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 تشكرات
 ىذه الدرجة قبل كل شيء كبمد اهلل عزك جل الذم انعمنا بنعمة العلم ككفقنا اذل بلوغ 

 " اللهم لك اغبمد حىت ترضى، كلك اغبمد إذا رضيت، ك لك اغبمد بعد الرضى" 

 مث الصالة على خَت رسلو ك أنبائو الداعي اذل رضوانو ك القائل

 " من دل يشكر الناس دل يشكر اهلل"  

 نتقدـ خبالص الشكر اذل من كاف ؽبم الفضل يف تعليمنا ك بلوغنا ىذا اؼبقاـ: 

على تأطَته  "د. بالل بولطيف"الكراـ ك لبص بالذكر أتوجو بالشكر اعبزيل ك اإلمتناف الكبَت ألستاذنا  أساتذتنا
 ؽبذه اؼبذكرة ك مساعدتو ك توجيهاتو القيمة.

 ك ال يفوتنا شكر كل اساتذة كلية العلـو االقتصادية ك التجارية ك علـو التسيَت، خاصة قسم العلـو التجارية.

 اعدنا يف اقباز ىذا البحث من قريب أك من بعيد كلو بكلمة طيبة أك دعاءكما نشكر كل من س

 فللو اغبمد ك الشكر أكال ك أخَتا 

 

 



 

 

 إهداء
 

 بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل محمد صلى اهلل عليو وسلم
 أما بعد:

 الدراسي منذ خطوايت األكذل يف اؼبدرسة.أىدم شبرة جهدم إذل أيب العزيز الذم دعمٍت يف مشوارم 
إذل اليت ضبلتٍت كمنحتٍت اغبياة، كأحاطتٍت حبناهنا أمي الغالية اليت حرصة على تعليمي بصربىا كتضحيتها يف سبيل 

 قباحي.
كما ال يفوتٍت أف أخّص اىدائي بذكر اعبدين العزيزين كاعبدتُت اغبنونتُت، الذين أعانوين بالدعاء أطاؿ اهلل يف 

 أعمار األحياء، كرحم أركاح من فقدناىم.
 ".يونس وزوجتو" ك "ؤوفعبد الر كإذل اخويت األبرار "

 ".ايمانكإذل أخيت الوحيدة الغالية "
 ".روضة"، "وسام"، "منال"، "نسرين"، "عفافكإذل كل أفراد عائليت خاصة "

يف اؼبذكرة "زىية"، كخصيصا كما اىدم عملي اؼبتواضع إذل كل أصدقائي كصديقايت خاصة اؼبخلصة شريكيت 
 "ه.مروى".الرائعة كاعبميلة كاؼبتألقة كاؼببتهجة 

 كرفيقة دريب يف اؼبسار الدراسي"لطيفة  "كجاريت
 .0202كإذل كل الزمالء كالزميالت طلبة السنة الثانية ماسًت زبصص مالية كذبارة دكلية دفعة 

 المية
 
 
 
 



 

 

 إهداء
   توفيقوعلى إحسانو كلو الشكر على  اغبمد هلل

 كالصالة كالسالـ على أفضل خلقو نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم
إذل درعي الذم بو احتميت، كيف اغبياة بو اقتديت، كالذم شق رل حبر العلم كالتعلم، إذل من احًتقت مشوعو 

بقاه تاجا فوؽ ليضيء لنا درب النجاح، ركيزة عمرم، كصدر أماين ككربيائي ككراميت..أيب الغارل حفظو اهلل رل كأ
 رأسي.

إذل مالكي يف اغبياة إذل من علمتٍت التفاؤؿ إذل من كاف دعائها سر قباحي إذل الينبوع الذم ال يبل العطاء، إذل 
 مسك البيت...أمي اغببيبة حفظها اهلل رل كأبقاىا تاجا فوؽ راسي.
 إذل من حبو هبرم يف عركقي كيلهج بذكره فؤادم...أخي الكبَت. 

كسندم كصديق ركحي كفرحة قليب...أخي الصغَت.  إذل قرة عيٍت  
 إذل من قلبها أنيق كقلب أمي...أخيت الكبَتة كأكالدىا )حليمة، عبدك، أنس(. 

إذل اغبكاية اليت ال تصفها اغبركؼ، إذل من يشتاؽ ؽبا القلب كينتظرىا بلهف...أخيت أـ إلياس كأكالدىا )إلياس، 
 إيبا، أية، كتيما(.

ييس كابنتها.اثاين، إذل نبض قليب...أخيت أـ أنإذل ركحي كنصفي ال  
 إذل اعبماؿ الذم ال يقدر بثمن، إذل اؼبدللة كؿببوبة العائلة...أخيت الصغَتة.

ليا، إذل أطفارل نظرة اإلعجاب اليت ينظركنا هبا ا إذل اغبضن الدافئ الذم وبويٍت باغبناف رغم صغره، إذل
 الصغار...تالميذم.

ر، إذل من كونا إذل جانب بعضنا يف اؼبسار اعبامعي...زميليت المية.إذل من عرفٍت هبا القد  
 

أرجو أف يكوف حبثنا ىذا خالصا لوجو اهلل كأف تكوف فيو الفائدة، كأف يغفرلنا زالتنا فيو كيكتبنا مع طلبة العلم 
.إتباعنا لسنة نبيو الكرمي عليو أفضل الصالة كالسالـ  

 زىية  

 



 

 

  ملخص: 
إذل إبراز دكر التجارة اإللكًتكنية ك آثارىا على التجارة اػبارجية عرب الدكؿ، كإضافة قوة استجابة هتدؼ دراستنا ىذه 

للعالقة التجارية من استَتاد ك تصدير للسلع ك اػبدمات كحركة رؤكس األمواؿ يف عادل تربطو العوؼبة يف ميداف التكنولوجيا 
كر الذم تلعبو ذات كاالتصاالت، إضافة إذل ذلك الكنولوجيا اؼبعلومكاالتصاالت، كذلك من خالؿ تطوير البنية التحتية لت

اؼبنظمات العاؼبية الىتمامها هبذه التجارة عرب العادل كسن قوانُت موحدة كمنظمة لسَت اؼبثارل يف كافة دكؿ العادل ك تطبيقها بصورة 
 دؿ التجارم هبذه الطريقة. منظمة على صبيع الدكؿ اؼبشاركة يف ىذه التجارة، ىذا ما أعطى القيمة للتبا

يف  ةكقد مت االستعانة يف ىذه الدراسة دبختلف التقارير ك االحصائيات الصادرة من ـبتلف اؽبيئات الدكلية اؼبتخصص
ىذا اجملاؿ، كمع كجود النتائج من خالؿ الدارسات ك اؼبخططات لتطور التجارة االلكًتكنية يف معظم دكؿ  العادل ك النتائج احملققة 

العمل هبا خاصة الدكؿ اؼبتقدمة اليت ظهرت نتائجها االهبابية، ىذا ما يعطي مؤشرا اهبابيا لتبٍت ىذه األخَتة يف تقنية دكؿ  بعد
 .قتصاد كالدكؿ النامية عرب العادلالعادل دبا فيها الدكؿ ضعيفة اال

 الكلمات المفتاحية: التجارة اإللكترونية، التجارة الخارجية.
Abstract : 
Our study aims to highlight the role of e-commerce and its effects on 

foreign trade across countries, add strength in response to the trade relationship 
from the import and export of goods, services and capital movement in a world 
linked by globalization in the field of technology and communications, through 
the development of ICT infrastructure, in addition to the seeds played by global 
organizations for their interest in this trade around the world and the enactment of 
unified and orderly laws for the ideal functioning of all countries of the world and 
their application in an orderly manner to All countries participating in this trade, 
that's what gave value to trade in this way.  This study has been used in various 
reports and statistics issued by various international bodies specialized in this field, 
and with the presence of results through studies and plans for the development of 
e-commerce in most countries of the world and the results achieved after work, 
especially the developed countries whose positive results have emerged, this gives 
a positive indication of the adoption of the latter in the technology of the 
countries of the world, including countries weak economy and developing 
countries around the world. 

 Keywords: Trade electrolytic , international trade 
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...................................................................مقدمة عامة...........  
 

 أ 

كنية منهج حديث لألعماؿ يعتمد على تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ خاصة االنًتنت، إلقباز كافة تعترب  التجارة اإللكًتن
ت اؼبتصلة بعقد الصفقات بُت أطراؼ متعددة سواء كانت مؤسسات أك ىيئات حكومية أك أفراد، حيث تتحدد تصنيفات العمليا

ىذه التجارة بناءا على العالقة بُت ىؤالء األطراؼ، كللتجارة اإللكًتكنية عدة شركط هبب توفرىا ػبلق بيئة يبكن فبارستها فيها 
لتشريعات اليت تنظمها ككذلك توفَت بنية ربتية تكنولوجية كخاصة توفَت االنًتنت كأيضا  بكل سهولة كيسر كتتمثل يف القوانُت كا

فهي  كوادر بشربة اليت ؽبا اػبربة يف ىذا اجملاؿ، كاف التعامل بالتجارة اإللكًتكنية يفرض تقبل الثنائية اؼبتبادلة من اؼبزايا كاألعباء،
بار غبجمها لولوج األسواؽ العاؼبية بأقل كقت كتكلفة كما تساعد األفراد تنشأ القيمة من خالؿ مساعدهتا للمؤسسات دكف اعت

على خيار أجود اؼبنتجات كبأرخص األشباف، غَت أف ىذا النوع من التجارة تفرض ربمل أعباء كـباطر كسلبيات البد من العمل 
 للقضاء عليها.

اجية احمللية كالتسويقية، كتوفَت فرص كاسعة لدفع إال اهنا أصبحت ضركرة ملحة كمتطلبا تنمويا لتطوير القطاعات االنت
، كإضافة قوة استجابة للعالقة التجارية من اسًتاد كتصدير للسلع عجلة النمو االقتصادم كمسانبتها يف ترقية التجارة اػبارجية

الؿ تطوير البنية التحتية كاػبدمات كحركة رؤكس األمواؿ يف عادل تربطو العوؼبة يف ميداف التكنولوجية كاالتصاالت، كذلك من خ
لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، إضافة إذل ذلك الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات العاؼبية الىتمامها هبذه التجارة عرب العادل كسن 

ة، ىذا ما قوانُت موحدة كمنظمة للسَت اؼبثارل يف كافة دكؿ العادل كتطبيقها بصورة منظمة على صبيع الدكؿ اؼبشاركة يف ىذه التجار 
 أعطى القيمة للتبادؿ التجارم هبذه الطريقة.

 من خالل ما سبق يمكن التوصل إلى تحديد اشكالية الدراسة كالتالي: 

 في تعزيز حرية التجارة الخارجية ؟لتجارة االلكترونية ا ل مساىمةثما تتميف

  االشكاليات الفرعية:

 ما ىي التجارة اإللكًتكنية؟ -2

 ارة اإللكًتكنية يف التجارة اػبارجية؟ما ىي أنبية التج -0

 ما مدل مسانبة أدكات التجارة اإللكًتكنية يف التجارة اػبارجية؟ -6

 كيف تأثر التجارة اإللكًتكنية على التجارة اػبارجية ؟-4

 ما ىي متطلبات قباح التجارة اإللكًتكنية يف دكؿ العادل ؟ -6

 فرضيات الدراسة:

 عن االشكالية الرئيسية قمنا باالستعانة جبموعة من الفرضيات:لإلؼباـ باؼبوضوع ك االجابة 



...................................................................مقدمة عامة...........  
 

 ب 

 تتمتع الدكؿ اؼبشاركة يف التجارة اإللكًتكنية دبقومات تسمح ؽبا بقياـ التجارة اإللكًتكنية. -2

 يعد استخداـ التكنولوجيا يف التجارة مؤشرا لتأثَت على التجارة اػبارجية للدكؿ.     -0

ة يف التجارة االلكًتكنية أف ربقق تطور لتجارهتا اػبارجية، من خالؿ فبارستها للتجارة االلكًتكنية.استطاعت الدكؿ اؼبشارك -6  

 أسباب اختيار الموضوع الدراسة:

 ترجع أسباب اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع إذل صبلة من الدكافع يبكن أف نوجزىا فيمايلي:

  أـ أسباب ذاتية:
ؿ.ػ اؼبيوؿ شخص الكتشاؼ أكثر ؽبذا اجملا   

 ػ الرغبة يف معرفة دكر التجارة اإللكًتكنية يف التجارة اػبارجية. 

 ػ تنمية اؼبعرفة الذاتية فيما ىبص موضوع التجارة اإللكًتكنية كعالقتها بالتجارة اػبارجية.

 ب ـ أسباب موضوعية:

 ػ ربديد أنبية اآلثار االقتصادية للتجارة اإللكًتكنية خاصة على الدكؿ العربية.

كمعرفة أىم التحديات كالعقبات اليت تواجهها عملية تطبيق التجارة اإللكًتكنية خاصة يف الدكؿ العربية. ػ ربديد  

ػ توعية كتعريف كربفيز القطاعات الفاعلة اقتصاديا يف الدكلة إذل أنبية اعتماد تقنيات التجارة اإللكًتكنية يف 
.ذه التقنيات يف السماح بتطور اقتصادم حديث كمعاصرأنشطة مؤسساهتا االقتصادية إدراكا لألنبية اؼبتزايدة ؽب  

 أىداف الدراسة: 

 تسليط الضوء على دراسة التجارة االلكًتكنية. -أ

 معرفة مدل تأثَت التجارة االلكًتكنية على تطور التجارة اػبارجية. -ب

 أىمية الدراسة:

 توضيح الرؤية العاؼبية اعبديدة للتجارة الدكلية. -أ 



...................................................................مقدمة عامة...........  
 

 ج 

 لتجارة االلكًتكنية يف تطوير التجارة اػبارجية.مدل قباح ا -ب

 منهج الدراسة واألدوات المستخدمة:

استعملنا يف حبثنا اؼبنهج الوصفي التحليلي اؼبعتمد على اعبانب النظرم كاالحصائي بتحليل كاقع التجارة 
 صبيع دكؿ العادلاإللكًتكنية يف الدكؿ العربية كمدل اىتماـ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة هبذا الشأف يف 

 الدراسات السابقة:

 حسين شنيني، التجارة االلكترونية كخيار استراتيجي للتواجد في االسواق الدولية ومقومات إقامتها في -2
 الوطن العربي الواقع والتحديات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص إدارة أعمال، جامعة

ابطية بُت التسويق الدكرل هتدؼ ىذه. 0222نوفمبر 04قاصدي مرباح ،   األطركحة، للكشف عن العالقة الًتن
كالتجارة ااإللكًتكنية ككيف ؽبذه األخَت أف تكوف كسيلة من كسائل التسويق الدكرل يف اخًتاؽ األسواؽ الدكلية، 

 ار.كليس التصدير، الشراكة، الًتخيص، كاالستثمار اؼبباشر ىي اػبيارات الوحيدة اؼبطركحة أماـ صناع القر 

وخلصت ىذه الدراسة إلى أن في ظل األوضاع االقتصادية التي تعيشها الدول العربية، أضحت التجارة 
بالنسبة ؽبا ضركرة ملحة كمتطلبا تنمويا لزيادة إسهامها يف التجارة اػبارجية، ككذلك تطوير قطاعاهتا  اإللكترونية

ا االقتصادم، كلكي ربقق اؼبنطقة العربية االستفادة من اإلنتاجية احمللية كالتسويقية كتوفَت فرص كاسعة لرفع مبوى
التجارة اإللكًتكنية فإنو من الضركرم أف تعمل على تذليل العقبات اليت تواجو استخداـ ىذه التكنولوجيا فيها، 

 ا.ككذلك توفَت متطلباهتا الضركرية من البنية التكنولوجية كالتحتية كالتنظيمات كالتشريعات اؼبتعلقة بتطبيقاهت

 محمد على الخليفة محمد، التحديات والمعوقات التي تواجو تطبيق التجارة اإللكترونية في الشركات -0
 .0223السودانية، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 

كات السودانية والوقوف عند تهدف ىذه الدراسة لتحليل ظاىرة التجارة اإللكترونية ودراسة واقع الشر 
 العوائق الحقيقية التي تحول دون تطبيقها ومدى اإلفادة منو. وخلصت الدراسة الى مايلي:

ـــ أن ىناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بينة استخدام التجارة اإللكترونية في الشركة وبين المقومات 
 األساسية الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونية.



...................................................................مقدمة عامة...........  
 

 د 

ـــ أن ىناك عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين استخدام التجارة اإللكترونية في الشركة وبين توفير 
التسويق القانوني ) تشريعات القوانين المسنة من قبل بنك السودان المركزي(، ونقبل بالفرض البديل الذي 

 يقول عكس ذلك. 

 

 



 

 

 لالفصل األو 
اإلطار المف اهيمي للتجارة  

اإللكترونية والتجارة  
 .الخارجية
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 تمهيد:

لكًتكنية، فهي احدل التعابَت اغبديثة اليت دخلت حياتنا اليومية ك مرحلة من مراحل شهد العادل اىتماما متزايد بالتجارة اإل
تطور التجارة طبقت منها تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت اليت اعتمدت على الوسائل اإللكًتكنية يف اإلنتاج ك التوزيع ك البيع 

 ك تسديد األشباف على مستول العاؼبي.

أماـ اؼبؤسسات اليت ترغب يف اغبفاظ على كجودىا ك موقعها يف عادل تسوده اؼبنافسة ك  كأصبح ىناؾ ضركرة حتمية
تقودىا التكنولوجيا أف تتبع ىذا النمط اعبديد من التجارة، كذلك باستغالؿ تقنيات االتصاؿ اغبديثة يف فبارسة النشاط التجارم، 

ماشى مع طبيعة النشاط اإللكًتكين ك توفَت نظم األماف، كذلك ك بالتارل يتعُت على اؼبؤسسات أف توفر كسائل حديثة للدفع تت
 لتحفز زبائنها على إسباـ صفقاهتم التجارية عرب اإلنًتنت دكف تردد. 

 كمن خالؿ ىذا سيتم تقسيم ىذا الفصل كما يلي: 

 اؼببحث األكؿ: عموميات حوؿ التجارة اإللكًتكنية.

 اؼببحث الثاين: ماىية التجارة اػبارجية. 

 . بحث الثالث: مسانبة التجارة اإللكًتكنية يف ترقية التجارة اػبارجيةاؼب
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 المبحث األول: عموميات حول التجارة اإللكترونية.

تعد التجارة اإللكًتكنية من الظواىر اغبديثة يف التكنولوجيا كاإلندماج يف السوؽ العاؼبي، حيث برزت على الساحة 
يف فًتة كجيزة من اإلنتشار كالنمو كالتحوؿ اذل أحد أىم معادل اإلقتصاد اعبديد، كسيتمحور ىذا  العاؼبية مؤخرا، كاليت سبكنت

 اؼببحث حوؿ توضيح مفهـو التجارة اإللكًتكنية مع التطرؽ ؼبتطلباهتا كاسًتاتيجيها.

 المطلب األول: مفاىيم أساسية حول التجارة اإلليكترونية.

صادم لإلنساف جاءت تبعا لتغَتات احتياجات االنساف اؼبتغَتة كالالهنائية، كذلك إف التغَتات السلوؾ التجارم ك االقت
ىي تعامالت التجارة االلكًتكنية فهي دل تظهر فجأة كامبا جاءت تبعا للمستجدات اليت طرأت على طبيعة اؼبعامالت التجارم 

اإلنًتنت ك الوسائط االلكًتكنية فهي دل تنشأ بقرار أك  كاليت كانت تتم على أساس اؼبقايضة قديبا اذل شكلها اغبديث كاليت تتم عرب
 بتشريع كامبا ظهرت استجابة لعصر السرعة.

 الفرع األول: مفهوم التجارة اإللكترونية.

سبثل التجارة االلكًتكنية شكال من اشكاؿ التعامل التجارم ينطوم على تعامل االطراؼ، حبيث يكوف التبادؿ الكًتكنيا بدال  -أ
 2ا اك ماديا مباشرا. منو مادي

كيتضح لنا من خالؿ ىذا التعريف اف التجارة االلكًتكنية ىي عملية ذبارية سواء كاف موضوعها سلعة اك خدمة اك اداء 
 عمل ، ك اؼبميز يف ىذه العملية التجارية ىو كجود كسيط الكًتين يساعد على غياب العالقة اؼبباشرة بُت االطراؼ . 

تعٍت اداء االعماؿ من خالؿ شبكة االنًتنت ، اك البيع ك الشراء للسلع ك اػبدمات من خالؿ صفحات  التجارة االلكًتكنية-ب
 0الويب. 

كلكن ىذا التعريف جد ضيق ، حبيث وبصر التجارة االلكًتكنية يف عمليات تبادؿ السلع ك اػبدمات عن طريق كسيلة 
 الكًتكنية اك كسيط الكًتكين . 

كًتكنية يشَت اذل تسويق اؼبنتجات عرب شبكة االنًتنت الدكلية ك تفريغ الربامج اإللكًتكنية دكف الذىاب اف مفهـو التجارة االل -ج
اذل اؼبتجر اك اذل الشركة ، كعالكة على ذلك فاف التجارة اإللكًتكنية تشتمل على االتصاالت بُت ـبتلف الشركات على اؼبستول 

 6تجارم كيزيد من حجمها .احمللي اك الدكرل ،فبا يسهل عملية التبادؿ ال

                                                           
 ,022،ص0223،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع،األعمال اإللكترونيةسعد غالب ياسُت بشَت عباس العالؽ،2
 .92،ص0223،الدار اعبامعية،مصر التجارة واألعمال االلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفةفريد النجار، كاخركف،0
 .20،ص0222،دار جنادرية للنشر كالتوزيع،األردف،2حسُت،االحتياؿ االلكًتكين) األسباب كاغبلوؿ(،ط أسامة ظبَت6
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كنالحظ اف ىذا التعريف ركز على سهولة التبادؿ التجارم فقط يف ظل التجارة اإللكًتكنية ، من خالؿ مسانبة 
 االتصاالت يف توفَت الوقت كتقريب اؼبسافات .

التجارة تبادؿ اؼبعلومات ك :ىي ؾبموعة عمليات البيع ك الشراء الىت تتم عرب االنًتنت ، كتشمل ىذه  التجارة االلكترونية -د
صفقات السلع االستهالكية ك التجهيزات ككذا خدمات اؼبعلومات اؼبالية ك القانونية ..، كتستعمل ىذه التجارة ؾبموعة من 

 . 2الوسائل السباـ الصفقات مثل الفاكس، اؽباتف، االنًتنت ك الشبكات اؼبعلوماتية

، علومات ك البيانات عرب االنًتنتنشاطا اخر ال يقل انبية ك ىو تبادؿ اؼب يضيف ىذا التعريف اذل عمليات الشراء ك البيع
سواء كانت ىذه البيانات مطلوبة البراـ صفقات البيع ك الشراء للسلع ك اػبدمات كاؼبعركضة اك كانت ىذه اؼبعلومات ك البيانات 

 مطلوبة لذاهتا كيتم اغبصوؿ عليها دبقابل.

استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات لتعزيز االتصاالت ك الصفقات مع صبيع االطراؼ ذكم اؼبصاحل مع التجارة اإللكًتكنية تتضمن  -ق
 الشركة مثل العمالء، اؼبوردين، اؼبؤسسات اغبكومية ، اؼبؤسسات اؼبالية، اؼبديرين، اؼبوظفُت ك اعبمهور. 

الكجو ك الصور للنشاط االلكًتكين ك يتضح لنا من خالؿ ىذا التعريف اف اؽبدؼ منو ىو بسط التعريف ليشمل كافة ا
 .0للتجارة ما بُت الشركة ك االفراد ك االدارة

التجارة اإللكًتكنية ىي تنفيذ كل ما يتعلق بعمليات شراء كبيع البضائع ك اػبدمات كاؼبعلومات عرب شبكة االنًتنت ك  -ك
 : 6الشبكات العاؼبية االخرل ك يشمل ذلك

 ائع ك اػبدمات.* االعالنات عن السلع ك البض    

 *  تقدمي معلومات حوؿ السلع ك اػبدمات.    

 * عالقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء ك البيع ك خدمات ما بعد البيع.    

 * التفاعل ك التفاكض بُت البائع ك اؼبشًتم.    

 * عقد الصفقات كابراـ العقود.    

 * سداد االلتزامات اؼبالية ك دفعها.    
                                                           

  400.،ص0222،دار رمسيس للنشر فالتومي 2طإدارة األعمال الدولية، علي براقيم االضر 2
، اجمللة األردنية يف ادارة لشركات األردنيةالمعوقات المدركة لتبني تطبيقات التجارة االلكترونية في ااضبد الشيخ، ؿبمد سلماف عواد، 0

 .6،ص 0226،مطبعة اعبامعة األردنية،األردف 2،العدد2األعماؿ،اجمللد
، الدار اعبامعية المفاىيم، التجارب، التحديات، األبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونيةطارؽ عبد العارل ضباد .التجارة االلكًتكنية: 6

 .29،،ص0229نشر،االسكندرية،مصر، للطباعة كال
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 عمليات توزيع ك تسليم السلع ك متابعة االجراءات.*     

إذل كل أنواع العمليات اليت تتم يف التجارة  يتبُت لنا  اف ىذا التعريف ىو األكثر اتساعا ك تفصيال، حيث أشار
ؿ كسائل االلكًتكنية، فنحن ىنا أماـ ؾبموعة متنوعة من العمليات اؼبتصلة بعقد الصفقات ك إقامة الركابط التجارية من خال

 االتصاؿ االلكًتكين ك خاصة االنًتنت.
ىي نشاط ذبارم يتم بفضل إجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق بتنفيذ كل ما يتصل فبا سبق قبد اف التجارة اإللكًتكنية 

بعمليات شراء كبيع البضائع كاػبدمات كاؼبعلومات، عن طريق بيانات كمعلومات تنساب عرب شبكات االتصاؿ كالشبكات 
التجارية العاؼبية األخرل، منها شبكة اإلنًتنت اليت تعدت حدكد الدكؿ كحولت الركائز الورقية اؼبستخدمة يف اؼبعامالت التجارية  

ج كالفواتَت كالعقود كقبض الثمن إذل ركائز إلكًتكنية تتم كلها عرب اعبهاز اآلرل، الذم يتقابل بواسطتو كػل من البائع كاؼبشًتل كاؼبنت
لتحقيق معامالتو التجارية رغم بعػد اؼبػسافات كاختالؼ اغبدكد اعبغرافية، حيث يتوقع ؽبا البعض أف يتوسع نطاقها  كاؼبستهلك

كتػصبح الوسػيط اؼبطلق كاؼبسيطر الشامل، حيث تكوف كل اؼبعركضات للبيع يف العػادل بأسػره متاحػة للمشًتل يف أم منطقة من 
  هبرم عليها تعديالت إف أراد.العادل ليتفحصها كيقارهنا بأخرل كحىت

 : الشكل مفهوم  التجارة اإللكترونية.(22الشكل رقم: )

 

 

 

 : من إعداد الطلبة.المصدر
 2ك تتميز التجارة االلكًتكنية بعدد من اػبصائص اليت سبيزىا عن التجارة التقليدية، نذكر منها:

 حيث تتميز التجارة االلكًتكنية بعدـ كجود اية كثائق كرقية متبادلة يف اجراء  :ةػ اخفاء الوثائق الورقية يف اؼبعامالت التجاري2
 اؼبعامالت، اذ اف كافة االجراءات ك اؼبراسالت بُت طريف اؼبعامالت تتم الكًتكنيا.

السرعة دكف  ػ السرعة يف اقباز الصفقات التجارية: حيث تساىم بشكل فعاؿ يف اسباـ العمليات التجارية بُت طرفُت على كجو0
 اغباجة النتقاؿ الطرفُت كالتقائهما يف مكاف معُت كذلك لتوفَت اعبهد كالوقت كاؼباؿ.

ػ عدـ امكانية ربديد ىوية اؼبتعاقدين: حيث تتيح للمنشأة التجارية ادارة معاملتها التجارية بكفاءة من أم مكاف يف العادل دكف 6
 ة كافة اؼبعلومات االساسية عن الطرفُت كما ىو اغباؿ يف التعامالت التقليدية.أف يؤثر ذلك على األداء، حيث انو ال يبكن معرف

                                                           
 22-26،ص ص  0222"،دار اؼبطبوعات اعبامعة مصر،دوليا -التجارة االلكترونية عربياعماد ؾبدم عبد اؼبلك،"2

 

تجاريهو نشاط  اقتراح ضمان توفير سلع أو  مورد الكتروني 

 خدمات

 عن بعد

 مستهلك الكتروني
 باالتصال االلكتروني
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نيا أم التسليم اؼبعنوم للمنتجات، ككذلك بعض ك ػ تسليم اؼبنتجات الكًتكنيا: حيث أتاحت تسليم بعض اؼبنتجات الكًت  4
نو ال يوجد حىت االف اليات متفق عليها اػبدمات كاالستشارات الطبية كىو ما ىبلق ربديا اماـ السلطات اؼبختصة، كىذا أل

 إلخضاع اؼبنتجات الرقمية للجمارؾ اك الضرائب.
ػ كجود الوسيط االلكًتكين: حيث يوجد كسيط بُت طريف التعاقد ىو جهاز الكمبيوتر ك اؼبتصل بشبكة االتصاالت الدكلية، اليت 6

 عاقدين يف ذات اللحظة.تقـو بنقل التعبَت عن االرادة االلكًتكنية لكل من الطرفُت اؼبت
ػ غياب العالقة اؼبباشرة بُت االطراؼ اؼبتعاقدين: كذلك انو يف التجارة االلكًتكنية ال يوجد ؾبلس للتعاقد لالتفاؽ على تفاصيل 3

التوقيت العقد اؼبراد ابرامو بُت االطراؼ اؼبتعاقدة، فقد يكوف البائع يف مكاف ك اؼبشًتم قد يبعد عنو بآالؼ األمياؿ كقد ىبتلف 
 الزمٍت أيضا بُت مكاين البائع ك اؼبشًتم.

ػ التفاعل اعبماعي بُت عدة أطراؼ: دبعٌت انو يستطيع أحد األطراؼ اؼبعاملة ارساؿ رسالة الكًتكنية اذل عدد ال هنائي من 2
 اؼبستقبلُت يف نفس الوقت دكف اغباجة إلعادة ارساؽبا يف كل مرة.

 رونية.الفرع الثاني: نشأة التجارة اإللكت
دل يكن ظهور التجارة االلكًتكنية فجأة بل كانت نتيجة تعدد اؼبراحل اليت مرت هبا ثورة االتصاالت كاؼبعلومات كخاصة 

 استخداـ شبكة االنًتنت كتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف العادل.\بعد 
ت عمليات التحويل النقدم لألمواؿ حيث سب 2222يف بداية عاـ  ككاف ظهور أكؿ تطبيق ؼبفهـو التجارة اإللكًتكنية

(EFT )ElectronicFunds Transfer ( بطريقة اولكًتكنية من منظمة ألخرلTurban. 2006.) 

كلكن ىذه الطريقة كانت ؿبصورة ضمن اؼبؤسسات كالشركات اؼبالية الكبَتة إذل أف توسع ىذا اؼبفهـو ليشمل عمليات نقل 
 .Electronic Data Interchange EDكإرساؿ الوثائق اولكًتكنيا 

عد التطور السريع كاؽبائل يف الشبكات اغباسوبية كبرؾبيات التجارة اإللكًتكنية كالربكتوكوالت بدأت تظهر التطبيقات ي
أصبحت معظم الشركات  2226األخرل للتجارة اإللكًتكنية مثل التطور يف نظاـ حجز التذكَت السفر كالسوؽ اؼبارل. كمنذ عاـ 

امتدت التجارة اإللكًتكنية من  2222توسطة ؽبا موقع اولكًتكين كظهرت تطبيقات جديدة للتجارة اإللكًتكنية ففي عاـ الكبَتة كاؼب
امتدت  0222( (. كيف عاـ B2B( لتشمل ) منظمات األعماؿ ؼبنظمات األعماؿ )B2Cمنظمات األعماؿ للمستهلك )

ظهرت مفاىيم جديدة مثل اغبكومة اإللكًتكنية كالتعليم ( (، ك B2Eلتشمل )ؼبنظمات األعماؿ ؼبوظفي ىذه الشركة )
 2اإللكًتكين.

 المطلب الثاني:مراحل التجارة اإللكترونيةوأنواعها.

 سبر التجارة اإللكًتكنية عرب ؾبموعة من اؼبراحل كبعدة أنواع:     

 
                                                           

 .00،ص0229،دار اغبامد للنشر كالتوزيع،عماف،تجارة ٍالكترونيةؿبمد نور"صاحل اعبداية" كسناء جودت خلف، 2
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 الفرع األول: مراحل التجارة اإللكترونية.

 :2ؿ اؼبراحل التاليةتتم معامالت التجارة اإللكًتكنية من خال

 يقـو اؼبنتج أك البائع يف ىذه اؼبرحلة بعرض سلعتػوالمرحلة األولى: مرحلة العرض )إعطاء وعد(:

على  بناء كاػبارج أك اػبدمة اليت يستطيع إنتاجها ك تسويقها حسب طلب اؼبشًتين ك الطلب يف السوؽ يف الداخل
من خالؿ كسائل اإلعالف اؼبختلفة بطريقة سهلة ك كاضحة ك مفهومة  الدراسة السوقية، يف الوقت الذم يركج فيو لسلعتو

 كنية يف عملية اإلعالف كالًتكيج.للمستهلكُت، ؿباكال إقناعهم ك حثهم على شرائها ك قد يستخدـ اؼبنتج أك البائع الوسائل اإللكًت 
إذل  –مورد مواد أكلية ع مع منتج أك منتج معمستهلك مع بائع أك بائ –: إذا توصل اؼبتعاملوف المرحلة الثانية: مرحلة القبول

نيا من خالؿ كسائل تكفل قراره بالشراء إلكًتك  من مث يصدر اؼبشًتمالعرض بالقبوؿ ك انعقد العقد، ك  اتفاؽ، يكوف قد التقى
ذلك باستخداـ  ما ربقق ذلك قد يصاحب األمر بالشراء إصدار أمر بالدفع ك كذلك اؼبصداقية، فإذااألماف كاغبفاظ على السرية ك 

 سائل الدفع اإللكًتكنية. ك

كتشمل ىذه اؼبرحلة تنفيذ بعض االلتزامات اؼبتقابلة كقياـ اؼبنتج أك البائع بإعداد السلعة أك المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ: 
، بعد ذلك يقـو اؼبشًتم اػبدمة كهتيئتها حىت تكوف صاغبة للتسليم أك التقدمي بالشكل كاألسلوب اؼبتفق عليو من قبل اؼبتعاقدين

أك بنكو بتنفيذ األمر بالدفع، كأخَتا وبصل اؼبشًتم على السلعة أك اػبدمة موضوع االتفاؽ، كىبتلف تسليمها حسب طبيعتها إذ  
كانت سلعة مادية أك غَت مادية )سيارة، كتاب على اػبط(، أك إذ كانت خدمة مباشرة أك تقدمي عن بعد )فحوصات طبية، 

 عد(.التعليم عن ب

 الفرع الثاني: أنواع التجارة اإللكترونية: 

 :0يبكن بقسيم التجارة اإللكًتكنية  حسب طبيعة العالقات بُت الشركاء أك نوعية التعامالت بينهم اذل

 :Business to Business( B2Bـ منظمات األعمال الى منظمات األعمال )2

من التجارة اإللكًتكنية ىي من  96%كات عرب شبكات اغباسوب كىي التجارة اإللكًتكنية اليت تتم بُت اؼبنظمات كالشر 
 ىذا النوع يف كقتنا اغباضر.

 
 

                                                           
التجارة اإللكًتكنية كتطبيقاهتا اؼبتعددة،اؼبلتقى الثاين عبامعة الزيتوف حوؿ"تكنولوجيا اؼبعلومات كدكرىا يف التنمية  زايرم بلقاسم،طوباشعلي،طبيعة 2

 .632،639ص ،ص0220مام  9ػ3اإلقتصادية"،األردف،
.03، 06صاحل اعبدية،كسناء جودت خلف،نفس اؼبرجع، ص ص،ؿبمد نور  2 
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 :Business to Costumer( B2Cـ منظمات األعمال إلى المستهلك )0

ىي التجارة اإللكًتكنية اليت تشمل التعامالت بُت الشركات كاألفراد من حيث توفَت اػبدمات اؼبنتجات للمتسوقُت عرب 
 ًتنت.اإلن
 (:B2B2C( ـ منظمات األعمال إلى منظمات األعمال إلى المستهلك1

Business to Business to Costumer  ىي مبوذج جزئي منB2B  حيث يبكن للشركات كاؼبنظمات تقدمي
 خدماهتا لزبائنها كموظفيها كعرض منتجاهتا دكف اغباجة إلضافة رسـو ؽبذه اػبدمة.

 :Costumer to Business( C2Bال) إلى منظمات األعم ـ المستهلك2
ىي نوع من أنواع التجارة اإللكًتكنية اليت تسمح لألفراد عرب االنًتنت ببيع السلع أك اغبصوؿ على اػبدمات اليت وبتاجوهنا 

 من مؤسسات األعماؿ كاؼبنظمات بصورة مباشرة أك اوستخداـ ىذه اؼبنظمات لتبحث ؽبم عن مورد لطلباهتم.
 : Consumer to Consumer(ِ   C2Cالمستهلك)ـ المستهلك إلى 3

يتم التعامل بُت اؼبستهلكُت بصورة مباشرة، مثل بيع السيارات أك بيع القطع الثمينة النادرة عرب شبكات اغباسوب أك 
 تبادؿ اؼبلفات كالربؾبيات.

 :Peer to Peer Applicationsـ تطبيقات المشاركة 4
اؼبشاركة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كاوجراء العمليات عليها مباشرة مع ىذه التطبيقات تسمح ؼبستخدـ اغباسوب ب

مستخدـ اهخرل على اإلنًتنت. كىذه التطبيقات يبكن ؼبستخدمها مبادلة اؼبلفات اؼبوسيقية أك اللفيديو أك الربؾبيات اولكًتكنيا 
 كبصورة مباشرة.

 : Mobile Commerce(m-commereeـ التجارة عبر الهاتف المحمول )5
أنشطة ك تطبيقات التجارة اإللكًتكنية يبكن تنفيذىا بواسطة األجهزة الالسلكية مثل اؽباتف احملموؿ حيث يبكن ا 

-location للمستخدـ اوجراء عملياتو البنكية عرب ىذا اعبهاز، كظهرت حديثا خدمت ربديد اؼبوقع عرب اؽباتف احملموؿ
based commerce ( كتعد من ضمن تطبيقاتm-commerce اليت توفر القدرة على ربديد موقع اؼبستخدـ بواسطة )

 ىاتفو احملموؿ.
  Intrabussiness ECـ التجارة اإللكترونية ضمن المنظمة الواحدة:6

يتضمن ىذا النوع من التجارة اإللكًتكنية األنشطة كالعمليات الداخلية يف اؼبنظمة اليت تشمل تبادؿ اؼبنتجات كاػبدمات 
 فركع اؼبنظمة، كيبكن أف تشمل ىذه األنشطة عمليات التدريب ؼبوظفي اؼبنظمة.كاؼبعلومات بُت 

 :Bussiness-to-employée (B2E)ـ تجارة المنظمة مع الموظفين    7
اؼبنتجات ك حيث تقـو اؼبنظمة بتوفَت اػبدمات كاؼبعلومات  Interbassinesيبكن اعتبار ىذا  النوع على أنو جزء من          

 قط. ؼبوظفيها ف
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 : Collaborative Commerceـ التجارة التحالفية 22
كالتعاكف معا عرب شبكات اغباسوب ألغراض ـبتلفة كتصميم منتج  االتصاؿيبكن جملموعة من األشخاص أك اجملموعات 

 جديد أك إلجراء عمليات تنظيمية مباشرة.
 :E-Learningـ التعلم اإللكتروني 22
 ريب اؼبباشرة عرب اإلنًتنت حيث تستطيع اؼبنظمات توفَت التدريب يبكن توفَت التعليم كالتد     

 ؼبوظفيها أك اعبامعات لطالهبا كطرح الربامج التعليمية اؼبختلفة.
 :E-Gouvernement الحكومة اإللكترونية -20
أك ت ؼبوطنيها كللشركات  من عادل اإلنًتنت لتوفَت اؼبعلومات كاػبدما االستفادةاغبكومة اإللكًتكنية  بإمكافأصبح األف      

 اغبكومية اؼبختلفة. للدكائر

 المطلب الثالث: قواعد التجارة اإللكترونية.

شاع استخداـ التجارة اإللكًتكنية يف العديد من الدكؿ ك على العديد من ادل، ك لتبٍت ىذا النشاط يف أم دكلة البد من 
ر على اؼبستول القومي، اجملتمع بيئة مالئمة، كما ؽبذا النشاط آثاتوفر مقومات أساسية من بنية ربتية ك قوانُت كتشريعات ك 

 الشركات، كمن الطبيعي اف يكوف  ؽبذا النمط من التجارة بعض مشاكل اليت تواجهها. ك 

 الفرع األول: متطلبات التجارة اإللكترونية.

 ،لتكوف متاحة ألم ؾبتمع ا فيها، كلتنشيطهاللتجارة اإللكًتكنية عدة متطلبات هبب توفَتىا لتخلق بيئة يبكن فبارساهت      
 : 2يتطلب كجود مقومات كمتطلبات لتحقيقها، كال تتحقق اال بالشركط التالية

 أوال: البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة.

يقات كتتضػمن شػبكات االتصػاؿ السػلكي كالالسلكي )الفػاكس، اؽبػاتف، االنًتنت اغبواسيب اآللية برامج التطب        
كالتشغيل، خدمات الدعم الفنيػة، كرأس اؼبػاؿ البشرم....(، فهػذه البنية التحتية تسػاعد على مبو التجارة اإللكًتكنية كتطويرىا كمن 
جهة ثانية تساعد على انتشػار اسػتخداـ اإلنًتنت الػذم يعتػرب بدكره السوؽ اإللكًتكين الذم من خاللو تتم اؼبعامالت كاؼببادالت 

 .ريةالتجا

 ثانيا: توفير الكوادر البشرية.

كالػربامج التطبيقيػة ذات  ىػذه الكػوادر البشػرية اؼبتخصصػُت يف قطػاع تقنيػة اؼبعلومػات كشػبكات االتصػاؿ كاإلنًتنت
 األنًتنت. العالقػة بالتجػارة عػرب

                                                           
 .22،ص0222دار جليس الزماف،عماف،ة: مفهومها،أىميتها،خصائصها ،فوائدىا،المعوقات،التجارة اإللكترونيباسم أضبد اؼببيضُت،2
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 .ثالثا: التشـــريعات واألنظمـــة للتجـــارة اإللكترونيـــة

ار القانوين الػػذم يتضمن اسػػتمرار التجػارة اإللكًتكنية كضباية حقوؽ األطرؼ اؼبتعاملة فيها كبإهبػاد األدكات تتمثػل يف اإلطػ
القانونية اليت تتناسب كالتعامالت اإللكًتكنية، يبثل ىذا اعبانب أحد مقومات قباح التجػارة اإللكًتكين يف أم ؾبتمػع تشمل مثػل 

إلنًتنت أك الربيػد اإللكػًتكين كالشػركط الالزمة لػذلك كفػض النزاعػات التجاريػػة اإللكًتكنية سواء كانت كسػائل التعاقػد عػرب شػبكة ا
 .2يف داخل اجملتمع أـ كانت بُت أطراؼ دكؿ ـبتلفة

الذم كمن ناحية اخرل يتطلب انتشار التجارة اإللكًتكنية ما يسمى باإلستعداد اإللكًتكين أم اجملمع اإللكًتكين القادر ك 
لديو الرغبة يف استخداـ كفبارسة التجارة عرب شبكة اإلنًتنت، كيرفع معدؿ االستعداد االلكًتكين ألم ؾبتمع من خالؿ تطوير 

الفرص ألفراد اجملتمع لإلستفادة منها حىت يصبح ؾبتمعا ذا معرفة كثقافة تكنولوجية،  نوعية األنظمة التعليمية كتوسيع دائر
رص للمؤسسات كاؼبعاىد التعليمية كاؼبدارس ألستخدـ تقنية اؼبعلومات كاالتصاالت كتكييف اؼبناىج باإلضافة اذل توفَت الف

 التعليمية مع اؼبعارؼ التقنية

 الفرع الثاني: مزايا التجارة اإللكترونية:

 :0للتجارة اإللكًتكنية ؾبموعة من اؼبزايا ك ىي كاآليت

 دت مزايا من التجارة اإللكًتكنية يبكن تلخيصها يف ىذه النقاط:يستفيد األفراد عـ المزايا بالنسبة لألفراد: 2

سا يوفر للزبوف خاصية  04سا/04ك  2أياـ /2اف اؼبواقع االلكًتكنية اك االسواؽ االلكًتكنية تفتح  توفير الوقت و الجهد: -
من النقر على اؼبنتج ك ادخاؿ بعض  الوقت للسفر اك االنتظار يف طابور لشراء منتج معُت، كال يتطلب شراء أحد اؼبنتجات أكثر

ارل البطاقة االئتمانية العديد من انظمة الدفع اؼبالئمة مثل التسديد نقدا عند  باإلضافةمعلومات البطاقة االنتمائية، ك يوجد 
 االستالـ اك استخداـ النقود االلكًتكنية.

إللكًتكنية اؼبقارنة بُت اسعار ك اشكاؿ السلع ك اػبدمات يبكن للزبوف من خالؿ عمليات الشراء عرب التجارة ا حرية االختيار: -
اؼبتوفرة عرب االنًتنت ك بإمكانو زيارة العديد من اؼبواقع لالختيار األنسب، كما تتيح بعض اؼبواقع امكانية ذبربة بعض السلع كربامج 

 الكمبيوتر ك االلعاب ك امكانية التواصل مع شركات عاؼبية خارج النطاؽ احمللي.

                                                           
 ،رسالة ماجستَت يف دارة األعماؿ األكاديبية العربيةالمعوقات التي تحد من نجاح التجارة اإللكترونية في مصرسالـ مأموف حسُت مأموف،2

 .02،ص2011الربيطانية للتعليم العارل 
  

 32-32،ص0226،اعبزائر2ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،ط-مفاىيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة-جارة االلكًتكنيةابراىيم خبيت،الت0
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اف التسوؽ عرب االنًتنت يوفر للمستهلك ذبنب تكاليف اضافية ك زبفيض نفقاتو مقارنة بالتسويق العادم  :فض االسعارخ -
 كىذا ما ىو يف صاحل الزبوف كما بإمكانو االستفادة من عركض اػبصم كبَتة تطلقها الكثَت من الشركات عرب االنًتنت. 

ة عرب االنًتنت باإلجابة ك الرد على تساؤالت زبائنها من خالؿ التخاطب نيل رضا اؼبستخدـ: تتكفل الشركات اؼبتواجد -
الشخصي اك عرب الربيد االلكًتكين، توفر ميزة االجابة عن استفسارات الزبائن، فبا يوفر خدمات افضل للزبائن ك يستحوذ على 

 رضاىم. 

 أنبها:توفر التجارة اإللكًتكنية العديد من اؼبزايا من ـ بالنسبة للمؤسسات: 0
: اف خاصية الطابع العاؼبي يف التجارة اإللكًتكنية يتيح للمؤسسات التغلغل يف االسواؽ تسويق اكثر فعالية وارباح اكثر -

 .ا طيلة اياـ السنة ك بدكف انقطاعالعادل كبالتارل جٍت ارباح اضافية كىذ العاؼبية، فبا يوسع قاعدة زبائنها عرب
اـ ذبهيزات من اجل الًتكيج ك جذب الزبائن يف التجارة التقليدية يثقل ميزانية اؼبؤسسة استخد :تخفيض مصاريف المؤسسات -

بتكاليف اضافية ككذا صيانة ك اعداد اؼبكاتب، يف حُت انو يف التجارة اإللكًتكنية فهذه العمليات تعد اكثر اقتصادية، فوجود 
ؤسسة ك اظباء الزبائن، فبا يتيح اسًتجاع اؼبعلومات اؼبوجودة يف قاعدة بيانات على االنًتنت ربتفظ بتاريخ عمليات البيع يف اؼب

 قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة سوؼ يعمل على تقليل عدد اؼبوظفُت اؼبكلفُت بعملية اعبرد ك االدارة.
من البضائع كاػبدمات اؼبقدمة من  : توفر التجارة اإللكًتكنية فرص للمؤسسات لالستفادةتواصل فعال مع الشركاء و العمالء -

اغبدكد فبا يوفر طريقة فعالة لتبادؿ اؼبعلومات مع  طرؼ اؼبؤسسات االخرل )اؼبوردين( فالتجارة اإللكًتكنية تقلص اؼبسافات كتعرب
 الشركاء.
 ـ المزايا على المستوى القومي:1        

 ق التجارة اإللكًتكنية يف:تتمثل اىم اؼبكاسب اليت تعود على اجملتمع من خالؿ تطبي    

اف التجارة اإللكًتكنية تؤدم اذل رفع درجة االنفتاح االقتصادم من خالؿ تسويق السلع ك اػبدمات  دعم التجارة الخارجية: -
عاؼبيا ك بتكلفة ؿبدكدة، بالضافة اذل خاصية سرعة عقد كاهناء الصفقات التجارية، ك القدرة على ربليل االسواؽ ك بالتارل 

ستجابة لتغَت متطلبات اؼبستهلكُت، فبا يوفر فرص زيادة معدالت الصادرات، فقد اثبتت احدل الدراسات القياسية اف الزيادة اال
يف الدكؿ االجنبية يؤدم اذل مبو الصادرات ككاردات الواليات اؼبتحدة االمريكية دبقدار   %22يف استخداـ االنًتنت دبقدار 

 على التوارل.%2,2ك  2,2%

: نظرا ؼبا تقدمو التجارة اإللكًتكنية من خفض لتكاليف التسويق ك الدعاية ك االعالف، كتوفَت الوقت التنمية االقتصادية دعم -
ك اؼبكاف الالزمُت لتحقيق اؼبعامالت التجارية اف ادارة اؼبؤسسات خاصة اؼبتوسطة ك الصغَتة منها ك اليت سبثل احملور االساسي يف 

ليت تعاين من غياب اؼبوارد االقتصادية االزمة سبكنها التجارة اإللكًتكنية للوصوؿ اذل االسواؽ العاؼبية، اضافة التنمية االقتصادية ك ا
الة على اعتباراف ذلك يعد اىم مقومات قباح التجارة اإللكًتكنية فنجاح ستول التكنولوجي كرفع مهارات العماذل ربسُت اؼب

 زيادة يف حركة التجارة الدكلية بفعالية ك كفاءة.للمشركعات الصغَتة ك اؼبتوسطة يساىم يف 
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سبكن التجارة اإللكًتكنية من اقامة مشاريع ذبارية صغَتة ك متوسطة لألفراد كربطها باألسواؽ العاؼبية باقل  دعم التوظيف : - 
على اؼبستول احمللي  تكاليف استثمارية، كبالتارل خلق فرص جديد للوظيف، خاصة اذا كاف االفراد متخصصوف يف تقدمي خدمات

ك العاؼبي دكف اغباجة لالنتقاؿ، فبا يفتح ؽبم اجملاؿ لالنطالؽ يف االعماؿ اغبرة عالكة على ذلك، الوظائف اليت تقدمها التجارة 
يُت ك الفنيُت اإللكًتكنية يف اجملالت اؼبتعلقة بتطبيق التجارة اإللكًتكنية، كاؼبتخصصُت يف انشاء اؼبواقع االلكًتكنية، العاملُت االدار 

 يف اؼبتاجرة االلكًتكنية مم يساىم يف حل مشكلة البطالة يف اجملتمع.
يؤدم انتشار التجارة اإللكًتكنية على اؼبستول القومي اذل ظهور قطاعات متخصصة يف تقنية  دعم القطاعات التكنولوجية:-

ك مع مبو التجارة اإللكًتكنية ك انتشار استخدامها تظهر اؼبعلومات ك االتصاؿ من اجل دعم البنية التحتية للتجارة االلكًتكنية. 
فرص استثمارية لتوجيو رؤكس االمواؿ للعمل يف تطوير ك ربسُت ك ربديث البنية التحتية االلكًتكنية، ك االستثمار يف اػبدمات 

 ي.اؼبصاحبة ؽبا فبا يؤدم اذل خلق ك توطُت قطاعات تكنولوجية جديدة متقدمة تدعم االقتصاد القوم
 

نت بالرغم من ىذه اؼبزايا ك النقلة النوعية اليت افرزهتا ثورة االتصاالت يف العادل، اال اف ادخاؿ خدمة شبكة اؼبعلومات العاؼبية لألنًت 
ضمن اؼبنظومة التجارية كاف ؽبا انعكاسات فقد انطلقت التحذيرات من االندفاع كبو التجارة االلكًتكنية بصورة كبَتة بسبب 

 سلبية اليت تفرزىا العمليات التجارية عرب اجهزة الكمبيوتر، حبيث ىبشى اف تفرز شبكة االنًتنت اجياال من البشر الالنتائج ال
 عيوب التجارة اإللكًتكنية.  يأيتتتعامل اال مع الكمبيوتر، سنذكر فيما 

 الثالث: أىم المشكالت التي تواجهها التجارة اإللكترونية. الفرع

 :2نذكرمن أىم ىذه اؼبشاكل 

 الخصوصية:  -2

بسبب الكميات اؽبائلة من اؼبعلومات اليت يبكن ذبميعها عرب األنًتنت، كبسبب الطبيعة العامة ؽبا، فإف اؼبواطن الفرد 
كصبعيات ضباية اؼبستهلك ك اغبكومات يف صبيع أكباء العادل، أظهرت اىتماما بارزا بقضية خصوصية األفراد كمستخدمي األنًتنت، 

اغبارل، فإف أىم القضايا اعبدلية يف ىذا اجملاؿ ىي تطويع أنشطة االذبار عرب األنًتنت ؼبتابعة فاعلية أنشطة اإلعالف ك  كيف الوقت
البحث عن األسواؽ اؼبستهدفة، كمشاركة اؼبنشآت األخرل اؼبعلومات حوؿ األفراد، إضافة إذل ما يسمى حبقوؽ األطفاؿ ك 

ك  Double clickاالىتماـ يف الوقت اغبارل ك تتعلق باػبصوصية ىي ما يسمى بإفصاح  اؼبراىقُت. إال أف القضية اليت تثَت
الذم من خاللو يتم اإلعالف عن األظباء ك العادات الشرائية ك العناكين كبعض البيانات الديبوغرافية األخرل اػباصة دبستخدمي 

 األنًتنت، ك الذم قامت بتصميمو إحدل مؤسسات التسويق اؼبباشر. 

                                                           
 .338،ص 2005،دار الفكر اعبامعي،اإلسكندرية،األوراق التجارية و وسائل الدفع اإللكترونية  الحديثةمصطفى كماؿ طو،كائل  أنور بندؽ،2
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شجع اغبكومات يف الدكؿ اؼبتقدمة منشآت األعماؿ على تنمية سياسات ك إجراءات إهبابية يف ؾباؿ ضباية كت
اػبصوصية، إال أف ىذه اعبهود دل تسفر عن مسانبات قيمة حىت اآلف، فبا قد يستدعي التدخل التشريعي مستقال، كيف أكربا مت 

، كالذم وبوؿ دكف تبادؿ اؼبعلومات الشخصية Data protection Directiveيسمى بتوجيو ضباية البيانات  إصدار ما
مع الدكؿ أك اؼبنشآت اليت ال تتقيد بإجراءات غبماية اؼبعلومات الشخصية، كىي كثَتة حوؿ العادل. كما مت تطوير بعض اغبلوؿ 

ىوية الشخص القائم بالشراء غبماية خصوصية اؼبستهلك اؼبستخدـ للنقود الرقمية، أحد ىذه اغبلوؿ ؼبنع البنك من التعرؼ على 
حيث يوقع البنك على النقود الرقمية دكف معرفة الرقم اؼبرجعي )من   Blind Signatureيسمى بالتوقيع األعمى  ىو ما

 خالؿ ىذا الرقم يستطيع البنك أف يعرؼ ؼبن مت إصدار ىذه النقود كمن حصل عليها بعد ذلك(. 

 الضرائب:  -0

حىت اآلف بسبب  بشأهناى التجارة اإللكًتكنية من بُت اؼبواضيع اليت مازاؿ النقاش قائما يعترب موضوع فرض الضرائب عل
عدـ إمكانية تطبيق القواعد السارية حاليا على التجارة التقليدية ككذا صعوبة ربديد اؼبفاىيم اعبديدة اؼبتعلقة هبذه التجارة فعلى 

ال أنو ال يزاؿ ىناؾ قصور يف اؼبفردات اؼبتعلقة هبا كما يًتتب عنها من الرغم من تطور حجم اؼبعامالت التجارية اإللكًتكنية إ
إجراءات قانونية. ك الواقع أف النقاشات حوؿ إخضاع التعامالت اإللكًتكنية للضرائب تدكر حوؿ ثالثة اذباىات رئيسية سنتطرؽ 

 ؽبا بإهباز فيما يلي:

جارة اإللكًتكنية لعدة اعتبارات بينما تتجو بعض اآلراء تتجو بعض اآلراء إذل ضركرة فرض ضريبة على اؼببيعات الت
األخرل إذل إعفاء صفقات التجارة اإللكًتكنية من الضرائب كىناؾ رأم ثالث يتجو إذل ضركرة التفرقة بُت نوعُت من السلع ك 

 اػبدمات.
عدـ استقرارىا على رأم معُت، لكن  إف اآلراء تدؿ على اختالؼ كجهات نظر الدكؿ ك اؽبيئات ك اؼبنظمات الدكلية ك          

ذبدر اإلشارة إذل أف فرض ضريبة على التجارة اإللكًتكنية يف الوقت الراىن قد يؤدم إذل عرقلتها خاصة يف الدكؿ النامية، لذلك 
إهباد صيغة  من األحسن أف يفسح ؽبا اجملاؿ لالنتشار كنشر التقدـ التكنولوجي اؼبصاحب ؽبا، كيف اؼبقابل يستغل ذلك يف ؿباكلة

جديدة للجباية تتناسب ك الطابع اػباص ؽبذه التجارة ك تتميز بالعدالة ك البساطة ك الفعالية ك عدـ االزدكاج الضرييب أم زبضع 
ؼببادئ السياسة اعببائية، ألف االستمرار يف إعفاء اؼبعامالت التجارية اإللكًتكنية قد يفقد الدكلة جزءا ىاما من اؼبداخيل يف 

 . اؼبستقل
 التوقيع اإللكتروني:  -1

يأيت التوقيع اإللكًتكين يف طليعة اؼبشكالت القانونية اليت تثَتىا التجارة اإللكًتكنية، ألف ىذا التوقيع ال تتوافر لو 
قيع الضمانات الالزمة للتحقق من صحتو كعدـ تزكيره، كقواعد اإلثبات اؼبقررة يف القوانُت الوضعية السائدة اآلف تعتمد على التو 

اؼبكتوب أك التوقيع ببصمة اإلصبع، كعند إنكار التوقيع أك الطعن فيو بالتزكير هبرل التحقق من صحتو باألساليب العلمية اؼبعتمدة 
لدل أقساـ التزييف ك التزكير هبيئات الطب الشرعي، كال يبكن أف ىبضع التوقيع اإللكًتكين ؽبذه األساليب، كيف ضوء قواعد 
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ال يعتد بالتوقيع اإللكًتكين إال إذا اتفق األطراؼ  -ك إذل أف يوضع تشريع متكامل للتجارة اإللكًتكنية –ف اإلثبات السارية اآل
اؼبتعاملوف على ذلك. أما التوقيع من خالؿ الشيكات اؼبقًتحة لشبكة األنًتنت، فإف "التشفَتة" ىو أحد أساليب التقنية 

عرؼ باؼبفاتيح، كاؼبفتاح اؼبتماثل لفك رموز الشفرة ك اؼبفتاح غَت اؼبتماثل اإللكًتكنية كذلك عن طريق استخداـ رموز خاصة ت
كينقسم إذل جزء خاص يكوف ربت سيطرة اؼبرسل إليو ك جزء عاـ يرسل إذل كل ذم شأف ليتوصل إذل فك الرسالة ك يصعب 

 التوصل إذل اؼبفتاح اػباص عن طريق اؼبفتاح العاـ.

 األمن: -4

 ستهلكُت ك منشآت األعماؿ يبكنهم أف يكونوا مطمئنُت إذل ما يلي:كيعٍت األمن ضمنا أف اؼب
 * أف االتصاالت ك البيانات ؿبصنة ضد الدخوؿ إليها ك تعديلها دكف إذف؛

 * أف البائعُت ك اؼبشًتين ىم من يعلنوف عن أنفسهم؛ 

 * أف كال من آليات اؼبعامالت الفردية ك الشبكة بكاملها آمنة. 

 ة: الملكية الفكري -3

يف الوقت اغبارل موضوع تشريعات حقوؽ اؼبلكية الفكرية وبتوم على عنصر حقوؽ الطبع بالنسبة للحقوؽ اؼبكتوبة، 
كعنصر براءات اإلخًتاع بالنسبة للمواصفات ك التطورات التكنولوجية، فتوسع الشبكات التجارية طرح مسألة الوسائل اليت يبكن 

لفكرية، اليت ىي يف اغبقيقة مصدر ربديات جديدة، فاؼبعلومات اؼبوزعة عن طريق خطوط بواسطتها احًتاـ نظاـ حقوؽ اؼبلكية ا
 إلكًتكنية يبكن نسخها بسهولة ك إعادة توزيعها بطريقة حرة كغَت مكشوفة. 

 المطلب الرابع: أىم المبادرات لتنظيم التجارة اإللكترونية واستراتيجيتها.

ك اؼبنشآت لوضع أسس ك قواعد تتالءـ ك خصوصية التجارة اإللكًتكنية  لقد بذلت ؿباكالت عديدة من طرؼ اغبكومات
كاسًتاتيجيتها، تساعد يف تذليل الصعوبات اليت سبثل عقبة أماـ تطورىا ك اتساع ؾباؽبا لتشمل كافة شرائح اجملتمع داخل الدكلة 

 لة تنظيم اؼبعامالت اإللكًتكنية يف ما يلي:الواحدة، ككذا انتشارىا يف كل دكؿ العادل. كيبكن أف نلخص اعبهود األكذل حملاك 

 الفرع االول: أىم المبادرات لتنظيم التجارة اإللكترونية.

 :2كمن أىم ىذه اؼببادرات نذكر مايلي

                                                           
 .222ػ229،ص0223ة اإللكًتكنية كالعوؼبة،اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدرية،القاىرة،مصر،السيد أضبد عبد اػبالق،التجار 2
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  من طرؼ عبنة األمم 2292كضع القواعد اؼبوحدة للسلوؾ يف ؾباؿ التبادؿ افلكًتكين للبيانات التجارية يف عاـ ،
م الدكرل باإلشًتاؾ مع غرفة التجارة الدكلية ك األكنكتاد ك اللجنة اإلقتصاديةألكربا التابعة لألمم اؼبتحدة للقانوف التجار 

 اؼبتحدة؛ 
  ؛ 2222قواعد سند الشحن اإللكًتكين اليت كضعتها اللجنة البحرية الدكلية يف جواف 
  ألكربا. عتها عبنة األمم اؼبتحدة اإلقتصادية، اليت كض2222القواعد القانونية ك التجارية للتبادؿ اإللكًتكين للبيانات سنة 

ك اؼبالحظ فبا سبق أهنا قواعد كضعت للتجارة اإللكًتكنية يف بداياهتا األكذل حُت كانت تعتمد على التبادؿ اإللكًتكين 
 : للبيانات، أما بعد انتشارىا على شبكة األنًتنت فقد ظهرت مبادرات أخرل من طرؼ عدة جهات نلخص بعضها فيما يلي

 (: WTOمنظمة التجارة العالمية ) -2

الدراسة اػباصة حوؿ التجارة اإللكًتكنية كدكر اؼبنظمة يف ىذا  2229لقد أصدرت منظمة التجارة العاؼبية يف مطلع عاـ 
 Electronicاليت ضبلت عنواف: التجارة اإللكًتكنية ك دكر منظمة التجارة العاؼبية–اؼبيداف، كتناكلت ىذه الدراسة 

commerce and the rôle of theWTO- لق دبباشرهتا باستخداـ األنًتنت، ك ليات التجارة اإللكًتكنية كما يتعآ
العمل  ، كمنذ ذلك الوقت كاصلت اؼبنظمة إعداد الدراسات ك برامج (GATS)توصلت إذل اعتبار بالتجارة يف اػبدمات 

 مالءمة. خبصوص التجارة اإللكًتكنية هبدؼ الوصوؿ إذل اتفاقيات أكثر 

 : (OCDE) منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية -0

من أجل تذليل العقبات أماـ التجارة  2222قامت اؼبنظمة بعقد ثالثة مؤسبرات حوؿ اؼبوضوع، األكؿ يف تركيا سنة 
ػباصة هبذه التجارة، مثل ، كتناكؿ القواعد القانونية ا2229اإللكًتكنية، الثاين عقد يف كندا يف أكتاكا خالؿ شهر أكتوبر من سنة 

هبدؼ النظر يف  2222التشفَتة من أجل دعم ىذه التجارة، أما اؼبؤسبر الثالث فقد مت عقده يف باريس سنة  التوثيق اإللكًتكين
 selfربقيق التوافق بُت مصاحل ـبتلف الشركاء يف ىذه التجارة، ك حبث مسألة التنظيم الذايت اػباص للتجارة اإللكًتكنية 

regulation .من قبل اؼبتعاملُت 

 : (UNCITRL)لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية  -1

ىي عبنة ىدفها ربقيق االنسجاـ بُت ـبتلف التشريعات الوطنية اؼبنظمة للتجارة اإللكًتكنية، ألف التشريعات اؼبتباينة ال 
القانوف النموذجي للتجارة اإللكًتكنية، كذلك بغية  2223 تتفق ك الطبيعة العاؼبية ؽبذا النمط من األعماؿ، ك قد أصدرت سنة

مساعدة الدكؿ لتحديد اؼبواد الواجب تضمينها ؼبثل ىذا التشريع إذل جانب رغبتها ك أملها أف يعتمد القانوف النموذجي اؼبذكور 
ديدا اإلجرائية منها ذات طبيعة من سائر الدكؿ ؼبا سيحققو من انسجاـ ك توافق، خاصة ك أف مواضيع التجارة اإللكًتكنية ك رب

دكلية ال تتأثر يف الغالب بالقواعد القانونية الوطنية اؼبتباينة بُت الدكؿ. كقد أصدرت اللجنة قبل ىذا القانوف دليال قانونيا حوؿ 
 . 2220، ك كذا القانوف اؼبتعلق بالتحويالت الدائنة الدكلية سنة 2292التحويالت اؼبالية اإللكًتكنية سنة 
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 : (CCI)غرفة التجارة الدولية  -2

ىي منظمة عاؼبية هتدؼ إذل كضع قواعد قانونية موحدة يف ميادين العمل التجارم عرب ما يعرؼ بنشرات الغرفة، ك تركز 
على توحيد القواعد ذات العالقة باألنشطة القانونية القائمة عرب اغبدكد ك بُت الدكؿ، كؽبا قطاع آخر من النشاط ك العمل يتمثل 
يف القياـ بأنشطة فض اؼبنازعات التجارية الدكلية عن طريق التحكيم. كيعد دليل التجارة اإللكًتكنية الصادر عن الغرفة أحد أىم 
 األدلة الشاملة اليت تتيح مساعدة فاعلة يف ميداف األنشطة التشريعية ك التنظيمية الالزمة للتجارة اإللكًتكنية. كقد تعزز ىذا الدليل

 د من األدلة األكثر زبصصا ك اؼبكملة لو كالدليل اػباص باألنشطة اإلعالنية على االنًتنت.بصدكر العدي

 : (AGB)التحالف من أجل األعمال العالمية  -3

ك ىو ربالف تضم عضويتو معظم الغرؼ التجارية ك اربادات الصناعات ك اربادات صناعات الكمبيوتر ك اربادات 
، ك ذلك يف إطار ما أظباه 2222، كقد بادر بنشر عشرة مبادئ للتجارة اإللكًتكنية يف عاـ االتصاالت ك اؼبعلومات يف العادل

 : 2باػبطة العاؼبية للتجارة اإللكًتكنية، كتتلخص ىذه اؼببادئ فيما يلي

  ينبغي أف تكوف مسؤكلية قيادة عملية تطوير التجارة اإللكًتكنية من نصيب القطاع اػباص بصفة أساسية، أف تكوف
 ل السوؽ احملرؾ الرئيسي لعملية التطوير؛ قو 

  هبب أف تكوف اؼبشاركة يف التجارة اإللكًتكنية من خالؿ سوؽ تنافسية حرة كمفتوحة؛ 
  هبب تشجيع آليات إلشراؾ القطاع اػباص يف صنع السياسات، ك أف يتاح استعماؿ ىذه اآلليات يف كل الدكؿ كيف

 صبيع اؼبنتديات ك احملافل الدكلية؛ 
   كانت التجارة اإللكًتكنية عاؼبية بالطبيعة، يتعُت أف تكوف السياسات اغبكومية اؼبؤثرة فيها متناسقة ك متوافقة على ؼبا

الصعيد الدكرل، ك أف تيسر يف ؾبموعها قياـ بيئة دكلية قائمة على الًتاضي العاـ خاصة فيما يتصل بوضع اؼبعايَت ك 
 الضوابط على التعامالت اإللكًتكنية؛ 

ي الوثوؽ يف قدرة االرباد الدكرل للبنية التحتية العاؼبية للمعلومات ك اعبمعية العاؼبية للمعلومات على زيادة مستول ينبغ
األماف ك االعتمادية أك الثقة ك على التبٍت آليات كافية لفض اؼبنازعات، ك على التوصل إذل ضوابط ذاتية للقطاع اػباص، ك ذلك  

 االبتكار التكنولوجي.كلو من خالؿ التفاىم اغبر ك 
 
 

 .0الفرع الثاني: استراتيجية التجارة اإللكترونية

                                                           
 .222ػ22،ص0226،مصر،التجارة اإللكترونية،المكتبة األكادميةالدكتور براىيم العساكم،2
ماؿ متطلبات شهادة ماسًت أكاديبي،العلـو ،مذكرة مقدمة الستكالتجارة اإللكترونية ودورىا في تعزيز حرية التجارة العالميةضبييت ؿبمد األمُت،0

 .26ػ24،ص0222اقتصادية كالتسيَت كعلـو التجارية،مالية كذبارة دكلية،
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يتم التبادؿ ك  EDIك  ISOكىي اسًتاذبيات تبادؿ البيانات اإللكًتكنية داخليا، كمن خالؿ عملية اإلتصاؿ بُت
شركات اإللكًتكنية )شبكات إضافية( كىي عبارة عن شبكات تقـو بتجميع عدد ال extra netsاؼبعلومات كذلك باستخداـ

مع بعضها البعض، حيث تتم عملية اؼبشاركة يف اؼبعلومات، كلكن ىناؾ مشكلة ىامة تواجو ىذه االسًتاذبية تتعلق حبماية 
كىو يعمل  firewallالبيانات ك اؼبعلومات أثناء عمليات توصيل ك تبادؿ اؼبعلومات ك ىنا برنامج خاص باغبماية كيطلق عليو 

ع اإللكًتكنية ك يسمح ألشخاص معينُت للدخوؿ إذل اؼبواقع ك القياـ بعملية اغبذؼ أك ذبديد البيانات أك على ضباية اؼبواق
 احملتويات اػباصة باؼبوقع ك ذلك خالؿ كلمة السر للمركر، كغَت ذلك من كسائل اغبماية. 

ىي ؾبموعة من  ) نظام بين المنظمات(:ISO :Inter organisationnel systemأوال: تعريف استراتيجية 
 الشركات مرتبطة مع بعضها ك تعمل كأهنا نظاـ كاحد كلكي ربقق ىدؼ مشًتؾ أك غاية مشًتكة. 

: باؼبقارنة مع اؼبؤسسات األخرل تتكوف الكفاءة أم سواء الداخلية أك اػبارجية، داخليا بسبب سهولة مزايا ىذه اإلستراتجية
لقدرة على اغبصوؿ على اؼبعلومات بشكل أسرع نظرا لتعدد اعبهات اليت ربليل اؼبعلومات بشكل أسرع، كخارجيا من خالؿ ا

 ذبمع اؼبعلومات. 
كىي عبارة  )تبادل البيانات الرقمية(: EDI :électronique data inter change ثانيا: تعريف اإلستراتجية

بادؿ اؼبعلومات، كىذا الربط وبقق عن نقل اؼبعلومات بُت حاسب ك حاسب أرل أخر، ما بُت أكثر من مؤسسة ك إسباـ عملية ت
اإلتصاؿ بُت اؼبؤسسة ك العمالء ك كذلك ربط اؼبؤسسة باؼبوردين، فعلى سبيل اؼبثاؿ يستطيع اؼبورد أف يقـو بفحص اؼبخازف من 

دكف  أك معرفة حد إعادة الطلب ك يقـو اؼبورد بعمل إعادة الطلب للشركة ISO خالؿ اؼبوقع اإللكًتكين، من خالؿ اإلسًتاذبية
 أف تقـو الشركة هبذا، ككل ذلك من خالؿ اؼبراقبة اإللكًتكنية ؼبستويات اؼبخازف. 

 كبتاج إذل القياـ بعدة خطوات:  EDIكلتطبيق
 كل شيء يعمل كما ىو ك لكن األكراؽ يتم ربويلها شكل إلكًتكين.   -
 ا. عدة عمليات ربوؿ إلكًتكنيا مثل أمر الشراء أك الصرؼ ك سهولة اغبصوؿ عليه -

 . ثالث: فوائد االسترايجية
 يقلل أخطاء البيانات ك بالتارل يقلل التكلفة.  -
 يزيد من الكفاءة كجود العمل كتوفر كافة البيانات ك اؼبعلومات ك سهولة اغبصوؿ عليها.  -
 القدرة ك الزيادة على التنافس.  -
 .ربسُت خدمة العمالء بشكل جيد -
 

 لخارجية.المبحث الثاني: ماىية التجارة ا
تعترب التجارة من القطاعات األساسية يف اقتصاد أم بلد، ألىنا تعترب أحد مكونات النشاط االقتصادم كىو اؼببادلة،      

فالتجارة ىي الوسيلة اليت يستخدمها اإلنساف لتحقيق ىذا النشاط، كبطبيعة اغباؿ فإف التجارة تطورت مع تطور ااؼببادلة كاتساع 
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كسائل اإلتصاؿ كاؼبواصالت، فلم تعد مقتصرة بُت أفراد بلد كاحد بل تعدل األمر إذل التبادؿ التجارة بُت رقعتها بسبب توفر 
 الدكؿ أم التجارة اػبارجية.

 المطلب األول: مفهوم التجارة الخارجية.
 :2ىناؾ عدة تعاريف للتجارة اػبارجية منها ما يلي        

 اؼبعامالت التجارية الدكلية يف صورىا الثالثة اؼبتمثلة، يف انتقاؿ السلع كاألفراد كرؤكس ػ ىي الصادرات كالواردات اؼبنظورة، كغَت2
األمواؿ، كتنشأ بُت أفراد يقيموف يف  كحدات سياسية ـبتلفة أك بُت  حكومات كمنظمات اقتصادية تقطن كحدات سياسية 

  .ـبتلفة
ا من عناصر اإلنتاج اؼبختلفة بُت عدة دكؿ، هبدؼ ربقيق مناؼ ػ أك ىي عملية التبادؿ التجارم يف السلع كاػبدمات كغَتى0

 متبادلة ألطراؼ متبادلة.
ػ أكىي عبارة عن ـبتلف عمليات التبادؿ التجارم اػبارجي، سواء يف صور سلع أك أفراد أك رؤكس أمواؿ بُت أفراد يقطنوف 6

 كحدات سياسية ـبتلفة هبدؼ إشباع أكرب حاجات فبكنة. 
 اػبارجية من عنصرين اساسُت نبا : الصادرات كالواردات بصورهتما اؼبنظورة كغَت اؼبنظورة. كتتكوف التجارة

من خالؿ ما سبق يبكن أف نبُت مفهـو التجارة اػبارجية على أهنا : عملية تبادؿ السلع ماديان عرب اغبدكد السياسية للدكلة ،      
تسمى " الصادرات " ، كما تأخذ أيضا شكل خدمات تؤدل من رعايا إما داخلة إليها كتسمى " الواردات " أك خارجة منها ك 

دكلة إذل رعايا دكلة أخرل ، كتسمى اػبدمات اليت تؤدل للغَت بػ  " الصادرات غَت اؼبنظورة "، كتسمى اػبدمات اليت يتم تلقيها 
 ".الواردات غَت اؼبنظورة" من الغَت بػ

 ارجية و مخاطرىا.المطلب الثاني: األىداف األساسية للتجارة الخ

تقـو التجارة اػبارجية بتوفَت العديد من األىداؼ، اليت تعود على إقتصاديات الدكؿ باإلهباب فكلما ؽبا أىداؼ فلها ـباطر      
 اليت تؤثر على تطورىا بالسلب. 

 الفرع األول: أىداف التجارة الخارجية.

 : 0يبكن إبراز ىذه األىداؼ فيمايلي        

 لقصول من فائض اإلنتاج، إذ أف التصدير يؤدم إذل زيادة الناتج القومي فبا ينعكس على كضع العمالة، كتوفَت اإلستفادة ا
السلع الضركرية ك األساسية، ك العكس صحيح إذ أف ضعف التصدير يؤدم إذل خسارة يف الناتج القومي ك زبفيض مسانبتو 

 اد. يف الدكلة، كزيادة البطالة كتدىور مستول معيشة األفر 

                                                           
 .022،ص0224األكاديبيوف للنشر كالتوزيع عماف األردف،أساسيات اإلقتصاد الدولي،صبيل ؿبمد خالد،2
 .02،00،ص 0220ار اؼبيسرة للنشر ك التوزيع،الطبعة األكذل،عماف،األردف،،دالتموين الدولي و نظريات التجارة الخارجيةشقَتم موسى ك آخركف،0
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  إسًتاد السلع الضركرية اليت ال يبكن إنتاجها ؿبليا لسبب ما فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن إسًتاد اآلالت ك اؼبعدات الضركرية
الالزمة لبناء مصنع نسيج. إذ يبكن أف يوفر ىذا اؼبصنع العديد من فرص العمل، ك بالتارل اؼبسانبة يف عملية التصدير كزيادة 

  الدخوؿ ك الناتج القومي.
  إحالؿ الواردات، كىذا يتوقف على عنصر التكلفة، فإذا كانت السلع يبكن إنتاجها ؿبليا بتكاليف معقولة، فإف مثل ىذا

اإلنتاج يبكن أف يسبب مشاكل إدارية ك رأظبالية كمشاكل يف القدرات الفنية أيضا إال أنو يساعد على تركيج السياسة 
التصدير اؼبهمة، كمن جهة أخرل فإف ىناؾ بعض السلع اليت يبكن إنتاجها ؿبليا، التجارية، كبالتارل يبكن القياـ بعمليات 

كلكن تكوف تكاليف إنتاجها أعلى من تكلفة إسًتادىا ك ىنا تلعب اإلجراءات اغبكومية دكرا كبَتا يف ىذا اجملاؿ كيسود ىذا 
 الوضع غالبا يف الدكؿ النامية. 

 ة ىيكلة البنية التحتية للدكلة. نقل التكنولوجيات ك التقنية لبناء ك اعاد 
  اإلستفادة من تكنولوجيا اؼبعلومات بإعتبارىا السبيل الوحيد أماـ الدكؿ النامية للعبور األمن كتضييق الفجوة القائمة بُت

 البلداف اؼبتقدمة ك البلداف النامية، فعلى سبيل اؼبثاؿ استطاعت اؽبند أف تصدر الربامج ك تنافس الدكؿ اؼبتقدمة. 
 راسة موازين اؼبدفوعات للدكؿ، ك نظم أسعار الصرؼ فيها ك معاعبة اإلختالؿ ك التوازف يف موازين اؼبدفوعات. د 
  .دراسة السياسات التجارية اؼبتبعة من قبل تلك الدكؿ يف ؾباؿ التجارة اػبارجية كسياسة اغبماية أك اغبرية ك غَت ذلك 
 قتصادية الدكلية ك ظباهتا اؼبميزة.دراسة العالقات الدكلية يف إطار التكتالت اإل 

 الفرع الثاني: مخاطر التجارة الخارجية
تتعرض التجارة اػبارجية بُت الدكؿ إذل العديد من اؼبخاطر ك اليت تنشأ بسبب الظركؼ السياسية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية     

 :2ك من تلك اؼبخاطر
 التغَت يف أسعار الصرؼ بُت الدكؿ نتيجة تعومي أسعار العمالت ك  : كىي تلك اؼبخاطر اليت تنشأ نتيجةالمخاطر المالية

التقلبات اؼبستمرة فيها فبا هبعل ىناؾ صعوبة يف عملية تأمُت األمواؿ الكافية من قبل البنوؾ اليت تتطلبها الصفقات التجارية 
 اػبارجية، لذا على الدكؿ التحوط ؼبثل تلك اؼبخاطر أك التقليل منها. 

 قد يعجز البنك يف سبويل األنشطة اؼبصرفية نتيجة عدـ قدرتو على سداد الفوائد لألمواؿ اؼبودعة ؼبدة  صرفية:المخاطر الم
ساعة فبا وبدد من قدرتو على تأمُت ما يطلب منو يف سداد أك تأمُت األمواؿ الالزمة لتمويل الصفقات اغبالية فخصوصا يف  04

 َتة من أجل سبويل اغبسابات بالعمالت األجنبية. ظل اإلرتفاع  الكبَت يف أسعار الفائدة الكب
 تتضمن العقود اؼبربمة بُت األطراؼ اؼبتعاملة يف التجارة اػبارجية شركط اإللتزاـ بالتسليم ؼبا أتفق عليو المخاطر اإلنتمانية :

جة عدـ القدرة من النقود ك البضاعة يف الوقت احملدد، إال أف حدكث حاالت عدـ الوفاء ك اإلخالؿ هبذا الشرط نتي
اإلنتمانية ألحد طريف العقد النقدم يسبب عمليات إرباؾ أك خسائر كبَتة يف التجارة أك الصفقات التجارية ك النقود احملصلة 

 منها. 

                                                           
 . 220-299،ص، 0226،دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع،عماف،األردف،التجارة الخارجيةعطا اهلل علي الزبوف،2
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 تقـو البنوؾ بإعادة تقييم العمالت األجنبية أك ما يسمى تقييم اؼبركز اؼبفتوحة ك يتم  إعادة تقييم المراكز المفتوحة: مخاطر
يف يـو ؿبدد من كل شهر ك تتبع البنوؾ عدة أساليب يف ىذه العملية أم إعادة تقييم اؼبراكز اؼبفتوحة للعمالت  ذلك

األجنبية، إال أف الطريقة األكثر شيوعا ك اتباعا لدل البنوؾ ىو إعتماد أعلى سعر معلن يف السوؽ يف اليـو الذم مت إختياره  
 ائر مالية كبَتة يف البنك الذم هبرم عملية إعادة تقييم. كيـو إلعادة تقييم كقد يتسبب ذلك يف خس

 تنشأ اؼبخاطر اؼبالية باألمور التنظيمية نتيجة إدخاؿ تغيَت أك تعديالت على األنظمة اؼبعموؿ هبا األمر المخاطر التنظيمية :
كل ـبتلف األمر الذم الذم وبدث إرباكا يف العمل خصوصا يف حالة إزدكاجية القوانُت أك عدـ فهمها أك تطبيقها بش

 يتطلب مالئمة التغيَت يف القوانُت ك التنظيم ك ما يناسب الشركط اؼبتفق عليها يف العقود اؼبربمة. 
 قد يقـو أحد طريف العقد التجارم بنقضو من خالؿ عدـ قيامو بعدـ اإللتزاـ بو أك تنفيذه ك ىذا ما مخاطر نقض اإللتزام :

النقض الغَت اإلرادم، أما النقض اإلرادم فهو النقض الذم ينتج لعدـ قياـ أحد  هبب التفريق بُت النقض اإلرادم ك
األطراؼ بتنفيذ العقد ك اإللتزاـ دبا جاء يف بنودىا ك يسمى ىذا النوع من النقض بالنقض التجارم، أما النقض الغَت اإلرادم 

 أك األنظمة أك التعرض للكوارث الطبيعية ك اذل فهو الناتج عن ظركؼ خارج إرادة الطرؼ الناقض للعقد مثل تغيَت القوانُت
 غَتىا من الظركؼ القاىر ك اؼبانعة من تنفيذ العقد ك اإللتزاـ دبا جاء فيو. 

 :إف من اإلختالفات بُت التجارة اػبارجية ك التجارة الداخلية حاجة التجارة اػبارجية للتنقل بُت الدكؿ كمركرىا  مخاطر النقل
ركية ـبتلفة األمر الذم قد يعرضها إذل ـباطر أكثر من التجارة الداخلية ك يتطلب إذل زيادة يف تكاليف ضمن قوانُت دكلية ك صب

النقل ك الشحن فبا يعرض اؼبنظمات إذل خطورة كبَتة ك على تلك اؼبنظمات القياـ بالتأمُت على البضاعة من خالؿ منظمات 
أك التلف أك اإلحًتاؽ ك إذل غَت ذلك من اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا أثناء التأمُت اؼبختصة زبوفا من تعرض البضاعة إذل السرقة 

 عمليات النقل بُت الدكؿ. 
 المطلب الثالث: مجاالت التجارة الخارجية.

 :2يبكن تقسيم ؾباالت التجارة اػبارجية إذل
 ــ السلع والخدمات:2

 لها التبادؿ الدكرل بُت اجملتمعات كبعضها على أساس أهنا:ىذا اجملاؿ من التبادؿ الدكرل يعترب من أكؿ كأقدـ اجملاالت اليت مش
  :كىي تشمل:سلع منظورة أو تجارة منظورة 

 أػاؼبواد اػباـ الالزمة لإلنتاج.
 ب ػ السلع الوسيطة أك النصف مصنعة.

 ت ػ السلع تامة الصنع.
 )بالنسبة ؽبذا اجملاؿ ىو :الخدمات التي تعتبر أحدث أشكال التبادل التجاري بين مختلف الدول )غير منظورة

 السلع كاػبدمات الغَت منظورة فتعترب من اجملاالت السلعية الغَت منظورة.

                                                           
 .02ػ02،ص2223، مكتبة زىراء الشرؽاقتصاديات التجارة الدوليةضبدم عبد العظيم، 2
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كمثاؿ ذلك: خدمات السياحة كاؼبالحة كتبادؿ األفالـ السينمائية كاإلنتاج الفكرم للشعوب اؼبختلفة كغَتىا مثل براءات اإلخًتاع 
 الت النقد األجنيب للعمالة يف اػبارج يف شكل نقدم.التكنولوجيا اغبديثة ككذلك ربوي استخداـكحقوؽ 

 العمالة تشمل:األيدي العاملة على المستوى الدولي:  انتقالـ العمالة أو 0
 ػ أيدم عاملة ماىرة يف زبصصات نادرة.

 ػ أيدم عاملة غَت ماىرة كحرفية كانتاجية مباشرة.
 ػ العمالة اإلدارية اؼبنظمة لعناصر اإلنتاج.

 كيتعلق ذلك باؼبهارات كالكفاءات كاػبربات ذات اعبودة العالية ملة الماىرة في تخصصات نادرة: األيدي العا
 كاؼبتخصصة زبصصا دقيقا يف بعض اؼبهن كاجملاالت اغبديثة مثل خرباء الطاقة كاإللكًتكنيات كالكمبيوتر.

  :ليدكية أك أصحاب الياقات الزرقاء، كىذه يقصد هبا األيدم العاملة اليت تقـو باألعماؿ ااأليدي العاملة الغير ماىرة
األنواع تعترب مطلوبة يف الدكؿ الصناعية اليت ال تعتمد كثَتا على األالت كإمبا تعتمد على اسلوب العمل الكثيف كمن 

 أمثلة ىذه اؼبهن القائموف بأعماؿ البناء كالتشييد كاغبفر كاؼبهن اغبرفية اؼبتعددة.
 يقصد هبا األفراد الذين يعملوف كمديرين سواء على اؼبستول اإلشرايف أك صر اإلنتاج: العمالة اإلدارية المنظمة لعنا

 اإلدارة الوسطى أك اإلدارة العليا كيقوموف بتوجيو العنصر البشرم. 
 عمليات التجارة الخارجية. الرابع: المطلب
 قتصادم ألم بلد كما تعترب نبزة كصل كقناة تربط تعترب التجارة اػبارجية من أىم الركائز األساسية اليت يعتمد عليها التطور اإل

اد، حيث تقوماف على تبادؿ َت بُت صبيع دكؿ العادل، كأف العمليتُت األساسيتُت يف التجارة اػبارجية نبا التصدير ك اإلست
 الفائض من اؼبنتجات السلعية ك اػبدماتية بُت ـبتلف الدكؿ ك اؼبناطق اعبغرافية. 

 الصادرات:  -2
ريف التصدير بأنو: "عبارة عن تسويق للسلع ك اػبدمات إذل البلداف األجنبية مقابل اغبصوؿ على العملة الصعبة، يبكن تع

كيعترب التصدير من أكثر األشكاؿ إقتحاما لألسواؽ اػبارجية، كما أف معظم اؼبؤسسات ترغب يف فبارسة العمليات 
ياسا للمرنة التنافسية للمؤسسات، ك ؼبعرفة قدراهتا على التكيف مع التصديرية، حبيث يعترب النشاط التصديرم يف حد ذاتو مق

 2البيئات األخرل"
 :0كتنقسم الصادرات إذل نوعُت

 : كالسلع االستهالكية ك اإلنتاجية ك اؼبواد األكلية مثل: البًتكؿ ك اآلالت. الصادرات المنظورة في شكل سلع ملموسة 
 مثل:  ملموسة الصادرات غير المنظورة في شكل خدمات غير 

 خدمات النقل الدكرل "النقل اعبوم ك البحرم ك الربم". -

                                                           
 . 2ف ص2226الدار اعبامعية،اإلسكندرية،مصر،العالقات اإلقتصادية الدولية، يش عادؿ،أضبد حش 2
 . 62،ص0220،اعبزائر، 6، مذكرة ماجيسًت يف العلـو اإلقتصادية، جامعة اعبزائرتمويل التجارة الخارجية في الجزائربوكونةنورة، 0
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 خدمات التأمُت الدكرل.  -
 خدمات السفر يف مقدمتها حركة السياحة العاؼبية. -
 خدمات اؼبصرفية العاؼبية.  -

ضُت، ك للحصوؿ لذلك يعترب التصدير ضركرة رىاف الربح ك النجاح لكل مؤسسة؛ منتج سلع ك خدمات، ككذا الوسطاء ك اؼبتفاك 
 على مكانة يف التجارة العاؼبية هبب أف تكوف ىناؾ صادرات نوعية كجودة اؼبنتوج ك اػبدمات اؼبعركضة للمنافسة.

 الواردات: -0
يبكن تعريف الواردات على أهنا: "سلع منتجة يف اػبارج ك تستهلك يف الداخل. ك تتمثل الواردات يف تلك العمليات اؼبتعلقة 

مات يؤديها بصفة هنائية غَت اؼبقيم للمقيم إذا كاف متواجد داخل اغبدكد اإلقليمية أك خارجها، ك دبا أهنا ذلك بالسلع ك اػبد
اإلنفاؽ احمللي على السلع ك اػبدمات اؼبنتجة يف اػبارج فهي تعترب ترسبا من تيار اإلنفاؽ الكلي فبا يؤدم إذل سحب جزء من 

 ار اإلنفاؽ يف الدػبل ك يزيده قوة يف اػبارج". القوة الشرائية األمر الذم يضاعف من تي

 ك تنقسم الواردات إذل نوعُت: 

 مثل اؼبواد الغذائية.الواردات المنظورة في شكل سلع ملموسة : 
 2مثل: اػبدمات العالجية اؼبقدمة من دكلة أخرل الواردات غير منظورة في شكل خدمات غير ملموسة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .62بوكونة نورة، نفس اؼبرجع،ص2
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 رة اإللكترونية ودورىا في ترقية التجارة الخارجية.المبحث الثالث: مساىمة التجا

يًتتب على كجود التجارة الدكلية هبذا اغبجم اؽبائل، ضركرة كجود تنظيمات ك سياسات معينة تسهل القياـ بالتجارة 
لتكيف مع التغَتات اػبارجية ك اؼبدفوعات الدكلية اليت تنشأ دبناسبتها. كهبب أف تكوف ىذه اؼبؤسسات من اؼبركنة اليت يهيئ ؽبا ا

اؼبستمرة يف العالقات االقتصادية الدكلية.كمن العوامل اليت ينتظر أف تؤدم دكرا ىاما يف مبو كازدىار التجارة الدكلية دخوؿ شبكة 
ؼبا ؽبا من  االنًتنت يف ؾباؿ التجارة الدكلية، إذ يتوقع أف تؤدم إذل آثار إهبابية متعددة، كتعد التجارة اإللكًتكنية أحد ىذه العوامل

 آثار متعددةعلى التجارة يف الدكؿ اؼبتقدمة ك الدكؿ النامية ك على دكؿ العادل أصبع. 

 . المطلب األول: العالقة بين التجارة اإللكترونية و التجارة الدولية

كنية بصورة  إذل تطور أدكات االتصاؿ اإللكًت –يف السنوات األخَتة  -يرجع الفضل يف تسهيل اؼببادالت التجارية الدكلية
كربتل التجارة اإللكًتكنية على اؼبستول الدكرل أنبية كبَتة، ألف الكثَت من اػبدمات اليت تتم على اؼبستول الدكرل أصبح من كبَتة، 

السهل أف تتم من خالؿ التجارة اإللكًتكنية. لقد تيسرت التجارة عرب الدكؿ بصورة كبَتة كذلك بفضل توافر كسائل متعددة أماـ 
 رة اإللكًتكنية ال سيما أجهزة اإلرساؿ اإللكًتكين ك اإلنًتنت ك غَتىا. التجا

فباستقراء تعريف التجارة اإللكًتكنية ك األدكات اليت تعتمد عليها، يتضح أف ىناؾ فوائد ؿبققة من استخداـ أساليب 
ة ك إتاحة إمكانية تسليم الكثَت من اؼبنتجات التجارة اإللكًتكنية يف ؾباؿ التجارة الدكلية. إف استخداـ أدكات التجارة اإللكًتكني

بصورة إلكًتكنية سوؼ يسهل بصورة كبَتة التجارة الدكلية ك ىناؾ عوامل متعددة تؤكد أف التجارة اإللكًتكنية سوؼ تسهل 
لتجارية بُت أطراؼ التجارة الدكلية، كتساعد على مبوىا ك ازدىارىا. فاؽباتف ك الفاكس يسانباف بصورة كبَتة يف إسباـ اؼببادالت ا

 ذبارية تقيم يف دكؿ عديدة. 

كيساىم اإلنًتنت أيضا يف تسهيل العمليات التجارية ك ذلك من خالؿ تقدمي خدمة االتصاؿ السريع للغاية ك بنفقات 
 قليلة أيضا. 

لوقت ك كذلك ىناؾ بعض اؼبنتجات اليت يبكن أف تسلم بالطريق اإللكًتكين، ك ؿبصلة كل ذلك من كسب اؼبزيد من ا
 اقتصاد الكثَت من نفقات الشحن. 

من اؼبأموؿ أف تشهد التجارة الدكلية للسلع ك اػبدمات يف صورة إلكًتكنية مبوا ك توسعا كبَتا. إف اؼبنتجات اؼبعلوماتية ك 
أهنا ستجعل  مثل الكيانات اؼبنطقية )برامج اؼبعلومات( ك اػبدمات اؼبساعدة ؽبا سوؼ تساعد يف ذلك اجملاؿ بصورة كبَتة لدرجة

 التجارة الدكلية ك كأهنا تتم داخل دكلة كاحدة. 
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كذلك فإف التجارة الدكلية يف اػبدمات اؼبتصلة بأعماؿ التسلية مثل اؼبوسيقى ك الفيديو ك غَتىا من أعماؿ التسلية 
لدكلية يف ؾباؿ اػبدمات اؼبالية ستشهد مبوا ملحوظا. ك يف اعباؿ اؼبارل فإف اؼبؤسسات اؼبالية متفائلة للغاية خبصوص ىذه الثركة ا

 عن طريق اإلنًتنت. 

كتستطيع التجارة اإللكًتكنية ك اإلنًتنت أف تسهل الكثَت من اعبوانب التجارة الدكلية، فمثال يًتتب على شيوع استخداـ 
ل كبَت. فأدكات التجارة أدكات التجارة اإللكًتكنية يف إدارات اعبمارؾ على اؼبستول الدكؿ. تسهيل عمليات التجارة الدكلية بشك

 اإللكًتكنية تسهل عمليات تقدير الرسـو اعبمركية اليت تصل إذل مبالغ ضخمة على اؼبستول الدكرل. 
ك فبا ال شك فيو فإف تقدير الرسـو اعبمركية وبتاج إذل كثَت من الوثائق ك اإلدارات ك كل ذلك أمكن أف يتيسر بصورة كبَتة عن 

 كنية. طريق أدكات التجارة اإللكًت 

كذلك تساعد تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبتقدمة على تدعيم مراقبة اعبمارؾ ك ربديثها ك تبسيط إجراءاهتا دبا يف ذلك استخداـ 
 أساليب تقدمي اإلخطارات اليت تسمح بالفحص االختيارم لإلرساليات، ك غربىا من اإلجراءات الضريبية. 

أف تقدـ كتالوجا إلكًتكنيا يستطيع حساب كافة العمليات اليت تتم عرب التجارة  كذلك استطاعت اؼبعلوماتية يف الدكؿ اؼبتقدمة
اإللكًتكنية، مث كيفية حساب مقدار الضرائب اؼبقررة، السيما أنو من اؼبعركؼ يف الدكؿ اؼبتقدمة أف كل فرد يستطيع تقريبا أف 

 وبسب مقدار الضرائب اؼبقررة عليو. 

لى سرعة الوصوؿ إذل األسواؽ العاؼبية بسرعة ىائلة ك بنفقات قليلة. ك على حد تعبَت البعض كذلك تعُت التجارة اإللكًتكنية ع
 فأنك تستطيع أف ترسل رسائلك إذل كل العادل ك تستقبلها يف غبظات. 

و ك ك ذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد أف الواليات اؼبتحدة األمريكية مازالت ربتل مكاف الصدارة يف إنتاج اإلنًتنت ك أدكات
ملحقاتو اؼبختلفة، ك بالتارل يتحقق ؽبا دخوؿ كبَتة من ىذا اجملاؿ، ك لذلك أثر إهبايب على الدخل القومي األمريكي كمن اؼبتوقع 

 أف يستمر تطور ىذا اجملاؿ يف صاحل الواليات اؼبتحدة األمريكية. 

بصفة خاصة يف النمو االقتصادم عموما  ىنا يظهر كيف يبكن أف تساىم اؼبعلوماتية عموما ك التجارة اإللكًتكنية كمن
 . 2كازدىار التجارة الدكلية بصفة خاصة

 

 

 

                                                           
،جواف 23،اجمللة اعبزائرية للتنمية اإلقتصاديةػ عددلتجارة اإللكترونية وأثارىا على اقتصاديات األعمال العربيةانعيمة وبياكم، مرمي يوسف،  2

 . 296ػ290،ص 0222
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 المطلب الثاني: أثار التجارة اإللكترونية على التجارة الخارجية. 

 :2للتجارة اإللكًتكنية أثار على التجارة اػبارجية يبكن توضيحها فيما يلي

 ات:الفرع األول: أثر التجارة اإللكترونية على الصادر 

من اؼبتوقع أف سبارس التجارة اإللكًتكنية آثارا إهبابية على تنامي حجم التجارة العاؼبية.  كمن مث فإف على الدكؿ الوطنية أف 
تستخدـ تلك اؼبمارسات التجارية دبا ىبدـ أغراض التصدير ك يدعم من القدرة التنافسية لصادراهتا يف األسواؽ العاؼبية حيث توفر 

 كنية مزايا تصديرية مثل: التجارة اإللكًت 

قدرة التجارة اإللكًتكنية على فتح األسواؽ العاؼبية أماـ اؼبتعاملُت سواء مصدرين أك مستوردين كمن مث زيادة القدرة على  .2
 التواجد يف تلك األسواؽ بدكف قيود زمانية أك مكانية. 

 -جارة العاؼبية بإعفاء اؼبنتجات اؼبنقولة إلكًتكنياكىو الوارد يف قرار أعضاء منظمة الت -إف ربرير التجارة اإللكًتكنية .0
 سوؼ يسهم يف زبفيض تكاليف إسباـ الصفقات التصديرية. 

من اؼبتوقع أف تكوف ىناؾ آثار إهبابية نابعة من خلق التجارة بُت الدكؿ ك اؼبؤسسات اليت تتعامل باألساليب التقليدية  .6
إلكًتكنيا باعتبار عدـ كجود تكلفة نقل ، فضال عن ربرير التجارة  يف التجارة، ففي ضوء البفاض تكلفة نقل التجارة

اإللكًتكنية من القيود اعبمركية، فإف اآلثار االهبابية ػبلق التجارة غالبا ما تفوؽ اآلثار السلبية لتحويل التجارة على 
األطر اؼبختلفة اليت ترفع من   اؼبستول اإلقليمي. كيبقى لكل دكلة أف ربوؿ تنظيم تلك الفوائد الصافية من خالؿ توفَت

 كفاءة تطبيق عمليات التجارة اإللكًتكنية. 
زيادة القدرة التنافسية للصادرات كذلك من خالؿ زيادة الكفاءة ك توفَت الفاعلية ك تكامل األسواؽ ك بالتارل زيادة   .4

 competition inكفاءة اؼبعامالت التجارية اليت تتم إلكًتكنيا مع استخداـ أسلوب اؼبنافسة يف الوقت
time أك على األقل –، ك بالتارل أداء األنشطة التسويقية من توزيع ك تركيج ك غَتىا بكفاءة عالية يف ضوء تالشي
تكاليف الوسطاء ك السماسرة ك الوكالء ك غَتىم فبا يسهل من اخًتاؽ األسواؽ العاؼبية، يف الوقت اؼبناسب  –البفاض 

 اعبودة العالية ك ارتفاع معدالت اإلنتاجية. ك بالتكلفة اؼبناسبة بشرط ضماف 
تتيح التجارة اإللكًتكنية للشركات الوطنية اإلحتكاؾ بالشركات العاؼبية اؼبنافسة ك بالتارل الوقوؼ على ما كصلت إليو  .6

يات ىذه الشركات من تطور يف أنشطة اإلنتاج ك التسويق ك األنشطة اإلدارية األخرل كمن مث االستفادة من التكنولوج
 العاؼبية يف ىذا الشأف فبا يصنع اؼبنشآت الوطنية على خريطة اؼبنافسة العاؼبية يف األسواؽ اؼبختلفة. 

االستفادة من اػبدمات اجملانية اليت تتيحها اؽبيئات ك األجهزة الدكلية ك اإلقليمية ك الوطنية ك خاصة الفرص التجارية ك  .3
ك نقاط التجارة الوطنية  ITPsك نقاط التجارة الدكليةITCتجارة العاؼبي التصديرية يف األسواؽ العاؼبية مثل مركز ال

                                                           
،دار ضبيثرا للنشر،التوزيع داخل صبهورية مصر العربية ك السوداف ك مشاؿ افريقيا ك دكؿ اقتصاديات التجارة الخارجيةأ.د. ؿبمود حامد ؿبمود،2

 .32-34،ص0222ليج،الطبعة األكذل ،سنة اػب
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جبدة ك غَتىا، مع  IDPك مشركع التجارة العربية بأيب ظيب ك بنك التنمية اإلسالمي ETPمثل نقطة التجارة اؼبصرية
 خفض تكاليف الوساطة السيما يف الصادرات األكلية.

 على الواردات الفرع الثاني: أثر التجارة اإللكترونية 

من اؼبتوقع أف يؤدم تنامي عمليات التجارة اإللكًتكنية إذل زيادة التجارة العاؼبية عموما، كمن مث زيادة الواردات سواء  .2
على اؼبستول اإلقليمي أك اؼبستول الوطٍت كذلك بسبب زيادة حدة اؼبنافسة ك تقدمي كثَت من البدائل للمنتجات، فضال 

الذم يرفع من الطلب على اؼبنتجات العاؼبية. كيف ضوء زيادة الوعي اؼبعريف ك دخوؿ األفراد ك  عن التسويق اإلليكًتكين
اؼبؤسسات اؼبتكرر على اإلنًتنت يبكن رصد التطورات العاؼبية يف األسواؽ اؼبختلفة أكال بأكؿ كمن مث زيادة الطلب على 

كؼبا كانت مصر ك معظم الدكؿ العربية مستورد صايف  اؼبنتجات بصفة عامة، ك الصناعية ك الًتفيهية منها بصفة خاصة.
لتلك اؼبنتجات، فإف اؼبمارسات اإلليكًتكنية لتجارة سًتفع من الطلب على الواردات يف تلك الدكؿ السيما الواردات 

 ذات اؼبركنة اؼبنخفضة اليت ال تستجيب كثَتا لتخفيض قيمة العملة احمللية.
ة اإلنتاج احمللي، كؼبا كاف اؼبكوف األجنيب اؼبستورد لكثَت من اؼبنتجات اؼبصنعة يف كما أف زيادة الصادرات يتطلب زياد .0

يف بعض األحياف، فإف ذلك سيؤدم لزيادة الطلب على  %62الدكؿ العربية ك النامية عموما يصل إذل أكثر من 
 الواردات من السلع ك األكلية ك الوسيطية كمن مث زيادة االستَتاد. 

تَتاد كذلك من حيث البفاض تكلفة الصفقة اؼبستورد للوسائل اإلليكًتكنية مقارنة بتلك اؼبتوردة ترشيد قرار االس .6
بأساليب تقليدية بسبب اختفاء تكاليف الوساطة االسًتادية، فضال عن توافر اؼبعلومات اؼبتكاملة عن األسواؽ ؾبانا عرب 

 اإلنًتنت. 
... اخل" فبا يسهل من عملية -دراسة سوؽ–ة "دراسة سلعة البفاض تكاليف إجراء البحوث ك الدراسات التسويقي .4

 االستَتاد بأقل األسعار كربت أفضل الشركط كمن مث توفَت النقد األجنيب اؼبستخدـ يف االستَتاد. 
من اؼبمكن أف تساىم التجارة اإلليكًتكنية يف ظل تعومي كارتفاع سعر صرؼ الدكالر إذل ترشيد استخداـ الصرؼ  .6

ليات االستَتاد من خالؿ االستفادة من اؼبنافسة العاؼبية الشديدة بسبب اختفاء حواجز اؼبكاف ك الزماف، األجنيب يف عم
 كمن مث االستَتاد بأقل األسعار بالعمالت األجنبية.
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 المطلب الثالث: أىمية التجارة اإللكترونية في التجارة الخارجية.

زبطي حدكد الدكؿ كالتحرر من القيود كالوصوؿ إذل أم مكاف يف العادل كبالضغط  سبكن التجارة اإللكًتكنية اؼبتعاملُت من خالؿ
ب على يت يقتصر التعامل هبا ؿبليا كيصعزر بسيط على الكمبيوتر كدكف تكلفة التذكرة، على النقيض من التجارة التقليدية ال

كاػبضوع لقوانُت عديدة كتكبد تكلفة إنشاء فرع جديد اؼبتعاملُت زيارة األسواؽ العاؼبية للتسوؽ، كاألمر وبتاج إذل ترخيص معُت 
 .2أك توكيل الغَت يف الدكلة األجنبية حىت تتمكن من بيع منتجاهتا أما اآلف دل يعد أم من تلك اإلجراءات ضركريا

 أوال: أىميتها بالنسبة للصادرات.

اؼبناخ اؼبناسب لزيادة كرفع كفاءة اإلنتاج من تساىم التجارة اإللكًتكنية يف تنويع الصادرات كالواردات كذلك ؼبا توفره ك
صناعات اغبواسيب كبرؾبياهتا، كالصناعة التكنولوجية كصناعات أخرل مرتبطة هبا، مثل: كسائط التخزين اإللكًتكنية، خالؿ دعم 

كًتكنية يتطلب اؼبزيد من كالشبكات كاالتصاالت، فهذه الصناعات تعترب البنية التحتية للتجارة اإللكًتكنية، كانتشار التجارة اإلل
ستخداـ الوسائل اإللكًتكنية يف التجارة يعمل على رفع مستول اإلدارة كالتنظيم  ىذه اؼبنتجات: فبا يعمل على زيادة إنتاجها، كانا

داخل اؼبؤسسة، كتطوير أنشطة إنتاجية قائمة، كظهور أنشطة إنتاجية جديدة، مثل: البحث على شبكة اإلنًتنت عن مصادر 
 ل جديدة يف اػبارج، كإنتاج أنواع جديدة من السلع تناسب طبيعة التجارة اإللكًتكنية، فبا يعمل على دعم اقتصاديات الدكؿ.سبوي

 ثانيا: أىميتها بالنسبة لميزان التجاري.

 تساىم التجارة اإللكًتكنية يف زيادة التجارة اػبارجية، كزيادة الصادرات، كذلك من خالؿ تسهيل الوصوؿ لألسواؽ
العاؼبية، يف صبيع أكباء العادل، كالقدرة على عقد صفقات ذبارية بسهولة كسرعة بدكف أية قيود إدارية أك ذبارية، كاالستجابة لتغَتات 
طلب اؼبستهلكُت، كتسويق اؼبنتجات احمللية يف ىذه األسواؽ، فبا يزيد صادرات ىذه الدكؿ، كتعمل التجارة اإللكًتكنية على زيادة 

 اؼبعلومات كاالتصاالت اغبديثة جعل التجارة اإللكًتكنية تسهل عملية التقارب بُت ات بُت الدكؿ، كمع ظهور تقنيةذبارة اػبدم
يف التجارة  كاؼبنتجُت كأزالت اؼبسافات اعبغرافية، كبينت إحدل الدراسات األجنبية أف استخداـ الوسائل اإللكًتكنية اؼبستهلكُت

 .0زيادة مبو الصادراتكزيادة استخداـ اإلنًتنت أدل إذل 

كما يًتتب على تطبيق التجارة اإللكًتكنية يف الدكلة ربقيق الشفافية اليت من شأهنا مساعدة كحدات األعماؿ يف ىذه   
الدكلة على القياـ بإجراء األعماؿ كاؼبعامالت بطريقة أسهل كأسرع، فبا يدعم عملية اغبصوؿ على اؼبنتجات من األسواؽ اػبارجية 

قولة بعيذا عن الوسطاء األمر الذم يؤدم إذل عدـ دفع عموالت مرتفعة لشراء، كبالتارل نقل الكثَت من األعباء كما أهنا بأسعار مع

                                                           
 ،ؾبلة اغبقوؽ ؼببحوث القانونية ك االقتصادية،اثار التجارة االلكترونية عمى ىيكل االسواق مع االشارة الى الدول الناميةرمضاف مقمد،2

 220،ص3،0223جامعة االسكندرية،العدد 
 .224-226رمضاف مقمد،نفس اؼبرجع،ص ص 0
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سوؼ سبنع االحتكار، كبالتارل سبكن كحدات األعماؿ من اختيار أفضل عركض لألسعار كأرخصها كذلك بصرؼ النظر عن 
 منشأىا.

 ثالثا: أىميتها بالنسبة لسعر الصرف.

تعمل التجارة اإللكًتكنية على زيادة فاعلية بورصات األكراؽ اؼبالية، حيث يتم إبراـ عقد الشراء كالبيع لألكراؽ اؼبالية 
اؼبتداكلة بالبورصة، كإمكانية اغبصوؿ على اؼبعلومات عن ىذه األكراؽ اؼبتداكلة بسرعة، كإصدار أكامر البيع كالشراء لسماسرة، كيتم  

فالتجارة اإللكًتكنية تعطي  مركنة كبَتة من خالؿ ما توفره من تعاقدات أك أكامر البيع أك الشراء، من خالؿ كل ذلك إلكًتكنيان، 
الربيد اإللكًتكين أك كسائل إلكًتكنية حديثة تستخدـ يف التداكؿ، كتوفَت معلومات سريعة عن السوؽ للمستثمرين، ال يستطيع 

 ؼبالية اؼبتداكلة يف السوؽ بسرعة يف بعض األكقات.السماسرة توفَت ىذه اؼبعلومات عن األكراؽ ا

التقرير اؼبارل اإللكًتكين  كقد أدل ظهور التجارة اإللكًتكنية كاستخدامها يف معامالت سوؽ رأس اؼباؿ، إذل استحداث
كًتكنية، ك إيصالو لإلفصاح عن كضع الشركات كمكمل لتقرير اإلفصاح اؼبارل التقليدم، حيثيتم نشره بأقل تكلفة عرب اؼبواقع اإلل

فالوسائل اإللكًتكنية اغبديثة حولت تداكؿ األسهم، كالسندات اؼبالية من الوسائل  لعدد كبَت من اؼبستثمرين يف نفس الوقت،
عرب اإلنًتنت، كيتم حاليان استخداـ التداكؿ عرب اإلنًتنت يف سوؽ  لألكراؽ اؼبالية، كنظاـ التداكؿ عرب  التقليدية إذل التداكؿ

ًتنت: ىو نظاـ تقٍت يتم من خالؿ تنفيذ عمليات بيع كشراء األسهم عرب اإلنًتنت من خالؿ برنامج التداكؿ الذم توفره اإلن
 شركات الوساطة اؼبالية عرب مواقعها اإللكًتكنية، لتنفيذ عملية التداكؿ بشكل إلكًتكين كامل.

التكنولوجية اغبديثة يف عملية  ؿ باستخداـ الوسائلكيتضح من السابق أف التجارة اإللكًتكنية تساىم يف سوؽ رأس اؼبا
العقود كالصفقات، كتوفَت  يف إجراء عمليات البيع كالشراء ك إبراـ التداكؿ على اعتبارىا جزء منها، فالتداكؿ اإللكًتكين يوفر السرعة

 مكاف يتواجد بو، كتوفَت قدر كبَت مناؼبعلومات الكافية عن السوؽ التيتمكن اؼبستثمرين من ازباذ قرار البيع أك الشراء من أم 
 الشفافية اليت تتطلبها أسواؽ رأس اؼباؿ.

 المطلب الرابع: مساىمة أدوات التجارة اإللكترونية في التجارة الخارجية.
الفاكس، كفقا ؼبفهـو التجارة اإللكًتكنية يبكن التمييز بُت طبس أدكات للتجارة اإللكًتكنية: اؽباتف )الثابت كاحملموؿ(، ك       

 كنظم الدفع اإللكًتكين. كالتلفزيوف، كاإلنًتنت،
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 أوال: األدوات  التقليدية للتجارة اإللكترونية.
 :2يبكن التميز بُت أىم األدكات التقليدية كتتمثل يف

 ـ الهاتف: 2
عماؿ بوجو عاـ، كترجع قدرة اؽباتف يعترب اؽباتف الثابت أقدـ كأىم كسيلة حىت األف يف ؾباؿ التجارة اإللكًتكنية، بل كيف أداء األ

 يف اؽبيمنة على أداء اؼبعامالت التجارية إذل عدة أسباب:
 .أف التليفوف أداة متنوعة الوظائف، حيث يبكن اإلعالف عن السلع كاػبدمة عرب اؽباتف ككذلك الشراء كالسداد 
 .إلبفاض تكلفة التليفوف، فضال عن السهولة التامة يف التعامل معو 
 كس: ـ الفا 0

من أىم مزايا إستخداـ الفاكس كأداة للتجارة أنو وبل ؿبل خدمة الربيد التقليدية، حيث ينقل صورة اؼبستند آنيا من مكاف آلخر 
عرب خط التليفوف العادم، كيعترب الفاكس حال سريعا بوصفو طريقة لنقل اؼبستندات بالنسبة لرجاؿ األعماؿ، كيتميز الفاكس  

 نية بعدة مزايا:كأداة للتجارة اإللكًتك 
 .إحاللو ؿبل خدمات الربيد التقليدية يف إمكانية توصيل اؼبستندات بسرعة كبَتة 
  إمكانية اإلحتفاظ باؼبراسالت التجارية: حيث يبكن عن طريق الفاكس إسباـ الكثَت من اؼببادالت كاإلعالنات كتبادؿ أكامر

 الدفع كبعض الصور اػباصة باؼببادالت.

 ـ التلفزيون:1

على الرغم من التليفزيوف يعترب أكثر انتشارا من التليفوف، إال أف أحد القيود اليت ترد على التلفزيوف بوصفو كسيلة تتعلق      
 بالتجارة اإللكًتكنية ىو أف إسباـ  الصفقات من خاللو تتم من خالؿ عدة مراحل:

  بطلبها من البائع عرب التليفوف.أف يقـو اؼبستهلك الراغب يف شراء السلعة اؼبعلن عليها يف التليفزيوف 
 .سداد اؼبستهلك قيمة السلعة من خالؿ بطاقة اإلئتماف 
 .أف يقـو اؼبستهلك بإستالـ السلعة عرب الربيد 

 

 

 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماسًت يف العلـو دورالتجارةاإللكتروتية في تنشيط عملية التجارة الخارجية،ي أيبن،سعود عبد الرؤكؼ ك صباوب2

 .32،ص2020التجارية،
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 ثانيا: األدوات الحديثة للتجارة اإللكترونية.
 2من أىمها

 ـ خدمات االنترنت:1
لعاؼبية فقط مث نتيجة التطور اؽبائل يف اإلنًتنت تطورت العديد من كلقد كاف اإلنًتنت يستخدـ يف البداية لألغراض البحثية ا  

 اػبدمات اليت يبكن اإلستفادة من أنبها:
  خدمة الربيد اإللكًتكينE-mail. 
 خدمة الشبكة العنكبوتية العاؼبيةWorld Wide Web . 
 خدمة اجملموعات  اإلخباريةInternet New Group . 
 خدمة بركتوكوؿ نقل اؼبلفاتFile Transfer Protocol: FTP. 
 )خدمة بركتوكوؿ الدخوؿ )الربط( عن بعد )التلينتTELENET. 

 ـ العناوين في شبكة اإلنترنت:0
العناكين يف شبكة اإلنًتنت بصفة عامة تدؿ على نوعية اػبدمة اؼبطلوبة مثل خدمة نقل اؼبلفات أك خدمة الربيد اإللكًتكين أك 

 غَت ذلك من اػبدمات الشبكية، كأىم ىذه العناكين عنواف الربيد اإللكًتكين كعنواف الواب.خدمة الشبكة العنكبوتية )الواب( ك 

 : 0الصيغة العامة لعنواف الربيد اإللكًتكين ىي  

http://nom de compte@nom de site.domaine   

nom_de compte  يدؿ على منظمة أك ىيئة أك أفراد؛:إسم اؼبستخدـ صاحب الربيد اإللكًتكين، قد 
 :حرؼ ضركرم معناه الوجود يف )اؼبستضاؼ من قبل(؛@

nom_de_siteإسم اؼبوقع اؼبضيف للربيد اإللكًتكين يف الشبكة؛ : 

domaine.).( النطاؽ اؼبدد لنوع نشاط اؼبنظمة أك اعبهة اؼبالكة للموقع ك البد أف يسبق بنقطة : 
 : 6ب فهيأما الصيغة العامة لعنواف كي

http://nom de site.domaine   أكhttp://www.nom de site.domaine 
 كأحيانا قبد:   

http://nom de site.domaine/répertoire/fichier 

                                                           
 .32سعود عبد الرؤكؼ ك صباوبي أيبن،مرجع سبق ذكره،ص 2
 .62ابراىيم خبيت،التجارة االلكًتكنية،نفس اؼبرجع السابق،ص0
 .62ابراىيم خبيت،نفس اؼبرجع،ص 6

http://nom/
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http://:   بادئة تعٍت بركتوكوؿ نقل النص الفائق(http :Hyper Text Transfer Protocol)؛ 
www :  تدؿ على خدمة الويب(World Wide Web)؛ 

nom_de_site: إسم موقع الويب يف الشبكة؛ 

 domaine: .).( النطاؽ احملدد لنوع نشاط اؼبنظمة أك اعبهة اؼبالكة للموقع كالبد أف يسبق بنقطة 

 "إنًتنت برركتوكوؿ"  نؤكد بأنو يستحيل أف يوجد عنواف كاحد ؼبوقعُت ـبتلفُت ألف كل عنواف ىبفي كرائو رقم 

 (Internet Protocol) IP   الذم يبكن اإلستدالؿ عليو شبكيا عن طريق اغباسب  

 Domaine Name Server DNS.أم خادـ أظباء األنطقة 

 وبدد النطاؽ نوعية نشاط اعبهة اؼبالكة للموقع كقد وبدد الدكلة اليت يتبعها اؼبوقع، كيبكن أف يتخذ أحد األكجو التالية:

  ( : يوضح بعض أنواع األنطقة في اإلنترنت22جدول رقم )                        

 مختلط              حسب الدولة           حسب النشاط         
 الداللة النطاق الداللة النطاق الداللة  النطاق

.com مؤسسة ذبارية .dz نطاؽ جزائرم .co.ae  مؤسسة إمارتية 
.edu ةمؤسسة تعلمي .ca نطاؽ كندم .ac.Uk مؤسسة تعليمية بريطانية 
.gov مؤسسة حكومية .fr نطاؽ فرنسي .edu.ca  مؤسسة تعليمية كندية 

.mail مؤسسة عسكرية .es نطاؽ إسباين .com.Ib مؤسسة ذبارية لبنانية 
.org  مؤسسة غَت حكومية .ae نطاؽ إمارايت .net.fr مؤسسة موارد شبكية فرنسية 
.net  سسة موارد شبكيةمؤ .Ib نطاؽ لبناين .com.tn مؤسسة ذبارية تونسية 

إبراىيم خبيت، التجارة اإللكًتكنية: مفاىيم ك اسًتاتيجيات التطبيق يف اؼبؤسسة، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات  المصدر:
 .66، ص0229اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر،

ليست متاحة لإلستخداـ على مستول  milك  edu  ،govالشبكة مثل ك يذكر أف األظباء األصلية اؼبستخدمة على 
العادل كينطبق إستخدامها على اؼبعاىد التعليمية ك اغبكومة األمريكية ك كذلك اؼبؤسسات العسكرية بإعتبار أف أمريكا ىي البلد 

 األكؿ الذم بدأ فيو اإلنًتنت.

 :ـ وسائل الدفع اإللكترونية1
ألخَتة خاصة بعد ظهور اإلنًتنت طرؽ ككسائل متعددة كسداد اؼبستحقات اؼبالية بطرؽ لقد إنتشرت يف السنوات ا

إلكًتكنية بُت اؼبشًتم كالبائع كتعمل بنوؾ معينة إذل تطوير ىذه الوسائل بإستمرار هبدؼ تقدمي كسائل أكثر أمنا كتقدمي خدمات 
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اؼبتعددة مثل البطاقات البالستيكية بأنواعها اؼبختلفة، تتناسب كحاجات اؼبستهلك، كمن ىذه الوسائل البطاقات اإللكًتكنية 
كالبطاقات الذكية، كالشيكات اإللكًتكنية، كاغبقيقة أف الطبيعة الدكلية للتجارة اإللكًتكنية توجب على اؼبتعاملُت إهباد لغة نقدية 

 :2موحدة، كلوسائل الدفع عدة انواع أنبها
 أوال: النقود اإللكترونية أو النقود الرقمية.

إف الشراء  باألساليب التقليدية مثل  بطاقات الدفع كاإلئتماف، يتطلب  دفع عمولة قد تزيد يف بعض األحياف عن قيمة  
ي على نفس بعض اؼبشًتيات صغَتة القيمة، لذلك فاف النقود الرقمية مناسبة للمشًتيات الصغَتة، كقد بنيت فكرة النقد الرقم

 فكرة النقد الرقمي على نفس فكرة استخداـ النقود الورقية أك اؼبعدنية.
تعتمد فكرة النقد الرقمي على  قياـ العميل )اؼبشًتل( بشراء عمالت إلكًتكنية من البنك الذم يقـو بإصدارىا حيث يتم  

اهتا صغَتة القيمة، كلكل عملة رقم خاص، كتكوف يف  صورة  عمالت، كحد ربميل ىذه العمالت على اغباسب اػباص للمشًتم
أك عالمة خاصة من بنك اإلصدار. كبالتارل تعمل ىذه العمالت اإللكًتكنية ؿبل العمالت العادية كتكوف بنفس القيمة احملددة 

 (.Tokensعليها كتسمى)
مات تتمثل بصفة أساسية كيبكن للمتعاملُت بالنقود اإللكًتكنية عرب شبكة اإلنًتنت أف وبصلوا على العديد من اػبد

 :0فيمايلي
ػ تستخدـ يف سداد اؼبدفوعات فيما بُت اؼبنظمات بعضها البعض، األمر الذم يؤدم غلى ربقيق الوفر يف الوقت كالقضاء على 

بشكل  اؼبخاطر ارتفاع التكاليف عما إذا سبت عمليات الدفع بالطريقة التقليدية، كما تتمكن ىذه اؼبنظمات أيضا من إدارة أمواؽبا
 جيد كفعاؿ.

ػ تقـو بعض البنوؾ كالشركات بإصدار شهادات اؽبدية اإللكًتكنية، كالىت سبكن العميل الذم يبتلكها من إرساؽبا إذل شخص آلخر 
 عرب شبكة اإلنًتنت، كما يستطيع ىذا الفرد بدكره أف وبوؽبا إذل نقود كرقية أك ينفق قيمتها عن طريق استخداـ ىذه الشبكة.

 بطاقات البنكية:ثانيا: ال

تعد البطاقات البنكية مظهرا حديثا من مظاىر تطور شكل كنوعية النقود، كتعرؼ أيضا باسم النقود البالستيكية كىي عبار       
 عن بطاقات بالستيكية كمغناطيسية كالكارت الشخصي أك الفيزا أك اؼباسًت كارد.

ريق آالت الصرؼ الذايت، كما  سبكنو أيضا من الشراء معظم كسبكن ىذه البطاقات حاملها من اغبصوؿ على النقود عن ط
احتياجاتو أك أداء مقابل ما  يريده من خدمات كذلك دكف أف يكوف لديو مبالغ كبَتة من األمواؿ قد تتعرض للسرقة أك الضياع أك 

 التلف.
 

                                                           
 .046ػ 042،ص0226منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية،التجارة اإللكترونية بين البناء والتطبيق،ة العطار،عز 2
 .044ػ046،ص0222،اؼبكتبة العصرية للنشر كالتوزيع،مصر،التسويق والتجارة اإللكترونيةد. اضبد ؿبمد غنيم،0
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 ث:كتوجد ثال     
الوقت ك اعبهد، كما أهنا سبثل مصدر دخل للبنك مقابل رسـو توفر البطاقات اإلئتمانية غباملها ك  ػػػ البطاقات اإلئتمانية:2

اػبدمات اؼبقدمة للعمالء، أك مقابل فوائد التأخَت يف السداد ك اليت يقـو بدفعها ىؤالء العمالء كما أهنا تنشط التعامل يف 
 يعرؼ بالنقوج اؼبصرفية.األسواؽ لسهولة التبادؿ من خالؽبا، كما أهنا تكوف مقركنة دبنح اإلئتماف ك من مث زبلق ما 

 : عملية استخدام بطاقة اإلئتمان.(20الشكل رقم ) 
 

  

 .010المصدر: عزة العطارة ، مرجع السابق، ص

بطاقات الصرؼ البنكي تعرؼ ىذه البطاقات أيضا بالبطاقات الصرؼ الشهرم نظرا ألنو هبب على العميل أف يقـو  -0
فيو السحب، دبعٌت أف فًتة افئتماف اليت سبنحها ىذه البطاقة ال تتجاكز الشهر  بالتسديد بالكامل خالؿ نفس الشهر الذم مت

 الواحد. 
بطاقات الدفع تعتمد ىذه البطاقات أساس على كجود ارصدة فعلية للعميل لدل البنك يف شكل حسابات جارية يبكن  -6

الوقت ك اعبهد، كما تعترب ايضا مصدر لزيادة ارادات اإلعنماد عليها دبقابلة مسحوباتو اؼبتوقعة، ك ربقق ىذه البطاقات غباملها 
 البنك.

ىي بطاقة ربوم معاجل دقيق يسمح بتخزين األمواؿ من خالؿ الربؾبة األمنية، ك التأكد من سالمة كل  ثالثا:البطاقة الذكية:
يد لصالحية البطاقة من اجل معاملة من اػبداع ك ىذه البطاقات تستطيع التعامل مع بقية اغبواسب ك ال تتطلب تفويض أكالتأك

 .2نقل األمواؿ من اؼبشًتم إذل البائع

                                                           
 .026،ص0226ذل، دار كائل للنشر، األردف، ، الطبعة األك التجارة اإللكترونيةديبثاف اجملارل ،أسامة عبد اؼبنعم، 2
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يعرؼ الشيك على أنو ؿبو ثالثي األطراؼ معاجل إلكًتكين بشكل كلي أك جزئي،  رابعا: الشيكات و تحويالت اإللكترونية:
لث يسمى اؼبستفيد ك يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب إذل البنك اؼبسحوب عليو بأف يدفع مبلغ من النقود للشخص الثا
 .2ال عال الشيك اإللكًتكين ىو أكثر األكراؽ التجارية اليت يبكن اإلستفادة منها يف ؾباؿ التقنيات اإللكًتكنية

أما عن التحويالت اإللكًتكنية لألمواؿ فهي ؾبمعة القواعد ك اإلجراءات اؼبعنمد يف ربويل األمواؿ عرب 
وب من خصائصها م إصدار أمر التحويل عن طريق حاسالعملية، ك يت بنوؾ إلكًتكنية مرخص ؽبا بالقياـ هبذه

 ضماف األماف ك أكثر مصداقية للمتعاملي.
 فبا سبق نستنتج مزايا كـباطر كسائل الدفع:   

 ـــ مزايا وسائل الدفع اإللكتروني
 كما سبنحو األماف بدؿ ضبل : ربقق كسائل ادفع غباملها مزايا عديدة أنبها سهولة ك يسر اإلستخداـ،  بالنسبة لحاملها

النقود الورقية ك تفادم السرقة ك الضياع، كما أف غباملها فرصة اغبصوؿ على اإلئتماف اجملاين لفًتات ؿبدد، كذلك 
 سبكنو من إسباـ صفقاتو فوريا دبجرد ذكر رقم البطاقة, 

 هنا أزحت عبء متابعة ديوف الزبائن : تعد أقول ضماف غبقوؽ البائع، تساىم يف زيادة اؼببيعات كما أبالنسبة للتاجر
 طاؼبا أف العبء يقع على عاتق البنك ك الشركات اؼبصدرة. 

 :تعترب الفوائد ك الرسـو ك الغرامات من األرباح اليت ربققها اؼبصارؼ ك اؼبؤسسات اؼبالية، فقد حقق  بالنسبة لمصدرىا
city bank  .أرباح من ضبلة البطاقات اإلئتمانية 

 ل الدفع اإللكتروني ــ مخاطر وسائ
 :من اؼبخاطر الناصبة عن إستخداـ ىذه الوسائل زيادة اإلقًتاض كاإلنفاؽ دبا يتجاكز القدرة اؼبالية، ك  بالنسبة لحاملها

 عدـ سداد حامل البطاقة قيمتها يف الوقت احملدد يًتتب عنو كضع إظبو يف القائمة السوداء,
 :ات من جانبو أك عدـ إلتزامو بالشركط هبعل البنك يلغي التعامل معو إف ؾبرد حدكث بعض اؼبخالف بالنسبة للتاجر

 كيضع إظبو يف القائمة السوداء ك ىو ما يعٍت تكبد التاجر صعوبات صبة يف نشاطو التجارم. 
 أىم خطر يواجو مصدريها ىو مدل سداد حاملي البطاقات للديوف اؼبستحقة عليهم ك  كذلك بالنسبة لمصدرىا :

 صدر نفقات ضياعها.ربمل البنك اؼب
 

 

 
                                                           

 .662مصطفى كماؿ طو، كائل  أنور بندؽ، مرجع سبق ذكرة،ص2
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 خالصة الفصل األول:

تعد فوائد كإيرادات التجارة اإللكًتكنية ضخمة جدا بشكل كاف يصعب على العقل تصورىا، ك يعود السبب يف ذلك إذل 
 أف العمليات التجارة اإللكًتكنية تتم عرب شبكة اإلنًتنت اليت استطاعت إلغاء اغبدكد االقتصادية بُت الدكؿ.

لتجارة اإللكًتكنية بدكرىا مشاكل كثَتة كانت تعاين منها التجارة التقليدية، كخلقت سلعا خاصة هبا، فهي كقد حلت ا
توفر السرعة ك االطالع الواسع على اؼبعلومات التجارية يف كل أكباء العادل، كسهلت التعامل بُت كل اؼبتعاملُت االقتصاديُت من 

اليت ربتاج للتعامل الدائم مع كل اؼبتعاملُت يف كل أكباء العادل، كما أعطيت الفرصة زبائن، موردين، كخاصة اؼبؤسسات العاؼبية 
للشركات الصغَتة يف ربقيق ميزة تنافسية عاؼبية دكف اغباجة إذل إنشاء بناء ضخم أك تكبد تكاليف كبَتة، فامتالؾ جهاز كمبيوتر 

 إذل ما كاف يكلفهم سابقا أمواال كجهدا كبَتا. كاشًتاؾ يف البنك لو نطاـ دفع متطور يبكن األشخاص من الوصوؿ 
فالتجارة اإللكًتكنية تستطيع أف ذبعلنا نتقدـ ك ننمي اقتصادنا إذا ما استغللناىا يف خلق صناعة ذات مواصفات عاؼبية معتدين 

 على إمكانية زبفيض التكاليف ك سرعة الًتكيج ك اإلعالف ك التموين اليت تقدمها التجارة اإللكًتكنية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ها  ثر أو ية في الجزائر  السعودية  التجارة االلكترون  
 على التجارة العالمية
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 تمهيد:   
لقد بدأ العادل العريب وبس بأنبية التغَتات اليت أفرزهتا اؼبعطيات السياسيا العاؼبية ككيف أثرت على اؼبتغَتات اإلقتصادية كمن       

اإللكًتكنية لدل الدكؿ ىنا برز شيء من االىتماـ بالتجارة اإللكًتكنية، لكن ذلك يفتقد إذل اعبدية كالتدقيق يف اؼبوضوع، فالتجارة 
الغربية مت التيقن ؽبا بنصوص هتتم باعبانب اؼبصريف كالقانوين كالعقود اإللكًتكنية، كاإلمضاءات اإللكًتكنية ضباية اؼبستهلك كغَتىا 

 من اجملالت اليت هبب التفكَت فيها كؼبا ال اإلستفادة من ذبارب غَتنا يف ىذا اجملاؿ.
اىتماما متزايدا بالتجارة اإللكًتكنية كنتيجة حتمية كضركرية للتطورات كاؼبستجدات اغبديثة يف ؾباؿ  كيف األكاف األخَت شهد العادل

تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت حيث لعبت كال زالت تلعب الشبة الدكلية للمعلومات أك ما يعرؼ باالنًتنت دكرا رئيسيا كمهما  
ية اغبديثة كاؼبعاصرة، فقد حصل ربوال كبَتا من الشكل التقليدم للتجارة إذل كوسيط الستكماؿ تنفيذ اعماؿ التجارة اإللكًتكن

الشكل اإللكًتكين اغبديث، كأصبحت التجارة اإللكًتكنية كاقعا ملموسا يف ظل البيئة اغبالية، كتسعى اعبزائر كالسعودية إذل تعظيم 
ت اعبديدة كمن اؼبتوقع أف يتعاظم دكرىا يف اؼبستقبل القريب دكر التجارة اإللكًتكنية خصوصا يف ظل اؼبتغَتات العاؼبية كالتحديا

نظرا لتأثَت ىذه التجارة على األسواؽ كأداء اؼبؤسسات كقدرهتا التنافسية، حيث يتوقع أف تكوف التجارة اإللكًتكنية ىي أسلوب 
 دراسة ىذا مت تقسيم ىذا الفصل إذل السائد بُت اؼبنظمات كاألفراد خالؿ ىذه القركف يف كافة أكباء العادل. كمن اجل التجارة

 اؼبباحث الثالث التالية:
 اؼببحث األكؿ: االذباىات العاؼبية للتجارة اإللكًتكنية.

 اؼببحث الثاين: كاقع التجارة اإللكًتكنية يف اعبزائر.
 اؼببحث الثالث: كاقع التجارة اإللكًتكنية يف اؼبملكة العربية السعودية.
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 ل: االتجاىات العالمية للتجارة اإللكترونية.المبحث األو 

بالتزامن مع انتشار اؽبواتف الذكية ك االتصاؿ باإلنًتنت خالؿ السنوات القليلة اؼباضية، ازداد ربوؿ اؼبستهلكُت من 
لتحوؿ اؼبتسارع إذل مبو الشراء عرب اؼبتاجر التقليدية إذل الشراء عرب اؼبتاجر اإللكًتكنية كتطبيقات األجهزة اؼبتنقلة. كقد أدل ىذا ا

 629( B2Cملحوظ لإلنفاؽ عرب اإلنًتنت. حيث ذباكزت قيمة معامالت التجارة اإللكًتكنية بُت اؼبستهلكُت ك الشركات )
 .0223تريليوف دكالر يف عاـ 

باستمرار عرب توفَت استجابة ؽبذا الطلب اؼبتنامي ك احتداـ اؼبنافسة، تعيد صناعة التجارة اإللكًتكنية العاؼبية تشكيل ذاهتا 
منتجات ك خدمات جديدة، ك التفاعل مع العمالء بطرؽ مبتكرة، ك تطوير مباذج األعماؿ جديدة، ك ربسُت منظومة توصيل 
اؼبنتجات، ك قد سارعت ىذه اعبهود بدكرىا يف جذب اؼبزيد من اؼبتسوقُت إذل التسوؽ عرب اإلنًتنت، كما أدل توافر خدمات 

( إذل تعزيز ثقة Airbnb( ك "إير يب إف يب" ) Uberمؤخرا، كالتارل تقدمها شركات مثل "أكبر" )"اإلقتصاد التشاركي" 
 اؼبستهلكُت بالتجارة اإللكًتكنية. 

 المطلب األول: المحركات األساسية لقطاع التجارة اإللكترونية العالمي.

 : 2امل التاليةيعزم اػبرباء النمو السريع لقطاع التجارة اإللكًتكنية العاؼبي إذل العو 

 :على مر السنُت تضاعف اإلنتشار العاؼبي لإلنًتنت ك اإلقباؿ على اػبدمات  الزيادة السريعة في انتشار اإلنترنت
اؼبعتمدة علية، كذلك نتيجة لتقدـ تقنيات اإلنًتنت اؼبتنقل ك اؽبواتف الذكية ك النطاؽ العريض، ك باؼبعدؿ اغبارل لزيادة انتشار 

باؼبئة من إصبارل سكاف  46مليار )دبعدؿ انتشار عاؼبي يبلغ 620رتفاع عدد مستخدمي اإلنًتنت حوؿ العادل من اإلنًتنت يتوقع ا
 باؼبئة.  42، ما يعٍت ارتفاع معدؿ االنتشار العاؼبي إذل 0202مليار مستخدـ حبلوؿ عاـ 629العادل( إذل 
  :زة اؼبتنقلة يف استخداـ اإلنًتنت إذل تعزيز مبو اإلنفاؽ أدل التحوؿ كبو االستعانة باألجهنمو استخدام الهواتف الذكية

، ك 0223مليار جهاز يف عاـ  4،4على التجارة اإللكًتكنية إذ بلغ إصبارل عدد األجهزة اؼبتنقلة اليت تدعم الوصوؿ إذل اإلنًتنت 
 . 0202مليار حبلوؿ عاـ  3،2يتوقع أف يصل ىذا العدد إذل 

 أصبحت شركات التجارة اإللكًتكنية اآلف قادرة على توفَت خدمات ك  ت:التخصص الشخصي المتزايد للخدما
بضائع ـبصصة لالحتياجات الشخصية للعمالء. ما يساعد بدكره يف بناء كالء أكرب لدل العمالء ك زيادة معدالت استخداـ 

تتجو خدمات مثل " امازكف اػبدمات عرب اإلنًتنت، فعلى سبيل اؼبثاؿ، يقود مبوذج " احملتول اؼبخصص حسب الطلب" الذم 

                                                           
 باإلعتماد على: 2

 ،)آم دم سي(.0223ػ مبوذج سوؽ اإلعالـ اعبديد على مستول العادل خالؿ الربع الثاين من عاـ 
 .Asia Tech Investment Report. Highlights.2017 ػ 
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( كغَتىا، HBO Go(، ك" إتش يب أك جو" )Netflix(، ك "نتفلكس" )Amazon Prime videoبرامي فيديو " )
 النمو السريع للمحتول التلفزيوين اؼبعتمد على االشًتاكات. 

 :ارة اإللكًتكنية بشكل كبَت مبا اإلستثمار يف شركات التقنية ك شركات التج النمو في استثمارات التجارة اإللكترونية
مليار دكالر يف الشركات 223خالؿ األعواـ األخَتة ك تدفق الكثَت من ىذه االستثمارات إذل أسيا، حيث جرل استثمار أكثر من

عالكة على ذلك فإف عدد حاضنات األعماؿ ك مشركعات ك اعبهات اؼبمولة ؽبا قد  0226التقنية ك التجارة اإللكًتكنية منذ عاـ 
 فع بشدة، ما أدل إذل زيادة سريعة يف معدالت زيادة األعماؿ. ارت

 :تطور شركات التقنية اؼبالية أم الشركات اليت تطبق االبتكار التقٍت على  االبتكارات المتغيرة لسوق وسائل الدفع
هزة اؼبتنقلة ك نقاط كسائل تقدمي اػبدمات اؼبالية الشكل التقليدم لسوؽ ك سائل الدفع، حيث تضع االبتكارات يف سوؽ األج

البيع هناية إلستخداـ احملافظ التقليدية مع صعود عدد متزايد من احملافظ اؼبتنقلة الرقمية. باإلضافة إذل ذلك فإف التقنيات البديلة 
ريب يف طريقها كبو إحداث تغيَت جذرم يف منظومة اؼبدفوعات، كذلك يف ضوء االنتشار اؼبتزايد لتقنية الدفع بتقنية االتصاؿ ق

اؼبدل عرب األجهزة القابلة لالرتداء، ك دبا أف سهولة الدفع سبثل اعتبارا أساسيا بالنسبة للمتسوقُت عرب اإلنًتنت، فإف التطورات يف 
ىذا اجملاؿ ستدفع سوؽ التجارة اإللكًتكنية قدما، كتشمل التطورات األخَتة على ساحة الدفع اإللكًتكين إطالؽ شركة ماسًتكارد 

(Master Card( ػبدمة سيلفي بام )Selfiepay ك )( اليت تتيح توثيق عملية الدفع عرب إلتقاط صورة شخصية )سيلفي
( يف تنفيذ عمليات دفع سريعة ك Apple Payباستخداـ السمات التعريفية اغبيوية. كيبكن اآلف االستعانة خبدمة آبل بام )

( مع البنك اؼبركزم whatsappاؽبند تتعاكف شركة كاتسآب )آمنة عرب األنًتنت اعتمادا على مسح البصمة الشخصية. كيف 
اؽبندم لدؾبو يف كاجهة اؼبدفوعات اؼبوحدة اػباصة هبا، ما سيتيح إجراء اغبواالت بُت البنوؾ عرب تطبيق اؼبراسلة. كتتبع شركة آبل 

(Appleذات النهج كينتظر أف تطلق خدمة اؼبدفوعات اؼبتنقلة عرب برنامج الًتاسل اػباص )  هباiMessage . 
 :التحسينات في الخدمات اللوجستية و التوصيل 

أصبحت اػبدمات اللوجستية ك خدمات التوصيل أكثر كفاءة ك موثوقية، كقد ساىم تطور قطاعات النقل يف الواليات اؼبتحدة 
لتالشي مع ازدياد االىتماـ كأكركبا بشكل كبَت يف ىذه التحسينات، كبدأ اػبط الفاصل بُت اػبدمات اللوجستية ك التقنية يف ا

باستخداـ تقنيات مبتكرة يف تطوير عمليات التوصيل ك التخزين. كمن أمثلة ذلك  استخداـ الذكاء االصطناعي يف إدارة اؼبخازف 
أكثر كركبوتات اؼبخازف، ك التوصيل بالطائرات بال طيار، ك النقل الربم ذايت القيادة كمن اؼبتوقع أف يساىم ذلك يف تبٍت قطاعات 

من األفراد ك األعماؿ للتجارة اإللكًتكنية، فالتخزين ك التوصيل جبميع مراحلهما يبثالف ركيزة ىامة من ركائز التجارة اإللكًتكنية 
كقد مر قطاع  الشحن ك التوصيل العاؼبي بتغَتات ىائلة على مر السنُت، ما كفر لشركات التجارة اإللكًتكنية خيارات جذابة ك 

  الدكؿ. مرنة للشحن عرب

كيبكنهم ذلك من العمل بسهولة يف أسواؽ أبعد من أسواقهم احمللية مع تقليل تكاليف البنية التحتية ذات الصلة ك 
 اؼبخاطر التشغيلية إذل أقل حد فبكن.
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 المطلب الثاني: االبتكار المستمر في منتجات وخدمات ونماذج أعمال التجار اإللكترونية

تستفيد مباذج األعماؿ اعبديدة، مثل "من االنًتنت إذل اؼبتاجر التقليدية" ك"الشراء اعبماعي"، من : ـ نماذج األعمال الجديدة2 
القنوات اإللكًتكنية كالتقليدية يف سبيل ربقيق تفاعل أكسع مع اؼبستهلكُت، كتقدمي ذبربة تسوؽ أفضل كأكثر رفاىية. عالكة على 

لذم يتوقع لو أف يساعد ، استهلكُت، ما يقودنا إذل مبوذج "مباشرة إذل اؼبستهلك"ذلك، يزداد التفاعل اؼبباشر بُت اؼبصنعُت كاؼب
اؼبصنعُت يف التحوؿ كبو التفاعل اؼبباشر مع اؼبستهلكُت بدال من االعتماد على قنوات التجزئة كبالتارل يصبح اؼبصنعوف أكثر 

 استجابة ؼبتغَتات السوؽ.
العمالء بشكل كبَت خالؿ السنوات األخَتة، فباإلضافة إذل تقدمي خدمات تطورت ذبارب استخدام الذكاء االصطناعي: ـ 0

العمالء من خالؿ القنوات التقليدية، تستعُت الشركات على كبو متزايد مساعدين رقميُت  معتمدين على الذكاء االصطناعي أك 
عرب اإلنًتنت أك اؽباتف، أك دعم كمساعدة  ، اليت بإمكاهنا التعلم كاإلجابة مباشرة على استفسارات العمالء«ركبوتات الدردشة»

 اؼبوظفُت. يقدـ ىؤالء اؼبساعدكف نظاـ استجابة أدؽ كأكثر قابلية للتوسع، ما وبسن الكفاءة كيقلل تكاليف عمليات الدعم.
ر تظل اغباجة إذل طرؽ جديدة عبذب اؼبتسوقُت عرب اإلنًتنت مستمرة مع تطو ـ توفير تجارب شراء جديدة للمستهلكين: 1

من خالؿ خدمة "بام بلس" (Alibaba) )التجارة اإللكًتكنية  على سبيل اؼبثاؿ، تقدـ منصة التجارة اإللكًتكنية )علي بابا
ذبارب تسوؽ عرب اإلنًتنت تعتمد على تقنية الواقع االفًتاضي، حيث يستطيع العمالء توصيل نظارة الواقع االفًتاضي هبواتفهم 

 قيقي.، ما يوفر شعورا بالتجوؿ الفعلي عرب متجر ح«علي بابا»ة من منتجات كاالطالع على اجملموعة الكامل
 المطلب الثالث: صعود التجارة اإللكترونية في اإلقتصاديات الناشئة.

تشهد االقتصادات الناشئة مثل الصُت كاؽبند مبوا غَت مسبوؽ يف التجارة اإللكًتكنية، كسبثل الصُت، صاحبة ثاين أكرب 
باؼبئة عاـ 33دل، أكرب سوؽ للتجارة اإللكًتكنية عاؼبيا. كقد ذباكزت حصتها من إنفاؽ التجارة اإللكًتكنية عاؼبيا اقتصاد يف العا

باؼبئة، كبالنسبة للهند، كعلى الرغم من سبثيلها  6,2كاليت بلغت  4201كىي زيادة كبَتة مقارنة حبصتها الضئيلة عاـ 2015،
اإللكًتكنية العاؼبي حاليا، فإهنا برزت بوصفها سوؽ التجارة اإللكًتكنية األسرع مبوا يف  باؼبئة فقط من إنفاؽ التجارة2,2لنسبة 

باؼبئة، كيتسارع مبو قطاع التجارة اإللكًتكنية يف  130مبا إنفاؽ لتجارة اإللكًتكنية فيها دبعدؿ 2015العادل. ففي عاـ ،
 :2االقتصاديات الناشئة نتيجة للعوامل التالية

ساىم انتشار اإلنًتنت كاألجهزة اؼبتنقلة و بشكل فعاؿ يف مبو لتجارة اإللكًتكنية ستخدمي اإلنترنت: ـ نمو أعداد م 
ليبلغ 2015باؼبئة يف عاـ 33باالقتصاديات الناشئة، ففي الصُت على سبيل اؼبثاؿ، حقق سوؽ التجارة اإللكًتكنية ن مبوا مقداره 

مليوف مستخدـ لإلنًتنت 583عاما، كأكثر من 22تجاكز أعمارىم مليار شخص ت1.14مليار دكالر كيعزز ذلك كجود 766
عالكة على ذلك، ساىم قباح 20 .مليوف و متسوؽ إلكًتكين 422باؼبئة(، باإلضافة  إذل 51)بنسبة انتشار لإلنًتنت تصل إذل 

التزايد اؼبستمر ؼبعدالت انتشار داخليا ن كعاؼبيا يف مبو التجارة اإللكًتكنية بالصُت. كعلى غرار ذلك، أدل « ن علي بابا»منصة 

                                                           
 .0223ك الدكرل لكفاءة اػبدمات اللوجستية مؤشر البن 2
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باؼبئة ككاف معززن  64اإلنًتنت يف اؽبند إذل تطور مباذج األعماؿ.ُ  كيتوقع أيضن ا ؼبعدؿ انتشار اإلنًتنت يف اؽبند، الذم يبلغ ن حاليا 
 .0202ا للنمو السريع للتجارة اإللكًتكنية، أف يتضاعف حبلوؿ عاـ

التجارة اإللكًتكنية. ففي بعض فاقج كخدمات جديدة يف قطاع اؼبدفوعات الرقمية ربرؾ إنىناؾ مباذ ـ صعود المدفوعات الرقمية: 
دكؿ أمريكا اعبنوبية  كاألرجنتُت، تسعى شركات اػبدمات اؼبالية إذل اغبد من استخداـ كسائل الدفع النقدية عرب توفَت قسائم 

طاقات قابلة إلعادة الشحن متصلة بأجهزةو  شراء إلكًتكنية، كبطاقات مسبقة الدفع، كؿبافظ رقمية متنقلة، كب
باؼبئة بسوؽ التجارة اإللكًتكنية   51متنقلةكقدعززهتذىالوسائلمبيعاتالتجارةاإللكًتكنيةفيالبالدكحققتنموا سنويا  مقداره 

درة على ذل ذلك فإنو بسبب توافر خدمات اؼبدفوعات بدكف فوائد، كسهولة التحويل إذل خطة تقسيط كالقإباإلضافة 2016عاـ
 .استخداـ بطاقات االئتماف يف الشراء عرب اإلنًتنت، تعزز استخداـ كسائل الدفع غَت النقدية يف الربازيل

ربسنت اػبدمات اللوجستية يف االقتصاديات الناشئة إذل درجة كبَتة فبا عزز تطور التجارة ـ توسع اإلمكانيات اللوجستية: 
بوؽ يف حجم كتكرارية الطلبات عرب االنًتنت، كأيضا اؼبنتجات اؼبقدمة بواسطة ذبار اإللكًتكنية، كذلك فإف التزايد غَت اؼبس

التجزئة، جعل أسبتة اػبدمات اللوجستية امرا ؿبوريا. فقد أدت التنافسية اللوجستية إذل زيادة نشاط التجارة اإللكًتكنية يف دكؿ مثل 
ألداء اػبدمات اللوجستية، كيرل اػبرباء أف اؼبراقبة الدقيقة للمخزكف الصُت، اليت ربتل اؼبرتبة التاسعة على مؤشر البنك الدكرل 

كإدارة اؼبشًتيات، كالشحن عارل الكفاءة كمنخفض التكليفة، كالتقدـ يف تقنية التخزين جعل اػبدمات اللوجستية عامل قباح 
ثَت من االىتماـ مؤخرا، كىو االعتماد أساسي يف سوؽ التجارة اإللكًتكنية يف الصُت، كقد اكتسب إسناد األعماؿ للجمهور الك

 على أفراد مستقلُت موثوقُت يف توصيل اؼبنتجات.
قاـ عمالقة التجارة اإللكًتكنية العاؼبيُت مثل "أمازكف" ك"علي بابا" ـ استثمارات عمالقة التجارة اإللكترونية العالميين: 

سواؽ، كقد حظيت منطقة جنوب شرؽ آسيا باىتماـ خاص من باستثمارات بالفعل يف تغذية مبو التجارة االلكًتكنية هبذه األ
جانب شركة "على بابا"، اليت استحوذت على حصة مسيطرة يف شركة التجارة اإللكًتكنية الناشئة "الزاذا"، كمقرىا بسنغافورة 

ثاؿ: توسعت الشركة ، كذلك خصصت شركة  "أمازكف"استثمارات الناشئة بقوة، فعلى سبيل اؼب0229مقابل مليار دكالر يف يونيو 
" مقابل  مليوف  دكالر تقريبا، كما تقـو الشركة بعمل الًتتيبات  262إذل الشرؽ األكسط عرب صفقة لشراء موقع "سوؽ دكت كـو

 0222الالزمة لتقدمي خدماهتا يف جنوب شرؽ آسيا، كتنظر "أمازكف" إذل اؽبند باعتبارىا كجهة أساسية لالستثمار، كتعهدت عاـ 
 مليارات دكالر يف عمليات فرعها ىناؾ. 6باستثمار 

 المطلب الرابع: جائحة كورونا و التحول نحو التجارة االلكترونية

باؼبائة من األفراد يتجنبوف التسوؽ اؼبباشر  60لقد اثرت اعبائحة على اؼبستول التجارة العاؼبية فسب الدراسات فإف 
صة يف األماكن اؼبغلقة، كقد أثرت أيضا على ـبتلف اؼبنتجات ك بدرجات خوفا من االزدحاـ ك االحتكاؾ اؼبباشر مع األفراد خا



................... التجارة االلكترونية في الجزائر  السعودية واثروها على التجارة العالميةالفصل الثاني......  
 

 46 

متفاكتة حسب بيعة اؼبنتج ك درجة أنبيتو بالنسبة للمستهلك، ىذا ما جعل اؼبستهلك يتجو اذل اغبصوؿ على حاجياتو باالعتماد 
 .  2على تطبيقات التجارة اإللكًتكنية

دة الطلب عرب تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات ىو توجو اؼبستهلكُت ك الشركات ك ما ساىم يف مبو التجارة اإللكًتكنية كزيا
ك اذل زبزين االمدادات الطبية ) اؼبعقمات ك أقنعة الوجو( ك لضركريات اؼبنزلية ) كرؽ اغبمامات ك اؼبواد األكلية الغَت قابلة للتلف(، 

طلباهتم باالعتماد على التجارة اإللكًتكنية، كنظرا لتشابك األنشطة بالتزامن مع اجراءات العزؿ اؼبنزرل، فقد اضطر الكل اذل تلبية 
التجارية ك تعقد سالسل التوريد فإف التحوؿ اذل عمليات البيع عرب األنًتنت يعتمد على نشاط التوزيع ك توافر اػبدمات ك لكن 

شكل ملحوظ يف بداية اعبائحة، كذلك مع تعطيل اؼبؤسسات اؼبنتجة من طرؼ اغبكومات فقد تأثر حجم التجارة اإللكًتكنية ب
توقف ـبتلف كسائل النقل الربية ك البحرية ك اعبوية ك بالتارل توقف سالسل التوريد العاؼبية ساىم يف تفاقم االزمة ك تراجعت 

 مداخيل التجارة االلكًتكنية أيضا.

لكُت يف أكقات األزمات، ك أهنا اغبل لقد أكدت اعبائحة اف التجارة االلكًتكنية يبكن اف تكوف اداة ك حل مهم للمسته
االقتصادم الفعاؿ ك قد اشارت منظمة التجارة العاؼبية إذل أف ىذا ىو الوقت اؼبناسب للتارة اإللكًتكنية إلنقاذ االقتصاد العاؼبي ك 

سهم التارة التقليدية التدخل بقوة ك حيوية ك إثبات أنبيتها ك فعاليتها يف ؾباؿ التج<ارة ك التسوؽ عرب االنًتنت فقد اصبحت أ
متقلبة ك يف البفاض ملو بسبب انتشار الفَتكس، ك سيكوف ىذا ىو سببا قويا لتحرؾ ذبارة األسواؽ التقليدية نو التارة عرب 

 .0االنًتنت حفاظا على بقي أسهمها كؾباؽبا التجارم ك قباحها يف السوؽ

التقنيات الرقمية يف ىكذا ظركؼ ك لكنها اثارت  ك مع ذلك فاعبائحة دل ذبعل الدكؿ تسلط الضوء فقط على انبية
 : 6العديد من النقاط يف اكباء العادل ك العديد من النقاط نذكر منها

اعادة النظر يف حلوؿ التجارة االلكًتكنية لتمكُت اغبركة السريعة ك االنية للسلع ك اػبدمات عرب اغبدكد للمساعد يف االنتعاش  -
 ديدة بعد اعبائحة. االقتصادم ك خلق فرصة عمل ج

 ية ك لكن االندماج العاؼبي ككل. اثبتت سعة الشبكة ك خدمات النطاؽ الًتددم العارل اهنا حاظبة، ليس للتجارة االلكًتكن-

                                                           
1-Anam, B. ,& other .(2020). E-commerce trends during COVID-19Pandemic. 
internationalJournal of Future Generation Communication and Networking Vol13,N0 
02,1449-1452. 
2 Mansour, A. E, &Abdullah, E. (2020,6 7 ). The Effect of COVID-19 Spread on the e-
commerce market. consulré le 15 /06 / 2002, sur 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621166 
 
3 Word trade organization.(2020). E-commerce,trade and the covid-19 pandemic. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621166
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العمل على تنمية التجارة االلكًتكنية يف البلداف النامية ك ذلك للحد من الفجوة الرقمية ك تعزيز االقتصاديات األكثر مركنة يف  -
  اجهة االزمات احملتملة يف مستقبل. مو 

 
 اعادة النظر يف االجراءات اؼبتعلقة بالتجارة اإللكًتكنية ؼبساعدة اؼبشاريع الصغَت ك اؼبتوسطة اليت تنشيط عرب االنًتنت.  -

 :لف الدكؿإذل مداخيل التجارة االلكًتكنية يف ـبت حيث سنتطرؽ   التجارة االلكًتكنية يف ظل جائحة كوركنا تتطور 

    توقعات نمو مداخيل التجارة اإللكترونية في العالم 

 :2يف العادل تتضمن 0202أبرز مؤشرات التسوؽ العاؼبي خالؿ الربع األكؿ لعاـ 

سجلت مبيعات التجارة اإللكًتكنية مبوا  ارتفاع الطلب على التجارة اإللكترونية مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية:-
، تضمن ذلك زيادة عدد زكار 0222يف الفًتة ذاهتا من العاـ  %20مقارنة دبعدؿ  0202ع األكؿ من عاـ يف الرب %02دبعدؿ 

)ارتفاع متوسط مبلغ اإلنفاؽ اؼبتسوؽ لل زيارة(. كمن اؼبتوقع استمرار  4%ك زيادة يف انفاؽ اؼبتسوقُت دبعدؿ  %23اؼبواقع دبعدؿ 
 لتجارة اإللكًتكنية. ىذا التوجو للنمو مع تركيز الشركات أكثر على ا

تسببت سياسات التباعد االجتماعي كالتزاـ اؼبنازؿ يف ارتفاع الطلب  تحول مشتريات السلع الرئيسية إلى التسوق الرقمي: -
على عدد من السلع الرئيسية عرب متاجر التسوؽ الرقمي ك التجارة االلكًتكنية، دبا يف ذلك منتجات اؼبواد الغذائية، ك العناية 

مارس،  02مارس كحىت  22بُت  ية، ك العديد غَتىا. كمع التزاـ السكاف حوؿ العادل بالبقاء يف منازؽبم يف الفًتة ماالشخص
 ك حافظت على ارتفاعها يف الربع األكؿ من العاـ. %022سجلت مبيعات ىذه السلع الرئيسية ارتفاعا دبعدؿ 

تتيح بعض مواقع التسوؽ اإللكًتكنية إمكانية الشراء عرب  مستهلكين:من األمان و المرونة لل التسليم من المتاجر يوفر مزيدا-
يف الربع األكؿ،  %02اؼبوقع ك من استالـ اؼبنتجات من اؼبتاجر التقليدية، كىوما أسهم يف مبو إيرادات اؼببيعات اإللكًتكنية دبعدؿ 

مارس، سجلت  02مارس كحىت  22لفًتة ما بُت فقط للمواقع اليت دل توفر ىذا اػبيار للتسليم. ففي ا %26مقارنة بنمو بلغ 
) سواء كاف التسليم على الرصيف الطريق، أك التسليم %20إيرادات اؼببيعات الرقمية اليت كفرت خيار التسليم من اؼبتار مبوا دبعدؿ 

للمواقع اإللكًتكنية  %22كز يف السيارة، أك عرب منصات التسليم أثناء القيادة، أك حىت االستالـ من اؼبتاجر( مقارنة بنمو دل يتجا
 اليت دل توفر خيارات فباثلة.

 
 

                                                           
، كهناؿ عبد العاطي الغواص،)  2 .مصر: معهد 24، االصدار رقم:التجارة االلكترونية في ظل تداعيات جائحة كورونا(، 0202بسمة اغبداد ؿبـر

 التخطيط القومي "سلسلة اكراؽ السياسات".
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 المبحث الثاني: واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر.

ذلك بتحديث  كاالتصاالترباكؿ اعبزائر كغَتىا من الدكؿ العربية مواكبة التغَتات يف ؾباالت تكنولوجيا اؼبعلومات       
على األعماؿ اإللكًتكنية  فاعتمادهىذه الدكؿ كمن بينها اعبزائر  انطلقتتكنولوجيات، لذلك إقتصادياهتا دبا يتالئم كتطور ىذه ال

 كالتجارة اإللكًتكنية كأداة للتعامل للشركات كاألفراد يف السواؽ.

 . المطلب األول: واقع البنية التحتية الرقمية و المعلوماتية في الجزائر

 كجود بنية ربتية متطورة بوسائل التكنولوجيا اغبديثة كمن بُت ىذه الوسائل نذكر مايلي:لدخوؿ يف التجارة اإللكًتكنية البد من   
 2شبكة األنترنت و خدماتها: -1

: على نطاؽ يف األغراض التجارية، كفتحت ؾباال  للمؤسسات لتقدمي اؼبعلومات اػباصة (internet)استخدمت األنًتنت
ف ك اؼبتعاملُت، كمن أبرز ىذه اػبدمات حصوؿ الزبائن على ردكد فورية على دبنتجاهتا ك خدماهتا لشرائح عريضة من الزبا

استفساراهتم ك مالحظاهتم، كرفعت ىذه اػبدمات ؾبتمعة من نسبة بيع البضائع ك شرائها عن طريق االنًتنت، بل أصبحت 
كبَت من اؼبؤسسات يف أف تزيد من أعماؿ التجارة االلكًتكنية من أكثر النشاطات شيوعا يف فضاء األنًتنت ك ظبح ذلك لعدد  

 سرعة كصوؽبا إذل األسواؽ العاؼبية.

 سانبت شبكة االنًتنت يف ظهور مؤسسات تعتمد يف دخوؽبا على االنًتنت جزئيا أك كليا كىي :

  :ىي اؼبؤسسات اليت تولد عوائدىا كاملة أك جزءا من عوائدىا عن طريق تقدمي اؼبنتجات اليت مؤسسات بنية االنترنت
 شكل منها بنية األنًتنت، كقد تكوف ىذه اؼبنتجات أجهزة أك برؾبيات أك خدماتأك معلومات ك معارؼ.تت

 :اليت تولد جزءا من عوائدىا أك جلو من خدمات االتصاؿ، ألف تدفق بيانات االنًتنت يتم عرب  مؤسسات االتصاالت
 فر خدمة االنًتنت للمشًتكُت. خطوط االتصاالت التابعة ؽبذه اؼبؤسسات، كما أف ىذه اؼبؤسسات قد تو 

 ك ىي اؼبؤسسات اليت تبيع اؼبنتجات عرب االنًتنت، كتنقسم ىذه اؼبؤسسات اذل مؤسسات البيع عبر األنترنت :
 نوعُت:

 مؤسسات تعتمد  على االنًتنت اعتمادا كامال يف تسيَت أعماؽبا ) أم ليس ؽبا على أرض الواقع ـبازف أك متاجر(.  -أ
 على االنًتنت اعتمادا جزئيا يف تسيَت أعماؽبا )أم ؽبا على أرض الواقع ـبازف ك متاجر(.  مؤسسات تعتمد -ب

 كظيفتها الرئيسة ىل تسهيل ك ربفيز االتصاؿ ك التواصل بُت البائعُت ك مؤسسات الوساطة االلكترونية عبر االنترنت :
 اؼبشًتين.

بيقات أك باألحرل اػبدمات من منظور التجارم، لكننا لألنًتنت عدة أكجو الستخدامها ك اليت يبكن تسميتها بالتط
 سوؼ نقتصر على أىم اػبدمات ك اؼبتمثلة يف:

                                                           
 .02-06، ص 0226ات اعبامعية، اعبزائر، ابراىيم خبيت،  التجارة االلكًتكنية، ديواف اؼبطبوع 2
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 ؛E-mailخدمة الربيد االلكًتكين -
 ؛FTPخدمة بركتوكوؿ نقل اؼبلفات -
 ؛WWWخدمة الشبكة العنكبوتية العاؼبية للمعلومات -
 ؛TELNETخدمة الربط عن بعد -
 ؛Formusخدمة منتديات النقاش-
 خدمة االتصاؿ اؼبباشر. -

 .2021يوضح مكانة اعبزائر بُت الدكؿ العربية فيما ىبص استعماالت االنًتنت (:20الجدول رقم)

المرتبةبالنسبة لعدد مستخدمي 
 %0202من عدد مستخدمي االنترنت  االنترنت

 الدولة 0202عددمستخدمي االنترنت 

 مصر 54741493 21,79% 1
 وديةالسع 31856652 12,68% 2
 المغرب 25589581 10,19% 3
 الجزائر 25428159 10,12% 4
 العراق 24525000 9,76% 5
 السودان 13124100 5,22% 6
 اإلمارات 10316000 4,11% 7
 األردن 8700000 3,46% 8
 سوريا 8500000 3,38% 9

 تونس 8170000 3,25% 10
 اليمن 7903772 3,15% 11
 ليبيا 5857000 2,33% 12
 لبنان 5546494 2,21% 13
 الكويت 4256466 1,69% 14
 عمان 4011004 1,60% 15
 فلسطين 3381787 1,35% 16
 قطر 3056000 1,22% 17
 الصومال 2089900 0,83% 18
 البحرين 1707533 0,68% 19
 موريتانيا 969519 0,39% 20
 جنوب السودان 900716 0,36% 21
 جيبوتي 548832 0,22% 22

 
100,00% 251180008 

 اؼبصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات:  
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-internet world stats usage and population statistic,dateavailadle  18/06/2021,on on 
rldstats.com/stats5.htm.http://www.internetwo 

 .%10,12بنسبة  2021بالنسبة لعدد مستخدمي االنًتنت سنة 04 زائر ربتل اؼبرتبة نستنتج من اعبدكؿ السابق أف اعب

 الجزائر. -(: يوضح مستخدمو األنترنت ) لكل مليون شخص(21الشكل رقم ) 

  
 0202-23-29اريخ:،بت  https://data.albankaldawli.orgاحصائيات البنك الدكرل،المصدر: 

 . 0222-0222: التطور السكاين ك عدد مستخدمي األنًتنت يف اعبزائر للفًتة (21الجدول رقم) 

  

La source : Internet wordstats,Algerian internet and population growt, date 
rldstats.com/af/dz.htm. /www.internetwohttp:/: 19/06/2021,on  availble 
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 (.0225 -0222(:  مقارنة بين عدد السكان و عدد مستخدمين االنترنت في الجزائر )22الشكل)

 

 : من إعداد الطالبتُت استنادا على معطيات اعبدكؿ رقمالمصدر

 ـ الشبكات الهاتفية الثابتة والنقالة:0
توجو أم ؾبتمع كبو ذبارة الكًتكنية ىو توفر شبكات االتصاالت اؽباتفية الثابتة كالنقالة،  إف من أىم الدالئل على زيادة       

كاليت يتم من خالؽبا النفاذ غللى االنًتنت كفبارسة التجارة االلكًتكنية فضعف ىذىي الشبكات ال يقدـ أم دعم فعاؿ لشبكات 
وؿ أف اعبزائر عموما متأخرة يف ؾباؿ تكنولوجية اإلتصاالت األعماؿ كال يلي متطلبات األعماؿ اإللكًتكنية حيث يبكن الق

 .2كاؼبعلومات اليت ىبتص يف كل من اؽبواتف النقالة كالثابتة رغم اعبهود اؼببذكلة
 ( : الحظيرة االجمالية للمشتركين النشيطين في الشبكات النقال لكل متعامل:22الجدول رقم )

الثالثي الرابع 
0202 

الثالثي الثالث 
0202 

الثالثي الثاين 
0202 

الثالثي األكؿ 
0202 

الثالثي الرابع 
0222 

 اتصاالت اعبزائر للهاتف النقاؿ 18633371 18874336 18654330 18757780 18974678 
 اكيتيمـو تيليكـو اعبزائر  147070625 14224144 13952347 14473544 14363102
 الوطنية لالتصاالت اعبزائر 12084537 12044478 11805053 11990227 12217893
 ؾبموع اؼبشًتكُت 45425533 45142958 44411730 45221551 45555673

    0,29%     
نسبة التطور )الثالثي الرابع 

 (0202الثالثي الرابع  -0222

                                                           
دراسة حالة اعبزائةػ مصر، مذكرة ماسًت، كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو  واقع التجارة االلكترونية في الدول العربيةزيداف بدر البدكر،2

 .90،ص20، ص0226التسيَت،جامعة بسكرة،
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 0202-24-27بتاريخ: www.arpt.dzالمصدر: 
، حيث انتقل من %2،24، اعبيل الثالث، اعبيل الرابع( ارتفاعا طفيفا تقدر نسبتو GSM سجلت حظَت اؽباتف النقاؿ)

 . 0202ملبوف مشًتؾ سنة 46،663إذل  0202مليوف مشًتؾ يف الثالثي الثالث من سنة 46،000
 المطلب الثاني: الدفع اإللكتروني في الجزائر.

ج كتفاكض كتعاقد تتم يف فضاء افًتضي، كاف ال بد من اسباـ اؼبرحلة كانت غالبية مراحل التجارة االلكًتكنية من حبث عن منتو 
التالية من ىذه التجارة أال ك ىي تسوية اؼبدفوعات بطريقة الكًتكنية ، فبا فرض على البنوؾ ض توفَت تقنيات حديثة ك اصدار 

اغبديث عن التجارة االلكًتكنية اعبزائرية دكف  كسائل دفع الكًتكنية من شأنو تسريع تطور التجارة االلكًتكنية ، ك بالتارل ال يبكن
كجود قطاع بنكي عصرم يوفر  كسائل الدفع االلكًتكنية اؼبتطورة ك على الرغم من كوف استخدامات التجارة االلكًتكنية يف اعبزائر 

كين ( ،اال أف الكثَت من اؼبصارؼ دل تتعدل اؼبستول البدائي )الدفع عند التسليم (كؼبتصل اذل اؼبستول الثاين )الدفع الفورم االلكًت 
اعبزائرية بدأت تبدم اىتماما باألعماؿ االلكًتكنية ككسائل الدفع اغبديثة ك سعت اذل تطوير نظامها اؼبصريف من خالؿ اصدار 

 البطاقات البكية كنشر اؼبوزعات اآللية ، ك االنضماـ اذل شبكة الدفع العاؼبية.
 يات الدفع اإللكتروني.أوال: الموزعات اآللية للنقود ونهائ

 " اف من بُت  التقنيات اغبديثة اليت كفرهتا اؼبصارؼ اعبزئرية لدعم توجهها كبو الصرفة االلكًتكنية ىي موزعات آلية للنقود
"DAB كهنائيات الدفع االلكًتكين" ،"TPE ك اف اؼبوزعات اآللية للنقود ىي عبارة عن أجهزة ك آالت أكتوماتيكية تستخدـ

طريق البطاقات االلكًتكنية ، تثبت خارج اؼبصرؼ الذم يبوؽبا بالعملة الوطنية ، أما مسؤكلية صيانة ىذة األجهزة ك للسحب عن 
ك قد قامت البنوؾ اعبزائرية مؤخرا بتطوير كبَت لشبكات السحب االلكًتكين من خالؿ نشر SATIM" " تسيَتىا فتتكفل هبا

 49موزعة على  622حوارل  0226لًتاب الوطٍت فقد بلغ عدد األجهزة اؼبركبة سنة اؼبوزعات اآللية لألكراؽ النقدية يف كافة ا
 كالية. 

 : 0226-0222، فاعبدكؿ اؼبوارل يوضح لنا تطور عدد ىذه األجهزة اؼبركبة بُت سنيت TPEأما عن أجهزة الدفع اإللكًتكين 
 : 0226-0222تطور عدد هنائيات الدفع اإللكًتكين يف اعبزائر الفًتة  (:23الجدول رقم )            

                                     cles.html-dz.com/chiffres-http://www.satimsource:  
                                                                                                       

 ثانيا: البطاقات البنكية الدولية المستعملة في التجارة اإللكترونية:
 مدفوعات إسهاـ البطاقات االلكًتكنية يف التجارة االلكًتكنية ال جداؿ فيو ،فالسبيل الشاسع لتسوية

لى ىذه التجارة مباشرة عرب األنًتنت ىي البطاقة االئتمانية ، اال أف البطاقات البنكية اؼبتوفرة حاليا يف اعبزائر غَت قابلة للتعامل ع
اؼبستول الدكرل، لكنها فاربة النطالؽ التجار تركنية يف بالدنا ، فقد حاكلت بعض البنوؾ اعبزائرية اضفاء طابع الدكلية على 

 0226 0224 0226 0220 0222 0222 السنوات
 622 662 426 646 342 363 عدد الصرفات اآللية 

http://www.arpt.dz/
http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html
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كاف ؾبرد ضبل البطاقة لشعار اؽبيئات  AVISقتها البنكية ك قامت باصدار ىذه االخَتة بًتخيص من الشبكات العاؼبية بطا
الدكلية سيمكن اؼبستهلك اعبزائرم من التسوؽ عرب االنًتنت بكل حرية ك تسديد قيمة مشًتياتو الم مكاف يف العادل كمن بُت 

ت اؼبقبولة على اؼبستول الدكرل : القرض الشعيب اعبزائرم، بنك التنمية احمللية، بنك  يف ىذه البنوؾ اليت شرعت يف تقدمي البطاقا
 .2تقدمي البطاقات اؼبقبولة على اؼبستول الدكرل : القرض الشعيب اعبزائرم، بنك التنمية احمللية، بنك  اعبزائر اػبارجي

عبزائر، ك قاـ بوضع اؼبوزعات اليو للنقود ك هنائيات للدفع ك يعترب القرض الشعيب اعبزائرم اكؿ من اصدر بطاقة الفيزا يف ا 
االلكًتكين يف اؼبطارات ك الفنادؽ تقبل ىذه البطاقات الدكلية، ك سبكن السواح من سحب مبالغ اؼبالية بالعملة الوطنية دبجرد 

 كصوؽبم اعبزائر.
 إعفاء من إجراءات مراقبة التجارة شركط اؼبعامالت التجارية العابرة للحدكد: حيث مت 22حدد الفصل ك اؼبادة 

اػبارجية ك الصرؼ، البيع عن طريق االتصاالت اإللكًتكنية لسلعة ك/ أك خدمة من طرؼ مورد إلكًتكنية مقيم ؼبستهلك إلكًتكين 
ريع ك التنظيم موجود يف بلد أجنيب، عندما ال تتجاكز قيمة ىذه السلعة أك اػبدمة ما يعادؽبا بالدينار اغبد اؼبنصوص عليو يف التش

اؼبعموؿ هبما. لعائدات ىذا البيع بعد الدفع إذل حساب هبب أف ربو اؼبورد اإللكًتكين اؼبوطن يف اعبزائر لدل بنك معتمد من قبل 
 بنك اعبزائر ، أك لدل بريد اعبزائر. 

جهة حصريا لالستعماؿ يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اػبارجية ك الصرؼ ، شراء السلع ك/ أك اػبدمات الرقمية اؼبو 
الشخصي من قبل مستهلك إلكًتكين مقيم باعبزائر لدل مورد إلكَتكين موجود يف بلد أجنيب، عندما ال تتجاكز قيمة ىذه السلعة 

 .0أك اػبدمة ما يعادؽبا بالدينار اعبزائرم اغبد اؼبنصوص عليو يف التشريع ك التنظيم اؼبعموؿ هبما

ناسبة ىذا الشراء عن طريق اغبساب البنكي بالعملة الصعبة " شخص طبيعي" للمستهلك تتم تغطية الدفع اإللكًتكين دب
 اإللكًتكين اؼبوطن باعبزائر.

ك إذل غاية صدكر النص دل تصدر بعد النصوص التنظيمية اؼبرافقة لتطبيقو، ك منها ربديد السقف اؼبسموح بو للشراء من 
 اػبارج .

 إللكترونية المتبعة من طرف الجزائر.المطلب الثالث: إستراتيجية التجارة ا
يرتكز يف صياغة اسًتاذبية على ربديد األىداؼ، ك تعد ىذه العملية أحد أصعب ك أعقد األمور بالنسبة للدكلة، فال يبكن التكلم 

لسبب عن الرغبات ك أماين الكامنة يف نفوس اؼبسَتين على أهنا أىداؼ، ك يبكن تشخيص القصد من ربديد اؽبدؼ يف ربديد ا
الذم يدفع باؼبنظمة للعمل كما يقصد من اؽبدؼ ربديد الرسالة، ك يقصد هبا ؾبموعة من اؼببادئ اؼبسَتة ك قواعد الكربل ك 

                                                           
يف اعبزائر، رسالة ماجستَت يف العلـو االقتصادية زبصص ربليل كإشراؼ اقتصادم، جامعة متنورم ظبية دميش، التجارة االلكًتكنية كحقيقة كاقعها  2

 .            046،ص 0222قسنطينة، 
شعباف 02، بتاريخ 09اؼبتعلق بالتجارة االلكًتكنية، اعبريدة الرظبية العدد0229مايو22اؼبوافق ؿ: 2462اؼبؤرخ يف شعباف عاـ 26-29القانوف رقم 0

 .0229مايو سنة 23، اؼبوافق ؿ:2462
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اؼبقاييس اليت توجو األفعاؿ، كما قد يعرب اؽبدؼ من ؾبموعة من الغايات اليت تسعى الدكلة لبلوغها، ك هبب اف تكوف ىذه 
 . اس ك اؼبقارنة ك أف تكوف شاملة ك متكاملة ك مالئمة كيبكن مراقبتها ك مراجعتهاالغايات قابلة للتحديد ك القي

 : اإلقتصاديةأوال: تحليل أىداف اإلجتماعية و 
لقد قامت اعبزائر بإجراءات أكلية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجية اؼبعلوماتية ك ؾبتمع اؼبعلوماتية منذ أكاخر التسعينيات، 

ضعية اؼبالية ك أمنية كانت ىذه اؼببادرات تفتقر اذل إسًتاذبية ىادفة  معلومة األبعاد، لكنها ك حىت لكنها كبسبب صعوبة الو 
جية عاؼبية يكقصد ذبسيد اسًتات 0226ك تونس  0226تستجيب من تنفيذ قرارات القمة العاؼبية جملتمع اؼبعلومات جبنيف سنة 

اذبية كاضحة اؼبعادل ك األىداؼ، ك كل ذلك بإسًتاذبية اعبزائر اإللكًتكنية، جملتمع اؼبعلومات، قامت اعبزائر بالتحضَت إلعداد إسًت 
لتحقيق األىداؼ اإلسًتاذبية الكربل للجزائر فيما يتعلق بالتجارة اإللكًتكنية، ربتاج إذل ربديدىا بصفة دقيقة، ك ربديد األىداؼ 

 : ، ك نوضح ذلك من خالؿ اعبدكؿ التارل2التكتيكية ك عمليات التنفيذية
 ستراتجية في إستراتجية الجزائر اإللكترونية. اإل(: تشخيص األىداف 24الجدول رقم )

ك  بالنسبة للموارد اؼبالية اؼبستثمرة يف تكنولوجية اؼبعلوماتية اليبكن اغبكم عليها إال من خالؿ اؼبقارنة دبا استثمره جَتاننا اؼبغرب
مليوف دكالر، كتونس 26046مليوف دكالر، اؼبغرب 4693مبلغ  0222تونس يف نفس اجملاؿ، حيث أستثمرة اعبزائر سنة 

 .0مليوف دكالر0222
 .ا: النموذج اإلستراتيجي الجزائري للتجارة اإللكترونيةثاني

 : 1لتعيُت ذلك كفق الشكل التارل swotلتحديد مبوذج اإلسًتاتيجي نستخدـ مصفوفة 
 
 
 

                                                           
التنمية، اجمللد عبد الرزاؽ لعريوم، كرمي قاسم،النموذج االسًتاتيجي للتجارة االلكًتكنية يف اعبزائر: ربليل كفق مبوذج "سوات"، ؾبلة االسًتاتيجية ك  2

 .493، ص0202، اؼبدرسة العليا للتجارة، اعبزائر، 26، العدد 22
2RAPPORT 2012 SUR L’ECONOMIE DE L’INFORMATION : L’industrie du logiciel et 
les pays en développement . 

 .492عبد الرزاؽ لعريوم، كرمي قاسم، مرجع سابق الذكر، ص6

 التنفيذ األىداؼ التكتيكية األىداؼ االسًتاتيجية
 

 ربقيق التنمية اؼبستدامة
 إحالؿ نظاـ إلكًتكين 

 تعميم استعماؿ التكنولوجيات اغبديثة 
ترقية نظاـ اؼبعلوماتية يف قطاعات االتصاالت، 
كالبنوؾ، كاإلدارة العمومية، كقطاعات الًتبية ك 

 التعليم.
 

 ربقيق الفعالية اإلدارية 
 ربسُت جودة اػبدمات اغبكومة 

 القضاء على البَتكقراطية 
 ربقيق مبدأ العدالة

 التنسيق بُت ـبتلف الوزارات ك اؽبيئات الرظبية 
 تبسيط ة تسهيل اإلجراءات اإلدارم 

 ن تقريب اإلدارة من اؼبواط
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 . sowt(: اإلستراتجيات الممكنة من خالل استعمال تحليل 23الشكل رقم )
 عناصر محيطة        

 
 
 
 عناصر داخلية  

 الفرص: 
 ي جملتمع اؼبعلوماتية التبٍت العاؼب-
 جاذبية السوؽ الوطنية-
 جاذبية السوؽ اإلفريقية ك العاؼبية -

 المخاطر:
 اؼبخاطر األمنية  -
 النقود اإللكًتكنية-
 ارتفاع األسعار-

 عناصر القوة:
 اإلرادة السياسة-
 مستقبل جيل اإلنًتنت -
 الشغفاالجتماعي-

 
: اسًتاتيجية االستفادة من SOاسًتاتيجية 

 رص اؼبتاحة من خالؿ نقاط القوةالف

 
: اسًتاتيجية منع التهدد من STاسًتاتيجية 

 خالؿ نقاط قوة 

 عناصر الضعف:
 البنية التحتية-
 اؼبستول التعليمي- 
 الطغياف البَتكقراطي-

 
: اسًتاتيجية االستفادة من WOاسًتاتيجية 

 الفرص لتقليل نقاط الضعف

 
: اسًتاتيجية تقليل WTاسًتاتيجية

 طار اؼبرتبطة بنقاط الضعفاألخ

 
 : البدائل اإلستراتيجية المتاحة:أ

 . اسًتاتيجية التهيئة السريعة للمناخ لتمكُت االستفادة من الفرص االقتصادية اؼبتاحة: SOـ استراتيجة
 .اسًتاتيجية سياسية لدعم كضباية التجارة اإللكًتكنية، كانشاء النقود اإللكًتكنية:  STـ استراتيجية

 اسًتاتيجية ذبنب نقاط الضعف من خالؿ الفرص اؼبتاحة.: WOراتيجية ـ است
 اسًتاتيجية تقليل األخطار اؼبرتبطة بنقاط الضعف.: WTـ استراتيجية 

 : النموذج االستراتيجي األمثل للتجارة اإللكترونية في الجزائر.ب
يبتلك بعض عناصر القوة كلو عناصر  يات كـباطر، كمانظرا لكوف الوضع االسًتاتيجي يف اعبزائر لو من الفرص بقدر ما لو من ربد

ضعف تقنية تكنولوجية، لذلك فأقًتح اسًتاتيجية ىجينة سبكن من االستفادة من الفرص كتقليل اؼبخاطر بقدر عناصر القوة اؼبتاحة 
ًتكنية يف اعبزائر كنقاط الضعف اؼبعرقلة، كؽبذا سنسمي االسًتاتيجية اؼبقًتحة باالسًتاتيجية اؽبجينة للتجارة اإللك

.HybridStrateg 
كاليت زبتلف بُت اؼبرحلة االبتدائية  احملدد ألبعاد عناصر االسًتاتيجية اؽبجينة،03من الشكل رقم  :أدوات اإلستراتيجية الهجينة  

اإللكًتكنية يف اعبزائر كيبكن ربديد أدكات إسًتاتيجية التجارة  كاؼبرحلة األخَتة، تعدؿ األىداؼ االسًتاتيجية كالتكتيكات اؼبتبعة،
 :2من خالؿ اػبطوات اؼبرحلية التالية

                                                           
 ,499نفس اؼبرجع، ص عبد الرزاؽ لعريوم، 2
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 من خالؿ ضماف ضباية كتأمُت البيانات الشخصية كاػبصوصية، كذلك :ـ التقليل من المخاطر2
 خبلق ىيئة مكلفة باغبماية كاألمن للمعامالت التجارية، باإلضافة غبث البنك اؼبركزم للبحث عن اغبلوؿ

للبنك االسكندنايف  ekronaللبنك اؼبركزم الكندم،  Jasper1اإللكًتكنية الرقمية، كما ىو اغباؿ لعملة  اؼبتعلقة إنشاء النقود
للبنك اؼبركزم   -RMB eللبنك اؼبركزم للبهاماس،  Sand Dollarللسلطة النقدية لسنغافورة،  Ubinالسويدم، 

 الصيٍت، باإلضافة للبحوث اؼبتقدمة لبعض الدكؿ مثل إقبلًتا.
 إعادة النظر بصفة جدرية يف برامج التكوين اعبامعي السيما فيما يتعلق :سين نقاط الضعفـ تح0

بأنظمة اؼبعلوماتية، كخلق زبصصات دقيقة يف ؾباؿ اؼبعلوماتية، كاغبماية، كالتشفَت، كالتصديق اإللكًتكين، باإلضافة إذل الربؾبة 
ًتنت األشياء، كاغبوسبة السحابية كالضبابية، كالربؾبة قالقية األبعاد للمتاجر اؼبتناسقة كغَت اؼبتناسقة، كتسيَت البيانات الضخمة، كان

 االفًتاضية.
خاصة مع توافر اإلرادة السياسية  اؼبستقبل مبشر من خالؿ الطاقات البشرية القادمة إف مت االعتناء هبا، :ـ تدعيم عناصر القوة1

 للسلطة اغباكمة.
 ة لتطوير التجارة اإللكًتكنية بأيدم جزائرية، فنشاط التجارةالفرصة مواتي:ـ اغتنام أكبر للفرص 2

اإللكًتكنية يف بدايتو، فهناؾ مواقع للتجارة اإللكًتكنية كمنصات للدفع اإللكًتكنية مازالت حديثة كال يبكن اغبكم عليها، لكن 
 مسألة أمن اؼبعلومات مهمة للغاية، فبدكنو ال يبكن من تطوير التجارة اإللكًتكنية.
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 المبحث الثالث: واقع التجارة اإللكترونية في مملكة العربية السعودية.
تتصدر السعودية الدكؿ العربية من حيث مبو التجارة اإللكًتكنية خالؿ العامُت اؼباضيُت كذلك لعدة أشياء منها: اؼببادرات      

كاالنتشار الواسع الستخداـ بطاقات  التحتية للتجارة اإللكًتكنية،كدعم اغبكومي لقطاع التكنولوجيا كاالتصاالت، كتوفَت البنية 
اإللكًتكنية التفاعلية اؼبوجهة  األلعاباإلئتماف لدل السعوديُت، كدخوؿ قطاع السياحة كالطَتاف العاـ للتجارة اإللكًتكنية، كانتشار 

 كبو الشباب، كزيادة انتشار اإلنًتنت كشركات االتصاالت.
 حة عن التجارة اإللكترونية في السعودية.المطلب األول: لم

بدأت التجارة اإللكًتكنية بالظهور يف السعودية بشكل بسيط حيث اقتصرت على أنشطة ؿبدكدة، كيف  0222يف سنة 
جذبت مبيعات التجارة اإللكًتكنية اىتماـ حكومة السعودية ؼبا كصل لو حجم السوؽ العاؼبي من مبيعات تتجاكز  0226سنة 
بدأت البداية الفعلية للتجارة  0222كيف سنة  يوف دكالر كبدأت بتحفيز ركاد األعماؿ بالتوسع يف ىذا السوؽ،تريل 3,9

السعودية قائمة دكؿ الشرؽ األكسط يف عدد مستخدمي اإلنًتنت، دياد مستهلكي اإلنًتنت حيث تصدره اإللكًتكنية بسبب از 
شهدت التجارة اإللكًتكنية تطورا ملحوظا حيث  0223، كيف سنة كتوسع خيارات الشحن كالتوصيل كطرؽ الدفع االلكًتكين

مليار  62قدرت ىيئة اإلتصاالت كتقنية اؼبعلومات معامالت التجارة اإللكًتكنية يف السعودية بُت اؼبستهلكُت كالشركات حبوارل 
أشارت التوقعات حسب  0202ا، كيف لاير لتكوين أحد أكرب أسواؽ التجارة اإللكًتكنية يف منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ افريقي

مليوف دكالر أمريكي، كيكوف قطاع  6،229إذل 0202أف تصل إيرادات التجارة اإللكًتكنية يف السعودية لعاـ  Statistaموقع 
مليوف دكالر أمريكي دبعدؿ مبو سنوم  2،662إذل  0204اإللكًتكنيات كاإلعالـ أكربىا، كيتوقع اف تصل إيرادات عاـ 

3،22%. 
 0229التجارة اإللكًتكنية يف السعودية مبوا ملحوظا دؿ على انتشار ثقافة الشراء عرب اؼبتاجر اإللكًتكنية، ففي عاـ  قد حققتكل

 مليار لاير. 92الدكؿ مبوا يف العادل يف التجارة اإللكًتكنية، حيث كصل حجمها إذل  22أصبحت السعودية من أعلى 
من 58حيث كانت ٪ 0222هبا ىيئة االتصاالت كتقنية اؼبعلومات يف عاـ، كحبسب نتائج كحبسب نتائج دراسة قامت 

العينة قاموا بعملية التسوؽ اإللكًتكين من ىذه 87عينة الدراسة سبق ؽبم القياـ بعملية التسوؽ اإللكًتكين ؼبرة كاحدة، بينما ٪
ستهلك يف السعودية يف السنوات كتوقعت الدراسة زيادة التحوؿ كبو التسوؽ عرب اإلنًتنت لدل اؼب2017.خالؿ عاـ 

 .القادمة
خالؿ عاـ 49كما أحرزت السعودية تقدمان ملحوظان يف مؤشر األمم اؼبتحدة للتجارة اإللكًتكنية يف الًتتيب العاؼبي لتحل يف اؼبركز 

 .00229مراكز مقارنة بالعاـ الذم قبلو  3متقدمة بػ 0222
 
 

                                                           
 tatista.com/Statistahttps://www.sاؼبوقع االلكًتكين ؿ  2
 https://www.citc.gov.saاؼبوقع االلكًتكين ؽبيئة االتصاالت ك تقنية اؼبعلومات  0
 

https://www.statista.com/Statista
https://www.citc.gov.sa/
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 .0226في المملكة والعالم العربي لسنة ة حجم التجارة اإللكتروني يوضح:(24الشكل رقم )

 
 .0202تقرير الرقمنة السعودية  المصدر:

كنتيجة لتطور التجارة اإللكًتكنية يف السعودية كمبوىا هبذا الشكل اؼبّط رد؛ أعلنت كزارة التجارة نظاـ الالئحة التنفيذية 
 كذلك لتلبية اؼبستهدفات اآلتية: 2019للتجارة اإللكًتكنية عاـ 

 تعزيز موثوقية التعامالت التجارية.ػ 
 ػ ربفيز أنشطة التجارة اإللكًتكنية كتطويرىا.

 ػ ضباية  اؼبستهلكُت من الغش كالتضليل، كحفظ صبيع اغبقوؽ لألطراؼ اؼبستفيدة منها.
اع التجارة كاألعماؿ، كدعم كمن اؼبتوقع أف يساىم ىذا التطور يف أنظمة التجارة اإللكًتكنية يف السعودية يف تعزيز التنوع يف أنو     

 .2رياد األعماؿ كخلق فرص العمل، كإقباؿ اؼبستهلكُت على التجارة اإللكًتكنية بشكل أكرب
 دية.المطلب الثاني: العوامل التي تأثر على التجارة اإللكترونية في السعو 

تحوؿ إذل التجارة اإللكًتكنية سواء من حيث ىناؾ العديد من القطاعات اليت من اؼبتوقع أف تأثر بشكل إهبايب عند التحوؿ إذل ال
 .0ارتفاع الطلب أك زيادة اإلستثمارات أك من خالؿ توفَت فرصة العمل كغَتىا

 أوال: قطاع اإلتصاالت وتقنية المعلومات.
 تتمثل القطاعات الرئيسية يف سوؽ االتصاالت كتقنية اؼبعلومات يف التارل:

 
 

                                                           
 ges/default.aspxhttps://mci.gov.sa/ar/paاؼبوقع االلكًتكين لوزارة التجارة  2
 
 .0202كثيقة برنامج التحوؿ الوطٍت  0

45% 

55% 

2018 

 حجم التجارة اإللكترونية في العالم العربي حجم النجارة اإلالكترونية في المملكة 

https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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 ـ خدمات اإلتصاالت:2

إلتصاالت يف اؼبملكة خطوات مهمة لتقدمي خدمات أفضل للعمالء عن طريق توسعة نطاؽ الشبكات كتقدمي ازبذت شركات ا
 منتجات جديدة كربسُت اؼبنتجات القائمة، حيث كانت اؼبملكة من أكئل الدكؿ اليت أصدرت تراخيص ػبدمات اعبيل الثالث.

 ـ أجهزة اإلتصاالت وتقنية المعلومات:0
ى اإلنًتنت كبالتارل األجهزة الذكية أدل إذل دخوؿ مستثمرين جدد يف ىذا اجملاؿ، باإلضافة لتحوؿ عدد من إف الطلب اؼبتزايد عل

 اؼبستثمرين يف اغباسبات الشخصية التقليدية إذل سوؽ األجهزة اللوحية الذكية.
 ـ خدمات تقنية المعلومات:1

وسبة السحابية، كاؼبشاريع اغبكومية اؽبافة لتوسيع البنية التحتية يف من اؼبتوقع أف يؤثر النمو يف اعتماد خدمات االستضافة كاغب    
 عدة قطاعات ـبتلفة إذل زيادة الطلب على خدمات تقنية اؼبعلومات.

 ـ البرمجيات الجاىزة:2
عليها، الناتج من اؼبتوقع أف يرتفع الطلب على الربؾبيات األمنية اؼبتخصصة خالؿ السنوات اؼبقبلة بسبب اعتماد األفراد كالشركات 

 عن النمو اؼبتكامل ػبدمات اغبكومة اإللكًتكنية.
حدث ىناؾ تطور سريع يف القطاع نتيجة تزايد حجم استثمارات الشركات كاعبهات اغبكومية، باإلضافة إذل زيادة إنفاؽ 

طاؽ العريض اؼبتنقل كيعود اؼبستهلكُت على األجهزة كخدمات االتصاالت كتقنية اؼبعلومات، حيث كاف النمو األكرب يف حالة الن
الفضل يف زيادة نسب االنتشار كاالستهالؾ لالستثمارات الضخمة من قبل مقدمو خدمات االتصاالت كتقنية اؼبعلومات يف 
اؼبملكة خالؿ السنوات السابقة يف البنية التحتية الوطنية لالتصاالت، سواء لتبٍت تقنيات جديدة أك التوسع  يف الشبكات القائمة 

ية الطلب اؼبتزيد، حيث ساعدت ىذه االستثمارات على ربسُت إراداهتم اؼبتوسطة من العميل الواحد، ككذلك ساعدت على لتلب
تقدمي خدمات أكرب كأفضل للعمالء، كما رفعت ىذه االستثمارات مستول جاىزية الشبكة اإلصبالية للمملكة، فبا أدل إذل ربسن 

 .2القدرة التنافسية
 ت اللوجستية:ثانيا: قطاع الخدما

اد ك التصدير أكثر سهولة كإعادة َت تتواصل جهود كزارة النقل لتحسُت قطاع اػبدمات اللوجستية، جبعل عمليات االست
تشكيل لوائح كىياكل حوكمة القطاع اللوجسيت، كفتح طريق لتحرير السوؽ ك مشاركة القطاع اػباص هبدؼ سبويل البٌت التحتية 

اػبربات . ك ربقيقا لذلك قامت اؼبملكة بإطالؽ عدة برنامج من تسع مبادرات من أجل كاستقطاب القدرات من أصحاب 
 :0النهوض بقطاع اػبدمات اللوجستية كىي
                                                           

ية، )رياض: ىيئة االتصاالت كتقنية اؼبعلومات، تقرير عن قطاع االتصاالت ك تقنية اؼبعلومات خدمات االتصاالت اؼبتنقلة يف اؼبملكة العربية السعود2
 . 29(، ص0226ىيئة االتصاالت كتقنية اؼبعلومات، 

https://mot.gov.sa/ar-وزارة، اؼبنصة اللوجستية، متاح  على: كزارة النقل، عن ال0
sa/AboutUs/Page/KSALoglstIcHub.aspx 21/06/2021تاربخ الدخوؿ. 

https://mot.gov.sa/ar-sa/AboutUs/Page/KSALoglstIcHub.aspx
https://mot.gov.sa/ar-sa/AboutUs/Page/KSALoglstIcHub.aspx
https://mot.gov.sa/ar-sa/AboutUs/Page/KSALoglstIcHub.aspx
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 تبسيط عملية االستَتاد كالتصدير كمن أىداؼ ذلك تقليل الوقت كالتكلفة.ـ  .2
 ليات.تبٍت األنظمة اإللكًتكنية لزيادة مستول األمن كالشفافية كالسيطرة على العمـ  .0
 خطة رئيسية متكاملة للبنية التحتية يف قطاع النقل للرفع من مستول اعبودة كالسالمة كالكفاءة.ـ  .6
 التحسُت التنظيمي للقطاع اللوجسيت للعمل على زيادة اؼبنافسة كمشاركة القطاع اػباص.ـ  .4
 زيادة السعة اؼبخصصة للشحنات اعبوية.  .6
 اػبدمة يف النقل البحرم. إصالح قطاع اؼبوانئ لتعزيز الكفاءة كجودة  .3
 إصالح قطاع السكك اغبديدية لتعزيز الكفاءة كجودة اػبدمة. .2
 ربرير قطاع خدمات الشحن اعبوم األرضية لتعزيز الكفاءة كجودة اػبدمة. .9
 تطوير اؼبناطق االقتصادية اػباصة لزيادة ك تسهيل التجارة من خالؿ إنشاء مناطق اقتصادية.  .2

 هزة الذكية:ثالثا: قطاع تطبيقات األج
يبكن القوؿ إنو نتيجة النتشار استخدـ األجهزة الذكية كالذم بدكره أثر على قطاع األعماؿ كأيضا على اػبدمات اغبكومية،      

 أدل إذل ظهور قطاع جديد كىو قطاع تطبيقات األجهزة الذكية.
ـ للهواتف الذكية يف اؼبملكة، أف كل مستخد 622اليت مشلت  0220" يف عاـ googleأكضحت الدراسة اليت أجرهتا شركة "
تطبيق، منهم طبسن تطبيقات مدفوعة القيمة، إف عدد مطورم التطبيقات يظل ؿبدكد  63ىاتف ذكي وبتوم يف اؼبتوسط على 

بسبب النقص يف الكوادر اؼبؤىلة، كعدـ كضوح بعض مباذج األعماؿ يف اؼبؤسسات أك الشركات، ككذلك ـباطر أمن اؼبعلومات، 
اىم يف قلة التوسع يف ىذا اجملاؿ ؿبليا، كيعمل عدد من اؼبطورين اإلقليميُت يف سوؽ اؼبمكلة كيركزكف بشكل أساسي على فبا س

خدمات تطوير التطبيقات، كذلك لالستفادة منها يف تطبيقات األعماؿ بُت اؼبنشآت كاؼبوظفُت أك بُت اؼبنشآت كالعمالء كغالبا 
 .2أخرل، كمصر أك األردف، أك اؽبند، بينما تكوف مكاتب تسويق يف اؼبملكةما تقـو عملية التطوير يف بلداف 

 رابعا: القطاع المصرفي:
إف التوجو كبو التجارة اإللكًتكنية من شأنو أف يؤثر على قطاع اػبدمات اؼبصرفية، كوف أحد خيارات الدفع عرب 

تجارة اإللكًتكنية من شأنو أف يزيد من تنافسية مؤسسات اإلنًتنت ىي بطاقات اإلئتماف أك اغبواالت البنكية، كالتوجو كبو ال
القطاع اؼبصريف، سعيا لتقدمي أفضل اػبدمات كاؼبميزات سواء للشركات أك لألفراد باإلضافة للعمل على ربسُت خدمات اؼبواقع 

 .0اإللكًتكنية للمؤسسات البنكية
 
 

                                                                                                                                                                                     

 
ية اؼبعلومات خدمات االتصاالت اؼبتنقلة يف اؼبملكة العربية السعودية، اؼبرجع ىيئة االتصاالت كتقنية اؼبعلومات، تقرير عن قطاع االتصاالت ك تقن2

 . 06السابق، ص 
 . 62نفس اؼبرجع، ص  0
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 . عوديةالمطلب الثالث: فرص وتحديات سوق التجارة اإللكترونية في الس
تعترب اؼبملكة سوقا ناميا للتجارة اإللكًتكنية، حبسب إحصائيات حديثة من اؼبتوقع أف تصل اإليرادات يف سوؽ التجارة 

، ك احتلت اؼبملكة اؼبرتبة التاسعة من حيث التحسن يف مبو التجارة 0202مليوف دكالر أمريكي يف عاـ 2262السعودية إذل 
 يف مؤشر التجارة اإللكًتكنية لألمم اؼبتحدة. 42ة، بينما احتلت اؼبرتبة اإللكًتكنية بُت الدكؿ اآلسيوي

، ليصل إذل 0200تشَت التقديرات إذل عدد اؼبتسوقُت عرب االنًتنت يف اؼبملكة سيشهد زيادة كبَتة حبلوؿ عاـ 
زايا اليت تشجع على دخوؿ عادل مليوف متسوؽ، ىذا اإلقباؿ الكبَت يشجع التوسع يف التجارة اإللكًتكنية، فيما يلي أىم اؼب22،6

 اإللكًتكنية يف السعودية. التجارة 
 . 2أوال: مزايا التجارة اإللكترونية في السعودية

 ـ أكبر عدد من مستخدمي االنترنت
يرجع الفضل يف انتشار التجارة اإللكًتكنية يف السعودية إذل تطور ك مبو االنًتنت ؼ اؼبملكة، ك الذم يعد احملرؾ 

 ؼبثل ىذا النموذج التجارم.  األساسي 
، يبثل مستخدمو االنًتنت 0202مليوف مستخدـ لإلنًتنت يف اؼبملكة العربية السعودية يف يناير 60،06كاف ىناؾ 

، من اؼبتوقع أف يصل عدد 0206من إصبارل السكاف اؼبتصلُت رقميا يف الشرؽ األكسط، كيف عاـ %23،4السعوديوف 
 .0206مليوف مستخدـ يف  63،0إذل  مستخدمي اإلنًتنت يف اؼبملكة

يف االرتفاع، مدفوعة دبعدالت استخداـ اؽباتف احملموؿ اؼبرتفعة، إذ يستخدـ اؼبستهلكوف يف  آخذة اإللكًتكنيةالتجارة 
 اؼبملكة اؽبواتف احملمولة للبحث عن اؼبنتجات، ك التسوؽ، كمن اؼبتوقع أف يصل عدد مستخدمي اإلنًتنت عرب اؽباتف احملموؿ يف

 . 0206مليوف مستخدـ يف  63،22اؼبملكة إذل 
 (0227-0223(: عدد مستخدمي األنترنت في السعودية للفترة )25الجدول رقم )

 0206* 0202 2019 2018 2017 2016 2015 
 عدد اؼبستخدمُت )مليوف( 21,6 23,8 26,1 27,16 31,41 60،06 63،0 

 نسبة االنتشار) %( 68,50% 74,90% 82,10% 83,40% 89% 20,02% 29,2%
  /http://www.citic.gov.arمن اعداد الطلبة: باالعتماد على اؼبوقع االلكًتكين 

 ـ األغنى من حيث القدرة الشرائية 
االستطالعات أف جيل  دكلة يف العادل من حيث القدرة الشرائية، تؤكد02حدد البنك الدكرل السعودية كواحدة من أغٌت 

 األلفية اعبديد يشكلوف أكرب ؾبموعة من اؼبشاركُت عرب االنًتنت.
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، بزيادة 0202مليار دكالر يف عاـ 3،62قدرت القيمة اإلصبالية ؿ سوؽ التجارة األلكًتكنية للسلع االستهالكية يف الدكلة بنحو 
 ديُت اآلف عن شراء منتج أك خدمة عرب االنًتنت كل شهر. من السعو %34عن العاـ السابق، على سبيل اؼبثاؿ يبلغ %09قدرىا 

ىذا النمو يف النزعة االستهالكية يؤثر على أنبية التسويق عرب االنًتنت، فبا هبعل سوؽ التجارة االلكًتكنية يف السعودية سوقا مرحبا 
ارة االلكًتكنية فاعبيل األكرب سنا يستفيد للغاية لالستثمار فيو، ليس اعبيل األصغر فقط ىو الذم شجع االىتماـ اؼبتزايد بالتج

 أيضا من مزايا التسوؽ عرب االنًتنت بأروبية. 
 ـ بيئة أعمال خصبة

على عدد %20،46تشهد اؼبملكة زيادة يف حجم األعماؿ، ك اذباىا كاضحا كبو التجارة اإللكًتكنية، طرأت زيادة بنسبة 
 سلة(.تسهل إنشاء متاجر إلكًتكنية )مثل تجرا، باإلضافة إذل ظهور منصات م09323اؼبتاجر اإللكًتكنية يف اؼبملكة، لتصل إذل 

يشَت اػبرباء إذل أف مناخ األعماؿ يف اؼبملكة يتمتع دبستول عاؿ من الرباعة التكنولوجية، ك اليت تعترب السبب الرئيسي يف 
 زيادة األعماؿ التجارية.

دكؿ  22، فبا جعلها ربتل مكانا يف قائمة أفضل 0229ـنفذت اؼبملكة عددا قياسيا من إصالحات األعماؿ يف عا
الصادر عن ؾبموعة البنك الدكرل،  0202، كفقا لتقرير فبارسة أنشطة األعماؿ 0222لتحسُت مناخ األعماؿ يف العادل لعاـ 

عاؼبيا يف تصنيفات 30ة نفذت اؼبملكة العربية السعودية إصالحا يف شبانية ؾباالت ؼبمارسة أنشطة األعماؿ، كاحتلت الدكلة اؼبرتب
 . 222من 22،3سهولة فبارسة األعماؿ التجارية مع ؾبموعة نقاط 

 ـ بوابات الدفع مرنة و متعددة 
يشكل كجود بوابات دفع متعددة ك مرنة ك آمنة أحد أىم األسباب اليت تسهل توسع التجارة اإللكًتكنية، إذا دل هبد 

 أك اؼبوثوقة أثناء الدفع، فسيتخلوف عن عربة التسوؽ سباما. اؼبتسوقوف عرب االنًتنت طرؽ الدفع اؼبفضلة 
من اؼبدفوعات اإللكًتكنية يف اؼبملكة سبت من خالؿ بطاقات ـبتلفة، ك أف الدفع اإللكًتكين لقطاع %62،6أظهرت األرقاـ أف 

 لنقد. من إصبارل اؼبدفوعات اؼبتاحة، دبا يف ذلك ا  %63شكل  0222التجزئة ك األفراد بنهاية يوليو 
كمن اؼبتوقع أف تنمو البطاقات ك احملافظ بأعلى معدؿ خالؿ السنوات القليلة اؼبقبلة، كقد مت إطالؽ العديد من احملافظ 

بينما يتم استخداـ التحويالت اؼبصرفية   BayanPayك STC Pay ك  MadaPayاليت تعمل عرب اؽبواتف الذكية مثل 
لذين قد ال يكوف لديهم بطاقات ائتماف أك يفضلوف ببساطة التعامل من خالؿ كوسيلة للدفع على كاسع من قبل اؼبشًتين ا

 البنك. 
 .2ثانيا: تحديات التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية

تبذؿ اؼبملكة جهودا كبَتة لدعم انتشار التجارة اإللكًتكنية ك تقنينها، كضباية اؼبستهلك السعودم إال أف التجارة 
 نية يف السعودية مازالت تواجو صبلة من التحديات نذكر منها: اإللكًتك 
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 تكلفة إنشاء متجر: -

حىت كقت قريب كاف إنشاء متجر إلكًتكين صعبا بسبب تكاليف اإلنشاء الباىظة اليت عرقلت عملية مبو التجارة 
ر للمتاجر صغَتة اغبجم، كحىت دكال6222اإللكًتكنية، حيث زبتلف التكاليف حبسب حجم اؼبتجر، ك اؼبنتجات، ابتداء من 

دكالر للمتاجر الكبَتة، غَت أف ظهور منصات توفر بناء متجر إلكًتكين بأقل تكلفة مثل منصة سلة، سهل عملية إنشاء 62,222
 متاجر، كساىم يف مبو التجارة اإللكًتكنية يف السعودية. 

 مشاكل الخدمات اللوجستية  -

مات الشحن على أهنا أحد أىم األسباب اليت تعرقل مبو التجارة اإللكًتكنية تصنف مشاكل اػبدمات اللوجستية مثل خد
 يف السعودية، إذ تتفاكت نسب اعبودة، مع ارتفاع أسعار الشحن. 

يبثل تبسيط عمليات التسليم داخالؼبملكة ربديا بسبب االفتقار إذل خدمات التوصيل الربيد السريع الفعالة، حيث تواجو 
 ع اغبالية باستمرار عمليات التسليم اؼبتأخرة، مع ارتفاع تكاليف الشحن. شركات الربيد السري

 شبح المنافسة العالمية  -

ربتضن اؼبملكة السعودية مشهدا تنافسيا يضم مزهبا من التجارة التقليديُت، ك كبار الالعبُت يف السوؽ اإللكًتكين، شركة 
 ىو مايثَت ـباكؼ ركاد األعماؿ اؼببتدئُت.أمازكف ك شركة نوف اللتاف تستحوذاف على حصة األسد، ك 

إال أف الالعبُت الكبار يف السوؽ بالتأكيد ال يستطيعوف تلبية متطلبات اؼبتسوقُت اعبديدة، كىو ما يعٍت اغباجة لفتح مزيد من 
 تطورة. الفرص، ك بالتارل يصبح توسع ذبار التجزئة عرب االنًتنت أمرا بالغ األنبية لتلبية متطلبات اؼبتسوقُت اؼب

 معضلة ثقة المستهلكين -

ـباكؼ اؼبستهلكُت كاحدة من التحديات األخرل اليت تعرقل مبو التجارة اإللكًتكنية، يف استطالع رأم عن أسئلة متعلقة 
 2دبشكالت ك عيوب التسوؽ عرب االنًتنت.

 زية للتجارة االلكًتكنية، كدعم مبوىا: بالرغم من تلك التحديات إال أف اؼبملكة العربية السعودية سبتلك مؤشرا عاليا للجاى

  أطلقت اغبكومة سلسة من اؼببادرات الصناعية الطموحة اليت هتدؼ إذل 0262تتقدـ اؼبملكة بثبات كبو ربقيق رؤية ،
 اؼبسانبة يف تطوير بنية ربتية اقتصادية قوية ك متنوعة. 
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  التجارة اإللكًتكنية مبوا قويا مستمرا يف اؼبملكة العرية  من اؼبقرر أف تشهد بذؿ جهود أكرب لتوفَت ؿبتول باللغة العربية
 السعودية. 

   اتصاالت إنًتنت فائقة السرعة، مع انتشار ثقافة التسوؽ عرب اإلنًتنت بُت السعوديُت.زيادة الرقمنة ك 
   .سعي اغبكومة السعودية غبماية اؼبستهلك، من خالؿ إصدار قانوف تنظيم التجارة اإللكًتكنية 
   العمالء أيضا إذل ؾبموعة متنوعة من خيارات التسليم اليت ستجعلهم يتمتعوف دبزايا التسوؽ عرب االنًتنت.تطلع 
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 الفصل:  خالصة

إف لبطي التجارة اإللكًتكين اغبدكد العاؼبية يف إنتشارىا لدل الدكؿ الغربية بصفة عامة، كاف بسبب الدكر الذم تلعبو 
ة يف تفعيل قطاع التجارة اػبارجية حيث إعتنت الدكؿ اؼبتقدمة كغَتىا من الدكؿ بتهيئة إقتصادياهتا كبيئتها ك التجارة اإللكًتكني

مؤسساهتا للتحوؿ إذل اإلقتصاد اؼببٍت على االنًتنت من األجل اإلستفادة القصول منها، كذلك بعض الدكؿ العربية اليت بدأت 
مادىا لدل اعبزائر دل يرقى بعد إذل ذلك اؼبستول الذم يبكن فيو إعتبارىا تقنية زبطو خطوات مهمة رغم تواضعها ،إال أف إعت

قانونية متطورة للتجارة، حيث أف التجارة االلكًتكنية ال تظهر مالؿبها جليا يف تبادؿ السلع ك اػبدمات عرب الوسائط اإللكًتكنية، 
يف تسيَت اؼبعامالت التجارة اػبارجية مثل إعنمادىا يف األنظمة  بل إهنا تظهر فقط يف إستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت

اعبمركية، أك تظهر يف اػبدمات اإللكًتكنية اليت تقدمها بعض البنوؾ ك اليت يف بعض األحياف تكوف دكلية كىذا ما يعطيها طابع 
ع ىذا التخلف إذل أسباب منها عدـ توفر ذبارة خارجية إلكًتكنية ، كبذلك يضل اإلقتصاد اعبزائرم ناقصا لعدـ إعتمادىا، كيرج

 البنية األساسية لقياـ ىذا النوع من التجارة. 

خالؿ األعواـ القليلة اؼباضية، أظهر سوؽ التجارة االلكًتكنية يف اؼبملكة مبوا كبَتا نتيجة لسلوؾ اؼبستهلك سريع التغَت، كيبر سوؽ 
شر اؼبستقبل بفرص ىائلة مع بدء أصحاب اؼبصلحة من صبيع  ؾباالت اؼبنظومة التجارة اإللكًتكنية احمللي حاليا بنقطة ربوؿ، إذ يب

يف العمل سويا للتصدم للتحديات اليت تواجو السوؽ، يعد تطوير مشهد التجارة االلكًتكنية يف اؼبملكة أحد أىداؼ برنامج 
ويع االقتصادم، كتدرؾ اغبكومة سباما أنبية التحوؿ الوطٍت اليت تساىم مباشرة يف النمو االقتصادم للبالد كتصب يف مصلحة التن

التجارة االلكًتكنية يف ربقيق األىداؼ الوطنية اؼبرجوة، ك بناءا على ذلك ىناؾ مبادرات عديدة هبرل تنفيذىا تعاجل نقاط ضعف 
ة ىذه التحوؿ، كذا السوؽ، يتصدر أصحاب اؼبصلحة الذين بإمكاهنم التكيف مع العوامل االستهالكية ك االقتصادية اؼبتغَتة طليع

 سوؼ تلعب التنافسية اؼبتزايدة ك دعم االبتكار دكرا ؿبوريا يف ربقيق النمو
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 طغت لغة اؼبعرفة على العادل، كأصبح التقدـ التكنولوجي ىو احملرؾ الرئيسي لإلقتصاد العاؼبي كأضحى تطور األمم ك
ا، كىو ما جعل العديد من دكؿ العادل تدرؾ فوائدىا، ك تسعى لتسخَتىا ػبدمة إزدىارىا يقاس دبدل تبيها ؽبذه التكنولوجي

اإلقتصاد بأسره، ال سيما اعبانب التجارم منو، كإف اإلىتماـ بالتجارة اؼبعتمدة على كسيط إلكًتكين دليل على كعي إقتصادم 
تليفوف ك الفاكس بالفعل يف إسراع اإلتصاالت ناضج، حيث أف إنتشارىا يساعد على زيادة حجم التجارة الدكلية، فلقد ساىم ال

بُت الشركاء التجاريُت عرب اغبدكد الدكلية، كما يشجع االنًتنت التجارة الدكلية بإتاحة إتصاالت أرخص ك أسرع كثرا فضال عن 
 لوقت كتكاليف الشحن. كجود عدد كبَت من السلع ك اػبدمات القابلة للرقمنة ك اليت يبكن نقلها إلكًتكنيا، فبا يوفر الكثَت من ا

كيتوقع يف اؼبستقبل أف يساعد اإلنًتنت على مزيد من تسهيل التجارة الدكلية من مبو التطبيقات اعبديدة يف ىذا اجملاؿ، ك 
تستطيع التجارة االلكًتكنة ك االنًتنت أف يسهال الكثَت من اعبوانب يف التجارة الدكلية، فمثال يًتتب على شيوع إستخداـ أدكاهتا 

 إدارت اعبمارؾ على اؼبستول الدكرل تسهيل عمليات التجارة الدكلية بشكل كبَت، من خالؿ تسهيل عمليات تقدير الرسـو يف
اعبمركية اليت تصل إذل مبالغ ضخمة على اؼبستول الدكرل، كال شك إف تقدير الرسـو اعبمركية وبتاج إذل كثَت من الوثائق ك 

ت سهلة جدا عن طريق أدكات التجارة االلكًتكنية، كدلك تساعد تكنولوجيا اإلدارات حيث أصبحت كل تلك اإلجراءا
اؼبعلومات على تدعيم مراقبة اعبمارؾ ك ربديثها ك تبسيط إجراءاهتا دبا يف ذلك إستخداـ أساليب تقدمي اؼبعلومات اإلخطارات اليت 

من أىم آثار التجارة اإللكًتكنية على التجارة  تسمح بالفحص اإلختيارم لإلرساالت، ك غَتىا من اإلجراءات الضريبية، ك لعل
الدكلية ىو تأثَتىا على خدمات العمالة اؼباىرة ك معدؿ عائدىا، حيث يبكن بيع خدمات ىذه العمالة يف اػبارج بدكف إنتقاؿ 

 األشخاص الطبيعيُت عن طريق االنًتنت.

ت الدكؿ ك ذلك بزيادة حصتو السوقية ك التنافس قبد أف التجارة اإللكًتكنية تساىم يف فتح أسواؽ جديدة أماـ صادرا
دبنتجاهتا احمللية على مستول األسواؽ العاؼبية، ك ربرير لتجارهتا اػبارجية، ك كذلك ربسُت اػبدمات حيث يكوف تقديبها بأقل 

ك استغالؿ الوقت، التكلفة ك يف أسرع كقت، بزيادة حجم الصادرات الدكؿ اليت سبارسها ، كربسُت خدماهتا من ناحية التكلفة 
ككذا اإلشهار ك الًتكيج للمنتجات، فضال عن ذلك فإف التعامل بالتقنيات اغبديثة ك التكنولوجيا اؼبتطورة ك استخدامها يف التجارة 

لى يزيد من ربرير التجارة اػبارجية لتلك الدكؿ ، كهبعلها ربتل مواقع فبيزة من ناحية التطور التكنولوجي. كمن ىذا جاء الًتكيز ع
دراسة ظاىرة التجارة االلكًتكنية، بعرض ذبارب لدكلة اعبزائر ك اؼبملكة العربية السعودية كإجابة على اإلشكالية اؼبطركحة حوؿ  

 كيفية مسانبة التجارة اإللكًتكنية يف تعزيز حرية التجارة اػبارجية ك تسهيل اكتساحها لألسواؽ العاؼبية.

 كأما بالنسبة الختيار الفرضيات: 

: مقبولة، ألف الدكؿ اؼبشاركة يف التجارة االلكًتكنية تتمتع دبقومات لقياـ التجارة االلكًتكنية ك اؼبتمثلة يف البنية رضية األولىلفا
 التحتية من تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ، ككذلك من بنية تشريعية تنظم ىذا النوع من التجارة.
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مؤشر تكنولوجيا معرفة مدل قدرة الدكلة على مواكبة التطور السريع يف العادل كىذا مقبولة ألنو يتم من خالؿ  الفرضية الثانية:
 بتبٍت بنية ربتية تكنولوجية متطورة تساىم يف زيادة حجم ذبارهتا اإللكًتكنية.

من التجارة، كىذا : مقبولة ألف اغلب الدكؿ اؼبشاركة يف التجارة االلكًتكنية حققت أرقاـ كبَتة يف حجم ىذا النوع الفرضية الثالثة
ة باؼبقارنة مع حجم التجارة اإللكًتكنية العاؼبي ك اليت تسيطر عليو الدكؿ اؼبتقدمة مثل الصُت ك الياباف ك الواليات اؼبتحدة االمريكي

 اليت تعد أكرب سوؽ عاؼبي للتجارة اإللكًتكنية.  

 أوال: النتائج: تتمثل في:

ألعماؿ يعتمد على تكنولوجيا اإلعالـ ك االتصاؿ خاصة االنًتنت، لإلقباز  التجارة اإللكًتكنية عبارة عن منهج حديث ل -2
كافة العمليات اؼبتصلة بعقد الصفقات بُت أطراؼ متعددة سواء كانت مؤسسات أك ىيئات حكومية أك أفراد، حيث 

 ربدد تصنيفات ىذه التجارة بناء على العالقة بُت ىؤالء األطراؼ.
هبب توفرىا ػبلق بيئة يبكن فبارستها فيها بكل سهولة ك يسر ك تتمثل يف القوانُت ك  للتجارة االلكًتكنية عدة شركط -0

التشريعات اليت تنظمها ككذلك توفَت بنية ربتية تكنولوجية ك خاصة توفَت االنًتنت ك أيضا كوادر بشرية اليت ؽبا اػبربة 
 يف ىذا اجملاؿ.

اؼبتبادلة من اؼبزاياك األعباء، فهي تنشأ القيمة من خالؿ مساعدهتا  إف التعامل بالتجارة االلكًتكنية يفرض تقبل الثنائية -6
للمؤسسات دكف اعتبار غبجمها ك لوج األسواؽ العاؼبية بأقل كقت ك تكلفة كما تساعد األفراد على خيار أجود 

من العمل اؼبنتجات ك بأرخص األشباف، غَت أف ىذا النوع من التجارة تفرض ربمل أعباء ك ـباطر ك سلبيات البد 
 للقضاء عليها.

تؤثر التجارة االلكًتكنية يف التجارة اػبارجية ؼبعظم الدكؿ العادل ألف جوىرة التجارة االلكًتكنية ك الذم يتجاكز اعبغرافية  -4
 من خالؿ االنًتنت يلعب دكرا بارزا يف زيادة صادرات تلك الدكؿ.

ادالت القائمة عرب الشبكة العنكبوتية، ك السبب الرئيسي ربقق التجارة االلكًتكنية عائدات مالية ضخمة من جراء التب -6
يف الضخامة تلك االيرادات بأف عمليات التجارة االلكًتكنية تتم عرب شبكة االنًتنت اليت استطاعت إلغاء اغبدكد 

 اإلقتصادية بُت الدكؿ.
 ال تعتمد اعبزائر على التجارة االلكًتكنية كأداة لتفعيل ذبارهتا اػبارجية. -3

 :  التوصيات: ثانيا

إف التجارة االلكًتكنية كسيلة حديثة للممارسات التجارية الدكلية، فإف دل نتحكم فيها فستزداد اقتصاداتنا زبلف ك تأزما  -2
 ألهنا مبنية على السرعة ك الفعالية كىذه ىي اػباصية اليت تفتقدىا االقتصادات العربية.
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الدكؿ العادل من أجل سد الفجوة الرقمية بُت الدكؿ العادل، ك ربسُت  العمل على تفعيل التجارة االلكًتكنية البينية يف -0
 اؼبعدؿ العاؼبي العاـ ؼبؤشرات تكنولوجيا اؼبعلومات.

كضع إطار قانوين صاـر لتنظيم التعامالت إلكًتكين، ك تعزيز الثقة باإلقتصاد الرقمي من خالؿ ضباية حقوؽ اؼبستهلكُت  -6
 ك تأمُت االتصاالت االلكًتكنية.

لعمل على ربسُت ك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت بإهباد شبكة اتصاالت تتسم بالسرعة ك ا -4
الفاعلية الكبَتة ك توفَت خدمات االنًتنت، ك تسهيل عملية اقتنائها ك اغبصوؿ عليها من طرؼ أفراد اجملتمع ك ربفيزىم 

 التكلفة ك األسعار. على استعماؽبا ك جعلها يف متناكلو من جانب
التحسُت ك االرتقاء باػبدمات االلكًتكنية ك ذبديد الثقة لدل األفراد من خالؿ ربسُت األداء التكنولوجي ك التقليل أك  -6

 القضاء على اؼبشاكل اؼبطركحة اليت تزعزع ثقة اؼبواطن يف ـبتلف القطاعات.
التجارة االلكًتكنية من خالؿ منحها إعفاءات ضريبية ربفيز الشركات ك اؼبشاريع الصغَتة ك اؼبتوسطة على فبارسة  -3

 للتعامالت اليت تتم عرب اؼبواقع التجارية ؽبا.
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