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  كلمة الشكر

نشكر اهللا عز وجل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه  

الذي رزقنا من العلم ما لم نعلم وأعطانا من القوة ما      

نحتاجه للوصول إلى هذا المستوى وإتمام هذا العمل  

المتواضع و أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في  

ين وأساتذة وأخص بالذكر  تكويني العلمي من معلم

التي لم تتوانى عن تقديم  " بعيسي سامية"األستاذة  

توجيهاتها ونصائحها القيمة التي ساعدت في تحقيق  

  . هذا العمل

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اإلهداء

أهدي هذا العمل إلى والدي حفظهما اهللا  

 وأعزهما  

 إلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا

 إلى عائلتي قحماز ومحبوب

 إلى أساتذتي وزمالئي  

ى كل األصدقـاءإل  

 

 

 

 

 



 

 

  الملخص

تحسین تنافسیة الدول العربیة في األسواق الدراسة إلى إبراز دور التجارة االلكترونیة في خلق و هذه تهدف 

السعودیة، مصر، اإلمارات، حیث تطرقنا إلى واقع : العالمیة، وتم دراسة حالة بعض الدول العربیة والمتمثلة في

التجارة االلكترونیة في هذه الدول، ومعرفة مدى تحقیقها للتنافسیة على مستوى األسواق العالمیة عن طریق 

  .یةالتجارة االلكترون

وقد تم االستعانة في هذه الدراسة بمختلف التقاریر واإلحصائیات الصادرة من مختلف الهیئات الدولیة 

  .المتخصصة في هذا المجال

مصر والسعودیة واإلمارات تتوفر على إمكانیات : وتم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى أن هذه الدول 

ونیة، وتمكنها من التنافس في األسواق العالمیة من خالل زیادة تكنولوجیة تمكنها من ممارسة التجارة االلكتر 

   .ومواكبة التطور التكنولوجي صادراتهاحجم 

  

  . التجارة االلكترونیة، التنافسیة، الدول العربیة: الكلمات المفتاحیة
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Résumé : 

Cette étude vise à mettre en évidence le rôle du commerce électronique dans les pays 
arabes créer concurrentiel sur les marchés mondiaux et d'améliorer, Ce fut le cas de 
certains pays arabes représentés dans l'étude: l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Emirats 
Arabes Unis, où nous avons traité avec la réalité du e-commerce dans ces pays, Et 
savoir comment atteindre le niveau des marchés mondiaux compétitifs grâce au 
commerce électronique. 

 A été utilisée dans cette étude, divers rapports et statistiques publiées par différents 
spécialisée dans ce domaine des organismes internationaux.  

 A été atteint grâce à cette étude que ces pays: l'Egypte, l'Arabie Saoudite et des 
Emirats Arabes Unis sont disponibles sur les capacités technologiques pour leur 
permettre de pratiquer le commerce électronique, Et leur permettre de rivaliser sur les 
marchés mondiaux en augmentant la taille de sa part de marché et se tenir au courant 
de l'évolution technologique.  

Mots-clés: e-commerce, la compétitivité, les Etats arabes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

This study aims to highlight the role of e-commerce in the Arab countries create 
competitive in global markets and improve, It was the case of some Arab countries 
represented in the study: Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates Where we dealt 
with the reality of e-commerce in these countries And find out how to achieve the 
level of competitive global markets through electronic commerce. 

 It has been used in this study, various reports and statistics issued by different 
specialized in this field of international bodies.  

It was reached through this study that these countries: Egypt, Saudi Arabia and the 
UAE are available on the technological capabilities to enable them to practice e-
commerce, And enable them to compete in global markets by increasing the size of 
its market share and keep abreast of technological development  

Keywords: e-commerce, competitiveness, the Arab states. 
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  مقدمـــــــــــة



 

 أ 

 

  مقدمة عامة

من أهم ممیزات العصر التي كان لها  ،یعد التطور السریع في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال الحدیثة 

 ةوتجاریالتأثیر الواضح على جمیع مناحي الحیاة البشریة والحیاة االقتصادیة وما تتضمنه من معامالت مالیة 

المعامالت التجاریة التي أصبحت تمارس بوسائل متطورة جدا، وذالك بفضل االنتشار السریع لشبكة  وخاصة

  . اإللكترونیةالتي ساهمت في ظهور وانتشار التجارة  اإلنترنت

من األسالیب الحدیثة التي أصبحت تمارس الیوم من قبل األشخاص الطبیعیین ومن  اإللكترونیةتعد التجارة  

مكنها من التفوق على منافسیها خاصة في یقد  صدرا آخرا، االقتصادیة أیضا التي وجدتها ملمؤسسات طرف ا

أین أصبحت المؤسسات بحاجة إلى تحقیق أفضلیات تنافسیة خاصة على بیئة تسودها المنافسة الشدیدة،  ظل

  .المستوى العالمي

أن  باعتبار اجل التوسع في األسواق، والمؤسسات منولقد أتاحت هذه اإلمكانیات فرصا كبیرة للدول 

،بل تعدت ذلك إلى البحث عن مجاالت أكثر تكالیف  تخفیضبطة بامتالك موارد طبیعیة أو لم تعد مرت التنافسیة

حیویة كالجانب المعرفي والتكنولوجي، والتعامل بأسالیب التسویق الحدیثة، وهنا نلمس مساهمة التجارة 

  .افسیة الدول واكتساح األسواق العالمیةااللكترونیة في التأثیر على تن

  :التاليوهذا ما أردنا دراسته في هذا البحث، حیث ننطلق من طرح التساؤل        

السعودیة، مصر، : أداة في تحقیق التنافسیة في الدول العربیة اإللكترونیةكیف تعد التجارة 

  ؟ في األسواق العالمیة اإلمارات

  :رح األسئلة الفرعیة التالیةوتحت هذا التساؤل الرئیسي نط

 ؟ اإللكترونیةهل تتمتع الدول العربیة بمقومات لقیام التجارة  .1

 ؟   هل یعد استخدام التكنولوجیا في التجارة مؤشرا للحكم على تنافسیة الدول .2

السعودیة، مصر، السعودیة أفضلیات تنافسیة من خالل ممارستها للتجارة : هل حققت الدول التالیة .3

  ؟ یةاإللكترون

  :فرضیات البحث

 اإللكترونیةقیام التجارة ب تسمح لها تتمتع الدول العربیة بمقومات. 



 

 ب 

 

 یعد استخدام التكنولوجیا في التجارة مؤشرا للحكم على تنافسیة الدول. 

 اإللكترونیةتحقیق أفضلیات تنافسیة من خالل ممارستها للتجارة تطاعت السعودیة، مصر، اإلمارات اس.  

  :أهمیة البحث

في العالم، حیث أصبحت عامال مؤثرا في نمو  اإللكترونیةستمد البحث أهمیته من أهمیة موضوع التجارة ی 

ة التنافسیة من تسویق اقتصادیات الدول وتعزیز تجارتها الخارجیة، وقد غدت وسیلة هامة في زیادة المقدر 

كین المستهلك أین كان من الطلب توفیر المعلومات والخدمات الفوریة للمتعاملین، إضافة إلى تمللمنتجات و 

الفوري للسلع والخدمات، ولذلك اهتمت الدول المتقدمة وغیرها من الدول بتهیئة اقتصادیاتها وبیئتها للتحول إلى 

والعمل على االستفادة القصوى منها وتعد الدول العربیة من  اإللكترونیةاقتصاد الرقمي من خالل تطبیق التجارة 

 اإللكترونیةذا المجال وهي تعمل جاهدة على توظیف تقنیة المعلومات واالستفادة من التجارة الدول المتأخرة في ه

  .للنهوض باقتصادیاتها و اللحاق بالدول التي سبقتها وزیادة تحقیق أفضلیات تنافسیة بها

  :أهداف البحث

سیة بین الدول وخاصة ودراسة ما تخلفه من قدرة تناف اإللكترونیةیهدف البحث إلى تحلیل ظاهرة التجارة  

 اإللكترونیةومعرفة ما إذا وصلت الدول العربیة إلى التنافس في مجال التجارة  ،الدول العربیة إزاء هذه الظاهرة

أو مازالت تتخبط في التشریعات والقوانین التي سنتها عن هذه الظاهرة، وعموما تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق 

  :األهداف التالیة

 .ول العربیة التي تتعامل بالتجارة االلكترونیةالتعرف على الد .1

 .التعرف على الموقع التنافسي الذي تحتله بعض الدول العربیة .2

 .في الدول العربیة وأهم التحدیات التي تواجهها اإللكترونیةتحلیل ودراسة التجارة  .3

   .رتها التنافسیةالتطرق إلى مدى اعتماد الدول العربیة على التجارة االلكترونیة لتحقیق وتحسین قد .4

  : مبررات البحث

  :إن من أهم األسباب التي دفعتنا الختیار ودراسة هذا الموضوع ما یلي

 . ودراسة هذا الموضوع الرغبة الشخصیة في اختیار .1

والمزایا التي تحققها  من ناحیة تطبیق التجارة االلكترونیة، دراسة الواقع الذي وصلت إلیه الدول العربیة .2

 .القتصادیاتها



 

 ج 

 

على حسب إطالعي هناك توجه ضعیف نحو إعداد الدراسات واألبحاث التي تعالج هذا الموضوع وخاصة  .3

 .بما یتعلق بتحقیق التنافس للدول العربیة في مدى تطبیق التكنولوجیا في المعامالت التجاریة والمالیة

  :منهج البحث

 ألجلالمنهج الوصفي على  ناتمادعا من أجل اإلجابة على إشكالیة بحثنا واختبار صحة الفرضیات،    

المنهج التحلیلي بهدف تحلیل مختلف المعطیات والبیانات المتعلقة بالدراسة  ة محل الدراسة، وكذلكوصف الظاهر 

  .التطبیقیة

  :هیكل البحث

  :لقد اقتضت الدراسة تقسیم البحث إلى ثالثة فصول كما یلي

وتم تقسیمه إلى ثالث مباحث حیث تم  اإللكترونیةتجارة الفصل األول وتناولنا فیه كل الجوانب المتعلقة بال

 اإللكترونیةإلى مزایا وعیوب التجارة  والمبحث الثاني اإللكترونیةالتطرق في المبحث األول إلى ماهیة التجارة 

  .اإللكترونیةتم في المبحث الثالث دراسة وسائل الدفع  وأثارها االقتصادیة، وقد

ا فیه إلى دراسة اإلطار النظري للتنافسیة، حیث قمنا بتقسیمه إلى ثالث مباحث، وفي الفصل الثاني تطرقن    

والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى محددات  وأهمیتها،في المبحث األول تناولنا التطور التاریخي للتنافسیة ومفهومها 

یة الدولیة حیث تناولنا دور المبحث الثالث إل التنافس وأنواعها وتطرقنا في ومؤشرات قیاسهاالمیزة التنافسیة 

  .  في تحقیق التنافسیة اإللكترونیةالتجارة 

في الدول  اإللكترونیةأما الفصل الثالث فقمنا بإسقاط الدراسة على أرض الواقع وذلك بتحلیل واقع التجارة      

سیة للسعودیة ومصر في تحقیق التناف اإللكترونیةالعربیة وهي السعودیة ومصر واإلمارات ومدى مساهمة التجارة 

  .واإلمارات

  : الدراسات السابقة

من أجل إثراء الحقل المعرفي ومساهمة منا في تقدیم إضافة في میدان البحوث العلمیة التي تدخل ضمن مجال 

  : على مجموعة من الدراسات نذكر منها باالطالعوالتنافسیة في األسواق العالمیة، قمنا  اإللكترونیةالتجارة 

من إعداد الطالبة سمیة " حقیقتها وواقعها في الجزائر اإللكترونیةالتجارة "تیر بعنوان مذكرة ماجس .1

 حاولت إیضاح حیث ،في الجزائر اإللكترونیةدیمش، هدفت الدراسة إلى محاولة معرفة واقع التجارة 



 

 د 

 

واستعراض  ،في العالم عامة والعالم العربي خاصة اإللكترونیةإیضاح الصورة المتعلقة بمكانة التجارة 

وتسلیط  اإللكترونیةبعض المجهودات الخاصة بتأهیل المجتمعات لتصبح قادرة على التعامل مع التجارة 

في الجزائر والكشف عن أهم التحدیات والعقبات التي تحول دون  اإللكترونیةالضوء على واقع التجارة 

  :وخلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة. تطورها

، وغیاب شبه كامل في التعامالت اإللكترونیةتدني كبیر في نسبة استخدام التجارة  تعاني الجزائر من -

 .التجاریة، ویعود سبب هذا التعثر إلى جملة من المعوقات التي تشكل تحدیا أمام انتشار هذه التجارة

ناك ، إال أن هاإللكترونیةرغم تأخر الجزائر في مجال اختراق تكنولوجیا المعلومات وتبني التجارة  -

في حال تم العمل على  اإللكترونیة انطالق التجارةمؤشرات على إمكانیة تحسن القطاع، وأمل كبیر في 

توفیر البیئة التقنیة والتوعویة والتشریعیة والتجاریة المناسبة لتنمیة هذه التجارة، خصوصا أن هناك الكثیر 

 .تاإلنترنمن المؤسسات التي بدأت بالفعل تمارس بعض أعمالها عبر 

 

كخیار استراتیجي للتواجد في األسواق الدولیة ومقومات  اإللكترونیةالتجارة "أطروحة الدكتوراه بعنوان  .2

هذه الدراسة إلى  هدفت ،من إعداد الباحث حسین شنیني"- وتحدیات  واقع-إقامتها في الوطن العربي 

ة وتوصل الباحث إلى النتائج كأسلوب جدید الختراق األسواق الدولی اإللكترونیةتوضیح وٕابراز التجارة 

 :التالیة

التصدیر، االستثمار المباشر، التراخیص والمشروعات المشتركة هي وسائل تقلیدیة لغزو األسواق  -

فهي بدیل حدیث والخیار األمثل لكثیر من الشركات ومنها العربیة في  اإللكترونیةالدولیة، أما التجارة 

 .غزو األسواق

للجانب الممیز  المرآة المعاكسةجودتها وكفاءتها بأن تكون  اإللكترونیةر إثبات أن المواقع والمتاج -

العربیة هو قلة عدد المواقع  اإللكترونیةوالتحدي الذي یقف في وجه التجارة  اإللكترونیةللتجارة  واإلیجابي

 . العربیة اإللكترونیة

 

  التعلیق على الدراسات

ي تناولها لموضوع  للتجارة االلكترونیة من الجانب النظري  وتختلف تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة ف

الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع  التنافسیة وربطه بالتجارة االلكترونیة التي نحاول إبراز 

  .دورها في تحقیقي تنافسیة الدول، كما تختلف عنها من ناحیة اإلطارین الزماني والمكاني

  



 

 

  

  

  

لاألوالفصل 



 یةعمومیات حول التجارة اإللكترون:                                  الفصل األول

2 

 

  :تمهید

تمكنت شبكة اإلنترنت منذ نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي من فرض نفسها كأساس قوي حیث 

أحدت ثورة تكنولوجیا ومعلوماتیة بكل أبعادها، ومع سیادة النظام االقتصادي العالمي الجدید نشأت التجارة 

هناك اتفاقا عاما حول الدعم الكبیر الذي عمال حیث مجال األاإللكترونیة التي تعد من أبرز هذه التحوالت في 

تقدمه الیوم للتبادل التجاري، وأصبح هناك ضرورة حتمیة أمام المؤسسات التي ترغب في الحفاظ على وجودها 

وموقعها في عالم تسوده المنافسة وتقوده التكنولوجیا أن تتبع هذا النمط الجدید من التجارة؛ وذلك باستغالل 

نیات االتصال الحدیثة في ممارسة النشاط التجاري، وبالتالي یتعین على المؤسسات أن توفر وسائل حدیثة تق

للدفع تتماشى مع طبیعة النشاط اإللكتروني وتوفیر نظم األمان، وذلك لتحفز زبائنها على إتمام صفقاتهم 

  . التجاریة عبر اإلنترنت دون تردد

  :ل إلى المباحث التالیةتأسیسا على ذلك تم تقسیم هذا الفص

 .ماهیة التجارة اإللكترونیة :المبحث األول

 .مراحل عقود التجاریة اإللكترونیة تحدیاتها وفوائدها :المبحث الثاني

 .وسائل الدفع اإللكترونیة :المبحث الثالث
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  ماهیة التجارة اإللكترونیة: المبحث األول

التجارة اإللكترونیة : قتصادي الرقمي الذي یقوم على حقیقتینتمثل التجارة اإللكترونیة أحد مواضیع اال

وتقنیة المعلومات أو صناعة المعلومات، فهي التي أنشأت في عصر التطور التكنولوجي، وفیه ظهر الوجود 

اري لتنفیذ وٕادارة النشاط التجوسائل التقنیة الواقعي والحقیقي للتجارة اإللكترونیة، باعتبارها تعتمد على مختلف ال

  .المتعلق بالبضاعة والخدمات بواسطة تحویل المعطیات عبر شبكة اإلنترنت

  خصائص التجارة اإللكترونیة تعریف و: المطلب األول

أهم لقد قدمت العدید من التعاریف للتجارة اإللكترونیة، سنحاول التركیز على بعض منها، كما سنتطرق إلى 

   . التقلیدیة الممیزات التي تمیزها عن التجارةالخصائص و 

  :تعریف التجارة اإللكترونیة: أوال

اهتم العدید من الخبراء والمختصین والهیئات العالمیة بموضوع التجارة اإللكترونیة، وقاموا بتعریفها 

  : وتبیین القوانین المنظمة لها وما یتعلق بها من ممارسات وأنشطة، من بین هذه التعاریف نذكر

مجموعة متكاملة من عملیات " على أنها  عرفت التجارة اإللكترونیة): WTO(تعریف المنظمة العالمیة  .1

 1".اإلنتاج والترویج والبیع والتوزیع للمنتجات من خالل شبكات االتصاالت

التجارة اإللكترونیة تشمل جمیع المبادالت اإللكترونیة " ترى أن : تعریف وزارة الصناعة والتجارة الفرنسیة .2

بتلك العالقات بین المؤسسات واإلدارات والمبادالت بین المؤسسات  ي تعنىالتجاریة فهذات العالقة بالنشاطات 

 تبادل المعلومات والتعامالت الخاصة بالمنتجات: والمستهلكین، التجارة اإللكترونیة تغطي في نفس الوقت

لة والمتعددة ال المستعم، وسائل وطرق االتص...)القانونیة المالیة،(والسلع االستهالكیة والخدمات  والتجهیزات،

  2.معالجة المعلومات الرقمیة التي تحتوي المعطیات، النصوص، األصوات، الصور خصائصها المشتركة هي

أداء األعمال إلكترونیا، حیث تقوم " التجارة اإللكترونیة على أنها تعرف  ):EC(تعریف اللجنة األوروبیة  .3

كانت أو مرئیة أو مسموعة، كما أنها تتضمن العدید من األنشطة على أساس التبادل اإللكتروني للبیانات مكتوبة 

التجاریة الخاصة بتبادل السلع والخدمات، وٕاتمام عملیات البیع والشراء والتسلیم بالنسبة للمحتویات الرقمیة 

                                                   
، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر "أثر التجارة اإللكترونیة على مهنة المحاسبة والمراجعة" عادل رجب الزنداح، أسامة إبراهیم األزرق، 1

  .12، ص 2011
  .40، ص 2005ت الجامعیة، الجزائر،دیوان المطبوعا، "التجارة اإللكترونیة"إبراهیم بختي،  2
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ما بعد البیع والتحویالت اإللكترونیة لألموال والفواتیر اإللكترونیة والمزادات التجاریة، وعملیات التسویق وخدمات 

 1".وهي تشمل كال من السلع والخدمات وكذلك األنشطة التقلیدیة وغیر التقلیدیة 

 كما ومن أجل توضیح مفهوم التجارة اإللكترونیة أكثر وٕاعطاء تعریف دقیق لهذا المصطلح، سنقوم بشرحه

  :من خالل تفصیل المصطلح إلى كلمتین یلي

بر عن نشاط اقتصادي یتم من خالله تداول السلع والخدمات وهي كلمة تع: "التجارة " الكلمة األولى  ) أ

  فیما بین كال من الحكومات والمنشآت واألفراد وتحكمه عدة قواعد ونظم متفق علیها

وهي تعبر عن مجال أداء النشاط المحدد في الكلمة األولى، وبالتالي : "اإللكترونیة " الكلمة الثانیة  ) ب

داء للنشاط التجاري باستخدام الوسائط واألسالیب اإللكترونیة والتي تدخل التجارة اإللكترونیة أبفانه یقصد 

   2.اإلنترنت كواحدة من أهم هذه الوسائط

ط شكال من أشكال النشا" تمثل  التجارة اإللكترونیةابقا نخلص إلى أن ف المقدمة سیالتعار  خالل ومن

تصال التي تعمل كوسیط في شمل ذلك وسائل االوی ،طراف التبادل الكترونیاالتجاري، الذي ینطوي على تفاعل أ

من خالل  تسویة هذه العملیات بطریقة الكترونیة، وكذا عالن وعرض وتوزیع وبیع السلع والخدماتعملیات إ

  ."أدوات الدفع اإللكتروني 

  :خصائص التجارة اإللكترونیة: ثانیا

  3:نذكر منها، تجارة التقلیدیةتتمیز التجارة اإللكترونیة بعدد من الخصائص التي تمیزها عن ال

وثائق ورقیة أیة  اختفاء الوثائق الورقیة في المعامالت التجاریة حیث تتمیز التجارة اإللكترونیة بعدم وجود )1

 .إذ أن كافة اإلجراءات والمراسالت بین طرفي المعامالت تتم الكترونیا ،متبادلة في إجراء المعامالت

ساهم بشكل فعال في إتمام العملیات التجاریة بین طرفین على تحیث  نجاز الصفقات التجاریةالسرعة في إ )2

 .وجه السرعة دون الحاجة النتقال الطرفین والتقائهما في مكان معین وذلك لتوفیر الجهد والوقت والمال

ان عدم إمكانیة تحدید هویة المتعاقدین حیث تتیح للمنشأة التجاریة إدارة معاملتها التجاریة بكفاءة من أي مك )3

في العالم دون أن یؤثر ذلك على األداء، حیث أنه ال یمكن معرفة كافة المعلومات األساسیة عن الطرفین كما 

  .التقلیدیة هو الحال في التعامالت

                                                   
  .32، ص 2008منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، ، "التجارة اإللكترونیة والعولمة"السید احمد عبد الخالق،  1

  .  151، ص 2011، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، "مقدمة في التجارة اإللكترونیة وتطورها"أیمن سعد   2
  .17-15، ص ص 2011، دار المطبوعات الجامعة، مصر، "دولیا-التجارة الكترونیة عربیا"عماد مجدي عبد الملك،   3
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وكذلك  ،تسلیم المنتجات الكترونیا حیث أتاحت تسلیم بعض المنتجات الكترونیا أي التسلیم المعنوي للمنتجات )4

ال یوجد حتى اآلن  ، وهذا ألنهات الطبیة وهو ما یخلق تحدیا أمام السلطات المختصةبعض الخدمات كاالستشار 

 .آلیات متفق علیها إلخضاع المنتجات الرقمیة للجمارك أو الضرائب

حیث یوجد وسیط بین طرفي التعاقد هو جهاز الكمبیوتر والمتصل بشبكة  لكترونيوجود الوسیط اإل )5

 .ل التعبیر عن اإلرادة اإللكترونیة لكل من الطرفین المتعاقدین في ذات اللحظةالتي تقوم بنق ،االتصاالت الدولیة

 أنه في التجارة اإللكترونیة ال یوجد مجلس للتعاقد باشرة بین األطراف المتعاقدین وذلكغیاب العالقة الم )6

ن والمشتري قد یبعد لالتفاق على تفاصیل العقد المراد إبرامه بین األطراف المتعاقدة، فقد یكون البائع في مكا

 .عنه بآالف األمیال وقد یختلف التوقیت الزمني أیضا بین مكاني البائع والمشتري

التفاعل الجماعي بین عدة أطراف بمعنى أنه یستطیع أحد األطراف المعاملة إرسال رسالة الكترونیة إلى عدد  )7

  .                   كل مرة ال نهائي من المستقبلین في نفس الوقت دون الحاجة إلعادة إرسالها في

  .أنماط التجارة اإللكترونیة :المطلب الثاني

تصنف التجارة اإللكترونیة وفقا لعدة معاییر إلى عدة أنواع حیث یمكن تصنیف التجارة اإللكترونیة باالعتماد 

یمكن توضیح على أطراف التعامل التجاري ویمكن تصنیفها حسب درجة التقنیة في مراحل العملیة التجاریة، و 

  :أنماط التجارة اإللكترونیة في الشكل التالي
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  أنماط التجارة اإللكترونیة): 01(الشكل رقم 

    

  

  

–سواق الدولیة ومقومات إقامتها في الوطن العربي كخیار استراتیجي للتواجد في األ اإللكترونیةالتجارة "حسین شنیني،  :المصدر

  .204 ، ص2014لة، أطروحة دكتوراه تخصص إدارة أعمال، جامعة ورق ،"-وتحدیاتواقع 

  :ویمكن توضیح وشرح هذا الشكل كما یلي 

  : اإللكترونیة باالعتماد على أطراف التعامل التجاري ةالتجار  :أوال

  :للتجارة اإللكترونیة عدة أشكال تم وضعها وفقا ألطراف التعامل وتتمثل هذه األشكال في

 :B2B(Business to Business(مؤسسة أعمال  –التجارة اإللكترونیة بین مؤسسة أعمال  - 1

ویتم هذا النمط بین مؤسسات األعمال من خالل شبكة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، وذلك إلبرام الصفقات 

  1.التجاریة بتقدیم طلبات الشراء للموردین والعارضین وتسلیم الفواتیر وٕاتمام عملیات الدفع

 :B2C(Business to consumer(المستهلك  –التجارة اإللكترونیة بین مؤسسة أعمال  - 2

                                                   
  .76، ص 2009مكتبة المجتمع العربي، الطبعة األولى، األردن، ، "مدخل إلى تجارة الكترونیة"محمد أبو زلطة، زیاد عبد الكریم القاضي،   1

G2C    

تبادل المعلومات                : مثال

G2B  

  تبادل المعلومات: مثال

G2G  

  التنسیق: مثال

B2C  

  شراء وبیع: مثال

B2B  

  تبادل المعلومات: مثال

B2G  

  شتریاتالم: مثال

C2C  

  أسواق المزادات : مثال

C2B  

  طلب الشراء: مثال

C2G  

  دفع الضرائب: مثال
G        الحكومة

 

C  العمالء

  والمستهلكین

  B وحدة      

  األعمال

C العمالء B وحدة األعمال  G  الحكومة 
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ویطلق على هذا النمط تجارة التجزئة اإللكترونیة وتتم الصفقة بطریقة مباشرة مع المستهلك، حیث تقوم المؤسسة 

بعرض منتجاتها على متاجر إلكترونیة افتراضیة، وتقوم بترویج لبضائعها وتعقد الصفقات مع المستهلكین 

  1.الراغبین

     :G2B(Government to Business(مؤسسة األعمال  -لحكومة التجارة اإللكترونیة بین ا - 3

ویغطي هذا النمط من التجارة اإللكترونیة كل المعامالت بین المؤسسات والهیئات الحكومیة، ویظهر ذلك في 

المواقع اإللكترونیة التي تنشطها الحكومة لتنفیذ التعامالت التجاریة بینها وبین المؤسسات، ومن هذه المواقع 

 2.مواقع الممارسات العامة والمناقصات

 :G2C(Government to consumer(المستهلك  –التجارة اإللكترونیة بین الحكومة  - 4

ویقصد بها كافة المعامالت التي تجمع بین الحكومة والمستهلك، حیث أن الحكومة تسعى إلى تطویر ما تقدمه 

والبیانات أو تلبیة بعض المطالب وبتكلفة من خدمات للجماهیر سواء من حیث الحصول على المعلومات 

  3.قلیلة

 :consumer to consumer (C2C)التجارة اإللكترونیة بین المستهلكین  - 5

 وتقوم العالقة هنا بین مختلف المستهلكین، حیث یبیع مستهلك لمستهلك آخر مباشرة، وذلك بوضع المستهلك

عبر استخدام موقع للمزادات مثل موقع بیل المثال الرابط بینهم على سالن في موقعه كبیع أغراض شخصیة و إع

  4." إي باي" 

 : consumer to business (C2B) مؤسسة أعمال –التجارة اإللكترونیة بین المستهلك  - 6

، وهذا النمط من التجارة اإللكترونیة هو عكس ون ببیع السلع والخدمات للشركاتتضم األفراد الذین یقوم

  5.حیث أصبحت بعض البنوك تطلب خدمات من المستهلكین ،المستهلككات و ، أي یتم بین الشر  (B2C)نمط

                                                   
  .11 10، ص ص 2007الدار الجامعیة، الطبعة الثانیة، مصر،، "التجارة الكترونیة"د، طارق عبد العال حما  1
  .100، ص 2006الدار الجامعة، مصر، ، "التجارة واألعمال الكترونیة في المجتمع المعرفي"فرید النجار وآخرون،   2
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة ، مذكرة مقدمة "التجارة الكترونیة حقیقتها وواقعها في الجزائر"سمیة دیمش،   3

  .48، ص 2010/2011قسنطینة، الجزائر،
مرجع سبق "  -واقع و تحدیات–التجارة اإللكترونیة كخیار استراتیجي للتواجد في األسواق الدولیة ومقومات إقامتها في الوطن العربي "حسین شنیني،  4

  .206ذكره، ص 
  .24، ص2004جامعة قناة السویس، مصر، ، "التجارة اإللكترونیة"قندیل، نهلة احمد  5
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 : Non Business electronic commerceالتجارة اإللكترونیة غیر الربحیة - 7

یعتمد هذا النمط من التجارة اإللكترونیة على المنظمات غیر الهادفة للربح مثل المؤسسات الدینیة واالجتماعیة 

وذلك من  ،بحیث یمكن أن تحول نشاطها عبر الشبكة ،ع العام أو شرائح محددةحیث تركز على خدمة المجتم

  1.أو كنوع مواكبة التطورات التكنولوجیة ،أجل تخفیض التكالیف اإلداریة أو تحسین صورة المنظمة لدى العمالء

  :التجارة اإللكترونیة حسب درجة التقنیة في المعامالت التجاریة: ثانیا

، ویمكن توضیح وعلى تقنیة الوسیط أو الوكیل ،على درجة تقنیة العملیة اترونیة اعتمادتصنف التجارة اإللك

  2:ذلك في ما یلي

حیث تتضمن جمیع  ،ویطلق علیها التجارة اإللكترونیة المباشرة أو الكاملة :بحتةالالتجارة اإللكترونیة  )1

مثل شراء برمجیات من موقع  ،ترونیاالمنتجات التي یتم بیعها الكترونیا وجمیع مراحل النشاط التجاري الك

 .الكتروني على إنترنت وٕاتمام عملیة الدفع بشكل رقمي

وفي هذه التجارة یتم جزء من النشاط  ،مباشرةالوهي التجارة اإللكترونیة غیر  :التجارة اإللكترونیة الجزئیة )2

تتم عملیة التسلیم بشكل تقلیدي في حین  ،تم عملیة الشراء والدفع الكترونیان تمثل أ ،التجاري بشكل الكتروني

 .نظرا لطبیعة المنتج

  شروط وأدوات التجارة اإللكترونیة: المطلب الثالث

للتجارة اإللكترونیة عدة شروط یجب توفرها لتخلق بیئة یمكن ممارستها فیها كما لها عدة أدوات نقوم بتوضیحها 

  :  فیما یلي

  شروط ممارسة التجارة اإللكترونیة : أوال

نشیط التجارة اإللكترونیة وتكون متاحة ألي مجتمع، یتطلب وجود مقومات ومتطلبات لتحقیقها، وال تتحقق لت     

  :إال بالشروط التالیة

                                                   
  .27ص  ،مرجع سبق ذكره، "التجارة اإللكترونیة"نهلة احمد قندیل،  1
مذكرة لنیل  ،"جزائریةالدراسة استطالعیة لبعض مواقع التجارة اإللكترونیة لمؤسسات  -"معاییر تقییم جودة مواقع التجارة اإللكترونیة" شهرزاد عبیدي، 2

  .14، ص 2008/2009الجزائر،  -شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة الحاج لخضر باتنة
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وتشمل البنیة التحتیة الداعمة للتجارة اإللكترونیة، ومن أبرز مكونات هذه البنیة  :البنیة التحتیة اإللكترونیة .1

، وتشمل شبكة االتصال السلكي والالسلكي وأجهزة االتصاالت التي )ICT(قطاع تقنیة المعلومات واالتصاالت 

تكون في غایة السرعة والكفاءة، إضافة إلى توفر القطاعات المنتجة لتقنیة المعلومات، فهذه المكونات توفر 

 1.رة اإللكترونیةالبیئة التحتیة اإللكترونیة، التي تساعد على انتشار استخدام اإلنترنت وتهیئة البیئة المناسبة للتجا

وكذلك یجب توفر كفاءة أداء النظام المالي والمصرفي وقدرته على دعم عملیات التجارة اإللكترونیة والتوسع في 

  2.نظم الدفع اإللكتروني لتسییر إبرام معامالت مالیة مأمونة على الشبكة

ت ضرورة لدعم البیئة المالئمة یعتبر توفیر األنظمة والتشریعا :التشریعات واألنظمة للتجارة اإللكترونیة .2

للتجارة اإللكترونیة، سواء بإدخال تعدیالت على التشریعات القائمة بما یجعلها أكثر استجابة لمتطلبات التجارة 

اإللكترونیة، أو إصدار تشریع متخصص لتنظیم مختلف جوانب هذه التجارة، ابتداءا من إنشاء المواقع على 

جیل عناوینها ونظم التعاقد اإللكتروني وٕاثباته، وٕاجراءات تأمینها، حتى نظم سداد شبكة االتصال اإللكترونیة وتس

المدفوعات وضمانات تنفیذ التعاقدات وحمایة المستهلك في المعامالت الكترونیة وحقوق الملكیة الفكریة 

 3.والمعاملة الضریبیة والجمركیة للمعامالت إلكترونیة

ر البشریة المتخصصین في قطاع تقنیة المعلومات وشبكات االتصال تشمل الكواد :توفر الكوادر البشریة .3

واإلنترنت والبرامج التطبیقیة ذات العالقة بالتجارة عبر اإلنترنت، حیث تتطلب التجارة اإللكترونیة االستعداد 

 االستعداداإللكتروني أي المجتمع القادر وتكون لدیه الرغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر اإلنترنت ویكون 

وتوسیع دائرة الغرض ألفراد المجتمع  ،میةیاإللكتروني في أي مجتمع من خالل تطویر نوعیة األنظمة التعل

  4.لالستفادة منها حتى یصبح مجتمع ذا معرفة وثقافة تكنولوجیة

   أدوات التجارة اإللكترونیة: ثانیا

 :5یوجد العدید من أدوات التجارة اإللكترونیة نذكر منها

  الكتالوجات اإللكترونیة، المراكز التجاریة، الترویج عبر : الخاصة بعرض السلع والخدمات مثل اتاألدو

 .الوسائط المتعددة وغیرها اإلنترنت،

                                                   
  .85مرجع سبق ذكره، ص ، "مدخل إلى التجارة الكترونیة"محمد خلیل أبو زلطة، زیاد عبد الكریم القاضي،  1
  .14مرجع سبق ذكره، ص ، "لكترونیة على مهنة المحاسبة و المراجعةأثر التجارة اإل " عادل رجب الزنداح، أسامة إبراهیم األزرق، 2
  .15المرجع نفسه، ص  3
  . 86مرجع سبق ذكره، ص ، "مدخل إلى التجارة الكترونیة"محمد خلیل أبو زلطة، زیاد عبد الكریم القاضي،  4
مرجع سبق ، "واقع وتحدیات –ة ومقومات إقامتها في الوطن العربي التجارة اإللكترونیة كخیار استراتیجي للتواجد في األسواق الدولی"حسین شنیني،  5

  .197ذكره، ص 
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 من خالل شبكة  ،لكترونیاتبادل المستندات ا البرید اإللكتروني، :األدوات الخاصة بتبادل األعمال مثل

 .اقدات اإللكترونیةوالتع االتصال أو من خالل شبكة اإلنترنت

 الجمارك، األقمار بادل اإللكتروني لبیانات الشحن و الباركود للترقیم، الت :الخاصة بتسلیم السلع مثل األدوات

 .ة خط سیر الشحنات وتامین وصولهاذلك لمتابع، و الصناعیة

 تروني لطلبات قطع التبادل اإللك ،كتیبات الصیانة اإللكترونیة :الخاصة بخدمة قبل وبعد للبیع مثل األدوات

  .العیار، التبادل اإللكتروني للتامین

 التحویالت اإللكترونیة لألموال، التحویالت النقود اإللكترونیة، المحافظ  :الخاصة بنظم الدفع مثل األدوات

   .اإللكترونیة، البطاقات الذكیة
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  تهافوائدها، عقودها وتحدیا: التجارة اإللكترونیة: المبحث الثاني

تعد التجارة اإللكترونیة مثل التجارة العادیة تسیر وفق آلیات وضوابط لتحقیق تبادل تجاري الكتروني متوازن 

ستعمل آلیات ووسائل كاإلشهار والترویج لتحقیق أكبر المبیعات ت حیث ،وضامن لحقوق البائع والمشتري

جراء التعامالت عبر ولكن هناك عدة نتائج  بضائع، والمشتري یجب علیه االلتزام بالتسدید عند استالم الواألرباح

یر و إال أن بفضل تط ،قلة عبر الشبكة لالختراقتنظهور وسائل للغش واحتیال وتعرض المعلومات المكاإلنترنت 

وسریة التعامالت اإللكترونیة وتزرع الثقة في نفوس الناس  أمنزیادة  التي تساهم فيمجموعة من البرامج 

  .اء عبر اإلنترنتوتشجیعهم على الشر 

  مراحل إبرام عقود التجاریة اإللكترونیة: المطلب األول

 یتم بین طرفین عن بعد بدون ،إن العقود اإللكترونیة هي عبارة عن كل عقد یخص السلع والخدمات

أي یتم تكوین العقد وتنفیذه عن طریق االتصاالت اإللكترونیة، ولتتم هذه العقود یجب أن تمر  ،حضور شخصي

  :ة مراحل وهيبعد

حیث یقوم البائع أو المنتج ببناء موقع  ،في العقود اإللكترونیة یتم العرض عبر موقع الویب :مرحلة العرض .1

على شبكة اإلنترنت لعرض سلعته والخدمة التي یستطیع إنتاجها وتسویقها حسب طلب المشترین وخالل هذه 

معلومات المقدمة من صاحب المن خالل  ،طلوبةالمرحلة یتمكن المستهلك من التعرف جیدا على السلعة الم

معلومات الأي یجب توضیح هویة البائع أو المنتج وكل  ،ویجب أن یكون هذا العرض دقیقا وشامال ،الموقع

وسائل  مدة صالحیة العرض، سعر البضاعة، المواصفات الداخلیة والخارجیة للمنتوج بالصورة،و المتعلقة به، 

  1.بالبضاعة مثل الرسوم المصاریف المرتبطةو  الدفع

بمعنى یوافق أحد  التعبیر عن إرادة من وجه إلیه إیجاب بإبرام العقد،القبول و  ": القبول "مرحلة الطلب والدفع  .2

خذ العرض بجمیع شروطه الواردة مقابل شيء ذو قیمة كالنقود أو الملكیة أو الخدمات فإذا أاألطراف على 

ویمكن التعبیر عن القبول . وتطابقا تماما وانعقد العقد العرض بالقبول قىیكون قد التتفاق اتوصل الطرفان إلى 

  2.بمأل استمارة الكترونیة على الموقع أو تحریر رسالة الكترونیة وٕارسالها عبر البرید اإللكتروني

الشكل في هذه المرحلة یقوم العارض بتوفیر السلعة وٕاعدادها وتهیئتها لتسلیمها ب :مرحلة التنفیذ أو التسلیم .3

حیث تقوم هذه المرحلة على تسلیم السلعة وهنا التسلیم تحكمه الشروط المتفق  ،والطریقة المتفق علیها بینهما

                                                   
  .67مرجع سبق ذكره،  ص ، "التجارة الكترونیة حقیقتها وواقعها في الجزائر"سمیة دیمش،   1
  .68المرجع نفسه، ص   2
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وما تملیه طبیعة السلعة من جهة أخرى، وذلك ألنه یمكن أن تكون سلعة مادیة ویلزم تسلیمها  ،علیها من جهة

ام بحیث یستطیع المشتري إنزالها من على الوسائل بشكل مباشر أو تكون سلعة یمكن تحویلها إلى ملفات وأرق

وتحدث تسویة قیمة  ،اإللكترونیة مثل تذاكر السفر، ویقابل التنازل عن السلعة قیام المشتري بتنفیذ األمر بالدفع

المعاملة بالدفع الیدوي عند التسلیم نقدا أو بشیك، وقد یتم الدفع باستخدام بطاقات االئتمان أو النقود 

       1.ونیةاإللكتر 

  التجارة اإللكترونیة فوائد: المطلب الثاني

ما یخلق عنه اإلنترنت لدعم التبادل التجاري و إن الهدف األساسي وراء اندفاع األطراف المختلفة الستغالل تقنیة 

لقها خر مجموعة من المزایا التي تمجموعة من المزایا والمنافع المختلفة التي یحققها هذا األسلوب ومن هنا نذك

  .التجارة اإللكترونیة

  الفوائد بالنسبة للمؤسسات: أوال

ففي عصر المعلومات واالتجاه نحو قضاء ساعات  :اتحاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات  - 1

طویلة أمام نظم الحاسوب ومواقع اإلنترنت، تعد الحاجة ملحة إلى توافق األنماط التجاریة مع سمات 

هنا مكنت التجارة اإللكترونیة من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة هذا العصر وسلوكیاته، من 

وفي كال  ،قطاعات األعمالونیة والتجارة اإللكترونیة بین كالبیع عبر الوسائل اإللكتر  ،النشاط التجاري

وعرض المنتج وتحقیق العرض الشامل  ،المیادین أمكن إحداث تغییر شامل في طریقة أداء الخدمة

  2.تسویقلخیارات ال

ت التجارة حیث ألغ: الدخول إلى األسواق العالمیة وتحقیق عائد أعلى من األنشطة التقلیدیة  - 2

وهي بهذا تحقق ما تهدف إلیه االتفاقیات  اإللكترونیة الحدود والقیود أمام دخول األسواق التجاریة،

لكترونیة بطبیعتها تحقق ن التجارة اإلوالمفاوضات ألالتجاریة الدولیة ولكن دون قدر یذكر من الجهود 

  3.هذا الهدف

                                                   
  .34، مرجع سبق ذكره، ص "التجارة اإللكترونیة والعولمة"السید أحمد عبد الخالق،  1
  .114، ص 2009دار المناهج للنشر والتوزیع، األردن، ، "التجارة اإللكترونیة"سعد غالب یاسین، بشیر عباس العالق،   2
  .32، ص 2011منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، ، "التجارة اإللكترونیة تجارة بال حدود"عماد على السویح،   3
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ومن خالل إتاحة العرض الجید  ،من خالل االتصال الفعال وذلك :تسهیل عملیة نیل رضا الزبون  - 3

للخیارات والمقارنات والمعامالت الدقیقة المتكاملة عن المنتجات، األمر الذي قد یؤدي إلى اكتساب 

 1.میزة تنافسیةإخالص للزبائن لالسم التجاري وهذا بحد ذاته 

حیث تطوي التجارة اإللكترونیة المسافات وتعبر الحدود مما یوفر  :تواصل فعال مع الشركاء والعمالء  - 4

وتوفر التجارة اإللكترونیة فرصة جیدة للشركات لالستفادة  طریقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء،

إلى  في الشركات عى التجارة اإللكترونیةا یدمن الشركات األخرى فیممن البضائع والخدمات المقدمة 

 B2B.(2(الشركات 

على اإلنترنت في التسویق  اعتماد المؤسسات یتحقق ذلك من خالل: تسوق أكثر فعالیة وأرباح أكثر  - 5

وخدماتها في مختلف أسواق العالم بدون انقطاع طیلة ساعات الیوم وطیلة  یتیح لها عرض منتجاتهاو 

 3.ه الشركات فرصة أكبر لجني األرباحأیام السنة، مما یوفر لهذ

 استبدال محالت التجزئة والمكاتب المادیة ببناء مواقع علىخالل من  :تحقیق وفر كبیر في التكالیف - 6

 4.اإلنترنت، وتشمل هذه التكالیف نفقات الصیانة والتجهیز والدیكور وأجور عدد كبیر من العاملین

  5)العمالء(الفوائد بالنسبة للمستهلك  :ثانیا

 وال یتطلب األمر سوى النقر على الفأرة وتعبئة  ،توفیر الوقت والجهد حیث تكون األسواق مفتوحة بشكل دائم

 .البیانات

 زیادة خیارات المستهلك للشراء والمقارنة من شركات متعددة ومتباعدة جغرافیا. 

 رنت كالمنتدیات مثال أو تبادل الخبرات واآلراء بخصوص المنتجات عبر المجتمعات اإللكترونیة على اإلنت

 .عن طریق تقییم المنتجات

 سرعة وسهولة الحصول على السلعة في حالة بعض السلع الرقمیة مثل الكتب اإللكترونیة. 

  وفي وقت أسرع ةععن المنتجات دون أي ضغوط من الباإمكانیة الحصول على المعلومات الكاملة. 

 تمكن المستهلكون من خاللها الحصول على منتجات سهولة المشاركة في المزادات اإللكترونیة بحیث ی

 .فریدة والتي ال یمكن الحصول علیها تقلیدیا إال بسفر إلى مسافات بعیدة

 الحصول على أسعار منافسة وذلك النخفاض تكلفة التسویق بالنسبة للبائع. 

                                                   
  .33ص ، 2011منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، ، "اإللكترونیة تجارة بال حدودالتجارة "عماد على السویح،   1
  .116مرجع سبق ذكره، ص ، "التجارة اإللكترونیة"سعد غالب یاسین، بشیر عباس العالق،   2
  .116المرجع نفسه، ص   3
  .33ق ذكره، ص مرجع سب، "التجارة الكترونیة تجارة بال حدود"عماد علي السویح،   4
  .33المرجع نفسه، ص   5
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  1الفوائد بالنسبة للمجتمع: ثالثا

  مما یؤدي إلى تقلیل ،حیث تقلل الوقت المتاح للتسوق ،لهالتجارة اإللكترونیة تسمح للفرد أن یعمل في منز 

 .االزدحام المروري ویقود إلى تخفیض نسبة تلوث الهواء

 ث تسمح بعض البضائع أن تباع بأسعار زهیدة وبذلك یستطیع یبح ،تسمح برفع مستوى معیشة المجتمع

 .األفراد الذین دخلهم المادي لیس بالرفیع باقتناء تلك البضائع

  وتمكن أیضا من الحصول على  ،للناس أن یمتلكوا منتجات وبضائع غیر متوفرة في بلدانهم األصلیةتسمح

 .شهادات جامعیة عبر اإلنترنت

 الصحة، التعلیم، الخدمات االجتماعیة بسعر : التجارة اإللكترونیة تسیر توزیع الخدمات العامة مثل

  .منخفض وبكفاءة أعلى

  اإللكترونیةالتجارة تحدیات : المطلب الثالث

تتیح التجارة اإللكترونیة مزایا عدیدة للتبادل التجاري ومن الطبیعي أن تكون لهذا النمط من التجارة بعض 

  :المخاطر والتحدیات ویمكن تحدیدها كاآلتي

  انعدام الثقة فبعض من الزبائن ال تثق بالباعة المجهولین الذین ال یرونهم وال یثقون بالمعامالت غیر

 . بالنقد اإللكترونيالورقیة وال

 التجارة اإللكترونیة قد تسبب انهیار في العالقات الناس مع بعضها البعض. 

  األمن والخصوصیة هذه األمور مهمة جدا في عالم الشركة للمستهلك خصوصا في میدان األمان والذي

ارة اإللكترونیة والكثیر من الناس تحجم عن المشاركة في التج ℅100یظن الكثیر من الناس بأنها منیعة 

 2.بدواعي الخوف من الكشف عن خصوصیاتهم

 عدم المعاینة الفعلیة للمنتجات قد یخیب توقعات المشترین على السلع التي یشترونها. 

 انتشار ظاهرة القرصنة واختراق شبكات المعلومات الخاصة مما یهدد أموال المتعاملین. 

 ین لنفس التشریع المختص باإلنترنت وتعقد الوضع وجود مشاكل قانونیة وأهمها حمایة حقوق المتعامل

  3.القانوني للمتعاملین

                                                   
  . 50،  49، ص ص 2013، الطبعة األولى، دار الوائل للنشر، األردن،  "التجارة االلكترونیة"دمثیان المجالي، أسامة عبد المنعم،   1
  .51ص  المرجع نفسه،  2
  .34مرجع سبق ذكره، ص ،"التجارة اإللكترونیة تجارة بال حدود"عماد علي السویح،   3
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  وسائل الدفع اإللكترونیة: المبحث الثالث

لقد تطورت صناعة الخدمات المالیة بصورة مذهلة، وساعدت على توفیر نظم وتطبیقات جدیدة لكي 

توقف على مراریة التجارة اإللكترونیة یستفنجاح وا ،تستطیع تحقیق االستفادة القصوى من التكنولوجیا المتقدمة

وسائل الدفع التي یتم االعتماد علیها عند إتمام عملیة البیع، وٕان اتساع نطاق التجارة اإللكترونیة یسمح بتضاؤل 

  .دور النقود الورقیة والدفع التقلیدي أمام ازدهار الدفع اإللكتروني

  تعریف وسائل الدفع اإللكترونیة: المطلب األول

جل تسویة المعامالت المالیة اإللكترونیة تستخدم وسائل للدفع تختلف عن الوسائل التقلیدیة تتمیز من أ

  :، ویمكن تعریفها كما یليبطابع الكتروني

عبارة عن الصورة أو الوسیلة اإللكترونیة التقلیدیة للدفع والتي نستعملها في  : "هي وسائل الدفع اإللكتروني

أن وسائل الدفع اإللكترونیة تتم كل عملیاتها عن طریق : ساسي بین الوسیلتین هيالفرق األ حیاتنا الیومیة،

 1.التسدید اإللكتروني وال وجود للحواالت وال للقطع النقدیة

عملیة تحویل األموال هي في األساس ثمن لسلعة أو "  :بأنها بوسائل الدفع اإللكترونيویقصد أیضا 

ة الكمبیوتر وٕارسال البیانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي طریقة خدمة بطریقة رقمیة أي باستخدام أجهز 

  2.إلرسال البیانات

الوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام بعملیات الدفع " على أنها وسائل الدفع اإللكترونیةوتعرف أیضا 

  3"المباشر عن بعد عبر شبكات االتصاالت

  یةالدفع اإللكترون وسائل أنواع: المطلب الثاني

تعد التغیرات العالمیة التي شهدها عصرنا الحالي وتطور أسالیب التكنولوجیة الحدیثة المستخدمة في   

تطورت النقود حیث تم استحداث وسائلها و  ،سبب التساع نطاق التجارة اإللكترونیة ،كافة مجاالت حیاتنا

یمكننا تقسیم وسائل الدفع اإللكتروني ومن هنا  ،وظهرت بشكل جدید مناسب تماما لمعامالت التجارة اإللكترونیة

                                                   
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر،  ،"إحالل وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة باإللكترونیة دراسة حالة الجزائر"عبد الرحیم وهیبة،   1

  .30جامعة الجزائر، ص 
  .32المرجع نفسه، ص  2
  . 25، ص2002عة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ، الطب"مقدمة في التجارة اإللكترونیة العربیة"حجازي بیومي عبد الفتاح،   3
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النقود اإللكترونیة، بطاقات اإللكترونیة، الحافظات اإللكترونیة، شبكات اإللكترونیة، : أقسام وهي كاآلتيخمسة 

  .البطاقات الذكیة

  :النقود اإللكترونیة: أوال

الوقت ظهرت المشاكل  في منتصف التسعینات كان مفهوم التجارة اإللكترونیة في بدایة الظهور، وفي نفس

نظرا لعدم شعورهم بالراحة  ،استخدامها عبر اإلنترنت فض الكثیرونالخاصة باستخدام بطاقات االئتمان ور 

وذلك للمشاكل العدیدة التي تنجم عنها مما أدى إلى ضرورة البحث عن طرق آمنة وسهلة للدفع  ،الستخدامها

تي وفرت أول عملة الكترونیة أصدرها بنك أمریكي واحد ال Digicashوهكذا ظهرت أول شركة هي  ،الكترونیا

  1.النقدیة اإللكترونیة ecashوسمیت  St louisفي بلدة  Mark Twain Bank  وهو بنك

مجموعة من البروتوكوالت والتوقیعات الرقمیة التي تتیح للرسالة " : وتعرف النقود اإللكترونیة على أنها

حیث أن النقود اإللكترونیة أو الرقمیة هي المكافئ  ،ل العمالت التقلیدیةاإللكترونیة أن تحل فعلیا محل تباد

  2". اإللكتروني للنقود التقلیدیة التي اعتدنا تداولها

  :وتتضمن :البطاقات اإللكترونیة: ثانیا

في هذا النوع من البطاقات اإللكترونیة یكون للمشتري أو صاحب البطاقة رصید فعلي  :بطاقات الدفع - 1

تتنقل قیمة المشتریات من حساب المشتري  الشراء، وعند القیام بعملیة الخاص بالبطاقة في البنكبالحساب 

  3.إلى حساب البائع في خالل یوم أو اثنین ویستخدم البعض هذه البطاقات في سحب نقود من حسابهم

 ،الحقادید تتیح هذه البطاقة لحاملها الشراء على الحساب في الحال على أن یتم التس :بطاقة الصرف - 2

اء ذلك أي فوائد في ، وال یتحمل جر على حاملها أن یسدد قیمة مشتریاته مباشرة بمجرد إرسال الفاتورة لهف

  4.السداد أو الشراء وال تتجاوز فترة االئتمان فیها الشهر نالفترة ما بی

ركات البترول على ید ش 1914نشأت هذه البطاقة في الوالیة المتحدة األمریكیة سنة  :بطاقة االئتمان - 3

بحیث أصدرتها هذه الشركات لعمالئها لشراء ما یحتاجونه من منافذ التوزیع  ،وكان هذا أول ظهور لها

ثم تطورت هذه البطاقة واستخدمتها المحالت  وتسویة الحسابات في نهایة كل مدة محددة، ،التابعة لها

                                                   
  .128مرجع سبق ذكره، ص ، "التجارة واألعمال اإللكترونیة المتكاملة في مجتمع المعرفة " فرید النجار وآخرون،  1
  .47، ص 2005دار الفكر الجامعي، مصر، ، "البنوك اإللكترونیة"منیر الجنینیهي، ممدوح الجنینیهي،   2
  .117مرجع سبق ذكره، ص ، "التجارة واألعمال اإللكترونیة المتكاملة في مجتمع المعرفة"فرید النجار وآخرون،   3
  .44، مرجع سبق ذكره، ص "إحالل وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة بااللكترونیة دراسة حالة الجزائر"وهیبة عبد الرحیم،   4
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) VISA(طاقتین شهیرتین فیزا وبعدها ظهرت في أواخر الستینات من خالل ب 1التجاریة والفنادق،

 2).قرض(وتعرف على أنها بطاقة تتیح لحاملها الحصول على االئتمان ) Master cards( ماستركاردو 

أو ورقیة مصنوعة من مادة یصعب العبث بها  ةوتعرف أیضا بطاقة االئتمان على أنها بطاقة بالستیكی

ورقم حسابه حیث یملك  ،میل الصادر لصالحهیذكر فیها اسم الع- بنك أو شركة استثمار-تصدرها جهة ما

حیث یقوم التاجر بتحصیل تلك القیمة من جهة  الحاصل تقدیم تلك البطاقة للتاجر لتسدید ثمن مشتریاته،

  3.المصدرة التي تقوم بدورها باستیفاء تلك المبالغ من الحامل

  :كات اإللكترونیةالشی :ثالثا

ساحب إلى المسحوب علیه لفائدة طرف ثالث هو المستفید یعرف على أنه أمر بدفع مبلغ معین من ال

بطریقة إلكترونیة، فبعد أن یقوم المشتري بتحریر الشیك اإللكتروني ویقوم بتوقیعه توقیعا الكترونیا مشفرا یرسله 

وي بالبرید اإللكتروني إلى البائع هذا األخیر یقوم بالتوقیع علیه كذلك كمستفید ویرسله إلى جهة التخلیص ویحت

اسم الدافع، رقم حساب الدافع، اسم البنك، اسم المستفید، القیمة التي ستدفع وحدة العملة  الشیك على رقم الشیك،

  4.المستعملة، تاریخ الصالحیة، التوقیع اإللكتروني للدافع والتظهیر اإللكتروني لشیك المستفید

  :المحافظ اإللكترونیة :رابعا

ه على جهازه ویستخدم في تخزین البیانات والمعلومات الخاصة ن یحملهو برنامج یمكن للمستخدم أ

حیث إن مكونات .5بالبطاقات التي یملكها ویستخدمها في الشراء عبر الویب وكذلك المعلومات الشخصیة

البرمجیات التي یستخدمها المستهلك لجعل مشتریاته الكترونیة یشار إلیها باسم والیت الكتروني الذي یسمح 

ین معلوماته على القرص الخاص به ویحذف الحاجة إلى التحدیث المستمر للمعلومات مثل اسم للعمیل بتخز 

عنوان الدفع، ومعلومات المدفوعات والمحفظة اإللكترونیة تدعم عدة أنواع من البطاقات  الشاحن، العمیل،

  .6االئتمانیة والنقد الرقمي والشبكات الرقمیة والورقیة وأوامر الشراء

                                                   
  .41، ص 2008 مصر،، "وسائل الدفع االلكتروني"وائل نور بندق،  1
، 2004مارس  17-16-15الملتقى الدولي حول التجارة اإللكترونیة، جامعة ورقلة، أیام  ،)"األفاق والتحدیات(وسائل الدفع اإللكترونیة " نوال بن عمارة، 2

  .03ص 
  .25، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ، "وسائل الدفع االلكتروني"جالل عاید الشورة،  3
ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة  ،"المتطلبات الالزمة إلقامة وسائل الدفع االلكتروني على مستوى القطاع المصرفي"عباس بالفاطمي،  4

  . 06، جامعة جیجل، ص 2005جوان 7-6:منافسة، مخاطر وتقنیات، المنعقد أیام: المصرفیة في األلفیة الثالثة
  .121مرجع سبق ذكره، ص ، "التجارة واألعمال اإللكترونیة المتكاملة في مجتمع المعرفة"ون، فرید النجار وآخر  5

  .91، ص 2009المجموعة العربیة للتدریب والنشر، الطبعة األولى، مصر، ، "التجارة اإللكترونیة "سراج الدین محمد،   6
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  :اقات الذكیةالبط :خامسا

وهذه البطاقة  ،هي عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقیق یسمح بتخزین األموال من خالل البرمجة األمنیة

 وال تتطلب تفویض أو تأكید لصالحیة البطاقة من أجل نقل األموال من ،تستطیع التعامل مع بقیة الكمبیوترات

الخداع،  كیة تستطیع أن تتأكد من سالمة كل معاملة منومعالجات الموجودة في البطاقة الذ ،المشتري إلى البائع

 ،فعندما یقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع، فإن المعالج الدقیق الموجود في مسجل النقد اإللكتروني للبائع

  1.یتأكد من جودة البطاقة الذكیة من خالل قراءة التوقیع الرقمي المخزون في معالج البطاقة

  ایا وعیوب وسائل الدفع اإللكترونیةمز  :المطلب الثالث

  :فیما یلي وردهاعیوب نال تجعلنا نفضلها عن وسائل الدفع التقلیدیة كما لها الكثیر منلوسائل الدفع عدة مزایا 

  مزایا وسائل الدفع اإللكترونیة: أوال

الكتروني مزایا عدة حیث لكل وسیلة دفع الدفع التقلیدیة ممیزات تمیزها عن وسائل  اإللكترونیة لوسائل الدفع

  :نذكر منها

 : ویمكن تلخیصها فیما یلي :مزایا النقود اإللكترونیة .1

  بحیث یستطیع المشتري سداد قیمة  ،حیث تسهل النقود اإللكترونیة التعامالت: بسیطة سهلة االستخدام

دید من العمالت مع كما تتیح النقود اإللكترونیة فرصة التعامل بالع مشتریاته بمجرد األمر على حسابه اآللي،

 2.إمكانیة التحویل بین هذه العمالت بصورة لحظیة وبأي قیمة

  وفي أي وقت كان وذلك  ،یمكن تحویل النقود اإللكترونیة من أي مكان إلى آخر: ال تخضع للحدود

 3.یةوال تعترف بالحدود السیاس ،العتمادها على اإلنترنت أو على الشبكات التي ال تعترف بالحدود الجغرافیة

 4.حیث یمكن للمشتري أن یقوم بعملیة الشراء دون أن یكون مضطرا لتقدیم أي معلومات :السریة 

 یتیح نظام النقود الرقمیة أعلى درجات األمان الممكنة وذلك العتماده على وسائل األمان المبتكرة  :األمان

 5.لحمایة المعلومات المالیة المستعملة على شبكت اإلنترنت

                                                   
  .215جع سبق ذكره، ص مر ، "التجارة اإللكترونیة"دیمثان المجالي، أسامة عبد المنعم،   1
  .41، مرجع سبق ذكره، ص "دراسة حالة الجزائر - إحالل وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة باإللكترونیة"عبد الرحیم وهیبة،   2
  .86مرجع سبق ذكره، ص ، "التجارة اإللكترونیة"نهلة أحمد قندیل،   3
  .41عبد الرحیم وهیبة، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .41ص  المرجع نفسه،  5
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 تجري حركة التعامالت المالیة ویتم تبادل معلومات التنسیق الخاصة بها فورا في  :لدفعسرعة عملیة ا

الزمن الحقیقي دون الحاجة إلى أي وساطة مما یعني تسریع هذه العملیة على العكس مما لو كانت تتم 

 1.قبل ذلك بالطرف التقلیدیة

 2:مزایا البطاقات اإللكترونیة .2

 العملة  سداد في أي مكان في العالم وتحویلقابل البضائع ببطاقات القبولها عالمیا فیمكن أن تدفع م

 .بواسطة مصدر البطاقة

 توفیر الوقت والجهد والتكالیف بالنسبة للمشتري والبائع. 

  بالنسبة للشراء عبر اإلنترنت فإن بطاقة السداد عند ما یصل المستخدم إلى الفحص اإللكتروني فإنه یدخل

مات الشحن والفواتیر في المجاالت المناسبة إلكمال الصفقة، وال یحتاج المستهلك رقم بطاقة السداد ومعلو 

 .أي مادیة أو برامج إلكمال الصفقة

 3:مزایا البطاقات الذكیة .3

  ضعف من المعلومات أكثر من بطاقة البالستیكیة بشریط مغناطیسي 100قدرتها على تخزین أكثر من. 

 اءة االستخدام عن بطاقة االئتمان التقلیدیة وذلك ألن المعلومات تمثل البطاقة الذكیة أفضل حمایة ضد إس

 .التي توجد علیها مشفرة

  عیوب وسائل الدفع اإللكترونیة :ثانیا

  المخاطر بالنسبة للتجار حیث یحتمل أن یفقد مبیعات هامة بسبب بطاقات اإللكترونیة وال یدفع المستهلك

 .رسوما مباشرة الستخدام بطاقة السداد

  المشكلة قد یتعرض لها المشتري حیث أنك قد تخسر قیمة مشتریات یشتریها عبر اإلنترنت بسبب ونفس

 .وني لتاجر أو مقدم الكتروني وهميعملیة نصب على موقع الكتر 

  النقد اإللكتروني یتطلب نوعا خاصا من البرمجیات أو العناصر المادیة أو خبرة دقیقة حینئذ لن یكون

 4.ینمالئما الستخدام الكثیر 

                                                   
  .54منیر الجنبیهي، ممدوح الجنبیهي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .119مرجع سبق ذكره، ص ، "التجارة واألعمال اإللكترونیة المتكاملة في مجتمع المعرفة"النجار وآخرون،  فرید  2
  .125-124المرجع نفسه، ص ص    3
  .129مرجع سبق ذكره، ص، "ملة في مجتمع المعرفةالتجارة واألعمال اإللكترونیة المتكا"النجار وآخرون،  فرید   4
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  فتح والمشتري لدى نفس جهة التخلیص و ویعاب على الشیكات اإللكترونیة إلزامیة اشتراك كل من البائع

 .حسابات جاریة لكل منهما في نفس الجهة وهذا قد یمثل صعوبة أحیانا بالنسبة لكال الطرفین

 1.تكالیف إصدار البطاقات الذكیة مرتفعة عن باقي البطاقات البالستیكیة     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
مرجع سبق ، "-واقع و تحدیات–التجارة اإللكترونیة كخیار استراتیجي للتواجد في األسواق الدولیة ومقومات إقامتها في الوطن العربي "حسین شنیني،   1

  . 215-214ذكره، ص ص 
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  خالصة الفصل األول

وهذا  فعال في وسط عالم تسوده المنافسة الشدیدة وتنحصر فیه األسواق المحلیة للتجارة اإللكترونیة دور

أحدثت ثورة حقیقیة في مجال  فقد ،عالم یشهد تحوالت سریعة في عصر التبادل التجاري اإللكتروني ألننا في

تطور الهائل في اإلنترنت التي قامت بإعادة صیاغة االقتصاد العالمي ویأتي هذا نتیجة ال ،التجارة العالمیة

تجمع من خاللها   اإللكترونیة ألنهاتعتبر اإلنترنت الدعامة األساسیة في البنیة التحتیة للتجارة  وبذلكالجدید 

سعار وكذلك مفاوضات عن األ ،جمیع مراحل الضروریة إلتمام الصفقات التجاریة من عرض للسلع والخدمات

وبذلك أصبح موقع مؤسسة  ،وٕابرام العقود اإللكترونیة وكذلك آلیات السداد اإللكترونیة بواسطة النقود اإللكترونیة

وبذلك یجیب على المؤسسة  ،هو واجهتها األولى الذي تحاول من خالله استقطاب زبائنها في شتى أنحاء العالم

نت أن تأخذ بعین االعتبار جمیع معاییر الجودة في إنشاء التي ترید مزاولة نشاطها التجاري على شبكة اإلنتر 

 .المواقع اإللكترونیة



 

 

   

  

  

  الفصل الثاني  
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   :تمهید

شهد االقتصاد العالمي تغیرات جذریة خاصة على الصعید التقني والتكنولوجي، وذلك من خالل التحوالت   

لدول مواكبة هذه التقلبات الحدیثة، وذلك التي أنتجت واقعا من التواصل عبر االنترنت، وهذا ما حتم على ا

لالنفتاح على االقتصاد العالمي تسوده تنافسیة شدیدة، كما أشار إلیه تقریر التنافسیة العالمي بأن للدول الصغیرة 

من التنافسیة أكثر من الدول الكبیرة ، وذلك ألن التنافسیة تعطي لمؤسسات الدول الصغیرة  القدرة على االستفادة

  .شئة فرص كبیرة للخروج من السوق المحلیة الصغیرة إلى رحابة السوق العالميو النا

لقد اختلف معظم االقتصادیین وكذا الهیئات الدولیة االقتصادیة على تحدید مفهوم شامل ومحدد ودقیق 

صناعیة، خالل للتنافسیة، ففي بدایة السبعینات كانت التنافسیة مرتبطة بالتجارة الخارجیة، ثم ارتبطت بالسیاسة ال

الثمانینات، وفي سنوات التسعینات ارتبطت بالتطور التكنولوجي للدول، وفي الوقت الحاضر تعني التنافسیة قدرة 

  .الدولة على رفع مستوى معیشة مواطنیها

  :وعلى هذا األساس سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالیة

 .ماهیة التنافسیة: المبحث األول

 .أنواعها، محددات ومؤشراتها: لتنافسیةا :المبحث الثاني

  .في خلق التنافسیة اإللكترونیةرة دور التجا: المبحث الثالث
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  ماهیة التنافسیة: المبحث األول

دولة، فالتنافسیة  أو ا كانت عن مؤسسة أو قطاعیختلف مفهوم التنافسیة باختالف محل الحدیث فیما إذ

تختلف عن تنافسیة القطاع الذي یمثل مجموعة ففي السوق الدولي كسب حصة تسعى إلى المؤسسة على صعید 

تلفان عن تنافسیة الدولة التي تسعى یخ وهذین النوعین من التنافسیة ،من المؤسسات العاملة في صناعة معینة

  .ل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فیهالتحقیق معد

  وم التنافسیةمفه: المطلب األول

  :   یلي مستویات وهي كماویتم توضیح ذلك وفقا لثالث 

  مفهوم التنافسیة على مستوى المؤسسة: أوال

  :  یمكن توضیح مفهومها من خالل التعاریف التالیة    

القدرة : " التنافسیة للمؤسسة هيجاء في تقاریرها : م1991تعریف وزارة الصناعة والتجارة في إنجلترا سنة  .1

من النوعیة الجیدة، بالسعر المناسب وفي التوقیت المالئم، أي  على إنتاج السلع والخدمات المضبوطة والمطلوبة

    1".أنها تعني القدرة على تلبیة حاجات المستهلكین بكلفة أكثر من المؤسسات األخرى 

د عرفها من خالل ربطها بمؤشراتها حیث یرى بأن قو : م1995سنة في  " MC FETRIDGE" تعریف  .2

دیة بین اإلنتاجیة واألرباح من جهة والتكالیف وارتفاع الحصة السوقیة من التنافسیة تتحقق إذا كانت العالقة طر 

في الحصة جهة أخرى فكلما ارتفعت اإلنتاجیة وازدادت األرباح یجب أن یقابلها انخفاض في التكالیف وارتفاع 

             2.وهو شرط ضروري الكتساب میزة تنافسیة ،السوقیة

بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من  لكـــــــد المستهرة على تزویالقد " نعني بهاكما  :تعریف آخر .3

لهذه الشركة على الصعید العالمي في ظل غیاب  استمر مما یعني نجاحا مالمنافسین اآلخرین في السوق الدولیة، 

الموظفة في  نتاجإنتاجیة عوامل إنتاجیة عوامل اإلویتم ذلك من خالل رفع  الدعـــم والحمایة من قبل الحكومة،

 )العمل ورأس المال والتكنولوجیا(العملیة اإلنتاجیة 

                                                   
،                                "ولمة االقتصادیة ودورها في دعم جهود النمو والتنمیة في العالم التنافسیة كآلیة من آلیات الع"مصطفى أحمد حامد رضوان،  1

  .21،  ص 2011دار الجامعیة، اإلسكندریة ،
  .115، ص  2013مكتبة حسن العصریة، بیروت ، ،"االستثمار األجنبي والتنافسي الدولیة"عبد الكریم كاكي،  2
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القدرة على البقاء  "لتنافسیة على مستوى المؤسسة على أنها اومن خالل التعاریف السابقة یمكننا أن نعرف     

وهذا بهدف تلبیة  وذلك بوضع أسس متینة مبنیة على الجودة والتمیز والتكلفة ،واالستمرار وزیادة حصتها السوقیة

  ". حاجات المستهلكین بكفاءة أكثر أمام منافسیها

مقیاس على القدرة  ،ما ةال یعتبر نجاح تنافسیة أحد المؤسسات العاملة في دول وتجدر اإلشارة إلى أنه

ات هل محاكاتها في الشركة واحدة إلى عوامل استثنائیة ال تسحیث یمكن إرجاع نجاح شرك التنافسیة لتلك الدولة،

صناعة معینة  على القدرة وتنافسیةولهذا كان البد من التركیز  ،األخرى أو على صعید قطاع معین أو الدولة

نجاح مجموعة من الشركات المكملة لبعضها البعض في حیث أن  وكافة النشاطات المتعلقة والمرتبطة بها،

  .لهذا البد من التطرق إلى تنافسیة القطاعو  1.دلیل على وجود عوامل قوة في الصناعة ككل ،تحقیق میزة تنافسیة

  مفهوم التنافسیة على مستوى القطاع :ثانیا

مؤسسات قطاع معین في دولة ما على تحقیق نجاح قدرة  " :على أنها عاتعرف التنافسیة على مستوى القط

ك الدولة في هذه وبالتالي تمیز تل ،مستمر في األسواق الدولیة دون االعتماد على الدعم و الحمایة الحكومیة

على المنافسة في األسواق تكون قادرة  ،ع مؤسساتها بالقدرةتالصناعة ومن ثم فإن الصناعة أو القطاع الذي تتم

میزانه التجاري ومحصلة و من خالل الربحیة الكلیة للقطاع،  وتقاس تنافسیة صناعة معینة 2المحلیة والعالمیة،

كلفة والجودة للمنتجات على مستوى تإضافة إلى مقاییس متعلقة بالج، االستثمار األجنبي المباشر الداخل والخار 

         3.الصناعة

نا قد نجد رغم أن واإلمكانیات القطاعیة هامة ومعتبرة، تكون الوسائلوقد نفترض دراسة قطاع اقتصادي ما بأن 

 نتاجعوامل اإل نشاط،مكان ال :العوامل أهمهامن والتي ترجع باألساس إلى جملة  ،فروقا داخل نفس القطاع

  4.الظروف اإلنتاجیة، وعوامل أخرى ،عمر المؤسسة تشكیلة المنتجات،

  مفهوم التنافسیة على مستوى الدولة: ثالثا

                                                   
  30، ص2010، دار التعلیم الجامعي، االسكندریة، "سیة الدولیة وتأثیرها على التجارة العربیة و العالمیةالتناف"نیفین حسین شمت،  1
مذكرة ماجستیر إدارة إستراتیجیة، جامعة ، "مقاربة الموارد الداخلیة والكفاءات كمدخل للمیزة التنافسیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة"بوازید وسیلة،  2

  .08، ص 2011/2012سطیف، 
، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة "تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات العامة و الخاصة وفق المعاییر األداء اإلستراتیجیة"عطیة صالح سلطان،  3

  .305، ص 2008اإلداریة، القاهرة، 
  .13، ص 2010ص تجارة دولیة، جامعة ورقلة، مذكرة ماجستیر تخص، "بیئة األعمال وأثرها على التنافسیة الدولیة " بختة فرحات،  4
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تختلف تعاریف التنافسیة الدولیة حسب درجة التطور في االقتصاد، فیما إذا كانت دولة متقدمة أم دولة 

قدرة هذه الدول على النمو والحصول على حصة سوقیة في " یة هي نامیة، حیث في الدول النامیة تعني التنافس

المجاالت التي تتوفر فیها فرصة لتحویل المیزات النسبیة التي تملكها إلى میزات تنافسیة باإلضافة إلى إیجاد 

أما  المزید من المزایا التنافسیة عبر تبني مجموعة من اإلصالحات الهیكلیة و السیاسات االقتصادیة المناسبة

بالنسبة للدول المتقدمة فالتنافسیة تعني قدرتها على الحفاظ على موقعها الریادي في االقتصاد العالمي من خالل 

اإلبداع واالبتكار، وذلك بعد أن قامت بتحقیق االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج أي أنها وصلت إلى مستویات 

  1.لنمو المستدام إلى االعتماد على االبتكارمرتفعة من اإلنتاجیة، ولم یتبق أمامها في تحقیق ا

ا معقدا ومتعدد الجوانب كغیره من الظواهر االقتصادیة واالجتماعیة المتشبعة الدولیة مفهوم وتعتبر التنافسیة

التنافسیة  والقطاع أقل تشبعا وتعقیدا من على المستوى الجزئي أي على مستوى المؤسسة ومفهوم التنافسیة

 تم الكتاب والهیئات الدولیة بوضع مفاهیم للتنافسیة الدولیة ولقد تعدد هذه التعاریف المقدمة علىالدولیة ولهذا اه

  :فسیة الدولیة إلىهذا المستوى ویمكن تقسیم تعاریف التنا

 :التنافسیة التي تستند على األوضاع التجاریة الخارجیة للدول فقط: المجموعة األولى .1

فیكون القتصاد البلد قدرة تنافسیة  ارتباطا وثیقا بالمیزان التجاري للبلد، إن هذا النوع من التنافسیة یرتبط

ولكن لیس بالضرورة أن تكون هناك قوة تنافسیة  ،عالیة إذا حقق میزانها التجاري فائض والعكس صحیح

ید فقد یكون هناك فائض ولكن لیس لسبب وجود العد ،رد وجود فائض في میزانها التجاريالقتصاد الدولة بمج

الطبیعة قد یقابله تخلف  عن الموارد ناتجةوجود نوع واحد من بل ل ،متنوع من الصادرات نتاج نشاط اقتصادي

لتنافسیة اقتصاد  وبالتالي لیس مقیاس دقیق ،هذا المورد كلي لصادرات أخرى خارج وانعدام ،اقتصادي في البلد

حیث تقاس قوة د  یة للدول ترتبط بالمیزان التجاري للبلالتنافسیة باالستناد إلى األوضاع التجارة الخارج، فالدولة

والعكس تكون تنافسیتها متدهورة إذا حققت  ،الخارجي لفائضتنافسیة البلد بمدى تحقیق تجارتها مع العالم 

ل القدرة على االبتكار ، وهذا لیس مقیاس حقیقي ألنه یهمتجارتها مع العالم الخارجي عجزا في میزانها التجاري

  2.وروالتط

 :یة المستندة إلى مستویات المعیشةالتنافس: المجموعة الثانیة .2

قدرة الدولة على  : "ویمكن تعریفها على أنها ترتبط التنافسیة بمدى تحقیق الدولة لمستویات معیشة مرتفعة،

د مقاسا بمعدل نمو نصیب الفر  تحقیق مستویات مرتفعة من خالل تحقیق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي،

                                                   
 http://www.ncosyria.com 11 ,01/03/2015 15:. 4، ص 2011، لتنافسیة في الفكر االقتصاديالمرصد الوطني السوري للتنافسیة، ا 1
  .117مرجع سبق ذكره، ص  ،"االستثمار األجنبي والتنافسیة الدولیة" عبد الكریم كاكي،  2
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توفیر دخل حقیقي مستدام، تحسین المستوى : "أما اإلتحاد األوروبي یعرفها بأنها ،" من الناتج المحلي اإلجمالي

  1".المعیشي وتوفیر مناصب عمل لكل الطالبین للشغل 

 :مستویات المعیشة معاإلى األوضاع التجاریة الخارجیة و التنافسیة المستندة : المجموعة الثالثة .3

  :من خالل التعاریف التالیةوم التنافسیة في هذه المجموعة مفه یمكن توضیح

الدرجة التي تستطیع عندها " لتنافسیة الدولیة تمثل ا: )OCDE(تعریف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  . أ

والسوق العادلة إنتاج سلع وتقدم خدمات بمتطلبات األسواق الدولیة، وفي نفس  ،دولة ما في ظل التجارة الحرة

  2.على الدخل الحقیقي لألفراد الدولة وزیادة على المدى الطویل علیها أن تحافظت یجب الوق

  :على أنها قدرة البلد علىیعرفها : IGC(3(تعریف معهد التنافسیة الدولیة  . ب

 أن ینتج أكثر وأكفأ نسبیا، ویقصد بالكفاءة: 

  .ا التقنیة والتنظیمنتاجیة واستعمال الموارد بما فیهمن خالل تحسینات في اإل :تكلفة أقل - 

  .وفقا ألفضل معلومات السوق وتقنیات اإلنتاج :ارتفاع الجودة - 

في المكان والزمان ونظم التورید باالستناد  المحلیة وهي الصلة مع الحاجات العالمیة ولیس فقط :المالئمة - 

  .ة في اإلنتاج والتخزین واإلدارةیإلى معلومات حدیثة عن السوق ومرونة كاف

  ذات قیمة مضافة  ذلك تكونبو  ،السلع المصنعة والتحول نحو السلع عالیة التصنیع والتقنیة ثر منأن ببیع أك

یتحصل على عوائد أكبر متمثلة في دخل قومي أعلى للفرد ذو نمو  وبالتالي ،عالیة في السوق الخارجي والمحلي

 .مطرد كأحد عناصر التنمیة البشریة

 شرة بما یوفره البلد من البیئة مناسبة وبما ترفعه االستثمارات األجنبیة االستثمارات األجنبیة المبا أن یستقطب

 .المعني من مزایا تنافسیة التي تضاف إلى المزایا النسبیة االقتصاد

قدرة الدولة  " یرى أن التنافسیة تعبر عن :تعریف مجلس التنافسیة لصناعیة األمریكي التنافسیة الدولیة. ج

وفي نفس الوقت تحقیق مستوى معیشة  ،التي تقابل األذواق في األسواق العالمیة على إنتاج السلع والخدمات

   4." متزایدة على المدى الطویل

                                                   
  14مرجع سبق ذكره، ص ، "یئة األعمال وأثرها على التنافسیة الدولیةب": بختة فرحات 1
، ص 2008، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، "اإلدارة اإلستراتیجیة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات العامة والخاصة"عادل رزق،  2

366.  
  .05،  ص 2003، 24سلة جسر التنمیة المعهد العربي للتخطیط، الكویت، العدد ، سل"القدرة التنافسیة وقیاسها"محمد عدنان ودیع،  3
  .07مرجع سبق ذكره، ص ، "مقاربة الموارد الداخلیة والكفاءات كمدخل للمیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة"بوازید وسیلة،  4
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معدل اإلنتاجیة الذي تستغل به الدولة مواردها البشریة والمالیة "  یعرف التنافسیة بأنها :تعریف مایكل بورتر. د

  .1ولة واإلقلیم المعنيوتحدد اإلنتاجیة مستوى المعیشة في الد والطبیعیة،

تحقیق الدولة للتوازن في میزانها التجاري، " ر مفهوم التنافسیة في هذه المجموعة إلىیشی: تعریف آخر .و

وبما أن هدف أي دولة هو تحقیق نمو  2باإلضافة إلى قدرتها على تحسین مستویات المعیشة ألفرادها،

إلى توفر سیاسات اقتصادیة رشیدة ومالیة وتنظیمیة  اقتصادي، وجب توفر بیئة مناسبة ومنفتحة له، إضافة

  3".وتسییر فعال عندها تكون له القدرة على النمو وتحسین األداء 

قدرة الحكومات على توفیر ظروف مالئمة " تعاریف السابقة نستخلص أن التنافسیة هيومن خالل ال

إلى األسواق العالمیة  النفاذ بمنتجاتها ،تستطیع من خاللها المؤسسات العاملة في قطاع معین أو إقلیم معین

  ".وذلك بهدف زیادة نمو معدل الناتج الداخلي الخام 

  التطور التاریخي للتنافسیة: المطلب الثاني

، من بینها النمو والتنمیة االقتصادیة وازدهار الدول وهذا ما إن تداخل مفهوم التنافسیة مع مفاهیم أخرى

التغییر المستمر لمفهوم  تنافسیة إضافة إلى عامل مهم أال وهو دینامیكیةیصعب من تحدید تعریف ومضبوط لل

التنافسیة واختالفها من مرحلة إلى أخرى وتباینت التفسیرات والتحلیالت، حیث بدأت فكرة التنافسیة في الظهور 

تها فترات من في فترة السبعینات أین عرفت حدوث أزمتین بترولیتین، والتي تل 4والبروز على الصعید العالمي

الكساد، تمیزت بمعدالت تضخم العالمیة في الدول الصناعیة، وكذا ظهور منافسة حقیقیة من قبل المنتجات 

الیابانیة، مما أدى إلى ظهور اتجاه نحو تقسیم المؤسسات الكبیرة إلى وحدات إستراتیجیة صغیرة، تقوم باستباق 

عالیة، ولقد أصبح عالم األعمال یتصف بالتغیر والتطور التغیرات في البیئة الخاصة بها والتعامل معها بف

المستمر والسریع، مما یمنح الفرص للمؤسسات التي تكون مستعدة لها، وتشكل تهدیدا على تلك التي یتعامل 

  5.معها ببطء

                                                   
  .29مرجع سبق ذكره، ص ، "ة االقتصادیة التنافسیة كآلیة من آلیات العولم"مصطفى أحمد حامد رضوان،  1
المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات،  ،)"حالة الجزائر(دور الحكومات في تدعیم التنافسیة "بریش عبد القادر،  محمد،زیدان  2

  .15، ص 2005مارس  09-08جامعة ورقلة، 
  .118عبد الكریم كاكي، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .12مصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  4
، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في "البیئة والمیزة التنافسیة"عیسى الدراجي،  5

  .15، ص 2010نوفمبر 9-8الدول العربیة، الشلف، 
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السیاسیة واالقتصادیة في المجتمع  انتابت األوساطوفي بدایة عقد الثمانیات ظهرت حالة من الهلع والقلق 

األمریكي خوفا من تراجع مكانة االقتصاد األمریكي في االقتصاد العالمي، كانت تلك حالة نشأت نتیجة للتراجع 

الكبیر في المیزان التجاري األمریكي الذي كان نتیجة لضعف مستوى جودة المنتجات األمریكیة، وارتفاع كلفة 

عن تحول الوالیات المتحدة األمریكیة في  رأس المال واستمرار العمل بأسالیب إنتاج لیست حدیثة، وفضال

في العالم وفقدانه لجزء كبیر من حصتها في السوق العالمي لصالح  الثمانیات من أكبر دائن إلى مدینمنتصف 

القلق لدى األوساط االقتصادیة والسیاسیة في  ترتب ، حیث)الیابان، ودول أوربا الغربیة(منافسیها في تلك الفترة 

كي، األمر الذي رتب ظهور ما یسمى بالتنافسیة الوطنیة على أیدي علماء إدارة األعمال المجتمع األمری

الساسة  ومؤشراتها، والهدف منها كان حثاألمریكیین، فظهرت العدید من الكتابات حول مفهوم التنافسیة 

كیة لقمة الهرم االقتصادي األمریكیین على إتباع آلیة التنافسیة بهدف الحفاظ على اعتالء الوالیات المتحدة األمری

م، ویضم هذا المجلس عدد كبیر من 1986العالمي، وكانت نتیجة ذلك إنشاء مجلس التنافسیة األمریكي عام 

صفوة المجتمع األمریكي من رؤساء ومدیري الشركات والقیادات العالمیة وأساتذة الجامعات واستهدف هذا 

ریكي، والتحاور ونشر التقاریر والمؤشرات التي تهدف إلى زیادة المجلس رفع مستوى الوعي العام لدى الرأي األم

اإلنتاجیة ودفع النمو االقتصادي ورفع مستوى معیشة المواطن األمریكي، وفي أعقاب انهیار اإلتحاد السوفیتي 

ینایر  ومن ثم انهیار المعسكر االشتراكي العالمي في عقد التسعینیات نتج عنه، قیام منظمة التجارة العالمیة في

اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة تبنت المؤسسات المالیة العالمیة الدعوات إلى االندماج  و رواج السیاساتم، 1995

في السوق العالمي الرأسمالي المفتوح وٕاتباع آلیات العولمة وخاصة للدول النامیة من أجل تحقیق معدالت تنمیة 

  1.الهتمام بالتنافسیة الوطنیةمرتفعة في تلك الدول كان نتیجة ذلك أن زاد ا

  أهمیة التنافسیة: المطلب الثالث

كونها المحرك األساسي لالقتصاد وضرورة من ضرورات النهوض به، حیث تكمن أهمیة التنافسیة في 

جانب، وبین الوحدات والمؤسسات األجنبیة من جانب  أصبحت التنافسیة بین الوحدات والمؤسسات المحلیة من

التحول الكبیر الذي شهده االقتصاد الوطني وٕاحدى ركائز وهذا لتجنب سلبیات سیاسة آخر تمثل عالمة 

  :االحتكار وتكمن أهمیة التنافسیة فیما یلي

  تعظیم االستفادة من الممیزات التي یوفرها االقتصاد العالمي والتقلیل من سلبیاته، حیث یشیر تقریر التنافسیة

رة على االستفادة من مفهوم التنافسیة من الدول الكبیرة، ذلك أن التنافسیة العالمي إلى أن الدول الصغیرة أكثر قد

  2.العالمي الرحابة السوق المحلیة إلى محدودیة السوقتعطي للشركات في الدول الصغیرة فرصة الخروج من 

                                                   
  .16-15ان، مرجع سبق ذكره، ص ص مصطفى أحمد حامد رضو  1
  .305، مرجع سبق ذكره، ص "تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعاییر األداء اإلستراتیجي"عطیة صالح سلطان، 2
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  1.بتأهیل العناصر الفنیة والرفع من الكفاءة اإلدارةتحسین جودة المنتج المحلي 

 والخدمات في السوق الدولیة واستخدام  من حواجز انسیاب السلع احدتجاري العالمي الكبیر إن االنفتاح ال

نظام الحصص الكمیة، فضال عن التطورات التكنولوجیة واالهتمام بالجودة العالیة في إنتاج لتلبیة رغبات السوق 

تجد أن كل المنشآت االقتصادیة في  المحلیة والدولیة ومع االهتمام بالبیئة والمحافظة على الموارد من االستنزاف

 العالم نفسها أمام تحدي المنافسة من قبل المنشآت المحلیة والدولیة غیر ان هذه المنافسة توفر لهذه المنشآت

فرصة التطور من خالل اتخاذ خطوات العملیة الالزمة لزیادة اإلنتاجیة والتي تؤدي إلى زیادة معدالت النمو 

 2.لموارد االقتصادیة المتاحةواالستفادة المثلى من ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .130، ص 2009رقلة، مذكرة ماجستیر تخصص تجارة دولیة، جامعة و ، "تسهیل التجارة كأداة لتعزیز القدرة التنافسیة"حلیس عبد القادر، 1
ماستر تخصص اقتصاد دولي، جامعة  ، مذكرة)"2013-2007(دراسة للعوامل المؤثرة على تصنیف الجزائر وفق التنافسیة الدولیة لفترة" أسماء رومان، 2

  .23، ص 2014محمد خیضر بسكرة، 
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  مؤشراتهاو  محددات ،أنواعها: التنافسیة :المبحث الثاني

تشمل التنافسیة عدة جوانب تتمثل أساسا في الحصة السوقیة وتحقیق األرباح بشكل مستمر، باإلضافة إلى  

على البحث والتطویر، والید المؤهلة بغیة التحكم الجید في التكنولوجیا والقدرة على االختراع واالبتكار واالعتماد 

الوصول إلى هدف أساسي یتمثل في تحقیق رفاهیة عالیة لألفراد ورفع مستوى معیشتهم، وكذلك تعتمد على 

سیاسات فاعلة من قبل الحكومات والشركات، ومن هنا أصبحت التنافسیة إحدى المحاور الرئیسیة التي هي من 

  .منظماتاهتمامات الحكومات والدول وال

  أنواع التنافسیة :المطلب األول

مایكل " قامت العدید من الكتابات على تقسیم التنافسیة لعدة أنواع، وكان أبرزها التقسیمات التي قدمها 

إما تنافسیة على أساس التمییز والتكلفة أو تنافسیة على أساس  قسم التنافسیة لمؤسسة إلى نوعین، حیث "بورتر 

، وأیضا یوجد أنواع )تنافسیة اللحظیة والقدرة التنافسیة(كذلك هناك تقسیمات بارزة للتنافسیة االختالف والتمیز، و 

  :أخرى للتنافسیة، وفیما یلي نذكر هذه األنواع حسب تقسیماتها

 :1مؤسسة تقسم إلى نوعینحیث یرى أن التنافسیة على صعید  :تقسیم مایكل بورتر: أوال

تتمیز بعض الشركات بقدرتها على إنتاج وبیع المنتجات المتداولة في : تنافسیة عن طریق التمییز والتكلفة .1

 .األسواق بسعر أقل من منافسیها ومن ثم تكتسب میزة تنافسیة وهذه تنشأ من قدرة الشركة على التقلیل والتكلفة

دمات حیث تتمیز الشركات بقدرتها على إنتاج وتقدیم سلع أو الخ: التنافسیة عن طریق االختالف والتمیز .2

 .یكون فیها شيء مختلف ذو قیمة لدى العمالء بحیث تنفرد به عن المنافسین

 :التنافسیة حسب معیار الزمن: ثانیا

  :تنقسم التنافسیة بین المؤسسات وفقا لهذا المعیار إلى

 یة واحدة غیر أنه ال یجب أنتعتمد على النتائج اإلیجابیة المحققة خالل دورة محاسب :التنافسیة اللحظیة .1

ل بشأنها لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف أخرى جعلت المؤسسة في وضعیة تتفاء  .2

 2.احتكاریة

                                                   
  .33-32مصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  ،"تعزیز تنافسیة المؤسسة من خالل تحقیق النجاح اإلستراتیجي"،دالطیب داودي، محبوب مرا 2

  .3، ص  12،2007
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 وهي التي تستند على مجموعة من المعاییر حیث أنها تربطها عالقات متداخلة فیما بینها، :القدرة التنافسیة .3

وتبقى المؤسسة صامدة في بیئة مضطربة، التنافسیة فكل معیار یعتبر ضروري ألنه یوضح جانبا من القدرة 

ة طویلة وبنظر  المستقبلیة، فإن القدرة التنافسیة تختص بالفرصخالف التنافسیة اللحظیة  ال یكفي بمفردهولكنه 

  1.استغالل المدى من خالل عدة دورات

 :على صعید الدولة التنافسیة: ثالثا

  :یوجد نوعین من التنافسیة وهما

تتعلق مباشرة بسعر الصرف، فهي تمثل القدرة على البیع في األسواق الخارجیة  :التنافسیة السعریة .1

للمنتجات المحلیة بسعر یساوي أو أقل لسعر منتجات تلك الدولة، وهذا إذا اعتبرنا أن بلدین لهما نفس تكالیف 

سعر الصرف  برحیث یعتاإلنتاج فإن سعر الصرف یمكن أن یعطي امتیازا تنافسیا لواحدة من هاتین الدولتین، 

أداة الربط بین االقتصاد المحلي واالقتصادي العالمي، ویؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع 

األجنبیة في السوق المحلیة، وبالتالي جعلها أقل قدرة على المنافسة في األسواق االقتصاد المحلي، ویرفع قدرة 

  2.یةالسوق المحلي على المنافسة في األسواق العالم

وتشمل التنافسیة النوعیة، فإن بعض الكتاب یتكلمون عن المكونات غیر السعریة  :التنافسیة غیر السعریة .2

في التنافسیة التي تشمل باإلضافة إلى النوعیة والمالئمة عنصر اإلبداع التكنولوجي، فالدولة ذات المنتجات 

وجود المؤسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة في المبتكرة وذات النوعیة الجیدة واألكثر مالئمة للمستهلك وب

  3.السوق یتمكن من التصدیر سلعة حتى ولو كانت أعلى سعر من السلع المنافسة

 :التنافسیة الظرفیة والتنافسیة المستدامة :رابعا

 لةتنافسیة الدو بین نوعین من  WEF 2000یمیز تقریر التنافسیة العالمیة للمنتدى االقتصادي العالمي لعام 

  4:وهما

عملیات المؤسسات وٕاستراتیجیاتها وترتكز على مناخ األعمال و  :"CCI"ودلیلها  )الجاریة(التنافسیة الظرفیة  .1

 .الخ...والحصة من السوق –النوعیة  –التكلفة  –التزوید : وتحتوي على عناصر مثل

                                                   
، 2002،، مذكرة ماجستیر، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر"المیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة ،مصادرها،تنمیتها وتطویرها"، عمار بوشناف 1

  .11ص 
 .22مرجع سبق ذكره، ص ، )"2013- 2007(دراسة للعوامل المؤثرة على تصنیف الجزائر وفق التنافسیة الدولیة لفترة"أسماء رومان،  2
  .07دویس محمد الطیب، مرجع سبق ذكره، ص  3
المنافسة واإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات : لدولي حول، الملتقى ا"مؤشرات قیاس التنافسیة وضعیاتها في الدول العربیة"عائشة عمیش، حداد وعلي،  4

  .20، ص 2010نوفمبر  9-8الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، الشلف 
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جي ورأس المال البشري وترتكز على اإلبداع التكنولو  :"GCI"ودلیلها ) الكامنة( التنافسیة المستدامة .2

البحث والتطویر، الطاقة اإلبداعیة  والفكري، وتحتوي على عناصر مثل التعلیم ورأس المال البشري واإلنتاجیة

 .الوضع المؤسسي وقوى السوق

  محددات التنافسیة :المطلب الثاني

ومدى تنافسیته وقدرته  تعتبر محددات التنافسیة في أي اقتصاد من األمور الهامة التي تحددها متانته وقوته

في االندماج العالمي، لذلك وضع بورتر مجموعة من المحددات تجعل من الدولة بیئة مالئمة للمؤسسات لخلق 

وتنمیة قدراتها التنافسیة والتي تمثل أربعة محددات أساسیة ومحددین ثانویین، جمعت في نسق متكامل یعرف 

  :بنموذج الماسة، وهذه المحددات هي

  :وتضم أربعة محددات نوجزها في ما یلي :ددات رئیسیةمح: أوال

الرأسمالیة  (یرى بورتر أن هذه العوامل تتضمن إضافة إلى عوامل اإلنتاجیة العادیة  :ظروف عوامل اإلنتاج  .1

، الموارد المختصة المرتبطة بحاجات خاصة بالصناعات، خاصة الموارد )الموارد البشریة، الموارد الطبیعیة

البحوث ودراسات السوق، إضافة إلى البنیة التحتیة واالتصاالت باإلضافة إلى أن االعتماد على  راكزمو المعرفیة 

الید العاملة أو مصادر الموارد األولیة ال تمثل میزة كبیرة في الصناعات التي تستعمل العلم بصفة كثیفة، وعلیه 

زایا مهمة دون االعتماد الكلي علیها كما فإن توفر ید عاملة رخیصة أو مادة أولیة منخفضة التكلفة تشكل م

ترتبط فعالیة هذه العوامل بمدى وفرتها ومالءتها وسهولة وصول المؤسسات إلیها بمقدار ما تتوفر وتنخفض 

 1.تكلفتها وتزداد فعالیاتها وكفاءاتها بمقدار ما تكون محققة للمیزة التنافسیة لالقتصاد

على الطلب المحلي، لكن میدانیا قد یحدث غیر ذلك، إذ أن  رلعولمة الطلب أن تؤثیمكن : 2ظروف الطلب .2

تركیبة وطبیعة السوق المحلیة غیر متساویة بالنسبة لجمیع المؤسسات، فیما یخص كیفیة تصویر احتیاجات 

یعطي لطلب المحلي  الصناعات حیثالزبائن، فهمها والتأقـــــــــــلم معها، فالبلد الذي یملك میزة تنافسیة في 

ؤسسات نظرة واضحة عن االحتیاجات المتزایدة، إذ أن المحلیین یدفعون المؤسسات نحو اإلبداع واالبتكار للم

بسرعة تفوق المنافسین األجانب، نجد أن الجانب النوعي للطلب المحلي هو الذي أكسب هذه المؤسسات میزة 

 .تنافسیة

فروع النشاط األكثر انتشارا داخل البلد ثم  كما أن اهتمام المؤسسات في السوق المحلیة یعطي األولویة إلى

زبائنها المحلیون هم االنتقال إلى األقل انتشارا، ویمكن لمؤسسات بلد ما أن تستفید من المیزة التنافسیة إذا كان 

                                                   
  .131، مرجع سبق ذكره، ص "االستثمار األجنبي والتنافسیة الدولیة"عبد الكریم كاكي،  1
  .42مرجع سبق ذكره، ص ، "سیة بیئة األعمال وأثرها على التناف"بختة فرحات،  2
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مما یدفع  ،األكثر تقدما أنهم یحددون االحتیاجات ر صرامة على المستوى العالمي، إذاألكثر ثقافة واألكث

نجد أن شروط الطلب یمكن أن تجلب مزایا تجعل المؤسسات تستجیب لمختلف إلى اإلبداع، حیث بالمؤسسات 

  .التحدیات

ففي الیابان مثال المساكن ضیقة ومزدحمة، تأثیر الحرارة والرطوبة وارتفاع تسعیرة الكهرباء، كل هذه      

وائیة ذات الجودة العالیة والتكلفة التحدیات جعلت المؤسسات الیابانیة رائدة في مجال إنتاج المكیفات اله

المنخفضة، ومن هنا یمكن القول أن بإمكان الزبائن المحلیون أن یدفعوا بمؤسسات بلدهم إلى البحث عن المیزة 

  .وذلك عندما تكون االحتیاجات المحلیة أكثر من تطورا مقارنة مع بقیة الدول

رة الصناعة على والتغذیة دور هام في قدللصناعات المرتبطة  :ظروف الصناعات المرتبطة والمغذیة .3

كون مرتبطة ومساندة أنه یجب أن تكون للدولة صناعات ذات مستوى عالمي تالمنافسة الدولیة، وهذا یعني 

ة أو صناعات محددة أو في ثراء المیزة التنافسیة للدولة في أنشطلبعضها البعض، األمر الذي یساهم في إ

العمالء أو تلك ك التي تشترك معا في التقنیات والمدخالت وقنوات التوزیع و لتبوالصناعات المرتبطة  ،أجزاءها

ما الصناعات المغذیة أو المساندة فهي التي تمد الصناعة محل الدراسات دم منتجات متكاملة، إالتي تق

  .بالمدخالت لإلنتاج

امل في تحقیق المیزة ویمثل تواجد الصناعة كجزء من التجمعات الصناعیة عامال أساسیا، ومن أهم العو  

أن المنافسة تتأثر بوجود هذه التجمعات من خالل زیادة إنتاجیة PORTER التنافسیة دولیا، حیث یرى 

المؤسسات وزیادة قدرتها على االبتكار مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة في المستقبل وتشجیع إقامة مؤسسات 

  1.جدیدة

وٕاعادة  ،بورتر أن اختالف أهداف المؤسسة وأهداف العاملین بهایؤكد  :إستراتیجیة هیكل المنظمة والمنافسة .4

وجود بما أن ، ، تلعب كلها دورا هاما في المقدرة التنافسیة للمؤسسةمل والتركیز على العمال المؤهلینتنظیم الع

وسعیا نحو التحسین والتطویر  ،مزاحمین أقویاء في الصناعة یحفز المؤسسة على تطویر قدراتها وكفاءتها

اإلستراتیجي للمؤسسة قویا، كلما ساعد باختصار كلما كان الوضع التنافسي و ، و إنتاجیتهالزیادة من لواإلبداع 

 2.ذلك على استخالص میزات تنافسیة هامة تعطي التفوق للمؤسسة على منافسیها

                                                   
  .72، ص 2008-2007أطروحة دكتوراه تخصص تسییر مؤسسات، جامعة باتنة، ، "التسویق و المزایا التنافسیة"سامیة لحول،  1
تقى أثار وانعكاسات اتفاق ، مل"اإلبداع التكنولوجي لتنمیة القدرات التنافسیة لالقتصاد الجزائري في ظل اتفاق الشراكة األورو جزائري"، بن صویرة مسعود 2

  .65، ص 2006، 14-13الشراكة على االقتصاد الجزائري، جامعة االغواط، 
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ى الرغم من ، فإنه علیوضح تنافسیة الصناعة، ولیس الدولة" بورتر"ذج وبتحلیل المحددات السابقة فإن نمو 

للدول  ال یمكن تحدید التنافسیة بالنسبةفي الوقت الحاضر إال أنه  أن عنوان كتابه هو المیزة التنافسیة للدول،

  1.النماذج السابقةباألمر السهل اعتمادا على التي تعتمد على اقتصادیات فوقیة یعتمد بعضها على بعض 

  :وتضم :المحددات المساعدة والمكملة: ثانیا

الصناعات األمر الذي یعطي لألحداث العابرة أو تعتمد محددات المیزة التنافسیة في مختلف  :صدفةدور ال .1

فوائدها بعض المنافسین وتجلب  التطورات التي تقع خارج نطاق سیطرة وتحكم الحكومات والتي یمكن أن تبطل

یاسیة للحكومات األجنبیة تغییرا في الموقع التنافسي بسبب التغیرات الطارئة مثل الحروب، القدرات الس

االختراعات الجدیدة، التقدم التقني، الكوارث الطبیعیة، توقف أو تعطیل تكالیف المدخالت االنتقاالت في 

وعلیه األسواق المال العالمیة ومعدالت الصرف، تدفع الطلب العالمي أو اإلقلیمي وغیرها من التغیرات الطارئة، 

 2.ـــــــــــــقرار الذي یسمح باالنتقال إلى مواقع المنافسةمن حیث اتخاذ الـــــ تؤثر الصدفة

یكمن دور الدولة في تأثیرها على المحددات األربعة الرئیسیة المكونة لنموذج الماسة بطریقة  :دور الدولة .2

إیجابیة أو سلبیة حیث یظهر دور الدولة بالنسبة للصناعات المرتبطة والمدعمة بطرق عدیدة من خالل الرقابة 

على الرسائل و اإلعالن والدعایة أو عن طریق اإلجراءات التي تتخذها لتنسیق الخدمات المتبادلة بین 

المؤسسات ویبرز أیضا دورها في توجیه إستراتیجیة وبنیة ومنافسة المؤسسات، وفي السیاق ذاته یظهر اتجاه 

رسة ومهما یكن من أمر فالحاجة إلى تدخل یرى أن للدولة دورا هاما أال یتعدى الرقابة واإلشراف، أي الدولة الحا

بر مازالت في حاجة ماسة إلى دور اك فهذه األخیرةالدولة في الدول المتقدمة تختلف عنها في الدول النامیة 

للدولة لتوفیر البنى األساسیة وتقدم الدعم للصناعات و المؤسسات وكذا تكییف التشریعات والموارد القانونیة 

ها اتاقتصادیورفع السیاسات الكفیلة للنهوض بستثمارات األجنبیة المباشرة والتكنولوجیا لتمكینها من جذب اال

 3.وتنمیتها

  

  

  

                                                   
  .94، ص 2000الدار الجامعیة ،اإلسكندریة،  ،"العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة"عمر صقر،  1
، 09، مجلة العلوم االقتصادیة، جامعة باتنة، العدد"الماسي لبورتر أثر ركائز المیزة التنافسیة لصناعة الدواء في الجزائر باستخدام نموذج"سامیة لحول،  2

  .42، ص 2000
نوفمبر  9 -8الشلف  ،"المنافسة واإلستراتیجیة التنافسیة الصناعیة في المحروقات في الدول العربیة"الملتقى الدولي الرابع حول صوریة معموري،  3

  . 10، ص 2010
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  )ماسة بورتر(محددات المیزة التنافسیة الدولیة :  (02)الشكل رقم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مذكرة ، "جزائر،المغرب، تونسال: التنافسیة وٕاشكالیة االندماج في االقتصاد العالمي دراسة حالة"،كلثوم كبابي: المصدر 

  .36، ص2008ماجستیر، تخصص اقتصاد دولي، جامعة باتنة، 

    مؤشرات قیاس التنافسیة: ب الثالثالمطل

تناولت العدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة عدة مؤشرات لقیاس التنافسیة، والهدف منها توفیر مزید من 

قارنات بین الصناعات والمؤسسات في الدول المختلفة، ومن ثم المعلومات حتى تمكن من تحقیق العدید من الم

ال یمكن حصر التنافسیة في قائمة من العوامل فحسب، بل إدراك ومعرفة وٕاصغاء دائم بكل ما یحیط بالمؤسسة 

من التغیرات، وبناءا على ذلك وضع معاییر معبرة وقواعد مضبوطة تساعد على معرفة درجة التنافسیة مقارنة 

  .فسین قصد تحسین األداء التنافسي وضمان استمراریةبالمنا

ونظرا لعدم تطابق مفهوم التنافسیة بین الخبراء والباحثین وعلى مستوى المؤسسة أو على مستوى الصناعة  

  .ومفهوم التنافسیة على مستوى البلد، ولهذا یكون من األفضل تحلیل مؤشرات التنافسیة على المستویات الثالث

ة وطبیعة أالمنش استراتیجیة

 المنافسة

 أحوال الطلب على الصناعة

 الصناعات المرتبطة والصناعات

 المساندة

وامل اإلنتاجأحوال ع  

الدور 

 الحكومي

 أحداث 

 الصدفة
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  التنافسیة على مستوى المؤسسة مؤشرات: أوال

المؤشرات األكثر  والمقارنة مع المنافسین، فإنإن تنافسیة المؤسسة تتجسد أكثر من خالل العالقة بالعمالء 

  :قیاسا لها هي

 حصة من السوق مؤشرا وكذلك تشكل تشكل الربحیة مؤشر كافیا على التنافسیة الحالیة، :الربــــــــــــحــــــــیة .1

 أي أنها ال تتنازل عن الربح لمجرد عرض رفع حصتها السوقیة ،افسیة إذا كانت المؤسسة تعظم أرباحهاعلى التن

تنافسیة الحالــــــــــیة لن الوبذلك فإن  ،ولكن المشروع یمكن أن یكون تنافسیا في سوق تتجه في ذاتها نحو التراجع

  .للربحیة المستقبلیةتكون ضامنة 

التي ترید البقاء في السوق ینبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القیمة الحالیة وٕاذا كانت ربحیة المؤسسة 

بالقیمة السوقیة لها، فإن نسبة القیمة السوقیة للدین برؤوس األموال الخاصة بالمؤسسة ألرباح المؤسسة تتعلق 

  .االمشروع لیس تنافسی على تكلفة استبدال أصولها وٕان كانت نسبة أصغر من الواحد فإن

تعتمد المنافع  المستقبلیة للمؤسسة على اإلنتاجیة النسبیة وتكلفة عوامل إنتاجها، وكذلك على الجاذبیة 

النسبیة لمنتجاتها على امتداد فترة طویلة، وعلى إنفاقه الحالي على البحث والتطویر، أو البراءات التي یتحصل 

تعتبر عنصرا هاما الكتساب الجاذبیة ومن ثم النفاذ  إضافة إلى العدید من العناصر األخرى، إن النوعیةعلیها، 

   1.إلى األسواق والمحافظة علیها

إذا كانت تكلفة الصنع  ،تكون المؤسسة غیر تنافسیة حسب النموذج النظري للمنافسة النزیهة :تكلفة الصنع .2

ل اإلنتاج مكلفة كثیرا ها أو عوامیتالنخفاض إنتاج إما ، ویعزى ذلكتتجاوز سعر منتجاتها في األسواق ةالمتوسط

كل هذا في حالة قطاع نشاط ذو  ،سییرا غیر فعالر على أنها توٕانتاجیة ضعیفة یمكن أن تفسأو السببین معا، 

فیمكن أن یعزى ذلك إلى كون تكلفة الصنع  ،ما إذا كان قطاع النشاط ذو منتجات متجانسةإ منتجات متنوعة،

  .المتوسطة ضعیفة مقارنة بالمنافسین

فة الصنع المتوسطة بالقیاس إلى تكلفة المنافسین تعتبر مؤشرا كافیا عن التنافسیة في فرع نشاط ذي إن تكل

إنتاج متجانس ما لم یكن ضعف التكلفة على حساب الربحیة المستقبلیة للمؤسسة، ویمكن لتكلفة وحدة العمل أن 

املة تشكل النسبة األكبر من التكلفة تمثل بدیال جیدا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة الید الع

  2.اإلجمالیةـ ولكن هذه الوضعیة یتناقص وجودها

                                                   
  .11، مرجع سبق ذكره، ص"سیة وقیاسها القدرة التناف"محمد عدنان ودیع،  1
  .10مرجع سبق ذكره، ص  ،"براءة االختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات والدول"دویس محمد الطیب،  2
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عن آلیة قیاس الفاعلیة التي تحول المؤسسات فیها  PTFیعبر هذا المؤشر :اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج .3

هذا اإلنتاج،  اصرولكن هذا المفهوم ال یوضح مزایا ومساوئ تكلفة عن ،مجموعة عوامل اإلنتاج إلى منتجات

وكذلك  الدولیة،المستویات المحلیة و ومن الممكن مقارنة اإلنتاجیة الكلیة للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات على 

یمكن إرجاع نموها سواء إلى التغیرات التكنولوجیة وتحرك مؤشر التكلفة نحو االنخفاض أو إلى تحقیق وفورات 

في األسعار المستندة للتكلفة الحدیة، ویمكن تفسیر اإلنتاجیة الضعیفة  الحجم كما یتأثر دلیل النمو باالختالفات

   1.باإلدارة أقل فاعلیة أو بدرجة من االستثمار غیر فاعلة أو كلیهما معا

من الممكن لمؤسسة ما أن تكون مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلیة  :الحصة من السوق .4

تجاه اویحصل هذا عندما تكون السوق المحلي محمیة بعوائق  الدولي، المستوى تنافسیة علىبدون أن تكون 

نیة ولكنها غیر قادرة على االحتفاظ سسات الوطنیة أن تكون ذات ربحیة آكما یمكن للمؤ  التجاریة الدولیة،

سیها ، ولتقدیر االحتمال لهذا الحدث یجب مقارنة تكالیف المؤسسة مع تكالیف منافعند تحریر التجارة بالمنافسة

  .الدولیین المحتملین

ضمن قطاع نشاط ما ذي إنتاج متجانس، فإنه كلما كانت  تعظیم المنافع في هناك توازنعندما یكون  

التكلفة الحدیة للمؤسسة ضعیفة مقارنة بتكالیف منافسیها، كلما كانت حصتها من السوق أكبر كانت المؤسسة 

حصة من السوق تترجم إذن المزایا في اإلنتاجیة أو في تكلفة أكثر ربحیة مع افتراض تساوي األمور األخرى، فال

  .عوامل اإلنتاج

وفي قطاع نشاط ذي إنتاج غیر متجانس فإن ضعف ربحیة المؤسسة، یمكن أن یفسر باألسباب أعاله  

ولكن یضاف إلیها سببا أخر هو أن المنتجات التي تقدمها قد تكون أقل جاذبیة من منتجات المنافسین بافتراض 

تساوي األمور األخرى، إذ كلما كانت المنتجات التي تقدمها المؤسسة أقل جاذبیة، كلما ضعفت حصتها من 

  2.السوق ذات التوازن

  المؤشرات التنافسیة على قطاع النشاط االقتصادي: ثانیا

االقتصادي حینما تكون المعطیات عن المؤسسة التي تشكله یمكن حساب مقاییس تنافسیة قطاع النشاط 

اء اجر ة، وهذه المقاییس تمثل متوسطات وقد ال تعكس أوضاع مؤسسة معینة ضمن الفرع المدروس، إن یافك

على هذا المستوى ذات  تحلیل التنافسیة على مستوى قطاع النشاط االقتصادي، یشترط أن تكون المتوسطات

                                                   
  .47مصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .6 – 5عائشة عمیش، حداد وعلي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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تولیفة المنتجات، عوامل (ثل معنى وفوارق مؤسسات القطاع محدود، وتعود تلك الفوارق عادة إلى مسببات عدة م

  1).وعوامل أخرى - الحجم الظروف التاریخیة - عمر المؤسسة - اإلنتاج

مؤشرات  –وأبرز المؤشرات المستخدمة في قیاس تنافسیة القطاعات الصناعیة فهي مؤشرات التكالیف واإلنتاجیة 

  :ما یليدلیل التجارة ضمن الصادرات نبینها فی –التجارة و الحصة من السوق الدولي 

فیه ) FTP(یكون فرع النشاط تنافسیا إذا كانت اإلنتاجیة الكلیة للعوامل  2:تكالیف اإلنتاجیةالات مؤشر  - 1

متساویة أو أعلى منها لدى المشروعات األجنبیة المزاحمة أو كان مستوى تكالیف الوحدة بالمتوسط یساوي أو 

ذلك إجراء المقارنات الدولیة حول إنتاجیة الید العاملة یقل عن تكالیف الوحدة للمزاحمین األجانب وغالبا ما یتم ل

ومن الممكن تعریف دلیل تنافسیة تكلفة الید العاملة لفرع النشاط في  CUMOأو التكلفة الوحدویة للید العاملة 

 :بواسطة المعادلة التالیة Tفي الفترة  Jالبلد 

CUMOIJT=WIJT*RJT/(Q/l)JIT                                  

  :حیث 

Wijt  : تمثل معدل أجر الساعة في فرع النشاطi  والبلدj  في خالل الفترةt.  

Rjt  : تمثل معدل سعر الصرف للدوالر األمریكي بعملة البلدj   خالل الفترةt. 

/(Q/l)JIT : تمثل اإلنتاج الساعي في فرع النشاطi  والبلدj  في خالل الفترةt.  

 : kمعادلة التالیة عن التكلفة الوحدویة للید العاملة النسبیة مع البلد ومن الممكن التعبیر من خالل ال

CUMOIJKT=CUMOIJT /CUMOIKT                                                  

  :بالنسبة إلى مثیالتها من البلدان األجنبیة لسبب أو أكثر مما یلي Jللبلد  CUMOویمكن أن ترتفع 

  والرواتب بشكل أسرع مما یجري في الخارجأن یرتفع معدل األجور.  

 أن ترتفع إنتاجیة الید العاملة بسرعة أقل من الخارج.  

 ارتفاع قیمة العملة المحلیة بمقیاس لعمالت البلدان األخرى.  

                                                   
  .51بق ذكره، ص مصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع س 1
  . 14-13دویس محمد الطیب، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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إن ارتفاع التكلفة الوحدویة النسبیة بسبب ارتفاع في األجور أو في زیادة في السعر الصرف یكون مرغوبا     

كس زیادة جاذبیة صادرات البلد أو قیمتها في البلدان األجنبیة أو بزیادة في تكلفة العدول للعمال إن كان یع

بالبلد، وٕاال فالتكلفة الوحدویة للبلد ینبغي أن تهبط بالمقارنة مع تكلفة شركائه التجاریین، وهذا التراجع یمكن أن 

  1.للعملةض یخفتاألجور أو یستلزم تحسینات في اإلنتاجیة أو هبوط في 

یستعمل المیزان التجاري كذلك الحصة من السوق الدولیة  :مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولیة - 2

عادة كمؤشرات عن التنافسیة على مستوى فرع النشاط، وهكذا ففي نطاق التبادل الحر فإن فرع النشاط یخسر 

من المستوردات الوطنیة الكلیة تتزاید  تنافسیة عندما تتناقص حصة الصادرات الوطنیة الكلیة، أو أن حصته

لسلعة معینة أخذا باالعتبار حصة تلك السلعة في اإلنتاج  أو االستهالك الوطنیین الكلي، كما أن فرع النشاط 

یخسر تنافسیته عندما تتناقص حصته من الصادرات الدولیة اإلجمالیة لسلعة معینة أو أن تتصاعد حصته من 

   2.ین االعتبار حصة البلد المعني في التجارة الدولیةالواردات الدولیة أخذ بع

مقیاسا للتنافسیة مستندا على المیزة التنافسیة الظاهرة  1990أنشأ بورتر  :المیزة النسبیة الظاهرة - 3

)RCA :Revealed Comparative Advantage index ( ویمكن حسابه لبلد ماj  لمجموعة منتجات أو

 :  كالتالي  iفرع نشاط 

                   

، و یجب االهتمام iیمتلك میزة تنافسیة نسبیة ظاهرة للمنتج  jأكبر من الواحد فإن البلد RCAIJعندما تكون  - 

من الواردات  ℅ 7من الصادرات الدولیة و  ℅ 6بالمیزان التجاري لفرع النشاط فإن فرعا صناعیا تبلغ حصته 

  3.الدولیة ال یمكن اعتباره تنافسیا

یبین هذا الدلیل الصالت التجاریة ضمن الصناعات وكلما ارتفعت قیمته كلما  :دلیل التجارة بین الصادرات - 4

 . دل ذلك على تقدم في البلد المعني

في " HAVRYL YSHYN ET KUNZET" ستعمال طریقة دلیل التجارة بین الصناعات بینت دراسات أجرهاوا

دة صناعیة متقدمة بالمقیاس إلى دول أخرى في العالم فالدلیل أن الدول العربیة ال تملك قاع .1997سنة 

                                                   
  . 14، ص ق ذكرهدویس محمد الطیب، مرجع سب 1
  .17محمد عدنان ودیع، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .7عائشة عمیش، حداد وعلي ،مرجع سبق ذكره، ص  3



                                                             ةاإلطار النظري للتنافسی                                       :     الثاني الفصل

41 

 

لفترة  0.189ن الذي حدث حیث انتقل من على الرغم من التحس 1994/ 92ترة لف 0.25ضعیف ال یتجاوز 

  NAFATA.1  لدول 0.733، وللدول الصناعیة 0.878مقابل  84/1986

  مؤشرات التنافسیة على مستوى الدول :ثالثا

احثین على ضرورة استعمال عدة مؤشرات لقیاس تنافسیة دولة ما، والبدائل المتوفرة لذلك تتمثل أكد معظم الب

في مالحظة تطور الدخل الحقیقي حسب الفرد أو اإلنتاجیة، أو النتائج التجاریة للدولة، وكذلك تنتشر العدید من 

، منظمة WEFمنتدى االقتصادي العالمي ، وال IMDالمعهد الدولي لتنمیة اإلدارة ( المنظمات والهیئات الدولیة 

تقاریر سنویة تتضمن مؤشرات تهدف إلى تصنیف دول العالم بداللة معاییر مختلفة ...)   UNاألمم المتحدة

  .الخ...على التنافسیة، والتطور البشري الحریة االقتصادیة تكلفة األعمال

  : ل ما یليومن أهم المؤشرات التي تقیس تنافسیة الدو  :المؤشرات الجزئیة .1

أن ترشید استعمال الثروات والموارد الطبیعیة وحسن استغالل رؤوس  :نمو الدخل الحقیقي للفرد . أ

األموال الوطنیة من خالل تجمیع المدخرات، استثمارها محلیا، وتشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة  

مل تؤدي إلى تعظیم ثروة البلد وتحریر قطاع التجارة الخارجیة مما یخدم المجموعة الوطنیة، كلها عوا

من زیادة تدفق النقد األجنبي لتحسین قیمة العملة الوطنیة، وزیادة الصادرات وتقلیل من الواردات، 

وبالتالي تحقیق فائض من المیزان التجاري، الذي یؤدي إلى إعطاء التوازن لمیزان المدفوعات، كلها 

زیادة حجم االستهالك الداخلي الذي ینعكس على عوامل تزید من الدخل الحقیقي للفرد، وبالتالي 

رفاهیة األفراد، فنمو الدخل الحقیقي لألفراد هو مؤشر على قوة ومتانة االقتصاد، وعلى النمو اإلیجابي 

واالزدهار االقتصادي وعلى رفع من تنافسیة االقتصاد الوطني وبالتالي، فإن نمو الدخل الحقیقي 

  2.فسیة الوطنیةلألفراد هو مؤشر هام على التنا

تقترح الدراسات المتخصصة ثالثة مقاییس رئیسیة للنتائج التجاریة المواتیة لبلد ما  :النتائج التجاریة . ب

فائض مطرد في المیزان التجاري، حصة مستقرة أو متزایدة من السوق الدولیة، تطویر تركیب : هي

  3.فة المرتفعةالصادرات نحو المنتجات ذات الثقافة العالیة  أو القیمة المضا

 إن اكتساب اقتصاد الدولة قدرة تنافسیة عالیة یؤدي إلى ارتفاع الطلب على  :رصید المیزان التجاري

منتجات شركاته، وبالتالي ارتفاع صادرات البلد نحو الخارج بعد تلبیة الطلب المحلي، مما یقلل من 

                                                   
  .53مصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .157-156سبق ذكره، ص ص  عبد الكریم كاكي، مرجع 2
  .21محمد عدنان ودیع، مرجع سبق ذكره، ص  3
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في المیزان التجاري للبلد، فرصید واردات البلد لصالح زیادة الصادرات الذي یؤدي إلى تحقیق فائض 

   1.المیزان التجاري هو مؤشر هام على التنافسیة االقتصاد الوطني إن لم یكن أهم مؤشر

 إن التركیز المعطى لتركیب الصادرات یربط مقاربة التنافسیة  :تركیب الصادرات وحصة السوق

إلنتاجیة، وقد استعمل بعض الباحثین المعتمدة على النتائج التجاریة مع التنافسیة المستندة إلى نمو ا

تقنیة تقیس نسبة الصادرات لدولة ما الناجمة عن القطاعات ذات القیمة المضافة المرتفعة  لكل 

عامل أو القطاعات ذات الثقافة العالیة، فإذا كانت هذه النسبة كبیرة نسبیا أو تتصاعد فهذا یسمح 

  .قطاعات التي تكون فیها األجور مرتفعةباالفتراض وجود أو تحسین المیزة النسبیة في ال

إن مما سبق ال یعني حتما أن إنتاجیة دولة ما أو دخل الفرد فیها یتقدمان بإیقاع أكبر منها في الخارج، ولكن 

یعني فقط أن اإلنتاجیة تزید في القطاعات المنتجة للسلع القابلة للمتاجرة وذات القیمة المضافة المرتفعة للفرد، 

    2.ما یتم في القطاعات األخرى للسلع القابلة للمتاجرةبشكل أسرع م

  :المؤشرات الموسعة  .2

  :تتمثل في المؤشرات التي أصدرتها بعض الهیئات الدولیة التالیة

 )IMD(تقریر المعهد الدولي لتنمیة اإلدارة  . أ

االقتصادي  یصدر هذا المعهد سنویا ومقره سویسرا منذ بدایة التسعینات وهذا في إطار التحضیر للمنتدى

العالمي كتاب عن التنافسیة في العالم، والهدف منه جمع عناصر أساسیة لمقارنة خصائص بیئة األعمال 

وتلخص على شكل مؤشر وحید ویتم على أساسه تصنیف الدول بداللة نوعیة البیئة الموفرة للمؤسسات حوالي 

باستقرار االقتصاد الكلي، نوعیة وتكلفة  تنافسیة: نوع من المعطیات األساسیة تجمع في مجاالت مختلفة 200

  3.عوامل اإلنتاج، الهیاكل القاعدیة، البحث والتطویر، تسییر المؤسسة، البیئة اإلداریة والجبایة

  :وهي مبینة في الجدول التالي 1997و لخص هذا المعهد المؤشرات في ثمانیة عوامل وردت في تقریر سنة 

  

  

  

                                                   
  .157عبد الكریم كاكي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .27بختة فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .17محمد الطیب دویس، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  ؤشر المعهد الدولي لتنمیة اإلدارةتكوین عوامل م:  (01)رقم الجدول

  عدد المؤشرات  تسمیة العامل  الرقم

  30  االقتصاد الكلي  01

  45  العـــــــــــــــــولـــــــــــــمة  02

  48  الحكـــــــــــــــــومـــــــــــــة  03

  27  المــــــــــــــــــــاـلـــــــــــــــــیة  04

  32  البیئة التحتیة  05

  36  اإلدارة  06

  26  العلوم والتقنیة  07

  44  البــــــــــــــــــــــــشر  08

رسالة ماجستیر غیر  ،"براءة االختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات والدول حالة الجزائر"دویس، الطیب محمد :المصدر

  .18، ص 2004/2005 ،جامعة ورقلة  منشورة

  :عوامل هي 4في  تم تجمیع المؤشرات 2002عام  وفي التقریر

 .اإلنجاز االقتصادي - 

 .فاعلیة الحكومة - 

 .فاعلیة قطاع األعمال - 

 .البنیة التحتیة - 

 1997متغیرا عام  244ولكل من هذه العوامل عناصر ولكل من هذه العناصر مؤشرات أو متغیرات بلغ عددها 

   1.رأيال قیاسات عن مسوحات، بعضها یشكل قیاسات كمیة مباشرة وأخرى 2000في عام  314و 

 4معیار صنف إلى  329دولة صناعیة ونامیة واشتمل على  57فإن المعهد صنف  2009وبالنسبة لسنة 

األداء االقتصادي، كفاءة السیاسات الحكومیة، كفاءة قطاع األعمال والبنیة التحتیة، إضافة : محاور أساسیة هي

شریك محاید عبر العالم لضمان  54شراف مشارك بالتعاون مع وإ  3960إلى ذلك تم استخدام استبیان وزع على 

جودة ودقة المعلومات، كما أن كل معیار من المعاییر األربعة األساسیة ینقسم إلى خمس معاییر وفرعیة لتصل 

   2.معیار 20إلى 

                                                   
  .23- 22محمد عدنان ودیع، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
  .160، ص عبد الكریم كاكي، مرجع سبق ذكره 2



                                                             ةاإلطار النظري للتنافسی                                       :     الثاني الفصل

44 

 

یعتبر تقریر التنافسیة العالمي الذي یصدره المنتدى االقتصادي العالمي : مؤشرات منتدى االقتصاد العالمي . ب

اعال لقیاس القدرة التنافسیة للدول وأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بیئة األعمال، كما یعتبر أداة مؤشرا ف

لتوجیه السیاسات االقتصادیة للدول على المستویین الكلي والجزئي بغیة النهوض بتنافسیة االقتصادیات خاصة 

واعتمد هذا التقریر على مؤشرین رئیسیین  في ظل التحدیات واألزمات المتعددة التي تعصف باالقتصاد العالمي،

والذي یقیس قدرة الدولة على تحقیق معدل نمو مستدام على المدیین المتوسط  GCIالمؤشر األول تنافسیة النمو 

ویتناول المؤشرات المتعلقة باالقتصاد الجزئي فهو  BCIوالطویل، أما المؤشر الثاني مؤشر تنافسیة األعمال 

 .1رة على اإلنتاجیة وبالتالي على معدل دخل الفردیقیس العوامل المؤث

یقوم بإعداد مؤشرات عن التنافسیة لعدد من الدول وتنشر دوریا على شبكة  ):WB(مؤشرات البنك الدولي . ت

دولة عربیة من ضمنها 11دولة منها  100مؤشرا تغطي  64االنترنت، وتشمل العدید من الدول وتتضمن 

 3:ل وهيعوام 05ویعتمد على  2الجزائر،

 ).الناتج القومي اإلجمالي للفرد، معدل النمو السنوي المتوسط(اإلنجاز اإلجمالي  - 

 ).النمو واالستثمار، اإلنتاجیة، حجم التجارة اإلجمالي، تنافسیة التصدیر(الدینامیكیة الكلیة و دینامیكیة السوق - 

شبكة المعلومات واالتصاالت، البنیة التحتیة المادیة، االستقرار السیاسي (البنیة التحتیة ومناخ االستثمار  - 

 ).االجتماعي

 .رأس المال البشري والفكري - 

 .الدینامیكیة المالیة - 

ینشر عدد محدود من المؤشرات حول تنافسیة الدول تعتمد على : )FMI(مؤشرات صندوق النقد الدولي  -  ج

صرف الحقیقیة المستندة إلى مؤشرات أسعار االستهالك وتكلفة العمالة، حیث ترتكز معظمها على أسعار ال

  4.الجوانب النقدیة والمالیة للدول

  

  

  

                                                   
  .60،61كلثوم كبابي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
  .17زیدان محمد ، بریش عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .22محمد الطیب دویس، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .17زیدان محمد، بریش عبد القادر، مرجع سبق ذكره،  ص  4
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  دور التجارة اإللكترونیة في تحسین التنافسیة : المبحث الثالث

في نوعیة الخدمات المقدمة للتجارة اإللكترونیة دورا بارزا في خلق وتحسین التنافسیة وذلك من خالل تحسین 

  .للعمالء وهذا إلدخال فیها عامل التكنولوجیة وفي المقابل زیادة في حجم الحصة السوقیة

  كترونیة في زیادة الحصة السوقیة لمساهمة التجارة اإل : المطلب األول

ق واسعة من تتیح التجارة اإللكترونیة في إیجاد فرص واسعة للدخول إلى األسواق واالنفتاح على سو      

المستهلكین وكذلك توفیر فرص یسیرة نسبیا أمام المنتجین لتسویق منتجاتهم في سوق تتراجع فیها كل الحواجز 

الجغرافیة وحواجز النقل واالتصاالت األمر الذي أدى إلى تراجع ألهمیة أدوات التسویق التقلیدیة من المعارض 

كذلك تساهم التجارة اإللكترونیة، وأیضا توفر التجارة وتأسیس الفروع والمكاتب في األسواق الخارجیة، و 

اإللكترونیة فرص زیادة معدالت الصادرات وذلك من خالل سهولة الوصول إلى مراكز االستهالك الرئیسیة 

وٕامكانیة التسویق للسلع والخدمات عالمیا وبتكلفة محدودة والقدرة على عقد وٕانهاء الصفقات التجاریة وكذلك 

حلیل األسواق واالستجابة لتغیر متطلبات المستهلكین لذا فإن التجارة اإللكترونیة تعتبر میدان فعال القدرة على ت

لزیادة الصادرات حیث یشترط تلبیة احتیاجات السوق من حیث السعر المنافس والجودة العالمیة والوقت 

  .المناسب

تـأخذ دورا واسعا لممارسة نشاطها على  وتساعد التجارة اإللكترونیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة أن     

اإلنترنت والذي یتیح لها النفاذ إلى جمیع مواقع األعمال التجاریة حیث أصبحت لهذه المشاریع إمكانات واسعة 

ومتعددة لمنافسة المؤسسات الكبرى فمن خالل اتصالها باإلنترنت تستطیع النفاذ إلى أسواق جدیدة لم تكن متاحة 

تخفیض تكالیف المعامالت اإللكترونیة حیث هي أدنى بكثیر من التكالیف التقلیدیة وأیضا  لها من قبل وكذلك

تساعدها اإلنترنت على الوصول إلى أسواق ذات قدرة شرائیة عالیة كتلك التي في أوروبا والوالیات المتحدة 

   1.األمریكیة

  نولوجیةة اإللكترونیة في دعم القطاعات التكمساهمة التجار : المطلب الثاني 

بیئة ومناخ مالئم  یخلقحیث  دعم القطاعات التكنولوجیة وطنيیتیح انتشار التجارة اإللكترونیة على المستوى ال

لظهور قطاعات متخصصة في تقنیة المعلومات واالتصاالت، وذلك لدعم البنیة التحتیة اإللكترونیة لتطبیقات 

اإللكترونیة وانتشار استخدامها في التعامالت التجاریة، ومع تطور ونمو التجارة . التجارة عبر شبكة اإلنترنت

یصبح هناك فرصا استثماریة لتوجیه رؤوس األموال لالستثمار في تطویر وتحسین وتحدیث البنى التحتیة 

                                                   
  . 47-45، ص ص 2010مكتبة الملك فهد الوطنیة، ، "تطبیقیة على المكتبات التجارة االلكترونیة دراسة"إبراهیم أحمد عبد الخالق الدوي،   1
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اإللكترونیة، واالستثمار في الخدمات المصاحبة لقطاع تقنیة المعلومات واالتصاالت، األمر الذي یؤدي إلى 

  1.وطنيقطاعات تكنولوجیة متقدمة تدعم االقتصاد الخلق أو توطین 

  مساهمة التجارة اإللكترونیة في تحسین الخدمات : المطلب الثالث

تساعد التجارة اإللكترونیة على تحسین الخدمات وتبسیط اإلجراءات وتسهیل المعامالت التجاریة للعمالء  مما 

لكترونیة على تقلیص المسافات بین المنتجین حیث تعمل التجارة اإلتعمل على توفیر الجهد والوقت، 

والمستهلكین مما یتیح التواجد اإللكتروني القریب بین البائع والمشتري األمر الذي یؤدي إلى تحسین مستوى 

ونوعیة المنتج عن طریق خدمات ما قبل وبعد البیع، وتوفر المعلومات عن طبیعة المنتجات وأسعارها ومنتجیها 

االستجابة السریعة لطلبات السوق مما یؤدي في نهایة األمر إلى تحسین درجة التنافسیة في  في األسواق، وكذلك

  .األسواق اإللكترونیة

ومن أهم المجاالت التي یتم فیه استخدام التجارة اإللكترونیة لتحسین الخدمات البنوك حیث تقدم خدمات  

في خدمات التوزیع كتوزیع المنتجات اإللكترونیة  اإللكترونیة كاالستعالم على الحساب وتحویل األموال، وأیضا

من برامج وأفالم وشرائط موسیقیة، وكذلك في مجال السیاحة وتتم في خدمات حجز الكترونیا تذاكر السفر 

والفنادق وتأجیر السیارات، وكذلك من استشارات طبیة والقانونیة واإلداریة، أیضا الخدمات الحكومیة وهذا لفتح 

  . ن المواطنین والحكومة وهذا لزیادة الشفافیةقناة اتصال بی

  

   

  

  

  

  

  

                                                   
، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي الذي ")اآلمال  –التحدیات  –الواقع (  التجارة اإللكترونیة في الدول اإلسالمیة"عابد بن عابد العبدلي،   1

  . 23مة ، صتنظمه كلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة المكر 
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  خالصة الفصل الثاني

تعتبر التنافسیة من أهم التحدیات في هذا العصر وهذا نظرا للتطورات والتغیرات الحاصلة على الصعید العالمي 

حجز حصصها في  حیث تعتبر التنافسیة وسیلة أساسیة لتعزیز قدرة كل من االقتصادیات المتقدمة والنامیة على

األسواق العالمیة والحصول على أكبر قدر ممكن من التدفقات المالیة وخاصة االستثمارات األجنبیة المباشرة في 

  .إطار بیئة اقتصادیة عالمیة تتسم باالنفتاح وتحریر األسواق وارتفاع وتیرة التطور والتواصل بین الدول

ة التنافسیة للدول وهذا من خالل زیادة الحصة السوقیة وذلك بفتح وتساهم التجارة اإللكترونیة في زیادة القدر   

أسواق جدیدة تساعدها على تصریف منتجاتها إلى مختلف مناطق العالم، وللتجارة اإللكترونیة دور هام في توفیر 

دخال بنیة تحتیة تكنولوجیة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال وكذلك تساهم في تحسین الخدمات وهذا بإ

  علیها عامل التكنولوجیا والذي یقوم بتوفیر الوقت والجهد    
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  :تمهید

فرض التطور الكبیر والمتسارع في استعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العصر الحالي على الدول 

د والفرص التي توفرها، فوجدت الدول العربیة أن تسعى لتطبیق التجارة االلكترونیة وهذا لالستفادة من الفوائ

العربیة نفسها ملزمة بالدخول في عالم االقتصاد المعلوماتي، حیث شهدت المنطقة العربیة بعض المبادرات 

وكذلك االعتماد . الرامیة إلقناع وتعوید مجتمعاتها على استخدام الوسائط االلكترونیة إلجراء معامالتها التجاریة

نیة للتنافس و التواجد على المستوى العالمي وهذا من خالل تنشیط وتنمیة صادراتها للتواجد على التجارة االلكترو 

  .في األسواق العالمیة ، وأیضا توفیر بنیة تحتیة للممارسة التجارة االلكترونیة

  : وعلى هذا األساس سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ما یلي

  .ر، اإلمارات، السعودیة لتعزیز التجارة االلكترونیةمص: كفاءة البنى التحتیة للدول: المبحث األول

  ). IDI(موقع الدول العربیة في مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت : المبحث الثاني

  . اإلمارات، مصر، السعودیة: حجم التجارة اإللكترونیة في الدول :المبحث الثالث

  .             مصر، اإلمارات، السعودیة: س تنافسیة الدولالتجارة االلكترونیة أداة لقیا: المبحث الرابع
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مصر، اإلمارات، السعودیة لتعزیز التجارة  : كفاءة البنى التحتیة للدول:  المبحث األول

  االلكترونیة

منذ مطلع األلفیة، بدأت الدول العربیة في رسم استراتجیات لبلوغ مستویات متقدمة من حیث نشر وتوفیر      

ل االنترنت وبذلك في محاولة لمواكبة الدول المتقدمة في االعتماد على االنترنت وتكنولوجیا اإلعالم و االتصا

العربیة في  العلمیة، حیث أصبح أمرا ضروریا انخراط الدولفي مختلف األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة و 

  .المعلوماتمجتمع التكنولوجیا و 

  المعلومات على مستوى العالمواقع تكنولوجیا : المطلب األول

المتمثلة في لمقومات و یتناسب نجاح واستمرار التجارة االلكترونیة وانتشارها بشكل مباشر مع توفر مجموعة من ا

التي تضم كثافة استخدام االنترنت، عدد أجهزة الكمبیوتر وخطوط الهاتف الثابتة الشبكات والوسائل التقنیة و 

  .والنقالة

  نترنتاستخدام اال : أوال

یعد مؤشر عدد مستخدمي االنترنت مقیاسا مباشرا لمعرفة حجم دخول المجتمع لالنترنت وبالتالي یعد مؤشرا 

 2014مهما على انتشار التجارة االلكترونیة في المجتمع، حیث بلغت نسبة مستخدمي االنترنت في العالم سنة 

  :هذا ما یوضحه الجدول التاليمن عدد سكان، و   %40.4حوالي 

  )2014 - 2005(عدد مستخدمي االنترنت في العالم: )02(لجدول رقما

  )ملیون مستخدم(

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

استخدام 

 %االنترنت

1024  1151  1365  1561  1751  2032  2271  2510  2710  2923  

  :بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر

D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU تاریخ االطالع :

25/05/2015  

        

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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ه ارتفع عدد مستخدمي كبیر ومتزاید على شبكة االنترنت حیث أنن الجدول بأن هناك إقبال عالمي و ونالحظ م

ملیون مستخدم  2923لیقفز إلى  2005ملیون مستخدم سنة  1024االنترنت على مستوى العالم من

  .2014سنة

ونسبة نفاذ هؤالء  2014و 2005وبالنظر إلى اإلحصائیات المتوفرة حول نمو مستخدمي االنترنت خالل سنتي 

  :فیة عبر العالم كما یوضحه الجدول التاليالمستخدمین إلى الشبكة من طرف مختلف المناطق الجغرا

  )2014-2005(مستخدمي االنترنت حسب المناطق: )03(الجدول رقم 

  )ملیون مستخدم(

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  المنطقة

  172  148  125  105  79  58  45  29  24  17  أفریقیا

  152  137  121  94  81  66  55  44  36  26  الدول العربیة

  1310  1205  1113  988  872  726  615  503  394  344  والباسفیك آسیا

  158  143  128  115  95  67  55  47  35  29  الدول المستقلة

  467  456  443  428  410  388  368  340  300  277  أوروبا

  639  597  556  519  473  428  405  385  346  316  األمریكیتان

  :على الموقع بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت  :المصدر

D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

نالحظ من الجدول أنه هناك تفاوت كبیر بین سكان العالم من حیث االستفادة من تكنولوجیا المعلومات و 

فأغلبیة البلدان النامیة ال تستفید من االنترنت إال بقدر ضعیف مقارنة مع عدد  2005االتصال خاصة في سنة 

من سكان العالم لم یستخدم فیها االنترنت  %15.7سكانها فعلى سبیل المثال نجد أن أفریقیا و التي یقطنها 

من سكان العالم نجد أن عدد  %11.5 بالمقارنة مع أوروبا و التي یقطن فیها 2014ملیون سنة  172سوى 

من إجمالي مستخدمي االنترنت في  %16ملیون مستخدم حیث تساهم ب 467مستخدم االنترنت فیها یبلغ 

  .العالم

ي بلغ فیها أكثر من ملیار ونالحظ أیضا أن آسیا تحتل المرتبة األولى من حیث عدد مستخدمي االنترنت الذ

.                       من إجمالي مستعملي االنترنت %44.81أكثر من وبالتالي فهي تستحوذ على  مستخدم

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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ولكن من جهة أخرى فهي تحتل المرتبة ما قبل األخیرة من حیث نسبة النفاذ أو انتشار االنترنت وهذا بتحقیقها 

أن فقط من بین السكان اآلسیویین الذین یقومون باستخدام االنترنت والمالحظ أیضا  %32.4لمعدل قدره 

من  %40.6البلدان النامیة حققت معدل نفاذ اكبر من آسیا، فعلى سبیل المثال الدول العربیة حققت نسبة قدرها 

  :عدد سكانها كما هو موضح في الشكل البیاني التالي

 2014 نسبة مستخدمي االنترنت حسب المناطق لسنة: )03(الشكل رقم
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افریقیا الدول العربیة آسیا و الباسیفیك الكومنولث والدول 
المستقلة 

أوروبا األمریكیتان

2014نسبة مستخدمي االنترنت لسنة               

  

  :الطالبة باالعتماد االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع من إعداد: المصدر

www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx 

  الهاتف الثابت: ثانیا

الجدول التالي واعتمادا على انتشار االنترنت و  الوسیلة األكثر مساهمة مازالت خطوط الهاتف الثابت تشكل

  .حسب المناطق 2014یوضح لنا النسبة المئویة لخطوط الهاتف إلى عدد السكان لسنة 

  

  

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  حسب المناطق 2014نسبة خطوط الهاتف الثابت إلى عدد السكان لسنة : )04(الجدول رقم 

  2014  المنطقة

  1.3  إفریقیا

  8.7  العربیةالدول 

  12.7  آسیا و الباسیفیك

  24.9  الكومنولث و الدول المستقلة

  39.2  أوروبا

  26.3  األمریكیتان

  :بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع :المصدر

 ict/statistics/pages/definition/regions.aspxD/-www.itu.int/ITU  

، %26.3ن باتلیها األمریكت %39.2نالحظ من الجدول أعاله أن منطقة أوروبا سجلت أعلى نسبة قدرة ب

ومن جهة أخرى سجلت المنطقة العربیة ضعفا كبیرا من حیث انتشار خطوط الهاتف الثابت في العالم حیث 

  .%15.8ریقیا فقط ولم ترقى إلى المعدل العالميمتفوقة على إف %8.7سجلت نسبة 

  الهاتف النقال :ثالثا

شهد العالم مجموعة من التطورات التكنولوجیة التي جعلته بمثابة قریة صغیرة خاضعة لسیطرة شبكات كثیفة من 

هاتف التي لها دورا فعاال في التجارة االلكترونیة هي شبكة الاالتصال ومن بین أهم الشبكات  ،االتصاالت

  :النقال، والجدول التالي یوضح لنا التطور العالمي لعدد مشتركي الهاتف النقال في العالم

  )2014- 2005(التطور لعدد مشتركي الهاتف النقال على مستوى العالم : )05(لجدول رقم ا

  )ملیون مشترك(

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  6915  6662  6232  5863  5290  4640  4030  3368  2745  2205  لنقالمشتركي الهاتف ا

  بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع :المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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انتشار لمشتركي الهاتف النقال على مدار و الحظ أنه هناك تطور عالمي كبیر وسریع من الجدول أعاله ن 

تطور خالل السنوات التالیة إلى أن و  2005ملیون مشترك خالل سنة  2205العشر سنوات، حیث كان هناك 

النقال إلى المزایا  ركي الهاتفویرجع هذا التطور الكبیر لمشت. 2014ملیون مشترك سنة  6915وصل ل

الخصائص التي یقدمها الهاتف النقال بالمقارنة بالهاتف الثابت والتي تتمثل في طاقة استیعاب كبیرة وٕامكانیة و 

استقبال البرید سال و كذلك خدمة الرسائل القصیرة باإلضافة إلى إر و  ،ل الرقمي لكافة أنواع البیاناتاإلرسا

  .االلكتروني وعدد كبیر من الممیزات

   أجهزة الحاسوب: رابعا 

التجارة االلكترونیة والشكل التالي و  اإلنترنتنمو ائل التقنیة الجد مهمة النتشار و تعد أجهزة الحاسوب من الوس   

  ):2012- 2005(یوضح لنا نمو عدد الحواسیب خالل الفترة 

  )2012-2005(نسبة نمو أجهزة الحاسوب في العالم خالل الفترة :  )04(الشكل رقم

  

  من إعداد الطالبة باالعتماد على بیانات االتحاد الدول لالتصاالت: المصدر

D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

 2012-2005لشكل أعاله أنه هناك تطور كبیر في نسبة أجهزة الحاسوب في العالم خالل الفترة نالحظ من ا

في   %40.7في العالم لتزید نسبة الحواسیب المباعة إلى   %26.2كانت نسبة الحواسیب  2005حیث في 

  .وهذا نتیجة لالنتشار الكبیر لمستخدمي االنترنت على المستوى العالمي ، 2012سنة 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  "مصر، السعودیة، اإلمارات"تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الدول : ب الثانيالمطل

 سنحاول في هذا المطلب دراسة تكنولوجیا المعلومات ومدى تطورها في الدول مصر، السعودیة، اإلمارات   

في هذا العنصر  ، مقارنة بالسنوات السابقة، التي سنتطرق إلیها في المطالب الموالیة، أما2012و 2011لسنتي 

  .سنكتفي بإحصائیات السنتین األخیرتین

 استخدام االنترنت: أوال

كما هو موضح في  ، 2012و 2011لسنتي  اإلنترنتشهدت كل من هذه الدول نمو في عدد مستخدمي 

  :الجدول التالي

  2012و2011في مصر، اإلمارات، السعودیة للسنتین  اإلنترنتعدد مستخدمي :)06(الجدول رقم 

 %  2012 %  2011  دولةال

  44.1  37.000.453  39.8  33.440.618  مصر

  54.0  15.500.772  47.5  13.634.938  السعودیة

  85  6.889.992  78.0  6.322.581  اإلمارات

Source: Régional profile of the information society in the arab région, United Nations 
Economic And Social Commission for Western Asai (ASCWA). 2013.p 25  

خالل السنتین  ففي مصر زاد عدد  اإلنترنتنالحظ من الجدول أنه في الدول الثالث زاد عدد مستخدمي  

ملیون مستخدم بنسبة  37إلى أكثر من 2011ملیون مستخدم خالل سنة 33من حوالي  اإلنترنتمستخدمي 

في   ملیون مستخدم 13بأكثر من اإلنترنتفع عدد مستخدمي من عدد سكانها، وأیضا في السعودیة ارت  44%

من سكان المملكة، و نالحظ أیضا  % 54ویمثلون  2012سنة ملیون مستخدم  15إلى أكثر من 2011سنة 

في  اإلنترنتالسعودیة، فبلغ عدد مستخدمي مرتفعة كثیرا بالمقارنة مع مصر و أن في اإلمارات لم تكن الزیادة 

زاد عدد مستخدمي االنترنت إلى  2012وفي سنة  2011ألف مستخدم سنة  322ملیون و 6اإلمارات حوالي 

  .من سكان اإلمارات %85ألف مستخدم  وصاروا یمثلون  889ملیون و 6حوالي 

   الهاتف الثابت: ثانیا

ابت یعد الهاتف الثابت من أهم الوسائل للنفاذ لالنترنت وفي هذا الجدول سنوضح عدد اشتراكات الهاتف الث

  .للدول مصر والسعودیة واإلمارات
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  2012- 2011اشتراكات الهاتف الثابت في مصر والسعودیة واإلمارات سنتي ):07(الجدول رقم 

  

  الدول

عدد االشتراكات 

  2011لسنة 

نسبة االشتراكات 

في عدد السكان 

%  

عدد االشتراكات 

  2012لسنة 

نسبة االشتراكات 

في عدد السكان 

%  

  10.2  8.557.497  10.6  8.714.286  مصر

  16.7  4.801.824  16.5  4.633.158  السعودیة

  24.3  1.967.486  23.1  1.825.496  اإلمارات

Source: Régional profile of the information society in the arabe région, United Nations 

Economic And Social Commission for Western Assai (ASCWA), opcit, p 23 

اإلمارات حیث أنه كانت نسبة االشتراك ة لیست كبیرة بالنسبة للسعودیة و الحظ من الجدول أنه هناك زیادن

لتنمو بنسبة فلیلة وتصبح في سنة  2011من عدد السكان سنة    %16.5الهاتف الثابت في السعودیة تقدر ب

اك نمو كبیر في اشتراكات لإلمارات لم یكن هنوكذلك بالنسبة  ،من عدد السكان %16.7ما نسبته  2012

الهاتف الثابت وهذا عكس ما حدث في مصر حیث شهد انخفاض في اشتراكات حیث بلغت نسبة اشتراكات 

و هذا نتیجة  ،2012سنة  من عدد السكان  %10.2لتنخفض إلى ما نسبته  2011خالل سنة  10.6%

  .هاتف الثابتاالهتمام به على حساب النقال و للتطور الكبیر الذي شهده الهاتف ال

هذا عربیة وخاصة في الفترة األخیرة و عرف الهاتف النقال انتشارا واسعا في الدول ال:  الهاتف النقال: ثالثا 

  :نوضحه في الجدول التاليالذي سوف تحدث على المستوى العالمي و لمواكبة التطورات التكنولوجیة التي 

  2012-2011ر، السعودیة، اإلمارات لسنتي اشتراكات الهاتف النقال للدول مص: )08(الجدول رقم 

عدد االشتراكات   الدول

  2011لسنة

نسبة االشتراكات 

 %في عدد السكان 

عدد االشتراكات 

  2012لسنة 

نسبة االشتراكات في 

 %عدد السكان 

  115.3  96.798.801  101.1  83.425.145  مصر

  184.7  53.012.322  191.2  53.705.808  السعودیة

  169.9  13.775.252  148.6  11.727.401  اإلمارات

Source: Régional profile of the information society in the arabe région, United Nations 
Economic And Social Commission for Western Assai (ASCWA), opcit, p24 
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ارات حیث بلغ عدد مشتركي نالحظ أنه هناك تطور كبیر في عدد مشترك الهاتف النقال في كل من مصر واإلم

  ،من عدد السكان %115.3ملیون مشترك حیث تمثل  96إلى أكثر من  2012الهاتف النقال في مصر سنة 

مقارنة بسنة  2012ومن جهة أخرى هناك انخفاض في عدد مشتركي الهاتف النقال في السعودیة في سنة 

  .من عدد سكان %191.2أین بلغ نسبة  2011

االتصال حیث اهتمت الدول العربیة بهذا القطاع  في ول لتنظیم تكنولوجیا المعلومات و ذولة للدومن الجهود المب 

: حساسیته ولذلك سوف نقوم بطرح الهیئات العربیة لدول الثالثخیرة وذلك قناعة منها بأهمیته و السنوات األ

  .مصر والسعودیة واإلمارات التي تنظم سوق االتصاالت

سنة  10تأسس بمقتضى قانون تنظیم االتصاالت رقم  1:تنظیم االتصاالتالجهاز القومي المصري ل .1

  : وهو هیئة قومیة مسئولة عن تنظیم االتصاالت ویهدف إلى تحقیق عدة أهداف و تتمثل في 2003

یهدف ألن یكون كیان فعال یسهم في تطویر قطاع االتصاالت وذلك من خالل تبني اإلمكانیات التي  -

 .أطراف الصناعة والمستخدمینسیطا فاعال بین الدولة و ستقال وو تجعله كیانا م

یسعى إلى تحریر السوق االتصاالت بهدف تحقیق النمو السریع للقطاع مع وضع االعتبارات القومیة  -

 .وحقوق المستخدمین

 .النامي الرقمیة بین العالمین المتقدم و  المساهمة في سد الفجوة -

ل المنطقة وخاصة في ما یتعلق بتحریر أسواق االتصاالت یسعى إلى أن یكون نموذجا ریادیا لباقي دو  -

 .لتحقیق المزید من التنمیة والتنسیق على مستوى االتحاد الدولي لالتصاالت 

 .المحافظة على مبدأ الشفافیة والمنافسة الحرة والخدمة الشاملة وحمایة حقوق المستخدم -

ما مسمى هیئة االتصاالت السعودیة  أنشئت تحت 2:هیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات السعودیة  .2

ه وتم تغییر اسم الهیئة بعد أن قدمت لها 05/03/1422وبتاریخ   74زراء رقم بموجب قرار مجلس الو 

بموجب قرار مجلس ) هیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات(مهام جدیدة تتعلق بتقنیة المعلومات لتصبح 

 :ـــ ه ویهتم بـ 21/05/1424بتاریخ  133الوزراء رقم 

توفیر بیئة تنظیمیة عادلة مبنیة على الوضوح والشفافیة لتحفیز المنافسة وحمایة الصالح العام وحقوق  -

 . جمیع األطراف

 .توفیر خدمة االتصال وتقنیة المعلومات في جمیع أنحاء المملكة بجودة عالیة وأسعار مناسبة -

رجاء المملكة، واالستخدام األفضل نشر خدمات االتصاالت وتقنیة المعلومات المتطورة في مختلف أ -

 .الموارد المحدودة

                                                   

    http://www.tra.gov.eg : الجهاز القومي المصري لتنظیم االتصاالت على الموقع 1 

 http://www.citc.gov.sa : هیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات السعودیة على الموقع 2   
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نشر الوعي حول االتصاالت وتقنیة المعلومات وتشجیع استخدامه لتعزیز اإلنتاجیة ورفع كفاءة االقتصاد  -

 .الوطني

تأسست هذه الهیئة في دولة اإلمارات طبقا لمرسوم  1:الهیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت اإلماراتیة .3

ومنذ تأسیسها تخطت الهیئة التوقعات من " قانون االتصاالت" 2003لسنة  03التحادي رقم القانون ا

  :  خالل انجاز األهداف المرسومة لها وهي كالتالي 

مین وصول خدمات االتصال لجمیع أرجاء بما یكفل تلبیة احتیاجات الراغبین في االستفادة من هذه أت -

 .الخدمات

 .ة في األداء وااللتزام بالشروط المحددة في التراخیص الممنوحة لهمتقید المرخص لهم بمعاییر الجود -

ٕانشاء مؤسسات الت في الدولة عن طریق التدریب والتأهیل و تحدیث نظام االتصاالعمل على تطویر و  -

التعلیم ذات العالقة والحصول على احدث األجهزة  والمعدات والتسهیالت التي توصلت إلیها تقنیة 

 . االتصاالت

         .ع وتطویر تنمیة صناعة االتصاالت ونظم المعلومات في الدولةتشجی -

  اإللكترونیةتشریعات التجارة : المطلب الثالث

یعد قانون التجارة االلكترونیة من أهم بنى التحتیة التي یجب أن تتوفر في الدولة وذلك لتنظیم التجارة االلكترونیة 

لممارسة هذا النوع من التجارة ولهذا سوف سنتطرق لتشریعات التجارة وحمایة للمستهلكین وإلعطاء الثقة الكافیة 

  "السعودیة ومصر واإلمارات"للدول الثالث  اإللكترونیة

 وقوانین أنظمة بوضع المملكة العربیة السعودیة  اهتمام بدأ 2: تشریعات التجارة االلكترونیة في السعودیة: أوال

 برز حیث م، 1999 عام في اإللكترونیة للتجارة الدائمة الفنیة اللجنة تشكیل بعد اإللكترونیة للتجارة تشریعیة

 من علیه الموافقة وتمت اللجنة قدمته الذي العمل إلطار الرئیسیة العناصر التشریعات واألنظمة كأحد موضوع

 الوزراء لمجلس وقدم اإللكترونیة التعامالت نظام إعداد من االنتهاء تم م، 2002 عام في الوزراء مجلس قبل

 والحكومیة التجاریة تطبیقاتها بجمیع اإللكترونیة التعامالت لجمیع التشریعي األساس یعتبر النظام هذا العتماده،

 التعامالت متطلبات جمیع یحقق ألنه جدا مهم النظام هذا لذلك وغیرها، والبنكیة والمالیة والتعلیمیة والصحیة

 بالتعامالت لالعتراف ضروریة تشریعیة حاجة ویسد األفراد أو الخاص أو الحكومي للقطاع سواء اإللكترونیة

  .إلكترونیا العقود وتوقیع واالتفاق إلكترونیا الرسائل وتبادل اإللكتروني والتصدیق اإللكتروني والتوقیع اإللكترونیة

                                                   

   http://www.tra.gov.ae : تنظیم االتصاالت اإلماراتیة على الموقع هیئة 1 
، ندوة تنظمها -مركز المعلومات –، مقدمة من طرف وزارة التجارة و الصناعة السعودیة "التجارة االلكترونیة بالمملكة العربیة السعودیة"ورقة عمل بعنوان   2

  . 21، ص 2006أبریل  21-  19لعربیة للتنمیة والصناعیة، أیام المنظمة ا
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انین تشریعیة بدأ االهتمام بوضع أنظمة وقو  :تشریعات المنظمة للتجارة االلكترونیة في دولة اإلمارات :ثانیا

 ،، وهذا باعتبار أن المستندات االلكترونیة أداة أساسیة لتجارة االلكترونیة2002للتجارة االلكترونیة منذ سنة 

سنة  02سعى المشرعون اإلماراتیون إلى محاولة إثبات مصداقیة هذه المستندات من خالل إصدار القانون رقم 

وقد نص هذا القانون على منع الشركات التي  ،جارة االلكترونیةالخاص بإمارة دبي بشأن المعامالت والت  2002

تقوم بتقدیم خدمات االنترنت من الكشف عن أي معلومات تخص المستخدمین تتحصل علیها أثناء التزوید 

 بالخدمة، وقد تمكن هذا القانون من سد الحاجة التشریعیة لضرورة االعتراف بالتعامالت االلكترونیة والتوقیع

 معالجته تم ما وهو االلكترونیة، الجریمة إلى التطرق وهي مهمة نقطة إلى افتقر القانون هذا أن إال 1روني،االلكت

 والذي ، المعلومات تكنولوجیا جرائم مكافحة حول 02 رقم االتحادي القانون إصدار خالل من 2006 سنة

 .المجال هذا في العربیة القوانین أوائل من یعتبر

 أو تحدید إلكتروني المتعاملین حقوق حمایة إلى 2006 لسنة االلكترونیة والتجارة مالتالمعا قانون ویهدف

 یساهم مما االلكترونیة، التجارة لمستخدمي األمن تحقق التي الجوانب كل شامال القانون هذا جاء فقد التزاماتهم،

   2.االلكترونیة التجاریة المبادالت أمام عوائق أي إزالة في

من خالل التطورات التي شهد مجال التنمیة التكنولوجیة بوجه :التجارة االلكترونیة في مصر  تشریعات :ثالثا

عام والتجارة اإللكترونیة بوجه خاص لم تقف مصر في معزل عن هذه التطورات وحرصت على أعداد تشریع 

أسهم في  رار وهو ق 1999لسنة  705متكامل ینظم مختلف جوانب هذا النوع من التجارة فأصدرت قرار رقم 

وضع مشروع متكامل للتجارة اإللكترونیة جمع بین الرؤیة الواضحة والدقیقة للمسائل القانونیة والمواكبة الواقعیة 

مسترشدة في ذلك بما سبق وضعه من تشریعات نموذجیة صادرة من  للتطورات التكنولوجیة الدائمة والمتسارعة

وبعد هذا القرار تم إصدار .تي كان لها السبق في هذا المجالدول الالهیئات الدولیة المعنیة أو تشریعات بعض ال

حیث اقتصرت  اإللكترونیةبشأن التواقیع  2004لسنة  15قانون خاص بالتواقیع االلكترونیة وهو قانون رقم 

 اإللكترونيوعلى التوقیع  أحكامه على إنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات ومهامها ونظام عملها

  .3اإللكترونيوآثاره القانونیة وحجیته وٕاصدار شهادات التصدیق 

    

                                                   
ه على  1422ذي القعدة  30م الموافق ل2002فیفري  12صدر في دبي بتاریخ ، "قانون المعامالت و التجارة االلكترونیة" 2002لسنة  02قانون رقم   1

           http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1137:  الموقع
، دار الغریر لطباعة والنشر، دبي،  اإلمارات العربیة "الشباب و التوطین المعرفة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة"، 2014تقریر المعرفة العربي لعام   2

  .52المتحدة، ص 
ربیع  1م الموافق ل2004أفریل  21،صدر بتاریخ "وقیع االلكتروني وٕانشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلوماتالت" 2004لسنة  15قانون رقم   3

   http://www.ragylaw.com/arabic/index.php?page=79: ه على الموقع 1425األول 
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  ) IDI(واالتصاالت  موقع الدول العربیة في مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات: المبحث الثاني

تعد الدول العربیة من بین الدول التي قامت باستثمار الكثیر في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصال لمواكبة 

ات التكنولوجیة الحاصلة في العالم ولمعرفة مكانة الدول العربیة في قطاع التكنولوجیا المعلومات التطور 

  .  لقیاس التطورات الجاریة في مجتمع المعلومات IDIواالتصال نورد في هذا المبحث مؤشر 

  )  IDI(تعریف مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت : المطلب األول

وتلبیة لدعوات وردت من القمة العالمیة لمجتمع المعلومات قدم اإلتحاد الدولي  2003في مارس      

مؤشــــــرا  11لالتصاالت مؤشر لقیاس تنمیة التكنولوجیا المعلومات واالتصاالت هو مؤشر مركب یجمع بین 

في شتى ) IDI( ضمن مقیاس مرجعي یستعان به لرصد ومقارنة المستجدات في مجال التكنولوجیا المعلومات 

 1:البلدان، وتتمثل األهداف الرئیسیة من مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في قیاس ما یلي

  مقدار المستجدات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في البلدان وتطورها على مر الزمن

 .وبالنسبة إلى سائر البلدان

 واالتصاالت في البلدان المتقدمة والبلدان النامیة التقدم على صعید تكنولوجیا المعلومات. 

 الفجوة الرقمیة، أي الفروق بین البلدان من حیث مستویات تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فیها. 

  إمكانات تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أو مدى استطاعة البلد أن تستعمل تكنولوجیا

 .زیز النمو والتنمیةالمعلومات واالتصاالت لتع

المؤشر الفرعي المتعلق : تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى ثالثة مؤشرات فرعیة هيویقسم مؤشر تنمیة     

بإمكانیة النفاد إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، مؤشر الفرعي المتعـــــــــــــــلق باستعمال تكنولوجیا المعلومات 

  .الفرعي المتعلق بالمهارات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واالتصاالت، والمؤشر

یشمل كل منها جوانب ومكونات مختلفة لسیرورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وهذا ما یوضحه الشكل     

  :التالي 

  

  

                                                   
1  Measuring the information society Report, international telecommunication Union, Geneva, Switzerland, 2014 , P 

35.  
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  .مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مؤشرات القیم المرجعیة):  05(الشكل رقم 

القیمة   %

  المرجعیة

  النفاذ إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  .نسمة 100عدد االشتراكات في خدمة الهاتف الثابت لكل  -1  60  20

  .نسمة 100عدد االشتراكات في خدمة الهاتف الخلوي لكل  -2  120  20

لكل مستعمل من )  bit/s(عرض النطاق الدولي لالنترنت  -3  787’260  20

  .مستعملي االنترنت

  .النسبة المئویة لعدد التي لدیها حاسوب -4  100  20

  .النسبة لألسر التي تتمتع بالنفاذ إلى االنترنت -5  100  20

  

القیمة   %

  المرجعیة

  استعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  .النسبة المئویة لعدد األفراد الذین یستعملون االنترنت -6  100  33

الثابت ) السلكي ( اق العریض عدد االشتراكات في خدمة النط -7  60  33

  .نسمة 100لكل 

 100عدد االشتراكات في خدمة النطاق العریض الالسلكي لكل  -8  100  33

  .نسمة

      

القیمة   %

  المرجعیة

  المهارات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  معدل اإللمام بالقراءة و الكتابة لدى البالغین -9  100  33
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  لتحاق بالمدارس الثانویةالمعدل اإلجمالي لال - 10  100  33

المرحلة (المعدل اإلجمالي لاللتحاق بمؤسسات التعلیم العالي  - 11  100  33

  )ما بعد الثانویة 

 Source: Measuring the information society Report, international telecommunication Union, 
Geneva, Switzerland, 2014, P 40. 

  في مؤشر التنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت " عودیة، مصر، اإلماراتالس"مكانة : المطلب الثاني

قدم اإلتحاد الدولي االتصاالت تقریرا حول قیم المؤشر تكنولوجیا المعلومات واالتصال في اقتصاد البلدان       

یر أن قیاس ، وتبین نتائج هذا التقر 2012ومقارنة مؤشرها مع سنة  2013بلدا سنة  166البالغ مجموعها 

أن قیم هذا المؤشر ازدادت  2013و  2012مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عند المقارنة بین 

في جمیع البلدان تقریبا سواء كانت في أعلى الترتیب أو أسفله وهذا یشیر إلى استمرار تزاید النفاذ إلى تكنولوجیا 

  .8.86إلى  0.96تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بین المعلومات واالتصال، حیث تتراوح قیم المؤشر 

ونالحظ من النتائج هذا التقریر أن الدانمارك تتبوأ المرتبة األولى فیما یتعلق بمؤشرات تنمیة تكنولوجیا       

باقي ، واحتلت جمهوریة كوریا لفترة طویلة المرتبة الثانیة بفارق ضئیل أما 2013المعلومات واالتصاالت سنة 

السوید، أیسلندا، المملكة المتحدة، النرویج، هولندا، ( البلدان التي تشغل أعلى مراتب فمعظمها بلدان أوروبا 

، أما البلدان التي )هونغ كونغ ( ویأتي معها  اقتصاد آخر من منطقة آسیـــــــــــا والمحیط الهادئ ) فنلندا، لكسمبورغ

خص مؤشر التنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فمعظم هذه البلدان تشغل المراتب الثالثین األولى فیما ی

الیابان، أسترالیا، سنغافورة، ( من أوروبا مع بعض البلدان عالیة الدخل من بین البلدان آسـیـــــــــا والمحیط الهادئ  

  1.لمرتبة من بین الدول العربیة، والوالیات المتحدة وكندا، والبحرین  البلد الوحید الذي یأتي في هذه ا)نیوزلندا

مصر، : ومن هنا نقوم بتسلیط الضوء على مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للدول الثالث

  . السعودیة، اإلمارات

  

 

                                                   
  .01: أنظر الملحق رقم لإلطالع أكثر  1
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ترتیب مصر، السعودیة، اإلمارات في مؤشر تنمیة التكنولوجیا والمعلومات واالتصاالت ): 09(الجدول رقم

  2013و 2012لسنتي 

المرتبة   لدولا

)2013(  

IDI  

)2013(  

المرتبة 

)2012(  

IDI  

)2012(  

  التغیر في الترتیب

  اإلمارات

  السعودیة

  مصر

32  

47  

89  

7.03  

6.36  

4.45  

46  

50  

87  

6.27  

6.01  

4.28  

14  

03  

 -02  

Source: Measuring the information society Report, international telecommunication Union, 
Geneva, Switzerland, 2014, P 42. 

حیث   2013و 2012خالل سنتي  IDIنالحظ من الجدول أن هناك تقدم الفت لإلمارات من حیث مؤشر 

في المرتبة  2013مرتبة لتصبح في سنة  14على المستوى العالمي وتقدمت ب  46في المرتبة  2012كانت 

أما  47وأصبحت في المرتبة  50المرتبة  في 2012مراتب حیث كانت سنة  3وكذلك السعودیة تقدمت بـــ  32

  ). 2013و  2012( مصر فقد تراجعت بمرتبتین خالل السنتین 

 IDIال تزال بعیدة عن قیم مؤشر  2013الذي حققته هذه الدول الثالث عام   IDIمع ذلك فإن قیم مؤشر      

  .للدول التي تحتل الصدارة عالمیا مثل الدانمارك وكوریا والسوید 
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  السعودیة، مصر، اإلمارات: حجم التجارة اإللكترونیة في الدول: المبحث الثالث

تمثل التجارة اإللكترونیة ثورة حقیقیة في مجال التعامل التجاري الدولي حیث لها أهمیة ودور فعال في تنمیة    

  .التعامالت التجاریة وهو ما یؤكده تسارع معدالت نموها خالل فترات زمنیة قصیرة 

  حجم التجارة اإللكترونیة على مستوى العالم: طلب األولالم

تشهد التجارة اإللكترونیة العالمیة نموا سریعا خالل السنوات األخیرة حسب البیانات المقدمة من األونكتاد    

 15.2حوالي  2013خالل عام " B2B"حیث قدرت قیمة التجارة اإللكترونیة العالمیة بین مؤسسات األعمال 

%  36دوالر، ویمثل نصیب الوالیات المتحدة األمریكیة من هذا النوع من التجارة االلكترونیة ما نسبته تریلیون 

  % . 10والصین %  14والیابان بنسبة %  18وتلیها المملكة المتحدة بنسبة 

تریلیون  1.2فقد قدر بـــ " B2C"أما مجموع التجارة اإللكترونیة التي تتم بین مؤسسات األعمال والمستهلكین    

وسیشهد هذا النمط من التجارة االلكترونیة نمو سریعا خالل السنوات القادمة السیما في آسیا  2013دوالر عام 

من التجارة االلكترونیة العالمیة وقد برزت الصین %  28وٕافریقیا، حیث بلغت نسبة هذا النمط في آسیا حوالي 

رونیة كما یوضحه الجدول التالي للدول العشرة األول في هذا كأكبر سوق عالمي لهذا النمط من التجارة االلكت

  :2013النمط لعام 
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  الدول العشرة األولى من حیث حجم التجارة االلكترونیة بین): 10(الجدول رقم

  "B2C"مؤسسات األعمال والمستهلكین

  ملیار دوالر:  لوحدةا

  

          

  

  

  

  

  

  

 

  

Source : information economy report 2015, unlocking the potential of e-commerce for developing 
contries, unctad, Switzerland, 2015.   

بین  من حجم التجارة اإللكترونیة%  82نالحظ من الجدول أعاله أن نصیب هذه الدول العشرة یمثل حوالي  

المؤسسات األعمال والمستهلكین على مستوى العالمي، حیث تبؤت الصین المرتبة األولى في حجم هذا النمط 

من حجمها على مستوى العالم تلیها الوالیات %  24ملیار دوالر، ما یمثل نسبته  301من التجارة االلكترونیة 

  .وتلیها الیابان والمملكة المتحدة على التوالي%  21.30المتحدة بنسبة 

    

  2013لعام   B2C  البلد

  301  الصین

  263  الوالیات المتحدة

  119  الیابان

  144  لكة المتحدةالمم

  66  فرنسا

  52  ألمانیا

  22  كوریا

  19  كندا

  14  البرازیل

  13  روسیا

  1013  المجموع

على   B2Cحجم

  مستوى العالم

1233  
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  : ونسلط الضوء على أكثر السلع شراءا عبر االنترنت في مختلف مناطق العالم

 )نسبة مئویة ( النترنت في مختلف المناطق أكثر السلع شراءا عبر ا): 11(الجدول رقم 

آسیا والمحیط   السلع

  %الهادئ 

شرق األوسط   %أوروبا 

  %و إفریقیا 

  أمریكا الجنوبیة

%  

أمریكا 

  %الشمالیة 

  42  28  26  34  57  المالبس واألحذیة

  30  29  26  25  41  تجهیزات الكترونیة

  43  32  35  33  53  حجوزات فنادق

  43  36  39  34  59  تذاكر السفر والحجز

  22  27  28  22  44  هواتف نقالة

  35  31  28  33  50  تذاكر الفعالیات

  29  20  25  23  36  الحواسب

  31  24  22  30  50  الكتب

  27  18  27  19  33  برمجیات الحواسیب

  35  23  29  22  43  الكتب االلكترونیة

Source : information economy report 2015, unlocking the potential of e-commerce for developing 
contries,"unctad", Switzerland, 2015.   

نالحظ من الجدول أن قطاع السفر فیه أكبر اقتناء عبر االنترنت في كل المناطق بالمقارنة مع باقي السلع     

یر حیث نالحظ أن هناك عدد كب%  43وأمریكا الشمالیة %  36وأمریكا الالتینیة %  59حیث یمثل في آسیا 

  .من مستخدمي االنترنت یحبذون شراء تذاكر السفر والحجز عبر االنترنت

ومن أكبر الشركات التي لها عوائد كبیرة من التجارة االلكترونیة على مستوى العالم تتواجد في الصین وأمریكا 

  :والیابان والجدول التالي یوضح ذلك
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  )ملیار دوالر ( اللكترونیة أكبر شركات العالمیة في التجارة ا): 12(الجدول رقم 

  عائدات من االنترنت  البلد األم  الشركة

ALIBABA GROUP 41  الصین  

AMAZON  61  أمریكا  

EBAY  14  أمریكا  

STAPLES  11  أمریكا  

RAKUTEN  4.7  الیابان  

WAL-MART  10  أمریكا  

NETFLIX  36  أمریكا  

BEST BUY  1.7  أمریكا  

KOHL’S  1.4  أمریكا  

TRAGET  1.4  أمریكا  

  Source : information economy report 2015, unlocking the potential of e-commerce for developing 
contries, unctad, Switzerland, 2015.   

نالحظ أن أكبر الشركات الرائدة في التجارة االلكترونیة تتواجد في الوالیات المتحدة األمریكیة على غرار  

: التي تقدر عوائدها بــــ eBayملیار دوالر و 61ها عوائد من التجارة اإللكترونیة تقدر بحوالي األمازون التي ل

: ملیار دوالر وكذلك تتواجد على مستوى الصین أكبر مجموعة وهي مجموعة علي بابا التي تقدر عوائدها بــــ 14

 .ملیار دوالر على مستوى  العالمي 4.1

  لكترونیة في الدول العربیة حجم التجارة اإل : المطلب الثاني

حیث تشهد اتجاهات جدیدة  2013أزالت التجارة االلكترونیة عدة حواجز قائمة في الدول العربیة خالل عام      

ناشئة في مجال التجارة اإللكترونیة وكذلك تتبنى المنطقة العربیة خاصة الشرق األوسط التسوق االلكتروني مع 

ین لجذب المشترین المحلیین وأیضا مع التجار االلكترونیین الدولیین والذین یلبون التجار اإللكترونیین المحلی

احتیاجات المستهلكین المحلیین وینشئون متاجر خاصة بهم في منطقة الشرق األوسط وتشهد التجارة االلكترونیة 

  .العابرة للحدود نمو كبیرا في هذه المنطقة 

  



میةق العالفي األسوا سعودیة، مصر، اإلماراتقیاس تنافسیة ال ومساهمتها في اإللكترونیةالتجارة  واقع دراسة     الفصل الثالث  

68 

 

   عربيحجم سوق التجارة اإللكترونیة ال: أوال

 2011حیث قدر سنة %  29شهد سوق التجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا نموا بنسبة       

ملیار دوالر إلى أن وصلت حجم التجارة  9.9، 2012ملیار دوالر لیتطور وینمو لیصبح سنة  7بحوالي 

، 2015ملیار دوالر سنة  15لــــــ  ملیار دوالر ومن المتوقع أي تصل 11.2بحوالي  2013االلكترونیة سنة 

ویعود هذا النمو إلى زیادة عدد مستخدمي التجارة اإللكترونیة بشكل كبیر إضافة إلى عدد الباعة التجزئة 

المحلیین الذین دخلوا إلى عالم االنترنت وبدؤوا یقدمون للمستهلكین المحلیین السلع التي لم تكن موجودة في 

  :العربیة، والشكل التالي یوضح ذلك السابق إال خارج المنطقة 

  2013و  2012و 2011تطور حجم السوق العربیة خالل ): 06(الشكل رقم

  

" 2015و  2012التجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط بین عامي " تحت عنوان  Paypalتقریر :  المصدر

  www.Paypal.com/ae :على الموقع، 2013سبتمبر

   أكثر الفئات إنفاقا على التجارة االلكترونیة: ثانیا 

یعد قطاع السفر من القطاعات التي فیها إنفاق كبیر في التجارة اإللكترونیة على مستوى العربي وهو  - 

 :ما یوضحه الشكل التالي
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  2012 متوسط حجم اإلنفاق السنوي في قطاعات التجارة اإللكترونیة في العالم لسنة): 07(الشكل رقم 

  )ملیون دوالر أمریكي : (الوحدة

  

  

، " 2015و  2012التجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط بین عامي " تحت عنوان Paypalتقریر : رالمصد

  www.Paypal.com/ae: على الموقع، 2013سبتمبر 

ملیون  1521لإلنفاق في الدول العربیة بقیمةیالحظ من الشكل أعاله أن قطاع السفر یستحوذ على أكبر حجم 

دوالر یلیها قطاع اإللكترونیات وهي أكثر ما یقتنیه العرب على شبكة االنترنت، ویلیها السلع األخرى بقیم 

  . متفاوتة

  االتجاه الجدید للتجارة االلكترونیة : ثالثا 

لمتنقلة والتي هي ممارسة التجارة اإللكترونیة خالل السنوات األخیرة ظهر ما یسمى بالتجارة اإللكترونیة ا       

عبر الهواتف الذكیة وهي في نمو وانتشار واسع في الدول العربیة حیث تتیح هذه التجارة االتصال الدائم بشبكة 

االنترنت ما یساعد المستهلكین على التسوق عبر أجهزتهم المحمولة على مدار الساعة، حیث نمت التجارة 

ملیار دوالر  0.9إلى  2011ملیار دوالر سنة  0.5نقلة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا من اإللكترونیة المت

ملیار دوالر، وبلغت قیمة التجارة  1.3قیمة التجارة االلكترونیة المتنقلة إلى  2013لتصبح سنة  2012سنة 

یأتي هذا االنتشار والنمو ملیار دوالر أمریكي، و  0.10حوالي  2012اإللكترونیة المتنقلة في السعودیة سنة 
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الكبیر للتجارة االلكترونیة المتنقلة نتیجة للتوسع الكبیر في استخدام االنترنت من خالل الهواتف الذكیة وانتشارها 

  1.الواسع في المنطقة العربیة

  حجم السوق التجارة االلكترونیة في مصر، السعودیة، اإلمارات : رابعا

 : اإلمارات  - 1

تیة للتجارة اإللكترونیة من أكبر األسواق في الشرق األوسط و شمال إفریقیا وهذا نتیجة تعد السوق اإلمارا

لدور الذي تقوم به الحكومة اإلماراتیة لنشر وتأسیس بیئة فاعلة للتجارة اإللكترونیة، وتعتبر اإلمارات 

 2.9في اإلمارات 2012بوابة التجارة اإللكترونیة في المنطقة حیث بلغ عائد التجارة اإللكترونیة سنة 

  2.ملیار دوالر

وتشیر بعض البیانات الصادرة من مركز دراسات االقتصاد الرقمي إلى أن أنشطة التجارة اإللكترونیة في     

في منطقة الشرق األوسط وشمال %  10مقارنة بمعدل نمو ال یتجاوز %  15اإلمارات تنمو بمعدل سنوي یبلغ 

  3.إفریقیا

، ویبلغ معدل سنوي لإلنفاق على تذاكر % 67: مارات العربیة المتحدة أكبر حصة بـــویمثل السفر في اإل    

دوالر أمریكي ویمثل شراء أجهزة الكمبیوتر ثاني أعلى معدل سنوي لإلنفاق عبر  551السفر عبر االنترنت یقدر 

دوالر  268ق بمعدل إنفا  Souq.comدوالر أمریكي، وفي اإلمارات یتم التسوق على سوق  136االنترنت 

  .أمریكي

 :السعودیة - 2

تعد المملكة العربیة السعودیة من الدول التي نمت وتوسعت فیها التجارة االلكترونیة بشكل كبیر حیث        

حوالي ملیار دوالر أمریكي ویحتل السفر المرتبة األولى في اإلنفاق عبر االنترنت إذ بلغ ما  2012بلغت سنة 

دوالر أمریكي، أما المرتبة الثانیة  478سنوي لإلنفاق عبر االنترنت وبلغ  ویعد أعلى  معدل%  59نسبته 

دوالر أمریكي، وأیضا في  172فیحتلها شراء أجهزة الكمبیوتر إذ بلغ المعدل السنوي لإلنفاق عبر االنترنت 

                                                   
: ، على الموقع2013، سبتمبر " 2015و  2012التجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط لسنتي " تحت عنوان Paypalتقریر    1

www.Paypal.com/ae   

  . 52، مرجع سبق ذكره، ص "توطین المعرفةالشباب وال"،  2014تقریر المعرفة العربي لعام    2
  .، مرجع سبق ذكره"2015و  2012التجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط لسنتي " تحت عنوان Paypalتقریر    3
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عدل إنفاق على أكبر عدد من الزیارات مع م Souq.comالمملكة العربیة السعودیة یحصل موقع البیع بالتجزئة 

  .دوالر أمریكي 501یصل إلى 

 :مصـــــــــــــــــــــــــــر  - 3

تعد مصر من الدول التي تنمو فیها التجارة االلكترونیة بشكل كبیر وواسع حیث بلغت قیمة المبیعات في  

سوق  30ملیار دوالر، وتمثل مصر من بین أفضل  3.2ما قیمته  2011التجارة اإللكترونیة في مصر سنة 

من حجم اإلنفاق في التجارة االلكترونیة  %17اشئ، ویمثل قطاع االلكترونیات األكثر إنفاقا حیث یمثل ن

  1. %15یلیه قطاع السفر بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

    // www.masress.comhttp  /: على الموقع   2013- 09-23نشرت بتاریخ   مقالة 1 
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مصر، السعودیة، : مساهمة التجارة اإللكترونیة في قیاس تنافسیة الدول: المبحث الرابع  

  اإلمارات 

تنافسیة دولة مع العالم الخارجي، ونجد أن التطور في حجم الصادرات  لقیاسهناك العدید من المؤشرات      

من السلع والخدمات والتطور التكنولوجي یعدان من بین أهم مؤشرات قیاس تنافسیة الدولة، وسوف نورد في هذا 

یها وضع المطلب دور التجارة اإللكترونیة في تنشیط الصادرات من السلع والخدمات خالل الفترة التي تم ف

مصر، : تشریعات للتجارة اإللكترونیة، وكذلك زیادة التوجه نحو التطور التكنولوجي في كل دولة من دول

  .السعودیة واإلمارات

  اإللكترونیة في زیادة حجم الصادرات دور التجارة: المطلب األول

میة وزیادة معدالت صادرات تساهم التجارة اإللكترونیة وهي إحدى إفرازات ثورة المعلومات واالتصاالت في تن

الدولة، وخاصة في إمكانیة الوصول إلى األسواق الخارجیة بعیدا عن الفوارق الزمنیة والمكانیة، وذلك من خالل 

  .توفر المعلومات عن السلع والخدمات وكیفیة الحصول علیها خاصة في ظل التنافس في األسواق العالمیة

السعودیة ومصر : ادرات من السلع والخدمات لهذه الدول الثالثومن هنا سوف نقوم بدراسة تطور حجم الص

واإلمارات، وهذا خالل الفترة التي تسبق سن قوانین التجارة اإللكترونیة لكل دولة والفترة التي هي بعد تطبیق 

  .قانون التجارة اإللكترونیة

 السعودیة الصادرات في حجم :أوال

ومن هنا سوف نقوم  2002تشریع للتجارة اإللكترونیة وهذا كان سنة  التي قامت بوضعتمثل السعودیة من الدول 

بدراسة نسبة تطور صادرات السلع والخدمات السعودیة سنتین قبل قانون التجارة اإللكترونیة وبعد تطبیق هذا 

 :القانون وهو موضح في الجدول التالي

  ي الناتج المحلينسبة صادرات السلع والخدمات للسعودیة من إجمال): 13(الجدول رقم

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

تطور 

 %الصادرات

43.7  39.9  41.2  46.1  51.0  57.1  59.8  59.9  62.1  

 http://databankaldawli.org  :معلومات من موقع البنك الدولي على: المصدر
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والخدمات قبل سنة من تنظیم تشریع  نالحظ من الجدول أعاله أن هناك انخفاض في نسبة صادرات السلع

في السعودیة، ونالحظ أیضا أن هناك نمو وزیادة في نسبة صادرات السلع والخدمات في  اإللكترونیةالتجارة 

، وتطورت إلى أن وصلت سنة % 41.2نسبتها تقدر ب 2002حیث كانت سنة  2008إلى  2002الفترة من 

  .من إجمالي الناتج المحلي %62.1بنسبة  2008

 حجم الصادرات في مصر :ثانیا

قامت مصر بإنشاء أول سوق إلكترونیة للصناعات المصریة وهذا قبل تنظیم قانون التجارة  2003في سنة 

، وتهدف هذه السوق إلى زیادة ارتباط الصناعة المحلیة بحركة التجارة العالمیة، وهذا 2004سنة  اإللكترونیة

یساهم في تحقیق زیادة كبیرة في الصادرات الصناعیة المصریة إلى لتطویر كفاءة المنتجات المصریة بحیث 

الجزئیة حسب  اإللكترونیةیتم الترویج لها الكترونیا ویتم فیها عملیة التجارة  ومن بین أهم المنتجات التي 1 الخارج،

األحذیة  اآلالت والحاسبات اآللیة، الكترونیات، صناعات غذائیة،: وزارة التجارة والصناعة المصریة هي

والمالبس، األحجار والزجاج ومنتجات أخرى، وتتم عملیة عرض الشركات التي تقوم بإنتاج هذه المنتجات على 

وكذلك عروض البیع والشراء، وسنوضح في الجدول التالي نسبة الصادرات من  اإللكترونيمستوى موقع الوزارة 

  :إجمالي الناتج المحلي 

  من السلع والخدمات من إجمالي الناتج المحلي نسبة الصادرات): 14(الجدول رقم  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

نسبة 

   %الصادرات

16.2  17.5  18.3  21.8  28.2  30.3  29.9  30.2  33.0  

  http://databankaldawli.org : معلومات من موقع البنك الدويل على: المصدر

تیة المصریة خاصة بعد إنشاء السوق امو في نسبة الصادرات السلعیة والخدمن نالحظ من الجدول أن هناك  

، 2005سنة  %30.3إلى  %21.8من حیث ارتفعت  2003 للمنتجات المصریة سنة اإللكترونیةاعیة نالص

من   %33.0ما نسبته  2008لكنها عاودت االرتفاع لتصل سنة  ،2006وبعدها انخفضت بشكل ملحوظ سنة 

  .ج المحليإجمالي النات

                                                   
1
حول المؤسسة الجزائریة وتحدیات المناخ "مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني األول  ، "التجارة االلكترونیة كأداة لتنشیط الصادرات"صاف سعیدي، و  

  .93، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، ص2003أفریل  23-22، أیام  "االقتصادي الجدید
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حجم الصادرات خاصة من خالل التجربة  دور مهم في زیادة اإللكترونیةنستنتج من البیانات المقدمة أن للتجارة  

المصریة والتي قامت بها وزارة التجارة وهذا بهدف تنمیة وزیادة حجم الصادرات من منتجات المحلیة وكذلك من 

  .خالل الخدمات المقدمة

 ماراتاإلحجم الصادرات  :ثالثا

بشكل سریع خاصة بعد وضع  اإللكترونیةالدول التي تتطور فیها التجارة  أبرزتمثل اإلمارات هي أیضا من بین 

، ولهذا سوف نقوم بدراسة حجم السلع والخدمات اإلماراتیة خال 2006في سنة  اإللكترونیةقانون ینظم التجارة 

  :جدول التاليوهذا ما یوضحه ال اإللكترونیةفترة سن قانون التجارة 

  نسبة الصادرات من السلع والخدمات من إجمالي الناتج المحلي): 15(الجدول رقم

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

نسبة 

  %الصادرات

/  49.2  49.5  55.9  63.6  67.6  68.6  72.4  78.9  

 http:// databankaldawli.org :معلومات من موقع البنك الدولي على: المصدر

نالحظ من الجدول أن هناك زیادة في نسبة صادرات السلع والخدمات لدولة اإلمارات حیث بلغت نسبة الصادرات 

أي بعد ما قامت دولة اإلمارات بوضع قانون التجارة  2008إلى أن وصلت سنة   %49.2بنسبة  2001سنة 

  .   %78.9بلغت نسبتها  2006االتحادي سنة  اإللكترونیة

  التطور التكنولوجي : طلب الثانيالم 

على معرفة قدرة الدولة على مواكبة التقدم والتطور السریع الذي یحدث على  یساعد مؤشر التطور التكنولوجي

في تلك  اإلنترنتمستوى العالمي، ویمكن قیاس مدى التطور التكنولوجي من خالل تطور نسبة استخدامات 

، اإللكترونیةف الثابت والهاتف النقال حیث تساهم في زیادة حجم التجارة الدولة وكذلك من خالل اشتراكات الهات

وأیضا اشتراكات الهاتف الثابت، واشتراكات الهاتف النقال  اإلنترنتولهذا سوف نقوم بدراسة تطور استخدامات 

  .السعودیة، مصر، اإلمارات: في هذه الدول  2013 - 2000خالل فترة 

  السعودیة التطور التكنولوجي في :أوال

 :وهذا من خالل 2013-2000فترة عودیة في نمو وتطور دائم وهذا في إن التطور التكنولوجي في الس 
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 : اإلنترنتاستخدامات  .1

في الدولة وهنا سوف نقوم  اإللكترونیةمن أهم الوسائل التي تساهم في زیادة حجم التجارة  اإلنترنتتعد استخدامات 

  : في السعودیة وهذا ما یوضحه الشكل التالي نتاإلنتر بدراسة تطور نسبة مستخدمي 

  )2013 – 2000( خالل الفترة في السعودیة اإلنترنتنسبة تطور مستخدمي : )08( الشكل رقم

  

                            :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر
D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

 2000في السعودیة حیث قدرت سنة  اإلنترنتنالحظ من الشكل أعاله إن هناك نمو كبیر في نسبة استخدامات  

والذي ارتفع فیها  2008من عدد السكان وهذه تعد نسبة قلیلة بالمقارنة بسنة  % 2.21بـ  اإلنترنتمستخدمي  نسبة

لتصل إلى نسبة  2013من عدد السكان وبعدها لترتفع سنة   %36إلى ما یقدر بـ  اإلنترنتعدد مستخدمي 

تكنولوجیة وكذلك زیادة حجم المعامالت وهذا نتیجة الوعي بال اإلنترنتمن عدد السكان الذین یستعملون   60.5%

  .خالل السنوات األخیرة اإللكترونیةالتجاریة 

 :اشتراكات الهاتف الثابت  .2

یعد الهاتف الثابت من أهم الوسائل لتوفیر االنترنت وكذلك ممارسة التجارة االلكترونیة سوف نقوم بدراسة تطور 

  :في الشكل التالي 2013-2000رة نسبة اشتراكات الهاتف الثابت في السعودیة خالل الفت

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(السعودیة خالل الفترة  اشتراكات الهاتف الثابت في): 09(الشكل رقم

  )شخص 100لكل(

  

                            :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر
D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

 2002و 2001و 2000نالحظ من الشكل أن هناك تطور في نسبة اشتراكات الهاتف الثابت خالل سنوات 

على التوالي، وبعد هذه السنوات انخفضت نسبة اشتراكات   %15.66و  %15.47و  %14.72وهذا بنسبة 

،  ونالحظ أیضا أن نسبة االشتراكات بعد  %15.28إلى ما نسبته  2010الهاتف الثابت حیث وصلت سنة 

  .شخص  100لكل   %17.13ما نسبته  2013ارتفعت ولكن لیس بشكل الكبیر لتصل سنة  2010

انتشارا في العالم وخاصة في المنطقة قال من الوسائل التي تلقى رواج و یمثل الهاتف الن :قالاشتراكات الهاتف الن  .3

العربیة حیث تعد هذه الوسیلة من إفرازات التطور التكنولوجي لذلك سوف نسلط الضوء على نسبة اشتراكات 

 :شخص في السعودیة من خالل الشكل التالي 100الهاتف النقال لكل 

  

  

  

  

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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                          )2013- 2000(الفترة  لاشتراكات الهاتف النقال في السعودیة خال تطور ): 10(الشكل رقم 

  )شخص 100لكل (

  

  :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

السعودیة خالل السنوات العشرة حیث كانت  لهاتف النقال فيلأن هناك نمو وانتشار كبیر  الشكلنالحظ من  

 2010سنوات و تصل في سنة  10لترتفع بعد   %6.98ال تزید عن  2000نسبة مشتركي الهاتف النقال سنة 

، حیث أصبحت هذه الوسیلة تعد من أهم الوسائل التكنولوجیة وتساهم بشكل كبیر في %189.17إلى ما یعادل 

وانخفضت في السنتین  % 194.51لتصل إلى  2011تفعت أیضا سنة انتشار التجارة االلكترونیة، وار 

    .الموالیتین ولكن لیس بشكل مؤثر

 التطور التكنولوجي في  مصر :ثانیا

 :االنترنت اتاستخدام .1

حیث لم یتعدى ) 2013-2000(الفترة في مصر بشكل كبیر خالل لقد تطور نمو استخدامات االنترنت  

  :وهذا ما یوضحه الشكل التالي  2000من عدد السكان سنة   %1صر استخدام االنترنت في م

  

  

 

 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(نت في مصر خالل الفترة نسبة مستخدمي االنتر : )11(رقم  الشكل

  

  :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

حیث ارتفع عدد  2004تمام كبیر لالنترنت في مصر خاصة في سنة نالحظ من الشكل أن هناك زیادة كبیر واه

،  ونالحظ أیضا أن هناك انتشار 2004سنة  %11.92إلى  2003سنة   %4.04مستخدمي االنترنت من

كبیر ونمو متسارع في عدد مستخدمي االنترنت خاصة في الخمس سنوات األخیرة أین بلغ نسبة مستخدمي 

من عدد السكان أي تقریبا نصف عدد السكان یستعملون االنترنت  %49.56بته االنترنت في مصر إلى ما نس

وهذا للجهود المبذولة للدولة لمحاولة مواكبة التطور التكنولوجي الموجود في العالم وخاصة للتعامالت 

  .االلكترونیة

 :اشتراكات الهاتف الثابت .2

  :مصر وهذا ما یوضحه الشكل التاليتراجع االهتمام باشتراكات الهاتف الثابت بشكل كبیر في  

  

 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(اشتراكات الهاتف الثابت في مصر خالل الفترة ): 12(الشكل رقم 

  )شخص 100لكل (

  

  

  :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

حیث زادت نسبة  2008إلى  2000ت خال الفترة من نالحظ أن هناك نمو في نسبة اشتراكات الهاتف الثاب

 100لكل  %15.70لنسبة  2008لتصل سنة  2000شخص سنة  100لكل   %8.29اشتراكات من 

تراجعت باالهتمامات باشتراكات الهاتف الثابت في مصر شخص، ولكن لم تبقى هذه النسبة أو تتطور لكنها 

  .شخص 100لكل  %8.31لنسبة  2013لتصل سنة 

   :تراكات الهاتف النقالاش.3

ن الهاتف النقال یلقى رواجا وانتشارا كبیر في مصر وهذا ما یوضحه الشكل اشتراكات الهاتف الثابت فإ عكس

  :التالي

  

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(اشتراكات الهاتف النقال في مصر خالل الفترة ): 13(الشكل رقم 

  )شخص 100لكل (

  

  :داد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقعمن إع: المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

من الشكل نالحظ أن هناك تطور لنسبة اشتراكات الهاتف النقال في مصر خالل هذه السنوات حیث كان نسبة 

إلى  2006وتطور لیصل سنة  2000شخص في سنة  100لكل  %2.06اشتراكات الهاتف النقال ال تقل عن 

وبعد هذه السنة بدأت اشتراك الهاتف النقال یعرف انتشارا و نموا كبیرین  شخص 100لكل  %24.66ما نسبته 

  .   شخص 100لكل   %121.51إلى نسبة  2013في مصر إلى أن وصلت سنة 

  التطور التكنولوجي في اإلمارات: ثالثا

 : اإلنترنتاستخدامات  .1

وهذا ما سیوضحه الشكل  اإلنترنتدام تمثل اإلمارات من أوائل الدول العربیة من حیث التطور التكنولوجي واستخ

  :التالي

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(في دولة اإلمارات خالل الفترة  اإلنترنتنسبة مستخدمي ): 14(الشكل رقم
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نسبة مستخدمي االنترنت

نسبة مستخدمي االنترنت

  

  :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

في دولة اإلمارات حیث قدرت هذه النسبة  اإلنترنتمستخدمي  نالحظ من الشكل أعاله أن هناك نمو كبیر في نسبة

 2008من إجمالي عدد السكان، وتطورت خالل هذه الفترة إلى أن وصلت سنة   %23.63بحوالي  2000في سنة 

تنمو وتتطور إلى أن وصلت  اإلنترنتمن إجمالي عدد السكان، وواصلت نسبة مستخدمي  %63إلى نسبة قدرت ب 

، وجاء هذا نتیجة لالهتمام التي أولته اإلنترنتمن إجمالي عدد السكان یستخدمون   %88نسبة إلى  2013سنة 

الدولة في بدایة األلفیة بالتطور التكنولوجي محاولة في ذلك لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال وكذلك هذا ما 

  .في اإلمارات  اإللكترونیةساهم في تطور التجارة 

 :لثابتاشتراكات الهاتف ا .2

هناك انخفاض مستمر ومتواصل لنسبة اشتراكات الهاتف الثابت في دولة اإلمارات وهذا ما یوضحه الشكل 

  :التالي

  

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(اشتراكات الهاتف الثابت في اإلمارات خالل الفترة ) : 15(الشكل رقم

  )شخص 100لكل(

 

  :اد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقعمن إعداد الطالبة باعتم: المصدر

 pages/definition/regions.aspxD/ict/statistics/-www.itu.int/ITU  

نسبة  2000حیث كانت سنة  2010إلى  2000نالحظ من الشكل أن هناك نسبة انخفاض كبیر خالل السنوات 

شخص، وانخفضت هذه النسبة إلى أن وصلت سنة  100، لكل  %33.71اشتراكات الهاتف الثابت ما یقارب 

بنسبة  2013وات األخیرة بشكل ملحوظ حیث قدرت سنة ، لكنها بدأت ترتفع في السن%17.53ما نسبته  2010

  .وهذا راجع للتطور الكبیر في اشتراكات الهاتف النقال 22.32%

 اشتراكات الهاتف النقال .3

هناك تطور كبیر وانتشار واسع الشتراكات الهاتف النقال في اإلمارات خالل السنوات األخیرة وهذا ما یوضحه 

  :الشكل التالي

  

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  )2013-2000(اشتراكات الهاتف النقال خالل الفترة  : )16(الشكل رقم

  )شخص 100لكل (

  

  :من إعداد الطالبة باعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع: المصدر

 D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx-www.itu.int/ITU  

 2000نالحظ من الشكل أن هناك تطور ونمو مستمر في نسبة اشتراكات الهاتف النقال خالل الفترة ما بین 

شخص، ثم  100لكل  %47.19تعادل ما نسبته  2000یث كان نسبة اشتراكات الهاتف النقال سنة ، ح2009و

حیث كانت ما  2010، وبعدها انخفضت سنة %138.27ما نسبته  2009تطورت هذه النسبة إلى أن وصلت سنة 

رة التي یشهدها قطاع ولكنه ارتفعت في السنوات األخیرة وهذا راجع للتطورات التكنولوجیة الكبی  %129.43نسبته 

  . الهواتف النقالة في العالم

  

  

  

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/pages/definition/regions.aspx
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  خالصة الفصل الثالث

 االختالف وٕانما واألسس، المبادئ حیث من ةمن الدول الغربی تهامثیال عن العربیة اإللكترونیة التجارة تختلف لم

 في تراجعا تعرف عربیةالدول ال مازالت حیث التجارة، هذه الستضافة الالزمة یةتالتح البنیة یكمن في مدى توفر

، وهذا االختالف والتراجع في البنیة التحتیة لم یؤثر على المتقدمة ولالد في تقدم من یحصل بما مقارنة اتهامؤشر 

حجم صادرات الدول السعودیة، مصر، اإلمارات، إن كانت سلع أو خدمات على التنافس  واالستمراریة في 

ة في بعض الدول العربیة لمحاكاة الدول المتقدمة في المجال األسواق العالمیة بالرغم من وجود اإلراد

  .التكنولوجي

مصر، السعودیة، : في الدول اإللكترونیةهذا ما تعكسه النتائج المتوصل إلیها والمتعلقة بدراسة التنافسیة والتجارة 

تطور دائم  اإلمارات، حیث أن مؤشر حجم صادرات السلع والخدمات للدول السعودیة، مصر، اإلمارات في

وتنظیمها في قوانین وتشریعات أي تقدیم  اإللكترونیةوهذا نتیجة تبني التجارة ) 2008- 2000(خالل الفترة 

وكذلك من خالل . أسالیب جدیدة للترویج للسلع والخدمات وفتح أسواق جدیدة أمام الدول لزیادة حجم صادراتها

مصر، اإلمارات تتبوء المراتب األولى عربیا في البنیة  السعودیة،: النتائج المتوصل إلیها نجد أن هذه الدول

التحتیة إن كانت تشریعات تنضم هذه التجارة أو تكنولوجیا المعلومات واالتصال لكنها مازالت لم تنافس الدول 

  .   المتقدمة في هذا النوع من التجارة
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  خاتمة

تساهم في فتح أسواق جدیدة  جد أن التجارة االلكترونیةالموضوع بشقیه النظري والتطبیقي نهذا من خالل دراسة 

  أمام صادرات الدول وذلك بزیادة حصتها السوقیة والتنافس بمنتجاتها المحلیة على مستوى األسواق العالمیة

السعودیة، مصر  : حیث یكون تقدیمها بأقل التكلفة وفي أسرع وقت، ونجد أن الدول وكذلك تحسین الخدمات

تل مراتب متقدمة من بین الدول العربیة من ناحیة توفرها على البنیة التحتیة التكنولوجیة والمتمثلة اإلمارات، تح

في االنترنت، خطوط الهاتف الثابت والنقال، وهذا ما ساعدها على ممارسة التجارة االلكترونیة التي ساهمت في 

الوقت، وكذا اإلشهار والترویج للمنتجات، زیادة حجم صادراتها، وتحسین خدماتها من ناحیة التكلفة واستغالل 

فضال عن ذلك فإن التعامل بالتقنیات الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة واستخدامها في التجارة یزید من تنافسیة تلك 

الدول، ویجعلها تحتل مواقع ممیزة من ناحیة التطور التكنولوجي، وقد أشرنا إلى مؤشر التنمیة تكنولوجیا 

  .تصاالت، وحددنا مراتب تلك الدولالمعلومات واال

كل ما سبق یعد إجابة على اإلشكالیة المطروحة حول كیفیة مساهمة التجارة اإللكترونیة في تحقیق      

  .  وتحسین تنافسیة الدول العربیة السالفة الذكر وتسهیل اكتساحها لألسواق العالمیة

  :وأما بالنسبة الختبار الفرضیات

ألن الدول السعودیة، مصر، اإلمارات تتمتع بمقومات لقیام التجارة االلكترونیة  لة،مقبو : الفرضیة األولى

ریعیة تنظم هذا النوع من وكذلك من بنیة تش ،والمتمثلة في البنیة التحتیة من تكنولوجیا المعلومات واالتصال

  .التجارة

رة الدولة على مواكبة التطور ه یتم من خالل مؤشر تكنولوجیا معرفة مدى قدألن مقبولة :الفرضیة الثانیة

   .السریع في العالم وهذا بتبني بنیة تحتیة تكنولوجیة متطورة تساهم في زیادة حجم تجارتها االلكترونیة

السعودیة، مصر، اإلمارات : نقابلها بالرفض ألنه بالرغم من المقومات المتوفرة لهذه الدول :الفرضیة الثالثة

 كبیرة في حجم هذا النوع من التجارة،التجارة االلكترونیة لكنها لم تحقق أرقام  من بنى تحتیة تكنولوجیة لممارسة

وهذا بالمقارنة مع حجم التجارة االلكترونیة العالمي والتي تسیطر علیه الدول المتقدمة كالصین التي تعد أكبر 

  . سوق عالمي للتجارة االلكترونیة

تحلیل لألوضاع العربیة في مجال التجارة االلكترونیة، وعلى ضوء هذه الدراسة وما تضمنها من استعراض و  

  :خرجنا ببعض النتائج، وكذلك بعض التوصیات المقترحة، ونوضح ذلك في ما یلي
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  :تتمثل في :النتائج: أوال

  التجارة االلكترونیة عبارة عن منهج حدیث لألعمال یعتمد على تكنولوجیا اإلعالم واالتصال خاصة

العملیات المتصلة بعقد الصفقات بین أطراف  متعددة سواء كانت مؤسسات أو هیئات  االنترنت، النجاز كافة

 .حكومیة أو أفراد، حیث تتحدد تصنیفات هذه التجارة بناءا على العالقة بین هؤالء األطراف

  للتجارة االلكترونیة عدة شروط یجب توفرها لخلق بیئة یمكن ممارستها فیها بكل سهولة ویسر وتتمثل في

وانین والتشریعات التي تنظمها وكذلك توفیر بنیة تحتیة تكنولوجیة وخاصة توفیر االنترنت وأیضا كوادر الق

 .بشریة التي لها الخبرة في هذا المجال

  إن التعامل بالتجارة االلكترونیة یفرض تقبل الثنائیة المتبادلة من المزایا واألعباء، فهي تنشأ القیمة من

دون اعتبار لحجمها لولوج األسواق العالمیة بأقل وقت وتكلفة كما تساعد األفراد خالل مساعدتها للمؤسسات 

على خیار أجود المنتجات وبأرخص األثمان، غیر أن هذا النوع من التجارة تفرض تحمل أعباء ومخاطر 

 .وسلبیات البد من العمل للقضاء علیها

 یة المؤسسة تختلف عن تنافسیة القطاع یختلف مفهوم التنافسیة على ثالث مستویات حیث نجد أن تنافس

 .وكالهما یختلفان عن تنافسیة الدولة 

  تتعدد مجاالت التنافس  حیث یمكن التنافس بالوقت، الجودة، التكلفة، التنافس بالتكنولوجیا، وكذا التنافس

 .باألسعار، وهناك عدة مؤشرات لقیاس التنافسیة تختلف هي األخرى باختالف مستوى التنافس

 زیادة الحصة السوقیة والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات هي فرص وٕایجابیات تفرزها التجارة  تمثل

 .االلكترونیة للتنافس والتواجد على المستوى الدولي

 تمتلك الدول العربیة من المقومات المادیة والتقنیة ما یؤهلها ألن تكون رائدة في مجال التجارة االلكترونیة. 

 لجهود المبذولة من قبل بعض الحكومات العربیة لتطویر تكنولوجیا المعلومات على الرغم من ا

واالتصاالت، مازالت الفجوة الرقمیة حاصلة بین الغرب والعرب، األمر الذي یهدد الشركات العربیة ألن تتبوأ 

 .مكانة مرموقة ووضع تنافسي جید

 یاسیة وترتیب متقدم في توفیر بنیة حققت بعض الدول على غرار اإلمارات والسعودیة ومصر معدالت ق

 .تحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  المعدل العربي العام لمؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الزال بعیدا عن المعدل العالمي

 .المطلوب

 ض المبادرات ثمة ثورة تنتشر بوتیرة متوسطة في العالم العربي في مجال التجارة االلكترونیة، فقد عرفت بع

 . الرامیة إلى االستثمار األمثل لتقنیات التجارة االلكترونیة وتسریع عملیة تبني تطبیقاتها

 السعودیة، مصر، اإلمارات، لم یساهم في زیادة حجم صادراتها : مازال حجم التجارة االلكترونیة في الدول

  .والتي تعتبر مؤشر لتنافسیتها في األسواق العالمیة
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  :یاتالتوص: ثانیا

  العمل على تفعیل التجارة االلكترونیة البینیة في الدول العربیة من أجل سد الفجوة الرقمیة بین الدول

 .العربیة، وتحسین المعدل العربي العام لمؤشرات تكنولوجیا المعلومات

 مایة وضع إطار قانوني صارم لتنظیم التعامالت االلكتروني، ولتعزیز الثقة باالقتصاد الرقمي من خالل ح

 .حقوق المستهلكین وتأمین االتصاالت االلكترونیة

  دعم االستعداد االلكتروني لكافة فئات المجتمعات العربیة وتشجیعهم على التحول إلى التجارة االلكترونیة

وذلك من خالل التركیز على العنصر البشري كإحدى سبل تسریع تطبیق التجارة االلكترونیة، حیث یتم توجیه 

مؤسسات بأهمیة هذه التجارة بإتباع مجموعة أسالیب من بینها الحمالت اإلعالمیة المرسخة لثقافة األفراد وال

 .التسوق عبر االنترنت، برامج وورش التدریب لألفراد

  العمل على تحسین وتطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بإیجاد شبكة اتصاالت تتسم

رة وتوفیر خدمات االنترنت، وتسهیل عملیة اقتنائها والحصول علیها من طرف بالسرعة والفاعلیة الكبی

 .المواطن العربي وتحفیزه على استعمالها وجعلها في متناوله من جانب التكلفة واألسعار

  التحسین واالرتقاء بالخدمات االلكترونیة وتجدید الثقة لدى المواطن العربي من خالل تحسین األداء

 .تقلیل أو القضاء على المشاكل المطروحة التي تزعزع ثقة المواطن في مختلف القطاعاتالتكنولوجي وال

  تحفیز الشركات والمشاریع الصغیرة والمتوسطة على ممارسة التجارة االلكترونیة من خالل منحها إعفاءات

 .ضریبیة للتعامالت التي تتم عبر المواقع التجاریة لها

 

 

 

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  قائمة المراجع

  :أوال باللغة العربیة

 :الكتب .1

  

مكتبة الملك فهد ، "التجارة االلكترونیة دراسة تطبیقیة على المكتبات"، إبراهیم أحمد عبد الخالق الدوي -1

  .2010الوطنیة، 
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