعب التوفيق بني رسالة التدريس وختصيص الوقت الكايف  �
  .للبحث يف املوضوع

  
  :الدراسةهيكلة 

انبثقت فكرة موضوع التجارة االلكرتونية كخيار اسرتاتيجي للتواجد يف األسواق الدولية ومن مث 
يف الدول العربية، من تقاطع جمال التسويق الدويل مع جمال تكنولوجيا واقع هذه التجارة 

 ارتأينا ،املعلومات واالتصاالت، من خالل هذه املقاربة ورغبة منا إىل اإلحاطة جبوانب املوضوع
  .إىل تقسيم الدراسة إىل مخسة فصول

يف املبحث األول، كوا تناول الفصل األول املفاهيم األساسية واملرتبطة بإدارة األعمال الدولية 
ومنها ... الفضاء العام جلملة من العلوم كالتجارة الدولية، االقتصاد الدويل، املالية الدولية

التسويق الدويل، الذي غطينا أهم جوانبه، انطالقا من املفهوم والتطور وصوال إىل عناصر املزيج 
  .التسويقي الدويل يف املبحثني الثاين والثالث

لثاين املعنون بـأشكال التواجد يف األسواق الدولية، فهو تكملة للتسويق الدويل أما الفصل ا
املتعارف عليها من قبل رواد التسويق وحماولة منا لتبيان األشكال املتداولة لغزو األسواق الدولية 

الدويل وهي التصدير، االستثمار األجنيب، الرتاخيص واملشروعات املشرتكة، مع إبراز مزايا 
  .ب كل شكل، وذلك يف ثالثة مباحث على التوايلوعيو 

عدم ادراج التجارة االلكرتونية ضمن هذه األشكال وعدم التطرق إليها يف الكثري من املصادر 
واملراجع اليت تعىن بالتسويق الدويل ولعل السبب يف ذلك الظهور احلديث هلا، كان السبب 

 ختصيص الفصل الثالث للحديث عن الوجيه يف اخلوض يف هذا املوضوع كما كان السبب يف
يف  مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجوانب هيئت لظهور التجارة االلكرتونية، منها 

املبحث األول، نظام املعلومات يف املؤسسة يف املبحث الثاين، واقتصاد املعرفة وإدارة املعرفة يف 
  .آخر مبحث من هذا الفصل



 : مقدمةال

 
 ك 

لتسليط الضوء  - اخلصائص واآلليات –التجارة االلكرتونية العاملية جاء الفصل الرابع واملوسوم ب
على اجلانب النظري للتجارة االلكرتونية، من مفاهيم، أشكال، مرتكزات وجوانب ذات صلة 
ذه التقنية كاملستهلك واملؤسسة اإللكرتونيني، شبكات االتصال ومنها شبكة االنرتنت، 

إىل جانب مما أضافته هذه التجارة القتصادات  باإلضافة، واالطار النظري للتسويق االلكرتوين
  .هذا اال يف أربع مباحثدول رائدة يف 

أما الفصل اخلامس، فتحدث عن واقع وحتديات التجارة االلكرتونية يف املنطقة العربية من 
لومات احمليط إىل اخلليج، من خالل ثالث مباحث، كان أوهلا عن البنية التحتية لتكنولوجيا املع

واالتصاالت يف الدول العربية ومؤشرات تطورها وترتيبها ضمن دول العامل، أما املبحث الثاين 
تطرق إىل احلديث عن اجلهود العربية الرامية إىل بعث وتطوير التجارة االلكرتونية، باإلضافة إىل 

فخصص ليتناول استعراض بعض احملاوالت لالرتقاء باحملتوى الرقمي العريب، أما املبحث األخري 
مواقع التجارة االلكرتونية يف املنطقة العربية، القيمة املضافة للتجارة االلكرتونية يف الدول العربية 

  .التجارة هذه مقومات دعم وتطويرو 



  

  

  

  الفصل األول

  إدارة األعمال الدولية والتسويق الدولي
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  :تمهيد
عدد الشركات وكرب حجم املنشآت الدولية ولوجود دول خارجية داعمة ألنظمة وسياسات  الزديادنظرًا 

وحتوالت كبرية يواجه تطورات إدارية   الوقت الراهن العامل يف، بات اإلدارات احلديثة يف منظمات األعمال الدولية

  .بيئة منظمات األعمال الدوليةيف تغرياأحدثت و جذرية مست هيكل التسيري 

الرغبات هتم باتساعبات يمن جهته فإن التسويق الدويل باعتباره أحد ركائز ادارة االعمال الدولية، 

العاملة يف هذا اال أن ، اليت ختطت احلدود االقليمية للدول، مما فرض على الشركات الدولية احلاجات اإلنسانيةو 

وال  تتخطى كل العقبات واملشاكل لكي تثبت مكاا وقدرا على التكيف والبقاء يف بيئة اتسمت بالشرسة،

حبيث يعد التسويق الدويل نشاطا  ،اهتمام يف ظل املرحلة الراهنةنى به التسويق الدويل مظعلى أحد ما حي ىخيف

مواجهة املنافسة النجاح و استيعاا لضمانو  ،لتجارية يف األسواق اخلارجيـةفهم الفرص ا،مطالببياً اقتصاديا عامل

  .الدولية

  :تطرق إىليف هذا الفصل أن ن من هذا املنطلق ارتأينا
  إدارة األعمال الدولية .1

  مفهوم وتطور التسويق الدويل  .2

  عناصراملزجيالتسويقيالدويل .3
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  إدارة األعمال الدولية: المبحث األول

ىل زيادة حجم التبادل التجاري العاملي بفضل املؤسسات املالية واملصرفية االقتصادي العاملي إأدى النظام 

ىل تطور تكنولوجيا املعلومات ت الدولية واالقليمية باإلضافة إوعمليات حترير التجارة الدولية وسيادة التكتال

  .دارة االعمال الدوليةال إيتطلب زيادة االهتمام بأساليب وأشك واالتصاالت وخدماا وغريها وهذا

  :هي كما يليمن املطالب،  اً يتضمن هذا املبحث عدد 

  إدارة األعمال الدوليةمفهوم : المطلب األول

  التخطيط االستراتيجي واستراتيجيات الشركات متعددة الجنسية : المطلب الثاني
  بيئة األعمال الدولية: المطلب الثالث

  شرية في األعمال الدوليةإدارة الموارد الب: المطلب الرابع

  

  إدارة اإلعمال الدوليةمفهوم :المطلب األول

  تعريف إدارة اإلعمال الدولية 1-1

نشاطات األعمال واملعامالت الدولية، فما  النصف الثاين من القرن العشرينمن أهم التطورات اليت برزت بقوة يف 

  ؟املقصود باألعمال الدولية

  .1"إدارة األنشطة اليت تتعدى احلدود القومية"، أاإدارة األعمال الدولية ل وزميلهف دونالدبو يعر  

ة، لتحقيق العمليات اليت تنشأ و تنفذ خارج حدود الدول"على أا مال الدوليةإدارة األع كوتا وزمالؤهف زينويعر 

  .2"أهداف أفراد ومنظمات

اه وانتشاره احلدود اجلغرافية لصانع أو تاجر مد ، أي نشاط جتاري يتعدىإن املقصود مبصطلح األعمال الدولية

  .3"اخلدمة أو السلعة

س علما من العلوم ألننا ال ندر  نه يصعب وضع تعريف دقيقالدوليةإال أ ت عدة تعاريف إلدارة األعمالدر ولقد و 

 باطالعناو ن، ىل وضع تعريف موحد يعتمده املختصو ل األعمال اليت مل يتوصل العلماء والكتاب إمثله مث ،الدقيقة

                                                           
  11، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، الطبعة االطار العام إدارة األعمال الدوليةطاهر مرسي عطية،   1
  12ص المرجع السابق،2
  22، ص2007عمان، األردن،  ،للنشر والتوزيع احلامد دار، اإلطار العام إدارة األعمال الدولية،علي عباس  -  3
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ليا على األعمال احمللية كوا ن األعمال الدولية تتميز جق على أغريها كثري جند أننا نتفو على هذه التعاريف 

  : اختصت بـ

  .عرب حدود دولتني فأكثر) بيع ، شراء، خدمات(أو اإلجتار  أجنيبيف بلد "االستثمار  - 

فهي مرتبطة بكفاءة ..) استثمارصفقة، (الدولية عمليات مستمرة ال تتوقف بانتهاء العمل  األعمال - 

 .صاحب العمل وله تأثري فاعل عليها

 .فذ يف تراب الوطن الواحدنتنفيذ األعمال الدولية يف تراب دولتني فأكثر أما األعمال احمللية فت - 

 :تتضمن األعمال الدولية نوعني من العمليات التشغيلية - 

 ...)مساعداتتصدير، ، ادري است، قروض ،استثمارات(معامالت لتشغيل رأس املال بكل أشكاله  �

 عمليات لتفعيل التعامل بني الشركات متعددة اجلنسية واتمع يف الدولة املضيفة  �
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  ذج إدارة األعمالنمو 1-1 شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، الطبعة إدارة األعمال الدوليةطاهر مرسي عطية، :املصدر

  :إدارة األعمال الدولية العديد من النماذج والصور من أمهها وأبرزها األنشطة واملعامالت التالية تشمل

 .املباشر ادري واالستالتصدير  - 

املشروعات املشرتكة ، الصفقات املتكافئة، الوكيل الوحيد فروع  عقود اإلدارة،(ر األجنيب املباشر االستثما - 

 ...) الفرانشايزكات العاملية ، التوكيالت، الشر 

 متويل أفراد

  إنتاج
 تسويق

 متويل أفراد

  إنتاج
 تسويق

 متويل أفراد

  إنتاج
 تسويق

 متويل أفراد

  إنتاج
 تسويق

 متويل أفراد

  إنتاج
 تسويق

 البيئة احمللية

 البيئة احمللية

 ثقافية

 مالية

 سياسية

 تشريعية

 طبيعية

 تكنولوجية

 اقتصادية

 اجتماعية

 بيئة خارجية

 بيئة خارجية
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 .السياحة والفندقة - 

 .بنوك والتأمني واالستثمار الدويلفروع ال - 

 .ي خارج البالدرب النقل اجلوي والبحري وال - 

 )فروع اجلامعات واملدارس األجنبية يف الدول املضيفة ،املستشفيات املشرتكة(اخلدمات الدولية  - 

 كيف تسير العمليات الدولية  2-1 رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16ص مرجع سبق ذكره،  ،طاهر مرسي عطية:المصدر

  الصور

  التصدير •

  السياحة والنقل •

  واالمتيازمنح الرتاخيص  •

  االستثمار املباشر •

  عقود االدارة •

 االستثمار غري املباشر •

  لوظائفا

  سويقالت •

  نتاجاال •

  احملاسبة •

  تمويلال •

  املوارد البشرية •

  البدائل

  ختيار الدولا •

  آليات التنظيم  والرقابة •

درجة التكامل بني  •

  العمليات الدولية

 

دافـاأله  

 االسرتاتيجيات

 العمليات

 العوامل الطبيعية واالجتماعية

 املؤثرات اخلارجية

 البيئة التنافسية
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خارج حدود الدولة الواحدة أي ختص أكثر من  - التجارية واملالية والبشرية والفنية وغريها- ألعمال الدولية اتتم

 وكلما تعددت البيئات والثقافات كلما تعقدت األعمال ،دولة وأكثر من بيئة وثقافة واحدة يف نفس الوقت

 .1"الديناميكية املرنة الدولية مما يدعو إىل اإلدارة املثالية

اخلاصة يف الدولة املضيفة للمنشأة، فإن املعايري ة يه تعتمد دراسة األعمال الدولية أساسا على الظروف البيئوألن

واملتغريات املتواجدة يف كل دولة تعترب من األولويات العامة أمام الشركة الدولية اليت تعزم االستثمار أو اإلقامة يف 

ياسي ستقرار الساال(وبالتايل توجب عليها إجراء الدراسات الدقيقة للبيئة االستثمار وتشمل  ،الدولة األجنبية

خاصة وأن األعمال ....) ، معدالت التضخمامليدان الثقايف، أسواق الصرافة ،، األنظمة القانونيةواالقتصادي

على عكس ام بكل خصوصيات الدولة املضيفة، أكد الستحالة اإلملالدولية عادة ما تعمل يف ظروف عدم الت

  .نيةيها املنشأة احمللية يف أسواقها الوطحاالت األمان اليت تعمل ف

ووضع مبادئ إرشادية قوية ختول هلا الدخول والثبات بنجاح يف  فإنه يتعني على املؤسسات الدولية إنشاء وعليه

املناسبة لكل  االسرتاتيجيةاألعمال الدولية ومبقدورها قياس الفروق بني البيئات وتقدير النتائج واملخاطر واختيار 

  :هداف املرجوة مثلوضع، مع األخذ من احلسبان إمكانية حتقيق األ

االنتشار  يف السوق الوطين كبريا إال أنه  لن  هما كانمف ،ن حيث املبيعات و اخلدماتالزيادة يف االنتشار م - 

يضمن للمؤسسة التوسع يف السوق وبالتايل  ةللجوء إىل هذه األخري فا ،املبيعات يف األسواق الدولية يكون  حبجم

 .وسطة للوحدةاملتتكلفة االنتاج ليه ختفيض زيادة حجم مبيعاا  مث أرباحها وع

 كات دولية أخرى بغرض حتقيق الربحمن شر ....)مستلزمات االنتاج ،اخلامات(سني املوارد من املواد األولية حت - 

الدولة الثانية أقل منها يف بلد الشركة  كون تكلفة تصنيعه يفتأجزاء من منتج كهربائي ادري كأن يتم است  ،بأقل تكلفة

 .األم

لزيادة يف األرباح اليت تسهم لوذلك بالبحث عن السوق الدولية  ،أخطار املنافسة احملليةمحاية الشركة األم من  - 

 ،ليني واملتوقعنيابلد األصلي ملواجهة املنافسني احليف ال زيادة الصرف على احلمالت اإلعالنية وحتسني الرتويج يف

 .على هذه امليزة وذه الطريقة ختفض الشركة فرص حصول منافسيها

   

                                                           
  16،ص2007، الدار اجلامعية، االسكندرية، مجهورية مصر العربية ،إدارة اإلعمال الدولية والعمالية،يد النجارر ف1
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  : راتاو الشركات العابرة للقأتعددة الجنسية الشركات م1-2

خاص يف ملحق  1963سنة  األمريكية" نس ويكبز "،أول مرة يف جملة متعددة اجلنسياتمصطلح الشركات  ذكر

بصورة أوضح ومبا أننا تعرضنا وتسمى أيضا شركات األعمال الدولية، ، 1حتت عنوان الشركات متعددة اجلنسيات

ن أنه من الضروري أبة هلا فنرى ملفهوم االعمال الدولية وحجمها وضرورة العمليات االقتصادية العاملية بالنسب

  .نسيات يف جمال إدارة األعمال الدوليةتعددةاجلنتعرض وبشكل أوسع لدور الشركات م

مصطلح ش م ج له أمساء أخرى متداولة مثل شركات الدولية أو الشركات عرب الوطنية او الشركات العاملية 

ولكن ليس كل ) ش م ج (او اهليئات التجارية الدولية  إخل، إال أن أكثر التسميات استخداما هي التسمية االوىل 

  :ليت تصنفها كشركة دولية، مثلال إذا حققت بعض املعايري اشركة حملية ميكن اعتبارها دولية إ

  .دولتني أو أكثر من الدول االخرىأن تتعامل مع  •

من رأمساهلا على مدى ثالثة  %20-10أن تبلغ مبيعاا السنوية، وأن حتقق أرباحا بنسبة ال تقل عن  •

  .سنوات على األقل

  .2أن تتصف أعماهلا الدولية بالدميومة وليس بصورة متقطعة  •

 ن قارة يف عدد من الدول يف كل قارةتتواجد يف أكثر مأن" •

يشرف على إدارة التواجد السلعي أو اخلدمي ) أكثر من موطن(لكل قارة  إقليميهنالك مركز أن يكون  •

 .يف الفروع

ركز اإلقليمي املوجود يف القارة بصورة مباشرة وبالشركة بصورة اتيجية وإدارة الفروع ترتبط باملاسرت أن تكون  •

 .غري مباشرة

  .3"إىل حد مقبول يف إدارة الفروع اً القرار مركزي اختاذأن يكون  •

بكرب لعله ومن خالل هذين التعريفني وتعريفات أخرى ميكننا القول أن الشركات متعددة اجلنسيات ختتص 

إضافة إىل عدد ، جغرافيافروعها وانتشرت احلجم حيث تبلغ أحجامها عشرات املليارات دوالر سنويا وتعددت 

  .إخل......حجم النشاطات  ، املستودعات وكربشآت، املناملوظفني،عاملصان

                                                           

غري منشورة، اجلامعة ، مذكرة ماجستري سياسيةمقارنة – اقتصادية – الشركاتمتعددةالجنسياتوسيادةالدولة ،دراسةقانونيةابراهيممحسنعجيل، 1
  13، ص2008يف الدمنارك،  فتوحةالعربية امل

  .43، صمرجع سبق ذكره،علي عباس 2
 4،ص2007ملتقى البحث العلمي،  ،في إدارة األعمال الدولية اتمحاضر ،اين عربه3
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  الشركات متعددة الجنسية  االستراتيجيواستراتيجياتالتخطيط : المطلب الثاني
تعترب الشركة دولية أو متعددة اجلنسية إذا كانت متارس نشاطها يف بلدين على األقل وهلا قاعدة يف موطنها 

  ....إضافة إىل أن متارس أنشطة متعددة سواء كانت صناعية أو خدمية أو جتارية وغريهاالذي هو حمور أعماهلا 

سواء عن  بشكل مباشر، أو امتالكها التحكم يف أنشطة اقتصادية ه من شروط قيام ش م ج هوكما أن

، أو امتالك التجاري اجلذاب االسم( أشكاال متعددة مثل  تالكماال أخذوي،باشراملطريق االمتالك املباشر أو غري 

  ....)ميزات معينة

 قد متارس نشاط فاألوىل ،ماهلا دولية والشركات الدوليةعتكون أبد من أن منيز بني الشركات اليت وهنا ال 

، فإن بينما الشركة م ج هي عكس ذلك متاما ،ال ترغب يف تنمية السوق أو كسب زبائن دائمنيالتصدير للسلع و 

  .تعمل يف أكثر من دولة يعطيها طابع الدولية األصلي لكي خروجها من موطنها

هذا ما يعد عملية معقدة جدا هنا يتوجب على ش م ج وضع ختطيط اسرتاتيجي لتحافظ على استمرارها و و 

  .ا الختاذ القرار االسرتاتيجيتنظيمية متعددة، ويتطلب منهاجا ثابتمتتد إىل مستويات 

 .االستراتيجيالتخطيط  2-1

 ويتميز هذا النوع من مداخل التخطيط .يعترب أحد مداخل ممارسة وظيفة التخطيط االسرتاتيجيتخطيط ال"

وتعترب الشركات متعددة اجلنسيات من بني أنواع ....  ،وليس العكس بالبيئة الداخلية بأنه يربط البيئة اخلارجية

ا االستثمارية ارسة أعماهلا أو نشاطمامل االسرتاتيجيمنظمات األعمال اليت تعتمد اعتمادا كثيفا على التخطيط 

  1".لتجارية خارج حدود الدولة األم وا

  تتبع معظم الشركات العاملية عملية التخطيط االسرتاتيجي على هذا النحو تقريبا املبني يف الشكل التايل 

   

                                                           
  143، ص2006 اإلسكندرية،  ، الدار اجلامعية،إدارة األعمال الدوليةعبد السالم أبو قحف،  1
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  ة العالميةاالستراتيجي نظر  عملية التخطيط 3-1رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،االسرتاتيجيةن التخطيط االسرتاتيجي يبدأ بتكوين تصور الغاية أ ميكننا القول مالحظة الشكل السابق من

  .وذلك بتحديد مبتغى وقصد الشركة ورسالتها وحتديد أهدافها الرئيسية

الفلسفة - الرسالة –الغرض   

 التحليل

االسرتاتيجيةصياغة   

حتديد وتوضيح غرض شركة ورسالتها  -

 وفلسفتها لتعيني القصد االسرتاتيجي

 حتديد األهداف الرئيسية  -

 

 القيام بتحليل املنافسة اخلارجية  -

مسح األوضاع العاملية واإلقليمية واحمللية  -

 لكشف الفرص والتهديدات

القيام بالتحليل الداخلي لكشف موطن  -

 القوة والضعف

الرتكيز على املقدرات اجلوهوية وحتديد  -

 الوضع التنافسي والبدائل االسرتاتيجية 

 تكون خطة العمل -

 حتديد الرتتيب  -

 تنفيذ
 تنفيذ الرتتيب العاملي  -

 تكوين أنظمة اإلدارةوالرقابة -

 وضع اخلطط وحتديد األنشطة  -

منتديات طالب جامعية القدس المفتوحة، اإلدارة االستراتيجية في منظمات األعمال الدولية، الوحدة الثامنة، على الخط، : المصدر

www.stqo.com  275،ص  
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يصبح ضرورة عندما تعمل الشركة باسرتاتيجية التنويع السلعي واجلغرايف حيث التخطيط الذي توجهه الثقافة  

كز جتذب  لألهداف واملهارات والقيمة املشرتكة، وبعدها يقوم ا كالئها إىل مر و تتحول بعض شركاا التابعة أو 

 ،االسرتاتيجيةف بالتحليل البيئي، ومن مثة القيام بصياغة يرون بتقومي صناعتهم ومنافسيهم من خالل عملية تعر املد

أي التنفيذ االسرتاتيجي  ،واالنطالق حنو اخلطوة األخرية ،اسرتاتيجيةحتديد خطة عمل  ينوهنا يرتتب على املدير 

  .وبداية الشروع يف ترتيب املنظمة

دد نقاط القوة والضعف ، كما حيالغايات ووضع األهداف والسياسات تخطيط االسرتاتيجي يشمل حتديدال"

swot 10-5دد املدى الزمين ، وحيلبيئة الداخلية والبيئة اخلارجيةهتم بدراسة اوي،يف الشركة متعددة اجلنسية 

  .ل خطةسنوات لك

واليت ميكن  ،األعمال اليت يتم اختيارها اسرتاتيجيةإن وحدة ختطيط األعمال ووحدة وضع الربامج ترتبط مع  

املزيج التسويقي، وحيتاج ختطيط العمليات  واسرتاتيجيات) السلعة(ختطيط املنتج  ،أن حتتوي على اختيار السوق

ويتضح ذلك يف الشكل 1."سنوات  3إىل  1من ) اخلطط متوسطة األجل(الرئيسية لألنشطة متوسطة األجل 

  .4- 1رقم

  خطوات التخطيط االستراتيجي 4-1الشكل رقم 

  

  

  

  

  247ص، مرجع سبق ذكرهعبد السالم أبو قحف، : المصدر

،كما أنه يساعد ش م ميكن أن يؤدي إىل رحبية أكرب اسات إىل أن التخطيط االسرتاتيجيأشارت معظم الدر 

رقابة عملياا اليت تتم يف البلدان األخرى، باإلضافة إىل ليونة التعامل مع مشاكل األخطار على تنسيق و ج 

  .السياسية واملنافسة واستقرار العملة
                                                           

  224ص،2007عمان، األردن،  ،للنشر والتوزيع احلامد دار ، إدارة األعمال الدولية، علي عباس1

رض فة البيئة اخلارجية دف حتديد الحتليل دراس

 والتهديدات

 حتليل املوارد الداخلية وحتديد جوانب القوة والضعف

حتديد أهداف 

 التخطيط االسرتاتيجي

 تصميم

 اخلطة

  

  التنفيذ
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توضع حمل التنفيذ حيت يتم إنتاج اخلدمة أو السلعة وفقا خلطة العمل اليت تنطوي  االسرتاتيجيةتصميم  بعد

مفاتيح  ةفضال عن وضع حتليل يساعد على حتديد ماهيرشادات اليت توجه تنفيذ العمليات، على سلسلة من اإل

املالية، واملواد اخلام، وعلى ضوء  ،، املوارد البشريةنية، الفللشركة سواء من الناحية اإلداريةأو عوامل النجاح بالنسبة 

  .الشركةجوانب القوة والضعف يف  هذا التحليل يكون باستطاعة الشركة حتديد

تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي يف ش م ج  حول عناصر املزيج التسويقي، أين تكون البداية بتنمية  يتمحور

ممة خصيصا لألسواق يف األسواق الداخلية واخلارجية إذا مل تكن السلعة مص املنتج مث بيعه وتسويقه وإنتاج

ة للسوق أو يتم تنفيذ السياسات اخلاصة ذين الرتويج يف ضوء الظروف احمللييتحدد التوزيع أو بية، و االجن

  .العنصرين من خالل فروع هذه الشركات باألسواق املضيفة

 تعددةالجنسيةالشركات م استراتيجيات 2-2

ىل دف كلها إت سيطرة مركزية موحدة، عاملية كلية وحت اسرتاتيجيةتعمل الشركات متعددة اجلنسية يف إطار 

  .ض النظر عن مصاحل الشركات الوليدة عرب العامليةع أرباح الشركة االم، بغرف

الشركة اهلرمية التقليدية اليت ختدم سوقا من املهم تصور الشركة كشيء ما أكثر من "فهناك من يرى أنه 

ر  بسيط، ولكن املصطلح ميكن أن يؤشوعلى الصعيد العاملي فإن مفهوم الشركة ذا اخلصوص له معىن .متجانسة

مة، فالكل ينشئ اليت تؤدي دورا رئيسيا يف سلسلة القي IBM ،GM،Sony  ،Phillipsاملنظمة املهمة مثل 

ولكنهم يطورون أيضا شبكات معقدة من الشركات التابعة والتحالفات األجنبية  ،به ةة اخلاصياملنظمهويته

رية بشكل كاف لتشكل شركات وفقا وهذه الوحدات غالبا ما تكون كب ،االنتشارووحدات عمليات أجنبية واسعة 

  1."التنافسية اسرتاتيجيااحلقها اخلاص ضمن الشركة األكرب، وكل منها تقوم بصياغة 

ات السياسات القومية للدول يف ااالت املتخلفة وفقا ملقتضيال يتحدد نشاط الشركات الوليدة تبعا 

صلحة الشركة األم، أو مبعىن آخر فإن الدولة اليت ترتبط مبشروع متعدد اجلنسية ملا تقتضيه مصاحل امل وإمنا ،املضيفة

املضيفة ال متلك الصالحية يف السيطرة الكاملة على قطاعها االقتصادي الذي حتتكره الشركات م ج الناشطة فوق 

                                                           
  27ص،مرجع سبق ذكره،منتديات طالب جامعية القدس املفتوحة1



  إدارة األعمال الدولية والتسويق الدولي: الفصل األول
 

 
24 

الشركات  اسرتاتيجيةحدودها، وهذا ما يشكل تعارضا بين ويكون مركز القرارات وإصدارها خارج جمال ،تراا

  .ددة اجلنسية وبني مصاحل الدول املضيفةمتع

جليا يف سياسة نقل األرباح بني الشركات الفرعية املختلفة بالتالعب والتحكم يف  التضاربلنا هذا  يظهر

الضرييب الذي  العبءأسعار السلع الوسيطة اليت تتبادهلا هذه الشركات، ويتم اللجوء هلذه األساليب للحد من 

إىل  الدول املضيفة، بغية الوصول يف  بالتهرب من الضرائب اليت تفرض عليها ، وذلكمله ش م ج على عاتقهاحت

ن على حساب الدول املضيفة، حيث وذلك يعتمد يف غالب األحيا ،هدفها االسرتاتيجي يف زيادة أرباح املشروع

تلفة من شركة إىل أخرى من ستطيع الشركة األم، وفقا ملا  تقتضيه مصاحلتها أن تنقل األرباح واألصول املالية املخت

 ية فيما بينها أو بينها، أو من خالل العقود اليت تربمها الشركات الفرعات املبادلة اليت تتم فيها بينهاخالل عملي

األرباح واألصول املالية من شركة فرعية إىل أخرى  انتقالومما ال شك فيه فإن .وبني الشركة األم أو بطرق أخرى

ثبت هؤالء وجودهم يف يع بالضرر على مصاحل املسامهني احملليني والبلد املضيف إن مل ذا األسلوب سوف يرج

  .هذه احلالة

، حتت سيطرة واحدة ألجل حتقيق قائمة بذاا اقتصاديةإن الشركات متعددة اجلنسيات تشكل وحدة  

إال أن هذه الوحدة املتكاملة تبقى حىت األن خارج إطار القانون الذي يرى فيها  ،إنتاجية عاملية واحدة اسرتاتيجية

  .مستقل وتتمتع جبنسية مستقلةتقلة منفصلة، واليت ختضع لقانون جمرد جمموعة شركات مس

هيئة دولية تنشأ  دويل وحتويلها إىل شركات حتت إشراف باقرتاح إخضاع ش م ج لتنظيم األمر الذي أدى

، ومع مرور الوقت اتضح أن ر كل البيانات اخلاصة بهالرقابة على نشاط هذه الشركات ونشوتم ب خصيصا لذلك

  .صعب التحقيق لتعارض مصاحل الدول املختلفة يف هذا الشأن هذا االقرتاح بدا

  بيئة األعمال الدولية : المطلب الثالث

فلسفة معينة متكنها من الولوج  امتالكعليها يف الدخول إىل عامل االعمال الدولية يتعني إن الشركات الراغبة 

ا العاملية أو نظرا احمللية لألعمال مع مثيال، وغالبا ما يبدأ تكوين وبناء هذه الفلسفة بدمج بنجاح يف هذا اال

  .مبعىن أخر دراسة بيئة األعمال الدولية
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 عمال الدوليةوالقانونية لألة يالبيئة السياس 3-1

أوال قوانني البلد  ،جمموعات من القوانني بدرجات متفاوتة إىل ثالثختضع " ألجنبية الشركة ا إذا كانت

، ثانيا قوانني البلد ها ويؤثر على نشاطهالشركة األصلية الذي يتحكم يف خروجالذي هو بلد ومقر او االم، 

الذي ميكن أن تلجأ وهي أكثر القوانني تأثريا على عمليات ومنشئات الشركة، وثالثا القانون الدويل  املضيف

ثق بني الدول املتعاملة مع على تأسيس عالقات أو يعملدويل احلايل القانون ال،فإن 1"إليه إذا كان فيه هلا مالذ

انون الدويل ال يلعب دوره اجلدي يف فصل النزاعات وال تأثري له يف جمال األعمال بعضها ولكن ال يزال الق

الدولية اليت ال تتدخل يف فض النزاعات بني األفراد والشركات ، كما هو احلال يف حمكمة العدل الدولية

  .والقضايا التجارية، ما عدا النظر يف النزاعات بني الدول بعد موافقة الدولتني على إحالة النزاع إليها

وضمن هذا االتفاق  ،تلجأ بعض األطراف إىل عقد اتفاقيات ثنائية حلفظ حقوقها واستثماراا وقد

ويغطي ذلك اجلهة القانونية ، خرىيكون على الدولتني إعطاء حق اإلقامة واالستثمار والتجارة يف الدولة األ

اتفاقيات الصداقة، اتفاقيات الشراكة، (ومن أمثلة االتفاقيات  ،تم اللجوء إليها يف حال حصول نزاعاتاليت ي

  .......)  اتفاقيات التجارة، التعاون

تلجأ إليه الدولة  الشركات الدولية مرجعا قانونيا هو التعاون االقليمي إذ امللجأ األخر الذي ترى فيه أما

دول جملس التعاون (مثل  اإلقليمي اتفاقات دولية التعاون يعتربو لتوثيق معامالا التجارية اخلارجية 

  )إخل....التكامل االقتصادي اتفاقياتاخلليجي،

ما  لكيف مع تطورات البيئة القانونية املفروضة من حكومة البلد املضيف كش م ج الت يكون مبقدرة

واالقتصادية واالجتماعية تغريات السياسية كانت امل، فإذا  كانت قادرة على التنبؤ باملتغريات السياسية املقبلة

  .متلك من البدائل اليت تغطي حجم املخاطر املتوقعةركة فإن إدارا مصلحة الش تسري عكس

لتجنب املخاطر  اتباعها متعددة اجلنسية ادات اليت على املستثمرين والشركاتاالرشاك جمموعة من وهن

  : 2هيو  واملساعدة على حتليلها

                                                           
  34،صذكره مرجع سبقاين عرب، ه1
  291، ص مرجع سبق ذكرهعلي عباس، 2
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 .ال تتجاهل أي سوق أو أي مكان بدون دراسة علمية ونظرة فاحصة إليه  - 

 لبلد املضيف وميكن فهمه بسهولة دمه بطريقة تظهر فيه منافع أكرب ل، وقحضر مشروعك - 

بدال من ذلك لتكن باستمرار و ، نزع امللكية أو املخاطر السياسيةتذكر أنه ال داعي للقلق من املصادرة أو  - 

على اطالع على املتغريات اليت حتدث من حولك حىت ال يكلفك األمر أكثر، ونادرا ما نسمع أن دولة 

 ........ركة أجنبيةانتزعت ملكية مشروع، أو أساءت معاملة ش

أهتم أكثر مبشروعك وحدد نوع اخلطر القادم، ليس من الضروري أن يكون اخلطر سياسيا، رمبا يكون  - 

 نامجا عن سوء اإلدارة، أو القرارات اإلدارية املتهورة، أنتبه للخطر من داخل الشركة 

 .إذا أردت اخلروج من السوق فأحرص على أن يكون تدرجييا - 

اجب وضعها حلماية الشركة لنفسها بعد أن تقوم تطرق لبعض االسرتاتيجيات الو أن ن من الضروريو 

سبق  توقع املصاعب واالهتمام بالتفاوض  امل تقوم بالقرار االستثماري عليها ن، وقبل أيئة ودراستهابتحليل الب

لتخطيط حلاالت يف تنفيذ أعاملها، كما ال تنسى ا اسرتاتيجيتهاإضافة إىل دقة وتأمني نفسها ضد املخاطر، 

  .اخلطر والطوارئ

 : البيئة الثقافية واالجتماعية 3-2

يشهد الوسط الثقايف واالجتماعي العديد من املشاكل األخالقية اليت خترتقها الشركات م ج اليت تظهر 

 ةذمم بعض املتعاملني املسؤولني يف الدولالتورط يف قضايا الرشوة واملس بيف صور وأشكال متخلفة مثل 

  .ف إىل ذلك عدم االلتزام باألمانة  مع العمالءض املضيفة

سبب  والعادات والتقاليد إما بسبب اجلهل أو بوعدم احرتام حقوق العاملني لديها، بل وهتك القيم  

خاصة تغاضينا على مسألة التلوث ودفن النفايات ما هذا إذا  ،تعارض هذه األعراف مع مصاحل الشركة م ج

  .العامل الثالث منها الكيميائية والنووية يف

الدول املضيفة بعض توسعت هذه املمارسات غري احلضارية لبعض الشركات الدولية بسبب عدم اكرتاث 

 بوضع تشريعات وضوابط حتكم هذه التصرفات والسيطرة على سياسة املصلحة اخلاصة لتلك الشركات

تدرس وحترتم البيئة الثقافية واتمع نه من الضروري على كل شركة تطمح للعاملية والربح الكبري أن ولذلك  فإ
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اهر خارجية وجسمانية، الثقافة املالية والعاملية، تص به البلد املضيف من طقس ومناخ، ومظوتلم بكل ما خي

  إخل.....احلضر و الريف، معدل النمو الدميغرايف ، حجم األسرة، أساليب التفكري 

 البيئة االقتصادية 3-3

متسارعة يف البيئة االقتصادية للشركات الدولية، وهذا نتيجة ملا حيدث  شهدت املرحلة اجلارية  تطورات

من دخول الكثري من الشركات الدولية لألسواق العاملية والتوسع واالمتداد يف عملياا واستثماراا خارج 

فقد أصبحت تظهر نشاطات وأعمال  ،حدود الدولة األم، كما أن املشاريع تعدت ما مت التفكري فيه من قبل

مل يفكر فيها العقل البشري من ذي قبل ومل يعد األمر مقتصرا على الصناعة بل تعدى ذلك إىل اخلدمات 

واملعلوماتية وغريها، وأصبحت القوى العظمى تسعى وراء التحالفات لتشكل تكتالت اقتصادية دولية وبالتايل 

  .شركات عمالقةشركات عاملية أقل ما يقال عنها أا 

عدد الالعبني املشاركني فيها،  حتوالت مجة وتوسعا يف األعمال وازديادشهدت البيئة املالية الدولية  وقد

  :1من أهم هذه العوامل اليت سامهت يف ذلك

 الزيادة اهلائلة يف حجم العمليات - 

 رفع القيود من املعامالت املالية وفتح أسواق مالية جديدة - 

 ةمعلومات واألمتتللالتقنية احلديثة  - 

 األوراق املالية انتشار - 

 حتول الكثري من الشركات اخلاصة إىل شركات مسامهة - 

 زيادة السلع املالية اجلديدة - 

 كرب حجم املؤسسات املالية - 

أسواق النقد األورويب فهو مصدر مهم يف خاصة ، و األسواق املالية العاملية تتم العمليات املالية العاملية يف

، أسواق هو احلال يف أسواق الصرف األجنيبكما   ،الدولية بالسيولة وخمتلف القروض لتمويل الشركات

  .إخل......القروض والسندات، أسواق األسهم والبورصات

                                                           
  44،صذكره بقمرجع سهاين عرب، 1
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أما بالنسبة للدول املضيفة للشركات الدولية فسوف تزداد استعمارا من نفوذ وسيطرة هذه الشركات 

ل ويزيدها ذلك تأخرا وفقرا، وبالتايل ستتحطم الشركات تلك الدو  وذلك جراء تفشي الفساد اإلداري يف

القة لضعف ماحمللية الصغرية، وسوف ختتفي املنتجات احمللية لعدم قدرا على مواجهة الشركات الدولية الع

لفضالت ما صنعته لة هذه الدول النامية إىل مدافن احالعاملة لديها، إضافة إىل إإمكانياا وخربة األيدي 

  .يزيد ويعظم دور املنظمات اليت تعمل يف حترير التجارة ، يف هذه احلالةركات الدوليةتلك الش

  : منظمة التجارة العالمية3-3-1

جانبصندوقالنقدالدوليوالبنكالدوليللبناءوالتعمري،فضالعنأÁتشكلمنظمةالتجارةالعامليةأحدأركانالنظاماالقتصاديالعامليإل

  .اتاالقتصاديةالدوليةاملختلفةفيالعاملاتعمإللÁجانبيهمافريمسوتوجيهالسياس

  :من مهامها

 اإلشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ االتفاقيات التجارية املتعددة األطراف املنبثقة عن جولة األوروجواي" - 

 نتائجهاة متعددة األطراف وإطارا لتنفيذ تقدمي منرب ألعضائها للمفاوضات التجاري - 

 إدارة إجراءات تسوية النزاعات  - 

 لية استعراض السياسات التجاريةإدارة آ - 

كاالما من أجل تنسيق وتناغم السياسات االقتصادية و و  النقد الدويل والبنك الدويل صندوقالتعاون مع  - 

  1"العاملية

  منظمات تعمل في تمويل موازين المدفوعات والتجارة 3-3-2

قيود الصرف األجنيب خلص من أسعار صرف العمالت والت صندوق النقد الدويل الذي يعمل على ثبات: أوال

دول ميزان املدفوعات وتشجيع التعاون النقدي بني ال اختاللباإلضافة إىل مساعدة الدول اليت تعاين من 

 .يع والتوسع يف التجارة الدولية من أجل التنمية االقتصاديةاألعضاء، واملساعدة على التنو 

 العمل من، كأهدافه يف عربية، ويشبه الصندوق النقد الدويلتساهم فيه مجيع الدول الو لنقد العريب اصندوق : ثانيا

لتحويل والعمل على تطوير لحتقيق االستقرار يف أسعار صرف العمالت بني األعضاء وحتقيق قابليتها  أجل

                                                           
  37، صالمرجع السابق1
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والوقوف إىل جانب الدول األعضاء يف مواجهة املشاكل النقدية واالقتصادية الدولية،  ،األسواق املالية العربية

 .ناهيك عن تسوية املدفوعات بني الدول

 

  مؤسسات تعمل في تمويل التنمية االستثمار 3-3-3

ة يعمل على تطوير النشاط الدويل عن طريق تقييم املشروعات اإلنتاجي الذي البنك الدويل إلنشاء والتعمري: أوال

لدول اليت ال تستطيع االقرتاض من السوق العاملي، لبنك بتقدمي القروض لواملساعدات الفنية لألعضاء، كما يقوم ا

  .جل ملساعدة الدول الفقريةمنح االئتمان املتوسط والطويل األو 

 

فنية يف جماالت التنمية اخلبرية و الاملوارد البشرية  والذي يوفر،االجتماعيو الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي : ثانيا

ملستمر توظيف األموال العامة وتشغيلها بشىت الطرق املباشرة وغري املباشرة وتنمية التطور ا ىاالقتصادية والعمل عل

  .للمشاريع العربية الدولية

 

متويل  يفاملال العريب لإلسهام الذي من أهدافه توسيع رأس  ،لتنمية االقتصادية يف إفريقيالاملصرف العريب : ثالثا

 .التنمية االقتصادية يف الدول اإلفريقية كافة وتوفري اليد العاملة هلا

 البنك اإلسالمي للتنمية : رابعا

وض طويلة األجل مع رسوم يساعد يف منح القر  الذي ،الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية: خامسا

  .منخفضة

أو أعمال مشاة ملا يقوم به الصندوق الكوييت  األعمال بنفسة للتنمية ويقوم تقريبا صندوق السعودي: سادسا

 .للتنمية االقتصادية العربية

  :مؤسسات تعمل في ضمان االستثمار والخدمات المساعدة3-3-4

خماطر التحويل،  ية من أخطار تقلبات األسعار والعمالت،وهي مؤسسات تعمل على تأمني الشركات الدول

 :، ومن أمهها....السيادة
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الذي يقوم بتأمني املستثمر العريب من االخطار غري التجارية مثل خماطر  ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار:أوال

 إخل...السياسة، وخماطر التحويل

 الصادرات  وائتماناملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار :ثانيا

 اسية يف الدول النامية  اليت تؤمن املخاطر السي ،الوكالة الدولية لضمان االستثمار: ثالثا

 البيئة التكنولوجية  3-4

األعمال  ىعل بشكل مباشر تعرض للتغريات اجلد سريعة واملفاجئة واليت تؤثر كثريا وهي أكثر بيئة ت

لوجيا و  تكنتسارع يفوحيتل التطور الكبري وامل...) اليةاملقتصادية، االالسياسية ، (الدولية من كل النواحي 

على  االعتمادإذ توسعت الكثري من الشركات الدولية يف  ،يف ذلك واالتصاالت دورا هائال وطاغاسوب احل

  .بعد، هذا ما ترتب عنه تراجع حجم العاملني فيها ، أي العمل عنباألنرتنتأساليب العمل 

وتطوير .... ، االخرتاعاتتؤثر التكنولوجيا إمجاال على النوعية والكم يف ثورات الطب، الصناعة، الزراعة

  إخل...واهلواتف املرتمجة الفورية بشكل آيل emailطريقة الدفع عن طريق 
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  المطلب الرابع إدارة الموارد البشرية في األعمال الدولية
  م إدارة الموارد البشرية الدوليةمفهو  4-1

األعمال الدولية يف نشاطها لعدم إحدى املشكالت الكبرية اليت تواجهها منظمات  اإلدارةتشكل هذه 

فرار و ، واليت تنعكس عليها من خالل تدين الوالء للمنظمة يفتهاتوليها االهتمام األكرب وحلساسية وظ

  .الكفاءات اجليدة إىل املنافسني الدوليني اآلخرين يف نفس البلد أو يف دول أخرى

أمس احلاجة إليها يف تطوير الشركة وزيادة لخربات املرتاكمة واملتمكنة اليت هي بقد الشركة لتوعليه تف

  .تقصري دورة حياة الشركة أو هالكها كليااب الكفاءات و انسح مما يؤدي إىل ،رباحهاأنشاطها وبالتايل 

ض اخنفاأجور العمالة الوطنية، اخنفاضدوافع الشركات متعددة اجلنسية للعمل يف الدول املضيفة هو  منو 

ة املنخفضة يف الدول املضيفة حتقق تكاليف املعيش ة عالية، ومن جهة أخرىافسينتكلفة االنتاج وحتقيق مزايا ت

  .ي هلا للعمل يف الفروعإرسال العمالة باملركز الرئيسإىل دارة الشركة متعددة اجلنسية إلدعوة 

  :لعله من أبرز ما تستند عليه ش م ج يف اختيار عمالتهاو 

 وفرة اليد العاملة اليت حتتاج إليها خاصة املسؤولني اءصقاست -

 ات املهنية اليت تعينها اختبار الكفاءات واخلرب  -

 البحث عن من هم أهل لتحقيق أهداف الشركة  -

 اجتذاب الكفاءات ذات اخلربة السابقة -

 واملادية للعاملني  االجتماعية والثقافيةاحلالة -

 ة األجنبية رغبة يف العمل والتعامل من العمالال -

 .تقييم أداء املديرين -

أن  دولية غري الناجحة عدم االهتمام بالعاملني لديها، إذاليت تقع فيها بعض الشركات ال الساذجةإنه من االخطاء

الشركة وتعرضها  استقرارمبعدل سريع يرتتب عليه حتما عدم  وظائفهميزين ينسحبون من تمترك العاملني امل

عند هذا احلد احلرج يتعني على ش م ج  أن تويل  .السريعة يف هيكلها التنظيمي وإدارا للخسارة تأثرا بالتغريات
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قق مصلحة ثراء الوظيفي للعاملني مبا حياإلحنو لموارد البشرية العاملة لديها وإعادة الرتكيز والتوجه لاالهتمام األكرب 

  :1هذا ما يتطلب منها مثال ،املسار الوظيفي للعاملني

فعليها أن ختلق فرصا هلؤالء  ،العاملني قدر اإلمكان فصل أو التخلص من بعضدارة بن تتجنب اإلأ

  .الذين تنقصهم املهارة

 ان تقوم بتكوين فريق عمل عرب الوظائف املختلفة املنظمة  -

 .خلق حتديات وخربات جديدة يف العمل -

 .زهاالبحث عن طرق جديدة جلذب واحملافظة على اخلربات واملواهب وتدعيمها وحتفي -

ومشاركتهم يف حتمل  والتزامهمماس العاملني اإلداري حبيث يسمح املزيد من انغ تغيري منط السلوك -

 Totalأو ما ميكن تسميته باالنغماس الكلي للعاملني (والعائد  راملسؤولية واخلط

EmployeeInvolvement (. 

األداء وتوزيع املكافئات على أساس ة واملعلومات اهلامة، واملسؤولية عن ياملشركة يف السلطة اإلدار  حث -

 ....)النجاح الكلي للمنظمة

 .ف بأمهية القيم الشخصية والعدالةاالعرتا -

ستغري الرابط النفسي بني العاملني و بل القريبة، شهد إدارة املوارد البشرية تغريات مهمة يف احلقبة الزمنية تس

من م بتقدمي الوالء للشركة مقابل حصوله على األضطر إىل االلتزاات الدولية ، حيث قد كان العامل يوالشرك

ويات عالية من االداء األخرية فقد أصبحوا يقدمون كل ما لديهم من قدرات وأفكار ومست اآلونةالوظيفي، أما يف 

الفرص التكوينية ،التدريبية ، التمهينية والتعليمية اليت متكنهم من االرتقاء يف كسب الوظائف  من أجل اتاحة

عالية إذا ) ادة األجور واحلوافززي(مما ال خيفى علينا أن ش ج م تعرض تعويضات عمل و يف سوق العمل،  الرفيعة

الشركات احمللية  اجتذاب من هم أرقى وأمهر إداريًا وفنياً يف ورنت مبا تعرضه الشركات احمللية راجية من وراء ذلكق

  .)البلد املضيف( 

ستبدأ عملية االختيار والتعيني ري سينعكس على طبيعة األنشطة اليت متارسها إدارة املوارد البشرية حيت هذا التغي

عد ما كانت تركز بالدرجة االوىل على حتقيق أهداف الشركة، أصبحت اآلن جمربة على األخذ بعني تتغري، فب

                                                           
  365ص،بق ذكرهمرجع سعبد السالم أو قحف، 1
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ية منظمة للبقاء لماتيجيات وأساليب عويل، بوضع اسرت أهداف العاملني لديها على املدى الطتبار حتقيق االع

  .ف املتسارعة يف بيئة األعمال الدوليةو واالزدهار يف الشركة يف ظل الظر 

من املهم التطرق للتحدي األخر الذي تواجهه إدارة املوارد البشرية املتمثل يف التغري املستمر يف أعراف  لعله

حلوافز، احية خاصة واملسامهة يف املعاشات، اليد العاملة يف الشركات الدولية حيث سيطالب املوظفون برعاية ص

  .من املزايا واخلدماتوالعديد ..... التكفل االجتماعي

  منوذج لبدائل التوظيف الثالثة 1- 1اجلدول  يوضح 

  التوظيف) استراتيجيات(نموذج بدائل   1-1الجدول رقم 

  العيوب  المزايا  البديل

 لف مع أهداف الشركة التآ -   التوظيف من البلد االم 

 الوالء للشركة  - 

 الكفاءة التكنولوجية  - 

  سهولة الرقابة على عمله - 

 ف يف البلدان األجنبية صعوبة التكي - 

 دفع تكاليف عالية على التدريب  - 

 الضغوط املستمرة يف مكان العمل  - 

  كالت التكيف األسريةشم - 

 لف مع البلد املضيف التآ -   يفالتوظيف من البلد املض

 لاحملافظة على املوظف أق تكاليف - 

 إمكانية ترقية املوظفني احملليني - 

االستجابة لضغوط احلكومة  - 

  املضيفة للتوظيف احمللي

 صعوبة الرقابة على عمل املوظف - 

 صعوبة االتصال - 

تاحة أمام املفرص العمل ضعف - 

  املوظفني احملليني

 مدراء دوليون -   التوظيف من بلد ثالث

  أقل تكلفة - 

 حساسية البلد املضيف - 

  طنني احمللينيامنافسة املو  - 

  393، صبق ذكرهعلي عباس ، مرجع س: المصدر

ن عملية التوظيف حتتاج لدراسة مسبقة، حىت قبل تكوين حظه عند إلقاء نظرة على اجلدول السابق أنال ما

إال بالتقريبية، أنه من الصعب جدا دراسة سوق العمالة يف الدول األجنبية بدقة متناهية وما هي  ، إذشركة م ج
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لتقليل منها أصبح مدير إدارة املوارد البشرية متعددة اجلنسية يقدم ول من األخطاء واملفاجآت، وقد حيدث الكثري

  :التالية االسرتاتيجيةالتساؤالت 

 ة ة املقصودكيف ميكن قياس إنتاجية العمال -

 إمكانية التكيف مع اتمع اجلديد -

 التعامل مع القوانني اجلديدة والتحديات املتعددة -

 ةالوافد قوم بتدريب وحتسني العمالةومىت تكيف، أين  -

 مكان تغطية تكاليف فشل الوافدين اإلهل ب -

 مشاكل االتصال -

 اللغة و التعامل مع تعدد الثقافات والعمالة،  -

  اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية  4-2

مل يكن استخدام التقنية ومواكبة التطور التكنولوجي حكرا على جماالت بعينها كاالتصاالت، االنتاج 

  .على الصعيد الدويل بل امتدت جذوره إىل التسيري واملراقبة، واآلالتواالجهزة 

شبكات اهلياكل والقرارات والعالقات االلكرتونية "للموارد البشرية على أا اإللكرتونيةاإلدارة  تعرف

والتوظيف االلكرتوين  االختياروظائف املوارد البشرية يف املنظمات من حيث ولة املستخدمة يف تقييم ومزا

 نتاألنرت ، ويتم التدريب والتنمية باستخدام باألنرتنتحيث يتم اإلعالن عن الوظائف والتقدم هلا فوريا 

ودفع األجور واحلوافز من خالل البنوك االلكرتونية  Virtualوالوسائط املتعددة واحملاكاة والتدريب اخلائلي

  .1"داء واملديرين والنقابات واحلكومة عن طريق شبكات األعمال واالتصاالت واملفاوضات بني العاملني واال

لموارد البشرية دورا أساسيا يف إدارة املوارد البشرية يف عدة جماالت مثل لعب اإلدارة االلكرتونية إلدارة لتو 

ة من يويف املقابل حتتاج لتكاليف إضاف....) قلة اجلهد، تقليص الوقت، تقليل املستندات وامللفات الورقية(

  2:يستوجب توفري ما يلي وذلكأجل حتويل النظام اليدوي إىل نظام إلكرتوين 

                                                           
  328،صق ذكرهبمرجع سفريد النجار،  1
  338، صالمرجع السابق2
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 برجميات املوارد البشرية  -

 )إلكرتونية(حاسبات آلية  -

 بريد الكرتوين  -

 قاعدة بيانات  -

 شبكات داخلية  -

 نظم دعم القرارات  -

 إدارة العالقات بني العاملني  -

 .خدام احلسابات والربجميات وإدارة العملياتالبشرية على استتدريب مكثف للعاملني يف إدارات املوارد  -

 .االنرتنت للحصول على موقف أسواق العمل واملنافسني وفرص حتديث إدارة املوارد البشرية استخدام -

املسامهة يف تطوير الشركة وتوسعها ملا قدمته هلا من سهولة وسرعة يف  ةهكذا يصبح بإمكان إدارة املوارد البشري

ف إىل إنشاء قاعدة بيانات للعاملني الدائمني وغري الدائمني الربيد االلكرتوين واملراسالت، ضاالت بتصاال

  .واالجيابيات ال تعد وال حتصى ،وسالسة شبكة املعلومات الداخلية بني اإلدارات والفروع

رة التنافسية للشركات ويف هذا عد من القرارات الصائبة لزيادة القدبإدارة املوارد البشرية يف ش م ج ي هتمامإن اال 

معتمدة على التقدم بزيادة العمليات الدولية لتكوين املسيريين،  اخلصوص تويل الشركات م ج االولوية هلذه اإلدارة

يف هذه التكنولوجيا حيتاج إىل  فاالستثمار....ات، رقائق الكمبيوتر، اساملستمر يف وسائل االتصال، النقل

  .ني للحصول على املهاراتملدراء العاملتدريب ا

فمن مسؤوليات الشركة م ج العمل على تنمية املوارد البشرية من خالل توفري فرص التدريب اإلضايف، 

 .وتقدمي احلوافز و العالوات لتحفيز العاملني على تشغيل مهارام وزيادم

  مفهوم وتطور التسويق الدولي: المبحث الثاني

ÇاملستوÁمجموعةمناجلهودوالنشاطاتالتيرتبطبينرحبيةالشركةوالسوق،فإنالنجاحإذاكانالتسويقعلÁعلـى املسـتوى  احملليينطويعل

.... يتوقفعليكيفيةاملمارسةهلذهالنشطاتعليأرضالواقع،وكذااملعرفةاجليدةبالسوقاملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدف،الدولي

  .ةعندالتسويقدولياً وصعوباً هاوالتيستكونأكثرتعقيدبلذلكفإناكعددامناملهامالرئيسيةينبغيعلÁالشركةأنتطلع
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  :يضم هذا املبحث ثالثة مطالب هي كما يلي

  التسويقالدوليمفهوم: المطلباألول

  أهداف مبررات وقرارات التسويق الدولي: المطلب الثاني

  بيئة التسويق الدولي: المطلبالثالث

  

  التسويقالدوليمفهوم: المطلباألول

  تعريف التسويق الدولي 1-1

و ،التسويقبنفســــالطريقةئريفمتقاربةومجيعهاتصفمباداإالأمنعظمهذهالتع،ريفمختلفةللتسويقاتعبالتسويقاعددكبريمنكتطرح

. "إجنازأنشطةاألعمااللتيتصاحبتدفقالسلعواخلدمامتناملنتجإلÁاملســتهلك" علــى أنــه تعريفاجلمعيةاألمريكيــة،ريفامنأمهالتع

1  

  ،أكثرمندولةواحدةنفيتعريفهمالتسويقالدوليعلÁسبياللتخصصمصطلحالعملفيو ويستخدماملؤلف

  . هوأداءاألنشطةالتجاريةالتيتوجدتدفقسلعالشركةوخدمتهاإلÁاملستهلكينأواملستخدمينفيأكثرمندولةواحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  -فيإطاراملفاهيماحلديثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة– وميكنأننعرف

حتياجاتبإنتاجوتوزيحتياجاتاملستهلكينفيأكثرمنسوقوطنيةواحدةمثالعملعلÁإشـــباعتلكاالابأيشمالألنشطةاخلاصةبتحديد

  .ممعهاءأواخلدماتالتيتتال/ السلعوع

ناكتشاكبريابينتعريفالتسويقاحملليوتعريفالتسويقالدويل،فالفارقالوحيدهواألنشـــــطةتؤديفيأكثرمندولةواحدة،و ا منالواضحأ

ومـــــــــــن أهـــــــــــم . 2معأذاالفارقيبدوابسيطاللوهلةاألولÁإالأناكتعقيداتوصعوباتوخماطركبريةتواجهالشركةعندالتســـــــــــويقدوليا

  :يف اليت نقرتحها هيالتعار 

. مصطلحيشريإلÁعملياتالتباداللتيتتمعرباحلدودالدوليةدفإشباعاحلاجاتوالرغباتاإلنســانية"بأنــه:تعريفعمــرو خريالــدين-أوال

كماعرفهعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالدينأمينأبوعلفة، 

                                                           
   19ص،2004، الطبعة الثالثة، دار وائل، عمان،  التسويق الدوليهاين حامد الضمور،   1

 
 13ص ،2002، الطبعة العاشرة، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، التسويق الدولي، يعفيفصديق مدحم2



  إدارة األعمال الدولية والتسويق الدولي: الفصل األول
 

 
37 

لدوليينوتنســـــيقاجلالتسويقالدوليينطويعلÁاكتشافحاجاتاملستهلكوإشباعهاعلÁاملستوÇالدوليبمستوÇأفضلمناملنافسيناحمللينوا"

 ".1هودوالنشاطاتالتسويقيةفيظلقيودأومتغرياتالبيئةالدولية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف -ثاني  Allain Ollivierتعري

 .2"التسويقالدوليهوتلكاألنشطةالتيتقومبهااملؤسسةألجإلجيادالعالقةبينالرحبيةواألسواق":

  أهمية التسويق الدولي 1-2

ستفادةطرفواحدعلÁحساباآلخروبالتالينشأةفكرةاألسواقاألســــــريةوالتيوجدتتاقامتومنتالتجارةالدوليةفيالقروناملاضيةعلÁأساس

  . طبيقااالعمليةفيالسيطرةالعسكريةلبعضالدولعلÁالبعضاآلخر

ــــــــة  ةاحلديثفلســــــــفةفتم إحياءالوكانتاحلربالعامليةالثانيةاحلدالفاصاللذيوضعشبهنهايةللصــــــــراعبينالدول الكالســــــــيكية الداعي

ستفادةكلمنهمابالضـــر اشرتكةفيالعمليةقينفسالوقت،مبعنÁاملصدريستفيدواملستورديستفيدوليستستفادةالطرفينأواألطرافاملال

  .نوترتبعلÁذلكنموالتجارةالدوليةووصوهلاحنوأفاقلمتصلهامنقبليورةعلÁحساباآلخر 

 فأصبحتالكثريمنالدولتهتمبإبراماالتفاقياتالدوليةفيمجااللتجارةفيمابينهالتشجيعالتجارةاخلارجيةبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيها

  :أين برزت أمهية التسويق الدويل يف أشكال خمتلفة مثل" ريادوالتصديراالست"

استفادةالدواللناميةمناالستثماراتاألجنبيةاملباشرةاقتصادياواجتماعياوسياسيارغمأنالدوالملســــــــتثمرةفيالدواللناميةالتع -

 .مإلالملصلحتهااخلاصة

 .ةاعتباراتأخرىاإلسهامفيدعمعجلةالتنميةألنالتسويقالدولييحتاجإلÁمهاراتوخيضعلعد -

 .بناءمسعةجيدةعلÁاملستوÇاحملليوالدوليللشركة -

 .زيادةرقماألعمالللشركة -

: فهموإدراكالقيودالبيئيةعلÁاملســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوÇالكوين -

فالبيئةحتتويعلÁالعديدمنالقيودفهيتختلفمندولةإلÁأخرÇكاختالفالسياسةواالقتصادوضوابطاألعماملنقوانينوتشـــريعاتوالثق

  .افةكعاداتوالتقليد

  الفرق بين التسويق الدولي والتسويق المحلي 1-3

                                                           
 12، ص1996القاهرة، عني الشمس، مكتبة ، التسويق الدوليعمر خري الدين،1

2Alain OLLIVIER ,LE MARKETING INTERNATIONAL,PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF), Paris, 1990, P 04 
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 .1يرÇصديقعفيفيفيأناكتشاابينالتسويقالدوليواحملليكظاهرةاقتصاديةإالأهناكفرقفيمكاناملمارسةداخلياوخارجيا

اختالففيمكاناملمارسةداخلياأوخارجيايؤديإلÁخلقصعوباتوعراقيلكثريةتواجهالتسويقعلÁمســـتوÇالدوليوذلكنظرلتبا •

 ...وبوالدولفيخصائصهاالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةينالشع

: اختيارالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق •

التسويقالداخليريتكزعلÁاختيارالسوقفيإطارالسوقاحملليبمسامهةجمموعةمناملستهلكينالدينيوجهإليهمجميعاجلهودالتســوي

 .قيةومهمستهلكومنحليون

لكني أماالتسويقالدوليفاختياراألسواقيكونفيإطارسوقأجنبيوهذامبسامهةاملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته

  2.فيجميعاجلهودالتسويقيةومهمستهلكونأجانب

: اإلسرتاتيجيةالتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقية •

اإلسرتاتيجيةاملتبعةفيالتسويقاخلارجيتختلفعنذلكاملتبعةفيالتسويقالداخليبحيثيجبأنيكوناملزجيالتســويقمكيفاًمعاحمل

 .يطبالتالياملزجيالتسويقيلكلمنهاخمتلف

كلمنالسوقالداخليوالدوليأيضاخمتلفةحبيثأنالسوقالدولييتطلبدراســــةأو هذاباإلضافةعلÁماسبقذكرهأنبحوثالسوقوأساليبوطرق

 .سعوأدقكماأناملنافسةتكونأشدتكوناشدوأوسعفياألسواقاألجنبيةوهذالكواأسواقدينامكيةذاتتكنولوجياعالية

   .        وجند أيضاأنرجالألعماليجدنفسهمدفوعاعلÁاألسواقاخلارجيةوهذالعدموجودفرصكافيةفياألسواقاحمللية

  

  أهداف مبررات وقرارات التسويق الدولي: المطلب الثاني

  3أهداف التسويق الدولي 2-1

ال شك أن هناك العديـد مـن األهـداف الـيت تسـعى الشـركات إىل حتقيقهـا وأحيانـا تتجمـع الشـركات للتسـع بأعماهلـا 

يف الـــداخل ومـــن هنـــا نســـتطيع أن نـــذكر بعـــض  التجاريـــة يف اخلـــارج حيـــث ال تســـتطيع حتقيـــق أهـــدافها اإلســـرتاتيجية

  : األهداف منها

  الربح والنمو 2-1-1
                                                           

 249، ص مرجع سبق ذكرهمد صديق عفيفي، حم1
، مؤسسة طيبة للنشر 4جالتسويقية المعاصرة،عصام الدين أمين أبو علفة، التسويق الدولي االتجاهات عصام الدين أمني ابو علفة، أنظر أيضا، 2

 106، ص2003، القاهرة، 1والتوزيع، ط
 34-32:ص-،ص2004نشر عمان، ، دار وائل لل3هاين حامد الضمور، التسويق الدويل،ط3
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إن معظم شركات األعمـال تسـعى إىل حتقيـق أهـداف الـربح والنمـو مـن وراء عملياـا باإلضـافة غلـى أهـداف أخـرى 

خـاطرة يف تنفيـذ سواء يف السوق احمللـي أو خـارجي أن عمليـة احلصـول علـى األربـاح عاليـة تـرتبط بنسـبة عاليـة مـن امل

عمليات التسويق الدويل وهذه املخاطر نتيجة العوامل البيئية احمليطة كالظروف االقتصـادية و السياسـية واالجتماعيـة 

وغريهــا، إال أن مــدى إدراك هــذه املخــاطر يعتمــد علــى كيفيــة ودرجــة رؤيــة اإلدارة العليــا للشــركة وقــدرا ورغبتهــا يف 

كة قـد حتـدد نسـبة مـن العائـد االسـتثمار بتعـويض السـائر الـيت تتعـرض هلـا الشـركة يف التغلب على هذه املخاطر فالشر 

  .مواجهة هذه املخاطر نتيجة تركيزها على العمل يف دوق واحد

  تحقيق استقرار في حجم المبيعات واإلنتاج 2-1-2

عض الشــركات عــن طريــق فــد يــؤدي العمــل يف التجــارة الدوليــة غلــى حتقيــق االســتقرار يف حجــم املبيعــات واإلنتــاج فــب

فتنـــوع العمـــل يف األســـواق قـــد . التصـــدير قـــد تتغلـــب علـــى تذبـــذب الطلـــب احلاصـــل علـــى ســـلعها يف الســـوق احمللـــي

بساعد شركة مـا علـى التغلـب علـى التغـريات الـيت قـد حـدث يف سـوق مـا ورد وذلـك عـن طريـق عملهـا يف أكثـر مـن 

  .سوق واحدة

  استغالل القدرة اإلنتاجية الفائضة 2-1-3

نتيجة لوجود موارد ماليـة أو بشـرية أو معـدات غـري مسـتغلة يف املنشـأة أو الشـركة، فالتسـوق الـدويل يتـيح فرصـة هلـذه 

الشــركة الســتغالل هــذا الفــائض أو تلــك املــوارد يف زيــادة حجــم اإلنتــاج ويســاعد علــى ختفــيض التكــاليف اإلنتــاج، 

احمللـي بـل أيضـا يف األسـواق اخلارجيـة وذلـك عـن تقـدمي وبالتايل يرفع مستوى التنافسي للشركة ليس فقط يف السوق 

  .سلع وخدمة ذات تكلفة أقل

  امتداد في دورة حياة المنتج 2-1-4

تساهم األسواق اجلديدة يف إتاحة اكرب فرصة ممكنة للمنتجات احمللية لالستمرار يف احلصول على قبـول سـلع أخـرى 

دة بقــاء الســلع واخلــدمات يف األســواق اجلديــدة أطــول فــرتة ويــنعكس ذلــك يف دورة حيــاة املنــتج حيــث يســاهم يف زيــا

  .ممكنة قد يزيد عن فرتة بقاء السلع واخلدمات يف األسواق احمللية

  جاذبية الفرص التسويقية في األسواق الخارجية 2-1-5

ن تــوفر الفــرص التســويقية يف األســواق اخلارجيــة قــد تكــون حــاجزا قويــا لــدفع الشــركة للعمــل يف هــذه األســواق مــن إ

رص التســويقية يف األســواق اخلارجيــة تعتمــد علــى مــدى وقــدرة الشــركة فــؤكــد أن اســتغالل الاملاجــل اســتغالهلا فمــن 

  .على توفري املوارد الضرورية لالستفادة من هذه الفرص
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  داف أخرىأه 2-1-6

بإضــافة إىل الفوائــد الــيت ذكــرت أعــاله فــإن العمــل يف األســواق الدوليــة يســاعد علــى الرفــع مــن مســتوى إدارة األفــراد 

والتسويق يف الشـركة كمـا يسـاعد علـى ختطـيط سـلع وأسـاليب تسـويقية جديـدة وتطويهـا ممـا يـؤدي إىل رفـع مسـتواها 

ة يف دول يف دول خمتلفـة يعطــي املــديرين الفرصــة والقــدرة جــذب التنافسـي فنجــاح الشــركة يف معاجلــة املشــاكل الســوقي

  .أفكار جديدة وأساليب متنوعة صممت ملعاجلة ظروف خمتلفة

  فرص التسويق الدولي 2-2

هنــاك العديــد مـــن الفــرص الــيت تـــدفع الشــركات للـــدخول إىل األســواق الدوليــة والـــيت مــن خالهلــا يتحـــدد مــدى نـــوع 

ارجيـة ومـن أهـم الفـرص الـيت تشـجع الشـركات للـدخول إىل األسـواق اخلارجيـة مـا األسلوب يف الدخول لألسواق اخل

  : يلي

 .متطلبات االستثمار •

 .اجتاهات اإلدارة •

 .طبيعة األسواق اخلارجية •

 .مرونة األسواق اخلارجية •

 .األرباح املتوقعة •

 . االستقرار السياسي واألمين •

  متطلبات االستثمار2-2-1

يفرض نشاط االستثمار على إدارة الشركة والتسويق معا عملية التصدير وذلـك ـدف متويـل املشـروع وإجيـاد قنـوات 

  .توزيع متعددة للمنتجات احمللية يف األسواق اخلارجية

  اتجاهات اإلدارة 2-2-2

منهــا وذلــك للحصــول دارة يف الــدخول لألســواق اخلارجيــة مــن أهــم الفــرص الــيت ميكــن االســتفادة تعتــرب اجتاهــات اال

لمتطلبـــات الالزمـــة للتصـــدير ميكـــن لـــإلدارة التســـويقية ان متـــارس لدارة ويف حالـــة تـــوفري اال. علـــى متطلبـــات التصـــدير

  .نشاطها يف الدخول لألسواق اخلارجية واغتنام الفرصة التسويقية

  طبيعة األسواق الخارجية2-2-3
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حيدد الدخول لألسواق اخلارجية عدد األسواق املوجودة ومدى مرونتهـا وحجـم الفـرص والتحـديات املتـوفرة يف تلـك 

  .ويساهم نوعية األسواق وتطويرها وحجم الكثافة السكانية يف تقرير الدخول لألسواق اخلارجية. األسواق

  مرونة األسواق الخارجية 2-2-4

اخلارجيــة إمكانيــة التفكــري يف الــدخول لألســواق اخلارجيــة حيــث ان إدارة التســويق  حتــدد املرونــة املتــوفرة يف األســواق

تفضـــل األســـواق الـــيت تتميـــز باملرونـــة يف التعامـــل مـــع املنتجـــات األجنبيـــة وســـهولة احلصـــول علـــى الرتخـــيص للـــدخول 

  .والعمل داخل األسواق األجنبية

  األرباح المتوقعة 2-2-5

رجيــة مبــدى رحبيــة األســواق اخلارجيــة حيــث يعتــرب هــامش الــربح املتوقــع مــن أهــم ســواق اخلايتــأثر أســلوب الــدخول لأل

  .العوامل اليت تساعد يف الدخول لألسواق اخلارجية

  

  

  االستقرار السياسي واألمني 2-2-6

ن حجـم املخـاطرة الـيت تواجههـا تـؤثر بدرجـة كبـرية علـى قـرار أحيدد الدخول لألسواق الدوليـة درجـة املخـاطرة حيـث 

لذلك عادة ما تقوم الشـركات املصـدرة بتحليـل خمـاطر كـل سـوق مـن األسـواق اخلارجيـة . ل لألسواق اخلارجيةالدخو 

  1.ودراسة الشكل املناسب للدخول

  المبررات وأسباب التوجه نحو األسواق الخارجية 2-3

تنــاول بدايــة نىل اختــاذ القــرارات املتعلقــة بالتوجــه حنــو التســويق الــدويل ااألســباب واملــربرات الــيت تــدفع الشــركة  مــن بــني

هذه األسباب واملـربرات الـيت تـدفع الشـركة إىل ممارسـة أعماهلـا يف األسـواق الدوليـة ومـن مث التطـرق إىل أهـم القـرارات 

  2.األساسية اليت متر ا أي شركة يف حالة دخوهلا إىل األسواق األجنبية

املــربرات أو األســباب الــيت تــدفع الشــركات الدوليــة إىل التوجــه حنــو األســواق اخلارجيــة يف مؤشــرين ميكــن حصــر أهــم 

  :رئيسني مها

  :ما يليوتتمثل في: الزيادات في األرباح و المبيعات 2-3-1

                                                           
1http://www.kenanaonline.com/ws/al7oot/blog/72272/page/1 

 264ص ،2000، عمان، والتوزيع ، دار احلامد للنشر1ط، استراتيجية التسويق الدوليحممود جاسم الصميدعي، 2
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باع الســوق شــالبحــث عــن أســواق جديــدة يف الــدول الــيت يوجــد ــا منــو ســكاين واقتصــادي، وهــذا بــالطبع بعــد إ - 

 . احمللي

 .محاية الشركة ملبيعاا وأرباحها من املنافسني - 

 .أحداث سوق جديدة تستجيب ملنتجات الشركة - 

 . التوجه إىل السوق األجنيب الذي يتميز بالنمو السريع مقارنة باحمللي - 

 .  احلصول على ربح أكرب من خالل اكرب كلفة اقل األرباح العالية اليت شكل حتفيزا الستثمار - 

التصـــــال باملســـــتهلكني والـــــوكالء والفـــــروع بســـــهولة وســـــرعة نتيجـــــة حتســـــن االتصـــــاالت  حتســـــني القـــــدرة علـــــى ا - 

 .فاكس، وغريهاالتلكس، ،الفتاهلاك

 .احلصول على املنتجات للسوق الوطين - 

  : وتتمثل يف :الحماية من المنافسين 2-3-2

 . محاية الزبائن باخلارج من أنشطة املنافسني من طرف متابعة حاجام ورغبام - 

حلمايـــة الســـوق األجنـــيب مـــن ) املكلـــف أحيانـــا(املشـــاريع اإلنتاجيـــة يف البلـــد املضـــيف بـــذال مـــن التصـــدير إقامـــة  - 

 .املنافسة

االستفادة من رخـص األيـدي العاملـة واملـوارد الدوليـة أو الطاقـة عـن طريـق اسـتخدام اإلنتـاج األجنـيب لتخفـيض  - 

 .التكاليف

هنـاك منـو  ، عنـدما يكـونفرتات الركود االقتصادي الوطيناحلصول أو احلفاظ على مبيعات مستقرة والفوائد يف  - 

 .يف اخلارج وذلك عن طريق التنويع اجلغرايف

احلمايـــة مـــن القيـــود علـــى االســـترياد للحـــد مـــن املنافســـة أو لتشـــجيع املصـــدرين يف االســـتثمار املباشـــر بإنشـــاء  - 

 .مشاريع إنتاجية يف البلد املستورد

 .قيام املنافسني باإلنتاج احمللي - 

 .صول على التكنولوجيا واملعرفة اإلداريةاحل - 

  القرارات األساسية في التسويق 2-4
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متــر أي شــركة مصــدرة يف حالــة دخوهلــا إىل األســواق األجنبيــة مبجموعــة مــن القــرارات أو اخلطــوات ميكــن تلخيصــها 

واللـذان يعتـربان أن أي منظمـة أو شـركة ترغـب يف التوجـه حنـو  Kotler and Armstrongوفق ما أشار إليه كـل مـن 

  1:ة قرارات يف التسويق الدويل كما هو موضح يف الشكل التايلتتواجه س فاألسواق اخلارجية سو 

  القرارات األساسية في التسويق الدولي 5-1الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  264، ص مرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي، : المصدر

التسـويق الـدويل أن تـدرك وتفهـم فهمـا دقيقـا وواضـحا لبيئـة التسـويق  يف قـرارجيب على كل شركة قبـل أن تتخـذ أي 

ن فقــد شــهدت هــذه البيئــة تغــريا يف تعاملهــا خــالل العقــدين املاضــيني مــ ،الــدويل والتغــريات العديــدة الــيت تطــرأ عليهــا

يهـا اسـم قتصـاد العـامل قـد شـهد ظـاهرة جديـدة يطلـق علاخلق عرض جديد وكذلك مشاكل جديدة كمـا أن  خالل

ســـريعا يف العديـــد مـــن األســـواق اجلديـــدة اجلذابـــة الـــيت  تصـــنف ذلـــك أن جتـــارة العـــامل واالســـتثمار قـــد منـــ" العوملـــة "

ا منــ فتحــت يف أوروبــا الغربيــة والصــني وروســيا وغريهــا مــن األمــاكن هــذا باإلضــافة إىل أن عــدد الشــركات العامليــة قــد

  .أيضا بشكل مذهل

أن لكل دولة نظامها اخلاص الذي مييزها والذي جيب أتن يفهم ويدرك مـن قبـل رجـل كنتيجة ملا سبق ميكننا القول 

تقـدمها الشـركة يعتمـد علـى النـواحي االقتصـادية والثقافيـة ونظـم  يتلـافجاذبية أي دولة كسوق للمنتجـات  ،التسويق

 2.األعمال السائدة يف هذه السوق

  

                                                           
 .264:، صمرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي،  -1
 264، صمرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي،  2

النظر إلى البيئة التسويق 

 العالمي

القرار حول اختيار األسواق 

 الدولية تحديد فرق

الدخول إلى القرارات حول 

 التسويق الدولي

النظر إلى بيئة التسويق  النظر إلى بيئة التسويق

 العالمي

النظر إلى بيئة التسويق 

 العالمي
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  بيئة ومبادئ التسويق الدولي: المطلبالثالث

  التسويق الدولي بيئة 3-1

إذاقررتالشركاتالتعاملمعاألسواقالدوليةفعليهاأنتقومبدراسةكافةعواماللبيئةالتيتؤثرعليهاسواءبطريقةمباشرةأوغريمباشرةعلÁم

  :مجلنشاطااالتسويقيةأميتابعةكافةالتغرياتالتيتطرأعلÁعواماللبيئةالتسويقيةوالتيتضممايلي

  1قتصاديةاالبيئةال 3-1-1

 قتصاديةهلاأثركبريعلÁنجاحاملشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعاتلبيئيةاالإندراسةالعوامال

 ستهالكللمواطنينفيالدوالملرادالتصــــــــــــــــــديرفياألسواقالدوليةوعليهفيكونلخصائصالرتكيبةالسكانيةوأمناطاال)الشــــــــــــــــــركات(

"،وكذانسبةالبطالةدوركبريفينجاحأوفشلبعضالشركاتالتيتعمألوتتعاملمعاألســـواقالدوليةفيهاإضافةإلÁمستوÇدخالملواطنإليها

.  

  . فقريةو ةوسطمتو راقية قتصاديةإلÁفئاتأوطبقاتهذاوقدجلأتبعضالشركاتإلÁتقسيماتمعامتنوجهةالنظراال

قتصاديةدورمهمفينجاحبعضالشركاتولذلكعلÁالشركاتالتيتودالدخوإللÁاألسواقالدوليةدراســـــــــــةكإضافةإلÁذلكفإنللتكتالتاال

  قتصاديةحتاداتاالمناطقحرةأواإلحتاداجلمركيأواالألشكااللتكتالتاملوجودةفيالبلداملرادالتعاملمعهمثإلنشاء

  جتماعيةوالثقافيةالبيئةاال 3-1-2

يعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

جتماعيةوالثقافيةتمعاتاألسواقاملســتهدفة،والتجناحالشركاتفيالدخوللألسواقاألجنبيةعلÁمقدرافيمعرفةودراسةالعوامالال

جتاهات،إضــــــافةإلÁذلكفإنفهماألعرافوالتقاليتصاالتوالقيموااليتتضمنجانباللغةوالدينوالتعليموالقانونوالسياسةواألخالقواال

بعض فمثالاللوناألبيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي،دهلاأيضادوركبريفينجاحعماللشركاتالتيتعملفياإلطارالدويل

مــا إىل ذلــك مــن االختالفــات بــني احلزنو لبس يف املــوت أييالبعض اآلخــر مثــل ســورياجمتمعاتناالعربيــةيرمزإلÁالفرحبينمافي

  .شىت الشعوب

  البيئةالقانونيةوالسياسية 3-1-3

ستقرارالسياســيواألنظمةاملاتتضمندراسةالبيئةالقانونيةوالسياسيةجمموعةموضوعاتأمههاالقوانيناحلكوميةوالضرائبإضافةإلÁاال

  ...صصوالقيوداإلداريةليةوالبريوقراطيةاحلكوميةإضافةإلÁالنظماجلمركيةوأنظمةاحل

  البيئةالتنافسية 3-1-4
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الشركاتتؤثرعلÁأعمااللتسويقالدوليةحيثرتيدكلشركةأنتحتلمكانةفيالســـوقمنخاللتميزهافيجانبمعينكأنتكو إنشدةاملنافسةبين

ناجلودةأوالتميزفيالسعرأوالتميزفياخلدماتأوخدمامتابعدالبيع،ولذلكإذاأرادتالشركاتأنتضعلنفسهامكانةفيالسوقعليهادراسةســــ

ـــــــــة يهمحتÁتتمكنالشـــــــــركامتنلوكاملنافسينوالتعرفعلÁعددمهوأحجامهمونقاطالضعفوالقوةلد تفادي أخطـــــــــار الســـــــــوق املفاجئ

  .واملتوقعة معاً 

  مبادئ التسويق الدولي 3-2
يعترب علم التسويق الدويل أحد فروع املعرفة اليت نشأت حديثًا كاستجابة يف اآلونة األخرية حنو دخول   

  : أسواق أجنبية، وقد تطور هذا العلم يف إطار عدد من املبادئ الرئيسية هي

  :                        التخصص و تقسيم العمل 1- 3-2
يقوم التبادل أساسًا على مبدأ التخصص الدويل، حيث تتخصص كل دولة يف إنتاج سلعة أو جمموعة   

معينة من السلع وتتبادهلا مع غريها من الدول، وترتبط ظاهرة التخصص بني الدول املختلفة بظاهرة التجارة الدولية 
قاً، فالتخصص يؤدي إىل زيادة اإلنتاج، ومن مث تتمكن كل دولة من إنتاج السلع املتخصصة يف إنتاجها ارتباطا وثي

بكميات أكرب من حاجاا االستهالكية، كما ترتك إنتاج السلع اليت ليس لديها ختصص أو تفوق يف إنتاجها 

  .1ل منهابني هذه الدول على أساس ختصص ك لللدول األخرى ذات التخصص، ويتم التباد
و جتدر اإلشارة إىل أن مبدأ التخصص و تقسيم العمل قد ال يقتصر على دولة واحدة، بينما قد ميتد ليشمل عدة 
دول تكون فيما بينها ما يسمى باالحتاد االقتصادي، والذي مبوجبه تزول كافة القيود على حركة السلع واخلدمات 

دول األعضاء، ويتم التنسيق بينها دف وضع هيكل وعناصر اإلنتاج، وتتوحد السياسات االقتصادية فيما بني ال
منتجات تتخصص يف إنتاجية هذه الدول جمتمعة، وحتديد أهم املنتجات اليت سيتم استريادها من الدول األخرى، 
و يكون الفرار اخلاص باختيار املنتجات اليت سيتم إنتاجها مبنيا على أسس اقتصادية والتكاليف الكلية اليت 

  . دول األعضاء، عند إنتاج كل سلعة أو خدمة مقارنة بتكلفة استريادهاستتحملها ال
  

  :توازن ميزان المدفوعات 2- 3-2
ميزان املدفوعات هو إمجايل معامالت الدولة مع العامل اخلارجي، خالل فرتة زمنية معينة، وينقسم إىل قسم 

رجي إما عند وجود عجز أو فائض يف ميزان احلساب اجلاري، وتسفر العمليات االقتصادية املربمة مع العامل اخلا
  .يتعني على الدولة تسوية قيمة العجز أو الفائض مع اخلارج) عجز أو فائض(املدفوعات، ويف كلتا احلالتني 

ولذا كان التسويق الدويل يتيح للدولة االستفادة من مزايا التصدير اليت ترتكز أساسا يف احلصول على النقد األجنيب 
منه يف متويل االسترياد وسداد العجز يف ميزان املدفوعات، وكذا االستفادة من االستثمار األجنيب، الذي يستفاد 
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يف تسوية الفائض يف بعض األحيان، وعليه فإن مبدأ توازن املدفوعات من أهم املبادئ اليت حتكم أنشطة التسويق 
  .الدويل ومسامهتها يف حتقيق هذا التوازن

 ما خيرج من الدولة من قيم واردات وفوائد وقروض ومصروفات الشحن والتأمني أن يتوازن إمجايل"مبعىن   
مع إمجايل ما يدخل إىل الدولة من إمجايل الصادرات خالل العام، كأحد املعايري اهلامة للحكم على مستوى فعالية 

  .1"التسويق الدويل

  :توازن المزيج التسويقي 3- 3-2
، دون الرتكيز على أحدها )املنتوج، السعر، التوزيع، الرتويج(ربعة يقصد به االهتمام جبميع عناصره األ  

ال يعترب املزيج التسويقي متوازنا إذا تركز االهتمام الرئيسي للشركة على "على حساب العناصر األخرى، مبعىن أنه 
سويق الدويل ال عنصر السعر مثال وإمهال العناصر الثالثة، ويراعي أن توازن املزيج التسويقي من وجهة نظر الت

، ومبعىن 2"تقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل أيضا أن يكون املزيج التسويقي مالئما لقوى السوق اخلارجية
أكثر حتديد أن يكون مالئما ألذواق املستهلكني يف الدولة األجنبية وقدرام الشرائية، وكذلك يكون مواجها 

  .آخرينبفعالية للمزيج التسويقي املقدم من جانب منافسني 
ومن جهة أخرى، فإن جناح املنتوج دوليا يعين جناح املزيج التسويقي ككل وليس املنتوج فحسب، وبالتايل فإن 
تسويق املنتوج دوليا يستوجب بالضرورة تصميم وتنفيذ لعناصر املزيج التسويقي بشكل متوازن مبا يناسب مع 

 .فسني يف السوق الدوليةاالختالف بني خصائص وثقافة املستهلك األجنيب وقوة املنا

  :الميزة التنافسية للمنتوج 4- 3-2
ال تقوم الدولة بإنتاج املنتجات اليت "يضيف هذا املبدأ بعدا جديداً وهاما ألنشطة التسويق الدويل، حيث   

تكون تكلفة إنتاجها حمليا أقل من تكلفة استريادها فحسب، بل األمر ميتد إىل أبعد من ذلك، حيث ختتار الدولة 

  .3"املنتجات اليت حتقق هلا ميزة تنافسية يف مواجهة املنتجات املنافسة هلا يف األسواق اخلارجية
ومتثل التنافسية على مستوى االقتصاد اجلزئي قدرة املؤسسة على مواجهة املنافسة مع املؤسسات األخرى يف داخل 

أّمـا على مستوى االقتصاد الكلي، فإن . البالد وخارجه، وذلك باحملافظة على حصتها من السوق احمللي والدويل
تنافسية االقتصاد الوطين فتكمن يف قدرته على حتقيق فائض جتاري بصفة مستمرة، وترتبط املنافسة بعدة عوامل 

  :تصنفها النظرة االقتصادية إىل جمموعتني

                                                           
 396 ، ص1999عمان األردن، ، دار املستقبل للنشر، مبادئ التسويق مدخل سلوكيحممد إبراهيم عبيدات،  1
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وما حيددها من عوامل ) جهبني البلد و خار (وتأخذ بعني االعتبار التطور املقارن لألسعار : منافسة باألسعار - أ
وتكاليف األجور للوحدة املنتجة، والتكاليف اجلبائية واالجتماعية وتطور اإلنتاج وسلوك املؤسسات وتطور أسعار 

  .اخل...الصرف
تتوقف هذه املنافسة على التخصص الذي يعتمده البلد وعلى : املنافسة اهليكلية أو املنافسة بغري األسعار - ب

اإلبداع ومتييز املنتجات والبحث عن النوعية وخدمات ما (نولوجية والتجارية للشركات املصدرة الديناميكية التك
  .ونوعية تسيري الشركات، وخاصة تسيري مواردها البشرية وقدرا على التكيف مع احمليط التنافسي...) بعد البيع

تكلفة أقل من تكلفة استريادها من وعلى سبيل املثال قد تكون دولة ما قادرة على إنتاج سلعة القمح مثال ب
اخلارج، إال أنه قد تفضل تركيز جهودها وتوجيه اجلزء األكرب من مواردها إلنتاج املنسوجات والسلع الغذائية، ملا هلا 
من ميزة نسبية جتعلها يف موقف تنافسي قوي يف األسواق اخلارجية إما يف صورة جودة عالية أو أسعار منخفضة 

ملنافسة، وبذلك تضاف سلعة القمح إىل هيكل املنتجات اليت سيتم استريادها من دول أخرى، بالنسبة للسلع ا
وتضاف املنسوجات والسلع الغذائية هليكل اإلنتاج وهيكل الصادرات معا، ويتضح من هذا املبدأ أن توجه اجلهود 

  .احمللية فقط داخل الدولة إىل التصدير وغزو األسواق اخلارجية وليس جمرد سد احتياجات السوق

  : القوة الشرائية في الدولة المستوردة 5- 3-2
التسويق الدويل مبدى القوة الشرائية للدولة املستوردة، واليت على أساسها يتحدد إىل أي مدى يكون دخول  يرتبط

قدرة املستورد على الدفع "ويقصد بالقوة الشرائية يف الدولة املستوردة . السوق األجنيب أمرا جمديا يف األجل الطويل
الت أجنبية أخرى، ووفقا لذلك يتحدد حجم السوق ومدى بالعملة احمللية وسعر حتويل هذه العملة احمللية بعم

جدوى دخوله وحتديد أي األشكال سوف تنتجها الشركة أو منح تراخيص لشركات وطنية أو الدخول مع 

  .1"شركات أخرى يف مشروعات مشرتكة
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  عناصرالمزيجالتسويقيالدولي:الثالمبحثالث

مــا أن يــتم اختيــار األســلوب والشــكل الــذي اعتمدتــه املؤسســة للــدخول إىل الســوق الــدويل، وهــذا مــا ســوف نتطــرق 

إليــه يف الفصــل الثــاين، يتعــني عليهــا تشــكيل إســرتاتيجية تســويقية لتقــدمي خمتلــف منتجاــا يف األســواق الدوليــة وفــق 

  .عني االعتبار أهداف وغايات املؤسسةاألسلوب ويف إطار اإلسرتاتيجية الدولية العامة، مع األخذ ب

  :متحور هذا املبحث حول مطالب موزعة كما يلي

  استراتيجية التسويق الدولي: المطلب األول

  سياسة المنتج الدولي وسياسة التسعير الدولي: المطلب الثاني

  سياسة الترويج الدولي وسياسة التوزيع الدولي: المطلب الثالث

  

  استراتيجية التسويق الدولي: المطلب األول

خطة طويلة األجل تعكس رؤية املؤسسة ملـا جيـب أن تكـون عليـه يف املسـتقبل يف "تعرف االسرتاتيجية الدولية بأا  

  1."إطار عالقتها بالسوق الدويل وبيئته مبتغرياا املختلفة من ناحية ومواردها املختلفة من ناحية أخرى

عملــي مشــتق مــن السياســة العامــة للمؤسســة يقــوم بتوجيــه -توجــه تفكــريي"كمــا عرفــت االســرتاتيجية الدوليــة بأــا 

  2"اخليارات اجلغرافية للمؤسسة

 3:اعترب البعض اآلخر اإلسرتاتيجية الدولية أا جمموعة من اخليارات املتاحة للمؤسسة واملتمثلة فيما يلي

  .اختيار ميدان نشاط املؤسسة -

  ....).ختصص، متيز(اختيار البدائل االسرتاتيجية املالئمة لنشاطها  -

  .ناسباختيار التنظيم واهليكل التنظيمي امل -

  .ختصيص موارد املؤسسة-

الدوليــة هــي حتديــد األســواق املســتهدفة، وإعــداد املــزيج التســويقي  مــن خــالل مــا ســبق ميكــن القــول أن اإلســرتاتيجية

املناســـــب هلـــــا، إذن هـــــي القلـــــب النـــــابض لعمليـــــة وخطـــــة التســـــويق املـــــدبرة مســـــبقاً يف مديريـــــة التســـــويق، مثلمـــــا أن 
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2CHARLES,CROUE, Marketing international, 2eme ed, De Boeck 
,universitéBruxelles,1994,P 517 
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طيع وتقـوم بعــالج وتطويـع املتغــريات الـيت تســت. اإلسـرتاتيجية التســويقية تعتمـد علــى حتليـل املواقــف وحتديـد األهــداف

  :التحكم فيها وفقاً للمتغريات األخرى البيئية وغريها، مثلما يبني الشكل التايل

 

  متغيرات استراتيجية التسويق 6-1الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

باستثماراا ومتويل عملياا، شراء تعرب الشركات الدولية إىل أسواق العامل كلها وحدة واحدة، لدى عليها القيام 

إمداداا، إجراء حبوثها وتصميم منتجاا أينما أمكنها إمتام ذلك يف أكثر الظروف مالئمة واليت تستطيع توفريها، 

  1:ويتم من خالل هذه املرحلة حتليل عناصر البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة

فة الفرص واملشاكل اليت يكون من املمكن مواجهتها على املستوى تسمح دراسة البيئة اخلارجية للمؤسسة مبعر  - 

الدويل، حيث تتمكن من توقع مستوى الطلب احلايل والتوقع يف السوق وتطوراا، إضافة إىل حتليل وضع 

  .الشركات املنافسة والقطاع الذي تعمل فيه إمجاالً 

الضعف للمؤسسة ذاا، ومقارنتها مع املنافسني دراسة البيئة الداخلية ميكن من السيطرة على نقاط القوة و  - 

  .والبحث عن احللول

  .يساعد القيام ذا التحليل يف صياغة اإلسرتاتيجيةاألنسب إلمكانيات وظروف املؤسسة - 

  .عندما تنتهي املؤسسة من حتديد اإلسرتاتيجية تبدأ برتمجتها على شكل خطة عملية - 

  :يبني ذلك 7- 1 حتديد اإلسرتاتيجية، والشكل يف) امليزانية(مراعاة اجلانب املايل  - 

                                                           
1Ibid,p24  

 سياسة املنتج

 سياسة التوزيع

 سياسة الرتويج

 سياسة التسعري

 اجلهد التسويقي املتكامل
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 294، ص2007الدار اجلامعية، مجهورية مصر العربية،  إدارة التسويق،،حممد سعيد عبد الفتاح :المصدر
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  مراحل االستراتيجية الدولية 7-1الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة

ديدات/فرص  

للمؤسسة داخليةحتليل البيئة ال  

الضعف/نقاط القوة  

 تقييم األنشطة املمكنة

غري مالئمة/ مالئمة   

نتائج/ خماطر  

 مسريي املؤسسة

 حتديد أهداف عامة

 الشريك اإلجتماعي

 صياغة االسرتاتيجيات

 حتديد النشاطات واألهداف

 خطط وظيفية

 ميزانية

 مراقبة

التشخيص 

 االسرتاتيجي

 القرار  

 االسرتاتيجي

 التنفيذ 

 االسرتاتيجي

 املراقبة  االسرتاتيجية

Corinne Pasco Berho, Marketing international, 4eed,Dunod, Paris,2002, P 24 المصدر:   
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 1:متر عملية إعداد اسرتاتيجية التسويق الدويل مبجموعة من املراحل نوجزها فيما يلي

تتم دراسة املزيج التسويقي للمؤسسة ) األصلي( مرحلة حتليل نقاط القوة والضعف يف السوق األم  ←

تسمح هذه املرحلة بتحديد قدرات املؤسسة على مستوى السوق . األم معرفة نقاط القوة والضعف

 .األويل وحماولة تكييفها مع خصائص السوق الدويل

مرحلة حتليل خصائص السوق الدولية بتحديد أثر تغري احمليط على كل عنصر من عناصر  ←

اإلسرتاتيجية التسويقية واكتشاف نقاط التشابه واالختالف بني السوقني احمللي والدويل فيما خيص 

 .اخل...تشكيلة املنتجات، قنوات التوزيع، كيفية حتديد األسعار

القدرات اخلاصة باملؤسسة مبجرد جتاوز احلدود واالصطدام مرحلة قياس أثر االنعكاس أو أثر  ←

مبتغريات احمليط الدويل، وقياس هذا األثر يسمح للمؤسسة االنتقال من املرحلة األوىل وهي معرفة 

قدرات املؤسسة إىل املرحلة اليت تأيت فيما بعد وتتمثل يف تقدير احلالة الصافية للقدرات على مستوى 

 .السوق الدويل

تقدير احلالة الصافية يف السوق الدويل، أين تقوم املؤسسة بإعداد القدرات الصافية على شكل  مرحلة ←

جدول يتكون من قياس أثر االنعكاس وخصائص املؤسسة يف السوق الدويل، وهذا  من خالل 

حتديد الفارق بني عناصر القوة والضعف، ونتيجة هلذا التحليل تتمكن املؤسسة من قياس قدراا يف 

 .لسوق الدولية وبالتايل حتديد ااالت اليت يتم تدعيمها يف السوق الدويلا

مرحلة حتديد البدائل واختيار عناصر املزيج التسويقي أين يتم حتديد البدائل اليت ميكن اعتمادها يف  ←

تعد هذه املرحلة األكثر تعقيدًا ألا تتطلب نوع من التحكيم بني . السوق الدويل واختيار األفضل

 :توجهني السرتاتيجيتها مها

 .إما تنميط أنشطتها واالستفادة من اخلربة السابقة - 

 .إما تكييف أنشطتها وحتمل أعباء إضافية جديدة والتأقلم مع خصوصية كل دولة -     

                                                           
1JEAN-MARC.LEESNYDER :marketing international ,Yves, SIMON-Patrick, 
SOFRE :encyclopédie de gestion-2eme edition, Dunod, Paris, 1995, P :1857  
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مرحلة اختيار القدرات اليت البد من بنائها يف السوق الدويل بعد حتديد التوجه االسرتاتيجي املالئم  ←

 السوق الدويل حسب متطلباته و احتياجاته، يأيت بعد ذلك بناء القدرات حسب للمؤسسة يف

 .الطلب واختيار الشكل األمثل للتواجد يف السوق الدويل

  

  سياسة المنتج والتسعير الدوليين: المطلب الثاني

نفيـذ وجتسـيد تلـك عنـد تشـكيل إسـرتاتيجية التسـويق الـدويل الـيت تعتمـدها املؤسسـة يف السـوق الـدويل، تـأيت مرحلـة ت

اإلســـــــــــــــــــــــــــــرتاتيجية علـــــــــــــــــــــــــــــى أرض الواقـــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــالل برنـــــــــــــــــــــــــــــامج تســـــــــــــــــــــــــــــويقي متكامـــــــــــــــــــــــــــــل، 

ريتكز نشاطالتسويقبصفةعامةمبافيهنشاطالتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقالدوليف

  .علÁعناصرأربعةأساسيةالختتلفأمهيةواحدمنهاعلÁاآلخرواملتمثلةفياملنتج،التسعري،الرتويج،التوزيع

  سياسة المنتج الدولي 2-1

  حول المنتج عموميات 2-1-1

 ختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتعريفاملنتجعلÁأيمثلاميكن

  1"ستخدامأوالتبادلاموعالكليللمنافعاملاديةوالنفسيةالتييحصلعليهااملشرتيكنتيجةللشراءأواال"

فاملنتجموضوعالتسويقسلعةأوخدمةأوفكرة،أماالسلعةفهيمنتجلهخصائصماديةملموسةظاهرةكالغالفأوالشكألوالطعمأ

  .اخل...و االسم

الضمنييمثلمدÇاإلشباعأوماترمزهلالسلعةبالنسبةللفردأوالنواحيالنفسيةوالسلوكيةاملرتبطةبالسلعةمنوجهةنظرالفردأماباواجلانب

  .لنسبةللخدمةأوالفكرةكمنتجفإناخلصائصالضمنيةهياجلانبالرئيسياملسيطرأواملكوناألساسيلهامنقبلمقدماخلدمةأوالفكرة

 
 
 
 
 

  للمنتوجالمستويات الثالثة  8-1الشكل رقم 

                                                           
   186هاين حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص 1
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منخالملاسبقيمكنالقولبأنالقراراتاخلاصةبالسلعةمنحيثتصميمها،حتديدجودا،غالفهاعالمتهاالتجارية،وغريهامناخلدماتا

وعليه،فإننجاحالشركةيكونبفضلقدراعلÁتحسينأداءإنتاجها،مقارنةمعب.ألخرÇهياألساسفيتصميمباقيالسياساتالتسويقية

  1.قيةالشركاتعلÁاملستوÇالعاملي

  المنتجالدوليدورحياة 2- 2-1

تعتمدهذهالدورةعلÁدورةحياةاملنتجاحملليحيثظهرتلوجوداختالفاتفيالتطوراالقتصاديألغلبالسلعاليت 

تتمبدورةمعينةالختتلفكثرياعنحياةاإلنسانفمندإدراكفكرةالسلعة،وخاللفرتةامتدادهاودخوهلاالسوقتمرالسلعةبأربعةمراحله

  :ي

  

  دورةحياةالمنتج 9-1رقم الشكل

                                                           
 66، ص1992، دار املعرفة اجلامعية ، لبنان، أساسيات السوقبو قحف، عبد السالم ا 1

المنتج أو الميزة 

 المركزة

تغليفالتعبئة و ال  

 املميزات
 التصميم

 اجلودة

 العالمة

 الرتكيب

 الصيانة

 الضمان

 التسليم

 املنتج الكلي

 املنتج الشكلي

 املنتج املركزي

Corinne Pasco Berho, op cit, P 24 المصدر:  
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  314ص،مرجع سبق ذكرهي،مدصديقعفيفحم: المصدر

  

وتبدأ هذه املرحلة مع والدة السلعة وطرحها للمرة األوىل يف السوق فتكون السلعة غري : مرحلة التقديم: أوالً 

اختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت تالءم هذه املرحلة وسواها من املراحل من قبل إدارة معروفة لدى فمن الضروري 

  :التسويق وتتميز هذه املرحلة بـ

 .اخنفاض حجم املبيعات وبالتايل اخنفاض معدل األرباح �

 . ديد من السلعاملستهلك األكثر ميال لشراء اجل حنوضرورة توجيه اجلهود التسويقية  �

 .ملنافذ توزيع السلعانتشار حمدود  �

 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج األولية وبالتايل ارتفاع سعر السلعة �

 .العمل بسياسة اإلعالن التعليمي كنشاط  تروجيي للسلع اجلديدة �

تبدأ يف هذه املرحلة ظاهرة انتشار السلعة وزيادة عدد املستهلكني هلا وظهور بعضاملنافسني : مرحلة النمو: ثانياً 

  . ة وبالتايل زيادة ملحوظة يف كمية املبيعات وقيمة األرباحلإلنتاج السلع

  :وأهم ما مييز هذه املرحلة

م احلاجات املطلوبة يف ئإجراء حتسينات جديدة على السلعة حىت تأخذ منطا ثابتا حيث اجلودة يال �

 .السوق


           	�و           ��د�م    �	               ��دھور             ��  
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 .الدخول إىل أسواق جديدة وكسب حصة إضافية فيها �

 .التوسع يف استعمال أساليب الرتويج كاإلعالن والدعاية وتنشيط املبيعات �

قد تكون زيادة حجم املبيعات سببا يف ختفيض طفيـف يف تكـاليف السـلعة وبالتـايل التخفـيض يف األسـعار  �

 .لتكون هذه األخرية قادرة على املنافسة

وهي املرحلة اليت يأخذ فيها السلعة منطا ثابتا من حيث اجلودة وتصبح اجلودة معروفة لدى  :مرحلة النضج: ثالثاً 

ستهلكني بشكل جيعل الطلب على هذه السلعة يف أعلى مستوياته وإدارة التسويق حتاول إطالة فرتة هذه املمجاهري 

على مستوى ممكن، ومن أهم ما مييزه املرحلة بقدر اإلمكان الرتفاع هامش الربح الناتج عن بيع هذه السلعة إىل أ

  :هذه املرحلة

 .زيادة حجم اإلنتاج بشكل كبري إلبقاء على احتياطي لتغطية حجم الطلب املتوقع �

 .تصل املنافسة بني منتجي هذه السلعة إىل ذروا �

 .غالبا تؤدي الزيادة يف حدة املنافسة إىل ختفيض يف أسعار البيع �

 .هلذه السلع وكيفية استخدامها واملنافع الناجتة عن هذا االستخداماعتماد أسلوب اإلعالن التفكريي  �

 1.ضرورة خضوع السلع على إجراء حتسينات وتطوير باستمرار وذلك إلطالة فرتة النضج هذه �

وهي املرحلة اليت تكون فيها السلعة غري قادرة على االستمرار بسب الضعف احلاد يف :تدهورمرحلة ال: رابعاً 

د يكون ذلك ناجتا عن وصول السوق إىل مرحلة التشبع أو نتيجة لظهور تقنية جديدة، أو نتيجة الطلب عليها وق

للتغيري يف بعض القيم والعادات االجتماعية ألفراد اتمع، فعندما ظهرت األقراص املضغوطة املوسيقية فإن شرائط 

ن السوق إال يف بعض االستخدامات الكاسيت يف الواليات املتحدة قد دخلت ملرحلة التدهور واختفى متاما م

الشركات يف هذه املرحلة أن جتد كافة الوسائل والطرق للعمل على استبعاد تلك املنتجات غري  علىولذا ف ،احملدودة

تقليل من الة من مزيج منتجاا،أو جتد كافة الوسائل والطرق للعمل على استبعاد بعض املوزعني احلديثني، و حبر امل

والتقليل من تكلفة اإلنتاج قدر اإلمكان، واهم ما مييز هذه .اإلعالن أو على وسائل تنشيط املبيعاتاإلنفاق على 

  : املرحلة

 .توقف  معظم الشركات عن إنتاج هذه السلعة �

 .اإلبقاء على منافذ التوزيع الرئيسية لتسويق هذه السلعة �

                                                           
 .1988حممد عبد اهللا عبد الرمحان، تسويق املعاصر، جامعة القاهرة،1
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سعر فقد يستخدم كأداة لتنشيط املبيعات تالشي النشاطات الرتوجيية املتعلقة بالسلعة إال فيما يتعلق بال �

 .قدر اإلمكان

أخرى، منها مثال بأن  على الرغم من انعدام األرباح فقد يستمر املنتج أحيانا بإنتاج السلعة ألسباب �

تكون تلك املنتجات سببا يف اقتناء منتجات أخرى، أو حفاظا منها على طرح تشكيلة متكاملة من 

 .املنتجات

مراحل املنتج احمللي، غري أن املنتج ال حيتل نفس املوقع يف منحىن دورة حياة املنتج يف خمتلف  للمنتج الدويل نفس

الدول املطروح فيها، ففي بعض الدول يكون يف مرحلة النمو ويف أخرى يكون يف مرحلة التقدمي ويعود ذلك 

كما هو موضح يف الشكل ... للتباين احلاصل يف الظروف واملتغريات الدولية ولطبيعة ومستوى دخل األفراد 

  :التايل

  

  دورة حياة المنتج في دول متعددة 10-1الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  المنتج الدولي عناصر 3- 2-1

1بلد 2بلد  3بلد   

 المبيعات

180، ص 2007، دار وائل للنشر، عمان األردن، التسويق الدوليرضوان احملمود العمر، :  المصدر  



  إدارة األعمال الدولية والتسويق الدولي: الفصل األول
 

 
57 

العديد من القضايا اليت تشري إىل اهتمام الشركات اليت تفكر يف خدمة السوق احمللي أو الدويل ومن هناك 

أمهها كيفية تنميط السلع اليت يتم تسويقها باألسواق احمللية لكي تصلح للتسويق يف األسواق الدولية وهل بإمكان 

يل، إن  أي شركة تفكر يف غزو األسواق الشركة أن تصمم وتنتج سلعة وتنجح يف تسويقها على املستوى الدو 

  .الدولية يف تسويقها على املستوى الدويل

  1: إن أي شركة تفكر فيه غزو األسواق الدولية تواجه أربعة خيارات متثل يف

 .إنتاج سلعة جديدة تتالءم مع متطلبات وخصائص السوق  اخلارجي: الخيار األول •

تسوق املؤسسة نفس السلعة اليت قامت بإنتاجها يف السوق احمللي بدون أي تعديالت يف  :الخيار الثاني •

 .األسواق الدولية

القيام بتعديالت على السلعة اليت يتم إنتاجها وتسويقها يف األسواق الدولية لتتالءم مع  :الخيار الثالث •

 .متطلبات واحتياجات الزبائن الدوليني

 . بإنتاج سلعة منطية تصلح للتسويق يف السوق احمللي واألجنيب تقوم الشركة :الخيار الرابع •

عل جنالدويل، و وإذا أخذنا يف االعتبار التكلفة واملشكالت الناجتة عن إنتاج وتسويق سلعة خاصة بالسوق احمللي 

  .اخليار الرابع هو األفضل بالنسبة ألي مؤسسة إضافة إىل اخليار الثاين

  سواق الدولية التعبئة والتغليف في األ:أوال

تعمل املؤسسة على إجياد تصميمات للغالف والعبوة مبا يتفق مع بيئة السوق اخلارجي من جهة ومبا حيقق أهدافها 

  2:من جهة أخرى حيث يلعب كل من غالف املنتوج وشكله وعبوته دورين  أساسيني ومها

 .من املنتجات املنافسة هجلب املستهلك للمنتج دون غري  :الدور األول •

 . يسهل تعرف املستهلك على املنتوج لتكرار شرائه: الدور الثاني •

كما أنه هناك عدة عوامل تؤثر يف هذه السياسة منها أنه جيب على الشركة عندما تقوم بتصميم عبوة منتجاا 

  3: وغالفه اخلارجي أن تراعي عدة عوامل يف السوق األجنبية وهي

 .شرائية إلفراد اتمع األجنيبأن يتالءم مع منط االستهالك والعادات ال •

                                                           
 26ص ،2003مكتبة عني مشس، القاهرة،  االسترياد،مد صديق عفيفي، تسويق الدويل نظم التصدير و حم1
 256، ص2002-2001عة اإلسكندرية، التجارة، جام ق الدويل، كليةيسو التعبد السالم ابو قحف، 2
 26، صسبق ذكره مرجعمد صديق عفيفي، حم3
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 .تالءم ذلك مع الطبيعة املناخية واجلغرافية للدول األجنبيةيأن  •

  التميز:ثانيا

وجود كل القوانني اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية والصناعية، إال أن محاية العالمات واألمساء التجارية يف  مع

  .األسواق الدولية متثل أحد املشكالت الرئيسية اليت تواجه الشركات

كلة هي تتحمل املؤسسة تكلفة إضافية عندما يتطلب إجراءات التسجيل العالمة أو االسم التجاري، وهذه املش

ثال، ومثل هذه املمارسات قد ال حيميها فاتيكامتميكن تقليده ليصبح  رمي الشعر فاتيكاالتقليد فلو نعطي مثال ك

  .القانون

ل الصورة ظلكن ت ،عدم محاية االسم والعالمة التجارية ميكن أن تكون يف صاحل املستهلك حيث يدفع اقل سعر

ومثة .من جراء هذا النوع من الفرضية التجارية اليت حيميها القانونالذهنية للشركة ومسعتها ومبيعاا يف خطر 

مشكلة أخرى قد تظهر وهي اختالف الدول بالنسبة للمدة الزمنية للحماية، فبعض الدول حتمي العالمة التجارية 

  .سنة أما بعض الدول األخرى فقد حتميها ملدة اقل أو أطول 20أو براءة االخرتاع أو االبتكار ملدة 

  التبسيط والتنميط :ثالثا

عتماد على عدد حمدودة وتتميز هذه ميكن تعريف التبسيط على انه التقليل من عدد األنواع واألصناف واال

السياسة من ناحية التشغيل بتمكن املصانع من االستمرار يف اإلنتاج بدون توقف، وتسهيل الرقابة على اخلدمات 

وتتميز هذه  ،ميط فهو توحيد السياسات التسويقية يف األسواق اخلارجيةوقطع غيار املنتوج املصنوعة، أما التن

وختفيض تكاليف اإلنتاج، وإجياد صورة علمية أكثر جتانس، والتقليل من  ،السياسة باالستفادة من وفرة احلجم

حتفيز  صعوبة حتديد التكاليف املخفية وعدم ،من بني سلبيااو خماطر اخللط يف العالمة يف خمتلف املناطق، 

  .املسؤولني احملليني

  التبيين في األسواق الدولية :رابعا

التبيني هو تلك البيانات الواجب ذكرها عن السلعة، وتكون مصاحبة هلا وذلك إىل جانب ما يضاف من بيانات  

ومنه تقوم سياسة .تفصيلية تكتب يف نشرة أو كتيب مصاحب للسلعة، أو ورقة توضع مع السلعة داخل الغالف

التبيني بتعريف املستهلك لطريقة استعمال املنتج وإعالمه عن مكونات وتاريخ إنتاجه ومدة صالحيته ووزنه وغري 

  .ذلك من األمور األخرى



  إدارة األعمال الدولية والتسويق الدولي: الفصل األول
 

 
59 

حيث جيب على الشركة أن تأخذ بعني االعتبار عند القيام ذه الطريقة اللغة اليت يفهمها املستهلك عند كتابته 

ذلك بوضع األشكال والرسوم . سلوب الذي يتناسب مع ثقفته واجتاهاتهوإرشادات استعمال املنتوج واأل

التوضيحية، كما أن تراعي كذلك قوانني محاية البيئة يف الدولية األجنبية ألن عملية التبيني ال تقتصر على جمرد 

نتاج ومدة إرشاد املستهلك كخطوات استخدام املنتوج، بل متتد لتشمل بيانات على مكونات املنتوج وتاريخ اإل

الصالحية، كلها بنود جيب أن تراعيها الشركة بعد دراسة متأنية هلذه القوانني، وذلك حىت ال تتعرض منتجاا 

إحدى مجعيات محاية البيئة يف هذه الدول، ومن مث إصدار ، أو للمعارضة من طرف مجعيات محاية املستهلك

  1.أحكام قضائية تنقص من مسعة الشركة ومنتجاا

  المرافقةالخدمات:خامسا

اخلدمة هي عبارة عن عرض الشركة للحفاظ على السلعة وذلك عن طريق الفحص والصيانة وإصالح وتغيري 

وبالتايل فهي تعلب دورا هاما يف تعريف املستهلك بطريقة استخدام السلعة . األجهزة املستهلكة وما يشابه ذلك

يث أن حتديد سياسة اخلدمة ال بد أن يتأكد مدير واحملافظة عليها وكذا تركيب األجهزة والكشف عليها حب

الدراسة  ياملبيعات بأا مناسبة لربنامج  ترويج املبيعات، ومن بني أشكال هذه السياسة خدمات ما قبل البيع، وه

التسويقية ملعرفة رغبات وحاجات املستهلك، بينما خدمات ما بعد البيع فهي تركيب املنتجات داخل املنزل أو 

  2.املصنع

  

  سياسة التسعير الدولي 2-2

السعر هو عنصر املزيج التسويقي الذي يؤثر مباشرة على دخل املؤسسة وأرباحها كما يؤثر على املدى الطويل يف 

قدرة املؤسسة على النمو والبقاء يف السوق، ويعترب قرار التسعري يف األسواق الدولية أكثر تعقيدًا منه يف األسواق 

قرارات اهلامة اليت تؤثر على جناح املؤسسة، حيث أن قرارات التسعري تساهم يف زيادة الرحبية من الاحمللية، فهو 

بالتأثري املباشر على حجم املبيعات املتوقعة واألرباح اليت ميكن حتقيقها من ذلك فهو أحد القرارات احليوية حلياة 

هذا  إىل سعى املؤسسة لتحقيق الربح، باإلضافةالعناصر اإلسرتاتيجية اليت من ورائه ت حداملشروع يف املؤسسة، وأ

  . يستخدم السعر كعنصر فعال ومؤثر جيذب املستهلكني ومن هذا املنطلق، كان حمور اهتمام الكثري

                                                           
 257لسالم أبو قحف، رجع سبق ذكره، صعبد ا 1
 26، صمرجع سبق ذكرهفي، يحممدصديق  عف2
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  تعريف التسعير الدولي 1- 2-2

ويف يقصــد بالســعر بصــفة عامــة بأنــه القيمــة املعطــاة لســلعة أو خدمــة معينــة والــيت يــتم التعبــري عنهــا يف شــكل نقــدي، 

  .1التبادلية يف األسواق اخلارجية تهجمال التسويق الدويل فإن سعر املنتوج هو قيم

ويرى رجال التسويق أن السعر هو أهم عناصر املنافسة مستدلني بالدراسات امليدانية اليت أجريت يف بريطانيـا ومـن  

تســويقي الدراســة الــيت قــام ــا حممــد بــني هــذه الدراســات الــيت تؤكــد أن الســعر هــو أهــم عناصــر املنافســة يف املــزيج ال

 31مؤسســة فــذكرت  36ي حــول صــنعة النســيج والغــزل يف بريطانيــا، حيــث أجــرى استقصــاء حــول فــيفصــديق ع

  .مؤسسة أمهية السعر يف الرتتيب األول كأحد العناصر اإلسرتاتيجية التسويقية

  محددات السعر الدولي2-2-2

ؤسســة أخــذها بعــني االعتبــار عنــد حتديــد الســعر يف األســواق األجنبيــة، إن قــرار التســعري يتــأثر بعــدة عوامــل، علــى امل

  :وفيما يلي سنتناول هذه احملددات وتأثريها على قرار التسعري يف األسواق الدولية وال ميكن حصرها فيما يلي

  :أهداف المؤسسة: أوال

 التســعري بأهــداف التســويق الــيت يــتم حتديــدها مــن طــرف املؤسســة وهــذه األهــداف تتمثــل يف اإلنتــاج تــرتبط أهــداف

إال أنــه غالبــا مــا خيتلــف هــدف  ،اخل...الرحبيــة وزيــادة نصــيب املؤسســة مــن الســوقتعظــيم ، البيــع، بكميــات حمــددة

و الســـوق بتطبيـــق نظريـــة ق وغـــز اخـــرتاففـــي األســـواق األجنبيـــة تعمـــل املؤسســـة علـــى  ،املؤسســـة مـــن ســـوق إىل آخـــر

اســتخدام  إســرتاتيجية كشـــط بفــرض ســعر مرتفـــع  فيمكنهـــاســوق تكرال، أمــا إذا كانـــت املؤسســة حتيالــتمكن الســوق

أي مبعـىن أن هلـا ة الذهنيـومن ناحية أخرى، قد تقوم املؤسسة بتحديد أهـدافها مـن التسـعري يف بنـاء الصـورة  ،السوق

ف مــن ورائهــا اإلســهام يف خلــق انطبــاع معــني لــدى املســتهلك مــن أجــل البقــاء اإلســرتاتيجية املتبعــة يف التســعري، اهلــد

  .ممكن حواالستمرار وكسب تأييد الرأي العام هلا، حىت تستطيع حتقيق أقصى رب

  

 

  التكاليف: ثانيا

للتكـــاليف دور هـــام يف حتديـــد الســـعر يف األســـواق الدوليـــة، وهـــو األمـــر الـــذي ال ميكـــن جتاهلـــه يف التســـويق الـــدويل، 

لــذلك فــإن التكلفــة يف األســواق األجنبيــة جيــب أن تضــمن كــل شــيء ضــروري، لتوصــيل املنتــوج إىل املســتهلك مثــل 

                                                           
 193، ص مرجع سبق ذكرهرضوان احملمود العمر، 1
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التسويق إضافة إىل بقية التكاليف للسلعة ذاـا إال أنـه ميكـن للمؤسسـة و نفقات املبيعات، اإلعالن، تكاليفالبحوث 

فســـي يف املؤسســـة طـــويال، وكـــذلك إذا اتبعـــت سياســـة االحتفـــاظ باألســـعار مرتفعـــة يف حالـــة مـــا إذا كـــان املركـــز التنا

 . التميز السلعي

 المنافسة: ثالثا

تعتـرب إحـدى العوائـق أو االعتبـارات األساسـية الـيت تـؤثر علـى قـرار , إن درجة املنافسـة السـائدة يف األسـواق األجنبيـة

إال أنــه , افســة يف الســوق اآلخــرفيختلــف الســعر يف هــذه األســواق بــاختالف قــوة املن, التســعري يف األســواق اخلارجيــة

  .ميكن للمؤسسة االحتفاظ بأسعارها املرتفعة يف حالة ما إذا أتبعت سياسة التمييز السلعي

  الحكومة: رابعا

كأن تفرض رسوما مجركية مرتفعة على , يف العديد من الدول تفرض احلكومة بعض أشكال التحكم يف األسعار

وانني و التشريعات تفرض على املؤسسة بأال تبيع منتوجاا أقل من أو إصدار بعض الق, املؤسسات األجنبية

  .و هذا يؤدي إىل فقدان حصتها يف السوق وإحلاق الضرر ـا, السعر املوجود يف السوق

إضافة إىل العوامل اليت سبق ذكرها، فإن هيكل التوزيع هو اآلخر من العوامل الرئيسية اليت تؤثر على سياسة 

التسعري بفرض تسعري معني يف سوق أجنبية، ألن قنوات التوزيع املختلفة تتطلب تكاليف خمتلفة، مثال استخدام 

اة لذا اختيار قناة التوزيع يؤثر يف قرار التسعري ال يعين هذا أن التكلفة ستكون متشما نفس القناة يف دولتني 

وهذا ما جيعل املؤسسة مضطرة الختيار قناة التوزيع األقل تكلفة، حىت تستطيع املؤسسة تسعري املنتوج وفقا ما 

  .يرغب املستهلك

  طرق التسعير 2-2-3

  :أمهها التحويلالختيار فيما بينها لتحديد أسعار اأساليب ميكن للشركة الدولية  هناك عدة

،فإنـه هـامش الربح+إمجـايل التكـاليف=السـعر: وحيسب بالعالقـة التاليـة: تحديد السعر على أساس التكاليف: أوال

يف العديد مـن الشـركات يعتمـد حتديـد السـعر علـى التكـاليف الكليـة لإلنتـاج والسـعر احملـدد سـوف خيضـع إىل قـانون 

ا، ويف التســـويق الــدويل جيـــب حتديــد التكلفـــة الكليــة للمنتجـــات الســوق، وهنـــا معرفــة التكـــاليف ضــرورية وهامـــة جــد

  :1حيث تتحدد بـ ما يلي
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سعر = تكلفة خدمة التصدير + تكلفة التعبئة والتغليف اخلاصة بالتصدير + تكلفة املنتج كاملة يف السوق الوطنية 

+ التأمني على الشحن نفقات + نفقات التحميل والنقل الدويل : تكلفة املنتج قبل الشحن، يضاف إليه

) سعر(تكلفة = تكلفة اختبار املطابقة للمواصفات+ تكاليف الضمان + التكاليف اجلمركية يف البلد املستورد 

  :املنتج الواصل إىل امليناء األجنيب، يضاف إليها النفقات التجارية يف البلد املستورد واليت تضم

 تكلفة التخزين - 

 تكلفة رجال البيع - 

 تكلفة التوزيع - 

 تكلفة الرتويج - 

 تكلفة خدمة ما بعد البيع  - 

  تكلفة املنتج قبل النفقات املالية= 

  متويل الصادرات قبل البيع وتكلفة ائتمان الزبائن: النفقات املالية: يضاف إليها

  سعر املنتج قبل حساب املخاطرة= 

  يضاف إليها التأمني ضد املخاطر املالية والسياسية والتجارية

  1للمنتج يف البلد األجنيب قبل حتديد سعر املستهلك التكلفة الكاملة= 

  هذه التكلفة النهائية والكاملة للمنتج تعد األساس لتحديد سعر املنتج للمشرتي النهائي

  :التسعري وفقا للطلب :ثانيا
للتصدير، كما هو احلال يف التسعري لألسواق احمللية، فإن الطلب يلعب الدور األساسي يف تسعري املنتجات املعدة 

  .وأن طلب السوق هو من أكثر مدخالت قرار التسعري أمهية خاصة عندما ال تتميز املنتجات بالنمطية

خيتلف السلوك الشرائي للزبائن من بلد آلخر حبسب البيئة االقتصادية اليت حتدد القوة الشرائية وحبسب البيئة 

التقاليد، كما أن املرونة السعرية للطلب ختتلف من االجتماعية والثقافية اليت تضم نظام خاص للقيم والعادات و 

  .بلد آلخر، حيث يتغري الطلب على السلع واخلدمات بتغري أسعارها
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وميكن أن جند عدة أسواق هلا مرونة الطلب السعرية نفسها بالنسبة إىل منتج معني، ويرجع ذلك إىل ظروف 

  ...املنافسة والدخل الفردي املخصص لإلنفاق والعناصر األخرى

  .التغري النسيب يف السعر لنفس السلعة أو اخلدمة/ التغري النسيب يف الكمية املطلوبة لسلعة أو خدمة=مرونة الطلب 

تساعد مرونة الطلب السعرية يف حتديد مستوى أسعار السوق، ومتكن من إجياد أفضل مقارنة بني حجم املبيعات 

واألرباح، ففي حالة املرونة السعرية املرتفع تقوم الشركة بتخفيض أسعارها من أجل زيادة الطلب على السلع بنسبة 

هامش ربح كلي أكرب، والعكس صحيح بالنسبة  تفوق نسبة االخنفاض يف السعر، وهذا يؤدي إىل احلصول على

  .إىل السلع التفاخرية والسلع ذات العالمة التجارية املشهورة

من جهة أخرى تلعب القوة الشرائية للزبائن واملنظمات وحىت الدول دورا هاما يف إغالق بعض األسواق يف وجه 

وق السيارات يف العديد من الدول الفقرية بعض املنتجات ذات األسعار املرتفعة وغري التنافسية، مثل ضيق س

  ...بسبب ضعف القدرة الشرائية لألفراد كما يف إفريقيا، الصني وأوروبا الشرقية

إذا كان الفارق يف القوة الشرائية ضعيف بني البلدان فيجب على الشركة الراغبة بدخول بعض األسواق أن تضغط 

  .نفقاا وبالتايل أسعارها إىل أقل ما ميكن

  :التسعير وفقا للمنافسة وأسعار السوق: الثاث

من أجل حتديد سياستها السعرية جيب على الشركة األخذ بعني االعتبار املنافسة يف السوق دون أن يكون من 

الضروري اتباع هذه املنافسة، فالشركة تستطيع أن تستفيد من ميزة السعر أو من عوامل أخرى مثل اجلودة، اخلدمة 

  .1وهذا يرتبط باألمهية اليت يعطيها املشرتي هلذه املؤشرات املختلفة... يج،املقدمة، الرتو 

يف التسويق الدويل تلعب بعض خصائص املنتج دورا هاما يف استمالة وجذب املستهلك، فمن جهة إن قدم 

العرض من طرف شركة وطنية فإن املشرتي ومن خالل احلس الوطين، سيفضل املنتجات الوطنية، األمر الذي 

يرغم املنافس األجنيب على تطوير بعض امليزات اخلاصة بالسعر وهذا هو السب الرئيس يف إغالق السوق اليابانية 

  .أمام الكثري من الشركات الدولية
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ومن جهة أخرى ميكن أن يفضل املشرتي العرض األجنيب ألسباب تفاخرية،  أو تقليد سلوك األجانب والبحث 

  .ين كما يف الدول الناميةعن اجلودة أو التميز عن اآلخر 

لذلك جيب على الشركة املصدرة قياس بدقة املنافع ونقاط الضعف لديها وما متثله لألجانب بغية حتديد مستوى 

  .سعرها باملقارنة مع أسعار املنافسني احملليني

  طرق تحديد السعر  11-1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  استراتيجيات تسعير الصادرات 4- 2-2

  :كشط السوق السعر ي  استراتيجية: أوال 

 املنافسة الطلب التكلفة

سعر  حتديد

 التكلفة الكلية

اهلامش+   

اهلامش=   

 كيف يتم تقدير التكاليف؟
منحىن اخلربة، احملاسبة التحليلية(  

 ما هو حجم السوق احملتمل

سعر التكلفة -  

سعر البيع=   

حتديد السعر 

 البسيكولوجي

سعر املنافسة 

 املرجعي

أو املساواة مع  قرار تقليل أو رفع
 أسعار املنافسني

 اهلامش

 كيف يتم تقدير املوقع التنافسي

 سعر البيع املالئمة مع أهداف الشركة

  Corinne Pasco Berho,،، op cit,،،P 127:المصدر
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وتتضمن هذه  ،احلصول علي أرباح سريعة يف أقصر وقت ممكن االسرتاتيجيةاهلدف من إتباع هذه 

وضع أعلى سعر ممكن يف فرتة زمنية قصرية دون القلق من وضع الشركة يف املدى الطويل يف السوق "االسرتاتيجية

إذا شعرت أن مستقبل منتجاا غري مستقر أو احتمال ارتفاع  االسرتاتيجيةاألجنبية وتستخدم املنشأة هذه 

  . 1"جدد لألسواق املستهدفة التكاليف أو احتمال دخول منافسني

  :االختراقيةاألسعار  استراتيجية:ثانيا

 االسرتاتيجيةحتديد األسعار بصورة منخفضة وذلك إلجياد أسواق واسعة وتفرتض هذه  االسرتاتيجيةتتضمن هذه "

، والسعر املنخفض ميكن أن حيقق 2"السعر املنخفض هو دف احلصول على عوائد على املدى الكبري أن وضع

أمرين األول أنه قد ال يشجع اآلخرين على الدخول لألسواق وذلك ألن السعر األقل قد يعين هامش ربح أقل، 

  . ري على هذا اجلزء من السوقوالثاين احملافظة على نصيب املنشأة من السوق حبيث ال يسمح للمنافسني التأث

  :التميز السعري استراتيجية:ثالثا

ويتوقف حتديد  .3"اعتماد الشركة على أسعار غري موحدة للمنتج الواحد يف أسواقها اخلارجية املختلفة"ويعين ذلك 

السعر الذي يناسب كل سوق على عدة متغريات أمهها القدرة الشرائية للسوق املستهدف يف السوق اخلارجي 

وأسعار املنافسني وطول قنوات التوزيع، وهو ينعكس على هوامش الربح املضافة لتكلفة اإلنتاج والرسوم اجلمركية 

  . ا التفضيلية اليت تتمتع ا سلعة املصدروغري اجلمركية احملصلة يف بلد املستورد واملزاي
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 سياسة الترويج والتوزيع الدوليين: المطلب الثالث

  سياسة الترويج الدولي 3-1

ميثل الرتويج أول مرحلة تقوم ا املؤسسـة مـن الناحيـة التنفيذيـة، حيـث ميهـد الطريـق أمـام اجلهـود التسـويقية األخـرى 

أمـاكن بيعــه وأهـم مــا ميييـزه عــن املنتجـات املنافســة لـه يف الســوق، ويســعى  مـن خــالل عـرض منــتج املؤسسـة ومميزاتــه و 

  .كذلك إىل تدعيم صورة املؤسسة ومنتجاا يف األسواق الدولية

من الناحية العملية يتم اسـتخدام خمتلـف أدوات الـرتويج يف الشـركات الدوليـة ـدف إقنـاع فئـات املسـتهلكني لشـراء 

  .واليت حتقق املنافع والفوائد اليت تؤيدها أذواقهم وقدرام الشرائيةالسلع واخلدمات واملاركات 

  مفهوم الترويج الدولي 3-1-1

  :كما يلي  ريف للرتويجاتعبعضالميكن إعطاء  

 1.هو اتصال الشركة جبماهريها املختلفة دف مدهم باملعلومات والتأثريات على سلوكهم - 

 2.جياد قبوال حنوهاإلتصال املباشر وغري املباشر لتقدمي منتجات الشركة والتعريف ا االهو  - 

يقصد بالرتويج كل األنشطة اهلادفة جلعل السلعة أو اخلدمة أو الفكرة رائجة يف السوق مع زيادة حجم  - 

ج يفرتضأن يرتكز يف اإلعالن هذا بالنسبة إىل منظمة األعمال أما بالنسبة للمنظمات احلكومة فإن الرتوي. املبيعات

اخلدمة احلكومية مثل ترشيد  ليباادفة لرتشيد الطلب على اخلدمات املقدمة، وحتسني سلوكيات طاهلعن األفكار 

مثل توعيتهم بإجراءات احلصول على اخلدمة و يشمل الرتويج، اإلعالن و البيع و استهالك املياه أو الكهرباء، 

 .3الشخصي وتنشيط املبيعات

  ر المزيج الترويجي الدوليعناص 2- 3-1

  :البيع الشخصي: أوال

للمؤسسة مع عمالئها وجا لوجـه، أو عـن طريـق  اشخصي وتعترب أيضا اتصاال ،وهو عملية تعريف املؤسسة مبنتجاا

 4.اهلاتف أو الكتابة وتظهر يف املهارات الفنية وقنوات التوزيع
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  :اإلعالن: ثانيا

تعريفه بأنه اجلهود غري الشخصية اليت يـدفع عنهـا مقابـل لعـرض األفكـار أو السـلع أو اخلـدمات ويفصـح فيهـا  ميكن

  1.عن شخصية املعلن

  :النشر والدعاية: ثالثا

ـــارة عـــن  تصـــال تروجيـــي غـــري شخصـــي وغـــري مـــدفوع األجـــر وهـــو احـــد املكونـــات األساســـية لنشـــاط االنشـــر هـــو عب

ة، أو التحــدث مــع أحــد مســؤويل الشــركة أو نقلتوصــيات مــؤمتر مــا قامــت بــه الشــركة  العالقــات العامــة للشــركة الدوليــ

 2.كما تقوم الشركة الواعية ببعض األحداث يف مواسم معينة لدفع وسائل اإلعالم للتحدث عنها

  :تنشيط المبيعات: رابعا 

عـن نشـاط يقـوم بالتـأثري املباشـر علـى املبيعــات عـن طريـق تقـدمي قيمـة أو حـافز إضـايف للمنـتج، ومـن بــني  عبـارة وهـو

  .الوسائل املعتمدة يف تنشيط املبيعات املسابقات واحلوافز والتخفيضات

  :سياسات الترويج الدولي 3- 3-1

  :ترتبط سياسة الترويج الدولي بجملة من النقاط نذكرها كما يلي

  :سياسة الترويج الدولي ختيارا: أوال

  :3يتأثر اختيار سياسة الرتويج الدويل بعوامل هامة تتمثل فيما يلي

 .عدد خصائص املستهلكني األدوات املستهدفة �

 .حاجة املستهلكني للمعلومات بأنواعها املختلفة عن السلع والعالمة �

 .حجم وأمهية السلعة أو اخلدمةاملشرتاة �

 ياالتصــال الــيت ســيتم اســتخدامها لكــل عنصــر مــن عناصــر املــزيج الرتوجيــاخلصــائص واملواصــفات ألدوات  �

 .ومدى مالءمتها خلصائص املستهلكني يف األسواق املستهدفة

 .امليزة التنافسية للسلع أو العالمة باملقارنة مع املنافسني الرئيسيني �

  

                                                           
 345، صمرجع سبق ذكره، عمر خري الدين1
 83 ، ص1997التوزيع، االردن، للنشر و ، دار املستقبل استراتيجية التسويقعبيدات حممد ابراهيم، 2
 165ص 2010 ، االردن،للنشر والتوزيع صفاء، دار إلى المستهلكتسويق من المنتج ال، علي ربايعة، حممد الباشاطارق احلاج، 3
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  : اسة الترويج الدولييأبعاد س: ثانيا

  : عناصر هي ثالثة تتمثل يفو 

م املركـــز الرئيســـي باإلشـــراف املباشـــر علـــى الربنـــامج الرتوجيـــي يف الســـوق اخلارجيـــة حيـــث أن يـــاوهـــي ق :المركزيـــة  - أ

الســـبب الرئيســـي الـــذي يـــدعو الشـــركة إىل تطبيـــق سياســـة مركزيـــة هـــو عـــدم ثقتهـــا يف قـــدرة األجانـــب علـــى ختطـــيط 

 .قيقهاوتنفيذ الربنامج الرتوجيي بنفس الفعالية اليت ميكن للمركز الرئيسي حت

أن تـرتك ملمثلـي الشـركة باخلـارج السـيطرة علـى جهـود  أي يعين تطبيـق السياسـة مـن الناحيـة النظريـة :الالمركزية -  ب

 .الرتويج

تتضـــمن احلصـــول علـــى تعـــاون ممثلـــي الشـــركة باخلـــارج يف جهـــد تروجيـــي عـــن طريـــق إجيـــاد النصـــح  :المشـــاركة -  ت

ال ختلـــو مـــن املشـــاكل ولعلـــى أمههـــا تتعلـــق بكيفيـــة تنظـــيم  والتعـــاون اإلجيـــايب يف كـــل مراحـــل الـــرتويج، وهـــذه الطريقـــة

 .املسؤوليات وكذلك لضمان الدعم والتعاون من قبل الوكالء واملمثلني ومديري الفروع باخلارج

  سياسة الترويج الدولي والميزانية: ثالثا

ملسـتخدم، وبـاقي اال بد من أن جتري ومن وقت آلخر مراجعة وتعـديل املـزيج الرتوجيـي  :تكييف سياسة الترويج  - أ

عناصر الرتويج وذلك بسبب التغيري املستمر الذي حيدث يف بعض الظروف والعوامـل اخلارجيـة الـيت تـؤثر علـى قـدرة 

  ،لفـة الـرتويج مبختلـف العناصـروأذواق املستهلكني يف األسواق املستهدفة، وطبيعة املنافسة السائدة يف الصـناعة وتك

األمـر الـذي يـؤدي إىل  ،كما أن التغريات الطارئة يف البيئة وتؤثر سلبا وإجيابا على عنصر من عناصـر املـزيج الرتوجيـي

 .إعادة الرتكيز على عنصر  دون اآلخر

ي املســتخدم ال بــد مــن أن جتــري مــن وقــت إىل آخــر مراجعــة وتعــديل املــزيج الرتوجيــ :ميزانيــة التــرويج الــدولي   - ب

 :وباقي عناصر املزيج الرتوجيي وحتديد امليزانية على حنو التايل

س املـــال كامليزانيـــة الرتوجييـــة ويـــتم أمـــن ر  افـــبعض الشـــركات الدوليـــة ختصـــص مبلغـــ :تخصـــيص مبلـــغ رأس المـــال �

 .تبع هذه الطريقة يف الشركات الكبرية احلجمتإنفاقه فعال على عناصر الرتويج املختلفة و 

بعــد القيــام بعمليــة البيــع واحلصــول علــى األربــاح يــتم اقتطــاع جــزء منهــا وختصصــه غلــى  :ســبة األربــاحتحديــد ن �

 .الدعاية والرتويج

ن أكثـر نشـاطا، ال بـد مـن و حتديد امليزانية الرتوجيية بعد معرفة ظروف املنافس فـإذا كـان املنافسـ: طريقة المنافسة �

 .ألسواق الدوليةزيادة امليزانيات الرتوجيية للوقوف أمامهم يف ا
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  سياسة التوزيع الدولي3-2

تعتــرب قنــوات التوزيــع واإلمـــداد أحــد املكونــات البيئيـــة للتســويق يف األســواق احملليــة أو الدوليـــة كمــا أن وفــرة مســـتوى 

اجلـودة هلـذه القنـوات يف األسـواق الدوليـة تعتــرب أحـد  العوامـل احلامسـة يف اختـاذ قــرار سـوق أجنـيب مـن عدمـه أو علــى 

  1.اختيار الطريقة أو املسار الذي ميكن من خالله غزو األسواق األقل

  مفهوم التوزيع الدولي 3-2-1

، يعتـــرب التوزيـــع أحـــد عناصـــر املـــزيج التســـويقي، واملنـــتج اجليـــد يف ظـــل وجـــود قنـــاة توزيـــع غـــري جيـــدة ال حيقـــق اهلـــدف

  2.تعمل باستخدام منافذ التوزيعفالتوزيع عموما هو عملية إيصال املنتجات من املنتج إىل املستهلك أو املس

أمــا علــى الصــعيد الــدويل فــيمكن تعريــف التوزيــع الــدويل بأنــه ذلــك النشــاط الــذي حيــدد الوســيلة املســتخدمة لكيفيــة 

وصول املنتج أو اخلدمـة مـن مكـان إنتاجهـا إىل املسـتهلكني وذلـك مـن خـالل الوسـطاء العـاملني يف جمـال التوزيـع يف 

  .3األسواق اخلارجيـة

عملية التوزيع الدويل للمنتجات يف األسواق الدولية تبدو أكثر صعوبة من التوزيع احمللي حيث هناك الكثري من 

األمور اليت تثار بسبب وظيفة التوزيع للمنتج املستهدف توزيعه، كما أن هناك العديد من اخليارات أمام إدارة 

  .لوصول إىل العمالء يف األسواق اخلارجيةالتسويق الدولية يف اختيار القناة املناسبة والفعالة ل

  أنواع قنوات التوزيع الدولية 2- 3-2

 .تنقسم قنوات التوزيع الدولية إىل نوعان رئيسيان مها قنوات التوزيع غري املباشر وقنوات التوزيع املباشر

  قنوات التوزيع غري املباشر: أوال

  :تضم قنوات التوزيع غري املباشر بديالن مها

  .مثل التجار احملليون يف اخلارج ،الوكالء احملليون أو الشركات التجارية: التسويق الدوليةمؤسسات  - 
 .مثل احلاضنات واحتاد الصادرات: مؤسسات التسويقية التعاونية - 

  

                                                           
 267، ص2010، اإلسكندرية، للطباعة والنشر والتوزيع  الدار اجلامعية، 1ط، لتسويق الدوليعبد السالم ابو قحف ا1
 304، صمرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي، 2
 327، ص مرجع سبق ذكرهحبيب اهللا بن حممد رحيم الرتكستاين، 3
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  أشكال قنوات التوزيع غير المباشر 12-1الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 343حبيب اهللا بن محمد رحيم التركستاني، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  

قطاع التجار و قطاع الوكالء  يستعني هذا النوع بقطاعني رئيسني مهامؤسسات التسويق الدولية  -أ

  :.1المحليون

  .التجار احملليون، والشركات التجاريةيضم قطاع التجار بدوره نوعان من الوسطاء هما 

يقوم التجار احملليون يف بلد االسترياد بالشراء للمنتجات والبيع حلسام اخلاص وهم يعملون يف :المحليونالتجار  •
نشاط االسترياد والتصدير، وهم غري ملزمني بشراء أي بضاعة من أي جهة حمدودة حيث يتمتعون حبرية كاملة يف 

  :التجار احملليني أن تراعي البيع والشراء، وعلى شركات التصدير عند الرغبة يف التعامل مع

                                                           
  344املرجع السابق، ص1
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  .حجم التجار احملليني يف األسواق اخلارجية -

  .طبيعة اخلدمات اليت يقدمها التجار احملليون للمصدرين يف األسواق اخلارجية -

وهي الشركات تعمل يف مجيع األنشطة التجارية واملالية وال يقتصر دورها يف التوزيع فقط، بل :الشركات التجارية •
التخزين والتمويل والشحن والتأمني واالستشارات والعقارات باإلضافة إىل : من األنشطة مثلتشمل العديد 
  .وظيفتها التوزيعية

شركات التصدير، وكيل املنتج املصدر، السمسار، ووكيل الشراء أما قطاع الوكالء المحليون  فهم أربعة أنواع، 
 .التصديري

رية مبيعات دولية تقوم مبثابة إدارة تصدير للعديد من الشركات تعمل شركات إدارة التصدير كخب: شركة التصدير •
املنتجة للسلع املكملة وغري املنافسة، فعلى الرغم من كوا مؤسسات وسيطه مستقلة، فإا تعترب شركات إنتاجية  

حمل مجيع كوا متثل إدارة تصدير لعدة منتجني، كما أا تنفذ األعمال باسم املنتج الذي متثله وغالبا ما تت
  .املخاطر واملشاكل التصديرية

وكيل املنتج املصدر هو الذي يستخدم امسه اخلاص يف التصدير وتدفع العمولة إليه : وكيل المنتج المصدر •
مباشرة، وال يقدم للمنتج مجيع اخلدمات اليت تقدمها إدارة شركة التصدير وباألخص املساعدات املالية واإلعالنية،  

ع عن مجيع أوامر الطلب املرسلة كما يتقاضى عمولة إضافية، باإلضافة إىل العمولة املبدئية يف مقابل تعهده بالدف
  . إىل املنتج أو بتحويل الصفقات

وظيفته األساسية  اجلمع بني املشرتي والبائع أو املصدر واملستورد، فهو متخصص يف أداء الوظيفة  :السمسار  •
التعاقدية، ولقاء خدماته حيصل على عمولة، كما قد يكون متخصصا يف سلع معينة أو أصناف بني السلع 

  .صا السلع األولية مثل احلبوب، األخشاب، املطاطوخصو 

يعترب ممثال للمشرتين األجانب يف سوق بلد املصدر حيث يعمل على أساس أوامر : وكيل الشراء التصديري •
واملنتج . تصله من قبل مشرتين أجانب، أي العمل حتت ظروف وشروط املشرتي املتوقع، الذي يدفع العمولة

مباشر يف حتديد شروط الشراء، فالوكيل املشرتي يصبح مشرتكا حمليا يف حتديد شروط املصدر ليس مشرتكا بشكل 
الشراء فهو يغربل السوق للبحث عن بضائع معينة قد تكون مطلوبة للشراء، حيث يقوم بإرسال مواصفات 

 .املنتجات إىل الشركات املدعوة للشراء
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  مؤسسات التسويق التعاونية -ب

عبور بني التصدير املباشر والتصدير غري املباشر، فالتصدير غري املباشر حيدث حينما  متثل هذه املؤسسات نقطة
تكون هذه املؤسسات مستقلة إداريا وماليا أي ليست مرتبطة أو مملوكة من قبل املنتج، أما التصدير املباشر 

وهنا ميكن التمييز بني نوعني  فيحدث حينما ميارس املنتج رقابة إدارية على السياسات العملية للمؤسسة التعاونية،
  :من املؤسسات التعاونية

  :الحاضنة التسويقية

تسهيالته التوزيعية اخلارجية لكي يبيع " احلاضن"هذا النوع من املؤسسات التسويقية حيدث حينما يقدم منتج ما 
تجات شركات غري ويستخدم هذا النوع من املؤسسات التعاونية من. جبانب منتجاته" املزود"منتجات شركة أخرى 

  .منافسة أي سلع مكملة وليست بديلة

  االتحادات التصديرية  

يستطيع املنتج أن يصدر بصورة تعاونية حينما يصبح عضوا يف بعض أنواع االحتادات التصديرية، ومن ابرزها  
االحتادات التعاونية التسويقية للمنتجني الذين يعملون كأعضاء يف تسويق السلع وهو شائع االستخدام عادة يف 

  . صناعة السلع األولية

  1قنوات التوزيع المباشر: ثانيا

هذا النوع من التوزيع حينما يقوم املنتج أو املصدر بالبيع مباشرة إىل مستورد ما أو مشرتي يقع خارج حيدث 
  . السوق احمللي

  .يتم هذا التوزيع من خالل قسم التوزيع احمللي أو فرع املبيعات األجنيب أو رجل املبيعات الطواف

                                                           
 307، صمرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي، 1
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  قنوات التوزيع المباشر 13-1الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 307، صمرجع سبق ذكرهمحمود جاسم الصميدعي، : المصدر

 قسم التوزيع المحلي -أ

للتصدير يف السوق احمللي، هذه الوحدة التنظيمية املستقلة، إما أن تشرتك بصورة مباشرة يف بإنشاء قسم أو وحدة 
عملية البيع اخلارجي أو تستخدم كقسم لتسويق التصدير للتنسيق والرقابة على نشاطات الوحدة التنظيمية األخرى 

  :يةالتابعة للشركة والواقعة يف السوق اخلارجي، وتنقسم إىل ثالثة أشكال أساس

  .قسم التوزيع التابع -

 .قسم التوزيع املستقل -

 .فرع مبيعات التصدير -

هذا النوع من التنظيم التصديري هو األسهل يف البناء، وبالتايل من السهل إحداثه، : قسم التوزيع التابع •
األساسية ملدير  والوظيفة. والتنظيم يتألف من مدير مبيعات للتصدير مع القيام ببعض األعمال الكتابية املساعدة

التصدير هي يف عملية البيع الفعلي أو توجيهه، أما غالبية النشاطات التسويقية األخرى، كاإلعالن، والتوزيع 
  .املادي، واالئتمان فإا تنجز من قبل وحدات إدارية أخرى يف داخل تنظيم الشركة

ة تتطلب وجود تكامل تنظيمي أكثر، يف حالة زيادة املبيعات، فإا ستصل إىل نقط: قسم التوزيع المستقل •
فاملنتج يستطيع حتقيق هذا الطلب عن طريق إنشاء أقسام مستقلة أو فرع تصديري للشركة، وباملقارنة مع التنظيم 
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 ��وات ا��وز	� ا�����ر

 -رع ا���	��ت ا+ ��) ر ل ��	��ت ا�طواف

 -رع ��	��ت ا��$د	ر ��م ا��وز	� ا����"ل
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البسيط للتصدير، فان قسم التصدير املستقل يكون مكتمل ذاتيا حيث انه يتوىل القيام مبعظم النشاطات 
  .يبا قسم تصدير كاملالتصديرية بنفسه مما جيعله تقر 

تقوم بعض الشركات باستحداث فروع للمبيعات خارجية مستقلة جلهة تعاونية دف : فرع مبيعات التصدير •
فصل نشاطات التسويق التصديرية بصورة كاملة عن العمليات احمللية وذلك على الرغم من ملكية هذه الفروع 

  .للشركة إالم

يع السلطات واملسؤوليات املرتبطة بعمليات التصدير وكذلك مسؤولية الربح إال أا تعترب شبه مستقلة حيث أن مج
  .قد يتعهد ا الفرع املساعد للشركة األم

 فرع المبيعات األجنبي -ب

يتوىل فرع املبيعات األجنيب مجيع أعمال مبيعات التوزيع واألعمال الرتوجيية يف مجيع أحناء األسواق املستهدفة، كما 
، وحتت شروط معينة إىل املستخدمني )جتار مجلة أو موزعني(إىل املؤسسات التسويقية  يبيع بشكل رئيسي

  .النهائيني، وبالتايل فان فرع املبيعات األجنيب هو ارتباط أويل يف قناة التسويق داخل السوق األجنيب

حتفاظ بالسلع وغالبا ما يقدم الفرع تسهيالت للتخزين حيث يستطيع الفرع االحتفاظ مبخزون من السلع واال
سواء استخدام املخزون أو مل يستخدم، وبالتايل فان خصائص عمليات فرع املبيعات األجنيب تشبه لدرجة كبرية 
عمليات املوزعني األجانب باستثناء أن املدير هو موظف يف الشركة ومسئول أمام املكتب الرئيسي يف الشركة 

  .املصدرة

ق أهداف أخرى نافعة أمهها بالدرجة األوىل، حينما يكون مطلوبا من املنتج قد خيدم فرع املبيعات األجنيب يف حتقي
  . عرض جزء أو مجيع خطوط منتجاته، فان الفرع غالبا ما يقوم بتحقيق هذه الغابة

 رجل المبيعات الطواف -ج

ع وهناك عدة رجل املبيعات الطواف هو شخص يقيم يف دولة الشركة املصدرة وينتقل إىل اخلارج للعمل بوظيفة البي
  :وظائف أساسية جيب أن يقوم ا مجيع رجال البيع ومنها

  .نقل معلومات عن السلعة إىل العمالء واحلصول على الطلبيات من العمالء �
عالقات مع العمالء واالهتمام بالرأي العام والصورة الذهنية وهذه واحدة من األسباب اليت تدعو  إقامة �

  .الشركات إىل استخدام موظفني حمليني كرجل للبيع يف سوق خارجي حمدد



  إدارة األعمال الدولية والتسويق الدولي: الفصل األول
 

 
75 

مجع املعلومات واالتصال، وهذه املعلومات حول أشياء مثل املعلومات حول نشاط املنافسني، ومعلومات  �
ملستهلكني، ومعلومات عن أداء السلعة، ومعلومات عن مستقبل منتجات وخدمات الشركة عن تفكري ا

  .يف السوق
تزويد اإلدارة باملعلومات اليت تتعلق بعمالء معينني ورمبا أنواع أخرى من املعلومات قد تكون ذات فائدة  �

  .عند التخطيط لإلعالن وإعداد برامج الرتويج

  

  :خالصة

تم بتنفيذ األعمال الدولية يف تراب  أصبح جليا لنا أن إدارة االعمال الدولية،من خالل هذا الفصل، 

  .دولتني فأكثر وما مييزها عن األعمال احمللية، أن هذه األخرية فتنفذ يف تراب الوطن الواحد

إدارة االعمال الدولية، تطورا كبريا يف مفاهيمه أحد مرتكزات يشكل التسويق الدويل، الذي عرف 

يبه، واقرتنت به مجلة من القرارات على املديرين اختاذها يف الوقت املناسب، تعلقت باألساليب وأسال

والتقنيات املتبعة، البيئة احمليطة، املستهلك الدويل وتنوع حاجاته ورغباته، ، والربامج التسويقية اليت تناسب  

قي الدويل والتحديات اليت على كل سوق، هذه الربامج اليت  تستند إىل ما يسمى عناصر املزيج التسوي

 .ادارة التسويق مراعاا

الدولية، احملور الذي يعد من أهم مرتكزات التسويق الدويل، فخصصنا  كيفية اخرتاق األسواقأما عن  

  .احلديث عنه يف الفصل املوايل
 



  

  

  

  

  الفصل الثاني

  أشكال التواجد في االسواق الدولية
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  :تمهيد
لطاملا اعتربت 

هذه  أصبحت،فقد...داخلاماملواألسواقاألجنبيةمصدراجيدالسلعمنخفضةالتكاليفومصدراللتكنولوجياورأساملالو ا

ما زال  عل@زيادةحصصهمالسوقيةمنسوقلآلخرالصراعبيناملنافسينأنو ،تمثلجزءاكبريامنالسوقالكونيأوالعاملياألسواق كذلك

  .قائما

أصبح متاحا للشركات العاملة يف جمال التسويق الدويل أن ختتار بني عدة وسائل أو أساليب لدخول أو غزو 

األسواق األجنبية، بدأ بالتصدير كونه األقل خماطرة وبواسطته تقل سيطرة الشركة على البيئة احمليطة ا، مرورا 

  .االستثمار املباشر ووصوالإىلاملشروعات املشرتكة   العقود من تراخيص وامتياز وغريها، ومبختلف 

  :من خالل هذا الفصل نتطرق إىل احملاور التالية

  

  التصدير كخيار اسرتاتيجي القتحام السوق الدولية .1

  االستثمار األجنيب املباشر كاسرتاتيجية القتحام األسواق الدولية .2

  ت املشرتكة القتحام األسواق الدوليةالرتاخيص واملشروعا .3
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  القتحام السوق الدولية استراتيجيالتصدير كخيار : المبحث األول
ن واخلرباء بأساسيات التسويق الدويل وتقنيات الدخول إىل األسواق الدولية بأن التصدير و أمجع العارف لقد

كانت اخلاصة منها أو العامة   ابالنظر إىل الطرق األخرى هو أبسط طريقة يسمح للدول عن طريق مؤسساا سواء

  .التواجد ضمن األسواق الدولية

 :تناول هذا املبحث ثالث مطالب هي كما يلي

  التصدير فهومم: األول المطلب
  مراحل العملية التصديرية: المطلب الثاني
  الدور التنموي للتصدير على البلدان النامية: المطلب الثالث

  

  التصدير فهومم: المطلب األول
  التصدير وأهميته اهيةم 1-1
  التصدير اهيةم 1- 1-1

املعنويني أو الطبيعيني، احملليني أو عملية من شأا تسمح ألي دولة كانت عن طريق األشخاص "التصدير هو 

األجانب العاملني فيها وفق قانون االستثمار والتجارة بتجسيد تدفقات متنوعة صادرة منها تعرب حدودها إىل 

 .1"من أجل حتقيق أهداف مرجوة كثرية - كأسواق دولية–الدول األخرى 

  :2ينة وهيكما عرف التصدير بأربعة مفاهيم متباينة تتماشى مع كل مرحلة مع

ويقصد ا سعي البلدان إىل إنتاج السلع اليت هي حباجة إليها حملي لكي " إحالل الصادرات: "املفهوم األول - 

 .تتجنب عملية االسترياد أي أا كانت تسعى إىل االكتفاء الذايت بإحالل الصادرات

املصنوعة حملياً  املنتجاتسعت البلدان يف هذه املرحلة إىل تصدير الفائض من " تصدير الفائض: "الثاين املفهوم - 

 .لبلدان حباجة إليها

ظهر يف هذه املرحلة شعار النمور األسيوية الذي كان يرمي إىل التصدير أو " التصدير أو املوت: "املفهوم الثالث - 

 .بعملية التصدير من أجل متويل احلاجات الضروريةاملوت، حيث أصبح من الضروري القيام 

                                                           
، مطبعة اإلخوة أملوساك، القبة، اجلزائر، 1ط ،التسويق الدولي، مفاهيم عامة، استراتيجياته، بيئته، وكيفية اختيار األسواق الدوليةفضيل فارس، 1

 209، ص2010

، 2006زائر، اجل جامعة بن يوسف بن خدة، ، مذكرة ماجستري غري منشورة،تيجية لتحقيق التنمية االقتصاديةالتصدير كإستراموالي عبد القادر، 2
 4ص
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حبيث أصبحت الدول تسعى بالدرجة األوىل للتصدير مث استهالك " استهالك فائض التصدير: "املفهوم الرابع - 

الفائض وهذا من أجل السعي وراء اكتساب األسواق اخلارجية وألا ال تستطيع العيش منعزلة عن الدول 

 .األجنبية

ه قدرة الدولة وشركاا على حتقيق تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياسية وبشرية كما يقصد ب

  .إىل دول وأسواق دولية أخرى بغرض حتقيق أهداف الصادرات

جمموعة من التدفقات العينية العابرة للحدود، واليت يتم نقلها من طرف املقيمني يف دولة ما، اجتاه "كما هو

  .1"يف دولة أخرىاملقيمني 

ومن هاته التعريف ال يسعنا إال أن نستنتج أن التصدير هو عملية بيع خارج الوطن تقتضي التكيف مع األسواق 

اجلديدة مبا يفرضه هذا التكيف من ضرورة أن تكون السلعة املصدرة تتوفر فيها املقاييس الدولية من جودة وسعر 

  .وتستمر فيهاوكمية لكي تقتحم السلعة األسواق الدولية 

  أهمية التصدير 2- 1-1
تعترب قضية التصدير من القضايا الوطنية الرتباطها الوثيق بتنمية االقتصاد املستدام الطي يضمن ملواطين     

 ا تطوير االقتصاد الوطين جبعله ذالدول التنوع يف مصادر الدخل القائم على الكفاءة والفاعلية وحلقة وصل يف

االقتصاد العاملي وهذا ملا له من أمهية يف إفادة الدول من جتارب الدول األخرى يف اال  ارتباط بدينامكية

  :2االقتصادي وتكمن هذه األمهية فيما يلي

 .االستفادة من التقدم التكنولوجي مبا يساعد على االرتقاء بكفاءة األنشطة االقتصادية - 

 .تاحةاالقرتاب من االستغالل األمثل للموارد االقتصادية امل - 

 .يتميز التصدير بأنه قاطرة جتدب وراءها كافة األنشطة االقتصادية - 

 .دعم القدرة الذاتية لالقتصاد يرتبط بدعم القدرة التصديرية - 

 .يساهم يف االعتماد على مصادر مستقرة من النقد األجنيب - 

إىل السوق العاملي من خالل  يعمل على إزالة االختناقات ونقاط التعثر بدءاً من مرحلة اإلنتاج واية بتقدميها - 

 .إنشاء هيئة تعمل على متابعة النشاط التصديري بصورة متكاملة
                                                           

ات اجلامعية، ، اجلزء األول، كلية العلوم االقتصادية، ديوان املطبوعي،دروس في قانون األعمال الدولالتجارة الدوليةنعيمة فوزي، غراس عبد احلكيم، 1
  67، ص1999اجلزائر، 

،العدد األول، وزارة التجارة اخلارجية، ، تقرير حول سلسلة تجارب دولية ناجحة في مجال التصدير، سياسات تنمية الصادراتعبد احلميد رضوان2
 1، ص2009 اإلمارات العربية املتحدة، 
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  دوافع التصدير ومتطلباتهٍ◌◌ٍ  1-2
 دوافع التصدير 1- 1-2

قسمت الدوافع إىل قسمني وهذا حسب القوى احملفزة اليت تدفع الشركات للبدء أو للتوسع يف النشاطات 

  :1التسويقية الدولية وهي كاآليت

  :اعتمدت عدة شروط كما يلي :(Pull Factors)عوامل ساحبة: أوالً 

وهو أهم الدوافع احملفزة للشركة حبيث تنظر اإلدارة للمبيعات الدولية كمصدر حمتمل : أهداف الربح والنمو - 

 .لزيادة أرباحها

نافسون يف السوق حيث الشركة اليت متتلكه تتوفر لديها سلعة مميزة مقارنة مبا يعرضه امل: تفوق تكنولوجي - 

 .الدويل

 ...كخصائص العمالء األجانب، وأحوال األسواق: توفر معلومات استثنائية عن السوق األجنبية - 

 . يف حتديد النشاط التصديري اوحامس اهام اتلعب دور : اجتاهات املديرين - 

وبالتايل تأثريها  إن توفر هذا الشرط يؤدي إىل ختفيض وحدة التكاليف للوحدات املنتجة: اجلدوى االقتصادية - 

 .على طبيعة الكفاءة املرتبطة باحلجم ومن خالل التصدير

 .وذلك من خالل املعرفة والتخصص التسويقي بني الشركة املصدرة ومنافسيها: املزايا التسويقية - 

 .وذلك من خالل تأثريها على رغبة الشركة بالتصدير: توفر الفرص التسويقية يف اخلارج - 

 .تلعب املؤسسات الرمسية وغري الرمسية دوراً رئيسياً يف تنشيط وتنمية أعمال التصدير: ريوكالء أو دوافع التغي - 

  :وذلك بفعل متغريات وعوامل ضاغطة ومن أمهها :2push factorsالعوامل الدافعة: ثانياً 

عن طريق املعلومات اليت تصل للشركة من العمالء األجانب عن أسعار ومنتجات : أوامر الطلب اخلارجية - 

 .الشركة وبالتايل حتدد عندها مدى توفر الفرص التسويقية يف األسواق اخلارجية

 .غري مستغلة للبدء يف التصديرقدرة املوارد البشرية واملادية من حيث زيادة :زيادة القدرة يف املوارد - 

 .القرب من األسواق الدولية - 

                                                           
، األطروحة البحثية يف مستوى درجة املاجستري، األكادميية العربية التسويق الدولي ودوره في اقتحام األسواق الدوليةسيد حممد حممد حسني،  حممد1

 46، ص2010طانية للتعليم العايل، الربي

  47ص  ،المرجع السابق2
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صدرة وذلك من خالل تنوع األسواق املغري صدرة تواجه خماطر سوقية أقل من إن الشركات امل: تنويع املخاطر - 

 .لديها

 .زيادة حجم املبيعات املومسية للسلعة - 

 .ركود أو تدهور السوق احمللي - 

وذلك من خالل رؤية املنافسني احملليني حمتفظني حبصصهم السوقية بدخوهلم لألسواق : ضغوط املنافسة - 

 .الدولية

  متطلبات التصدير 2- 1-2
طلبات هي ما يتعلق أساسا باخلدمات اليت حيتاج إليها التصدير بوظائفه،ومن أمهها ما إن من مجلة هاته املت     

  :يلي

يعترب التمويل عامل أساسي يف دفع صادرات البلد حنو اقتحام أسواق دولية جديدة، ويتم هذا  :التمويل: أوال

عصرنة املصارف مما يتالءم  تعدكما التمويل من خالل التسهيالت وخمتلف أنواع اخلدمات اليت تقدمها البنوك،

فالسرعة، املرونة،  ،العاملية املنتجاتالبلد ملنافسة  منتجاتوالتطورات االقتصادية الدولية عامل مهم يزيد يف قدرة 

  .1الكفاءة، كلها ركائز حتفز املتعامل الوطين واألجنيب على التعامل مع االقتصاد الوطين

التأمينات املتعلقة بالتجارة الدولية بصفة عامة والعملية التصديرية بصفة سنتناول ثالث أنواع من  :التأمين: ثانيا

  :2خاصة، وهذا ملا هلا من أمهية يف النشاط التصديري والتأمني الدويل وهي

وهو تأمني من اخلسائر اليت قد تلحق بالسفينة أو البضائع أثناء الرحلة البحرية سواء  :التأمين البحري - 

خسائر بسبب النقل أو الغرق أو السرقة،واهلدف منه بالنسبة للمصدر هو ضمان وصول البضاعة يف 

عليها  احلالة الطبيعية، وإذا وقع طارئ فيكون هناك تعويض من الشركة املؤمن للمصدر بنسبة يتم االتفاق

 .بني املصدر وشركة التأمني

يستخدم هذا النوع من التأمني من خالل إعادة تأمني الصفقات الكبرية بني الدول أو بني  :إعادة التأمين - 

املتعاملني االقتصاديني يف خمتلف البلدان، والغرض منه هو أن تتفادى املؤسسة التأمينية أي خسارة قد 

 .جزء من الصفقة لدى الشركات املختصة بإعادة التأمنيتقع، وبالتايل تقوم بإعادة تأمني 

                                                           
يف العلوم  مذكرة ماجستري غري منشورة، عاإلشارةلحالةالجزائرنظامتأمينالقرضعندالتصديردراسةتحليليةلبعضالتجاربالدوليةمسعيدي وصاف، 1

 23، ص 1997، جامعة اجلزائر، اجلزائر، االقتصادية

  http://b-sme.hooxs.com/t17-topic، )02/01/2012(، على اخلط، تأمينقروضالصادراتفيالبالدالعربية، حسام الفخراين2
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وهو أداة تأمينية تسمح للدائنني مقابل دفع أقساط الشركة التأمني من تغطية : تأمين القرض عند التصدير - 

 .خماطر عدم تسديد الديون الناجتة عن األشخاص العاجزين

للنقل الدويل أمهية كبرية يف حتديد حجم التبادل الدويل للسلع واخلدمات حيث تؤثر تكلفة النقل يف  :النقل: ثالثا

تكلفة السلعة، وبالتايل حتدد ما إذا كانت السلعة موجهة لالستهالك احمللي أم للتصدير، فوجود وسائل نقل 

  .من خربات العامل متطورة تساعد على تقليل املسافات وإلغاء الفوارق الطبيعية لالستفادة

والوثائق األولية : ميكن تقسيمها إىل جزئني ومها :المستندات والوثائق األساسية في العملية التصديرية: رابعا

  .والوثائق النهائية

تتمثل يف شهادة اإلجراءات اجلمركية والفاتورة املبدئية وترخيص التصدير  :الوثائق والمستندات األولية - 

 .احملتويات وشهادة صحية وإذن بالشحن وشهادة املطابقة وكشف

ويقصد ا املستندات اليت يتم إعدادها فور انتهاء من إمتام عملية الشحن : الوثائق والمستندات النهائية - 

واليت جيب تقدميها للبنك فاتح االعتماد وهي وثيقة الشحن، الفاتورة التجارية، الكمبيالة املستندرية، 

 .، شهادة بيطرية، شهادة مراجعةشهادة زراعية، شهادة املنشأ

ونعين به البضائع العابرة عرب اإلقليم دون أن تكون وجهتها النهائية إليه، وعملية  ":الترانزيت"العبور : خامسا

  .الثروة ءالرتانزيت من أول العمليات اجلمركية اليت تساهم بفاعلية يف إمنا

  :1ن مهااوللعبور طريقت

  .وهي الطريقة املباشرة حبيث تتوىل املؤسسة عملية التصدير دون تدخل أي مؤسسة أخرى: األوىل الطريقة

  .باشرة وتكون فيها عملية التصدير عن طريق مؤسسة العبور للتصدير واالسترياداملغري ة وهي الطريق: الطريقة الثانية

  أشكال التصدير 1-3
  :يأخذ التصدير عامة شكلني رئيسيني مها

  

  

 

  1التصدير المباشر 1- 1-3
                                                           

، 2000-1990خالل العشرية األخيرة  زائر اإلجراءات، الوسائل، األهدافجالمحروقات في الترقية الصادرات خارج قطاع إيزام خالد، 1
 15، ص2002رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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وهي الطريقة اليت من خالهلا تتوىل املؤسسة بنفسها عملية التصدير، حيث جتري بإقامة املؤسسة لفرع جتاري يف 

 ).ذات الوكالة التجارية(الدول املستوردة أو رمبا بالتعاقد مع مؤسسات تنتسب للدول املستوردة 

أن قرار املؤسسة باستخدام أسلوب التصدير املباشر يعزى لعدة اعتبارات من بينها، رغبة املؤسسة يف  كما

تواجدها بشكل مباشر يف األسواق اليت تصدر هلا من أجل االستجابة ملتطلبات مستهلكيها ورمبا لتزايد طلبات 

 .مستهلكيها وبروز مستهلكني جدد

  2التصدير غير مباشر 2- 1-3

التصدير الذي يتم عن طريق وسطاء قد يكونون وسطاء التصدير أو وسطاء االسترياد،مساسرة أو شركات هو ذلك 

 .العبور، وهم خمتصون يف التجارة الدولية أو البيوع الدولية

  :أما عن وسطاء التصدير فهم موزعون حسب الفئات التالية

 .وزعني مقابل حصوهلم على عمولةويتدخلون بامسهم الشخصي بعقد اتفاقيات مع امل: عمالء التصدير - 

تقدم خدمات متشاة خلدمات العمالء إال أا تعمل حلساب جمموعة من : جتمعات املصدرين - 

 .املؤسسات

 .وظيفته شراء السلع وإعادة بيعها باخلارج ،وهو يقوم بالعمليات التجارية: مفاوض االسترياد والتصدير - 

السماسرة وشركات العبور وذلك مقابل عمولة أو اتفاق كوسطاء االسترياد و : شركات جتارية متنوعة - 

 .معهم

  
  مراحل العملية التصديرية:الثاني المطلب

سنتناول أهم اخلطوات أو املراحل األساسية اليت والبد للمؤسسة املصدرة أن ختطوها لتحقيق التكيف مع األسواق 

  :اجلديدة وهي كاآليت

  

  
 مراحل العملية التصديرية 1- 2الشكل رقم 

  
  

                                                                                                                                                                                     
 211فضيل فارس، مرجع سبق ذكره، ص1

 6، صمرجع سبق ذكره موالي عبد القادر،2

 رسم إسرتاتيجية للتصدير

 البحث وإستكشاف األسواق

 البيع

 تنفيذ الطلبيات

1 

2 

3 

4 
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Source: WriteAway, pas-à-pas à l’exportation, Guide Numéro 978-0-662-08643-7, 

Affaires étrangères et Commerce international, Canada, 2008, P 41 

  
  إستراتيجية التصدير 2-1

واضحة، وأن ال تكون العمليات التصديرية عفوية  ينبغي للمؤسسة الراغبة يف التصدير أن تكون لديها إسرتاتيجية

 :ألن الدخول إىل األسواق الدولية ليس باألمر السهل، وألجل هذا ال بد مما يلي

 .طاقم يتمتع مبعرفة عالية مبيكانزمات التجارة الدولية - 

 ).املالية، املادية(حتديد اإلمكانيات الالزمة القتحام األسواق الدولية  - 

 .ظام اإلعالمي واملعلومايت للمؤسسةحتديث وعصرنة الن - 

حتليل املوقف التصديري من خالل نظرة شاملة وكاملة لقطاع التصدير ومعرفة األهداف واإلمكانيات  - 

 .وحتديدها

 .حتديد األولويات السلعية وهذا باختيار وانتقاء نوع السلعة اليت ميكن أن جتد رواجاً يف األسواق الدولية املعنية - 

األذواق، االحتياجات، (اجلغرافية وهذا بإعداد حبوث تسويقية حول األسواق اخلارجية  حتديد األولويات - 

 ...).االستعمال 



 سواق الدوليةاألأشكال التواجد في : الفصل الثاني
 

 
86 

 :حتديد أهداف املؤسسة من العملية التصديرية مثل - 

 .اقتحام السوق اجلديد معناه حتقيق عوامل مالية جديدة •

خروج من اال التجاري احمللي احملدود إىل آفاق عاملية أرحب لل اأساسي ااقتحام السوق اجلديد يعترب منفذ •

 .وواسعة

 .تدعيم لسمعتها التجارية يف األسواق الدولية •

 .مضاعفة املؤسسة إلنتاجها واتساع جماهلا •

 :ويتم ذلك من خالل :البحث واستكشاف أسواق دولية جديدة 2-2

هلا برتويج ملنتوجاا وإبرام الصفقات التجارية مع االشرتاك يف املعارض الدولية، حيث تقوم املؤسسة من خال - 

رجال األعمال الزائرين للمعرض، كما تتيح للمؤسسة معرفة وإطالع على رغبات ودرجات اجلودة اليت يطلبها 

 .الزبائن

 .اإلعالن عن منتوجات املؤسسة يف وسائل اإلعالم املختلفة - 

 البيع 2-3

أسواق جديدة ملنتوج املؤسسة تأيت مرحلة البيع وهذا باالتصال بالعمالء عند االنتهاء من مرحلة البحث عن       

ورجال األعمال اجلادين والراغبني بالتعامل مع املؤسسة حبيث يتم االتصال م عن طريق مراسلتهم أو إرسال 

 .مندوب ملقابلتهم وإبرام التعاقدات املختلفة بطرق البيع وسعر البيع والكميات املطلوبة

 تنفيذ الطلبيات 2-4
بعد ما مت عقد الصفقة مع العميل األجنيب واالتفاق على كل حيثيات هذه الصفقة تقوم املؤسسة بتنفيذ     

 ...الطلبيات املتفق عليها مع الزبون من حيث الكمية، النوع، السعر، طريقة الدفع، وسيلة النقل

 إرسال الطلبيات 2-5
يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة املتعلقة بنقل السلعة إىل ) عة املطلوبة كمًا وكيفاالبضا(بعد ما مت جتهيز الطلبية       

 .يتم اختيار وسيلة النقل املناسبةو بعد القيام باإلجراءات اجلمركية الالزمة،  وذلك بلد الزبون

 تحصيل المستحقات 2-6
عليها من جهة وطريقة التسديد  يتم حتصيل مستحقات املؤسسة من العملية التصديرية حسب اآلجال املتفق     

من جهة أخرى، فاهلدف من العملية التصديرية يف النهاية هو حتصيل املستحقات حىت تتمكن املؤسسة من 
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االستمرار يف العملية التصديرية، وإذا مل تتمكن املؤسسة من اسرتجاع مستحقاا فستلجأ إىل مفاوضات جديدة 

 .وإذا مل يتم ذلك فعليها اللجوء إىل التحكيم الدويلمع العميل لدفعه على تسديد ما عليه، 

 المتابعة 2-7
تقوم املؤسسة بعملية املتابعة بغرض عدم فقدان العميل األول وكسب عمالء جدد، أي متابعة ردود أفعال 

  .املؤسسة املتاح للعميل األجنيب منتجاملستهلكني على 

  
  البلدان النامية فيموي للتصدير الدور التن: المطلب الثالث

وذلك لقد تصاعدت أمهية إسرتاتيجية التصنيع للتصدير يف عقدي السبعينات والثمانينات من القرن املاضي،      

بعد فشل القطاع العام يف إحداث التنمية عرب إسرتاتيجية إحالل الواردات يف أغلب البلدان النامية اعتمادًا على 

إىل دول العجز، حيث مل تتمكن ) الدول املتقدمة(اخلارجية من بلدان الفائض  املوارد احمللية واملعونات والقروض

من تصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات أو تصحيح هيكل الناتج احمللي اإلمجايل، ومل تتمكن من نقل 

  .التكنولوجيا من البلدان املتقدمة كاملعرفة واالبتكارات وفنون اإلنتاج

لية نقل معاكس للموارد وهروب لرؤوس األموال املالية والبشرية من الدول النامية إىل وشهدت تلك الفرتة عم      

الدول املتقدمة، وأصبحت شعوب البلدان النامية مرنة حاضرًا ومستقبًال إزاء الديون والفوائد املرتاكمة عليها، إذ 

لثمانينات بسبب اندالع أزمة املديونية دوالر مطلع عقد ا تريليون) 1.4(بلغت الديون  املرتاكمة عليها أكثر من 

  .1العاملية اليت هزت اخليارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبلدان النامية

بلدان شرق وجنوب شرق (التصنيع من أجل التصدير  اسرتاتيجيةفيما حققت البلدان اليت اعتمدت على      

جناحات باهرة، ) ونسيا وماليزيا وتايالندن وسنغافورة وإىل حد ما أنداوتايو آسيا وخاصة كوريا اجلنوبية وهونغ كونغ 

من صادرات العامل عام ) %8(ن فقط، حوايل افقد بلغت صادرات هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا اجلنوبية وتايو 

  .، ويف نفس الوقت متيزت صادرات هاته البلدان باجلودة والقدرة العالية على التطور19942

الواردات باخنفاض مستوى اجلودة الناجم إحالل ني اتسمت صادرات البلدان اليت اعتمدت إسرتاتيجيةيف ح       

  :3عن

                                                           
 69، ص2007ات والبحوث، البحرين، اإلصدارات العلمية ملركز البحرين للدراس ،مدخل إلى المناطق الحرةأسعد السعدون، 1
 70املرجع السابق، ص2

 70املرجع السابق، ص3
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 .غياب احلافز لدى املنتجني لالرتقاء ملستوى اجلودة - 

 .عد االلتزام باملواصفات القياسية الدولية للسلع الصناعية - 

 .النوعيةعدم االستفادة من التطور التقين الذي يؤدي إىل حتسني  - 

أما خبصوص تشغيل األيدي العاملة الوطنية فقد أثبتت الدراسات االقتصادية أن حجم العمالة احملققة يف ظل 

الواردات، ويلخص  إسرتاتيجية إحاللتطبيق إسرتاتيجية الصادرات كان تقريباً ضعف مثليه املتحقق يف ظل تطبيق 

إن سياسة ترقية الصادرات تؤدي إىل تثمني "يت إجيابيات إحالل الصادرات بالشكل اآل BALASSAبالسا 

إمكانيات اإلنتاج، كما تؤدي إىل حتقيق وفورات األحجام ا النسبية وتسمح باستعمال أحسن املوارد حسب املزاي

  1"وحتسن تكنولوجي يف ظل املنافسة اخلارجية وتساهم يف زيادة مناصب الشغل

ملدفوعات، كما سامهت يف خلق مؤسسات بقدرة تنافسية  ومسحت هذه اإلسرتاتيجية بتحسني موازين ا      

كبرية،وهذا بفضل االنفتاح على األسواق العاملية ومواجهة األسعار العاملية مع االستفادة من التقنيات األجنبية 

  .يةميكن حتقيقها يف السوق احمللال ألن اإلنتاج املوجه للسوق العاملية ميكن أن يسمح بتحقيق وفورات احلجم، اليت 

ومنحه املزيد  ،وتفعيل دور القطاع اخلاص ،ويف إطار سعي هذه البلدان لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة     

واحلد من ظاهرة هروب  ،وتشغيل األيدي العاملة الوطنية املاهرة ،من الفرص للتفاعل مع الشركات والتقنية األجنبية

 ،وألجل زيادة تدفق العمالت األجنبية ،ألموال الوطنية للخارجوتقليص نزف رؤوس ا ،العقول والكفاءات الوطنية

وإجياد وسيلة جديدة للتمويل ال تؤدي إىل تكبيل االقتصاد الوطين بالقروض، وتشغيل املوارد االقتصادية املعطلة 

ميكن أن متنع تبديد املوارد احملدودة  ،للتنمية ةوجدت يف اختاذ إسرتاتيجية إحالل الصادرات آلية مضاف ،للدولة

 ،من خالل تكثيف االستثمارات وذلك باستقبال االستثمارات األجنبية املباشرة ،املتاحة لبناء القاعدة التنموية

عالوة على توجيه استثمارات القطاع اخلاص الوطين لالستفادة من معطياا بالشكل الذي جيعل منها كحاضنة 

بعالقات ترابطية وثيقة ومبا يضمن درجة عالية من  ،ا إىل مجيع مفاصل االقتصاد الوطينميتد تأثريه ،تنموية

  .االستدامة يف وتائر التنمية

  
  راتيجية القتحام األسواق الدوليةاالستثمار األجنبي المباشر كإست: المبحث الثاني

                                                           
االقتصادية وعلوم رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم ، سياسة التصدير في الجزائر خالل مرحلة االقتصاد الموجه واإلصالحاتبوزيان العريب،1

 31، ص 2000التسيري، جامعة اجلزائر، 
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االستثمار املباشر : مها اثننينوعني جرى العرف الدويل على تقسيم االستثمار األجنيب من حيث الطبيعة إىل       

  .واالستثمار غري املباشر، ملا هلذا التحديد من أمهية بالغة يف تنمية اقتصاد وجتارة الدول املستقطبة لالستثمار

فيما يلي إىل االستثمار األجنيب املباشر كظاهرة عاملية تتنافس من خالله خمتلف الدول النامية منها  طرقسنت ذال

  :من خالل املطالب التالية واملتقدمة يف جذب أعلى نسبة منه

  االستثمار األجنبي المباشر ومهمف: المطلب األول
  أنواع ومحددات االستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثاني
  مزايا وعيوب االستثمار األجنبي المباشر على الدول النامية: المطلب الثالث

  
  االستثمار األجنبي المباشر هوممف: المطلب األول

  الستثمار األجنبي المباشر ا تعريف 1-1
ذلك االستثمار : "مفاهيم االستثمار األجنيب املباشر تبعًا ألنواعه والقائمني عليه، حيث يعرف على أنه تعددت

القائم قصد تأسيس روابط اقتصادية دائمة مع املؤسسات، حيث أنه يعطي الفرصة للقيام باألثر احلقيقي على 

 :تسيري املؤسسات املذكورة عن طريق

 .اخل...روع، إنشاء أو توسيع مؤسسة ملحقة، ف - 

 .املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل - 

 .احتالل كامل ملؤسسة قائمة - 

ذلك النوع من أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس هدف حصول   صندوق النقد الدويل ويعترب حسب       

لحة على كيان مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد أخر، وتنطوي هذه املص

وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، باإلضافة إىل متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف 

  .1"إدارة املؤسسة

كما يقصد ذا النمط من االستثمار قيام املستثمر األجنيب سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا مبمارسة         

حبيث خيضع هذا النشاط لسيطرته وتوجيهه سواء كان ذلك عن طريق ملكيته الكاملة  نشاط جتاري يف الدولة

، ة على إدارة املشروعلرأس املال املشروع أو عن طريق مسامهته مع رأس املال الوطين بنسبة معينة تكفل له السيطر 

                                                           
، امللتقى الدويل الثاين بعنوان رات االقتصادية في الدول الناميةأثر االستثمار األجنبي المباشر على المتغيسعيدي فيصل، بن عمر خالد، 1

 2، ص2007أكتوبر،  23-22بومرداس، امعة ، جلة بعض الدول الناميةاالستثمار األجنيب املباشر ومهارات األداء االقتصادي حا
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نة بعنصري اإلدارة والتنظيم فاالستثمار األجنيب املباشر هو كافة انتقاالت رؤوس األموال األجنبية، مقرت  وعليه

  .لالستثمار املباشر يف الدولة اليت انتقل إليها، وذلك يف صور وحدات إنتاجية، خدمية، مالية

يكون االستثمار األجنيب استثمارا مباشرا إذا كان املستثمر األجنيب ميلك : "كما يلي  وا كسينفرانسيعرفه       

 اختياره ألنه يقدر على متويت داخل املؤسسة وهذا املقياس فيها أكثر من األسهم العادية يف حقوق التص 10%

  .1"تأثري على قرارات تسري املؤسسةهالطويل املدى يسمح ملمارس استثمارتلك املسامهة هي  أن

ملباشر هو إقامة مشروعات وما ميكن استخالصه من هذه التعاريف أا تركز على أن االستثمار األجنيب ا     

من طرف غري مقيم ا سواء بنفسه أو كشريك يف رأس املال، حبيث ال تقل نسبته يف ) الدول املضيفة(بدولة ما 

املشاركة عن حد معني، ويالحظ أن املستثمر األجنيب عادة ما يفضل هذا النوع من االستثمار كونه خيول له حق 

  .را، مما يبعث يف نفسه شعوراً من الرضا واالطمئنانالرقابة واإلشراف على أمواله وإدا

  أهمية االستثمار األجنبي 1-2
  :تكمن فيما يلي 

 .هو وسلة متويلية خارجية بديلة - 

 .هو عنصر تكميلي للموارد احمللية - 

 .تعبئة املدخرات احمللية - 

 .التوصل إىل امتالك تكنولوجيا ذاتية، مهارات - 

 .تطوير وترية التنمية الصناعية - 

عالج ملشكل املديونية اخلارجية وذلك ألن الدولة ال تتحمل أي أعباء وال خترج رؤوس األموال إال عند  - 

 .حتقيق ربح معني

 لمحة تاريخية عن االستثمار األجنبي المباشر 1-3
يعود تاريخ االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية إىل القرن التاسع عشر،حيث تركزت هذه       

ثمارات خالل فرتات االستعمار يف قطاعات املعادن والزراعة واخلدمات العامة، وقد شهدت بدايات القرن االست

العشرين تطوير جزء كبري من البنية األساسية يف خمتلف أحناء العامل من خالل االستثمار األجنيب املباشر مبا فيها 

  .الطاقة الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية

                                                           
صادية، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد العلوم االقت، مواقف -أثار -ة الجنسيات، عالقاتالشركات المتعدديبالة فريد، 1

 46، ص1995
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مليار دوالر،  15كان الرصيد العاملي املرتاكم من االستثمار األجنيب املباشر يقدر حبوايل   1914حبلول عام       

وكانت اململكة املتحدة حينذاك املصدر األكرب لالستثمار، تليها الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا، وكانت أمريكا 

  .أكرب متلق لالستثمار األجنيب املباشر

مليار دوالر، وكانت الشركات الربيطانية ال تزال  66بلغ االستثمار األجنيب املباشر حوايل 1938عام  ويف      

أكرب املستثمرين، وقد توجهت أكثر من نصف تلك االستثمارات إىل الدول النامية، والسيما أمريكا الالتينية 

  .1وآسيا، خاصة يف قطاع الزراعة والتعدين والبنية األساسية

تحدة اليات املويف أعقاب احلرب العاملية الثانية تغري منط االستثمار األجنيب املباشر، حيث أصبحت الو       

املصدر الرئيسي، وكان يف قطاعات التحويلية، واتبعت أغلب الدول النامية خالل اخلمسينات  مريكيةاأل

  .ركزت على تنمية الصناعات احملليةلق و ة إىل االقتصاد املوجه واملغوالستينات إسرتاتيجيات تنموية مستند

أما يف السبعينات من القرن املاضي فقد تأثر هذا النوع من االستثمارات بتحسن أسعار السلع األولية على        

من  ت حتققة اليتمستويني، األول يف قطاع الصناعات االستخراجية كالبرتول والغاز، والثاين تولد نتيجة الوفر 

  .الدول املصدرة للسلع األولية والذي شكل مصدر هام لرأس املال القابل لالستثمار موازين مدفوعات

إىل الدول النامية يف شكل قروض سيادية ) األموال القابلة إىل االستثمار(ونتيجة لتدوير تلك األموال        

ا واهتمامها باجتذاب قدمتها البنوك التجارية، أصبحت هاته الدول أكثر اعتمادًا عليها وبالتايل قل طلبه

االستثمار األجنيب املباشر، وقد استمر هذا الرتاجع يف حجم هذا االستثمار حىت النصف األول من عقد 

  .الثمانينات

عمدت الدول النامية إىل بعض السياسات االقتصادية نتيجة أزمة املديونية مما كان له أثر على ختفيف القيود       

جنيب املباشر وبالتايل زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية يف املفروضة على االستثمار األ

  .النصف الثاين من الثمانينات استجابة لتلك التغريات

ويف عقد التسعينات زاد عدد املعاهدات الثنائية املوقعة واملتعلقة بتشجيع االستثمار األجنيب املباشر ومحايته،       

اإلنتاج أكثر حتركا عرب احلدود الوطنية، مما أدى إىل استمرار تدفق هذا االستثمار إىل الدول  وأصبحت عناصر

 .النامية

 دوافع االستثمار األجنبي 1-4

                                                           
  4، ص2004لعريب للتخطيط، الكويت، ، املعهد اةدورية جسر التنمي،اياتعاريف وقض -االستثمار األجنبي المباشرحسان خضر، 1
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فر طنية إمنا يرجع يف حقيقته إىل تو إن جلوء املستثمر إىل استثمار أمواله أو خربته الفنية والتكنولوجية عرب احلدود الو 

هذه  لالستثمار يف الدول اليت يتوجه إليها والسعي إىل البحث عن مصاحله وتعظيم أرباحه وتتلخصمناخ مالئم 

  :يف التايل الدوافع

تلعب طبيعة النشاط االقتصادي والتجاري دورًا مهمًا يف دفع املستثمر : طبيعة النشاط االقتصادي والتجاري - 

األنشطة السريعة التلف اليت تستلزم ضرورة قيام املنتج  إىل مزاولة نشاطه عرب احلدود الوطنية، إذ أن هناك بعض

بالبحث عن أسواق استهالك مالئمة نقل وحداته اإلنتاجية والتسويقية أو رأس مال معني إليها ومباشرة اإلنتاج 

 .فيها بغية تفادي اإلخفاق

ئد كبري دون أن يصاحب يكون الدافع لالستثمار األجنيب املباشر حتقيق عا: السعي إىل زيادة عوائد املشروع - 

ذلك زيادة املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة األم، فاملنافسة يف السوق احمللي قد تكون يف مكان صعب فيه على 

الشركة حتقيق عائد مميز على استثماراا احمللية، وهنا تأيت ميزة التنويع الدويل للنشاط، فالعائد املميز قد يأيت 

ملصاحبة للتصدير، كما قد يأيت من حتقيق تطورات يف أساليب العمالة، وقد نتيجة للتخلص من التكاليف ا

جاذبية، وإذا   اون االستثمار ذبه، فسوف يك ايكون من املالئم أن تشري إىل أنه إذا كان حتويل العائد مسموح

 .جاذبية اغري مسموح فاالستثمار لن يكون ذ كان

االستغالل التجاري واحلصول على أكثر قدر ممكن من إن السعي حنو تطوير : الرغبة يف النمو والتوسع - 

األسواق هو عامل مهم من عوامل انتقال رؤوس األموال، فعجز السوق الوطنية عن حتقيق أهداف املشروع 

التجاري االستثماري يف التوسع والنمو يؤدي بالضرورة إىل التوجه حنو االستثمار اخلارجي والبحث عن منافذ 

 .عرب احلدود الوطنية

حيث أن التخفيف يتمثل من خالل حماولة توزيع : التخفيف من خماطر االعتماد على سوق اقتصادية واحدة - 

االستثمارات يف دول خمتلفة كي حيد من االنعكاسات السلبية لألزمات االقتصادية اليت قد تتعرض هلا السوق 

 .الواحدة

منها قيوداً على عمليات االسترياد والتصدير دف  تضع كثري من الدول السيما النامية: قيود التجارة اخلارجية - 

محاية منتجاا الوطنية من منافسة السلع األجنبية واحلصول على موارد إضافية للخزانة العامة ومن شأن هذه 

اإلجراءات فسح اال أمام رأس املال األجنيب لتخطي هذه احلواجز من خالل إنشاء وحدات إنتاجية له يف 

 .يت تطبق مثل هذه األساليب التقليديةتلك الدول ال
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تم الدول املتقدمة اقتصاديًا بتشجيع شركاا على االستثمار يف اخلارج : السياسة االقتصادية للدول املتقدمة - 

باعتبار أن هذا االستثمار يعود بفوائد عديدة على اقتصادها الوطين، إذ أنه يؤدي إىل فتح أسواق جديدة 

ارا الدولية وتأمني حصوهلا على املواد اخلام بأسعار معتدلة، مما يؤدي يف النهاية إىل أمامها وزيادة حجم جت

 .حتسني وضعها االقتصادي وزيادة دورها يف احلياة التجارية الدولية

  
  حددات االستثمار األجنبي المباشرأنواع وم:المطلب الثاني

  أنواع االستثمار األجنبي المباشر2-1
  :ميكن أن يتخذ االستثمار األجنيب املباشر أنواعاً وصوراً متعددة، لعل من أمهها ما يلي   

  االستثمار المشترك 1- 2-1

حيث املشاركة هذه ال تقتصر على املشاركة يف رأس املال بل متتد إىل اخلربة واإلدارة وبراءة االخرتاع والعالقات 

ميارس حقًا كافيًا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية بدون السيطرة التجارة ويكون فيها أحد األطراف أجنيب 

، وتعترب هذه املشروعات ملكية مشرتكة بني املستثمر احمللي والشركات األجنبية بنسب متفاوتة، 1الكاملة عليه

الدول بتحديد  وتتحدد وفقاً التفاق ورضا الشركاء وحسب القوانني املنظمة لتملك األجانب، حيث تقوم كثري من

من إمجال رأس املال، وذلك ضماناً  %49النسب القصوى اليت حيق للمستثمر األجنيب متلكها وهي يف العادة 

لعدم متكني املستثمر األجنيب من التحكم يف إدارة األنشطة والعمليات، وقد يفضل بعض املستثمرين األجانب 

ض إىل خماطر كبرية، إذ أن مسامهتهم اجلزئية يف رأس املال هذا الشكل من االستثمار وذلك لرغبتهم يف عدم التعر 

ختفض من حجم املخاطر اليت يتعرضون هلا، ومن خالل ما سبق ميكن القول أن هذا النوع من االستثمار ينطوي 

 :على اجلوانب التالية

ي داخل دولة االتفاق طويل األجل بني طرفني استثماريني أحدمها وطين واألخر أجنيب ملمارسة نشاط إنتاج •

 .الطرف املضيف

 .الطرف املضيف قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع اخلاص أو العام •

عند قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة يف شركة وطنية قائمة يؤدي إىل حتويل هذه الشركة إىل شركة  •

 .استثمار مشرتك

                                                           
  163، ص2009، دارة املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 1، طاألعمال الدولية المدخل العامإدارة علي عباس، 1
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تقدمي اخلربة واملعرفة أو العمل أو التكنولوجيا، إن املشاركة يف مشروع االستثمار املشرتك قد تكون من خالل  •

 .وقد تأخذ املشاركة شكل تقدمي املعلومات أو املعرفة التشريعية

ويف مجيع احلاالت السابقة ال بد أن يكون لكل طرف من أطراف االستثمار احلق يف املشاركة يف إدارة  •

ستثمار املشرتك وعقود التصنيع أو عقود املشروع، وهذا هو العنصر احلاسم يف التفرقة بني مشروعات اال

 .تسليم املفتاح

  االستثمار المملوك بالكامل لألجنبي 2- 2-1
هذا النوع هو أكثر أنواع االستثمار تفضيًال للشركات املتعددة اجلنسيات، ويف قيام هذه الشركات بإنشاء فروع  

مايت بالدولة املضيفة، وهذه الوسيلة هي جلذب للتسويق أو اإلنتاج أو أي نوع من أنواع النشاط اإلنتاجي أو اخلد

 .املزيد من االستثمارات األجنبية

  حددات االستثمار األجنبي المباشرم2-2
إن معظم الدراسات احلديثة واملعاصرة تركز على عوامل دفع االستثمار األجنيب املباشر إىل الداخل، غري أن       

استمرار تدفقها إىل الدول املضيفة وخاصة منها الدول النامية يتوقف بالدرجة األوىل على مدى مالئمة املناخ 

  : لى فرص جناح املشروعات االستثمارية وهي كاآليتاالستثماري السائد، الذي قد يؤثر سلباً أو إجياباً ع

لالستقرار السياسي تأثري على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة أو غري املباشرة، : 1استقرار النظام السياسي - 

فاملستثمر األجنيب يتخذ قرارًا بقبول أو رفض املشروع ليس على أساس حجم السوق، وإمنا على أساس درجة 

للنظام السياسي يف البلد، فاملستثمرون يفضلون النظم الدميقراطية الراسخة على األنظمة األخرى االستقرار 

 .ألن هذه األخرية عرضة للتغيري وإثارة القالقل داخل الدولة...) الدكتاتورية، التقليدية، (

أخرى أكثر  حسب وإمنا بعواملاجلغرافيةف ال يتحدد حجم السوق بالنسبة للشركات مبساحته: حجم السوق - 

عدد السكان، الدخل الوطين، الناتج احمللي اإلمجال، متوسط دخل الفرد، وغريها من املقاييس، فقد : أمهية مثل

، أو قد تكون العادات والتقاليد مقيدة الستهالك األفراد ياً ان كبرياً ولكن مستوى الدخل متدنيكون عدد السك

 ." لبعض السلع

بيئة اقتصادية كلية مرحبة باالستثمار وتتمتع باالستقرار والثبات، من العناصر  إن وجود: السياسات االقتصادية - 

األساسية املدعمة لالستثمار األجنيب املباشر وذلك ألا تعطي إشارات سليمة لكل من املستثمر احمللي 

                                                           
  160ص المرجع السابق،1
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 هذه البيئة من واألجنيب، فضًال عن اهتمامها بتحرير االقتصاد واإلنتاج على العامل اخلارجي ويتم الوصول إىل

خالل تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي اليت تعمل على التحكم يف التضخم وعجز املوازنة العامة، وتقليل 

 .1العجز التجاري مثل اخلصخصة وقرارات توطن االستثمار األجنيب املرتبط حبجم السوق واحتماالت النمو

با كوجود قانون موحد اقومات جلعله جذفر بعض املوذلك من خالل تو : ريعي والتنظيمياإلطار التش - 

لالستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية وعدم تعارضه مع التشريعات األخرى ذات االرتباط وكذلك 

وجود ضمانات كافية حلماية املستثمر من أنواع معينة من املخاطر، وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانني 

 .اليت تنشأ بني املستثمر والدولة املضيفة بكفاءة عالية والتعاقدات وحل املنازعات

اهليكلية لالقتصاد كميزة جاذبة لالستثمار مثل الطرق  تنظر الشركات إىل مدى توافر البىن: البنية التحتية توافر - 

هذه ، وهلذه البىن التحتية عالقة حبجم االستثمار فالدول اليت تتوفر فيها ...وخدمات الكهرباء، اإلتصاالت، 

 .2البىن تعترب جاذبة لالستثمار

التحفيزات املساعدة واجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر، إذ أا تساهم يف ختفيض تكلفة األعمال للمستثمر  - 

ومن مث رفع معدل العائد كتوفر العمالة املؤهلة واملدربة فنيًا كما يعترب االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير 

العلمي حمددًا ضروريا إذ يعمل على زيادة القدرة على التكيف مع طرق اإلنتاج واستيعاب  وتوفر مراكز البحث

 .التكنولوجيا احلديثة يف هذه الدولة

  جنبي المباشر على الدول الناميةمزايا وعيوب االستثمار األ: المطلب الثالث
  :ذكر منها ما يليإن لالستثمار األجنيب املباشر مزايا وعيوب على الدول النامية ن        

  االستثمار األجنبي المباشر مزايا 3-1

 :نذكر أمهها بالنسبة هلاته الدول وذلك باألثر الذي ترتكه على مؤسساا وهي كاأليت

احلرية الكاملة يف اإلدارة والتحكم والسيطرة الكاملة يف النشاط اإلنتاجي وسياسات األعمال املرتبطة  فرتو  - 

 .مبختلف أوجه النشاط الوظيفي للمؤسسة

كرب حجم األرباح املتوقع احلصول عليها بسبب اخنفاض تكلفة مدخالت أو عوامل اإلنتاج بأنواعها املختلفة  - 

 .يف الدول النامية

                                                           
االستثمار األجنيب املباشر (الدويل الثاين بعنوان ، امللتقى ألجنبي المباشر في الدول الناميةأثار ومحددات االستثمار اعبد اهللا بلوناس حممد، 1

 15، ص2007أكتوبر،  33- 22ومرداس، ، جامعة ب)ومهارات األداء االقتصادي حالة بعض الدول النامية

 161علي عباس، مرجع سبق ذكره، ص2



 سواق الدوليةاألأشكال التواجد في : الفصل الثاني
 

 
96 

يف خلق مزايا تسويقية للمؤسسة عن طريق تواجدها يف السوق احمللي وقرا من املستهلك النهائي املسامهة  - 

 .1وبالتايل القدرة على التعديل يف اهودات التسويقية

زيادة حصيلة الدول املضيفة من النقد األجنيب ويتوقف زيادة حجم التدفق األجنيب إىل الدول النامية املضيفة  - 

 :2التاليةعلى العوامل 

 حجم رأس املال الذي جتلبه الشركة يف بداية االستثمار، •

 حجم القروض اليت حتصل عليها هذه الشركات من البنوك احمللية، •

 درجة تأثريها على حتويل املدخرات احمللية من أو إىل جماالت االستخدام واإلنتاج الفعال، •

 ح ورأس املال الذي مت حتويله إىل اخلارج،حجم األرباح اليت مت إعادة رمسلتها مقارنة حبجم األربا  •

 ).كبري أو صغري(حجك املشروع االستثماري  •

 ه،ئالدول النامية إىل حتقيقه من وراخلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل وهو هدف أساسي تسعى  - 

االستثمار األجنيب املباشر على نقل التكنولوجيا إىل كثري من الدول النامية اليت تعاين التخلف  يعمل - 

لكن عملية مدى تأثري االستثمار األجنيب املباشر ومسامهته يف نقل التكنولوجيا تبقى صعبة  ،التكنولوجي

 التحديد،

دخول الشركات األجنبية،  األمر الذي  بسبب) رفع اإلنتاجية، اخنفاض األسعار(تشجيع املنافسة الداخلية  - 

 على تبين طرق وتقنيات إنتاج أكثر فعالية،حيتم ويرغم الشركات احمللية 

املسامهة يف (يعمل على خلق توازن جهوي وذلك عن طريق تنمية املناطق احملرومة باالجتاه إليها لالستثمار فيها  - 

 ،)التنمية اجلهوية والوطنية

للدول النامية كوا مضيفة من خالل االلتزامات اليت من املفروض على الدول تنفيذها  جتديد للبنية الداخلية - 

لتهيئة مناخ مالئم لالستثمار األجنيب وبالتايل تعمل على اختاذ اإلجراءات من شأا تصحيح أوضاع ميزان 

 .3املدفوعات وحترير التجارة والصدق وكل هذه اإلصالحات تؤدي خلق االستقرار احمللي

  عيوب االستثمار األجنبي المباشر 3-2

 :نذكر منها مايلي لالستثمار األجنيب جمموعة من العيوب

                                                           
 206، ص2008، اجلزائر القبة، ،شر والتوزيعللن ، دار اخللدونية1طالتسويق الدولي مفاهيم وأسس النجاح في األسواق العالمية، غول فرحات، 1

 10، ص ، مرجع سبق ذكرهبوهدة حممدعبد اهللا بوناس، 2

 10، صمرجع سبق ذكرهبن عمر خالد، سعيد فيصل، 3
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احلاجة إىل موارد إدارية ورأمسالية ضخمة فضًال عن زيادة درجة املخاطرة بزيادة رأس املال املتدفق إىل السوق  - 

 درجة عالية من التخطيط االسرتاتيجي،مما يلزم مؤسسات الدول النامية ...) التأميم، املصادرة، (األجنيب 

قد ال ينجح املشروع بفعل عوامل لعل أمهها نقص املعلومات عن األسواق اخلارجية اليت لديها أمهية بالغة  - 

 1.وسوء حتليل وتفسريها

 حيتاج املشروع لتكلفة عالية لالنطالق، ويف حالة الفشل ال يستطيع االنسحاب من السوق، - 

الشركات األجنبية املستثمرة بوضع احتكاري أو شبه احتكاري يف أسواق الدول املضيفة وبالتايل  متتع - 

 .استحواذها على شرحية كبرية من طلب تلك السوق واليت بدوره يكفل هلا القيادة السريعة

ط تأثري االستثمارات املباشرة على السياسة االقتصادية ومفهوم السيادة واالستقالل من خالل ضغو  - 

 .حكوماا األجنبية

  
   

                                                           
 206، صمرجع سبق ذكرهغول فرحات، 1
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  لمشتركة القتحام األسواق الدوليةالتراخيص والمشروعات ا: المبحث الثالث
الشائعة يف اقتحام األسواق  واالسرتاتيجياتنظام الرتاخيص واملشروعات املشرتكة من بني األشكال يعد       

األجنبية وذلك من خالل أهم اآلليات لتكوين التحالفات بني املؤسسات قصد زيادة االستفادة من الفرص 

  .املتاحة يف السوق الدويل

  :من خالل املطالب التالية لدى سنتناول من خالل هذا املبحث أهم املفاهيم املتعلقة ا

  التراخيصم نظام و مفه: المطلب األول
  ماهية المشروعات المشتركة: المطلب الثاني
  مزايا وعيوب نظام التراخيص والمشروعات المشتركة: المطلب الثالث

  

  خيصنظام الترا مو مفه: المطلب األول
 تعريف التراخيص 1-1

أو التصنيع أحد األسباب اليت ميكن للشركة متعددة اجلنسيات أن تنقل إنتاجها  تعترب تراخيص أو امتياز اإلنتاج

  .من النطاق احمللي بالدولة األم إىل األسواق الدولية دون احلاجة إىل أي اتفاق استثماري

عبارة عن اتفاق أو عقد مبقتضاه تقوم الشركة متعددة اجلنسيات بالتصريح "وتعرف الرتاخيص على أا        

بالدولة املضيفة الستخدام براءة االخرتاع أو اخلربة الفنية و نتائج  - قطاع عام أو خاص–ملستثمر وطين أو أكثر 

  .1"مقابل عائد مادي معنياخل، ...ث اإلدارية واهلندسية األحبا

حبيث يعرف االحتاد الربيطاين عقد ) عقد الرتخيص التجاري(  franchiseهذا العقد بعقد الفرنشايز ويسمى

  :2عقد يتم بني شخص يسمى املانح وشخص أخر يسمى املمنوح له وفق البنود اآلتية: "الفرنشايز بأنه

يسمح أو يطلب من املمنوح له أن ميارس خالل فرتة معينة، عمال معينًا حتت اسم معني خيص أو مملوك  - 

 للمانح،

سيطرة ورقابة مستمرة خالل مدة الفرنشايز على األعمال اليت يقوم ا املمنوح له اليت تشكل  ميارس املانح - 
 موضوع الفرنشايز،

 شايز، نما يلزم لتأدية أعمال موضوع الفر يلتزم املانح بتزويد املمنوح له بكل  - 

                                                           
 206، ص2010دار الفكر، األردن،  ،1، طإدارة األعمال الدوليةسامح عبد املطلب عامر، 1

نجاح الوطنية، فلسطني، ، أطروحة لنيل درجة ماجستري يف القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة اليز وأثارهعقد الفرنشادعاء طارق بكر البشتاوي، 2
 19، ص2008
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 .يلتزم املمنوح له دفع أتعاب الفرنشايز خالل فرتة العقد للمانح - 

بالرتخيص آلخرين  إحدى صور التعاون بني مشروعات مستقلة، يقوم أحدهم ويسمى املانح" :ويعرف أيضًا بأنه

باستغالل امسه، وعالمته التجارية، والشارات املصاحبة هلا حصرياً، يف مقابل يتقاضاه عند التعاقد، فضًال عن 

  .1"أقساط دورية طوال مدة الرتخيص

عملية الفرنشايز هي عالقة : "فيعرف عقد الرتخيص التجاري على النحو األيت للفرنشايزأما االحتاد الدولي    

تعاقدية بني طرفني مها املانح واملمنوح له يلتزم مبقتضاها املانح بنقل املعرفة الفنية والتدريب للممنوح له الذي يقوم 

ح ويف هذا العقد يقوم بالعمل حتت اسم معروف أو شكل أو إجراءات مملوك أو مسيطرة عليها من قبل املان

  .2"املمنوح له باستثمار أمواله اخلاصة يف العمل

عقد يلتزم مبوجبه املرخص "ويف هذا السياق ومن خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف الرتخيص التجاري بأنه 

  ".مقابل أجربأن يقدم للمرخص له أحد حقوق امللكية الفكرية أو الصناعية الستثمارها يف منطقة جغرافية حمددة 

  :البنود التالية) العقد(وغالباً ما تتضمن االتفاقية      

احلق يف استخدام اسم املرخص التجاري، أو عالمته التجارية، أو أساليب اإلنتاج أو طرق فنية أخرى  - 

 باإلضافة إىل سلة االمتيازات،

 مواقع العمل واملناطق املشمولة باالمتياز، - 

 مدة عقد االمتياز، - 

 تياز،رسوم االم - 

 شروط جتديد العقد، - 

 طرق ضبط اجلودة واحملافظة على السلعة، - 

 .إاء العقد واآلثار املرتتبة على ذلك - 

  :3فهي) عقد الفرنشايز(العقد  أما أهم خصائص هذا

 .عقد رضائي حبيث يعترب من العقود الرضائية اليت تنعقد مبجرد تبادل اإلجياب والقبول بني األطراف - 

 .عقد من العقود املستمرة حبيث الزمن عنصر هام فيه - 

                                                           
ة اجلامعة اإلسالمية، ، سلسلة الدراسات اإلنسانية، جملم مشروع قانون التجارة الفلسطينيعقد الترخيص التجاري وفقاً ألحكامحدي حممد بارود، 1

 814، ص2008، يونيه، 2، العدد16الد 

 20، ص مرجع سبق ذكره دعاء طارق بكر البشتاوي،2

 http://faculty.ksu.edu.sa/searchية، جامعة امللك سعود، على اخلط علوم السياس، كلية األنظمة والعقد الفرانشايزياسر السرحيي، 3
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 .سماة أي اليت مل يقم القانون بتنظيمها بصورة خاصة أو وضع نظام قانوين هلااملغري عقد من العقود  - 

عقد يقوم على االعتبار الشخصي والثقة املتبادلة بني طرفيه نظرًا لتضمنه على نقل املعرفة الفنية اليت تتسم  - 

 .بطابع السرية

  أشكال التراخيص 1-2
 :1ا نوردها يف ما يليبعض األشكال املرتبطة  أن الرتاخيص تأخذ جتدر اإلشارة إىل 

  التراخيص بالضرورة أو االضطراريةشكل  1- 1-2
حبيث يسود هذا الشكل بصفة خاصة يف الدول االشرتاكية أو الشيوعية وبعض الدول النامية اليت ترفض التصريح 

شركات متعددة ال(اجلنسيات بالتملك الكامل ملشروعات االستثمار فتضطر هذه األخرية للشركات متعددة 

املعنية إىل املوافقة على بيع براءات االخرتاع أو الرتخيص للمستثمرين احملليني باإلنتاج أو االستفادة من ) اجلنسيات

عائد مادي أو أتعاب معينة كوسيلة غري مباشرة يف أسواق هذه  مقابل... براءة االخرتاع أو التصميمات الفنية 

  .الدول

  التراخيص باالختيارشكل  2- 1-2
الشكل أن الشركات متعددة اجلنسيات تفضل منح تراخيص اإلنتاج أو التسويق كأسلوب غري مباشر  جند يف هذا

  :لالستثمار وغزو األسواق رغم توافر فرص أخرى ويعود هذا لألسباب التالية

 الرغبة يف بيع الرتاخيص واستغالهلا كبديل للتصدير، - 

 ضعف املقدرة واخلربة التسويقية بالسوق املضيف، - 

 عدم توافر املوارد املالية الالزمة لالستثمار املباشر بالدول املضيفة، - 

 ارتفاع كفاءة هاته الشركات يف جماالت التنمية والبحوث مقارنة مبقدرا املالية والتسويقية، - 

 .الرغبة يف اختيار السوق األجنيب كبداية أو مرحلة أولية قبل الدخول يف مشروعات االستثمار املباشر - 

  تراخيص وعمليات التجميع الصناعيةشكل المزج بين منح ال 3- 1-2
وذلك باجلمع بني عملية بيع براءة االخرتاع وعملية أخرى من عمليات اإلنتاج كالتجميع، كأن تقوم الشركة 

اجلنسيات ببيع براءة االخرتاع املتعلقة بإنتاج نوع معني ويف الوقت نفسه تقوم بالدخول يف املشروع بعملية متعددة 

أخرى من عمليات اإلنتاج يف هاته الدول املضيفة، ويف هذه احلالة تتالشى الفروق بني الرتاخيص ومشروعات أو 

  .عمليات التجميع
                                                           

 206، صذكره مرجع سبقسامح عبد املطلب عامر، 1
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  المشروعات المشتركة فهومم: لثانيالمطلب ا

تعد املشروعات من بني األشكال واإلسرتاتيجيات الشائعة يف اقتحام السوق الدولية وميكن تصنيفها ضمن       

  .أنواع التحالفات اإلسرتاتيجية للشركات حسب النشاط، وتوجد هلا عدة تعاريف

 تعريف المشروعات المشتركة 2-1
ت األعمال الذي ميكن أن ميتلكه أو يشارك فيه أحد مشروعا: "أن االستثمار املشرتك هوcoldيرى كولد       

أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة، مع عدم اقتصار املشاركة على احلصة يف ) أو شخصان معنويان(طرفان 

رأس املال بل متتد إىل اإلدارة واخلربة وبراءات االخرتاع أو العالمات التجارية واملسامهة الفنية اخلاصة بعمليات 

  .1"اج واملعرفة التكنولوجية واملسامهة كذلك يف كافة عمليات ومراحل اإلنتاج والتسويقاإلنت

أو أكثر مع طرف حملي أو وطين للقيام بإنتاج ) أجنيب(هي حالة إشراف طرف أخر : "كما تعرف على أا        

 رأس املال أو سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت املشاركة يف

بالتكنولوجيا فإن هذا يعترب استثمارا مشرتكا وهذا النوع من االستثمار يعترب أكثر متيزًا من اتفاقيات أو تراخيص 

اإلنتاج، حيث يتيح للطرف األجنيب املشاركة يف إدارة املشروع إذ ميكن القول أن الشراكة هي شكل من أشكال 

صادية باختالف جنسياا، قصد القيام مبشروع معني حيث حيفظ لكل من التعاون والتقارب بني املؤسسات االقت

  .2"الطرفني مصلحتهما يف ذلك

  :ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أا تنطوي على العديد من اجلوانب لعل أمهها

 اخلدمي،هو اتفاق طويل األجل أحدمها وطين واألخر أجنيب ملمارسة نوع من النشاط التجاري أو الصناعي أو  - 

 .قيام أحد الطرفني بشراء حصة يف شركة وطنية يؤدي إىل حتويل الشركة إىل استثمار مشرتك - 

   

                                                           
 198، ص مرجع سبق ذكرهغول فرحات، 1

أكتوبر  14، 14ة، العدد ، جملة العلوم اإلنساني"الشراكة األورو متوسطية وآثارها على المؤسسة االقتصادية"حممد يعقوب، خلضر عزي، 2
 5، ص2004



 سواق الدوليةاألأشكال التواجد في : الفصل الثاني
 

 
102 

 )الشراكة(ال المشروعات المشتركة أشك 2-2
  :1تتعدد أشكال املشروعات املشرتكة حسب طبيعة العالقة اليت تربط بني الشركاء وتصنف وفق ذلك إىل

 .وتضم املشاريع املشرتكة، الشراكة العمودية واالتفاقيات بني القطاعات: املتنافسةالشراكة بني املؤسسات غري  - 

 .وحتوي الشركات املتكاملة، شركات االندماج املتبادل، شركات شبه الرتكيز: الشراكة بني املؤسسات املتنافسة - 

 :كما تصنف الشراكة حسب قطاعات النشاط إىل ما يلي

كنولوجيا والصناعات املتطورة وتكون يف شكل اتفاقيات مناولة باطنية أو ختص مشاريع ت: الشراكة الصناعية - 

 .عقود تصنع أو عقود شراء باملبادلة

وتكون يف شكل عقود منح االمتياز، اتفاقيات متوين، اتفاقيات ترخيص حبيث تسمح : الشراكة التجارية - 

 .بتطوير رقم األعمال وختفيض التكلفة وحتقيق مردودية سريعة

 .يف ميدان البحث والتطويرالشراكة  - 

 .تكون باملسامهة يف رأس املال ملؤسسة أخرى أو أكثر: يةلالشراكة املا - 

  دوافع اللجوء إلى الشراكة 2-3
 :2من بني األسباب اللجوء إىل الشراكة أو باألحرى إىل املشروعات املشرتكة نذكر ما يلي 

نظام العوملة واقتصاد السوق باملؤسسات االقتصادية اليت تغري أسلوا  حبيث دفع :دولية األسواق - 

ية ملواجهة موجة االنفتاح والتبادل القائم بني العامل وتشجيع عملية االستثمار، وبغية الوصول ري وإسرتاتيجيتهاالتسي

شاطات جديدة فيها إىل حتقيق بعض األهداف املسطرة واملتمثلة عادة يف اقتحام األسواق اخلارجية وإدماج ن

وكذلك أخذ حصة من السوق العاملية للمبادالت اخلارجية للحصول على مكانة إسرتاتيجية معتربة فإنه يلزم حتقيق 

 .تنظيم تسيري إسرتاتيجي كي يتم إنعاش املؤسسة االقتصادية

حبيث يدفع نظام السوق باملؤسسات إىل استخدام كل طاقاا  :المنافسة بين المؤسسات االقتصادية - 

ملواجهة املنافسة احمللية والدولية وذلك باللجوء إىل الشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون بدل املنافسة بني املؤسسات 

 .االقتصادية

                                                           
، جامعة ، مذكرة ماجستري غري منشورةلة مجمع صيدالؤسسة االقتصادية حاأثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمسليمان بلعور، 1

 16، ص2004-2003اجلزائر، 

، امللتقى الدويل بعنوان طقة التبادل الحر األورو جزائريةاآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة منرميدي عبد الوهاب، مساي علي، 2
 2006نوفمرب،  14-13جامعة سطيف،  ،)اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرى واملتوسطة آثار وإنعكاسات(
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ا وتفتحها على يعترب عامل أساسي يف تطوير املؤسسة االقتصادية ويف رواج منتجا :التطور التكنولوجي - 

مواكبة  فمن الصعب على املؤسسة االقتصادية ا،ستمر ماألسواق الدولية، ونظرًا لكون التطور التكنولوجي عامال

 .للتكاليف، فتلجأ إىل عقد الشراكة لتقليص هاته التكاليف ورفع املستوى العلمي هذا التغري نظراً 

 أهداف المشروعات المشتركة 2-4
 اً إسرتاتيجياً الشراكة أو املشروعات املشرتكة ال يكون اختيارًا عشوائياً، بل عادة يكون اختيار إن انتهاج سياسة 

  :وذلك من أجل بلوغ أهداف ومصاحل تدر رحباً ومن بينها ما يلي اً ومستهدف

حيث تسعى املؤسسة إىل تطوير كل من منتجاا والسوق اليت تروج  :االختيار األمثل إلمكانيات المؤسسة - 

تسعى للوصول إىل حتقيقها كالتزويد بالتكنولوجيا واإلمكانيات اجلديدة  اً فيه هاته األخرية فهي تسطر أهداف

يف والتعاون يف إطار البحث والتطوير والتحالفات اإلسرتاتيجية بغية احلصول على التقنية واخلربة بدخوهلا 

 .النشاطات الكبرية

كات العمالقة اليت ؤوس األموال األجنبية وخاصة الشر تعمل الشراكة على استقطاب ر  :التدفقات المالية - 

تتمتع بالقدرة الذاتية لتمويل مشروعاا وهذا لضخامة رؤوس أمواهلا وأصوهلا وأرباحها، وكذلك متتعها بثقة ائتمانية 

ى متويل احتياجاا االستثمارية كما ميكن اعتبار سياسة إعادة استثمار األرباح لدى املؤسسات املالية اليت تقدم عل

 .احملققة من قبل الشريك األجنيب داخل البلد املضيف مبثابة تدفقات داخلية لرؤوس األموال

ت حيث تعترب الشراكة إحدى قنوات نقل املعرفة التكنولوجية وذلك بتقاسم املسؤوليا :وسيلة نقل التكنولوجيا - 

بني اجلهة املوردة اليت تقوم بتوفري جزء من التمويل لتنفيذ املشروع وإقامة صناعة متكاملة عن طريق توفري 

 .التكنولوجيا الالزمة ويف مقابل ذلك يعمل البلد املضيف بتوفري اجلزء املتبقي من التمويل واملواد اخلام

ألموال واخلربات التقنية، األمر الذي يؤدي إىل إن الشراكة تعمل على توفري رؤوس ا: حتسني ميزان املدفوعات - 

لصادرات ات أو خفض الواردات مبعىن تضييق فجوة زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج وبالتايل زيادة الصادرا

 .1والواردات

من مصادر توظيف املهارات  امهم احبيث يعد الشريك األجنيب مصدر : اكتساب مهارات إدارية وتنظيمية - 

اإلدارية والتنظيمية نظراً خلربته وكفاءته وقدرته على تنفيذ الدورات املتخصصة يف األمناط اإلدارية املتميزة حبيث أن 

                                                           
آثار وانعكاسات (، امللتقى الدويل بعنوان ى المؤسسات االقتصادية الجزائريةجزائرية وأثرها عل -الشراكة األوروبورغدة حسني، قصاص الطيب، 1

 2006نوفمرب،  14-13جامعة سطيف،  ،)االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اتفاق الشراكة على
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استطاعت أن تستوعب بعض النماذج واألساليب التسيريية  كهونكونغ والربازيل  بعض البلدان حديثة التصنيع

 ...اليات املتحدة األمريكية واليابانية لبعض الدول املتقدمة كالو 

 .إن استثمار أرباح املؤسسات يف مشاريع جديدة لتكيفها مع املهارات والقدرات املتوفرة: مناصب شغل - 

  

  ام التراخيص والمشروعات المشتركةمزايا وعيوب نظ: المطلب الثالث
 مزايا وعيوب نظام التراخيص 3-1

سنتطرق فيما يلي إىل مزايا وعيوب الرتاخيص بالنسبة للدول املضيفة وكذلك بالنسبة للشركات متعددة        

  .اجلنسيات

  التراخيص بالنسبة للدول المضيفة مزايا وعيوب 1- 3-1
 المزايا: أوالً 
اإلنتاجية حمل الرتخيص ال يتيح للطرف صاحب االمتياز التحكم يف سوق الدول املضيفة أو يف إدارة أنشطتها  - 

 ،)احلفاظ على االستقالل السياسي واالقتصادي(

 جتنب خطر التبعية التكنولوجية لدول أجنبية، - 

 تنمية التكنولوجيا الوطنية يف الوقت نفسه، - 

 .1محاية أو ضمان استقالل صناعتها اإلسرتاتيجية من الوجود األجنيب على وجه اخلصوص - 

وذلك حلصوله على موافقة أسرع ) الشراكة(لى حساب االستثمار املشرتك العديد من الدول تفضل الرتخيص ع - 

 من الدول مقارنة باالستثمار املشرتك،

التغلب على موانع االسترياد اليت تزيد من ارتفاع التكاليف وعليه تفضل تصدير أوصول مادية غري ملموسة ال  - 

 .2ختضع ملوانع استريادية

 العيوب: ثانيا
املتوقع أن حترم الدول املضيفة من بعض أنواع التكنولوجيا احلديثة واملتقدمة إذا رفض الطرف األجنيب  من" - 

 التصريح هلا باستغالل االمتياز و الرتخيص اخلاص مبنح معني إذا لك يكن عن طريق االستثمار املباشر،

 يان،ارتفاع تكلفة احلصول على تراخيص أو امتيازات اإلنتاج يف كثري من األح - 

                                                           
 208طلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص سامح عبد امل1

 194غول فرحات، مرجع سبق ذكره، ص2
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 اخنفاض تدفقات رؤوس األموال األجنبية، - 

ارتفاع تكلفة تدريب الكفاءات الوطنية على استخدام براءة االخرتاع بسبب عدم توافر هاته الكفاءات بالدول  - 

 .1"املضيفة واليت قد دد إمكانية جناح هاته الدول يف استغالل براءة االخرتاع

  متعددة الجنسياتبالنسبة للشركات مزايا وعيوب التراخيص  2- 3-1
 المزايا: أوال
 الرتاخيص مصدر جيد من مصادر الدخل للشركة، - 

 الرتاخيص متنع أو تساعد على احلد من حاالت السرقة والتجسس اخلاصة برباءات االخرتاع، - 

 .الرتاخيص من أسهل وأسرع الطرق واألساليب لغزو األسواق األجنبية وخاصة حاالت الشركات صغرية احلجم - 

 العيوب: ثانيا
 فقدان السيطرة على عمليات اجلودة والسوق، - 

 احتمال فقدان األسواق ااورة للدولة اليت حصلت على الرتاخيص، - 

 2.اخنفاض العائد أو الربح باملقارنة باالستثمار املباشر - 

   

                                                           
 208طلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص سامح عبد امل1

 199، صقباسالمرجعال2
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 مزايا وعيوب المشروعات المشتركة 3-2
من وجهة نظر الدول املضيفة ومن  مزاياها وعيوا  كذلك سوف نتطرق إىلأما فيما خيص املشروعات املشرتكة  

  .متعددة اجلنسيات وجهة نظر الشركة

  شتركة من وجهة نظر الدول المضيفةمزايا وعيوب المشروعات الم 1- 3-2
 :المزايا: أوالً 
إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه فإنه يعمل على زيادة تدفق رؤوس ) االستثمار املشرتك(املشروعات املشرتكة  - 

 األموال األجنبية والتنمية التكنولوجية،

 خلق فرص جديدة للعمال وما يرتبط ا من منافع أخرى، - 

 حتسني ميزان مدفوعاا، - 

ن الوطنيني وخلق عالقات تكامل اقتصادية رأسية أمامية وخلفية مع النشاطات املختلفة تنمية قدرات املديري - 

 بالدول املضيفة،

 تبادل حقيقي للمعلومات واخلربات واملعارف،وسيلة لتبادل اخلربات، أي هناك  - 

 1.وسيلة للحصول على معلومات اقتصادية على أسس صحيحة - 

أما بالنسبة للدول النامية فتعترب املشروعات املشرتكة من أكثر أنواع وأشكال االستثمار األجنيب املباشر قبوًال وهذا 

 :لألسباب التالية

 قتصاد الوطين،ختفض من درجة حتكم الطرف األجنيب يف اال - 

 يساعد يف تنمية امللكية الوطنية، - 

 .خلق طبقة جديدة من رجال األعمال الوطنيني - 

 :العيوب: ثانيا
 ،لطرف األجنيبترك القليللاملزايا السابقة و  على أهمالدول املضيفة  استحواذ - 

 املشروعات املشرتكة يف حتقيق أهداف الدول النامية أقل بكثري من مسامهتها للمستثمر األجنيب، مسامهة - 

القدرة الفنية الوطين ذي االستعداد اجليد و  فر الطرفة الذكر وغريها يتوقف على مدى تو أن حتقيق املنافع سالف - 

 .لفةختول املواإلدارية واملالية على املشاركة يف املشروعات املشرتكة خاصة يف الد

                                                           
آثار انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد (، الملتقى الدولي بعنوان السياحي في الجزائر الشراكة على القطاعأثر اتفاق خالد كواش، 1

 2006نوفمرب،  14-13جامعة سطيف،  ،ظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالجزائري وعلى من
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 مزايا وعيوب المشروعات المشتركة من وجهة نظر الشركة متعددة الجنسيات 2- 3-2
 :1المزايا: أوال

 اً يساعد يف حصول الشركة على موافقة الدول املضيفة على إنشاء ومتلك مشروعات استثمارية متلكأحيانا -

 وهذا يف حالة جناحه،فيما بعد اً قلطم
 ر تفضيًال لدى الشركة يف حالةمن أكثر أشكال االستثما) املشرتكة املشروعات(االستثمار املشرتك  يعترب -

 مساح الدولة املضيفة هلذه الشركة بالتملك املطلق للمشروع،
تفضل املشروعات املشرتكة يف حالة عدم توافر املوارد املالية والبشرية واملعرفة التسويقية اخلاصة بالسوق  -

 دى الشركة،األجنيب ل
 املشروعات املشرتكة تتناسب مع الشركات متعددة اجلنسيات أو الشركات الدولية صغرية احلجم، -
تساعد على سرعة التعرف على طبيعة السوق املضيف وإنشاء قنوات توزيع ومحاية مصادر املواد اخلام  -

 األولية للشركة األم،
 التأميم، واملصادرة،مار وخاصة األخطار التجارية مثل تساعد يف ختفيض األخطار اليت حتيط مبشروع االستث -
 تساعد يف تدليل الكثري من الصعوبات واملشاكل البريوقراطية أمام الطرف األجنيب، -
 املشروعات املشرتكة وسيلة للتغلب على القيود التجارية واجلمركية املفروضة بالدول املضيفة، -
الطرف األجنيب على احلصول على القروض احمللية واحلصول على املواد اخلام  تساعد يف تسهيل مهمة -

 .واألولية الالزمة للشركة األم
 :2العيوب: ثانيا

 ،)الطرف األجنيب والوطين(احتمال وجود تعارض يف املصاحل بني طريف االستثمار  -
وبالتايل ارتفاع درجة اخلطر قد يسعى الطرف الوطين إىل إقصاء الطرف األجنيب من املشروع االستثماري  -

 وهذا يتناىف مع إسرتاتيجية الطرف األجنيب واملتمثلة يف البقاء والنمو واالستمرار يف السوق املعني،
اخنفاض القدرات الفنية واملالية للمستثمر احمللي قد يؤثر سلبًا على فعالية مشروع االستثمار يف حتقيق  -

 أهداف طويلة األجل،
 كبري نسبياً،حيتاج إىل رأس مال   -

                                                           
 200، صمرجع سبق ذكرهملطلب عامر، سامح عبد ا1

 201، صابقسالمرجعال2
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قد تضع بعض الدول املضيفة قيودًا وشروطًا صارمة حتد من حتويل األرباح الصافية للطرف األجنيب إىل  -

  .الدولة األم
  

  :خالصة

خلصنا يف هذا الفصل إىل أن الشركات الدولية يف جمال التسويق، هلا أن ختتار بني عدة بدائل وأساليب يف اخرتاق 

األسواق الدولية، هي التصدير، املشروعات املشرتكة، العقود الدولية واالستثمار املباشر ويبقى هذا االختيار مرهونا 

ليت ترغب أن متارسها الشركة، قدرة ودرجة الشركة على التغلغل، جبملة من العوامل لعل أمهاها، درجة السيطرة ا

دراجة املخاطرة املنوطة بكل أسلوب، أهداف وغايات كل شركة يف درجة التوسع والتموقع على عدة أسواق، وال 

  .ننسى املزايا والتحديات اليت يفرضها كل أسلوب ومدى قدرة الشركة على التكيف معها والتصدي هلا

التجارة االلكرتونية وخمتلف جوانبها النظرية وواقعها العريب، كان لزاما علينا أن نتطرق ملفهوم لحديث عنومتهيدا ل

فصل املوايل ليكون جسرا لالنتقال ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسبل تبنيها يف املؤسسات، من خالل

إىل التجارة االلكرتونية إن سواءا على الصعيد من التسويق الدويل وأشكال التواجد يف االسواق الدولية وصوال 

  .العاملي أو العريب



  

  

  

  الفصل الثالث

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واقتصاد 

  المعرفة
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  :تمهيد 

أدت تكنولوجيا املعلومات و االتصال باستخدام الكمبيوتر والشبكات احمللية والدولية إىل تقليص أبعاد الزمان 

متيز القرن الواحد والعشرين . واملكان، أين ازدادت فرص تعظيم مكاسب األطراف املتعاملة يف خمتلف أحناء العامل

بقوى جديدة حمركة لالقتصاد، فلم تعد األرض ورأس املال، هي العوامل األساسية للقوى االقتصادية، وإمنا أصبح 

املورد املعريف أو املعلومايت هو احملرك األساسي لالقتصاد، وهكذا أصبح رأس املال الفكري وتكنولوجيا املعلومات 

ركة لالقتصاد املعريف، وهو املفهوم اجلديد الذي برز ليحدد مالحمه من خالل اعتبار هي القوى األساسية احمل

هي القوى االقتصادية اليت هلا التأثري اإلجيايب على عمل املنظمات، اليت تعمل على استغالهلا  واملعلومات  املعارف

  :فصل ليسلط الضوء على النقاط التاليةال ا، وجاء هذواالنتفاع ا

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمفهوم  .1

  نظم المعلومات في المؤسسة .2

  اقتصاد المعرفة وإدارة المعرفة .3
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمفهوم : المبحث األول

بعد احلرب العاملية الثانية حتولت اقتصاديات العامل من االعتماد على الصناعات التحويلية واملصنعة إىل صناعة 

واالتصاالت ولواحقها من أجهزة ومعدات واليت تشكل نقطة ارتكاز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعلومات 

يف وقت مسي بعصر املعلومات بفضل حتول اتمعات احلديثة من جمرد االهتمام بإنتاج السلع  واخلدمات إىل 

  .لألمم  االقتصاد الكلي على االهتمام املتزايد بقطاع املعلومات ملا له من تأثري

  :كما يلي  ا من املطالبهذا املبحث عدد تناولي

  ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: المطلب األول

  مكونات وخصائص تكنولوجيا المعلومات: المطلب الثاني

  تكنولوجيا المعلومات الخضراء: المطلب الثالث

  

  ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: المطلب األول

   نشأة وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1-1

يرجع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل بدايات الثورة الصناعية عند اكتشاف اآللة اليت أدت إىل 

  .يف إنتاج وتوفري السلع واخلدمات االستغناء عن اإلنسان وعضالته

حيث حدد اإلنسان كال من املدخالت  ،طاقة املطلوبةويف بداية الثورة الصناعية قامت آالت أخرى بتوليد ال

املطلوبة واملخرجات املرغوبة وقام بتصميم املاكينات اليت حولت املدخالت وسيطر على عملية اإلنتاج بشكل 

  .1مباشر بعمل تعديالت للمواصفات بالضغط على األزرار وحتريك األذرع لتشغيل املاكينات

لة نوعية يف نشر تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف الصناعات واخلدمات، ومع ظهور أجهزة احلواسب حدثت نق

حيث حققت االستخدامات املبكرة لتكنولوجيا احلاسب يف عملية اإلنتاج تطورا هائال يف عملية التصنيع من 

  .2حيث اقتحامه يف التصميم والتصنيع واملراقبة

                                        

  282، ص1997، 1، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، طإدارة اإلنتاج والعمليات، مدخل كميحسن عبد اهللا التميمي،  1
     81، ص2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، خواطر في اإلدارة المعاصرةعلي،  السلمي2
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والذي يسمى بالتصميم مبساعدة        يتم التصميم من خالل التفاعل بني املصمم واحلاسوب 

وهو نظام الكرتوين لتصميم املنتج ككل أو أجزائه أو  computer aided design (CAD)احلاسوب

  .األجزاء املضافة، أو إعادة تكوينه أو تغيري مواقع الرسوم التقليدية اليدوية بسهولة

فيقوم بالتوجيه computer aidedmanufacturing) (CAMب و احلاسأما التصنيع مبساعدة 

فعندما ترتجم املعلومات الواردة من خالل عملية التصميم عن طريق . والرقابة على معدات التصنيع

حيث تكون النتيجة هلذه  CAM) (إىل تعليمات ألغراض التصنيع مبساعدة احلاسب(CAD)بو احلاس

زايا كجودة املنتج وتقليل الوقت الذي يرتتب عنه جمموعة من املCAM) (و (CAD)التكنولوجيا هو اجلمع بني

  1.يف التصميم وغريها

 50، كان يتميز بكرب حجمه وحمدودية األداء أو االستخدام حيث كان طوله 1946ظهر أول حاسوب عام 

مفتاح كهروميكانيكي مث تطور استخدام الصمامات املفرغة بدال من  3300أقدام وكان يضم  8قدم وارتفاعه 

أو  اإلدخالوما ميز هذه الفرتة هو عدم وجود استخدام للطابعات أو مفاتيح  ،ميكانيكية للتوصيلاملفاتيح الكهرو 

  .2التخزين

حمل الصمامات املفرغة،  الرتانزستورويف املرحلة اليت تليها تطور احلاسوب وبدأ باستخدام الشريط املمغنط وحل 

اسرتجاع البيانات واملعلومات وذلك يف أهم استخدامات احلاسوب وهو  إحدىتطوير  IBMوبعدها استطاعت

  .اية اخلمسينات

حيث حلت شرحية  ،الرتانزستوراتأدى اكتشاف املوصالت وهي رقائق من السيلكون النقي إىل االستغناء عن 

مما أدى إىل صغر حجم احلاسوب وزيادة سرعة أدائه للعمليات وبذلك ظهر اجليل  الرتانزستوراتواحدة حمل مئات 

  . 3احلواسيب الذي تطور فيما بعد إىل احلاسبات الشخصية الثالث من

 إىلاملكاتب واليت دف  أمتتةاجته الرتكيز حنو جماالت أخرى الستخدامات احلاسب اآليل وهي  1980ومنذ 

 الربيد االلكرتوين وعقد املؤمترات حيتويهاملدراء والعاملني يف املكاتب وضمن ما  إنتاجيةتسهيل االتصاالت وزيادة 
                                        

1
  82ص  ،المرجع السابق

، مكتبة دار الثقافة والتوزيع، عمان، إدارة -تطبيقات -أنظمة -الحاسوب في إدارة األعمالالصباغ عماد عبد الوهاب،2

  74ص ،1996
ق للنشر والتوزيع، الورا مؤسسة ،تكنولوجيا المعلومات في األعمال مدخل تسويقيتطبيقات العالق بشير عباس،   3

    13ص ،2002 األردن،
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ومل تكن هذه التطورات مبعزل عن تطورات يف تكنولوجيا . الكرتونيا والرسائل الصوتية ونقل امللفات وختزين الصور

النقال مبختلف أجياله وتطبيقاته  إىلالفاكس ومن اهلاتف الثابت  إىلاالتصاالت اليت عرفت انتقاال من التلغراف 

البصرية  األليافقمية، وكذلك ال ننسى االعتماد على تقنية وإمكانية نقل الصور وامللفات وخمتلف البيانات الر 

واليت تتميز بسرعة النقل وحجم النقل كبديل لألسالك يف الشبكات وظهور االنرتنت اليت زاوجت بني تكنولوجيا 

حيث تطورت املكونات لتؤلف شبكة احتادية  ،صاالت خلري برهان على هذا التطوراملعلومات واحلاسبات واالت

ضخمة تضم شبكات حاسبات متنوعة أصبحت الوسيط اجلديد الذي يتم من خالله التعامل مع الواقع وممارسة 

  .1األنشطة املختلفة العملية والذهنية

  مفهوم تكنولوجيا المعلومات 1-2

  .جيا املعلومات قبل الوقوف عند هذه األخريةالبد من اخلوض يف بعض املصطلحات واملعاين اليت ترتبط بتكنولو 

  التكنولوجيا 1- 1-2

أي نظام  يف دخالتامليشري مفهوم التكنولوجيا إىل املعلومات واألساليب والعمليات اليت يتم من خالهلا حتويل  

  .2خمرجات إىل

ختلفة اليت يتمخض التطبيق العملي على نطاق جتاري وصناعي لالكتشافات العلمية واالخرتاعات امل. وهي أيضا

  .3عنها البحث العلمي

  :يضمن جناح التكنولوجيا العناصر التالية

  نهائيةالكونات املوهي اآلالت واملعدات وقطع الغيار والسلع الوسيطة و : ـ مستلزمات عينية

  للتكنولوجيا وتضم اخلربات واملهارات العلمية الالزمة لرتكيب وتشغيل وصيانة املستلزمات العينية: ـ مستلزمات فنية

وسياسات  اإلنتاجيةكالسياسات   اإلنتاجيالسياسات والتنظيمات املتعلقة باجلهاز : ـ مستلزمات مؤسسية

  .والتطويرالبحث

  المعلومات 2- 1-2

                                        

  73، ص1994الكويت،  ،سلسلة عالم المعرفة ،العرب وعصر المعلوماتنبيل علي،1
   150ص ،2001 ،انم،  دار وائل للنشر، عنظرية المنظمة والتنظيممحمد قاسم،  القريوني2

، دار السالم للطباعة والنشر،الكويت، التصنيع وتكوين القواعد التكنولوجية في الدول العربيةنادية مصطفى، الشيشيني3

  23ص ،1986
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أو باحلالتني معا ويكون هلا ) باستخدام احلاسوب(وتعرف بأا املعطيات الناجتة عن معاجلة البيانات يدويا أو آليا  

  . 1سياق حمدد

كما تعترب تلك البيانات اليت خضعت للمعاجلة والتحليل والتفسري دف استخراج املقارنات، املؤشرات والعالقات 

  .2اليت تربط بني احلقائق واألفكار والظواهر بعضها مع بعض

  تكنولوجيا المعلومات 3- 1-2

ميكن تعريفها بأا ثورة املعلومات املرتبطة بصناعة وحيازة املعلومات وتسويقها وختزينها واسرتجاعها وعرضها 

  .3وتوزيعها من خالل االستخدام املشرتك للحاسبات االلكرتونية وتظم االتصاالت احلديثة

يد يؤثر على تسيري ومراقبة أنظمة كما تعرفها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأا منوذج تقين اقتصادي جد

ة من االكتشافات املعقدة يف ميدان احلاسبات ابطواخلدمات يف االقتصاد، ويعتمد على جمموعة مرت  اإلنتاج

 مما يسمح بتخفيض تكاليف التخزين، املعاجلة، نظم املراقبةواالتصاالت عن بعد يات،االلكرتونية، هندسة الربجم

  . 4ل كبري جداتبادل وتوزيع املعلومات بشك

توفرة من حولنا جاءت من اجل حتسني ظروف احلياة اليومية املميكن القول بأن تكنولوجيا املعلومات 

املكتبية لإلدارات واملؤسسات،  األجهزةميكن أن نلتمسها يف شركات االتصاالت، حمطات التلفزيون، يف ،و لألفراد

  .الزراعة، التعليم، الصحة، الرياضة وغريها

  5:فيما يلي هاوردن ،هي عليه اليوم لوجيا بعدة مراحل يف تطورها حىت صارت إىل مامرت تكنو 

اليت صنعت احلاسوب الرئيسي وأجزائه،  IBMحيث تقدمتها شركة): 1980ـ 1964( ـ مرحلة النظم ما بني

  . متيزت هذه املرحلة بالصناعة املوجهة عموديا بوجود مورد رئيسي وزبون طويل األمد

                                        

  78ص ،المرجع السابق1
  37ص ،1998، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،نظم المعلومات اإلدارية،سليم إبراهيم الحسنية 2
  150ص ،2003األصيل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  المركز ،لرقميمجتمع المعلومات اطارق محمود عباس، 3
،  الملتقى الدولي أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية اتخاذ القرارات واألداء، واقع المؤسسة الجزائريةبوتين محمد، 4

  02ص ،2003الجزائر، دماج الفعلي في االقتصاد العالمي، حول أهمية الشفافية ونجاعة  األداء لالناألول 
  92، ص2004، األردن ،دار المريخ ،اإلدارة االلكترونيةنجم عبود نجم، 5
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ومسيت مبرحلة القوة التشغيلية وفيها تطور سوق احلاسوب ): 1994ـ  1981(سوب الشخصي ـ مرحلة احلا

الشخصي وما ميزها ظهور عدة موردين مثل ميكروسوفت، حيث كل قطاع سوقي يقوده جمموعة من املوردين 

  .ميزين عن باقي املنافسنيواملتخصصني امل

وارتكزت على الشبكات اليت ازداد حجمها وتوسعت بشكل هائل ): 1995ما بعد ( ـ مرحلة الشبكات 

  . وأصبحت أكثر فاعلية وهي املرحلة املوجهة بالزبون

  1تواالتصاالاتمو علملوجيا الحديثة للالتكنو  1-2-4

يف شكل الكرتوين وتشمل وتشري إىل مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات 

تكنولوجيات احلاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات اليت تستخدم 

  : أساسيتنيتتجلى التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال من خالل مستني و .بشدة يف االتصاالت

بالشكل املرغوب ويف الوقت  وإتاحتهابني الكلمة املكتوبة واملنطوقة، مث ختزين املعطيات وحتليل مضامينها  ـ الدمج

  .املناسب وبالسرعة الالزمة

  .2ـ اعتماد األسلوب الرقمي للقيام بكل هذه العمليات

  ونات وخصائص تكنولوجيا المعلوماتمك: المطلب الثاني

 ماتمكونات تكنولوجيا المعلو  2-1

تتكون تكنولوجيا املعلومات من جمموعة من األجزاء تتمثل يف احلاسب اآليل، الربجميات، قواعد البيانات، 

لواله لبقيت هذه العناصر و روح تكنولوجيا املعلومات لويبقى العنصر البشري هو احملرك  .االتصاالت والشبكات

  . دون معىن

  الحاسب 1- 2-1

ويعترب من أهم مكونات تكنولوجيا املعلومات، وهو جهاز الكرتوين سريع يقوم مبعاجلة البيانات وحفظها وختزينها  

  .3عند الطلب وإخراجهاواسرتجاعها 

                                        

  253ص، 2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةهمي حيدر، معالي ف 1
، ص 2000أكتوبر ،الكويت، 260، عدد المستقبل العربي ،تكنولوجيا المعلومات ما بين التمويل والتهويلأسامة الخولي، 2

  107،108ص
  45، ص1999، عمان، 1، طدار صفاء للنشر والتوزيع ،مهارات الحاسوبزيد القاضي، 3



 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واقتصاد المعرفة: الفصل الثالث

 
116 

  

  1:يتكون احلاسب اآليل من جمموعة من األجزاء وهي

  .إىل احلاسب إدخاهلاوهو أداة تقوم مبعاجلة املعلومات والبيانات اليت ميكن  :المعالج:أوال

ومتثل القرص الصلب الذي يتم ختزين املعلومات عليه دف حفظهاأو اسرتجاعها أو  :أداة التخزين :ثانيا

  . معاجلتها يف وقت الحق

املاسح  مثل يف جمموع األدوات مثل الفأرة، لوحة املفاتيح،وتت :واستخراج البيانات أدوات إدخال: ثالثا

نات وختزينها على القرص الصلب أو أي أداة ختزين أخرى كالفالش يوسيب أو ا يتم إدخال البيا... الضوئي

  ...األقراص املضغوطة

يتم استخراج ا والعرض فتتمثل يف شاشات العرض وعارض البيانات وكذلك الطابعة اليت  اإلخراجأما أدوات 

  ... املعلومات يف شكل مطبوع

  يوضح أجزاء الحاسب اآللي 1-3الجدول رقم 

 البيانات إدخالأدوات معاجلة البيانات البيانات وعرضها إخراج

  ـ شاشة احلاسب 

  ـ الطابعة

 ـ عارض البيانات 

  

  

  املعاجل

  

  

 

  ـ الفأرة

  ـ لوحة املفاتيح

  ـ املاسح الضوئي 

  ـ األقراص الصلبة 

  ـ األقراص املرنة املمغنطة

 ـ األقراص الضوئية

  16ص بتصرف،، مرجع سبق ذكره، زين عبد اهلادي: المصدر

  

متثل هذه اموعة من املكونات أبسط أشكال مكونات احلاسب اآليل اليت تطورت بشكل كبري منذ الثمانينات 

وتعدى التطور إىل لواحق . حىت اليوم وخاصة على مستوى املعاجل وأجزاء التخزين وسرعة البحث عن املعلومات

                                        

  15، ص2008، جامعة حلوان، القاهرة، تكنولوجيا االتصال في اإلعالمزين عبد الهادي،  1
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ات بألوان خمتلفة أو بالطابعات وسرعتها اهلائلة يف احلاسوب كاملاسحات الضوئية وقدرا على تصوير الصفح

وآالت التصوير ) فأرة، لوحة مفاتيح، وأجهزة األلعاب( الطباعة وظهور العديد من األجهزة واملكونات الالسلكية 

وأجهزة املوبايل القابلة للتوصيل على احلاسوب وتؤدي عدة وظائف إضافية ناهيك عن وسائل التخزين من أقراص 

للحاسب اآليل جمموعة من اخلصائص تتمثل يف ما و  ....والبلوراي والفالش ميموريdvdخارجية وأقراص صلبة 

  1:يلي

  ـ السرعة العالية يف املعاجلة واحلصول على املعلومات

  ـ الدقة العالية يف تقدمي النتائج وذلك حسب البيانات املدخلة 

  ـ املوثوقية

  ـ إمكانية هائلة يف التخزين 

  التعامل مع الكمبيوترـ سهولة 

  .ذلك لتوفر الربجميات املساعدة على ذلكو 

  البرمجيات 2- 2-1

تعترب الربجميات حلقة وصل بني احلاسوب وأجهزته وهي مصطلح يطلق على مجيع الربامج الالزمة لتشغيل 

أداء مهمة رب احلاسوب عن كيفية ازات اليت ختيعهي جمموعة أو سلسلة من اإلو احلاسوب وتنظيم عمل وحداته، 

  :للربجميات عدة تقسيمات نذكر منهاو  .2معينة

  3:تنقسم إىل: حسب زين عبد اهلدي

الدراسات  وإعدادوهي الربامج اليت متكن من كتابة الرسائل أو اخلطابات أو التقارير  :معالجة النصوص: أوال

واملشاريع القانونية باإلضافة إىل التحكم يف أنواع اخلطوط وأشكاهلا وأحجام الصفحات وعدد األسطر ا وكل ما 

  .الكرتونيا إرسالهيتعلق بإخراج مستند مقروء أو حفظه، طباعته أو 

عدد  إحصائياتها اليت تتم يف شكل جداول من اإلحصائيةهناك العديد من العمليات  :معالجة الجداول :ثانيا

فغالبا ما تتم . العاملني أو عدد احلضور يف مناسبة معينة أو نسبة التصويت على قرار أو متوسط أعمار فئة معينة

                                        

  46، صمرجع سبق ذكرهزيد القاضي،  1
  77، ص2000، عمان 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طنظم المعلومات ماهيتها ومكوناتهاعماد الصباغ،  2
  18، صمرجع سبق ذكرهالهادي،زين عبد 3
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عرب برامج اللوحات اجلدولية وإضافة الرسوم البيانية هلذه اجلداول أو حساب املتوسط احلسايب أو معامالت 

  . إىل آخر هذه العمليات حنداراال

وهي الربامج الداعمة لتسجيل الصوت والصورة الثابتة أو املتحركة أو القيام  :والملتيميديابرامج الرسم  :ثالثا

تلك اليت يتم تثبيتها عرب نظام التشغيل أو  سواء ،تتوافر الكثري من التطبيقاتحيث  األلوانبالرسم واستخدام 

  .حتميلها من االنرتنتإما عن طريق شرائها أو  الحقا ميكن تنصيبها إضافيةتطبيقات 

وتقوم بأعمال  الكثري من الوقت اإلنسانوهي الربجميات اليت توفر على  :برمجيات الذكاء االصطناعي :رابعا

أو تلك اليت تقوم باختزان خربات بشرية يف  نص شر ومن أمثلها، الرتمجة، وحتويل الصوت إىلأقرب إىل أعمال الب

والزراعة وتسمى أيضا النظم اخلبرية وأيضا نظم التعرف على احلروف بواسطة الضوء ونظم  كالطبجماالت معينة  

  . الرجل اآليل

  1:أما التقسيم الثاين للربجميات فهو كالتايل

  جلةوهي الربامج اليت تدير وتدعم نظام احلاسب اآليل وأنشطة معا  :برمجيات النظام:أوال

  . النظام إدارةج دعم النظام وبرامج البيانات فيه ويندرج حتتها كل من برام

وجتمع هذه الربامج بني لغات الربجمة، برامج هندسة الربجميات والبيئات املربجمة  :برمجيات تطوير البرامج: ثانيا

  . مبساعدة احلاسب اآليل

بيانات طبقا وهي الربامج اليت توجه احلاسب اآليل يف أداء عمليات معينة ملعاجلة ال :برمجيات التطبيقات :ثالثا

ووظائف  اإلداريةالجناز خمتلف الوظائف األعمالحلاجة املستفيد النهائي وتعد األكثر استعماال يف منظمات 

  ...معاجلة النصوص، الربيد االلكرتوين، املؤمترات عن بعد: املنشأة نذكر منها

  قواعد البيانات 3- 2-1

ومعاجلة وختزين كميات هائلة من البيانات من أجل احلصول على معلومات متكنها  مجعحتتاج املؤسسة احلديثة إىل 

أسلوب خيدم االحتياجات املتنوعة من اختاذ القرارات املناسبة، هلذا وجب عليها تنظيم هذه البيانات وفق 

  : تعرف مبا يلي  قاعدة بيانات إعدادويتمثل هذا األسلوب يف  للمعلومات من قبل املستفيدين،

                                        

،  1، طاإلشعاع الفنيةمكتبة ومطبعة  ،نظم المعلومات اإلدارية مدخل إداريكامل السيد غراب، فادية محمد حجازي، 1

  136ص ،1999
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والواسطة املادية خلزن قاعدة البيانات . ي خمزن جلميع البيانات ذات العائدية واألمهية ملستخدمي نظام املعلوماته

من امللفات الورقية احملفوظة يف خزانة امللفات و اجلرائد أو الشريط الورقي املثقب أو القرص  اقد تكون عدد

  . 1بأو ذاكرة احلاسو  اإلنسانيةاملغناطيسي أو الذاكرة 

  االتصاالت 4- 2-1

حيث كان . واكب تطور احلاسب اآليل وقدراته تطور القدرات االتصالية من بلد إىل آخر ومن قارة إىل أخرى

أما  إشارة هلا رمز معني،دخانية كل  إرساإلشاراتاهلنود احلمر يتصلون فيما بينهم عرب رسائل الدخان حيث يتم 

ويف العصور املتقدمة من ذلك . واا وكان لصوت الطبلة رمز معني كذلكاألفارقة فكانوا يتصلون عرب الطبول وأص

استخدم احلمام الزاجل لنقل الرسائل أما يف العصر الصناعي ظهرت السيارات والبواخر والقطارات والطائرات  

بني أما يف عصر املعلومات أصبح االتصال ونقل املعلومات  ،مورس إشاراتكوسائل للنقل واالتصال ناهيك عن 

 ،ا يعين سرعة وسهولة انتقال املعلوماتمملصناعية بسرعة فائقة،احلاسبات وأجهزة اهلاتف احملمول يتم عرب األقمار ا

مما وفر ميزات اقتصادية للدول املتقدمة عن دول العامل النامي الذي مازالت بنيته األساسية املتعلقة باالتصاالت 

  .أقل من املستوى املرجو

  الشبكات: 5- 2-1

البعض وتتيح ملستخدميها أن يتشاركوا يف  ببعضهاتعرف الشبكات بأا جمموعة من أجهزة الكمبيوتر اليت تتصل 

املعلومات واملوارد واألجهزة املتصلة بالشبكة مثل الطابعة وغريها حيث بدأ العلم يتجه حنو وصل عدة أجهزة 

تنفذ عمليات عن بعد ومن هنا بدأ يتطور  حاسوب مبجموعة حاسوب مث القراءة من حاسبات عن بعد أو جعلها

  :  يوتر عنال جيب أن يقل احلد األدىن ملكونات شبكة الكمب،و مفهوم الشبكات

  ـ جهازي كمبيوتر على األقل 

  ـ بطاقة شبكة 

  )أسالك، كابالت، موجات ( ـ وسائل نقل 

  ـ بروتوكول اتصال 

                                        

  103، صمرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،  1
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  . ـ نظام تشغيل

  

  1:ات نذكر أمههاللشبكات عدة تصنيف

حيث احلواسيب تنتمي إىل نفس املنطقة وترتبط فيما بينها يف حميط  LANـ وتعرف ب :الشبكة المحلية: أوال

  . فهي شبكة شكلها جد مبسط كالشبكة اليت تربط حواسيب مكتب مثال. جغرايف صغري

يا دون أن حيث حيدث بأن نربط شبكتني حمليتني متباعدتني جغراف MANـ املعروفة ب :الشبكة الحضرية :ثانيا

  .نغري يف سرعة نقل املعلومات لذا نستعمل هذه الشبكة واليت تستعمل فيها معدات خاصة

وتستعمل يف ربط شبكات حملية أو حضرية تكون املسافة بينها   WAN ـويشار إليها ب :الشبكة الموسعة :ثالثا

  . ها يف الشبكات العامليةكبرية جدا ميكن أن متتد إىل آالف الكيلومرتات على أن تكون سرعة النقل نفس

  خصائص تكنولوجيا المعلومات 2-2

  2:متتاز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبجموعة من اخلصائص نوضحها فيما يلي

ال ومرسال يف نفس الوقت أي أن املستقبل هلذه التكنولوجيات ميكن أن يكون مستقب التفاعلية: 2-2-1

ن يف عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بني األشخاص و فاملشارك

  . واملؤسسات وباقي اجلماعات

ن غري و أي وقت يناسب املستخدم فاملشارك استقبال الرسالة أو املعلومة يف إمكانيةأي  الالتزامنية: 2-2-2

الربيد االلكرتوين أو الرسالة القصرية  جند الرسالة ترسل مباشرة  يف مثال،مطالبني باستخدام النظام يف الوقت نفسه

  .إىل املستقبل دون حاجة تواجد هذا األخري أثناء العملية املنتجمن 

مثال تتمتع باالستمرارية  فاإلنرتنت. وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيا املعلومات الالمركزية: 2-2-3

ن ألي جهة أن تعطلها على مستوى العامل بأكمله حيث ليس هناك جهة معينة يف عملها يف كل األحوال فال ميك

أو كمبيوتر واحد يتحكم فيها فقد يتعطل جزء أو كمبيوتر دون تعريض االنرتنت للخطر ودون أن تتوقف 

 .االتصاالت عربها

                                        

  27، صمرجع سبق ذكرهبشير عباس العالق، 1
  34،ص1999، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، األوهام  والحقائقظاهرة العولمة محي محمد مسعد، 2
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وتعين قابلية الربط بني أجهزة االتصال متنوعة الصنع مهما كانت الشركة املصنعة أو  قابلية التواصل: 2-2-4

  . بلد الصنع

نقل املعلومة من حميط إىل آخر لتحويل الرسالة املسموعة إىل رسالة  إمكانيةومفادها  قابلية التوصيل: 2-2-5

  . مطبوعة أو مقروءة

يد من خدمات تكنولوجيا املعلومات أثناء تنقالته ومن أي ميكن للمستخدم أن يستف قابلية التحرك: 2-2-6

  . إخل...بادفون أو أي مكان إىل آخر عن طريق وسائل االتصال الكثرية مثل الالبتوب أو املوبايل أو أي 

توجيه الرسالة االتصالية إىل فرد واحد أو مجاعة معينة بدال من توجيهها  إمكانيةوهو  الالجماهيرية: 2-2-7

إىل ذلك  إضافةالتحكم فيها حيث تصل مباشرة إىل مستحقيها،  إمكانيةىل مجاهري ضخمة مما يعين بالضرورة إ

فهي حتتمل مجيع أشكال التعامل سواءا من شخص واحد أو جهة واحدة إىل جمموعة أو من الكل إىل الكل أو 

  . من جمموعة إىل جمموعة

  .لتشمل مساحات ومناطق غري حمدودة من العامل وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع الشيوع واالنتشار: 2-2-8

املعلومات مسارات  تأخذوهو احمليط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات حيث  العالمية والكونية: 2-2-9

خمتلفة ومعقدة تنتشر عرب خمتلف مناطق العامل مما يسمح لرأس املال بأن يتدفق الكرتونيا وبالتايل أصبح حميط 

 .عملها هو البيئة العاملية األمر الذي مسح بتخطي عامل املكان واالنتقال إىل الدولية

  1:التقين لتكنولوجيا املعلومات نذكرها ذات صلة باجلانب إضافيةإىل هذه اخلصائص هناك عناصر  إضافة

وتعين أصغر، أسرع، أرخص وهي وثرية تطور منتجات تكنولوجيا املعلومات،  فاالخنفاض الكبري يف  :النمنمة :أوال

تكنولوجيا  إدماجاملعلومات مما يؤدي إىل  وإرسالتكلفة معاجلة املعلومات والسرعة يف املعاجلة تزيد من قدرة ختزين 

  . ت يف السلع االستهالكية واالستثماريةاملعلوما

لتكنولوجيا املعلومات حيث تسمح بإنشاء اآلالت متنوعة التكافؤ  األساسيةوهي امليزة  :اللدانة :ثانيا

  .واالستعمال

                                        

 ،)غير منشورة(التسيير ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الشغلجميلة بدريس، 1

  4،جامعة الجزائر، صمعهد العلوم االقتصادية
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بفضل هذه التكنولوجيا األمر الذي يقود إىل  اإلنتاجعن طريق االستغالل األمثل لعناصر  :اإلنتاجيةرفع : ثالثا

  . اإلنتاجيةرفع وتطوير 

تتميز تكنولوجيا املعلومات بتطوير املعرفة وتقوية فرص تكوين وتدريب العاملني وذلك  :الذكاء االصطناعي :رابعا

  .عن طريق الربجميات اإلنتاجمن أجل التحكم يف 

البعدية يف  تاآليل واالتصاال إدخاالإلعالمي مؤسسة عن طريق يتحقق التكامل يف املراقبة أل :التكامل: خامسا

  . هذه العملية مما يسمح بتطوير نوعية وجودة املنتجات وجذب املستهلكني

أي زيادة تدفق املعلومات بني املستهلكني والصناعيني وتبادل املعلومات مع  :خلق شبكات االتصال: سادسا

  . ل والتوحد بني جمموعة األجهزة املستندة إىل تكنولوجيا املعلوماتاملكملة عن طريق التكام األنشطةبقية 

  

  تكنولوجيا المعلومات الخضراء: المطلب الثالث

تعد من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف ظاهرة االحتباس   مع تزايد انبعاث غازات االحتباس احلراري واليت

احلراري، فان من واجب املؤسسات، واحلكومات، واتمع ككل وضع جدول أعمال جديد يركز على معاجلة 

منتجات تكنولوجيا املعلومات،  جعلومن هذه املمارسات . القضايا البيئية واعتماد ممارسات سليمة بيئيا

ولذلك، فإن عددا متزايدا من مستخدمي ومصنعي وبائعي تكنولوجيا املعلومات  خضراء، والتطبيقات، واخلدمات

ويقصد باالقتصاد األخضر   . يتجه حنو تكنولوجيا املعلومات اخلضراء مما يساعد يف بناء جمتمع واقتصاد أخضر

تبط خبفض استخدام الوقود وتقليل التلوث وانبعاث الغازات وزيادة كفاءة مجيع األنشطة االقتصادية اليت تر 

  .استخدام الطاقة وتدوير املواد وتطوير مصادر جديدة للطاقة

  تعريف تكنولوجيا المعلومات الخضراء3-1

 ويطلق عليها احلوسبة اخلضراء فهي دراسة وممارسة تصميم وتصنيع واستخدام ، والتخلص من أجهزة الكمبيوتر

واخلوادم، ومجيع ما يرتبط ا من منظومات فرعية ، مثل أجهزة العرض والطابعات وأجهزة التخزين والشبكات 

   .1ونظم االتصاالت، بكفاءة وفعالية وبأقل أثر أو بال أي مردود على البيئة اخلضراء

                                        

، على الخط، 2012، جمهورية مصر العربية، ،  جامعة المنصورةتكنولوجيا المعلومات الخضراء،جماعة أصدقاء البيئة1
http://csifac.mans.edu.eg/DIST1/greenit.html 
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تم  بالدراسة ى أا تعرف تكنولوجيا املعلومات اخلضراء عل، القاموس اإللكرتوين وابوبيدياوحسبما جاء يف

واالستخدام الفعال ملوارد الكمبيوتر، حيث تنطلق تكنولوجيا املعلومات اخلضراء من مصانع إنتاج منتجات صديقة 

للبيئة وتشجيع أقسام تكنولوجيا املعلومات بالرتكيز على خصائص صديقة إضافية مثل الرؤى البيئية، التمثيل 

  1.تدوير النظيفةاالفرتاضي، إدارة الطاقة وإعادة ال

  مراحل التوجه إلى تكنولوجيا المعلومات الخضراء 3-2

على اتمع احلاسويب لكي يتصدÑلآلثار البيئية للحوسبة وتكنولوجيا املعلومات على حنو شامل  أن يتبىن سياسة 

باالرتكاز على أربعة جتعل دورة حياة تكنولوجيا املعلومات صديقة للبيئة من خالل معاجلة االستقرار البيئي 

  :2مسارات تكميلية كالتايل

  Green Use االستخدام األخضر : المسار األول 1- 3-2

ونظم املعلومات األخرى، فضال عن استخدامها بطريقة   يركز على احلد من استهالك الطاقة من أجهزة احلاسبات 

  . سليمة بيئيا

  Green Disposal    التخلص األخضر أوالتخلص اآلمن: المسار الثاني 2- 3-2

 القدمية وإعادة تدويرها بشكل صحيح كباقي املعدات اإللكرتونية يشمل جتديد وإعادة استخدام أجهزة احلاسبات 

.  

  Green Designالتصميم األخضر: المسار الثالث 3- 3-2

واخلوادم ومعدات يركز على تصميم مكونات الطاقة بكفاءة وأمان بيئي، كما هو احلال بالنسبة ألجهزة احلاسبات 

  . التربيد، ومراكز البيانات

                                        

 http://www.webopedia.com/TERM/G/Green_IT.htmlعلى الخط , Green IT ، القاموس اإللكتروني وابوبيديا1
، على الخط، 2012، جمهورية مصر العربية، ،  جامعة المنصورةتكنولوجيا المعلومات الخضراء،جماعة أصدقاء البيئة2

http://csifac.mans.edu.eg/DIST1/greenit.html  
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التصنيع 

  األخضر
التخلص 

  األخضر

التصميم 

  األخضر

االستخدام 

  األخضر

  Green Manufacturingالتصنيع األخضر: المسار الرابع 4- 3-2

يركز على تصنيع املكونات اإللكرتونية ، واحلاسبات ، وغريها من األنظمة الفرعية املرتبطة بدون أدين تأثري      

  .على البيئة

  

  تكنولوجيا المعلومات الخضراءيبين مراحل التوجه إلى  1-3الشكل رقم

  

    

  

  

 

،على 2012،  جامعة املنصورة ، مجهورية مصر العربية، تكنولوجيا المعلومات الخضراءمجاعة أصدقاء البيئة،  :المصدر

  http://csifac.mans.edu.eg/DIST1/greenit.htmlاخلط،

  

  :تشتمل هذه املسارات على عدد من ااالت واألنشطة اهلامة و تتضمن ما يلي

  التصميم من أجل حتقيق االستقرار البيئي

  احلوسبة املوفرة للطاقة 

  إدارة الطاقة 

  تصميم وختطيط وحتديد موضع مركز البيانات 

  اخلوادم االفرتاضية 

  مسؤولية التخلص من املكونات التكنولوجية وإعادة تدويرها 
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  االمتثال التنظيمي 

  املقاييس اخلضراء، وأدوات التقييم ، واملنهجية اخلضراء 

  ختفيف املخاطر ذات الصلة بالبيئة

  استخدام مصادر الطاقة املتجددة

  وضع العالمات االيكولوجية ملنتجات تكنولوجيا املعلومات

  

  الحواسيب الصديقة للبيئةو  اإلنترنت 3-3

تتميز احلواسيب العصرية بأدائها املمتاز وقدرا وكفاءا العاليتني، لكنها يف نفس الوقت تستهلك قدرا كبريا من 

على شكل حرارة، يقدر بعض اخلرباء االنبعاثات الغازية الضارة الناجتة عن احلواسيب  االطاقة يضيع جزء كبري منه

حبجم تلك االنبعاثات اليت خيلفها قطاع النقل اجلوي بأكمله، هذا فضال عن أن بعض  يف شىت أحناء العامل

األجزاء املكونة للحواسيب يدخل يف إنتاجها مواد كيميائية سامة مما يشكل حتديا عامليا كبريا يف التخلص من 

  .النفايات الناجتة عنها

جمايل الكمبيوتر وتقنية املعلومات املسامهة يف محاية ذا الصدد حتاول العديد من الشركات العاملية املختصة يف 

  .البيئة من خالل ما يعرف اليوم بتكنولوجيا املعلومات اخلضراء

تستهلك احلواسيب واإلنرتنت كمية من الطاقة ال يعرف أحد منا بالضبط حجمها وهناك دراسات تقول أنه 

مفاعالت نووية سنويا، وكذلك تستهلك  ةتنتجه ثالثالقادمة سيستهلك اإلنرتنت وحده ما  ةخالل األعوام الثالث

الكمبيوترات كمية من الطاقة نالحظها عندما نشتغل على حاسوبنا احملمول لبعض الوقت أنه يسخن كثرياً هلذا مت 

تزويد احلواسيب احملمولة مبعاجلات اقتصادية يف استهالك الطاقة مقارنة بنظرياا الثابتة، لكن حاجة تكنولوجيا 

  .علومات من الطاقة يف ازدياد مستمرامل
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واط وقد تزيد هذه الطاقة ثالث أو  100يف احلاالت العادية يستهلك سطح املكتب يف احلاسوب العادي حوايل 

  .1أربع مرات إذا اشتغل احلاسوب بكامل طاقته

برقاقة ختفض ويستهلك كمية قليلة من الطاقة هو األحدث من نوعه واملزود  اقوي اأنتجت شركة إنتل معاجل

استهالك الطاقة يف الوقت الذي يصعب فيه إنتاج مثل هذه الرقاقة ألن اإلشارات الكهربائية جيب أن تقطع مسافة 

طويلة على رقاقة حبجم الظفر وتصل إىل اهلدف بدقة لذا جيب حتديد نسبة التوتر املراد حىت يصل التيار الكهربائي 

  .2وتعطلت قدرة الكمبيوتر احلسابيةإىل املعاجل وإال ضعفت قوته يف الطريق 

ليست وحدها الرقائق حتتاج إىل طاقة بل يضيع الكثري منها على شكل حرارة عندما يسخن اجلهاز وميكن تشبيه 

  .احلواسيب مبكيفات اهلواء اليت تلتهم كميات هائلة من الطاقة

املركز األخضر للحواسيب حيث ما يسمى  2008أنشأ تقنيون يف معرض سيبت الدويل لتقنية املعلومات لسنة 

احلواسيب مزودة بأنظمة معاجلات اقتصادية االستهالك للطاقة بفضل مربداا املتطورة، وتعترب هذه التقنية جمدية يف 

حاسوب مركزي دون انقطاع، حيث أن الشركات  20000مراكز احلواسيب الكبرية حيث يعمل حوايل 

  .3تري الطاقة مباليني الدوالراتتدفع فوا GOOGLEو   EBAYاإللكرتونية كـ 

مثال يكون  GOOGLEاإلحبار يف الشبكة العنكبوتية من خالل "ويقول املتخصصون يف جمال املعلوماتية أن 

أرفق بالبيئة إذا كانت خلفية الصفحات سوداء وليست بيضاء، فالكثري من شاشات الكمبيوتر ذات اخللفية 

عترب اخللفيات السوداء على شاشة الكمبيوتر نقلة نوعية يف جمال تطوير السوداء تستهلك نسبة أقل من الطاقة، وت

  .4"تقنية املعلومات فهي باإلضافة إىل كوا رفيقة بالبيئة تعترب أيضا رحيمة بالعني البشرية

  تطبيقات تجعل من تكنولوجيا المعلومات خضراء 3-4

                                        

1
 24/11/2008عن كثب، وثائقي من إنتاج قناة الجزيرة حول تكنولوجيا المعلومات الخضراء، أذيع بتاريخ 

2
 المرجع السابق

3
 2008انوفر، ألمانيا، ميشيل برونو، تكنولوجيا المعلومات الخضراء، مقابلة تلفزيونية على هامش معرض سيبت لتكنولوجيا المعلومات، ه

4
 المرجع السابق
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مازال تبين مفهوم البعد األخضر لدى الكثري من األفراد بعيدا عن األذهان كونه عادة يف مرحلة اإلنطالق تطبق 

على نطاق ضيق مل تصل إىل كوا فلسفة وثقافة حياة هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك من يفسر عدم 

لك يف مقدمتها أن تكلفة تبنيها ال زالت انتشارها وتقبلها على املدى القريب إىل بعض األسباب اليت حتول دون ذ

مرتفعة ويف نفس الوقت تشكل حائال لدى املصنعني يف تبنيها يف خيار غري اسرتاتيجي للذين يفكرون يف الربح 

ألن شرائحهم املستهدفة قوا الشرائية ال تسمح بالتوجه إىل هذه املنتجات اخلضراء ويعود سبب آخر إىل عادات 

ند املستهلكني فالعديد منهم ال زال غري حمتاج إىل إحالل منتجاته التقليدية بتلك املنتجات الشراء املختلفة ع

عدم توفر املناخ احملفز لتبين هذه اخلطوة  إىلالنظيفة كوا مازالت تقدم اإلشباع املطلوب ويرجع السبب الثالث 

عالم ومدى تأخرها وعلى على صعيد احلكومات وكيف أن تساهم يف فرض سيطرا وعلى صعيد وسائل اإل

يف كيفية   االجتماعيصعيد خمتلف اهليئات واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والثقايف ومنها مواقع التواصل 

التأثري على ذهنيات أفراد اتمع بأن يتوجهوا إىل مثل هذه التصرفات البيئية ، ومن أشكال هذه التصرفات ما 

  1:يلي

ميل النحيل هو كمبيوتر يعتمد أساسا على خادم للقيام بأعمال احلوسبة الع:العمالء النحيلون 1- 3-4

والواضح أن . املصمم للقيام بوظائفه بنفسه" السمني"وهذا خيتلف عن جهاز الكمبيوتر العادي . التقليدية

بكثري على تكنولوجيا الكمبيوتر النحيل تقدم خيارا بيئيا أكثر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية برتكها آثارا أقل 

 إىل 150واط من الطاقة الكهربائية مقابل  40و 6أن العميل النحيل العادي يستهلك ما بني  إىلوبالنظر . البيئة

  . واط للكمبيوتر العادي تبدو حجة احلفاظ على الطاقة مقنعة 350

  .الطاقة إمجايلمن% 1.5ما قدره تلك املراكزتستهلك أمريكافي ،فتزايد استهالك مراكز املعلومات من الطاقة

منها ال  املائةيف  94ساعة يوميا سبعة أيام يف األسبوع، حىت أن  24تعمل الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر 

 14ويقدر أنه ميكن خفض االستهالك السنوي للطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة األمريكية بنحو ". تنام"

                                        

، 2012- 10-22، تاريخ الزيارة 2010ماي  06، مدونة العلم والمعرفة، بتاريخ تكنولوجيا المعلومات الخضراءمقال بعنوان 1

  http://wwwalmarefa.blogspot.com/2010/05/blog-post_9408.htmlعلى الخط، 
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ارة الطاقة يف أجهزة الكمبيوتر وخفض استهالكها للطاقة ليال ويف عطل ساعة بتفعيل وظائف إد/كيلو واطبليون  

اية األسبوع وذلك باستخدام برامج تعمل خاصة بإدارة الطاقة على رصد نشاطات مستخدمي الكمبيوتر 

وخفض استهالك الطاقة بنقل الكمبيوتر إىل نظام الطاقة املنخفضة عندما يكون النشاط متدنيا وإغالق األجهزة 

  . عند تركها غري عاملة

  :حيث يتم:األبنية الذكية 2- 3-4

 . تقصي احلركة وضبطها فهي وظيفة ترصد وجود األشخاص يف الغرف إلضاءة األنوار وإطفائها - 

 . لرصد احلرارة يف غرف األبنية وتعديلها: إدارة التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء وضبطها - 

 . لقياس كثافة الضوء يف الغرف وإضاءة األنوار وإطفائها: تقّصي النور وضبطه - 

تتلقى معطيات املستخدم يف ما خيص برجمة األمتتة، مثل ساعات عدم التشغيل واحلرارة املطلوبة : لوحة التحكم - 

 . من تكييف اهلواء

  ر عدم الكفاءة املرتبط تستطيع أنظمة تكنولوجيا املعلومات خفض مقدا:النقل واإلمداد 3- 3-4

بالسفر والتنقل، عرب خفض أوقات الرحالت وبالتايل تقليص انبعاث املركبات، كما أن هذه األنظمة ترفع بطريقة 

  . غري مباشرة اإلنتاجية والفاعلية يف قطاع النقل

ع املعطيات يستطيع نظام التموضع العاملي أو نظام معلومايت آخر مج :أنظمة إدارة أساطيل المركبات 4- 3-4

املطلوبة، إدارة األسطول، والقيام بعدد من املهمات منها الرصد الفوري للمركبات، توصيف السائق واملركبة، 

  . توصيف الرحلة، ورصد فاعلية املركبة

تساعد مسؤويل السري احلكوميني يف التعامل مع ازدحام السري املتكرر، وحتديد  :أنظمة إدارة السير 5- 3-4

والتعامل معها باستخدام موارد تكنولوجيا املعلومات كالكامريات وإشارات السري ورادارات رصد  حوادث السري

  . السرعة



 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واقتصاد المعرفة: الفصل الثالث

 
129 

تستطيع تكنولوجيا املعلومات أن تضطلع بدور فاعل يف جتديد الشبكات التقليدية لتوزيع الطاقة :الطاقة 6- 3-4

ؤدي تعزيز قدرات تكنولوجيا املعلومات يف هذه وميكن أن ي. الكهربائية اليت تتألف غالبا من شبكات غري فعالة

يف املائة،  14إىل خفض االنبعاثات الضارة لقطاع الطاقة الكهربائية بأكثر من " شبكات ذكية"الشبكات إلنشاء 

وتتألف الشبكات الذكية من برامج وأجهزة تسمح بنقل فعال للكهرباء، مجع البيانات على امتداد عملية توليد 

وهذا كله يؤدي إىل خفض احلاجة إىل . ات التوزيع، وتبادل املعلومات مع العمالء وقت حصوهلاالكهرباء وشبك

ويشمل . قدرات إضافية على امتداد الشبكة، تقليص عدم الكفاءة، وإدارة ناجحة للطلب على الطاقة الكهربائية

  : 1االلتزام البيئي عرب استخدام الشبكات الذكية اآليت

  . تساعد العمالء يف معرفة كم يستهلكون من الطاقة، مىت، وبأي سعر :ةالعدادات الذكي: أوال

تساعد املزودين يف حتديد أسعار االستهالك وفقا لالستعمال احلايل للطاقة على امتداد  :الفوترة الذكية: ثانيا

  . الشبكة

باالنضمام إىل  –مبا يشمل البيوت الفردية  –يسمح ملوّزعي الطاقة املتجّددة واملوّزعة  :تجميع الموارد: ثالثا

  . الطاقة وأخذ تعويض مقابل ذلك

يستخدم النشاط الصناعي حنو نصف الطاقة الكهربائية املوّلدة، علًما أّن حّصة :المحرّكات الصناعية 7- 3-4

ألّا تعمل بقدراا  اف إىل ذلك أّن احملرّكات غري كفأةيض. من هذه احلّصة 65%احملرّكات الصناعية تبلغ 

من هنا مثّة فرصة ألنظمة تكنولوجيا املعلومات خلفض االنبعاثات . املطلوب اإلنتاجالكاملة بغّض النظر عن 

وميكن أن تصل نسبة خفض االنبعاثات من أنظمة احملرّكات . النامجة عن ذلك عرب زيادة كفاءة أنظمة احملرّكات

  . 2020عام  15%إىل " اخلضراء"ضل اعتماد تكنولوجيا املعلومات بف

ميكن للمؤمترات التواصلية أن حتّد من احلاجة إىل التنّقل والسفر عرب السماح :المؤتمرات التواصلية 8- 3-4

ظّفيها وتلجأ الشركات اليوم أكثر فأكثر إىل السماح ملو . ألشخاص موجودين يف أماكن متفرّقة بااللتقاء افرتاضياً 

  . بالعمل بدوام جزئي أو كامل من بيوم األمر الذي خيفض تنقالت املوظفني اليومية وتداعياا البيئية

                                        

  http://wwwalmarefa.blogspot.com/2010/05/blog-post_9408.htmlعلى الخط، ، المرجع السابق1
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تشّكل تكنولوجيا املعلومات األساس لنشاطات عّدة مثل التجارة االلكرتونية :الخدمات االلكترونية 9- 3-4

ّفض استهالك الورق واحلاجة إىل فروع وأماكن لتستطيع والصريفة االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية، وهذه كّلها خت

كما أّن هذه اخلدمات االلكرتونية تساعد يف توليد فرص جديدة وتساهم يف رفع . الشركات خدمة عمالئها

  .ويف أي حال يستحّق الوفر املايل الذي حتققه هذه اخلدمات حبد ذاته االستثمار فيها. مستوى رضا العمالء
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  نظم المعلومات في المؤسسة :لثانيالمبحث ا

يبــىن قيــام أو نشــأة أي مؤسســة علــى األهــداف املــراد حتقيقهــا منهــا، حيــث تعتــرب املؤسســة وســيلة لتحقيــق األهــداف 
واختاذ القرارات الفعالة، هذه األخرية هي نتيجة التسيري اجليد ملواردها عـن طريـق االختيـار األنسـب للبـدائل املتاحـة، 

نظـام املعلومـات للمسـريين عـرب تقدميـه موعـة مـن املعلومـات الدقيقـة والشـاملة ويف الوقـت وهو الشـيء الـذي يـوفره 
  .املناسب، حيث خيضع يف الغالب نوع القرارات املتخذة إىل نوعية املعلومات املعتمد عليها

م اجليـد يف طـرق نظام املعلومات يف املؤسسة ما هو يف احلقيقة إال انعكاس لصـورة هـذه املؤسسـة يف الواقـع، فـالتحك
التسيري وحتسني األداء يف مؤسسة ما يعين بالضرورة امتالكها لنظام معلومات فعـال وقـدرة علـى الـتحكم يف تسـيريه، 

  .وهذا هو سر جناح التسيري يف املؤسسات بالدول املتقدمة 
  :عاجل هذا املبحث املطالب التاليةي

  مفهوم وتطور نظام والمعلومات: المطلب األول

  مراحل اعتماد نظام المعلومات: الثاني المطلب

  أهداف ووظائف نظام المعلومات ،خصائص: المطلب الثالث

  

  مفهوم وتطور نظام والمعلومات: المطلب األول

  مفاهيم عامة حول النظام والمعلومات 1-1

  النظام فهومم1-1-1

  : أوال تعريف النظام

  :ن نورد بعضها لقرا من الزاوية اليت ختدم حبثنا كما يليجاء تعريف النظام يف عدة مصادر ومراجع متنوعة ميكن أ
جمموعـة مـن العناصـر أو األجـزاء الـيت تتكامـل بغـرض ” النظـام علـى انـه)Raymond McLeod(يعرف راميوندمكليود

  1“مشرتك لتحقيق هدف معني 
النظــام هــو جمموعــة عناصــر مرتابطــة بعضــها بــبعض بغــرض حتقيــق هــدف ”  )Louis Rigaud( ويعرفـه لــويس ريقــود

  2.“مشرتك 
  :من خالل ما سبق فإن للنظام عدة مميزات نوردها يف ما يلي

                                        

  .50:، ص1990 األردن، ،الجزء األول، دار المريخ للنشر،نظم المعلومات اإلداريةرايموندماكليود، 1
2Louis Rigaud, La mise en place des systèmes d'information, édition dunod entreprise, 
paris, 1979, p:08. 
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 مخرجات عمليات مدخالت

 الرقابة

على النظام أن حيتوي على أكثر من عنصر واحد، تربطهم عالقات منطقية : جمموعة عناصر متكاملة 1
  .ومتكاملة، لكل منها دور معني

من خالل تفاعل العناصر وتكاملها، لتحقيق هدف أو عدة : الغرض املشرتك لبلوغ هدف معني 2
  .أهداف

  .أي أنه للنظام حدود مميزة، تساعد يف تعيني ما هو ضمن النظام وما هو خارجه: حدود النظام 3
  .حىت يؤدي النظام غرضه جيب توفر هيكل عمل تنتظم فيه عناصر النظام: آليات العمل  4
 .يتوقف سري العمل داخل النظام على تأثره باحمليط إذ يؤثر فيه ويتأثر به: التأثر قابلية  5

  :عناصر النظامثانيا
فطبيعــة هــده , ميكــن النظــر إىل النظــام كمجموعــة مــن العمليــات الــيت تتلقــى مــدخالت معينــة وتنــتج خمرجــات معينــة 

اليت يسعى النظـام لتحقيقهـا دون إمهـال عنصـر املدخالت والعمليات واملخرجات حمكومة وتتحدد بطبيعة األهداف 
  :الرقابة كما يظهر يف الشكل التايل

  

  عناصر النظام الكامل  2-3الشكل رقم 

  
  
  
  

  
  

  
  52:، ص1990، اجلزء األول، دار املريخ للنشر، األردن نظم  المعلومات اإلداريةراميوندماكليود، :المصدر

  
  :ميكن عرض وحتليل هذه املكونات كاآليت

تتضمن جمموعة املوارد األساسية من معـدات، أمـوال، أفـراد، واملعلومـات الـيت تتحصـل عليهـا املنظمـة : املدخالت 1
  .من البيئة الداخلية واخلارجية

  .املنظمةهي عملية تصنيف وحتليل املدخالت للحصول على معلومات ختدم مصاحل : التحويل 2
  .معلومات جاهزة إىلهي جممل نواتج عملية حتويل  املدخالت : املخرجات 3
  .تشمل املتابعة املستمرة ملخرجات النظام، إلعادة إدخاهلا وحتويلها يف حالة عدم استخدامها مؤقتاً : الرقابة 4
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  :ثالثا خصائص النظام
  :1للنظام جمموعة من اخلصائص نبينها كما يلي

املقصود باألهداف تلـك النهايـات الـيت يتجـه إليهـا النظـام ويعتـرب معـىن النظـام لتحقيـق أهدافـه أهـم و : األهداف -1
  .اخلصائص

يشــري مفهــوم البيئــة إىل كــل مــا هــو خــارج حــدود النظــام املعــني ونظــرا ألمهيــة هــذا العنصــر : )بيئــة النظــام (البيئــة -2
  :ن متيزان البيئة ومهاان أساسيتاتوجد هناك خاصيت

وهلذا فإن عناصر البيئة غالبا مـاينظر إليهـا أـا معطيـات ,أن البيئة تشمل كل ما يقع خارج نطاق حتكم النظام  –أ 
  .عند دراسة مشاكل نظام معني

  .أن البيئة جيب أن تشتمل على كل العناصر اليت حتدد ولو جزئيا طريقة أداء النظام -ب
  .اإلمكانات املتاحة للنظام إلجناز األنشطة الالزمة لتحقيق أهدافهتشتمل املوارد كل الوسائل و : موارد النظام -3
تشــمل مكونــات النظــام كــل مــن مهمــة النظــام ووظائفــه وأنشــطته الــيت جيــب إجنازهــا لتحقيــق : مكونــات النظــام -4

  .  أهدافه
يط كــل إن أي نظــام حيتـوي علــى نشـاطني أساســيني مهـا التخطـيط والرقابــة ويغطـي نشــاط التخطـ: ضـبط النظـام -5

أمــا الرقابــة فتتعلــق مبتابعــة وتقيــيم تنفيــذ اخلطــط , العناصــر األساســية للنظــام مثــل األهــداف والبيئــة واملــوارد واملكونــات
  .   وختطيط عمليات التغيري الضرورية وحتديد معوقات التنفيذ

  :رابعاالمنظمة والنظام

علــى أــا وحــدة فنيــة اجتماعيــة تــدار فيهــا عناصــر تعـرف املنظمــة، أو املؤسســة، أو املشــروع، أو الشــركة، أو املنشــأة  
اإلنتاج للوصول إىل هدف مفضل وهي أيضاً جمموعة األدوار واألنشطة املتداخلة، والـيت يلـزم أداؤهـا لتحقيـق هـدف 

  2.“مفضل  
ذوى قــــوى وســــلطات  -املشــــاركني  -تعتــــرب املؤسســــة حســــب رأي الــــبعض نقطــــة تتمركــــز حوهلــــا دوائــــر املالحظــــني

  : ذلك كما يظهر يف الشكل التايل، و 3خمتلفة

                                        

، الجامعية رالدا, التطبيقات, األدوات, نظام المعلومات اإلدارية النظريةمنال محمد الكردي ،جالل إبراهيم العبد، 1

  44: اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص
  .22:، ص1975 القاهرة، ، الطبعة الثانية، مكتبة عين شمس،إدارة األفرادعلي محمد عبد الوهاب، 2

  
إستقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية تسيير واتخاذ ، محمد صالح، محمد بوتيل، علوي لعاللي، سعيد اوكيل3

  .   149، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، مارس القرارات في إطار المنظور النظامي
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  المؤسسة كنظام3-3 شكل رقمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إستقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية تسيير واتخاذ القرارات في إطار سعيد اوكيل، حممد صاحل، حممد بوتيل، علوي لعاليل،  :المصدر

  150، ص 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المنظور النظامي،

  
املؤسسـة نظـام حمـاط بعـدة أنظمـة أخـرى حيـاول كـل واحـد منهـا مجـع معلومـات حوهلـا وحـول األنظمـة األخـرى لكـي 
يزود أعضاءه ا ليتسىن هلم اختاذ القرارات وفق هذه املعلومات املتاحة، فاملؤسسة نظام مفتـوح، أي أـا تتعامـل مـع 

أن يــؤثر فيهــا، حيــث ميكــن أن نقســم املؤسســة إىل ثالثــة  احملــيط  وهــذا بإمكانيــة التــأثري فيــه، كمــا ميكنــه هــو األخــر
  :أنظمة فرعية مكونة هلا

هـو جممـوع األدوات األساسـية والقـوى املسـتعملة والـيت تـؤدي نشـاط مـا لتقـدم خدمـة معينـة أو و نظام العمليات -
  .إنتاج

تابعـــة لنظــام العمليـــات وتزويـــده يقـــوم بالنشـــاطات املتعلقــة بـــالتخطيط والربجمـــة وكــذا الرقابـــة وامل، إذ نظــام القيـــادة -
باإلرشــادات واألوامـــر، كمــا تســـاهم وحتـــرص علــى زيـــادة فعاليتـــه وكفاءتــه وذلـــك بـــالنظر إىل النتــائج احملققـــة والنتـــائج 

  .املتوقع حتقيقها

تتمثــل مهمــة هــذا النظـام يف الــربط والتنســيق بــني نظـام القيــادة ونظــام العمليــات، ويقــوم حيــث  نظـام المعلومــات -
وســوف نوضــح العالقــة .  معلومــات إىل خمتلــف أجــزاء النظــام الــيت مت مجعهــا مــن داخــل النظــام أو مــن خارجــهبتقــدمي

  :بني هذه األنظمة املوجودة يف املؤسسة بالشكل التايل

  اإلدارة

  المـالك

  إطارات

  نـقابـة  مهرة

عمال 

وٕاداريون 

  آخرون

مجلس 

  المؤسسة
  السياسيون

جمعيات الدفاع 

  عن المستهلك

  السكان

  موردون

  زبائن  المؤسسـة

  إدارات وطنية  دول أجنبية

  أخرى شعوب

  نوادي وجمعيات
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  .النظم المكونة للمؤسسة 4-3شكل رقم

  

  
  
  
  
  
  
  

  .152ص مرجع سبق ذكره، ،1994سعيد أوكيل وآخرون،  :المصدر

  
نالحـــظ يف األســـفل نظـــام العمليـــات الـــذي يتمثـــل دوره يف حتقيـــق األهـــداف املســـطرة والـــيت جيـــب حتقيقهـــا، وذلـــك 

  ...).يد عاملة، استثمارات،اخل(باستعمال أجهزة تكون حتت إمرته 
يف األعلـــى نظـــام القيـــادة والـــذي يتمثـــل دوره يف الـــتحكم يف نظـــام العمليـــات وتوجيهـــه حنـــو الطريـــق الصـــحيح  وجنـــد

ويــأيت نظــام املعلومــات الــذي يظهــر مــن خــالل الشــكل بــني النظــامني والــذي يقــوم مبهــام املســاعدة . لتحقيــق اهلــدف
كمــادة خــام ويرســلها إىل نظــام العمليــات   علــى اختــاذ القــرار وذلــك بــأن يقــوم مبعاجلــة املعطيــات الــيت يتحصــل عليهــا

ونظام القيادة يف شكل صاحل لالستعمال و يتمثل دوره أيضا يف القيام بعملية االتصال بني النظامني وكـذا االتصـال 
  .مع حميط املؤسسة

  

  البيانات والمعلومات 1-1-2

  :أوال  تعريف البيانات والمعلومات

ت للداللــة علــى نفـــس الشــيء ولكنهمــا يف الواقـــع يشــريان إىل مفهـــومني عــادة مــا يســـتخدم لفــظ البيانــات واملعلومـــا
  :كل منهما  خمتلفني ولتفادي اخلطأ ميكن تعريف

تشري البيانات إىل  احلقائق و األرقام واحلروف والكلمات واخلرائط واإلشـارات الـيت تعـرب عـن فكـرة مـا أو :1البيانات
  .شيء ما أو ظرف ما أو موقف حمدد

                                        

  27سنة نشر، ص ، جامعة القاهرة، بدون نظام المعلومات ألغراض المنشأة الصناعية والخدمية,محمد علي شهيب 1

  تدفقات داخلة

  :معلومات قادمة من

  مجاالت متجاورة- 

  .خارج المؤسسة- 

  القيادة نظام

  نظام المعلومات

  نظام العمليات

  تدفقات خارجة

  

  :معلومات متوجه إلى

  .مجاالت متقاربة- 
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البيانــات الــيت متــت معاجلتهــا لتحقيــق هــدف معــني والســتعمال حمــدد ألغــراض اختــاذ القـــرار، أي هــي : المعلومــات
معــىن والــيت ميكــن تــداوهلا وتســجيلها  والبيانــات الــيت أصــبحت هلــا قيمــة بعــد حتليلهــا وتفســريها وجتميعهــا يف شــكل د

  .1ونشرها وتوزيعها يف صورة رمسية أو غري رمسية

  :وأنواع المعلومات ثانيامصادر

  :2تنقسم مصادر املعلومات إىل مصدرين أساسيني مصادر أولية وأخرى ثانوية
تتمثل املصادر األولية يف موارد املعطيات والبيانات الناجتة عـن املالحظـات األوليـة والشخصـية  : املصادر األولية -1

  .كالتجربة أو املسح أو تلك الناجتة عن التقدير الشخصي
تشـــمل املعلومـــات املتواجـــدة  باملنظمـــة وتلـــك املعلومـــات املشـــرتاة  مـــن املصـــادر اخلارجيـــة أو : ر الثانويـــةاملصـــاد -2

  :يبني مصادر املعلومات يف املنظمة، مزاياه ونقائصه 2-3الوكاالت احلكومية واجلدول, املنشورات التجارية

  

  مصادر المعلومات في المنظمة، مزايا ونقائص 2-3 دول رقمجال
  النقائص  المزايا  المصادر

  :املصادر األولية 
  املالحظة 

  

  
  معرفة أولية جتنب لإلحنياز يف رد الفعل 

  
صحة املالحظة قدتكون علـى حسـب مـا يـراد 

  مالحظته 
الــتحكم يف املتغــريات اهلامــة وســيلة جيــدة للوصــول   التجربة واملسح

  إىل عدد كبري من األفراد
  قد ال تصمم التجربة بطريقة جيدة 

معلومــات مســتمدة مــن اخلــربات قــد تكــون الوســيلة   التقدير الشخصي 
  الوحيدة للوصول على املعلومات  

  قد ال ميكن االعتماد على رد الفعل 

  :املصادر الثانوية 
  معلومات الشركة 

  
  منخفضة نسبيا,موجودة بالفعل ,حمددة للموقف 

قــــد ال تكــــون متكاملــــة ,غــــري مالئمــــة للوقــــت 
  ومناسبة أو يف الشكل الصاحل لالستخدام  

  غالية   ال ميكن احلصول عليها بطريقة سهلة   مشرتاة من مصادر خارجية 
  قد تكون متحيزة  منخفظة التكاليف   النشرات 

  .لالستخدام قد ال تكون يف شكل قابل   كم كبري من املعلومات جمردة وغري متحيزة   الوكاالت احلكومية 
  

 ،1998املكتب اجلامعي احلديث، مجهورية مصر العربية،  نظم المعلومات المحاسبية في المنشئات المالية، حممد علي الفيومي حممد،: المصدر
  44:ص

                                        

 13: ، مكتبة الجزيرة، المنصورة، بدون سنة نشر، صإدارة وتحليل وتفسير المعلوماتسيد عليوة، 1
جمهورية مصر المكتب الجامعي الحديث،  نظم المعلومات المحاسبية في المنشئات المالية، ،محمد علي الفيومي2

   44:ص ،1998 العربية،
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  :ثالثا خصائص المعلومات

  :1لإلستفاذة من املعلومات يف اختاذ القرارات اإلدارية جيب توفرها على اخلصائص التالية
جيب التأكد من دقة املعلومـات ألن املعلومـات الناجتـة عـن تشـغيل البيانـات اخلاطئـة أو الشـكوك يف دقتهـا : الدقة -

  .تعترب الدقة من أهم خصائص املعلومات ذايؤدي حتما إىل اختاذ قرارات خاطئة ل
نــواحي الــيت ــتم ــا مبكــن أن حتقــق املعلومــات أهــدافها بفعاليــة إذا كانــت شــاملة جلميــع اخلصــائص وال: الشــمول -

  .اإلدارة عند استخدامها للمواقف املتباينة اليت تواجهها
تكمن قيمة املعلومات عند توفرها ملسـتخدميها يف الوقـت املناسـب حيـث أن املعلومـة الـيت تـرد : التوقيت املناسب -

  .إىل املستفيد متأخرة عن موعد احلاجة إليها سوف يفقدها قيمتها
طريقة العرض، فقد تكون املعلومات كمية أو وصـفية أو رقميـة أو بيانيـة مطبوعـة علـى الـورق، يقصد به : الشكل -

  .أو معروضة على الشاشة ملخصة أو مفصلة
ترتبط صلة املعلومات مبدى إعانتها ملتخذي القرار، إذ غالباً مـا يسـتلم املـدراء والعـاملون معلومـات عدميـة : الصلة -

  . ائدة للقضية املدروسة مما يؤثر على عملية صنع القرارالصلة أو قليلة اإلرتباط والف

  :الفرق بين البيانات والمعلومات رابعا

يشري تعبري البيانات إىل تلك احلقائق غري النمطية واليت متثل املدخالت اخلاصـة بـنظم املعلومـات اإلداريـة فهـي مبثابـة 
علومــات فتشــري إىل املخرجــات الناجتــة عــن تشــغيل نظــام أمــا امل, املــادة اخلــام الــيت يــتم تشــغيلها يف نظــام املعلومــات 

  .املعلومات واليت تعرب عن معاين حمددة ملستخدمي املعلومات يف املنظمة 
  .والعالقة بينهما تكمن يف أن البيانات هي املادة اخلام اليت يتم منها احلصول على املنتجات النهائية أو املعلومات

  نشأة وتطور نظام المعلومات 1-2

  تعريف نظام المعلومات 1-2-1

  :    هو جمموعة الطرق والوسائل اليت تسعى إىل"ميكن تعريف نظام املعلومات على أنه   
  .حفظ كل املعلومات املفيدة أو اهلامة* 
  .ختزين هذه املعلومات* 
  .وضع هذه املعلومات حتت خمتلف إجراءات املعاجلة* 
ويف ملختلف األشخاص املعنيني ايف الوقت املناسبوعلى الشكل املطلوبها املعلومات املخزنة وتقدمي اسرتجاع* 

  .1“…املكان املطلوب
                                        

  34:، صابقسالمرجعال1
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غالباً وخباصة يف العامل املتقدم يكون (النظام الذي يقوم يدوياً أو آلياً ” كما يعرفه سليم إبراهيم احلسنية على أنه
البيانات اخلام، البيانات احملللة، املعرفة، (شكاهلاجبمع املعلومات وتنظيمها وختزينها ومعاجلتها وعرضها يف أ) آلياً 

  .2“) النصية واملرئية والصوتية(وبأي من الوسائل ) النظم اخلبرية
من خالل التعريفني السابقني يتبني أن نظام املعلومات يقبـل مـوارد البيانـات كمـدخالت ويقـوم مبعاجلتهـا كمنتجـات 

  :اآلتية وذلك من خالل الفعاليات معلومات وهي خمرجات

  : إدخال موارد البيانات: أوال
البيانــات اخلـــام بعمليــات املنظمـــة واألحــداث األخــرى وإعـــدادها للمعاجلــة مـــن خــالل معاجلـــة  البــد مــن إستحصـــال

إدخال البيانات وتسجيلها وحتريرها وحـني يـتم إدخاهلـا يتوجـب نقـل البيانـات إىل وسـائل تقـرأ باملاكنـة مثـل األقـراص 
  .واألشرطة املغناطيسية

  :معالجة البيانات: ثانيا
مثـــل احلاســـب واملقارنـــة واخلـــزن والرتتيـــب والتصـــنيف واالختصـــار والفعاليـــات تـــنظم وحتلـــل تعـــاجل البيانـــات بفعاليـــات 

  .  البيانات وبالتايل حتوهلا إىل معلومات للمستخدم األخري

  :إخراج منتجات المعلومات: ثالثا

, ت مرئيــةمنتجــا(تنقــل املعلومــات مبختلــف أشــكاهلا وتــوفر إىل املســتخدمني النهــائيني مــن خــالل فعاليــات اإلخــراج 
  ).اخل ...أشكال بيانية, صوتية

  :وميكن استنتاج فعالية رابعة وهي خزن البيانات ومصادر املعرفة
 ســتخدام مســتقبالالالــيت يــتم فيهــا حفــظ البيانــات واملعلومــات بصــورة منظمــة ل, اخلــزن هــو وظيفــة نظــام املعلومــات

  .3اتفالبيانات املخزونة تنظم إىل حقول وقيود وملفات وقواعد البيان

  تطور نظام المعلومات 1-2-2
  :4مرت نظم املعلومات اإلدارية املستندة على احلساب اآليل بست مراحل تطور مهمة هي

وتعــرف بــنظم معاجلــة البيانــات وهــي الــنظم الــيت تــؤدي إىل عمليــة مجــع البيانــات : مرحلــة الرتكيــز علــى البيانــات -1
  .على معلوماتومعاجلتها وختزينها وعرضها يف شكل تقارير حتتوي 

                                                                                                                           

1
Jean Marie PEREITTI,  Gestion des ressource humaines, editionvuibert, 1978, p:48. 

  .41:، ص1998،األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان )نما(نظم المعلومات اإلداريةسليم إبراهيم الحسنية،  2
التوزيع، عمان، األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و ، الطبعة نظم المعلومات اإلدارية، ماهيتها ومكوناتهاعماد الصباغ،  3

    22، ص2000األردن، 
 177ص ،مرجع سبق ذكره,سليم إبراهيم الحسنية 4
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حيــث متيــزت بتحليــل البيانــات واســتخالص النتــائج منهــا وعرضــها علــى شــكل : مرحلــة الرتكيــز علــى املعلومــات -2
  .قرارام اختاذتقارير دورية أو خاصة تساعد املديرين على 

 علــى لنيو وهــي نظــم مصــممة ملســاندة اإلدارة العليــا ملســاعدة املســؤ -:مرحلــة الرتكيــز علــى نظــم دعــم القــرارات -3
  .وضع السياسات العامة ووضع اإلسرتاتيجيات واخلطط املتعلقة مبصري املنظمة

وهــي نظــم معلومــات إداريــة الــيت تــدعم املــديرين عنــدما يعملــون يف -:مرحلــة نظــم دعــم قــرارات مجاعــات العمــل -4
  .باملعلومات اليت حيتاجوا يف مثل هذه النشاطات) مؤمترات , اجتماعات( شكل مجاعات 

وـدف هـذه املرحلـة إىل تسـهيل االتصـاالت مـن خـالل اسـتخدام -:مرحلة الرتكيز على نظم معلومات املكتـب -5
  .األجهزة االلكرتونية

تعتمــد هــذه الــنظم علــى مــا يعــرف بتطــور الــذكاء االصــطناعي تنطلــق فكــرة -:مرحلــة الرتكيــز علــى الــنظم اخلبــرية -6
  .أعمال منطقية بالطريقة نفسها اليت يؤديها اإلنسانالنظم اخلبرية من أنه ميكن برجمة احلاسب ألداء 

  1مكونات نظام المعلومات 1-3

مــن خــالل مــا ســبق يتــنب لنــا أن النظــام يتكــون مــن جمموعــة مكونــات الــيت يــتم اســتخدامها للقيــام باســتقبال مــوارد 
   5-3رقم معلوماتية كما يوضحه الشكل البيانات وحتويلها إىل منتجات 

  

  ج مكونات نظام المعلوماتنموذ 5-3 الشكل رقم

  

  
      

  
  

  
    

  
  

  

                                        

  .27ص  ،مرجع سبق ذكره, جالل إبراهيم العيد, منال محمد الكردي 1
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الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون سنة , التطبيقات, األدوات, نظام المعلومات اإلدارية النظريةمنال حممد الكردي ،جالل إبراهيم العبد، المصدر
  24، ص نشر

  
  

  : يقوم نظام املعلومات على استخدام مخس موارد أساسية هي

ن مــن املــوارد ان أساســياوهنــاك نوعــ, يعتـرب وجــود األفــراد ضــروري لعمــل نظــام املعلومـاتالمــورد البشــري  1-3-1
  :البشرية

وهـــم األفـــراد الـــذين يســـتخدمون النظـــام بطريقـــة مباشـــرة أويســـتخدمون خمرجاتـــه :المســـتخدمين النهـــائيين •        
  .اهزة بواسطة اآلخرين

  : وهم، لمعلوماتاألخصائيون في نظم ا•        
علــى متطلبــات املعلومــات الــيت حيصــلوا عليهــا  بتنظــيم نظــام املعلومــات بنــاءاً  نيقومــو : حمللــو الــنظم - 

  .من املستخدمني النهائيني
 .يقوموا ببناء برامج احلاسب اآليل: مطورو النظم - 
  . يساعدوا يف تشغيل ومتابعة وصيانة نظم املعلومات: مشغلو النظام - 

وهــــي , وهــــي جمموعــــة األجهــــزة املاديــــة املســــتخدمة يف تشــــغيل املعلومــــاتالمعــــدات /الماديــــة  المــــوارد 1-3-2
  .احلاسبات واألدوات املساعدة والوسائط

  .وتشمل وحدة التشغيل املركزية:نظم احلاسب-     
  .وتشمل الفأرة ولوحة املفاتيح والشاشة والطابعة:األجهزة املكملة-     
  .األشياء اليت يتم تسجيل بيانات عليها وهي-     

  :وتشمل مجيع أنواع تعليمات تشغيل البيانات وهي موارد البرمجيات 1-3-3
  .وتتحكم يف تشغيل نظام املعلومات:برامج تشغيل النظام -     
  .وختتص بفئة معينة من املستخدمني:برامج التطبيقات -     
  .املوجهة ملستخدمي نظام املعلومات ومتثل تعليمات التشغيل:اإلجراءات -     

وتشــمل قواعــد البيانــات الــيت تتكــون مــن جمموعــة ملفــات أو ســجالت مرتبطــة بطريقــة مــوارد البيانــات  1-3-4
  .منطقية

  :وتتكون من شبكات االتصال عن بعد من احلاسبات وتشمل موارد االتصاالتموارد الشبكات  1-3-5
  .اف الضوئية ونظم األقمار الصناعيةوسائط االتصال مثل كابالت األلي-     
  .وتشمل مجيع األفراد واملعدات والربامج:نظم تدعيم الشبكات-     
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  مراحل اعتماد نظام المعلومات: المطلب الثاني

  إعداد نظام المعلومات 2-1

من حيث   يقصد بإعداد نظام املعلومات حتليل النظم وإخضاعها إىل دراسة عملية منظمة بغية التحسني فيها
كفاءا ومقدرا على الوصول إىل األهداف املسطرة، وكلما كانت عملية التحليل مدققة وراقية كلما اخنفضت 

  .1نسبة املخاطرة وقيمة التكاليف وكلما حتققت أغراض النظام على أحسن شكل
  :ما يلي ومن أهم املراحل اليت تتم  لتنفيذ األعمال واملسؤوليات اخلاصة بعملية حتليل النظام 

فوجود مشكلة حتتاج إىل نظام جديد حللها، أو  تكوين فكرة مبدئية مجملة عن النظام المطلوب 1- 2-1
فرصة متاحة يرغب يف اكتساا تدفع إىل أن يكون هناك نظام جديد حلل هذه املشكلة، ويتطلب تكوين هذه 

  :الفنية واالقتصادية، ويشمل التقييمالفكرة أو إنشاء نظام دراسة وتقييم إمكانيات تنفيذه من الناحيتني 

املوارد املادية والبشرية املطلوبة ملراحل التحليل والتصميم والتنفيذ باإلضافة إىل الوقت الالزم لالنتقال من  :أوال
  .النظام القائم إىل النظام اجلديد

  .والوفورات املتوقعة من التكاليفاملنافع اليت تستفيد منها املنظمة من تنفيذ النظام، مثل زيادة اإليرادات  :ثانيا

دراسة اجلدوى وتشتمل مقارنة تكاليف إنشاء النظام مع املنافع املوجودة منذ إنشائه، أي حتقيق األهداف  :ثالثا
  .احملددة له مسبقاً 

ويسمى عملية حتليل النظم، واملقصود هو البحث يف كيفية حل املشكالت  تحليل متطلبات النظام 2- 2-1
اليت تواجه تطوير أو بناء النظام نفسه وذلك من خالل جتزئة هذه املشكلة إىل وحدات أصغر مرتبطة بعضها 

  .ببعض للتفصيل يف دراستها فيما بعد
قبات اليت قد تواجه املنظمة مستقبًال أثناء إذ خيضع كل ما يتعلق ذا النظام إىل التمحيص والبحث إلبراز الع

  .تنفيذ النظام
وجيب أن يكون ذلك بالتعمق يف كل جوانب النظام الكتشاف كل األخطاء املنطقية الواردة يف حمتواه، وإبراز 

  .الثغرات اليت قد تؤدي إىل عرقلة أهداف النظام حىت يتم تصحيحه أوالً بأول

                                        

  .354،355:، صذكره مرجع سبقسليم إبراهيم الحسنية،  1
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الدراسة التفصيلية املكثفة للحقائق اخلاصة بنظام املعلومات تأيت عملية بعد تصميم نظام المعلومات  3- 2-1
تصميمه عن طريق تطوير مدخالت جديدة للبيانات وقاعدة عامة للبيانات واملخرجات والتقارير املطلوبة من 

  :اإلدارة، وعلى فريق العمل املشرف على ذلك مراعاة عدة خصائص أمهها
  .تنائهم ألمهيته لضمان تعاوم لنجاح النظام وحتقيق أهدافهقبول العاملني من النظام، واق -
  .  سعي خمرجات النظام لتوفري املعلومات الالزمة بسرعة وبدقة لضمان فاعلية اإلدارة يف اختاذ القرار -
  .توافر املرونة حىت ميكن تعديل النظام وتطويره وفق املتغريات البيئية -

  :ومتر هذه املرحلة باخلطوات التالية

وهذا باالستعانة بتقارير النتائج اخلاصة بالدراسة التمهيدية  مراجعة بيانات النظم الحالية والنظم المقترحة: الأو 
  :واالستكشافية، ويقوم ا مصممو النظم للحصول على املعلومات التالية

  .مدى وفاء جوانب النظام احلايل لألهداف العليا للمؤسسة -
ة للملفات وكيفية استخدامها مث املراجعة ألبعاد النظام املقرتح للمعلومات مدى التطابق بني البيانات املسجل -

  .بناءاً على تقارير الدراسة االستكشافية

  ويأخذ املصمم يف االعتبار   تحديد المتطلبات الخاصة بنظم المعلومات الفورية: ثانيا
  :ما يلي 
وملخصات ومستندات وشرائط وأقراص احتياجات مستخدمي املعلومات من تقارير وقوائم للمعلومات  -

ممغنطة ووسائل عرض من مدخالت وخمرجات البيانات، وهذه كلها وسائل للربط بني نظام تشغيل البيانات 
  .واملستخدمني هلا

وبعد حتديد اإلحتياجات ملستخدمي املعلومات يسعى املصمم لتحديد الطرق واإلجراءات وقاعدة البيانات 
  .باستمراروامللفات غري املستخدمة 

  .إعادة تصميم هيكل قاعدة البيانات للتقليل من تكاليف االحتفاظ بطاقة ختزينية أكرب لألجهزة املعلوماتية -

حيث يتناول إلختاذ بعض القرارات املتعلقة بأجزاء النظام املختلفة  تصميم نظام المعلومات اإلدارية: ثالثا
  :العناصر التالية

  .علوماتأنواع املخرجات املطلوبة من امل -
  .أنواع امللفات احملتفظ ا دائمة ومؤقتة -

  .ويتم هذا التصميم لكل نظام فرعي للمعلومات والذي ينقسم بدوره إىل أقسام فرعية وأخرى تفصيلية

ويعترب آخر اخلطوات لتصميم النظم متهيداً لتطبيقها عملياً، وميكن بناء  تصميم وتوثيق النظم الجديدة: رابعا
النظام باستخدام خرائط النظم، خرائط التدفق اخلاصة باملستندات، خرائط التدفق اخلاصة الوثائق اخلاصة ب

  .باإلشارات وجداول القرارات
  :وهدف التوثيق هو القيام خبطوات أخرى هي
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  .وضع املعلومات اخلاصة ملنتجي احلاسبات اإللكرتونية حىت ميكن اختيار املناسبة منها لتشغيل النظم بنجاح -
  .خطوات االتصاالت بني األجزاء املكونة للنظم املختلفة واالتصاالت بني املدخالت واملخرجاتتوضيح  -

تتم عملية اختبار النظام بالتنسيق بني ممثلي الوحدات اإلدارية  اختبار وتنفيذ نظام المعلومات 4- 2-1
ا فيها من برامج وأجهزة آلية، واألقسام املختلفة املستخدمة للنظام، إذ تشمل هذه العملية مجيع أجزاء النظام مب

حيث أنه من الضروري أن يكون االختبار يف صورة مطابقة ملا هو موجود غي الواقع العملي الذي سوف يطبق 
  .فيه النظام، ومن الضروري  أيضا أن يتم تدريب املوظفني على تشغيل النظام واستخدامه

صورتني، فإما أن يكون كلياً أو أن يطبق يف مراحل وفقاً  يكون االنتقال من النظام القائم إىل النظام اجلديد يف
  .ملتطلبات النظام وطرق تنفيذه

وقد حيدث أن يطبق النظام اجلديد يف حني يبقى النظام القدمي قائماً لفرتة زمنية معينة، وذلك إلخضاع النظام 
يف إبراز فوائد وتفوق النظام اجلديد اجلديد إىل االختبار يف ظل الظروف العادية للمنظمة، كما تساعد هذه الفرتة 

  .على سابقه
  :وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل ثالث خطوات وهي

وتستخدم من أجل تبيان وقت بداية واية التنفيذ وضمان عدم االنقطاع أثناء  :1تخطيط وجدولة التنفيذ: أوال
  .اجلديد إىل سنوات أحياناً  التنفيذ وخاصة يف املنظمات الكربى اليت تصل فيها عمليات تنفيذ النظام

  :أي جتريب النظام والتأكد من جودة عمله ويشمل :اختبار النظام: ثانيا
  .قصد التأكد من مدى صالحية هذه املدخالت: اختبار املدخالت  -  أ

  .وتشمل كال املعاجلتني اليدوية واآللية قصد التأكد من فعلية أدائها: اختبار املعاجلة  -  ب
  .ملطابقة بني ما هو مرغوب من خمرجات وما هو ناتجمن أجل ا: اختبار املخرجات  -  ج

وتبدأ هذه العملية بإحالل النظام اجلديد حمل النظام القدمي يف تشغيل البيانات، وقد يكون  :تحويل النظام: ثالثا
هذا التحويل شامًال، أي إحالل نظام حمل نظام، أو جزئي بإحالل بعض مكونات النظام اجلديد حمل بعض 

  .مكونات النظام القدمي

  مصادر نظام المعلومات 2-2

ملسري باملعلومات الالزمـة، يف الوقـت املناسـب ولكـي يضـمن ذلـك يتعـني عليـه أن يعمل نظام املعلومات على متوين ا
يهـتم جيـدا بــاحمليط الـذي يعتــرب الوسـط الــذي يلجـأ إليــه دومـا لكـي يتــزود منـه باملعطيــات والبيانـات الــيت حيتـاج إليهــا 

  .ارجية للمؤسسةواليت يقوم مبعاجلتها وفق متطلبات املسري، ونقصد باحمليط هنا البيئة الداخلية واخل

  البيئة الداخلية 2-2-1

                                        

  388:، صذكره مرجع سبقية، نسليم إبراهيم الحس1
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  هي تلك العوامل واإلمكانيات املالية واملادية والبشرية اليت تكون حبوزة املؤسسة واليت تستعملها لوضـع إسـرتاتيجياا
وحتقيـق أهــدافها، حبيـث ميكــن أن تكـون هــذه العوامـل نقــاط قـوة بالنســبة للمؤسسـة وذلــك إذا أحسـن التصــرف ــا،  

  .كما ميكن أن تكون نقاط ضعف قد جتر املؤسسة للفشل والتالشي إذا أمهلت وأسيء استغالهلا 
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  البيئة الخارجية 2-2-2

القــدرة علــى التــأثري فيهــا والــيت ال ميكــن أن  هــي تلــك الطاقــات الــيت تكــون خــارج حــدود املؤسســة، ولــديها
تـــــتحكم فيهـــــا وال تســـــتطيع مراقبتهـــــا، وتتمثـــــل هـــــذه الطاقـــــات يف تلـــــك العوامـــــل السياســـــية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة 

  :واالقتصادية وكذا التكنولوجية والقانونية، ويكون تأثري هذه العوامل يف بعض اجلوانب نذكر منها
  .لنشاطات املختلفة هلاحرية املؤسسة يف ممارسة ا -
  .استمرارية املؤسسة ومنوها -
  .الوظائف اإلدارية وما يرتتب عنها من وضع السياسات واإلجراءات  -

  .6-3شكل رقمالحمليطة باملؤسسة فيوميكن أن نوضح العوامل ا

  .العوامل البيئية المحيطة بالمؤسسة6-3شكل رقم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 البيئة العامة

 بيئة التنافسيةالو 

 البيئةالصناعية

 قوةالموردين

 قوة العمالء

 بدائلومنتجات جديدة

 العوامل الديمغرافية

 العوامل التكنولوجية العوامل االقتصادية

  العوامل السياسية

 والتشريعية

 العولمة

  الجتماعيةالعوامل ا

 والثقافية

 

 العوامل الديمغرافية

 العوامل التكنولوجية العوامل االقتصادية

  العوامل السياسية

 والتشريعية

 العولمة

  الجتماعيةالعوامل ا

 والثقافية

Source : Jean-Pierre Detrie, strategor,  Politique générale de l'entreprise, 4eme édition, dunod, 
Paris, 2004, p19 
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إن العالقــة املوجــودة بــني البيئــة الداخليــة واخلارجيــة هــو كــون عوامــل البيئــة اخلارجيــة غالبــا مــا ختــرتق حــدود 
املؤسســـة وتتشـــابك مـــع العوامـــل الداخليـــة وتـــؤثر فيهـــا، وبالتـــايل تـــؤثر يف مســـار املؤسســـة وعلـــى نظـــام املعلومـــات أن 

عـل هـذه التـأثريات يف صـاحل املؤسسـة، واختيـار يكون دومـا حاضـرا وأن يضـع يف احلسـبان هـذه التفـاعالت وذلـك جل
  . الوجه السليم هلا، وكذلك مساعدة املسري يف اختاذ القرار

تعترب املؤسسة نظـام مفتـوح ومركـب تتكـون مـن جمموعـة مرتابطـة مـن الـنظم الفرعيـة الـيت تقـوم باجنـاز وتنفيـذ 
  .املهام املطلوب حتقيقها

سسـة، يهـدف إىل متويـل خمتلـف مسـتوياا باملعلومـات الـيت تسـمح يعترب نظام املعلومات نظام فرعـي يف املؤ 
مبراقبة وتنفيذ نشاطه، كما يقوم جبمع خمتلف املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة، ويكون ذلـك سـواءا مـن داخلهـا، أو 

  .من خارجها أين تكون مهمة مجع هذه املعلومات صعبة، وذلك ملا تشهده البيئة اخلارجية من تقلبات

  نواع نظام المعلوماتأ 2-3

  نظام معالجة البيانات 2-3-1
يقوم هذا النظام جبمع وتسـجيل ومعاجلـة البيانـات اخلاصـة باألحـداث اليوميـة اخلاصـة بأنشـطة املنظمـة باإلضـافة إىل 
األحـداث يف البيئـة اخلارجيـة وبـث هـذه املعلومـات يف شـكل تقـارير روتينيـة ملسـتخدمي هـذه املعلومـات سـواء داخـل 

  .خارج املنظمة وختزن هذه البيانات يف خمتلف وسائل التخزين كاألسطوانات املمغنطة أو الشرائط أو 

  نظام آلية المكاتب 2-3-2

حيـث يعتمـد هـذا النظـام ) تشـغيل البيانـات(ختدم نظم آلية املكاتب األفراد الذين يتعاملون مع البيانـات يف املنظمـة 
ويقـوم , عة إجنـاز األعمـال وزيـادة إنتاجيـة األفـراد العـاملني يف السـكرتاريةعلى تطبيق تكنولوجيا املعلومات بغرض سر 

هــذا النظــام بالتنســيق بــني خمتلــف األنشــطة الــيت تــؤدى بواســطة هــؤالء األفــراد وضــمان تــدفق االتصــاالت مــن خــالل 
  .1ترتيب االجتماعاتاستخدام نظام معاجلة العمليات والربيد اإللكرتوين واملفكرة اإللكرتونية يف جدولة املواعيد و 

  نظم المعلومات اإلدارية 2-3-3
يقــوم هــذا النظــام بتقــدمي املعلومــات للمــديرين يف املســتوى اإلداري يف شــكل تقــارير روتينيــة أوخاصــة لتــدعيم العمليــة 
اإلداريــة ويــوفر هــذا النظــام املعلومــات الــيت تصــف األنشــطة الــيت حــدثت يف املاضــي وأيضــا الوضــع احلــايل عنــد أداء 

  .نظمة وعادة حتصل هذه النظم على املعلومات من نظم معاجلة البيانات امل

  

  

  نظم دعم القرارات 2-3-4

                                        

  50ص ،مرجع سبق ذكره, سونيا محمد البكري1
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هو عبارة عن تطبيق نظام املعلومات الـذي يسـتخدم بغـرض املسـاعدة يف عمليـة اختـاذ القـرار وعـادة مايسـتخدم هـذا 
يف الوصــول إىل أنســب احللــول وتكــون هــذه النظــام يف تنميــة وحتليــل البــدائل ويف اســتخدام أســلوب احملاولــة واخلطــأ 

  .1النظم يف العادة تفاعلية من خالل استخدام جهاز املخالت واملخرجات املتصل باحلاسب اآليل

  نظم الخبرة  2-3-5

ـــة علـــى اســـتخدام اخلـــربات املخزونـــة مـــن املعرفـــة املتجمعـــة يف جمـــاالت خمتلفـــة والـــيت ميكـــن  هـــي نظـــم معلومـــات مبني
  .2النظام استخدامها لتقدمي النصيحة عند اختاذ القرار وهي أرقى تطبيقات احلاسب اآليل وأكثرها تقدما مملستخد

  نظم المعلومات اإلستراتيجية 2-3-6

وهـــو نظـــام مصـــمم لـــدعم املـــديرين يف املســـتوى اإلســـرتاتيجي لتـــدعيم القـــرارات غـــري اهليكليـــة مـــن خـــالل اســـتخدام 
ت وتعتمــد هــذه الــنظم علــى املعلومــات الداخليــة امللخصــة واملســتخدمة مــن نظــم احلاســبات املتصــلة بشــبكة املعلومــا

  .املعلومات اإلدارية ونظم دعم القرارات وأيضا على املعلومات اخلارجية عن األحداث والبيئة احمليطة باملنظمة
  

  خصائص أهداف ووظائف نظام المعلومات: المطلب الثالث

  :وظائفه هي النقاط اليت سوف نتناوهلا يف الفروع التاليةو خصائص نظام املعلومات، أهدافه 

  خصائص نظام المعومات 3-1

  :3تتميز نظم املعلومات جبملة من اخلصائص أمهها
تدعم نظم املعلومات اإلدارية القرارات اهليكليـة وشـبه اهليكليـة ومسـتوى الرقابـة اإلداريـة والتشـغيل   )1

  .ارة العلياكما أا تفيد ألغراض التخطيط ملستوى اإلد
 .تعترب نظم املعلومات اإلدارية مفيدة يف اختاذ القرارات باالعتماد على البيانات احلالية واملاضية )2
نظــم املعلومــات اإلداريــة موجــه خلدمــة الرقابــة وتقــدمي التقــارير وهــي خمصصــة لتقــدمي التقــارير  تعتــرب )3

 .عن العمليات احلالية القائمة وبالتايل تساعد يف الرقابة اليومية على األنشطة
تعتمـد نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى املعلومــات القائمــة وتــدفق املعلومــات الداخلــة للمنظمــة أكثــر  )4

 .ومات اخلارجةمن املعل
 .نظم املعلومات اإلدارية تتمتع بقدرة حتليلية حمدودة )5
 .تعترب نظم املعلومات اإلدارية قليلة املرونة نسبيا )6

                                        

  17، صمرجع سبق ذكره, إسماعيل السيد1

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، ظم المعلومات والحاسبات اآللية واالنترنتطارق طه، ن2

 641، ص2007
 . 25ص ،ذكره قمرجع سب ,سونيا محمد البكري  3
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 .تعتمد نظم املعلومات اإلدارية على احتياجات معروفة ومستقرة للمعلومات )7
 . تتطلب نظم املعلومات اإلدارية عملية طويلة نسبيا من التعميم والتحليل )8

  هداف نظام المعلوماتأ3-2
  :1ميكن أن نربز أهداف نظام املعلومات من خالل العناصر التالية

حيــث تكمــن مهمــة نظــام املعلومــات يف مجيــع البيانــات عــن خمتلــف األنشــطة وتظهــر أمهيــة  :الرقابــة والمتابعــة: أوال
وذلـــك لتحديـــد االحنرافـــات والنقـــائص وحماولـــة , الرقابـــة الدائمـــة علـــى خمتلـــف مـــدخالت وخمرجـــات نظـــام املعلومـــات

  .معاجلتها لتحقيق كفاءة أكثر يف عملية صنع القرار

وامــل الــيت تســاعد يف حتقيــق األهــداف داخــل املنظمــة هــو التكامــل وتنســيق إن أهــم الع :التنســيق واالتصــال: ثانيــا
اجلهـود بــني أنظمتهــا الفرعيـة املختلفــة وهــذا مـا حيققــه نظــام املعلومــات حيـث يعمــل علــى الـربط واالتصــال بــني مجيــع 

  .مستويات املنظمة وكذا تنسيق اجلهود بني خمتلف املصاحل واهليئات والتنسيق بني املدراء والعمال

  :المساعدة على اتخاذ القرار: ثالثا

القــرار ضــمن أهــم العمليــات بــني خمتلــف املســتويات اإلداريــة وهــي عمليــة يقــوم ــا املــديرون علــى  تعتــرب عمليــة اختــاذ
وتعتمــد كفــاءة القــرارات علــى كفــاءة نظــام , خمتلــف املســتويات وبصــفة دائمــة وذلــك يكفــل للمنظمــة حتقيــق أهــدافها

ـــــذلك ، املـــــدخالت األساســـــية لعمليـــــة اختـــــاذالقرار)املعلومـــــات (خمرجـــــات نظـــــام املعلومـــــات إذ متثـــــل . املعلومـــــات  ل
  .تعتربعامالهاما يف تقييم بدائل أكثر احتماال للنجاح

  وظائف نظام المعلومات 3-3

  :2حيث تؤدي ثالثة أدوار ،تلعب نظم املعلومات دورا مهما يف جناح مجيع أنواع املنظمات
  .التشغيلية للمنظمةإسناد العمليات -1
  .إسناد اختاذ القرارات اإلدارية-2
    .  إسناد التقدم اإلسرتاتيجي-3

  7-3رقم  الشكل من خالل حهايوضميكن ت

                                        

  109، ص1991، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، مبادئ إدارة األعمالخليل محمد حسن الشماع، 1
2: J. C. Courbon, système d’information, structuration, modélisation 

ET communication, inter-édition Paris, 1993, p: 26. 
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  وظائف نظام المعلومات7-3شكل رقمال

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
 

Source :J. C. Courbon, système d’information, structuration, modélisation ET 

communication, inter-édition Paris, 1993, p: 26.  
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  اقتصاد المعرفة وإدارة المعرفة: المبحث الثالث

اإلشكالية االقتصادية اليوم مبنية على وفرة املعلومات وليست وفرةاملوارد النادرة ذلك أن تأثري املعرفة  لقد أصبحت
املعرفة من أهم األصول الرئيسية ألي منو اقتصادي أو يغدو حامسا على كامل النشاط االقتصادي، وأصبحت

اجتماعي، ومنه حتول العامل منالبحث والتصادم من أجل مصادر املوارد النادرة إىل البحث والتصادم من أجل 
  .السيطرةعلى اكرب قدر ممكن من مصادر املعرفة

  :تناول هذا املبحث املطالب التاليةيو  
  اقتصاد المعرفة أهمية : المطلب األول

  إدارة المعرفة وشبكات القيمة: المطلب الثاني

  التكنولوجيا واقتصاد المعرفة:المطلب الثالث

  

  اقتصاد المعرفة أهمية : المطلب األول

  مفهوم اقتصاد المعرفة1-1

 knowledge society andيعترب بيرت دريكر أول من استخدم مصطلح اقتصاد املعرفة وجمتمع املعرفة 
knowledge economy   يف كتابهThe Age of 1Discontinuity وكثريا ما تستخدم ،

مصطلحات متعددة للتأكيد على جوانب خمتلفة القتصاد املعرفة منها جمتمع املعلومات واالقتصاد، واالقتصاد 
  ....الرقمي، وشبكة االقتصاد اجلديد أو اقتصاد املعرفة وثورة املعلومات

، والعمالة، ورأس املال هي العوامل الثالثة األساسية لإلنتاج يف االقتصاد القدمي، أصبحت ففي حني كانت األرض
وصار للذكاء املتجسد يف . األصول املهمة يف االقتصاد اجلديد هي املعرفة الفنية، واإلبداع،والذكاء، واملعلومات 

  .أمهية رأس املال، أو املواد، أو العمالة برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عرب نطاق واسع من املنتجات أمهية تفوق
وقد شهد مفهوم اقتصاد املعرفة تطورا كبريا يف العقود القليلة املاضية مع اتساع استخدام شبكة االنرتنت والتجارة 
االلكرتونية والدفع االلكرتوين ، ويقوم هذا االقتصاد على وجود بيانات يتم تطويرها إىل معلومات ومن مثة إىل 

  .وحكمة يف اختيار األنسب من بني اخليارات الواسعة اليت يتيحها اقتصاد املعرفة معرفة

  تعريف اقتصاد المعرفة 1- 1-1

                                        

، 2011-07-03، جملة العلوم االجتماعية، على اخلط، في الدول العربية اقتصاد المعرفة والتنميةحسينعبد املطلب األسرج، 1
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1933 
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ميكن تعريف اقتصاد املعرفة بأنه هو االقتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة، وهذا يعين 
يف العملية اإلنتاجية كما يف التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا أن املعرفة يف هذا االقتصاد تشكل مكونا أساسيا 

  .1املكون القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصال باعتبارها املنصة األساسية هلذا االقتصاد
وميكن تعريفه أيضا بأنه هو منط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات االنرتنت 

خمتلف أوجه النشاط االقتصادي وخاصة يف التجارة االلكرتونية، مرتكزا بقوة على املعرفة واإلبداع والتطور  يف
  .2التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

  اقتصاد المعرفة واالقتصاد المبني على المعرفة 2- 1-1

بني نوعني من هذا االقتصاد، النوع األول هو اقتصاد املعرفة والنوع الثاين هو االقتصاد املبين على  منيزميكن أن  
  .بينهما واالختالفاملعرفة، ولتحديد الفرق بني هذين النوعني، قمنا بإعداد هذه املقارنة اليت توضح أوجه الشبه 

  :أوجه الشبه: أوال

  :املبين على املعرفة يف النقاط التاليةيتشابه كل من اقتصاد املعرفة واالقتصاد 
 )اخلربات -املهارات(ضرورة توافر رأس املال البشري  �
 ) القيم الالزمة للتعامل مع عصر املعلومات(ضرورة توافر مزيج معني من الثقافة وهي ثقافة املعلومات  �
فقيمة هذا املكون يعكس طبيعة املكون املعريف من حيث تأثريه الواضح على منط عالقات اإلنتاج،  �

 .تتحدد باستخدامه وليس رد اقتنائه أوحيازته، وباليقني ليس باكتنازه، وهو حيرر اقتصاده من مشكلة الندرة
 .قدرة املكون املعريف على اإلفالت من القيود سواء القيود الضريبية أو اجلمركية أو قيود املكان �
  .ليهقدرة هذا املكون على خلق أمناط جديدة من الطلب ع �

  :االختالفأوجه: ثانيا

  .3-3رقم على حدى نوجزها يف اجلدول إال أما خيتلفان يف جمموعة من النقاط اليت حتدد مفهوم كل مصطلح 
  
  
  

  يبين أوجه االختالف بين اقتصاد المعرفة واالقتصاد المبني على المعرفة 3-3الجدول رقم 

  

 االقتصاد املبين على املعرفة  اقتصاد املعرفة  

                                        

 44957،العدد 2010جانفي  7،اخلميس جريدة األهرام املصرية، اإلدراكات العربية لعصر المعلوماتالسيد ياسني،1
2
What Is the Knowledge Economy?, World Development Report, 1999, 

http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/knowledge_economy. 
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ف
تال

الخ
ه ا

وج
أ

  

هو االقتصاد الذي حتقق فيه ملعرفة اجلزء  �
 .األعظم من القيم النظافة

هو الذي على املعلومات باعتبارها   �
العنصر الوحيد يف العملية اإلنتاجية، ويقتصد 

بامللومات هنا جمرد األفكار والبيانات ورمبا تشمل 
البحوث العلمية واخلربات واملهارات، فاملعلومات 

تشكل أو حتدد أساليب اإلنتاج وفرص هي اليت 
 .التسويق وجماالته

يغري هندسة تمع متاما وبشكل جذري  �
ويظل حكرا على الدول املتقدمة ألنه ميثل على 

الصعيد العاملي مباراة صفرية، أي أن أي مكسب 
حترزه دوله فيه هو يف نفس الوقت ميثل خسارة 

  .لدولة أخرى

لثورة، تلعب فيه املعرفة دورا يف خلق ا �
فحجم املساحة اليت حتتلها املعرفة يف هذا االقتصاد  

 .أكرب مما سبق او أكثر عمقا مما كان معروفا
أي أن املعرفة كانت تستخدم يف حتويل  �

املوارد املتاحة على سلع وخدمات و يف حدود ضيقة 
ويف هذا النوع من االفتصاد أصبحت املعرفة ختلق  

املوارد املتاحة، موارد جديدة وال يتكتفي بتحويل 
وأكثر من لك أصبحت متثل العنصر األهم يف 

العملية اإلنتاجية مقارنة باملدخالت املادية االخرى 
 .ومعىن أن املعرفة أوسع من جمرد املعلومات

 هو نسفه االقتصاد التقليدي بعد التطوير  �
يطور اتمع و ال ميكن أن حتتكره دولة   �

 .معينة
 على املعرفة أيسر رمبا يكون االقتصاد املبين �

مثاال للدول النامية غري أن املوضوع حيتاج إىل  مزيد 
  .من الدراسة واحبث

  من إعداد الباحث: المصدر

  
رغم هذا االختالف بني هذين فإن االستخدام الشائع ملصطلح االقتصاد اجلديد أو اقتصاد املعرفة بشمل النوعني 

  .أو يقصدمها معا

  

  

  

  المعرفةركائز اقتصاد 1-2
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  :1وهي على النحو التايل(Four pillars)  يستند االقتصاد املعريف يف أساسه على أربعة ركائز

نظام فعال من الروابط التجارية مع املؤسسات األكادميية وغريها من ): البحث والتطوير(االبتكار 1- 1-2

  .فها مع االحتياجات احملليةاملنظمات اليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة املتنامية واستيعاا وتكيي

حيث يتعني على احلكومات . وهو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية :التعليم 2- 1-2

. أن توفر اليد العاملة املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل

كنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال عن املهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية وتنامي احلاجة إىل دمج ت

  .وبرامج التعلم مدى احلياة

اليت تسهل نشر وجتهيز املعلومات  :البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3- 1-2

  .تصادي وحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عاليةواملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية، لدعم النشاط االق

واليت تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفري كل األطر القانونية والسياسية  :الحاكمية الرشيدة 4- 1-2

وتشمل هذه السياسات اليت دف إىل جعل تكنولوجيا املعلومات . اليت دف إىل زيادة اإلنتاجية والنمو

ثر إتاحة ويسر، وختفيض التعريفات اجلمركية على منتجات تكنولوجيا و زيادة القدرة التنافسية واالتصاالت أك

  .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

  تحديات اقتصاد المعرفة1-3

ميكن أن يواجه اقتصاد املعرفة جمموعة من التحديات أو املشاكل هي باألساس تشخيص موضعي لكثري من 

ختتلف حدا من منطلقة إىل أخرى، إّن  اإلقتصاديات

الطبيعةاخلاصةواملتميزةالقتصاداملعرفةجتعلمنهعرضةلبعضاألخطارواملشاكالّلتيتسريعكساجتاههوتكبدهخسائرطائلة 

  :نذكرمنها

                                        

ية ، ورقة عمل مقدمة لتنمية املهارات املهنية والقدرات التنافسدور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربيةروق، ماهر حسن احمل1

 9، ص8/7/2009 – 6ة، دمشق، سوريا، العربيللمرأة العربية، منظمة العمل 
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من برامج كمبيوتر،  CDاملتمثلةفينسخمحتويات األقراص املضغوطة : 1القرصنة التقنية 1- 1-3

، تلحق م الضرر الغيركبريًا يهدد امللكية الفكرية إذ أّا متثل انتهاًكا حلقوق موسيقى،وأفالم تشكل خطرًا  

ومتنعهم من استيفاء حقوقهم كاملة ، وهي تستخدم من أجل ذلك نفس الوسائل اّليت يقوم عليها اقتصاد املعرفة 

 .واملتمثلة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

معدات وموارد طبيعية ، لكن األمر أكثر تعقيًدا بالنسبة حلماية امللكية  إّنه من السهل محاية ملكية األشياء من

الفكرية ، واحلديث اليوم عن حقوقها ليس على اهلامش وإّمنا يف الصميم وبدون تشريع واضح عملي وسهل 

حد سُيقدم على التطبيق خبصوص امللكية الفكرية ستهّز أركان الرأمسالية القائمة على املعرفة ، ومن الطبيعي ّأ ال أ

  .ما مل يتأكد من حتقيق أرباح مستقبال R&Dاستثمار أمواله يف البحث والتطوير 

، قّدر االحتاد الدويل للملكية الفكرية خسائر الشركات األمريكية نتيجة أعمال النسخ غري  1998يف سنة 

خسارة الشركات األمريكية مليار دوالر، وتتصدر القائمة إسرائيل حيث قدرت  12,38بلًدا بـ  64الشرعي يف 

مليون  615مليون دوالر، ويف إيطاليا  645,4مليون دوالر، وكانت النسبة يف أملانيا  142ا ما يقارب بـ 

مليون دوالر ما  296,3مليون دوالر، أّما العامل العريب فقد بلغت فيها النسبة  276,2دوالر، وكندا 

 .فقط%2,5ميثل

نزيًفا حقيقيا يكبد البلد األصلي  Brain Drainهرة هجرة األدمغة متثل ظا: 2هجرة األدمغة 2- 1-3

 humanخسائر اقتصادية جد معتربة، حيث أّن النفقات الطائلة اّلُيت خّصت لالستثمار يف الرأمسال البشري 

capital  مل جين منها البلد العائداملنتظرExpectedReturns   وألّن اقتصاد املعرفة يقوم أساًسا على

الرأمسال البشري ، فهو مهّدد بشكل مباشر بظاهرة هجرة األدمغة خاصة يف جمال التكنولوجيا ، وهو بذلك يواجه 

بذاته حتديًا صعًبا ال مناص من اختاذ قرارات عملية اسرتجاع تلك العقول املهاجرة واحلفاظ على العقول اّليت مل 

 .ك من خالل توفري الظروف املالئمة اّليت يأ هلذه الطاقات البيئة املالئمة للعمل واإلبداعاجر ، وذل

                                        

، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد الفرص والتحديات: االندماج في اقتصاد المعرفةبوطالب قويدر، بوطيبة فيصل،  1
 258لة، ص، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورق2004مارس  10-9املعرفة والكفاءات البشرية، 

 ، نفس الصفحةالمرجع السابق2
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إّن املفارقة اّليت يستدعي األمر الوقوف عليها هي كون الدول املتقدمة تدرج ضمن بنود اسرتاتيجياا لتسريع 

ول  النامية من خاللتوفري أحسن خطاها يف اقتصاد املعرفة عامل  استقطاب العقول من اخلارج خاصة من الد

االمتيازات، وقد جنحت إىل حّد كبري يف ذلك، بينما تعجز الدول اّليت تنطلق منها هذه العقول فيوضع حّد هلذا 

النزيف اهلائل لرأمساهلا البشري، وبالتايل إذا كان من شروط االندماج يف اقتصاد املعرفةاالستثمار يف الرأمسال 

أوىل تّبين إسرتاتيجية عملية ملنع أو تقليص ظاهرة هجرة األدمغةمن خالل توفري ما تفتقده  البشري فإّنه من باب

 .هذه األخرية يف بلدها األم وجتده يف املهجر

إضافة إىل بعض املشاكل املرتبطة مبناطق بعينها خلصوصية مكوناا ونسلط الضوء مثال على بعض مشاكل الدول 

  :العربية نذكر منها

  اض مستوى التعليم                                                                                  انخف 1-3-3

بالرغم من التقدم امللحوظ الذي طـرأ علـى التعلـيم يف بعـض الـدول العربيـة، إال أن  مسـتوى التعلـيم بشـكل   
حمتـوى ومضـمون معـريف يـدفع باجتـاه إنتـاج املعرفـة عام مل يصل إىل حد الكفاية الالزمة لتحقيق االنتقال النـوعي حنـو 

فقد حتقق تقدم كمي يف خمرجات التعليم رافقه تدين يف التحصيل املعريف والـذي انعكـس بـدوره يف ضـعف .  ونشرها
القــدرات التحليليــة واالبتكاريــة، وقــد كانــت النتيجــة ضــعف يف نوعيــة املــوارد البشــرية ممــا أدى إىل ظهــور فجــوة بــني 

  .  1العلمية للمتخصصني يف خمتلف امليادينالكفاءة 

  انخفاض مستوى البحث والتطوير 1-3-4

ـــة عـــدد وضـــعف إمكانـــات مراكـــز البحـــوث وتدنيمســـتوى أدائهـــا الكمـــي والنـــوعي أدت إىل عجـــز    حمدودي
العــامل واضــح تبلــور يف شــكل فجــوة حقيقيــة بــني اإلنتــاج املعــريف يف الــدول العربيــة مقارنــة مبســتواه يف كثــري مــن بلــدان 

مـــن % 1حيـــث ال تتجـــاوز حصـــة الـــدول العربيـــة , فمخرجـــات البحـــث والتطـــوير دون املســـتوى املطلـــوب. األخـــرى
 9وعلـى صـعيد بـراءات االخـرتاع املسـجلة للـدول العربيـة، فقـد أشـارت البيانـات أن . إمجايل النشـر العلمـي يف العـامل

تعتـــرب هـــذه النســـبة منخفضـــة إذا مـــا     .1999/  1980بـــراءة اخـــرتاع خـــالل الفـــرتة  370دول عربيـــة ســـجلت
  . براءة اخرتاع 147اخرتاع وتشيلي اليت سجلت  ةبراء 16328قورنت بدول أخرى ككوريا اليت سجلت 

  :غلبة الطابع البيروقراطي  1-3-5

مـن بــني اإلشــكاليات املهمـة الــيت تــؤثر بشــكل مباشـر علــى البحــث العلمــي وبالتـايل علــى توجهاتــه وتطــويره   
فاالهتمـــام . يف املؤسســـات واملراكـــز البحثيـــة يف الـــدول العربيـــة –علـــى األخـــص  –هـــي الصـــيغ البريوقراطيـــة الســـائدة 

                                        

، 4، العدد 19، جملة جامعة بابل، الد االقتصاد المعرفي أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربيةسعد خضري، عباس الرهيمي، 1
 525، العراق، ص2011ديسمرب 
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يف اـال العلمـي أدى إىل إضـعاف التوجـه العلمـي مـن الزائد باملواقع اإلدارية واالبتعاد عن األنشطة الفاعلـة واهلادفـة 
  .خالل تثبيط فاعلية العلماء والباحثني وبالتايل اخنفاض نتاجهم العلمي وضعف ما ميكن إنتاجه

  :ضعف التخصيصات المالية 1-3-6

ممــــا ال شــــك فيـــــه أن حجــــم اإلنفــــاق املـــــايل يعتــــرب مــــن العوامـــــل املهمــــة الــــيت تـــــؤثر علــــى البحــــث العلمـــــي   
مــن النــاتج % 0.2إن نســبة مــا يــتم إنفاقــه علــى البحــث والتطــوير يف الــدول العربيــة ال يتجــاوز . تطــويروال  

وجتــدر اإلشــارة هنــا . مــن دخوهلــا القوميــة% 5و % 2.5القــومي، بينمــا تــرتاوح هــذه النســبة يف الــدول املتقدمــة بــني 
يهـــا مصـــادر حكوميـــة، وهـــذا يعـــين مـــن حجـــم اإلنفـــاق علـــى البحـــث والتطـــوير يف الـــدول العربيـــة تغط% 89إىل أن 

  .ضعف مسامهة القطاع اخلاص

  وجود بعض التوجهات المغلوطة لتطوير المعرفة 1-3-7

فاســـترياد املعرفـــة اجلـــاهزة، أي اســـترياد وســـائل . إن املقصـــود هنـــا هـــو الكيفيـــة الـــيت تنقـــل مـــن خالهلـــا املعرفـــة  
يــة مؤقتــة تزيــد مــن القــدرة اإلنتاجيــة مث تتقــادم لتصــبح بعــد اإلنتــاج ال يعــين نقــالً حقيقيــاً للتكنولوجيــا ، وإمنــا هــي عمل

وعليــه حــىت هــذا االســترياد للمعرفــة حيتــاج إىل عمليــة . ذلــك ضــعيفة املنافســة يف األســواق ممــا يتطلــب اســترياد غريهــا
  . تفعيل وتطوير ملا يناسب تلك األقطار وليس جمرد تطبيق ما هو مستورد دون حتوير وتطوير

 

إدارة المعرفة وشبكات القيمة: المطلب الثاني  

  مفاهيم عامة حول المعرفة 2-1

  تعريف المعرفة 1- 2-1

تعرف املعرفة أا منتوج التفسري والرتمجة والتحليل اإلنساين، وهي موجود معنوي غري ملموس لكن لنا قدرة قياسه 

اليت تتشكل .... علوماتأما على مستوى األفراد فهي مزيج من اخلربات والقيم امل.وهو خيلق الثروة للمؤسسة

  .1قاعدة لتقييم والتحليل، ودمج اخلربات واملعلومات من خالل توليدها ابتكارها لدى العلماء

  

  

                                        

 26، ص 2010التوزيع، حلب،سوريا، ، راي للنشر و  اإلبداع...اقتصاد المعرفة ، باسم غدير غدير1
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وعلى مستوى املؤسسات تعرف بأا تلك املعلومات املدونة يف الوثائق واملسندات امللفات وخمازن املعلومات 

  .1والتطبيقات مهام ووظائف املؤسسة واالسرتاتيجياتوخمالف األعمال والسياسات واملناهج 

املعرفة هي أيضا املعلومة املتبقية واملقبولة اليت جتمع يف آن واحد املعطيات، األحداث، املعلومات وأحيانا 

  .2الفرضيات، حيث تتطلب املعرفة أن ختتار الفرد، ينسق ويفسر املعلومات

من خالل كل ما سبق ميكن القول بأن املعرفة هي نتاج جمموعة كبرية من املعلومات املعاجلة واملفسرة واحملللة، وهذه 

  :يوضح هذه النتيجة 8-3املعلومات مستخرجة من قاعدة أخرى كبرية من البيانات املختلفة والشكل 

  المخطط الهرمي إلنتاج المعرفة 8-3رقم  لشكلا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

، امللتقى الدويل حول في رفع األداء العام للمؤسسات اإلقتصادية) المعرفة والمعلومة(دور الالمادية بوشعور راضية، بلمقدم مصطفى، :المصدر
  64، ص2005اقتصاد املعرفة، جامعة حممد خضري، بسكرة، 

                                        

امللتقى الدويل الثاين حول اقتصاد املعرفة،  البنية التحتية القتصاد المعارف في الوطن العربي الواقع واألفاق،كمال منصوري، عيسى خليفي،   1
  480، ص2005جامعة حممد خضري بسكرة، 

، امللتقى الدويل حول اقتصاد في رفع األداء العام للمؤسسات اإلقتصادية) المعرفة والمعلومة(دور الالمادية بوشعور راضية، بلمقدم مصطفى، 2
  64، ص2005املعرفة، جامعة حممد خضري، بسكرة، 

 من المعرفة كمية

 مجموعة كبيرة من المعلومات

 من البيانات المختلفة) كم هائل(قاعدة كبيرة 

  بعد المعالجة والتفسير والتحليل

 

  بعد المعالجة 

  والتفسير والتحليل
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  أنواع المعرفة 2- 2-1

  :مت تصنيف املعرفة إىل ثالثة أصناف أساسية هي

  Explicit:المعرفة الصريحة : أوال

قواعد البيانات والربجميات، حيث تتضمن : وهي معرفة رمسية قياسية سهلة والقياس والتقييم والتوزيع والتعليم مثل
  .1املعرفة الصرحية أي شيء ميكن توثيقه أو أرشفته ومتييزه، وغالبا مبساعدة تكنولوجيا املعلومات

األرشيف واملعطيات واإلجراءات : مادية مثل كما يقصد باملعرفة الصرحية معرفة املنظمة، واليت تكون يف وسائل
  2.اخل، كما تعرف باملعرفة املعلنة ألا الشائعة والرائدة بني األفراد... واملخططات والنماذج واملستندات

 Tacit: المعرفة الضمنية: ثانيا

املعرفة املوجودة يف وهي غري رمسية صعبة التحديد والقياس والنقل والتحويل إىل خدمات معرفية حمددة، إذا أا 
  .3رؤوس الناس

أو املهارات الفردية واجلماعية اليت جندها يف ) Le savoir Faire (كما يقصد باملعرفة الضمنية املهارة 
وتعرف أيضا باملعرفة الكامنة ألا خمزنة يف عقول أصحاا، ) (Les competencesالقدرات والكفاءات

  :4عرفة الضمنية العتبارات هيعلى أمهية امل Grumdesteinولقد أكد 
 .أن تبادل واقتسام املعرفة الضمنية يتم من خالل التفاعل املتميز الذي قد حيصل بني األفراد �
 .إن حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية يساهم يف توسيع حقل املعرفة �

  المعرفة التنظيمية: ثالثا

ليت تنتج من تفاعل أفرادها وتعاملهم مع البيئة احمليطة املنظمة، وهي كل أشكال املعرفة اليت تتعامل ا املنظمة وا
حيث تتشكل هذه املعرفة من حصيلة التجارب واخلربات والتوجيهات واملعلومات والدراسات والقرارات 

  5.والسياسات واإلسرتاتيجيات اليت تكون القاعدة الفكرية اليت توجه وتنظم كافة النشاطات باملنظمة

  

  

                                        

  02ص ، 2005، امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، جامعة حممد خضري، بسكرة، نحو توظيف إنساني لمنتوج المعرفةموسى رمحاين، 1
  310، 2005، امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، جامعة حممد خضري، بسكرة، إدارة وتحسين الميزة التنافسية للمنظماتبن عيشاوي أمحد، 2
  02، صمرجع سبق ذكره موسى رمحاين، 3
  310، صمرجع سبق ذكرهبن عيشاوي أمحد، 4
  310، صالمرجع السابق5
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  إدارة المعرفة مفهوم 2-2

  تعريف إدارة المعرفة 1- 2-2

تم إدارة املعرفة بتخطيط وتوجيه األنشطة اليت تساعد يف تعزيز مسامهة األفراد واجلماعات يف عملية املشاركة 
 TacitKnowledgeونقل املعرفة ويف عملية خلق املعرفة اليت تتم بطريقة حلزونية تتحرك من املعرفة الضمّنية 

وتعود من جديد إىل املعرفة الضمنية مشكلة أربعة  Explicit Knowledgeإىل املعرفة الصرحية املكتوبة 
 ,SECI1(Socialization, Externalizationأمناط لتحول املعرفة واليت تعرف بنموذج 
Combination, &Internalization)  

ومتر . ل بني املعرفة الصرحية، واملعرفة الضمنية لديهميفرتض النموذج أن األفراد يبدعون معرفتهم من خالل التفاع
وهي العملية اليت يتم socializationاملعرفة يف عملية توسعها النوعي والكمي مبراحل أربع، هي مرحلة التنشئة

من خالهلا خلق معرفة ضمنية عن طريق تبادل اخلربات واألفكار واملهارات بني األفراد، تأيت بعدها مرحلة 
أي جتسيد املعرفة الضمنية وحتويلها إىل معرفة صرحية، حيث تبلور املعرفة، وتكون externalizationدالتجسي

فهي عملية حتويل املعرفة الصرحية combinationأما مرحلة الضم. يف صورة يسهل التشارك فيها مع اآلخرين
وفيها يقوم األفراد internalizationصفة الذاتيةبعد ذلك تأيت مرحلة ال. إىل شكل أكثر تعقيدًا ونظامية

بإضفاء الصفة الذاتية على املعرفة الصرحية، وحتويلها إىل معرفة ضمنية، من خالل املمارسة أو التعلم بالعمل، وتتم 
  .عن طريق عملية التعلم الذايت

  إدارة المعرفة وإدارة المعلومات 2- 2-2

تتألف إدارة املعرفة من العمليات اليت دف من كسب املعرفة أو استخدامها حتقيق مردود اقتصادي ملموس، 
وعليه يتألف نظام إدارة املعلومات من العمليات والتقنيات اليت يتم توظيفها يف ضوء رؤيا وإسرتاتيجية املؤسسة 

  . 2ت اليت تعرتض العاملني يف دائراحبيث توفر املعرفة العلمية والتطبيقية الالزمة حلل املشكال
يقيم هذا النظام عالقات جدلية مع الثقافة واإلسرتاتيجية السائدة يف البيئة اليت يقيم فيها، وسالسل القيم السائدة 

 مما يثمر عنه االرتقاء. يف البنية االقتصادية، فيستمد منها موارده، وحيدد معامل آليات التعامل مع تفاصيلها الدقيقة
بالرأمسال البشري، وتعميق املعرفة مبوارد املعلومات املتاحة لضمان القدرة على التنافس واالستمرار يف الوقوف 

  .مبكان الصدارة

                                        

 12، ص2005عمان،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية،،  شبكات القيمةإدارة المعرفة و سعد غالب ياسني،  1

 57مجهورية العراق، بدون سنة نشر، ص، جامعة  نينوىمعالجة معلوماتية اقتصادية،: اقتصاد المعلومات وإدارة المعرفة ، حسن مظفر الرّزو2
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العنصر البشري الذي يتفاعل مع املعرفة، : بصورة عامة يتألف رأس املال املعريف من عنصرين متفاعلني مها 
احات مستمرة، واملعلومات اليت تستقر يف النتاج اإلنساين املنتشر يف ويستوعبها، وحييلها إىل واقع ملموس، وجن

الفكر املوثق، واإلجنازات الفكرية للجنس البشري، وصياغة األسئلة اليت تفتقر إىل حلول ترقى باإلنسان على 
  .)4- 3اجلدول رقم (،الطبيعة احمليطة به

  

  ةأهم العمليات السائدة في نظام إدارة المعرف 4-3جدول رقم

  

 الخصائص العملية

حتديد أفضل املوارد املعرفية املتاحة داخل املؤسسة وخارجها  .اكتساب املعرفة وتطويرها
 .والالزمة لتحقيق األهداف املخططة

تقييم صالحية الوثائق السائدة يف أنشطة املؤسسة وحتديث  .تنظيم املعرفة وتقييمها
 .التنافسية للمؤسسةاملعلومات باستمرار لضمان دوام القدرة 

تتضمن آلييت استيعاب املفردة املعرفية وترمجتها اىل عمليات قابلة  .نقل املعرفة واستخدامها
 .للتنفيذ على ارض الواقع

اعتماد مقاييس واضحة لتحديد القيمة املضافة بواسطة املعرفة،  .قياس املعرفة وحتسينها
القرار أو تنفيذ  وحتسينها عرب تغيري اآلليات املستخدمة يف صنع

 .العمليات
  

مجهورية العراق، بدون سنة نشر، ، جامعة  نينوى،معالجة معلوماتية اقتصادية: اقتصاد المعلومات وإدارة المعرفة ، حسن مظفر الرّزو: المصدر
  57ص

  
من ثالثة  من خالل اجلدول يتضح أن دورة تفعيل املعرفة داخل املنظومة املؤسساتية عبارة عن حلقة متصلة تتألف  

آليات رئيسة هي اقتناء املعرفة فاستيعاا مث توظيفها حتت جمهر املراقبة الدائمة خلصائص أداء العمليات ومدى 
  .صالحيتها لتحقيق النجاح يف دائرة البيئة اليت تستوطنها

  تحليل شبكات القيمة في إدارة المعرفة 2-3

Ñترر و بيرporter   أن أي املنظمة هي عبارة عن سلسلة من األنشطة األساسية اليت تضيف قيمة تظهر بصورة

وحسبه ميز أنشطة سلسلة القيمة ألي منظمة إىل نشاطات رئيسية ونشاطات . إمجالية يف منتجاا أو خدماا

  .داعمة



 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واقتصاد المعرفة: الفصل الثالث

 
161 

  .ة، التسويق واملبيعات واخلدمةاألنشطة الرئيسية حتتوي على اإلمدادات الداخلة، العمليات، واإلمدادات اخلارج

  .بينما تضم األنشطة الداعمة لألنشطة الرئيسية كل من التنظيم املوارد البشرية، التكنولوجيا، ووظيفة الشراء 

وبالتايل . وبناءا عليه فإن سلسلة القيمة عبارة عن توليفة مكّونة من ارتباطات وعالقات تتبادل التأثري فيما بينها

فإن احلصول على  Porterومن وجهة نظر . اط يؤثر على أداء ونتائج إجناز األنشطة األخرىفإن إجناز أي نش

  :1امليزة التنافسية وجناح املنظمة يف استثمار املصدر الداخلي هلذه املّيزة يعتمد على قدرا يف حتقيق شرطني

  .إجناز األنشطة بتكاليف منخفضة نسبياً باملقارنة مع املنافسني: األول �

  .النجاح يف إضافة قيمة فريدة للنشاط: ينالثا �

على هذا األساس، فإن سلسلة القيمة للمنظمة يف االقتصاد الصناعي تنضوي ضمن نظام أكرب هو نظام القيمة 

  .الذي يتضمن كل من سلسلة قيمة املوردين وسلسلة قيمة املستفيد النهائي على األقل

عناصر وأساليب خمتلفة يف االقتصاد اجلديد، أواقتصاد املعرفة إّال أن مفهوم القيمة والقيمة املضافة يتشكل ب

  .واإلنرتنت

  :وقد شهد هذا االقتصاد حتوالت جوهرية يف مفهوم القيمة وسالسل القيمة نذكر منها ما يلي

 ، فالقيمة باعتبارها منفعة هلا عّدة أبعاد: مفهوم القيمة متعدد األبعادإىل التحّول من مفهوم القيمة املنفرد  �

  .أو هي توليفة من القيمة االقتصادية ، القيمة املادية ، القيمة املعنوية ، والقيمة االجتماعية إىل غري ذلك

الذي يرافق صعود ما : إىل القيمة املعرفية ومن العمل املادي إىل العمل املعريفالتحّول من القيمة املادية  �

حيث أصبحت املعرفة هي املصدر احليوي  Druckerيعرف مبجتمع ما بعد الرأمسالية حسب تعبري 

  2للقيمة يف االقتصاد الرأمسايل املعاصر

تساعد قوانني اقتصاديات املعرفة على توليد فرص : التحّول من مفهوم اصطناع القيمة إىل ابتكار القيمة �

عبة املنافسة متاحة للداخلني اجلدد إىل لعبة املنافسة ومن خالل استخدام موارد مادية حمدودة والثبات يف ل

  .لكن بشرط ابتكار توليفة جديدة للقيمة املوجهة للزبون

                                        

 14ص، مرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،  1
الرياض،  ،معهد اإلدارة العامة ،مركز البحوث، مجتمع ما بعد الرأسمالية، عبد اهللا بن حممد احلميدان، ح بن معاذ املعيوفترمجة صال ،كريبيرت در 2

 319، ص 2001اململكة العربية السعودية،
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اهليكل التتابعي اخلطي للقيمة والقيمة املضافة تغري مع : التحول من سالسل القيمة إىل شبكات القيمة �

اقتصاد املعرفة وذلك بفعل املزايا والقدرات اليت أضافتها تكنولوجيا املعلومات والشبكات وخباصة شبكة 

إلنرتنت واليت أدت إىل ظهور جماالت جديدة مثل األعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية باإلضافة إىل ا

  1.ظهور ما يعرف باجلماعات واتمعات الشبكية

  

  التكنولوجيا واقتصاد المعرفة:المطلب الثالث

  مساهمة تكنولوجيا المعلومات في اقتصاد المعلومات 3-1

املضطردة يف استثمار منظمات األعمال يف تكنولوجيا املعلومات إال أن القلة منها  على الرغم من الزيادة
استطاعت أن تستخدم هذه التكنولوجيا يف حتويل املنطقة وحتصل على امليزة التنافسية اليت تستطيع هذه 

عريف إذ ميكن التكنولوجيا أن توفرها، وذلك أن تطوير تكنولوجيا املعلومات عامل مهم يف ظهور االقتصاد امل
حتويلها إىل معلومات قابلة للتصنيف والنقل عرب أجهزة الكمبيوتر وشبكة االتصاالت، وحيث أن تكلفة احلصول 

عليها أصبحت متدنية جدا فإن حواجز الدخول إىل هذه املعركة قد ألغيت متاما كما تغريت االحتكارات  
  .ياة السلعة وسرعة اندثار املهاراتوظهرت سلع وخدمات جديدة، وكل هذا أدى إىل قصر دورة ح

وحىت تستطيع املنظمات من استغالل تكنولوجيا املعلومات على الوجه األمثل، فال بد إلدارا من اإلحاطة بأحد 
 حيثاملفاهيم احلديثة يف االقتصاد املعريف الناشئة عن تكنولوجيا املعلومات ذلك هو مفهوم إدارة حمتوى املنظمة، 

ملعلومات املستخدمة يف املنظمة تنتج كما هائال من البيانات واملعلومات غري اهليكلية، فمثال تصور أن تكنولوجيا ا
عمليات السحب اليومي من آالت الصراف اآليل وميكن لقرص ممغنط بسيط من االحتفاظ ذه البيانات غري 

بيانات واستخدامها يف حساب ليس اهليكلية وجتمعها من مجيع اآلالت التابعة للبنك ومن مث ميكن حتليل هذه ال
فقط مقدار النقد املسحوب من ودائع البنك وإمنا أيضا معدل السحب اليومي لكل حساب لكل عملية ونسبة 
لذلك السحب إىل حجم ودائعه، وغرب ذلك من النسب واملعدالت اليت ميكن استخدامها من قبل اإلدارة العليا 

  .يف إدارة  النقدية للبنك
اليت  2تعريف إدارة حمتوى املنظمة بأا إدارة تم بتخزين وجتميع وحتليل وتوزيع البيانات غري اهليكليةوعليه ميكن 

متثل أحد أصول املعرفة يف املنظمة ومن خالل نظم املعلومات تساعد على إدارة هذا احملتوى وبناء قاعدة معرفية، 

                                        

 16صمرجع سبق ذكره ،سعد غالب ياسني، 1
، 2005، امللتقى الدويل الثالث حول تسيري املؤسسات، بسكرة، وإدارة المعرفةاالقتصاد العربي أمام تحدي اقتصاد عبد الوهاب بوفجي، 2

  439ص
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أعاله، سوف يؤدي إىل تعظيم وإضافة منافع جديدة  ولعل كفاءة املنظمة يف إدارة حمتواها على الوجه املذكور
  .لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات مل تكن حمسوبة سابقا

وهنا تكمن أمهية نظم املعلومات يف االستفادة من الكم اهلائل من البيانات اليت تنتجها تكنولوجيا املعلومات وهذا 
إن املرحلة التالية من ثورة املعلومات سوف تكون يف تطبيق ميثل املرحلة األوىل من ثورة املعلومات، وبالتايل ف

األدوات واألساليب املطورة للنيل من مناجم املعلومات املتوفرة، وعليه فإن الرتكيز جيب أن يكون حنو متكني 
 املستخدمني من مناجم املعلومات املتوفرة، وكنتيجة هلذه املرحلة، فإن املعلومات املستخدمة من تلك املناجم

  .سوف تكون هي السلع ذاا يف االقتصاد اجلديد
إن تطور هذا النوع من القواعد املعرفية لدى منظمات األعمال سوف يؤدي إىل إجياد كم هائل من القواعد 
املعرفية والسلع املعلوماتية القابلة لالستخدام يف البحث والتطوير والتطبيق واإلدارة وعرض السياسات 

ر الذي سوف يؤدي إىل ظهور النوع الثالث لالقتصاد أال وهو االقتصاد املعريف، أي واالسرتاتيجيات، األم
االقتصاد القائم على املعرفة واملعلومة دون إلغاء مفاهيم االقتصاد التقليدي للعرض والطلب واملرونة والتغيري 

  .متغريات االقتصاد التقليديوسيكون لالقتصاد اجلديد مفاهيمه ونظرياته وأدواته اليت قد حتدث انقالب يف قياس 
لقد ساهم االقتصاد التقليدي يف إجياد القواعد التكنولوجية الالزمة لظهور االقتصاد االلكرتوين، ومما ال شك فيه 
فإن االقتصاد االلكرتوين سوف يساهم يف إجياد جمموعة القواعد املعرفية لظهور االقتصاد املعريف، ويف هذا االقتصاد 

سوف تتغري قواعد اللعبة من حيث اكتساب املميزة التنافسية، إذ ومع تطبيق اجلميع لتكنولوجيا املعريف اجلديد 
املعلومات بنفس مستوى الكفاءة تصبح احلاجة إىل ملعب جديد الكتساب امليزة التنافسية، وهنا يأيت دور قواعد 

ا جديدا يف االقتصاد املعريف وذلك بالرتكيز املعرفة املوجودة داخل املنظمة ذاا ومرة ثانية يأخذ قطاع اخلدمات دور 
سوف يكون قطاع اخلدمات املالية واملصرفية و على قيمة التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمة ونوعية رأس املال البشري 

  .والتأمني والتجارة واالتصاالت أكرب مشرتي للسلع املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت
القتصاد كون غري حمسوبة سواء عند حتوياللبات كما أن هناك خماطر قد توالبد من التأكد هنا أن هناك متط 

اإلنسان وذلك أن  التقليدي إىل اإللكرتوين إىل االقتصاد املعريف ولعل من أهم هذه املتطلبات االستثمار يف
القة املتشابكة تكنولوجيا املعلومات يصبح أكثر فعالية عند ما تكون العمالة أكثر مهارة حيث أن العاالستثمار يف 

ألداء  اً بينهما عالقة طردية يف االقتصاد املبين على املعرفة، وبالتايل  فإن حتسن مهارات العمالة سوف يصبح شرط
القتصادي أفضل، وهكذا فإن زيادة عدد سنوات التعلم غري األكادميي للعمالة سوف يصبح جزءا من العمل 

  .1نفسه

                                        

، 2012/04/08خلط،، مدونة علي الغامدي، على االمعرفة إدارة المعرفة أو اقتصاد،علي الغامدي1
http://alghamdiaag.wordpress.com 
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ما كانت هذه العالقات أكثر مرونة وحيوية  لة يف العالقات املالية وبالتايل كأيضا يتطلب االقتصاد املعريف دينامكي
كلما كان االقتصاد ذاته أكثر دينامكية وحيوية، وهذا يتضمن مراجعة التشريعات العمالية مبا يكفل حترير انتقال 

طر الثقافية العمالة املاهرة بني منظمات األعمال دون فقدان مكتسباا والبد أن يكون ذلك ضمن األ
بأن ثقافة اتمع هي اليت حتدد  David landesيؤكد عامل التاريخ االقتصادي دفيد الندس  حبيث.للمجتمع

  1.الفرق بني الدول من حيث النمو واألداء االقتصادي
  :إال أن رسم سياسات جديدة للتخطيط االقتصادي تراعي األمور التالية

 .كييفزيادة قدرة العمالة واتمع على الت �
 .قليل التكلفة االجتماعية لعملية وخباصة العمالة املتضررة والتجمعات السكانية الصغرية والنائيةت �
زيادة قدرة املؤسسة وخباصة الصغرية على احلصول على االستشارات التكنولوجية املتخصصة والستثمار  �

 .  برأس املال املخاطر
يدركوا بأن الفشل، كجزء من عملية التعليم وليس اية املطاف مات أن ظاملنو ويف كل األحوال فإن على األفراد 

  .يولد الطاقات اإلبداعية لدى األفراد ويعدهم لتقبل املخاطر املتوقعة

  العالقة بين اقتصاد المعرفة وإدارة المعرفة3-2

ارة املعرفة واقتصاد استمدت إدارة املعرفة مفاهيمها  من كنف اقتصاد املعرفة وبالتايل يستدعي فهم العالقة بني إد
املعرفة قبل كل شيء فهم اقتصاد املعرفة، ذلك ألن اقتصاد املعرفة هو قبل كل شيء صريورة مستمرة، أي مبعىن أنه 

الفكر وليس ... اقتصاد يف طور التشكل والتكون، فإنه اقتصاد يعتمد بالدرجة األوىل على العقل وليس اآللة
وليس املوارد واألصول الطبيعية وبالتايل يقوم هذا االقتصاد بتطوير قوانينه املوضوعية املادة، املعرفة واألصول املعرفّية 

  .بطريقة رمبا ستكون خمتلفة عن النماذج االقتصادية التقليدية
تزايد االهتمام بإدارة املعرفة كمصدر رئيسي للميزة التنافسية يف املؤسسات ،حيث أكدت الدراسات والبحوث أن 

حتقق هذه امليزة إذا عرفت كيف تستثمر معرفتها التنظيمية داخليا من خالل مجعها وتصنيفها  املؤسسة ميكن أن
ونشرها واملشاركة الفاعلة ا وتطبيقها يف األنشطة املختلفة ومحايتها من التسرب والسرقة من قبل املنافسني وأكد 

التغريات والصراعات االجتماعية أن إدارة املعرفة قد جاءت كاستجابة صرحية لعدد من ) prusak(بروساك 
ظاهرة العوملة ، وزيادة مستوى تعقيد وحجم التجارة العاملية ، وزيادة حدة املنافسة : واالقتصادية واليت من أبرزها 

وتزايد أعداد املنافسني ، وسرعة وسهولة انتقال رؤوس األموال والعاملني وسرعة انتقال املعلومات وزيادة سيطرة 
دت إىل تزايد االهتمام باملعرفة املرتاكمة أركزية ، وغريها من العوامل اليت وتراجع االقتصاديات امل التكنولوجيا ،

                                        

، امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، جامعة اقتصاديات االستثمار في التكنولوجيا ودوره في ظهور اقتصاد المعرفةحممد حممود العجلوين ،  1
  23، ص2005قاصدي مرباح ورقلة، نوفمرب 
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وضرورة إدارا وتوجيهها بشكل سليم يؤمن للمؤسسة االستثمار األمثل للمعرفة وزيادة قدرا على مواجهة تلك 
  .1التحديات بكفاءة وفاعلية

  التكنولوجيا ونقل المعرفة 3-3

املنظماتواألفرادمنبناءوتوليداملعرفة، يف متكينتكنولوجيااملعلوماتاملعاصرة،بكافةأنواعهاوتطوراا،منالدوافعاألساسيةتعترب 
واستخداماحللواللتكنولوجيةلبعضمن عناصربناء وتوليداملعرفةتعتربظاهرةمعاصرةتطورتعربالعقودالقليلةاملاضية،وتتمعرب 

فالتعاونوالتشاركباملعرفةهيمناحللواللتيربزت عرب  .اإلنرتانت والشبكاتالتكنولوجيةاألخرى
  .تطوراتاملؤمتراتواحلواراتواملناقشاتعل�اخلطاملباشر

حتويالملعرفةالضمنيةإىل معرفة  :إنالتكنولوجياتاملستخدمةيف كلمنالعملياتاألربعة
ملعرفةاملعلنةإل�معرفةضمنيةميكنأننوضضمنية،وحتويالملعرفةالضمنيةإل�معرفةمعلنة،وحتويالملعرفةاملعلنةإل�معرفةمعلنة،وحتويال

 :حهاباآليت

 Tacit to Tacitتحوياللمعرفةالضمنيةإل�معرفةضمنية  1- 3-3

الطريقةالنموذجيةاألكثرفاعليةفيبناءاملعرفةالضمنيةوالتشاركبهامعاآلخرين هياللقاءاتوجهاًلوجه إن
إالأهنالكجزءاً ، لوجيااملعلوماتدورًاحبدهاألدىنوالتشاركباخلربة،والتيتكونفيالغالبلقاءاتغريرمسية،والتيتلعبفيهاتكنو 

متزايداًمناللقاءاتوالتفاعالتبيناألشخاصتستخدمإمكاناتوسائالالتصالوالبحث املباشر، املعروفبإمسالربجمياتاجلماعية 

 .2وتستخدممثلهذهالوسائإلمااستكماالًلعددمناللقاءاتواالجتماعاتالتقليدية،أوفيبعضاألحيانتكونبديًالعنها
 .منرباجمالتطبيقالتيتساعداألفرادللعملسوية فيمجاميععمألوفرقاً عاماً وتعدالربجمياتاجلماعيةنوع

وإنالربجمياتاجلماعيةتدعم،إل�حدما،كاللوجوهاألربعةمننقل املعرفة، 
 Lotus Notesومنأمثلةالربجمياتاجلماعيةاملعاصرةلوتسنوتس

ويسمحبشت�التطبيقاتفيمجاالملشاركة الذييقدمتسهيالتفيمجاالملشاركةبالوثائقواملناقشات،
 .باملعلوماتوبناءوتنفيذخدمةالتوافقاملتزامنأوالدردشة

ومنتجارباملشاركةباملعرفةواخلربةالغنيةهيالتطبيقاتاخلاصةباللقاءاتاملتزامنةيف الزمناحلقيقيوعل�اخلطاملباشر 
رةهذهعل�مؤمتراتفيديوية وتشتمل التطبيقاتاملتزامنةاملباش .والتيهيواحدةمنخدماتالربجمياتاجلماعية

  . 3ونصوص،إضافةإل�الدردشة

                                        

 http://alghamdiaag.wordpress.com، 2012/04/08، ، على اخلط،مرجع سبق ذكره،علي الغامدي1

 92، ص2006، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، لمعرفةالمدخل إلى إدارة ا، عامر إبراهيم قنديلجي2
 96ص، 2007،األردن، التوزيع، دار املناهج للنشر و إدارة المعرفة،سعد غالب ياسني3
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 .أمامشاكلوحمدداتالربجمياتاجلماعيةاملستخدمةفيبناءاملعرفةالضمنيةواملشاركة ا فتكمنفيدرجةالثقةاملتكونةبيناملشاركني
 .وكذلكإجياداألشخاصالذينيمتلكون االهتماماتاملشرتكة،ليرتشحوا باالنضمامإل�اموعة

 Tacit to Explicitفةالضمنيةإل�معرفةمعلنةتحوياللمعر 2- 3-3

إنعمليةالتجسيدواإلظهار هيالتيتتوجهنحوحتويالملعرفة 
الضمنية،إل�معرفةمعلنة،تشتملعل�املعلوماتاملتعلقةبنماذجفكريةميكنالتشاركبها،واليت 

ونظماملشاركة .ميكنفيمابعدطرحهاوإثاراواحلصولعل�مردودامتنخالالحلوار
وان جمموعاتاألخبار .  ماعيةاألخرÑتستطيعأنتدعمهذاالنوعمنالتواصإلل�حدماوالتعاونوالربجمياتاجل

فمجموعاتاألخبارواملنتدياتاملشاة .وخدمةالقوائموماشاهما،هيمناألدوات،املهمةفياحلصولعل�معرفةضمنيةغريمعلنة

 .1يفامتفيدةللمعرفةوانالوثائقاملنتجةمنهذهاملنتديات تصبحأرش .ميكنهاأنتسهمباملعرفة،منخاللطلباتاملساعدة
وعل�هذااألساسفإن  .وغالباًماتسهماألسئلةواألجوبةفيإنعاشهذاالنوعمناملعرفة

 .تكنولوجيااملؤمتراتتمكنمناقتناصاملعرفة،سواءمنقبالتمعاملطلعالواسع،أومن جمموعةمناخلرباءالقلةاملشاركني

 Explicit to Explicitتحوياللمعرفةالمعلنةإل�معرفةمعلنة3- 3-3

االتسهمفيهالتكنولوجيااملعاصرةبشكلواسعوواضح،عل�اعتبارأنتكنولوجيا هذا
 .املعلوماتواملعرفةتتعاملمعاملعلوماتواملعارفاملنشورةواملتداولة،فهياألقربإىل املعرفةاملعلنة

فحاملايتمفهمواستيعابواقتناصاملعرفةالضمنيةغرياملعلنةفإاتتحول 
 .ربيداإللكرتوين،والعروض،وصفحاتالويب، لتكومنتاحةإل�بقيةاألفرادواملنظماتعادةال�معرفةمعلنة،لتسهمفيالتقارير،وال

 .وقدساعدتالتكنولوجيافيتحسيندوافعاملشاركة، وتقليالملعوقات،فيإنتاجالوثائقاإللكرتونيةالقابلةللمشاركةباملعرفة
علنة،هيكتابة وبالرغممنأنالطريقة األكثرشيوعاًفياملشاركةباملعرفة،وحتويالملعرفةاملعلنةإل�معرفةم

الوثائق،إالأنالتكنولوجيااملعاصرةجعلتمناملمكناستخدامطرقأخرÑمناملشاركة والتحويل،مثل 
التسجيالتالصوتيةالرقميةوالتسجيالتالفيديوية،والتيأصبحتسهلةاالستخدام 

واإلنتاج،وخاصةهلؤالءالذينيمتلكونالقدرةعل�الوصوإلل�مثلهذهالتكنولوجياتواملعرفة يف 
فالشخصاخلبري،الذييمتلكمعرفةمعلنةقدجيدأمناألسهل .داممعداااستخدامهاواستخ

. احلديثلجهازتصويرصغريمثبتعل�احلاسوب،منالكتابة،أوحت�تسجيلهصوتياًعرب أجهزةااللتقاطسهلةاالستخدامومتوفرة
 إضافةإل�ذلكفإمنثلهذهالوسائالإللكرتونية الرقمية متوفرةعربشبكاتاالتصاالملتاحة،عندماتتوفرسعةالنطاق

والبدمناإلشارةهناإل�أنوسائاللنشرواالتصاالملعرفيةالرقميةغريالنصية .املطلوبة
هلاحمدداااملتمثلةفيصعوبةالبحثعنهاواستعراضها،فضًالعن الدقة املطلوبةيف 

                                        

 312، صمرجع سبق ذكرهبن عيشاوي أمحد، 1
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لذافإا،أي  .التنفيذ،مقارنةبطرقكتابةوطباعةوعرضالوثائقاالعتيادية

  .1داماًبالنسبةإل�املعلوماتواملعارف األرشيفيةاحملفوظةاألخرىوسائاللتسجياللصوتيةوالفيديويةالرقمية،هيأقالستخ

 Explicit to Tacitتحوياللمعرفةالمعلنةإل�معرفةضمنية4- 3-3
فنظامإدارةاملعرفةينبغي،باإلضافةإل�اسرت .ينبغيأنتساعدالتكنولوجيااملستخدمينوالباحثينفيإجيادوتشكيلمعرفةضمنيةجديدة

وهذامايقودناعادةإل�املعرفة .واالستخدام املثمرللمعلوماتجاعاملعلومات،أنيسهاللتفهم
 .وطريقةمعاجلةاملعرفةالضمنيةميكنأن تدعمالفهم

 .مثالذلكوضعوثيقةفيسياقهااملوضوعي،ممايساعدالباحثواملستخدمعل�فهم إمكاناتالتطبيق،أوالقيمةاالحتماليةملعلوماا
 .وثائقيساعدالباحثينفيالتعلمعنطريقاكتشاففضاءاملعلوماتوإناكتشافالعالقةبينالوثائقواملفاهيماليت حتملهاهذهال

هنالكعدةجمموعامتنالتكنولوجياتباإلمكاناستخدامهافيتأميناملعرفةالضمنيةمن 
خالاللتعلم،وخاصةعنطريقاملواقعاإللكرتونيةاخلاصةمبايسم�التعليمعل�اخلط املباشر أوالتعلمعنبعد،ففيداخل املنظمات 

 .الميزافياملسائاللتشغيلية،مندوناحلاجةإل�اجلهد املبذولفيالتنقلوالسفرطلباًالتعلميكونللتعلمعل�اخلطاملباشرمث
كذلكفإنالكتطبيقاتوأدواتأخرÑتدعمموضوعات 

، إضافة وهنالكأساليبووسائالإليضاحالتيتساعدالباحثواملستخدمفي فهماملعلوماتاملعروضةبطريقةأسهلد،التعلمعنبع

  .2أكثرسهولةوفهماً اً يةلكيتجعلمنالتصفح واإلحبار والتحريعناملوضوعاتأمر وسائلتستخدمفياملواقعاإللكرتونإل�
  

   

                                        

 99ص، مرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني، 1
 94، صمرجع سبق ذكره، عامر إبراهيم قنديلجي2
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  :خالصة

رغبة منها على مواكبة التطور احلاصل يف جمال التقنية ويف وسائل االتصال احلديثة، والتكيف مع اريات 
واالحداث السريعة اليت تعرفها البيئة التكنولوجية والتنافسية على حد سواء، بات لزاما على املؤسسات واملنظمات 

املعلومات، من خالل امتالك منظومة معلوماتية كفأة أن تويل اهتمامها على املعلومة اليت صارت ركيزة اقتصاد 
  .وفعالة

يشكل توظيف التكنولوجيا يف جمال التسيري، غاية كل مدير وحتد لكل مسري يف نفس الوقت، من أجل رسم 
السياسات واالسرتاتيجيات وبلوغ االهداف املسطرة بنوع من الدقة، أين يبقى العامل التكنولوجي هو رأس املال 

 .مار احلقيقي لكل املنظماتواالستث
من أبرز مظاهر مواكبة التكنولوجيا اليت تسعى إليها املنظمات، امتالك مواقع إلكرتونية، ألن تكون نافذة 
ملستخدمي االنرتنت بأن يطلعوا على أداءها، ودخول املنظمة يف عامل التجارة االلكرتونية، األمر الذي أدى بنا إىل 

  .ث عنها وعن مجلة من املواضيع ذات الصلةختصيص الفصل املوايل للحدي



  

  

  

  

  الفصل الرابع

  التجارة االلكترونية العالمية

  -الخصائص واآلليات –
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  :تمهيد
 ،بالتسويق عرب االنرتنت بشكل ملحوظو مع مرور الوقت، ومع تطور التقنية، ازداد االهتمامبالتجارة اإللكرتونية 

فمع تطور اهلواتف الذكية، واالزدياد الكبري لعدد املستخدمني للشبكات االجتماعية، ومع سهولة عمل وتطوير 
،أصبح التسويق تقنيات االتصال الكبري واقع خالل ساعات أو حىت دقائق، ومع ازدياد سرعات االنرتنت وتطورامل

وأصبحت أيضًا جماًال من الصعب  ،شركات واألفرادهاجسًا ألغلب اليشكالن عرب االنرتنت والتجارة اإللكرتونية 
  .جداً إنكاره أو التخلي عنه

 اإلدارة اإللكرتونية جماالت خمتلفة، مثل إدارة املعرفة والعملياتاإللكرتونية، تضم باإلضافة إىل التجارة اإللكرتونية
إلكرتونيًا على مستوى املشروعات  إدارة األعمال ،منظومة األعمال اإللكرتونية تعىنواحلكومة االلكرتونية، حيث 

الوظائف واخلدمات احلكومية اليت جيري تنفيذها بالوسائل باحلكومة اإللكرتونية  تمبينما  ،أو املنظمات اخلاصة
  .اإللكرتونية إىل املواطنني دف تقدمي املنفعة العامة

االلكرتونية، وما حققته بعض التجارب الدولية يف حناول يف هذا الفصل إلقاء نظرة على جوانب هلا عالقةبالتجارة 
  :هذا الصدد، باإلضافة إىل البعد النظري هلا من خالل النقاط التالية

  
  التجارة اإللكترونيةاهيم مرتبطةبمف .1
  اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية .2
  التسويق اإللكتروني والتجارة النقالة .3
  ةواقع وفاعلية التجارة االلكترونية العالمي .4
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  التجارة اإللكترونيةمفــاهيممرتبطة ب: المبحث األول
اإللكرتونية إيضاح املتغريات اليت أدت إىل ظهور تلك املفاهيم ومعرفة  تتطلب دراسة اإلطار املفاهيمي للتجارة

  .الفرق بينها وبني األعمال التقليدية ومعرفة ما هي مكونات ومالمح تلك املفاهيم
  :اآلتيةحيث يتناول هذا املبحث املطالب 

  اإلنترنت والشبكات: المطلب األول
  المستهلك االلكتروني والمؤسسة االفتراضية: المطلب الثاني

 اإلدارة االلكترونية واألعمال االلكترونية: المطلب الثالث
 الحكومة االلكترونية: المطلب الرابع

  
  اإلنترنت والشبكات:المطلب األول

  اإلنترنت1-1
 نشأة وتطور اإلنترنت 1- 1-1

فقد . تُعد اإلنرتنت إحدى أهم إجنازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر يف عاملنا املعاصر، بل رمبا هي أكثرها قوة
بات بإمكان أي شخص استخدام اإلنرتنت اليت ال حتتاج إىل شفرات خاصة أو أجهزة كمبيوتر خاصة، إضافة إىل 

  1.من أي مكان يف العامل الذي وصلت اإلنرتنت إىل أقطابه كلهاإمكانية الولوج إليها 
حنو أربعني سنة، وبعد غزو روسيا للفضاء، وبدء سباق التسلح النووي يف عهد احلرب الباردة، طُرِح يف أمريكا  منذ

كيف ميكن ضمان استمرارية االتصاالت بني السلطات األمريكية يف حالة نشوب حرب : بقوة السؤال التايل
 نووية؟

، وحماولة االسرتاتيجيةبدراسة هذه املسألة   RANDولإلجابة عن هذا السؤال، ُكلفت شركة حكومية تدعى
إجياد احللول املناسبة هلا، ومتخضت الدراسة عن وجوب بناء شبكة المركزية تعتمد مبدأ حتويل الرسائل إىل حزم، 
وهو مبدأ ينص على تقسيم الرسائل اإللكرتونية إىل وحدات تدعى احلَُزم، ميكن للمرِسل إرساهلا عرب جمموعة من 

 .مث ُجتمع هذه احلَُزم لدى املستقِبل لتشكل الرسالة الُعَقد،
  ، نفذت وزارة الدفاع األمريكية مشروع هذه الشبكة عملياً وأمستها أربانت1969ويف عام 

)AdvencedResearch Project Agency ARPANET(2 إذ َرَبطت هذه الشبكة جمموعة ،
  .أجهزة كمبيوتر عمالقةمن اجلامعات األمريكية عرب أربع ُعَقد مكونة من 

                                                           
1Laurent HERMEL et Anne-Laure NICOLAS, Le Multimédia Marketing et Internet, 
édition ECONOMICA, Paris, 1997, p39 
2http://www.whatis.com/WhatIs_Definition_Page/0,4152,213782,00.htm. 
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وجتلت فائدة هذه الشبكة يف نقل املعلومات بسرعة هائلة بني تلك األجهزة، كما أتاحت للعلماء والباحثني 
 .إمكان االستفادة املشتَـرَكة من موارد أنظمة الكمبيوتر لديهم رغم تباُعد املسافات

  تعريف اإلنترنت 2- 1-1
على أنه جمموعة من الشبكات املختلفة اليت  - يف أوائل الثمانينيات - انتشار استخدام مصطلح اإلنرتنت  بدأ

، وهي جمموعة )TCP/IP(بروتوكول اإلنرتنت/ جمموعة بروتوكوالت التحكم باإلرسالترتبط فيما بينها بوساطة 
 1.روتوكوالت طورا وزارة الدفاع األمريكية، إلتاحة االتصاالت عرب الشبكات املختلفة األنواعب

للوصول إىل املعلومات عرب ) menus(ومع بداية التسعينيات، ظهرت واجهة تستخدم النصوص وتعتمد القوائم 
ت كانت ظهور شبكة الويب ولكن الثورة احلقيقية يف عامل اإلنرتن  Gopherالعامل، وتُدعى هذه الواجهة ،

، وهي خدمة سهلة االستخدام تعتمد يف عرض املعلومات )World Wide Web- WWW(العاملية 
  . على النصوص والُصَور والصوت والفيديو، ومما ساعدها على االنتشار مضاعفة سرعة خطوط االتصال

 خدمات اإلنترنت3- 1-1
ما حققته اإلنرتنت من فوائد عظيمة ومجة، إال إنه مازال هناك الكثري من  وهيوهناك حقيقة ال ميكن إنكارها، 

 :األشياء اليت ميكن حتقيقها، نذكر منها
 .خدمة  تلنت اليت تستخدم للولوج إىل أجهزة الكمبيوتر البعيدة -
 .خدمة غوفر اليت سهلت الولوج إىل املعلومات على اإلنرتنت بوساطة برنامج واحد فقط -
 .ل نقل امللفات اليت تنقل امللفات الكبريةخدمة بروتوكو  -
اليت يسهل التنقل عرب حمتوياا املفيدة واملمتعة عن طريق النقر والتأشري  WWWشبكة الويب العاملية  -

)point-and-click.( 
 :وسنورد بإجياز بعض اخلدمات واملنافع اليت ُميكن ملستخدمي اإلنرتنت اإلفادة منها

 البريد اإللكتروني: أوال
الربيد اإللكرتوين خدمة واسعة االنتشار، إذ إنه أسرع وأرخص من الرسائل الورقية، وأكثر سرية من املكاملات 

وقد حل الربيد اإللكرتوين حمل الربيد العادي عند نسبة كبرية من الشركات . اهلاتفية، وأقل إزعاجًا من الفاكس
مكانية إرسال ملفات الوثائق والصور والصوت، على شكل إذ يُقدم الربيد اإللكرتوين إ. والبلدان وحىت األفراد

@ ُمرفقات، لتعرب العامل من أدناه إىل أقصاه يف بضع دقائق أو ثوان، تتميز عناوين الربيد اإللكرتوين بوجود الرمز 
ملوجودة فيها، حيث ُمتثل احلروف املوجودة قبل الرمز من جهة اليسار اسم الشخص أو الشركة، بينما تشري الرموز ا

الذي يستضيف صندوق الربيد اإللكرتوين هلذه الشركة أو ذلك ) Server(إىل عنوان اخلادم @ بعد الرمز 
 2.الشخص

                                                           
1Laurent HERMEL et Anne-Laure NICOLAS, OP-CIT, p40 

  78، ص2000، دار الرضا للنشر،عمان، 4سلسلة الرضا لإلنرتنت التسويق عبر اإلنترنت،  طالل عبود،2
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 1الحوار ومؤتمرات الفيديو: ثانيا
احلوار أو الدردشة من النشاطات اليت حتظى بشعبية واسعة مشاة لتلك اليت يتمتع ا الربيد اإللكرتوين، إذ  يـَُعدّ 

وخيتلف احلوار عن الربيد اإللكرتوين كونه شكًال فورياً . ميارس الناس احلوار على اإلنرتنت بكثرة ولساعات طويلة
  .من أشكال االتصال

ة أشخاص يف وقت واحد، القنوات أو الغرف من خالل أمساء خمتصرة، مؤمترات من أشكاله برامج احلوار بني عد
؛ اليت ُمتكن جمموعة من األشخاص، يف أماكن متباعدة، من مشاهدة ومساع )videoconference(الفيديو 

امريا و يعد هذا الشكل من االتصاالت تفاعلياً، إذ ُتستخدم فيه الك. بعضهم وإجراء املناقشات يف لقاء افرتاضي
 .وامليكروفون وتظهر الصور على الشاشة، وخيرج الصوت من السماعات

 2االستعراض والبحث: ثالثا
ملستعرضات اليت تستخدم للولوج ا البحث عن املعلومات بوساطة حمركات البحث،واستعراض الصفحات عن طريق

حبسب الكلمات املفتاحية  إىل خمتلف مواقع الويب بسهولة وتستخدم هذه احملركات للبحث عن مواقع حمددة
)keywords (اليت نريد البحث عنها أو باعتماد تقنيات أخرى عديدة. 

 3إنشاء مواقع ويب: رابعا
تُنَشأ مواقع الويب لوضع معلومات حول شخص أو منظمة أو شركة على اإلنرتنت، ويتألف كل موقع من جمموعة 

الصفحة األوىل للموقع بالصفحة االفتتاحية من الصفحات اليت ترتبط ببعضها عرب روابط، تدعى 
)homepage( وحتوي هذه الصفحة عادة اسم املوقع سواء كان شخصًا أم شركًة أم هيئة، وبعض عبارات ،

) Free space(كما أن بعض املواقع تُقدم مساحة . الرتحيب، وصورا وقائمة روابط ملواقع مفضلة على الويب
مقابل أن يكون عنوان املوقع اجلديد جزءًا من عنوان املوقع الذي يقدم هذه إلنشاء مواقع شخصية على الشبكة 
  .اخلدمات كنوع من اإلعالن والدعاية

 4الترفيه: خامسا
جيد الناس أيضاً الكثري من التسلية واملتعة على اإلنرتنت، إذ ميكن للمرء أن يلعب باأللعاب املوجودة على الشبكة 

مشاهدة املسرحيات : ُتشكل اإلنرتنت وسيلة بديلة للكثري من النشاطات مثل كما. مبفرده أو مع أشخاص آخرين
اإلذاعية والتلفزيونية، ومشاهدة املعارض الفنية، واالستماع إىل املوسيقى، وقراءة الصحف واالت، إضافة إىل 

  .مراقبة مواعيد األفالم والربامج التلفزيونية وما إىل ذلك
  

                                                           
  76، ص المرجع السابق1
  مرجع سبق ذكره، ]على اخلط[،اإلنترنت، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،  2

3Laurent HERMEL et Anne-Laure NICOLAS, OP-CIT, p 63 
  مرجع سبق ذكره، ]على اخلط[،اإلنترنت، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،  4
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 1التجارة اإللكترونية: سادسا
هلا للتوسع وزيادة قنوات التبادل والبيع، ولذلك استخدمت  تتاحال تدخر قطاعات املال واألعمال أي فرصة 

اإلنرتنت على نطاق واسع يف األغراض التجارية، وفتحت جماًال للشركات لتقدمي املعلومات اخلاصة مبنتجاا 
وخدماا لشرائح عريضة من الزبائن واملتعاملني، ومن أبرز هذه اخلدمات حصول الزبائن على ردود فورية على 

، ورفعت هذه اخلدمات )مستندة إىل أنظمة مؤمتتة للرد على املشاكل احملددة بدقة(فسارام ومالحظام است
جمتمعة من نسبة بيع البضائع وشرائها عن طريق اإلنرتنت، بل أصبحت أعمال التجارة اإللكرتونية من أكثر 

أن تزيد سرعة وصوهلا إىل األسواق  ومسح ذلك لعدد أكرب من الشركات يف. النشاطات شيوعا يف فضاء اإلنرتنت
 .العاملية بعد أن كانت مثل هذه النشاطات حكرا على الشركات الكبرية والتجمعات االحتكارية

  
  مفهوم الشبكات1-2
 تعريف الشبكات 1- 1-2

شبكة الكمبيوتر هي جمموعة من أجهزة الكمبيوتر واألجهزة احمليطية اليت تتصل ببعضها، وتُتيح ملستخِدميها أن 
ال جيب أن يقّل احلّد .2يتشاركوا املوارد واألجهزة املتصلة بالشبكة مثل الطابعة واملودم  وحمرك القرص املدمج وغريها

 :األدىن ملكونات شبكة الكمبيوتر عن
 .زي كمبيوتر على األقلجها - 
 .تشكل البطاقة جسر االتصال بني الكمبيوتر وأسالك النقل اليت تربط مكونات الشبكة: بطاقة شبكية - 
 .وسط ناقل لالتصال بني عناصر الشبكة مثل الكبالتواألسالك أو األمواج القصرية واأللياف الضوئية - 
 .مكونات الشبكة واملواصفات التقنية الواجب توفرها بروتوكول اتصال حيدد خوارزمية ختاطب - 
نظام تشغيل شبكي يقدم خدمة تنظيم صالحيات وحقوق املستخدمني يف الوصول إىل املوارد واألجهزة  - 

  مايكروسوفت ويندوز مبختلف نسخه كاملشرتكة على الشبكة  
  
 تصنيف الشبكات 2- 1-2

  :ناًء عليها، نورد أمهها كما يليالعديد من املعايري اليت ميكن تصنيف الشبكات ب يوجد

                                                           
، ]على اخلط[،التجارة اإللكترونية، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،   1

http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetConcepts/E-
COMMERCE.asp  

، ]على اخلط[،التشبيك، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،  2
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetConcepts/NETWO

RKING.asp  
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  :1تصنيف الشبكات بناًء على قدرات الحوسبة: أوال
  شبكة ذات حوسبة مركزية - 
  شبكة ذات حوسبة مستقلة  - 
 شبكة ذات حوسبة مشرتَكة  - 

 :2تصنيف الشبكات بناًء على عالقة األنظمة ببعضها: ثانيا
شبكة حتتوي على طرفيات متوازنة القدرات يتم فيما بينها تباُدل ): peer to peer(شبكة الند للند  - 

  ). مثل الطابعة أو املاسحة أو املودم(امللفات والربيد وتشاُرك املوارد 
ترتكز يف هذه الشبكات خدمة أو أكثر يف إحدى ُعَقد ): client/ server(املستفيد / شبكة اخلادم - 

  . ؛ وهي اجلهاز اخلادمالشبكة
  :3تصنيف الشبكات بناًء على التوزّع الجغرافي: ثالثا

يف (شبكة موجودة يف مساحة جغرافية حمدودة ): Local Area Network- LAN(الشبكة احمللية  - 
  .، وينُدر أن تتعّدى الشبكة احمللية ميال واحدا)مدرسة أو بناية واحدة مثال

متتد حدود هذه ): Metropolitan Area Network-MAN) (ليتانشبكة ميرتوبو (شبكة املدينة  - 
الشبكة إىل مساحة أكرب من مساحة الشبكة احمللية، فقد تشمل شبكة ميرتوبوليتان مدينة كاملة أو جمموعة 
مدارس ولكنها حتافظ على هيكلة الشبكة احمللية نفسها من حيث استخدامها خلطوط اتصال خمصصة ذات 

 .توكوالت حمددةسرعات عالية وبر 
متتد هذه الشبكة على منطقة جغرافية كبرية ): Wide Area Network-WAN(الشبكة الواسعة  - 

جدا، فقد تشمل أقطارا متعددة أو قد تصل حدودها إىل العامل أمجع، وتـَُعّد اإلنرتنت مثاال جيدا عليها فهي أكرب 
 .الشبكات الواسعة حىت اآلن

شبكات بأسالك أو ال سلكية أو بألياف ضوئية أو أي نوع وسيلة االتصال  وهناك تصنيفات أخرى بناًء على
  . باألشعة حتت احلمراءأو  بأمواج الراديو

 اإلنترانت 3- 1-2

                                                           
1 Stephen P.BRADLEY et Richard L.NOLAN, Internet, Intranet, Réseaux, mieux 
identifier et répondre aux besoins des clients grâce aux nouvelles technologies de 
l'information, édition MAXIMA,Paris,1999, p:15. 
2IDEM,p16 

، ]على اخلط[،التشبيك، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،  3
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetConcepts/NETWO

RKING.asp  
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تطلق تسمية اإلنرتانت على التطبيق العملي الستخدام تقنيات اإلنرتنت والويب يف الشبكة الداخلية للمؤسسة أو 
داري وحتسني آليات تشارك املوارد واملعلومات واالستفادة من تقنيات احلوسبة الشركة، بغرض رفع كفاءة العمل اإل

 .  1املشرتكة
  : تنبع احلاجة إىل اإلنرتانت يف الشركات املتوسطة والكبرية من األسباب التالية

انت ميكن للشركة أن تستغين عن الكثري من املطبوعات والنماذج الورقية اليت تقدم اإلنرت : تقليص التكاليف - 
 .دليل اهلاتف، طلبات الصيانة، واخلدمات اإلدارية املتعددة: حلوال إلكرتونية هلا مثل

ُخيفض استخدام اإلنرتانت الكثري من الوقت الضائع يف االتصال بني عناصر الشركة، كما يُؤمن : توفري الوقت - 
  . وسيلة ضمان لدقة سري االتصاالت وعدم تكرارها

اجلديد الذي تنفرد به اإلنرتانت هو إمكانية النفاذ إىل موارد املعلومات عن طريق تطبيق :االستقاللية واملرونة - 
واحد هو املستعرض ومن منصات عمل خمتلفة، ُمتكن هذه الصفة املستخدمني من الولوج إىل حمتويات اجلهاز 

  . اخلادم بغض النظر عن منصة العمل اليت يعملون عليها
  م شبكة اإلنرتانت مجيع خدمات اإلنرتنت وتقنيات الويب ملستخدميها تقد: تسخري خدمات اإلنرتنت - 
  
 اإلكسترانت 4- 1-2

شبكة اإلكسرتانت هي الشبكة املكّونة من جمموعة شبكات إنرتانت ترتبط ببعضها عن طريق اإلنرتنت، وحتافظ 
  . 2بينهاعلى خصوصية كل شبكة إنرتانت مع منح أحقية الشراكة على بعض اخلدمات وامللفات فيما 

 : وبناء على التعريف السابق ميكن أن جند تطبيقات شبكة اإلكسرتانت يف ااالت التالية
 ). Clients Training(نظم تدريب وتعليم العمالء  -
 .نظم التشارك على قواعد البيانات بني اجلامعات ومراكز األحباث التابعة حلكومة ما أو إلدارة معينة -
 .الية واملصرفيةشبكات مؤسسات اخلدمات امل -
 نظم إدارة شؤون املوظفني واملوارد للشركات العاملية املتعددة املراكز  -

  . اخل....لفروعوا
كما تساهم اإلكسرتانت للشركات يف تسهيل عمليات الشراء يف الشركات، متابعة الفواتري،خدمات التوظيف 

 .وتواصل شبكات توزيع البضائع

                                                           
1Francis VIDAL, Pierre-Yves SAINTOYANT et Jean MEILHAUD, Objectif Intranet Enjeux 
et Applications, LES ÉDITIONS D'ORGANISATION, Paris,1998, p17 

، ]على اخلط[،اإلكسترانت، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،  2
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetConcepts/E-

XTRANET.asp. 
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  : 1قطاع األعمال الذي يُقسمها إىل األنواع التاليةيعتمد تصنيف شبكات اإلكسرتانت على 
 شبكات إكسرتانت التزويد  - 
 شبكات إكسرتانت التوزيع  - 
 شبكات إكسرتانت التنافسية  - 

  
 مختلف أنواع الشبكات 1-4الشكل رقم 

 
  
  
  
  
  
  

  
 ,CHAMPEAUX JACQUES , BRET CHRISTIAN, La Cyber entreprise, dunod:المصدر

paris, 2000, p203  

إضافة إىل ما سبق، صنفت الشبكات أيضا بناءا على جمال األعمال إىل ثالث مستويات، واليت عرفت لدى العام 
ألنرتانت وهي الشبكة اليت تربط عدة أجهزة على مستوى نفس البناية، واالكسرتانت واليت تربط عدة واخلاص با

مؤسسات وهيئات ببعضها البعض على نطاق حمدود، أما االنرتنت فهي الشبكة الواسعة النطاق اليت تربط كل من 
 .لديه القدرة على التصفح من أفراد ومؤسسات مهما كان موقعهم

  
  المستهلك االلكتروني والمؤسسة االفتراضية:انيالمطلب الث

  المستهلك االلكتروني 2-1
أدى التقدم اإللكرتوين الكبري والسريع والتطورات اهلامة الكبرية يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، إىل تغيري 

فقد أصبح , على حد سواءطبيعة ومنط احلياة االقتصادية لكافة املستهلكني سواء يف الدول املتقدمة أو النامية 
بإمكان املستهلك اليوم أن يتسوق ويتم كافة تعامالته التجارية واملصرفية من املنزل، وأصبح بإمكانه أن يعمل 

  .ويدفع إلكرتونيا عن طريق احلاسب بدون جهد
  تعريف المستهلك االلكتروني 1- 2-1

                                                           
 المرجع السابق1

 نيتااألنتر 

 االكسترانت
 األنترنيت
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السلعة أو اخلدمة املعروضة يف السوق املستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي، حيوز أو ميلك أو يستخدم 
  1.عرضا مهنيا، ال يكون الذي صنعها، أو حوهلا، أو زرعها، أو عرض اخلدمة ضمن اإلطار جتاري أو مهين

  :2يستخدم مفهوم املستهلك عادة لوصف نوعني من عناصر االستهالك
  .ل أحد أفراد أسراتهوخدمات لالستعمال الشخصي، أو الستعما االذي يشرتي سلع: املستهلك الفرد - 
الفرد املسؤول داخل مؤسسة ما، لشراء مواد خام، أو معدات، دف إدارة : املستهلك التابع للمؤسسة - 

  .املؤسسة، فيقوم بشراء املواد اخلام دف تصنيعها، واخلروج مبنتجات خاصة ا
ذلك الشخص الذي يربم العقود اإللكرتونية املختلفة من شراء و  فهو مبفهومه الضيق، أما املستهلك االلكرتوين

أجيار وقرض وانتفاع وغريها من أجل توفري كل ما حيتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته الشخصية أو العائلية 
  3.دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له اخلربة الفنية ملعاجلة هذه األشياء وإصالحها

ما املفهوم الواسع فيشمل مجيع الوحدات سوآءا احلكومية أو التابعة للقطاع اخلاص املشرتية للسلعة أو اخلدمة أ
 .دف إنتاج السلعة أو تقدمي خدمة أو إعادة البيع ومبا فيها غري اهلادفة للربح

  :تصنيف المستهلكين على الخط 2- 2-1
اعتبار أن املستهلك االلكرتوين هو باألساس مستخدم اإلنرتنت أو متصفح هلذه الشبكة، فبمكن تصنيف  على

  4:املتصفحني إىل
وهم األفراد الذين ال يكونون متصلني أو ينقطعون عن االتصال  :No Showsغير الظاهرين  2-1- 2-1

  . سنة وما فوق 65يوما تقريبا، معظمهم ترتاوح أعمارهم ما بني  30ملدة تزيد عن 
ن على شبكة اجتماعية و ن الوحيدو عادة هم املستخدم: New comersالقادمين الجدد  2-2- 2-1

  .واحدة ونشطهم قليل، وال يكونون متصلني إال عند أحداث معينة
هم الذين قد يكونون متواجدين على عدة شبكات يف الوقت  :Onlookersالمتفرجين  2-3- 2-1

األسرة (كات ومنشورات حمدودة جدًا ونادرة، تواجدهم أساسا لرصد أنشطة مقربيهم ذاته، ولكن لديهم  مشار 
  )...والزمالء واألصدقاء

                                                           
  20، ص2007الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، حماية المستهلك في المعامالت اإللكترونيةخالد ممدوح إبراهيم، 1
  15، ص 1998، الطبعة الثانية، مكتبة عني مشس، مصر،  المفاهيم واالستراتيجيات: سلوك المستهلك اوي، نيعائشة مصطفى امل2
 ، على اخلط،25/01/2013شبكات املعرفة اتمعية  كنانة اونالين،  ،حماية المستهلك االلكترونيأمحد السيد كردي، 3

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/275121  
4Aref JDEY,Les 6 profils types d’internautes sur les medias sociaux, le blog de la veille 
technologique et de l’intelligence compétitive, 25/01/2013 on line, 

http://www.demainlaveille.fr/2012/07/05/les-6-profils-types-dinternautes-sur-les-medias-
sociaux.  
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وهم الناشطون بشكل أساسي على فيس بوك وتواجدهم على هذه  :Cliquersالناقرون 2-4- 2-1
  .الشبكة فقط وبشكل مكثف، يتقامسون الصور والفيديو والصوت والتعليقات، أغلبهم من النساء

وهم حاضرون على الشبكات  :mix-n- minglersاالجتماعيون المختلطون  2-5- 2-1
العديد من العالمات التجارية لالستفادة من العروض اخلاصة االجتماعية املتعددة يف نفس الوقت، مهتمون بإتباع 

 .وهم على قدر كبري من االهتمام مبشاكل األمن واخلصوصية والبيانات الشخصية
وهم الشرحية من املتصفحني األكثر تدخال واألكثر نشاطا على الشبكات  :sparksالمداومون 2-6- 2-1

 .لعالمات التجاريةاالجتماعية، غالبا ما يلعبون دور السفراء ل
  
  :الشراء والبيع اإللكترونيين 3- 2-1
  :الشراء االلكتروني 3-1- 2-1

هو تطبيق تكنولوجيا «تتمثل أمهية الشراء االلكرتوين يف الزيادة يف النقدية احملصلة النهائية، والشراء االلكرتوين 
  1.» تكلفة املنتجاالنرتنت على عملية شراء البضائع واخلدمات اليت تسهم بشكل غري مباشر يف

تعترب التكلفة املباشرة، تلك التكلفة اليت تدخل مباشرة يف عملية انتاج املنتج، أما التكلفة غري املباشرة فهي اخلاصة 
  ...بالدعاية واالعالن وطاقم العمل وغريها

أمهية واليت ترتاوح داخل أي مؤسسة هناك دائما احلاجة إىل السماح للعديد من املوظفني بشراء األشياء اليت متثل 
بني حرب الطابعات إىل اخلدمات اليت تقدم من خالل قاعة تقدمي املشروبات، مع االحتفاظ بنوع من الرقابة 

  .والسيطرة على عمليات الشراء تلك، لضمان احلصول على أفضل األسعار وأعلى مستوى من اجلودة
قاء على السيطرة املركزية على املشرتيات اليت حتتاج إليها فنظام الشراء االلكرتوين يتيح توزيع مهمة التنفيذ مع اإلب

  .الشركة لالستمرار يف العمل
  
  
  
  
  

  فوائد الشراء اإللكتروني 1-4الجدول رقم 
  

  منخفضة  التكلفة املبدئية

                                                           
  55، ص2003، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 1، طإدارة األعمال التجارية االلكترونيةجمموعة يورك برس، 1
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  وقت التنصيب
  تكلفة التشغيل والصيانة

  تكنولوجيا املعلومات
  الصيانة اإلدارية

  املخاطر

  قليل
  مديري الشبكة فقط أحد

  منخفضة 
  منخفضة
  منخفضة

  
  60، ص 2003، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 1، طإدارة األعمال التجارية االلكترونيةجمموعة يورك برس، : المصدر

  
إضافة إىل مصطلح الشراء االلكرتوين كأحد مكونات أسواق األعمال على الويب فهناك مصطلح أخر دو صلة 

وهو عملية شراء املواد والبضائع واخلدمات املتخصصة اليت تدخل  e procurementوين وهو التدبري اإللكرت 
  .مباشرة داخل املنتج النهائي، ويقوم ذا العمل املتخصصون يف عمليات التدبري داخل الشركة

  :البيع اإللكتروني 3-2- 2-1
  :مفهوم البيع اإللكتروني: أوال

حولنا، ومنذ مخس أو ست سنوات، عندما بدأت الويب يف جذب االنتباه  تعمل النقود على تغيري كافة األشياء 
كوسط جتاري، كانت التوقيعات بشأن عملية البيع والشراء من خالل شبكة اإلنرتنت تبدو أحالمًا بعيدة املنال، 

  .وعندما نتأمل العديد من هذه التوقعات جند أنه يشوا نوع من عدم األمهية
تنتشر يف مجيع أحناء شبكة ويب، وحنن نرى العديد من ) Cash registers(النقدية فآالت تسجيل املبيعات و 

قصص النجاح املتعلقة بكربى املشروعات التجارية بني املستهلك واملنتج من الشركات اليت قامت مبمارسة نشاطها 
  .على شبكة اإلنرتنت

إال أن عملية بناء موقع فعال . قيقةد 20ميكن احلصول على موقع للبيع بالتجزئة على شبكة الويب خالل  
حيتوي على نظام تسويق متكامل حيتاج الكثري من الوقت، وتسمح اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت ببناء 
موقع وصيانته جمانًا أو بتكلفة شهرية صغرية، وعموماً، فاخلدمات على الشبكة متكننا من بدء أعمالنا، وترتفع 

  .ىل قاعدة بيانات أو التزود بالتطبيقات التجاريةالتكلفة إذا ما احتجنا إ
  Microsoftمايكرو سفت: وإذا احتاجت عمليات البيع بالتجزئة إىل املزيد من الكفاءات، فإن شركات مثل

  .تقوم بتقدمي بيئات تنمية شاملة IBMو    
ينصب االهتمام على احلصول على مل يعد ينصب اليوم تركيز مديري املواقع األذكياء على التكنولوجيا الرباقة، بل 

نتائج حبث أفضل، وجتنب سقوط املواقع، وتنظيم املوقع بشكل تلقائي، وكذلك القيام بتسهيل عمليات املقارنة  
  . بني املنتجات، وإعطاء توصيات  خاصة بالشراء، وجعل خربة الشراء تتماشى مع احلاجات الشخصية للعميل
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ذولة يف هذه ااالت تؤدي إىل تطورات عمالقة يف عملية ارتياد املوقع كذلك ويف حاالت عديدة، فإن اجلهود املب
  .يف احملصلة النهائية

  :1خطوات البيع اإللكتروني: ثانيا 
التخطيط، مث بعد ذلك تأيت عملية بناء املتجر على ) e-tailing(تعد أوىل خطوات عملية البيع اإللكرتوين 

ومنافذ البيع تنتشر على شبكة اإلنرتنت من أجل الشركات اليت حتتاج إىل شبكة اإلنرتنت، فإن خدمات املتاجر 
  .ومع بعض التدقيق  ميكنك للعميل أن ينجد اخلدمة اليت تناسبهAmazon.com أن تصل ملستوى

وهناك موقعان متوفران . بالنسبة للمتاجر األصغر حجمًا فيمكنها أن ختتار من بني أنواع متعددة من اخلدمات
، هذان املوقعان يتمتعان بسمة مميزة يف )freemerchant.com(و )  Big-step.com( مها باان 

  .مساعدة األعمال اجلديدة على إقامة املتاجر على اإلنرتنت
وهناك إمكانية ثانية يف احلصول على عروض من خالل معرض تسويق على اإلنرتنت، باستخدام 

)Yahoo!Stores ( أو)Amazon.com’szshops .(  
أحد احللول اليت تستهدف مزودي )  eCongo.com’s Free Commerce Builder(ويعد موقع 

ومؤسسات األعمال الصغرية واملنظمات األخرى املهتمة بعملية استضافة املتاجر ) ISPs( خدمات اإلنرتنت 
  . حتت مظلة موحدة، وكما يوحي االسم، فإن هذه اخلدمة جمانية لكل األطراف

  2:ر فإن خطوات البيع االلكرتوين كما يليواختصارا ملا ذك
  يقوم العميل بتصفح املوقع من خالل واجهة املوقع: اخلطوة األوىل
  يطلب العميل أحد املنتجات من املوقع بالنقر على مؤشر الشراء: اخلطوة الثانية
  يقوم التاجر على الويب مبعاجلة عملية الدفع ولتكن مثال بطاقة ائتمان: اخلطوة الثالثة
  بعد التأكد من عملية الدفع يقوم تاجر الويب بشحن املنتج: اخلطوة الرابعة

يستلم العميل املنتج ويتأكد من مطابقة طلبه وإال يقوم بإعادة املنتج إىل البائع لعيوب فيه أو ألنه : اخلطوة اخلامسة
  .ال يريده

  
  
  المؤسسة االفتراضية 2-2

 Critical(نظمة ما على احلصول على اجلدارات احلرجة تعرف االفرتاضية على أا عبارة عن قدرة م
Competencies ( وتنسيقها بشكل متسق من خالل تصميمها لعمليات أعمال ذات قيمة مضافة وآليات

  .حاكمة تتضمن جدارات خارجية وداخلية لتقدمي قيمة مميزة وفريدة على السوق
                                                           

  140، ص مرجع سبق ذكره جمموعة يورك برس،1
  بتصرف 141، ص المرجع السابق2
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تكنولوجيا املعلومات التابعة ملشروع باستخدام اإلنرتنت، يف معظم احلاالت، فإن املستخدمني يصلون إىل مصادر 
إال أن باإلمكان استخدام البىن التحتية الشبكية إذا كان ذلك يوفر األموال،  فالبنية التحتية االفرتاضية تسهل 
عملية تقاسم بيانات املشروع وتضمن خصوصية وأمن البيانات التابعة لكل عضو من أعضاء املشروع، وتسمح 

  .امة البيانات حمليا إذا كان ذلك مطلوبابإد
هي عبارة عن منظمة )  Virtual Enterprise(وتأسيسا على ما تقدم، ميكن القول بأن املنظمة االفرتاضية 

أعمال مؤقتة تنشأ بني شركاء جتاريني يعملون يف مواقع جغرافية متناثرة على مدى الفرتة الزمنية اليت تستغرقها مهمة 
  1.املشرتك إجناز املشروع

  أنواع منظمات األعمال اإللكترونية 1- 2-2
  :تأخذ املنظمات االفرتاضية يف تصنيفها عدة أشكال منها

وهذه املنظمات إما أا دخلت : منظمات أعمال متارس األعمال االلكرتونية فقط :النوع األول 1-1- 2-2
 ميدان األعمال التقليدية غري االفرتاضية مث سوق األعمال االلكرتونية بعد أن كان هلا ممارسات وأعمال سابقة يف

  2.تركتها، وإما أا دخلت سوق األعمال االلكرتونية مباشرة دون أن بكون هلا جتربة سابقة باألعمال التقليدية
وهي منظمات األعمال اليت هلا جتارب سابقة يف جمال األعمال التقليدية واستطاعت   :النوع الثاني 1-2- 2-2

كذلك أن تدخل إىل ميدان األعمال اإللكرتونية إىل جانب األعمال التقليدية، أي أا مل تتوقف عن التعامل مع 
  .األسواق التقليدية عندما حققت النجاح يف األسواق اإللكرتونية

  :أخر ملنظمات األعمال حسب نشاطها على الشبكة نبينه كما يلي اإال أن هناك تقسيم
حيث ظهر اإلنرتنت بداية كوسيلة إشهار، وهذا ما يوافق النموذج االشهاري، وحاليا  :النموذج اإلشهاري: أوال

استغلت اغلب املؤسسات اإلنرتنت للوصول إىل مستهدفني جدد، وقد أصبح من املمكن تزايد تفاعلية اإلشهار 
  :وحتديد جيد للمستعلمني، ومنيز يف النموذج اإلشهاري نوعني

د على اإلشهار يف استهداف أكرب عدد من املستخدمني على الشبكة تعتم: نموذج المؤسسة الواسعة �
 .العلمية
اليت تقرتح استعمال إمكانية حتديد وتشخيص الرسائل موعة معينة من : نموذج المؤسسة الضيقة �

 .املستهدفني
وينحصر حتت وهو دفع اشرتاك للوصول إىل املعلومات، أو املشاركة يف نشاطات معينة، : نموذج االشتراك: ثانيا

  :هذا النموذج

                                                           
   97، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األعمال اإللكترونيةسعد غالب ياسني، بشري عباس العالق، 1
  46-45، ص ص 2004، دار وائل، عمان، األردن، 1، طالتسويق اإللكتروني، عناصر المزيج التسويقي عبر اإلنترنتيوسف أمحد أبو فارة، 2
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استعمال كل القواعد البيانية، مع األخذ بعني االعتبار متغريات حجم السوق : مشكل تكلفة التوظيف - 
 . املستهدف وتكلفةانتقاء مشرتك وتتعلق بقيمة االشرتاك

  .إخل ...وضع جمموعة من اخلدمات اخلاصة اجلذابة، قواعد بيانات، معلومات: الهوية والعالمة - 
املبدأ األساسي هلذا النموذج هو البيع، فهو سبب تواجد أغلبية املؤسسات على : النموذج التبادلي: الثاث

  1.اإلنرتنت، حيث ميكن القيام بكل التبادالت على اإلنرتنت شرط وجود ثقة يف نظام األمن
  

 اإلدارة االلكترونية واألعمال االلكترونية: المطلب الثالث
  االلكترونية  اإلدارة3-1
 :مفهوم اإلدارة االلكترونية 1- 3-1

اإلدارة االلكرتونية هي منظومة الكرتونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت واملعلومات لتحويل العمل 
  2.اإلداري اليدوي إىل أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية احلديثة

العمليــــات التنظيميــــة الــــيت تــــربطبني املســــتفيد ومصــــادر جمموعــــة مــــن : مصــــطلح إداري يقصــــد بــــهكمــــا تعــــرف بأــــا 
  .3املعلومات بواسطة وسائل إلكرتونية لتحقيق أهداف املنشأة منتخطيط وإنتاج وتشغيل ومتابعة وتطوير

  . واملستفيد هو املراجع يف الدوائر احلكومية، أو العميل لدى الشركات التجارية، أو املوظف يف أي منشأة

 :اإلدارةااللكترونية أهداف3-1-2

 :4لإلدارة االلكرتونية أهداف كثرية تسعى إىل حتقيقها نذكر منها

 بريوقراطية و ما يتعلق ا من عمليات) اإلدارية(تقليل كلفة اإلجراءات  -

 .زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنني والشركات واملؤسسات -

                                                           
1Maitre Bernard et Aladjidi Grégoire, Les business models de la nouvelle 
économie, Stratégies de développement pour les entreprises de l'internet et du secteur 
high-tech, dunod, paris, 1999 pp 100,115 

  
 03/03/2010، جملـــــــــــــــــة دجييتـــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــان، علـــــــــــــــــى اخلــــــــــــــــــط، اإلدارة اإللكترونيــــــــــــــــــة ومكننـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــل اإلداريغســـــــــــــــــاين، حممـــــــــــــــــد ال2
،http://www.digitaloman.com/indexd9d1.html?issue=1&lang=ar&id=39_1  
  09، ص2008لعربية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مجهورية مصر االحكومة اإللكترونية في دول الخليج العربيحسن الشيخ، 3
  .2006 أوت, 23العدد , االمارات، مركز اخلليج لألحباث ،جملة آراءحوالخلليج، االدارة االلكترونية"المفهوم الشامل لتطبيق ، علي حسني باكري4
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التقليديـــة بالنســـبة إىل ختلـــيص معـــامالت  اإلدارةاســـتيعاب عـــدد أكـــرب مـــن العمـــالء يف وقـــت واحـــد إذ أّن قـــدرة  -
 .العمالء تبقى حمدودة و تضطّرهم يف كثري من األحيان إىل االنتظار يف صفوف طويلة

ف منه إىل أقصـى حـد ممكـن ممـا يـؤدي إىل احلـد مـن تـأثري إلغاء عامل العالقة املباشرة بني طريف املعاملة أو التخفي -
 .العالقات الشخصية و النفوذ يف إاء املعامالت املتعلقة بأحد العمالء

نظــام األرشــيف الـوطين الــورقي واســتبداله بنظــام أرشـفة الكــرتوين مــع مــا حيملـه مــن ليونــة يف التعامــل مــع إلغـاء تــام ل -
اء احلاصـــلة بســــرعة و نشــــر الوثــــائق ألكثــــر مـــن جهــــة يف أقــــل وقــــت ممكــــن الوثـــائق واملقــــدرة علــــى تصــــحيح األخطــــ

 .واالستفادة منها يف أي وقت كان

 . القضاء على البريوقراطية مبفهومها اجلامد و تسهيل تقسيم العمل والتخصص به -

والتعليمــات  إذ أّــا تطمــح إىل حتقيــق تعيينــات املــوظفني والتخاطــب معهــم وإرســال األوامــر, إلغــاء عامــل املكــان -
و مـن خــالل الشــبكة االلكرتونيــة " الفيــديو كــونفرانس"واإلشـراف علــى األداء وإقامــة النـدوات واملــؤمترات مــن خـالل 

 .لإلدارة

إلجناز بعض  اإلجازاتففكرة الصيف و الشتاء مل تعد موجودة و فكرة أخذ العطل أو , إلغاء تأثري عامل الزمان - 
 .....ا إىل أقصى حد ممكناملعامالت اإلدارية ّمت احلد منه

  :فوائد اإلدارة االلكترونية3- 3-1
  :ميكن لإلدارة اإللكرتونية أن حتقق جمموعة من الفوائد نوجزها يف ما يلي

فعالية األداء واختاذ القرار من خالل إتاحة املعلومات والبيانات ملن أرادها، وتسهيل احلصول عليها من  حتسني - 
خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وإمكانية احلصول عليها بأقل جمهود من خالل وسائل البحث اآللية 

  1.املتوفرة
على الشبكة الداخلية من أي مكان قد يتواجد املرونة يف عمل املوظف حبيث ميكن للموظف سهولة الدخول  - 

فيه للقيام بالعمل يف الوقت واملكان الذي يرغب فيه، فأصبح املكتب باستخدام تطبيقات اإلدارة االلكرتونية ليس 
  ) . اخل.. ميكن أن يكون من البيت، الشارع، املطار ( له حدود 

  . بني ا إلدارات املتباعدة جغرافيا ) Video Conferencing( سهولة عقد االجتماعات عن بعد  - 
لن تكون هناك حاجة للعدد الكبري من خزائن امللفات وبالتايل توفري مساحتها وكذلك توفري نفقات املوظف  - 

  . املخصص للعناية ذه امللفات

                                                           
  مرجع سبق ذكرهحممد الغساين، 1
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  . سهولة وسرعة وصول التعليمات واملعامالت اإلدارية للموظفني والزبائن واملراجعني كذلك - 
احملطة (سهولة إاء معامالت املراجعني من خالل جهة واحدة تقوم ذه املهمة باإلنابة عن الدوائر األخرى  - 

  ). الواحدة
سهولة ختزين وحفظ البيانات واملعلومات ومحايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية من خالل االحتفاظ بالنسخ  - 

  . االحتياطية يف أماكن خارج حدود املؤسسة
  :من وجهة نظر احملافظة على البيئة  - 

كثـري مــن النــاس يف مكــاتبهم ومواقــع عملهــم يســتخدمون كثــري مــن الطاقــة و امليــاه واملــواد اخلــام الــيت تــدخل يف تنفيــذ 
، يف مجيع هذه األمور هنـاك جمـال كبـري للتـوفري وتقليـل مـن الضـرر علـى البيئـة ...) ورق ، أقالم ، و حرب ( أعماهلم 

املؤسسات واألعمال احلصول على فائدة كبـرية مـن خـالل التقليـل مـن اسـتخدام العناصـر أعـاله يف  فيمكن ملختلف
( فقــد تكــون الفائــدة ماليــة مــن خــالل ختفــيض التكلفــة أو بيئيــة مــن خــالل التقليــل مــن اســتخدام األوراق ، العمــل 

  )... قطع األشجار 

  :1عناصر اإلدارة اإللكترونية 3-1-4

  :تتمثل عناصر اإلدارة اإللكرتونية يف العناصر التالية 

حيـــــث تتكـــــون مـــــن األرشـــــيف اإللكـــــرتوين والربيـــــد اإللكـــــرتوين واألدلـــــة واملفكـــــرات اإللكرتونيـــــة : إدارة بــــال أوراق -
  .والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية

لدويل اجلديد واملـؤمترات اإلليكرتونيـة والعمـل عـن بعـد مـن وتتمثل يف التليفون احملمول والتليفون ا: إدارة بال مكان -
  .خالل املؤسسات اإلفرتاضية

ســاعة متواصــلة ففكـرة الليــل والنهــار والصــيف والشــتاء هـي أفكــار مل يعــد هلــا مكــان  24تســتمر : إدارة بـال زمــان -
مـن العمـل املتواصـل ملـدة  يف العامل اجلديد ففي الوقت الذي تنام فيه شعوب فإن شعوبا أخرى تصـحو، لـذلك البـد

  .ساعة لدميومة االتصال وقضاء املصاحل 24

فهـــي تعمـــل مـــن خـــالل املؤسســـات الشـــبكية واملؤسســـات الذكيـــة الـــيت تعتمـــد علـــى : إدارة بـــال تنظيمـــات جامـــدة -
  .صناعة املعرفة

 :1أنماط اإلدارة اإللكترونية3-1-5

                                                           
  http://www.almortaqa.org/preview.php?idn=97 :على الرابط اإلدارة اإللكترونية،مؤسسة املرتقى العراقية للتنمية البشرية،  1
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ومـن  ،املنشـأة مبـا حيقـق أهـدافهاى متعددة تتفق مـع طبيعـة العمـل لـد تأخذ اإلدارة اإللكرتونية أمناطا خمتلفة وأشكاال
  :تلك األمناط ما يلي

 :الحكومة اإللكترونية:أوال

تُعــد احلكومــة اإللكرتونيــة أحــد أمنــاط اإلدارة اإللكرتونيــة، ويقصــد ــا إدارةالشــؤون العامــة بواســطة وســائل إلكرتونيــة 
وميكـن أن . وسياسـية،والتخلص مـن األعمـال الروتينيـة واملركزيـة، بشـفافية عاليـةلتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية 

والعالقــة بــني ، العالقــة بــني احلكومــة واحلكومــة: يتمثــل ذلــك فيإجنــاز اخلــدمات احلكوميــة بــني اجلهــات املختلفــة مثــل
  .والعالقة بيناحلكومة واملوظف ،والعالقة بني احلكومة والشركات، احلكومة واألفراد

كتمل الصورة ارتأينا تسليط الضوء على فحوى احلكومة اإللكرتونية أي على جزء ضيق من مفهوم اإلدارة ولت
  .اإللكرتونية أما يف جانبها السياسي، سنخصص احلديث عن الربملان اإللكرتوين يف املطلب املوايل

 التجارة اإللكترونية:ثانيا

، عــرب شــبكة اإلنرتنــت لتحقيقالتنميــة االقتصــادية بصــورة ســريعة التجــارة اإللكرتونيــة هــي تبــادل املعلومــات واخلــدمات
 .وتُعد التجارة اإللكرتونية أول تطبيق لإلدارة اإللكرتونيةة، وميكن أن يتحقق الدفع من خالل البطاقات البنكي

 الصحة اإللكترونية:ثالثا


فـاملريض  ،املرضـى عـرب وسـائل إلكرتونيـةتقوم الصحة اإللكرتونية بتوفري االستشارات واخلدمات واملعلومات الطبية إل
يستطيع متابعة نتائج الفحوصات الطبيةوالتحاليل املخربية واملعلومات واخلـدمات عـرب الشـبكة احملليـة للمستشـفى أو 

  ،كمــا ميكــن إجــراء العمليــات اجلراحيــة يف دولــة وأن يكــون الطبيــب االستشــاري فيدولــة أخــرى. عــرب شــبكةاإلنرتنت
فــاملريض عنــدما خيــرج مــن عيادةالطبيــب ويتجــه إىل الصــيدلية يكــون . قــات االنتظــار للمــراجعنيكمــا ميكــن تقليــل أو 

  ......ألن الطبيب أرسلوصفة الدواء إلكرتونيا إىل الصيدلية. الدواء يف انتظاره لدى الصيديل

 التعليم اإللكتروني:رابعا

ات التحريريةومناقشــة الرســائل العلميــة عــرب الشــبكة يف التعلــيم اإللكــرتوين ميكــن إجــراء احملاضــرات الدراســية واالختبــار 
  .…كماميكن االستفادة من الدروس اانية املنشورة على شبكة اإلنرتنت. احمللية للمنشأة أو عرب شبكة اإلنرتنت

                                                                                                                                                                                     
 10،  يــوم اإلثنــني 13804، جريــدة الريــاض، مؤسســة اليمامــة الصــحفية، الريــاض،  العــدد لمحــات فــي اإلدارة اإللكترونيــةفهــد بــن ناصــر اجلديــد،  1

  2006أفريل 
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 النشر اإللكتروني:خامسا

علــى آخــر  واالطــالعية مــن خــالل النشــر اإللكــرتوين ميكــن متابعــة األخبــار العاجلــة والنشــرات االقتصــاديةواالجتماع
  .…املؤلفات، واالستفادة من حمركات البحث املتنوعةوحتقيق سرعةاحلصول على املعلومة من مصادرها األصلية

  مفهوم األعمال اإللكترونية3-2
األعمال اإللكرتونية بأا مدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة األعمال املميزة من خال ربط )  IBM(عرفت شركة 

النظم بالعمليات اليت تنفذ من خالهلا أنشطة األعمال اجلوهرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستخدام تكنولوجيا 

وارد نظم املعلومات التقليدية وقدرات اإلنرتنت، وذا املعىن تصبح األعمال اإللكرتونية نتاج عالقة االرتباط بني م

الوصول السريع إىل شبكة اإلنرتنت والويب مبا يف ذلك القدرة على ربط نظم األعمال اجلوهرية مباشرة مع 

  .1األطراف املستفيدة مثل الزبائن، املوردون، العاملون وغريهم

اليت تتيح للمنظمة أن تدبر عالقاا البيئية  متعاضدة من العلميات والنظم الرقميةتوليفةمتثل األعمال اإللكرتونية 
الداخلية واخلارجية وتتجاوب معها مبا يف ذلك استشعار حتديات  املنافسة واملنافسني ، وديدات بيئة األعمال 

إضافة إىل تنظيم عمليات  بثقة واستشعار احتياجات الزبائن،احللية واملتوقعة ، وحتديد الفرص املوجودة واملن
  .واالستجابة االسرتاتيجية مع متغريات بيئة األعمال بالوقت احلقيقيالتجاوب 

  
  
  
  2عناصر األعمال االلكترونية 1- 3-2

، هيم التجارية الراسخةلألدوات احلديثة على املبادئ واملفا ما هي إال تطبيق األعمال اإللكرتونيةعلى اعتبار أن 
من التقنيات اخلاصة بشبكة  ، فهي كذلك مزيجتلك املبادئغري أن تلك األدوات مع تطبيقها تقوم بالفعل بتغيري 

  .تتم من خالل التعامالت التجارية ويب اليت تعمل على توفري الدعم ملختلف العالقات ، واليت
دمات اخلاصة بالعمل تلك العالقات التجارية تتمثل يف عالقات مع الشركات اليت تقوم ببيع املنتجات وتقدمي اخل 

، ورمبا ونية ميكن متثيلها بقائمة الطعامفاألعمال اإللكرت قات مع العمالء واملوظفني، لك العال، كذالذي متارسه
ميكن متثيلها كذلك بوعاء من التقنيات اليت ميكن مزجها مع بعضها البعض للخروج باحللول املختلفة اخلاصة 

  .بالعمل

                                                           
 10، ص2009درية، مجهورية مصر العربية ، ، املكتب اجلامعي احلديث، االسكنالبيع والشراء عبر اإلنترنتحممد الصرييف،  1
 09، ص 2003، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 1، طإدارة األعمال التجارية االلكترونيةجمموعة يورك برس، 2



بل تعد إحدى حاالت االرتقاء اليت دف إىل الوصول 
2(.  

  عناصر األعمال اإللكترونية

  

  09، ص 2003، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 

ن اسرتاتيجية ها له دوره يف العملية التجارية، حيث أ
ات أو فقط األعمال اإللكرتونية اخلاصة ال تقع فقط على كاهل طاقم املوظفني املختصني بقسم خدمات املعلوم

، وأيضا مديري دارة، وكذلك طاقم قسم املعلومات
األقسام املختلفة كاملبيعات والتسويق والدعم والتصنيع والتوزيع عليهم أن يقرروا ويعملوا على تنفيذ املبادرات 

بصورة متصلة بإعادة  ، لذا تقوم تلك الشركات
  .وذلك يف ضوء التكنولوجيا احلديثة

وبالتايل ال توجد جمموعة بعينها من التقنيات 
وتلك هي  ع األعمال تلتقي يف عالقات معينة،
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بل تعد إحدى حاالت االرتقاء اليت دف إىل الوصول  املطاف،واألعمال اإللكرتونية ليست يف حد ذاا اية 
2- 4(موضح بالشكل كما هوالتجارية،  إىل مستوى أفضل من التعامالت 

عناصر األعمال اإللكترونية2-4الشكل رقم 

، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 1، طإدارة األعمال التجارية االلكترونيةجمموعة يورك برس، 

  
ها له دوره يف العملية التجارية، حيث أ، كل منإللكرتونية من العديد من العناصر

األعمال اإللكرتونية اخلاصة ال تقع فقط على كاهل طاقم املوظفني املختصني بقسم خدمات املعلوم
دارة، وكذلك طاقم قسم املعلوماتجلميع بدءًا بأعضاء جملس اإلفا على األعضاء املنتدبني،

األقسام املختلفة كاملبيعات والتسويق والدعم والتصنيع والتوزيع عليهم أن يقرروا ويعملوا على تنفيذ املبادرات 
  .اخلاصة باألعمال اإللكرتونية
، لذا تقوم تلك الشركاتغيري أسلوب العمل لديها تعلم هذاوالشركات اليت تتجه حنو ت

وذلك يف ضوء التكنولوجيا احلديثة ،اصة ااختبار اسرتاتيجياا املختلفة والتقنيات واألدوات اخل
وبالتايل ال توجد جمموعة بعينها من التقنيات  احلجم،ونظرًا لتنوع أشكال التجارة واألعمال وتباينها من ناحية 

ع األعمال تلتقي يف عالقات معينة،جند أن مجي النهاية،إال أنه يف واألعمال تتفق ومجيع أنواع التجارة 

التجارة االلكترونية العالمية : الفصل الرابع

 

واألعمال اإللكرتونية ليست يف حد ذاا 
إىل مستوى أفضل من التعامالت 

  

  

  
جمموعة يورك برس،  :المصدر

إللكرتونية من العديد من العناصرتتشكل األعمال ا
األعمال اإللكرتونية اخلاصة ال تقع فقط على كاهل طاقم املوظفني املختصني بقسم خدمات املعلوم

على األعضاء املنتدبني،
األقسام املختلفة كاملبيعات والتسويق والدعم والتصنيع والتوزيع عليهم أن يقرروا ويعملوا على تنفيذ املبادرات 

اخلاصة باألعمال اإللكرتونية
والشركات اليت تتجه حنو ت

اختبار اسرتاتيجياا املختلفة والتقنيات واألدوات اخل
ونظرًا لتنوع أشكال التجارة واألعمال وتباينها من ناحية  

تتفق ومجيع أنواع التجارة 
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على وجه التحديد ، و اإللكرتونية  تستخدم التكنولوجياإن األعمال  لواقع ماهية األعمال اإللكرتونية،يف ا
  .كذلك املوظفو  ،القة بينهما وبني العميل واملورد، وذلك بغرض الوصول إىل نوع أفضل من العتكنولوجيا الويب

  :1التمييز بين اإلدارة االلكترونية واألعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية 2- 3-2
من  اجلديد يف األعمال اإللكرتونية هو تكوين منظمات شبكة ترتبط عرب اخلط املفتوح  مع زبائنها ومستفيديها

جهة ، وخلق نسيج متكامل من الوظائف واألنشطة اليت تنفذ إلكرتونيا يف داخل املنظمة من جهة أخرى، أي 
ربط عمليات اإلنتاج، التسويق، الشراء، التمويل، احملاسبة، والبحوث والتطوير بأنشطة التوزيع والبيع وخدمات ما 

  .بعد البيع وتسويق العالقة مع الزبائن
كنولوجيا املعلومات أن اإلدارة اإللكرتونية هي باختصار األعمال أو أن اإلدارة اإللكرتونية ال يرى بعض خرباء ت

  .تعين شيئا آخر غري إدارة وتوجيه وتنفيذ األعمال اإللكرتونية
ولكن من ناحية أخرى يضع اإلدارة اإللكرتونية يف قالب األعمال ويفصلها بصورة غري مباشرة عن جمال احلكومة 

ونية، وهلذا السبب جاء مصطلح احلكومة اإللكرتونية للداللة على عمل اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات اإللكرت 
أو املنظمات العامة وبغض النظر عن طبيعة ونوع النشاط أو اخلدمة العامة املقدمة سواء كانت سياسية ، اقتصادية 

  .، ثقافية ، أو اجتماعية
كل األنشطة والعمليات يف مستوى اإلعمال   ضمومنظومة وبنية وظائف وأنشطة تم اإلدارة اإللكرتونية هي مفهو 

اإللكرتونية من جهة واألعمال احلكومية اإللكرتونية من جهة أخرى، فعالقة األعمال اإللكرتونية باإلدارة 
  )3- 4أنظر الشكل. (اإللكرتونية هي عالقة الكل باجلزء والعام باخلاص حيث هذه األخرية أمشل وأوسع

  يوضح عالقة األعمال اإللكترونية بالمصطلحات المرادفة 3-4الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 19، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األعمال اإللكترونيةسعد غالب ياسني، بشري عباس العالق،  1

  األعمال اإللكرتونية
 ةيغري التجار 

 اإلدارة اإللكرتونية

  اإلدارة العامة اإللكرتونية
  احلكومة اإللكرتونية

 
e-government 

  
 

  األعمال اإللكرتونية
  

e-Businesses 

  اإللكرتونية التجارة
 

e-Commerce  

C-2-C B-2-B B-2-C G-2-B G-2-C G-2-G 
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   18، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األعمال اإللكترونيةسعد غالب ياسني، بشري عباس العالق، : المصدر

  

كما هو واضح يف الشكل  فإن اإلدارة اإللكرتونية تتكون من بعدين رئيسيني مها االعمال اإللكرتونية واإلدارة 

التجارة نية بدورها تصنف إىل فئتني مهاحلكومة اإللكرتونية، واألعمال اإللكرتو باالعامة اإللكرتونية أو ما يسمى 

، التسويق اإللكرتوين ،إدارة إدارة سلسلة التوريد أو التجهيز لااللكرتونية واألعمال االلكرتونية غري التجارية مث

أما فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية فهي تضم بشكلها احلايل جتارة إلكرتونية ... شبكات االنرتنت واإلكسرتانت

 B2C،ويشار إليها اختصار باملصطلح  ) Business-to-Consumer(من الشركات إىل الزبائن األفراد

والتجارة اإللكرتونية من الشركات إىل الشركات . وهي متثل التبادل التجاري بني الشركات والزبائن األفراد 

)Business-to-Business ( ويشار إليها اختصار بالرمزB2B وهي متثل التبادل التجاري اإللكرتوين ،

كجزء )  Consumer- to- Consumer(بني شركة وأخرى،وهناك من يصنف التجارة البينية لألفراد 

  ).  C2C(من التجارة اإللكرتونية ويشار إليها بالرمز 

البعد اآلخر لإلدارة اإللكرتونية هواإلدارة العامة اإللكرتونية لألعمال والوظائف احلكومية املوجهة للمواطنني أو 
وجيا املعلومات لقطاع األعمال أو بني مؤسسات الدولة ووكاالا وأجهزا عرب استخدام منظومات تكنول

أي أن احلكومة اإللكرتونية ببساطة هي إنتاج وتقدمي اخلدمة العامة باستخدام الوسائل . والشبكات
  :وتتوزع أنشطة احلكومة اإللكرتونية على ثالثة جماالت مهمة هياإللكرتونية

 G2Cعالقة احلكومة باملواطنني   -  أ

 G2Gعالقة احلكومة باحلكومة   -  ب

  G2Bعمال عالقة احلكومة باأل     - ج

 

 الحكومة االلكترونية: المطلب الرابع
  تعريف الحكومة االلكترونية 4-1

تعريف البنك الدوليالذي يكاد يقدم  حسب -تُعد احلكومة اإللكرتونية أحد أمناط اإلدارة اإللكرتونية، ويقصد ا 
مثل شبكات (لتكنولوجيا املعلومات عملية استخدام املؤسسات احلكومية "–مفهوما شامال للحكومة اإللكرتونية 
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واليت لديها القدرة على تغيري وحتويل ) املعلومات العريضة، وشبكة اإلنرتنت، وأساليب االتصال عرب اهلاتف احملمول
  . 1"العالقات مع املواطنني ورجال األعمال وخمتلف املؤسسات احلكومية

اوهلما عبارة عن خدمات اعتيادية وروتينية كطلب هناك نوعان من اخلدمات تقدمها احلكومة االلكرتونية، 
اما ثانيهما , احلصول على وثيقة العقار الذي ميلكه شخص ما عن طريق االنرتنت شبكة املعلومات الدولية مثال

  .وهذا النوع ميثل ما يعرف بالدميقراطية االلكرتونية, فهي عبارة عن اخلدمات اليت تتعلق باشراك املواطنني
 ،دولة 191لتشمل  2005ة االلكرتونية انتشارا واسعا بني حكومات االمم املتحدة يف تقرير عام حتقق احلكوم

 .2جاءت الواليات املتحدة يف املركز االول مث الدمنارك وتليها بريطانيا.من الدول االعضاء % 89,9مما يشكل 
ات أفضل للمواطنني، حتسني التعامل تقدمي خدم: وهذه التكنولوجيا ميكنها أن ختدم عددا كبريا من األهداف مثل

والتفاعل مع رجال األعمال وجمتمع الصناعة، ومتكني املواطنني من الوصول للمعلومات مما يوفر مزيدَا من 
الشفافية، أو إدارة أكثر كفاءة للمؤسسات احلكومية، كما أن نتائج هذه التطبيقات ميكن أن تؤدي إىل حتجيم 

 يفعظيم العائد ككل أو ختفيض النفقات وزيادة قناعة املواطن بدور املؤسسة احلكومية الفساد، وزيادة الشفافية، وت
  .حياته

  
  
  
  
  أقسام الحكومة االلكترونية 4-2
  :3الخدمات اإللكترونية 1- 4-2

مثال جتديد رخصة القيادة، إصدار شهاداتامليالد،  واطنيهاوتشمل مجيع اخلدماتالعامة اليت تقدمها احلكومة مل
عن الدخل، االشرتاك يف خدمات اجلوال احلكومية، االستعالم عن حالةالطقس، اخلدمات القطاعية على  التصريح

ونظراً لطبيعة احلكومة اإللكرتونية فإا من املمكن أن . اختالفها مثل الصحة اإللكرتونية، التعليم اإللكرتونيوغريها
ًة ما يتم بناء بوابة إلكرتونية موّحدةللدخول إىل ساعة يف اليوم وعلى مدار السنة، وعاد24تقدم تلك اخلدمات 

تلك اخلدمات اليت يتم تنظيمها وجتميعها ضمن باقاختدميةتعكس حاجات املواطن ومؤسسات األعمال وليس 
اجلهةاحلكومية اليت تقدمها، وباإلضافة إىل اإلنرتنت كوسيلة لطلب تلك اخلدمات فمن املمكنللحكومة أن تقدم 

                                                           
، مداخلة مقدمة يف فعاليات مؤمتر الربملان اإللكرتوين واحلكومة اإللكرتونية الحكومة اإللكترونية في العالم العربيالدين حممد عبد اهلادي،  زين1

  2006ديسمرب  26-24مجهورية مصر العربية،  –ممارسات احلاضر وتطلعات املستقبل، اإلسكندرية 
  04/06/2011www.wikipedia.org، على اخلط، تاريخ الزيارة، لكترونيةالحكومة االاملوسوعة احلرة ويكيبيديا، 2

،على اخلط، 2009ماي  26لبنان، بتاريخ الثالثاء،  –أقسام احلكومة االلكرتونية، مركز دراسات احلكومة االلكرتونية، بريوت  3
http://www.egovconcepts.com/channels/basics/  
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نوات أخرى كاهلاتف اجلوالوأكشاك املعلومات العامةأو عرب مكاتب معتمدةيف حالة املواطنني جزءًا منها عرب ق
  .الذين ال ميلكون ثقافةالتكنولوجيا

  :1الديمقراطية اإللكترونية 2- 4-2
ويهتم هذاالشق من احلكومة اإللكرتونية بقضايا حساسة على مستوى البالد وصورا الدميقراطيةوهو يعاجل 

مشاركة املواطن يف عملية احملاسبة واملساءلة عرب تقدمي املعلوماتالكافية عن أداء احلكومة عرب اإلنرتنت موضوعات 
ووسائل التكنولوجيا املختلفة، من جهة أخرى،ومع وجود نظام محاية عايل الكفاءة من املمكن للمواطنني املشاركة 

كة وسرعة إصدار النتائج باإلضافة إىل ختفيضاستهالك باالنتخابات عرباإلنرتنت مما يؤدي إىل زيادة نسبة املشار 
  .املوارد البشرية املطلوبة إلدارة عمليات االقرتاع والتصويت

منتديات النقاش اإللكرتونيةاهلادفة إىل توسيع : ومن اخلدماتاليت ميكن للحكومة أن تقدمها يف هذا اال نذكر
السياساتاحلكومية، احلمالت السياسية اإللكرتونية، إستطالع  دائرة املواطنني الذين يرغبون يف إبداء رأيهم يف

الشعب إلكرتونياً حول قضاياخالفية قد م املواطن، نشر وتوثيق حماضر اجللسات احلكومية والربملانية عرباإلنرتنت 
حة النقاش وال شك أن موضوع الدميقراطية واملشاركة اإللكرتونية من املواضيعالشائكة املطروحة على سا. وغريها

ألا تعاجل قضايا أساسية يف صميم عملية احلكموأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعّرض ثقة اجلمهور باحلكومة 
الشعيب يصبح من الضروري ألدوات - املؤسسايت-إىل اخلطر، ومبا أن العمليةالدميقراطية قائمة على املثلث السياسي

  .أن تصل إىل كل فئات وعناصر ذلكاملثلث تلكالدميقراطية يف حال كانت إلكرتونية أو مادية
  
  
  :التجارة الحكومية اإللكترونية 3- 4-2

يف  ياملستعمل احلكوماإللكرتونية معامالت قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع األثاث  ةعمليات احلكومتتضمن 
الناجتة عن اخلدمات العامة وصوًال إىل الرسوم واستيفاءاملزاد اإللكرتوين أو تنفيذ املشرتيات احلكومية عرب اإلنرتنت 

يستهان به من املعامالت اليت بيع تذاكر املسابح العامة واملنتزهامتباشرة عرب الشبكة، ونستطيع أن حنصي عددًا ال 
تكون فيها احلكومة طرفًا جتاريًا إما دائنًا أو مدينًا مع املواطن أو مؤسساتاألعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات 

  .2على احلكومة اإللكرتونية تأمني وسائاللدفع اإللكرتونية على املستوى التقين والتشريعي ينبغي
إن تقدمي اخلدمات العامةاإللكرتونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة اإللكرتونية من 

من جهة أخرى، . وفعاليةورفاهيةوسائاللدفع ومراجعة ما بعد اخلدمة سوف لن حيقق النتيجة املنشودة من كفاءة 

                                                           
1le Conseil de l’Europe, L’Assemblée parlementaire, La démocratie électronique, 2009  

أفريل  10،  يوم اإلثنني 13804، جريدة الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض،  العدد لمحات في اإلدارة اإللكترونية، فهد بن ناصر اجلديد2
2006  
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كلفة إدارة املشرتيات بصورة كبرية نظرًا للتوفري ت سوف تساعد خدمات التجارة اإللكرتونية احلكومية على ختفيض
  .احلاصل يف وقت املدراء الذينتستغرقهم عمليات البحث يف الكتالوجات ومقارنة األسعار فرتات زمنيةطويلة

  يةأهداف الحكومة االلكترون 4-3
تعد احلكومة االلكرتونية وسيلة بناء اقتصاد قوي، تساهم يف حل مشكالت اقتصادية وتكون وسيلة خدمة 
اجتماعية تساهم يف بناء جمتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء اعلى وتكلفة اقل فاذا نظر اليها من هذه االبعاد 

كل املناسب وضمن رؤية واضحة، واهم حققت غرضها، وبغري ذلك تكون وسيلة اعاقة ان مل خيطط لبنائها بالش
  :هي 1االهداف املوجودة من بناء احلكومة االلكرتونية

 .حتسني مستوى اخلدمة .1

 .التقليل من التعقيدات االدارية .2

 .حتقيق اقصى درجات رضى العمالء .3

 .تقدمي خدمات جديدة مل تكن ممكنة من قبل .4

 .ربط القطاع العام واخلاص معا حتت مظلة واحدة .5

 .كاليف وضغط االنفاق احلكوميختفيض الت .6

  ركائز الحكومة االلكترونية 4-4
ان حتقيق هذه االهداف وما يندرج عنها من اهداف فرعية ال ميكن ان ينجز دون اعتماد اسرتاتيجية واضحة 

اسرتاتيجية تنطلق من دراسة العمل الرقمي، اذ سيؤدي ذلك حكمًا اىل . وحكيمة يف بناء احلكومة االلكرتونية
  .انتقال عيوب الواقع اىل البيئة االلكرتونية

ان احلكومة االلكرتونية سواء يف العامل الواقعي ام بيئة شبكة املعلومات الدولية االفرتاضية تسعى لتحقيق فعالية 
عالية يف تبادل النشاط بني دوائرها ومؤسساا وقد وصف القطاع احلكومي دائما بالبريوقراطية اشارة اىل بطء 

  :2از واحيانا كثرية اىل التعقيد دون مربر  وتقوم فكرة احلكومة االلكرتونية على اربعة ركائز هياالجن

                                                           
  .94، ص2007، وزارة شؤون الرئاسة، ابو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، االلكترونية من االستراتيجية الى التطبيقالحكومة عباس بدران، 1
لكرتونية، مداخلة مقدمة يف فعاليات مؤمتر الربملان خدمات البرلمان االلكتروني مقارنة بخدمات الحكومة االبان غامن الصائغ، .ميادة غامن محوشي، 2

  2006ديسمرب  26-24مجهورية مصر العربية،  –احلكومة اإللكرتونية ممارسات احلاضر وتطلعات املستقبل، اإلسكندرية اإللكرتوين و 
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جتميع كافة االنشطة واخلدمات املعلوماتية و التفاعلية والتبادلية يف موضوع واحد هو موقع احلكومة  .1

جممعات الدوائر االلكرتونية الرمسي على شبكة املعلومات الدولية يف نشاط اشبه مايكون بفكرة 

 .احلكومية

مع القدرة على تأمني كافة االحتياجات ) ساعة يف اليوم  24(حتقيق حالة اتصال دائم باملواطنني  .2

 .االستعالمية واخلدمية للمواطنني

 .حتقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واالداء واالجناز بني دوائر احلكومة ذاا ولكل منها على حدة .3

اق يف كافة العناصر مبا فيها حتقيق عوائد افضل من االنشطة احلكومية ذات احملتوى حتقيق وفرة االنف .4

 .التجاري

  :أنواع الحكومات اإللكترونية4-5

  :1هناك تصنيفان أو تقسيمان شائعان ألنواع احلكومات اإللكرتونية

تصنيف احلكومة على أساس مدى تفاعل املواطن مع خدماا على اإلنرتنت، أو ما  1- 4-5
بالتصنيف التفاعلي، حيث يعتمد التقسيم هنا  على مدى التفاعلية يف أداء اخلدمة، مبعين يعرف 

هل يقدم املوقع جمرد بيانات عن إجراءات اخلدمة، أم أنه يقدم مناذج تقدمي اخلدمة، أم أنه يقدم 
 .اخلدمة بالكامل

مة إىل، حيث يعتمد التقسيم هنا على نوع اخلد/ التصنيف على أساس اخلدمة من  2- 4-5
 :اليت يقدمها املوقع وبالتحديد ملن، وهناك أربع أنواع من اخلدمات ملستفيدين حمددين كالتايل

  G2C Government to citizenح إىل م من احلكومة للمواطن  - 1

   G2B Gov. to Business    ح إىل ع من احلكومة ملديري األعمال - 2

  G2E Gov. to Employeeح إىل ظ من احلكومة إىل املوظفني  - 3

              .G2G Gov. to Govح إىل ح من حكومة إىل حكومة  - 4

  :أيًضا ميكن إضافة نوعان آخران يتعلقان بإدارة األعمال مها 

  B 2 B Business to Businessأ إىل أ من أعمال إىل أعمال  - 5

                                                           
 مرجع سبق ذكرهزين الدين حممد عبد اهلادي، 1
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 B 2 C Business Customer أ إىل م من أعمال إىل مستهلك  - 6

أربع منتفعني من هذه اخلدمات وهم املواطنني ورجال األعمال واملوظفون  مبعين تقدمي اخلدمات من احلكومة إىل
واملؤسسات احلكومية نفسها، مث اخلدمات املوجهة من قبل القطاع اخلاص إىل القطاع اخلاص أو إىل املستهلكني 

  .من املواطنني وغريهم

  :البرلمان اإللكتروني والديمقراطية اإللكترونية 4-6
استخدام كل أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت عمل " فيعين  تعريف الربملان االلكرتوين يف

الربملان، حبيث توفر مزيد من الشفافية والنزاهة ومتثل دعما للعملية الدميقراطية يف ذات الوقت مبا خيدم أصحاب 
  1"املصاحل يف عالقتهم بالربملان

ملان اإللكرتوين يسعى إىل تقدمي خدماته جلمهور املواطنني، أعضاء الربملان، العاملني وعلى ضوء ذلك فالرب 
  .بالربملان، األحزاب ومجاعات الضغط، اتمع اإلعالمي والربملانات األخرى

توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية يف توليد ومجع وتصنيف : "أما الدميقراطية اإللكرتونية هي
 2"وحتليل ومعاجلة ونقل وتداول كل البيانات واملعلومات واملعارف املتعلقة مبمارسة قيم الدميقراطية وآلياا املختلفة

.  
  
  
  
  :من الحكومة اإللكترونية اإلدارة اإللكترونية أشمل 4-7

كان من , من املواضيع احلديثةاملطروحة على الساحة اإلقليمية و الدولية" اإلدارةااللكرتونية" مبا أّن موضوع
عظم م لكّن امللفت للنظر أن.عنهفي احلصول على معلوماتوفريةاهتماما لدى العديدينالطبيعي أن جند

  ."ة االلكرتونيةاحلكوم"تتحدث عن املتوافرة حوهلاملعلومات

لكن  " ,e-government" أصل هذا املصطلحمشتق من الكلمة اإلنكليزية أن3هلذا يرى علي حسن باكري
و حنن . فرتجم هذا املصطلح حبذافريه أي بشكل جامد ,خالل نقل هذا املصطلح إىل العربية مل يتم مراعاة املعىن

" احلكومة االلكرتونية"بدال من مصطلح   "e-management" اإلدارةااللكرتونية" باستخدام مصطلح نقرتح
  :خاصة فيمنطقتنا العربية و اإلقليمية لعدة أسباب منها

                                                           
  2006، ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرةالحكومة اإللكترونية والبرلمان اإللكتروني مقارناتزين عبد اهلادي، 1
  164، ص2007، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مجهورية مصر العربية، 1، طعصر المعلومات القادم مذهل أكثرمجال حممد غيطاس، 2
  20 ، صمرجع سبق ذكرهعلي حسني باكري، 3
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يتبادر إىل ذهن املستمع العمل السياسي على الرغم من أّن عمالحلكومة " احلكومة"أنه عند ذكرمصطلح :أوال  -
و هذا ال يتوافق مع مشولية , لكن الغالب يبق
السياسيو , ال يقتصر على العمل السياسي وإمنا اإلداري أيضا

 ."اإلدارة" لذلك من األفضل و األسلم استخداممصطلح, املصطلح

ألنّه يعّرب عن جمموعةمن األشخاص ) سواء بنفسه أو بعالقاته(أّن تعبرياحلكومة هو تعبري حمدود حبد ذاته :ثانيا  -
و معلومة على عكس   ن مع مجيع الناس و إمنا مع مؤسسات و هيئات حمددةو العالقة ال تكو 

  .الذي يعّرب عن إطار مفتوح وواسعيطال مجيع املستويات يف الدولة و يشمل مجيع الناس يف عالقاتهاإلدارةمصطلح
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  اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية: المبحث الثاني
حدى مسات االقتصاد القائم على املعرفة ومن أهم التطبيقات األساسية لتكنولوجيا إتعد التجارة االلكرتونية 
جمال خصب حيظى باهتمام الدول املتقدمة والسائرة يف طريق النمو على حد سواء املعلومات واالتصاالت و 
يف ازدياد  ةوما تفرضه من تطورات ممثلاحلديثة بين التقنية اعتالء املراكز املتقدمة لت وميدان مثايل للتسابق يف

يعة التجارة االلكرتونية التعرف على طبنا نر�من خالل هذا املبحث ونتيجة لذلك فأن.االهتمام بالتجارة االلكرتونية
  :أهم ما جوانبها من خالل املطالب التاليةو 

  .التجارة اإللكترونية وأدواتها: المطلب األول
  .ومجاالت التجارة اإللكترونية أشكال: المطلب الثاني

  .وسائل الدفع والسداد في التجارة اإللكترونية: المطلب الثالث
  

  التجارة اإللكترونية وأدواتها: المطلب األول
  ماهية التجارة اإللكترونية 1-1

اإللكرتونية تعترب التجارة االلكرتونية أحد وجهي االقتصاد الرقمي، الذي يقوم على حقيقتني مها التجارة 
  .وتكنولوجيا املعلومات أو ما يسمى  بصناعة املعلومات

ونظرًا للتطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة اإللكرتونية، ظهر العديد من التعريفات، كل تعريف       
  .ينظر إليها من منظور معني

  تعريف التجارة اإللكترونية 1- 1-1
نتحركاتبيعوشراءالِسلعواخلدماتواملعلومات،كمايُتيحأيضااحلركاتاإللكرتونيةالتيتدعالتجارةاإللكرتونيةهينظامُيتيحعرباإلنرت 

  .1متوليدالعوائدمثلعملياتتعزيزالطلبعل
تلكالِسلعواخلدماتواملعلومات
. حيثإنالتجارةاإللكرتونيةتُتيحعرباإلنرتنتعملياتدعماملبيعاتوخدمةالعمالء

) السماسرة( والوسطاء) موردون،أوشركات،أوحمالت( اصلفيهالبائعونوميكنتشبيهالتجارةاإللكرتونيةبسوقإلكرتونييتو 
  .واملشرتون،وتُقدمفيهاملنتجاتواخلدماتفيصيغةافرتاضيةأورقمية،كمايُدَفعثمنهابالنقوداإللكرتونية

  .وتعرف كذلك بأا استخدم وسائل االتصاالت واملعلومات بني االطراف التجارية إلمتام األعمال والصفقات 
  :ثالث نقاط حمددة هلا هي وهناك

  
 .وهي توفر خدمة البحث عن املعلومات، اسرتجاعها، ختزينها، حتديثها واحملافظة عليها: تواصل املعلومات - 

 .البحث عن سلعة أو خدمة وشرائها من خالل الشبكات االلكرتونية: خدمة التسوق - 

                                                           
1 Benjamin FARAGGI, Commerce électronique et moyens de paiement, édition 

DUNOD, Paris,1998, p: 13.  
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اطق منفصلة جغرافيا ولكن يتم وهي تلك املشروعات اليت تتم بني أطراف ومن: املشروعات االفرتاضية - 
جتميع مقوماا من حيث اخلربة والعمالة واإلمكانيات من خالل االتفاقيات التجارية اليت تعقد عرب 

  .1شبكات االنرتنت
تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع واخلدمات واملعلومات عرب شبكة اإلنرتنت، " كما تعرف بأا

  :ويشمل ذلك 2"املية األخرىوالشبكات التجارية الع
 .اإلعالنات عن السلع والبضائع واخلدمات - 

 .املعلومات عن السلع والبضائع واخلدمات - 

 .عاقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع - 

 .التفاعل والتفاوض بني البائع واملشرتي - 

 .عقد الصفقات وإبرام العقود - 

 .املالية ودفعها سداد اإللتزامات - 

 .عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات - 

 .الدعم الفين للسلع اليت يشرتيها الزبائن - 

 :مبا يف ذلك (EDI)تبادل البيانات إلكرتونيا  - 

 .كتالوجات األسعار - 

 .املراسالت اآللية املرتبطة بعمليات البيع والشراء - 

 .اإلستعالم عن السلع - 

 .الفواتري اإللكرتونية - 

 .التعامالت املصرفية - 

إىل أن التجارة اإللكرتونية للسلع واخلدمات متثل تطويرًا لطرق التجارة التقليدية مستندة يف ذلك على خنلص   
الثورة التكنولوجية من أجل زيادة الكفاءة عن طريق تقليل التكاليف، زيادة الفاعلية من خالل توسيع األسواق 

طريق حتسني طرق تقدمي املنتج أو اخلدمة من خالل التفاعل بني املنتج  وتلبية طلبات العمالء، التجديد عن
  .واملستهلك

  :3خصائص التجارة االلكترونية 2- 1-1

                                                           
  12، ص2002، دار األمني، مجهورية مصر العربية، 1، طالتجارة االلكترونية ومهارات التسويق العلميالسيد عليوة، 1

2 Smith, Rob Thompson, Mark Speaker, Mark, The Complete Guide to E-Commerce, 
Que, Indianapolis, Indiana, USA, 2000, p 34 

 
  .19، ص 2004، جامعة قناة السويس، القاهرة، االلكترونية المرشد للمدير العصري رؤية تسويقية التجارةلة أمحد قنديل، 3
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  :من خالل استعراضنا لبعض التعريفات جند أن التجارة اإللكرتونية تتضمن وتتميز باخلصائص التالية
الشركات وبعضها البعض، الشركات وعمالئها، الشركات واحلكومات (العمليات التجارية بني  أداء - 

وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات وشبكة االتصاالت يف أداء تلك ) اإلدارة احمللية(
 .العمليات

 .ةأداء العمليات التجارية باستخدام تكنولوجيا املعلومات دف رفع الكفاءة والفاعلي - 

تعترب التجارة اإللكرتونية، مفهوم شامل ال يقتصر فقط على التبادل التجاري بشكل إلكرتوين، ولكنه  - 
 .ميتد ليشمل كل من عملية التصنيع واإلنتاج من خالل تقليل وقت سلسلة األعمال

 .تتيح التجارة اإللكرتونية استجابة سريعة لطلبات السوق من خالل التفاعل مع العمالء - 

 .جارة اإللكرتونية على تبسيط اإلجراءات ووضوح إجراءات العملتعمل الت - 

 
  أدوات التجارة اإللكترونية 3- 1-1

  :عناك العديد من أدوات التجارة اإللكرتونية من أمهها
الكتالوجات اإللكرتونية، املراكز التجارية، الرتويج عرب : األدوات اخلاصة بعرض السلع واخلدمات مثل - 

 .اخل...املتعددة، اإلنرتنت، الوسائط 

الربيد اإللكرتوين، تبادل املستندات إلكرتونيا من خالل شبكة : األدوات اخلاصة بتبادل األعمال مثل - 
 .االتصاالت أو من خالل اإلنرتنت، التعاقدات اإللكرتونية

رك، البار كود للرتقيم، التبادل االلكرتوين لبيانات الشحن واجلما: األدوات اخلاصة بتسليم السلع مثل - 
 .األقمار الصناعية وذلك ملتابعة خط سري الشحنات وتأمني وصوهلا

كتيبات الصيانة اإللكرتونية، التبادل االلكرتوين لطلبات : األدوات اخلاصة خبدمة قبل وبعد البيع مثل - 
 .قطع الغيار، التبادل االلكرتوين للتأمني

لألموال، التحويالت النقود االلكرتونية، التحويالت اإللكرتونية : األدوات اخلاصة بنظم الدفع مثل - 
 .احملافظ اإللكرتونية، البطاقات الذكية

ويالحظ أن هذه األدوات ليست ثابتة، بل هي يف تغري مستمر مع التطورات املستقبلية اليت تطرأ على مفهوم 
  .التجارة اإللكرتونية

  
  كترونياً نظام تبادل البيانات إل1-2
  يانات إلكترونياً نظام تبادل البمفهوم 1- 1-2

) مثل شركات الطريان، وشركات الشحن والسكك احلديدية، وشركات البيع بالتجزئة(أدركت العديد من الشركات 
يف أواسط الستينيات من القرن العشرين أنه ال بد هلا من تسريع تباُدل وتناُقل املعلومات إن أرادت أن تظل قادرة 
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فرِط للورق وختفيض التكلفة الباهظة  على املنافسة يف قطاع األعمال، إذ كان
ُ
ال بد هلا من تقليص االستخدام امل

  .1"لالتصاالت، وذلك كي تتمكن من جتّنب بعض حاالت التأخري وأسباب اإلعاقة يف العمل
اليت ) Transport Data CoordinatingCommittee- TDCC(وظهرت بعد ذلك جلنة 

جمموعات "زها على طريقة نقلها، وقد استخدمت يف ذلك ما يُدعى ركَزت على حمتوى الرسالة أكثر من تركي
موعة من مقاطع بيانات وتتكون كل جم. اليت تُعرف الرسائل املتعلقة بالعمل) transaction sets" (احلركة

د هذه املقاطع الرتتيب املميز لعناصر البيانات مثل ُمهَيَكلة وتوَضع )السعر، والطراز، وشيفرة الشركة الناقلة(، وُحتد ،
العديد من  TDCCوتتبىن هذا املعيار الذي وضعته جلنة . هذه العناصر يف مواقع خاصة ضمن مقاطع البيانات

  . القطاعات مثل النقل واملتاجر
 American National Standards(ملعهد الوطين األمريكي للمعايري م، شكل ا1979ويف عام 

Institute - ANSI ( جلنة)ASC (Accredited Standards Committee اليت ُعرِفت أيضا
وتألفت اللجنة من خمتصني من احلكومة وقطاع النقل وقطاع الشركات الصانعة ألجهزة . X-12باسم جلنة 

ويَر معيار يتفق عليه البائعون واملشرتون ويعتمد بُنية املعيار الذي وضعته جلنة الكمبيوتر، وكانت غايتها تط
TDCC َي هذا املعيار نظام تبادل البيانات إلكرتونيًا يف الواليات املتحدةُوقد مس ،)United states 

Electronic Data Interchange ( أو)ANSI X-12 .( ورغم أن هذا املعيار حل معظم
إال إنه بقي على الشركات احملاَفظة على ِصَيغ ومناذج معيارية ألنواع الرسائل اليت تتبادهلا مع كل شريك  املشاكل،

  .جتاري
م، طورت جمموعة من الشركات اليت تنتمي إىل قطاعات خمتلفة معيارًا ُمتَفقًا عليه دوليًا لتناُقل 1986ويف عام 

املعيار نظام تباُدل بيانات اإلدارة والتجارة والنقل إلكرتونيًا يف  املعلومات بني الشركاء التجاريني، وُدعَي هذا
 United Nations Electronic Data Interchange for(الواليات املتحدة 

Adminstration, Commerce, and Transport- UN/EDIFACT.(  
دد هائل من لفرتة طويلة، فهناك حاليا ع UN/EDIFACTمع معيار  ANSI X-12وقد تعايش معيار 

الشركات اليت تعتمد أحَد هذين املعيارين أو كليهما، وذلك رغم وجود العديد من املعايري األخرى لتبادل البيانات 
 Uniform(معيار االتصاالت املوحدة : إلكرتونيًا نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

Communication Standard ( شبكة معلومات املستودعات لقطاعات البقالة واملتاجر، ومعيار
)Warehouse Information Network Standard- WINS (للمستودعات العامة. 

                                                           
1Marc LANGLOIS et Stéphane GASCH,Le Commerce électronique B to B de l'EDI à 
Internet, édition DUNOD, Paris,1999, p:2. 
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ستخَدمة يف تباُدل معلومات العمل بني أجهزة الكمبيوتر " 
ُ
تباُدل البيانات إلكرتونيًا هو جمموعة من املعايري امل

  .1"نية ال تعتمد الورقالتابعة للشركاء التجاريني، وتنفيذ صفقات العمل بطريقة إلكرتو 
االستعالمات، وطلبات الشراء،  ،ونيًا اومن العمليات والشؤون اليت يقوم نظام تباُدل البيانات إلكرت  

وال . بيانات اإلنتاج، إضافة إىل املبيعاتالتسعري،جدولة املواعيد، الشحن، االستقبال، دفعات الفواتري، العقود، 
ستخَدمة يف يعتمد نظام تباُدل البيانات إلكرت 

ُ
ونياً على أنواع أجهزة الكمبيوتر، أو األنظمة الربجمية، أو العمليات امل

  .العمل
، آليةعملنظامتباُداللبياناتإلكرتونياً وعن

ضافةُحتولربجمياتالتبادالإللكرتونيفيالطرفاملرِساللوثيقَةإل
صيغةمعيارية،مثيتماالتصالبطلربقماهلاتفلشبكةالقيمة
ُ
 امل

(VAN)ضافةوتتمكنبذلكرب ،وتُنَقال
ُ
لرسالةاملوجودةفيملفداخاللكمبيوتراملرِسإلل
صندوقربيدإلكرتونيعل
شبكةالقيمةامل

حويها،وفحصمد�توافقهامعمعايريالتبادتجمياتالشركاءالتجاريينمناسرتجاعامللفمنصندوقالربيداإللكرتوين،وتفسريالرسالةالتي
 (functionalacknowledge) فوظيفيويتمبعدذلكإرسالرسالةتعارُ . الإللكرتونيلديها،مثتخزينها

 - فيحالوجودأميشكلةفياالتصال -إلبالغاملرِسإلنتّماستقبااللرسالةأمال،وإلبالغه
  .إنكانتالرسالةمتوافقةمعمعايريتباداللبياناتإلكرتونياًأمال

 EDI) نياً وبعدذلك،يكونلد�املستقِبلخيارانللتعاُملمعالرسالة،فإماأنيستخِدمربجمياترتمجةتباُداللبياناتإلكرتو 

translation software) 
إلنتاجنسخةمطبوعة،أويعيدبناءالرسالةفيالصيغةالتيتناسبتطبيقاتالكمبيوتراملوجودةلديه،وذلكقباللقيامبأميعاجلةأخر�للرسا

  .لة
  فوائدنظامتباُداللبياناتإلكترونياً 2- 1-2
نفَ ختفيضاملصاريفاإلداريةاجلارية،إذيُقللهذاالنظاماجلهداملبذولفيالتعاملم•

ُ
عالوثائقوأعمااللربيد،إضافةإل
تخفيضاملصاريفامل

  قةعل
إدارةهذهالوثائق
  .توفريالوقت،إذيتيحهذاالنظامنقالملعلوماتبشكألسرعمّماكانعليهسابقا•
حتسيناإلدارةالداخلية،وذلكبالتقليلمناألعمااللورقية،واحلّدمنإزعاجرنيناهلاتف،وختفيضأخطاءاإلدخال،فضالعنالسرعة•

  .فيإنتاجالتقارير
) الطلبات،واملبيعات: مثل( حتسينالعالقةبينالزبائنوالتجار،إذيتمتناقالملعلوماتفيمابينهم•

  .بشكألسرع،وذلكبتخفيضالوقتاملبذوللتأمينالتواُصلبينالطرفني

                                                           
، ]على اخلط[،نظام تبادل البيانات إلكترونيا، )10/07/2002(بوابة اإلنرتنت العربية، املشروع التعليمي،   1

http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetConcepts/ E-
datainterc .asp  
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. وبالتالينجدأننظامتباُداللبياناتإلكرتونياًيزيدالُقدرةالتنافسيةللشركةالتيتعتمده،فهويوفرالوقتواجلهدواملال•
   .،الغرابةفيأنيتزايَدعددالشركاتالكبريةالتيُتقبلعل
اعتمادهذاالنظامولذلك

  عيوبنظامتباُداللبياناتإلكترونياً 3- 1-2
 50000 رغماملزاياالعديدةلنظامتباُداللبياناتإلكرتونياً،إالإنتكلفتهالثابتةترتاومحابني:االرتفاعالنسبيلتكلفتهالثابتة• 

  .غريمناسبللشركاتاملتوسطةوالصغريةدوالرأمريكيومليونيدوالرأمريكي،مماجيعله
): فيبعضاألحيان( احلاجةللتعاملمعاألنظمةالقدمية•

اليزالعل
بعضالشركاتالتيتستخدمنظامتباُداللبياناتإلكرتونياًأنتتبعنظامهاالقدميللحفاظعل
الزبائنالذيناليستخدمونالنظاماجلد
  .يد،ممايعنياحلاجةإل
االحتفاظبسجالتإضافية

   .تنشأاملشاكلمنهذاالنوععنداالنشغااللدائملخطالشريكالتجاري: مشاكلفياالتصاالت•
: مياللبعضإل
مقاومةالتغيري•

إننقصاملعرفةوالتعليملد�بعضالشركاءالتجارييناملوظفينيدعومهإل
عدمالرتحيبباإلجراءاتوالطرقاملؤمتتة،والبدحللهذهاملشكلةمنت
  .حنودجمأنظمةتباداللبياناتإلكرتونياًفيشركامدريبوتدريسهذهالكوادرباتباعطرقسهلةومالئمةلرتغيبهمفيالسري 

  رة اإللكترونيةنشأة وتطور التجا 1-3
  :1تطورت أجيال األعمال والتجارة اإللكرتونية على النحو التايل

بإنشاء صفحة ملوقع على الويب وعرض : وقد بدأ هذا اجليل باالعتماد على التسويق): 1996عام (اجليل األول 
  .لبعض العروضاملنتجات وتقدمي 

مت إدخال بعض التعديالت على اجليل األول مع إجراء بعض عمليات البيع على ): 1998عام (اجليل الثاين 
  .اإلنرتنت

  .ويرتكز هذا اجليل بشكل أساسي على تلبية احتياجات العميل املختلفة) بداية القرن احلايل(اجليل الثالث 
ساعدة على الدفع اإللكرتوين وحتديث القوانني مبا يتالئم مع ويتطلب اجليل الثاين توفري بعض الطرق امل  

  .األعمال اإللكرتونية
 Customer Retalionshipومما ال شك فيه أن إدخال تطبيقات إدارة العالقات مع العميل   

Management  تسمح بإعداد تطبيقات ومواقع تليب حاجة العميل ورغباته، ويتوقع أن يتضاعف استخدام
  .ات يف الشركات األوربيةبيقهذه التط

ضمن الشركة الواحدة أو  Supply Chain Management (SCM)وكذلك فإن استخدام تطبيقات 
  .بني عدة شركات سيسمح بتخفيض زمن تسليم البضائع وختفيض تكلفة العمل اإلداري

                                                           
   2009/  6/ 28، بتاريخ  2691، جملة احلوار املتمدن، العدد، التجارة االلكترونية مفاهيمها وآلياتهاحممد نبيل الشيمي، 1
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واخلدمات عرب اإلنرتنت ويف الواقع التطبيقي فإن التجارة اإللكرتونية تتخذ أمناطًا عديدة، كعرض السلع   
وإجراء الصفقات عرب مواقع الشبكة العاملية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات املالية أو بغريها من 
وسائل الدفع، وإنشاء متاجر افرتاضية أو حمال البيع على اإلنرتنت، والقيام بأنشطة اإلمداد والتوزيع والوكالة 

  .ة اخلدمات املالية وخدمات الطريان والنقل والشحن وغريها عرب اإلنرتنتالتجارية عرب اإلنرتنت، وممارس
وقد صنفت التجارة اإللكرتونية عامليا ضمن مفهوم اخلدمات، وقد تقرر ذلك يف التقرير الصادر عن منظمة   

حيث 1 1999عند إيضاح طبيعة التجارة اإللكرتونية وإطارها القانوين يف مارس عام  (WTO)التجارة العاملية 
العامة للتجارة يف اخلدمات  أوضح هذا التقرير إىل أن تزويد اخلدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق االتفاقية

هذا مع .. باعتبار أن االتفاقية تطبق على كل اخلدمات بغض النظر عن طريقة تقدميها) GATS–جاتس(
ملنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف السلع مراعاة أن هناك حاجة لتحديد املوقف من عملية تسليم البضائع ا

–جات (السلع –وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه األنشطة ختضع لالتفاقية العامة للتجارة يف البضائع 

GATT :(General Agreement Tariff and Trade وجدير بالذكر أن اتفاقية اجلات، هي ،
 General Agreementاالتفاقية العاملية للتجارة والتعريفة املتعلقة بتحرير التجارة يف البضائع، أما اجلاتس

(GATS) on Trade in Services  ا االتفاقية العاملية للتجارة يف اخلدمات، وقد أضيفت األخريةفإ
ضمن جولة األورجواي اخلاصة باملفاوضات العاملية املتعلقة بتحرير التجارة الدولية  إىل اتفاقيات التجارة الدولية

 World Trade(WTO)تأسيس منظمة التجارة العاملية  -أي اجلولة -واليت نتج عنها

Organization  مبوجب اتفاقية مراكش الوريث اجلديد لالتفاقية القدمية لتبدأ العمل يف  15/4/1994يف
 Trade Relates (TRIPS)تعد اجلات واجلاتس، إضافة إىل اتفاقية تربس و  ،1/1/1995

IntellectualPropertyRights  اخلاصة بامللكية الفكرية واليت تتعلق مبسائل حقوق املؤلف والعالمات
العامة  واألسرار التجارية وبراءات االخرتاع والتصميم الصناعية والدوائر املتكاملة واملؤشرات اجلغرافية والقواعد

املتصلة بامللكية الفكرية وعالقتها بالتجارة العاملية واتفاق فض املنازعات، االتفاقيات األربعة الرئيسية من بني 
اتفاقية، وخبالف  28اتفاقيات منظمة التجارة الدولية مضافا إليها جمموعة مالحق واتفاقيات يبلغ جمموعها الكلي 

خبصوص تنظيم التجارة اإللكرتونية وحتديد مفهومها يوجد العديد  (WTO)ما أوضحته منظمة التجارة العاملية 
  .2من املنظمات اليت سامهت يف هذا الصدد

بشكل رئيسي  1998أعماهلا يف عام  (OECD)فقد كرست منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   
ة اإللكرتونية الذي عقد يف الفرتة من للتجارة اإللكرتونية، ومن أبرز أنشطتها يف هذا امليدان املؤمتر العلمي للتجار 

                                                           
1forrester research ,The impact of the development of electronic commerce on  
services, on line, http://www.forrester.com/search 

االمم املتحدة / االسكـــوا اقامته منظمة ورقة عمل  مقدمة اىل مؤمتر التجارة اإللكرتونية اليت المركز العربي للقانون والتقنية العالية، يونس عرب، 2
  3، ص 2000تشرين الثاين، بريوت، لبنان،  10-8 خالل الفرتة 
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يف مدينة أوتاوا حيث تناول املؤمتر املسائل اليت من شأا أن جتعل التجارة اإللكرتونية عرب  1998أكتوبر  7/9
وتناول املؤمتر مسائل الدفع النقدي والتحويالت املالية  ،تنظيمها القانوين احملكم، مشاة متاما للتجارة التقليدية

كات االتصال واإلنرتنت ومحاية وسائل الدفع اإللكرتوين ومسائل العقود اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين عرب شب
والسياسات الضريبية املتصلة بالتجارة اإللكرتونية ودور القطاعني العام واخلاص يف تنظيم أعمال التجارة 

  .اإللكرتونية
املتحدة وتضم يف عضويتها غالبية دول العامل بتحقيق كما اهتمت جلنة التجارة الدولية التابعة لألمم   

االنسجام والتواؤم بني القواعد القانونية املنظمة للتجارة اإللكرتونية وحتقيق وحدة القواعد املتبعة وطنيا يف التعامل 
  .مع مسائل التجارة العاملية

ريها من حاجتها إىل قواعد موحدة أن التجارة اإللكرتونية ختتلف عن غ" ∗اليونسرتال"وانطالقا من إدراك   
األكثر وعيا ألمهية توحيد القواعد القانونية املنظمة للتجارة اإللكرتونية، " اليونسرتال"عامليا منذ البداية، فقد كانت 

وتسعى اليونسرتال إىل إجياد توازن بني التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية وحتديدا فيما يتعلق بأنشطة التحويل 
لنقدي عرب الشبكات والتعاقد باستخدام وسائل التقنية ويعاجل القانون موضوع العقود وإبرامها ومسائل التوقيعات ا

  .اإللكرتونية ومعايري األمن واحلماية الالزمة للبيانات الشخصية من املوضوعات
  سمات التجارة اإللكترونية 1-4

جمموعة من السمات واخلصائص اليت متيزها عن يت تتم من خالل شبكة االنرتنت لتجارة االلكرتونية الل  

  :1ليات التجارية األخرى وهي كاآليتالعم

عدم استخدام املستندات والوثائق الورقية ا أثناء عمليات التبادل التجاري واملايل أو يف أي عمليات تتم  - 

لية التفاعل بني طريف املعامالت يتم بدون استخدام أي بواسطة التجارة االلكرتونية وذلك يرجع إيل أن عم

مستندات ورقية بل يتم الكرتونيا واليت تتم بني طريف املعامالت هي اإلثبات القانوين الوحيد الذي يتاح لكال 

  .الت يف حالة حدوث أي نزاع بينهمامن طريف املعام

                                                           
∗United Nations Commission on International Trade Law ، اهليئة القانونية الرئيسية التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف جمال القانون

وتتمثل . سنة 40هيئة قانونية ذات عضوية عاملية متخصصة يف إصالح القانون التجاري على النطاق العاملي منذ ما يزيد على  وهي. التجاري الدويل
 مهمة األونسيرتال يف عصرنة ومواءمة القواعد املتعلقة باألعمال التجارية الدولية

،  2008فاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، مجهورية مصر العربية، ، دار الو ويق والتجارة االلكترونيةمحاضرات في التـسحممد حافظ حجازي،1
  30ص 
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رة االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت حىت اآلن صعوبة حتقيق اإلثبات يف املعامالت اليت تتم بواسطة التجا - 

وتعمل احلكومات حاليا علي وضع صيغ قانونية إلمكان إثبات املعامالت التجارية االلكرتونية ، ومثال قيام  

كثري من الدول باالعرتاف بالتوقيع االلكرتوين كعنصر إثبات يف املعامالت التجارية االلكرتونية عرب شبكة 

 .االنرتنت 

 .ارة االلكرتونية تكون غري مباشرةلعالقة بني طريف العمليات التجارية اليت تتم بواسطة التجأن ا - 

إمكانية التفاعل بني أطراف التعامل وبصورة مجاعية حبيث يستطيع أحد أطراف املعامالت أن يقوم  - 

أطراف  بالتعامل والتفاعل مع أكثر من جهة ويف الوقت نفسه حيث يكون يف اإلمكان أن يقوم أحد

املعامالت بإرسال رسالة عن طريق الربيد االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت إيل عدد كبري جدا من املستقبلني 

هلذه الرسالة يف وقت واحد وهذا ما ال يتوافر يف أي وسيلة أخري استخدمت من قبل يف هذا اال هذا 

ائي من الرسائل االلكرتونية أيضا يف نفس باإلضافة إيل إمكانية قيام أحد طريف املعامالت بتلقي عدد ال 

 .الوقت مما يؤدي إيل توفري عاملي السرعة والوقت يف اجناز األعمال املطلوبة 

إمكانية تدفق انسياب املعلومات بني طريف املعامالت من خالل التبادل االلكرتوين للبيانات  - 

Electronic Data Interchange (EDI) ستطاعة عمالء أحدي الشركات وبالتايل فإنه ميكن با

الدخول إيل قواعد بياناا وأخذ املعلومات اليت يريدوا دون ختل أي عنصر بشري من داخل الشركة يف هذا 

 .الشأن 

ة االنرتنت حيث أنه من انتهاء دور الوسيط يف املعامالت اليت تتم من خالل التجارة االلكرتونية عرب شبك - 

تالشي دور  اجة إيل تدخل أي وسيط يؤدي إىلر بني طريف املعامالت دون احلة التفاعل املباشعمليخالل 

الوسيط البشري متاما ومن مث سيؤدي ذلك إيل تقليل التكاليف الالزمة إلجناز األعمال املطلوبة وإيل توفري 

 .عاملي السرعة والدقة يف إجناز هذه األعمال 
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بداية من اإلعالن عن السلعة وصوال إيل تسليمها إيل  إمكانية إجراء املعامالت التجارية بصورة كاملة - 

العمالء وذلك فيما يتعلق بالسلع غري املادية عن طريق االنرتنت وهذا ما ال يتوافر يف أي وسائل أخري  

 ) .التليفون –التلكس  –الفاكس (كوسائل االتصال التقليدية مثل 

ومناذج املنتجات أو أن تكون متطورة مثل موقع التجارة االلكرتونية ميكن أن تكون بسيطة مثل قوائم  - 

Amazon. 

  
  أشكال ومجاالت التجارة اإللكترونية: الثاني المطلب

  .أشكال التجارة اإللكترونية 2-1
كل  ميكن النظر إىل التجارة اإللكرتونية على أا مفهوم متعدد األبعاد ميكن تطبيقه من خالل أكثر من ش  

  )4-4(رقم كما هو موضح بالشكل 
  

  أشكال التجارة اإللكترونية 4-4الشكل رقم 
  

  
  http://www.ispo.ccc.be/commerce:المصدر

  
  :على النحو اآليت تنقسم التجارة االلكرتونية حسب ما ورد يف اجلدول أعاله إىل تسعة أشكال

  
 Business-to- Business (B-to-B)): وحدة أعمال ووحدة أعمال(التجارة اإللكرتونية بني �

  Business to Customer (B-to-C)): وحدة أعمال ومستهلك( التجارة اإللكرتونية بني �

Cالعمالءوالمستهلكون Bوحدةاألعمال Gالحكومةأواإلدارةالمحلية 

G2C 
  المعلومات: مثال

G2B 
  المعلومات: مثال

G2G 
  التنسيق: مثال

Cالعمالءوالمستهلكون  

B2C 
  التجارةاإللكترونية: مثال

B2B 
  األعماالإللكترونية: مثال

B2G 
  المشتريات: مثال

Bوحدةاألعمال  

C2C 
  أسواقالمزادات: مثال

C2B 
  مقارنةاألسعار

C2G 
  شكاو¤الضرائب: مثال

Gالحكومةأواإلدارةالمحلية  
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 Business to)): احلكومة(وحدة أعمال واإلدارة احمللية (التجارة اإللكرتونية بني �

Administration (B-to-G)  
  Customer to Customer (C-to-C)): مستهلك ومستهلك(التجارة اإللكرتونية بني �
  Customer to Business (C-to-B)): مستهلك وحدة أعمال(التجارة اإللكرتونية بني �
 Customer to (C-to-G))): احلكومة(املستهلكني واإلدارة احمللية (التجارة اإللكرتونية بني �

Administration  
 Administration to (G-to-G)) احلكومة واحلكومة(التجارة اإللكرتونية بني �

Administration  
   Administration to Business (G-to-B)احلكومة ووحدة أعمال (التجارة اإللكرتونية بني �
  Administration to Customer (G-to-C)احلكومة واملستهلكني(التجارة اإللكرتونية بني �

 :ستعرض أهم هذه االنواع وأكثرها شيوعاويف ما يلي ن

 Business to Business:1التجارة اإللكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال 1- 2-1

حيث يكون . ويقصد ا الصفقات ليت تتم بني منشأيت أعمال أو أكثر ، باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات 
وفيها تقوم وحدات األعمال باستخدام شبكة االتصاالت أطراف الصفقة منشأة أعمال كتنظيم وليس جمرد أفراد،

وتكنولوجيا املعلومات لتقدمي طلبات الشراء إىل مورديها وتسليم الفواتري وكذلك تقوم بعملية الدفع أو تقدمي 
، ويعد هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة اإللكرتونية شيوعا، )مثل املنتجات اإللكرتونية(املنتجات واخلدمات 

  .ء بني املنشآت بعضها البعض داخل الدول، أو بني الدول بعضها البعضسوا
 2Business to Customerالتجارة اإللكترونية بين وحدة أعمال ومستهلك 2- 2-1

انتشار ما يسمى باملراكز التجارية على اإلنرتنت بسبب اإلنرتنت  هذا النمط هو الغالب على  
Shopping Malls سلع واخلدمات، وتقوم على أساس زيادة تلك املواقع وهي تقدم أنواع خمتلفة من ال

املختلفة ومقارنة أسعار السلع واخلدمات اليت تقدمها، كما تتميز بعض املواقع بإمكانية استعراض السلع املتاحة 
وتنفيذ عملية الشراء وإمتام عملية الدفع بطرق خمتلفة أكثرها شيوعا عن طريق استخدام بطاقات االئتمان أو 

  .ت اإللكرتونية أو نقدا عند التسليمالشيكا
إن هذا النوع يؤمن العالقات التجارية بني الشركة وعمالئها باستخدام وسائل االتصاالت املتاحة جلميع   
  M-Commerceوالة ، وجيري احلديث مؤخرا عن التجارة اجل)اإلنرتنت، اهلواتف احملمولة(األفراد 

  .التزاوج بني التطبيقات املعلوماتية ووسائل االتصاالت والسيما اهلاتف تيجةنأو التجارة عرب اهلواتف احملمولة وهي 

                                                           
عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة احلسابات يف بيئة اخلصخصة وأسواق املال والتجارة االلكرتونية، الدار اجلامعية، 1

  69، ص 2004االسكندرية،
  .24، ص مرجع سبق ذكرهلة أمحد قنديل،  2
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 Business to:1)الحكومة(التجارة اإللكترونية بين وحدة أعمال واإلدارة المحلية  3- 2-1

Administration  
ارة احمللية والتعامالت اليت تتم بني الشركات وهيئات اإلد) مثل دفع الضرائب(وهي تغطي مجيع التحويالت   

ما تقوم به أمريكا من عرض اإلجراءات واللوائح والرسوم ومناذج املعامالت على اإلنرتنت مثال ذلك ) احلكومة(
حبيث تستطيع الشركات أن تطلع عليها بطريقة إلكرتونية وأن تقوم بإجراء املعاملة إلكرتونيا دون احلاجة للتعامل 

 .مباشرة من خدمات احلكومة اإللكرتونية امع مكتب حكومي ويعد هذا الشكل منبثق

 Customer to Customer: 2التجارة اإللكترونية بين المستهلكين 4- 2-1

حيث يبيع املستهلك ملستهلك آخر مباشرة كأن يضع مستهلك  وتقوم العالقة هنا بني خمتلف املستهلكني  
سبيل املثال عرب استخدام موقع فالرابط بينهم على  إعالنات يف موقعه لبيع األغراض الشخصية أو اخلربات

 . مثل إي باي للمزادات

 Customer to (C-to-B):3التجارة اإللكترونية بين مستهلك ووحدة أعمال 5- 2-1

Business 
وتضم األفراد الذين يبيعون منتجات أو خدمات لشركات، وهذا النمط هو عكس التجارة االلكرتونية بني   

  .اآلن من العمالء تقدمي خدمات هلا وتطلب بعض البنوك B2Cالشركات والعمالء 
 Customet to:4)الحكومة(التجارة اإللكترونية بين المستهلكين واإلدارة المحلية  6- 2-1

Administration 
 .، عن طريق الدخول إىل مواقع احلكومة اإللكرتونية)مثل دفع الضرائب إلكرتونيا(ويتضمن العديد من األنشطة   

  مراحل تنفيذ المعامالت في التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت 2-2
  :5تتم عملية التجارة اإللكرتونية عرب ثالث مراحل وذلك على النحو اآليت  
يتم خالهلا التعرف على البضاعة املطلوب شراؤها والتفاعل بني املنتج واملستهلك أو البائع : مرحلة المعرفة - 

 .واملشرتي

 .تأيت بعد االتفاق على إمتام عملية الشراء :والدفعمرحلة طلب الشراء  - 

ترتبط بنوع البضاعة، إذ ميكن تسليم بعض أنواع البضائع إلكرتونيًا من خالل اإلنرتنت،  :مرحلة التسليم - 
  .اخل...بينما تسلم األنواع األخرى باليد أو عن طريق مندوب املبيعات

  اإللكترونيةتستخدم فيها التجارة المجاالت التي 2-3
                                                           

  32، ص 1999، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 1، طالتجارة االلكترونيةرأفت رضوان، 1
  64، ص 2003، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة التجارة االلكترونيةعبد الكرمي  عبد احلميد بسيوين، 2
  25، 24، ص ص مرجع سبق ذكرهلة أمحد قنديل، 3
  33، ص مرجع سبق ذكره رضوان،رأفت 4
  56، صمرجع سبق ذكره عبد الكرمي  عبد احلميد بسيوين،5
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  :1إن التجارة اإللكرتونية جماالا كثرية وأمهها  
جتارة الكتب واالت ويتم فيها البحث عن اسم الكتاب أو احملتوى ومعرفة  ذلك مثال Retailجتارة التجزئة  - 

 .السعر وتتم فيها عملية الدفع بطريقة إلكرتونية ويتم التسليم من خالل الناشر

حيث تقدم البنوك اخلدمة اإللكرتونية واليت من أبسطها االستعالم عن احلساب : Financeوالتمويل البنوك - 
  .ومتابعة أسعار البورصات والبيع والشراء لألسهم

مثال ذلك توزيع املنتجات اإللكرتونية من برامج وأجهزة حاسب آيل، : Distributionخدمات التوزيع  - 
 .األفالم والشرائط املوسيقية

من املمكن االشرتاك يف تصميم منتج جديد بدون : Engineering Designالتصميمات اهلندسية  - 
التواجد يف املكان نفسه من خالل جمموعة عمل، ومن أشهر األمثلة يف هذا اال قيام شركة فورد للسيارات 

 .مواقع جغرافية خمتلفة 4بتكوين فريق عمل لتصميم حمرك جديد يعمل أعضائه يف 

 .قوم شركات النشر بإتاحة إصداراا من اجلرائد واالت بصورة إلكرتونيةحيث ت: Publishingالنشر  - 

من حجز تذكر السفر، واحلجز اإللكرتوين للفنادق، وتأجري :TourismIndustryصناعة السياحة  - 
 .السيارات

 ....مثل االستشارات الطبية، القانونية، اإلدارية، اهلندسية: professional servicesخدمات متخصصة - 

مثل ذلك برنامج نقاط التجارة الدولية الذي مت إنشاؤه برعاية : Internationaltrade التجارة الدولية   - 
ومتثل نقاط التجارة مراكز لتسهيل التجارة من خالل . دف زيادة كفاءة التجارة الدولية 1992األونكتاد يف 

عن التجارة والفرص يف أسواق والتشريعات  تكوين معلومات عن شركاء التجارة احلاليني واملستقبليني ومعلومات
واملتطلبات التجارية وطرق النقل ، معلومات عن اجلمارك والضرائب ، التسهيالت وطرق الدفع ، قواعد التصدير 

  .واإلسرتاد كذلك يتم عرض الفرص التجارية بني الدول من خالل عمل كتالوجات عن املنتجات واألسعار 
  اإللكترونيةتجارة مزايا ال 2-4

عرض أبرز مميزات التجارة اإللكرتونية تلك اليت منا أكثر يف البيئة العربية املستقاة من خالصات الدراسات  ميكن
  :2والتقارير املشار إليها على النحو التايل

 .إجياد وسائل إجتار توافق عصر املعلومات - 

احلاسب ومواقع اإلنرتنت تغدو احلاجة إىل توافق ففي عصر املعلومات واالجتاه حنو قضاء ساعات طويلة أمام 
األمناط التجارية مع مسات هذا العصر وسلوكياته، من هنا مكنت التجارة اإللكرتونية من خلق أمناط مستحدثة 
من وسائل إدارة النشاط التجاري كالبيع عرب الوسائل اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية بني قطاعات األعمال ويف  

                                                           
  33، ص مرجع سبق ذكره رأفت رضوان،1
  23، 22، ص ص مرجع سبق ذكرهلة أمحد قنديل،  2
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يدانني أمكن أحداث تغيري شامل يف طريقة أداء اخلدمة وعرض املنتج وحتقيق العرض الشامل خليارات كال امل
 .التسوق

 .الدخول إىل األسواق العلمية وحتقيق عائد أعلى من األنشطة التقليدية - 

نفاذ إليها، إن الصفة العاملية للتجارة اإللكرتونية ألغت احلدود والقيود أمام دخول األسواق التجارية وال  
وبفضلها حتول العامل إىل سوق مفتوح أمام املستهلك بغض النظر عن املوقع اجلغرايف للبائع أو املشرتي، وإذا كانت 

تسعى إىل حترير التجارة يف البضائع واخلدمات، فإن التجارة ) بسجات، جاتس، تر (ت التجارة الدولية اتفاقيا
احلاجة إىل جوالت توافق ومفاوضات، ومن هنا قيل أن التجارة  اإللكرتونية بطبيعتها حتقق هذا اهلدف دون

اإللكرتونية تتطلب جهدا دوليا مجاعيا لتنظيمها ألا بطبيعتها ال تعرتف باحلدود والقيود وتتطلب أال تقيدها أية 
 .قيود

ة وبسرعة متكن تلبية خيارات العمالء بيسر وسهولة وإمكانية إدخال تعديالت على املعلومات املوجودة بسهول - 
التجارة اإللكرتونية الشركات من تفهم احتياجات عمالئها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع، وهذا 
بذاته حيقق نسبة رضاء عالية لدى العمالء ال تتيحه وسائل التجارة التقليدية، فالعميل ميكنه معرفة األصناف 

م املنتجات موضوع الشراء من حيث مدى تلبياا لرغبات واألسعار ومميزات كل صنف واملفاضلة بينهم وتقي
 .وخيارات املشرتي

فالتجارة اإللكرتونية مبا تتطلبه من بنية حتتية تقنية، وإسرتاتيجية إدارة مالية   واخلدمي، تطوير األداء التجاري - 
تلف امليادين، وهي خدمة  وتسويقية وإدارة عالقات واالتصال باآلخرين، تتيح الفرصة لتطوير أداء املؤسسات يف خم

كربى للمؤسسات يف ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل 
 .اإلداري

أمام أي شخص يستخدم اإلنرتنت، وإتاحة كافة  ساعة بدون انقطاع 24استمرار وجود املعلومات، طوال الـ  - 
  .اخلدمة سواء يف شكل صور أو رسومات أو كتابة وصفيةاملعلومات عن املنتج أو 

كما أن منو التجارة اإللكرتونية حيفز األحباث على إجياد أساليب جديدة وحمسنة الستخدام القسائم   
والشيكات اإللكرتونية، ويف هذه األثناء، هناك أساليب أعمال جديدة على اإلنرتنت واليت مل تكن ممكنة يف العامل 

فعلى سبيل املثال، تبيع شركات عديدة متخصصة يف التعامل مع الشركات فائض خمزوا عرب الشبكة الواقعي، 
بوساطة مزادات اإلنرتنت، والشيء األكثر أمهية فيما يتعلق مبزادات إنرتنت هو تأثريها يف السعر احملدود، ففي بيئة 

عر البضاعة أو اخلدمة يتحدد فقط وفق الطلب املزايدة، ال يستطيع املنتج أو املوزع أن حيدد السعر مبفرده فس
  .املسجل يف السوق

  
  التجارة اإللكترونية والسداد في وسائل الدفع: لمطلب الثالثا
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وسائل الدفع والسداد املتاحة أو باألصح التقليدية ولكنها مل  رة االلكرتونية يف مراحلها األوىل علاعتمدت التجا
تكن فعالة مع تطورها وانتشارها ولذلك كان من الضروري ظهور وسائل جديدة للدفع والسداد تتناسب مع هذا 

  التطور فظهرت أنواع حديثة من الدفع والسداد مسيت بالتحول االلكرتوين للدفع 
  :يف التجارة االلكرتونية فيما يلي وتتمثل وسائل الدفع املستخدمة

  :الوسائل التقليدية للدفع والسداد: 3-1
  الدفع الفوري عند التسليم 1- 3-1

عن طريق وسائل العرض املختلفة   االيت يرغب يف شرائه تحيث يقوم العميل بالبحث عن السلع واملنتجا
  .1ث يكون السداد نقدا عند التسليميكالتليفون أو االنرتنت مث يقوم العميل بإصدار طلب شراء هلذا املنتج حب

  : الثابت الدفع باستخدام الهاتف 2- 3-1
، حيث يقوم العميل منتجات تعرض علي شاشة التليفزيونوهذه الوسيلة تستخدم يف حالة الرغبة يف شراء 

علي شاشة التليفزيون ويقوم بطلب املنتج الذي يريده مث يتم االتفاق علي وسيلة  هباالتصال برقم اهلاتف املعلن عن
 السداد وغالبا ما يتم دفع القيمة عند االستالم، أو اإلضافة إيل فاتورة اهلاتف

 :الدفع عبر التليفون المحمول 3- 3-1

  :ويتم استخدام التليفون احملمول كوسيلة للدفع بعدة طرق كاآليت
املطلوب للشراء إيل  غباالتصال بالبنك الذي يتعامل معه وذلك لطلب حتويل املبلأن يقوم املشرتي  - 

  .البائع 
 . Mailالدفع باستخدام الربيد العادي  - 

وهنا يقوم املشرتي بإرسال طلب شراء أو استمارة شراء للمنتج أو السلعة اليت يرغب يف شرائها عن طريق الربيد 
مث يتم الدفع عند االستالم أو عن طريق إرسال شيك بالقيمة أو إرسال املبلغ عن  DHLالعادي أو السريع مثل 

  .طريق الربيد 
  :التحويالت النقدية الدفع باستخدام 4- 3-1

تعد أوامر الدفع املصرفية أحدي وسائل الدفع يف تاريخ حمدد ولشخص حمدد بناء علي طلب العميل ، وقد كانت 
  .صارف من خالل نظام خدمات املقاصة االلكرتونية املصرفية تتم يدويا ولكنها اآلن تتم يف بعض امل

  الوسائل االلكترونية للدفع والسداد 3-2
  البطاقات البنكية و أنواعها 1- 3-2

للبطاقة البنكية عدة مسميات فهناك من يطلق عليها بالبطاقة البالستيكية أو النقود البالستيكية على أساس أا 
حتل حمل النقود يف خمتلف االلتزامات، بينما يسميها آخرون ببطاقات الدفع  تصنع من مادة البالستيك، و

                                                           
 80ص   مرجع سبق ذكره،حممد حافظ حجازي، 1
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يف . االلكرتونية وذلك العتمادها على األجهزة االلكرتونية يف احلصول على التفويض أو إجراء التسويات املالية
، السلع، و اخلدمات أو حني يسميها فريق ثالثببطاقة املعامالت املالية اليت متكن حاملها من احلصول على النقدية

  .أي شيء له قيمة مالية
عبارة عن بطاقة بالستيكية و مغناطيسية يصدرها البنك لصاحل عمالئه بدال "تعرف البطاقات البنكية على أا    

، فهي بطاقة بالستيكية مستطيلة الشكل حتمل اسم املؤسسة املصدرة هلا، و شعارها و توقيع "من محل النقود
  .1كل بارز على وجه اخلصوص رقمها، و اسم حاملها و رقم حسابه و تاريخ انتهاء صالحيتهاحاملها، و بش

  :للبطاقات البنكية عدة أنواع نذكر منها
  :2(Debit Cards)بطاقات الدفع  1-1- 3-2

البطاقات تبين فكرة عملها علي وجود رصيد فعلي للعمالء يف أحد البنوك يف صورة حسابات جارية حبيث  وهذه
  :يستطيع العميل أن يقوم بسحب األموال الالزمة له من خالله، وهلا وجهان

وهي تسمح فقط بإمتام الصفقات املباشرة ، حيث تعمل علي حتويل النقود :بطاقة سحب مباشرة  -

حساب العميل املصريف إيل حساب التاجر وهذا يتطلب من العميل أن يدخل رقم مدخراته ويقوم  الكرتونيا من

  .النظام بالتأكد من حساب العميل ويري إذا كان هناك رصيد كايف لتغطية الشراء أم ال

يقوم التاجر بقراءة بطاقة العميل ويقوم باخلصم من حسابه ولكنه بدال من أن :بطاقة سحب مؤجلة  -

من حساب العميل مباشرة يقوم بإيقاف معاجلة الصفقة حسابيا ملدة يومني أو ثالثة أيام بدال من استعمال خيصم 

 .رقم مدخرات العميل عدة مرات ويقوم العميل بالتوقيع باالستالم

  

  :3(Credit Cards)بطاقات االئتمان  1-2- 3-2

هي بطاقة متكن العميل من احلصول و وهو أكثر األنواع انتشارا واستخداما، مثل بطاقات ماسرت كارد وفيزا كارد، 

على السلع و اخلدمات من حمالت و أماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة ويقوم البائع بالتايل بتقدمي الفاتورة 

                                                           
  .130، ص2004ألوىل، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ، الطبعة االتعاقد االلكتروني عبر االنترنتالرومي حممد أمني،  1
  ، اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار الفكر النظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونيةحجازي بيومي عبد الفتاح، 2

  413، ص2003اجلامعي، اإلسكندرية،      
  40، ص 2000الطبعة األوىل، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،   إدارة البنوك،فالح حسن احلسين، مؤيد عبد الرمحان الدوري، 3
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يمتها له، و يقدم املصرف للعميل كشفا شهريا بإمجايل املوقعة من العميل إىل املصرف مصدر االئتمان فيسدد ق

وهذه البطاقات تقوم البنوك بإصدارها لعمالئها املوثوق م يف القيمة لتسديدها أو خلصمها من حسابه اجلاري 

حدود مبالغ مالية معينة، وتستخدم هذه البطاقات كأداة ائتمان حبيث يستطيع العميل استخدامها يف مشرتيات 

كرب من القيمة احملددة له يف البطاقة حبيث يقوم بعد ذلك بسداد ما مت سحبه إيل البنك املصدر هلذه بقيمة أ

البطاقة ، وما مييز هذه البطاقة أنه ميكن أن يتم إصدارها بالعمالت احمللية للدولة املصدرة هلا أو بالعمالت 

األمان ملستخدميها حيث ميكن أن تضاف  األجنبية ، هذا باإلضافة إيل أن هذه البطاقات يتوفر ا نوع من

  .صورة مالك هذه البطاقة عليها منعا للتزوير والسرقة

  Charge Cards:1) الشهري(بطاقات الصرف البنكي  1-3- 3-2
و تشبهها يف أن يقوم منقباللزبونللبنكخالاللشهرالذيتمفيهالسحب،بالكامل ختتلفعنبطاقاتاالئتمانفيأنالسدادجيبأنيتم

  .بإصدارها يف حدود مبالغ حمددة وتعطي العميل الفرصة لتجاوزهاالبنك أيضا 
  Internet Card:2بطاقة االنترنت  1-4- 3-2

 cachuو  Master and Visa Cardوقد مت إصدار مثل هذه البطاقات عن طريق شركات منها   
وهي عبارة عن استخدام بطاقة ائتمان خاصة بشبكة االنرتنت وهذه البطاقة ختتلف عن بطاقة يف املنطقة العربية 

االئتمان األخرى يف أا ال ميكن استخدامها إال يف التجارة االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت ، كما أا حمددة 
  .ما  ابالغ معينة صغرية نوعمب

ة علي شبكة االنرتنت تعرف باسم احلسابات الشخصية وتوفر بعض املواقع خدمة مشاة ذه اخلدم  
، حيث يقوم املشرتي بفتح حساب له علي هذا املوقع  Prepaid Personal Accountsمسبوقة الدفع 

بأي مبلغ وبعد قبول هذا العميل يتم تسجيله كعميل هلذا املوقع حبيث حيدد العميل لنفسه أسم مستخدم 
Username  وكلمة سرPassword يتم إعطاؤه رقم حساب خاص به من ، مث Master Card   أو

أي موقع مشابه كما حيدد للعميل ميعاد انتهاء العمل به ، وبالتايل فان العميل يستطيع أن يشرتي أي منتج من 
  .أي موقع علي شبكة االنرتنت يقبل التعامل مع هذه األنظمة

ين ال يريدون التعامل عن طريق بطاقات ولقد مت تطوير هذه اخلدمة علي وجه اخلصوص للعمالء الذ  
  .االئتمان اخلاصة م علي شبكة االنرتنت

                                                           
  17، ص 1999، دار الثقافة للنشر، عمان، النظام القانوني لبطاقات االئتمانفداء حيي أمحد احلمود،  1
  136،137الرومي حممد أمني، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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  : 1بطاقةالشيكات 1-5- 3-2
 Checkتسمى

Cardباإلمكاناستخدامهاكبطاقةالصرافمناحلسابالبنكيمباشرة،وإنلميكنفيحسامبستخدمهااملبلغالذيرييدفالميكنهالس
بالغرض،وميكناستخدامهافيجميعاألماكنبدًالمنبطاقةاالئتمان، حب،وليسفيهاميزاتإضافيةكبطاقةاالئتمان،ولكنهاتفي

يتعهدفيهاالبنكبسدادالشيكاتالتييحررهاالعميلبشروطمعينة،وحتتويهذهالبطاقةعادةامسالعميلوتوقيعهورقمحساواحلداألق
افةإل
التأكدمنمص
الذييتعهدالبنكالوفاءفيكلشيكيحررهالعميل،ويقومالعميلبإبرازالبطاقةللمستفيدوالتوقيععل
الشيكإض

  .دةصالحيةالبطاقةلالستعمال
  :2بطاقة أجهزة الصراف اآليل 1-6- 3-2

وهي بطاقات متكن حاملها من الوصول إىل حسابه لدى البنك والسحب منه عن طريق أجهزة السحب اآليل 
ATM  أو استخدام البطاقة يف شراء سلع وخدمات مث احلسم مباشرة من احلساب عن طريق ما يسمى بنقاط

 .البيع من خالهلا يأخذ البنك رمسا سنويا عليها
و تتعدد انواع الصرافات اآللية، فمنها ما يسمح بعملية التحويل واالستطالع عن الرصيد و السحب، ومنها ما 

  2- 4كما هو موضح يف اجلدول الستطالع على الرصيد بعد العملية،  يسمح فقط بالسحب وا
  الموزع اآللي لألوراق 2-4جدول رقم 

  
  

  املوزع اآليل لألوراق
D.A.B  

  املبادئ العامة       
يسمح بالسحب لكل حائز على بطاقة  -

  السحب
  يوجد يف البنوك، الشوارع، أماكن أخرى  -
  يعمل دون انقطاع  -

  التقنية                                        
 جهاز موصول بوحدة مراقبة الكرتونية تقرأ -

  املدارات املغناطيسية للبطاقة 
هذه األخرية نسجل عليها املبالغ املالية  -

  املمكن سحبها أسبوعيا  

  النتائج         
ختفيض نشاط  -

  السحب يف الفروع 

 -اجلزائرية والتحوالت االقتصادية ، ملتقى املنظومة املصرفية النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية واستراتيجية البنوكنعمون وهاب، :  املصدر
  273، ص 2004ديسمرب  14/15، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي  -واقع وحتديات

  SmartCardsالذكية  البطاقات 2- 3-2

عبارة عن بطاقة بالستيكية تشبه بطاقة االئتمان، وحتتوي على شرحية ميكروية ميكن استخدامها يف استخراج  هي

  .3ونقل بيانات رقمية مثل النقد اإللكرتوين أو املعلومات الطبية  ومعاجلةو ختزين،

                                                           
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق ، جامعة بريوت العربية، ، )البطاقات البالستيكية(وسائل الدفع الحديثة مسيحة القيلوين، 1

  59، ص2002
 119، ص 2002، أطروحة دكتوراه دولة، غري منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر، دور األنترنت في مجال التسويقإبراهيم خبيت ، 2
  
 62،ص 1998،  86، جملة الثقافة العاملية، العدد النقد االلكتروني ونهاية االسواق القوميةستيفن ج كوبرين، ترمجة عببد الفتاح صبحي،  3
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اعفت اهتمامات تض. تعطي هذه البطاقة فرصة االختيار بني التعامل االئتماين أو عن طريق الدفع الفوري

  :  1وذلك لعدة أسباب منها البطاقاتهذا النوع من مالاملصارف وشركات اخلدمات املالية الستع

  2.5$تكلفة البطاقة الذكية ، حيث أصبحت تكلفة الوحدة الواحدة منها حبدود   تناقص - 

 .ديةاملخاوف حول احتماالت التزوير اليت ترافق استعمال نظم البطاقات االعتيا تزايد - 

 .اهلواتف ، احلواسيب الشخصية  عرب" عن بعد  بالتعامل" االهتمام  تعاظم - 

عن فرص جديدة لتحقيق اإليرادات ليس فقط من قبل املصارف وجمهزي اخلدمات املالية ، بل حىت  البحث - 

و احلواسيب وجماالت استخدام البطاقات الذكية متعددة ، فيمكن حتويلها إىل حافظة  تصاالتاال شركاتمن قبل

 Sun Microإىل بطاقة لتعريف اهلوية أو بطاقة صحية ، كما قامت شركة  أونقود إلكرتونية ،

Systemsالشبكات اإللكرتونية لتعريف هويتهم و رتكوليستخدمها مش البطاقاتاألمريكية بتطوير  اإللكرتونية 

  .و الرموز اليت تكون غري آمنة الشفراتاحلصول على بريدهم اإللكرتوين بدال من استخدام

و جتدر اإلشارة بأن أعوان البنوك يستخدمون البطاقة الذكية مع الرمز السري إلمضاء أوامر الدفع العاملية اليت     
كمثال و   .من بنوك العامل% 90 ، لنقل األموال و اليت تربط أكثر من)SWIFT(متر عرب أكرب شبكة عاملية 

، وهي منتج 1990اليت ظهرت سنة )Mondex Smart Card(على البطاقات الذكية، بطاقة موندكس
  .ملؤسسة ماسرتكارد العاملية، إذ تكتسب القبول على االنرتنت

  : 2تنقسم البطاقات الذكية إيل ثالث أنواع كاآليت

للمعلومات فقط ولكنها ال تستخدم يف معاجلة البيانات  وهي حتتوي علي ذاكرة:طاقة الذاكرة ب 2-1- 3-2

  .املوجودة عليها 

وهي حتتوي علي ذاكرة للمعلومات باإلضافة إيل معاجلات هلذه املعلومات : بسيطة بطاقة ذكية 2-2- 3-2

  .حبيث ميكن من هذه املعاجلات تعديل البيانات واألرصدة اخلاصة بصاحب البطاقة بصفة مستمرة 

                                                           
، العدد 3، جملة الدراسات املاليةواملصرفية،الد دليل المصارف الستعمال البطاقاتالبالستيكية من قبل المستهلكمركز البحوث املالية واملصرفية،  1
 13،ص 1995،االكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية،االردن، ديسمرب 3
  87، ص مرجع سبق ذكرهحممد حافظ حجازي،  2
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وهي بطاقات صغرية جدا ا مجيع مميزات البطاقات الذكية العادية : بطاقات ذكية ممتازة 2-3- 3-2

باإلضافة إيل وجود لوحة مفاتيح وعارض للبيانات ا حبيث ميكن لصاحب هذه البطاقة استخدامها كحاسب 

  .آيل صغري احلجم يستطيع من خالله إضافة بعض البيانات واسرتجاعها أيضا 

  :ت الذكيةمزايا البطاقا

  :1تتميز البطاقات الذكية مبزايا  متيزها عن غريها من البطاقات ميكن حصرها يف االيت

 .كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل  تستخدم - 

إدارا مصرفيا، حيث ال ميكن للعميل أن يستعملها بقيمة أكثر من الرصيد املدون على الشرحية  سهولة - 

 .للبطاقةاإللكرتونية

 فيهاأو التالعب اضوابط أمنية حمكمة يف هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة اإللكرتونية، مما جيعل تزويره وجود - 

 .عقد و التخصصمستحيال العتمادها على تكنولوجيا شديدة الت

  :2عيوب البطاقة الذكية 2-4- 3-2

  .تكاليف إصدار البطاقة الذكية مرتفعة عن باقي البطاقات البالستيكية  - 1

وذلك لعدم معرفة أمهيتها وقيمتها كوسيلة لشراء احتياجام دون  ارها بشكل كبري يف الدول العربيةعدم انتش - 2

 .استخدام النقود احلقيقية 

  :اإللكترونيةالشيكات3- 3-2

الشيك االلكرتوين مكافئ للشيك الورقي التقليدي وهو رسالة إلكرتونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل 
مستلم الشيك ويقوم مبهمته كوثيقة تعهد بالدفع وحيمل توقيعا رقميا، ميكن التأكد من صحته إلكرتونيا، وهو 

يتضمن ملفا إلكرتونيا آمنا حيتوي على معلومات خاصة مبحرر خيتلف عن التوقيع العادي املكتوب باليد حيث 

                                                           
  57، ص مرجع سبق ذكرهمركز البحوث املالية واملصرفية، 1
  88، ص مرجع سبق ذكرهحممد حافظ حجازي،  2
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تاريخ صرف الشيك، قيمته، املستفيد منه، : الشيك ووجهة صرف هذا الشيك باإلضافة إىل املعلومات األخرى
 .1ول إليهورقم احلساب احمل

تستخدمهذهالشيكاتإلمتامعملياتالسداداإللكرتونيةبينطرفينمنخاللوسيط،والخيتلفذلك  
اعننظاممعاجلةالشيكاتاحلاليفيماعداايتمتحريرالشيكاتاإللكرتونيةوتبادهلاعرباالنرتنيت، كثري 

 )البنكغالبا(حيثيستخدمفيهذهاحلالةالتوقيعاإللكرتونياملشفرعل
الشيكفيعملياتاستخدامالشيك،وسيقوم الوسيط
  .باخلصممنحسابيالزبونوالتاجر

  :تمتاز الشيكات االلكترونية بـ

  .أا وسيلة املعامالت التجارية واملالية عرب شبكة االنرتنت  - 
يتوفر يف استخدامها درجة كبرية من األمان وذلك نظرا لقيام جهة التخليص بالتأكيد من التوقيعات االلكرتونية  - 

  .منها ومتابعتها  للكل من البائع واملشرتي وكذلك التأكد من األرصدة اخلاصة لك
تعترب وسيلة إلثبات العمليات التجارية اليت متت بني البائع واملشرتي وذلك ألنه يتم السحب من خالل  أا - 

  ).جهة التخليص(األرصدة املوجودة بالفعل للمشرتي لدى البنك 
  : إال أنه يعاب عليها

وبالتايل يكون يف  من جانب اللصوص واحملتالني) املشرتي(إمكانية تزوير التوقيع االلكرتوين ألحد العمالء  - 
إمكام احلصول علي بضائع من البائعني دون دفع قيمتها ومن مث يتم حساا علي العميل الذي يتم تزوير توقيعه 

 .االلكرتوين
إلزامية اشرتاك كل من البائع واملشرتي لدى نفس جهة التخليص وفتح حسابات جارية لكل منهما يف نفس  - 

 .نا بالنسبة لكال الطرفنياجلهة وهذا قد ميثل صعوبة أحيا
  
  

  

  : Electronic Walletالمحفظةااللكترونية 4- 3-2

وسيلة دفع افرتاضية تستخدم يف سداد املبالغ قليلة القيمة بشكل "و ميكن تعريف حمفظة النقود االلكرتونية بأا 

  .1مباشر أو غري مباشر

                                                           
  73، ص 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، واستراتيجيات التطبيق في المؤسسةالتجارة االلكترونية مفاهيم إبراهيم خبيت، 1
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كما قد تكون احملفظة االلكرتونية عبارة عن بطاقة بالستيكية ممغنطة، ميكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو 

قرصا مرنا ميكن إدخاله يف فتحة القرص املرن يف الكمبيوتر الشخصي ليتم نقل القيمة املالية منه أو إليه عرب 

  .2االنرتنت باستخدام برامج معينة

 Onو من األسباب اليت أدت إىل ابتكار احملفظة االلكرتونية هو محاسة املتسوقون بالنسبة إىل التسوق املباشر 

Lineا ، حيث أصبحوا يتعبون من الدخول املتكرر إىل معلومات الشحن و السداد يف كل مرة يقومون فيه

شكلة األخرى اليت حتلها احملافظ االلكرتونية أن ملئ النماذج كان له قدر كبري يف قائمة العمالء، و املبالشراء، و 

هي توفري مكان ختزين آمن بالنسبة لبيانات بطاقة االئتمان والنقد االلكرتوين و ذا فان احملفظة االلكرتونية، 

  .تشبه يف خدماا الوظيفة املماثلة للمحافظ املادية

  :النقود االلكرتونية 5- 3-2

الدفعانسجامامعالتجارةااللكرتونيةعليالرغممنعدمانتشارهامقارنةببطاقاتاالئتمانولقدقامتعتربالنقودااللكرتونيةمنأكثرطرق

  .تفكرةالنقودااللكرتونيةعليأساسفكرةاستخدامالنقودالورقيةواملعدنية

عرفتهااملفوضيةاألوروبيةبأاقيمةنقديةخمزنةعل
دعامةإلكرتونيةمثاللبطاقةذاتالذاكرةأوعل
ذاكرةكمبيوتر،وتكومنقبولةكوس

يلةدفعبواسطةأفرادأومشروعاتغرياملؤسسةالتيأصدرا،ويتمإصدارهالكيتكونفيمتناوالملستهلكينوحتإللكرتونياحماللنقودالور 

وذلكبأنيكونللفردرصيدمعينمنالعمالتااللكرتونيةيقومبالصرفمنخالهلا .3قيةوالنقوداملكتوبة،وذلكلمدفوعاتذاتقيمةحمدودة

يقومالعمياللذيريغبفيشراءمنتجاختالالالنرتنتبشراءعمالتالكرتونيةمنالبنكاملصدرهلكاحلساباجلاريللنقودالورقيةبالبنوك،حيث

 1000 دوالرنقودالكرتونيةفايقومبدفعمقابلذلك 1000 ذهالنقودفإذاأرادالعميلمثالشراءماقيمته

                                                                                                                                                                                     
  12، ص 2003، دار النهضة العربية، مصر، محفظة النقود االلكترونيةغنام شريف حممد،  1
  72، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم خبيت، 2
  
، دار النهضة العربية، القاهرة، صارف المركزية في ادارة السياسة النقديةأثر استخدام النقود االلكترونية على دور المصفوت عبد السالم،  3

  09، ص 2006
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دااللكرتونيةبتحميدوالرورقيةللبنكاملصدرللنقودااللكرتونيةباإلضافةإلريسومإصدارهذهالنقود،ومنثميقومالبنكاملصدرللنقو 

) Hard Disk( هلذهالنقودالتيقامالعميلبشرائهامنالبنكعليوحدةالتخزين

اخلاصبجهازاحلاسباآلليالشخصيللعميل،وهذهالعمالتتكونعبارةعنوحداتنقديةذاتقيمةصغريةحبيثيكونلكلعميلحساخباصأ

 لشراءعنطريقاالنرتنتوفيحالةرغبةالعميلبا.ورصيدمنالعمالتااللكرتونيةيقوممنخالهلبالسحبمنهعنداحلاجة

) التجارةااللكرتونية(

هاوبعدمعر شراءمناحدالتجارالذينيتعاملونأويبيعومننتجاممقاباللنقودااللكرتونيةفعندذلكيقومالعميلباختيارالسلعةالتيرييد

عقيفةسعرهاعندهيقوماملشرتيبإعطاءأمرالشراءعنطريقاحلاسبالشخصيلهومنخاللربناجمالنقدااللكرتونياخلاصبهحيثيقومبدف

مةهذهاملشرتياتباستخدامالنقودااللكرتونية،وعندئذيتمنقاللعمالتااللكرتونيةإليالبائعمنخالاللبنكاملصدرهلذهالعمالحتيثي

قومالبنكبالتأكدمنصالحيةهذهالعمالتوعدمتزييفهاأونسخهاقبلنقلهاحلسابالبائعوبعدالتأكدمنذلكيقومالبنكبنقلهذهالنق

لبنكالذييتعاملمعهالبائع،حيثيظهرذلكمنخاللرصيدالبائعبقيمةالنقوداملضافةإلريصودإلياحلساباخلاصبالبائعلدينفسالبنكأوا

يدمهقابلمامتبيعهمنبضائعوفينفسالوقتيتمنقصانرصيداملشرتيبنفسهذهالقيمة،وبعدذلكيستطيعالبائعتحوياللنقودااللكرتوني

  .1ةإلينقودحقيقية

  :2سماة والنقود غري اإلمسيةتنقسم النقود اإللكرتونية إىل نوعني مها النقود املعينة أو امل

  :Identifierالنقود اإللكترونية المعينة أو المسماة5-1- 3-2

وهي اليت حتتوى على معلومات توضح هوية الساحب األصلي للنقود اإللكرتونية أي الشخص الذي قام بسحب 

حتويل النقود اإللكرتونية ،و  النقود من املصرف يف بداية التعامل، األمر الذي ميكن معه االستمرار يف متابعة حركة

                                                           
  90، ص مرجع سبق ذكرهحممد حافظ حجازي، 1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، معوقات تطبيق التجارة االلكترونية في الجزائر وسبل معالجتهامولود غزيل، حممد 2

  116، ص 2010ائر، اجلز 
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بالتايل يتمكن البنك أو املؤسسة املصدرة للنقود يف هذه احلالة من تعقب حركة النقود اإللكرتونية يف السوق 

  .اإللكرتوين و حىت يتم تدمريها اية املطاف 

  :Anonymousالنقود اإللكترونية غير المعينة أو غير االسمية  5-2- 3-2

النقود احلقيقية من هذه الزاوية من حيث عدم احتوائها على أية معلومات توضح هوية الساحب وهي تشبه متاما 

ت بأي صلة مبن يتعامل ا، األمر الذي ميكن معه متابعة لكرتونية ،ومن مث فهي تكون ال متاألصلي للنقود اإل

د رة للنقود من تعقب حركة النقو حركة حتويل النقود اإللكرتونية، وبالتايل ال يتمكن البنك أو املؤسسة املصد

  .الكرتونية يف السوق اإللكرتوين

  :التحويالت المالية االلكترونية 3-3
  مفهوم التحويالت المالية االلكترونية 1- 3-3

) الدائنة واملدنية (نظام التحويل املايل اإللكرتوين هو عملية منح الصالحية للبنك للقيام حبركات التحويالت املالية 
إلكرتونيا من حساب إىل حساب بنكي آخر أي أن عملية التحويل تتم إلكرتونيا عرب اهلواتف وأجهزة الكمبيوتر 

  .1عوضا عن استخدام األوراق
يهدف هذا النظام إىل تسهيل و تعجيل املدفوعات و التسويات بني املصارف، و سيكفل هذا النظام للمصارف 

ء، إذ سيتيح هلذه املصارف إمكانية التسوية الفورية من دفع و تلقي احمللية قدرة تقدمي خدمات أفضل للعمال
كما يتيح هذا النظام تسوية   .توفري دفع فوري لعمالئهااجلارية لدى املصارف املركزية و  األموال عرب حساباا

  .2املدفوعات عن طريق شبكة املدفوعات و النظام االلكرتوين لتداول األسهم و مقاصة الشيكات
هي شبكة تعود ملكياا و أمهية تشغيلها إىل و ) . -ach(ملية التحويل املايل عن طريق دار املقاصة اآللية تنفذ ع

تتيح للشركات  )efi(أصبحت مؤسسة  1978عام  يفو . ام التحويالت اإللكرتونية البنوك املشرتكة بنظ
  ). ach(حتويالت مالية إلكرتونية عرب دار املقاصة واملؤسسات حتصيالت و 

                                                           
، 1998، الطبعة األوىل، دار الوسام للطباعة و النشر، اإلمارات العربية املتحدة، الحسابات و الخدمات المصرفية الحديثةالسيسي صالح الدين، 1

  139ص 
شورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم ، أطروحة دكتوراه غري مندور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة و التنمية الريفيةزيدان حممد،  2

  89، ص 2005-2004تسيري، جامعة اجلزائر، 
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بأا أسرع و أقدر على معاجلة خمتلف اخلدمات و التحويالت املالية ) الورقي(متيزت هذه اخلدمة عن النظام القدمي 

  .القروض، مثل خدمة إيداع الشبكات لتحصيلها عند استحقاقها و خدمة حتصيل األقساط يف 

يا بسبب رغبتها يف حتويل اكثر من فكرة نظام التحويالت املالية إلكرتون تو كانت احلكومة األمريكية ، قد تبن

  .بليون حركة مالية من نظام التحويالت الورقية إىل نظام التحويالت اإللكرتونية 

صبح اآلن منتشرا على نطاق دويل كان نطاق هذا النوع من املعامالت املصرفية يقتصر على النطاق الوطين و أو 

د يذهب إليه خارج اإلقليم يف املاكينة احمللية يف أي بلإذا يستطيع الشخص أن يستخدم البطاقة اليت يستخدمها 

البنكية النقدية ، حيث تتم هذه الطريقة يف األصل  تعامالتاليف  منتشراأصبح هذا النوع من التعامالت و . الوطين

  .ن طريق إيصاالت السحب أو الشبكاتباألوراق و املستندات سواء ع

  آلية عمل نظام التحويالت المالية2- 3-3

 :1إلمتام عملية التحويل املايل االلكرتوين منيز حالتني
يقوم العميل بإرسال حتويل مايل عن طريق املودم إىل الوسيط الذي يقوم بإرساله إىل دار : حالة وجود وسيط - 

د لقيمة يف حال عدم تغطية الرصيو .ملايل االلكرتوين إىل بنك العميلاملقاصة املالية اآللية اليت ترسل منوذج التحويل ا
التحويل يتم إشعار الوسيط بذلك، الذي يقوم بدوره بإشعار العميل، أما يف حالة تغطية الرصيد لقيمة التحويل 

  .تتم عملية االقتطاع و حتويلها إىل حساب املستفيد وقت السداد احملدد بالنموذج
اخلاصة اليت تسمح بإجراء هذه يف هذه احلالة يستلزم على التاجر أن ميلك الربجميات : حالة عدم وجود وسيط - 

و عندها يقوم العميل باعتماد منوذج , العملية، حيث تكون هذه الربجميات مؤمنة بكلمة مرور خاصة بالتاجر
للدفع بشيك مصدق لصاحل التاجر الذي يقوم بإرسال االعتماد إىل دار املقاصة اآللية واليت بدورها ترسله إىل 

لعميل و حتويله إىل حساب التاجر، و عندها ال حاجة لتحقق كفاية رصيد البنك القتطاع املبلغ من حساب ا
  .العميل ألن الشيك املصدق حيقق ذلك

 :االلكترونية التحويالت الماليةأشكال  3- 3-3

  : االلكرتونية عدة أشكال من أمها ما يلي التحويالت املالية تتخذ

  : ATMاآللية  اخلدمات املصرفية االلكرتونية عربالصرافات 3-1- 3-3
                                                           

مارس  17و  15،16، امللتقى الدويل حول التجارة االلكرتونية، جامعة ورقلة، وسائل الدفع االلكترونية اآلفاق والتحدياتنوال بن عمارة ،1
2004  
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ظهــــرت أجهــــزة الصــــراف اآليل يف الســــبعينات كبــــديل ملــــوظفي الصــــرافة يف الفــــروع املصــــرفية لتقليــــل عــــدد 

ـــزة  ـــدأ االهتمـــام بتخفـــيض التكـــاليف  مـــن مث البحـــث عـــن حتقيـــق مي املعـــامالت داخـــل البنـــك، أمـــا يف الثمانينـــات ب

صـريف حيـث تعتمـد علـى وجـود شـبكة مـن االتصـاالت ، و تعترب الصرافات اآللية أوىل آليـة لتطـور العمـل امل1تنافسية

تربط فرع البنك الواحد أو فروع كـل البنـوك يف حالـة قيامهـا خبدمـة أي عميـل مـن أي بنـك، و قـد تطـور عمـل هـذه 

األجهـــزة حيـــث أصـــبحت تقـــوم بالوصـــول إىل بيانـــات حســـابات العمـــالء فوريـــا، و الـــيت تقـــدم خـــدمات متقدمـــة يف 

بظهــور البطاقــات الذكيــة أصــبح العميــل بإمكانــه شــحن تلــك البطاقــات و اســتخدامها يف صــرف املبــالغ النقديــة، و 

دفع التزامات يف نطاق دفع متعددة، لكن هذه األجهزة مل تعد تقتصر علـى جمـرد وسـيلة للحصـول علـى النقـود، بـل 

االجتمـاعي، كمـا  حالياً تقوم بوظائف جد متقدمة متكن العمال و املـوظفني مـن اسـتالم رواتـبهم و حقـوق الضـمان

، و أصــبحت 2تســمح هلــم الوصــول إىل حســابام اجلاريــة مــع تــوفر خيــار اســتخدام لغــات أجنبيــة عــرب هــذه األجهــزة

التعرف على رصيد احلساب، القيام بسحب نقدي مـن احلسـاب، إجـراء : حاليا تقدم مجلة من الوظائف نذكر منها

  . 3راء إيداعات نقدية، سداد الفواتريحتويالت نقدية بني احلسابات، طلب دفرت الشيكات، إج

صــراف آيل يســمح بإيــداعات نقديــة ســواء أوراق نقديــة أو قطعــاً  2003ففــي فرنســا اخــرتع يف ايــة ســنة 

ورقــة ماليــة   و يســتطيع  250شــيك و  100معدنيــة أو حــىت شــيكات، حيــث يقبــل هــذا اجلهــاز التعامــل حــوايل 

  .4قطعة نقدية يف الدقيقة 500حساب 

  :الصريفة عرب اهلاتف اجلوال 3-3-3-2

                                                           
  97، ص 1999، سبتمرب 03، العدد 07، جملة الدراسات املالية و املصرفية، الد اآلليأجهزة الصراف مركز البحوث املالية و املصرفية، 1
  87، ص مرجع سبق ذكرهزيدان حممد،  2
  299، ص 2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، أدوات و تقنيات مصرفيةمدحت صادق،  3

4Revue Banque Stratégie, L'ATM 3000, Banque De France, N° 18, Janvier / Février  2003, p 
18  
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يتيح استعمال اهلاتف اجلوال ألغراض متعددة استخدامه يف الـدخول إىل الشـبكة العامليـة ، و التطبيقـات   

الربيــد اإللكــرتوين و تصــفح املنتجــات املعروضــة و املــروج هلــا ، ومــن مث ميكــن اســتخدامه يف تقــدمي  كقــراءةاملتعلقــة ــا  

  خدمات الصريفة

هـذه البنــوك فتحـا جديــدا مـن فتــوح توظيـف البطاقــات الذكيـة، إذ تعــد الواسـطة الرئيســية لتخــزين كمـا تعــد 

تطبيقــات البنــوك اخللويــة بأنواعهــا، حيــث أتاحــت هــذه البطاقــة قــدرة ختــزين و إدارة التواقيــع الرقميــة و االلكرتونيــة و 

  ..1يةخمتلف وسائل التعرف و التثبيت و املوثوقية املرتبطة باألعمال املصرف

  :الصريفة عرب شبكة االنرتنيت 3-3-3-3

اجتهــت إىل توســيع نشــاطها مــن  فــالبنوك. تنــدرج هنــا اخلــدمات املصــرفية الفوريــة ، أو اخلــدمات املصــرفية مــن املنــزل

خــالل إنشــاء مواقــع هلــا علــى شــبكة االنرتنــت بــدال مــن إنشــاء مقــرات جديــدة هلــا حــىت يســتطيع العميــل أن يتصــل 

  .بالفروع االلكرتونية بطريقة أسهل

  :الثابت الصريفة اإللكرتونية عرب اهلاتف 3-3-3-4

نك الواحد ، حبيث يقوم العميل باالتصال بـرقم موحـد تقدم هذه اخلدمة باالعتماد على شبكة أيضا تربط فروع الب 

للحصــول علــى خدمــة حمــددة مكــن املصــرف ، تكفــل للعميــل الوصــول إىل البيانــات ، و تكفــل للبنــك التأكــد مــن 

صحة شخصية العميـل ، و ذلـك بتوجيـه أسـئلة لـه للتأكـد مـن هويتـه ، كالسـؤال عـن حجـم العمليـة الـيت قـام ـا أو 

آخــــر التطــــورات الــــيت وصــــلت إليهــــا الصــــرافة جعلــــت هــــذه العمليــــة مــــن أقــــدم و .اخل ... يداعــــه املبلــــغ الــــذي قــــام بإ

  .و هي وسيلة دفع تكتيكية للصريفة اإللكرتونية يات حيث حتول اهلاتف إىل إنرتنتالعمال

  :الصريفة عرب التلفزيون 3-3-3-5

                                                           
  www.avokato.com.،2005نوفمرب  21تاريخ اإلطالع،  ، على اخلط،البنوك الخلويةيونس عرب،  1
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عليـه لقد مت تطوير نظام التلفزيـون ليصـبح املراسـل بـني املشـرتك و مقـدمي خـدمات اإلرسـال وهـو مـا يطلـق 

ـــالتلفزيون التخـــاطيب ـــذي بـــدأ ) Interactive TV( ب ـــدول املتقدمـــة ، و ال بـــدأت العديـــد مـــن باالنتشـــار يف ال

ة يف نقــل املعلومــات و الصــور ، ذلــك ملــا تتســع بــه مــن ســعو  .التحــول لتقــدمي خــدماا عــرب التلفزيــوناملؤسســات يف 

مرات من أجهزة الرتاسـل التقليديـة و كمثـال علـى ذلـك مـا قـام  6حيث أن سرعة نقل املعلومات من خالله أكرب بـ 

مليــون دوالر  100حيــث اسـتخدم تقنيــات الصـريفة عــرب التلفزيـون باســتثمار مبلـغ ) HSBC(بـه البنــك الربيطـاين 

كمــا ميكــن اعتبــار الشاشــات الضــخمة الــيت تصــنعها البنــوك املتطــورة يف .يــةالتلفزيون) أويــن (  OWINيف شــبكة 

  .عدة مناطق من الدول الكبرية للرتويج خلدماا من وسائل الصريفة عرب التلفزيون 
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  التسويق اإللكتروني والتجارة النقالة: المبحث الثالث
املؤسسات واملصانع والشركات التجارية يف جمتمعنا لقد أصبح التسويق االلكرتوين من أهم الضروريات يف حياة 

احمللي و اتمعات العاملية، فمئات املاليني أصبحوا يتصلون بشبكة اإلنرتنت يومياً من مجيع أحناء العامل، ومن هذا 
تح املنطلق فقط حتول االنرتنت إيل قناة تسويقية كبرية وأصبح التسويق االلكرتوين أفضل األدوات املستخدمة لف

  .أسواق جديدة للشركات
  :تناول هذا املبحث أربعة مطالب موزعة كالتايل

  مفهوم التسويق اإللكتروني: المطلب األول
  4P+2D=التسويق الجديد:المطلب الثاني
 التجارة النقالة: المطلب الثالث

  
  مفهوم التسويق اإللكتروني: المطلب األول

قادت إىل إجياد السبب احلقيقي لتغيري املفهوم التقليدي الشيء قدم التطور التكنولوجي املتسارع حلوال جديدة 
الذي أنتج تداول مصطلحات عديدة دلت على التسويق اإللكرتوين واليت اختلفت حسب زمن ظهورها ومعناها، 

  .اتفقت يف مدلوهلا على التسويق عرب اإلنرتنت هالكن
التسويق ق عليه مصطلح خصوصية التسويق على اإلنرتنت، وأطل 1994، سنة ذكر مادي ج

تكنولوجيا املعلومات اليت هلا قوة :" على أساس مفهوم اإلنرتنت، وعرفه بأنه، )intermarketing(اإلنترنتي
  .1"حتويل التسويق

الذي يدل  Emailللداللة على التسويق اإللكرتوين، ويف نفس السياق جند  Emarketingيستعمل مصطلح 
  .على الربيد اإللكرتوين

:  " أين عرفه على أنه Len keelerفقد ظهر ألول مرة يف كتاب  cyber marketingأما مصطلح 
  .2"استعمال قوة الشبكة، اتصاالت احلاسوب، ووسائل اإلعالم الرقمية التفاعلية، للوصول إىل األهداف التسويقية

ع دون وسيط بني املنتج تغري مفهوم التسويق املباشر عرب السنوات، فهو يف األصل يتعلق بدارة توزي"
ومن هنا قام التسويق املباشر بتوجيه كل شكل من أشكال البيع عن طريق املراسلة أو عن طريق .3"واملستهلك

  ).الكاتالوجات(النماذج

                                                           
12 Tarik TERFOUS, les enjeux du marketing dans le commerce électronique, Haut Ecole 
de Commerce du genève, Suisse,2000, p: 29-31. 
 
3Philip KOTLER et Bernard DUBOIS, Marketing Management, 10 emeédition, public union 

Éditions, Paris,2000, p657 
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تسويق تفاعلي يستعمل وسيلة أو أكثر من وسائل اإلعالم من أجل " وتعرفه مجعية التسويق املباشر على أنه 
  .1"تبادل احلصول على عائد أو

  :وخيتلف استخدام التسويق اإللكرتوين من حيث مستوى الرتكيز عليه إذ جند
وهذه املؤسسات تعتربه جزاً من التسويق املباشر الذي يندرج حتت عملية : مؤسسات تعتمد عليه اعتمادا جزئياً  - 

  .الرتويج
ا مباشرة على اإلنرتنت ووسائل التجارة وهي املؤسسات اإلفرتاضية واليت يقوم عمله: مؤسسات تعتمد عليه كلياً  - 

  .اإللكرتونية احلديثة
  تنظيم المؤسسة 1-1

ميكن تغيري تنظيم املؤسسة بطريقة أو بأخرى من األجل اإلستثمار يف اإلكتشافات التكنولوجية، لكن هذا التغيري 
فالتجارة اإللكرتونية .لونهغاإلسرتاتيجي يتطلب يف البداية إعادة تنشيط ويئة فريق العمل واألعضاء الذين يش

جمموعة تدفقات للبيانات مبنية على املعاجلة اإللكرتونية للنصوص والصوت والصورة بني الشركاء الشيء الذي 
ليست جمرد إجراء ميكن إضافته يف خطوات التجارة  وهي.نظيم هيكلي للنهوض ذا املشروعيفرض تبين ت

فكل العناصر اليت تكون املؤسسة من .ة واضحة على املدى الطويلرتاتيجياإللكرتونية، لكن جيب إدراجه يف إس
اختيار  حيثقصد تشكيل تنظيم متني،  اومرن امضبوط اهندسي اموارد بشرية وتكنولوجية عليها أن تشكل نظام

  .الوسائل والطرق اليت حتقق االكتفاء التجاري أمر البد منه
  حركة التدفقات المعلوماتية5-4 الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                           
1IBID, p658. 

 تدفق

 فيزيائي
  المنتج  المنتج

  الموزع

  الزبون

  اإلمدادات

  الزبون

تدفق 

 المعلومات

تدفق 

 المعلومات
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����� 

تدفق 

 فيزيائي

  الحديثالنموذج النموذج القديم

 ,Benjamin FARAGGI, Commerce électronique et moyens de paiement:المصدر

édition DUNOD, Paris,1998 
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  :ختتلف اسرتاتيجية املؤسسة عند تبنيها لبناء موقع إلكرتوين يف إطار التسويق اإللكرتوين لعاملني
  .إذا كانت التجارة بني املؤسسات أو التجارة بني األفراد -
  .إذا كان ينظر إىل التسويق من منظوره الضيق أو الواسع -

يف مفهوم التبادل على اخلط ، أو التبادل التجاري اإللكرتوين الذي يقتضي الشراء على فاملنظور الضيق ينحصر 
اخلط والدفع البسيط، أما املنظور الواسع فيشتمل كل الوظائف اليت تدخل يف عملية الشراء من أبسط املعلومات 

  .1حول املنتجات املطروحة إىل خدمة ما بعد البيع
  
  التكنولوجيات الجديدة 1-2
  :PULLطريقة استشعار احتياجات الزبون، أو تكنولوجية الجذب 1- 1-2

مبدأهذه الطريقة أن حيدد املستهلك ذوقه بطريقة دقيقة عن طريق إستمارة معلوماته، وبالتايل يستعرض الوكالء 
  .حتقيق اإلختيار من سلع أو خدمات عن طريق وسطاء الوكالء توفر جمموعة اقرتاحات، مث يتممتاجر افرتاضية 

  ). السعر/اجلودة(ويف نقس النموذجيقوم البائع اإلفرتاضي بتحليل الطلب ويقرتح األفضل مراعياً للتوفيقة
يسمح هذا النظام بتخصيص احلوار مع املستعمل، مثال يبحث مستهلك يف فهرس آالت التصوير ويقوم بالتدقيق 

على بعض املنتجات من نفس التشكيلة،  يف النموذج ويف هذه اللحظة جيد إرتباطات تشعبية تشري له بتخفيضات
  .وتعمم هذه العملية عن طريق تدخل الوكالء األذكياء

  : PUSH(2(تكنولوجية الدفع 2- 1-2
ن البحث عن املعلومات عن طريق الزبون، فالدفع هو معلومة خمتارة معكس الطريقة السابقة اليت تقتضي وهي 

جم املعلومات اليت يتم مشرتك يشكل قناة مضبوطة أين يتم اختيار نوع وح كلو .أجل املستعمل تدفعه إىل جهازه
ويف نفس القناة يتم نقل نصوص ووصالت صوتية وصور أو برامج أو درجة من التفاعلية على شكل .التقاطها

  .إرتباط مع مواقع أو أنظمة حوار متكاملة
 عدة شركات كربى مثل ينطبق على نفس املبدأ و ، مناذجهابيع الزهور عن طريق املراسلة بإرسال شركة لفتقوم مثال 

VOLVO وGENERAL MOTORS ا على شكل نصوصإذ توفر معلومات حول منتجا ،
وصور ووصالت فيديو، كذلك احلال بالنسبة ملوزعي الربامج فيقومون بإرسال مناذج 

  . خر إنتاجهام بإرسال عينات من آ، واملواقع املوسيقية تقو )démonstrations(جتريبية
  
  

                                                           
1Jean-Jacques RECHERNMANN, L'Internet et Le Marketing , LES ÉDITIONS 

D'ORGANISATION, Paris,1999, pp:59-62. 
2Francis VIDAL, Pierre-Yves SAINTOYANT et Jean MEILHAUD, OP-CIT ,p:161. 
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1-2 -3One to one وwww(what when where):  
على موقعك وعلى كامل الصفحة يوفر للزبون إمكانية اإلتصال بك عن طريق الربيد : One to one: أوال

  .اإللكرتوين، وإذا كان يرغب يف منتج فأنشئ منتدى نقاش يتعلق باملعلومات الدقيقة ملنتجك
تتاح إمكانية متابعة الزبون فرديًا بتوفري امتيازات خمصصة، فكما هو متفق  One to oneيف ميدان التسويق 

  .عليه فإن تكلفة احلصول على زبون جديد أغلى من جعل زبون حمصل عليه وفياً 
: هو نظام  موجه إلنشاء اتصال خمصص مع زائر املوقع فهذا أمر مهم لكال اجلانبني  One to oneالتسويق 

إضافية حول املنتجات املعروضة ويستفيد من خدمات خمصصة، والتاجر ينشئ قاعدة  الزبون يقرتح معلومات
  .بيانات خاصة بالزبائن مما يساعده على حتقيق أسهم جتارية موجهة

 CD AUDIOومستقبًال ميكن للزبون أن يكون املنتج الذي يشرتيه، مثًال يف حالة قرص موسيقي مضغوط 
وبنفس التقارب فإن .لك يتم إنتاج القرص هلذا الزبونسيقية اليت يريد مث بعد ذفيمكن للزبون أن خيتار القطع املو 

  .تنتج أظرفة بريدية بناءاً على ذوق ورغبة الزبون NAVARwww.navar.tm.frمطبعة 
وهناك زبائن حيددون بأنفسهم أجهزة اإلعالم اآليل مباشرة، وهنا تلعب الكاتالوجات دورًا مهما يف توفر متاجر 

 م، حتتوي على طرق خمتلفة للدفع وعروض منتجات مبنية خمصصةموعة كبرية من الزبائن على حسب رغبا
  …على حسب جتهيزام، سهولة إجراءات الطلب، أو وسائل مساعدة على اخلط

للمحيط التنافسي دور كبري يف حتقيق اقرتاحات جتارية تتمحور حول طريقة عيش املستهلكني اليت يتنافس حوهلا 
  .تنافسونامل

فأن التنظيم القدمي للمؤسسة الذي يرتكز على القطاع السوقي يرتك اال   One to oneعن طريق التسويق 
للتنظيم عن طريق جمموعة من الزبائن، ال يتعلق األمر بتعريف منتجات خاصة بزبائن معينني بل بتحديد 

من شأا أن تؤثر مباشرة على عملية اإلنتاج ألن املستهلكني املستقبليني وجعلهم زبائن أوفياء، فإن أي معلومة 
  .الزيادة من قيمة الزبائن وتكثريهم تبقى دائماً غاية املؤسسة

  :www(whatwhenwhere): ثانيا
ميكن للمفاهيم اإلفرتاضية أن تنعكس على املبادئ األساسية للتجارة، إذ جيب علينا إعادة التفكري يف اخلطوات 

هذه الفكرة تذكرنا دائماً بضرورة تأمني الزبون .نا، خدماتنا وزبائنناقد صحيح بني منتجاتالتجارية من أجل ضمان ع
  :عن طريق األسئلة التالية

  ؟whatما هي املنتجات اليت سوف أستقبلها؟  - 
  ؟ whenمىت أقوم بالتوزيع؟  - 
  ؟whereأين أقوم بالتوزيع؟  - 

هذه التساؤالت جيب أن تكون غنية وكثرية وخاصة جيب أن ففي موقع التجارة، املعلومات املتعلقة باإلجابة عن 
على كل ما ينتظره الزبون من اجل ضمانه ومن أجل رفاهيته، فإن طريقة ) FAQ(االسئلة األكثر تكرارا جتيب
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جيب ختصيص ومتييز إلنسان يعيش يف إطار ريفي هلذا  حياة إنسان يف إطار حضري ال ينتظر منها نفس اإلجابات
  .ب الفئة املستهدفة من الزبائناإلجابات حس

  
  مستويات التسويق اإللكتروني 1-3

أهم ميزة ميكن أن جتعل استخدام التسويق اإللكرتوين متعة حقيقية وذا فائدة واقعية تكمن يف التفاعلية، اليت يتم 
املؤسسة وربط الرتكيز عليها دائما يف التعامالت التجارية، حيث تسمح للمستهلك اإللكرتوين بالتفاعل مع 

  .عالقات ثقة متبادلة وبالتايل معرفة كل منهما لألخر معرفة جيدة
وحسب اختالف مستويات تعامل املستهلك اإللكرتوين مع املؤسسات اإللكرتونية عرب موقعها يف اإلنرتنت جند 

  .1:ثالث مستويات تفاعلية
ها ؤ ع للموقع فيتصفح الصفحات ويقر سرييقوم املستخدم باستعراض : زيارة املوقع :المستوى األول 1- 1-3

  .فقط، إذ يعترب أبسط مستوى لتقدمي املعلومات والبيانات، هدفه احلصول على أكرب عدد من الزوار ملوقع املؤسسة
يزور املوقع زبون حمتمل فيبدأ بالنقر على األزرار والبحث عن املعلومات، : الفاعلية :المستوى الثاني 2- 1-3

مه، إذ يهتم هذا املستوى باملنتج واملؤسسة واخلدمة، ويهدف إىل جعل الزائر يتوقف بتمعن متتبعًا جماالت اهتما
  .أكثر يف تصفح املوقع

ميكن ملتصفح املوقع ترك بيانات ومعلومات م املؤسسة عن طريق الربيد : التفاعلية :المستوى الثالث 3- 1-3
شراء، إجراء حمادثات، تبادل وإرسال الرسائل، اإللكرتوين كاملالحظات حول صفحة املوقع، تسجيل طلبات ال

الشيء الذي يتطلب إجياد واجهة جيدة تنشط املتصفحني، حتتوي على مشاهد وصور وحركات مثرية، صفحات 
ذات نصوص واضحة وجذابة، وإمكانية التزويد مبقاالت وحوارات واستطالعات مهم، إمكانية التحاور فيما بني 

  .ئمني على املؤسسة، وتسهيل عملية االشرتاك والبحث من خالل املوقعاملتصفحني، وكذا مع القا
  .يهدف هذا املستوى إىل عقد صفقات البيع، وإقامة نوع من العالقة مع الزبائن احملتملني

 
  خطوات التسويق اإللكتروني 1-4

تيجية على اإلنرتنت األخذ للتسويق اإللكرتوين عالقة وثيقة باملعطيات البيانية، فاملؤسسة حتتاج يف وضعها إلسرتا
بعني االعتبار التكنولوجيا، وتأمني نظام املعلومات للمؤسسة، مما يسمح بتحليل وتوقع االحتياجات املستقبلية 

  .2للمستهلكني

                                                           
  7071 ص، ص2000، الطبعة األولى، دار الرضا، عمان، التسويق عبر اإلنترنتطالل عبود،  1

2Laurent HERMEL et Anne-Laure NICOLAS, OP-CIT , p:19. 
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: تتمثل يف إعداد حمصلة لقدرة وكفاءة املؤسسة يف كل ااالت األربعة اليت تتمثل يف :الخطوة األولى 1- 1-4
األسواق، الزبائن، التكنولوجيا اجلديدة، واإلمكانيات املتوفرة بفضل نظام املعلومات الداخلي، مستوى وقدرة تأقلم 

ني يف نفس اال، إعداد، حتليل، ودراسة األفراد مع هذه املستويات، إعداد دراسة حول املنافسني األساسيني العامل
  .الرغبات املتوقعة للزبائن احلاليني واملتوقعني

  :ترتجم يف اختيار موقع للمؤسسة من خالل: الخطوة الثانية 2- 1-4
وضع وتثبيت التكنولوجيا املستقبلية يف إطار سياسة التطوير املختارة، حيث يقود التثبيت إىل توضيح هوية  - 

  .ائنورغبات الزب
  .حتديد املستهدفني الذين ستتوجه إليهم املؤسسة باستعمال هذه التكنولوجيات اجلديدة - 
  …ووضع األهداف املرتبطة باإلجناز، كتخصيص التكلفة الداخلية، ترويج األنشطة اجلديدة - 
  …اقرتاح وسائل عملية ضرورية، وكذا نظم املعلومات واالتصاالت والتوزيع :الخطوة الثالثة 3- 1-4
ها وحتليل االحنرافات وإجراء التصحيحات الضرورية، تمتابعة العمليات يف وقتها، ومراقب :الخطوة الرابعة 4- 1-4

  . ويتمثل هذا يف وجود مراجعة داخلية
  
  مؤشرات نجاح التسويق اإللكتروني 1-5

الوسائل األخرى سواء عرب  التسويق اإللكرتوين هو قناة منفردة مبيزاا، وال ميكن أن يكون فعاال إال بتكامله مع
اإلنرتنت أو خارجها، يستلزم هذا التكامل تضافر جهود املسوقني والفنيني واإلداريني، وكأي نشاط آخر البد من 

  1:توفر ما يلي قياس فعاليته وجناحه
 تستعمل بعض املؤسسات هذه الطريقة لتقدير عوائد املؤسسة الناجتة عن اإلستثمار على: عائد اإلستثمار -

  .اإلنرتنت
  .مدى تطوير وحتسني الواجهة واخللفية للموقع: املوقع -
  .يف صفحات املوقع… اجلزء املشاهد من طرف املتصفح، أي النصوص، الرسوم، واألشكال: الواجهة - 
  .الضرورية لتطبيقات اإلنرتنت… كل أجزاء الربنامج، القواعد البيانية، التعليمات،: اخللفية - 
  …املتصفحني، الوقت الذي ميضونه يف املوقع، ااالت اليت يفضلواعدد : اإلتصال -
سجل توقيع الزوار، استطالعات اآلراء، حتليل العمليات اليت يقوم ا املتصفحون، وكذا اإلجراءات : الفعالية -

  .املتخذة لذلك
  يم اإللكرتوينجمموعات احلوار، األخبار، الرسائل اإللكرتونية، والتعل: املشاركة يف اتمع -
  …قيمة مشرتيات املتصفحني، حتليل هذه املشرتيات، العروض املقدمة، الطلبات: املبيعات -

                                                           
  .71-70: ، صمرجع سبق ذكرهطالل عبود، 1
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  …من يشرتي اإلعالن على املوقع، نوعه، قيمته: حجم اإلعالن والدخل - 
  .مثالً اليت حصل عليها املوقع، كأفضل موقع مثًال وتصنيف حمركات البحث له كأكثر املواقع زيارة : اجلوائز -
  
  تكاليف التسويق اإللكتروني 1-6

  1:بغض النظر عن تكاليف ممارسة النشاط التسويقي العادي جندياإللكرتونأهم تكاليف التسويق 
  .تكاليف استئجار موقع للمؤسسة على اإلنرتنت، وتقاس حبجم امليغابايت أو بعدد الصفحات  - 
  .تصميم املوقع وصياغة الصفحات - 
  .املصممني، املختصني، واخلرباء يف املعلوماتية، والتكنولوجيا اجلديدة توظيف - 
  .األجهزة والوسائل التقنية احلديثة - 

  
  4P+2D=التسويق الجديد :المطلب الثاني

اختلف الباحثون يف تقسيم عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين، فهناك من يرى بأا تتكون من نفس العناصر 
  .مع  اختالفات يف املمارسة و التطبيق  4  التقليدية األربعة

وهناك من يرى أن عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين هي البعد اإللكرتوين لعناصر املزيج التسويقي التقليدي   
  6- 4 صال كما هو موضح يف الشكل التايليضاف إليها األفراد، املعلومات، التكنولوجيا واالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، 1997، الدار العربية للعلوم، بيروت، التجارة على اإلنترنت، )مركز التعريب والبرمجة: ترجمة(ثي سميثبوب نورتن وكا 1

  .9091ص ص



  -واآللياتالخصائص  –التجارة االلكترونية العالمية : الفصل الرابع

 230 

  
  عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني اإلضافية 6-4 الشكل رقم

  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 MICHEL Badoc, BERTRAND Lavayssiere, et EMMANUEL Copin, E-Marketing de :المصدر
la Banque et de l’Assurance,les Éditions d'organisation, Paris,1999,p 83  

  

  التكنولوجيا        المعلومات         االتصال            األفراد

  التكنولوجيا المتاحة  المنافسة  نتيجة المؤسسة

تحليل نقاط الضعف والقوة 

  والفرص والمخاطر

  ).األفرادالتأثير المالي، الزبون، ( مراقبة اإلنجاز �

  .المراجعة �

  .التصحيح �

  

� 	�
�� �
��، ا���ل، ا���اد(ا���اح ������� ���$#"���ت، ا.(  
� %$� &'(�.  
� )�*���  .ور�+ ا

  .التشخيص والتفاعلية المختارة إستراتيجية �

  .تثبيت التكنولوجيا بالمؤسسة �

  .األولوية للمستهدفين �

  .األهداف المسطرة �
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  بذل األفراد، املعلومات، التكنولوجيا واالتصال هناك احلوار وقواعد البيانات أنهإال أن هناك من رأ�
لكل من احلوار وقواعد البيانات كعناصر املزيج التسويقي االلكرتوين بعدها العناصر  انورد يف ما يلي توضيح

  .األربعة التقليدية ببعد إلكرتوين
  Dialogue1:الحوار 2-1

. الواسع الذي يعترب قاعدة االتصال لدى املؤسسة مبفهوم جديد يف جمال التسويقاحلوار مع املستهلك النهائي 
منحصرا يف شركة إشهار عن طريق اإلعالم و أين النتائج , جل طويل
ألإوحيد الاالتصال داخل املؤسسة كان  لكن

  .تقاس إىل حصص تسويقية متحصل عليها حديثا
 Theستهلك يف الواليات املتحدة األمريكية بواسطة يف سنوات الثمانينات ّمت اكتشاف تقارب مع امل 

bestseller in search of excellence , وينحصر ذلك بدراسة قسم الشكايات والتحقيقات حول
ان املؤسسات يف  Arthur Andersen *Managementكالدراسة اليت قامت ا جمموعة . االشباع

أفراد ومن بني  10واحد من هؤالء سوف يديل خبيبة أمله إىل وان كل , بان زبائنها غري راضني %5معدهلا اال 
 40غري راضي حوايل ميتنعون ان يكونوا زبائن هلذه املؤسسة وبالتايل وراء كل زبون واحد  2هؤالء العشرة فان 

  .الباقية واسرتجاع وفاؤها %95وبالتايل ضرورة احلوار مع الزبون ملطابقة .مستهلك ضائع 
قادت اسرتاتيجية االتصال املوجهة تلقائيًا حنو احلوار مع املستهلك النهائي للمؤسسة إىل  فقد ،أما يف التسعينات 

  .التمركز على حصة الزبون بدال من االرتكاز على حصة السوق
منذ عدة سنوات لتسويق منتجات االستهالك أين اختيار   B to Bاستعمل مفهوم حصة الزبون يف التسويق 

  :أصوله من ثالثة إثباتات امستمد، يلعب دورا مهما فيهالزبائن االسرتاتيجيني
  .تكلفة وفاء الزبائن أقل من تكلفة اجتذاب زبائن جدد - 
  .حصة الزبون تكون أكثر صالبة من احلصة السوقية - 
  . احلوار مع الزبون ميكن أن يكون املصدر األول للمعلومات بالنسبة للمؤسسة - 
  
  )Databases(قواعد البيانات  2-2
اّتسعت الويب لتشمل العامل أمجع، وتنوعت املواضيع املطروحة يف مواقعها، وبات الوصول إليها ُميسرًا دون أي  

قيود على النظام الذي يعتمده اجلهاز، وأصبح من الضروري جدا اللجوء إىل وسيلة حلفظ املعلومات وتسهيل 
قواعد البيانات اليت ُحتَفظ البيانات فيها وفق نظام  الوصول إليها عرب الويب، وكان أحد أفضل احللول هو استخدام

                                                           
1Jean-Jacques RECHERNMANN, OP-CIT , p:95. 
*www. Arthurandersen. Com 
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حمدد ُيسهل قابلية الرتتيب والبحث؛ ومها صفتان مفيدتان ألي زائر يقصد الويب حبثًا عن معلومة يرغب يف 
  .1الوصول إليها بأسرع وأفضل طريقة

اموعة نفسها من ، حيتوي كل واحد منها على )records(قاعدة البيانات هي ملف مؤلف من سجالت " 
معينة، وتكون قاعدة البيانات مبنية وفق هيكلية ) Properties(املبنية وفق خصائص ) fields(احلقول 

تسويق (وعلى سبيل املثال، تصور مؤسسة تدير عدة نشاطات .2"ُتسهل عمليات البحث والرتتيب والتحديث
ء حمدد من املعلومات اخلاصة بالتسويق مثًال، ولذلك ، ويرغب أحد املوظفني يف الوصول إىل جز )وتدريب وصيانة

وهنا تظهر أمهية قواعد  .عن طريق موقع الشركة على الويب سيقوم بطرح بعض التساؤالت اليت َختص جماله
البيانات اليت ميكن أن تتلقى تساؤالت الزائر وتبين منها استعالما معينا، مث تقوم بإظهار املعلومات اليت تتناسب 

  . دخالت الزائرمع مُ 
عن طريق تكامل تقنية قواعد البيانات مع تقنية الويب، ُميكن حتقيق غايات عديدة، نذكر منها على سبيل املثال 

 : 3ال احلصر
بناء مواقع متكّيفة مع املستخدم، تظهر فيها املعلومات بناء على ما يطرحه الزائر من تساؤالت واهتمامات وما  - 

 .ة وشخصيةيُدخله من بيانات وظيفي
ومن األمثلة على ذلك عمليات البحث ( إجناز عمليات البحث واالستعالم عرب اإلنرتنت بطرائق أكثر فاعلية - 

 .)النظم اخلبريةاملستندة إىل 
 .حفظ البيانات اإللكرتونية املتعلقة بعمليات التبادل النقدي والتجاري عرب اإلنرتنت - 
االشرتاكات يف النوادي واملسابقات واالت وغريها تسجيال إلكرتونياً، واالحتفاظ ببيانات املشرتكني  تسجيل - 

  .ملعاجلتها فيما بعد
 : 4ووصوال إىل نشر قاعدة بيانات على الويب جيب توفر املتطلبات الرئيسة التالية

 ).ملوقععادة يكون هو اجلهاز اخلادم نفسه اخلاص با(جهاز كمبيوتر خادم  - 
  .نظام إدارة قاعدة البيانات - 

  : هناك العديد من اخليارات اليت تتنوع وفق حجم وكفاءة قاعدة البيانات املطلوب بناؤها، فمثالً 
للحلول الصغرية واملتوسطة، بينما ُيستخَدم ) Microsoft Access(ُيستخَدم نظام مايكروسوفت أكسيس 

 .للحلول الكبرية  Oracleنظام
                                                           

1Andrea MICHEAUX, Marketing de base de données, LES ÉDITIONS 

D'ORGANISATION, Paris,1999, 16. 
، ]على الخط[،قاعدة البيانات، )10/07/2002(بوابة اإلنترنت العربية، المشروع التعليمي، 2،2

http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetConcepts/DB.asp  
  

4Andrea MICHEAUX,  OP-CIT , p21 
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ُتدعى أحيانًا بالربجميات الوسيطة ة الوصل بني العنصرين السابقينالربجميات اليت ُتشِكل حلق - 
middleware)( وجيب أن تدعم االرتباطية املفتوحة بقواعد البيانات ،(Open 

DatabaseConnectivity- ODBC) ما جيب أن تدعم هذه الربجمياُت الوسيطُة واجهَة البوابة ،
  .(Common Gateway Interface - CGI) املشتَـرَكة

  المنتج اإللكتروني  2-3
أتاح النمو احلاصل يف استخدام اإلنرتنت املزيد من الفرص لتسويق املنتجات سواء كان للمستهلكني أو ملنظمات 

للحاسبات سنويا من مستلزماا يف عمليات اإلنتاج  IBMاألعمال، فعلى سبيل املثال تبلغ مشرتيات لشركة 
بليون دوالر عرب شبكة اإلنرتنت، بينما تعتمد شركات االتصاالت على الشبكة العنكبوتية )  4(من ما يقرب 

من التجهيزات اليت تتطلبها عملياا املختلفة، و يؤمل أن تصل خالل  % 50لإلنرتنت يف احلصول على 
  . %100السنوات اخلمس القادمة 

للحاسبات إىل املستهلكني و    DELLيعات اليومية لشركة أما على صعيد العالقة مع املستهلك فقد بلغت املب
الزيادة املتسارعة يف استخدام هذا األسلوب يف  يف و هذا ما يؤثر) مليون دوالر 12(عرب اإلنرتنت ما يقارب 

التسويق، و بطبيعة احلال فإن األمر هذا ال ينحصر يف تسويق املنتجات السلعية فقط بل ميتد إىل اخلدمات 
  1أيضا

يأمل أن يكون القرن الواحد و العشرين أكثر جناحا يف استخدام اإلنرتنت يف اخلدمات كما هو عليه يف  و
عرب شبكة اإلنرتنت لبطاقات السفر  1999السلع، فقد بلغت مبيعات شركة اخلطوط اجلوية األمريكية يف عام 

  مليون دوالر)  100(ما يقارب من
  خصائص المنتوج عبر اإلنترنت  1- 2-3

  2:تمثل يفتدام اإلنرتنت يف تسويق املنتجاتفة عامة اخلصائص املتعلقة باستخبص
بإمكان املشرتي عرب اإلنرتنت أن يقوم بشراء املنتوج الذي يريده و يرغبه فيه من أي منظمة يف العامل يف أي  - 

  )اإلنرتنت باستثناء بعض املنتجات اليت ال تباع عرب(مكان تقع هذه املنظمة و يف الوقت الذي يريده 
مبوجب نظم التسليم و نظم الدفع املتوفرة ملنظمات األعمال اإللكرتونية يف العامل فإن املشرتي عرب اإلنرتنت  - 

  .يتسلم البضاعة  املشرتاة بأقصى سرعة ممكنة
مال تقلص العالقة التقليدية بني سعر املنتوج و عمره كما هو سائد يف ظل التجارة التقليدية، ففي فضاء األع - 

اإللكرتونية فإنه ليس بالضرورة أن تكون هناك عالقة عكسية بني سعر منتوج ما و عمره، إذ أن سعر املنتوج 
  .أصبح يعتمد على عناصر أخرى جديدة
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مستوى توفر البيانات و املعلومات يلعب دورا حامسا يف جناح املنتوج إذ أن أحد أهم شروط جناح املنتجات  - 
  رتنت هو توفر بيانات و معلومات كافية عن املنتوجاملطروحة عرب شبكة اإلن

توفر عدد كبري جدا من املنتجات على شبكة اإلنرتنت و هذا يتيح للمشرتي اإللكرتوين فرصا واسعة و كبرية  - 
للتسويق اإللكرتوين، و هذا الواقع جيعل هناك عدد كبري من املنتجات املتشاة إال أن هناك لن يؤدي بالضرورة 

  . يل األسعارإىل تقل
توفر عالمة جتارية للمنتج املطروح على اإلنرتنت و يعد هذا أحد الشروط األساسية لنجاحه إذ تزداد أمهية  - 

  العالمة التجارية يف ظل األعمال االلكرتونية 
ية انتشار الكثري من املنتجات اانية عرب اإلنرتنت، إذ أن منظمات كثرية تطرح منتجات جمانية كأداة تروجي - 

  لتسويق و بيع منتجاا األساسية 
لقد سامهت تكنولوجيا املعلومات و نظم املعلومات اإلدارية يف تسريع و تقصري مدة تصميم و تطوير املنتوج  - 

  .اجلديد، إذ جيرى مجع البيانات و املعلومات اخلاصة حباجات املستهلك و رغباته و أذواقه بصورة سريعة
  ج عبر اإلنترنتمصفوفة تسويق المنتو  2- 2-3

يف أدبيات التسويق اإللكرتوين جرى إقرتاح مصفوفة رباعية تطرح جمموعة من اخليارات إلستخدام اإلنرتنت يف 
  :عملية تسويق املنتجات و التوسع يف األسواق و الشكل اآليت يوضح هذه املصفوفة

 خيارات استخدام اإلنترنت لتطوير المنتوج والسوق 7-4شكل رقم ال

  
،  2003،  الطبعة األوىل، دار وائل، عمان، )عناصر المزيج التسويقي عبر األنترنت(التسويق اإللكتروني يوسف أمحد أبو فارة،  :المصدر 

  150ص

  االلكترونيالتسعير  2-4

تطبيقاجتديدةلقدراتوإمكاناتاألنرتنتوبناءشراكاتإبتكاريةبينم
 نظماتاألعماالإللكرتونية

تعزيزوتطويراملنتوجباإلستفادةمناألنرتنتوطرحتشكيلةمرتابطةم
 ناملنتوجعرباألنرتنت

 التوسعاجلغرافيوتوسيعنطاقالسوق
 أسواقجديدةعرباألنرتنت)األسواقإل
سوق(

 نشطةاحلاليةإل
السوقإستخداماألنرتنتلرتوجياأل
 )          السوقاحلايل(

 اليةاحل سوقال اجلديدة

 اجلديد

 نتوجامل

 ايلاحل
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تتيح ممارسة األعمال عرب اإلنرتنت، وممارسة التجارة اإللكرتونية للمنظمة فرصة بناء إسرتاتيجية تسعريية قادرة  
  :على حتقيق أهدافها وزيادة معدالت منوها وأرباحها وتعزيز حصتها السوقية ،ومن أسباب تعزيز هذه األرباح

  و ذلك من خالل توفر معلومات كافية و دقيقة :الدقة في تحديد مستويات األسعار -
و هو ما جيعل املنظمة قادرة على حتقيق مستوى رحبية  :التكيف السريع في االستجابة للتغيرات السوقية -

  أعلى من منافسيها 
وذلك من خالل حتديد القطاعات السوقية املستهدفة باألسعار اليت تناسبها و حتقق فيها  :تجزئة األسعار -

  .1أهدافها
وهناك أساليب إلكرتونية متعددة تتيح فرصة تعقب الزبون و مراقبة و تسجيل سلوكه الشرائي أثناء حتوله يف املتجر 

  :2اإللكرتوين ومن هذه األساليب
الذي يستخدم يف تعقب و رصد تاريخ الزبون الشرائي         و : )(cookiesاستخدام أسلوب السكاكر -

                                                                                                                             .             خصائصه الشرائية
و هو الطريق اإللكرتوين الناجم عن تنقل الزبون من صفحة إىل : )(click streamاستخدام أسلوب  -

إلنرتنت، إنطالقا من صفحة حمددة، والبيانات اخلاصة ذا األسلوب تساعد يف دراسة صفحة أخرى على ا
  . وحتليل سلوك الزبون وتفضيالته الشرائية وغريها

دراسة وحتليل التاريخ الشرائي للزبون مع املنظمة و مع فروعها على اإلنرتنت لبناء صورة واضحة حول سلوكه  -
  . وتفضيالته

اليت تباع على شبكة اإلنرتنت بأا عملية دينامكية ) سلع، خدمات، أفكار(لمنتجات وتتسم عملية التسعري ل
  . ومرنة وغري ثابتة، كما أن األسعار قد تتغري يوميا، وأحيانا تتغري يف اليوم الوحد، كما أا قد تثبت ملدة معينة

  :أما حمددات التسعري يف األعمال اإللكرتونية فتتمثل يف
  . ما بعد البيعمستوى توفر خدمات  -
  مدى القيام بعمليات التطوير والتحسني للمنتج  -
  . قيام اإلدارة اإللكرتونية بتخصيص اسم جتاري لكل صنف من األصناف املطروحة يف البيع على اإلنرتنت -
  ظروف سوق اإلنرتنت املتغرية سرعة كبرية  -
  كبريا و حامسا يف حتديد األسعار  تلعب املبيعات اآلنية للمنتجات على اإلنرتنت دورا -
  يلعب عنصر الطلب دور حاسم و مهم يف حتديد سعر املنتج بغض النظر عن التكاليف -
  مستوى عناصر االحتكاك يف األعمال اإللكرتونية  -
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  )املنتجات املنافسة املطروحة للبيع على شبكة اإلنرتنت(أسعار املنافسني  -
  التجارية العاملة على اإلنرتنت العوامل القانونية اليت حتكم املنظمات  -
  تلعب شركات الضمان دورا يف حتديد السعر النهائي للمنتج  -
  درجة اإلحلاح يف احلاجة إىل املنتج  -
  هامش الربح الذي حيدده البائع اإللكرتوين وال يرضى بأقل منه -
  مستوى االبتكار الذي يتمتع به املنتوج احملدد -
  ن عرب اإلنرتنتالقوة التفاوضية والتساومية للمشرتي -
 ...درجة مشاركة مندويب البيع يف إبرام وإجناز عمليات وصفقات البيع -

و هناك أساليب متنوعة إلمتام عملية الدفع عرب شبكة اإلنرتنت منها البطاقات البنكية،البطاقات الذكية، الدفع 
  .ها سنتناوهلا يف املبحث التايلبإستخدام النقود اإللكرتونية وغري 

 
  الترويج االلكتروني 2-5

هناك جمموعة من األدوات األساسية اليت تستخدم يف ترويج األعمال اإللكرتونية عرب اإلنرتنت وتتيح ملنظمات 
األعمال اإللكرتونية الوصول إىل الزبائن إلعالمهم مبنتجاا وإقناعهم ا وبشرائها، وأهم هذه األدوات الرتوجيية 

  : ما يلي
  1ونيالموقع اإللكتر  1- 2-5

حىت تتمكن املنظمة من طرق و تسويق منتجاا عرب شبكة اإلنرتنت فإن األمر يتطلب إنشاء موقع خاص على 
اإلنرتنت ملمارسة األعمال اإللكرتونية، و تعتمد املنظمة على مصمم حمرتف للقيام باجلوانب الفنية للموقع، أما 

املنظمة والطواقم ذات العالقة  قع هو مسؤولية إدارةحمتويات املوقع فإن إعدادها و تصنيفها و طرحها يف املو 
  .خصوصا طاقم التسويقو 

  محركات البحث 2- 2-5
يقوم الزبائن بالبحث عن املنتجات املنشودة من خالل استخدام حمركات البحث املنتشرة على شبكة اإلنرتنت،  

البدائل املوفرة، حيث خيتار الزبون أو وهذه احملركات توصل الزبائن إىل أهدافهم البحثية بإعطائهم عدد كبري من 
املشرتي اإللكرتوين من بينها ما يناسبه ويالئمه أكثر، و تتلخص عملية تسجيل موقع األعمال اإللكرتونية يف 

  : حبث حمدد يف اخلطوات التالية
  حتديد حمرك البحث الذي سيجري تسجيل املوقع فيه  -
  اخلاصة به  URLالل الـ الدخول إىل حمرك البحث الذي جرى اختياره من خ -
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  )أضف موقع(البحث ضمن الصفحة األوىل حملرك البحث عن االرتباط الذي يتضمن عبارة يكون معناها  -
  تعبئة البيانات اليت يطلبها حمرك البحث -
  1الفهارس 3- 2-5

هناك كثري من الفهارس املنتشرة على اإلنرتنت و اليت توفر املوضوعات املختلفة بأسلوب مفهرس، وبالتايل فإن 
الزبون اإللكرتوين يستطيع أن يصل إىل املنتوج الذي يريد من خالله تتبع تسلسل موضوعات الفهرس وهذا يتيح 

ملتنافسون عرب شبكة اإلنرتنت ،إن آلية عمل فرصة اإلطالع على البدائل املختلفة اليت يطرحها و يسوقها ا
الفهارس هو أنه تصنف املواقع املوجودة على اإلنرتنت إىل فئات و من مث فإن لكل موقع ويب إلكرتوين ينتمي 
إىل فئة أساسية، و عندما يقوم الزبائن بالبحث يف فهرس ما فإنه يبحث عن ضالته ضمن فئة أساسية و عندما 

يف فهرس ما فإنه يبحث عن ضالته ضمن فئة حمددة و هذه الفئة توصله إىل عدد كبري من  يقوم الزبائن بالبحث
البدائل ذات العالقة و املدرجة ضمن هذه الفئة، و من هنا فإن النتائج اليت توفرها الفهارس تكون يف األغلب 

ت الصفراء من جانب أكثر دقة من تلك اليت توفرها حمركات البحث، ومن فهارس على االنرتنت فهرس الصفحا
 (   ....آخر فإن هناك بعض املواقع اليت تعد حمركات حبث و فهارس  يف آن واحد    و مثال ذلك موقع 

YAHOO(.  
  اإلعالن اإللكتروني عبر اإلنترنت 4- 2-5

اإلعالن عرب اإلنرتنت مزايا جديدة ال توفرها قنوات اإلعالن األخرى، إذ يتمكن املستهلكون    واملشرتون  يوفر
من التعرف على املنتجات بصورة دقيقة دون أن يكون هناك حمددات زمنية على وقت اإلعالن أو توقيت عرضه 

  :ومن هذه املزايا
  ).سلعة خدمة (املنتوج الزبون بإمكانه أن حيصل على بيانات تفصيلية عن  -
إذا اقتنع هذا الزبون باملنتج فإن بإمكانه الدخول إىل موقع املنظمة واصطحاب عربة التسويق وإجناز أمر  -

  . الشراء مباشرة من املوقع، واستالم املنتج حسب طريقة االستالم املتفق عليها
إدراكه والتأثر به وصوال إىل إجراء جولة جناعة الطبيعة التكاملية لإلنرتنت يف تقصري دورة مشاهدة اإلعالن و  -

  . تسوق يف املوقع اإللكرتوين وشراء املنتوج
  . القدرة العالية لإلعالن عرب اإلنرتنت يف احلصول على بيانات ومعلومات وتغذية عكسية بصورة سريعة جدا -
وسهولة استقطاب  القدرة العالية على استهداف قطاعات واسعة جدا من املستهلكني يف األسواق العاملية، -

أعداد كبرية من املتلقني اللذين يعرض عليهم اإلعالن، ورمبا ينجح يف استمالتهم وحتويل رغبام إىل أفعال 
  . شرائية حقيقية

  .القدرة العالية على قياس مستويات كفاءة وفاعلية أنشطة اإلعالن، وربط النتائج احملققة مبستوى التكاليف -
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ت والتغيريات على حمتوى النص اإلعالين والرسالة اإلعالنية بصورة سريعة، وينبغي القدرة على إجراء التعديال -
  .أن ختتار املنظمة املواقع املناسبة واملشهورة لتنشر عربها إعالناا اإللكرتونية

  الوصول إلى الزبائن من خالل اإلعالنات التقليدية 5- 2-5
بل هو مكمل و داعم له، وهناك استخدام متبادل بني  اإلعالن اإللكرتوين ليس بديال عن اإلعالن التقليدي

  .منهج اإلعالن اإللكرتوين ومنهج اإلعالن التقليدي
  )الجماعية و الفردية(أسلوب المحادثة الفورية  6- 2-5

تتصل الكثري من منظمات األعمال اإللكرتونية بالزبائن احلاليني و املرتقبني من خالل غرفة احملادثة، إذ يقوم أفراد 
لرتويج والبيع بالعمل على إعالم الزبائن وإقناعهم بشراء منتجات املنظمة، وليس بالضرورة أن تكون هذه احملادثة ا

  : صوتية، إذ أن احملادثة الشائعة هي حمادثة صامتة عرب الكتابة الفورية وهناك نوعان أساسيان لغرفة احملادثة
طيع التحاور مع الزبائن اللذين يزورون هذه من خالل هذه الغرف تست :غرفة محادثة خاصة بالمنظمة -

  .الغرف أو تدعوهم هي إىل زيارا
تابعة ملواقع، تقوم بتقسيم احملادثة إىل جماميع خمتلفة حسب املوضوعات أو الدوال أو  :غرف محادثة عامة  -

  ...اللغات
  استخدام البريد اإللكتروني  7- 2-5

ل، وهو تقاطع إلكرتوين بني الرسائل واملكاملات اهلاتفية ورسائل يعد الربيد اإللكرتوين من أحدث وسائل االتصا
كما   .1لرسالة إىل الطرف اآلخرالفاكس، وحيقق هذا األسلوب من املراسلة الكثري من املزايا مثل سرعة وصول ا

ة، يتيح للمرسل الواحد إرسال الرسالة الواحدة إىل أكثر من شخص وكذا كلفته البسيطة حىت للمسافات البعيد
إذ أن تسعرية اإلرسال ال تعتمد على بعد املسافة اجلغرافية بل احملدد األساسي هو البعد عن مزود خدمة 

  .اإلنرتنت
من خالل الربيد اإللكرتوين تنقل البيانات بصورة إلكرتونية مما يسهل إعادة استخدامها، غري أن للمراسلة عرب  

الربيد اإللكرتوين بعض السلبيات أمهها، اخرتاق بعض عناوين الربيد اإللكرتوين وقراءا من طرف حمرتفني، كذلك 
  .ى إىل تعطيل وصول الرسالةتعرض شبكة االنرتنت إىل اهلجمات الفريوسية اليت تؤد

  :والستخدام الربيد اإللكرتوين ال بد من مراعاة ما يلي
  . ضرورة حتقيق عملية التفاعل يف عملية االتصال -
  . عدم املراسلة العشوائية  - 
  .استخدام كلمات خمتصرة تعرب عن جوهر الرسالة  - 
  :أن حتتوي الرسالة على  - 
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  عنوان واضح -                
  تعبئة خانة املوضوع بصورة خمتصرة وواضحة -                
  أن تكون الرسالة قادرة على جذب انتباه الزبون من السطور األوىل  -                
  أن حتتوي الرسالة على رابط أو أكثر يوصل الزبون إىل موقع املنظمة -                
  . عناوينها، أرقام هواتفها، والفاكس أن تتضمن اسم الشركة، -                

 Spam، أو رسائل out_inحتديد نوع الرسالة هل رسائل  - 
  إعداد قوائم بعناوين الربيد اإللكرتوين ألغراض املراسلة  - 
  مجموعة األخبار 8- 2-5

ار هو مصطلح ال يعرب عن داللته بصورة كاملة، و هذه اموعة هي نقاش موضوعات خمتلفة ال تشكل األخب
سوى نسبة ضئيلة منها، متكن هذه اخلدمة الفرد من الوصول إىل أية جمموعة يرغب الوصول إليها من أجل 

  .مناقشة قضايا ذات االهتمام املشرتك
  :1وحىت تنجح املنظمة يف استخدام األخبار تسويقيا فإنه ينبغي أن تراعي جمموعة من املبادئ

  .رة و املؤديةعدم استخدام أسلوب املقاالت و الردود الضا -
  .عدم إرسال نفس الرسالة لعدد من جمموعات األخبار -
  .استخدام أسلوب تروجيي الئق و لبق يف إرسال الرسائل إىل جمموعات األخبار -
  . أن تكون الرسالة سهلة ومفهومة وواضحة -
  ).اإلجنليزية(عدم كتابة مجيع كلمات الرسالة باحلروف الكبرية  -
  
  
  التوزيع اإللكتروني 2-6

توفر شبكة اإلنرتنت إمكانية على استحداث أمناط جديدة من الوساطة بني منظمات األعمال و الزبائن مثل 
  .احملادثة الفورية، استخدام الربيد اإللكرتوين وجمموعة األخبار واملنتديات

ن األسواق يف األسواق اإللكرتونية عادة ال تكون العالقة مباشرة ما بني طول القناة وعدد الوسطاء، وذلك أل
اإللكرتونية تتألف من قنوات مادية و معلوماتية، حيث يف حالة األسواق اإللكرتونية وكون وظائف القنوات غري 
مرتبة، فإن القناة تكون قصرية باملقارنة مع التبادالت يف األسواق التقليدية، وكنتيجة هليكلة شبكة القنوات 

املقارنة مع ة سيتفاعلون مع عدد كبري من الشركات الوسيطة باالفرتاضية فإن العمالء يف السوق اإللكرتوني

                                                           
 280ص،مرجع سبق ذكرهيوسف أمحد أبو فارة،1
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وكنتيجة هيكلة شبكة سالسل القيمة االفرتاضية فإن قنوات املعلومات من املنتجني إىل الزبائن . األسواق التقليدية
  .سيكون أكرب من السوق اإللكرتونية مقارنة مع األسواق التقليدية

ة وطبيعة املنتوج حيث أنه فيما خيص السلع، جتري عملية ترويج وبيع و خيتلف أسلوب التوزيع باختالف صور 
السلع على اإلنرتنت أما توزيعها فيكون باالعتماد على النظم اللوجيستية الداعمة املوجودة يف امليدان الواقعي يف 

  : 1حني توزيع اخلدمات جيرى بأساليب كثرية منها
بطاقات اإلئتمان  و (احلصول على اخلدمات بعد دفع الثمن عرب : توزيع اخلدمات عرب موقع املنظمة البائعة -

  ....)الشيكات
  ...يعتمد هذا األسلوب يف بيع الربامج و امللفات واألفالم: توزيع اخلدمات بأسلوب التحميل -
  . امل الواقعيجيرى جزء منه بصورة إلكرتونية واجلزء اآلخر يف الع: توزيع خمتلط -
  .إستخدام الربيد اإللكرتوين يف التوزيع -
  

 التجارة النقالة: المطلب الثالث
 مفاهيم التجارة النقالة 3-1

تنطوي على استخدام األجهزة الالسلكية النقالة املدعمة باإلنرتنت  ∗يرى بعض الكتاب واحملللني أن التجارة النقالة
إلجراء تعامالت ما بني منشآت األعمال نفسها ومابني منشآت األعمال والعمالء عرب شبكات سلكية وال 
سلكية، ويصفها آخرون بأا عبارة عن أي نشاط يتضمن االتصال والوصول لالنرتنت وشراء وبيع السلع 

رب األجهزة الالسلكية، حيث متثل اهلواتف اخللوية واملساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة املناداة أكثر واخلدمات ع
  .األجهزة الالسلكية شعبية واليت تستخدم يف مضمار التجارة النقالة

 وبناء عليه تعرف التجارة النقالة على أا تنفيذ تعامالت ذات صلة باألعمال مقابل قيمة مالية، عرب شبكة
اتصاالت السلكية، وذا الصدد فإن التجارة النقالة متثل نوعا من التعامل التجاري الذي يتم عرب شبكة 

  2.اتصاالت السلكية
كما تُعرف التجارة النقالة بأا ما ُجيَرى من معامالت جتارية وأنشطة اتصاالت عرب خدمات االتصاالت   

) أم أم أس(أو خدمة الرسائل املتعددة الوسائط ) أس أم أس(رية الالسلكية وشبكاا بواسطة خدمة الرسائل القص
  1.أو بواسطة اإلنرتنت، وذلك باستعمال أجهزة صغرية حممولة باليد ُتستخدم يف العادة إلجراء االتصاالت اهلاتفية

                                                           
   382ص، 2003، األردن،  للنشروالتوزيع،عمان، دار احلامد التسويق مفاهيم معاصرة،شفيقإبراهيم،نظامموس
سويدان1
يف جمال االتصاالت مثل النقال واجلّوال واحملمول واخللوي، وتستخدم صفة النّقال هنا  mobileتستخدم يف العربية عدة مسّميات خمتلفة لكلمة ∗

  .لوصف العمليات اليت قد تتم ذه األجهزة مثل التجارة النّقالة
�� ا�$#"���ت وبشري عباس العالق، 2����� +������0 �	 �/�ل ا��/�رة ا����'املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ، ا����ت و

  151، ص 2007
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  :تصنف األجهزة النقالة إىل صنفني مها
ف النقالة، أجهزة اإلنرتنت النقالة، األجهزة القادرة على الدخول على الشبكات الالسلكية كاهلوات -

واهلواتف الذكية وذلك تبعاً ملعايري خمتلفة من بينها حجم اجلهاز ) Tablet(ولوحات الكتابة اإللكرتونية 
  . وطريقة إدخال املعلومات فيه

خصية األجهزة النقالة اليت ال توّفر وظائف االتصاالت اهلاتفية، اليت تشمل األجهزة املساعدة الرقمية الش -
من األجيال السابقة واألجهزة النقالة لتشغيل الوسائط اإللكرتونية وأجهزة قراءة الكتب اإللكرتونية 

 .وأجهزة تشغيل األلعاب اإللكرتونية
  

وتدخل ضمن هذا التعريف أي معامالت واتصاالت جتارية ُجترى عرب خدمات االتصاالت الالسلكية وشبكاا 
باليد مصممة لالستخدام يف شبكات االتصاالت الالسلكية اخلاصة باهلواتف باستخدام أجهزة نقالة حممولة 

النقالة أو غري اخلاصة ا، أي أن األطراف املشاركة يف التجارة املذكورة تشمل اجلهات املشّغلة لشبكات األجهزة 
  .ات املديرة للخدمات املوثوقةالنقالة واجلهات اليت تبيع تلك األجهزة واملشرتكني يف خدمات األجهزة النقالة واجله

  
  مراحل تطور التجارة النقالة 3-2

بثالث أجيال متعاقبة، يف فرتة زمنية .. مر تطور االتصال باإلنرتنت السلكياً، وظهور ما يعرف بالتجارة النقالة
  .2)اخلمس سنوات األخرية(قصرية 

، وهى تقدم خدمات bit/s 9.6الدارايت بسرعة املتمثل بشبكات معطيات تعمل بتقنية التبديل  :الجيل األول
  . حمدودة واقتصر استخدامها على مستثمري األعمال فقط

، وهى تسمح مبعدل سرعات )2G(الذي يعتمد باألساس علي تقنية تبديل الرزم األوىل، وتقنية : الجيل الثاني
  .∗)WAP(وابتناسب زيادة خدمات املعطيات، وىف هذا اجليل ظهرت بوادر خدمات الـ

ويقدم جماًال أوسع من خدمات املعطيات، مبا فيها .. وهو األكثر حداثة وتطوراً، وانتشارًا أيضاً  :الجيل الثالث
، اليت تعمل بسرعات تصل )3G(ويرجع الفضل يف ظهور هذا اجليل إيل ابتكار ما يعرف بتقنية . اإلنرتنت النقالة

يعرف بثورة  وي العصب األكرب يف عامل التجارة النقالة وميثل بروتوكول التطبيق الالسلك.k bit/s 144إىل 
  :له كثري من املزايا؛ نذكر من أمههاو الواب، 

                                                                                                                                                                                     
1OECD, Policy Guidance for Addressing Emerging Consumer Protection and 
Empowerment Issues in Mobile Commerce,UN , June 2008 

على اخلط ، 7/13/2009موسوعة منقول نشر بتاريخ  ثورة تكنولوجية،التجارة النقالة مقال بعنوان 2
http://www.manqol.com/topic/?t=38568  

     Wireless application Protocol(wap)يقصد بالواب اختصار لربتوكول التطبيق الالسلكي  ∗
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حيول اهلاتف النقال إيل طرفية اإلنرتنت، حبيث يصبح من اليسري النفاذ إيل الشبكة أو التجول يف فضائها  - 
  .الرحب

  .صفحات االنرتنت، والولوج إيل املواقع املختلفة ا تصفح واستعراض - 
يتيح لصاحبه استقبال اإلعالنات تلقائياً، وكذا األخبار وحالة اجلو وحالة سوق األوراق املالية والتسوق والدفع  - 

  .على اخلط
  .حل مشكلة عرض الصور والبيانات على الشاشة الصغرية للهاتف النقال - 
  .األمن، وقلة ديده من قبل الفريوسات يتمتع بدرجة عالية من - 
  . إمكانيةاحتوائه على وظائف آمنة، مثل التأكد من هوية املستثمر، وتطبيقات محاية املعطيات - 

ونظراً ألمهيته، اجتهت الكثري من الشركات واملؤسسات العاملة يف جمال تقنية االتصاالت، إىل االعتماد عليه ضمن 
التطوير عليه، كما هو احلال يف ميكروسوفت، اليت انضمت إيل ثورة الواب رغبة ىف  أجهزا، وإجراء املزيد من

  . http-htmlتطويره حنو 
وكذا نوكيا، اليت أدخلت هذا الربوتوكول ضمن هواتفها النقالة، وتيليكوم اليت وظفت هذا الربوتوكول خلدمة األنباء 

  .اليت تبثها الوكالة بستة لغات
  التجارة النقالة تصنيفات 3-3

تصنف تطبيقات التجارة النقالة إىل اخلدمات املالية النقالة، خدمات األمن النقالة، التسوق النقال، التزويد النقال 
  .للمعلومات و خدمات الرتفيه والتسلية وغريها

  الخدمات المالية النقالة 1- 3-3
ركة لسوق التجارة النقالة، فاجلهود اليت تبذهلا املؤسسات تعترب اخلدمات املالية النقالة من أبرز القوى التجارية احمل

املالية اليوم لنقل أنشطتها املباشرة على اخلط إىل أجهزة النقالة ستفتح أمامها قناة خدمية جديدة، ومن أبرز 
فع النقال، التطبيقات يف جمال اخلدمات املالية النقالة نذكر الصريفة النقالة، السمسرة النقالة، النقد النقال، الد

  ....1الفاتورة االلكرتونية النقالة والراتب النقال
  :الصيرفة النقالة:أوال

أسهمت الصريفة النقالة يف تقليص تكاليف خدمة العميل واعتربها مصدر ارتياح كبري، حيث توفر عليه مشقة  
ية النقالة واحدة من أهم املغادرة من املنزل أو املكتب للذهاب إىل املصرف، فيتوقع أن تصبح اخلدمات املصرف

  :وأجنح التطبيقات يف عصر النقال، وكان وراء منو الصريفة النقالة
  .معدل التغلغل السريع لألجهزة النقالة -

                                                           
الجارية والتي يمكن االضطالع بها األعمال ، لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوليA/CN.9/728التقرير رقم 1

  2011 يليةو ج 15جوان إلى  27 من فيينا،، الدورة الرابعة واألربعون، مستقبًال في مجال التجارة اإللكترونية
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 . االستخدام الناشئ للخدمات املصرفية عرب اإلنرتنت الثابت -
ألف جهاز هاتف  150من  بتزويد عمالئها بأكثر  Halifaxعلى سبيل املثال قامت املؤسسة املالية الربيطانية 

بدون أي مقابل يف حال فتح حساب أو طلب بطاقة إئتمان، حيث يستطيع العميل من  wapيعمل بتقنية الـ 
 .أشهر 6ألف عميل يف غضون  210خالله الوصول إىل حسابه املصريف الشخصي، وازداد العدد إىل 

  : تقدم الصريفة النقالة ما يلي
  .ا حلدود مقدمة سلفااإلشعار اآليل عن الرصيد طبق -
 .إشعارات حول االئتمان -
 .حاسبة خاصة بأسعار الصرف وتبادل العمالت -
 .قروض فورية ملختلف األغراض واالستخدامات -
 ...تكامل مباشر بني اخلدمة التجارية واخلدمة املالية -

  :السمسرة النقالة:ثانيا
والسندات ولألفراد واملهنيني وغريهم، حيث عندما ترد يقدم هذا التطبيق قيمة عالية للعديد من املتاجرين باألسهم 

معلومات يف لوقت احلقيقي حول سعر سند أو سهم وصل إىل نقطة معينة وبالتايل التصرف وفق هذه املعلومات، 
ومن جهة أخرى أصبح بإمكان العمالء االستغناء عن خدمات مساسرة األسهم التقليديني، إذ ستطيعون 

  .على اخلط وقراءة اإلخبار اليت مهم مباشرة عرب النقال االستثمار بشكل مباشر
  :1من أبرز خواص السمسرة النقالة ما يلي

  .إنذارات وإشعارات حساسة للوقت مبنية على عوامل حمددة مسبقا كتحركات األسعار -
 .ة ويف الوقت احلقيقيعناوين أخبار مشخص -
 .خدمات استشارية فورية -
 .احملفظة ومراجعة عروض األسعار إدارة -
 .البيع والشراء -

  :النقد النقال: ثالثا
يشري النقد النقال إىل عملية حتميل النقد على بطاقة قيمة خمزنة عرب الشبكة الالسلكية، ويسمى أيضا الصراف 

هو حيث أنتجت موتوروال جهازا يقوم بالتحقق والتثبت من صحة املعامالت، ف Mobil ATMاآليل النقال 
أكثر من كونه جهاز عادي الحتوائه على قارئ البطاقة الذكية واملثبت خلفه، أما مصرف باركالي الربيطاين فقد 

 .2والبنية التحتية املصرفية لتفعيل هذه اخلدمة Barclay cardانتهى إىل توفري بطاقة 

                                                           
  224ص  ،���6 4�5 ذ�2هبشري عباس العالق،  1
  مرجع سبق ذكره، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلتقرير 2
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  :الدفع النقال: رابعا
ملشرتيات عرب قناة نقالة إىل دفع قيم التعامالت يف العامل تستخدم أساليب الدفع النقال إضافة إىل تسوية وسداد ا 

املادي، ومن أبرز القوى احملركة والدافعة للدفوعات النقالة التبين الواسع لألجهزة النقالة واالجتاه حنو النقد 
  . 1digital cashالرقمي
  :الفاتورة النقالة:خامسا
لى عنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص م أو اهلاتف النقال، وعليه بإمكان الفنلنديني تسلم فواتري إلكرتونية ع فمثال،

ال حاجة بعد ذلك من إرسال فاتورة ورقية، يقلص ذلك تكاليف كبرية للجهة املصدرة للفاتورة ويستفيد املستهلك 
  .من تقليص اجلهد املطلوب لتخليص الفاتورة وبعض الرسوم اإلضافية األخرى

  :لنقالالراتب اإللكتروني ا: سادسا
 SMSاملالية إشعارات برواتبهم عرب الربيد اإللكرتوين أو عرب الـ  SONERAيتسلم العاملون يف مؤسسة  

على هواتفهم النقالة، وبذلك توقفت املؤسسة عن إصدار وتوزيع اإلشعارات الورقية، مما حقق هلا وفورات يف 
  .التكلفة قدرت مباليني الدوالرات، إضافة إىل توفري اجلهد و الوقت الالزمني إلصدار هده اإلشعارات الورقية

  خدمات األمن النقالة 2- 3-3
وهو  SIMاملتوفرة يف الشرائح  PKIن من خالل البنية التحتية للمفاتيح العامة د يصبح اجلهاز النقال أداة أمقف

يف فنلندا اليوم النظام  SONERAتستخدم مؤسسة فمثال.رتوين الذي يضمن األمن والسالمةالتوقيع اإللك
متلكام، ونظام العاملي لالتصاالت النقالة يف معظم األجهزة الناقلة لتمكني املستخدمني من تأمني محاية كاملة مل

  ...فتح األبواب عن بعد ونظم التلفزيون والتهوية واإلنارة يف املنزل
  2التسوق النقال 3- 3-3
إضافة إىل التجارة االلكرتونية املبنية على اإلنرتنت الثابت أصبح بإمكان املستهلكني التسوق عرب اهلاتف النقال  

من الشركات املصنعة للهاتف النقال اليت تصب يف بساطة وهذا بفضل تسهيالت التعامالت اليت قدمتها العديد 
  .األصناف املعروضة على الصفحات من جهة و توافر قناة إضافية لتزويد املشرتين باملعلومات من جهة أخرى

  :يتطلب جناح التسوق الفعال ثالث متطلبات
  .واجهة بينية متطورة جدا متكن املستخدمني الوصول إىل مبتغاهم بنقرة واحدة -
 .وبفعل النزوة اتقنيات احملتوى وأساليب هذا احملتوى للمستخدم باعتبار الشراء لديه حلظي -
 .محلة تسويقية وتروجيية واسعة النطاق قادرة على إحداث تغيري يف سلوك املشرتيني -

                                                           
على الرابط  المعطيات الخلوية  ثورة جديدة تنبئ بانطالق عصر ما بعد المعلومات، –التجارة الخلوية  –الخلوية البنوك يونس عرب،  1

http://www.kantakji.com/fiqh/banks.htm  
  231ص  ،���6 4�5 ذ�2هبشري عباس العالق،  2
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لكن من من تطبيقات التسوق النقال إمكانية طلب الزهور يف أملانيا واستخدام الطاقات الذكية لطلب البيتزا، 
 .صعوبتها عدم قدرة الشركة وضع كتالوج كامل للتسوق اخلاص ا يف بيئة اهلواتف النقالة

التعامل بالتذاكر النقالة، كأن حيصل املستهلك على تذاكر السينما واملسرح،  أيضا ومن التطبيقات يف هذا اال
واحلجوزات على مستوى املطاعم والفنادق، ألن اخلوض يف االجتاه التقليدي ... املرتو، امللعب، مواقف السيارات،

  .هلذه اخلدمات ال يريح الكثري من الناس
كني يف خدمات النقال فإن الفرص اليت ستتاح لإلعالن النقال مع تنامي أعداد املشرت  1اإلعالن النقال 4- 3-3

املستهدف من شخص إىل آخر ستكون كبرية، كما أن ازدياد أمهية اخلدمات املبينة على املوقع والشخصنة 
ستؤدي إىل تطور سريع ومالحظ يف حقل اإلعالن النقال الذي يقدم سلعا وخدمات متوافقة ومتطابقة مع 

  .للعمالء، وهو ما حيول حلم التجار واملسوقني إىل حقيقةاحلاجات الفردية 
كما اتسعت دائرة تطبيقات اهلواتف النقالة لتشمل جوانب مهمة يف حياة املستهلكني، ويتعلق األمر بالعضوية 
النقالة للنوادي واجلمعيات، الدعوات للمناسبات، السجالت الطبية النقالة املشخصة حلالة املريض عرب الويب، 

واز النقال و هو شبيه يف األداء جبواز السفر البيوميرتي، وخدمات الرتفيه والتسلية النقالة من ألعاب وموسيقى اجل
  . وغريها

  
   

                                                           
  243، ص المرجع السابق1
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  واقع وفاعلية التجارة االلكترونية العالمية: المبحث الرابع
د مفهومها من منطقة عرفت التجارة االلكرتونية العاملية عدة أحداث ومتغريات جعلتها تتفاوت يف تطبيقها وجتسي

إىل أخرى، نورد يف هذا املبحث جانبا من واقع التجارة االلكرتونية العاملية وفاعليتها يف أهم املناطق من العامل اليت 
  :عرفت ازدهارا ومنوا هلذا النوع من التجارة من خالل املطالب التالية

  يةتجارب بعض الدول في تطبيق التجارة االلكترون: المطلب األول
  أرقام وإحصائيات عالمية: المطلب الثاني
  جوانب من إيرادات وعائدات تكنولوجيا المعلومات:المطلب الثالث

  
  :يةتجارب بعض الدول في تطبيق التجارة االلكترون: المطلب األول

  :1اليابان وبطاقات الدوائر المتكاملة 1-1
مشرتكة ميكن حلاملها ركوب معظم قطارات العملببطاقات دوائر متكاملة جديدة  بدأ 2007/03/19يوم يف  

ومرتو أنفاقوحافالت منطقة العاصمة طوكيو مبجرد متريرها فوق لوحة قراءة البيانات عند بواباتاحملطات، بغض النظر 
 .كما ميكن أن حتل حمل النقود فيالعديد من املتاجر. عن اختالف الشركات اليت تديرها

 ويذكر أن شركة سككحديد شرق اليابان كانت منذ عام . BASMOوويطلق على البطاقة اجلديدة اسم بامس
إالأن البطاقة اجلديدة ميكن ا ركوب معظم . SOYEKA تصدر بطاقات مماثلة حتت اسم سويكا2001

 .وسائل املواصالت يف منطقة العاصمة بغض النظرعن الشركة اليت تديرها
اليت اعتاد فيها املستهلكون على التعامل مع كل جديد يف عامل التقنية، يستخدم هؤالء بطاقات  كذلك  ويف اليابان

وتبدو هذه البطاقات مرضية ومناسبة للتعامل خاصة يف  ،ذكية مسبقة الدفع يف هواتفهم لتسديد مثن مشرتيام
ومن . ان السلع ذات االسعار اخلفيفةاليابان اليت يرفض فيها باعة التجزئة قبول بطاقات االئتمان يف تسديد امث

اليت متتلك حقوق امتيازاا العديد من الشركات الكربى مثل سوين Edyاكثر هذه البطاقات شهرة بطاقة ايدي 
  . NTTيت.يت.وشركة االتصاالت اليابانية ان

د املدفوعات كما وميكن متريرها بسهولة يف آالت سدا. الف متجر متنوع 25وتقبل هذه البطاقة يف ما يزيد على 
ولكي يتم التسديد .ميكن تغذيتها بالرصيد من احلساب املصريف مباشرة يف ماكينات التغذية املنتشرة يف طوكيو

وتعترب درجة أمن هذه البطاقات اعلى من أمن بطاقات االئتمان  .بالبطاقة يكفي فقط متريرها امام ماكينة القراءة
  .نطوي على خماطر عالية من السرقة اىل االحتيالاليت ينظر اليها على ان استخداماا ت

  أستراليا في تهديد اإلنترنت لمتاجرالتجزئة 1-2
تنامي حركة التجارة اإللكرتونية يف البالد  مهددة يف تواجدهابسببمتاجر التجزئة التقليدية يف أسرتاليا أصبحت

حيث توسعت دائرة املشرتيات من الكتب وتذاكر السفر .وتزايد نسبة مستخدمي مواقع التسوق على اإلنرتنت
                                                           

1 http://japan-saito.blogspot.com/2007/03/blog-post_19.html  
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االستشارية يف أسرتاليا أن نصف املتسوقني » باين أند كو«وذكر تقرير لشركة لتشمل مواد البقالة والسيارات، 
الذين اشرتوا برامج الكمبيوتر واملنتجات الرقمية األخرى استخدموا اإلنرتنت يف هذه املشرتيات وأن هناك زيادة 

  .1يف عدد املتسوقني الذين يشرتون االحتياجات اليومية مثل احلليب واخلبز عرب اإلنرتنت 50%بة بنس

بعض القطاعات تعاين بشدة من منافسة متاجر اإلنرتنت مثل متاجر الكتب واألحذية واملواد الكيماوية وهناك  
حمدودا مقارنة بالدول املتقدمة  ورغم ذلك فإن التسوق عرب اإلنرتنت يف أسرتاليا ما زال ،ومكاتب السفريات

أمثال  3األخرى حيث يبلغ متوسط اإلنفاق على التسوق عرب اإلنرتنت بالنسبة للفرد الواحد يف الواليات املتحدة 
ومع تزايد اإلقبال على مواقع التجارة اإللكرتونية يزداد سخط متاجر التجزئة التقليدية ، ما ينفقه املواطن األسرتايل

  .خاصة يف ظل ارتفاع إجيار املتاجر واخنفاض اإليراداتيف أسرتاليا 

ورغم كل ذلك فإنه ما زال من ،من األسرتاليني احتياجام من مواقع أسرتالية 77%اشرتى  2011وخالل عام 
السابق ألوانه احلديث عن جمتمع من دون متاجر حقيقية يف أسرتاليا ألن نسبة املشرتيات عرب اإلنرتنت، ما عدا 

ولكن تقديرات بنك . من حجم جتارة التجزئة يف البالد 3.4%تلك اخلاصة بالسفر، ما زالت متثل أقل من 
تشري إىل أن حجم التجارة عرب اإلنرتنت يف أسرتاليا سوف ينمو ثالث  »مورجان ستانلي«االستثمار األمريكي 

  .2015مليار دوالر أسرتايل حبلول  30مرات ليصل إىل 

 :فرنسافي سوق التجارة االلكترونية 1-3

 املبيعـاتعـنبعـدشهـدتسـوقالتجـارةاإللكرتونيـةفـيفرنسـاتوسعـًاسريعـاًللغايـةخـالالألعـواماألخيـرةاملاضيـة،فلقـدبلـغحجـم
  . مليـاراًناجتـةعـنالتجـارةاإللكرتونيـةوحدهـا 31 منهـا 2010 مليـاريـوروعـام 36,2

% 20 بلـغ 2011 وكـاحنجـمأعمـامـوعمواقـعالبيـععلـ
شبكـةاإلنرتنـتقـدأحـرزتقدمـًاخـالاللفصـالألوملـنعـام
 90000 ويوجـدحاليـاً . مليـاريـورو 17,5 ،ليصـإللـى2010 باملقارنـةمـعالفتـرةذاـامـنعـام

 iCE40 ولقـدارتفـعمؤشـر. خـاللعـامواحـدموقعإضايف  20000 موقعـاًللتجـارةفـيفرنسـا،أنشـأمنهـا
% 11 بنسبـة 2011 اخلـاصبقيـاسنمـومواقـعالتجـارةاإللكرتونيـةالرائـدةفـيفرنسـاخـالالألشهـرالثالثـةاألولـ
مـنعـام

  2 .2010 وملـنعـامباملقارنـةمـعالفصـالأل

                                                           
: على الرابط ،24/05/2011اإلنترنتيهددمستقبلمتاجرالتجزئةفيأستراليا، ، جريدة العرب1

http://www.alarab.com.qa/aboutalarab.php?issueNo=1255 
�ـل إ��ـ�ء ا	�وا�ـ� وز�ـ�دة �ـدد ا	���ر�ـن، : ا	��ـ�رة ا
	��رو��ـ�حممود حممد حممود، 2��، 2011/  11/ 15"ر�!ـ�، !ـوق �زدھـرة 

  http://january-25.org/post.aspx?k=47984على اخلط، 
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. فرصـةعمـلمباشـرةأوغيـرمباشـرة،هـذاومتثـلفرنسـاللشركـاتاألجنبيـةسوقـاًرائـــــــدة 60000 يوفـرهـذاالقطـاعفـيفرنسـامـايقـرمبـــــــن
مبنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةAmazonواملثـاالجللـيعلـ
هـذاهـوإقامـةالقاعـدةالتموينيـةللتخزيـنواإلرسـاالخلاصـةباملوقـعاألمريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

Montélimar500 ،ممـامسـحبخلـقمـايقـرمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن2010 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام،فـي 
 SaranبفرنسـابعـداملركـزاخلـاصبموقــــعAmazonومتثـلهـذهالقاعـدةثانـيمركـزتوريـداتلموقــــعDrômeفرصـةعمـلفــــي

Loiret – 200.  

  المبيعات االلكترونية في كل من أمريكا وكندا 1-4

م ومتثل 2008دوالر أمريكي حبلول العام  ترليون 205بلغ حجم التجارة االلكرتونية على مستوى العامل 
من حجم التجارة االلكرتونية بني القطاعات التجارية على % 59الواليات املتحدة يف الوقت احلايل اكثر من 

، فيما مل تتجاوز حصيلة الشرق  %20الصعيد العاملي ، بينما متثل كل من اوروبا وآسيا واحمليط اهلادي حنو 
  .1العامليمن التنامي  25االوسط 

راء يف عمليات الشالواليات املتحدة وكندا توقع تسجيل أرقام قياسية للمبالغ اليت ينفقها املستهلكون يف كل من ي
املتخصصة يف أحباث التسويق اإللكرتوين،  eMarketerوتفيد شركة   .اإللكرتونية املباشرة من األعمال التجارية

العاملية إلدارة االستثمار اإلعالمي تتوقع أن يصل    GroupM، بأن شركة 2012يف تقرير هلا لشهر أبريل 
لكرتونية املباشرة من األعمال التجارية سيتجاوز إنفاق املستخدم الواحد يف كل من البلدين على املشرتيات اإل

  .سقف األلف دوالر
تصاعد املبلغ اليت أنفقه مستخدمو اإلنرتنت األمريكيون سنويا على الشراء عرب اإلنرتنت مبقدار  2009ومنذ سنة 

أن ينفق املستخدم األمريكي للشبكة   GroupMأما هذه السنة، فتتوقع شركة. دوالر كل سنة 100حنو 
 1009دوالرا، فيما سينفق املستخدم الكندي ما معدله  1042دولية على الصفقات اإللكرتونية ما معدله ال

  . دوالرات
 2012ورغم االختالف بني متوسطي قيميت التقديرين، إال أن الفارق بني تقديري الشركتني لنسبة النمو يف سنة 

بني % 10.5منوا نسبته  eMarketerتتوقع ال يزيد عن ُعشر النقطة املئوية، حيث  2011مقارنة بسنة 
ملتوسط جتارة املفرق اإللكرتونية للمستخدم الواحد، بينما تبلغ توقعات  2012و  2011سنيت 

GroupM   10.4منوا بنسبة.%  

                                                           
، على الخط، 14/05/2012موقع نقودي، المبيعات اإللكترونية تستمر في تصاعدها في أمريكا الشمالية، شادي شاهني، 1

http://www.nuqudy.com  
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ومن املتوقع أن يستمر متوسط إنفاق مستخدم اإلنرتنت على الشراء اإللكرتوين يف الواليات املتحدة يف التنامي 
توحي بأنه جيب على الشركات أال تتوقع مثل هذا   eMarketer، إال أن توقعات شركة 2015حىت اية 

  .2012النمو املتسارع بعد عام 
، وهو ارتفاع 2012 مليار دوالر حىت اية سنة 343.4لواليات املتحدة بلغ إمجايل املبيعات اإللكرتونية يف ا

، فإن نسب النمو يتوقع هلا أن ترتاجع، إذ إن عدد 2012أما بعد سنة . 2011عن سنة % 13.8بنسبة 
مشرتكي اإلنرتنت يف الواليات املتحدة يقرتب من حده األقصى، وتبلغ سوق املبيعات اإللكرتونية املباشرة من 

  .نتج إىل املستهلك نقطة حتقيق كامل طاقتهاامل
سيتقلص الفارق بني إنفاق املستخدمني األمريكي  2015أنه حبلول العام  eMarketerوتتوقع شركة 

وتقدر . دوالرا 149دوالرا فيما يبلغ إنفاق املستخدم الكندي  192والكندي ، حبيث ينفق املستخدم األمريكي 
ه على اإلعالن على اإلنرتنت للمستخدم الواحد يف الواليات املتحدة قد أن ما مت إنفاق eMarketerشركة 
، 2011فقط من جمموع نفقات اإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة للمستخدم الواحد خالل % 26.9شكل 

ويتوقع أن يرتفع نصيب . يف الواليات املتحدة 2015حىت عام % 35ولكن هذا النصيب يتوقع ارتفاعه إىل 
بنهاية عام % 36.6إىل  2011يف عام % 27.6من  2015على اإلنرتنت يف كندا حىت اية عام  اإلعالن
2015.  

وتدل هذه االجتاهات على عافية قطاع التجارة اإللكرتونية، ولكنها توحي يف الوقت نفسه بتأثري اإلعالن على 
قادمة، وحني يصبح التحليل املستند إىل ويتوقع انه خالل السنوات ال ،الشبكة الدولية على املبيعات خارج الشبكة

قنوات متعددة أكثر شيوعا يف صناعة اإلعالن اإللكرتوين، حيتمل ظهور تغريات يف النسب املئوية، ألن املسوقني 
    .سيكون لديهم بيانات أكثر دقة

  الدول المتقدمةفي الحكومة االلكترونية 1-5
واسعًا واليت ميكن أن تصنف حسب نسبة فاعليتها  انتشاراتطبيقات احلكومة اإللكرتونية حول العامل  انتشرت

وكفاءا إىل تطبيقات ناجحة وأخرى غري ناجحة، فهناك دول متقدمة تقنيا وتكنولوجيًا عانت كثريًا يف إقناع 
مثًال فاقت  وهناك دول أقل تطورًا كدولة أستونيا. مواطنيها يف تبين مبدأ التعامل اإللكرتوين مع اجلهات احلكومية

م، 2008دول أخرى أكثر منواً كأملانيا حسب ترتيب األمم املتحدة جلاهزية دول العامل للحكومة اإللكرتونية لعام 
من جتارب الدول الكربى اليت قامت بأخذ زمام ) األقل تطوراً (هذه الدول استفادةلعل من أهم هذه األسباب هو 

فنية الغري بعض القضايا واملعوقات الفنية و طبقة للحكومة اإللكرتونية من فقد عانت الدول األوىل امل. املبادرة أوالً 
أما . مما إضطرها يف أحيان كثرية إىل إلغاء وتعديل وحتسني الكثري من املشاريع من أجل تقليل تأثري هذه املعوقات
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رؤية واضحة ملعظم من هذه التجارب وبدأت خبطوات ثابتة و  استفادتالدول اليت بدأت بالتطبيق الحقاً، فقد 
  . 1القضايا احمليطة مبصطلح احلكومة اإللكرتونية

م إىل 2005تراجع ترتيبالواليات املتحدة األمريكية حسب تصنيف األمم املتحدة من املرتبة األوىل عامليا يف عام 
ودعم القيادة ملشروع  لعل من أهم ما مييز التجربة األمريكية يف هذا اال هو تأثري فهم. م2008املرتبة الرابعة يف 

فعند التأمل يف التاريخ، جند أن أول من بدأ بإدخال هذا املصطلح إىل البالد هو الرئيس . احلكومة اإللكرتونية
م حيث حدد ضرورة إدخال خدمات إلكرتونية من خالل مواقع اجلهات 1997السابق بل كلنتون يف عام 

ل فريق عمل للتخطيط والتنسيق إلدخال تقنيات احلكومة وقام خالل فرتة رئاسته الثانية بتشكي. احلكومية
) وهو من حزب خمتلف(م 2000يأيت بعد ذلك الرئيس السابق جورج بوش يف . اإللكرتونية يف اجلهات احلكومية

خطط جديدة للمشروع مما سبب تأخريا للمشروع وضع ويلغي تقريباً كل ما خططت له إدارة كلنتون ويبدأ بفهم و 
 استمرارشهد مشروع احلكومة اإللكرتونية تطوراً ملحوظاً يف عصر بوش رمبا بسبب . املصادر الضائعةو الكثري من 

ميكن للتجربة كذلك مما . ولوال ذلك لرمبا جاء الرئيس اجلديد بأفكار خمالفة) سنوات 8(إدارته لفرتتني رئاسيتني 
املؤسسات والدوائر احلكومية املختلفة  هو ضرورة التخطيط السليم لكيفية ربط نستفيد منها،األمريكية أن 

فاألمر يف .  .(Interoperability Standards) إلكرتونيًا من خالل شبكات عمل وسياسات عمل بيين
املستوى الفيدرايل ): مستويات(أمريكا خمتلف عن معظم دول العامل، فاحلكومة مكونة من ثالثة طبقات 

كل مدينة داخل كل والية (واملستوى احمللي ) والية هلا أنظمة خمتلفةكل (واملستوى اخلاص بكل والية ) الرئاسي(
فكيف ميكن ربط مجيع املدن أو الضواحي مبختلف مؤسساا جبميع الواليات مبختلف ). خمتلفة اهتماماتهلا 

 لفيدراليةقوانينها باحلكومة املركزية الفيدرالية يف بوابة واحدة؟ من املنجزات يف هذا الباب هو مشروع البنية ا
(Federal Architecture) والذي يهدف إىل ربط ودمج مستويات احلكومة املختلفة.  

حسب تصنيف األمم املتحدة من املرتبة  هاتراجع ترتيب ، حيث)بريطانيا(اململكة املتحدة ونفس األمر حصل مع 
احلكومة الربيطانية يف هذا  من أهم ما واجهته. م2008م إىل املرتبة العاشرة يف 2005الرابعة عامليا يف عام 

خدمات احلكومة اإللكرتونية بالرغم من إقباهلم الشديد على  استخدامالصدد هو عدم إقبال مواطنيها على 
يرجع أهم أسباب ذلك لتذبذب ثقة املستخدمني حبكومتهم وشعورهم . خدمات التجارة اإللكرتونية يف البالد

من ضمن اإلجراءات اليت . من قبل رجال احلكومة لالنتهاكضة الكبري أن معلومام الشخصية قد تكون ُعر 
احلكومة الربيطانية لزيادة ثقة املواطنني وجماراة النجاح الكبري للتطبيقات التجارية اإللكرتونية هو تطوير بوابة  اختذا

رفة اجلهة احلكومية فلم يعد حيتاج املواطن الربيطاين إىل مع. إلكرتونية تدور حول رغبات وإهتمامات املستخدمني

                                                           
، على اخلط، 23/09/2009، تجارب الدول المتقدمة في الحكومة اإللكترونيةحافظ الشحي، 1

http://alshihi.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.html 
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املنفذة للخدمة املنشودة، فاخلدمات قد مت ترتيبها يف البوابة اإللكرتونية حول أنواع املستخدمني واألحداث الروتينية 
   .اليت حتدث يف احلياة

حسب .م2008م إىل املرتبة الثامنة يف 2005من املرتبة السادسة عامليا يف عام  تتراجع فهي كذلك أسرتالياأما
من أهم ما مييز التجربة األسرتالية هو كيفية تعاملها مع خمتلف الثقافات والديانات واللغات  املصدر،نفس 

والذي ينص على ضرورة توفري  (Social Inclusion) فتطبيقًا ملبدأ الشمول اإلجتماعي. املختلفة يف البالد
تعليمهم وثقافام، قامت أسرتاليا بتطوير اخلدمات املرحية لكافة شرائح اتمع بإختالف أماكن تواجدهم ودرجة 

أظف إىل ذلك . مواقع إلكرتونية بعدة لغات كالعربية والصينية واملاليزية واإلندونيسية واليونانية واهلندية وغريها
يف وسط البالد ) األبورجني(الرقمية، حيث يقطن الكثري من السكان األصليني ) الفجوة(معاناة الدولة من اهلوة 

والذين عادة ما ختتلف نسبة تعليمهم وقدرم على إستخدام أو الوصول للتقنيات عن باقي السكان ) رىالصحا(
من جانب آخر، تفيدنا التجربة اإلسرتالية إىل ضرورة التنبه إىل التأثري السليب يف فرض موعد حمدد لتوفري . يف املدن

تلتزم فيه ) م2001اية (اورد بفرض موعد حمدد حيث قام الرئيس األسرتايل السابق جون ه. اخلدمات احلكومية
األمر الذي جعل املنفذين يسعون إىل . مجيع اجلهات احلكومية بأن تقوم بتوفري مجيع اخلدمات املناسبة إلكرتونياً 

  )التسرع يف تقدمي اخلدمة اإللكرتونية(والكفاءة املرجوة ) اجلودة(توفري الكم املناسب دون النظر إىل الكيف 
  

  أرقام وإحصائيات عالمية: المطلب الثاني

م العديد من التقنيات احلديثة املساعدة للتسويق االلكرتوين، سواًء للمدونات، للشبكات 2012شهد عام
جبمع معلومات وأرقام مثرية عن هذا  Shebang Designقام موقع .االجتماعية، للهواتف الذكية، وغريها

 .1نورد أمهها كما يلياال 

  الشبكات اإلجتماعية 2-1

٪ من الشركات اليت تستخدم الشبكات االجتماعية قالت أن الشبكات االجتماعية زادت فعالية التسويق 63 •
 .أكثر من الوسائل األخرى

، يف Business-to-Business ، أو ما تسمى بـ(B2B) ٪ من املسّوقني يف جتارة اجلملة20أعلى •
  .٪20الشبكات االجتماعية، زادت إيرادام 

                                                           

، على اخلط، 2012/12/28، عامل التقنية ، ٢٠١٢أرقام عن التسويق اإللكتروني و التجارة اإللكترونية خالل عام عبدالرمحن السالمة، 1
http://www.tech-wd.com/wd/ ،  
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سنوات، متوسط امليزانية اليت مت صرفها على الشبكات االجتماعية واملدونات للشركات، وصل إىل  3خالل  •
 .مرات 3٪، أي تضاعف 300

 .م2012عمالء من خالل تويرت خالل عام  ٪ من املسّوقني كسبوا44 •
 .أضعاف الدقائق على املدونات والشبكات االجتماعية من االمييل 3مستخدمي االنرتنت يف أمريكا يقضون  •
 .م2006٪ منذ 356استخدام الشبكات االجتماعية يف أمريكا إرتفع بنسبة  •
شبكة الفيسبوك أكثر شبكة تقود ، بينما B2B أكثر شبكة تقود العمالء إىل شركات الـLinkedInشبكة •

 .B2C العمالء إىل شركات الـ
 . ٪ من مستخدمي االنرتنت البالغني يف أمريكا لديهم حساب على شبكة الفيسبوك93 •
 .دقائق على االنرتنت يتم قضائها على الفيسبوك 7دقيقة من كل  •
 .ساعات تقريباً شهرياً  7متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدم الفيسبوك على هذه الشبكة هو  •
الشركات احمللية األمريكية الصغرية و املتوسطة تستخدم بشكل نشط الشبكات االجتماعية لتسويق منتجام  •

 .أو خدمام
٪ من الشركات احمللية األمريكية الصغرية و املتوسطة تقول أن الشبكات االجتماعية تلعب دوراً 50أكثر من  •

٪ من هذه الشركات تقول أن الشبكات االجتماعية تساعدهم يف جعل 30ر من أكث ،مهماً جداً يف مبيعام
 .موقعهم معروف عرب االنرتنت

 .الشبكات االجتماعية تساعد مسّوقي جتارة الشركات للشركات يف حتسني نتائج البحث •
 .أصبح الفيسبوك الطريقة املفضلة ملشاركة احملتويات، يأيت بعدها االمييل •
أكثر من  و على أن الفيسبوك أداة تسويقية فعالة نة الشركات للشركات يف أمريكا يتفقو غالبية مسّوقي جتار  •

 .ثلث املسّوقني يقولوا أن الفيسبوك مهم جداً وضروري لشركتهم أو جتارم
. سنوات 3٪ خالل 75عدد املسّوقني الذين قالوا أن الفيسبوك مهم جداً وضروري لشركتهم إرتفع بنسبة  •

 .م2012٪ عام 42م إىل 2009٪ عام 24حيث ارتفع من
 .أن تويرت مهم جداً وضروري لشركتهم ن٪ من املسّوقني يقولو 30أكثر من  •
 .الشركات اليت تستخدم تويرت تضاعف عدد العمالء احملتملني شهرياً من الشركات اليت ال تستخدم تويرت •
تويرت تزيد عدد العمالء احملتملني متابع يف  100أو الشركات لألفراد اليت لديها أكثر من  B2C شركات الـ •

 .متابع 100٪ من الشركات اليت لديها أقل من 146شهرياً بنسبة 

  

 التدوين 2- 2
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، اليت تدّون، حتصل على Business-to-Consumer ، أو ما تسمى بـ(B2C) شركات التجزئة •
 .٪ زيادة شهرياً يف عدد العمالء احملتملني88

  .خالل التدوين ٪ من املسّوقني كسبوا عمالء من57 •
٪ يف املتوسط الشهري لعدد العمالء 77مدونة، تشهد زيادة بنسبة  50الشركات اليت حتتوي على أكثر من  •

 .احملتملني
 .٪ يف عدد زوار املوقع للشركات اليت تدّون55زيادة بنسبة  •
عدد العمالء  ٪ زيادة شهرياً يف67شركات اجلملة أو جتارة الشركات للشركات اليت تدّون حتصل على  •

 .احملتملني
 .التدوين املتكرر يؤثر على اكتساب العميل •
مرات أو  ٤أضعاف عدد زوار الشركات اليت تدّون  ٥مرة أو أكثر شهرياً حتصل على  20الشركات اليت تدّون  •

 .أكثر شهرياً 
 Inbound٪ من الروابط اليت تؤدي إىل موقعها، تسمى بـ97الشركات اليت تدّون لديها زيادة بنسبة  •

Links. 
 .”أفضل”أو “ مفيدة”٪ من املسّوقني قّيموا مدونتهم كـ 81 •
 .٪ من الشركات األمريكية تستخدم املدونات ألغراض واستخدامات تسويقية40تقريباً  •
 .صباحاً  10أفضل وقت لقراءة مدونة هو خالل الساعة  •

 تحسين محركات البحث 2-3

رب االنرتنت قبل شراء منتج، سواًء اونالين أو من ٪ من مستخدمي االنرتنت يف أمريكا يبحثون ع89 •
  .خالل حمل

الوصف املقنع . ٪ من املستخدمني ال يذهبون للصفحة الثانية من نتائج البحث على اإلطالق75 •
 .لصفحتك قد يساعدك يف الربوز

كل ما زادت صفحاتك، كل ما . ٪ من عمليات البحث اليومية عبارة عن حبث ملنتج أو خدمة46 •
 .حتمالية حصولك على ترتيب أعلىزادت ا

حتسني عناوين . نتائج من البحث 3تذهب إىل أول ) الغري مدفوعة(٪ من عمليات الضغط الطبيعية 60 •
 .صفحتك سيزيد من احتمالية حصولك على أحد هذه األماكن

 صفحات المواقع 2-4
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صفحة يف موقعها حتصل على عمالء حمتملني أكثر من  1000إىل  401الشركات اليت لديها من  •
 .أضعاف 6صفحة مبقدار  100إىل  51الشركات اليت لديها من 

  .٪ من العمالء احملتملني263الشركات اليت تفهرس صفحات موقعها حتصل على زيادة بنسبة  •
صفحة حتصل على عدد زوار أكثر من الشركات اليت لديها من  100إىل  51الشركات اليت لديها من  •

 .٪48صفحة مبقدار  50صفحة واحدة إىل 
٪ من العمالء احملتملني من خالل زيادة عدد الصفحات اليت يصل 55تشهد الشركات زيادة مقدارها  •

 صفحات 10، من Landing Pages إليها املستخدم عند الضغط على رابط معني، أو ما تسمى بـ
 .صفحة 15إىل 

 التسويق عبر االيميل 2-5

 .قالوا أن االمييل هو أكثر قناة فّعالة يف إنشاء اإليرادات B2B ٪ من مسّوقي الشركات أو الـ59 •
  .٪14يف امييالت احلمالت اإلعالنية تزيد احتمالية فتح االمييل بنسبة “ حصرياً ”كلمة  •
 .يستخدمون االستهداف اجلزئي حلمالم يف االمييل B2B ٪ من مسّوقي الشركات أو الـ84 •
 .٪ من العمالء يقرأون االمييل عرب األجهزة احملمولة80 •
 .امييالت الصباح فّعالة أكثر، حيث حتصل على عدد ضغطات أعلى •

 التسويق عبر الجوال2-6

 .٪ من املستهلكني يبحثون عن منتج أو خدمة عدة مرات شهرياً من خالل جهاز حممول60 •
٪ تؤدي إىل 50أكثر من . ٪ من عمليات البحث عرب جهاز حممول تؤدي إىل فعل أو تصرف90 •

  .عملية دفع
 .دقائق من وصوهلا 3٪ من الرسائل النصية تُقرأ خالل 90 •
 . مليار يستخدمون فرشاة أسنان 3.5مقارنة مع حول العامل يستخدمون هاتف متنقل مليار شخص 4 •

 الجيل الثالث النطاق العريض يتصدر أسواق2-7

املتخصصة بدراسات األسواق التقنية دراسًة عن استخدام اهلواتف الذكية حول العامل،  Nielsenأصدرت شركة 
باملئة من األشخاص الذين يستخدمون اهلواتف، هم من مستخدمي اهلواتف  45وبينت الدراسة بأن حوايل 

خالل الشهور الثالثة األخرية كان يف الواقع هاتفاً ذكياً باملئة من األشخاص الذين اشرتوا هاتفاً  60الذكية، وبأن 
 .وليس عادياً 
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ومع بداية تفوق اهلواتف الذكية على اهلواتف العادية من حيث املستخدمني، أبرزت الدراسة تفوق كل من أندرويد 
لت تنمو فحصة أندرويد من السوق ما زا. ، لكن يف املقابل تعاين األنظمة األخرى من أزمة حقيقيةiOSو 

زبائن باملئة من ال 44.5باستمرار، و اآليفون كان اجلهاز األكثر مبيعًا خالل األشهر األخرية باإلضافة إىل أن 
شكل أكثر من    iPhone 4Sوأضافت الدراسة بأن . الفرتة القادمة  خالل  آيفون شراءقاولوا أم يعتزمون

  .1نصف مبيعات اهلواتف الذكية

، بفضل  2009مليون مشرتك يف اية عام  640بلغت االشرتاكات يف النطاق العريض املتنقل ما يُقدر بنحو 
املتوقع، الطلب املتزايد على اهلواتف الذكية، والتطبيقات اجلديدة وخدمات شبكات التواصل االجتماعي، ومن 

، كان  2009ومع اية سنة . طبقًا إلحصاءات االحتاد الدويل لالتصاالت، أن تتجاوز مليار مشرتك هذه السنة
ولقد كان إقليم آسيا واحمليط اهلادئ ). 1الشكل (بلدًا تتمتع خبدماتاجليل الثالثعلى مستوى جتاري  130حنو 

بكر يف عدد مشرتكي النطاق العريض املتنقل، حيث حققت وكذلك إقليم أوروبا وراء اجلانب األكرب من النمو امل
مخسة من أكرب عشرة أسواق يف أوروبا، وأخرياً أيضاً يف الدول العربية وبعض االقتصاداتفي األمريكتني، معدالتنمو 

  .شديدة االرتفاع

ففي اليابان، يقرتب  ومع ذلك،. وقد بقيت اليابان والواليات املتحدة أكرب سوقني منفردين بالنسبة للجيل الثالث
، بينما  2009يف املائة يف عام  85اجليل الثالث خبطى سريعة من مرحلة النضج حيث بلغ معدل االنتشار نسبة 

وتعد لكسمربغ من البلدان األخرى اليت حتتل مرتبة عالية من .. ما زال أمام سوق الواليات املتحدة جمال للنمو
يف املائة من  90مقارنة بعدد السكان، حيث حيمل ما يقرب من حيث نسبة انتشار شبكات اجليل الثالث 

وحتتل مجهورية كوريا مرتبة عالية سواء من حيث احلجم املطلق كثالث أكرب سوق . هواتفمن اجليل الثالث اسكا
أما يف إفريقيا، فإن أعلى بلد من حيث انتشار اجليل الثالث هي . للجيل الثالث أو من حيث نسبة االنتشار

  .وب إفريقياجن

ومجيع مستويات تكنولوجيا اجليل الثالث الرئيسية للهواتف اخللوية  2009أطلقت الصني خدمات اجليل الثالثفي 
  . ُتستخدم اآلن يف الصني على نطاق جتاري

                                                           

، 18/01/2012، في الصدارة iOSازدياد عدد مستخدمي الهواتف الذكية في العالم، و أندرويد و : دراسة،البوابة العربية لألخبار التقنية1

  http://www.aitnews.com/latest_it_news/65058.htmlعلى اخلط، 
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بسبب تأخر احلكومة إجراء املزادات . ومل تشهد اهلند حىت اآلن انتشار خدمات اجليل الثالث على نطاق واسع
  .1وتبعها مزادات أخرى لدعم شبكات اجليل الرابع اليت تعتزم اهلند االستفادة منه. 2010باجليل ألواخر اخلاصة 

  جوانب من إيرادات وعائدات تكنولوجيا المعلومات:المطلب الثالث

  : مستخدمو االنترنت 3-1

من عدد سكان  ٪34مليون بنسبة  406مليار و 2قرابة  2012بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل سنة 
، كان نصيب قارة ٪566أي بزيادة تقدر بـ  2000مليون مستخدم يف سنة  360العامل، يف حني مل يتجاوز 

مبا يفوق املليار مستخدم وهذا يعود إىل ارتفاع عدد السكان يف هذه القارة الذي وصل إىل حد  ٪44أسيا منها 
 520بقرابة  ٪21,5ت إىل نسبة االستخدام العاملية هي مليار نسمة، أما أوروبا فكانت نسبة استخدام االنرتن 4

، أما األمريكيتني فتقاربت نسب عدد املستخدمني )عامليا(مليون مستخدم  2406مليون مستخدم من أصل 
مليون  274من إمجايل عدد املستخدمني العاملي يف أمريكا الشمالية بتعداد  ٪11,4فيهما حيث بلغت 
من عدد سكاا، وهي أعلى نسبة سجلت مقارنة  ٪78سمة، أي بنسبة مليون ن 348مستخدم من أصل 

مليون  255أي حبدود  ٪10,6باملناطق اجلغرافية العاملية املعروفة، أما أمريكا الالتينية فبلغت النسبة فيها 
ـ ، الشرق األوسط ب٪7مليون نسمة، وتبقى الرتب األخرية بني كل من إفريقيا بـ  600مستخدم من أصل قرابة 

مليون  168من عدد سكاا أي  ٪15,6، لكن تبقى إفريقيا األقل نسبة بـ٪1وأسرتاليا وأوقيانوسيا بـ 3,7٪
مستخدم من أصل مليار نسمة، وهذا إذا اعتربنا أن نسبة الشرق األوسط تضاف إىل آسيا لكون هذه الدول 

مليون نسمة فإن عدد  35تنتمي إليها، أما فيما خيص أسرتاليا وأوقيانوسيا فنسبة إىل عدد السكان البالغ 
فهي نسبة جد معتربة إذا ما قورنت بآسيا  ٪67م أي بنسبة مليون مستخد 25مستخدمي االنرتنت البالغ 

  .2وإفريقيا وأمريكا الالتينية

    

                                                           
  http://www.itu.int/arلالحتاد الدويل لإلتصاالت، على اخلط،  2010تقرير سنة 1
  http://www.internetworldstats.comعاملية حول اإلنرتنت بتصرف، على اخلط،  إحصائيات2
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  تفوق الحواسيب اللوحية على الحواسيب الشخصية 3-2

أن يصل عدد وحدات أجهزة االتصاالت، واليت تشمل اهلواتف الذكية واحلواسيب  IDCتوقع تقرير لشركة 
 814.3مليار وحدة، وأن حتقق عائدات تصل إىل  2.2امليًا إىل الشخصية واللوحية، اليت يتم شحنها ع

 2017.1مليار دوالر أمريكي حبلول عام 

احلواسيب اللوحية واهلواتف الذكية النمو األبرز خالل هذه لتقرير، من املتوقع أن يشهد سوق اوحبسب 
مليار دوالر  125الفرتة؛ فيتضاعف عدد احلواسيب اللوحية اليت يتم شحنها ثالثة مرات لتصل قيمتها إىل 

مليار دوالر، وعلى  462، بينما يتضاعف عدد اهلواتف الذكية مرتني لتصل قيمتها إىل 2017حبلول 
قع أن يشهد سوق احلواسيب الشخصية املتنقلة منوًا ضعيفًا يف حني يواصل سوق اجلانب األخر، يُتو 

 إحاللو الضغط على سوق احلواسيب الشخصية  بسبب احلواسيب الشخصية تراجعه عامًا بعد آخر
حمققة عائدات بقيمة % 29.1زادت عدد الوحدات بنسبة  2012؛ فخالل عام احلواسيب اللوحية

ب يف هذه الزيادة االرتفاع يف عدد وحدات احلواسيب اللوحية اليت جتاوزت وتسب. مليار دوالر 576.9
  %.78.4مليون وحدة، حمققة منواً بنسبة  128

أن املستهلكني ُيصنـُفون اهلواتف واحلواسيب بأنواعها كسلسلة متصلة من األجهزة يـَْفُرق بينها مقاس  علما
معينة، وخيتار األفراد نوعية الشاشات اليت تالئم الشاشة، وكًال منها ُيستَخدم يف األساس لتطبيقات 

هذا الشكل من التطور خيلق فرصًا جديدة ستواصل دفع سوق أجهزة االتصال إىل  ،احتياجام الفريدة
  .األمام يف االجتاه اإلجيايب

نسبة تقل ، ومنواً ضعيفاً ب%4.3وتوقع التقرير أن يشهد العام احلايل اخنفاضاً يف احلواسيب الشخصية بنسبة 
وعلى الناحية األخرى من املتوقع أن يشهد سوق احلواسيب اللوحية . عن واحد باملائة يف احلواسيب املتنقلة

مليون وحدة تقريباً، بينما يصل منو سوق اهلواتف الذكية  190بعدد يصل إىل % 48.7منوًا واضحًا قدره 
  .مليون وحدة 918.5بعدد % 27.2إىل 

    

                                                           

  www.aitnews.comعلى اخلط  ،24/04/2012،البوابة العربية لألخبار التقنية1
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  في أمريكا اإلعالنات على اإلنترنتإيرادات  3-3

عن إيرادات سوق اإلعالنات على “ InterativeAdvertising Bureau1” هاأطلقتدراسةفي
لتصل إىل % 15زيادة بنسبة  2012املتحدة األمريكية، واليت شهدت خالل عام اإلنرتنت يف الواليات 

  .مليار 36.6

دراسة فإن النمو الذي تشهده سوق اإلعالنات يف الواليات املتحدة يقوده الزيادات السنوية يف الوحبسب 
اإلضافة إىل إيرادات السوق وعلى وجه اخلصوص تلك اليت تأيت من اإلعالنات على األجهزة احملمولة، ب

  .إعالنات الفيديو الرقمي وإعالنات حمركات البحث

زيادة قوية لتتجاوز حاجز  2012كما شهدت إيرادات اإلعالنات الرقمية خالل النصف الثاين من عام 
مليار دوالر وذلك خالل الربع الرابع فقط وهي املرة األوىل يف تاريخ سوق اإلعالنات يف الواليات  10

  .املتحدة

 1.6يث عن إيرادات سوق اإلعالنات على األجهزة احملمولة فقد تضاعفت، حبسب الدراسة، من وباحلد
، وهي السنة الثانية على التوايل اليت 2012مليار خالل عام  3.4إىل  2011مليار دوالر خالل عام 

% 29نسبة تشهد فيها السوق منًوا مطرًدا، يف حني زادت إيرادات اإلعالنات من خالل الفيديو الرقمي ب
مليار دوالر، كما زادت إيرادات إعالنات حمركات البحث بنسبة  2.3لتصل إىل  2012خالل عام 

  .مليار دوالر 16.9مسجلة العدد األكرب مببلغ % 14

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  منظمة أمريكية غري رحبية1



  في أمريكا إيرادات اإلعالنات على اإلنترنت

www.aitnews.com  

وعلى الرغم من أن ما يأيت من إعالنات حمركات البحث ال يزال يشكل ما مقداره نصف إيرادات سوق 
فاًضا بسيطًا، مقابل زيادة يف إيرادات اإلعالنات على 

  .12012خالل % 

جتدر اإلشارة إىل أن جممل إيرادات اإلعالنات الرقمية حالًيا قد جتاوزت تلك التقليدية على أجهزة التلفاز 
  .ائل اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية

ورأى التقرير أن األسواق الناشئة شهدت منوًا واضحًا يف سوق أجهزة االتصال خالل العام الفائت بنسبة 
، مث اهلواتف الذكية بنسبة 111.3%
، حيث 2017حبلول عام % 10.9
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إيرادات اإلعالنات على اإلنترنتيوضح  8-4الشكل رقم 

www.aitnews.comعلى اخلط  ،16/04/2012،البوابة العربية لألخبار التقنية:المصدر

وعلى الرغم من أن ما يأيت من إعالنات حمركات البحث ال يزال يشكل ما مقداره نصف إيرادات سوق 
اخنفاًضا بسيطًا، مقابل زيادة يف إيرادات اإلعالنات على  2012اإلعالنات الرقمية، فقد عانت عام 

% 9لتصل إىل  2011خالل عام % 5األجهزة احملمولة اليت زادت من 

جتدر اإلشارة إىل أن جممل إيرادات اإلعالنات الرقمية حالًيا قد جتاوزت تلك التقليدية على أجهزة التلفاز 
ائل اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكيةلتصبح أفضل املوارد بالنسبة لوس

ورأى التقرير أن األسواق الناشئة شهدت منوًا واضحًا يف سوق أجهزة االتصال خالل العام الفائت بنسبة 
111.3، نال سوق احلواسيب اللوحية النصيب األكرب بنسبة 

10.9ها بنسبة أقل لتصل إىل وتوقع التقرير أن تواصل تقدم
  .على الرتتيب% 12.2و% 13.4حتقق احلواسيب اللوحية واهلواتف 

                                         

  www.aitnews.comعلى اخلط  ،16/04/2012،خبار التقنية

التجارة االلكترونية العالمية : الفصل الرابع

 

الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

المصدر

وعلى الرغم من أن ما يأيت من إعالنات حمركات البحث ال يزال يشكل ما مقداره نصف إيرادات سوق 
اإلعالنات الرقمية، فقد عانت عام 

األجهزة احملمولة اليت زادت من 

جتدر اإلشارة إىل أن جممل إيرادات اإلعالنات الرقمية حالًيا قد جتاوزت تلك التقليدية على أجهزة التلفاز 
لتصبح أفضل املوارد بالنسبة لوس

ورأى التقرير أن األسواق الناشئة شهدت منوًا واضحًا يف سوق أجهزة االتصال خالل العام الفائت بنسبة 
، نال سوق احلواسيب اللوحية النصيب األكرب بنسبة 41.3%
وتوقع التقرير أن تواصل تقدم%. 69.7

حتقق احلواسيب اللوحية واهلواتف 

                                                          

البوابة العربية لألخبار التقنية1
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أنه عادًة ما يتجه اإلنفاق االستهالكي يف األسواق الناشئة يف البداية إىل اهلواتف الذكية، ويف  التقريروأوضح 
  .خصيةحاالت كثرية ينتقل إىل احلواسيب اللوحية قبل الش

، وكان 2012خالل عام % 15.6وفيما يتعلق باألسواق الناضجة فقد منا سوق أجهزة االتصال بنسبة 
. ، واليت يُتوقع أن تواصل تراجعها%4.8من أبرز مالحمها االخنفاض يف سوق احلواسيب الشخصية بنسبة 

يف سوق أجهزة % 13.8منوًا بنسبة )2013(وتتوقع الدارسة أن تشهد هذه األسواق خالل العام اجلاري
  .يشكل أغلبها اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية% 4.2إىل  2017االتصال، وأن يصل عام 

  

  :خالصة

عرفت التجارة االلكرتونية يف العامل تطورا حمسوسا عرب السنوات األخرية، حيث سعت كل الدول إىل حتسني 
درجة األوىل إىل التطور املستمر يف تكنولوجيا أرقامها ومؤشراا ذا اخلصوص، ويعود الفضل يف ذلك بال

املعلومات واالتصاالت، والتحسني املستمر لكفاءة وقدرة االنرتنت على التكفل ذه التجارة من جهة وإىل 
  .التطور التكنولوجي احلاصل يف أجهزة احلواسيب وملحقاا، فضال عن أجهزة االتصال

هي السبيل الوحيد إىل إقامة  جتارة وتسويق إلكرتونيني، بل امتد األمر إىل  ةليست وحدها املواقع اإللكرتوني
اقحام أجهزة احملمول واالجهزة اللوحية يف هذه اللعبة، ساهم يف ذلك وعي املستهلك الذي مسي باملستهلك 

  . االلكرتوين ورغبة وقناعة املؤسسات ومنها االفرتاضية يف مباشرة هذا النوع من التجارة

ن واقع التجارة االلكرتونية يف املنطقة العربية والتحديات اليت واجهت الدول العربية يف االرتقاء  ذا النوع أما ع
  .من التجارة لديها، فهو حمور حديثنا يف الفصل املوايل واألخري
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  :تمهيد

، األمر دواللعربية كغريها من دول العاملإل#تطبيقالتجارةااللكرتونيةوجنيالفوائدالكامنةهلاولومبستويامتتفاوتةال سعت
، التطورالكبريفياستعمالتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالتفيالعصراحلايلالذي فرضه 

،وعرفتاملنطقةالعربيةبعضاملبادراتالراميةإلقناعوتعوياملعلومايتفقدتنبهعددمنالدواللعربيةمؤخراإل#ضرورةالدخولفيعاملاالقتصاد
دجمتمعااعل#استخدامالوسائطااللكرتونيةإلجراءمعامالاالتجارية،ونقلهذهاتمعاتإل#مجتمعامتعرفةونشرثورةحقيقيةفي

  .ااالالفرتاضي
ى التجارة االلكرتونية يف غزو األسواق الدولية وتلبية حاجات ورغبات املستهلكني ويف تلك أسواق، االعتماد عل

هو قناعة مازالت مل تلق االقبال املتفتح  لدى معظم الشركات العربية الدولية، اليت بقيت وما زالت تكن الوالء 
تمسكها أن التقنية هي السبيل املختصر لألساليب التقليدية، يف حني بقي األمر حكرا على جزء ضئيل منها ل

  .لتحقيق الغايات
إمنحاولةمعرفةواقعالتجارةااللكرتونيةفيالبلدانالعربيةتستدعيضرورةالوقوف على البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

املتقدمة، أين واالتصاالت يف هذه املنطقة، وما هي اجلهود املبذولة لالرتقاء بالتجارة االلكرتونية إىل مصاف الدول 
  :يركز هذا الفصل على النقاط التالية

  

  كفاءة البىن التحتية العربية الستضافة التجارة االلكرتونية .1

  جهود املنطقة العربية يف تعزيز التجارة االلكرتونية .2

  التجارة االلكرتونية العربية خصائص ومسات .3
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  التجارة االلكترونيةكفاءة البنى التحتية العربية الستضافة : المبحث األول

منذ مطلع األلفية اجلديدة،  بدأت الدول العربية يف ختطيط و رسم االسرتاتيجيات لبلوغ مستويات معينة من 

حيث نشر وتوفري االنرتنت باللغة العربية و االجنليزية و غريها، وحاولت حماكاة الدول املتقدمة يف اعتماد االنرتنت 

موسى  وقد صرح عمرو، االقتصادية و االجتماعية و العلمية األنشطةواالتصال يف خمتلف  اإلعالمو تكنولوجيا 

يف ظل التطورات السريعة واملتالحقة يف تكنولوجيا املعلومات، العربية يف عهدته بأنه و  األمني العام جلامعة الدول

  . أصبح اخنراط األمة العربية يف جمتمع املعلومات أمرا ضروريا

  :من خالل هذا املبحث سنحاول تسليط الضوء على

  ترتيب الدول العربية مجتمعة ضمن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات العالمية :المطلب األول

  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية :المطلب الثاني

 تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية مؤشرات :المطلب الثالث

  ضمن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات العالمية مجتمعة ترتيب الدول العربية: المطلب األول

  :مستخدمو االنترنت1-1

من  %30، ما ميثل  2010مليون مستخدم يف سنة  44مليار و 2بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل 

  )1- 5أنظر اجلدول رقم ( إمجايل سكان العامل 

  2010- 2000 للفترةي االنترنت في العالم عدد ونسبة مستخدم 1-5الجدول رقم 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

��د�
 ا���ر�ت  �دد�
 044 2 805 1 575 1 374 1 151 1 023 1 914 785 677 495 394 )ن�������(

��د������ر�ت  �دد�
30 27 23 21 18 16 14 12 11 8 6 ��� ��100ل  

 

  http://www.internetworldstats.comإحصائيات إنترنت العالم  :مصدرال
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حيث انتقل من  2010و 2000مطردا يف الفرتة املمتدة بني  ازدياداعرف عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل 

مليون مبعدل مخس أضعاف يف عشر سنوات، أي من معدل  44مليار و2إىل  2000مليون يف سنة  394

وتكنولوجيا لكن تبقى  هذه النسبة متوسطة رغم التقدم احلاصل يف تطور االنرتنت %30إىل معدل  6%

  .املعلومات واالتصاالت

  :األسباب اليت سامهت يف ذلك ولعل أهم

  ارتفاع أسعار االنرتنت يف أغلب مناطق الدول النامية والدول الفقرية - 

  .اخنفاض القدرة الشرائية للفرد يف هذه الدول - 

  البىن التحتية غري الكفءة يف هذه الدول - 

  استمرار اعتبار االشرتاك يف االنرتنت  من الكماليات - 

  .املستخدمني على مستوى مراكز تقدمي اخلدمة واقتصارها على املنازلاغفال االحصائيات لعدد  - 

  2010- 2000عدد ونسبة مستخدمي االنترنت في العالم خالل الفترة  1-5رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

 

  http://www.internetworldstats.comإحصائيات إنترنت العالم : المصدر 
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إىل أن نسبة مواطنيالعامل   2001شري إحصائيات االحتاد الدويل لالتصاالت لعام  تأما على الصعيد العريب ،  

مليون  170 ـرغم أنسكان العامل العريب ال%  2,9العريب، الذين سبق أن استخدموا شبكة اإلنرتنت، ال يتعدى 

االنرتنت العرب إىل  ارتفع عدد مستخدمي 2010ويف سنة  من جمموع سكان العامل آنذاك،% 5نسمة يشكلون 

  ).%30(من سكان العرب، وهي أقل من املعدل العاملي  %24أي بنسبة  مليون مستخدم  75

لسنة  رتبة الرابعة عامليا يف ترتيب عدد مستخدمي االنرتنت حسب املناطقمن جهة أخرى احتلت املنطقة العربية امل

  .)2- 5أنظر الشكل رقم ( 2010

 2010لسنة حسب المناطق  إلى عدد السكانمستخدمي اإلنترنتالنسبة المئوية ل2-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

بناءا على إحصائيات إنرتنت العامل، مت تقسيم دول العامل إىل ست مناطق هي أوروبا، األمريكيتني، رابطة الدول 

  .، الدول العربية، منطقة أسيا والباسيفيك، وأخريا إلفريقيا1املستقلة

، مث تليها %67إىل عدد السكان بـ تصدرت أوروبا ترتيب املناطق من حيث نسبة مستخدمي االنرتنت 

، وجاءت منطقة أسيا والباسفيك يف املرتبة ما قبل %34، رابطة الدول املستقلة بـ %50,7األمريكيتني بنسبة 

  .فقط من سكان إفريقيا % 10وأخريا إفريقيا بـ  %22,5األخرية بنسبة 

                                                           
روسيا يف  مينسكومقرها يف  مجهورية سوفياتية سابقة 11مكونة من  آسيوية-أورو منظمة دوليةهو ) CIS(احتاد الدول املستقلة ويسمى أيضا  1

 ، ملعلومات أكثر تصفح موسوعة ويكيبيديا احلرةالبيضاء

  

إحصائيات إنترنت العالم : المصدر
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ماليني ونصف  6إىل عدد األسر العربية اليت لديها وصول إىل االنرتنت  قارب ،2008يف سنة  من جهة أخرى

، مسجلة املرتبة ما قبل األخرية من حيث من إمجايل عدد األسر %14,3املليون أسرة بنسبة مل تتعد حاجز الـ 

، تليها %39,2ني مبعدل األمريكيت، مث % 58,1ترتيب املناطق يف العامل، حيث تصدرت أوروبا الرتتيب بنسبة 

، وسجلت إفريقيا دليل الرتتيب بـ %16,8، مث منطقة آسيا والباسيفيك بـ %20,8رابطة الدول املستقلة بـ 

  ) 3-5الشكل رقم . ( 2,5%

  2008نسبة األسر التي لديها الوصول إلى اإلنترنت، حسب المنطقة،  3-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :أسعار االنترنت 1-2

" الفجوةالرقمية" أن األسعارتظلعامالرئيسيافيرتسيخ *تؤكداألرقام سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  . بيناألغنياءوالفقراء

                                                           
  ايلختضع سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جمموعة  ثالث مؤشرات سنتطرق إليها يف املطلب املو  *

  http://www.internetworldstats.comإحصائيات إنترنت العالم : المصدر
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وتكشف نتائجسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعنوجودصلةوثيقةبينمدى معقولية 

أسعارخدماتتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالتومستوياتالدخاللقومي،يدفع سكانالبلدانذاتالدخالملرتفعمبالغ اقلنسبيايف 

  .ت،فيحينيدفع سكانالبلدان األكثر فقراالعاملمبالغ أكثرنسبياخلدماتتكنولوجيااملعلوماتواالتصاال

يف هذا السياق مل يظهر من الدول العربية إال دولة الكويت من بني دول العامل األقل أسعارا لتكنولوجيا املعلومات  

عة احتالهلا املرتبة الراببعلى التوالي 2008و 2009لسنيت  رسعمن دخل الفرد ك% 0,80و  %0,37نسبيت ب

أنظر .  (، ومتقدمة على الواليات املتحدة األمريكية وبريطانياوسنغافورةعامليا بعد كل من ماكاو، هونكونج 

  )4-5الشكل رقم 

  .إىل ارتفاع دخل الفرد الكوييت مقارنة بالدخول باقي الدول العربية يف ذلك ويعود السبب الرئيس

 2008و  2009أسعار تكنولوجيا المعلومات لسنة انخفاضالدول العشرة األولى من حيث  4-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

فإن أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي متوسط قيم كل من اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة والنطاق  للعلم

  .العريض كنسبة مئوية من الدخل الشهري للفرد

  :والثابتةاشتراكات النطاق العريض المتنقل 1-3

الثابتة عن طريق النفاذ ) السلكية(االشرتاكات يف شبكة اإلنرتنت عريضة النطاق بف اشرتاكات النطاق العريضتعر 

بروتوكول اإلنرتنت /توصيل بروتوكول التحكم يف اإلرسال(عايل السرعة إىل شبكة اإلنرتنت العمومية 

  http://www.internetworldstats.comإحصائياتإنترنتالعالم: المصدر
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(TCP/IP) بسرعات يف اجتاه املقصد أكرب من أو مساوية ،kbit/s 256 . وميكن أن يشمل كذلك

من املباين وغري ذلك /، واأللياف املمتدة إىل املنازل(DSL)االشرتاكات يف املودم الكبلي، وخط املشرتك الرقمي 

  WIMAXو  HDSLو  ADSL من  سلكيالالاالشرتاكات يف النطاق العريض 

مليون  16، يف حني سجل 2010يف سنة  اشرتاكمليون  525بلغ عدد مشرتكي النطاق العريض يف العامل 

  ).5- 5انظر الشكل رقم . (،مسجال منوا مبعدل يكاد يكون ثابتايف سنة ألفنيفقط اشرتاك 

  2010- 2000العالمي للفترة  اشتراكات النطاق العريض المتنقل 5-5الشكل رقم 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

احتلت الدول العربية املرتبة الرابعة من حيث اشرتاك النطاق العريض بنسبة ومن جهة أخرى وحسب املناطق، 

على كل من  ومتأخرة) على التوايل %2,5، %7,5(، متقدمة على كل من أسيا الباسيفيك وإفريقيا 10%

الشكل . (على التوايل %12,6، %24,1، %41,3أوروبا، األمريكيتني و كومنولث الدول املستقلة بنسب 

  ) 6-5رقم 

  

  

  االتحاد الدولي لالتصاالت بتصرف: المصدر
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 ا��ر�����ن أورو��

  حسب المناطق 2010شتراكات النطاق العريض المتنقل إلى عدد السكان لسنة 

املعلومات واالتصاالت، ما  غم تسارع تبين املنطقة العربية لتقنية

ان حالة التفاوت يف النفاذ زالت هناك حاجةلبذل املزيد من اجلهود فيما خيص تنفيذ البنية التحتية العريضة النطاق 

باملئة  10ال تزال دول العامل العريب تقدم أقل من 

  )7- 5الشكل رقم 

  2010السكان لسنة  عدد إلى) السلكية

   -ياتتحدوال واقعال –ية ربالتجارة االلكترونية الع

269 

12,6
11,2

10,2

7,5

دول ا��و��و�ث  ا����م
���� ا��

 آ�� وا����!�ك ا�دول ا��ر���

شتراكات النطاق العريض المتنقل إلى عدد السكان لسنة النسبة المئوية ال 

  

  إحصائياتإنترنتالعالم بتصرف

غم تسارع تبين املنطقة العربية لتقنيةأما من حيث اشرتاكات النطاق العريض الثابت فرب 

زالت هناك حاجةلبذل املزيد من اجلهود فيما خيص تنفيذ البنية التحتية العريضة النطاق 

ال تزال دول العامل العريب تقدم أقل من  حيث إىل اإلنرتنت عريض النطاق عايل السرعة ال تزاملستمرة،

الشكل رقم (.ثانية/ميجا 2سرعات تبلغ بلعريض الثابت فيها من اشرتاكات النطاقا

السلكية(شتراكات النطاق العريض الثابتة النسبة المئوية ال 7-

  إحصائياتإنترنتالعالم بتصرف

التجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال

2,5

 إ#ر����

 6 -5الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

إحصائياتإنترنتالعالم بتصرف: المصدر

  

أما من حيث اشرتاكات النطاق العريض الثابت فرب 

زالت هناك حاجةلبذل املزيد من اجلهود فيما خيص تنفيذ البنية التحتية العريضة النطاق 

إىل اإلنرتنت عريض النطاق عايل السرعة ال تزاملستمرة،

من اشرتاكات النطاقا

-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

إحصائياتإنترنتالعالم بتصرف: المصدر
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 2010السكان لسنة  عدد إىل) السلكية(النسبة املئوية الشرتاكات النطاق العريض الثابتة  7-5ينب الشكل رقم 

، أما املركز الثاين فكان من نصيب منطقة %23,8حيث سجلت أوروبا املركز األول بنسبةحسب املناطق، 

، وحققت منطقة أسيا والباسيفيك %8,3تليها كومنولث الدول املستقلة بنسبة  %14,1األمريكيتني بنسبة 

أقل بأربعة أضعاف  %1,9، يف حني حققت املنطقة العربية نسبة اشرتاك هزيلة جدا قدرت بـ %5,5نسبة 

أضعاف عن متصدر  10، وإفريقيا دائما يف الرتتيب األخري بفجوة أقل %7,6مستوى املعدل العاملي املقدر بـ 

  .الرتتيب

على هذا االساس تبنت جامعة الدول العربية على غرار جمموعة من القمم جمموعة من االجراءات اليت دف إىل 

  :1وحماولة تقليص الفجوة احلاصلة، من بينهااالرتقاء بالنفاذ العريض النطاق 

  زيادة توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكلفة ميسورة،  �

  وبناء مهاراتالقوى العاملة إلعدادها للمشاركة يف االقتصادات املزودة بتكنولوجيا النطاق العريض، �

لذي يليب االحتياجاتاخلاصة لشرائح والتوسع يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالشكل ا �

  . اتمع املختلفة مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقات والنساء

إنشاء نقاط التبادل لإلنرتنت يف مجيعالدول العربية، وزيادة التوصيل بينها لتخفيض التكلفة الدولية  �

ت اخلارجية يف توصيل لإلنرتنت، وزيادة أمناالتصاالت واملعلومات، واالستغناء عن استخدام الشبكا

  . الدواللعربية

  :خطوط الهاتف الثابت 1-4

ما زالت خطوط اهلاتف الثابت تشكل الوسيلة األكثر مسامهة واعتمادا على انتشار خدمة االنرتنت السلكي أو 

 35قرابة الـ 2010يف الدول العربية لسنة  بلغ عدد اشرتاكات اهلاتف الثابتعريض النطاق السلكي والالسلكي، 

النسبة  2 - 5من عدد السكان يف الدول العربية، يوضح اجلدول رقم  % 9,8مليون اشرتاك، بنسبة قدرت بـ

  .يف العامل حسب املناطق 2010إىل عدد السكان لسنة  طوط اهلاتف الثابتاملئوية خل

 

 

                                                           
  https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=2486أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت  1
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  في العالم حسب المناطق 2010إلى عدد السكان لسنة الثابتخطوط الهاتف النسبة المئوية ل 2 -5الجدول رقم 

 2010 المنطقة

 40,7 أوروبا  

 29,5 األمريكيتني  

 26,2 املستقلة دول الكومنولث

 17,2 العامل

 13,6 آسيا والباسيفيك 

 9,8 الدول العربية

 1,5 إفريقيا
  

  إحصائياتإنترنتالعالم بتصرف: المصدر

املنطقة العربية يف ركب الدول املتخلفة من حيث انتشار اهلاتف الثابت يف العامل عددا مازالت % 9,8ـبنسبة 

ومل ترقى إىل املعدل العاملي املقدر بـ  ونسبة، حيث سجلت الرتبة ما قبل األخرية متفوقة على إفريقيا فقط،

، مث %29,5بـ، تليها األمريكيتني %40,7بـسجلت منطقة أوروبا أعلى معدل  ، ومن جهة أخرى17,2%

ولعل هذا التخلف  ،%17,2 نسبةب، ويف املرتبة الرابعة منطقة آسيا والباسيفيك %26,2بـرابطة الدول املستقلة 

تشار االنرتنت ساهم كذلك يف ختلفها من حيث عدد مستخدمي االنرتنت ونسبة اناملسجل يف املنطقة العربية 

  .فيها

  :الشتراكات الخلوية المتنقلةا 1-5

يف اشرتاكات اهلاتف احملمول، فقد حققت  % 100على الرغم من حتقيق بعض الدول العربية نسب تفوق 

، وبذلك تكون قد فاقت املعدل العاملي املقدر ب % 87,9جد مقبولة قدرت بـ  املنطقة العربية جمتمعة نسبة 

 %117,7تليها منطقة أوروبا بنسبة ، %134,8، أين احتلت املرتبة األوىل منطقة الدول املستقلة بنسبة 78%

برتتيب  % 94,5ومها املنطقان الوحيدتان اليت فاقت نسبتهما املائة باملائة، يف حني سجلت األمريكيتني نسبة 

  )8 - 5الشكل رقم ( %45,2وأخريا إفريقيا مبعدل  %69,2ثالث، وسجلت منطقة أسيا والباسفيك نسبة 
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  في العالم حسب المنطقة 2010لسنة السكان

 

 

 

 

 

 

منصة الصدارة من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا 

، جاعلة من أوروبا األوىل عامليا، باإلضافة إىل كوريا اليت جاءت يف 

الرتتيب الثالث عامليا ومتصدرة الرتتيب يف منطقتها، مع كل من اليابان، هونكونج الصني، سنغافورة وأسرتاليا، مما 

عل منطقة آسيا والباسيفيك يف الرتتيب الثاين حسب املناطق، تليها منطقة األمريكيتني اليت جاءت كل من 

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، سانت فنسنت وغرينادين، األرجنتني واألوروغواي يف املراتب اخلمسة األوىل 

  .االت فيها

الرتتيب الرابع عامليا، حيث تصدرت اإلمارات العربية الدول العربية، تليها كل من 

البحرين، قطر، السعودية والكويت على الرتتيب، وامللفت لالنتباه أن الدول اخلمسة كلها من منطقة دول جملس 

دخل الفردي ومعدل الناتج الوطين اخلام مقارنة بنظرياا من الدول العربية 

روسيا، بالروسيا، أوكرانيا، كازاخستان ومولدوفا هي الدول اخلمسة األوىل اليت تصدرت منطقة أسيا والباسيفيك 

خامس، وتبقى منطقة من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الرتتيب برتتيب عاملي 

  )3- 5اجلدول رقم 
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94,5 
87,9 

78,0 
69,2 

 آ�� وا���!�ك ا����م ا�دول ا��ر��� ا��ر�����ن

السكان إلى عددالشتراكات الخلوية المتنقلة النسبة المئوية ل

  بتصرف إحصائياتإنرتنتالعامل: املصدر

  :متصدرو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منصة الصدارة من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا  ، الدمنارك وهوالندالوكسمبورجكل من السويد، 

، جاعلة من أوروبا األوىل عامليا، باإلضافة إىل كوريا اليت جاءت يف 2008لسنة  املعلومات واالتصاالت يف العامل

الرتتيب الثالث عامليا ومتصدرة الرتتيب يف منطقتها، مع كل من اليابان، هونكونج الصني، سنغافورة وأسرتاليا، مما 

عل منطقة آسيا والباسيفيك يف الرتتيب الثاين حسب املناطق، تليها منطقة األمريكيتني اليت جاءت كل من 

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، سانت فنسنت وغرينادين، األرجنتني واألوروغواي يف املراتب اخلمسة األوىل 

االت فيهاعلى الرتتيب من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتص

الرتتيب الرابع عامليا، حيث تصدرت اإلمارات العربية الدول العربية، تليها كل من أما املنطقة العربية، فاحتلت 

البحرين، قطر، السعودية والكويت على الرتتيب، وامللفت لالنتباه أن الدول اخلمسة كلها من منطقة دول جملس 

دخل الفردي ومعدل الناتج الوطين اخلام مقارنة بنظرياا من الدول العربية التعاون اخلليجي املعروفة بارتفاع معدل ال

روسيا، بالروسيا، أوكرانيا، كازاخستان ومولدوفا هي الدول اخلمسة األوىل اليت تصدرت منطقة أسيا والباسيفيك 

من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الرتتيب برتتيب عاملي 

اجلدول رقم .(إفريقيا يف ديل ترتيب مناطق العامل من حيث نفس املؤشرات

التجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال

45,2 

 إ#ر����

النسبة المئوية ل8 -5الشكل رقم 

متصدرو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1-6

كل من السويد،   اعتلت

املعلومات واالتصاالت يف العامل

الرتتيب الثالث عامليا ومتصدرة الرتتيب يف منطقتها، مع كل من اليابان، هونكونج الصني، سنغافورة وأسرتاليا، مما 

عل منطقة آسيا والباسيفيك يف الرتتيب الثاين حسب املناطق، تليها منطقة األمريكيتني اليت جاءت كل من ج

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، سانت فنسنت وغرينادين، األرجنتني واألوروغواي يف املراتب اخلمسة األوىل 

على الرتتيب من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتص

أما املنطقة العربية، فاحتلت 

البحرين، قطر، السعودية والكويت على الرتتيب، وامللفت لالنتباه أن الدول اخلمسة كلها من منطقة دول جملس 

التعاون اخلليجي املعروفة بارتفاع معدل ال

  .األخرى

روسيا، بالروسيا، أوكرانيا، كازاخستان ومولدوفا هي الدول اخلمسة األوىل اليت تصدرت منطقة أسيا والباسيفيك 

من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الرتتيب برتتيب عاملي 

إفريقيا يف ديل ترتيب مناطق العامل من حيث نفس املؤشرات
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طقة لسنة ا المعلومات واالتصاالت حسب المنالدول الخمسة األولى لمؤشرات تطور تكنولوجي 3-5الجدول رقم 

2008  

  بتصرف إحصائياتإنرتنتالعامل: املصدر

لسنتي  مؤشرات تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث في العالممن لدول العشرة األولىلويف ما يلي قائمة 

 )4-5الجدول رقم ( 2008و 2007

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدول العشرة األولى في مؤشرات تطور 4-5الجدول رقم 

 2007 2008 البلد
 7,27 7,85 السويد

 6,98 7,71 اللوكسمربج

 7,23 7,63 كوريا

 7,18 7,53 الدمنارك

 7,06 7,37 هوالندا

 7,06 7,23 إيسلندا

 6,83 7,19 سويسرا

 6,89 7,12 اليابان

 6,78 7,11 النرويج

 6,7 7,07 اململكة املتحدة
  إحصائياتإنترنتالعالم بتصرف: المصدر

ما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن أي دولة عربية مل تظهر يف ترتيب دول العامل من حيث مؤشرات تطور تكنولوجيا 

 .عامليا 29املعلومات واالتصاالت، وتبقى دولة اإلمارات الدولة العربية األقرب للرتتيب العاملي يف املرتبة 
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  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية: المطلب الثاني

  2010 عددسكانالوطن العربيلسنة 2-1

أصبحتدراسـةالسكامنحوراًرئيسًاومؤشرامهمافيالكثريمناإلحصائياتوتشتقمنهالكثريمنالدراساتفيعلوممختلفة،فهومرجعالكث

القراراتالدقيقةوالقيامبالعديدمناملقارناتومنهااملتعلقبتكنولوجيااملعلوماتوايرمناألرقاموالتحاليلتستخدمنتائجهوخمرجافياختاذ

  .التصاالت

دولة، قمنا  12دول وآسيا وتضم  10دولة تقع جغرافيا بني قارتني مها إفريقيا وتضم  22يبلغ عدد الدول العربية 

ريقيا، دول اخلليج وباقي الدول العربية بتقسيمها جغرافيا إىل أربع مناطق هي دول املغرب العريب، باقي الدول يف إف

  )01أنظر امللحق رقم . (يف آسيا، حيث نعتمد على هذا التقسيم يف عدد من املقارنات بني املناطق

لكوا أحدث سنة يف ما أتيح لنا من أرقام وإحصائيات نستدل ا يف بعض  2010وكعينة للدراسة اخرتنا سنة 

  املؤشرات

من إمجايل عدد % 5ما نسبته مليون نسمة،  362قرابة  2010ربية جمتمعة سنة بلغ عدد سكان الدول الع

سكان ، المن إمجايل عدد % 22,3مليون نسمة احتلت مصر املرتبة األوىل بنسبة  81سكان العامل، بتعداد 

آلن مليون الذي أصبح ا 41مليون نسمة بعدما مت تقسيم السودان الذي كان يضم  36,7بتعداد  تليها اجلزائر

  . )مليون نسمة 32(واملغرب ) مليون نسمة33(مليون متأخرا كذلك على كل من العراق  31بتعداد 

   9-5موزعة كما يف الشكل رقم  فنسبة السكانأما حسب املناطق 
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  حسب المناطق 2010سكان الدول العربية لسنة  نسبة 9-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

 مستخدمو االنترنت 2-2

املايل الرائد على االنرتنت العدد اإلمجايل ملستخدمي الشبكة العنكبوتية يف الوطن " نقودي"قّدر اقتصاديو موقع 
مليون مستخدم يف سنة  90مث ارتفع إىل قرابة  ، 2010مليون مستخدم بنهاية جويلية  75العريب حبوايل 

مليون  21مليون مستخدم وزاد هذا العدد إىل  17، احتلت مصر الصدارة بني مجيع الدول العربية بعدد 2013
نسبة  يناير، إال أن اإلمارات العربية كان هلا السبق يف 25مستخدم بسبب ما عرفته مصر مما مسي بثورة الـ

يف  %23,6اليت انتقلت من  2010و 2000 عدد السكان طيلة الفرتة املمتدة بني مستخدمي االنرتنت إىل
من جهتها  .هذه النسب اليت مل حتققها أي دولة عربية أخرى 2010يف سنة  %78سنة األساس إىل نسبة 

من إمجايل عدد سكاا، لكن تبقى جزر القمر %1.16أدىن مستوى بنسبة  2010حققت الصومال يف سنة 
مستخدم فقط والسبب املباشر يف ذلك كوا الدولة األقل عددا من حيث السكان  37000األقل عددا بـ الدولة

  .2010مستخدمي اإلنرتنت يف الدول العربية لسنة واجلدول التايل يبني عدد  ألف نسمة فقط 735بتعداد 

 

 

 

 

  2010عدد مستخدمي االنترنت في الدول العربية لسنة  5-5الجدول رقم 

  على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت من إعداد الباحث بناءا: المصدر
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  االتحاد الدولي لالتصاالت وموسوعة ويكيبيديا  بتصرف: المصدر

تطور عدد مستخدمي االنرتنت يف الدول العربية خالل السنوات العشر املاضية بشكل ملحوظ، فبعدما كان ميثل 
  )10- 5الشكل رقم . (مبعدل متسارع 2010يف سنة  %29انتقل إىل  %2,9ما نسبته  2000يف سنة 

  

  االتحاد الدولي لالتصاالت وموسوعة ويكيبيديا  بتصرف: المصدر

من ناحية أخرى سجلت أعلى النسب يف منطقة اخلليج باستثناء اليمن، أي حتديدا يف دول جملس التعاون 
، وهذا انعكاس على مدى اهتمام 2010ة فاقت النسبة يف هذه الدول املعدل العريب لسن 2007اخلليجي فمنذ 

هذه الدول باإلسراع بإدخال االنرتنت حيز اخلدمة، يف حني مل تسجل أعلى النسب إال يف املغرب بنسبة 
  ).02امللحق رقم (، 2010سنة 49%
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قرابة بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف باقي الدول العربية يف افريقيا  2010أما على الصعيد االقليمي، ففي سنة 
من إمجايل مستخدمي االنرتنت العرب، ويعود ذلك إىل الدور  %31مليون مستخدم حمتلة الصدارة بنسبة  27

مليون مستخدم، تليها  يف الرتتيب الثاين منطقيت دول املغرب العريب و دول اخلليج  23الريادي ملصر بتعداد 
تبقى منطقة باقي الدول العربية يف آسيا يف ، و %28مليون مستخدم لكالمها أي ما نسبته  25مناصفة بتعداد 

 ).11- 5الشكل رقم .(%13آخر الرتتيب بنسبة 

حسب المنطقة2010عدد مستخدمي االنترنت لسنة  11-5الشكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  اشرتاكات االنرتنت الثابتة 2-3

الثابتة، ويشمل االشرتاكات يف ) السلكية(جمموع عدد االشرتاكات يف النفاذ إىل شبكة يف اإلنرتنت ومتثل  
  .1الثابت) السلكي(االتصال اهلاتفي وجمموع االشرتاكات يف النطاق العريض 

  اشرتاكات االتصال اهلاتفي1- 2-3

عدد االشرتاكات يف أي  ،اتف الثابتمن خالل هذه الطريقة ميكن االتصال باإلنرتنت عن طريق خطوط اهل
  . شبكة اإلنرتنت عن طريق االتصال اهلاتفي

واالتصال اهلاتفي هو توصيل باإلنرتنت عن طريق مودم وخط هاتفي ثابت، وهو يتطّلب أن يقوم املودم بطلب 
 .رقم هاتف عند احلاجة إىل النفاذ إىل اإلنرتنت

                                                           
  2010، مارس لالتصاالتالدويل  االحتادتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، /تعاريف ومؤشرات االتصاالت1

  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر
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جلزائر إال أننا يف بعض الدول  كا اجلزء من االتصال باإلنرتنت وخاصةعلى الرغم من قلة املعلومات املتعلقة ذا 
  :كعينة ليبني ذلك  نورد اجلدول التايل

)الجزائر، مصر، االمارات(النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق االتصال الهاتفي 6-5الجدول رقم   

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

           000 190       000 60 000 50  اجلزائر

   499 346 2 753 504 2 127 679 2 573 555 2 583 551 2 382 102 1 000 900       مصر

   405 404 1 426 200 1 010 904 392 683 677 528 792 419 529 347 350 290 074 256 548 209 االمارات العربية املتحدة
 المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت بتصرف

  

إىل غاية  2000تعتمد كل من مصر واإلمارات العربية على هذه الطريقة يف النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت منذ سنة 
وحسب مسار األرقام تبقى سارية املفعول إىل غاية يومنا هذا على الرغم من بداية تناقصها بالنسبة  2009سنة 

أما اإلمارات فحافظت على تقدمها، أما بالنسبة للجزائر فلم ترد معلومات كافية لتحديد  2008ملصر يف سنة 
  )03امللحق رقم (.مسار هذه التقنية بشكل دقيق ولكن يبقى استعماهلا بشكل حمتشم مقارنة بسابقتيها

مليون  17النرتنت بالوصول إىل إقليميا، اعتمدت دول اخلليج بشكل أساسي على هذا النوع من النفاذ إىل ا
، هذا الرقم الذي مل حتققه باقي الدول العربية 2000مليون سنة  1,9، وبانطالقة قدرت بـ2009اشرتاك سنة 

، بينما عرفت باقي الدول العربية يف 2005يف آسيا إىل يومنا هذا ومل تتجاوزه منطقة املغريب العريب إال يف سنة 
  )12- 5الشكل . (لحوظا يف هذا الشأن، يف املركز الثاينافريقيا وخاصة مصر تقدما م

النفاذ إىل اإلنرتنت عن طريق وخنلص بالقول إىل أن هناك بديل آخر للدول اليت سجلت أرقاما ضعيفة يف 
  .وهو النطاق العريض االتصال اهلاتفي

  

   



  

 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000
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  2009-2000 النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق االتصال الهاتفي حسب المناطق خالل

  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت

الثابتة عن طريق النفاذ عايل السرعة إىل شبكة 
، بسرعات يف اجتاه (TCP/IP)بروتوكول اإلنرتنت 

وميكن أن يشمل كذلك االشرتاكات يف املودم الكبلي، وخط 
املباين وغري ذلك من االشرتاكات يف النطاق العريض 
ويف ما يلي اجلدول يبني ذلك لنفس العينة يف 

  )الجزائر، مصر، االمارات( اشتراكات النطاق العريض الثابتة

2006 2007 2008 2009 2010 

170 000 287 039 485 000 818 000 900 000 

21 98 54 121 77 

2 781 11 000 26 000 54 000 79 245 

االتحاد الدولي لالتصاالت بتصرف

   -ياتتحدوال واقعال –ية ربالتجارة االلكترونية الع
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2004 2005 2006 2007 2008 2009


ا��0رب ا��ر�

4
 ا�دول ا��ر��� #
 إ#ر������

5��دول ا��

��4
 ا�دول ا��ر��� #
 أ��

النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق االتصال الهاتفي حسب المناطق خالل

  

  

  

  

  

من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

  اشتراكات النطاق العريض الثابتة

الثابتة عن طريق النفاذ عايل السرعة إىل شبكة ) السلكية(وهي االشرتاكات يف شبكة اإلنرتنت عريضة النطاق 
بروتوكول اإلنرتنت /توصيل بروتوكول التحكم يف اإلرسال(

وميكن أن يشمل كذلك االشرتاكات يف املودم الكبلي، وخط . kbit/s 256املقصد أكرب من أو مساوية 
(DSLاملباين وغري ذلك من االشرتاكات يف النطاق العريض /، واأللياف املمتدة إىل املنازل

ويف ما يلي اجلدول يبني ذلك لنفس العينة يف . WIMAXو  HDSLو  ADSL الثابت من 
  .نفاذ االنرتنت الثابت

اشتراكات النطاق العريض الثابتةالنفاذ إلى اإلنترنت عن طريق  7-

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0 0 18 000 36 000 135 000 170 000

0 0       21

0 0 0 0 1 498 2 781

 المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت بتصرف

التجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال


ا��0رب ا��ر�

4
 ا�دول ا��ر��� #
 إ#ر������

5��دول ا��

��4
 ا�دول ا��ر��� #
 أ��

النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق االتصال الهاتفي حسب المناطق خالل 12-5الشكل 

  
  

اشتراكات النطاق العريض الثابتة2- 2-3

وهي االشرتاكات يف شبكة اإلنرتنت عريضة النطاق 
(اإلنرتنت العمومية 

املقصد أكرب من أو مساوية 
(DSLاملشرتك الرقمي 

الثابت من ) السلكي(
نفاذ االنرتنت الثابت

  

-5الجدول رقم 

 

 2000 البلد

    اجلزائر

   مصر

االمارات العربية 
 املتحدة
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إىل أن  2003وعلى عكس الطريقة األوىل فإن اجلزائر تداركت أرقامها يف هذه الطريقة بشكل متنامي منذ سنة 
مليون مشرتك ذه التقنية مبختلف أنواعها، أما مصر فقد تراجعت بشكل حمسوس وكأا وصلت إىل ما يقارب 

على األسلوبني لكن  تعلى الطريقة السابقة، بينما اإلمارات العربية، فقد اعتمد تتعتمد يف االتصال باإلنرتن
  .تبقى الطريقة األوىل متفوقة يف هذا البلد حسب ما ورد يف اإلحصائيات

امللفت مقارنة عدد مستخدمي اإلنرتنت يف هذه البلدان وعدد اشرتاكات اإلنرتنت فمثال بلغ عدد إال أنه من 
مليون مشرتك يف حني كان عدد مشرتكي النفاذ إىل اإلنرتنت  5قرابة  2007مستخدمي اإلنرتنت يف مصر سنة 
اإلنرتنت والنفاذ إىل  مليون فقط، هذا يدل على انتشار مكاتب خدمة 2,5بالطريقتني يف نفس السنة حوايل 

اإلنرتنت عن طريق مقاهي اإلنرتنت أو يف أماكن العمل، أو طريقة لالتصال اجلماعي كاإلقامات اجلامعية 
  .مر على أغلب الدول العربيةوالساحات العمومية وما شاها، وينطبق األ

  

  اشتراكاتالهاتفالخلوي 2-4

ة املتنقلة ويتيح النفاذ إىل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية يشري إىل االشرتاكات يف اخلدمة اهلاتفية العمومي

(PSTN)  باستعمال التكنولوجيا اخللوية، مبا يف ذلك عدد بطاقاتSIM  ًويشمل والحقاً،  املدفوعة سلفا

واالشرتاكات يف اجليل الرابع ) (3G)اجليل الثالث ( IMT-2000ذلك األنظمة التماثلية واخللوية والرقمية 

(4G)....إخل  

كان سببه  الرغبة باللحاق عرف اهلاتف اخللوي انتشارا متسارعا يف املنطقة العربية، خاصة يف العشرية األخرية  

وكان هذه اخلدمة سّباقة . باحلداثة، من جهة  والضعف امللحوظ يف انتشار اهلاتف الثابت يف معظم الدول العربية

طوط اهلاتف النقال مؤخرًا عدده للخطوط الثابتة على مستوى وقد ختطى عدد خ. 1996يف لبنان ومصر سنة 

ويف بعض البالد كاملغرب، وصل عدد اخلطوط اخللوية إىل أكثر من . العديد من الدول العربية يف السنوات األخرية

ح وتربز إمكانيات تطور كبرية للهاتف اخللوي يف البالد العربية، ما مس. مخسة أضعاف عدد خطوط اهلاتف الثابت

  )13-5الشكل رقم (.بتطور قطاع اقتصادي نشط جديد
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  2010-2000تطور عدد اشتراكات الهاتف الخلوي والفارق خالل الفترة 13-5الشكل رقم 

  

 

  

  

  

  

  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

ماليني اشرتاك يف املنطقة العربية جمتمعة  9اخللوي عدد اشرتاكات اهلاتف  2000من خالل الشكل بلغ يف سنة 

ويستمر يف الزيادة إىل  8,9ماليني مث يزداد الفارق إىل  7مليون بفارق  16إىل أكثر من  2001ليقفز يف سنة 

مليون بينها وبني  48أين وصل الفارق  2007مليون وهكذا إىل غاية سنة  33,3مليون، 17,2مليون،  9,8

مث ترتفع تارة وتنخفض أخرى على الرغم من الزيادة املستمرة يف  39تنخفض الزيادة إىل  إىل أن 2006سنة 

  ).8- 5اجلدول رقم (مليون اشرتاك، وعن هذه االرقام أنظر  310لتصل إىل  2010عدد االشرتاكات إىل غاية 
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  2010-2000تطور عدد اشتراكات الهاتف الخلوي والفارق خالل الفترة 8-5الجدول رقم 

 السنوات عدد االشتراكات 1-الفارق بين ن ون

 - 9,03 2000 

7,6 16,6 2001 

8,5 25,2 2002 

9,8 35,1 2003 

17,2 52,3 2004 

33,3 85,7 2005 

41,5 127,3 2006 

48,5 175,8 2007 

39,6 215,4 2008 

50,6 266 2009 

44,3 310 2010 
  على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت من إعداد الباحث بناءا: المصدر

بلغ إمجايل اشرتاكات اهلاتف اخللوي يف املنطقة العربية ما يعادل ، أين 2010كعينة نسلط الضوء  على سنة 

تليها العربية السعودية بنسبة  %23من سكان العرب، تصدرت مصر عدد االشرتاكات بنسبة  %84نسبة 

النسبة الباقية ) دولة 18(، وتقامست باقي الدول %10غرب بنسبة و امل %11، اجلزائر بنسبة 17%

، واملالحظ أن الدول اليت تقدمت الرتتيب يعود السبب الرئيس أا األكثر عددا من  حيث )34%(

  )14-5الشكل رقم .(السكان
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  2010الدائرة النسبية الشتراكات الهاتف الخلوي للدول العربية لسنة   14-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

وصل االشرتاك يف اهلاتف النقال يف دول عدة إىل نسب عالية من إمجايل عدد السكان أين من جهة أخرى 

 وتعدت) مليون مشرتك يف اجلزائر 32مليون مشرتك يف مصر و 70(يف كل من اجلزائر ومصر  %100قاربت الـ 

، سلطنة عمان %187دول عربية أغلبها دول اخلليج، منها العربية السعودية  10يف أكثر من  %100حاجز الـ 

الواحد  ،  وهذا يعود إىل إمكانية االشرتاك مع أكثر من متعامل للشخص....%145، اإلمارات 165%

  ).15 - 5الشكل رقم . (وسهولة احلصول على شرحية وأسعار االتصال املعقولة واملتناقصة من سنة إىل أخرى
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  2010إلى عدد السكان لسنة شتراكاتالهاتفالخلويالنسبة المئوية ال 15 -5الشكل رقم 

  

 المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت بتصرف

أين  2004أما على الصعيد االقليمي تقدمت دول اخلليج على باقي املناطق يف بدايات دخول اخلدمة إىل غاية 

استلم املغرب العريب الريادة من حيث العدد، متقدما على دول اخلليج، باقي الدول العربية يف افريقيا على الرتتيب 

 ).  16-5الشكل رقم (آسيا يف ذيل الرتتيب وتاركني باقي الدول العربية يف  2010مث التقت يف سنة 

  2010- 2000حسب المناطق خالل الفترة شتراكاتالهاتفالخلويا 16-5الشكل رقم 
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  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر
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2010-2000اشتراكات الهاتف الثابت للفترة 17-5الشكل رقم 

ا�دول ا��ر���

  

  )04امللحق رقم (إللقاء نظرة شاملة عن االرقام املتعلقة باشرتاكات اهلاتف اخللوي أنظر 

  خطوط الهاتف الثابت 2-5

 الكبري على استخدامه فإن احلاجة مازالت قائمةللتوسع يف مقاسم اهلاتف الثابت واإلقبالرغم دخوالهلاتف النقال 

مثل , ألن اهلاتف النقال اليغين يف كثري من احلاالت عن اهلاتف الثابت ،وتلبية طلبات املشرتكني

   .استخداماتالفاكس واالنرتنت وغريها

  2010- 2000للفرتة املمتدة بني  بلدان العربيةخلطوط اهلاتف الثابت يف ال 17- 5نورد يف ما يلي الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

 الصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت بتصرف

يف املنطقة العربية، حيث بلغ  2010- 2000عرف االشرتاك يف خطوط اهلاتف الثابت تطورا جليا خالل الفرتة 

مليون  35حيث بلغ قرابة  2008إىل أن بلغ أعلى مستوى له يف سنة  2000مليون اشرتاك يف سنة  20قرابة 

قد يعود إلحالل اهلاتف اجلوال أو لعدم متكني عدد كبري  اشرتاك، ليبدأ يف االخنفاض بعدها لكن بنسب غري مؤثرة

  .من الطلبات يف هذا اخلصوص يف العديد من الدول

بشكل  2008ماليني خط يف سنة  3إىل  2000مليون خط يف سنة  1,76ففي اجلزائر مثال أنتقل العدد من 

د، أما بالنسبة ملصر فانتقل من وبعدها بدأ يف االرتفاع من جدي 2009تدرجيي مث اخنفض بشكل كبري يف سنة 

مليون خط مث بدأ يف االخنفاض بشكل حر، كما نلحظ نفس الظاهرة يف  11,8مليون يف سنة األساس إىل  5,5
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مليون خط يف الفرتة  1,6مليون خط إىل  1اإلمارات ففي الوقت الذي عرفت أعداد اهلاتف الثابت ارتفاعا من 

. 2010ليواصل تراجعه يف سنة  2009الرتفاع نسبيا يف سنة تراجع هذا ا 2008و 2000املمتدة بني 

  )18- 5الشكل رقم (

  2010-2000ويف ما يلي يوضح الشكل التايل مسار تطور اهلاتف الثابت للجزائر، مصر، االمارات يف الفرتة بني       

  2010- 2000تطور الهاتف الثابت للدول الثالث في الفترة بين  18-5الشكل رقم 

  
  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

  

إىل غاية سنة  2000حسب الشكل فقد عرفت الدول الثالث تطور يف عدد خطوط اهلاتف الثابت منذ سنة 
يف الدول الثالث، مث ليعود يف االرتفاع يف سنة  2009أين بلغ الذروة مث بدأ يف االخنفاض يف سنة  2008
  . يف اجلزائر على خالف مصر واإلمارات الذي استمر فيهما االخنفاض بشكل ملحوظ 2010

أما من حيث النسبة املئوية خلطوط اهلاتف الثابت إىل عدد السكان فقد احتلت اإلمارات العربية املتحدة الصدارة 
بب الرئيس يف ذلك تليها قطر والبحرين والس  2010و  2000بني الدول العربية خالل الفرتة املمتدة بني 

حسب رأينا يعود إىل قلة عدد السكان يف هذه البلدان واملرونة الكبرية يف تلبية طلبات اهلاتف الثابت يف هذه 
  )19- 5الشكل رقم . (البلدان
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  2010- 2000النسبة المئوية لخطوط الهاتف الثابت إلى عدد السكان خالل 19-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

يف نسبة املرتبة األوىل بني الدول العربية  على الرغم من احتالل اإلماراتولو قارنا بني سوريا واالمارات كعينتني ف
اليت بدأت بـنسبة  2010و  2000املمتدة بني  السكان خالل كل السنواتخطوط اهلاتف الثابت إىل عدد

اخنفضت بشكل تدرجيي على مر إال أا سبة يف فرتة الدراسة كانت أكرب ناليت  يف سنة األساس  33,63
 بينما سوريا، ذي يعترب األوسع بني الدولال ] 33,63- 19,70[السنوات العشر، وتراوحت النسب بني جمال 

ليبلغ أعلى مستوى يف سنة  10,48أين تراوح  2000فقد عرف مسار هذه النسبة ارتفاعا تدرجييا منذ سنة 
  )20- 5الشكل رقم (19,94مبعدل   2010

   



   -ياتتحدوال واقعال –ية ربالتجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال

 
289 

  في سوريا واإلمارات 2010- 2000النسبة المئوية لخطوط الهاتف الثابت إلى عدد السكان خالل 20-5الشكل رقم 

  

  من إعداد الباحث بناءا على قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

  05أنظر امللحق رقم  املتعلقة باشرتاكات اهلاتف الثابتإللقاء نظرة شاملة عن االرقام 

  

  تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية مؤشرات: المطلب الثالث

 (IDI)لرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا 3-1

 2009يف مارس (IDI*)القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقدم االحتاد الدويل لالتصاالت الرقم 
لوضع مرجعية لقياس التطورات اجلارية يف  (WSIS**)تلبية لدعوات وردت من القمة العاملية تمع املعلومات

علومات كأداة للقياس املرجعي لتطورات تكنولوجيا امل  (IDI)ويستفاد من هذا الرقم القياسي. جمتمع املعلومات
واالتصاالت ولتقييمها، وملراقبة الفجوة الرقمية فهو مؤشر مركب يتألف من أحد عشر مؤشرا خمتلفا جممعني ضمن 

  ).21- 5الشكل( ثالثة مؤشرات فرعية

   

                                                           
*ICT Development Index 
**World Summit on the Information Society 
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  مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 21- 5الشكل
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33 100 
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33 100 
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33 100 

 ا���� ا�/����� �@��&�ق .11�����م ا������  

  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

، )املؤشر الفرعي للنفاذ( تقيس املؤشرات الفرعية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها 
، والقدرة على )املؤشر الفرعي لالستعمال( واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكثافة االستعمال

 ). ؤشر الفرعي للمهاراتامل( استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل فعال

لسنيت  *يف الدول العربية (IDI)نسلط الضوء على الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  ) 9- 5اجلدول( 2002و 2007

                                                           
  مل تدرج كل من العراق، السلطة الفلسطينية، جيبويت والصومال لعدم توفر البيانات*
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في الدول العربية 2002و 2007الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنتي  9- 5الجدول رقم  

 البلد الرتتيب IDI2007  الرتتيب IDI2002 تغيري الرتتيب IDIتغري 

 االمارات العربية 1 29, 5 2 3,27 1 2,02

 البحرين 2 4,69 1 3,30 -1 1,40

 قطر 3 4,44 3 2,84 0 1,61

 العربية السعودية 4 3,62 7 2,13 3 1,48

 الكويت 5 3,57 4 2,77 -1 0,80

 لبنان 6 3,43 5 2,53 -1 0,90

 األردن 7 3,06 6 2,36 -1 0,70

 عمان 8 3,00 8 2,12 0 0,88

 ليبيا 9 2,84 9 2,08 1 0,77

 تونس 10 73, 2 10 1,86 1 0,88

 سوريا 11 2,66 12 1,69 1 0,98

 مصر 12 2,54 11 1,81 -1 0,72

 اجلزائر 13 2,51 13 1,61 0 0,90

 املغرب 14 2,34 14 37, 1 0 0,97

 السودان 15 1,56 16 1,03 1 0,53

 اليمن 16 1,47 15 1,04 -1 0,42

 موريتانيا 17 1,36 17 1,00 0 0,36

 جزر القمر 18 1,17 18 0,91 0 0,26

  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

اإلمارات العربية املتحدة الرتتيب اإلقليمي من حيث الرقم القياسي  لتنمية تكنولوجيا املعلومات  تتصدر 
بفضل  التقدم الالفت الذي أحرزته يف هذا الرقم خالل فرتة السنوات اخلمس، وهو  2007واالتصاالت لعام

ية تكنولوجيا املعلومات األعلى يف املنطقة، ومن بني أعلى املكاسب  احملققة يف الرقم القياسي لتنم
الذي حققته اإلمارات العربية املتحدة  (IDI)ومع ذلك فإن قيمة الرقم القياسي. عامليا (IDI)واالتصاالت

) 7.50(اليت حتتل الصدارة عامليا مثل السويد (IDI)ال يزال بعيدا عن األرقام القياسية) 5.29(وهو 2007عام
  ).7.22(أو الدامنارك) 7.26(أو مجهورية كوريا

وتلي اإلمارات العربية املتحدة يف الرتتيب اإلقليمي من حيث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات 
ة ومجيع هذه البلدان قد حققت منوا يكل من البحرين وقطر واململكة العربية السعود  20071واالتصاالت لعام

وتربز أيضا سورية ). واحدة IDIر من نقطةأكث( خالل فرتة السنوات اخلمس (IDI)عاليا يف الرقم القياسي
فرغم أن قيم الرقم . واجلزائر واملغرب للتقدم امللحوظ الذي أحرزته يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                                                           
  2008تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية يف االحتاد الدويل لالتصاالت، نوفمرب / االتصاالت قاعدة بيانات مؤشرات1
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القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها كانت أقل من بلدان أخرى يف املنطقة، فإن النمو الذي 
  .الرقم القياسي كان الفتا من الناحية النسبيةحققته يف هذا 

أما السودان واليمن وموريتانيا وجزر القمر، فقد جاءت يف أسفل القائمة االقليمية للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 
لإلمارات العربية املتحدة يف السنة  (IDI)، وجلميعها قيم للرقم القياسي2007املعلومات واالتصاالت لعام

  . وهذه البلدان األربعة هي أيضا األقل دخال للفرد الواحد يف املنطقة ).نفسها

متوسط التغريات لفرتة مدا مخس سنوات يف كل من املؤشرات الفرعية الثالثة للرقم  10-5يلخص اجلدول 
  .idiلتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  القياسي

لمؤشرات الفرعية للرقم القياسي قيمة ل2007- 2002 متوسط التغيرات لسنوات 10-5الجدول رقم 

idi والعالم للدول العربية  

  الدول العربية العامل

التغري يف القيمة 
2002-2007  

متوسط القيمة 
2007 

التغري يف القيمة 
2002-2007  

متوسط القيمة 
2007 

متوسط القيمة 
2002 

0,92 3,40 0,91 2,91 2,00 IDI 

 املؤشر الفرعي للنفاذ 2,08 3,48 1,40 3,91 1,23

 املؤشر الفرعي لالستعمال 0,21 0,86 0,65 1,43 0,89

 املؤشر الفرعي للمهارات 5,40 5,84 0,45 6,31 0,37

  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

املنطقة يف جمال تنمية  تأخرللدول العربية دون املتوسط العاملي مظهرا  idiقيمة كان متوسط  2007ففي عام  
قارب التقدم الذي احرزته الدول العربية يف  2007و  2002و بني عامي . لومات واالتصاالتتكنولوجيا املع

يف املنطقة جاء اعلى مما   idiبقيمة العامل، االمر الذي يعين ان النمو النسيب للرقم القياسي  idiالرقم القياسي 
  .سهاكان عليه يف العامل يف الفرتة نف

  

  المؤشر الفرعي للنفاذ 1- 3-1

يف الدول  (idi)خالل فرتة السنوات اخلمس ، كان النمو القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 
العربية مدفوعا بتحسينات كبرية يف البنية لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و يف النفاذ اليها، مما ادى اىل زيادة 

 1.23زيادة مبقدار ( يف املنطقة ، على حنو اعلى من الزيادة العاملية 1.40قيمة املؤشر الفرعي للنفاذ مبقدار 
ن متوسط املؤشر الفرعي للنفاذ يف الدول العربية ال يزال دون املتوسط كا  2007، و مع ذلك ، يف عام ) نقطة
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العاملي ، اذن ستحتاج املنطقة ملواصلة جهودها الرامية اىل حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 
  . و حتسني النفاذ اليها كي تدرك املتوسط العاملي

  1المؤشر الفرعي لالستعمال 2- 3-1

بلغ  2007في عام ف، 2007و  2002يف املنطقة بني عامي د املؤشر الفرعي لالستعمال منوا معتدال شه
  :، كان سببهنقطة عامليا 1.43نقطة ، مقارنة مبتوسط قدره  0.86متوسط قيمة املؤشر الفرعي لالستعمال 

  .غياب االقبال على النطاق العريض املتنقل او ضعفه �
  النادر جدا للنطاق العريض الثابت االنتشار �

، انفردت االمارات العربية املتحدة و البحرين و قطر و اململكة العربية السعودية مبعدالت وبني مجيع الدول العربية
  .2007انتشار للنطاق العريض الثابت و املتنقل تفوق مثيالا يف البلدان النامية عام 

  2المؤشر الفرعي للمهارات 3- 3-1

على يف املؤشر الفرعي للمهارات من ذاك أ،متوسط مكاسب 2007و  2002املنطقة ما بني عامي  حققت
  : بنموذج ذي ثالث مراحل متتابعة يقوم عليه املؤشر تحسنال افسر هذيو ، رتة نفسهاالذي يف العامل للف

لوجيا املعلومات و تتقدم البلدان حنو التحول اىل جمتمعات معلومات بان تطور اوال البنية التحتية لتكنو  �
  .االتصاالت و سبل النفاذ اليها

  .استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و كثافة االستعمال �
حتقيق تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املفعل بالقدرات او املهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  �

  .و االتصاالت

المارات العربية املتحدة بني الدول العربية كافة يف ان شهدت زيادة ، انفردت ا 2007و  2002و يف الفرتة من 
و هذا يشري اىل ان معظم البلدان يف املنطقة . اعلى يف املؤشر الفرعي لالستعمال عنها يف املؤشر الفرعي للنفاذ

املعلومات و  من مث فان منو تكنولوجيالوجيا املعلومات و االتصاالت ، و هي يف املرحلة االوىل من تنمية تكنو 
  .االتصاالت ينصب على حتسينات يف البنية التحتية و النفاذ

  :يعود التقدم احلاصل يف املؤشر الفرعي للنفاذ يف الدول العربية بصورة اساسية اىل

                                                           
  2009أوىف، أنظر االحتاد الدويل لالتصاالت، الفصل الثالث،  تفاصيل1
  http://www.infocom.tn/index.php?id=1أنظر  2
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  .التحسينات يف انتشار اخلدمة املتنقلة اخللوية �
  .اخلمسيف فرتة السنوات حتسن عرض نطاق االنرتنت الدويل لكل مستعمل انرتنت  �

منه يف العامل خالل فرتة السنوات اخلمس  علىأدول العربية لي للمهارات يف اكان متوسط الزيادة يف املؤشر الفرع
نسبة االلتحاق (، و مرد ذلك اىل املكاسب املعتدلة اليت حتققت يف املؤشرات الثالثة مجيعها يف املؤشر الفرعي 

 2007و حبلول عام ) . العايل و االملام بالقراءة و الكتابة بني الكبار باملدارس الثانوية و نسبة االلتحاق بالتعليم
، كان ملا يقرب من نصف الدول العربية املدرجة يف الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 

(idi) رب  و اليمن مؤشر فرعي للمهارات يفوق  املتوسط العاملي ، يف حني ان بعض البلدان االخرى ، مثل املغ
  .1و السودان و جزر القمر و موريتانيا، جاءت بوضوح دون املتوسطني  العاملي و االقليمي

 تصاالتسلة اسعار تكنولوجيا المعلومات و اال 3-2

من اجل رفع  2009عرض االحتاد الدويل لالتصاالت سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف مارس 
تكنولوجيا املعلومات و مستوى الوعي بتأثري اسعار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على استعمال 

ت و االتصاالت يف بالدهم و ليتيح لصانعي السياسات تقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومااالتصاالت، و 
  . قياسها باملقارنة مع تلك التكلفة يف البلدان االخرى

  .بلدا 150و ضمت سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت العاملية اخلاصة باالحتاد ما جمموعه 

  :التصاالت من ثالث سالل فرعيةو ا ف سلة اسعار تكنولوجيا املعلوماتو تتأل

  .اهلاتف الثابت سعارأ �
  .الثابتةاخلدمة  سعار خدمات االنرتنت عريض النطاق عرب وأ �
  )22-5الشكل(.اخلدمة املتنقلة اخللوية أسعار �

   

                                                           
  2009أوىف، أنظر االحتاد الدويل لالتصاالت، الفصل الثالث،  تفاصيل1
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سلة أسعار22- 5الشكل

  

  

  

  

  

  

  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات،  :المصدر

  

و كنسبة مئوية من الدخل  (ppp*) وفق تعادل القوة الشرائية بالدوالرسلة فرعية بالدوالر االمريكي، و  تعرض كل
تكنولوجيا و تدمج السالل الفرعية الثالث يف قيمة واحدة لسلة اسعار . القومي االمجايل للفرد الواحد شهريا

  .1، و هي القيمة اليت حتدد  الرتتيب االمجايلاملعلومات و االتصاالت

ويرد يف هذا القسم حتليل . االتصاالت سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و يصنف ترتيب البلدان على اساس قيمة 
  .يف الدول العربية 2008لنتائج سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت لعام 

 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتالنتائج اإلجمالية لسلة اسعار  1- 3-2

 12.1، يف الدول العربية 2008االت لعام يف املتوسط تقابل قيمة سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و االتص 
من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي االمجايل يف تلك البلدان، و هذا يتماشى مع املتوسط العاملي %
  ).% 1.6(، و لكنه بعيد عن متوسط البلدان املتقدمة ،) % 15.1(

، فضال عن مسامهة كل االتصاالت يف الدول العربيةتوزيع سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و 23-5الشكليبني 
عية االغلى يف مجيع لدول العربية، السلة الفر و ،سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتسلة فرعية يف تكلفة 

  .الثابت، هي السلة الفرعية للنطاق العريض باستثناء سلطنة عمان واملغرب

                                                           
*Purchasing power parity 

1 http://www.investopedia.com/terms/p/ppp.asp 
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2008في الدول العربية وفق السالل الفرعية لسنة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسلة أسعار 23- 5الشكل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات،  :المصدر

فتتفاوت . تكنولوجيا املعلومات و االتصاالتهناك اختالفات كبرية يف املنطقة فيما يتعلق االمر بأسعار خدمات 
اليت تعد من بني البلدان من االمارات العربية املتحدة %  0.5سلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت من 

يف جزر %  48.8اىل  كنولوجيا املعلومات واالتصاالتالعشرة االوائل عامليا ذات التكلفة االدىن لسلة اسعار ت
  .القمر

االمارات العربية املتحدة هي البلدان يف املنطقة اليت تنخفض فيها اململكة العربية السعودية و  ،الكويت ،حرينالب 
الل من جهة اخرى، فان سو  ،ن املتوسط يف البلدان املتقدمةاالتصاالت عسلة اسعار تكنولوجيا املعلومات و 

  .جزر القمر تزيد عن متوسط البلدان الناميةو موريتانيا ، اسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اليمن

  

سلة و كحال معظم املناطق ، فان االسعار املرتفعة للنطاق العريض الثابت هي السبب الرئيسي الرتفاع قيم  
االتصاالت ، كتلك القيم يف سورية  او السودان او اليمن او  موريتانيا او جزر اسعار تكنولوجيا املعلومات و 

  .القمر
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 1لسلة الفرعية للهاتف الثابتا 2- 3-2

هي تشمل رسوم االشرتاك الشهري و  ،اهلاتف الثابت املنزلية احمللية متثل السلة الفرعية للهاتف الثابت تكلفة خدمة
خارج وقت  15يف وقت الذروة و  15) (اخلدمة الثابتة (مكاملة حملية اىل نفس  شبكة  30اضافة اىل تكلفة 

  .قائقمدة كل منها ثالث د) الذورة

في  الفرعية للهاتف الثابتاالقتصادات العشرة األولى ذات التكلفة األدنى للسلة 24- 5الشكل

  2008الدول العربية لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات،  :المصدر

، تليها اسعار سورية بفارق دوالر امريكي 0.8بـ يمن هي االدىن يف الدول العربية اسعار اهلاتف الثابت يف ال
، حيل اليمن يف املركز الثاين عامليا االسعار العاملية للهاتف الثابت مقارنتهما مع وعنددوالر امريكي،  1.2بـ بسيط 

  .حتل سورية املركز الرابعتف الثابت بداللة القوة الشرائية، و من حيث اخنفاض اسعار اهلا

الدول العربية املدرجة يف سلة  كل  بني ىغلان اسعار اهلاتف الثابت يف سلطنة عمان هي األ، فومن ناحية اخرى 
يف املنطقة من تأيت املغرب ثانيا و ، دوالر امريكي 32.6بـ ملعلومات واالتصاالت االقليمية اسعار تكنولوجيا ا

  . دوالر امريكي 27.4بـ حيث غالء االسعار 

                                                           
  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات، 1
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ي للفرد الواحد يف من الدخل القومي االمجايل الشهر  %4.8للهاتف الثابت  ، تقابل السلة الفرعيةيف املتوسط
جزر القمر هي املغرب وموريتانيا و ، أما يف البلدان املتقدمة%  1.4عامليا و  % 7.3، مقارنة بـ الدول العربية

  .البلدان الوحيدة يف املنطقة بسلة فرعية للهاتف الثابت اعلى من املتوسط العاملي

 لة الخلوية سلة الفرعية للخدمة المتنقال 3- 3-2

لالستعمال الشهري للخدمة ) استعمال خفيف(اخللوية سعر السلة العادية  ة الفرعية للخدمة املتنقلةتقابل السل
هي تشمل و . Teligenشركة  /(OCDE)ةاالقتصادي على اساس منهجية منظمة التعاون والتنميةاملتنقلة 

، يف نسب حمددة سلفا من الدقائق ) على الشبكة و خراج الشبكة و اىل خط ثابت( شهريا  صادرةمكاملة  25
  .1(sms)رسالة من خدمة الرسائل القصرية  30، اضافة اىل 

من دخلها القومي االمجايل الشهري  للفرد %5.5ة املتنقلة يف الدول العربية متثل تكلفة السلة الفرعية للخدم
  . لفة السلة الفرعية للهاتف الثابتقليال من متوسط تك ، اي اكثركمتوسط  الواحد

و . ، االدىن يف املنطقةدوالر امريكي 4.1احملددة بـ اسعار اخلدمة املتنقلة اخللوية  يف االمارات العربية املتحدة تعد 
اخللوية  بداللة  يعد هذا البلد من بني البلدان اخلمسة عشر االوائل عامليا من حيث السلة الفرعية للخدمة املتنقلة

  . (ppp)تعادل القوة الشرائية

  .2اغلى االسعار يف املنطقة متثلدوالر امريكي  22.2واملغرببـ  ، فان يف لبنانمن ناحية اخرى

   

                                                           
1 http://www.oecd.org/ 

  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات، 2
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للخدمة المتنقلة الفرعية االقتصادات العشرة األولى ذات التكلفة األدنى للسلة 25- 5الشكل

  2008الخلوية في الدول العربية لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات،  :المصدر

الفرد من الدخل الدول العربية العشر االقل تكلفة يف اسعار اخلدمة املتنقلة اخللوية من حيث نصيب الشكل ظهر ي
يف االمارات العربية املتحدة %  0.2ترتاوح سالهلا الفرعية للخدمة املتنقلة اخللوية ما بني  ، حيثالقومي االمجايل

ستوى عال من الدخل ، االمر الذي يف لبنان، حيث تعوض االسعار املرتفعة للخدمة املتنقلة اخللوية مب%  4.6و
  .ةة منها يف بلدان اخرى يف املنطقجعل اخلدمات املتنقلة اخللوية ايسر تكلف

العامل من حيث التكلفة االدىن للسلة  يف الكويت هي من بني البلدان العشرة االوائلاالمارات العربية املتحدة و  
، % 11.8بـ املغرب و ، خل القومي االمجايل للفرد الواحدالفرعية للخدمة املتنقلة اخللوية كنسبة مئوية من الد

دان الوحيدة يف املنطقة بسلة فرعية للخدمة املتنقلة اخللوية هي البل % 25.7بـ جزر القمرو  % 14.1بـموريتانيا 
  . من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي االمجايل%  7.6املقدر بـاعلى من املتوسط العاملي 

 بتةالسلة الفرعية لألنترنت عريض النطاق في الخدمة الثا 4- 3-2

حتسب السلة الفرعية لألنرتنت عريض النطاق يف اخلدمة الثابتة على اساس سعر االشرتاك الشهري يف اخلطة 
  . 256kbits/s1االولية للنطاق العريض الثابت ، حبد ادىن من السرعة قدره 

                                                           
1http://www.oecd.org/ 
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ترتاوح  حيث، غلى بني السالل الفرعية الثالثعريض النطاق يف اخلدمة الثابتة األالسلة الفرعية لألنرتنت  تعد
  .قمريف جزر ال امريكيدوالر  449يف مصر ودوالر امريكي  8.3االسعار بني 

اال ان هذا . يكية االمسيةسة بالدوالرات االمر االثانية عامليا فيما يتعلق بأسعار اخلدمة املتنقلة املق حتتل مصر املرتبة
  )26- 5الشكل(   .ر االرخصابعيد عن قائمة البلدان العشرة االوائل يف العامل ذات االسعالبلد 

لألنترنت عريض الفرعية االقتصادات العشرة األولى ذات التكلفة األدنى للسلة 26- 5الشكل

  2008في الدول العربية لسنة  النطاق في الخدمة الثابتة

  

  

  

  

  

  

  

  

  2009، االتحاد الدولي لالتصاالتالخصائص االحصائية لمجتمع المعلومات،  :المصدر

رخص للنطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من لعشرة يف املنطقة ذات االسعار األالبلدان ا تظهرحسب الشكل 
 10.7يف االمارات العربية املتحدة و %1,1، حيث ترتاوح أسعارها بني للفرد الشهري الدخل القومي االمجايل

  . يف املغرب% 

ء مقارنة لثابت يف املغرب منخفضة بعض الشيخبالف معظم البلدان يف املنطقة ، فان اسعار النطاق العريض او 
  . اخلدمة املتنقلة اخللويةبأسعار اهلاتف الثابت و 

خللوية يف املغرب مرتفعة اخلدمة املتنقلة االخرى فان اسعار اهلاتف الثابت و سعار يف الدول العربية اوباملقارنة مع األ
وضع خدمات تكنولوجيا ن مبادرات السياسة العامة خلفضها ميكن ان يكون هلا اثر كبري يف أنوعا ما، مما يوحي ب

  .االتصاالت هذه يف متناول شطر اكرب من السكان بأسعار معقولةاملعلومات و 
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ومي من دخلهما الق%  100جزر القمر اكثر من للنطاق العريض الثابت يف اليمن و السلة الفرعية  وتقابل
  . ، و بالتايل فهو بعيد عن متناول غالبية سكاماد الواحد شهريااالمجايل للفر 

ومي االمجايل للفرد الواحد شهريا، فهي من الدخل الق%  89متثل اسعار النطاق العريض الثابت يف موريتانيا و 
يها اسعار من الدول العربية االخرى اليت ترتفع فو  ،دمات اكثر شعبية و بأسعار معقولةن جتعل اخلأايضا اظ من 
ميكن تعليل االسعار ، %36بـالسودان و  % 35بـ، سورية الثابت نوعا ما مقارنة مع الدخل النطاق العريض

  . بت جزئيا بنقص التوصيلية الدوليةاملرتفعة للنطاق العريض الثا

خلفض  ميكن ملبادرات سياسية لتحسني عرض نطاق االنرتنت الدويل يف هذه البلدان ان تكون منطلقا جيداكما 
  .اسعار النطاق العريض الثابت

و مل تصل اية دولة عربية اىل مصاف البلدان العشرين االوائل من حيث التكلفة االدىن للسلة الفرعية للنطاق 
، حىت الدول العربية اليت تقل فيها السلة عليهو  ،االمجايلالعريض الثابت بداللة نصيب الفرد من الدخل القومي 

مثل االمارات العربية املتحدة و البحرين و ( يض الثابت عن املتوسط يف البلدان املتقدمة الفرعية للنطاق العر 
اىل املستويات السعرية لالقتصادات  ار النطاق العريض الثابت لديها والتقدمميكنها مواصلة خفض اسع) الكويت

  .االكثر تقدما من حيث االقبال على النطاق العريض الثابت
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  جهود المنطقة العربية في تعزيز التجارة االلكترونية :المبحث الثاني

من خالل هذا املبحث نسلط الضوء على اجلهود العربية الرامية إىل بعث وتطوير التجارة االلكرتونية وما يتصل ا 

ص، من مفاهيم كتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتقنية من خالل املسامهات االقليمية والدولية يف هذا اخلصو 

باإلضافة إىل استعراض ما قامت به جهات عربية عدة يف حماولة منها لالرتقاء باحملتوى الرقمي العريب، من خالل 

  :املطالب التالية

  التجارة االلكترونية العربية  تطوير دور جامعة الدول العربية في: المطلب األول

  ومات واالتصاالتجهود الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعل: المطلب الثاني

  مساهمة الدول العربية في االرتقاء بالمحتوى الرقمي العربي: المطلب الثالث

  

  التجارة االلكترونية العربية  تطوير دور جامعة الدول العربية في: المطلب األول

تكنولوجيا املعلومات أبدت جامعة الدول العربية اهتمامها يف تفعيل وتعزيز التشارك بني الدول االعضاء يف جمال 
يف املنطقة العربية، وجتسد هذا االهتمام يف انشاء ... واالعمال االلكرتونية ةواالتصاالت والتجارة اإللكرتوني

هيئات وجلان على مستوى اجلامعة تبث يف القضايا ذات الصلة وحتيني أهداف ومهام هيئات سالفة، واحلث 
 :يليوتقدمي املساعدة للهيئات واللجان على مستوى كل دولة عربية، نورد بعضا من هذه املبادرات يف ما 

  :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1-1

باإلعالن  1997فرباير  17بتاريخ  1317اختذ الس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية قراره رقم 

ووافق الس يف ، 19981جانفي 1عن إقامة منطقة جتارة حرة عربية كربى خالل مدة عشر سنوات بدءا من 

هذه املنطقة متضمنا األسس والقواعد واآلليات التنفيذية والربنامج الزمين  إلقامةنفس القرار على الربنامج التنفيذي 

للتخفيض يف الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل املفروضة على كافة السلع العربية ذات املنشأ الوطين 

  .ة األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربيةاملتبادلة بني الدول العربي

                                                           
دور جامعة الدول العربية في تنمية وتيسير التجارة االلكترونية بين الدول العربية، ملحق أول، جامعة الدول العربية، رأفـت عبد العزيز غنيم، 1

  10، ص2002مصر، 
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هي عبارة عن اتفاق بني الدول العربية اليت وافقت على التبادل احلر فيما بينها وفقا التفاقية حمددة البنود و 

الربنامج التنفيذي ملنطقة "ووفقا لربنامج زمين حمدد " إتفاقية تنمية وتيسري التبادل التجاري بني الدول العربية ""

الذي يقضي بالتخفيض التدرجيي للرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات االثر " تجارة احلرة العربية الكربى ال

  ).2007حىت  1998من(املماثل على مدار عشر سنوات 

قامت مخسة عشر دولة بتطبيق الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى، واعلنت اجلمهورية اجلزائرية 

االردن ،  : اا ستدخل حيذ التطبيق بعد االنتهاء من االجراءات اليت متكنها من التطبيق والدول االعضاء هي

االمارات، البحرين ، اجلزائر ، السعودية ، سوريا ، السودان، العراق ، عمان، فلسطني ، قطر ، الكويت، لبنان، 

  .ليبيا، مصر ، املغرب

  :، ومت ذلك من خاللااللكرتوين للبيانات اجلمركية وتبسيط االجراءات التبادلمن أولوياا الوصول إىل 

اعداد نظام الكرتوين لنموذج الرتانزيت العريب املوحد على االنرتنت يهدف اىل تسهيل عملية الرتانزيت بني الدول  - 
  .العربية

املتبادلة الكرتونيا من خالل الوصول اىل منوذج مجركي عريب موحد يتم من خالل التخليص اجلمركي للسلع  - 

 شبكة االنرتنت

اعداد موقع على شبكة االنرتنت خاص مبنطقة التجارة احلرة العربية الكربى يربط هذا املوقع كافة املواقع اخلاصة  - 

ركية باملصاحل واهليئات والدواوين اجلمركية يف العامل العريب، كما يتضمن جمموعة قواعد بيانات منها قاعدة التعرفةاجلم

كما حيتوى املوقع على ،  بثالث لغات العربية واالجنليزية والفرنسية لكافة السلع مصنفة وفقا للنظام املنسق للسلع

جمموعة اخرى من قواعد البيانات منها بيانات املصدرين واملستوردين يف الدول العربية وكذلك قواعد بيانات 

 .تصادي واالجتماعي وجلانه الفنيةإحصائية وقواعد بيانات خاصة بقرارات الس االق

  

  1مجلس الوحدة االقتصادية التابع للجامعة العربية 1-2

يقوم جملس الوحدة االقتصادية التابع للجامعة العربية مبساع محيدة من أجل تأمني احلماية الالزمة للتجارة 

وذلك من خالل إنشاء أول  ،باملعلوماتية يف العاملاإللكرتونية العربية بعد تزايد عمليات القرصنة واجلرائم املتعلقة 

  . العربية حيث تبني األرقام اإلحصائية إىل منوها املتزايد يف اآلونة األخريةالتجارة اإللكرتونيةشركة عربية لتأمني 

                                                           
  /http://council.caeuweb.orgجملس الوحدة االقتصادية على املوقع  1



   -ياتتحدوال واقعال –ية ربالتجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال

 
304 

ديد على خلفية اتساع ساحة ارتكاب اجلرائم ومعدالت اخرتاق املعلومات داخل شبكة يأيت هذا املشروع العريب اجل

وخاصة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب  ،العربية للقرصنة والسرقة التجارة اإللكرتونيةاإلنرتنت وهذا يعرض املعامالت 

  .يؤدي وضع عائق حقيقي أمام التجارة العربية نات واملعلومات، األمر الذي البيا

التجارة أكد الس الوحدة االقتصادية جلامعة الدول العربية على ضرورة إجياد تشريعات قانونية لتنظم  

على مصاحل الدول العربية للحد من عمليات القرصنة وسرقة للمعلومات،   من أجل احملافظة عربياً اإللكرتونية

وخاصة أن كثريًا من الدول العربية اصبح ميتلك الفرص يف جمال صناعة الربجميات ونظم املعلومات وابتكار الربامج 

ني املعلومات واالتصاالت برأس مال سعى جملس الوحدة االقتصادية العربية إلنشاء شركه عربيه لتأم -  .وتطويرها

  .ماليني دوالر دف إنتاج وتسويق أجهزة وأنظمة تأمني ومحاية املعلومات واالتصاالت بأيد عربية 5مبدئي 

التجارة لكون العريب  –يف التعامل العريب يف التجارة االلكرتونية  األساس الذي تبىن عليه يف عملية التبادلإجياد  - 

العربيةتنحصرعلى األغلب يف االسترياد للمنتجات والبضائع والسلع واخلدمات من املصدرين الدوليني، اإللكرتونية

مستهلكة للسلع تجارة العربية الل عجي، مما إللكرتونية هي الدول غري العربيةاأي الطرف الفعال واملؤثر يف التجارة 

 .1واملنتجات األجنبية

  

  :مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات 1-3

بناء على قرار جملس جامعة الدول العربية رقم  1992مت إنشاء جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات عام 

ء العرب اهتماما كبريا ذا ، وقد أوىل الزعما1086املبين على قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم  5193

  :ها فيما يلييهتم الس بالوصول إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجز الس، 

تنسيق وتوحيد جهود الدول األعضاء بالس لتحقيق التعاون الوثيق بني الدول العربية يف إنشاء وتطوير وحتسني  - 

 .مرافق وخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات

اتيجية عربية لتطوير قطاع االتصاالت دف تيسري االتصاالت بني أجزاء الوطن العريب وبينه وبني وضع اسرت  - 

  .العامل اخلارجي ، وتنمية جمتمع االتصاالت وتقنية املعلومات

تأمني مصاحل الدول العربية يف املنظمات الدولية يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات، بالتنسيق املشرتك وتوحيد  - 

  .اجلهود واملواقف وإبداء املشورة والتوصية يف هذا اال

                                                           
،على اخلط،  19/06/2011قاسم النعيمي، التجارة االلكرتونية بني الواقع واحلقيقة، كنانة أون الين، 1

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280116  
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  .تنمية جمتمع االتصاالت وتقنية املعلومات العريب وتطوير الوسائل الفنية والبحث العلمي يف هذا اال - 

العمل على توحيد التشريعات واألنظمة واملصطلحات املتعلقة بشؤون االتصاالت وتقنية املعلومات واعتماد  - 

  .فات فنية موحدةمواص

العمل على االستفادة من املعاهد التدريبية واملراكز القومية للبحوث يف جماالت االتصاالت وتقنية املعلومات  - 

  .والتنسيق فيما بينها وإعداد الكوادر البشرية اليت تتطلب تشغيل هذا القطاع

  .تعزيز تبادل املساعدات والتعاون الفين بني الدول العربية - 

البحث عن آليات تعزيز التعاون مبدينة وهران اجلزائرية أكد الس على  2012جوان 4ويف دورته املنعقدة يوم 

واليت من بينها مشروع إطالق النقطة العلوية ''العريب البيين لرتقية جماالت تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت 

ستغالل األمثل للمكتبات اإللكرتونية، من خالل هذا ، اال''العربية، الذي يتيح التأسيس لفضاء إلكرتوين عريب

 شبابالباملائة من  80نسبة ''واالستفادة من خمتلف حمتوياا العلمية واملعرفية، خاصة أن '' الفضاء االفرتاضي''

ة وترقية التوصيل اإللكرتوين العريب، إىل جانب حمط، دعم يعتمدون على اللغة العربية يف حبوثهم العلمية العريب

لتقييم األعمال املنجزة من قبل الدول األعضاء يف جماالت تطوير تكنولوجيات اإلعالم، من خالل اآلفاق املسطرة 

 .1من قبل جامعة الدول العربية وما ينتظره املواطن العريب

  :لجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات 1-4

اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات، وهي جلنة على مستوى اخلرباء، من جملس الوزراء العرب  تنبثق

لالتصاالت واملعلومات ومكتبه التنفيذي، ومهمتها مناقشة املوضوعات اليت يتم عرضها على املكتب التنفيذي 

ة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات جدير بالذكر أن اللجن. وجملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات

  2.تنعقد مرتني يف العام قبل اجتماعات املكتب التنفيذي والس الوزاري

  :من أهم ما أوصت اللجنةالعربيةالدائمةلالتصاالت واملعلومات

  .تالتجارةاإللكرتونيةلتأمينتسهيال" اإلنرتنت" تطويرشبكاتاالتصاالتواملعلوماتفيالدواللعربيةوربطهابالشبكةالعاملية - 

                                                           

  http://www.vitaminedz.comواملعلومات بوهران، على املوقعاجتماع جملس الوزراء العرب لالتصاالت 1
  http://www.ictqatar.qaآي سي يت قطر ، ، الس األعلى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القطري2
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   استخدامالتجارةاإللكرتونيةفيمجااللعالقاتالتجاريةواملاليةبني - 

     . الدوالألعضاءواعتبارهاإحدùدعائمالسوقالعربيةاملشرتكة 

"  21 االسرتاتيجيةالعربيةالقتحامالقرنال" تبين وجتسيدمشروعوثيقة - 

   . لعريبحوملنطلقامتجتمعاالتصاالتوتقنيةاملعلوماتعل#املستوùا 

   الرتكيزعل#مجاالتاالتصاالتواملعلوماتواحملاوراليت - 

ماملنطقةوتتماش#معالتوجهاتالعامليةالتيمنهاحتريرسوقاالتصاالتوإصدارالقوانينالتيتحققذلكوضمانتحقيقشموليةخدماتا 

   . التصاالت

 املباشرةوغرياملباشرةمعانتقالرباجماحلاسبومنتجاتتقنيةوالضرائب  اطالقمجتمعاالتصاالتوتقنيةاملعلوماتوإلغاءالتعرفةاجلمركية -  

     . املعلومات 

  .العربيلدخولعصرتكنولوجيااملعلومات    التوسعفيالربناجماإلقليميالعربيإلعدادالطفل - 

  .احلاسب    وضعوتنفيذبرناجمإقليميلمحوأمية - 

  .إنشاءجامعةعربيةلتنميةصادراتصناعة املعلومات - 

   . عامليةلتصنيعمكوناتاحلاسب -  لألعماالإللكرتونيةوأخرùعربية   إنشاءشركةعربية - 

  .1التشريعاتلضماحنقوقامللكيةالفكرية    إنشاءموقععل#اإلنرتنتلحصرأسواقالبورصاتالعربيةووضع- 

 

 

  )آرنت(الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت 1-5

وتقنية املعلومات مبناسبة الندوة األوىل هليئات تنظيم يئاتتنظيم االتصاالت هلشبكة العربية المت اإلعالن عن تأسيس 
حبضور  2003) نيسان(أبريل  21إىل  19االتصاالت يف املنطقة العربية اليت انعقدت يف اجلزائر يف الفرتة من 

 .بلدا عربيا 15ممثلني عن هيئات التنظيم وإدارات مكلفة بالتنظيم ومشغلني يف 
                                                           

  http://www.albawaba.comط ، على اخل2001/ 20/02املعلومات، موقع البوابة، اللجنة العربية لالتصاالت و 1
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 ارات املكلفة بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف املنطقة العربية وتضم الشبكة هيئات التنظيم واإلد

  :ومن بني أهم أهداف الشبكة

  .تبادل اخلربات يف جمال تنظيم االتصاالت - 

  .التنسيق من أجل حتقيق االنسجام يف املمارسات التنظيمية يف الوطن العريب - 

وشفافة بغرض تشجيع التطوير والتحديث للشبكات إعداد سياسات ومناذج تنظيمات وإجراءات عادلة  - 
  .وخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات يف الوطن العريب

  .املسامهة يف بناء القدرات لدى أعضائها بتبادل اخلربات والتعاون يف جمال التدريب - 

  .متابعة التطورات العاملية يف القطاع لتسهيل إدماجها يف الوطن العريب - 

  .ى تعميم هيئات تنظيم القطاع يف كل البلدان العربيةالتشجيع عل - 

التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية وشبكات تنظيم القطاع األخرى يف حدود أهداف الشبكة واملسامهة يف  - 
  .1يةتوفري مناخ جذاب لالستثمار يف املنطقة العرب

  :2التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت المكتب اإلقليمي العربي 1-6

من الدول  22وهو خيدم  1991جبمهورية مصر العربية عام ) ARO(مت إنشاء املكتب اإلقليمي العريب 
 .والشركاء، والذين تقع معظم مقارهم االساسية يف املنطقة العربية االحتادمن أعضاء قطاعات  67االعضاء و

االستشارات، دورات   دعم للدول األعضاء يف صور متعددة عن طريقكما يقدم املكتب اإلقليمي العريب ال
تدريبية، ورش عمل، دراسات، مؤمترات إقليمية، ندوات، مشاريع ريادية ومساعدات مباشرة وكذلك عن طريق 

احلكومة   األمن السيبرياين،   : بعض الربامج والشراكات اخلاصة اليت يقوم ا االحتاد، السيما يف جماالت
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ،  بروتوكوالت االنرتنت، التنمية الريفية املتكاملة،    التجارة اإللكرتونية،  ونية، االلكرت 

  .إخل...الطب عن بعد، التعلم عن بعد،     محاية البيئة،  

 

                                                           
  http://www.aregnet.net/arعلى املوقع  ،)آرنت(العربية هليئات تنظيم االتصاالت الشبكة1
  http://www.itu.int/ITU-D/arb/index-ar.htmlموقع املكتب على الرابط، 2
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  جهود الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: المطلب الثاني

االرتقاء والنهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إال أنه ثبت أن هناك قناعة  تفاوتت اجلهود العربية يف

لدى مجيع الدول العربية بضرورة االهتمام ذا اال مقتنعني بأمهيته وحساسيته، ويف ما يلي نورد بعض األمثلة 

  .عن خمتلف االس واهليئات العربية على صعيد هذه الدول

  1القطري لى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس األع 2-1

إىل ربط أفراد اتمع بكافة وسائل ) آي سي يت قطر(يسعى الس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

  .أكثر ازدهاراً لدولة قطر  يف مستقبل الثقة  التنمية االقتصادية وتلهمهم  عجلة اليت تثري حيام وتدفع التكنولوجيا

بوصفه اجلهة املسئولة بالدولة  -  ، يتوىل الس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات2004ومنذ تأسيسه يف 

دعم رؤية دولة    -عن رسم ووضع السياسات والربامج اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتنظيم قطاع االتصاالت 

وتوفر . ا االقتصادية والبشرية للمنافسة عاملياقطر الطموحة لبناء أساس متني القتصاد املعرفة وتنمية قدرا

فقد ارتقت التكنولوجيا . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فوائد متعددة لكل من يعيش ويعمل علي أرض قطر

مبستوى اإلبداع لدى األطفال والكبار وساعدت الشركات على اختالف أحجامها من زيادة كفاءا واكتشاف 

وما زال قطاع . اهليئات احلكومية أكثر قدرة على التجاوب مع احتياجات اجلمهور أسواق جديدة، وأصبحت

 .الرعاية الصحية يشهد تطورا ملحوظا بفضل التكنولوجيا

 2006لسنة  34رقم وُحددت مهامه مبوجب املرسوم األمريي  2004لسنة  36رقم مبوجب مرسوم أمريي 

  :لقانون االتصاالت القطري يف سلطتني اساسيتني

حبماية حقوق  الس  سم وتنظيم قطاع االتصاالت، يقوماجلهة احملايدة واملستقلة املسئولة بالدولة عن ر  هبوصف

  .املستهلكني والشركات ضد أية ممارسات غري عادلة يف ظل إجراءات فتح سوق االتصاالت للمنافسة

وكجهة حكومية ترعى وتشجع االبتكارات التكنولوجية إلفادة كل مواطن ومقيم، يعمل الس على تقريب 

الذي ختدمه ومساعدة مجيع افراد اتمع علي االنسجام والتوافق مع التكنولوجيا  األجهزة احلكومية من اجلمهور

                                                           
1 http://www.ictqatar.qa/ar/about 
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حىت يتمكنوا من حتقيق أهدافهم على الصعيدين الشخصي واملهين مما يدفع عجلة التنمية االقتصادية ويلهم الثقة 

  .يف مستقبل أكثر إشراقاً وازدهارا لدولة قطر

الشركة القطرية لألقمار ى أرض الواقع، قام آي سي يت قطر بتأسيس وبغية حتقيق هذه الرؤية، وتنفيذها عل

واليت  وشركة معلوماتية"مدى"ومركز قطر للتكنولوجيا املساعدة والشركة القطرية لشبكة احلزمة العريضةالصناعية

   .باتت مجيعها تعمل بشكل مستقبل اليوم

  1:اإلماراتية الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 2-2

تأسست اهليئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة طبقًا ملرسوم القانون االحتادي رقم 

، يف شأن تنظيم قطاع االتصاالت يف الدولة؛ ومنذ تأسيسها، ختطت اهليئة )قانون اإلتصاالت( 2003لسنة  3

 .توقعات من خالل إجناز األهداف املرسومة هلا يف وقت قياسيال

وتتلخص . وتستمد اهليئة أهدافها من قانون قطاع االتصاالت والئحته التنفيذية والسياسة العليا لقطاع االتصاالت

نوعية هذه األهداف بضمان تأمني خدمات االتصاالت يف مجيع أحناء الدولة، وإجناز حتسني اخلدمات مبا يتعلق بال

والتنوع، وضمان نوعية اخلدمات مبا يتطابق مع شروط الرخصة من قبل املرخصني، وتشجيع خدمات االتصاالت 

وتقنية املعلومات يف الدولة، والرتويج لقطاع االتصاالت، وتطويره بالدولة من خالل التدريب والتنمية وتأسيس 

لول للخالفات اليت قد تطرأ بني املشغلني املرخصني، مؤسسات تدريبية ذات صلة بالقطاع، باإلضافه إىل إجياد احل

وتأسيس وتطبيق إطار للسياسات والتنظيمات، والرتويج للتكنولوجيا احلديثة، واملسامهة يف تطوير املوارد البشرية يف 

جمال الريادة الدولة، وتشجيع البحوت والتطوير، مبا يضمن لدولة اإلمارات العربية املتحدة دورًا اقليميًا متقدمًا يف 

  يف قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

. ُعهد إىل اهليئة العديد من املسؤوليات املرتبطة بقطاع االتصاالت ونظم املعلومات داخل وخارج دولة اإلمارات

 كما أن اهليئة مسؤولة كذلك عن متثيل الدولة يف العديد من احملافل الدولية، حيث مت انتخاا ملقعد يف جملس

، وهي عضو يف الشبكة العربية 2010-2006االحتاد الدويل لالتصاالت التابع ملنظمة األمم املتحدة لألعوام 

واموعة العربية إلدارة الطيف الرتددي واملكتب الفين يف جملس التعاون لدول ) آرنت(هليئات تنظيم االتصاالت 

                                                           
  http://www.tra.gov.ae/about_tra-A.phpهيئة تنظيم االتصاالت االماراتية على املوقع 1
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املقررة هلا وفقًا ألحكام  االختصاصاتعند ممارسة  ومن األهداف اليت تسعى اهليئة لتحقيقها. اخلليج العربية

  :القانون إىل حتقيق ما يلي

من هذه  االستفادةجلميع أحناء الدولة مبا يكفل تلبية احتياجات الراغبني يف  االتصاالتتأمني وصول خدمات  - 

  .اخلدمات

 .املشرتكني االرتقاء مبستوى اخلدمة اليت يقدمها قطاع االتصاالت مبا حيقق صاحل - 

 .تقيد املرخص هلم مبعايري اجلودة يف األداء واإللتزام بالشروط احملددة يف الرتاخيص املمنوحة هلم - 

 .تشجيع وتطوير وتنمية صناعة االتصاالت ونظم املعلومات يف الدولة - 

سات التعليم العمل على تطوير وحتديث نظام االتصاالت يف الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤس - 

  .ذات العالقة، واحلصول على أحدث األجهزة واملعدات والتسهيالت اليت توصلت إليها تقنية االتصاالت

  :1السعوديةهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 2-3

مبوجب قرار جملس الوزراء  (هيئة االتصاالت السعودية(أنشئت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات حتت مسمى 

هـ ومت تغيري مسمى اهليئة بعد أن أنيطت ا مهام جديدة تتعلق بتقنية 5/3/1422وتاريخ  74رقم املوقر 

وتاريخ  133مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر رقم ) هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات(املعلومات ليصبح 

  :، تنصب اهتماماا يفهـ21/5/1424

  .أحناءاململكةجبودةعاليةوأسعارمناسبةتوفرخدماتاالتصاالتوتقنيةاملعلوماتفيجميع - 

  .توفريبيئةتنظيميةعادلةمبنيةعل#الوضوحوالشفافيةلتحفيزاملنافسة،ومحايةالصاحلالعام،وحقوقجميعاألطراف - 

  .نشرخدماتاالتصاالتوتقنيةاملعلوماتاملتطورةفيمختلفأرجاءاململكة،واالستخداماألفضلللموارداحملدودة - 

  .مات،وتشجيعاستخدامهالتعزيزاإلنتاجية،ورفعكفاءةاالقتصادالوطيننشرالوعيحوالالتصاالتوتقنيةاملعلو  - 

  .تطويراملواردالبشريةللهيئةوفقأعل#معايرياألداءاملهنيفيبيئةعمإلجيابيةحمفزة - 

 

  : 1الجهاز القومي المصري لتنظيم االتصاالت 2-4
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وهو   2003لعام  10االتصاالت رقم  تأسس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت املصري مبقتضى قانون تنظيم

  :يعتمد عمله على مبادئ رئيسية منها. هيئة قومية مسئولة عن تنظيم قطاع االتصاالت

 .احملافظة على مبدأ الشفافية واملنافسة احلرة واخلدمة الشاملة ومحاية حقوق املستخدم - 

  .ت ورفع شأن قطاع االتصاالتحتقيق وثبات ناجحة يف قطاع االتصاالت مما يسهم يف دعم االمكانيا - 

  .يهدف اىل كونه حكم ذو ثقل يف القطاع، وحيفظ التوازن بني الدولة وصناعة االتصاالت واملستخدم - 

جتعل  اليتهدف ألن يكون كيانًا فاعًال يسهم ىف تطويرقطاع االتصاالت، وذلك من خالل تبىن االمكانيات ي - 

ضلع الثالث لقطاع االتصاالت واملتمثلة ىف الدولة وأطراف الصناعة بني األ   منه كيانًا مستقًال ووسيطًا فاعال

 .واملستخدمني

يسعى اىل حترير سوق االتصاالت دف حتقيق النمو السريع للقطاع مع وضع االعتبارات القومية وحقوق  -

 .راالعتبا يفاملستخدمني 

  . العربيواألفريقيوخاصة على مستوى العامل  والناميبني العاملني املتقدم    سد الفجوة الرقمية سامهة يفامل - 

الدول املنطقة فيما يتعلق بتحرير أسواق االتصاالت لتحقيق مزيد من  لباقيمنوذجا رياديا   يسعى اىل أن يكون - 

  .تلالتصاال   الدويلعلى مستوى االحتاد  والتنسيقالتنمية 
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  :1التونسية لالتصاالت الهيئة الوطنية 2-5

 01من القانون عـدد  63اهليئة الوطنية لالتصاالت هي هيكل منّظم لقطاع االّتصاالت أحدث مبوجب الفصل 
ماي  07املؤرخ يف  2002لسنة  46املنّقح واملتّمم بالقانون عـدد  2001جانفي  15املؤرخ يف  2001لسنة 

لشخصية املعنوية واالستقالل يتمّتع با 2008جانفي  08املؤرخ يف  2008لسنة  01وبالقانون عـدد  2002
  .املايل وبتنظيم إداري ومايل مرن يتالءم مع مهاّمه

  :لالتصاالت، بوصفها منّظما لقطاع االّتصاالت، يف  ساهم اهليئة الوطنيةت

قطاع االتصاالت وضمان مناخ مالئم لالستثمار وذلك بإرساء منافسة نزيهة وعادلة بني خمتلف األطراف  تنمية- 
 .املتدخلة يف سوق االتصاالت من مشغلني ومزّودي خدمات االتصاالت

الّنظر يف الّنزاعات املتعّلقة بإقامة وتشغيل واستغالل الشبكات واملرتبطة بالربط البيين وتقسيم احللقة احمللية  - 
  .والّتموقع املشرتك املادي واالستعمال املشرتك للبنية التحتية وخدمات االتصاالت

مقيمي ومشّغلي الشبكات ومزودي عرض الدعاوى املتعلقة ذه النزاعات من قبل الوزير املكّلف باالتصاالت و  - 
  . وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية واملنّظمات املهنية الناشطة يف جمال االتصاالت األنرتنتخدمات 

 .مراقبة احرتام االلتزامات الناجتة عن األحكام التشريعية والرتتيبية يف ميدان االتصاالت - 

والعنونة وضبط شروط وكيفية تفعيل احملافظة على األرقام وخاّصة التصّرف يف املخّططات الوطنية للرتقيم  - 
 .األرقام احملمولة وحتديد شـروط وإجـراءات منح أمساء ااالت استعمالإجراءات 

من جهة من خالل املصادقة على عروض املشّغلني املتعلقة بالربط البيين واتفاقيات التجوال  تنظيم السوق - 
  .االتصاالت ومناذج عقود عروض خدمات

إبداء الرأي حول طريقة حتديد تعريفات الشبكات واخلدمات وحتديد كيفية توزيع التكاليف بني خمتلف  - 
اخلدمات اليت يوفرها كل مشغل شبكة وضبط طرق حتديد التكاليف اليت يتم اعتمادها يف حساب تعريفات الربط 

 ....االستعمال املشرتك للبنية التحتيةالبيين وتقسيم احللقة احمللية والتموقع املشرتك املادي و 

  :1الجزائريةسلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية 2-6
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مت إنشاء سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف إطار حترير سوق الربيد واملواصالت السلكية 

مشاركة االستثمار اخلاص يف هذه األسواق وقد مت عرض هذين األخريين للمنافسة وتشجيع ، والالسلكية

والذي حيدد القواعد العامة املتعلقة  2000املؤرخ يف اخلامس أوت  03- 2000بتخصيص من القانون رقم 

  .بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

تتمتع بالشخصية تتمثل املهام الرئيسية لسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وهي منشأة مستقلة 

  : املعنوية والسلطة املالية، مبا يلي

 .السهر على احرتام اإلطار والرتتيبات التنظيمية لنشاطات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية - 
 .السهر على وجود منافسة فعالة على مستوى سوق الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية - 
 .اهلياكل التحتية للمواصالت السلكية والالسلكية يف ظل احرتام حق امللكيةالسهر على توفري تقاسم  - 
 .ختطيط وإدارة وختصيص ومراقبة استخدام الرتددات يف النطاقات املقدمة هلا مع احرتام مبدأ عدم التمييز - 
 .وضع خطة اتصال اهلاتفي، ومراجعة طلبات األرقام وختصيصها للمتعاملني - 
يل واعتماد معدات الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية ووضع املواصفات واملعايري اليت منح تصرحيات التشغ - 

 .جيب أن تستجيب هلا
 .حتديد قواعد ملتعاملي شبكات االتصاالت العامة دف تسعري اخلدمات املقدمة للجمهور - 
 .دمنيالتحكيم يف املنازعات اليت تنشأ بني املتعاملني فيما بينهم أو مع املستخ - 
تقدمي الرأي بشأن مجيع املسائل املتعلقة بالربيد، واالتصاالت السلكية والالسلكية وال سيما تلك املتعلقة  - 

 .بتحديد األسعار القصوى للخدمة الشاملة، لغرض أو لضرورة تكييف التشريعات السرتاتيجيات التنمية
وذلك يف جمايل الربيد واالتصاالت السلكية املشاركة يف إعداد املوقف اجلزائري يف املفاوضات الدولية  - 

 .والالسلكية
التعاون يف إطار مهامها مع السلطات أو األجهزة األخرى، احمللية واألجنبية على حد سواء حول املوضوع  - 

 ....نفسه

   

                                                                                                                                                                                     
  /http://www.arpt.dz/ar/arpt/bref، على املوقعاجلزائرية سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية1



   -ياتتحدوال واقعال –ية ربالتجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال

 
314 

  :المحتوى الرقمي العربيمساهمة الدول العربية في االرتقاء ب: المطلب الثالث

  االنترنتالمشاركة العربية في  3-1

قدرت االحصائيات وجود تريليون صفحة ويب، منها  حنو ملياري صفحة عربية على الويب ميكن الوصول إليها 
  .من إمجايل صفحات الويب املرئيةعلى شبكة اإلنرتنت % 2منخالل حمركات البحث احلالية وهو ما ميثل 

من سكان العامل، حىت أنه ال يتطابق   % 7ثلونوهو متثيل ضئيل إذا ما قورن بعدد متكلمي اللغة العربية الذينيم
ومع . مع نسبة الناطقني باللغةالعربية من إمجايل مستخدمي اإلنرتنت يف مجيع أحناء العامل، واليت متثل أربعةباملئة

شهد  2012- 2007ذلك بدأت هذه الصورة تتغري ببطء، إذ أنه خالل السنوات اخلمس املاضية أميا بني 
يب الذي أنتج يف الدول العربية، مبا يف ذلكصفحات الويب العربية واإلجنليزية منوا قدره باملتوسط إمجايل حمتوى الو 

  )11 -5اجلدول رقم أنظر ( .باملئة سنويا 50

  تقدير عدد صفحات الويب العربية بالمليون  11 -5الجدول رقم 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

847  1271  1906  2860  4290  6435  9653  14480  21720  

  مركز مدار لألبحاث والتطوير: المصدر

، مث تلتها % 29تصدرت السعودية الدول العربية من حيث احملتوى العريب املنشور على االنرتنت بنسبة  
أنظر اجلدول . ( %11,3، أما املغرب فجاءت يف املركز الثالث بنسبة  %18,5اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 

  )12 -5رقم 

سورية املرتبة األوىل من حيث أكرب حصة حمتوى عريب كنسبةمن إمجايل عدد الصفحات ومن جهة أخرى احتلت 
ومع ذلك فإن حصتهامن إمجايل احملتوى الذي نشر يف الدول العربية هي . اليت نشرت باللغتني العربية واإلجنليزية

  )13 - 5أنظر اجلدول رقم ( .من احملتوى العريب هياألقل  تهاحص كانتفلبنان، أما باملئة فقط 1.84
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  2012ترتيب الدول العربية حسب عدد صفحات الويب إلى إجمالي عدد الصفحات العربية لسنة  12 -5الجدول رقم 

�$�"�ت ا��ر��
  ا�دو�
  ا��ر��ب� 

 ا��%و���  ا�

01   
  29  ا���ود�

  18,5  ا!��رات   02

  11,3  ا��&رب  03

  6,77  �$ر  04

��ط�ن   05	  6,28  

  4,32  ا�ردن  06

07  
  3,64  �ور�

  3,28  ا�)زا%ر   08

09  ����  3,11  

  2,95  �وس  10

  1,85  ا��راق  11

  1,75  ا��و�ت   12

  1,45  ا���ن  13

1,38  ���ن  14  

  1,32  ا��ودان  15

  1,30  +��ن  16

  1,25  #طر   17

  0,92  ا��"ر�ن  18

  مركز مدار لألبحاث والتطوير: المصدر
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  2012ترتيب الدول العربية من حيث نسبة استخدام اللغة العربية لسنة  13 -5الجدول رقم 

�$�"�ت ا��ر��
 إ�,   ا�دو�
  ا��ر��ب� 

 ا��%و���ا�

��ز�(  ا�$�"�ت ا��ر��
 وا-

  82,45  �ور��   01

  81,36  ا��راق   02

��ط�ن  03	  71,52  

  71,07  ا��ودان   04

  57,56  ا��&رب  05

06  
  54,67  ا���ود�

  52,42  ا�)زا%ر  07

  50,72  ا���ن   08

  50,16  ا�ردن  09

10  �����  48,50  

  46,24  �$ر  11

  44,06  +��ن   12

  39,78  �وس  13

  38,33  ا��و�ت  14

  35,71  ا��"ر�ن  15

  23,56  ا-��رات  16

  20,94  #طر   17

16,69  ���ن  18  

  مركز مدار لألبحاث والتطوير: المصدر

  :الموسوعات االلكترونية والمحتوى العربي 3-2

يف دراسة حبثية أعدها الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال بكلية اإلعالم جامعة 
املتكامل مؤكدا أن املوسوعات اإللكرتونية  العريبالقاهرة، توصل إىل أن  املوسوعات اإللكرتونية تفتقد احملتوى 

بشكلها احلايل تعاىن عدة سلبيات، منها عدم الوثوق يف معلوماا، ألا تتيح للمستخدمني إدخال املعلومات 
وتستقبل كمية مدخالت هائلة، مما يصعب القيام مبراجعة مجيع املوضوعات املنشورة ا، باإلضافة إىل افتقادها 

 .مرللتحديث املست
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ويكيبيديا، العربية العاملية، «موسوعات : موسوعات تتيح اإلدخال باللغة العربية هي 3وقارنت الدراسة بني 
، وتوصلت إىل أن هذه املوسوعات تفتقد للمحتوى العريب املنظم واملتكامل، الذي يوفر للمستخدمني »املعرفة

  . 1ب، ويشوا عدم التوثيق لبعض معلوماااملعلومات األساسية واحلقائق املتعلقة بتاريخ وثقافة العر 

ألف  100األشهر عامليا، يصل لـ» ويكيبيديا«وذكرت الدراسة أن عدد املقاالت املوجودة باللغة العربية مبوسوعة 
. »وقت إجراء الدراسة«مليون مقالة  2,8الوقت الذى تصل فيه اللغة اإلجنليزية إىل أكثر من  يفمقال فقط، 

، إذا مل تم بتدشني موسوعة عربية متكاملة تناسب عصر بالتالشيمهدد  املعرفيالعريبوأشارت إىل أن تراثنا 
إنشاء مشروعات قومية  يفظل تنامى تكنولوجيا االتصال اإللكرتونية، وأوصى بضرورة التعاون  يف، احلايلاملعرفة 

على اإلنرتنت إىل  العريبلنقل احملتوى  املديننظمات اإلقليمية املعنية ومنظمات اتمع ترعاها احلكومات وامل
مستوى مناسب، سواء بزيادة مشروعات توثيق احلضارة والرتاث وإتاحتها رقميا باللغة العربية أو بإطالق 

  .موسوعات عربية خالصة

  الويكيبيديا والمحتوى العربي 1- 3-2

انطلقت . حرة على اإلنرتنت ميكن ألي شخص أن يضيف إليها أويعدل عليها الويكيبيديا هي موسوعة
اإلحصائيات الصادرة يف  حسب. باللغة اإلجنليزيةوتلتها الفرنسية مث باقي اللغات 2001يناير  15الويكيبيديا يف 

  .لةمليون مقا23لغة مبا يف ذلك اللغة العربية، وتضم أكثر من  285تضم الويكيبيديا ،2012سبتمرب 

مقال، و  4.059.432يأيت احملتوى املدون باللغة اإلجنليزية يف املرتبة األوىل يف ويكيبيديا،بنحو 
صفحة، ويأيت احملتوى املدون باللغة األملانية فياملرتبة الثانية بفارق كبري، حيث يبلغ عدد  28.237.583

ة الفرنسية يف املرتبة الثالثة من حيث عدد وتأيت اللغ. مقال 454.466 حنو 2012املقاالت األملانية يف سبتمرب 
  .1.298.339املقاالتاملنشورة 

مقال، وعددالصفحات العربية  195.792حنو  2012أما عدد املقاالت العربية فبلغ يف سبتمرب 
هذا العام بتحسن قدره مرتبتانعن العام املاضي الذي احتلت فيه املرتبة  23، ولتحتل بذلك املرتبة 1.172.726

  )06أنظر الملحق رقم ( .25

وعلى الرغم من زيادة نسبة عدد الصفحات العربية على الويكيبيديا إل#إمجايل صفحات الويكيبيديا، لكنها ال تزال 
، وهي ال تتناسب مع نسبة الناطقني باللغة 2012باملئة فقط يف شهر سبتمرب 1.34ضئيلة، حيث بلغت 

  )27-5الشكلأنظر ( .كان الكرة األرضيةباملئة من إمجايل س 5العربيةاليت تزيد على 

                                                           
  02/06/2010، بتاريخ 2180، املصري اليوم، عدد الموسوعات اإللكترونية العربيفيالمحتوى ،اخلويلحممد كامل ، حممد 1
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 27- 5الشكل�� 
&�
 ا�$�"�ت وا����-ت ا��/ورة +�, ا�و�����د�� "�ب ا���2012  

  

  

  

  

  

  

  

وتلقى . ويكيبيديامن مشروع  العربيةالنسخة وهي ar.wikipedia.orgظهرت ويكيبيديا العربية حتت اسم 
ومع ذلك فهي تغطي فراًغا للمستخدم الناطق باللغة العربية، إذ تتواجد تقاليد . من زوار ويكيبيديا% 1.2

موسوعة مثل ( DVDموسوعية يف اللغات املنتشرة عامليا عرب موسوعات جامعة وحديثة يف شكل جملدات أو 
يف حني تؤدي ويكيبيديا العربية هذا الدور لقلة انتشار املشاريع املوسوعية العربية ذات اجلودة ) باإلجنليزية بريتانيكا

وكذلك لتواجد ويكيبيديا يف ) سوعة العربية العامليةواملو املوسوعة العربيةمثل ( الوطن العريبيف شكل جملدات يف 
 2,898منهم مستخدم مسجل  632,951؛ حتتوي ويكيبيديا العربية حاليا على حمركات البحثأول نتائج 

  .1بني الويكيبيديات 24ملف وحتتل املرتبة  16,148مستخدم نشط و

 ؟"أضف لويكيبيديا.. أضف للبشرية"ومت تدعيمها مبشروع 

بأمهية املسامهة يف بناء وحترير ) مليون مستخدم 80(مشروع يهدف إىل توعية مستخدم اإلنرتنت العريب وهو 
موسوعة ضخمة حرة جمانية ليستخدمها اجلميع وليستفيد منها أجيال عربية  بناءل. النسخة العربية من ويكيبيديا

على املشاركة  ةقدر الولفت أنظار العامل ب, ز وجودها اإللكرتوين على الويبيعز تالعربية و  ةلغالأيضا  مايةوحل, قادمة
  .2يف مشروع إنساين عمالق و حبماس ال يقل عن محاس أصحاب اللغات األخرى

                                                           
1ar.wikipedia.org 
2 http://addtowikipedia.com/ 

 املقاالت الصفحات
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  ة العربية العالميةالموسوع 2- 3-2

عمل موسوعي تعليمي وثقايف عام يف تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية، شارك يف إجنازها أكثر من ألف عامل،  هي
وهي مرتمجة بتصرف عن دائرة . ومؤلف، وحمرر، ومراجع علمي ولغوي وهي منشورة بنسختني مطبوعة وإلكرتونية

بية، صدرت عن مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع املعارف العاملية مع التنقيح واملواءمة للثقافة اإلسالمية العر 
جملًدا  30يف  وتقع األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعودمن م، بتمويل وتوجيه 1996، هـ1416عام  بالرياض

وقد صدرت الطبعة الثانية من , ومرتبة حسب األجبدية العربية، ومزودة بوسائل إيضاحية ملونة ورسوم وخرائط،
 م، منقحة ومزيدة وحمدثة1999، هـ1419املوسوعة العربية العاملية عام 

للموسوعة العربية العاملية اليت صدرت الطبعة اإللكرتونية  النشر اإللكرتوينعلى  العملجرى  1999عام  ومنذ
االلكرتوين موقعها على العنوان  24000ب عدد مقاالت املوسوعة العربية العاملية يقار . 2004منها يف عام 

http://www.mawsoah.net/ لألسف إىل حد كتابة هذه االسطر فإن املوقع مغلق للصيانة لكن.  

  موسوعة المعرفة العربية 3- 3-2

عربية حرة  كموسوعة،  2007فرباير 16، تأسست يف اإلنرتنتاملعرفة هي فضاء ثقايف عريب عصري كامل على 
بلة ويف أقل من عامني، أصبحت موسوعة املعرفة أكرب موسوعة باللغة العربية حجماً، وق. مفتوحة على اإلنرتنت

أضف إىل ذلك أا متواجدة على اإلنرتنت، مفتوحة للمسامهني، وحرة . الباحثني عن معلومات عميقة رصينة
مليون صفحة  2.4صورة و  60,000مقال باإلضافة إىل  52,300تضم املوسوعة . للنقل واالقتباس عنها

هو مؤسس مؤسسة  نائل الشافعي). بدون حقوق ملكية(كتاب عريب متاح للتنزيل   25,000خمطوط عريب و 
  1املعرفة املالكة للموسوعة ومديرها، وتضم يف جملس أمنائها شخصيات عامة عربية وأجنبية

  :2أجل حتقيق األهداف التاليةجاءت هذه املوسوعة من 

وقد . مجع احملتوى العريب وإتاحته للباحثني والقراء العرب واألجانب جمانا تسعى املعرفة إىل: مجع احملتوى العريب �
، باحلصول على )16/2/2007بدأت املعرفة يف ( جنحت املعرفة فعال وخالل فرتة مل تتجاوز العامني 

صفحة من املخطوطات والكتب النادرة، اليت كانت منسية، ومعرضة للتلف، يف مكتبات حيدر  2,409,583
وقد اتاحت بعضها للجمهور، وتسعى لتبويب وحتميل األجزاء األخرى رغم حمدودية الكادر .  اهلندآباد يف
  . اإلداري

                                                           
  http://www.marefa.org/index.phجملس أمناء املوسوعة على الرابط  1

2 http://www.marefa.org 
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فالرتمجة غري خملة ويقوم ا متخصصون يف جمال املقال، جييدون يف اآلن ذاته اللغات اليت : عمق املعاجلة �
  . حد وال ترمجات آلية غري مفهومةوال جتد مقاالت السطر الوا. وتعريب األمساء صحيح. يرتمجون منها

حيث أن أكثر من تسعني يف املائة من موادها حمررة بالكامل من : املعرفة حترر تسعني يف املائة من املواد �
وحىت املقاالت املقتبسة من مصادر أخرى، فتتطلب حتريرًا كثيفًا لرفعها للمستوي . جانب حمرريها القالئل

  . لرسوم والقوالب و الصور والوصالت اخلارجية وربطها بباقي مقاالت املوسوعةاملوسوعي للمعرفة، وتزويدها با
يف عرضها للمواد املعرفية، بوجه عام " املعرفة"من أهم ما حترص عليه : باملوضوعية والرقابة" املعرفة"التزام  �

والتارخيية واالجتماعية بوجه خاص، هو التزامها باملوضوعية واحليدة القائمة على احرتام مجيع النظريات واآلراء 
املميزات املتحققة فعال يف صفحات املعرفة، أو اليت جيري كانت هذه أهم . واملعتقدات، املعروضة جبدية ورصانة

لذلك فهي ختطط ملشاريع . وباإلضافة إىل ذلك ترى املعرفة أن رسالتها أوسع من ذلك بكثري. تنفيذها حاليا
  . مستقبلية رائدة

لن تقوم حلضارة قائمة ما مل يكن للغتها معجم معاصر : ومستقبال إنشاء معاجم لغوية ومتخصصة �
" تاج العروس يف شرح القاموس" آخر معجم شامل للغة العربية كان . ل لكافة االستخدامات احلياتية والعلميةشام

يعتقد أن هذا املشروع جيب أن  الغيطاينمجال . سنة 270من ) حيدر أبادمن ( املرتضى الزبيديالذي وضعه 
التقنيات التشاركية على اإلنرتنت ستسهل بناء املعجم مع وجود هيئة . يكون حجر األساس ألي ضة عربية

  . املعجم جيب أن يتواجد على اإلنرتنت ويتيح للبحث على اإلنرتنت. تأسيسية تراجع ما يكتبه العامة

  :التدوين العربي 3-3

كرتونية يعترب أحد تطبيقات األنرتنيت، يتألف من مذكرات ومقاالتويوميات وجتارب شخصية، أو املدونة اإلل
وصف ألحداث وغريها، من خالل النص، أو الصوت، أو الصورة،مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خالل 

  .1التعليق

أن عرفه عدد كبريمن  أصبح  ظاهرة عامة بعد 2004، ويف عام 1999بدأ التدوين عل#اإلنرتنت يف عام 
، باتت تنافس الصحف التقليدية ومصادر األخبار األخرى ، اليتمستخدمي اإلنرتنت وانضموا إىل عامل املدونات

ومجع األصواتاملؤيدة باستخدام مقاطع الفيديو، بعدما تأكد أا  السياسيني كوسيلة لنشر أفكاربل وأصبحت  
  .جتذب عددا كبريا منالشباب

                                                           
جداول ،، الطبعة األوىلاإلخباري للرسائل النصية القصيرةدراسة تحليلية في المحتو�: اإلعالم الجديد في السعوديةسعد بن حمارب احملارب، 1

  92 ، ص2011،للنشر والتوزيع، لبنان
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ألف مدونة، وتظهر الدراسات اليت 750مدار لألحباث والتطوير عدد املدونات العربية حاليا بنحو يقدر مركز 
مليون مستخدم  106أجراها نفس املركز إىل أن عدد مستخدمي اإلنرتنت فيالعامل العريب وصل إىل أكثر من 

م لإلنرتنت يف ، وهذا يعنيأن هناك سبع مدونات عربية فقط لكل ألف مستخد2012حبلول منتصف عام 
وبالتايل فمن الصعب استنتاج عدد املدونني من . نسمة من إمجايل السكان 470املنطقة، ومدونة واحدةلكل 

هذهاألرقام ألن بعض املدونني لديهم أكثر من مدونة واحدة، فيما لدى بعض املدونات أكثرمن مدون واحد، 
جندأن حصة املدونات اليت تستخدم اللغة العربية ال  –العامل وباملقارنة مع العدد اإلمجايل للمدونات يف مجيع أحناء 

  .تزيد عن أربع مدونات لكل ألف مدونةيف العامل

ال توجد أرقام دقيقة وإحصائيات حول االهتمامات اخلاصة للمدونني العرب،ومع ذلك ومن خالل املوضوعات 
أجهزة احلاسوب، من  نالحظ أن التكنولوجيا اليت يتم تناوهلا من قبل املدونات األكثرشعبية يف العامل العريب

فيما ينال  ،والربجميات،واألجهزة، واهلواتف احملمولة، واإللكرتونيات االستهالكية، وما إىل ذلك تأيت فياملقام األول
. النشاط السياسي واالجتماعيوكذلك األخبار والشؤون العامة على االهتمام الكبري بني املدونني العرب

  . 1الرتفيه، الثقافة، الرياضة،التعليم، والدين: األخرى الرائجة يف املدونات العربية فتشمل أمااملوضوعات

 .14 - 5ولعل أفضل املدونات العربية اليت انتشرت يف اآلونة األخرية ما يتم عرضه يف اجلدول رقم 

   

                                                           
 http://www.madarresearch.comعلى الرابط مركز مدار لألبحاث والتطوير1
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  يبين أفضل عشر مدونات عربية 14 -5رقم الجدول 

  العنوان  البلد  اللغة   الوصف  اسم املدونة  الرتتيب

 www.rasheed-b.com  فلسطني  العربية  عامة  رشيد  01

  www.tech-wd.com/wd  السعودية  العربية  تقنية/متخصصة  عامل التقنية  02

  www.osamaa.com  االردن  العربية  سياسية/اجتماعية   أسامة الرمح  03

  www.tahyyes.blogspot.com  مصر  العربية  سياسية/ شخصية  جبهة التهييس الشعبية  04

  www.saudijeans.org  السعودية  االجنليزية  سياسية/اجتماعية   سعودي جينز  05

  www.ibda3world.com  -  العربية  متخصصة باالبداع  عامل االبداع  06

  www.it-scoop.com  -  العربية  تقنية/ إخبارية   الة التقنية  07

  www.rasheed-b.com  مصر  أنج/ع  سياسية  الوعي املصري  08

09  TOW FORTY EIGHT AM  الكويت  االجنليزية  إعالنية/عامة  www.misrdigital.blogspirit.com  

  www.amjad68.jeeran.com  االردن  العربية  متخصصة بالثقافة العلمية  آفاق علمية  10

  http://www.tech-wd.com/wd/2012/12/22/arab-ictعالم التقنية، عن مدار لألبحاث والتطوير على الموقع    :المصدر

األسباب الرئيسةاليت تدفع الناس إلنشاء املدونات، سواء كانوا مدراء شركات، أو يعملون حلساماخلاص، أو لعل 
  :يفتتمثل  –ذوي هوايات معينة 

  .التعبري عن الرأي يف ااالت احملددة - 

  .لاللتقاء و التواصل مع الناس هلم نفس التفكري واآلراء - 

  .لتبادل اخلربات والتجارب مع اآلخرين - 

  .الطالع العائلة واألصدقاء على املستجدات - 

  .جلذب عمالء جدد - 

  .لتحسني السري الذاتية - 

  .لكسب املال واحلصول على دخل إضايف - 
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  :هم مبادرات االرتقاء بالمحتوى العربيأ 3-4

وهي أيضا , موسوعة ثقافية وتعليمية يف مجيع ااالت وجبميع اللغات العاملية) اإلنرتنت(تشكل الشبكة املعلوماتية 
كما أصبحت تستخدم حاليا كوسيلة إعالمية للتعريف بالشعوب والدول . وعاء لنشر الكتب والدوريات واملعارف

حني أصبحت هذه الشبكة تشكل الطريقة األسهل واألسرع إليصال املعلومة والوصول إليها، إال  ويف. والثقافات
أنه يالحظ ضعف احملتوى العريب عليها، حيث أن اإلحصاءات تشري إىل أن نسبة احملتوى الرقمي للغة العربية 

مليون  300بية الذين يتجاوزون شحيحة ال تتساوى مع اإلرث العلمي والثقايف العريب وال مع عدد الناطقني بالعر 
جمموعة من املبادرات هدفها االرتقاء باحملتوى العريب الرقمي  لذا جاءت, من تعداد السكان العاملي% 7نسمة أي 

  :من أهم هذه املبادرات. وحتقيق أرقام سباقة يف هذا اال على غرار اللغات العاملية األخرى

  مبادرة أيام االنترنت العربي 1- 3-4

نسعى سوياً اىل سد الفجوة بني حجم االشخاص العرب على شبكة االنرتنت وبني توافر احملتوى عرب حتت شعار 
  .جاءت مبادرة أيام االنرتنت العريباالنرتنت باللغة العربية 

باللغة  يهدف برنامج أيام اإلنرتنت العريب إىل سد الفجوة بني عدد متحدثي اللغة العربية وبني توافر احملتوى الرقمي
ومؤسسها حبيب حداد باإلضافة إىل مؤسس شركة  Yamliقام بتأسيس الربنامج كل من شركة ميلي . العربية

ومبادرة  Googleعبد آغا مث قام فريق تأسيس الربنامج بالشراكة مع كل من شركة جوجل  Vinelabفاينالب
وتويرت وساوند كالود دف تعزيز جناح تغريدات وشركة ومضة مث قاموا بالتعاون مع كل من شركة ويكيبيديا 

 . 1الربنامج والدفع بعجلة اإلبتكار ونشر احملتوى العريب الرقمي

عرب سلسلة من األنشطة على مدار شهر كامل  - إلثراء احملتوى العريب الرقمي " أيام اإلنرتنت العريب"يسعى برنامج 
  . يادة احملتوى العريب على اإلنرتنتإىل حتفيز املستخدم العريب على القيام بدور فّعال يف ز  - 

وقد جاءت فكرة الربنامج استجابًة للطلب امللّح على احملتوى الرقمي باللغة العربية، خاصًة أن اللغة العربية هي 
أسرع لغات العامل انتشارًا على اإلنرتنت، على الرغم من الفجوة الواسعة بني عدد املستخدمني الذين يتحدثون 

ويف الوقت الذي ال ميّثل فيه حجم احملتوى العريب . حملتوى العريب على اإلنرتنت يف الوقت احلايلالعربية وحجم ا
من إمجايل احملتوى الرقمي، فإن اللغة العربية حتتل املركز السابع بني أكثر لغات العامل استخداًما % 3الرقمي سوى 
  .على اإلنرتنت

                                                           
  http://www.arabicwebdays.com/front/index.aspxالعريب على املوقع نرتنتأيام اال1
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  Taghreedatمبادرة تغريدات 2- 3-4

ومتتد إىل مجيع الدول العربية واجلاليات ، عربية ودولية مدعومة من قبل املنطقة اإلعالمية يف أبوظيبهي مبادرة 
العربية يف أوروبا وأمريكا وأسرتاليا دف دعم احملتوى العريب الرقمي بكافة أشكاله وصوره من خالل بناء جمتمع 

مبادرة تغريدات مبجموعة كبرية من مجهور املتابعني على  من املتطوعني إلثراء احملتوى العريب الرقمي اهلادف، وتتمتع
 سنةألف متابع بنهاية  100حساا الرمسي على موقع تويرت، إذ وصل عدد متابعيها حول العامل إىل أكثر من 

2012.1  

أن تتعاون مع عدد كبري من املؤسسات والشركات العاملية وذلك للمرة األوىل يف " تغريدات"استطاعت مبادرة 
: شركات ومؤسسات عاملية ومن بني هذه الشركات واملؤسسات 5الوطن العريب، إذ تعاونت املبادرة مع أكثر من 

Twitter ) تويرتشركة( ،Storify ) ستوريفايشركة( ،TheWikimediaFoundation ) مؤسسة
 Khanوأكادميية خانMeedanومؤسسة ميدان ) العاملية تيدمؤسسة ( TEDو) العاملية ويكيميديا

Academy  غوغلوشركةGoogle  واتسابوشركةWhatsApp  جيم لوفتوشركةGameloft  وموقع
على النطاق العاملي، وعلى الصعيد اإلقليمي تعاونت املبادرة مع عدد من املؤسسات  Courseraكورسريا

مؤسسة (، )كلية ديب لإلدارة احلكومية( The DubaiSchool of Government: اإلقليمية ومنها
  Tajseed، ومسابقة جتسيد Qatar Foundation) قطر للرتبية والعلوم

بادرة حالًيا بعدد من املشاريع اليت دف مجيعها إىل إثراء احملتوى العريب على فقد  مشاريع املبادرةأم عن 
ُ
قامت امل
  :2يعشبكة اإلنرتنت، وتشمل هذه املشار 

وهي احلملة اليت أطلقتها املبادرة على حساا يف تويرت عرب هذا الوسم :  letstweetinarabicمحلة  �
  .2011يوليو  13بغية التشجيع على التغريد باللغة العربية يف 

تعاونت مبادرة تغريدات مع موقع تويرت بتعريب واجهة املستخدم ملوقع تويرت، حيث : تعريب تويرتمشروع  �
   2011أكتوبر  22عملت املبادرة على إنشاء أول معجم ملصطلحات تويرت املعربة، وقد انطلق املشروع يف 

ي اختارته والذ -  ستوريفايعربت مبادرة تغريدات موقع :  Storifyستوريفايمشروع تعريب موقع  �
وذلك عن طريق شراكة أجرا  - 2011جملة التامي األمريكية واحدا من أهم وأفضل املواقع العاملية خالل عام 

إليها بعد  ستوريفاياملبادرة مع إدارة املوقع لكي تصبح اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت ترتجم واجهة موقع 
  .اإلجنليزية

                                                           
 مبادرةتغريدات:ويكيبيدياانظر 1
  

2
http://taghreedat.com/projects/ 



   -ياتتحدوال واقعال –ية ربالتجارة االلكترونية الع: مساخالفصل ال

 
325 

وهو مشروع تتعاون فيه مبادرة تغريدات ): مشروع إثراء ويكيبيديا العربية( حمرري ويكيبيديا العربية"برنامج  �
ا لزيادة عدد حمرري ويكيبيديا العربية، من خالل تدريب رقمي وعلى أرض الواقع رمسيا مع مؤسسة ويكيميدي

لتعليم املستخدمني العرب املشاركني كيفية إنشاء حسابات على ويكيبيديا، وكيفية إنشاء صفحات شخصية 
  . عليها، ومن مث كيفية حترير صفحات املوضوعات املختلفة

طلقت مبادرة تغريدات مشروع أول معجم تقين عريب تطوعي يف أ: مشروع املعجم العريب التقين التطوعي �
املنطقة العربية، والذي ال يعتمد على الشركات املتخصصة يف الرتمجة أو األكادمييني فقط، بل يعتمد وألول مرة 

  .على املستخدم العريب وخاصة الشباب
املوقع يف خطوة   على تعريب TEDاتفقت مبادرة تغريدات مع إدارة : TEDمشروع تعريب موقع  �

وتتمثل اخلطوة األوىل يف املشروع . امللهمة يف الوطن العريب TEDكبرية ستعمل على نشر أفكار ومقاطع فيديو 
إىل اللغة العربية وذلك باستخدام نظام الرتمجة  TEDيف تكوين فريق املرتمجني الذين سيعملون على ترمجة موقع 

  SmartLingوهو نظام  TEDالرمسي الذي تعتمده إدارة 
تركز مذكرة التفاهم على ترمجة وتعريب املصادر  :العاملية Meedan" ميدان"مذكرة تفاهم مع مؤسسة  �

. التعليمية املفتوحة وزيادة املصادر التعليمية املتوفرة باللغة العربية ملستخدمي اإلنرتنت حول العامل، وخاصة الطالب
املصادر التعليمية املفتوحة (وى التعليمي الرقمي عايل اجلودة من أجل  تسهيل نفاذ املستخدم العريب إىل احملت

OER (باللغة العربية من خالل متطوعي الرتمجة .  
متثلت هذه الشراكة يف تعريب مئات املقاطع التعليمية : مشروع تعريب مقاطع الفيديو ألكادميية خان �

يف العامل لتتاح لكافة الطالب العرب حول العامل  اخلاصة بأكادميية خان يف كاليفورنيا والين تعد أكرب مدرسة رقمية
  . خاصة الذين ال يستطيعون حتمل  التكاليف املرتفعة للمدارس أو شراء املواد التعليمية ملساعدم يف دراستهم

دمج وحتويل املعلومات (دف املسابقة إىل تسليط الضوء على فن اإلنفوجرافيكس :  مسابقة جتسيد �
وزيادة مشاركة املستخدمني العرب يف صناعة هذا الفن واستغالل مواهبهم ) ورسوم توضيحيةوالبيانات إىل صور 

يف التصميم إلثراء احملتوى العريب الرقمي بشكل بصري ومبتكر، خاصة مع قوة اإلنفواجرافيكس يف إيصال 
  .املعلومات العلمية بشكل سهل االستيعاب

وهو أكرب تطبيق للمحادثات الفورية يف العامل، :  WhatsAppواتسابمشروع تعريب تطبيقات  �
وجاء املشروع كتاسع جهة عاملية تتعاون معها مبادرة تغريدات . بليون رسالة يوميا 10والذي يستقبل أكثر من 
  .اإلنرتنتإلثراء احملتوى العريب على 

وهو شراكة مع شركة :  Gameloftمشروع تعريب منصة جيم لوفت لأللعاب الرقمية  �
Gameloftإحدى أضخم شركات األلعاب يف العامل وصاحبة أشهر ألعاب األطفال والشباب ومنها ، :Ice 

Age وAsphalt 7 وSpiderman وIron Man وBatman وReal Soccer  وغريها من
دولة حول العامل، ويرتكز املشروع على تعريب واجهة منصة شركة  100ليت تنتشر يف أكثر من األلعاب العاملية وا
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Gameloft  على اإلنرتنت فيما يعد سابقة هي االوىل من نوعها يف جمال احملتوى العريب الرقمي الرتفيهي وبداية
  . مة املستخدم العريبملزيد من االهتمام الذي ستوليه شركات الرتفيه العاملية ألمهية التعريب وخد

أحدث مشاريعها لتعريب أوىل تطبيقات تويرت املخصصة : مشروع تعريب تطبيق تويرت للمكفوفني �
العاملي، وهو أول تطبيق عاملي مهيأ لذوي االحتياجات  EasyChirpللمكفوفني وضعاف البصر، وهو تطبيق 

اخلاصة ومصمم بشكل يتناسب مع احتياجات الشخص الكفيف أو ضعيف البصر حىت يتمكن من التغريد 
  . بسهولة وكذلك متابعة التغريدات على اخلط الزمين لتويرت بسالسة

لبدء تعريب  Courseraموقع كورسرياشراكة مع :  مشروع تعريب مناهج اجلامعات العاملية مع كورسريا �
ستانفورد ولندن وكاليفورنيا : مناهج وحماضرات جمموعة من أبرز اجلامعات األمريكية والعاملية ومنها جامعات

  . وييلوبرنستونوإدنربه وغريها وذلك لتتاح بشكل جماين ومفتوح جلميع الطالب العرب
تعمل مبادرة تغريدات بالوقت احلايل على إضافة بالتتعاون مع مؤسسة ويكيميديا :مشروع ويكي اقتباس �

حملتوى ويكي % 500اقتباس عريب يضاف ألول مرة يف موقع ويكي اقتباس وهي زيادة بنسبة  2500أكثر من 
  .اقتباس عريب فقط 500اقتباس والذي ال تزيد اقتباساته العربية عن 

 :1لملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةمدينة امبادرة 3- 3-4

مبادرة امللك عبد اهللا للمحتوى العريب انطالقا من الدور احلضاري للمملكة على خمتلف املستويات مبا فيها  جاءت
وتشرف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ هذه املبادرة بالتنسيق مع اجلهات . العريب واإلسالمي

عريب كمًا وكيفاً؛ حمتوى لغوي وأدوات معينة له، وذلك ذات العالقة داخل اململكة وخارجها للنهوض باحملتوى ال
لقناعة املدينة بأن احملتوى العريب ال يتوقف بنهاية تاريخ معني بل هو مشروع مستمر ينمو ويتطور مع مرور السنني 

 .كما أنه ال خيص جهة بعينها بل هو مسامهة جهات عديدة وتضافر خمتلف اجلهود

درة يف تسخري احملتوى الرقمي لدعم التنمية والتحول إىل جمتمع معريف، وضمان تتمثل األهداف الرئيسية للمبا
حصول مجيع شرائح اتمع على املعلومات والفرص اإللكرتونية، واحلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية للمجتمع 

ي خلدمة اتمعات العربية وتعزيز املخزون الثقايف واحلضاري الرقمي، والتمكني من إنتاج حمتوى إلكرتوين عريب ثر 
  .واإلسالمية

  :ما يلي أبرز مشاريع المبادرةومن

مليون كلمة من نصوص املؤلفات العربية،  700تقوم املدينة حاليا جبمع أكثر من  :المدونة العربية �
تشكل نواة للمدونة العربية اليت تأمل املدينة أن يصل عدد كلماا يف املستقبل إىل باليني الكلمات تغطي احلقبة 

                                                           
1
http://ar.wikipedia.org/wiki 
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مجيع التخصصات كالدين واألدب  الزمنية منذ بدأ الكتابة باللغة العربية يف العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث ويف
  . والطب واهلندسة وغريها

بالنظر إىل األمهية املتزايدة اليت تكتسبها موسوعة ويكيبيديا كمصدر حيوي للعلم واملعرفة  :ويكي عربي �
ه املوسوعة لكي يتاح للقارئ العريب يف مجيع ااالت، أصبح من الضروري العمل على إثراء القسم العريب من هذ

هلذا قامت مبادرة امللك عبد اهللا للمحتوى العريب بالعمل على إثراء . الوصول إىل مصادر املعرفة بيسر وسهولة
أكثر ( القسم العريب من موسوعة ويكيبيديا مبحتوى علمي مفيد وذلك برتمجة مقاالت علمية من القسم اإلجنليزي

وسوعة إىل اللغة العربية، يف خطوة تعترب فائقة األمهية لدعم احملتوى الرقمي العريب وموارد يف امل) مقالة 2000من 
  . العلم واملعرفة املتاحة للقارئ العريب

ألمم فهو أحد يشكل املعجم اللغوي ركيزة أساسية للتقدم املعريف لدى ا :المعجم الحاسوبي التفاعلي �
وقد أدرك علماء األمة يف صدر . األدوات املهمة يف التعليم والبحث العلمي واكتساب املعرفة والرتمجة والتأليف 

اخلليل بن الذي كتبه " العني"احلضارة اإلسالمية العربية أمهية املعجم فكان من أول ما ألفوه معجم اللغة العربية 
 العلوم واملعارف  يف أوائل القرن الثاين اهلجري مث جاءت الكتب العربية األخرى تباعًا يف شىت أمحد الفراهيدي

ملبادرة "وإدراكا ألمهية املعجم يف إثراء احملتوى العريب وتلبية . كالطب والصيدلة والبصريات والرياضيات وغريها
وملا له من دور يف تقدم األمة وإثراء املعرفة اإلنسانية فقد قامت مدينة امللك عبد " امللك عبد اهللا للمحتوى العريب

" املعجم احلاسويب التفاعلي"واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتوقيع اتفاقية متويل وتنفيذ  العزيز للعلوم والتقنية
وقد مت االنتهاء منه وجاري العمل على . وهو معجم عريب مفتوح املصدر متاحا للجميع. هـ25/2/1429يف 

  .إتاحته بشكل عام للجميع 

تقوم املدينة برتمجة سلسلة من الكتب عن  :لمتقدمةوا االستراتيجيةترجمة سلسلة كتب التقنيات  �
واملتقدمة دف إثراء املكتبة العربية بأمهات الكتب العلمية العاملية اليت نشرت مؤخرا بلغات  االسرتاتيجيةالتقنيات 
اليت  اتيجيةاالسرت هم هذه الكتب يف بناء جمتمع قائم على املعرفة ويئة البيئة املناسبة للتقنيات اوستس. غري عربية

  . االسرتاتيجيةسبق وحددا املدينة يف خططها 

مت االنتهاء من العمل على وضع اسرتاتيجية إلثراء احملتوى  :إلثراء المحتوى المحلي والعربي استراتيجية �
مع اخلطط املعتمدة يف جماالت العلوم والتقنية واالتصاالت وتقنية املعلومات  تتالءماحمللي والعريب وخطة لتنفيذها 

بتحديد أدوار اجلهات املختلفة بطريقة تكاملية ويتم من خالهلا الوصول إىل آليات حمددة  االسرتاتيجيةوتقوم هذه 
  .دف إىل إثراء احملتوى العريب

إشراك اجلميع يف إثراء احملتوى العريب، فقامت حرصت املدينة على  :منافسات إثراء المحتوى العربي �
مبادرة امللك عبداهللا للمحتوى العريب بتنظيم بني احلني واآلخر منافسات متنوعة دف حتفيز وتشجيع اتمع 
إلثراء احملتوى العريب وتشجيع االطالع والقراءة وتنمية مهارات الكتابة والتحرير يف جماالت علمية عدة ونشر 

  . ية املشاركة يف حترير احملتوىالوعي بأمه
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كما حرصت املدينة على بناء قواعد بيانات يستفيد منها الباحثون ومطورو النظم   :قواعد البيانات �
قاعدة بيانات النصوص املشكلة، وقاعدة بيانات اخلط العريب : احلاسوبية؛ ومن قواعد البيانات اليت مت تطويرها

املطبوع، وقاعدة بيانات الصوتيات العربية، والبنك السعودي لألصوات، املكتوب باليد، وأخرى للخط العريب 
  .وقاعدة بيانات الكالم العريب الفصيح

عمدت املدينة على دعم عدد من املشاريع لتطوير نظم وأدوات حاسوبية  :النظم واألدوات الحاسوبية �
املصدر ومتاح على موقع املبادرة وموقع ختدم احملتوى العريب، ومن هذه النظم احمللل الصريف العريب وهو مفتوح 

لل النحوي احملمن اللغات األخرى إىل العربية ، و  حمرك للرتمجة اآللية، و " نبع"سورسفورج، وحمرك البحث العريب 
، إضافة إىل برجميات أخرى كاملدقق اإلمالئي واملشكل اآليل للنص العريب والناطق العريب اآليل ونظم  العريب

  .وغريها ،للتعرف اآليل على الكالم العريب
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  التجارة االلكترونية العربية خصائص وسمات: المبحث الثالث

مدى فعالية املواقع املتخصصة يف هذا الشأن، فإننا حناول من إذا كانت التجارة االلكرتونية ترتكز باألساس على 

خالل هذا املبحث تسليط الضوء على جانب من واقع مواقع التجارة االلكرتونية العربية، باإلضافة إىل التطرق إىل 

ليت يقوم عليها املزايا اليت أضافتها التجارة االلكرتونية إىل املنطقة دون سواها، باإلضافة إىل عرض أهم املقومات ا

  :هذا النوع من التجارة يف املنطقة العربية، من خالل املطالب التالية

  :مواقع التجارة االلكترونية في المنطقة العربية: المطلب األول

  الدول العربية فيالقيمة المضافة للتجارة االلكترونية : المطلب الثاني

 اإللكترونيةالعربيةالتجارة مقومات دعم وتطوير : المطلب الثالث

  

  :مواقع التجارة االلكترونية في المنطقة العربية: المطلب األول

الذي ظهر يف بدايةالسنوات األوىل من القرن " اإلعالم اجلديد"أحد ركائز ما يسمى املواقع اإللكرتونية  تعترب

وهو أحد اللغات  Html الواحد والعشرين، حيث تعتمد على شبكة األنرتنيت كمجاللعملها، من خالل نظام

  .األساسية اليت ترتبط بالشبكة العنكبوتية

ترفيه، أخبار، خدمات، تسوق، مالية، بورصات، شؤون املنزل، احلياة  كل ااالت،  ومشلتاملواقع اإللكرتونيةتنوعت

  .رتفيهيبتقدمي خمتلف اخلدمات على املستوى اإلعالميواالجتماعي والتقوم ،....اليومية، تقنية، بيع وشراء

  المتاجر االلكترونية العربية 1-1

مما ال شك فيه أن أداء التسويق االلكرتوين منوط بشكل مباشر بالبنية التحتية، هذه االخرية اليت ما تزال تعرف 

تأخرا إذا ما قورنت بالدول املتقدمة ولكن عرفت تقدما مقارنة بأداء السنوات املاضية، الشيء الذي انعكس على 

  .لكرتوين العريبالتسويق اال

أهم املداخل للتسويق اإللكرتوين البوابات  اليت حتتوي على مداخل التجارة اإللكرتونية واملصارف والدعاية كما من 

حتتوي على روابط ملواقع املتاجر اإللكرتونية العربيةوهذه البوابات ميكن أن تكون موِجهة لكل الدول العربية 
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أن تكون حملية وبعض البوابات تعمل باللغة العربية واإلنكليزية أو الفرنسية وبعضها وتساهم بالتجارة البينية وميكن 

 .1باللغة اإلنكليزية فقط

فاملتاجر . املتاجر االلكرتونية العربية من حيث احملتوى املعروض إىل متاجر متنوعة ومتاجر متخصصة انقسمت

املتنوعة هي اليت تضم قائمة طويلة من املنتجات واملواد املعروضة املتنوعة حتت مظلة موقع واحد، منها موقع 

) http://www.promouv.com(كوم اإلمارايت، موقع واد كنيس اجلزائري، موقع بروموف .سوق

  .التونسي، موقع متاجر العرب السعودي وغريها

أما املتاجر املتخصصة فهي املتاجر اإللكرتونية اليت ختصصت يف منتج أو جمال معني، أو بعض املنتجات ذات 

  :يف ما يلي نورد بعض هذه املواقعو الطبيعة املشرتكة، 

  عربية المتخصصةقائمة لبعض المتاجر االلكترونية ال 51 -5جدول رقم

  التخصص   الرابط  اسم الموقع

  عروضاألزياءواإلكسسوارات  http://www.sukar.com  كوم.سكر

  للورود واالزهار  http://www.q8flowers.com  كويت فلور

  املنتجات املصنوعة يديويا بالكامل  http://handy-b.com  هاندي بوتيك

  الفيالت، األراضي، املكاتبالشقق،   http://www.3akarat.com  كوم.عقارات

  القمصان جبميع أنواعها  http://ooshi.net/shop  أوشي

  الكامريات ومستلزمات التصوير  www.camshop.me كام شوب

  قططاهلمالياوالشريازيةاألصليةالنادرة  www.sherleyscattery.com  شريليسكاتري

  العطورومستحضراتالتجميل  www.attyab.com  أطيابشوب

  أغطية اهلواتف واأليباد  http://exswar.com  إكسسوار
  من إعداد الباحث: المصدر

ومن جهة أخرى تم بعض املتاجر االلكرتونية العربية سواءا أكانت متخصصة أو متنوعة حباجات ورغبات 

ول العربية منها املستهلك العريب أينما كان، كوا تتصف باملواقع ذات القومية العربية اليت تستهدف عدد من الد

دولة عربية على الرابط  20مثال موقع حنطور األردين لبيع السيارات املوجه لكل العرب، حيث يضم 

http://www.hantoor.com ،  
                                                           

  /http://blog.itqanbs.comواقع التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية، مدونة اتقان لتقنية املعلومات، على الرابط، 1
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  الصفحة الرئيسية لموقع حنطور 28-5الشكل رقم 

  

  

  

 

 

  

الكتب والرباجمواأللبوماتواألفالم واليت متتلك فروعا يف كل من  وموقع مكتبة نيل وفرات اللبنانية املتخصصة يف

 .http://www.neelwafurat.com مصر، السعودية، األردن وسوريا، واليت عنواا االلكرتوين هو

  الصفحةالرئيسيةلموقعمكتبة نيل وفرات29-5الشكلرقم

  

  

  

  

  

   

  /http://hantoor.com: المصدر

  http://www.neelwafurat.com: المصدر
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ويف املقابل، هناك مواقع إلكرتونية للتسوق تتصف باحمللية، إذ تتوجه خبدماا وعروضها للمستهلك يف دولة معينة، 

منتجات حلويات  سعودينييقدم لل الذي http://www.abu-nar.comحلويات أبونارعلى غرار موقع 

  .الطحينية بشىت أنواعها واملصنوعة يف مكة

  حلويات أبونارالصفحةالرئيسيةلموقع  30-5الشكلرقم

  

  

  

  

  

 

 

وموقع ميكرو شوا املغريب املتخصص يف بيع أجهزة االعالم اآليل والطابعات وأجهزة احملمول املوجه إىل املستهلك 

  ..../http://www.microchoix.maاملغريب على الرابط 

  الصفحةالرئيسيةلموقع ميكرو شوا 31-5الشكلرقم

  

  

  

  

  

  

  http://www.microchoix.ma :المصدر

  http://www.abu-nar.com :المصدر
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ويف عينة لبعض مواقع التسوق يف املنطقة العربية، جند يف اجلزائر مثال موقع واد كنيس على الرابط 

http://www.ouedkniss.com  غلق الذي يعدأحدأوملواقعالتسوقعربالنتفياجلزائر، فعلى على خلفية

يف سنة  األثاث و األشياء املختلفة بأرخص األمثانيف العاصمة وهو سوق  بشكل ائيالشهري سوق وادي كنيس 

  .مت تأسيس املوقع 2006

  الصفحة الرئيسية لموقع واد كنيس32-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

هي مؤسسات افرتاضية تعمل لتسهيل عملية  يسمون بوسطاء املعرفة االلكرتونية، ويعترب املوقع أحد أشكال ما 

  .1قومون بدور مقدمي اخلدمات التجاريةيلعمالء حيث االتبادل بني املنتجني و 

يقوم املوقع بعد التسجيل فيه بعرض إعالنات العارضني من مستخدمي االنرتنت يف جماالت  بطريقة جد إحرتافية

رئيسية حتت كل جمال  تصنيفات فرعية منها مثال جمال السيارات الذي يقوم بعرض إعالنات بائعي السيارات 

ويف كثري من ... ت املقطوعةاملستعملة اليت تضم بيانات عن اجلوانب التقنية للسيارة، سنة السري، عدد الكيلومرتا

األحيان السعر، ويدعم االعالن بصور من التقاط البائع ومعلوماته الشخصية، خاصة رقم اهلاتف لالتصال به 

                                                           
، على اخلط، 2011أبريل  24، مدونة التنمية البشرية والتطوير اإلداري،  خصائص التسويق االلكترونيأمحد السيد كردي، 1

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/04  

  http://www.ouedkniss.com/fr/accueil: المصدر
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كما يضم هذا اال جماالت فرعية عن عروض قطع الغيار اجلديدة واملستعملة، . لالتفاق وعقد الصفقة

ت، يتعدى املوقع ليشمل ليس فقط السيارات بل املالبس ومواد الشاحنات، العربات، املقطورات، وخمتلف اآلال

التجميل، املباين والعقارات، املفروشات وعتاد وأثاث املنزل، التجهيزات الرياضية ووسائل الرتفيه، السياحة 

 واالسفار وعروض الوكاالت السياحية، األجهزة االلكرتونية، أجهزة االعالم اآليل، ووسائل االتصال، بل وحىت

  ...احليوانات

داع صيت املوقع يف أوساط اجلزائريني، فحىت الذي ال يرغب يف شيء معني يفكر يف إلقاء نظرة على املوقع على 

  ).السلعة أو اخلدمة(االقل للمقارنة وأخذ فكرة عن حمل التعامل 

يضيف للمحتوى العريب  وعلى الرغم مما حققه هذا املوقع من مكانة ومنط جديد يف تسويق اجلزائريني إال أنه  ال

االلكرتوين إال الشيء القليل كونه متجر بواجهة فرنسية وأغلب عروضه باللغة الفرنسية البسيطة اليت يفهمها كل 

جزائري، وكذلك ال يرقى إىل أن ميارس عملية التسويق االلكرتوين بشكل كامل لكونه متجر للعرض واالعالن 

ة العربية، إذ يفتقر أسلوبه إىل سلة مشرتيات واحللول املختلفة للتسوية فقط كغريه من آالف املتاجر االلكرتوني

املالية عن طريق إحدى وسائل الدفع كالبطاقات االئتمانية، أو االلتزام بالتوصيل وخدمات ما بعد البيع، بل االمور 

  .السالفة الذكر تبقى على عاتق العقد املربم بني البائع واملشرتي خارج نطاق املوقع

س وحده واد كنيس املوقع الذي استهوى اجلزائريني يف التسوق االلكرتوين، بل هناك متاجر أخرى كموقع يف لي

من  هو موقع عام، و http://www.felbazar.comالبازار، ذو الواجهتني العربية والفرنسية، على الرابط 

السيارات املستعملة واحلديثة،  تشمل العقارات من بيع وكراء، ميكن وضع اإلعالنات يف فئات متعددة خالله

يتم قراءة كل اإلعالنات من طرف مصلحة املعاينة لضمان  الشاحنات، الدراجات، وإعالنات التوظيف وغريها

  .اجلودة واحرتام قواعد النشر

، املدعوم من طرف http://aswak.echoroukonline.comوموقع أسواق الشروق على الرابط 

اجلزائرية الذي ختصص له مساحة إعالنية واسعة على صفحتها االلكرتونية، وهو نسخة جريدة الشروق اليومي 

 ....طبق االصل لواد كنيس من حيث مبدأ عمله

أما السعودية فتعززت مكانتها يف جمال التسويق االلكرتوين بظهور متاجر ومراكز تسوق الكرتوين ثبتت قيمتها 

املتنوع يف ) /http://www.3rbshops.com(متاجر العرب املضافة يف هذا املضمار، فعلى غرار موقع 
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عديد ااالت كالكمبيوتر والتقنية، املوبايالت وغريها الذي يقدم حلوال إضافية للتسوق االلكرتوين املتنوع 

عملية الدفع تتم عند باشتماله على سلة تسوق تبني قيمة املشرتيات و خدمة التوصيل وارجاع الطلب، إال أن 

  .مالتسلي

  الصفحة الرئيسية لموقع متاجر العرب33-5الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 

 

عروضا عرفت  http://www.markaforyou.comكذلك وبنفس االسلوب يقدم موقع ماركة فور يو  

نوع من التخصص يف جمال األلبسة الرتكية، املفروشات واإلكسسوار، واجهة استخدامه توفر اللغتني العربية 

عمالت عربية منها الدينار اجلزائري إضافة إىل الدوالر االمريكي لكن دائما الدفع 7واالجنليزية، كما ميكن الدفع بـ 

تقوم بعمليات البيع والشراء  ، حيثنتقاليةاالتاجر إلكرتونية قائمة امل عند التسليم، هلذا تصنف هذه املواقع ضمن

واالتفاق بواسطة شبكة اإلنرتنت غري أن عملية الدفع تتم عند التسليم وهذه املتاجر تسعى لتطوير خدماا 

  .لتصبح متاجر إلكرتونية كاملة من خالل توفري التجهيزات الالزمة وحتقيق األمن املايل الكايف

 

 

 

 

  /http://www.3rbshops.com: المصدر
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  الصفحة الرئيسية لموقع ماركة فور يو34-5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

املوجه إىل كل العرب من خالل  http://www.arabiand.comكومعلى الرابط .كذلك موقع أريبياند  

دولة عربية، وهو  19ختصيص نافذة على واجهة املوقع تضم قائمة بـ

الكرتونيةتقدخمدمةالتجارةااللكرتونيةللشركاتواملصانعوالبائعينفيالدواللعربية، بوابة

وتتيحلمستخدميهاانشاءمتاجرالكرتونيةخاصةمعل#امسيختاروويضعونفيهسلعهمومنتجاموعناوينهم، 

  .تنوعةوالتواصلمعاملشرتيينوالبائعينكماميكنلمستخدمياريبياندنشراعالناماملبوبةجمانامنخالاللتصنيفاتامل

ويسع#املتجر 

ال#توفريبيئةالكرتونيةللتجارةعرباالنرتنتللشركاتواملؤسساتواألفرادبينالدواللعربيةلتسهياللتباداللتجاريوتقدميخدمةمميزةللمست

  .خدمينلدخوالسواقمختلفةومتنوعةلتمنحالشركاتفرصةالتوسعالتجاريال#اكربعددمنالعمالء

  .التجارةاإللكرتونيةفياملنطقةالعربيةوفقأعل#املعايريالعامليةويهدفإل#أنيصبحبوابةرائدةفيتقدميخدمة

 

 

 

  كوم.الصفحة الرئيسية لموقع أريبياند 35-5الشكل رقم 

  http://www.markaforyou.com : المصدر
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  المتاجرااللكترونية األجنبية بحلة عربية 1-2

ليست وحدها املتاجر االلكرتونية ذات النشأة العربية الالعب الوحيد يف التجارة االلكرتونية العربية، بل غزت 

املنطقة العديد من املواقع األجنبية وتأقلمت وتكيفت مع ميوالت واحتياجات املستهلك االلكرتوين العريب بأن 

: موقع نيويورك دراس األمريكي على الرابطجعلت من اللغة العربية واجهة مواقعها، من هذه املواقع 

http://arabic.newyorkdress.com/  املتخصص يف الفساتني مبختلف أنواعها من فساتني

  .السهرات، فساتني أعياد امليالد، فساتني احلفالت، فساتني للمشاهري، الفساتني احملتشمة وغريها

  مواقع خدمات السياحة والسفر 1-3

شك أن السياحة كانت وال زالت من األعمال التجارية الفريدة من نوعها، بل أصبح هذا القطاع يشكل الركيزة  ال

  .القتصاديات العديد من الدول العربية، منها مصر، تونس، األردن وغريها

يل الكثري من فرضت ضرورة تأقلم قطاع السياحة مع عامل التقنية وتكنولوجيا املعلومات وخاصة شبكة االنرتنت تدل

الصعاب واملعوقات، فبعد أن كانت معظم املنتجات السياحية يتم بيعها أو االستفسار عنها عن طريق الوكاالت 

أو الرحالت اجلوية بطريقة تقليدية ومتعبة، أصبح  لفنادقاأو حجز , والشركات السياحية أو وكاالت السفر

باإلمكان اآلن القيام بكل تلك األمور بشكل أكثر سالسة وأكثر سرعة عن طريق التقنية وتكنولوجيا املعلومات 

  .واملواقع االلكرتونية لتلك املؤسسات، األمر الذي مسي بعد ذلك بالسياحة االلكرتونية
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منط سياحي يتم تنفيذ بعض معامالته اليت تتم بني مؤسسة سياحية "ياحة االلكرتونية يف تعريف هلا تعترب الس

… من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) سائح(وأخرى أو بني مؤسسة سياحية ومستهلك 
مجوع مع رغبات ) اإلنرتنت(وحبيث تتالقى فيه عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة املعلومات الدولية 

 1"السائحني الراغبني يف قبول هذه اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة اإلنرتنت

ال خيتلف اثنان أن املنطقة العربية من احمليط إىل اخلليج تزخر باملقومات التارخيية والطبيعية للسياحة، كالسياحة 

ساجد يف العراق ومصر، والسياحة يف السعودية وبعض األماكن املقدسة واالضرحة وامل) احلج والعمرة(الدينية 

الصحراوية يف األردن، اجلزائر واإلمارات، السياحة الشاطئية يف تونس، املغرب ولبنان، السياحة احلموية يف األردن، 

  .اجلزائر ناهيك عن مقومات البىن التحتية املتفاوتة من بلد إىل آخر

ية سواءا احلكومية أو التابعة للقطاع اخلاص اليت توجه غري أن األمر امللفت، ظهور العديد من املواقع االلكرتون

خدماا للسائح سواءا العريب أو االجنيب  يف مجلة من ااالت اليت تتصل بقطاع السياحة نستعرض جوانب منها 

  :يف ما يلي

  مواقع شركات الطيران 1- 1-3

لزبائنها مما الق استحسان الكثريين، حيث سامهت املواقع االلكرتونية لشركات الطريان يف تقليص اجلهد والوقت 

أصبح باإلمكان االستفسار واحلجز بشكل الكرتوين بل وحىت التخليص يف بعض الشركات، مما زاد يف حدة 

  .املنافسة بني هذه الشركات من خالل خمتلف العروض واالسعار والتنزيالت

وهو املوقع /http://www.rj.comدنية على الرابط وكمثال ملواقع شركات الطريان العربية موقع شركة امللكية األر 

الرمسي للخطوط اجلوية االردنية الذي يتيح للزوار إمكانية االختيار بني اللغتني العربية أو االجنليزية يف تصفح 

املوقع، تعترب خدمة احلجز االلكرتوين اخلدمة العتيدة للموقع، إذ يتيح حتديد وجهة الذهاب واإلياب بني أكثر من 

مطار يف العامل مبا فيها املطارات الداخلية للعديد من الدول كشرم الشيخ املصرية، ميامي والس فيغاس  120

األمريكيتني، وحىت تل أبيب، كما تشرف الشركة من خالل موقعها ليس فقط تنظيم الرحالت من وإىل األردن 

با حيث تستعرض تواريخ الرحالت فقط بل حىت وجهات عاملية مثال من موسكو إىل شرم الشيخ ذهابا وإيا

                                                           
، الساحة العمانية، على اخلط، السياحة اإللكترونية حلم دبي القادم نظرة قانونيةرشا علي الدين أمحد، 1

http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=117336  
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املمكنة مع هامش ثالث أيام قبل وبعد التاريخ املرغوب فيه وأسعار الرحالت بالعملة احمللية للبلد األجنيب ويف 

حال املثال السابق فاألسعار تكون بالروبل الروسي، األمر الذي جعل من املوقع تقدمي خدمة حتويل العمالت، 

فنادق  وبعض اخلدمات اخلاصة لدوي االحتياجات اخلاصة والنساء احلوامل وحىت استئجار السيارات وحجز ال

  .احليوانات األليفة وغريها

وصل احلد باملوقع أن يستعرض بعض الوقائع واألخبار العاجلة املتعلقة بالسياحة والطريان، ففي أثناء القيام ذه 
 .طرابلس بليبيامطار  الدراسة صادف أن املوقع نفى خرب احتجاز إحدى طائراته يف

ما مييز امللكية االردنية تقدمي خدمة فريدة من نوعها ال تقدمها العديد من شركات الطريان العربية وهي خدمة  

والراحة وامكانيات االسرتخاء تقدم درجة كراون أعلى مستويات من اخلدمة والرحابة والرفاهية درجة كراون، حيث 

  .ةي، مما يوفر للمسافرين مجيع وسائل الراحة الالزمة للتمتع برحلة رائعة وراق

  وهذا جانب من املوقع الرمسي للملكية االردنية 

  الموقع الرسمي للملكية االردنية36-5الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

  جدول ملواقع أهم شركات الطريان العربية احلكومية واخلاصة ويف ما يلي نورد

  http://www.rj.com/ar: املصدر
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  مواقعأهمشركاتالطيرانالعربيةالحكوميةوالخاصة 61 - 5الجدول رقم

  الصفة  البلد  عنوان املوقع  شركة الطريان
  حكومية  اململكة األردنية  http://www.rj.com  امللكية األردنية

  حكومية  مجهورية مصر العربية  http://www.egyptair.com  للطريانمصر 

  حكومية  اإلمارات العربية املتحدة  /http://www.etihad.com/ar-ae  االحتاد للطريان

  حكومية  اجلزائر  www.airalgerie.dz  اخلطوط اجلوية اجلزائرية

اخلطوط اجلوية العربية 
  السعودية

http://www.saudiairlines.com  
  حكومية  العربية السعودية

  حكومية  اإلماراتالعربيةاملتحدة  http://www.emirates.com  طريان اإلمارات
  حكومية  قطر http://www.qatarairways.com  طوط اجلوية القطريةاخل

طريان الشرق األوسط 
  )اخلطوط اجلوية اللبنانية(

http://www.mea.com.lb 
  حكومية  لبنان

  حكومية  اجلزائر www.tassiliairlines.dz  طريان الطاسيلي

  حكومية  اململكة املغربية http://www.royalairmaroc.com  اخلطوط امللكية املغربية

  حكومية  البحرين http://www.gulfair.com  طريان اخلليج

  حكومية  اإلماراتالعربيةاملتحدة http://www.airarabia.com  العربية للطريان
  خاصة  تونس  http://www.nouvelair.com/fr  الطريان اجلديد

  خاصة  الكويت http://www.jazeeraairways.com  اجلزيرة طريان

  خاصة  البحرين http://en.bahrainair.net  طريان البحرين

  خاصة مصر/ السعودية  http://www.nesmaairlines.com  نسما للطريان

  خاصة  العربية السعودية  http://www.flynas.com  طريان ناس

  خاصة  العربية السعودية  http://www.flysama.com  طريان مسا
  عداد الباحثمن إ: المصدر

  مواقع وكاالت السياحة واألسفار 2- 1-3

ليست وحدها املواقع واملوارد السياحية واملنشآت القاعدية من فنادق ومطاعم ومركز استجمام الفاعلة باالرتقاء 

تلعب وكاالت االسفار دورا متقدما يف تنمية السوق السياحية مبا يزيد من توافد الزبائن الذين بالسياحة، بل 

  .اخرى يف ظل تراجع بعضها حمليا واقليماتتجاذم اسواق 
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مل يقتصر عمل وكاالت السياحة واالسفار على الدور التقليدي يف استقطاب وتوجيه زبائنها، غري أن شبكة 

االنرتنت ووسائل االتصال احلديثة جعلت من الضروري هلذه الوكاالت أن تقدم خدماا وتتصل بزبائنها إلكرتونيا، 

اخليار األمثل لعمل هذه الوكاالت وخاصة يف ظل اتساع السوق املستهدف للسياح والزوار إىل بل أصبحت التقنية 

  .فئات عمرية متنوعة وسياح أجانب

و يطلق عليه يف )CRS( )Computer Reservation System(بفضل نظام احلجز االلكرتوين

وهو ) Global Distribution System( GDS)(بعض األحيان نظام التوزيع العاملي 

نظاممحوسبيستخدملتخزينواالستعالموالقيامبعملياتاحلجزللسفر مبوجبه متنح شركات الطريان 

صالحيةاحلجزاإللكرتونيلشركاتالتوزيعالعاملياملتخصصة،التيتتيحللعمالءعمليةاحلجزعرباإلنرتنت مبا 

  1.لفيهاحجزغرفالفنادقوتأجريالسياراتباإلضافةإل#تذاكرالسفر،وتذاكرالقطاراتفيبعضالدو 

اقتنعت وكاالتالسفر والسياحة يف اململكة العربية السعودية منبذالملزيدمناجلهودلتعزيزإنتاجيتهابصورةأكربمنخاللدمج 

خمتلف احلجوزاتفيمنصاتتكنولوجيااملعلوماتاملعتمدةلديها، يأيت هذا القرار بعد النتائج اإلجيابية اليت توصلت إليها 

فياململكةالعربيةالسعودية خبصوص " نتكونسلتينجهريميسماجنم" الدراسةالتيأجراشركة

فيتقلياللتكاليفوتعزيزأداءوإنتاجيةوكاالتالسفر،أنالتكنولوجيامتثلعامًالمهمGDSالدورالذييمكنأنيلعبهنظامالتوزيعالعاملي

(  ساسيةاًللحفاظعل#الرحبيةوحتقيقوفوراتكبريةفيالتكاليف، حيثتمكنتوكاالتالسفرمنتقلياللوقتاملخصصألنشطةاحلجوزاتاأل

) يورو 0.8 تقليلتكاليفاحلجوزاتاألساسيةمبقدار

  2).يورو 0.9 زيادةمبقدار( وزيادةالرتكيزعل#خدمةالعمالءوإدارةاحلساباتبهدفتلبيةالطلبعل#اخلدماتاملعززة

% 47 برزتدولةاإلماراتالعربيةاملتحدةبوصفهاالسوقاألكثرنضجاًللسفروالسياحة،حيثتستحوذعلى

% 60منإمجاليالسوقو

، ركزت PhoCusWrightقاالنرتنتبمنطقةالشرقاألوسط،وفقدراسةجديدةأعداشركةأحباثالسوقالعامليةمنسو 

عل#نمووإمكاناتقطاعالسفراإللكرتونيفيمختلفاألسواق،مبافيذلكدولةاإلماراتالعربيةاملتحدةوململكةالعربيةالسعوديةومصرو 

  .قطر

                                                           
1�  /http://ar.wikipedia.org/wikiا��وو�� ا�&رة و�����د�� ��,رف، ، ظ�م ا�")ز ا-���رو
�9 ا��ط، 07/12/2012، ,&�!� ��/ل ا����رو���، ��-�����ر	�����ود�
ا+���دا�"�و-���و�و)�
ا�)د�دة�و	ر	ر�2�ً�$
�و��ر�ر &ول 2� ،

http://www.burnews.com/news-action-show-id-46274.htm  
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 إىل 2011 ملياردوالرأمريكيفيعام 4.8 يةاملتحدةمنحيث توقعتنموإمجاليسوقالسفراإللكرتونيفيدولةاإلماراتالعرب

 فيعام% 22،و2013 فيعام% 24،و2012 فيعام% 31 ،بزيادةقدرها2014 ملياردوالرفيعام 9.5

2014.1  

 1.7 من“ Online TravelAgencies” وأشارت نفس الدراسةعنتوقعنموإمجالياحلجوزاتاملنجزةعرب

  .2014 فيعامملياردوالر  3.2 إىل 2011 ملياردوالرفيعام

 ،وشركة»فاليديب« وفياتفاقبينشركة

 350 العاملةفيمجااللتكنولوجياوخدماتاألعماللصناعةالسفرالعاملية،متالتوصإلل#حليضمنحصوألكثرمن»سايرب«

 حواللعامل،عل#أسعارتذاكرسفر»سايرب« ألفمستخدمفيوكاالتالسفراملتصلةبنظم

اتالناقلةمنخاللنظامالتوزيعالعاملي،فضًالعنإجيادطريقةسهلةل،حيثستتمكنوكالتالسفرمنالوصوالل#شبكةحجوز »فاليديب«

دفعثمناخلدماتاإلضافية،وتسويةاملدفوعات،ممايسمحبزيادةكفاءةتشغيألسطوهلا،وتوفريجتربةأفضلللمتعاملينمعها،وزيادة

 2.٪2كفاءةتأمينالرحالتاملتصلةللمسافرين،األمرالذيريفعمنالعائداتاإلضافيةللناقلةبنحو

  خدمات الماليةحلول الدفع االلكتروني والمواقع   1-4

تعتربخدمةالدفعااللكرتوين يف 

الوقتاحلاليمناخلدماتالرئيسيةفياملواقعالتيتقدماملنتجاتاخلدميةوالتيتنتشررقعةمستخدميهاحبيثيصعبذهامللتسديدفيمكامنع

  .ين

واهلدف من ، ل على تطويرهالتوفري خدمات الدفع االلكرتوين والعمالعديد من املواقعبطرح عروضها وقد قامت 

ذلك هو العملعلى خلق البنية األساسية الفّعالة وذات الكفاءة العالية للدفع االلكرتوين وذلك من خالل عدة 

التعاقد مع ب أنظمة وحلول خاصة ذه التقنية واليت تؤمن سالسة عمليات الدفع على االنرتنت للمواقع العربية

                                                           
نوفمرب  18، البوابة العربية لألخبار التقنية، 2014مليارات دوالر عام  9توقعات بتخطي قطاع السفر اإللكتروني في اإلمارات حاجز الـ،تقرير1

-http://www.aitnews.com/latest-it-news/technology-research-and-studies، على اخلط، 2012

news/81666.html  

،على الخط، 07/07/2011وكاالتالسفرتحجزتذاكر فاليدبيعبرنظامسايبر، أرابيانبزنس، 2

http://arabic.arabianbusiness.com/society/transportation/2011/jul/7  
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، Paypal ،MoneyBookers:دفع االلكرتوين للمواقع العربية و منهاعاملية لتقدمي حلول ال عدة جهات

2Co.com ،Egold ،Cashu ،Onecard ،Visa ،Master ،SMS Payment Solutions...  

  .cashUولعل أهم ما نستعرضه كنماذج هلذه اخلدمة يف املنطقة العربية ما تقدمه كاش يو

ومشاالفريقياوبالرتكيزعل#الدفعااللكرتونيعرباالنرتنت، يقع كاشيوهي بوابةمزودةخلدماتالدفعفيالشرقاالوسط

مكتبهاالرئيسيفيدبيحيثتقومبخدمةالتجارإقليمياوحواللعاملوتزودمهبحقيبةمتكاملةمنخدماتالدفعتقومبتعديلهالتناسبمععاد

  . اتوتوجهاتالسوقااللكرتونيةالعربية

  الصفحة الرئيسية لموقع كاش يو37-5الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

،وبفريق إداريذوخربةفيعاملالدفعااللكرتوين " ياهوحاليا" منقبلمكتوب 2002 تأسستكاشيوفيعام

  .ومعاجلةبطاقاتاإلئتمان

وهوحسابيمكن منخالهلالشراءعربشبكةاإلنرتنت،حيثيقوم الزبون سواءا تاجر أو شخص 

عل#تعبئتهمنخاللبطاقاتكاشيواملدفوعةمسبقاً، اليت تنقسم إىل عدة ألوان طبيعيبفتحهذااحلسابلمرةواحدةومنثميعمل

نقطة  50دوالر ميثل  1دوالر بلون وردي، علما أن كل 300دوالر بلون أمحر إىل  10من (حسب قيمة البطاقة 

  .) كاش يو

  :وعن كيفية التسجيل  يف كاش يو ميكن توضيحها يف الشكل التايل

  /https://www.cashu.com: المصدر
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  سجيل في كاش يوكيفية الت  38-5الشكل رقم

  

  

  

  

  

 

بعدها يتم تفعيل احلساب عن طريق الربيد االلكرتوين، مث يتم تعبئة احلساب من عدة جهات يف املنطقة العربية،  

  :وكل جهة لديها موزعيها يف البلد الواحد، هذه بعضها

  بعض نقاط الحصول على رصيد كاش يو في المنطقة العربية17 -5الجدول رقم 

  البلد  نقطة البيع
UAE Exchange  اإلمارات، البحرين، قطر، األردن، الكويت  

CashUnited  لبنان  

  مجهوريةمصرالعربية  فوري

  الشرقاألوسطومشاألفريقيا  عينالعرب
 

  https://www.cashu.com/site/ar/fundcashU: المصدر

اليوميقدمللمتسوقينفيكاللبالدالعربيةوالبالدااورةخدماللدفعبأمان،سهولةويسر،  كاشيو 

  .كمايقدمللجميعفرصةالدفعااللكرتونيدونتمييزلعمر،دخل،جنسيةاوعالقاتبنكية

يف جتربة أخرى حللول الدفع االلكرتوين واخلدمات املالية االلكرتونية يف الوطن العريب ما يقدمه موقع بيي املصري 

)Bee(.  

: المصدر
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Bee  متخصصةفيتقدميحلولسريعةوسهلة، ميكناالعتمادعليهالتسديداملبالغاملستحقةلعددكبريومتنوعمناخلدمات

مثلشحنرصيداحملمول،فواتريالتليفوناحملمول، اشرتاكخدمةاالنرتنت، اشرتاك االلعاب أون الين، خدمات التأمني 

  .العقاريوغريها فيأميكانوأيوقتببساطةوسهولة

اون الين من مواقع اء شر مجهورية مصر العربية بوابة النطالقها يف الشرق األوسط، من خالهلا ميكن  الجعلت من 

موقع    متتلك لينك اون الين مواقع متعددة مثل، حيث دفع كاشاللينك اونالين و 

وموقع ، فالم واملسلسالتحدث األأمشاهدة  خالله الذي ميكن من )www.shofonline.net(شوفها

وأيًضا موقع  ،باأللعاب الفردية واجلماعية لالستمتاع)www.el3ab.com(العب

وموقع  ،مجيع العمالء  الذي يقدم خدمات خمتلفة ترضي )www.masrawy.com(مصراوي

  .غاين احلديثة والقدميةألل ايلتحم )/http://www.mazika.com(مزيكا

 UGC أيًضا شحن رصيد لكارت وميكن، شحن رصيد كاش يو بأي مبلغ وبأقل قيمة يف مصر ميكنكما 

 .يف أوروباالذي ميكن من الشراء اون الين من مواقع متعددة 

 ,Mac, iPod, iPhone ـل وحتميل خمتلف التطبيقاتiTunes اءبطاقات شر ميكن  Beeمن خالل 
iPad!  من خالل موقع Apple Store . 

  Beeالصفحة الرئيسية لموقع  39-5الشكل رقم 

  

  

 

  

  

  

 

   

  http://www.bee.com.eg/index.php/ar/bee-card: المصدر
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فيظاللتنامياملتواصلفيعاملتكنولوجيااملعلوماتظهرتاحلاجةللتواصلعنطريقاجلوالوعربإرسااللرسائاللقصريةكأحدثوأسرعوسائال
يقدم موقع الكشك االلكرتوين  ،التصال، ويف حماولة منه أن يكون متخصصا يف خدمة تعبئة اجلوال يف اجلزائر

خدماته اخلاصة  /http://www.ekms.dzعلى الرابط  eKMSمتعدد اخلدمات 
ببيعبطاقاتتعبئةاجلواللمختلفمتعامليالنقال جازي، جنمة، موبيليس 

  .عرباإلنرتنتفياجلزائروبتكلفةقليلةSMSوألو،وحلولرسائالجلوااللقصرية

بعد التسجيل يف املوقع، 
 CCP منداخالجلزائرأنيشحنوارصيدحسامفيالنظامعربإيداعربيديفياحلسابالربيدياجلزائريeKMSميكنلعمالء

إل#السيدمديرالنظام،بعد استالم وصالحلوالةاملختومة من طرف مركز الربيديتم 
  .، أوإرسااللوصاللربيديعربالفاكسCCPeKMS.dz : مسحهاعربجهازسكانريوإرساهلاإل#الربيدااللكرتوين

  .eKMSصيدلدùنوادياألنرتنتوحمالتالتجزئةالتيتنتميلشبكةنقاطبيعرصيداوعن طريقشحنالر 

بعدها يظهر الرصيد يف حساب الزبون بالدينار اجلزائري، األمر الذي ميكنه من تعبئة جواله من خالل املوقع، دون 
ا ميكن احلاجة إىل التنقل إىل االكشاك ودون تكلفة شحن، واألهم من ذلك أن اخلدمة متاحة يف أي وقت، كم

  .ارسال الرسائل القصرية من املوقع باسم املتصل

 eKMSالصفحة الرئيسية لموقع  40-5الشكل رقم 

   

 

 

 

 

 

 

  http://www.ekms.dz:المصدر
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الدول العربية فيالقيمة المضافة للتجارة االلكترونية : المطلب الثاني  

 في المنطقة العربية على المستوى القومي التجارة اإللكترونية اسهامات 2-1

فباإلضافة  ،حتققها التجارة اإللكرتونية اليتاملزايا  جمموعاالستفادة من  كغريها من مناطق العامل  العربية نطقةاملمتكنت
إىل ااالت العامة اليت تعمل فيها التجارة اإللكرتونية، فإن الدول العربية تستطيع أن تستفيد من التجارة 

 :اإللكرتونية يف جماالت متعددة من أمهها

 توجيه االستثمارات بين الدول العربية 1- 2-1

 رمقومات استثماالدول العربية  لعديد منا متتلك أصبح خيارا ال غىن عنه، حيثاالستثمار يف الدول العربية  
، ، إال أا تفتقر يف كثري من األحيان إىل سياسة حكيمة ورشيدة يف توجيه االستثمارثروات كبريةمهمة وتزخر ب

. تالستثماراال جتد السبيل إىل استغالهلا يف اومازالت توجد دول يف املنطقة العربية يتجمع لديها موارد مالية كبرية 
لتجارة ا يأيت الدور على ااملقابل هناك بعض الدول العربية تعاىن من نقص كبري يف رؤوس األموال، وهنويف 

ميكن التعرف على جماالت االستثمارات املتاحة يف دول العامل العريب، وبذلك تستطيع التجارة  ، حيثاإللكرتونية
 .خدام يف هذه  الدولاإللكرتونية أن تساهم يف توجيه االستثمارات وتوظيفها أفضل است

حتيط باألموال العربية يف اخلارج السيما املخاطر املتعلقة  اليتتعددة املخاطر تأيت هذه املسامهة خاصة عند ظهورامل
من جهة، ومن جهة أخرى القيود اليت تضعها  بأسعار الصرف وتقلب أسعار الفائدة، وتأرجح معدالت التضخم

ار واألنشطة املسموح ا، واألنشطة األخرى املقيدة فأن االستثمارات  يف جماالت االستثمالدول الصناعية على 
 .الدول الصناعية ال تتمتعبحرية مطلقة يف توجهها، أو حجمها أو جمال أنشطتها

تفرض القوانني قيودا شديدة على االستثمار يف قطاعات االتصاالت السلكية  - على سبيل  املثال-ففي أمريكا 
 .شر ، واملواصالت ، والطاقة والتعدينوالالسلكية ، والن

ويف اليابان فان قوانني االستثمار توصد الباب أمام االستثمارات األجنبية عدا قطاعات حمددة، وال تعطى تلك 
القوانني مزايا استثنائية لرؤوس األموال األجنبية، بل تفرض قيودا حتد من دخول االستثمارات األجنبية لبعض 

 .ةقت والنقل والطاالقطاعات كاالتصاال

وأمام كل هذه  املخاطر وما يرتتب عليها من مشكالت يبقى التأكيد على أن عودة  األموال العربية  لالستثمار 
يف البيئة العربية واإلسالمية سيظل أكثر أمانا بكثري، السيما يف ظل استشعار كل معاىن األخوة والوحدة العربية 

ست هينة يف تفكري العريب اذ ينبغي عليه التعايل عن مصاحله الشخصية من واإلسالمية ، وهذه االعتبارات  لي
 .أجل مصاحل أمته ومن أجل دواعي عقيدته

  

 التجارة البينية العربية دعم2- 2-1
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، وهو حجم ال )فقط% 4حواىل (مستواه املقبول إذ بقي ضئيال  التجارة البينية بني الدول العربية مل يبلغ حجم
  .اإلمكانيات املتاحة للدول العربية، السيما إذا قورن حبجم جتارا اخلارجية مع الدول األخرىيتناسب مع 

بشكل كبري التجارة اإللكرتونية  وبالتايل جاء دور التجارة االلكرتونية لتدعيم التجارة البينية العربية، حيث تساهم
تيسري التجارة تسهيل و ستطيع أن تلعب دورا كبريا يف وبالتايل فإا ت ، باعتبارها أحد وسائلهاالتجارة الدولية يف

 . اخلارجية بني دول العامل العريب

ومن باب القرابة واألولوية أن تعزز هذه املعامالت اخلارجية مع دول عربية أخرى حباجة ماسة إىل من  كذلك
  .ينشط جتارا ويقبل على صادرا وال تكون جل معامالا اخلارجية مع دول غري عربية

  

 االقتصاديةالمالية و القرارات  دعم3- 2-1

تسهيل اختاذ القرارات املالية واالقتصادية على مستوى املنطقة دعم و  يفالتجارة اإللكرتونية من خالل أليااتساهم 
عن كافة ااالت االقتصادية واملالية املتاحة، فضال عن توفري قدر كبري من  الالزمةعلومات امل ريتوفبالعربية، 

 .اليت تنفق على الطرق التقليدية يف دراسات اجلدوى االقتصادية واملالية تكاليفال

يف توفري املعلومات الكافية عن  تساهم التجارة اإللكرتونية التحليل املتقدم والتنقيب فإن وباستخدام أدوات
مما يساعد يف جتسيد مبدأ التخصص وتقسيم العمل بني الدول العربية لتتكامل فيما الثروات املتاحة للدول العربية، 

يها مبيزة نسبية أكرب من الدول األخرى، وتتخصص يف خصص يف إنتاج وتصدير السلعة اليت تتمتع فبينها بالت
وة يف عوامل إنتاجها، ويرتتب علي ذلك أن تنتج السلع بأكرب كفاءة ممكنة قإنتاج السلعة اليت تتمتع فيها ب

لسلع األخرى من الدولة اليت تنتج بأعلى كفاءة ا وبكميات كبرية، ويف املقابل تستطيع أن حتصل على حاجتها من
 .، وهذا الدور ميكن أن تلعبه التجارة االلكرتونيةممكنة لفةتكوبأقل 

  

 ةالعربي المنطقة األسواق المالية في فعيل دورت 4- 2-1

تشكل التدفقات املالية اليت تتم داخل األسواق املالية الدولية جانبا مهما من جوانب العالقات االقتصادية 
وبالتايل فإن خلق نظام جيد  ،العالقاتهذه وتعد التحركات الدولية لرأس املال مظهرا حقيقيا الزدهار  ،الدولية

 .لألسواق املالية يعد من املكونات األساسية ألى نظام اقتصادي كفء

فيها كميات وباستقراء واقع الدول العربية يتضح جبالء أنه يتوافر هلا كل مقومات األسواق املالية الناجحة، فيتوافر 
، 95/1996كبرية من رٍؤوس األموال القابلة لإلقراض ،فقد جاء يف تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام 

مليار  750أن حجم االستثمارات العربية يف اخلارج يبلغ - والذى أصدرته املؤسسة العربية لضمان االستثمار
من هذه األموال املهاجرة % 1العربية يف الداخل سوى نسبة  ، بينما ال متثل االستثمارات1995دوالر حىت عام 
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 .1وهى نسبة ضئيلة جدا رغم حتسن مناخ االستثمار يف الدول العربية بشكل ملحوظ
وهو وجود إمكانات استخدام رؤوس األموال، أي توافر فرص استثمارية   ويتوفر للدول العربية أيضا الركن الثاين

اك جمال كبري لالستثمار الزراعي يف السودان،كما أن  هناك فرصا كثرية لالستثمار فهن ،كافية يف الدول العربية
يف مصر ودول املغرب العريب،  كذلك فهناك فرص لالستثمار يف اال السياحي يف العديد من  الدول  يالصناع
 .العربية

املصدرة أو املقرضة لرأس (األوىل ويضاف ملا سبق وجود احلوافز الكافية لتشجيع مالكي رؤوس املال يف الدول 
 ).املستقبلة أو املقرتضة لرأس املال(على استثماره يف الدول الثانية ) املال 

ويف هذا اال تستطيع التجارة اإللكرتونية بأدواا املتعددة أن تساهم يف تنشيط األسواق املالية بني الدول العربية 
وبالتايل فإنه أحرى  ،ن عن العوملة املالية وآثارها على الدول األخرىعلى حنو كبري، السيما أن احلديث يدور اآل

بالدول العربية السيما أا قد أخذت بزمام السيطرة على ثرواا االقتصادية وأصبح بإمكاا تنفيذ سياسة مالية 
ساهم يف تقدمي كما ت،  واقتصادية وطنية تأخذ على عاتقها تنمية الوطن العريب ورفع مستوى دخل املواطن فيه

 .املساعدات لدول العامل الثالث فتدعم اقتصادها واستقالهلا
  

 بين الدول العربية إلى االرتقاء المعامالت المصرفية والماليةالدفع ب5- 2-1

فإن أول اخلدمات املصرفية اإللكرتونية من ااالت املهمة اليت ميكن أن تعمل فيها التجارة اإللكرتونية جمال، تعترب 
وحتقق التجارة اإللكرتونية يف هذا اال ميزة  اثبت ازدهار التجارة االلكرتونية جمال اخلدمات بشكل عام،ما 

عظيمة إذ تستطيع أن ختفض نفقات إمتام الصفقات املصرفية اإللكرتونية بدرجات كبرية قدرت مبائة ضعف عن 
 .إمتامها بالطرق التقليدية

يف إدارة األموال ومحايتها على حنو فعالواحلصول على اخلدمات املالية  اكبري  االتجارة اإللكرتونية دور ما تلعب ك
 .من أي مكان يف العامل...) االستثمار - التأمني  - الصرافة(واملنتجات املالية 

 

 

 

 

  

                                                           
، 1989أبريل3-1، ندوةإعادةتدويراألصواللعربيةاملستثمرةفياخلارجخالاللفرتةاالستثمارات العربية في الخارجعبد الوهابعل#التمار،  1

  .77،ص1990الكويت،
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  اسهامات التجارة االلكترونية في المؤسسات العربية 2-2

 المنافسة العالمية 1- 2-2

الدول العربية اليت لديها شركات متتلك مواقع جتارية الكرتونية على شبكة منحت التجارة اإللكرتونية بعض 

االنرتنت فائدة كبرية حيث تستطيع هذه الشركات منافسة الشركات املتعددة اجلنسيات وشركات جتارية أخرى 

 .أكثر رسوخاً يف العامل املتقدم، من خالل االستفادة من الفرص اليت توفرها شبكة االنرتنت

 نقل وتوطين التكنولوجيا 2- 2-2

استطاعت الدول العربية ومن خالل هذه التجارة من احلصول على تكنولوجيا املعلومات املتطورة الالزمة 

ملمارستها، واليت غالباً ما يتم انتاجها يف الدول املتطورة بأسعار تكاد تكون مناسبة هلا، لكوا مل تتحمل االخرتاع 

  .لوجياتاو انتاج او تطوير هذه التكنو 

 اختراق االسواق الدولية 3- 2-2

منحت التجارة اإللكرتونية الشركات ذات املواقع اإللكرتونية يف الدول العربية االمكانية يف الوصول اىل األسواق 

اليت كانت حكرًا على شركات الدول املتقدمة يف التجارة اإللكرتونية تلك األسواق اليت متتاز بقوا الشرائية 

  .العاملية

 1يتطوير األداء التجاري والخدم 4- 2-2

فالتجارة اإللكرتونية مبا تتطلبه من بين حتتية تقنية واسرتاتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة عالقات واتصال 

باآلخرين، تتيح الفرصة لتطوير أداء املؤسسات يف خمتلف امليادين، وهي تقدم خدمة كربى للمؤسسات يف ميدان 

  .وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل اإلداريتقييم واقعها 

كما أن منو التجارة اإللكرتونية حيفز األحباث على إجياد أساليب جديدة وحمسنة الستخدام القسائم والشيكات 

مل تكن ممكنة يف العامل اإللكرتونية، ويف هذه األثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على اإلنرتنت واليت 

فعلى سبيل املثال، تبيع شركات عديدة متخصصة يف التعامل مع الشركات فائض خمزوا عرب الشبكة . الواقعي

                                                           
  http://mouhasaba.3oloum.org/t111-topicعلى املوقع  ،التجارة االلكترونية، احملاسب العريب1
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أن املزادات بني الشركات عرب اإلنرتنت ستحقق مبيعات " فورسرت لألحباث"وتتنبأ شركة . بواسطة مزادات اإلنرتنت

والشيء األكثر أمهية فيما يتعلق مبزادات اإلنرتنت هو تأثريها . العام فقطمليار دوالر أمريكي هذا  7.3تتعدى 

على السعر احملدود، ففي بيئة املزايدة، ال يستطيع املنتج أو املوزع أن حيدد السعر مبفرده فسعر البضاعة أو اخلدمة 

م ملفهوم التجارة احلصول على الدع" وتؤكد الدراسات على أن . يتحدد فقط حبسب الطلب املسجل يف السوق

وميكن احلصول على مثل هذا الدعم من خالل تثقيف  .اإللكرتونية يف مجيع أقسام الشركة مسألة يف غاية األمهية

الكادر اإلداري ومدراء التسويق وتقنية املعلومات واملالية ومسئويل املبيعات حىت يتسىن متثيل مجيع القطاعات يف 

 .ن التجارة اإللكرتونيةالشركة يف القرارات اليت تؤخذ بشأ

 االرتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واثبات وجودها 5- 2-2

حفزت التجارة اإللكرتونية الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف الدول العربية على السعي املستمر لتحسني 

 باعتبارانتاجها والرفع من مستويات صناعاا او اخلدمات اليت تقدمها، لكي تتمكن من البقاء يف السوق العاملية، 

 . إن الشركات املماثلة يف الدول املتقدمة توفر منتجات ذات نوعية أفضل وبأسعار أقل

 بزوغ المؤسسات المصغرة ومساهمتها في االقتصاد الرقمي 6- 2-2

مبساعدة من شركات تابعة لشبكات خاصة او نقابات (يف الكثري من الدول العربية تقوم مشروعات أعمال صغرية 

بإقامة مراكز تسويق اليكرتونية ميكنها من خالل التجارة اإللكرتونية أْن جتتذب من ) يةمهنية او الغرف التجار 

العمالء احملتملني اعدادًا أكرب بكثري من اليت جتتذا واجهات املتاجر يف الشوارع الرئيسة، اي أنه حىت لو كانت 

يق شبكة االنرتنت اىل جمموعة أكرب واغىن  هذه املشروعات أعاله أكثر فقراً وانعزاًال لكن ميكن هلا أْن تصل عن طر 

 . كثرياً من املشرتين

 االستفادة من المهارات والخبرات العربية الدفينة 7- 2-2

من خالل سهولة االتصال واخنفاض تكلفته من جهة ومن خالل إرساء ثقافة االنرتنت يف اتمع العريب أمكن 

كبرية من التجارة اإللكرتونية حيث سيتيح هلم هذا النوع من ل القوى العاملة يف الدول العربية على فائدة  و حص

التجارة من ان يتمكنوا من عرض خربام العلمية ومهارام الفنية على خمتلف دول العامل من خالل األسواق 
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 اإللكرتونية العاملية بكل سهولة وسرعة ودون أية تكاليف إعالنية، او اية تكاليف أخرى ترتتب على هجرم اىل

 . دول غري دوهلم االصلية حبثاً عن عمل او وظيفة معينة

 السرعة في االتصال ومواكبة التطورات التكنولوجية عن كثب 8- 2-2

على سرعة انتقال  ةعداملساممارستها للتجارة اإللكرتونية  عند من أكثر الفوائد اليت جنتها وجتنيها الدول العربية

كبنية أساسية   باعتبارهاالتكنولوجيا املتقدمة وخاصة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اىل تلك الدول 

 .تطبيقات التجارة االلكرتونية إلجراءومتطلبات ضرورية 

 السرعة في اكتساب الخبرة الدولية والحصول على المعلومة النادرة 9- 2-2

ة اليت كانت تعاين منها الشركات يف الدول العربية هي ترددها عن خوض غمار املنافسة املعوقات املهممن 

التجارية يف األسواق العاملية بسبب ضعف معلوماا عن هذه األسواق اال إن التجارة اإللكرتونية ساعدا على 

ة أقرب ما تكون اىل التاجر جتاوز هذه املعوقات من خالل جعلها األسواق العاملية مهما كانت نائية كسوق واحد

اي  رغب فيهاواملستهلك وذلك بتوفريها كمًا هائًال من املعلومات املتكاملة والدقيقة عن خمتلف األمور اليت ي

 . شخص

 توفير المواد االولية وتعدد مصادرها 10- 2-2

اعاا من تشكيلة واسعة من متكن التجارة اإللكرتونية الدول العربية من احلصول على املواد االولية الضرورية لصن

 . املصادر وبالتايل تضمن احلصول على تلك املواد بأقل االسعار

 رقمنة وتطوير القطاع المالي العربي 11- 2-2

ستساهم التجارة اإللكرتونية ليس يف تطوير جتارة الدول العربية فحسب وامنا ستسهم كذلك يف تطوير قطاعها 

متاشيًا مع تطور النمط التجاري احلديث، حيث ستعمل تلك الدول على  املايل وحتوله اىل قطاع مايل رقمي

حتديث وتطوير مؤسساا املالية وتطوير عمليات حتويل االرصدة بني البنوك وتطويرها الكرتونيًا مبا يتماشى مع 

 .الوضع اجلديد
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 ظهور وسطاء المعرفة االلكترونية 12- 2-2

التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية سامهت بشكل واسع النطاق على جتاوز طيف واسع  انتشارإن سرعة وسعة 

يف إجراء وتنفيذ معامالا  التقليديون من الشركات يف هذه الدول حاجتها اىل االعتماد على الوسطاء والوكالء

 الشركات وعرب شبكة االنرتنتالتجارية، وأصبحت األعمال تنجز بصورة مباشرة من قبل التنظيمات االدارية لتلك 

 . من خالل ظهور وسطاء املعرفة االلكرتونية

 الحرية في االختيار والمفاضلة في األسعار والجودة 13- 2-2

مكنت التجارة اإللكرتونية املستهلكني والتجار يف الدول العربية من شراء املنتجاتبأسعار اقل وجودة أعلى مما كانوا 

كون هذه التجارة تتيح هلم القدرة الواسعة على االطالع على أنواع وأسعار السلع حيصلون عليه يف السابق، ل

 .املختلفة ومما ميكنهم ذلك بالتايل من انتقاء السلع وباألسعار اليت يروا مناسبة

 :التجارة اإللكترونيةالعربيةمقومات دعم وتطوير : المطلب الثالث

  1مقومات التجارة االلكترونية العربية 3-1

تتوفر لدى املنطقة العربية كل املقومات الالزمة ألن تكون قبلة وسوقا إلكرتونيا مستهدفا من طرف الكثري من 
  :الشركات االلكرتونية العاملية من هذه املقومات

  كبر حجم السوق وتجانسه  1- 3-1

واللغة والتاريخ واملكان من وحدة الدين إا منطقة جتتمع فيها عناصر التوحد والتجانس ميز األمة العربية تت
مما جيعلها سوقا متجانسا تتقارب فيه األمناط والعادات االستهالكية وتتقلص فيه  ..واملصاحل والعادات والتقاليد

الفجوة االستهالكية بني أبناء األمة الواحدة، لتكون قبلة للعديد من الشركات اليت ترغب يف طرح منتجات أشبه 
ت مما يعفيها من الكثري من التكاليف، جراء توحيد الرتويج، وتوحيد التوزيع، وتقارب يف ما تكون منطية عرب االنرتن

وتعترب السوق العربية سوقا تتسم بكرب حجمها من خالل ازدياد عدد السكان وعدد مستخدمي . االسعار
  .االنرتنت ذوي اخلصائص املتشاة كما أشرنا إليه سابقا

 البشرية والكفاءاتالمقومات 2- 3-1

وميكن صقل هذا , عنصر بشرى معقول حاصل علي درجات خمتلفة من التعليم عريبمعظم دول العامل ال يفيتوفر 
 .العنصر البشرى عن طريق التدريب املستمر على كل التقنيات املتطورة الالزمة للعمل يف جمال التجارة اإللكرتونية

                                                           
 14، ص 2002، جامعة بريوت العربية، لبنان، التجارة االلكترونية ومدى استفادة العالم اإلسالمي منها، عطية عبد الواحد1
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 المقومات االقتصادية 3- 3-1

لديها  ربيةدول العاليالحظ أن , ميكن أن تدخل جمال التجارة اإللكرتونية يتالبالنظر إيل السلع واخلدمات 
 .اخلارجية التيتخرتق ا االسواقإمكانيات كبرية يف تنويع منتجاا وخدماا 

صناعة املالبس ايف مثل مصر يف بعض الصناعات إىل املستويات العاملية خصوص الدول العربيةلقد وصلت بعض 
 .وتقوم بتصدير هذه املنتجات بنجاح ،واألغذية املصنعة ،واملنتجات الزراعية، اجلاهزة

يكفل هلا التفوق على األسعار  تنافسيوفضال عن ذلك فإن مصر تستطيع أن تدخل التجارة اإللكرتونية بسعر 
 .املصرياملنافسة نظرًا لظروف االقتصاد 

خدمة ما يف جمال التجارة اإللكرتونية سيكون مبثابة القاطرة  إدخال سلعة معينة أو  يفوجتدر اإلشارة إيل أن النجاح 
 أن تثبت مكانتها يف العامل الرقميللعديد من الصناعات 

السيما , يف دخول جمال التجارة اإللكرتونية سيساعد ىف خلق فرص عمل متعددة ربيةدول العالكذلك فإن  جناح 
حيث ينتظر ازدياد الطلب  ا،متميزة للتصدير للدول احمليطة يف جمال البيع والتسويق كما سيساعد يف خلق كوادر 

 .علي هذه الكوادر املتميزة كنتيجة طبيعية لتطور االحتياجات التكنولوجية هلذه الدول

 يالعرب ي والثقافيالرصيد الحضار  4- 3-1

 .تتم عرب اإلنرتنت إمنا تنصب علي جمال اخلدمات من املعروف أن اجلانب األكرب من التجارة اخلارجية اليت

 ،ثرى وضخم يهيئ هلا أن حتتل مكانا متميزا يف هذا املضمار يا وإرثا ثقافياحضار  ارصيد ربيةدول العمتتلك ال
كاألردن، مصر، تونس،   دولا ميكن أن حتتل  اليتيعد من ااالت اخلصبة  السياحي مثاللذلك فإن اال 

 .والذى ميكن أن يعود بفوائد مجة لوأحسن تسويقه عرب اإلنرتنت, مكانا هاما عرب اإلنرتنت سعوديةوالعربية ال

بل إن منو التجارة  عريب،لإلمكانيات السابقة سيعود بالفوائد الكثرية علي دول العامل ال احلقيقيإن االستثمار 
 .عريباخلارجية سيكون عامال حقيقيا يف ضة العامل ال

  التجارة اإللكترونيةالعربيةوتطوير دعم  4-2

التجارة اإللكرتونية خالل تبىن  تساهم يف دعم وتطويرأن  - نظرا خلصائصها املتميزة - تستطيع الدول العربية
 :1العناصر التالية ىاسرتاتيجية تقوم عل

تدليس ضرورة إصدار التشريعات الالزمة لضبط التعامل داخل جمال التجارة اإللكرتونية، وذلك ملنع ال �

                                                           

  ، العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، املؤمتر )اآلمال  –التحديات  –الواقع ( عابد بن عابد العبدلي، التجارة اإللكترونية في الدول اإلسالمية1

  183، ص 2005كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة  ، السعودية، 
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ويؤدى كل ذلك إيل توفري الثقة والطمأنينة  ،والغش ومنع االحتكار ومحاية األسرار اخلاصة للمنتجني واملستهلكني
 .لكل املتعاملني يف جمال التجارة اإللكرتونية

التجارة اإللكرتونية وذلك بتدريب الكوادر  ضرورة إحكام الرقابة على املعامالت التجارية اليت تتم عرب �
 .الالزمة والقادرة على العمل يف هذا اال

 .ضرورة توفري املعدات واآلليات احلديثة الالزمة خلوض جمال التجارة اإللكرتونية �

ضرورة ضبط مواصفات السلع ومستوى أداء اخلدمات مع املواصفات الدولية اتساقا مع أحكام اتفاقية  �
 .تجارة العاملية، وحىت ميكنها الصمود أمام منافسة السلع واخلدمات األجنبيةمنظمة ال

االهتمام بنشر التقدم الفين والتكنولوجي وأحدث الطرق الفنية لإلنتاج واخلربات اإلدارية املتقدمة، بدءا  �
ى استيعاب املستجدات من مستوى التعليم اجلامعي واملراحل اليت تليه حىت ميكن توفري العناصر البشرية القادرة عل

 .التكنولوجية احلديثة، واالبداع فيها

جيب وضع اسرتاتيجية للدخول يف جمال التجارة اإللكرتونية مبستوى يضاهي املستويات العاملية السائدة يف  �
 .هذا اال حىت نتمكن من وجود مكان مالئم لنا علي الساحة الدولية

ينبغي صياغة وتنسيق السياسات الضريبية يف الدول العربية على حنو مينع االزدواج الضرييب، وحيث التجارة  �
 .اإللكرتونية على النمو واالزدهار

 حوافز ضريبية عديدة ميتقديف دول كثرية  على غرار منح حوافز ضريبية لتشجيع التجارة اإللكرتونية �
ءا من خطط عامة لتسجيل البحوث والتنمية أو انشاء مشروعات ذات تقنية لتطوير الربامج وهذه احلوافز تعد جز 

عالية، ويف بعض احلاالت حتمل على صناعة احلاسبات اآللية والربامج املرتبطة ا وحيث أن احلوافز متنح بشكل 
د يف عام مبوجب تشريعات خاصة، وغالبا ما تتضمن موافقات من وكاالت حكومية ومالية، فليس مدهشا أن جن

 .هذا اال تركيزا أكثر على طبيعة أنشطة الربامج من وجهة نظر معايري البحوث والتنمية
وبالنظر ملا سبق جيدر بالدول العربية أن متنح حوافز ضريبية ومالية ملن يعمل يف جمال تطوير برامج التجارة 

 .اإللكرتونية وحتديثها
متتلك املهارات التقنية الالزم توافرها يف هذا اال  أصبحت اليوم وجتدر اإلشارة يف النهاية إىل أن الدول العربية

ويبقى التحدي مستمرا على غرار ما هو موجود يف الدول املتقدمة، والكوادر والقيادات الالزمة لقيادة هذا اال 
 .يف االستغالل االمثل هلذه االمكانيات وحماولة تقليص الفجوة التكنولوجية املستمرة
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  :خالصة

مل ختتلف التجارة االلكرتونية العربية عن مثيلتها العاملية من حيث املبادئ واألسس، وإمنا االختالف تعدى إىل 
البنية التحية الالزمة الستضافة هذه التجارة، حيث مازالت تعرف تراجعا يف مؤشراا مقارنة مبا حيصل من تقدم 

  .املؤشرات فيما بني الدول العربية نفسهايف الدول املتقدمة، على الرغم من تباين هذه 
من جهة أخرى، بذلت أغلب الدول العربية جهودا تراها جبارة، من أجل بلوغ مستويات قياسية يف مؤشرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة االلكرتونية، اليت رهنت حجم التداول واملعامالت االلكرتونية وانتشار 

 . لكرتونية ألن يكون ضعيفااستخدام املواقع اال
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أفرز التقدم التكنولوجي يف وسائل االتصاالت ثورة معلوماتية، أمساها البعض الثورة الصناعية 

الثالثة، ونقلة نوعية يف وسائل االتصاالت وسرعة املعلومات، وأصبح العامل املرتامي األطراف قرية  

رب شبكة اإلنرتنت، وقد أسهم كونية صغرية تتناقل فيها املعلومات إلكرتونيا وبسرعة فائقة ع

ذلك يف توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بني دول العامل، وأضحى العامل يف سوق إلكرتونية 

تنافسية واسعة ملختلف السلع واخلدمات، وأصبحت جماال خصبا أمام الدول لالستفادة منها  

  .يف اقتصاداا كوسيلة حديثة لزيادة حجم جتارا اخلارجية وحتقيق معدالت منو أعلى

يف واحدة من أكثر مناطق العامل غىن، حباها اهللا مبقومات طبيعية اسرتاتيجية، وجعل منها 
التاريخ مقصدا ومنارة للتأمل والتنقيب عن املاضي للتأقلم والتكيف مع احلاضر واملستقبل، تعد 

  .ملؤسسات العامليةمنطقتنا العربية سوقا مستهدفا للكثري من املتهافتني عليها من الشركات وا

يف ظل األوضاع االقتصادية اليت تعيشها الدول العربية، أضحت التجارة اإللكرتونية بالنسبة 
هلا ضرورة ملحة ومتطلبا تنمويا لزيادة إسهامها يف التجارة اخلارجية، وكذلك تطوير قطاعاا 

، ولكي حتقق املنطقة العربية اإلنتاجية احمللية والتسويقية وتوفري فرص واسعة لرفع منوها االقتصادي
االستفادة من التجارة اإللكرتونية فإنه من الضروري أن تعمل على تذليل العقبات اليت تواجه 
استخدام هذه التكنولوجيا فيها، وكذلك توفري متطلباا الضرورية من البىن التكنولوجية التحتية 

  .والتنظيمات والتشريعات املتعلقة بتطبيقاا

لدراسة اليت تناولنا فيها مدى استفادة املؤسسات والشركات العربية من التجارة على ضوء ا
االلكرتونية ألن تكون اخليار األمثل لغزو األسواق الدولية، وما تضمنها من استعراض وحتليل 
ألوضاع الدول العربية يف هذا اال، ميكن اخلروج ببعض النتائج اهلامة وكذلك أهم التوصيات 

  : وهي كاآليت املقرتحة،
  

  :النتائج
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تبين تطبيق التجارة االلكرتونية ليس حكرا على الدول الغربية فقط، بل هناك مؤسسات  �

 .وشركات عربية اثبتت جدارا ومكانتها يف السوق االفرتاضي العريب والعاملي

ال يزال االقتصاد الرقمي يف الدول العربية يف بداياته، االمر الذي منحه القدرة على  �

نب العديد من املشاكل اليت واجهتها الدول املتطورة تكنولوجيًا من ناحية، اال إنه جت

حباجة اىل املزيد من رأس املال املغامر للوصول اىل الدرجة اليت وصلت اليها االقتصادات 

  .االخرى املتطورة تكنولوجياً 
ن رائدة يف جمال متلك املنطقة العربية من املقومات املادية والتقنية ما يؤهلها ألن تكو  �

  .التجارة االلكرتونية

جغرافية املنطقة العربية الشاسعة واملمتدة، البيئة الطبيعية، املناخ اجلغرايف، العامل التارخيي  �

واحلضاري، وحدة اللغة والدين عوامل ختول للدول العربية أن تكون السباقة والرائدة يف 

  .لفندقة وغريهاجمال تقدمي خدمات السياحة االلكرتونية والنقل وا

أثبتت املواقع واملتاجر االلكرتونية من خالل العينة املدروسة، جودا وكفاءا بأن تكون  �

املرآة العاكسة للجانب املميز واإلجيايب للتجارة االلكرتونية، ويبقى اإلشكال يف قلة عدد 

نية يف املنطقة املواقع االلكرتونية العربية، األمر الذي حال دون انتشار التجارة االلكرتو 

  .العربية

أصبحت التجارة االلكرتونية والتسويق االلكرتوين من املصطلحات الشائعة لدى  �

املستهلك العريب، األمر الذي حفز على إمكانية تقبل الفرد العريب للتعامل مع هذا 

 .األسلوب مقارنة بالسنوات املاضية

بالضرورة تطوير بنية حتتية معلوماتية التوجه بقوة لدعم التجارة االلكرتونية العربية سيعين  �

  . اقليمية وسيعين تبادًال أعلى للمعلومات االقتصادية والتجارية والفنية
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على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل احلكومات العربية لتطوير تكنولوجيا املعلومات  �

يهدد  واالتصاالت، مازالت الفجوة الرقمية حاصلة بني الغرب والعرب، األمر الذي ظل

  .الشركات العربية ألن تتبوأ مكانة مرموقة ووضع تنافسي جيد

املعدل العريب العام ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزال بعيدا عن املعدل  �

  .العاملي املطلوب

حققت بعض الدول العربية على غرار اإلمارات العربية والكويت ودول اخلليج عموما  �

  .معدالت قياسية وترتيب متقدم مقارنة بالدول األوربية وأمريكا واليابان

دول عربية أخرى كاليمن، موريتانيا، جيبويت وجزر القمر مازالت مل تر النور وترتقي  �

  .ت واالتصاالت مقارنة باملؤشرات العامليةببنيتها التحتية لتكنولوجيا املعلوما

ليست وحدها الشركات الكربى والشركات متعددة اجلنسية والعابرة القومية، من تستطيع  �

التواجد  يف األسواق الدولية، بل أصبح هذا اخليار متاحا أيضا للشركات الصغرية وحىت 

  .االفرتاضية بفضل التجارة االلكرتونية وشبكة االنرتنت

ر، االستثمار املباشر، الرتاخيص واملشروعات املشرتكة هي الوسائل التقليدية لغزو التصدي �

األسواق الدولية، أما التجارة االلكرتونية فهي البديل احلديث واخليار األمثل لكثري من 

  .الشركات ومنها العربية يف غزو هذه األسواق

كثر تكلفة واألشد خماطرة وحتتاج طاملا اعتربت الوسائل التقليدية لغزو األسواق الدولية األ �

إىل وقت أطول قد ميتد إىل سنوات، يف حني يبقى البديل االلكرتوين لغزو األسواق 

  .الدولية هو األقل تكلفة واألضعف خماطرة واألسرع من حيث الوقت املطلوب

هناك وعي وقابلية كبريين لدى الفرد العريب بأن تكون التجارة االلكرتونية جزءا من  �

  .ماماته وانشغاالته اليومية، وبديل مثايل عن التجارة التقليدية يف كثري من األحياناهت

  :التوصيات
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العمل على تفعيل التجارة االلكرتونية البينية  يف الدول العربية من أجل سد الفجوة  �

  .الرقمية بني الدول العربية، وحتسني املعدل العريب العام ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات

تقاء بالوعي لدى املستهلك العريب بضرورة تبين التجارة االلكرتونية من خالل وسائل االر  �

  .الرتويج املختلفة

إجراء املسابقات ومنح احلوافز ألفضل املواقع االلكرتونية من حيث التصميم، األمان  �

واشرتاط انشاء موقع إلكرتوين ألي مشروع حىت لو كان تصميم هذا املوقع، ...واملصداقية

  .رض عرض املعلومات فقط لتكون خطوة أوىل للتفاعل مع تطبيقات هذه التجارةلغ

حث اجلهات احلكومية وصناع القرار على تبين استخدام تكنولوجيا املعلومات  �

واالتصاالت يف املؤسسات والدوائر احلكومية، على غرار االدارة االلكرتونية والربملان 

  .ذا الشأنااللكرتوين وتشجيع التعاون العريب يف ه

العمل على حتسني وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بإجياد  �

شبكة اتصاالت تتسم بالسرعة والفاعلية الكبرية وتوفري خدمات االنرتنت، وتسهيل 

عملية اقتنائها واحلصول عليها من طرف املواطن العريب، وحتفيزه على استعماهلا وجعلها 

 .جانب التكلفة واألسعار يف متناوله من

اجياد البنية التشريعية والقانونية املناسبة اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية وتساعد على  �

  .قيام شركات تكنولوجيا املعلومات وغريها من شركات االقتصاد الرقمي

التحسني واالرتقاء باخلدمات االلكرتونية وجتديد الثقة لدى املواطن العريب من خالل  �

 األداء التكنولوجي والتقليل أو القضاء على املشاكل املطروحة من تقطعات غري حتسني

  .مربرة للشبكة العنكبوتية وبطئها، والتماطل اإلداري املسجل يف الكثري من الدول العربية

بناء منظومة بنكية قوية ومتينة من أجل تسهيل عمل النظم احلديثة للدفع االلكرتوين  �

  .خالل كامل أيام األسبوع 24لى ساعة ع 24تكون متاحة 
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القيام بالدورات التكوينية والتدريب على استخدام وسائل االتصال احلديثة يف املؤسسات  �

  .مبختلف أنواعها، وتوجيه املسيريين واملسؤولني إىل اعتمادها وتقبلها

إعادة هيكلة املؤسسات ألن تكون قادرة على التكيف والتعامل مع ديناميكية البيئة  �

 .كنولوجية بكل سهولة ويسرالت

حتفيز الشركات واملشاريع الصغرية واملتوسطة على ممارسة التجارة االلكرتونية من خالل  �

  .منحها اعفاءات ضريبة ومجركية للتعامالت اليت تتم عرب املواقع التجارية هلا

زمة تعميم تقدمي خدمات اإلدارة االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية بتخصيص الوسائل الال �

  .والكوادر البشرية املؤهلة من قبل احلكومات العربية

تشجيع التعاون الثنائي ومتعدد األطراف بني احلكومات العربية من أجل االستفادة من  �

جتارب البعض لآلخر والعمل بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ويف ظل التكتالت 

 .االقليمية العربية
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أفرز التقدم التكنولوجي يف وسائل االتصاالت ثورة معلوماتية، أمساها البعض الثورة الصناعية 

الثالثة، ونقلة نوعية يف وسائل االتصاالت وسرعة املعلومات، وأصبح العامل املرتامي األطراف قرية  

رب شبكة اإلنرتنت، وقد أسهم كونية صغرية تتناقل فيها املعلومات إلكرتونيا وبسرعة فائقة ع

ذلك يف توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بني دول العامل، وأضحى العامل يف سوق إلكرتونية 

تنافسية واسعة ملختلف السلع واخلدمات، وأصبحت جماال خصبا أمام الدول لالستفادة منها  

  .يف اقتصاداا كوسيلة حديثة لزيادة حجم جتارا اخلارجية وحتقيق معدالت منو أعلى

يف واحدة من أكثر مناطق العامل غىن، حباها اهللا مبقومات طبيعية اسرتاتيجية، وجعل منها 
التاريخ مقصدا ومنارة للتأمل والتنقيب عن املاضي للتأقلم والتكيف مع احلاضر واملستقبل، تعد 

  .ملؤسسات العامليةمنطقتنا العربية سوقا مستهدفا للكثري من املتهافتني عليها من الشركات وا

يف ظل األوضاع االقتصادية اليت تعيشها الدول العربية، أضحت التجارة اإللكرتونية بالنسبة 
هلا ضرورة ملحة ومتطلبا تنمويا لزيادة إسهامها يف التجارة اخلارجية، وكذلك تطوير قطاعاا 

، ولكي حتقق املنطقة العربية اإلنتاجية احمللية والتسويقية وتوفري فرص واسعة لرفع منوها االقتصادي
االستفادة من التجارة اإللكرتونية فإنه من الضروري أن تعمل على تذليل العقبات اليت تواجه 
استخدام هذه التكنولوجيا فيها، وكذلك توفري متطلباا الضرورية من البىن التكنولوجية التحتية 

  .والتنظيمات والتشريعات املتعلقة بتطبيقاا

لدراسة اليت تناولنا فيها مدى استفادة املؤسسات والشركات العربية من التجارة على ضوء ا
االلكرتونية ألن تكون اخليار األمثل لغزو األسواق الدولية، وما تضمنها من استعراض وحتليل 
ألوضاع الدول العربية يف هذا اال، ميكن اخلروج ببعض النتائج اهلامة وكذلك أهم التوصيات 

  : وهي كاآليت املقرتحة،
  

  :النتائج
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تبين تطبيق التجارة االلكرتونية ليس حكرا على الدول الغربية فقط، بل هناك مؤسسات  �

 .وشركات عربية اثبتت جدارا ومكانتها يف السوق االفرتاضي العريب والعاملي

ال يزال االقتصاد الرقمي يف الدول العربية يف بداياته، االمر الذي منحه القدرة على  �

نب العديد من املشاكل اليت واجهتها الدول املتطورة تكنولوجيًا من ناحية، اال إنه جت

حباجة اىل املزيد من رأس املال املغامر للوصول اىل الدرجة اليت وصلت اليها االقتصادات 

  .االخرى املتطورة تكنولوجياً 
ن رائدة يف جمال متلك املنطقة العربية من املقومات املادية والتقنية ما يؤهلها ألن تكو  �

  .التجارة االلكرتونية

جغرافية املنطقة العربية الشاسعة واملمتدة، البيئة الطبيعية، املناخ اجلغرايف، العامل التارخيي  �

واحلضاري، وحدة اللغة والدين عوامل ختول للدول العربية أن تكون السباقة والرائدة يف 

  .لفندقة وغريهاجمال تقدمي خدمات السياحة االلكرتونية والنقل وا

أثبتت املواقع واملتاجر االلكرتونية من خالل العينة املدروسة، جودا وكفاءا بأن تكون  �

املرآة العاكسة للجانب املميز واإلجيايب للتجارة االلكرتونية، ويبقى اإلشكال يف قلة عدد 

نية يف املنطقة املواقع االلكرتونية العربية، األمر الذي حال دون انتشار التجارة االلكرتو 

  .العربية

أصبحت التجارة االلكرتونية والتسويق االلكرتوين من املصطلحات الشائعة لدى  �

املستهلك العريب، األمر الذي حفز على إمكانية تقبل الفرد العريب للتعامل مع هذا 

 .األسلوب مقارنة بالسنوات املاضية

بالضرورة تطوير بنية حتتية معلوماتية التوجه بقوة لدعم التجارة االلكرتونية العربية سيعين  �

  . اقليمية وسيعين تبادًال أعلى للمعلومات االقتصادية والتجارية والفنية



 : مةلخاتا

 359 

على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل احلكومات العربية لتطوير تكنولوجيا املعلومات  �

يهدد  واالتصاالت، مازالت الفجوة الرقمية حاصلة بني الغرب والعرب، األمر الذي ظل

  .الشركات العربية ألن تتبوأ مكانة مرموقة ووضع تنافسي جيد

املعدل العريب العام ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزال بعيدا عن املعدل  �

  .العاملي املطلوب

حققت بعض الدول العربية على غرار اإلمارات العربية والكويت ودول اخلليج عموما  �

  .معدالت قياسية وترتيب متقدم مقارنة بالدول األوربية وأمريكا واليابان

دول عربية أخرى كاليمن، موريتانيا، جيبويت وجزر القمر مازالت مل تر النور وترتقي  �

  .ت واالتصاالت مقارنة باملؤشرات العامليةببنيتها التحتية لتكنولوجيا املعلوما

ليست وحدها الشركات الكربى والشركات متعددة اجلنسية والعابرة القومية، من تستطيع  �

التواجد  يف األسواق الدولية، بل أصبح هذا اخليار متاحا أيضا للشركات الصغرية وحىت 

  .االفرتاضية بفضل التجارة االلكرتونية وشبكة االنرتنت

ر، االستثمار املباشر، الرتاخيص واملشروعات املشرتكة هي الوسائل التقليدية لغزو التصدي �

األسواق الدولية، أما التجارة االلكرتونية فهي البديل احلديث واخليار األمثل لكثري من 

  .الشركات ومنها العربية يف غزو هذه األسواق

كثر تكلفة واألشد خماطرة وحتتاج طاملا اعتربت الوسائل التقليدية لغزو األسواق الدولية األ �

إىل وقت أطول قد ميتد إىل سنوات، يف حني يبقى البديل االلكرتوين لغزو األسواق 

  .الدولية هو األقل تكلفة واألضعف خماطرة واألسرع من حيث الوقت املطلوب

هناك وعي وقابلية كبريين لدى الفرد العريب بأن تكون التجارة االلكرتونية جزءا من  �

  .ماماته وانشغاالته اليومية، وبديل مثايل عن التجارة التقليدية يف كثري من األحياناهت

  :التوصيات
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العمل على تفعيل التجارة االلكرتونية البينية  يف الدول العربية من أجل سد الفجوة  �

  .الرقمية بني الدول العربية، وحتسني املعدل العريب العام ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات

تقاء بالوعي لدى املستهلك العريب بضرورة تبين التجارة االلكرتونية من خالل وسائل االر  �

  .الرتويج املختلفة

إجراء املسابقات ومنح احلوافز ألفضل املواقع االلكرتونية من حيث التصميم، األمان  �

واشرتاط انشاء موقع إلكرتوين ألي مشروع حىت لو كان تصميم هذا املوقع، ...واملصداقية

  .رض عرض املعلومات فقط لتكون خطوة أوىل للتفاعل مع تطبيقات هذه التجارةلغ

حث اجلهات احلكومية وصناع القرار على تبين استخدام تكنولوجيا املعلومات  �

واالتصاالت يف املؤسسات والدوائر احلكومية، على غرار االدارة االلكرتونية والربملان 

  .ذا الشأنااللكرتوين وتشجيع التعاون العريب يف ه

العمل على حتسني وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بإجياد  �

شبكة اتصاالت تتسم بالسرعة والفاعلية الكبرية وتوفري خدمات االنرتنت، وتسهيل 

عملية اقتنائها واحلصول عليها من طرف املواطن العريب، وحتفيزه على استعماهلا وجعلها 

 .جانب التكلفة واألسعار يف متناوله من

اجياد البنية التشريعية والقانونية املناسبة اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية وتساعد على  �

  .قيام شركات تكنولوجيا املعلومات وغريها من شركات االقتصاد الرقمي

التحسني واالرتقاء باخلدمات االلكرتونية وجتديد الثقة لدى املواطن العريب من خالل  �

 األداء التكنولوجي والتقليل أو القضاء على املشاكل املطروحة من تقطعات غري حتسني

  .مربرة للشبكة العنكبوتية وبطئها، والتماطل اإلداري املسجل يف الكثري من الدول العربية

بناء منظومة بنكية قوية ومتينة من أجل تسهيل عمل النظم احلديثة للدفع االلكرتوين  �

  .خالل كامل أيام األسبوع 24لى ساعة ع 24تكون متاحة 
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القيام بالدورات التكوينية والتدريب على استخدام وسائل االتصال احلديثة يف املؤسسات  �

  .مبختلف أنواعها، وتوجيه املسيريين واملسؤولني إىل اعتمادها وتقبلها

إعادة هيكلة املؤسسات ألن تكون قادرة على التكيف والتعامل مع ديناميكية البيئة  �

 .كنولوجية بكل سهولة ويسرالت

حتفيز الشركات واملشاريع الصغرية واملتوسطة على ممارسة التجارة االلكرتونية من خالل  �

  .منحها اعفاءات ضريبة ومجركية للتعامالت اليت تتم عرب املواقع التجارية هلا

زمة تعميم تقدمي خدمات اإلدارة االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية بتخصيص الوسائل الال �

  .والكوادر البشرية املؤهلة من قبل احلكومات العربية

تشجيع التعاون الثنائي ومتعدد األطراف بني احلكومات العربية من أجل االستفادة من  �

جتارب البعض لآلخر والعمل بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ويف ظل التكتالت 

 .االقليمية العربية
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  2007ر العربية، طارق طه، نظم املعلومات واحلاسبات اآللية واالنرتنت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مجهورية مص .44

  2008، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر 2التحديات، ط -التجارب -املفاهيم-طارق عبد العال محاد، التجارة االلكرتونية  .45

  2003طارق حممود عباس، جمتمع املعلومات الرقمي، املركز األصيل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  .46

  2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1االطار العام، الطبعة  طاهر مرسي عطية، إدارة األعمال الدولية .47

  2000، دار الرضا للنشر، عمان، 4طالل عبود، التسويق عرب اإلنرتنت،  سلسلة الرضا لإلنرتنت .48

  1999طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال األساسيات والتطبيق، مكتبة عني مشس، القاهرة،  .49

  2006خل إىل إدارة املعرفة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، عامر إبراهيم قنديلجي، املد .50

   1998املفاهيم واالسرتاتيجيات، الطبعة الثانية، مكتبة عني مشس، مصر،  : عائشة مصطفى امليناوي، سلوك املستهلك  .51

الرئاسة، ابو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، عباس بدران، احلكومة االلكرتونية من االسرتاتيجية اىل التطبيق، وزارة شؤون  .52

2007  

  2010، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية، 1عبد السالم ابو قحف التسويق الدويل، ط .53

  2006عبد السالم أبو قحف، إدارة األعمال الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   .54

  1992، دار املعرفة اجلامعية ، لبنان، عبد السالم ابو قحف، أساسيات السوق .55

  2002-2001عبد السالم ابو قحف، التسويق الدويل، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،  .56

  2003، الدار اجلامعية، مصر، 1عبد السالم أبو قحف، مبادئ التسويق الدويل، ط .57

  2003للنشر والتوزيع، القاهرة  عبد الكرمي  عبد احلميد بسيوين، التجارة االلكرتونية، دار الكتب العلمية .58

عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة احلسابات يف بيئة اخلصخصة وأسواق املال والتجارة االلكرتونية،  .59

  2004الدار اجلامعية، االسكندرية،

، 1شر والتوزيع، ط، مؤسسة طيبة للن4عصام الدين أمني أبو علفة، التسويق الدويل االجتاهات التسويقية املعاصرة،ج .60

  2003القاهرة، 

  2002عطية عبد الواحد، التجارة االلكرتونية ومدى استفادة العامل اإلسالمي منها، جامعة بريوت العربية، لبنان،  .61

  2001علي السلمي، خواطر يف اإلدارة املعاصرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  .62

  2007إدارة األعمال الدولية اإلطار العام، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  علي عباس ، .63

  2009، دارة املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 1علي عباس، إدارة األعمال الدولية املدخل العام، ط .64

  1975رة، علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد، الطبعة الثانية، مكتبة عني مشس، القاه .65
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عماد الصباغ، نظم املعلومات اإلدارية، ماهيتها ومكوناا، الطبعة األوىل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .66

2000  

عماد صفر ساملان، االجتاهات احلديثة للتسويق حمور األداء يف الكيانات واالندماجات االقتصادية، منشأة املعارف،  .67

  2005االسكندرية، مصر، 

إدارة، مكتبة دار الثقافة والتوزيع، عمان،  -تطبيقات -أنظمة -عماد عبد الوهاب الصباغ ، احلاسوب يف إدارة األعمال .68

1996  

  1996عمر خري الدين، التسويق الدويل، مكتبة عني الشمس، القاهرة،  .69

  1996عمرو خري الدين، التسويق الدويل، دار الكتب، مجهورية مصر العربية،  .70

  2003يف حممد، حمفظة النقود االلكرتونية، دار النهضة العربية، مصر، غنام شر  .71

، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، القبة، اجلزائر، 1غول فرحات، التسويق الدويل مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العاملية، ط .72

2008  

  1999نشر، عمان، فداء حيي أمحد احلمود، النظام القانوين لبطاقات االئتمان، دار الثقافة لل .73

  2007فريد النجار، إدارة اإلعمال الدولية والعمالية، الدار اجلامعية، االسكندرية، مجهورية مصر العربية،  .74

، مطبعة اإلخوة 1فضيل فارس، التسويق الدويل، مفاهيم عامة، اسرتاتيجياته، بيئته، وكيفية اختيار األسواق الدولية، ط .75

  2010أملوساك، القبة، اجلزائر، 

  2000الح حسن احلسين، مؤيد عبد الرمحان الدوري، إدارة البنوك،  الطبعة األوىل، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن، ف .76

،  1كامل السيد غراب، فادية حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية مدخل إداري، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط .77

1999  

  2003، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 1ية االلكرتونية، طجمموعة يورك برس، إدارة األعمال التجار  .78

  2002جمموعة يورك برس، االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات، الطبعة العربية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، .79

  1997حممد ابراهيم عبيدات ، اسرتاتيجية التسويق، دار املستقبل للنشر والتوزيع، االردن،  .80

  1999ت، مبادئ التسويق مدخل سلوكي، دار املستقبل للنشر، عمان األردن، حممد إبراهيم عبيدا .81

  2009حممد الصرييف، البيع والشراء عرب اإلنرتنت، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مجهورية مصر العربية ،  .82

  2008حممد الصرييف، التسويق اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  .83

  2005حممد الطاهر نصري، التسويق االلكرتوين، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .84

حممد حافظ حجازي، حماضرات يف التـسويق والتجارة االلكرتونية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، مجهورية  .85

  2008مصر العربية، 

  2002عاشرة، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، حممد صديق عفيفي، التسويق الدويل، الطبعة ال .86

  2003حممد صديق عفيفي، تسويق الدويل نظم التصدير واالسترياد، مكتبة عني مشس، القاهرة،  .87
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  .1988حممد عبد اهللا عبد الرمحان، تسويق املعاصر، جامعة القاهرة، .88

  1998كتب اجلامعي احلديث، مجهورية مصر العربية، حممد علي الفيومي، نظم املعلومات احملاسبية يف املنشئات املالية، امل .89

  نظام املعلومات ألغراض املنشأة الصناعية واخلدمية، جامعة القاهرة، بدون سنة نشر,حممد علي شهيب  .90

  2001حممد قاسم القريوين ، نظرية املنظمة والتنظيم،  دار وائل للنشر، عمان،  .91

  2000، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1يل، طحممود جاسم الصميدعي، اسرتاتيجية التسويق الدو  .92

  1988، دار الفكر العريب ، القاهرة، 2حمي الدين األزهري، إدارة النشاط التسويقي، مدخل اسرتاتيجي، ج  .93

  1999حمي حممد مسعد، ظاهرة العوملة األوهام  واحلقائق، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  .94

  2001مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  مدحت صادق، أدوات و تقنيات .95

  2002معايل فهمي حيدر، نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  .96

، الدار اجلامعية, التطبيقات, األدوات, منال حممد الكردي ،جالل إبراهيم العبد، نظام املعلومات اإلدارية النظرية .97

  اإلسكندرية، بدون سنة نشر

  2011، بريوت، الدار النموذجية للطباعة والنشر، صيدا، 1منذر خضر يعقوب، االجتاهات احلديثة يف التسويق، ط .98

، دار النهضة العربية، 1الشخصية واالدارية ونظم املعلومات، ط–مىن حممد ابراهيم البطل، تكنولوجيا االتصاالت املعاصرة  .99

  2010العربية، مجهورية مصر 

نادية مصطفى الشيشيين ، التصنيع وتكوين القواعد التكنولوجية يف الدول العربية، دار السالم للطباعة والنشر،  .100

  1986الكويت، 

 1994نبيل علي، العرب وعصر املعلومات، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  .101

  2004جنم عبود جنم، اإلدارة االلكرتونية، دار املريخ، األردن،  .102

  2003ظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد، التسويق مفاهيم معاصرة، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، ن .103

نعيمة فوزي، غراس عبد احلكيم، التجارة الدولية، دروس يف قانون األعمال الدويل، اجلزء األول، كلية العلوم االقتصادية،  .104

  1999ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

  2004لة أمحد قنديل، التجارة االلكرتونية املرشد للمدير العصري رؤية تسويقية، جامعة قناة السويس، القاهرة،  .105

  2004هاين حامد الضمور، التسويق الدويل، الطبعة الثالثة، دار وائل، عمان،   .106

  2007هاين عرب، حماضرات يف إدارة األعمال الدولية، ملتقى البحث العلمي،  .107

  1997لي عيد، التسويق الدويل واملصدر الناجح، دار وائل للنشر، األردن، حيي سعيد ع .108

،  الطبعة األوىل، دار وائل، عمان، )عناصر املزيج التسويقي عرب األنرتنت(يوسف أمحد أبو فارة، التسويق اإللكرتوين  .109

2003  

، دار وائل، عمان، األردن، 1، طيوسف أمحد أبو فارة، التسويق اإللكرتوين، عناصر املزيج التسويقي عرب اإلنرتنت .110

2004 
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  :الرسائل العلمية:ثانيا

  2002 إبراهيمبخيت،دوراألنرتنتفيمجااللتسويق،أطروحةدكتوراهدولة،غريمنشورة،جامعةاجلزائر،اجلزائر، .111

-1990 إيزاخمالد،ترقيةالصادراختارجقطاعاحملروقاتفياجلزائراإلجراءات،الوسائل،األهدافخالاللعشريةاألخرية .112

  2002 رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيري،جامعةاجلزائر،،2000

بوزيانالعريب،سياسةالتصديرفياجلزائرخالملرحلةاالقتصاداملوجهواإلصالحات،رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالعلوماالقتصاديةوعلو  .113

  2000 مالتسيري،جامعةاجلزائر،

 شغل،رسالةمقدمةلنيلشهادةاملاجستريفرعالتسيريمجيلةبدريس،تكنولوجيااملعلوماتوأثرهاعلال .114

  ،معهدالعلوماالقتصادية،جامعةاجلزائر)غريمنشورة(

دعاءطارقبكرالبشتاوي،عقدالفرنشايزوأثاره،أطروحةلنيلدرجةماجستريفيالقانون،كليةالدراساتالعليا،جامعةالنجاحالوطنية،فلسط .115

  2008 ين،

حةوالتنميةالريفية،أطروحةدكتوراهغريمنشورة،كليةالعلوماالقتصاديةوعلومتزيدامنحمد،دورالتسويقفيالقطاعاملصرفيحالةبنكالفال .116

  2005-2004 سيري،جامعةاجلزائر،

سليمانبلعور،أثرإسرتاتيجيةالشراكةعلالوضعيةاملاليةللمؤسسةاالقتصاديةحالةجممعصيدال،مذكرةماجستريغريمنشورة،جامعةاجلزائ .117

  2004-2003 ر،

ودورهفياقتحاماألسواقالدولية،األطروحةالبحثيةفيمستو°درجةاملاجستري،األكادمييةالعربحممدسيدحممدحممدحسني،التسويقالدولي .118

  2010 يةالربيطانيةللتعليمالعايل،

حممدمولودغزيل،معوقاتتطبيقالتجارةااللكرتونيةفياجلزائروسبلمعاجلتها،أطروحةدكتوراهغريمنشورة،جامعةأبوبكربلقايد،تلمسان،ا .119

  2010 جلزائر،

  2006 التصديركإسرتاتيجيةلتحقيقالتنميةاالقتصادية،مذكرةماجستريغريمنشورة،جامعةبنيوسفبنخدة،اجلزائر،مواليعبدالقادر، .120

 مواقف،رسالةماجستريغريمنشورة،معهدالعلوماالقتصادية،جامعةاجلزائر، -أثار -يبالةفريد،الشركاتاملتعددةاجلنسيات،عالقات .121

1995 

  

  :الملتقيات والمؤتمرات: ثالثا

  2005 إدارةوحتسينامليزةالتنافسيةللمنظمات،امللتقالدوليحوالقتصاداملعرفة،جامعةحممدخضري،بسكرة،بنعيشاويأمحد، .122

اءلبوتينمحمد،أثرتكنولوجيااملعلوماتعلعمليةاختاذالقراراتواألداء،واقعاملؤسسةاجلزائرية،امللتقالدولياألوحلوألمهيةالشفافيةوجناعةاألد .123

  2003 ر،الندماجالفعليفياالقتصادالعاملي،اجلزائ
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 جزائريةوأثرهاعلاملؤسساتاالقتصاديةاجلزائرية،امللتقالدوليبعنوان - بورغدةحسني،قصاصالطيب،الشراكةاألورو .124

 نوفمرب، 14-13 ،جامعةسطيف،)آثاروانعكاساتاتفاقالشراكةعلاالقتصاداجلزائريوعلمنظومةاملؤسساتالصغريةواملتوسطة(

2006  

) املعرفةواملعلومة( بوشعورراضية،بلمقدممصطفى،دورالالمادية .125

  64،ص2005 فريفعاألداءالعامللمؤسساتاإلقتصادية،امللتقالدوليحوالقتصاداملعرفة،جامعةحممدخضري،بسكرة،

: بوطالبقويدر،بوطيبةفيصل،االندماجفياقتصاداملعرفة .126

 مارس 10-9 الفرصوالتحديات،امللتقالدوليحواللتنميةالبشريةوفرصاالندماجفياقتصاداملعرفةوالكفاءاتالبشرية،

  ،كليةاحلقوقوالعلوماالقتصادية،جامعةورقلة2004

 خالدكواش،أثراتفاقالشراكةعلالقطاعالسياحيفياجلزائر،امللتقالدوليبعنوان .127

 نوفمرب، 14-13 آثارانعكاساتاتفاقالشراكةعلاالقتصاداجلزائريوعلمنظومةاملؤسساتالصغريةواملتوسطة،جامعةسطيف،(

2006  

 اراملتوقعةعلاالقتصادالوطنيمنخالإلقامةمنطقةالتبادالحلراألوروجزائرية،امللتقالدوليبعنوانرميديعبدالوهاب،مسايعلي،اآلث .128

 نوفمرب، 14-13 ،جامعةسطيف،)آثاروإنعكاساتاتفاقالشراكةعلاالقتصاداجلزائريوعلمنظومةاملؤسساتالصغر°واملتوسطة(

2006  

خلةمقدمةفيفعاليامتؤمترالربملاناإللكرتونيواحلكومةاإللكرتونيةممارسازينالدينمحمدعبداهلادي،احلكومةاإللكرتونيةفيالعاملالعريب،مدا .129

  2006 ديسمرب 26-24 مجهوريةمصرالعربية، – تاحلاضروتطلعاتاملستقبل،اإلسكندرية

ألجنبياملبسعيديفيصل،بنعمرخالد،أثراالستثماراألجنبياملباشرعلاملتغرياتاالقتصاديةفيالدواللنامية،امللتقالدوليالثانيبعنواناالستثمارا .130

  2007 أكتوبر، 23-22 اشرومهاراتاألداءاالقتصادحيالةبعضالدواللنامية،جامعةبومرداس،

 ،حبثمقدمإلاملؤمترالعلميالسنويلكليةاحلقوق،جامعةبريوتالعربية،)البطاقاتالبالستيكية( مسيحةالقيلوين،وسائاللدفعاحلديثة .131

2002  

 اآلمال – التحديات – الواقع(  ميةعابدبنعابدالعبديل،التجارةاإللكرتونيةفيالدوالإلسال .132

  2005 ،املؤمترالعامليالثالثلالقتصاداإلسالمي،كليةالشريعة،جامعةأمالقرى،مكةاملكرمة،السعودية،)

 عبداللهبلونامسحمد،أثاروحمدداتاالستثماراألجنبياملباشرفيالدواللنامية،امللتقالدوليالثانيبعنوان .133

  2007 أكتوبر، 33-22 ،جامعةبومرداس،)االقتصادحيالةبعضالدواللناميةاالستثماراألجنبياملباشرومهاراتاألداء(

  2005 عبدالوهاببوفجي،االقتصادالعربيأمامتحدياقتصادوإدارةاملعرفة،امللتقالدوليالثالثحولتسيرياملؤسسات،بسكرة، .134

 أبريل 3-1 رجخالاللفرتةعبدالوهابعلالتمار،االستثماراتالعربيةفياخلارج،ندوةإعادةتدويراألصواللعربيةاملستثمرةفياخلا .135

  1990 ،الكويت،1989

كماملنصوري،عيسخليفي،البنيةالتحتيةالقتصاداملعارففيالوطنالعربيالواقعواألفاق،امللتقالدوليالثانيحوالقتصاداملعرفة،جامعةحممد .136

  2005 خضريبسكرة،



 
370 

امللتقالدوليحوالقتصاداملعرفة،جامعةقاصدميرباحممدحممودالعجلوين،اقتصادياتاالستثمارفيالتكنولوجياودورهفيظهوراقتصاداملعرفة، .137

  2005 حورقلة،نوفمرب

   2005 موسرمحاين،حنوتوظيفإنسانيلمنتوجاملعرفة،امللتقالدوليحوالقتصاداملعرفة،جامعةحممدخضري،بسكرة، .138

فعاليامتؤمترالربملاناإللبانغامنالصائغ،خدماتالربملانااللكرتونيمقارنةخبدماتاحلكومةااللكرتونية،مداخلةمقدمةفي.ميادةغامنحموشي، .139

  2006 ديسمرب 26-24 مجهوريةمصرالعربية، – كرتونيواحلكومةاإللكرتونيةممارساتاحلاضروتطلعاتاملستقبل،اإلسكندرية

 مارس 17 و 15،16 نوالبنعمارة،وسائاللدفعااللكرتونيةاآلفاقوالتحديات،امللتقالدوليحواللتجارةااللكرتونية،جامعةورقلة، .140

2004  

ملركز العريب للقانون والتقنية العالية، ورقة عمل  مقدمة اىل مؤمتر التجارة اإللكرتونية اليت اقامته منظمة  يونس عرب، ا .141

  2000تشرين الثاين، بريوت، لبنان،  10-8االمم املتحدة خالل الفرتة  / االسكـــوا

  

  :المجالت والدوريات: رابعا

قانونالتجارةالفلسطيين،سلسلةالدراساتاإلنسانية،جملةاجلامعةاإلسالمية،محدميحمدبارود،عقدالرتخيصالتجاريوفقًاألحكاممشروع .142

  2008 ،يونيه، غزة، فلسطني 2،العدد16 الد

  1998 ، 86 ستيفنجكوبرين،ترمجةعببدالفتاحصبحي،النقدااللكرتونيوايةاالسواقالقومية،جملةالثقافةالعاملية،العدد .143

 ميةاالقتصاديةواالجتماعيةفيالدواللعربية،جملةجامعةبابل،الدسعدخضري،عباسالرهيمي،االقتصاداملعرفيأساسالتن .144

  2011 ، العراق ،ديسمرب4،العدد19

 أوت, 23 العدد, االدارةااللكرتونية،جملةآراءحوالخلليج،مركزاخلليجلألحباث،االمارات" عليحسينباكري،املفهومالشامللتطبيق .145

2006.  

 10 ،يوماإلثنني13804 جريدةالرياض،مؤسسةاليمامةالصحفية،الرياض،العددفهدبنناصراجلديد،حملاتفياإلدارةاإللكرتونية، .146

  2006 أفريل

ةللمرأةماهــرحــسناملــــحروق،دوراقتصاداملعرفةفيتعزيزالقدراتالتنافسيةللمرأةالعربية،ورقةعملمقدمةلتنميةاملهاراتاملهنيةوالقدراتالتنافسي .147

  8/7/2009 – 6 سوريا،العربية،منظمـــــــــةالعمــــاللعربيــــة،دمشق،

  02/06/2010 ،بتاريخ2180 حممدكامل،حممداخلويل،احملتو°العربيفياملوسوعاتاإللكرتونية،املصرياليوم،عدد .148

  2009/  6/  28 ،بتاريخ 2691 حممدنبياللشيمي،التجارةااللكرتونيةمفاهيمهاوآلياا،جملةاحلواراملتمدن،العدد، .149

جامعة حممد خيضر،  ،جملةالعلوماإلنسانية،"متوسطيةوآثارهاعلاملؤسسةاالقتصاديةالشراكةاألورو " حممديعقوب،خلضرعزي، .150

  2004 ،أكتوبر14 ، العددبسكرة، اجلزائر



 
371 

 ،العدد07 مركزالبحوثاملاليةواملصرفية،أجهزةالصرافاآليل،جملةالدراساتاملاليةواملصرفية،الد .151

  1999 سبتمرباالكادمييةالعربيةللعلوماملاليةواملصرفية،االردن،،03

 ،العدد3 مركزالبحوثاملاليةواملصرفية،دليالملصارفالستعمااللبطاقاتالبالستيكيةمنقبالملستهلك،جملةالدراساتاملاليةواملصرفية،الد .152

 1995 ،االكادمييةالعربيةللعلوماملاليةواملصرفية،االردن،ديسمرب3

  

  :المحاضرات والتقارير: خامسا

 A/CN.9/728 التقريررقم .153

املتحدةللقانونالتجاريالدويل،األعماالجلاريةوالتييمكناالضطالعبهامستقبالًفيمجااللتجارةاإللكرتونية،الدورةالرابعةواألربعو جلنةاألمم

  2011 جويلية 15 جوانإىل 27 ن،فيينا،من

  لالحتادالدوليلإلتصاالت 2010 تقريرسنة .154

لتجارةاخلارجية،املعهدالوطنيللتجارة،ملحقمتليلي،اسعيديوصاف،إمداداتالتجارةاخلارجية،حماضرامتقدمةإلستيفاءمقياسإمداداتا .155

  1999 جلزائر،

عبداحلميدرضوان،سياساتتنميةالصادرات،تقريرحولسلسلةجتاربدوليةناجحةفيمجااللتصدير،العدداألول،وزارةالتجارةاخلارجية،ا .156

  2009  إلماراتالعربيةاملتحدة،

 2008 لعامليةفياالحتادالدوليلالتصاالت،نوفمربتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالتا/ قاعدةبيانامتؤشراتاالتصاالت .157

  

  المراجع باللغة االجنبية 2

I- Les ouvrages : 

158. Alain OLLIVIER, LE MARKETING INTERNATIONAL, PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF), Paris, 1990 

159. Andrea MICHEAUX, Marketing de base de données, LES ÉDITIONS 
D'ORGANISATION, Paris,1999 

160. Benjamin FARAGGI, Commerce électronique et moyens de paiement, 
édition DUNOD, Paris,1998 

161. CHARLES,CROUE, Marketing international, 2eme ed, De Boeck 
université, Bruxelles,1994 

162. CORINNE PASCO BERHO, Marketing international,4eme ed, Dunod, 
Paris, 2002 



 
372 

163. Francis VIDAL, Pierre-Yves SAINTOYANT et Jean MEILHAUD, Objectif 
Intranet Enjeux et Applications, LES ÉDITIONS D'ORGANISATION, 
Paris,1998 

164. J. C. Courbon, système d’information, structuration, modélisation ET 
communication, inter-édition Paris, 1993 

165. Jean Marie PEREITTI,  Gestion des ressource humaines, editionvuibert, 
1978 

166. Jean-Jacques RECHERNMANN, L'Internet et Le Marketing, LES 
ÉDITIONS D'ORGANISATION, Paris,1999 

167. JEAN-MARC.LEESNYDER :marketing international ,Yves, SIMON-
Patrick, SOFRE :encyclopédie de gestion-2eme édition, Dunod, Paris, 1995 

168. Jean-Pierre Detrie, strategor,  Politique générale de l'entreprise, 4eme 
édition, dunod, Paris, 2004 

169. Laurent HERMEL et Anne-Laure NICOLAS, Le Multimédia Marketing et 
Internet, édition ECONOMICA, Paris, 1997 

170. Le Conseil de l’Europe, L’Assemblée parlementaire, La démocratie 
électronique, 2009 

171. Louis Rigaud, La mise en place des systèmes d'information, édition dunod 
entreprise, paris, 1979, p:08. 

172. Maitre Bernard et Aladjidi Grégoire, Les business models de la nouvelle 
économie, Stratégies de développement pour les entreprises de l'internet et 
du secteur high-tech, dunod, paris,1999 

173. Marc LANGLOIS et Stéphane GASCH,Le Commerce électronique B to B 
de l'EDI à Internet, édition DUNOD, Paris,1999 

174. Philip KOTLER et Bernard DUBOIS, Marketing Management, 10 eme 
édition, public union Éditions, Paris,2000 

175. Smith, Rob Thompson, Mark Speaker, Mark, The Complete Idiot's Guide to 
E-Commerce, Que, Indianapolis, Indiana, USA, 2000 

176. Stephen P.BRADLEY et Richard L.NOLAN, Internet, Intranet, Réseaux, 
mieux identifier et répondre aux besoins des clients grâce aux nouvelles 
technologies de l'information, édition MAXIMA,Paris,1999 

177. Tarik TERFOUS, les enjeux du marketing dans le commerce électronique, 
Haut Ecole de Commerce du genève, Suisse,2000 
 

II- Les revues : 



 
373 

178. Aref JDEY, Les 6 profils types d’internautes sur les medias sociaux, le blog 
de la veille technologique et de l’intelligence compétitive, Paris 25/01/2013. 

179. forrester research ,The impact of the development of electronic commerce 
on  services, on line, http://www.forrester.com/search 

180. OECD, Policy Guidance for Addressing Emerging Consumer Protection and 
Empowerment Issues in Mobile Commerce,UN , June 2008 

181. Revue Banque Stratégie, L'ATM 3000, Banque De France, N° 18, Janvier / 
Février  2003 
 

 

 :املواقع االلكرتونية -3

  http://www.vitaminedz.com  اجتماعمجلسالوزراءالعربلالتصاالتواملعلوماتبوهران،علاملوقع .182

  http://www.internetworldstats.coإحصائياتعامليةحوالإلنرتنتبتصرف،علاخلط، .183

 أمحدالسيدكردي،محايةاملستهلكااللكرتوين،شبكاتاملعرفةاتمعيةكنانةاونالين، .184

  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/275121،علاخلط،25/01/2013

 https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=2486أخباراالحتادالدوليلالتصاالت .185

 ماي 26 لبنان،بتارخيالثالثاء، – دراساتاحلكومةااللكرتونية،بريوتأقساماحلكومةااللكرتونية،مركز  .186

  /http://www.egovconcepts.com/channels/basics،علاخلط،2009

 http://www.arabicwebdays.com/front/index.aspxأياماالنرتنتالعربيعلاملوقع .187

 بوابةاإلنرتنتالعربية،املشروعالتعليمي، .188

،]علاخلط]رتونية،،التجارةاإللك)10/07/2002(

http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/Content/EducationalCenter/InternetCo

ncepts/E-COMMERCE.asp  

 18/01/2012 فيالصدارة،iOSازديادعددمستخدمياهلواتفالذكيةفيالعامل،وأندرويدو: البوابةالعربيةلألخبارالتقنية،دراسة .189

  http://www.aitnews.com/latest_it_news/65058.html،علاخلط،

 www.aitnews.com،علاخلط16/04/2012البوابةالعربيةلألخبارالتقنية، .190

  www.aitnews.com  ،علاخلط24/04/2012البوابةالعربيةلألخبارالتقنية، .191

 :،علالرابط 24/05/2011جريدةالعرب،اإلنرتنتيهددمستقبلمتاجرالتجزئةفيأسرتاليا، .192

http://www.alarab.com.qa/aboutalarab.php?issueNo=1255  



 
374 

 مجاعةأصدقاءالبيئة،تكنولوجيااملعلوماتاخلضراء،جامعةاملنصورة،مجهوريةمصرالعربية، .193

  #http://csifac.mans.edu.eg/DIST1/greenit.html،علاخلط،2012

  http://www.tra.gov.eg/arabi  اجلهازالقومياملصريلتنظيماالتصاالت،علالرابط .194

 ملتقدمةفياحلكومةاإللكرتونية،حافظالشحي،جتاربالدوال .195

  http://alshihi.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.html،علاخلط،23/09/2009

-07- 03 حسينعبداملطلباألسرج،اقتصاداملعرفةوالتنميةفيالدواللعربية،جملةالعلوماالجتماعية،علاخلط، .196

2011،http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1933  

  /http://www.arpt.dz/ar/arpt/bref طةالضبطللربيدواملواصالتالسلكيةوالالسلكيةاجلزائرية،علاملوقعسل .197

 شاديشاهني،املبيعاتاإللكرتونيةتستمرفيتصاعدهافيأمريكاالشمالية،موقعنقودي، .198

  http://www.nuqudy.com،علاخلط،14/05/2012

  http://www.aregnet.net/ar ،علاملوقع)آرنت(الشبكةالعربيةهليئاتتنظيماالتصاالت .199

 ،عاملالتقنية،٢٠١٢ عبدالرمحنالسالمة،أرقامعنالتسويقاإللكرتونيوالتجارةاإللكرتونيةخاللعام .200

  ،/http://www.tech-wd.com/wd،علاخلط،2012/12/28

،2012/04/08عليالغامدي،إدارةاملعرفةأواقتصاداملعرفة،مدونةعليالغامدي،علاخلط، .201

http://alghamdiaag.wordpress.com   

 19/06/2011 قامسالنعيمي،التجارةااللكرتونيةبينالواقعواحلقيقة،كنانةأونالين، .202

   http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280116،علاخلط،

 علاخلط, Green ITالقاموساإللكرتونيوابوبيديا، .203

http://www.webopedia.com/TERM/G/Green_IT.html  

 /http://taghreedat.com/projectsمبادرةتغريدات .204

  http://www.ictqatar.qaالساألعللتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالتالقطري،آيسيتيقطر، .205

  /http://council.caeuweb.org جملسالوحدةاالقتصاديةعلاملوقع .206

  http://mouhasaba.3oloum.org/t111-topic احملاسبالعريب،التجارةااللكرتونية،علاملوقع .207

 03/03/2010 اين،اإلدارةاإللكرتونيةومكننةالعمالإلداري،جملةدجييتالعمان،علاخلط،حممدالغس .208

http://www.digitaloman.com/indexd9d1.html?issue=1&lang=ar&id=39  

/  11/ 15 فرنسـا،سـوقمزدهـرةبفضـإلنشـاءاملواقـعوزيـادةعـدداملشرتيـن،: حممودحممدحممود،التجـارةاإللكرتونيـة .209

  http://january-25.org/post.aspx?k=47984اخلط،،عل2011

 http://www.madarresearch.comمركزمدارلألحباثوالتطويرعلالرابط .210



 
375 

 ،علاخلط7/13/2009 مقالبعنوانالتجارةالنقالةثورةتكنولوجية،موسوعةمنقولنشربتاريخ .211

http://www.manqol.com/topic/?t=38568  

 10 22 ،تارخيالزيارة2010 ماي 06 مدونةالعلمواملعرفة،بتاريخمقالبعنوانتكنولوجيااملعلوماتاخلضراء، .212

   http://wwwalmarefa.blogspot.com/2010/05/blog-post_9408.html،علاخلط،2012

منتدياتطالجبامعيةالقدساملفتوحة،اإلدارةاالسرتاتيجيةفيمنظماتاألعمااللدولية،الوحدةالثامنة،علاخلط، .213

www.stqo.com  

 :قيةللتنميةالبشرية،اإلدارةاإللكرتونية،علالرابطمؤسسةاملرتقالعرا .214

http://www.almortaqa.org/preview.php?idn=97  

  www.wikipedia.org 04/06/2011 املوسوعةاحلرةويكيبيديا،احلكومةااللكرتونية،علاخلط،تارخيالزيارة، .215

   http://www.albawaba.com ،علاخلط2001/ 20/02 موقعالبوابة،اللجنةالعربيةلالتصاالتواملعلومات، .216

   http://www.citc.gov.sa هيئةاالتصاالتوتقنيةاملعلوماتالسعودية،علالرابط .217

  http://www.intt.tn/ar/index اهليئةالوطنيةلالتصاالتالتونسية،علاملوقع .218

  http://www.tra.gov.ae/about_tra-A.php هيئةتنظيماالتصاالتاالماراتيةعلاملوقع .219

 نشايز،كليةاألنظمةوالعلومالسياسية،جامعةامللكسعود،علالرابطياسرالسرحيي،عقدالفرا .220

http://faculty.ksu.edu.sa/search  

 املعطياتاخللويةثورةجديدةتنبئبانطالقعصرمابعداملعلومات،علالرابط – التجارةاخللوية – يونسعرب،البنوكاخللوية .221

http://www.kantakji.com/fiqh/banks.htm  

  www.avokato.com. ،2005 نوفمرب 21 علاخلط،تارخياإلطالع،يونسعرب،البنوكاخللوية، .222

223.   http://addtowikipedia.com/ 
224. http://ar.wikipedia.org/wiki 
225.   http://japan-saito.blogspot.com/2007/03/blog-post_19.html 
226.   http://www.ictqatar.qa/ar/about 
227. http://www.infocom.tn/index.php?id 
228. http://www.investopedia.com/terms/p/ppp.asp 
229.   http://www.kenanaonline.com/ws/al7oot/blog/72272/page/1 
230. http://www.marefa.org 
231. http://www.oecd.org/ 
232.   http://www.whatis.com/WhatIs_Definition_Page/0,4152,213782,00.htm. 
233.   http://www. Arthurandersen. Com 

 



  
  
  

  الحقامل
   



 
378 

���ا	دو�	�ر��،�ددا	����وا	��رط�ا	��را���	����ط��	�ر��: 01ا	���ق ر�م ��  

����� ا	دول ا	�ر��  

ئر
جزا

ال
  

ين
حر

الب
مر  

الق
زر 

ج
  

تي
بو

جي
  

صر
م

ق  
عرا

ال
  

دن
ألر

ا
ت  

كوي
ال

  

ان
لبن

  

بيا
لي

نيا  
ريتا

مو
  

ب
غر

لم
ا

  

ان
عم

ة 
طن

سل
  

ة 
لط

س
ال

طر
ق

  

دية
عو

س
 ال

بية
عر

ال
  

ال
وم

ص
ال

  

ان
ود

س
ال

  

ريا
سو

  

س
تون

  

بية
عر

 ال
ت

ارا
إلم

ا
  

من
الي

  

  �ن إ�داد ا	��ث: ا	� در
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�ن إ�داد ا	��ث ��ءا ��% : ا	� در�2010دد ���ن ا	دول ا	�ر�� ��ب ا	���طق 	��� 

  ���و��ت ا	�و�و�� ا	�رة و����د��

  

  ا	��رط� ا	��را��� 	�دول ا	�ر�� ��ب ا	���طق ا	��*�دة �( ا	درا��

  

  

  

  

  

  

  

  �ن إ�داد ا	��ث: ا	� در

  النسبةالمئويةلمستخدمياالنترنتفيالدواللعربية: 02الملحق رقم 

 الدول 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 12,50 11,23 10,18 9,45 7,38 5,84 4,63 2,20 1,59 0,65 0,49 اجلزائر 

 55,00 53,00 51,95 32,91 28,24 21,30 21,46 21,55 18,05 15,04 6,15 البحرين

 5,10 3,59 3,48 3,42 3,33 3,24 1,33 0,85 0,55 0,44 0,27 جزر القمر

 املغرب العريب

 دوالخلليج

باقيالدواللعربيةفيإفريق

 يا

باقيالدواللعربيةفيأسي

 ا
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 6,50 4,00 2,26 1,62 1,27 0,95 0,78 0,63 0,49 0,34 0,19 جيبوايت

 26,74 24,28 18,01 16,05 12,55 11,70 5,15 4,04 2,72 0,84 0,64 مصر

 5,60 4,50 3,70 1,90 0,95 0,90 0,90 0,60 0,50 0,10   العراق

 38,00 26,00 23,00 20,00 13,87 12,93 11,66 8,47 6,03 4,71 2,62 األردن

 38,25 36,85 34,26 31,57 28,79 25,93 22,93 22,40 10,25 8,55 6,73 الكويت

 31,00 23,68 22,53 18,74 15,00 10,14 9,00 8,00 7,00 6,78 7,95 لبنان

 14,00 10,80 9,00 4,72 4,30 3,92 3,53 2,81 2,24 0,37 0,19 ليبيا

 3,00 2,28 1,87 1,43 0,98 0,67 0,48 0,42 0,36 0,26 0,19 موريطانيا

 49,00 41,30 33,10 21,50 19,77 15,08 11,61 3,35 2,37 1,37 0,69 املغرب

 62,60 51,50 20,00 16,68 8,30 6,68 6,76 7,26 6,87 5,89 3,52 سلطنة عمان

 37,44 32,23 24,36 21,18 18,41 16,01 4,40 4,13 3,10 1,84 1,11 السلطة الفلسطينية

 69,00 43,00 38,00 37,00 28,97 24,73 20,70 19,24 10,23 6,17 4,86 قطر

 41,00 38,00 36,00 30,00 19,46 12,71 10,23 8,00 6,38 4,68 2,21 العربية السعودية

   1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,05 0,38 0,12 0,08 0,02 الصومال

     10,16 8,66 8,09 1,29 0,79 0,54 0,44 0,14 0,03 السودان

 20,70 13,80 6,50 16,60 7,83 5,65 4,32 3,40 2,09 0,35 0,18 سوريا

 36,80 34,07 27,53 17,10 12,99 9,66 8,53 6,49 5,25 4,30 2,75 تونس

 78,00 75,00 72,00 61,00 52,00 40,00 30,13 29,48 28,32 26,27 23,63 اإلمارات العربية

 10,85 9,96 6,89 5,01 1,25 1,05 0,88 0,60 0,52 0,09 0,08 اليمن
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  اشتراكات الهاتف الثابت للدول العربية: 05الملحق رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ا�دول 

 ا��زا�ر 
1 761 

327 
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2 079 

464 

2 486 
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2 572 
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3 068 

409 

3 069 

140 
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 ا�
 ر�ن
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976 
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855 
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446 
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756 

191 

553 

193 

520 

194 

196 

203 

541 

220 

386 
238 000 228 000 

 037 21 787 30 809 28 025 26 061 19 939 16 083 15 245 13 258 10 876 8 773 6 �زر ا�!�ر

474 18 842 16 910 14 113 14 301 11 578 10 103 11 169 10 125 10 932 9 704 9 ��
وا�� 

 �"ر
5 483 

601 

6 694 

894 
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763 

8 735 

653 

9 535 
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10 474 
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050 

11 228 

849 

11 852 

539 

10 312 

559 
9 618 123 
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675 
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1 183 
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1 034 

240 

1 115 
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1 247 

512 

1 364 

512 

1 082 

300 
1 108 396 1 600 000 
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381 
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803 740 887 795 

&�
�� 
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720 
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300 
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1 063 265 1 228 300 

 572 71 464 74 354 76 267 40 870 34 000 41 000 39 178 38 529 31 856 24 969 18 �ور�ط&��&

 ا��)رب
1 425 
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1 191 

335 

1 127 

447 
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1 308 
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1 266 
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2 393 
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3 516 281 3 749 364 

 *�ط�� (�&ن
221 

807 

230 

507 

227 

625 

236 

178 

242 

745 

265 

237 

269 

700 

294 

921 

304 

747 
299 826 283 941 

ا�*�ط� 
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368 216   

 �طر
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 ��
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100 000 100 000 
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386 
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2 095 
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131 
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1 239 
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��
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654 
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709 
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542 
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693 
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901 

385 

968 

328 
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961 
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  2012ترتيب لغات العالم في استخدام موسوعة ويكيبيديا حسب عدد المقاالت لسنة  06الملحق رقم 
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