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 م٣ضمت ٖامت

 في الٗالم، وزانت           
ً
بٗض الخُىعاث التي قهضَا ٖالم   حٗخبر الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً املجاالث التي ْهغث مازغا

ت ب٩اٞت ٤    ؤق٩الها، والتي جخم  الخ٨ىىلىحُا، وهي ٖباعة ًٖ ٖملُاث البُ٘ والكغاء، بجمام اإلاٗامالث الخجاٍع ًٖ ٍَغ

م مً ؤنها خضًثت الٓهىع بال ؤنها ؤخضزذ ضجت ٦بحرة، وجىحه لها الٗضًض لى الٚغ  مً الكغ٧اث  اؾخسضام ؤلاهترهذ، ٖو

 ٖلى اٞخخاح زِ
ً
 بهخاج     التي ٧اهذ حٗمل في الخجاعة الخ٣لُضًت، ومً يمجها مى٢٘ الؿى١ اإلاٟخىح الظي ٖمل مازغا

حضًض في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، و٢ضمذ الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٗضًض مً الٟىاثض اإلاهمت ل٩اٞت مجاالث املجخم٘، 

 في الٗالم الٗغبي والضولي، واججه لها الٗضًض مً الىاؽ،
ً
 وحهض،    ج٩لٟت،   ل٨ىنها ؤ٢ل  وؤنبدذ املجا٫ ألا٦ثر حٗامال

غة في بلض ؤلا٢امت وبإؾٗاع مىاٞؿت حر مىخجاث ٚحر مخٞى . و٢اصعة ٖلى جٞى

م مً          لى الٚغ جىاحه الجؼاثغ الٗضًض مً الٗىاث٤ التي جدض مً اهدكاع الخجاعة ؤلال٨تروهُت في خضوصَا، بال ؤنها ٖو

طل٪ وم٘ الخُىعاث ال٨بحرة التي خضزذ في الخ٨ىىلىحُا والٗالم، ؤ٦ضث ٖلى ؤن وحىصَا في البلض ؤخض ؤَم مهاصع 

غ ٧اٞت ال٣ُاٖاث ؤلاهخاحُت في البلض، والؿعي   لخٍُى
ً
 ؤؾاؾُا

ً
 ال مهغب مىه، ومخُلبا

ً
الضزل، وبالخالي ؤنبدذ وا٢ٗا

للجهىى في اإلاؿخىي الا٢خهاصي له، ألامغ الظي ٣ًىصٍ للمكاع٦ت في الخجاعاث الخاعحُت، ٧ل طل٪ ًضٖى الضولت بلى بػالت 

حر ٧اٞت ؾبل الىجاح  .٧اٞت الٗغا٢ُل التي جدض مً اهدكاع الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وحصجُ٘ الٗمل وجٞى

  :ؤلاق٩الُت الغثِؿُت
 :ٖلى الىدى الخاليالدؿائ٫ بالخجاعة الال٨تروهُت ومما ؾب٤ ًم٨ً ؤن هُغح 

         ؟ جُىع الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغما مضي

ُت   :   ألاؾئلت الٟٖغ

 ماَى الٟغ١ بحن الخجاعة الخ٣لُضًت والخجاعة ؤلال٨تروهُت؟- 

  ؟ؤؾباب جإزغ الجؼاثغ في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُتماهي - 

ت في الخجاعة الال٨تروهُت؟املجهىصاث اإلابظولتماهي -    مً َٝغ الضولت الجؼاثٍغ

 :الٟغيُاث

 .ًخإزغ جُىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت بخإزغ جُىع  وؾاثل الصخً و الضٞ٘ ؤلال٨ترووي -  



 

 ب

 م٣ضمت ٖامت                                                                     

 .الخجاعة ؤلال٨تروهُت في بضاًت وكإةها في الجؼاثغ-  

 .الخجاعة ؤلال٨تروهُت مخُىعة في الجؼاثغ-  

 :       ؤَمُت الضعاؾت

 ، ٞهي Covid-19 وزانت م٘ اهدكاع ٞحروؽ ٦ىعوها  ؤَمُت الضعاؾت ٦ىنها مً ؤَم اإلاىايُ٘ الؿاٖت        جغح٘ مضي

ت ، ومً ؤبغػ ما خ٣٣خه الثىعة  حٗالج ْاَغة الخجاعة الال٨تروهُت والتي حٗض بخضي ؾماث الا٢خهاص ال٣اثم ٖلى اإلاٗٞغ

الخ٣ىُت واإلاٗلىماجُت في الا٢خهاص اإلاٗانغ ، لظل٪ ٞان مىا٦بت اإلاؿخجضاث الا٢خهاصًت الخضًثت والاهضماج في 

غ الُا٢اث ؤلاهخاحُت وؤلاإلاام ال٩افي  الا٢خهاص الٗالمي والاهٟخاح ؤمام ألاؾىا١ الٗاإلاُت ٌ جدضي ٦بحر ًخُلب جٍُى

. بخ٣ىُاث الخجاعة الال٨تروهُت التي ؤنبدذ جٟغى وحىصَا ٧ل ًىم ؤ٦ثر مً آلازغ 

ا مً اإلاٟاَُم           مً ؤبغػ   ألاَضاٝ التي حؿعى بلُه الضعاؾت َى بل٣اء الًىء ٖلى الخجاعة الال٨تروهُت باٖخباَع

ت وا٢٘ اؾخسضام الا٢خهاص الجؼاثغي للخجاعة الال٨تروهُت وما هي  الجؼاثغي الجضًضة في الٗالم الا٢خهاصي  وؤًًا مٗٞغ

خماص الخجاعة الال٨تروهُت  غ  و الخٛلب ٖلى الهٗىباث الخُِ التي جخبىاَا الجؼاثغ اٖل وآلالُاث التي جيخهجها لخٍُى

 .اإلاىاحهت في الخجاعة ؤلال٨تروهُت

 :         ج٣ؿُماث الٗمل

 مٟاَُمجدىاولىا في الٟهل ألاو٫ : و لإلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت اعجإًىا ج٣ؿُم الضعاؾت بلى ٞهلحن            

 الخجاعة الال٨تروهُت في اإلابدث ألاو٫ ، ٖمىمُاث خى٫ لخجاعة الال٨تروهُت وطل٪ في مبدثحن جم الخُغ١ ٞحهما بلى ا

غ الخجاعة  الخجاعة الال٨تروهُت في اإلابدث الثاوي ، في خحن جىاولىا في الٟهل الثاوي   بالخجاعةالاهترهذٖال٢ت  آلُاث جٍُى

ت    جم الخُغ١ ٞحهم بلىزالر مباخث، خُث ٢ؿم الٟهل بلى ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ آلُاث وؤلاؾتراجُجُت الجؼاثٍغ

في اإلابدث ألاو٫ ، وفي اإلابدث الثاوي جُغ٢ىا بلى َغ١ جىؾُ٘ الخجاعة  اإلاؿاٖضة ٖلى جُب٤ُ الخجاعة ؤلال٨تروهُت

 .2020مضي جُىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  ؾىت  وفي اإلابدث الثالث جىاولىا ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ

 :   مىهجُت الضعاؾت

ٌٗخمض البدث بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى اإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدلُلي ، ٨ُٞىن ونُٟا ٖىض الخٗغى بلى اإلاٟاَُم          

٨ىن جدلُلُا ٖىض الخٗغى لىخاثج الضعاؾاث وألابدار التي حٗغيذ إلاىيٕى  ت اإلاخٗل٣ت بالخجاعة الال٨تروهُت ، ٍو الىٍٓغ

 .الخجاعة الال٨تروهُت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الٟهل ألاو٫ 

 مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت

  

 
 



 

                 

مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٟهل ألاو٫                                                                            

 

ل٣ض ؾاَم الخىؾُ٘ في اؾخسضام ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث الاجهاالث واحؿإ الاهترهذ مً ٢بل ألاٞغاص               

ت الاجها٫ بلى  واإلااؾؿاث ، وطل٪ لٗضص اإلاؼاًا التي جسخو بها َظٍ الكب٨ت مً جسٌُٟ الى٣ٟاث وؾٖغ

ت والتي ؤنبدذ جخم في بِئت بل٨تروهُت ٖبر الاهترهذ  اؾخسضام ؤؾالُب حُضة مً احل ال٣ُام باإلاٗامالث الخجاٍع

هغ بظل٪ ما ٌؿمى بالخجاعة ؤلال٨تروهُت  .ْو

ما٫ والظي ؤنبذ ًخم باؾخسضام ألاحهؼة               بن اؾخٗما٫ ألاؾلىب الغ٢مي في ٣ٖض اله٣ٟاث واهجاػ ألٖا

والخ٣ىُاث الخضًثت في الاجها٫ ، و٢ض ؾاٖض اإلاىٓماث في بًجاص َغ١ خضًثت مً احل جخمحز مىخجاةها وزضماةها 

ا الخىاٞس ي ، وبػاء ما ج٣ضم ؾىٝ هداو٫ بُٖاء نىعة  مما ؾىٝ ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى حىصة ؤصاءَا ومغ٦َؼ

قاملت ًٖ الخجاعة الال٨تروهُت وطل٪ بالخٗغى بلى ؤَم اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بها ، خُث ٢ؿمىا َظا الٟهل بلى 

ما ٧الخالي  :مبدثحن عثِؿُحن َو

.   الخجاعة الال٨تروهُت ٖمىمُاث خى٫ :اإلابدث ألاو٫ 

 . الخجاعة الال٨تروهُت بالخجاعةالاهترهذٖال٢ت : اإلابدث الثاوي 
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مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٟهل ألاو٫                                                                           

 

 ٖمىمُاث خى٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت: اإلابدث ألاو٫ 

٠ مدضص لخجاعة الال٨تروهُت ختى آلان  وطل٪ لؿبب حٗضص ... مٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت في الخ٣ُ٣ت ؤهه لِـ َىا٥ حٍٗغ

ٟا لهظٍ  ٟاث ، ٞاألمم اإلاخدضة في مكغوٖها بكان الخجاعة الال٨تروهُت ؤوعصث حٍٗغ الجهاث و املخاٞل التي ؤوعصث َظٍ الخٍٗغ

ٗاث الٗغبُت . الخجاعة غ الٟغوؿُت، ؤما الدكَغ ٟاث لها في بٌٗ الىزاث٤ ألاوعوبُت ومجها بٌٗ الخ٣اٍع ٦ظل٪ ٣ٞض وعصث حٍٗغ

ؾىاء نضع مجها ٣٦اهىن الخجاعة الال٨تروهُت الخىوس ي وما لم ًهضع ٧اإلاكغوٕ اإلاهغي ، في قإن الخجاعة الال٨تروهُت ٢ض ؤقاعث 

ٟاث بالٟٗل  ٟاث بقاعة مىحؼة ؤو جًمىذ حٍٗغ ..لهظٍ الخٍٗغ
1 

ُىب مٟهىمؾىدىاو٫ في َظا اإلابدث  الخجاعة الال٨تروهُت في اإلاُلب ومؼاًا  الخجاعة الال٨تروهُت في اإلاُلب ألاو٫ ، وزهاثو ٖو

.  في اإلاُلب الثالث  ومجا٫ جُب٣ُهاالثاوي ، و ؤهىإ الخجاعة الال٨تروهُت

 مٟهىم الخجاعة ؤلال٨تروهُت: اإلاُلب ألاو٫ 

٠ الخجاعة الال٨تروهُت ًجب ؤن هىٓغ بلحها مً زال٫ ج٣ؿُم َظا الخٗبحر بلى م٣ُٗحن              الخجاعة وهي : ٢بل ؤن هخٗغى لخٍٗغ

حٗني في مٟهىمها الخ٣لُضي مماعؾت البُ٘ والكغاء وحكحر ٧لمت ججاعة بلى ؤن َىا٥ جباصال للؿل٘ والخضماث باؾخسضام وؾُِ 

ظا ما ؤنبذ  ها آلان ، َو لت ختى ونلىا بلى الى٣ىص التي وٗٞغ ٍى ما، ول٣ض قهض َظا الىؾُِ جُىعا ٖبر مغاخل ػمىُت ٖضًضة َو

ت في الدؿلُم   .ٌٗٝغ بالخجاعة الخ٣لُضًت ٟٞي َظٍ الخجاعة ًخم اؾخسضام ال٣ٗىص والٟىاجحر الىع٢ُت والُغ١ الُضٍو

ل٨ً ا٢تران ٧لمت ججاعة بىن٠ الال٨تروهُت ٌٗني ؤن ؤؾلىب مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي ٢ض حٛحر خُث ؤنبذ ًخم            

باؾخسضام وؾاثل ال٨تروهُت مخٗضصة ومخىىٖت حكهض جُىعا بك٩ل صاثم ومؿخمغ مً اؾخسضام الخلُٟىن بلى اؾخسضام الاهترهذ 

 .والهاج٠ املخمى٫، وحٗخبر الاهترهذ مً ؤَم َظٍ الىؾاثل 

٣ت           اث جخم بالٍُغ ت اإلاضٖٞى بطا جم جباص٫ اإلاٗلىماث والبُاهاث و الخٟاوى والخٗا٢ض ال٨تروهُا ، ؤما ٖملُت الدؿلُم وحؿٍى

الخ٣لُضًت ٞةنها ججاعة الال٨تروهُت ال٣ضًمت في خحن الخجاعة الال٨تروهُت الخضًثت ٞخٗخمض ٖلى الاهترهذ ووؾاثل الاجها٫ 

الن ًٖ  ٤ بغوجى٦ىالث الخد٨م في الى٣ل وهي مامىت لٗغى وجباص٫ اإلاٗلىماث بك٩ل ال٨ترووي ابخضءا مً ؤلٖا الخضًثت ٞو

ت الضٞ٘   ..الؿلٗت الخٗا٢ض ، ونىال بلى حؿٍى
2 

ما٫ مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ ؤو لبُ٘ وقغاء الؿل٘ والخضماث مً زال٫ نٟداث           الخجاعة الال٨تروهُت حٗني ؤصاء ألٖا

ب .الٍى
3
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1-UN : United nations 
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 مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُتالٟهل ألاو٫                                                                              

          ٤ ٠ َى حٍٗغ٠ ي٤ُ بدُث ًدهغ الخجاعة الال٨تروهُت في ٖملُاث جباص٫ الؿل٘ والخضماث ًٖ ٍَغ ل٨ً َظا الخٍٗغ

. وؾُلت ال٨تروهُت ؤو الىؾُِ الال٨ترووي 

ٟاث الخجاعة الال٨تروهُت: الٟٕغ ألاو٫   حٍٗغ

ت          ٠ مدضص لخجاعة الال٨تروهُت ختى آلان وطل٪ بؿبب حٗضص الجهاث واإلاىٓماث الضولُت اإلاٗٞغ في الىا٢٘ لِـ َىا٥ حٍٗغ

:  لها لظل٪ هضعج مجها 

 1(UN) مىٓمت ألامم اإلاخدضة :ؤوال 

٩ي ، ٣ٞض ٧اهذ مؿماة            ْهغث ٨ٞغة الخجاعة الال٨تروهُت في الثماهِىاث مً ال٣غن اإلااض ي وجُىعث في الىٓام ألامٍغ

كاع بازخهاع بالخغوٝ    .Echanges de données informatisésه٣ال ًٖ ٖباعة  (Edi)بالخباص٫ للمُُٗاث اإلاٗلىماجُت َو

٣ت آلُت             ت التي ًخم ٞحها وحؿلؿلها بٍُغ ت والهىاُٖت وؤلاصاٍع ظا اإلاٟهىم ًٟترى البرمجت ألاجىماج٨ُُت للٗملُاث الخجاٍع َو

.صون جضزل بوؿاوي
2 

بىي٘  (Unicitraly)اَخمذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ممثلت في لجىت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىهه الخجاعي الضولي ألاووؿترا٫            

 ، خُث وا٣ٞذ لجىت الاووؿترا٫ ٖلى بنضاع 1996مكغوٕ ٢اهىن الخجاعة الال٨تروهُت و٢ض جم لها طل٪ في الؿاصؽ ٖكغ مً 

 .٢اهىهه الىمىطجي لخجاعة الال٨تروهُت 

٠ الىؾاثل اإلاؿخسضمت في ال٣ٗىص الال٨تروهُت ٟٞي ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الثاهُت هو ٖلى ؤن             ؾمذ َظا ال٣اهىن بخٍٗغ

٣ها الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى ؾبُل الخهغ بسال ض ٝمً وؾاثل الاجها٫ التي جخم ًٖ ٍَغ  جباص٫ البُاهاث ال٨تروهُا ؤًًا البًر

٤ الٟا٦ـ  ٤ الاهترهذ و ال٣بى٫ ًٖ ٍَغ  .الال٨ترووي ؤو الخل٨ـ ؤو الٟا٦ـ ؤًًا مً اإلام٨ً مثال ؤن ًخم ؤلاًجاب ًٖ ٍَغ

بٗض نضوع ٢اهىن الاوؾترا٫ الىمىطجي لخجاعة الال٨تروهُت ؤنضعث الٗضًض مً الضزى٫ الٗالم ٢ىاهحن جىٓم اإلاٗامالث             

الٗالم َب٣ذ ال٣اهىن الال٨تروهُت مؿترقضة بإخ٩ام َظا ال٣اهىن الىمىطجي ، ٩ٞاهذ صولت ؾىٛاٞىعة ؤو٫ صولت في 

 زم جلحها بٗض طل٪ ٖضة  1998الىمىطجي لخجاعة الال٨تروهُت ، خُث ؤنضعث ٢اهىن اإلاٗامالث الال٨تروهُت ؾىت 

٨ُت واًُالُا ؾىت  غوؿا وجىوـ والهحن ؾىت 1999صو٫ مجها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  وبماعة صبي 2001 واًغلىضا ؾىت 2000 ٞو

ً ؾىت   .2002وصولت البدٍغ
3 

:(OMC) مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت :زاهُا 
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2 .OCDE : organisation de coopération et de développement économique .

3-APEC : assai- Pacific, économique , coopération.  

مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٟهل ألاو٫                                                                             

٣ها :"  حٗٝغ مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى ؤنها                 ؤوكُت بهخاج الؿل٘ والخضماث وجىػَٗها وحؿٍى

 " .وبُٗها ؤو حؿلُمها للمكتري مً زال٫ الىؾاثِ الال٨تروهُت 

ت زالزت ؤهىإ مً الٗملُاث               ٠ حكمل اإلاٗامالث الخجاٍع ملُاث . ؤ: خؿب َظا الخٍٗغ الن ًٖ اإلاىخج ٖو ٖملُاث ؤلٖا

اث - ب . البدث ٖىه  اث - ج . ٖملُاث ج٣ضًم الكغاء وؾضاص زمً اإلاكتًر  .ٖملُاث حؿلُم اإلاكتًر

مً َظا ٞان مٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت ال ٣ًخهغ ٖلى قغاء اإلاىخجاث وخؿب اإلاٗلىماث والخضماث التي جدباص٫ بحن              

قغ٦ت وؤزغي ٞهي ألازغي ٦ظل٪ جضزل يمً الخجاعة الال٨تروهُت ابخضءا مً مٗلىماث ما ٢بل الكغاء بلى زضماث ما بٗض 

. البُ٘
1 

 2(OCPE)مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت  : زالثا

حكحر مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت بلى ؤن الخجاعة الال٨تروهُت التي جمخض بحن الكغ٧اث وألاٞغاص والتي ج٣ىم ٖلى              

ؤؾاؽ الخباص٫ الال٨ترووي للبُاهاث، ؾىاء ٧اهذ م٨خىبت ؤو مغثُت ؤو مؿمىٖت، َظا بةياٞت بلى قمى٫ آلازاع اإلاترجبت ٖلى ٖملُت 

ت ا ٖلى اإلااؾؿاث والٗملُاث التي جضٖم وجد٨م ألاوكُت الخجاٍع ت ال٨تروهُا ومضي جإزحَر   .جباص٫ البُاهاث واإلاٗلىماث الخجاٍع

ت ؾىاء ال٣ٗىص      غ الظي وكغجه مىٓمت ألامم اإلاخدضة خى٫ الخجاعة الال٨تروهُت بإنها حؿُُغ ٖلى ٧اٞت ألاوكُت الخجاٍع بحن ج٣ٍغ

غ حٗغى ألَم اإلاكا٧ل الهامت اإلاترجبت ًٖ مماعؾت الخجاعة  ل ، َظا الخ٣ٍغ ت ؤو ه٣ٟاث الخمٍى ت ؤو اإلاٟاوياث الخجاٍع الخجاٍع

الال٨تروهُت ٧البيُت ألاؾاؾُت لالجهاالث الغ٢مُت والخضماث والًغاثب وخماًت اإلاؿتهل٪ والخهىنُت ٖبر الكب٨ت الضولُت 

ىىاهه ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت وخ٣ى١ اإلال٨ُت ت و٦ظا جدضًض ال٣ىاهحن  بياٞت بلى مكا٧ل اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاى٢٘ واؾمه ٖو ال٨ٍٟغ

اث خىلها   . واملخ٨مت املخخهت بدل اإلاكا٧ل اإلاترجبت ًٖ جُب٤ُ ال٣ٗىص الال٨تروهُت واإلاىاٖػ

 3 :(APEC)مىخضي الخٗاون الا٢خهاصي واملخُِ الهاصي : عابٗا 

الخجاعة  ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ اله٣ٟاث: " ٖٝغ مىخضي الخٗاون الا٢خهاصي ألؾُا واملخُِ الهاصي الخجاعة الال٨تروهُت بإنها 

٣ت ال٨تروهُت ، ؾىاء جمذ بحن شخو وشخو آزغ ؤو بحن شخو و٦مبُىجغ ؤو بحن  غاٝ بٍُغ الؿلُٗت التي ًخٗامل ٞحها ألَا

 ".٦ىمبُىجغ و٦مبُىجغ 

٠ اهه بحن ٖضة ه٣اٍ َامت مجها ؤن ال٣ٗىص الخجاعة الال٨تروهُت ٢ض ج٨ىن ٣ٖىص بُ٘ ال٨تروهُت ٦كغاء  هالخٔ مً َظا الخٍٗغ

. البًاج٘ وجظا٦غ الُحران ومىاص ؾىبغ ماع٦ذ ؤو ٣ٖىص زضماث ال٨تروهُت ٣ٗ٦ىص قغاء بغامج ال٨مبُىجغ 
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 مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُتالٟهل ألاو٫                                                                              

 :(UE) الاجداص ألاوعوبي :زامؿا 

٧ل ألاوكُت التي جخم بىؾاثل ال٨تروهُت ؾىاء جمذ بحن اإلاكغوٖاث : " ٖٝغ الاجداص ألاوعوبي الخجاعة الال٨تروهُت بإنها             

ت واإلاؿتهل٨حن ؤو بحن ٧ل مجها ٖلى خضة وبحن ؤلاصاعاث الخ٨ىمُت  ." الخجاٍع
1 

ُه جخم جىنُل البًاج٘ والخضماث              حن بما بك٩ل ٚحر مباقغ ٞو ٠ ٢ض جخم الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى هدٍى ٣ا لهظا الخٍٗغ ٞو

ض ؤو ًٖ   ٤ البًر التي جخم الُلب ٖلحها ٖبر الاهترهذ بىؾاثل الدؿلُم الخ٣لُضًت ًٖ ٍَغ

ا بمٗنى ؤن  ٣ت حؿلُم البًاج٘ والخضماث مٗىٍى ٤ ممثلي الكغ٦ت الباجٗت، و٢ض جخم بك٩ل ٚحر مباقغ والتي ج٨ىن ٞحها ٍَغ ٍَغ

جخم في الخا٫ ، ومً ؤمثلت َظٍ البًاج٘ والخضماث بغامج ال٨مبُىجغ واملجاالث الال٨تروهُت وزضماث الدؿلُت وزضماث 

ت والخهمُماث الهىضؾُت ، بطن ٞالدؿلُم في الخجاعة الال٨تروهُت ًخم ماصًا وال  ل الال٨ترووي واإلاؼاصاث الخجاٍع اإلاٗلىماث وجدٍى

ا .ًم٨ً ؤن ٨ًىن مٗىٍى
2 

            ٤ الخجاعة الال٨تروهُت مهُلر ًُل٤ ٖلى ٖملُت البُ٘ والكغاء ؤو جباص٫ اإلاىخجاث والخضماث ؤو اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

 .قب٩اث الخاؾىب والاهترهذ

ت بحن الباج٘ واإلاكتري حؿاَم ٞحها قب٨ت الاهترهذ بهٟت               بهٟت ٖامت بن الخجاعة الال٨تروهُت هي ٧ل مٗاملت ججاٍع

ت ؤزغي  ٤ قب٨ت الاهترهذ ؤو قب٩اث ججاٍع ، جسو زضمت ؤو ؾلٗت  (بحمالُت ؤو بهٟت حؼثُت ، ٧التزوٍض باإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

٣ت ؤزغي   .مُٗىت ال٢خىااها الخ٣ا ؾىاء جم الدؿضًض ال٨تروهُا به٪ وعري ؤو ه٣ضا ٖىض الدؿلُم ؤو بٍُغ

جُب٤ُ ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث في بهخاج وجىػَ٘ الؿل٘ والخضماث ٖلى مؿخىي الٗالمي َىع مٟهىم الخجاعة             

الخ٣لُضي لخهبذ ججاعة ال٨تروهُت ، َضٞها زل٤ مدُِ ججاعي حضًض في وؾِ ال٨ترووي م٘ بم٩اهُت بلٛاء الىؾاَت بحن اإلاىخج 

 .واإلاؿتهل٪ 

ًىدهغ مٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى البًاج٘ والؿل٘ اإلااصًت بل ًمخض بلى الؿل٘ الٛحر ماصًت ، ٞهىا٥ ٖىانغ في           

ت مبيُت ٖلى جباص٫  الخجاعة الال٨تروهُت َضٞها جؼوٍضها باإلاٗلىماث ًٖ اإلاىخجاث والخضماث التي ؾخ٨ىن ٢ُاٖاث ججاٍع

ُت  اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع وج٣ضًم الخضماث في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي ٦ذجؼ جظا٦غ الُاثغاث ، و الدجؼ في الٟىاص١ والخٗامالث اإلاهٞغ

 .وزضماث الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت والخٗلُم الال٨تروهُت 

ت وببغام               مما ؾب٤ وؿخسلو ؤن الخجاعة الال٨تروهُت هي ق٩ل مخُىع مً الخجاعة وحكمل ٧ل ألاوكُت الخجاٍع

اله٣ٟاث وال٣ٗىص التي جخم بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ؾىاء ألاٞغاص ؤو ماؾؿاث ؤو خ٨ىماث باؾخسضام ج٣ىُاث ج٨ىىلىحُا 

بر قب٨ت الاجها٫ الضولُت الاهترهذ ؾىاء جمذ ٖلى اإلاؿخىي املخلي ؤو اإلاؿخىي الضولي  . اإلاٗلىماث ٖو

9 



 

حفٌك فوزٌة ، صلٌحة حمٌمً ، مداخلة بعنوان التجارة االلكترونٌة فً الدول العربٌة ، الملتمى الدولً الرابع حول عصرنة نظام الدفع فً - 1

 .2011 افرٌل ، 276 26البنون ، 

 .135ص  ،2007، دار وائل ، عمان، 2ٌوسف أحمد أبو كارة ، التسوٌك االلكترونً ، ط - 2

مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت                           الٟهل ألاو٫                                                   

 :الٟغ١ بحن الخجاعة الال٨تروهُت والخجاعة الخ٣لُضًت: الٟٕغ الثاوي 

بن َغ١ الاجها٫ في الخجاعة الال٨تروهُت جسخل٠ ًٖ هٓحرةها الخ٣لُضًت ٟٞي ألاولى الىؾُلت الاجها٫ الىخُضة هي              

الث ومٗالجت الُالبُاث ، في خحن الخجاعة الخ٣لُضًت ٞخخٗضص َغ١ الاجها٫ ٞحها  ت الخدٍى الاهترهذ التي جخم باإلاغوهت وبؿٖغ

ى ما ًاصي ٖاصة بلى بَالت ػمً اإلاٗالجت الُالبُت  . وازخالٞها ًاصي بلى نٗىبت الخيؿ٤ُ وجغجِب الٗملُاث َو

ما٫ ؤي بصزا٫ ؤؾالُب الال٨تروهُت               ما٫ الال٨تروهُت هي اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في املجا٫ ألٖا ألٖا

ى مٟهىم اقمل  ا مً ألاوكُت التي ج٣ىم بها الكغ٧اث َو في ؤلاصاعة وفي جسُُِ اإلاىاعص اإلاكغوٕ وفي ؤلاصاعة املخؼون وفي ٚحَر

ضزل في َظا اإلاًمىن اإلاهى٘ الال٨ترووي ، البى٪ الال٨ترووي ، قغ٦ت الخإمحن الال٨تروهُت ، و  مً الخجاعة الال٨تروهُت ٍو

الخ٨ىمت الال٨تروهُت وخحن بن الخجاعة الال٨تروهُت ٣ًخهغ مجالها ٖلى البُ٘ و الكغاء للؿل٘ والخضماث ؤو جباص٫ اإلاىخجاث 

.واإلاٗلىماث بالُاث ج٣ىُت ويمً بِئت ج٣ىُت
1 

٤ الال٨ترووي َى ؤلاصاعة الخٟاٖل بحن الخٟاٖل بحن اإلاىٓمت واإلاؿتهل٪ في ًٞاء البِئت الاٞترايُت مً احل " ؤما               الدؿٍى

٤ الال٨ترووي حٗخمض بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى ج٨ىىلىحُاث الاهترهذ  ".جد٤ُ٣ اإلاىاٞ٘ اإلاكتر٦ت و البِئت الاٞترايُت لدؿٍى
2 

الخ٨ىمت الال٨تروهُت ٞخٗني ج٣ضًم الخضماث ألاٞغاص واإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الخ٨ىمُت وال٣ُإ الخام ٖبر قب٨ت " ؤما            

الاهترهذ وؤحهؼة الخاؾب ، ؤي بضال مً ألاؾلىب الىعري البحرو٢غاَي ، بط ؤنبذ بةم٩ان اإلاىاَىحن الخهى٫ ٖلى زضماث 

ت  واإلاٗلىماث في مىاػلهم مً زال٫ الخداوع الال٨ترووي ٚحر ؤحهؼة الخاؾىب اإلاىنلت باالهترهذ بضال مً الخى٣ل بلى ؤحهؼة ؤلاصاٍع

."للخهى٫ ٖلحها
 

 :ومً زال٫ َظٍ ألاهىإ ًخطر لىا بان 

الخجاعة الخ٣لُضًت حٗني ؤن ًخجه اإلاكتري بلى اإلاخجغ لكغاء اخخُاحاجه ومخُلباجه بِىما الخجاعة الال٨تروهُت هي الؿى١             

الال٨ترووي ًخىانل ُٞه الباجٗىن واإلاكترون وحٗغى اإلاىخجاث مً الؿل٘ وزضماث في نُٛت ع٢مُت وحؿمى َظٍ الٗملُت 

. بالخباص٫ الال٨ترووي والتي جسخل٠ ٦ثحرا ًٖ ٖملُت الخباص٫ الخ٣لُضي اإلاخٗاٝع ٖلحها 

ُىب ومؼاًا الخجاعة ؤلال٨تروهُت: اإلاُلب الثاوي  زهاثو ٖو

هدىاو٫ في َظا اإلاُلب ٧ل مً زهاثو الخجاعة الال٨تروهُت في الٟٕغ ألاو٫ ومؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت في الٟٕغ الثاوي ، في            

.  خحن هدىاو٫ ُٖىب الخجاعة الال٨تروهُت في الٟٕغ الثالث 

زهاثو الخجاعة الال٨تروهُت: الٟٕغ ألاو٫ 
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مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٟهل ألاو٫                                                                              

ا ًٖ الخجاعة الخ٣لُضًت ، ٟٞي البضاًت ٞاهه مً اإلاُٟض ؤلاقاعة  جخمحز الخجاعة الال٨تروهُت بمجمىٖت مً الخهاثو التي جمحَز

٣خحن َما  :  بلى ؤن الخٗا٢ض الال٨ترووي ًخم بةخضي الٍُغ

ب-   ٣ٖىص الٍى

حها ًبدث اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاخٗا٢ض ًٖ الؿلٗت ؤو الخضمت  وهي ال٣ٗىص التي جخم مً زال٫ اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت بلى قب٨ت الاهترهذ ٞو

ب الٗاإلاُت ؾىاء مً زال٫ مدغ٧اث البدث التي ج٣ىص بلى مى٢٘ الكغ٦ت الٗاعيت  التي ًىىي الخٗا٢ض ٖلحها ٖلى قب٨ت الٍى

ى٣ٍغ أل٣ًىهت اإلاىا٣ٞت ٖلى الكغاء  مباقغة ؤو مً زال٫ الىلىج بلى مى٢٘ الكغ٦ت الٗاعيت والظي ًيخٟي مىه الؿلٗت اإلايكىصة ٍو

ب واإلاخًمً لكغوٍ والبىىص ال٣ٗضًت التي  ٌٗاص اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاؿخسضم لُجض هٟؿه ؤمام ال٣ٗض الىمىطجي اإلاىيٕى ٖلى الٍى

ٚالبا ما ج٨ىن ٚحر ٢ابلت لخٟاوى وفي مثل َظا الىٕى مً الخٗا٢ض ٌٗخبر ٖغى الكغ٦ت الٗاعيت للؿل٘ والخضماث ٖلى قب٨ت 

الاهترهذ بمثابت بًجاب والظي ًلخ٣ي ب٣بى٫ اإلاكتري ؤو اإلاخٗا٢ض آلازغ بمجغص مىا٣ٞت ٖلى الخٗا٢ض وطل٪ مً زال٫ الخٗبحر اإلااصي 

. مً ال٣بى٫ ؤما بالًِٛ ٖلى ألا٣ًىهت الخانت بال٣بى٫ ؤو بُباٖت ٧لماث جُٟض ٢بىله
1 

ض الال٨ترووي-   ٣ٖىص البًر

ض الٗاصي  ى ٌكبه البًر ٣ت إلعؾا٫ واؾخ٣با٫ الغؾاثل ال٨تروهُا بحن الخىاؾِب باؾخسضام قب٨ت الاهترهذ َو ى ٖباعة ًٖ ٍَغ َو

مً خُث اإلابضؤ بال اهه ًسخل٠ في ٦ىهه ًخم ال٨تروهُا وان الغؾالت ُٞه جهل بلى اإلاغؾل بلُه بلمذ البهغ بطا لم ًخم اٖترايها ؤو 

. بٖا٢تها و٧اهذ مغؾلت بلى الٗىىان الصخُذ 

ض الال٨ترووي بمجغص الخ٣اء ال٣بى٫ باإلًجاب الهاصع ًٖ اإلاىحب وطل٪ بةعؾا٫ ال٣ابل             ًى٣ٗض ال٣ٗض في ٣ٖىص البًر

لغؾالت الال٨تروهُت للمىحب حٗضص ب٣بىله لإلًجاب وفي الخ٣ُ٣ت بن مؿالت و٢ذ وم٩ان او٣ٗاص  

ض الال٨ترووي هي مؿالت زالُٞت بحن ٢ىاهحن الضو٫ املخخلٟت وطل٪ جبٗا للخالٝ الخ٣لُضي  ال٣ٗض الال٨ترووي بىاؾُت البًر

باليؿبت لى٢ذ او٣ٗاص ال٣ٗض ًٖ بٗض، جسخل٠ ال٣ىاهحن في جبىحها للمظاَب ال٣ٟهُت املخخلٟت في َظا املجا٫ والتي مً قانها ما 

ت بٖالن ال٣بى٫  )ٌكحر بلى ؤن ال٣ٗض ًى٣ٗض ؤما بمجغص بٖالن ال٣ابل ل٣بىله  ، في خحن ٌكحر اججاٍ آزغ بلى او٣ٗاص ال٣ٗض (هٍٓغ

ت جهضًغ ال٣بى٫  )بخهضًٍغ مً ٢ابل  ، ُٞما ٌكحر الغؤي الثالث بلى ؤن الى٢ذ ونى٫ ال٣بى٫ بلى اإلاىحب َى و٢ذ او٣ٗاص  (هٍٓغ

ت اؾخالم ال٣بى٫  )ال٣ٗض ختى لى لم ًُل٘ ٖلُه  ت الٗلم بال٣بى٫  )ؤما اإلاظَب ألازحر ُٞبنى ٖلى  (هٍٓغ وو٣ٞا لها ٨ًىن  (هٍٓغ

.او٣ٗاص ال٣ٗض َى و٢ذ ٖلم بال٣بى٫ 
2 

: بالغحٕى بلى زهاثو الخجاعة الال٨تروهُت ٞةنها جخمثل ُٞما ًلي          

الُاب٘ الضولي والٗالمي:  ؤوال 
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       مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت              الٟهل ألاو٫                                                               

جدُذ الخجاعة الال٨تروهُت للكغ٧اث ٖغى اإلاىخجاث والخضماث في مى٢ٗها الال٨ترووي ٖلى قب٨ت الٗاإلاُت التي جخسُى      

الخضوص الؼمىُت واإلا٩اهُت ؤو الجٛغاُٞت ، خُث ًخم طل٪ َُلت ؾاٖاث الُىم وفي ٧ل ؤًام الؿىت صون اه٣ُإ وجهل زضماةها بلى 

غ ٦م َاثل مً  ت م٘ جٞى ؿخُُ٘ اإلاؿتهل٪ بن ًخدى٫ في ألاؾىا١ الال٨تروهُت ب٩ل خٍغ مسخل٠ صو٫ الٗالم في هٟـ الى٢ذ َو

ظا ٣ًضم للمؿتهل٨حن زضماث ؤًٞل والخ٩ال٠ُ ؤ٢ل مما ٌؿخدىط  اإلاٗلىماث واإلاىانٟاث وألاؾٗاع ًٖ الؿل٘ اإلاُلىبت، َو

 . ٖلى عياَم 

 الُاب٘ اإلاخضازل في الخجاعة الال٨تروهُت: زاهُا 

بن الٟىاع١ في جىػَ٘ الىؾاثل اإلااصًت بحن اإلااؾؿاث ال٨بحرة والهٛحرة ؤنبدذ في الخجاعة الال٨تروهُت ا٢ل ويىخا           

٣ت ال٨تروهُت مباقغة ٖلى الاهترهذ مثل  ٣خحن الخ٣لُضًت او بٍُغ وخضة ، ٞإنبذ باإلا٩ان حؿلُم الؿل٘ والخضماث بالٍُغ

ظا ما  اإلاىؾ٣ُى وألا٢غام اإلاضمجت وؤٞالم الُٟضًى وألا٢غام التي جدخىي ٖلى بغامج ال٨ىمبُىجغ ؤو اإلاٗلىماث ؤو الضعوؽ ، َو

ًسل٤ 

بت ٖلى اإلاىخج بطا ما ٧ان ؾلٗت ؤو الخضمت َظٍ زانُت جلؼم اإلااؾؿاث ٖلى بٖاصة ٩َُلت هٟؿها            نٗىبت ٞغى الًٍغ

.إلاىاحهت الخٛحراث الُاعثت التي جٟغيها مماعؾت الخجاعة الال٨تروهُت 
1
  

 ُٚاب اإلاؿدىضاث الىع٢ُت إلاٗامالث الخجاعة الال٨تروهُت: زالثا 

ى الخجاعة       ٨ُحن ٖلى الخجاعة الال٨تروهُت وهٓام الخباص٫ الال٨ترووي للبُاهاث حٗبحرا بضًال ، َو ٖبر بٌٗ ال٣ٟهاء ألامٍغ

ىا٥ الٗضًض مً الٟىاثض التي هجىحها مً ُٚاب  ٨ُت ، َو ٗاث الخجاعة ألامٍغ الالوع٢ُت و٢ض ؤنبذ َظا اإلاهُلر قاجٗا في حكَغ

 :اإلاؿدىضاث الىع٢ُت اإلااصًت ؤَمها 

زٌٟ الخ٩ال٠ُ الىاججت ًٖ بوكاء ومٗالجت وجىػَ٘ وخٟٔ واؾترحإ اإلاٗلىماث الىع٢ُت خُث ٢ضعث ج٩لٟت بهخاج ومٗالجت - 

ت ب   . مً ٢ُمت اإلاىخجاث ؤو البًاج٘ 10%ألاوعا١ في اله٣ٟاث الخجاٍع

ا-  حَر ت التي ًم٨ً ؤن حكمل ؤلاًجاب وال٣بى٫ والخٗا٢ض و الضٞ٘ والدؿلُم ٚو . ألاجمخت ال٩املت لله٣ٟاث الخجاٍع
2 

 ٖضم ال٨ك٠ ًٖ َىٍت اإلاخٗاملحن: عابٗا 

غاٝ ٢ض ًٟهل بُجهما ؤالٝ ألامُا٫ ، ٦ما ًسخل٠ الخى٢ُذ الؼمني بُجهم وبالخالي               بن حٗامالث الخجاعة الال٨تروهُت جخم بحن ألَا

ظا ٢ض ًسل٤ ؾلبُاث ٦خ٣ضًم مٗلىماث ػاثٟت ؤو ج٣ضًم بُا٢اث  ُٚاب اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ اإلاخٗاملحن ٝ بحن بًٗهم البٌٗ َو

ت اإلاٗلىماث بحن ل٨ً الخ٣ضم  ظا ما ًثحر مؿالت الخهىنُت وؾٍغ اثخمان مؿغو٢ت ؤو بؾاءة اؾخسضام اإلاٗلىماث ؤزىاء الخٗامل َو

ت ٖبر الاهترهذ  .الظي حكهضٍ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ؾخىٞغ خخما ألامان والجزاَت و الهض١ في الخٗامالث الخجاٍع
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مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٟهل ألاو٫                                                                             

ت حٛحر اإلاٟاَُم وألاوكُت في الخجاعة الال٨تروهُت: زامؿا   ؾٖغ

ت التي جخٗغى لها ؤوكُتها وهٓغا العجباٍ ؤوكُتها                بن احؿإ حجم هُا١ الخجاعة الال٨تروهُت والخٛحراث اإلادؿاٖع

ت ٌٗغى الخجاعة  بىؾاثل الاجها٫ الال٨ترووي و مجاالث الاجهاالث واإلاٗلىماث التي حٗٝغ هي ألازغي حٛحراث مدؿاٖع

. الال٨تروهُت هي ألازغي للخٛحر اإلادؿإع

ُىبها: الٟٕغ الثاوي   مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت ٖو

َىا٥ بٌٗ ؤوحه الخ٣ضم والخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي ، ٢ض ٨ًىن لىا في اؾخسضامه ؤو ٖضم اؾخسضامه ازخُاع ،              

جب ؤن وؿخسضم َظا الىٕى مً الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ٖاحال ؤو آحال عيِىا ؤم  وبٌٗ آلازغ لِـ لضًىا في اؾخسضامه ازخُاع ٍو

لم هغض ى ، وم٘ الخُىعاث الهاثلت التي قاَضةها الاجهاالث الضولُت وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث جخدى٫ الخجاعة الال٨تروهُت لخهبذ 

 .حؼء مً الىا٢٘ الا٢خهاصي الضولي 

ظا ٢ض ًبضو ومً َبُٗت ألاقُاء في            والق٪ ؤن لهظٍ الخجاعة ال٣اثمت ٖلى الاهترهذ مؼاًا ٦ثحرة ٦ما ال مساَغ ٦ثحرة ، َو

باء اإلاخىا٣ٞت مٗها ،  ما٫ ج٣بل َظٍ الثىاثُت اإلاخباصلت مً اإلاؼاًا وألٖا ما٫ ٞما ًيص ئ ال٣ُمت ًٟغى جدمل الخ٩لٟت وان ألٖا ألٖا

ؤه٪ ال حؿخُُ٘ ؤن ج٨ىن في : " جمثل مبضؤ م٣بىال ًٖ هُا١ واؾ٘ والتي ج٣ى٫  (Pareto optimisation) (جىیباع )وان ؤًٞلُت 

".(ج٩لٟت )بال بطا حٗلذ آزغ في وي٘ ؤؾىء  (ٖاثض)وي٘ ٞهل 
1 

.   في َظا الٟٕغ بلى مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت ؤوال ، زم بلى ُٖىبها زاهُاؾيخُغ١ 

 مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت: ؤوال 

.  الال٨تروهُت ٞىاثض حمت باليؿبت لألٞغاص ؤو اإلااؾؿاث ؤو باليؿبت الا٢خهاص بك٩ل ٖامللخجاعة        

 مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت باليؿبت لألٞغاص- 1 

 زانُت      للؼبىن    ما ًىٞغ24/ ؽ24 و 7/  ؤًام7بن اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت ؤو ألاؾىا١ الال٨تروهُت جٟخذ :  الى٢ذ والجهض جىٞحر- 

بٌٗ  الى٢ذ للؿٟغ ؤو الاهخٓاع في الُابىع لكغاء مىخج مٗحن وال ًخُلب قغاء اخض اإلاىخجاث ؤ٦ثر مً الى٣غ ٖلى اإلاىخج وبصزا٫ 

ىحض بةياٞت بلى البُا٢ت الاثخماهُت الٗضًض مً ألاهٓمت الضٞ٘ اإلاالثمت مثل الدؿضًض  ه٣ضا   اإلاٗلىماث البُا٢ت الاثخماهُت ، ٍو

.ٖىض الاؾخالم ؤو اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت
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مٟاَُم الخجاعة ؤلال٨تروهُت الٟهل ألاو٫                                                                               

ت-  ًم٨ً للؼبىن مً زال٫ ٖملُاث الكغاء ٖبر الخجاعة الال٨تروهُت اإلا٣اعهت بحن ألاؾٗاع ؤو ؤق٩ا٫ الؿل٘ :  الازخُاع خٍغ

اعة الٗضًض مً اإلاىا٢٘ لالزخُاع ألاوؿب ، ٦ما جدُذ بٌٗ اإلاىا٢٘ بم٩اهُت ججغبت  غة ٖبر الاهترهذ وبةم٩اهه ٍػ والخضماث اإلاخٞى

.  وبم٩اهُت الخىانل م٘ الكغ٧اث ٖاإلاُت زاعج الىُا١ املخلي ألالٗاببٌٗ الؿل٘ ٦برامج ال٨مبُىجغ و

غ للمؿتهل٪ ججىب ج٩ال٠ُ بياُٞت وجسٌُٟ ه٣ٟاجه م٣اعهت بالدؿى١ الٗاصي ، : زٌٟ ألاؾٗاع -  بن الدؿى١ ٖبر الاهترهذ ًٞى

ظا ما َى بال في نالر البىن ٦ما بةم٩اهه الاؾخٟاصة مً ٖغوى ٦بحرة جُل٣ها ال٨ثحر مً الكغ٧اث ٖبر الاهترهذ  .  َو

جخ٨ٟل الكغ٧اث اإلاخىاحضة ٖبر الاهترهذ باإلحابت والغص ٖلى الدؿائالث ػباثجها مً زال٫ الخساَب : هُل عيا اإلاؿخسضم - 

غ زضماث ؤًٞل للؼباثً  غ الاهترهذ محزة ؤلاحابت ٖلى اؾخٟؿاعاث الؼباثً ، مما ًٞى ض الال٨ترووي جٞى الصخص ي ؤو ٖبر البًر

ؿخدىط ٖلى عياَم  .َو
1 

 مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت باليؿبت للماؾؿاث - 2 

٤ ؤ٦ثر ٞٗالُت وؤعباح ؤ٦ثر   بن زانُت الُاب٘ الٗالمي في الخجاعة الال٨تروهُت جدُذ للماؾؿاث الخٛلٛل في ألاؾىا١ :حؿٍى

ظا َُلت ؤًام الؿىت وبضون اه٣ُإ   .الٗاإلاُت مما ًىؾ٘ ٢اٖضة ػباثجها ٖبر الٗالم وبالخالي حني ألاعباح بياٞت َو

٠ اإلااؾؿاث   اؾخسضام الخجهحزاث مً احل التروٍج وحظب الؼباثً في الخجاعة الخ٣لُضًت ًيخ٣ل محزاهُت :جسٌُٟ مهاٍع

خحن اهه في الخجاعة الال٨تروهُت ٞهظٍ الٗملُاث حٗض ؤ٦ثر  اإلااؾؿت بالخ٩ال٠ُ بياٞت ، و٦ظا نُاهت واٖضاص اإلا٩اجب في

ظا ؾىٝ ٌٗمل ٖلى الخ٣لُل ٖضص اإلاىْٟحن  ش ٖملُاث البُ٘ بؿهىلت َو ا٢خهاصًت ٞىحىص ٢اٖضة بُاهاث لخٟدو جىاٍع

 .اإلا٩لٟحن بٗملُت الجغص وؤلاصاعة 

غ الخجاعة الال٨تروهُت ٞغم للماؾؿاث لالؾخٟاصة مً البًاج٘ والخضماث :الخىانل الٟٗا٫ م٘ الكغ٧اث والٗمالء   جٞى

٣ت ٞٗالت  (اإلاىعصًً  )اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿاث ألازغي  غ ٍَغ ٞالخجاعة الال٨تروهُت ج٣لو اإلاؿاٞاث وحٗبر الخضوص مما ًٞى

 .لخباص٫ اإلاٗلىماث م٘ الكغ٧اء
2 

 مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى مؿخىي ال٣ىمي - 3 

: جخمثل ؤَم اإلا٩اؾب التي حٗىص ٖلى املجخم٘ مً زال٫ جُب٤ُ الخجاعة الال٨تروهُت في            

٤ الؿل٘ والخضماث :صٖم الخجاعة الخاعحُت -  ٘ صعحت الاهٟخاح الا٢خهاصي مً زال٫ حؿٍى  بن الخجاعة الال٨تروهُت جاصي بلى ٞع

ت وال٣ضعة ٖلى جدلُل ألاؾىا١ وبالخالي  ت ال٣ٗض وبنهاء اله٣ٟاث الخجاٍع ٖاإلاُا وبخ٩لٟت مدضوصة ، بةياٞت بلى زانُت ؾٖغ

اصة مٗضالث الهاصعاث ٣ٞض ؤزبدذ جدضي الضعاؾاث ال٣ُاؾُت بن   غ ٞغم ٍػ الاؾخجابت حٛحر مخُلباث اإلاؿتهل٨حن ، مما ًٞى
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اصة في ٨ُت % 10اؾخسضام الاهترهذ بم٣ضاع  ٍػ في الضو٫ ألاحىبُت ًاصي بلى همى الهاصعاث و وعصاث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

. ٖلى الخىالي1,1 و 1,7بم٣ضاع
1 

حر :صٖم الخىمُت الا٢خهاصًت - الن، و جٞى اًت وؤلٖا ٤ والٖغ  هٓغا إلاا ج٣ضمه الخجاعة الال٨تروهُت مً زٌٟ الخ٩ال٠ُ الدؿٍى

ت بن بصاعة اإلااؾؿاث زانت اإلاخىؾُت والهٛحرة مجها والتي جمثل املخىع  الى٢ذ واإلا٩ان الالػمحن لخد٤ُ٣ اإلاٗامالث الخجاٍع

ألاؾاس ي في الخىمُت الا٢خهاصًت والتي حٗاوي مً ُٚاب في اإلاىاعص الا٢خهاصًت الالػمت جم٨جها الخجاعة الال٨تروهُت للىنى٫ بلى 

 .ألاؾىا١ الٗاإلاُت 

بياٞت بلى جدؿحن اإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي وعٞ٘ اإلاهاعاث الٗما٫ ٖلى اٖخباع بن طل٪ ٌٗض ؤَم م٣ىماث الىجاح الخجاعة          

ظا ًى٨ٗـ  اصة في خغ٦ت الخجاعة الضولُت بٟاٖلُت و٦ٟاءة ، َو الال٨تروهُت ٞىجاح للمكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٌؿاَم في ٍػ

بًجابا ٖلى جُٟٗل اليكاَاث َظٍ اإلاكغوٖاث ألامغ الظي ًضٞ٘ بعجلت الخىمُت الا٢خهاصًت ، خُث ٌكحر اخض الا٢خهاصًحن بلى 

ما٫  ت ٚحر الخجاعة الال٨تروهُت ُٞما بحن ٢ُاٖاث ألٖا اصة صاثمت في  (B2B)ؤن اهسٟاى ج٩ال٠ُ الٗملُاث الخجاٍع ًاصي بلى ٍػ

. في الا٢خهاصًاث بلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖلى مؿخىي الؿىىاث الٗكغ ال٣اصمت % 5مؿخىي الىاجج بمخىؾِ 

اصة الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالُت باليؿبت            ٨ُت ؤن الخجاعة الال٨تروهُت  %25مما ٌٗني ٍػ في الؿىت، وجظ٦غ وػاعة الخاعحُت ألامٍغ

.1998 - 1995مً همى الىاجج املخلي ؤلاحمالي زال٫ الٟترة % 30و٢ُإ ج٣ىُت اإلاٗلىماث ٖلحها ٢ض ؤؾهمها بدىالي 
 2 

 ًاصي اهدكاع الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمي بلى ْهىع ٢ُاٖاث مخسههت في ج٣ىُت :صٖم ال٣ُاٖاث الخ٨ىىلىحُت -

اإلاٗلىماث والاجها٫ مً ؤحل صٖم البيُت الخدخُت للخجاعة الال٨تروهُت ، وم٘ همى الخجاعة الال٨تروهُت واهدكاع اؾخسضامها 

غ وجدؿحن وجدضًث البيُت الخدخُت الال٨تروهُت والاؾدثماع في ت لخىحُه عئوؽ ألامىا٫ للٗمل في جٍُى  جٓهغ ٞغم اؾدثماٍع

 .الخضماث اإلاهاخبت لها إلاا ًاصي بلى زل٤ وجىَحن ٢ُاٖاث ج٨ىىلىحُت حضًضة مخ٣ضمت جضٖم الا٢خهاص ال٣ىمي

م مً َظٍ اإلاؼاًا و الى٣لت التي ؤٞغػةها زىعة ؤلانالخاث في الٗالم ، بال ؤن بصزا٫ زضمت قب٨ت اإلاٗلىماث الٗاإلاُت               بالٚغ

ت ٧ان لها او٩ٗاؾاث ٣ٞض اهُل٣ذ الخدظًغاث مً الاهضٞإ هدى الخجاعة الال٨تروهُت بهىعة  لالهترهذ يمً اإلاىٓىمت الخجاٍع

ت ٖبر ؤحهؼة ال٨مبُىجغ ، بدُث ًسص ى ؤن جٟغػ قب٨ت الاهترهذ  ٦بحرة بؿبب الىخاثج الؿلبُت التي جٟغػَا الٗملُاث الخجاٍع

.  ؤحُاال مً البكغ ال ًخٗامل بال م٘ ال٨مبُىجغ ، ؾىظ٦غ ُٞما ًلي بٌٗ ُٖىب الخجاعة الال٨تروهُت 

 ُٖىب الخجاعة الال٨تروهُت : زاهُا 

م مً الٟىاثض واإلاؼاًا الجلُت التي ج٣ضمها الخجاعة الال٨تروهُت بال بن ألامغ ال ًسلى مً بٌٗ الُٗىب هظ٦غ مً              : َابالٚغ

.ٖضم ال٣ضعة ٖلى عئٍت ؤو ٞدو اإلابُ٘ والظي حؿبب في الابخٗاص ال٨ثحر مً اإلاؿتهل٨حن ٖجها  - 
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.  ٖضم الخد٤٣ مً شخهُت اإلاخٗا٢ضًً والظي ٢ض ًاصي بلى الى٢ٕى في قغا٥ املخخالحن- 

.  اهتها٥ الخهىنُت ، بطا ما ٢ضمذ اإلاىا٢٘ بةٞكاء ألاؾغاع الٗمالء - 

.  الازخالٝ ، مً ٢بل اإلاخُٟلحن ؤو املخغبحن - 

.  الؿغ٢ت ، وطل٪ بؿغ٢ت ؤع٢ام بُا٢اث الٗمالء ؤزىاء ٖملُت الكغاء - 

٠ُ وحٛحر البُاهاث في ْل اوٗضام ألامً ٖلى قب٨ت -   .الؿهىلت في جٍؼ

مسالٟت ال٣اهىن ، ٧الخٗا٢ض ٖلى الؿل٘ ًسُغ بُٗها في ألاؾىا١ املخلُت وزهىنا ما ًخم حؿلُمه ٖلى الكب٨ت ، ٧األٞالم - 

.ؤلاباخُت
 

٠ُ البُا٢اث الاثخماهُت الن طل٪ ًاصي بلى جدمل ؤصخابها ج٩ال٠ُ ؾل٘ وزضماث لم ٣ًم بكغااها -  .ؾغ٢ت ؤو التًز
1 

ُٚاب الخٗامل الىعري في الخجاعة الال٨تروهُت يهضص مهالر الٗمالء والكغ٧اث والبىى٥ هدُجت بم٩اهُت خضور جؼوٍغ بالبُاهاث - 

. ؤو الخالٖب بالٟىاجحر واإلاؿدىضاث ٖىض الُلب 

ت اإلاخٗاملحن في الخجاعة الال٨تروهُت هٓغا لُٛاب الٗال٢ت اإلاباقغة بحن الٗمالء ٣ٞض ًخم ببغام ٣ٖض -  نٗىبت الخد٤ُ٣ مً ٍَى

سخل٠ ٖىه في الخى٢ُذ الؼمني  . بحن الباج٘ واإلاكتري ًبٗض ٖىه ؤالٝ ألامُا٫ ٍو

ت الاؾخٗما٫ في ألاؾىا١ املخلُت -   .اؾخحراص ؾل٘ ممىٖى

. خضور ازترا٢اث في قب٨ت الاهترهذ ًاصي بلى ٞطر ؤؾغاع الٗمالء والبىى٥ والكغ٧اث- 

 ؤهىإ الخجاعة ؤلال٨تروهُت ومجا٫ جُب٣ُها: اإلاُلب الثالث

ت ٧ل ما لضي َظٍ الكب٩اث مً مؼاًا وؤَضاٝ            اْهغ الاؾخٗما٫ اإلاتزاًض للكب٨ت الال٨تروهُت مً ٢بل الصخهُاث الخجاٍع

مسخلٟت ، مما ؤصي بلى الاهدكاع الىاؾ٘ لهظٍ الكب٩اث بهما ًض٫ ٖلى وحىص مؿخسضمحن مخٗلمحن ولضيهم ز٣اٞت واؾٗت في َظا 

بضو ؤن َظا الىؾِ حظاب ل٩ل مً وخضاث الٗمل واإلاؿتهل٨حن وختى الخ٨ىماث ،  املجا٫ وال بضا مً جؼاًضَم باؾخمغاع ٍو

ت التي ًم٨ً ؤن جخم بحن ألاٞغاص والكغ٧اث   .لظل٪ ٞان الخجاعة الال٨تروهُت حكمل اله٣ٟاث الخجاٍع

ت بدخت ، ؤي ٚحر ملمىؾت ٧لُا مثل الخباص٫ اإلاٗلىماث ؤو            بن الُبُٗت َظٍ اله٣ٟاث جخمحز بإنها ٢ض ج٨ىن ن٣ٟاث ججاٍع

٤    جدمُلها مً قب٨ت الخاؾباإلاىخجاث اإلاٗلىماجُت ، وان جل٪ الؿل٘ ؤو الخضماث ًخم حؿلُمها ع٢مُا للمكتري ًٖ ٍَغ
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 .مثل بغامج الخاؾىب واإلاىخجاث الٟىُت ٧اإلاىؾ٣ُى وألاٞالم الؿِىماثُت  ( CD- ROM )اإلاكتري ٖلى ؤ٢غام مضمجت بظا٦غة 

ت            ت ال٨تروهُت حؼثُت وطل٪ خؿب اخض الٗىانغ الثالزت الٗمالء ؤو الؿلٗت ؤو الٗملُت الخجاٍع و٢ض ج٨ىن ن٣ٟاث ججاٍع

ُلب مً الكغ٦ت بعؾا٫  الغ٢مُت وج٨ىن الٗىانغ ألازغي ماصًت مثل ؤن ٣ًىم الٗمُل بكغاء ٦خاب مً مى٢٘ اإلااػون الكهحر ٍو

ض الٗاصي  .ال٨خاب بلى م٩ان ب٢امخه بالبًر
1 

 الخجاعة الال٨تروهُت (ؤهىإ  )ؤق٩ا٫ :  الٟٕغ ألاو٫ 

: ًم٨ً جهي٠ُ ؤوكُت و ؤٖما٫ الخجاعة الال٨تروهُت بلى ألاق٩ا٫ الخالُت          

ت :  ؤوال  (Business to Business)الخجاعة الال٨تروهُت بحن ميكإة ججاعة وميكإة ججاٍع

ما٫ " و ٣ًهض بها  (B2B )ًغمؼ لها بالغمؼ  ما٫ الباجٗت ومىٓماث ألٖا الخٗامالث الخجاعة الال٨تروهُت التي جخم بحن مىٓماث ألٖا

ت ٖبر قب٨ت الاهترهذ ، بمٗنى آزغ هي ٧ل اله٣ٟاث  ".التي جخم بحن الكغ٧اث  (البُ٘ والكغاء  )اإلاكتًر
2 

ت مىظ ؾىىاث في مجا٫ الخضماث  بالغحٕى بلى بضاًاث الخجاعة الال٨تروهُت والتي ٧اهذ جخم ؤؾاؾا بحن اإلاىٓماث الخجاٍع

ى ما ٌٗٝغ ب زم امخضث   ( firme to firme tarde) الخدىالث اإلاالُت بحن اإلااؾؿت اإلاالُت ال٨بري َو

٤ و الخدًحر لألٖما٫، مثل  بٗض طل٪ بلى مسخل٠ ال٣ُاٖاث واإلاُاصًً لدكمل الغوابِ والٗال٢اث ألامامُت مثل الدؿٍى

و٢ض ؤنبذ الُىم َظا الخُىع في مجا٫  ( Business To Business )اإلاىعصًً للمىاص ألاولُت مً َظا اإلاىُل٤ ؤنبدذ حٗٝغ 

الخٗامل بحن مسخل٠ اإلاىٓماث بًٗها م٘ بٌٗ في صازل الضولت الىاخضة زانت الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، ؤو بحن اإلاىٓماث في الضولت 

 (www.e-steel.com )ومثا٫ طل٪ مى٢٘. ومىٓماث في صولت ؤزغي 

( . B2B )مثا٫ ًٖ الخجاعة الال٨تروهُت مً هٕى 

ت ومؿتهل٪ :  زاهُا   (Business to Customer)الخجاعة الال٨تروهُت بحن ميكإة ججاٍع

٤  (B2G)ًغمؼ لها بالغمؼ               ؿخسضم مً ٢بل الٗمُل لكغاء اإلاىخجاث والخضماث ًٖ ٍَغ ظا الك٩ل اهدكغ بك٩ل ٦بحر َو َو

ؿخسضم َظا الك٩ل مً ٢بل اإلايكإة  ب مً زال٫ مغا٦ؼ الدؿى١ ٖلى الاهترهذ وهي ج٣ضم ٧اٞت ؤهىإ الؿل٘ والخضماث ، َو الٍى

ت للىنى٫ بلى ؤؾىا١ حضًضة  . الخجاٍع

ت وؤلاصاعة الخ٨ىمُت : زالثا   Business to Governement))الخجاعة الال٨تروهُت بحن ميكإة ججاٍع
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ما٫ و ؤلاصاعاث الخ٨ىمُت مً زال٫ ٖملُت الضٞ٘ الًغاثب والغؾىم             حُٛي حمُ٘ الخٗامالث التي جخم بحن وخضاث ألٖا

ت ال٨تروهُا اث مً اإلااؾؿاث الخجاٍع ت وعؾىم الجماع٥ و٦ظا ما ج٣ىم به ؤلاصاعاث الخ٨ىمُت مً اإلاكتًر .الخجاٍع
1 

 (Customer to Customer)الخجاعة الال٨تروهُت مً مؿتهل٪ بلى مؿتهل٪ : عابٗا 

و٢ض ْهغ َظا الك٩ل م٘ قُٕى اؾخسضام الاهترهذ والىٕى الغثِس ي لهظا الك٩ل َى اإلاٗامالث بحن  (C2C)ٌٗبر ٖىه            

٤ الضٞ٘ الال٨ترووي  خُث ٣ًىم اإلاؿتهل٪ بخ٣ضًم البًاج٘ بلى اإلاؼاص ِٞؿخُُ٘  ( Electronique Bay )اإلاؿتهل٨حن ًٖ ٍَغ

٣ىم الضٞ٘ الال٨ترووي بالخضمت ٦ىؾُِ ُٞجٗل مً اإلام٨ً للٗمالء ؤن ًًٗىا  اإلاؿتهل٨ىن آلازغون ؤن ًؼاًضوا ٖلى الثمً ٍو

ظا الك٩ل يهضص الخجاعة الال٨تروهُت التي جخم بحن وخضة  بًاجٗهم للبُ٘ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي الخام بالضٞ٘ الال٨ترووي َو

ما٫ و اإلاؿتهل٪ .ألٖا
2 

( Customer to Business)الخٗامالث ُٞما بحن اإلاؿتهل٨حن والكغ٧اث : زامؿا 

وحكحر بلى الخٗامالث الخجاعة الال٨تروهُت التي جخم بحن مؿتهل٨حن ؤٞغاص الباجٗحن ومىٓماث ؤٖما٫ مكتري  (C2B) ٌٗبر ٖىه 

ت وجًم َظٍ الخجاعة  ما٫ اإلاكتًر ومثا٫ طل٪ ٖىضما ٣ًىم اإلاؿتهل٪ الٟغص ببُ٘ مجز٫ ًمخل٨ه مً زال٫ الاهترهذ بلى مىٓمت ألٖا

َٝغ وؾُُا زالثا ، هٓغا بلى مٗٓم الباجٗحن مً اإلاؿتهل٨حن ألاٞغاص ال ًمخل٨ىن مى٢٘ ٖلى الاهترهذ لظا ٌٗخمضون ٖلى ماؾؿاث 

لها مىا٢٘ مخسههت ٖلى قب٨ت الاهترهذ ج٣ىم بٗغى اإلاىخجاث الباجٗحن ألاٞغاص وجل٣ي َلباث الكغاء وطل٪ م٣ابل ٖمىلت ؤو 

 . مثا٫ ًٖ َظا الىٕى مً الخجاعة  (.www.buyonline.com )مجاها ومىه مى٢٘

 Gouvernement to)الخٗامالث ُٞما بحن ألاحهؼة الخ٨ىمُت م٘ بًٗها البٌٗ : ؾاصؾا 

Gouvernement) 

م٨ً ؤن حكمل َظٍ الخٗامالث بحن ألاحهؼة الخ٨ىمُت، ول٨جها ًم٨ً ؤن حكمل بٖماال طاث َاب٘  (G2G)ٌٗبر ٖىه             ٍو

.  ججاعي ٧ان جاحغ َُئت ألاو٢اٝ ألاعاض ي ، ق٤٣ لىػاعة ؤزغي مً وػاعاث الضولت 

 الخٗامالث ُٞما بحن ألاحهؼة الخ٨ىمت والكغ٧اث: ؾابٗا 

.  جخم باؾخسضام الاهترهذ ٧اإلاٗلىماث التي جغؾلها الخ٨ىمت الخانت بالًغاثب والجماع٥ وألاويإ الى٣ضًت وما بلحها

                     (Gouvernement to customer)الخٗامالث بحن ؤحهؼة الخ٨ىمت واإلاؿتهل٨حن : زامىا 

وجخمثل في الخضماث الال٨تروهُت التي ج٣ضمها لألٞغاص ٧اؾخسغاج البُا٢اث والغزو الؿُا٢ت وقهاصاث  (G2C)ٌٗبر ٖىه 

.اإلاُالص وصٞ٘ الًغاثب ال٨تروهُا 
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( consumer to Gouvernement)الخٗامالث مً اإلاؿتهل٪ بلى الخ٨ىمت : جاؾٗا 

٤ الاهترهذ ،  (C2G) ما ٌٗبر ٖىه ب       مثل ٢ُام ألاٞغاص بؿضاص الًغاثب ؤو الغؾىم بخجضًض عزو الؿُاعاث للخ٨ىمت ًٖ ٍَغ

ا مً اإلاىا٢٘ ٖلى الاهترهذ  حَر .والخ٣ضم لكٛل الىْاث٠ اإلاٗلً ٖجها في مىا٢٘ الخ٨ىمت ٚو
1 

٣ا للمٟاَُم الؿاب٣ت بمغاخل زالزت  : جمغ الخجاعة الال٨تروهُت ٞو

 الٗغى:  اإلاغخلت ألاولى 

مً زال٫ الىؾاثل الال٨تروهُت هظ٦غ مجها قاقاث الٗغى ال٨بحر ؤو ال٩ازالىحاث الغ٢مُت وبٗض جدضًض ألاويإ الؿاثضة في 

ض بُٗها ٣ُٞىم باإلٖالن و التروٍج لها مً زال٫ الىؾاثل  الؿى١ ٣ًىم الباج٘ ؤو الٗاعى بخ٣ضًم الؿل٘ ؤو الخضماث التي ًٍغ

٣ت ؾهلت وواضخت خُث ٖاصة حكمل  الال٨تروهُت الؿاب٣ت بهضٝ الىنى٫ بلى اإلاؿتهل٨حن وا٢خىاٖهم وخثهم ٖلى قغااها بٍُغ

. مغخلت الٗغى ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى اإلاىخج و٦ُُٟت واؾخالمه وؾضاص ٢ُمخه
2 

 ال٣بى٫ : اإلاغخلت الثاهُت 

٣ىم ال٣ابل في             في َظٍ اإلاغخلت بطا ا٢خى٘ الُٝغ آلازغ بالٗغى ؤي ٖىضما ٣ًبل الٗغى مً ٢بل اإلاكتري ًخ٣ٗض ال٣ٗض ٍو

ض مً اإلاٗلىماث والبُاهاث ًٖ الؿل٘ و مً خُث هىٖها ووُْٟتها ومىانٟاةها ٦ظل٪ باؾخسضام وؾاثل  َظٍ اإلاغخلت بُلب اإلاٍؼ

الال٨تروهُت ؤًًا بٗض جإ٦ضٍ مً ؤنها مامىت  

 الخىُٟظ: اإلاغخلت الثالثت 

حر الؿلٗت واٖضاصَا وةهُئتها             ٣ىم الٗاعى بخٞى في َظٍ اإلاغخلت جىٟظ الالتزاماث اإلاخ٣ابلت في ال٣ٗض مىي٘ الخىُٟظ ٍو

٣ت اإلاخ٤ٟ ٖلحها بُجهما وج٣ىم َظٍ اإلاغخلت ٖلى  : لدؿلُمها بالك٩ل خؿب الٍُغ

لها -   حؿلُم الؿلٗت خؿب َبُٗتها ، ٞةنها ٧اهذ ؾلٗت ماصًت ًلؼم حؿلُمها في ق٩ل بما بطا ٧اهذ ؾلٗت ماصًت ًم٨ً جدٍى

خم َظا خؿب ...الال٨تروهُت مثل ال٨خب وجظا٦غ ؾٟغ  اإلالٟاث ؤو ألاع٢ام بدُث ٌؿخُُ٘ اإلاكتري بهؼالها ٖلى الىؾاثل الخ ، ٍو

الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها، ٦ما ٢ض ٨ًىن اإلاىخج زضمت مثل الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت ؤو َبُٗت ؤو صعوؽ حٗلُمُت وزضماث 

 .الخ ...خ٨ىمُت 

ت ٢ُمت اإلاٗاملت بالضٞ٘ الُضوي ٖىض -  الخهى٫ ٖلى الؿلٗت ٣ًابله ٢ُام اإلاكتري بدىُٟظ ألامغ بالضٞ٘ ، و٢ض جدضر حؿٍى

الدؿلُم ه٣ضا ؤو بالكُ٪ ٦ما ٢ض ًخم الضٞ٘ بالىؾاثل الال٨تروهُت م٘ الٗلم بإهه ال ٌكتٍر ؤن ًخم الضٞ٘ ٖىض ؤو بٗض الدؿلُم ، 

. وخُىما جهل ٢ُمت اله٣ٟت بلى الباج٘ ٣ًىم بةعؾالها بلى اإلاكتري .٣ٞض ًدضر ٢بله 
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 مجاالث الخجاعة الال٨تروهُت: الٟٕغ الثاوي 

: جخمثل َظٍ املجاالث ُٞما ًلي       

 ججاعة الخجؼثت:  ؤوال 

خم صٞ٘ ٢ُمتها مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ م٘ اعحإ الدؿلُم مثل ججاعة ال٨خب           وهي اإلابُٗاث التي ًخم الخٗا٢ض ٖلحها ٍو

.  واملجاالث 

 البىى٥ والخمىٍل: زاهُا 

الث البى٨ُت          وهي ٧اٞت الخضماث التي ج٣ضمها البىى٥ مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ ، ومجها الاؾخٗالم ًٖ الخؿاب والخدٍى

.  ومخابٗت ؤؾٗاع البىعناث و بُ٘ وقغاء ألاؾهم 

 الخىػَ٘: زالثا 

اوي واإلاٗلىماث ، وحٗض َظٍ اإلاىخجاث هي           وهي اإلابُٗاث التي جخم حؿلُمها ٖلى قب٨ت مثل ألاٞالم ، البرامج الخاؾب ، وألٚا

.  ألا٦ثر مبُٗا في الكب٨ت 

 الخهمُماث الهىضؾُت: عابٗا 

٤ الٗمل          ٤ الكب٨ت ، مثا٫ طل٪ ٍٞغ ٣ت اإلاثلى للٗمل اإلاكتر٥ بحن ؤ٦ثر مً شخو ال ًجمٗهم م٩ان واخض ًٖ ٍَغ وهي الٍُغ

لهىاٖت الؿُاعاث الخهمُم مدغ٥ حضًض ، خُث ٧ان ؤًٖاء الٟغ١ ًخىاحضون في ؤعبٗت  (Ford)الظي ٦ىهخه قغ٦ت ٞىعص 

.مىا٢٘ حٛغاُٞت مسخلٟت
1 
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 ٖال٢ت ألاهترهذ بالخجاعة ؤلال٨تروهُت: اإلابدث الثاوي

وهي ا٦بر الكب٩اث الٗاإلاُت قمىلُت للمٗلىماث  ( international net Works )جخمثل الاهترهذ الكب٨ت الٗاإلاُت              

ما٫ وباث ًىٓغ بلحها ٦بِئت ؤٖما٫ مً الىٕى  ا اؾخسضاما وؤوؾٗها اهدكاعا ، وؤنبدذ مدل اَخمام ال٨ثحر مً عحا٫ ألٖا وؤ٦ثَر

ً واإلاخٗاملحن  ىجؼون مٗامالةهم صون ؤن  (مىٓماث وؤٞغاص  )الجضًض ًًمً بٖضاص َاثلت مً الباٖت واإلاكتًر ، ًخٟاويىن ٍو

ت بأزغ وصون ؤن ٨ًىن َىا٥ صوع للىؾُاء ، ًٞال ٖلى بن الؼباثً ًخم٨ىىن مً جباص٫ اإلاٗلىماث وجباص٫  ٨ًىن ألخضَم مٗٞغ

٘ وعزُو  باةهم مً زال٫ الكب٨ت وبك٩ل ؾَغ  .اخخُاحاةهم والخٗبحر ًٖ ٚع

لُه ؾىدىاو٫ في اإلاُلب ألاو٫   . وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت ، زم هدىاو٫ في اإلاُلب الثاوي مٟاَُم خى٫ قب٨ت ألاهترهذٖو

 مٟاَُم خى٫ قب٨ت ألاهترهذ: اإلاُلب ألاو٫ 

حٗخبر الاهترهذ مً اإلاهُلخاث الخضًثت في الٗالم ج٨ىىلىحُا وقب٩اث ال٨مبُىجغ والتي ال ًؼا٫ ًلبؿها ال٨ثحر مً             

الٛمىى خى٫ مٟهىمها وآلُت ٖملها ومؿاولُت بصاعةها ؾىداو٫ في الٟٕغ ألاو٫ بُان مٟهىمها ، زم في الٟٕغ الثاوي بُان 

. زضماث التي ج٣ضمها قب٨ت الاهترهذ ، ؤما في الٟٕغ الثالث ؾىدىاو٫ الاهترهذ ع٦حزة الخجاعة الال٨تروهُت 

٠ الخجاعة الال٨تروهُت: الٟٕغ ألاو٫   حٍٗغ

الاهترهذ هي ٖباعة ًٖ قب٨ت زانت باإلااؾؿاث ؤو الكغ٧اث ، وجخ٨ىن مً ٖضة قب٩اث مدلُت مخدضة ؤو قب٨ت اإلاىا٤َ             

الىاؾٗت وحؿخٗمل َظٍ الكب٨ت البروجى٦ىالث وال٣ىاٖض التي ؤؾؿذ ٖلحها قب٨ت الاهترهذ وجخمحز بإنها جىٞغ لألٞغاص والٗاملحن 

٣ت ؤؾٕغ وؤًٞل وؤ٦ثر ٦ٟاءة وا٢ل ٧لٟت مً  في جل٪ اإلااؾؿت الاجها٫ ببًٗهم والخباص٫ الال٨ترووي للىزاث٤ واإلاٗلىماث بٍُغ

ا ، ومً  ت التي جخُلب و٢خا وحهضا وماال ٦ثحرا الهجاَػ ما٫ ؤلاصاٍع ألاؾالُب الخ٣لُضًت اإلاٗخاصة وقب٨ت الاهترهذ ج٣ىم بدؿُحر ألٖا

ض الال٨ترووي ؤو الٟا٦ـ  ما٫ اإلااجمغاث والاحخماٖاث وجدًحر الغؾاثل واإلاظ٦غاث وبعؾالها بالبًر  .َظٍ ألٖا

حٗخبر قب٨ت الاهترهذ وسخت مهٛغة مً قب٨ت الاهترهذ حٗمل صازل اإلااؾؿت وجخًمً مٗلىماث وز٣ُت الهلت بىخضة              

ً ٖلى الىنى٫ بلحها ، خُذ ًخى٠٢ صزىلهم بلى  الٗمل ، وان الكغ٧اء والٗاملحن وػباثً مٗىُحن ومىعصًً َم الىخُضًً ال٣اصٍع

٠ ب٩لمت اإلاغوع ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي للخٗٝغ ٖلى اإلاؿخسضم وحؿمذ الاهترهذ للماؾؿت بان ج٨ىن ٖلى اجها٫  اإلاى٢٘ ٖلى الخٍٗغ

بكب٨ت الاهترهذ ، ؤما اإلاؿخسضمىن مً الخاعج ُٞجب ؤن ٨ًىهىا مسىلحن للىنى٫ بلى قب٨ت الخاؾب للماؾؿت وج٣ىم 

الكغ٧اث ٖاصة بخامحن اإلاٗلىماث بةخاَتها بىٓام الخاثِ الىاعي الظي ًامً الخماًت اإلاُلىبت لكب٨ت الاهترهذ مً الٛحر مسى٫ 

.له بالىنى٫ 
1 
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 زضماث قب٨ت الاهترهذ: الٟٕغ الثاوي 

الاهترهذ ٖضة ؤوحه الؾخسضامه ، والتي ًم٨ً حؿمُتها بالخُب٣ُاث ؤو باألخغي الخضماث مً اإلاىٓىع ججاعي ل٨ىىا ؾىٝ              

ض الال٨ترووي ؤوال ، زم زضمت بغوجى٦ى٫ ه٣ل اإلالٟاث زاهُا ، وزضمت الكب٨ت  ج٣خهغ ؤَم الخضماث واإلاخمثلت في زضمت البًر

الٗى٨بىجُت الٗاإلاُت للمٗلىماث زالثا، زم زضمت بغوجى٦ى٫ الغبِ ًٖ بٗض عابٗا ، و زضمت مجمىٖاث الى٣اف زامؿا ، زم 

. زضمت الاجها٫ اإلاباقغ ؾاصؾا 

ض الال٨ترووي: ؤوال   زضمت البًر

.حؿمذ َظٍ الخضمت بةعؾا٫ واؾخ٣با٫ الغؾاثل الال٨تروهُت مً والى حمُ٘ اإلاكتر٦حن في الكب٨ت ٖبر الٗالم 
1 

ض الٗاصي اإلاإلىٝ باإلامحزاث الخالُت  ض الال٨ترووي ٖبر البًر :  ًخمحز البًر

ت في الاجها٫-  .  الؿٖغ

. الخ٩لٟت اإلاىسًٟت - 

.  ؤعق٠ُ و٢تي وامً بالخٟٔ الغؾاثل  - 

ت في الاجها٫ ٖىض اؾخٗما٫ الدكٟحر -  .  الؿٍغ

ضًت الال٨تروهُت صٞٗت واخضة -  . بم٩اهُت جىػَ٘ هٟـ الغؾالت بلى ٖضص مً الهىاص٤ً البًر

 .الاقترا٥ في الىضواث واإلااجمغاث الال٨تروهُت  - 

ت ٞهى ًم٨ً مً الاؾخٗالم خى٫ اإلاىخجاث ؤو َلب الٟىاجحر بعؾا٫ الُلباث  ض الال٨ترووي ًسضم ٦ثحرا ألاوكُت الخجاٍع بن البًر

ض الال٨ترووي ٣ٞض خل مدل وؾاثل الاجها٫ الخ٣لُضًت ٧الهاج٠ والٟا٦ـ   .للمىعصًً ، وهٓغا لٗضص الخهاثو التي جمحز البًر

٣ُت  ت الدؿٍى ٤ زانُت ألاع٢ام ًم٨ً جباص٫ الغؾاثل والىزاث٤ والهىع واللىخاث ؤلاقهاٍع ً ٍَغ ض الال٨ترووي ٖو مً زال٫ البًر

ض الال٨ترووي بسانُت جىػَ٘  والتي ج٨ىن ٖلى ق٩ل ع٢مي ما ًدُذ إلاؿخ٣بلها َبٗها بك٩لها وؤلىانها الُبُُٗت ، ٦ما ًخمخ٘ البًر

ذ اإلااؾؿت الى٢ذ مً زال٫ بعؾا٫ وكغاث بٖالمُت ؤو وزاث٤ ؤزغي لجمُ٘ مخٗاملحها وفي  ال٣ىاثم ٞمً زال٫ َظٍ الخانُت جٍغ

. و٢ذ واخض 

زضمت بغوجى٦ى٫ ه٣ل اإلالٟاث: زاهُا 
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ل اإلالٟاث مً خاؾب بلى ؤزغ ٖبر الكب٨ت الضولُت ، ٢ض ج٨ىن َظٍ اإلالٟاث  (FTP)ٌؿمذ بغوجى٦ى٫ ه٣ل اإلالٟاث               ؤ بخدٍى

٘ و٦ظل٪ ٌؿخٗان بهظٍ الخضمت في  غ ؤو بدىر ؤو بغامج ، وبالخالي ٞهظٍ الخضمت حٗخبر وؾُلت الخباص٫ الؿَغ ٖباعة ًٖ ج٣اٍع

.جدضًث مىا٢٘ الاهترهذ 
1 

 زضمت الكب٨ت الٗى٨بىجُت الٗاإلاُت للمٗلىماث: زالثا 

ب               وهي حٗخبر مً ؤَم الخضماث الاهترهذ ٦ىنها حكمل ؤٚلبُت الخضماث الاهترهذ  ( web )ًُل٤ ٖلحها ؤًًا زضمت الٍى

وهي مضٖمت باأللىان والهىع والهىث ما ٌؿبب ب٢باال واؾٗا ٖلحها وهي حكمل الٗضًض مً اإلاٗلىماث والهٟداث وجغجبِ بها 

. الٗضًض مً اإلااؾؿاث الٗلمُت والهىاُٖت والخ٨ىمُت 

اًت ٖلى مؿخىي الىدلي  ( www )حؿخسضم قب٨ت  الن والٖغ ٦ىاحهت للٗضًض مً اإلااؾؿاث حؿخسضمها ٦ىؾُلت لتروٍج وؤلٖا

. والضولي 

 زضمت بغوجى٦ى٫ الغابِ ًٖ بٗض: عابٗا 

حر بم٩اهُت الاجها٫ ًٖ  ى ٖباعة ًٖ هٓام ًم٨ً اإلاؿخسضم مً الاجها٫ بجهاػ خاؾىب مىحىص ما ٖلى قب٨ت الاهترهذ ؤي جٞى َو

.  بٗض 

 زضمت مجمىٖاث الى٣اف: زامؿا 

ظا ٌؿمذ بخسٌُٟ ج٩لٟت              جم٨ً َظٍ الخانُت اإلااؾؿاث مً ٣ٖض ماجمغاث ول٣اءاث م٘ حمُ٘ مخٗاملحها في الٗالم َو

٠ بمىخجاةها ؤو اإلاكا٧ل التي  الاجها٫ ، ٦ما جم٨ً اإلااؾؿاث مً الخساَب الصخص ي والٟىعي م٘ ػباثجها مً زال٫ الخٍٗغ

ض الال٨ترووي للخىانل والالخدا١ بمجمىٖت  ؿخسضم البًر ًُغخها الؼباثً خى٫ اإلاىخجاث مً زال٫ ٞخذ مجمىٖت ه٣اف َو

ىػٕ ؤوجىماج٨ُُا ؤو ؤلاقهاع لهالر حهت مُٗىت  .الى٣اف ٍو
2 

 زضمت الاجها٫ اإلاباقغ: ؾاصؾا 

هي جم٨حن اإلااؾؿاث مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ مً ٣ٖض ل٣اءاث م٘ حمُ٘ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن اإلاىػٖحن حٛغاُٞا بُٛت 

 .ج٩لٟت الاجها٫

  :الاهترهذ والا٦ؿتراهذ
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هي قب٨ت صازلُت ٚحر بن اؾخسضامها ٣ًخهغ ٖلى ٖما٫ اإلااؾؿت ، وهي جخمحز بمٗٓم زهاثو الاهترهذ ول٨ً ال :  الاهترهذ -

غاٝ زاعحُت ٞهي مبيُت ٖلى هٟـ هٓام الاجهاالث بحن ألاٞغاص اإلااؾؿت ؾىاء ٧اهىا في هٟـ اإلابنى ؤو  جدؿم بإي ٖال٢اث م٘ ألَا

لب اإلااؾؿاث الُىم جمخل٪ قب٨ت اهترهذ صازلُت ومً زال٫ مىا٢٘ قب٨ت ًم٨ً ألٞغاص اإلااؾؿت بن  في بلضة ؤزغي ٚو

اث الكب٨ت ٦ما جم٨جهم مً الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ  .ًخهٟدىا مدخٍى
1 

غاٝ الخاعحُت ، ٞىجاح        وهٓغا الهدهاع هٓام الاهتراهذ ٖلى ألاٞغاص اإلااؾؿت ٣ِٞ خُث ٖاب البٌٗ بٗض الىٓام ًٖ ألَا

مكغوٕ ال ٨ًىن بال باجها٫ الضاثم م٘ املخُِ الخاعجي ، لظل٪ ٧ان البض لالهترهذ بن جدؿ٘ لدكمل ؤَغاٝ زاعحُت ٢ض ج٨ىن 

إل ٖلى َظٍ البُاهاث وبالٟٗل ؤنبدذ َظٍ الكب٨ت الضازلُت مٟخىخت ٖلى املخُِ الظي  زانت باإلااؾؿت ةهخم باإَل

.  جخٗامل مٗه اإلااؾؿت وؤنبدذ جضعى باال٦ؿتراهذ 

قب٨ت مٟخىخت ٖلى املخُِ الخاعجي مً زال٫ َظٍ الكب٨ت : " حٗض هخاج التزاوج ٦ال مً الاهترهذ والاهتراهذ : الا٦ؿتراهذ - 

ت ٌؿمذ الكغ٧اء وألاٞغاص اإلااؾؿت للىنى٫ بلى ال٣اٖضة بُاهاث اإلااؾؿت  غاٝ التي لها ٖال٢ت مٗهم ، ٞٗبر الجضعان الىاٍع باأَل

الخ ، وجى٣ؿم قب٨ت الا٦ؿتراهذ بلى قب٩اث اکؿتراهذ الخىعٍض ... ٢ض ٨ًىن َاالء الكغاء مىعصًً ، ٖمالء ، ؤو مغا٦ؼ بدث 

.اکؿترهذ الخىػَ٘ ، اکؿترهذ الخىاٞؿُت
2 

 الاهترهذ ع٦حزة الخجاعة الال٨تروهُت: الٟٕغ الثالث 

ت ، خُث  ٘ للمٗلىماث والظي ًخمحز بخٛحر وؾاثل مماعؾت اليكُت الجاٍع ٤ الؿَغ بن الٗهغ الظي هدُا ُٞه َى ٖهغ الٍُغ

خماص ٖلى اؾخسضام ألاصواث اإلاخىىٖت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ، وباإلا٣اعهت ألاصواث املخخلٟت ًخطر حلُا ؤن الاهترهذ بضا  جؼاًض الٖا

٨ًؿب اإلاٗغ٦ت والخٟى١ ٖلى باري الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت ٣ٞض ؤنبذ الاهترهذ بمثابت الغ٦حزة ألاؾاؾُت لك٩ل حضًض مً الخجاعة 

 .وهي الخجاعة الال٨تروهُت ٞهى مً ٌؿاَم في مُالصَا وهمااها وزل٤ الىحىص الخ٣ُ٣ي لها 

لهظا الكب٨ت مجمىٖت مً الخهاثو التي ججٗلها جخمحز ًٖ باري الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت ألازغي وجهبذ ٢اٖضة الخجاعة 

م٨ىىا ؤن هظ٦غ مً بحن َظٍ الخهاثو ما ًلي  : الال٨تروهُت ٍو

الاهترهذ ًجم٘ بحن الٗضًض مً اإلامحزاث والىْاث٠ الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت ألازغي ، ٞهى ٌؿمذ باالجها٫ اإلاؼصوج الاججاٍ مثل - 

حهاػ الهاج٠ ، ٦ما ٌؿمذ ؤًًا بةعؾا٫ الىزاث٤ اإلا٨خىبت واإلاُبىٖت مثل حهاػي الٟا٦ـ والخل٨ـ وطل٪ ٞاالهترهذ صمج في 

حر ٧ل  وؾُلت واخضة بحن الٗضًض مً ج٨ىىلىحُاث التي حٗمل بك٩ل مىٟهل وبما ؤن الخجاعة الال٨تروهُت هي في خاحت بلى جٞى

خماص الاهترهذ ٧إًٞل وؾُِ ال٨ترووي إلحغاء مٗامالث الخجاعة  َظٍ الخضماث في آن واخض وؤنبذ مً الًغوعي الٖا

 .الال٨تروهُت 
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ٗت ، -  ت ج٨ىن ٚحر ٢ابلت للخُٗل وؾَغ حر قب٨ت الاجهاالث ٢ٍى ل٩ي جخم الخجاعة الال٨تروهُت وحؿخمغ هي في ألامـ الخاحت بلى جٞى

ت بمٗنى ٖضم وحىص حهاػ ٦مبُىجغ واخض ًخد٨م ٞحها  و٧ل َظٍ الخهاثو جخىٞغ في قب٨ت الاهترهذ ػ ٞاالهترهذ هي قب٨ت المغ٦ٍؼ

وبالخالي ٞان زغاب ؤو جدُم حؼء مً َظٍ الكب٨ت ال ًاصي بلى حُٗل الاهترهذ ، ٦ما جخمحز َظٍ الكب٨ت ؤًًا ًٖ باري الىؾاثل 

خُث ًخم ججؼثت اإلاٗلىماث اإلاغؾلت بلى مجمىٖاث نٛحرة مً البُاهاث ًخم " ؤلاعؾا٫ ٖبر الخؼم" الخ٨ىىلىحُت باٖخماصَا مبضؤ 

بعؾالها بهىعة مؿخ٣لت ٖبر مؿاعاث مسخلٟت لُٗاص ججمُٗها ٖىض ونىلها بلى اإلاغؾل بلُه ، مما ًدُذ ه٣ل َظٍ املجمىٖاث 

٘ حضا   .الهٛحرة بك٩ل ؾَغ

٨ًىن مً ألاًٞل الخجاعة ٖبر الاهترهذ بضال مً بحغااها ٖبر وؾاثل ألازغي الن الاهترهذ وؾُلت اجها٫ حٗخمض ٖلى الىؾاثِ - 

اإلاخٗضصة ، ٞهي جدُذ ؤلاعؾا٫ اإلاتزامً لثالر ؤهىإ مً البُاهاث ، ؤي البُاهاث التي جدخىي في آن واخض ٖلى نىث ونىعة وهو 

، خُث ؤن قب٨ت الاهترهذ حؿخٗحن بىؾاثل خضًثت ومبخ٨غة حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى بحغاء اجها٫ اإلاباقغ نىحي ومغجي م٘ 

ت اوكٛاالث الؼباثً واَخماماةهم  اصة ال٣ضعة ٖلى اإلاٗٞغ حن ، وبالخالي ٍػ اصة الخٟاٖل والخداوع بحن الُٞغ ٖمالاها ، مما ًاصي بلى ٍػ

لت بحن الجاهبحن ، ٦ما حؿاٖض الىؾاثل اإلابخ٨غة اإلااؾؿت  {وجٟهُل اإلاىخجاث ٖلى م٣اؾهم  مما ٣ًط ي بلى ب٢امت ٖال٢ت ٍَى

إل  (نىجُت ومغثُت  )ٖلى ج٣ضًم ماجمغاث مهىعة  لٗغى مىخجاةهم بإٖلى مؿخىي مً الجىصة وطل٪ ًم٨ً اإلاؿتهل٨حن مً الَا

٘ ٖلى هماطج البًاج٘ اإلاخىٞغة   .الؿَغ

ت اإلاضٞىٖاث ول٩ي جىجر َظٍ الخجاعة وجخُىع البض مً الخُىع ؤًًا -  ت هي مغخلت حؿٍى جمغ الخجاعة الال٨تروهُت بمغخلت يغوٍع

٤ ال٨تروهُت  ت بالٍُغ ت َظٍ اإلاضٞىٖاث ختى ال حٗغ٢ل اليكاٍ الخجاعي الال٨ترووي ٞالبض ؤن جخم َظٍ الدؿٍى في ٦ُُٟت حؿٍى

لى ٨ٖـ الىؾاثل ت مضٞىٖاث  ٖو حر وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي الالػمت لدؿٍى الخ٨ىىلىحُت ألازغي خُث ٢امذ الاهترهذ بخٞى

 .الخجاعة الال٨تروهُت وحكمل وؾاثل الضٞ٘ ؤلاق٩ا٫ املخخلٟت للبُا٢اث والى٣ىص الال٨تروهُت

بن الخجاعة الال٨تروهُت حؿعى بلى الامخضاص ؤلا٢لُمي لخهل بلى مسخل٠ ال٣اعاث الٗالم وأل٦بر ٖضص مم٨ً مً الٗمالء وبإ٢ل - 

ج٩لٟت مم٨ىت ، و٢ض خ٤٣ الاهترهذ َظٍ الٛاًت مً زال٫ ٞخذ املجا٫ ؤمام ب٢امت مىا٢٘ الكغ٦ت في الٗالم الخ٣ُ٣ي ٞان الاججاٍ 

متزاًض هدى اؾخسضام الاهترهذ ؤلاوكاء مىا٢٘ اٞترايُت لكغ٦ت وبخ٩لٟت حض مىسًٟت ٞاالهترهذ حٗلذ مً اإلاى٢٘ ؤ٢ل ؤَمُت 

وؾاوث بحن مسخل٠ ؤحجام اإلااؾؿاث وؤُٖذ ٞغنت للكغ٧اث الهٛحرة الدجم للخىاٞـ م٘ الكغ٧اث ال٨بحرة ٖلى مؿخىي 

غوٕ حضًضة  اصة حجمها ؤو ٞخذ مجاالث ٞو  .الٗالمي والىنى٫ بلى اإلاالًحن مً الٗمالء صون خاحت بلى ٍػ

لى مضاع 24جاصي الاهترهذ بلى الخٗامل الخجاعي صون مىذ ؤي اٖخباع للٗامل الؼمني ٞاألؾىا١ مٟخىخت اإلاضة -   ؾاٖت في الُىم ٖو

ألاؾبٕى مً احل مماعؾت ؤوكُت الخجاعة الال٨تروهُت ٞالى٢ذ ؤنبذ ٖامال ٚحر مهما في اجهاالث اإلااؾؿت بؼباثجها بدُث 

ٌؿخُُ٘ الؼباثً الدؿى١ في ؤي و٢ذ ًىاؾبهم صون ؤن حٗغ٢لهم ؤو٢اث الٗمل وال ُٚاب اإلاىْٟحن ، ٞمى٢٘ اإلااؾؿت ٖلى 

 .الاهترهذ ٌٗمل صون الاه٣ُإ 
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تها مً زال٫ -  ؤصث الاهترهذ بلى حؿهُل ٦بحر ؤلاحغاءاث الخجاعة الال٨تروهُت خُث وكُذ َظٍ ألاصاة لخجاعة مً خُث ؾٖغ

٢ًااها ٖلى الىؾاَت ، ٞباؾخُاٖت ناخب مى٢٘ الخجاعة الال٨تروهُت الخل٣ي اإلاباقغ لألوامغ الكغاء مً اإلاؿتهل٨حن والدؿلُم 

 .الٟىعي للبًاج٘ صون اإلاغوع ب٣ىىاث الخىػَ٘ الخ٣لُضًت 

بن الخُىع الهاثل الؾخسضام الاهترهذ حٗله ًخدى٫ ل٨ُىن ا٦بر قب٨ت لخباص٫ اإلاٗلىماث وان اؾخسضام ماؾؿاث الخجاعة - 

الال٨تروهُت لهظٍ الكب٨ت ٌؿاٖضَا في بًجاص اإلاٗلىماث الخانت بإزغ الا٦دكاٞاث والابضٖاث الخ٨ىىلىحُا التي حؿاَم في 

غ وكاَاةها ، ٦ما جدهغ ؤًًا ٖلى مٗلىماث خى٫ مىخجاث اإلاىاٞؿحن واؾتراجُجُاةهم مما ٌؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى  جٍُى

. الاؾخٗضاص إلاىاحهتهم والخض مً ةهضًضاةهم 

 وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي: اإلاُلب الثاوي

ٗاث تها مسخل٠ الدكَغ ٟاث التي ٖٞغ .  ؾيخُغ١ بلى وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي مً زال٫ الخٍٗغ

 الخٍٗغ٠ باإلاهُلر الال٨ترووي: ؤوال 

ٗٝغ مهُلر ال٨ترووي بإهه               ٗاث ٖضًضة هظ٦غ مجها ٢اهىن الىالًاث اإلاخدضة اإلاىخض َو ذ َظا اإلاهُلر حكَغ : " ٖٞغ

ت ال٨هغومٛىاَِؿُت ؤو ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخ٨ىىلىحُا ًم بم٩اهُاث ممازلت لخل٪  ج٣ىُت ٦هغباثُت ع٢مُت مٛىاَِؿُت بهٍغ

.الخ٣ىُاث 
1 

ا مً وؾاثل الخ٨ىىلىحُاث              ٠ واؾ٘ ٌكمل ٧ل وؾُلت حٗمل بال٨هغباء ؤو اإلاٛىاَِـ ؤو ٚحَر  .َظا الخٍٗغ

ٖٝغ ال٣اهىن الٟغوس ي ؤن مهُلر الال٨ترووي له ؤًًا مٗنى واؾ٘ بدُث ٌكمل ٧ل ال٣ُاٖاث الاجها٫ ًٖ بٗض ُٖث             

".  اؾخسضام ل٩ل ٢ُاٖاث الاجها٫ ًٖ بٗض: " ٖٝغ حاهب مً ال٣ٟه ؤنها 

 الخٍٗغ٠ بخ٣ىُت الضٞ٘ الال٨ترووي: زاهُا 

٩ي والظي ٖٝغ الضٞ٘ في الخ٣ىحن الخجاعي اإلاىخض               ٘ ألامٍغ ٗاث مسخلٟت مجها الدكَغ خه حكَغ ظا الجاهب ؤًًا ٖٞغ َو

ل الهاصع ًٖ اإلاهضع اإلاهغفي بإهه  ٩ي الخدٍى ل الهاصع ًٖ اإلاؿخُٟض : " ألامٍغ مجمىٖت الخُىاث التي جبضؤ بمجمىٖت الخدٍى

كمل طل٪ ؤي ؤمغ ناصع ًٖ بى٪ ألامغ ؤو بى٪ الىؾُِ  ا ال٨تروهُا ؤو ٦خابُا َو بهضٝ الضٞ٘ للمؿخُٟض مً ألامغ وطل٪ قٍٟى

خم الى٣ل ب٣بى٫ بى٪ اإلاؿخُٟض صٞ٘ ٢ُمت الخىالت إلاهلخت اإلاؿخُٟض اإلابحن في ألامغ  ل ٍو . يهضٝ بلى جىُٟظ ألامغ الخدٍى

٘ الخىوس ي مً زال٫ ٢اهىن اإلاباصالث الجاعة الال٨تروهُت             ها الدكَغ  الٗملُاث   " واإلا٣هىص بها   2000 ؾىت 83     ع٢م  ٖٞغ

ت بلى جخم ٖبر اإلاباصالث الال٨تروهُت "الجاٍع
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ها مً زال٫ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى في اإلااصة           ٘ الجؼاثغي ٣ٞض ٖٞغ اإلااعر في ؤوث ؾىت  11/03 مً ألامغ ع٢م 69ؤما الدكَغ

ل ألامىا٫ مهما ٨ًً الؿً ؤو ألاؾلىب الخ٣ني "  ٖلى ؤنها 2003 حٗخبر وؾاثل الضٞ٘ ٧ل ألاصواث التي جم٨ً ٧ل شخو مً جدٍى

.اإلاؿخٗمل
1 

خماص ٖلى جى٢ُذ الضٞ٘ يمً زالزت ؤهٓمت للضٞ٘ ال٨تروهُا          . جهى٠ وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي بااٖل

 هٓام الضٞ٘ اإلاؿب٤: الٟٕغ ألاو٫ 

بن َظا الىٓام ٌؿمذ بالخهى٫ ٖلى الى٣ىص مؿب٣ا وؾضاص زمجها ل٩ي ًخم٨ً بٗض طل٪ الٗمُل مً ا٢خىاء خاحُاجه ،               

ضَا ،  بدُث ٣ًىم الٗمُل بضٞ٘ الى٣ىص الخ٣ُ٣ُت م٣ضما لُدهل ٖلى وحضاث الى٣ض الال٨ترووي مً البى٪ بال٨مُت التي ًٍغ

كمل َظا الىٓام الى٣ىص  دت الال٨تروهُت البُا٢ت الظ٦ُت ؤو ال٣غم الهلب لل٨مبُىجغ َو جها ؾىاء ٖلى الكٍغ ٣ىم بخسٍؼ ٍو

. الال٨تروهُت والبُا٢اث الظ٦ُت 

 الى٣ىص الال٨تروهُت: ؤوال 

ت اإلاضٞىٖاث الال٨تروهُت، بال ؤن               قهضث الؿىىاث ألازحرة اهدكاعا حض ٦بحر الؾخسضام البُا٢اث الاثخماهُت في حؿٍى

ال٨ثحر مجهم قٗغو بٗضم الغاخت الؾخسضامها هٓغا للمكا٧ل الٗضًضة التي جىجم ٖجها ، مما ؤصي بلى ْهىع ٖملُت ه٣ضًت ٚحر 

اث ٖبر الاهترهذ ًُل٤ ٖلحها اؾم الى٣ىص الغ٢مُت، الى٣ضًت الال٨تروهُت ، الى٣ىص الال٨تروهُت  . ماصًت جخماش ى جململ م٘ اإلاكتًر

٠ الى٣ىص الال٨تروهُت- ؤ  حٍٗغ

٠ الى٣ىص الال٨تروهُت               ؤنها مجمىٖت مً البروجى٦ىالث والخىا٢ُ٘ الغ٢مُت التي جدُذ للغؾالت الال٨تروهُت : " ًم٨ىىا حٍٗغ

.ؤن جدل ٞٗلُا مدل جباص٫ اإلاٗامالث الخ٣لُضًت ، ٞالى٣ىص الغ٢مُت هي الال٨ترووي للى٣ىص الخ٣لُضًت التي اٖخضها جضاولها
2 

جخىلى مهمت بنضاع الى٣ىص الال٨تروهُت البىى٥ الخ٣لُضًت ؤو البىى٥ الاٞترايُت ول٨ً لِؿذ في نىعة ٢ُ٘ ه٣ضًت           

ت مً   بدُث جخ٨ىن ٧ل ٢ُٗت ممحزة ووخُضة ؤي 1 بلى 0ملمىؾت ، وبهما في ق٩ل عؾاثل م٨ىهت في ؾلؿلت مخخالُت مً ؤع٢ام ؾٍغ

لى ٨ٖـ الى٣ىص الخ٣لُضًت ٞان الى٣ىص الغ٢مُت وؿخُُ٘ بعؾالها ٖبر الاهترهذ ؤي ه٣لها ال٨تروهُا مً  (ٚحر ٢ابلت للخ٨غاع ، ٖو

. ٦مبُىجغ اإلاضًً بلى ٦مبُىجغ الضاثً 

 زهاثو الى٣ىص الال٨تروهُت-  ب 

الى٣ىص الال٨تروهُت : -ْهغث الى٣ىص الال٨تروهُت إلاٗالجت ه٣اثو بُا٢اث الاثخماهُت في مجالحن ال٨تروهُحن ؤؾاؾحن َما            

اث الاهترهذ التي ج٩ل٠ مً ؾيخاث ٢لُلت بلى ما ٣ًاعب  اث ، ؤي مضٖٞى ت م٨ُغو مضٖٞى ى الخض ألاصوى 10جهلر لدؿٍغ  صوالعاث َو
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الى٣ىص الاٞترايُت مالثمت لألشخام لالؾخسغاج . - إلاضٞىٖاث بُا٢ت الاثخمان الال٨تروهُت ٢ابلت للخجؼثت لىخضاث نٛحرة 

.  بُا٢ت الاثخمان بؿب نٛغ ؾجهم ؤو جضوي مسىالةهم ؤو بؿبب وحىص مكکالث لضيهم 

 البُا٢اث الظ٦ُت: زاهُا 

حٗخبر البُا٢اث الظ٦ُت اخضر البُا٢اث اإلاىخجت ٖلى مؿخىي الٗالم ، خُث حؿخسضم ٞحها ج٨ىىلىحُا مخُىعة ؾاَمذ            

. في الخض مً مكا٧ل الؿغ٢ت التي جخٗغى لها البُا٢اث البالؾد٨ُُت ألازغي ٧البُا٢ت الاثخماهُت 

حٍٗغ٠ البُا٢اث الظ٦ُت  -  ؤ

دت            ِ ممٛىِ ٖلُه ع٢م ٦ىصي ًدمل قٍغ  (ع٣ُ٢ت)هي ٖباعة ًٖ بُا٢ت بالؾد٨ُُت بذجم بُا٢ت الاثخمان ٖلحها قٍغ

.ال٨تروهُت مؼوصة بظا٦غة مهاخبت بدُث ج٨ىن ٢اصعة ٖلى ؤن جسؼن وحؿترح٘ وحٗالج حمُ٘ البُاهاث الصخهُت لخاملها 
1 

 زهاثو البُا٢اث الظ٦ُت-  ب 

ا ُٞما ًلي             : لهظا الىٕى الخضًث مً البُا٢اث مجمىٖت مً الخهاثو ًم٨ً اهجاَػ

الاؾم والٗىىان و اؾم اإلاهٝغ ، اإلابلٜ : هي بمثابت ٦مبُىجغ مىخ٣ل للٗمُل الخخىااها ٖلى سجل حمُ٘ اإلاٗلىماث الصخهُت  -

ً ؤ٦ثر مً  ُت وحؿخُُ٘ َظٍ البُا٢اث جسٍؼ ش الخُاة الٗمُل اإلاهٞغ  ي٠ٗ مً اإلاٗلىماث م٣اعهت 100اإلاىهٝغ ، جاٍع

 .بالبُا٢اث البالؾد٨ُُت ألازغي 

 ه٣ض ال٨ترووي ٌٛني خاملها ًٖ الظَاب بلى نیوٗبر ًٖ ٢ُمت ه٣ضًت مضٞىٖت م٣ضما ، ؤي بن َظٍ البُا٢ت ٢اصعة ٖلى جدؼ -

 .البى٪ 

 ٖلى جسٌُٟ ٖضص البُا٢اث التي ًدملها ٧ل شخو ، ٞهي جلٗب صوع بُا٢ت الاثخمان وبُا٢ت الهٝغ والغزهت حؿاٖض- 

ال٣ُاصة وبُا٢ت الخامحن الهخي و٦ظل٪ بُا٢ت الٗمل ، ٞخي ججم٘ بحن ٧ل َظٍ البُا٢اث اإلاخٗضصة الىْاث٠ في بُا٢اث 

 .واخضة 

 ؤًٞل خماًت يض التزوٍغ وؾىء الاؾخٛال٫ بطا ؤن اإلاٗلىماث التي جىحض ٖلحها مكٟغة بدُث حؿخُُ٘ ؤحهؼة ٢غاءة جمثل- 

البُا٢اث الخإ٦ض مً ؤن َظٍ البُا٢ت ؤنلُت مً زال٫ الخى٢ُ٘ الغ٢مي اإلاكٟغ املخؼن في مٗالج البُا٢ت 

ااهسٟاى وؿبت الخُإ الكُِ اإلاٛىاَِس ي لهظٍ البُا٢اث ٖىض جمغي -   زُا ل٩ل 100 اليؿبت َظٍ  ٖلى ال٣اعت ، خُث جهلَع

.  زُا ل٩ل ملُىن مٗاملت باليؿبت للبُا٢اث ألازغي 250ملُىن مٗاملت م٣ابل 
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 مبضؤ ٖمل البُا٢اث الظ٦ُت- ج 

 مبضؤ ٖمل البُا٢اث الظ٦ُت ًخمثل في يغوعة حٗاملها م٘ ؤحهؼة ج٣غا ما جدخىي البُا٢ت مً اإلاٗلىماث ٖلى الظا٦غة بن            

٣ت ؤوجىماج٨ُُت وب٩ل ؾهىلت مً بُا٢ت  غ البُا٢ت في الجهاػ ال٣اعت لُخم ٢ُمت الكغاء بٍُغ الخانت بها ، ٨ُٟٞي مجغص جمٍغ

.   الخحر مً ه٣ل ٢ُمت اله٣ٟت بلى خؿابه البى٩ي َظااإلاكتري وه٣لها بلى حهاػ الباج٘ لُخم٨ً 

 هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي الٟىعي: الٟٕغ الثاوي 

ت ًىحي              اث لخٓت اهجاػ اله٣ٟت صون ؤي جإحُل حؿٍى  هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي الٟىعي مً وؿمُه بدؿضًض ٢ُمت اإلاكتًر

دت مً اإلاؿخسضمحن الظًً ال  كمل َظا الىٓام بُا٢اث الضٞ٘ الٟىعي التي ْهغث الخٟخذ املجا٫ ؤمام قٍغ اإلاضٞىٖاث َو

ؤن ًخم٨ىىا مً الؿضاص باؾخسضام البُا٢اث  ( ٖضم ؤَلُتهم مالُابؿبب )ًم٨جها الخهى٫ ٖلى البُا٢ت الاثخماهُت

 .البالؾد٨ُُت

 حٍٗغ٠ بُا٢ت الضٞ٘ الٟىعي- ؤ

اث             بن بُا٢ت الخهم الٟىعي ؤو بُا٢ت السخب اإلاباقغ هي ٖباعة ًٖ بُا٢ت بالؾد٨ُُت ًخم بمىحبها زهم زمً اإلاكتًر

مً عنُضَا ناخب البُا٢ت مباقغة بٗض الخد٤٣ مً صخت ع٢م البُا٢ت ، وبالخالي جدى٫ ال٣ُمت اإلاالُت مً خؿاب ناخب 

. بُا٢ت ٖلى خؿاب الخاحغ مباقغة صون جإحُل وصون ؤن ٣ًىم البى٪ بالؿضاص هُابت ًٖ الٗمُل 
1 

جخمحز َظٍ البُا٢ت بٗضم جًمجها اثخماها بل ؤنها حٗخمض ٖلى وحىص ؤعنضة ٞٗلُت للٗمُل لضي البى٪ و٧ل ما ًدضر ٖىض             

. الكغاء َى زهم ٢ُمت مً خؿاب الٗمُل في البى٪ زال٫ ًىم ؤو ازىحن

 زهاثو بُا٢ت الضٞ٘ الٟىعي- ب 

اث ٦ما حؿخٗمل لسخب الى٣ىص مً الخؿاب ٞهي ججم٘ بحن -  هي بُا٢ت مخٗضصة الاؾخسضاماث ، خُث حؿخٗمل لؿضاص اإلاكتًر

.  POS و الاؾخسضام ٖىض ه٣ُت البُ٘ ATMهٓام 

٤ بًضإ ه٣ىص في -  .البى٪  هي بُا٢اث مخجضصة خُث ًم٨ً بٖاصة جدمُلها بمبالٜ مالُت ؤزغي ًٖ ٍَغ

غ الى٢ذ والجهض مً زال٫ الخؿم اإلاباقغ مً خؿاب الٗمُل بهىعة ٞىعٍت بمجغص ج٣ضًم البُا٢ت -  . جٞى

 مبضؤ ٖمل بُا٢ت الضٞ٘ الٟىعي-  ج 

٣حن َما            :ًخم الدؿضًض باؾخسضام بُا٢ت الضٞ٘ الٟىعي مً زال٫ ٍَغ
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غ الغنُض -  ٣ت مباقغة و جخمثل في بصزا٫ البُا٢ت في حهاػ ال٣اعي لضي الباج٘ لُخم٨ً مً جبحن نالخُت َظٍ ألازحرة وجٞى ٍَغ

حن مغزو لهما ٣ٌٗض اله٣ٟت ٞان اإلابلٜ ًخم زهمه وجدىٍله  ال٩افي ٞحها ، وبٗض ؤن ًخم الخإ٦ض مً البُا٢ت وبان الُٞغ

 .مباقغة مً خؿاب الٗمُل بلى خؿاب الخاحغ 

ت مً اإلاغاخل وهي -  ٣ت بمجمٖى ٣ت ٚحر مباقغة و جمغ َظٍ الٍُغ ٖىضما ًسخاع اإلاكتري خاحُاجه ٣ًضم بُا٢خه بلى الباج٘ : - ٍَغ

ت اإلاضٞىٖاث  . لدؿٍى

٣ًىم مسجل الى٣ض الال٨ترووي لباج٘ بدسجُل ٧ل بُاهاث للمكتري و٦ظل٪ بُاهاث اإلاكتري و٦ظل٪ بُاهاث البى٪ اإلاهضع - 

.  للبُا٢ت ومبلٜ اله٣ٟت 

. ًغؾل بُاهاث اله٣ٟت بلى بى٨ه ٣ًىم بضوعٍ باإلاُالبت بالؿضاص مً بى٪ اإلاؿتهل٪ - 

غؾل مىا٣ٞخه ٖلى اله٣ٟت للبى٪ للباج٘ الظي -  ًخإ٦ض بى٪ اإلاؿتهل٪ مً البُاهاث اإلاغؾلت وهمً جىٞغ الغنُض ال٩افي للضٞ٘ ٍو

ض اإلابلٜ في خؿاب الباج٘  . ًٍغ

 هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي اإلااحل: الٟٕغ الثالث 

في هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي اإلااحل ًخم الكغاء الٟىعي والضٞ٘ ألاحل ، بمٗنى ٖضص ا٢خىاء الؿلٗت ؤو الخضمت ال ٌؿضص           

ىُىي يمً َظا الىٓام ٧ل مً البُا٢ت  اإلاؿتهل٪ زمجها في الخحن بل ًدهل ٖلحها والضٞ٘ ًخم ٞحها بٗض مً َٝغ البى٪ ٍو

.  الاثخماهُت والبى٪ الال٨ترووي 

 البُا٢ت الاثخماهُت: ؤوال 

ُت في خضوص مبالٜ مُٗىت ، وحؿخسضم َظٍ البُا٢اث            ا اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ هي البُا٢اث البالؾد٨ُُت التي جهضَع

ظا بٛغى ججىب  ٦ًمان ولظا لُمىدها البى٪ بال بٗض ال٣ُام بضعاؾت ص٣ُ٢ت ومٗم٣ت اإلاالثمت الٗمُل ومى٢ٗه اإلاالي ، َو

ٖلى ؾضاص صًىهه و٦ما ًبحن اؾمها ٞان البُا٢ت الاثخماهُت جخمثل في اإلاىذ البى٪ ل٣غى  املخاَغ الىاحمت ًٖ ٖضم ٢ضعة الٗمُل

خىلى البى٪ الؿضاص هُابت ٖىه ل٣ُىم الٗمُل ٞحها بٗض بدؿضًض َظا  ؤو اثخمان لخاملها بُٛت مؿاٖضجه ٖلى اهخ٣اء خاحُاجه ٍو

 .(ٖاصة قهغ  )ال٣غى زال٫ مضة مخ٤ٟ ٖلحها 

ش بنضاع              ىىاهه وع٢م خؿابه و جاٍع جدمل البُا٢اث الاثخماهُت مجمىٖت مً البُاهاث واإلاخمثلت في اؾم خاملها ٖو

ش نهاًت نالخُتها و اؾم اإلاهضعة لها  .  و٦ظل٪ اؾم البى٪  (ٖاصة ما ج٨ىن ٞحزا ؤو ماؾتر ٧اعص  )البُا٢ت وجاٍع

زهاثو البُا٢ت الاثخماهُت- ؤ
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 .جدُذ البُا٢ت الاثخماهُت بم٩اهُت الكغاء الؿل٘ والخضماث صون صٞ٘ ٢ُمتها خاال ، ٞهي حؿمذ بالكغاء الٟىعي الضٞ٘ لألحل - 

ُت الن اإلابضؤ ألاؾاس ي لهظٍ -  حؿاٖض َظٍ البُا٢اث ٖلى جيكُِ الؿى١ وػٍاصة ؾُىلت مً زال٫ زل٤ الى٣ىص اإلاهٞغ

ُت الن  البُا٢اث ًخمثل في مىذ ٢غوى للٗمالء صون ؤن ٨ًىهىا مُالبحن بؿضاص الاثخمان ٞىعا وبهما زال٫ زل٤ الى٣ىص اإلاهٞغ

اإلابضؤ ألاؾاس ي لهظٍ البُا٢اث ًخمثل في مىذ ٢غوى للٗمالء صون ؤن ٨ًىهىا مُالبحن بؿضاص الاثخمان ٞىعا وبهما زال٫ احل 

. مخ٤ٟ ٖلُه 

جخمحز بال٣بى٫ الىاؾ٘ ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي املخلي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ، بدُث ٌؿخُُ٘ خاملها ؤن ًضٞ٘ م٣ابل م٣خيُاجه - 

 .باؾخسضام َظٍ البُا٢اث في ؤي م٩ان في الٗالم

عؾىم  )جمثل البُا٢اث الاثخماهُت مهضع صزل حُض للبىى٥ مً زال٫ خهىلها ٖلى عؾىم م٣ابل الخضماث اإلا٣ضمت للٗمالء - 

ؤو م٣ابل ٞىاثض الخإزحر في الؿضاص اإلاٟغويت ٖلى الٗمالء و٦ظل٪ الٗمىلت اإلا٣خُٗت  (...ؤلانضاع الٗمىلت ًٖ ٧ل ٖملُت صٞ٘ 

.  مً اإلابلٜ اإلاضٕٞى مً البى٪ بلى الخاحغ 

 .جخًمً َظٍ البُا٢اث نىعة مجؿمت لخاملها بُٛت ال٣لُل مً التزوٍغ والؿغ٢ت - 

ض مً ألامً والخإ٦ض بإهه ؾىٝ ًدهل ٖلى مؿخد٣اجه -   .بن جدمل البى٪ اإلاؿاولُت الؿضاص هُابت الٗمُل ٌُٗي الخاحغ اإلاٍؼ

بت مً البىى٥ في الدؿهُل حٗامالث اإلاؿخسضمحن ًخم بنضاع هىٖحن مً -  مخٗضصة ألاهىإ خؿب ْغوٝ الٗمالء خُث اهه ٚع

.البُا٢اث الاثخماهُت خؿب ال٣ضعاث اإلاالُت للٗمُل
1 

 مبضؤ ٖمل البُا٢ت الاثخماهُت- ؤ

:  ًم٨ً اؾخسضام البُا٢ت الاثخماهُت بٗضة َغ١ مً بُجها             

. الضٞ٘ في مىا٢٘ البُ٘ - 

 .  (ٖبر الاهترهذ  )الضٞ٘ ًٖ بٗض - 

 الكُ٪ الال٨ترووي: زاهُا 

  الكُ٪ الال٨ترووي َى عؾالت ال٨تروهُت مامىت ومىز٣ت جسمل التزاما ٢اهىهحن بالضٞ٘ َى طاث الالتزام في الكب٩اث           

الىع٢ُت ، ؤي ؤهه وز٣ُت ال٨تروهُت جدل مدل الك٩ُاث الىع٢ُت ول٨ً بك٩ل وجيؿ٤ُ ال٨ترووي ، خُث ًخم بعؾا٫ َظٍ الغؾالت 

ض الال٨ترووي اإلاامً مً مهضع الكُ٪ بلى خامله و َظٍ ألازحرة الظي ًدهل ٖلى مؿخد٣اجه    الكُ٪  ج٣ضًم    بٗض  ٖبر البًر

. الظي ٌٗمل ٖبر الاهترهذ للبى٪
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ًدمل الكُ٪ الال٨ترووي هٟـ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاىحىصة في الكُ٪ الىعري واإلاخمثلت في ع٢م الكُ٪ و اؾم مهضع      

ش الهالخُت ن  الكُ٪ و ع٢م خؿاب الضاٞ٘ واؾم البى٪ و اؾم اإلاؿخُٟض و ال٣ُمت التي ؾخضٞ٘ و وخضة الٗملت اإلاؿخٗملت ، جاٍع

. الخى٢ُ٘ الال٨ترووي للضاٞ٘ ، الخٓهحر الال٨ترووي للكُ٪

 زهاثو الكُ٪ الال٨ترووي- ؤ

 35 -25جخمحز الكب٩اث الال٨تروهُت باالهسٟاى ال٨بحر في الخ٩لٟت اإلا٣انت م٣اعهت بالكُ٪ الخ٣لُضي خُث جبلٜ الخ٩لٟت ما بحن - 

 صوالع مما ًجٗل َظا الكُ٪ حض مخمحز في مجا٫ الخجاعة الال٨تروهُت التي جخم بحن 5  صوالع بلى1ؾىا بِىما جبلٜ الثاهُت مابحن 

ما٫ ؤي  .(B2B)مىٓماث ألٖا
1 

ض مً الخماًت وألامان للمؿخسضمحن ، ٦ما -  بن الكُ٪ الال٨ترووي ًدمل جى٢ُٗا ع٢مُا مكٟغا ًهٗب جؼوٍٍغ مما ًمىذ اإلاٍؼ

ظا البروجى٦ى٫ َى  غ قهاصاث ال٨تروهُت جًمً شخهُت اإلاضًً وبىکه َو  (.SEI)ٌؿخٗمل َظا الىٓام بغوجى٦ى٫ ًٞى

بن الكُ٪ الال٨ترووي َى وز٣ُت بل٨تروهُت ًخم الضٞ٘ بىاؾُتها مً زال٫ جدمُل بغهامج زام مً َٝغ الؼبىن وصون - 

.  الخاحت بلى اؾخٗما٫ صٞتر ق٩ُاث وعري 

 مبضؤ ٖمل الكُ٪ الال٨ترووي- ب 

ى البى٪ ؤو حهت               ٌٗخمض مبضؤ ٖمل الكُ٪ الال٨ترووي ٖلى وحىص وؾُِ بحن الباج٘ واإلاكتري لدؿهُل اإلاٗامالث َو

.  الخسلُو 

 املخٟٓت الال٨تروهُت: زالثا 

دت خىؾبُت  )ج٨ىن املخٟٓت الال٨تروهُت ٖباعة ًٖ بُا٢ت بالؾد٨ُُت ممٛىُت              ًم٨ً جثبُتها ٖلى  (مؼوصة بكٍغ

ال٨مبُىجغ الصخص ي ، ؤو ج٨ىن ٢غنا مغها ًم٨ً بصزاله في ٞخدت ال٣غم اإلاغن في ال٨مبُىجغ الصخص ي ًخم ه٣ل ال٣ُمت اإلاالُت 

.مىه واله ٖبر الاهترهذ 
2 

ً اإلاٗلىماث الخانت بالصخً والٟىاجحر               ٞاملخٟٓت الال٨تروهُت هي بغهامج ًم٨ً جدمُله بؿهىلت ، ٌؿخسضم لخسٍؼ

 .وؤؾماء اإلاؿتهل٨حن والٗىىان الض٤ُ٢ 

٦ما جخًمً خاٞٓت الى٣ىص الال٨تروهُت ؤؾماء وؤع٢ام البُا٢اث الاثخماهُت والى٣ض الغ٢مي اإلاؿخسضم في الكغاء ٖبر             

. الاهترهذ والكهاصاث الغ٢مُت اإلاكٟغة والتي حؿاٖض ٖلى الخٗٝغ بان اإلاؿخسضم املخٟٓت َى ٞٗال اإلاال٪ ألانلي لها

زهاثو املخٟٓت الال٨تروهُت- ؤ
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ملء هماطج الٟدو ؤوجىماج٨ُُا ًخُلب الكغاء ٖبر الاهترهذ يغوعة وملء اإلادؿى١ لىماطج اإلاٗلىماث الصخهُت في ٧ل - 

٤ بصزا٫  ال ، و٢ض ْهغث املخاٞٔ الال٨تروهُت لخدل َظٍ اإلاك٩لت ًٖ ٍَغ ؿخٛغ١ و٢خا ٍَى مٗاملت مما ٩ًل٠ ٦ثحرا َو

 .اإلاٗلىماث ؤوجىماج٨ُُا

ُٟت ؤؾاؾُت جخمثل في خٟٔ الىزاث٤ الال٨تروهُت -  ً املخٟٓت الال٨تروهُت ٦ما ٌكحر اؾمها ٞلها ْو  )جىٞحر م٩ان لخسٍؼ

حر مسؼن آمً لها  (٦بُا٢اث الاثخمان والى٣ض الال٨ترووي  . ومداولت جٞى

 مبضؤ ٖمل املخٟٓت الال٨تروهُت- ب 

٣ا للخُىاث الخالُت          : ًخم اؾخٗما٫ املخٟٓت الال٨تروهُت ٞو

سخاع الؿلٗت التي جلبي خاحُاجه-   .ًضزل اإلادؿى١ بلى مى٢٘ ٣ًبل الخٗامل باملخاٞٔ الال٨تروهُت ٍو

ٖىض جىحه اإلادؿى١ بلى م٩ان الٟدو الال٨ترووي ًُلب مىه اإلاى٢٘ جدضًض ٦ُُٟت بصزا٫ البُاهاث واإلاٗلىماث ، ؾىاء ٣ًىم - 

ت ؤوجىماج٨ُُا صازل اإلاى٢٘  .  بُباٖتها مباقغة ؤو ًضزلها مباقغة مً املخٟٓت التي ج٣ىم بملء اإلاٗلىماث الًغوٍع

ًل اؾخٗما٫ الخاٞٓت الال٨تروهُت ٞاهه ًى٣غ ٖلحها -  ال ٞو بطا عؤي اإلاؿتهل٪ بان ملء هماطج اإلاٗلىماث ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍَى

ُب٘ ٧لمت الؿغ  ضزل ٧لمت الؿغ، خُيئظ حٗغى ٢اثمت بُا٢اث الاثخمان التي في املخٟٓت ُٞسخاع اإلادؿى١ واخض مجها ٍو .  ٍو

اث والخهى٫ - جخ٨ٟل املخٟٓت ومى٢٘ الباج٘ بمهمت بجمام باله٣ٟت وال ًُب٘ اإلادؿى١ قِئا خُث ج٣ىم املخٟٓت بخدب٘ اإلاكتًر

اث  . ٖلى بًهاالث ًٖ َظٍ اإلاكتًر

 الىٓام البى٩ي الخضًث للضٞ٘: الٟٕغ الغاب٘ 

جماقُا م٘ الخ٣ضم الخ٣ني اإلاظَل ، َىعن ال٨ثحر مً اإلاهاٝع الخ٣لُضًت والال٨تروهُت با٢ت مخىىٖت مً الخضماث           

ُت وزضماث اإلا٣انت الال٨تروهُت  . اإلاٗانغة التي ًم٨ً جلخُهها في الهاج٠ اإلاهغفي والاهترهذ اإلاهغفي و ؤوامغ الضٞ٘ اإلاهٞغ

 الهاج٠ اإلاهغفي: ؤوال 

 ؤًام وزال٫ ؤًام الُٗل و٢ض اوكإ َظا الىٓام البىى٥ بُٛت جم٨حن ٖمالاها مً 7/7 ؾاٖت و 24/24 َى هٓام ٌٗمل             

٤ الاجها٫ بهظٍ اإلاهاٝع واؾخسضام ع٢م ؾغي زام  الخهى٫ ٖلى جىيُداث واؾخٟؿاعاث زانت ًٖ خؿاباةهم ًٖ ٍَغ

لها لؿضاص بٌٗ الالتزاماث کال٨مبُاالث والٟىاجحر  ب٩ل ٖمُل ، ٦ما جم٨جهم مً سخب بٌٗ اإلابالٜ مً َظٍ الخؿاباث وجدٍى

.  ،ًٞال ًٖ بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى ٢غى 

(البى٪ ٖلى الخِ  )الاهترهذ اإلاهغفي : زاهُا 
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ُت التي        ًم٨ً للٗمُل في َظا الىٓام ؤن ًهل للٟٕغ الال٨ترووي للبى٪ بُغ١ ؾهلت وبالخالي ًدهل ٖلى زضماث اإلاهٞغ

خداوع م٘ مى٠ْ البى٪ ، صون الظَاب شخهُا بلى َظا البى٪ ، ٞبضال مً جىؾ٘  ى حالـ في مجزله ٍو ًدخاحها ٖبر الاهترهذ َو

.  حضًض لها ، ٞةنها اججهذ هدى بوكاء مى٢٘ ٖلى قب٨ت الاهترهذ  البىى٥ في بوكاء م٣اع ٣ٖاعي 

ُت وزضماث اإلا٣انت الال٨تروهُت: زالثا   ؤوامغ الضٞ٘ اإلاهٞغ

ت، ؤما آلان ٞإنبدذ جخم في بٌٗ اإلاهاٝع مً زال٫              ٣ت ًضٍو في اإلااض ي ٧ان الٗمُل ًهضع ؤوامغ الضٞ٘ لصخو ما بٍُغ

ُت  )هٓام  ل الى٣ىص مً خؿاب الٗمُل بلى خؿاباث ألاٞغاص  (زضماث اإلا٣انت الال٨تروهُت اإلاهٞغ وحؿمذ َظٍ الخضمت بخسٍى

ً ؤو مىٓماث آزغي في ؤي و٢ذ وفي ؤي ٕٞغ ألي مهٝغ في الضولت، وجخىلى زضماث اإلا٣انت آلالُت ماؾؿت ج٣ىم بدىُٟظ  آلازٍغ

الث الى٣ضًت بحن البىى٥ املخخلٟت ؤو بحن ٞغوٕ البى٪ الىاخض ٖلى ؤؾاؽ ال٨ترووي   .ٖملُاث اإلاضٞىٖاث والخدٍى

ٞمثال ًم٨ً َظث الىٓام اإلايكإ مً صٞ٘ عواجب مىْٟحها صون قب٩اث ، وطل٪ بى٣ل مبالٜ عواجبهم مً خؿاب الغواجب بلى           

خؿاب ٧ل مجهم في اإلاهٝغ الظي ًخٗامل مٗه ، ٦ما ًم٨ً َظا الىٓام الٗمُل مً حؿهُل حؿضًض التزاماجه اججاٍ قغ٧اث 

 .الخامحن 

غ وحؿهُل الخجاعة الال٨تروهُت ،            في الى٢ذ الظي هجض ألاهىإ الٗضًضة لىؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت والتي حؿاَم في جٍُى

هجض مً حاهب آزغ مك٩لت امً اإلاٗامالث والتي حٗغ٢ل همى َظٍ الخجاعة ولهظا البض مً اللجىء بلى وؾاثل جًمً ؤمً 

 .اإلاٗلىماث اإلاخض٣ٞت ٖبر الاهترهذ 
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 زاجمت الٟهل ألاو٫ 

 بك٩ل ٖام  في َظا الٟهلوبظل٪ ه٨ىن ٢ض ٖغيىا ؤبغػ الخٟانُل اإلاخٗل٣ت بالخجاعة ؤلال٨تروهُت

ا للمؿتهل٨حن بال ؤنها ال جد٤٣  م مً جل٪ اإلامحزاث التي جخمخ٘ بها وجىَٞغ والجضًغ بالظ٦غ ؤهه ٖلى الٚغ

في ٧ل حٗامل طاث الىخاثج اإلاغيُت بل ٢ض ال جخم اله٣ٟت في بٌٗ ألاخُان ول٨ىه ؤمغ ٢لُل 

 ٧اٞت 
ً
ب في اجساط الخجاعة ؤلال٨تروهُت  ٦مهضع صزل له ؤن ًضعؽ حُضا لى مً ًٚغ الخضور، ٖو

ىامل هجاخها وما ًجب ؤن ًخجىب ال٣ُام به ومً زم ؾىٝ ًد٤٣ مً زاللها الغبذ  جٟانُلها ٖو

 .الىٞحر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٟهل الثاوي

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت   آلُاث جٍُى

  في الجؼاثغ
 

 

 

 

 



 

 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                               آلُاث جٍُى

 

 

ل٣ض مهضث الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت لٓهىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت، والتي جمثل                

لؿٟت واججاَا ومماعؾت، خُث جم الخدى٫ مً  ت ٨ٞغا ٞو ما٫ الخجاٍع مىٓىعا حضًضا في بِئت ألٖا

ل  ما٫ والاجهاالث بلى اؾخٗما٫ ألاؾلىب الغ٢مي الظي ًٍؼ ألاؾالُب الخ٣لُضًت في اهجاػ َظٍ ألٖا

ستز٫ اإلاؿاٞاث وألاػمىت الالػمت إلجمام اإلاٗامالث  .٧اٞت الخىاحؼ واإلاىاو٘ ٍو

وبن اػصًاص الدؿاب٤ الخ٨ىىلىجي واإلاىاٞؿت الضولُت الؾخسضام َظا ألاؾلىب الغ٢مي              

والكب٩اث الٗاإلاُت ومً يمجها الاهترهذ إلبغام اله٣ٟاث ال ًتر٥ للجؼاثغ ؤي مجا٫ للمماَلت في 

ا   Covid-19 زانت م٘ جٟص ي ٦ىعوها جبني الخجاعة ؤلال٨تروهُت والاؾخٟاصة مً اإلاؼاًا التي جىَٞغ

 .الظي ػاص مً اؾخٗما٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في ٧ل ؤهداء الٗالم

بال ؤن الجؼاثغ لم جغاعي َظٍ الخدىالث الٗاإلاُت ، وماػالذ مهمكت وبُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الخُب٤ُ 

 . الىاؾ٘ للخجاعة الال٨تروهُت

ونهضٝ مً زال٫ َظا الٟهل بلى الخٗٝغ ٖلى ويُٗت الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ في ْل 

، وهجاح الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت في جبني َظا الىمِ مً 2020 زانت ؾىت الاهدكاع الٗالمي لها

ت غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت.اإلاباصالث الخجاٍع  . وهغي آلالُاث والُغ١ التي اهخهجتها الجؼاثغ في جٍُى

               وبٛغى صعاؾت ومىا٢كت الاؾتراجُجُت ٞخُغ٢ىا في اإلابدث ألاو٫ الى آلُاث واؾتراجُجُت 

ت اإلاؿاٖضة ٖلى جُب٤ُ الخجاعة ؤلال٨تروهُت و  الى َغ١ جىؾُ٘ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في  الجؼاثٍغ

الجؼاثغ في اإلابدث الثاوي، ؤما في اإلابدث الثالث ٞخىاولىا مضي جُىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  

 . 2020ؾىت 



 

 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                               آلُاث جٍُى

ت اإلاؿاٖضة ٖلى جُب٤ُ الخجاعة ؤلال٨تروهُت : اإلابدث ألاو٫  آلُاث وؤلاؾتراجُجُت الجؼاثٍغ

ت اإلاؿاٖضة ٖلى جُب٤ُ الخجاعة الال٨تروهُت و٢خىا الخايغ َى ٖهغ ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث،                  الجهىص الجؼاثٍغ

وبن اهدكاع الا٢خهاص اإلاٗلىماحي اإلاٗخمض ٖلى َظٍ الخ٣ىُاث ؤنبذ ؤمغا حلُا، . التي حٗض ؤَم صٖامت لخ٣ضم وجُىع الضو٫ 

وامخضث آزاٍع بلى الٗضًض مً الضو٫ التي حؿعى حاَضة إلاىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت وحُٗٓم الاؾخٟاصة مً الاؾخسضاماث 

ت لإلهترهِذ والجؼاثغ قانها قإن باري الضو٫ جىبهذ مازغا بلى يغوعة الضزى٫ بلى ٖالم الا٢خهاص اإلاٗلىماحي وجى٠ُْ . الخجاٍع

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت ا٢خهغث ٖلى  الخ٣ىُاث الخضًثت في املجا٫ الخجاعي، وبظلذ بٌٗ الجهىص اإلاخىايٗت في مجا٫ جٍُى

ما٫ ؤلال٨تروهُت  الم والاجها٫ والتي مً قإنها صٖم ألٖا غ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا هٓغا )بَال١ بٌٗ اإلاباصعاث اإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا بخٍُى

، باإلياٞت بلى مداولت ةهُئت مدُِ مالثم لهظٍ الخجاعة مً زال٫ ؾً بٌٗ الىهىم (ل٨ىنها حك٩ل ٢اٖضةها ألاؾاؾُت

غ  ُت و٢بىلُت الىؾاثل اإلاؿخٗملت في َظٍ الخجاعة وجٞى ال٣اهىهُت اإلاصجٗت الخُب٣ُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت والتي حٗتٝر بكٖغ

. الخماًت ال٩اُٞت لها

عي:اإلاُلب ألاو٫   : املجهىصاث اإلابظولت ٖلى الهُٗض الاؾتراجُجي والدكَغ

بن جدلُل الجؼاثغ لخُىعاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في الؿىىاث ألازحرة، ؤ٢ىٗها بًغوعة عؾم زُىٍ          

حر بِئت مىاؾبت لضٖم  ُٗت حضًضة بُٛت بًجاص بَاع ٖمل مىٓم، وجٞى بؾتراجُجُت بل٨تروهُت واضخت اإلاٗالم، ووي٘ ؤصواث حكَغ

ت التي جخم بك٩ل  ٘ في الٗالم الغ٢مي، وبالخالي جدٟحز همى الىٕى الخضًث مً اإلاٗامالث الخجاٍع وحصجُ٘ ٖملُت الىلىج الؿَغ

بل٨ترووي 

 ":2013بؾتراجُجُت الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت : لٟٕغ ألاو٫ ا

في بَاع مؿاٖحها إلاىا٦بت الخٛحراث الخ٨ىىلىحُت والا٢خهاصًت، ومجابهت مغخلت ما بٗض البترو٫، ح٠٨ٗ الجؼاثغ ٖلى جغ٦حز           

غ بؾتراجُجُت ؤَل٤ ٖلحها مؿمى  ت مً زال٫ جٍُى الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت "م٣ىماث الا٢خهاص الالماصي وجإؾِـ مجخم٘ اإلاٗٞغ

٪ الا٢خهاص الىَني وحٗله "2013 الم والاجها٫ هٓغا لضوعٍ الٟٗا٫ في جدٍغ ، والتي جغ٦ؼ ٖلى جىمُت ٢ُإ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 .ا٢خهاص بل٨ترووي

الم والاجها٫، خُث ؾخٗمل ٖلى حٗمُم           وحٗخبر َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بخضي اإلالٟاث ال٨بري ٖلى مؿخىي وػاعة ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم والاجها٫  املجاالث، و٢ض جم وي٘ َظا اإلاكغوٕ بٗض حكاوع  في ٧ل (وزانت الغبِ باإلهترهِذ)اؾخٗما٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت، ًٞال ًٖ اإلااؾؿاث واإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الٗمىمُحن  الىػاعة الؿاب٣ت الظ٦غ م٘ حمُ٘ الهُئاث والضواثغ الىػاٍع

.والخىام، الجامٗاث ومغا٦ؼ البدث املخخهت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث
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، ورلة عمل " نموذجا2013مشروع الجزائر اإللكترونٌة : آلٌات واستراتٌجٌات تطبٌك اإلدارة اإللكترونٌة فً الجزائر"الحمزة منٌر،  (1)

نحو إدارة إلكترونٌة فعالة للمجتمع الجماهٌري، الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة : ممدمة إلى المؤتمر العالمً األول لإلدارة اإللكترونٌة
  طرابلس ،یاالشتراكٌة العظم

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                                آلُاث جٍُى

ض 2000و٢ض بضؤث الجؼاثغ حهىصَا الغامُت لخجؿُض مجخم٘ مٗلىماحي مىظ مُل٘ ؾىت              ، مغ٦ؼة ٖلى مجا٫ البًر

ىُت قاملت طاث عئٍت مخٗل٣ت بالخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ختى صٌؿمبر  ، ٧اهذ 2008والاجهاالث، بال ؤنها لم جً٘ زُت َو

ىُت اإلاخٗضصة ال٣ُاٖاث، بٗض اؾخٛغا٢ها مضة   زبحر وبَاع 300 ؤقهغ مً البلىعة مً َٝغ 6اهُال٢ت ؤلاؾتراجُجُت الَى

حؼاثغي 
1

، ويٗىا ههب ؤُٖجهم َضٝ جدضًض عئٍت عامُت لجٗل املجخم٘ اإلاٗلىماحي والا٢خهاص الغ٢مي في الجؼاثغ ؤصاة جإزحر 

 . ٞاٖلت في الىمى الا٢خهاصي

ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت، :  مدىعا عثِؿُا، جغ٦ؼ زانت ٖلى زالر مىايُ٘ هي13وجخًمً بؾتراجُجُت الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت            

غ َظٍ املخاوع الثالزت ٣ًخط ي بَاع ٢اهىوي و حٗاون صولي و٦ٟاءاث  اإلااؾؿت ؤلال٨تروهُت، اإلاىاًَ ؤلال٨ترووي، وبن جٍُى

ت  5، وجم جدضًض ل٩ل مدىع عثِس ي مجمىٖت مً ألاَضاٝ الغثِؿُت وألاَضاٝ الخانت اإلاؼم٘ جد٣ُ٣ها ٖلى مضي ٞترة ...بكٍغ

 . وجم يبِ ٢اثمت ؤلاحغاءاث الالػمت للخىُٟظ (2013 - 2009)ؾىىاث 

الم والاجها٫ في ؤلاصاعة: املخىع ألاو٫  (1 ٘ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا ؤلٖا  :حؿَغ

ٖهغهت ؤلاصاعة بىاؾُت ج٨ىىلىحُا :  وايٗى بؾتراجُجُت الجؼاثغ مً زال٫ َظا املخىع بلى جد٤ُ٣ ٚاًخحن ؤؾاؾِخحن َمایؾ٘

بها مً اإلاىاًَ الم والاجها٫، وج٣ٍغ  .ؤلٖا

غ مىار ٞٗهغهت          ت ٞاث٣ت، مما ؾُٞى ٗالُت ؤ٦بر وؾٖغ  مجا٫ ؤلاصاعة ؾُاصي بلى مٗالجت ؤ٦بر للملٟاث بك٩ل ؤًٞل ٞو

الم والاجها٫ في مجا٫ ؤلاصاعة ؾِى٨ٗـ بًجابا  ٣ط ي ٖلى البحرو٢غاَُت، ٦ما ؤن بصزا٫ ٖىهغ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا بصاعي مالثم، ٍو

ض ةٖلى اإلاىاَىحن زانت وؤن وي٘ زضماث َظٍ ؤلاصاع ٍؼ ىؾ٘ هُا٢ها ٍو ُتها ٍو  ٖلى قب٨ت ؤلاهترهِذ ؾىٝ ًدؿً مً هٖى

 .مؼاًاَا

 : جد٤ُ٣ َظًً الهضٞحن الغثِؿُحن جم وي٘ ٖملُاث وؤَضاٝ زانت جخٗل٤ بالجىاهب الخالُتوبُٛت

 .ثاؾخ٨ما٫ البني ألاؾاؾُت اإلاٗلىماجُت مً زال٫ ب٢امت الكب٩اث اإلاٗلىماجُت املخخلٟت وا٢خىاء الخجهحزا* 

ب٢امت هٓم اإلاٗلىماث مً زال٫ ع٢مىت اإلاٗلىماث والدؿُحر ؤلال٨ترووي للمؿدىضاث، ووي٘ م٨خبت بل٨تروهُت جدُذ الىنى٫ * 

. بلى الىزاث٤ واإلاٗلىماث في ؤي و٢ذ وفي ؤي م٩ان

الم والاجها٫ في الكغ٧اث: املخىع الثاوي( 2 ٘ اؾخٗما٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا :  حؿَغ

ت في وي٘ اإلاخٟغج ؾُدغمها مً الٗضًض مً اإلاؼاًا          في ْل الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت، ٞةن ب٣اء اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

الم في ال٣ُإ الا٢خهاصي، وصٖم جمل٪ ج٨ىىلىحُا  والٟغم، ولهظا حؿعى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بلى حصجُ٘ بصماج ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

:وجٟٕغ ًٖ َظا املخىع ألاَضاٝ الخانت الثالزت الخالُت. اإلاٗلىماث والاجهاالث مً ٢بل َظٍ اإلااؾؿاث

39 



 

  .www.mptic.dz : ، متوفر على المولع2008، دٌسمبر "الجزائر اإللكترونٌة "وزارة البرٌد وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال،  (1)

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                              آلُاث جٍُى

غ ٖغى الخضماث ؤلال٨تروهُت ججاٍ الكغ٧اث *  الم والاجها٫، : (1)جٍُى مً ؤحل خمل الكغ٧اث ٖلى اؾخسضام ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ا  ا)مً اإلاهم ؤن ًىٞغ لها قغ٧اَئ حَر وفي َظا الؿُا١ ؾِخم . ، زضماث بل٨تروهُت(اإلاهاٝع والهُئاث الٗمىمُت والخانت ٚو

ت مً الٗملُاث مً بُجها  :جىُٟظ مجمٖى

ت ؤلال٨تروهُت. ؤ ُت : اإلاهٞغ في بَاع حٗمُم الٗملت ؤلال٨تروهُت، مً الًغوعي ؤلاؾغإ في ب٢امت هٓام للخضماث اإلاهٞغ

حر زضماث بل٨تروهُت للماؾؿاث بياٞت بلى ؤلام٩اهُت اإلاخاخت لهظٍ البىى٥ ؤلاحغاء  ؤلال٨تروهُت، ٌؿمذ للمهاٝع بخٞى

 .اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت ُٞما بُجها

ت وحلب الاؾدثماع الخاعجي: الاؾدثماع ؤلال٨ترووي. ب ما٫ الخجاٍع  .بوكاء بىابت وخُضة زانت بةوكاء قغ٧اث ألٖا

٘ هجاٖت اليكاٍ الا٢خهاصي في بوكاء ٢اٖضة بُاهاث آلُت : السجل الخجاعي ؤلال٨ترووي. ج جخمثل َظٍ الٗملُت الغامُت بلى ٞع

 |. وبل٨تروهُت لجمُ٘ الكغ٧اث

ت بحن قغ٦ت وؤزغي ؤو بحن : الخجاعة ؤلال٨تروهُت. ص حكمل َظٍ الٗملُت اؾخسضام الىؾُلت ؤلال٨تروهُت في الٗال٢ت الخجاٍع

 .الكغ٧اث وألاٞغاص

 .التر٦حز ٖلى جدؿحن ؤصاء الكغ٧اث اإلاىخمُت للمجاالث التي ال حؿخسضم ٦ثحرا ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ٧الؼعاٖت* 

٤ بٖضاص جدل*  الم والاجها٫ ًٖ ٍَغ  مؿخمغ الخخُاحاث َظٍ ٫یصٖم جمل٪ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم والاجها٫ ومىدها للخىاٞؼ اإلاالُت لدؿهُل اٖخماص َظٍ الخ٨ىىلىحُاث .اإلااؾؿاث في مجا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا
1 

غ آلُاث وخىاٞؼ حؿمذ باؾخٟاصة اإلاىاَىحن مً ججهحزاث وقب٩اث : املخىع الثالث( 3 جٍُى

 :ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

الم والاجها٫، بدُث ج٨ىن قب٨ت              مً الًغوعي الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الىٟاط الكامل للمىاَىحن لخضماث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

اصة اهدكاع ه٣اٍ الىٟاط . ؤلاهترهِذ مخاخت لجمُ٘ اإلاىاَىحن في ؤي و٢ذ وفي ٧اٞت التراب الىَني ٤ ٍػ وجخد٤٣ َظٍ الٛاًت ًٖ ٍَغ

، والظي َى ٖباعة "IIؤؾغج٪ "، باإلياٞت بلى بَال١ بغهامج ...الٗمىمُت وصوع الث٣اٞت والخٓاثغ اإلاٗلىماجُت، هىاصي ؤلاهترهِذ

خُث حٗخمض اإلا٣اعبت الجضًضة . والظي لم ًل٣ى الاَخمام وؤلا٢با٫ اإلاىاؾب مً اإلاىاَىحن" ؤؾغج٪ "ًٖ نُٛت مٗضلت لبرهامج 

حر ؤحهؼة خاؾىب مغبىَت باإلهترهِذ طو جض٤ٞ ٖالي، وجدخىي ٖلى مًام  و بغامج زانت نیٖلى ججؼثت املجخم٘ بلى ٞئاث، وجٞى

ً مخىانل زام بهظٍ الٟئاث. ب٩ل ٞئت ا١ اإلاًامحن ببرهامج ج٨ٍى ل ٧ل ٖملُاث . ٦ما جم بٞع باإلياٞت بلى بٖضاص آلُاث لخمٍى

 II. 4بغهامج ؤؾتر٥ 

غ الا٢خهاص الغ٢مي اإلاخمدىع خى٫ البرمجُاث الخضماث والخجهحز: املخىع الغاب٘( 4 :صٞ٘ جٍُى
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                                آلُاث جٍُى

 ي٠ٗ الهىاٖت الىَىُت للمًامحن والخجهحزاث والىؾاثل الالػمت لخباص٫ اإلاٗلىماث، باإلياٞت بلى ُٚاب ؾى١ بن            

غ اإلا٨ث٠ لهىاٖت  الخضماث، صٞ٘ بغاؾمي َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بلى وي٘ بحغاءاث َضٞها ةهُئت البِئت اإلاىاؾبت واإلاصجٗت للخٍُى

 .للخهضًغ اج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫، وجإَُل مىخجاجه

ت املخخهت في وجخمثل             َظٍ ؤلاحغاءاث في مداولت جد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي مً ال٨ٟاءاث الٗملُت والخ٣ىُت واإلاىاعص البكٍغ

الم والاجها٫  غ وج٨ىىلىحُا ؤلٖا ىُت للبدث والخٍُى ٤ زل٤ قب٨ت َو غ والابخ٩اعاث، وطل٪ ًٖ ٍَغ مُضان البدث والخٍُى

٘ اؾخٛال٫ الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت، ومداو ؼ اخخًان لتوحؿَغ  الاهخ٣ا٫ بٗملُاث البدث والابخ٩اع بلى الهىاٖت مً زال٫ حٍٗؼ

الكغ٧اث الىاقئت املخخهت في نىاٖت اإلاًامحن والبرمجُاث في مدًىت الخٓحرة اإلاٗلىماجُت وبوكاء مىا٤َ نىاُٖت لهظا 

ل اإلاالي ا ت للهىاٖت ٦خسٌُٟ الًغاثب وج٣ضًم الخمٍى ٤ ال٣غوى طاث لالػماليكاٍ، ٦ماجم وي٘ بحغاءاث جدٟحًز  ًٖ ٍَغ

ت، والبض مً ٖضم  ؼ وؾاثل خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ الكغوٍ اإلاالثمت، ووي٘ ٢اهىن زام بهظا الىٕى مً اإلااؾؿاث وحٍٗؼ

الم  الا٢خهاع ٖلى الؿى١ املخلي بل الخىحه بلى الخهضًغ مً زال٫ جىُٓم الخٓاَغاث املخلُت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

.  الخٓاَغاث الٗاإلاُتيوالاجها٫، واإلاكاع٦ت ٝ

٘: املخىع الخامـ (5 ؼ البيُت ألاؾاؾُت لالجهاالث طاث الخض٤ٞ الؿَغ  :حٍٗؼ

ت ٖبر ٧امل ؤعحاء الىًَ ًجب             حر ال٣ضعاث الًغوٍع ٘ ٢اصعة ٖلى جٞى  ؤن ج٨ىن قب٨ت الاجهاالث طاث الخض٤ٞ الؿَغ

بىىُٖت وؤمان ٌؿخجُبان للم٣اًِـ الضولُت، بط ؤن َظٍ الكب٨ت جمثل ألاعيُت التي ج٣ىم ٖلحها ٧ل الٗملُاث الغامُت بلى ا٢تراح 

. اعاثزضماث بل٨تروهُت للمىاَىحن والكغ٧اث وؤلاص

          ،٘ وفي َظا الهضص، ٞةن الهضٝ الغثِس ي اإلا٣غع لهظا املخىع ًخمثل في بهجاػ بيُت جدخُت لالجهاالث طاث الخض٤ٞ الؿَغ

 :ج٨ىن مامىت وطاث زضماث ٖالُت الجىصة، ولخجؿُض َظا الهضٝ جم وي٘ ؤَضاٝ زانت جسو الجىاهب الخالُت

ت، وقب٩اث الغبِ -  اؾخ٨ما٫ البني ألاؾاؾُت اإلاٗلىماجُت مً زال٫ ا٢خىاء الخجهحزاث، وبهجاػ قب٩اث الغبِ باأللُاٝ البهٍغ

(...  WLL)املخلي الالؾل٩ي 

الم والاجها٫ وجضُٖم ال٨ٟاءاث الخ٣ىُت - اع ال٣اهىوي لخماًت ميكأث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا  جإمحن الكب٩اث مً زال٫ وي٘ ؤلَا

. املخخهت في مجا٫ الخماًت

.   جدؿحن هىُٖت الخضماث-

 مً زال٫ بوكاء و٧الت مسخهت لدؿُحر الىُا١ وحصجُ٘ (.dz)الدؿُحر الٟٗا٫ الؾم هُا١ - 

.الاهًمام بلى َظا الىُا١
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 .، مرجع سبك ذكره"الجزائر اإللكترونٌة"وزارة البرٌد وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال،  (1)

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                              آلُاث جٍُى

ت: املخىع الؿاصؽ( 6 غ ال٨ٟاءاث البكٍغ  :جٍُى

ً اإلانهي واإلاىٓىمت  الم والاجها٫ في ٧اٞت اإلاىاهج الخٗلُمُت، ؾىاء في الخ٨ٍى غ مً زال٫ بصعاج ج٨ىىلىحُا ؤلٖا جخم ٖملُت الخٍُى

الم والاجها٫ ت، ؤو الخٗلُم الٗالي، باإلياٞت بلى بوكاء ماؾؿت صولُت للخ٨ىًٍ الٗالي في مُضان ج٨ىىلىحُا ؤلٖا .التربٍى
1 

غ والابخ٩اع:  املخىع الؿاب٘(7  جضُٖم البدث، الخٍُى

غ مىخجاث وزضماث ج٨ىىلىحُا  بت في جٍُى حك٩ل ٖملُت البدث والابخ٩اع الٗمىص ال٣ٟغي لال٢خهاص اإلاٗغفي، ولهظا ٞةن الٚغ

ىُت وقب٩اث بدث  غ والابخ٩اع مً زال٫ بٖضاص بغامج َو غ ؤوكُت البدث والخٍُى الم والاجها٫ حؿخضعي يغوعة جٍُى ؤلٖا

الم والاجها٫  ٘ ٖملُت بىاء مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار في ج٨ىىلىحُا ؤلٖا وصٖم ٦ٟاءاث البدث مً  (CERTIC)وابخ٩اع، وحؿَغ

غ الكغا٧اث م٘ الجامٗاث  يُت ومىذ الجىاثؼ الدصجُُٗت، وجٍُى زال٫ جىُٓم الهالىهاث والل٣اءاث الضولُت وصوعاث ج٨ٍى

٤ وي٘ بحغاءاث حصجُُٗت لجلب الكغ٧اث  ومغا٦ؼ البدث ألاحىبُت، َظا ًٞال ًٖ جىُٓم ه٣ل الخ٨ىىلىحُا واإلاهاعاث ًٖ ٍَغ

 .ؤلاهخاحُت الٗاإلاُت لالؾدثماع في الجؼاثغ

اع ال٣اهىوي: املخىع الثامً (8  :يبِ مؿخىي ؤلَا

ت ال حُٛي ٧ل اإلاؿاثل ال٣اهىهُت اإلاترجبت  ُٗت ال٣اثمت ؤن الترؾاهت ال٣اهىهُت الجؼاثٍغ ٌؿخيخج مً صعاؾت حمُ٘ الترجِباث الدكَغ

اع ال٣اهىوي  لُه البض مً يبِ مؿخىي ؤلَا الم والاجها٫ وحكُِض مجخم٘ اإلاٗلىماث، ٖو غ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا ًٖ اؾخسضام وجٍُى

خباع الخجغبت اإلاٗاقت و٧ل الى٣اثو اإلاالخٓت  جماقُا م٘ اإلاماعؾاث الضولُت ومخُلباث مجخم٘ اإلاٗلىماث م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 وبالخالي ٞةن الهضٝ الغثِس ي ًخمثل في ةهُئت مىار مً الث٣ت ٌصج٘ ٖلى ب٢امت الخ٨ىمت ؤلال٨تروهُت،  والهٗىباث اإلاسجلت،

عي وجىُٓمي مالثم ظا الهضٝ الغثِس ي ٌؿخلؼم بضوعٍ َضٞا زانا ًخٗل٤ بخدضًض بَاع حكَغ  .َو

الم والاجها٫: املخىع الخاؾ٘ (9  :ؤلٖا

الم والاجها٫ ٨ًخىٟه بٌٗ الٛمىى، وال ػا٫ ٚحر واضر لضي الٗضًض مً ٞئاث             هٓغا ل٨ىن مهُلر ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم  املجخم٘، ٞةن الهضٝ ألاؾاس ي مً وي٘ َظا املخىع َى مداولت جىُٖت اإلاىاَىحن واإلااؾؿاث بإَمُت ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 .والاجها٫ في الخىمُت الا٢خهاصًت، وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗص ي لألٞغاص

ل حمُٗاث وكاَها           ٤ جىُٟظ مسُِ اجها٫ خى٫ مجخم٘ اإلاٗلىماث في الجؼاثغ، وبوكاء وجمٍى وجخم َظٍ الخىُٖت ًٖ ٍَغ

.  ألاؾاس ي َى الخدؿِـ بإَمُت مجخم٘ اإلاٗلىماث

:جثمحن الخٗاون الضولي: املخىع الٗاقغ (10
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                           آلُاث جٍُى

 َظا الخدى٫ صون َلب ٕیال جؼا٫ الجؼاثغ جخلمـ ؤولى زُىاةها في مجا٫ الخدى٫ بلى مجخم٘ اإلاٗلىماث، وال ًم٨جها حؿغ     

اإلاؿاٖضة مً الضو٫ التي ٢ُٗذ ؤقىاَا ٦بحرة في َظا اإلاُضان، ولهظا حؿعى الجؼاثغ بلى جمل٪ الخ٨ىىلىحُا واإلاهاعاث مً زال٫ 

.  في الخىاع واإلاباصعاث الضولُتالٟٗالتب٢امت قغا٧اث بؾتراجُجُت واإلاكاع٦ت 

 :آلُاث الخ٣ُُم واإلاخابٗت: 11املخىع الغثِس ي  (11

 َظا املخىع بلى وي٘ هٓام ماقغاث زانت بٗملُت اإلاخابٗت والخ٣ُُم، وحؿخٗمل ل٣ُاؽ مضي جإزحر ج٨ىىلىحُا يهضٝ         

الم والاجها٫ ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، ًٞال ًٖ بحغاء ج٣ُُم صوعي اإلاضي الخ٣ضم في جىُٟظ بؾتراجُجُت  ؤلٖا

 .الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت

 :بحغاءاث جىُٓمُت: 12املخىع الغثِس ي  (12

هي بؾتراجُجُت مخٗضصة ال٣ُاٖاث، وبن مداولت جىُٟظَا وبهجاخها ٌؿخضعي " 2013 بؾتراجُجُت الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت بن          

غاٝ وصٖم ماؾؿاجُا َاما، ولهظا يهضٝ َظا املخىع بلى وي٘ جىُٓم ماؾؿاحي ٌؿعى بلى جىُٟظ َظٍ  مكاع٦ت حمُ٘ ألَا

ؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ اإلاخابٗت والخإَحر والخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ ال٣ُاٖاث، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بوكاء مجلـ ؤٖلى املجخم٘ 

 .اإلاٗلىماث ولجىت ما بحن ال٣ُاٖاث لخ٣ُُم ومخابٗت مكغوٕ َظا املجخم٘

: اإلاىاعص اإلاالُت: 13املخىع الغثِس ي  (13

بن ججؿُض بغهامج الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت ًخُلب عنض ؤٚلٟت مالُت مٗخبرة إل٢ىإ وحصجُ٘ ألاٞغاص واإلااؾؿاث ٖلى جمل٪            

الم والاجها٫ والاؾخٟاصة مً زضماةها وبالخالي الخدى٫ بلى الا٢خهاص الغ٢مي، ولهظا البض مً الخ٣ُُم الض٤ُ٢  ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ل، ٖلى ٚغاع نىاص٤ً صٖم الخىمُت  ت لخد٤ُ٣ َظا الخدى٫، وجدضًض مسخل٠ مهاصع وؤحهؼة الخمٍى ملخخل٠ الىؾاثل الًغوٍع

ل في ٧ل اثیو٢ض جم وي٘ حضو٫ ػمني لخىُٟظ مسخل٠ ٖمل. الا٢خهاصًت ى٢ا بطخ مخىانل للخمٍى  َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٨ًىن مٞغ

٤ اإلاحزاهُت الٗامت للؿىىاث  (. 2013 - 2009)ؾىت ٞو

ٗاث مجخم٘  : الٟٕغ الثاوي  : الجؼاثغي اإلاٗلىماثؤهٓمت وحكَغ

 ْهىع الثىعة ؤلال٨تروهُت ٧ان له جإزحر واضر في حٗضًل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جد٨م الخٗامالث ؤلال٨تروهُت، و٢ض بن          

خاو٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي مىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت مً زال٫ ؾً بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت املخغعة لؿى١ ج٨ىىلىحُا 

الم والاجها٫ واإلاىٓمت للمٗامالث ؤلال٨تر  .وهُتؤلٖا

: مؿدذ َظٍ الىهىم الجىاهب الخالُتو٢ض
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، ٌضبط شروط وكٌفٌات إلامة خدمات اإلنترنٌت واستغاللها، الجرٌدة 1998 أوت 25 المؤرخ فً 257-08المرسوم التنفٌذي رلم  (1)

 .5، ص 63، العدد 1998 أوت 26الرسمٌة 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                           آلُاث جٍُى

 :ؾى١ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث (1

ُٗت في َظا خغنا              ض واإلاىانالث وحُُٛت الٟجىة الدكَغ ت ٖلى بحغاء بنالخاث ٖم٣ُت في ٢ُإ البًر  مً الضولت الجؼاثٍغ

ـ مبضؤ اإلاىاٞؿت الكٟاٞت  .املجا٫، جم بنضاع مغؾىمحن جىُٟظًحن و٢اهىها إلنهاء اخخ٩اع الضولت لهظا ال٣ُإ، وج٨َغ

ذ الجؼاثغ ؾىت و٢ض               الم والاجها٫، ٣ٞضجم اجساط مباصعاث ةهضٝ 1998 ٖٞغ  اهُال٢ت خ٣ُ٣ُت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

  ؤوث 25 اإلااعر في 257-98بلى جدٟحز اهدكاع واؾخسضام زضماث ؤلاهترهِذ، ججؿضث مً زال٫ بنضاع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

1998،
1

 واؾخٛاللها، ٣ٞض ْل ٢ُإ التزوٍض بسضماث ؤلاهترهِذ جغهِذ الظي ًًبِ قغوٍ و٦ُُٟاث ب٢امت زضماث ؤلان

ا الهٟخاح وكاٍ  مدخ٨غا مً ٢بل الضولت لؿىىاث ختى نضوع َظا اإلاغؾىم، الظي خغع ال٣ُإ وؤههى الاخخ٩اع وؤُٖى صٞٗا ٢ٍى

 .مؼوصي زضماث ؤلاهترهِذ الخىام والٗمىمُحن

 ؤ٦خىبغ 14 اإلااعر في 307 - 2000 جم حٗضًل بٌٗ مىاص َظا اإلاغؾىم بةنضاع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2000 وؾىت               

ٟا لخضماث ؤلاهترهِذ، خ٣ى١ والتزاماث م٣ضمي زضماث ؤلاهترهِذ، وؤلاحغاءاث 22000 ، و٢ض جًمً ٦ال اإلاغؾىمحن حٍٗغ

 وخاالث سخبها، باإلياٞت بلى ؤلاقاعة بلى يغوعة حك٨ُل لجىت جخىلى مهمت مىذ عزو ،الىاحب بجباٖها للخهى٫ ٖلى الغزهت

. ج٣ضًم زضماث ؤلاهترهِذ

ت ؾُاؾت ٢ُاُٖت لالجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت خضصث ؤَضاٞها ؤؾاؾا في 2000وزال٫ ؾىت             جبيذ الخ٨ىمت الجؼاثٍغ

غ ٖغى الخضماث الهاجُٟت، وجدؿحن حىصةها، وحٗمُم هٟاط حمُ٘ اإلاىاَىحن بلى زضماث الاجهاالث  غ َظا الؿى١ وجٍُى جدٍغ

ض مؿاَمتها في الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي، وجغحمذ َظٍ ؤلاعاصة  الم لتًز الؿل٨ُت والالؾل٨ُت وجغ٢ُت الاجهاالث وج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت 2000-03 بةنضاع ال٣اهىن 2000 ؤوث 05الخ٨ىمُت في  ، الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبًر

ضي ومخٗامل الاجهاالث اث٠ اإلاخٗامل البًر  .والالؾل٨ُت، والظي ٨ًغؽ الٟهل بحن ْو

ض الجؼاثغ، وجم جدضًض بَاع صؾخىعي لؿلُت              ض والاجها٫ ؾمذ بمُالص الجؼاثغ لالجهاالث، وبٍغ ٞةٖاصة ٩َُلت وػاعة البًر

ً الخىام، وج٨ٟلذ بمىذ الغزو لل٣ُإ الخام، ؾىاء اإلاخٗل٣ت  يبِ مؿخ٣لت وخغة، والتي ٞخدذ ألابىاب للمؿدثمٍغ

غي زضماث ؤلاهترهِذ ومغا٦ؼ الىضاء  ...بجاهب الهاجُٟت الى٣الت ؤو الثابخت وجغزُهاث مٞى

ٟاث ال٩ل اإلاهُلخاث              و٢ض جم ٩َُلت َظا ال٣اهىن يمً زالر ؤبىاب، ٞالباب ألاو٫ ٖباعة ًٖ ؤخ٩ام ٖامت ج٣ضم حٍٗغ

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت  واإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بهظا ال٣اهىن باإلياٞت بلى جدضًض ؤَضاٞه، م٘ ؤلاقاعة بلى ماؾؿاث البًر

 .والالؾل٨ُت

ؤما الباب الثاوي ٞهى ًىو ٖلى ٢ىاٖض ٖامت جخمثل في الىٓام ال٣اهىوي للمىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت، والتي حكمل           

.٦ُُٟت وقغوٍ اؾخٛال٫ قب٩اث اإلاىانالث
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، الملتمى الوطنً حول "حالة لطاع االتصاالت فً الجزائر: إعادة تأهٌل الموارد البشرٌة للمؤسسة ساعة اإلصالحات"روشام بن زٌان،  (1)

 .2004 أفرٌل 21-20اإلصالحات االلتصادٌة فً الجزائر والممارسة التسوٌمٌة، المركز الجامعً بشار، ٌومً 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                          آلُاث جٍُى

ض، م٘ قغح مٟهل لألخ٩ام الجؼاثُت وال٣ٗىباث اإلاٟغويت ٖلى          ؤما الباب الثالث وألازحر زهو للىٓام ال٣اهىوي للبًر

الم والاجها٫ .  مؼوصي زضماث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 :ؤلازباث والخى٢ُ٘ والخهض٤ً ؤلال٨ترووي (2

حر بِئت آمىت ومالثمت  ٢ام اإلاكٕغ الجؼاثغي زال٫ الٗكغ ؾىىاث ألازحرة بىي٘ بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت الهاصٞت بلى جٞى

.  للمٗامالث ؤلال٨تروهُت

 :ؤلازباث ؤلال٨ترووي- ؤ

حر الؿىض           ًدخل ٖىهغ ؤلازباث م٩اهت مهمت في ٧اٞت الٗال٢اث وال٣ٗىص، وبن ؤو٫ ما ًُغح في مىيٕى ؤلازباث َى جٞى

اث ال٣اهىهُت وجدضًض الخ٣ى١ والىاحباث ٚحر ؤن اهدكاع . الخُي، الظي ؤُٖاٍ ال٣اهىن ٢ىة زبىجُت ٦بحرة إلزباث الخهٞغ

اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت الؾُما الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ؤصي بلى حُٛحر مٟهىم ؤلازباث هٓغا لُٛاب اإلاؿدىضاث الىع٢ُت، وبم٩اهُت 

٣ت بل٨تروهُت  20 اإلااعر في 10-05وهي اإلاؿإلت التي ٖالجها اإلاكٕغ الجؼاثغي بةنضاع ال٣اهىن . بوكاء الخ٣ى١ والالتزاماث بٍُغ

 اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي 2005حىان 
1

 .

 الىع١ ؤو ال٨خابت اإلاثبخت ٖلى ی م٨غع اٖخمض اإلاكٕغ الجؼاثغي اإلاٟهىم الىاؾ٘ لل٨خابت ؾىاء التي جمذ ٖل323ٞى٣ٞا للماصة         

الماث مهما ٧اهذ  صٖاثم ٚحر وع٢ُت، وطل٪ مً زال٫ ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلازباث ًيخج مً ال٨خابت بدغوٝ مدؿلؿلت وؤع٢ام ٖو

٣هض َىا بالُغ١ والىؾُلت اإلاؿخٗملت .  َغ١ ؤلاعؾا٫اهذالىؾُلت اإلاؿخٗملت لل٨خابت، ومهما ٥ ال٣غم الهلب، ال٣غم : (ٍو

وبهظا اهخ٣ل اإلاكٕغ مً الىٓام الىعري في ؤلازباث بلى الىٓام ؤلال٨ترووي، وما ًا٦ضَظا . اإلاغن، ؤو في ق٩ل عؾاثل بل٨تروهُت

 الؿاب٤ والتي ههذ ٖلى بُٖاء الىز٣ُت ؤلال٨تروهُت هٟـ الدجُت ال٣اهىهُت في ال٣اهىن   لىٟـ1 م٨غع 323الاهخ٣ا٫ َى اإلااصة 

ت الصخو املخغع للىز٣ُت  .ؤلازباث م٣اعهت بالىز٣ُت الٗاصًت م٘ اقتراٍ بم٩اهُت الخإ٦ض مً ٍَى

 :الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي- ب

 اٖتراٝ اإلاكٕغ الجؼاثغي بال٨خابت ؤلال٨تروهُت ٞةن الٗىهغ الثاوي مً ٖىانغ الضلُل ال٨خابي اإلاٗض إلزباث بٗض          

اث ال٣اهىهُت َى الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي، والظي ًخمحز بٟىاثض ٖضًضة مً قإنها جىؽ  حٗامالث الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٖبر ٕیالخهٞغ

٘ م. ؤلاهترهِذ ً في قب٨ت الكب٩اث مً زال٫ الخٟاّ ٖلى ؾخىي ٞهظٍ الخ٨ىىلىحُا حؿمذ بٞغ  ألامً والخهىنُت للمبدٍغ

ت اإلاٗلىماث والخإ٦ُض ؤنها ؤنلُت لم جخٗغى بلى جدغ حن ٝ،یؾٍغ ت ومهضا٢ُت الُٞغ  باإلياٞت بلى بم٩اهُت الخإ٦ض مً ٍَى

 .اإلاهضع واإلاؿخ٣بل للىز٣ُت ؤلال٨تروهُت

     

45 



 

.  المرجع نفسه 162-07 من المرسوم 03المادة  (1)
(2 )Ahmed Berbar, "Certification électronique en Algérie: situation et perspectives", séminaire sur la certification électronique, Alger 

08-09 Décembre 2009. Disponible sur le site: www.arpt.dz/fr/doc/actu/sem/communications/certification/presentation_ARPT.pdf. 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  الٟهل الثاوي                                                 آلُاث جٍُى

 بلى الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ومىده حجُت في ؤلازباث حٗاص٫ طاث حجُت الخى٢ُ٘ اإلا٨خىب 2005 ؤقاع اإلاكٕغ الجؼاثغي ؾىت و٢ض     

ٌٗخض "...  الظ٦غ والتي ههذ ٖلى الؿاب٤ 05-10 مضوي حؼاثغي، اإلاٗضلت بال٣اهىن 327في نىعجه الخ٣لُضًت مً زال٫ اإلااصة 

٤ الكغوٍ اإلاظ٦ىعة في اإلااصة   ...". ؤٖال1ٍ م٨غع 323بالخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٞو

الظي ٌٗٝغ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ومجمىٖت مً اإلاهُلخاث  (162-07 جم وي٘ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2007 ؾىت وزال٫         

ًٞال ًٖ جدضًض مخُلباث الخى٢ُ٘ ... اإلاغجبُت به، ٧اإلاى٢٘، مُُٗاث بوكاء جى٢ُ٘ بل٨ترووي، حهاػ ٞدو الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي 

 . مغا٢بت الخى٢ُ٘ و٦ك٠ ٧ل الخٗضًالث التي جمؿخهةؤلال٨ترووي اإلاامً، والتي حكمل ؤؾاؾا بم٩اوي

 :الخىز٤ُ ؤو الخهض٤ً ؤلال٨ترووي- ج

ان          حن مخباٖضًً ال ٌٗٞغ ت بةجمامها ًٖ بٗض ٖبر قب٨ت مٟخىخت بحن َٞغ جخمحز اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت بما ٞحها الخجاٍع

بًٗهما البٌٗ، وبالخالي البض مً جضزل َٝغ زالث هي َُئاث الخهض٤ً ؤلال٨ترووي لخىٞحر مىار مً الث٣ت ويمان ؾالمت 

ت الغ٢مُت  .اإلاباصالث ؤلال٨تروهُت مً زال٫ بنضاع قهاصاث بل٨تروهُت، ؤو بُا٢اث الهٍى

و٢ض هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي وكاٍ الخهض٤ً ؤلال٨ترووي بةصعاحه يمً وكاٍ الترزُو خؿب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م           

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت " مىه ٖلى 3، والظي جىو اإلااصة 2007 ماي 30 اإلااعر في 07-162 ًسً٘ الترزُو ؾلُت الًبِ للبًر

، بمٗنى ؤن مماعؾت وكاٍ الخهض٤ً ؤلال٨ترووي جخُلب الخهى٫ "والالؾل٨ُت بوكاء واؾخٛال٫ زضماث الخهض٤ً ؤلال٨ترووي

ى٢ت بضٞتر قغوٍ ًدضص خ٣ى١ وواحباث مىصي الخضماث واإلاؿخٗملARPTٖلى عزهت مً ؾلُت  . مٞغ
1 

٠ ماصي زضماث الخهض٤ً ؤلال٨ترووي، والظي َى ٖباعة ًٖ َٝغ زالث مداًض             قغ٧اث، )و٢ض ٢ام َظا اإلاغؾىم بخٍٗغ

تهم وجدضًض ؤَلُتهم ال٣اهىهُت  (...َُئاث مؿخ٣لت ب والبرامج ؤلازباث ٍَى ٌؿلم قهاصاث بل٨تروهُت لألٞغاص ومىػعي الٍى

تراٝ بهظٍ ألازحرة اإلاؿلمت مً ٢بل َُئت جهض٤ً  ٠ الكهاصة ؤلال٨تروهُت، والٖا ظا ًٞال ًٖ حٍٗغ وحضًتهم في الخٗامل، َو

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت  .جمل٪ اجٟا٢ُت م٘ ؾلُت الًبِ للبًر

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت في ؾبخمبر           بةَال١ مىا٢هت  2009وبٗض وي٘ َظا اإلاغؾىم ٢امذ ؾلُت الًبِ للبًر

ىُت وصولُت لخجؿُض مكغوٕ اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ مً ر ال٫ وي٘ ؤصواث وآلُاث حؿمذ بمىذ عزو الاؾخٛال٫  َو

.وؤلاقغاٝ ٖلى م٣ضمي زضماث الخهض٤ً، ووي٘ بغهامج لخجؿُض الى٧الت الىَىُت لخهض٤ً اإلاُُٗاث وخماًتها
2 

 :الضٞ٘ ؤلال٨ترووي (3

 بضاًت 2003خغم اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى جًمحن ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي مىاص جخٗل٤ بإهٓمت الضٞ٘ الخضًثت، وحٗخبر ؾىت           

تراٝ الغؾمي بىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، مً زال٫ ألامغ   التي 69 اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى، واإلاهم في َظا ألامغ هي اإلااصة 03-11الٖا

ط٦غث في الباب الخامـ، ووضخذ هُت اإلاكٕغ في الاهخ٣ا٫ مً وؾاثل الضٞ٘ ال٨الؾ٨ُُت بلى وؾاثل الضٞ٘ الخضًثت 
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. 4، ص 59، العدد 2005 أوت 28، المتعلك بمكافحة التهرٌب، الجرٌدة الرسمٌة 2005 أوت 23 المؤرخ فً 06-05األمر رلم  (1)
(2 )Benkritly Nawel, Ahmdatou Mhamed, "la certification électronique appliquée au système de paiement algérien", séminaire sur la certification 

électronique, Alger 08-09 Décembre 2009. Disponible sur le site: 
www.arpt.dz/fr/doc/actu/sem/communications/certification/Panel%201/Pan1P2Fr.pd. 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                                آلُاث جٍُى

ل ألامىا٫ مهما ٨ًً : "ؤلال٨تروهُت، خُث ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى حٗخبر وؾاثل الضٞ٘ ٧ل ألاصواث التي جم٨ً الصخو مً جدٍى

". الؿىض ؤو ألاؾلىب الخ٣ني اإلاؿخٗمل

 ٖىى اإلاكٕغ الجؼاثغي، َظا اإلاهُلر الٗام، مهما ٨ًً الؿىض ؤو ألاؾلىب الخ٣ني بمهُلر ؤ٦ثر ص٢ت 2005وزال٫ ؾىت           

ب .َى وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت، خُث جم اٖخباع َظٍ الىؾاثل مً جضابحر الى٢اًت اإلا٩اٞدت التهٍغ
1 

ت بلى 2005 ُٟٞغي 6 اإلااعر في 02-05وفي هٟـ الؿىت جم بمىحب ال٣اهىن           بياٞت باب حضًض مخٗل٤ بالؿىضاث الخجاٍع

ا قإنها  ٠ بُا٢ت السخب والضٞ٘ واؾخسضاماةها والتزاماةها، وجم اٖخباَع ٦خاب ال٣اهىن الخجاعي، خُث جًمً َظا الباب حٍٗغ

ت ال٨الؾ٨ُُت ٧الكُ٪ والؿٟخجت .قإن ألاوعا١ الخجاٍع
2 

مت ؤلال٨تروهُت (4 :  الجٍغ

ما٫ بهظا الىمِ اإلاؿخدضر مً        ت ًخُلب بىاء ز٣ت اإلاؿتهل٨حن والخجاع وماؾؿاث ألٖا بن هجاح الخجاعة ؤلال٨تروهُت الجؼاثٍغ

ت وال٣ٗىص، وبن الىمى اإلاًُغص للجغاثم ؤلال٨تروهُت ؤو الاٞترايُت التي جخسُى الخضوص وألاما٦ً الجٛغاُٞت  الٗال٢اث الخجاٍع

 . ةهضًض لهظٍ الث٣ت٦برٌٗض ؤ

غة لهظا الىٕى الخضًث مً الجغاثم ؤلال٨تروهُت، ٢ام اإلاكٕغ الجؼاثغي ؾىت وهٓغا          2004 لٗضم حُُٛت ال٣ىاهحن اإلاخٞى

الم آلالي  ه َظا املجا٫، وجم وي٘ ههىم ٢اهىهُت مالثمت ملخخل٠ حٗامالث ؤلٖا بمداولت لؿض الٟغاٙ ال٣اهىوي الظي ٖٞغ

 اإلااعر 15-04، وججؿض طل٪ بةنضاع ال٣اهىن ع٢م (... اإلاُُٗاث الصخهُتماًتالخجاعة ؤلال٨تروهُت، الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي، ح)

م ٧ل ؤهىإ 10في  مبر، اإلاٗض٫ واإلاخمم ال٣اهىن ال٣ٗىباث، الظي ًىو ٖلى خماًت حؼاثُت ألهٓمت اإلاٗلىماجُت مً زال٫ ججٍغ  هٞى

خضاءاث التي حؿتهضٝ ؤهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث   ألهٓمت اإلاٗلىماجُت حُٛحر ؤو بجالٝ ٕالضزى٫ ٚحر اإلاكغو )الٖا

غامت مالُت مً 3 ؤقهغ و 3، و٢ض خضصث ٣ٖىباث جتراوح بحن (...اإلاُُٗاث  . صج4000000 صج بلى 50000 ؾىىاث ؽ حً، ٚو

مت ؤلال٨تروهُت ع٢م 2009 ؾىت ؤما         ، والظي ًخًمً ال٣ىاٖض 2009 ؤوث 05 اإلااعر في 04-09 ٣ٞض جم ؾً ٢اهىن الجٍغ

الم والاجها٫ وم٩اٞدتها . الخانت للى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىحُاث ؤلٖا

مت ٢بل          جم٘ َظا ال٣اهىن بحن ؤلاحغاءاث ال٣ٗابُت ؤو الجؼاثُت وؤلاحغاءاث الى٢اًت التي حؿمذ بالغنض اإلاؿب٤ الجٍغ ٍو

خًمً َظا ال٣اهىن . و٢ىٖها، ومداولت ججىبها :  ٦ما ًلي  ٞهى٫ 6 ماصة مىػٖت ٖلى 19ٍو

ٟا   ٌكمل َظا الٟهل ٢ىاٖض جمهُضًت جدضص هُا١ جُب٤ُ ال٣اهىن وؤَضاٞه:ؤخ٩ام ٖامت: الٟهل ألاو٫  للمهُلخاث      وحٍٗغ

الم والاجها٫ ؤنها حغاثم  اإلاؿاؽ  اإلاؿخسضمت في بىىصٍ، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٖٝغ الجغاثم ؤلال٨تروهُت اإلاخهلت بخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

 ٤ مت ؤزغي جغج٨ب ؤو ٌؿهل اعج٩ابها ًٖ ٍَغ مىٓىمت   بإهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث املخضصة في ٢اهىن ال٣ٗىباث، وؤي حٍغ

.مٗلىماجُت ؤو هٓام لالجهاالث ؤلال٨تروهُت
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                            آلُاث جٍُى

 هو َظا الٟهل ٖلى حىاػ ال٣ُام بمغا٢بت اإلاٗلىماث والاجهاالث ؤلال٨تروهُت :مغا٢بت الاجهاالث ؤلال٨تروهُت: الٟهل الثاوي

بُت وؤٞٗا٫ ماؾت بإمً الضولت، واٖخضاءاث ٖلى مىٓىماث  ابُت وجسٍغ في خا٫ وحىص زُىعة وةهضًضاث هاحمت ًٖ ؤٞٗا٫ بَع

خم جىُٟظ اإلاغا٢بت بٗض الخهى٫ ٖلى بطن م٨خىب مً الؿلُت ال٣ًاثُت املخخهت  .مٗلىماجُت، ٍو

 ًخًمً َظا الٟهل ال٣ىاٖض الخانت بال٣ُام بدمالث جٟخِل مً َٝغ مهالر ألامً :ال٣ىاٖض ؤلاحغاثُت: الٟهل الثالث

٦ما ًم٨ً اجساط ؤلاحغاءاث ال٨ُٟلت . للمىٓىماث اإلاٗلىماجُت، م٘ بم٩اهُت حجؼ اإلاٗلىماث التي حؿاٖض في ال٨ك٠ ًٖ الجغاثم

إل ٖلى اإلاٗلىماث طاث املخخىي املجغم  .بمى٘ ؤلَا

مت ومؿاٖضة :التزاماث م٣ضمي الخضماث: الٟهل الغاب٘  ل٣ض ؤُٖى َظا الٟهل إلا٣ضمي الخضماث صوعا ٞٗاال إلا٩اٞدت الجٍغ

الؿلُاث مً زال٫ جدضًض الالتزاماث التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلا٣ضمحن، الؾُما خٟٔ اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بمدخىي الاجهاالث 

 .ؤلال٨تروهُت إلاضة ؾىت واخضة

الم والاجها٫ وم٩اٞدتها: الٟهل الخامـ ىُت للى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىحُا ؤلٖا  ٖلى الهُٗض :الهُئت الَى

ىُت للى٢اًت مً الجغاثم ؤلال٨تروهُت، ؤما اإلااصة 13اإلااؾؿاحي ًدخىي َظا الٟهل ٖلى اإلااصة   التي حصج٘ وةهخم بةوكاء َُئت َو

 ٞهي جدضص ازخهاناث ومهام َظٍ الهُئت، والتي حكمل الؿهغ ٖلى جيكُِ وجيؿ٤ُ ٖملُت الى٢اًت مً الجغاثم 19

اث اإلاخٗل٣ت بهظٍ الجغاثم ت في الخدٍغ  .ؤلال٨تروهُت، مً ر ال٫ حم٘ اإلاٗلىماث وبهجاػ الخبراث ال٣ًاثُت، ومكاع٦ت الكَغ

 هٓغا ل٨ىن اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت جخٗضي الخىاحؼ الجٛغاُٞت، ٣ٞض :الخٗاون واإلاؿاٖضة ال٣ًاثُت الضولُت: الٟهل الؿاصؽ

الم والاجها٫  ت في الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىحُا ؤلٖا ا٢ترح ال٣اهىن مً زال٫ َظا الٟهل جىؾُ٘ ازخهام املخا٦م الجؼاثٍغ

 .التي ٣ًىم بها ألاحاهب، باإلياٞت بلى الخيؿ٤ُ والخٗاون م٘ الهُئاث الضولُت إلا٩اٞدت َظٍ الجغاثم ؤلال٨تروهُت

: املجهىصاث اإلابظولت ٖلى الهُٗض اله٨ُلي واإلااؾؿاحي: اإلاُلب الثاوي

غ مجخم٘ اإلاٗلىماث،            بن حؿإع الخدىالث الخ٨ىىلىحُت صٞ٘ بالجؼاثغ بلى بظ٫ حهىص مٗخبرة إلاىا٦بت َظٍ الخٛحراث وجٍُى

الم  خباع الُاب٘ اإلاخٗضص ألابٗاص لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا إزظ بٗحن الٖا غ ٌؿخىحب جىُٓما ماؾؿاجُا مخىاؾ٣ا ًضٖمه، ٍو ظا الخٍُى َو

غاعي زهىنُاةها .والاجها٫، ٍو
 

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت : ؤوال  "  ARPTَ"ؾلُت الًبِ للبًر

ت والاؾخ٣ال2001٫زال٫ ؾىت            اؾم    ٖلحها    ؤَل٤    اإلاالي   ٢امذ الجؼاثغ بةوكاء َُئت مؿخ٣لت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ض والاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت"  ج٨ىىلىحُا   مجا٫  في    الىَىُت   ، جخىلى الؿهغ ٖلى جىُٟظ الخىحهاث"ؾلُت الًبِ للبًر

الم والاجها٫، و٢ض ٧لٟذ َظٍ الهُئت بخُب٤ُ زُِ  غ   اإلاٗلىت  الضولت  ؤلٖا ض   ؾى١    لخدٍغ واهٟخاخه ٖلى    والاجهاالث   البًر

.اإلاىاٞؿت، وحظب الاؾدثماعاث بلُه وخماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٨حن
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، الذي ٌحدد المواعد العامة المتعلمة بالبرٌد والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة، الجرٌدة 2000 أوت 05 المؤرخ فً 03-2000المانون  (1)

 .8، ص 48، العدد 2000 أوت 06الرسمٌة 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                                آلُاث جٍُى

 والظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت 2000 ؤوث 05 اإلااعر في 03-2000وجم بوكاء َظا الجهاػ الخىُٓمي بمىحب ال٣اهىن ع٢م           

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت، والظي مىذ لهظٍ الهُئت الهالخُاث ال٨ُٟلت بالًبِ واإلاغا٢بت واإلاخابٗت  اإلاخٗل٣ت بالبًر

 : مً الٟهل الثالث لهظا ال٣اهىن مهام ووْاث٠ ؾلُت الًبِ ٧اآلحي13اإلاخٗل٣ت بهظا الؿى١، ٣ٞض خضصث اإلااصة 

غي زضماث ؤلاهترهِذ ومغا٦ؼ الىضاء - م٘ وي٘ صٞتر قغوٍ ...  مىذ عزو الاؾخٛال٫ اإلاخٗاملي الهاج٠ الى٣ا٫ و الثابذ، ومٞى

ا في اإلاخٗاملحن، وال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلحهم، م٘ مداولت جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بُجهم .مىخض ًدضص اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ الىاحب جىَٞغ
 

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت مً زال٫ جىٞحر بِئت جىاٞؿُت ٞٗالت بحن مسخل٠ مخٗاملي َظا -  بٖاصة ٩َُلت ٢ُإ البًر

 1.ال٣ُإ

حر - الم والاجها٫ طاث حىصة، ويمانها في قغوٍ مىيىُٖت وقٟاٞت، ٚو  التهُئت الغ٢مُت لخ٣ضًم زضماث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت، مصجٗت الهًمام الجمُ٘ في مسخل٠ ؤ٢الُم الىًَ بلى املجم٘  .حياإلاٗلىم جمُحًز

ضم الخإزغ ٖما ًجغي، والؿعي للخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ الهُئاث الضولُت -  مىا٦بت الثىعة الخ٨ىىلىحُت الجضًضة ٖو

 .والىَىُت، بُٛت ا٢تراح ٧ل ما مً قإهه الجهىى بهظا ال٣ُإ

ت وال٣ٗابُت ٦ٟغى الٛغاماث، وسخب الغزو مً -  ؾلُت الًبِ هي الهُئت املخىلت ٢اهىها باجساط ال٣غاعاث الؼحٍغ

 |.اإلاخٗاملحن في خالت مسالٟت ال٣ىاهحن اإلااَغة للؿى١ 

  . ال٣ُام بمهمت الخد٨ُم لٌٟ الجزاٖاث الىاقئت بحن اإلاخٗاملحن بًٗهم م٘ بٌٗ ؤو م٘ اإلاؿخٗملحن-

 ٖٝغ ٢ُإ الاجهاالث حٗضصًت في اليكاٍ وجدغع ؤ٦بر، خُث في َظٍ الؿىت 2001وبالٟٗل مىظ جإؾِـ َظٍ الهُئت ؾىت        

ذ ؾلُت الًبِ في مىذ عزو الاؾخٛال٫ والتي ٧ان ؤولها إلاخٗامل الهاج٠ الى٣ا٫  " ؤوعاؾ٨ىم اجهاالث الجؼاثغ"قٖغ

"OTA" للهاج٠ الى٣ا٫، وهٟـ ألامغ باليؿبت إلاؼوصي 2004، لخبلٜ اإلاىاٞؿت ٢متها ؾىت ً  م٘ مىذ عزو اإلاخٗاملحن ازىحن آزٍغ

وبن َظٍ ألاوكُت اإلاماعؾت مً ٢بل . ( عزهت100 ؾىىاث مً وكاٍ الهُئت خىالي 4زضماث ؤلاهترهِذ والظي بلٜ ٖضصَم بٗض 

ت مً زال٫ بعؾاء م٣ىماث  غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت الجؼاثٍغ َُئت الًبِ ؾ٨ُىن لها صون ؤصوى ق٪ او٩ٗاؽ بًجابي ٖلى جٍُى

الم والاجها٫ . البنى الخدخُت الالػمت لخُب٤ُ َظٍ الخجاعة، وؤلاقغاٝ وجىُٓم ٧ل ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

 "SATIM "قغ٦ت جإلُت اله٣ٟاث البى٨ُت اإلاكتر٦ت والى٣ضًت:  زاهُا 

غ وحؿُحر هٓام ه٣ضي بحن البىى٥ مىسٌٟ           في مجا٫ الاَخمام بخ٣ىُت اإلاٗلىماث ويغوعة وحىص َُئت حكٝغ ٖلى جٍُى

، ًٞال ًٖ جىُٓم وجدضًث ؤوكُت البىى٥ وبنالخها مً زال٫ -مً زال٫ ج٣اؾم الخ٩ال٠ُ بحن ؤًٖاء الهُئت – الخ٩لٟت 

جغ٢ُت ؤصاء الخضماث طاث الهلت بخدضًث وؾاثل الضٞ٘ وبنضاع الى٣ىص ؤلال٨تروهُت، جم بوكاء قغ٦ت جإلُت اله٣ٟاث البى٨ُت 

ت8 ملُىن صج، ٦كغ٦ت ٌؿاَم ٞحها 257 بغؤؾما٫ ٢ضٍع 1995 ماعؽ 25اإلاكتر٦ت والى٣ضًت في  بى٪ الٟالخت :  بىى٥ ججاٍع
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  .Www.satim-dz.com :معلومات مستماة من المولع االلكترونً لشركة تألٌة الصفمات البنكٌة المشتركة والنمدٌة، على الرابط (2)

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                                آلُاث جٍُى

حر ُٟت، بى٪ الجؼاثغ الخاعجي، البى٪ الىَني الجؼاثغي، بى٪ الخىمُت املخلُت، الهىضو١ الىَني للخٞى والاخخُاٍ،  والخىمُت الٍغ

.بى٪ البر٦ت الجؼاثغي، ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي، الهىضو١ الىَني للخٗاون الٟالحي
1 

 :وجخمثل اإلاهام الغثِؿُت لهظٍ الكغ٦ت في         

غ وجىؾُ٘ اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، مً زال٫ بنضاع البُا٢اث البى٨ُت وبصزالها ٦ىؾُلت سخب وصٞ٘ بحن -  جٍُى

غ حؿُحر مىخجاةها الى٣ضًت وبن . البىى٥، ومٗالجت ٧ل اإلاٗامالث اإلاخٗل٣ت بها، باإلياٞت بلى مؿاهضة البىى٥ في ٖملُت جٍُى

ت خ٣ُ٣ُت  غ هٓام خضًث للضٞ٘ ؤلال٨ترووي، ٌٗض ٞغنت ججاٍع ؤلاؾغإ في ب٢امت وحكُٛل َظٍ البُا٢اث ؤلال٨تروهُت وجٍُى

٣ت بل٨تروهُت  اث بٍُغ ت وألاٞغاص الا٢خدام ٖالم الخجاعة ؤلال٨تروهُت، والدؿى١ وحؿضًض ٢ُمت اإلاكتًر للماؾؿاث الجؼاثٍغ

 .خضًثت جخالثم م ٕ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت

غ هٓام -   جىُٓم الٗال٢ت بحن البىى٥، مً زال٫ جىُٓم اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض الخ٣ىُت وبحغاءاث الدؿُحر اإلاُب٣ت بُجها، وجٍُى

 . ٢بى٫ البُا٢اث لضي ٧ل البىى٥ اإلاؿاَمت وبحغاء اإلا٣انت بُجهانیالى٣ضًاث اإلاكتر٥ بحن َظٍ البىى٥، مً زال٫ جإم

والىىاحي الى٣ضًت اإلاغجبُت بها، ويمان  (الخجهحز باإلاىػٖاث آلالُت للى٣ض ونُاهتها) الخ٨ٟل بالهُا٧ل ال٣اٖضًت الخ٨ىىلىحُت -

٘ للمٗلىماث مً اإلاىػٕ آلالي ؤو نهاجي الضٞ٘ ؤلال٨ترووي بلى البى٪ اإلاهضع للبُا٢ت، مما ٌؿاٖض ٖلى صٖم ؤخض  الاهخ٣ا٫ الؿَغ

ت ؤلال٨تروهُت . ؤٖمضة الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وهي الهحٞر

الم والاجها٫ : زالثا  ض وج٨ىىلىحُاث ؤلٖا  MPTIC""وػاعة البًر

، جم وي٘ بٌٗ الهُا٧ل الضٖم ؾُاؾت 2000في بَاع بنالخاث ٢ُإ الاجهاالث التي باقغةها الجؼاثغ م٘ مُل٘ ؾىت         

ض وج٨ىىلىحُا  ض واإلاىانالث ؾاب٣ا بلى وػاعة البًر ل وػاعة البًر الم والاجها٫، والتي قملذ جدٍى الجؼاثغ في مجا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم والاجها٫ وبًجاص آلالُاث اإلاىاؾبت والٟٗالت إل٢امت مجم٘ مٗلىماث  الم والاجها٫، بهضٝ جىُٓم ٢ُإ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا ؤلٖا

 .مخ٣ضم ؤخض ؤَم ٖىانٍغ الخجاعة ؤلال٨تروهُت

ت الكاون ال٣اهىهُت، : وجًم َظٍ الىػاعة مجمىٖت مخىىٖت مً الهُا٧ل مثل         ض، مضًٍغ ت البًر اإلاٟدكُت الٗامت، مضًٍغ

ً ت والخ٨ٍى ت اإلاىاعص البكٍغ ؛ بِىما حكٝغ َظٍ الىػاعة بك٩ل مباقغ ٖلى ٢ُإ الاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً ...مضًٍغ

الم والاجها٫: "زال٫ ت الٗامت لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا  :، والتي ؤهُُذ بها مهمت جىُٟظ ما ًلي"اإلاضًٍغ

ت- غ اإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت واإلاٗلىماجُت والخ٣ىُاث الؿمُٗت البهٍغ .   بٖضاص بؾتراجُجُت لخٍُى

.   اإلاكاع٦ت في جدضًض بَاع حكُِض مجخم٘ اإلاٗلىماث الجؼاثغي -

الم والاجها٫- تها وؤمجها  الؿهغ ٖلى اخترام قغوٍ صوام الكب٩اث اإلابيُت ٖلى ج٨ىىلىحُا ؤلٖا . واؾخمغاٍع
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                              آلُاث جٍُى

ىُت بٛغى الاؾخٗما٫ الؿلمي ملجا٫- ني ميؿ٤ في جدضًض الؿُاؾت الَى .  الًٟاء الخاعجي  اإلاكاع٦ت في بَاع َو

غ 0.  الؿهغ ٖلى اخترام الترجِباث اإلاُلىبت في مجا٫ الضٞإ الىَني وألامً الٗمىمي-  ا٢تراح ٧ل الخضابحر اإلاؿاَمت في جٍُى

.  والالؾل٨ُت واإلاٗلىماجُت البدث الخُب٣ُي في مُاصًً اإلاىانالث الؿل٨ُت

.   جىُٟظ ؾُاؾت الخ٨ىمت في مجا٫ الخضمت الٗامت للمىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت-

          

ت الٗامت في ق٩ل            ُت03وبُٛت جىُٟظ َظٍ ألاَضاٝ، جم ٩َُلت َظٍ اإلاضًٍغ اث ٖٞغ :   مضًٍغ

ت الضعاؾاث والاؾدكغاٝ والخ٣ُِـ  :مضًٍغ

الم والاجها٫، وجخاب٘ الخدىالث والخُىعاث           والتي ٦ما ًخطر مً اؾمها جخىلى بٖضاص الضعاؾاث خى٫ ؾى١ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

٦ما ج٣ىم .  جإزحر َظٍ الخدىالث ٖلى املخُِ الىَنيیالخ٨ىىلىحُت الىَىُت والضولُت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والبُٗض، وجضعؽ مض

ت بىي٘ اإلااقغاث واإلا٣اًِـ التي الم والاجها٫ ومضي جُب٣ُها،  َظٍ اإلاضًٍغ حؿخٗملها الجؼاثغ ل٣ُاؽ جُىع ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت لهظٍ الخ٨ىىلىحُاث  .مما ؾُُُٗىا مٗلىماث ص٣ُ٢ت خى٫ الاؾخٗماالث الخجاٍع

الم والاجها٫ غ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا ت جٍُى  :مضًٍغ

غ البيُت          ت ٖلى وي٘ بؾتراجُجُت مبيُت ٖلى مىهجُت مخ٩املت لبىاء مجخم٘ مٗلىماث، ٦ما حؿعى بلى جٍُى حؿهغ َظٍ اإلاضًٍغ

الخدخُت لالجهاالث ل٩ي جخالثم م٘ مخُلباث الا٢خهاص الغ٢مي، مً زال٫ وي٘ ٖىانغ جىُٟظ الؿُاؾت ال٣ُاُٖت لٟخذ ؾى١ 

الم والاجها٫ ٖلى اإلاىاٞؿت ًٖ اإلاخابٗت واإلاغا٢بت اإلاؿخمغة لليكُت الغامُت بلى بعؾاء م٣ىماث  ًٞال. ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 .الا٢خهاص الغ٢مي

ت مجخم٘ اإلاٗلىماث  :مضًٍغ

غ مسُُاث ؤٖما٫ زانت بهظا املجا٫،          ؼ وجٍُى ت بتر٢ُت وجيكُِ مجخم٘ اإلاٗلىماث مً زال٫ حٍٗؼ جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

ت اؾخسضام ما ٌؿخجض مً ج٨ىىلىحُا مً . ومخابٗت جىُٟظَا بُٛت جدٟحز الخُىع هدى مجخم٘ اإلاٗلىماث ٦ما حصج٘ َظٍ اإلاضًٍغ

ظا ًٞال ًٖ جىمُت الخيؿ٤ُ والخٗاون الىَني والضولي في  زال٫ الؿهغ ٖلى وكغ الخٗلُم اإلاخٗل٤ ببروػ مجخم٘ اإلاٗلىماث، َو

٘ هدى مجخم٘ اإلاٗلىماث  .مجا٫ الاجهاالث لضٖم الخدى٫ الؿَغ

  اللجىت ؤلال٨ترووي: عابٗا 
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، ٌتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة لترلٌة الحظائر التكنولوجٌة وتطوٌرها وٌحدد 2004 مارس 24 المؤرخ فً 91-04 المرسوم التنفٌذي رلم -1

 7 ، ص19، العدد 2004 مارس 28تنظٌمها وسٌرها، الجرٌدة الرسمٌة 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                               آلُاث جٍُى

ىُت ؤَل٣ذ ٖلحها حؿمُت يٕو         اهاث املجخم٘ اإلاٗغفي جم بعؾاء لجىت َو ت بَغ " اللجىت ؤلال٨تروهُت"ا مً الضولت الجؼاثٍغ

 .ًترؤؾها عثِـ الخ٨ىمت وجًم حك٨ُلت مخىىٖت مً الىػعاء مً ٢ُاٖاث مسخلٟت

اصي في ا٢تراح ووي٘ بؾتراجُجُت الجؼاثغ اإلاخٗضصة ال٣ُاٖاث الخُىع في املجا٫          و٢ض جم بوكاء َظٍ اللجىت لالَإل بضوع ٍع

ىُت لالجهاالث وج٣ىُت اإلاٗلىماث جخًمً عئٍت الجؼاثغ ُٞما ًخٗل٤ 2008و٢ض ؤٖضث َظٍ اللجىت ؾىت . اإلاٗلىماحي  زُت َو

الم والاجها٫ خذ اع و٢هض بخ٩ام جىُٟظ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗخمضة، جم بوكاء لجىت . 2013 آٞا١ یبخ٨ىىلىحُا ؤلٖا وفي َظا ؤلَا

 .ج٣ىُت التي حٗنى بخىٞحر الضٖم الخ٣ني لهظٍ اللجىت ؤلال٨تروهُت

ا : زامؿا َغ ىُت لتر٢ُت الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت وجٍُى  :الى٧الت الَى

 بعؾاء هىاة الا٢خهاص الغ٢مي اإلاؿاَم في بىاء الا٢خهاص البضًل، جم بوكاء و٧الت مؿاولت ًٖ بهجاػ خٓاثغ ج٨ىىلىحُت بُٛت        

الم والاجها٫ في الجؼاثغاػیؤو ؤ٢ُاب امذ  . جمثل ٢لب الىٓام البُئي لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م و٢ض            اإلااعر 91-04 جم بوكاء َظٍ الى٧الت التي جخمحز بالصخهُت اإلاٗىٍى

ىُت لتر٢ُت"، وؤَل٣ذ ٖلحها حؿمُت 2004 ماعؽ 24في  ا الى٧الت الَى َغ  Agence nationale deالخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت وجٍُى

promotion et de développement des parcs technologique  . وباٖخباع الى٧الت ؤصاة الضولت في مجا٫ جهىع وجىُٟظ

الؿُاؾت الىَىُت التر٢ُت وجىمُت الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت، ٞةن الى٧الت ه٣ىم بىي٘ ٖىانغ ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت في َظا املجا٫ 

 1 :باإلياٞت بلى ؤصااها إلاهام ؤزغي ٖلى ٚغاع

ُٗت - ا، والتي حكمل ا٢تراح الخضابحر الدكَغ َغ  الخ٨ٟل ب٩اٞت بحغاءاث وحىاهب بهجاػ مجمىٖت مً الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت وجٍُى

غ َظٍ الخٓاثغ ومخابٗتها وج٣ُُمها وؾدخهب َظٍ الخٓاثغ في . والخىُٓمُت، ا٢خىاء ألاعاض ي، بهجاػ اإلايكأث، وي٘ بغهامج لخٍُى

غان، (في َىع ؤلاهجاػ)، مغوعا بلى ٖىابت (جم حؿلُم حؼء ٦بحر مىه)مىا٤َ مسخلٟت مً التراب الىَني بضءا بؿُضي ٖبض هللا  ، َو

 .(لم جىُل٤ ألاقٛا٫ بهما بٗض)وع٢لت 

 الؿعي بلى ب٢امت م٣غ بؾتراجُجي الؾخ٣با٫ اإلااؾؿاث اإلاخجضصة ومخابٗتها، مً زال٫ مىدها زضماث طاث هىُٖت ٖالُت، -

حر خىاٞؼ مالُت وصٖم مالي للماؾؿاث غى ٖلحها ؤلاعقاص والخىحُه واإلاؿاٖضة اإلابضثُت واإلاخىانلت، ًٞال ًٖ جٞى  .ٖو

ً ألاحاهب، وحؿُحر ال٣غوى اإلامىىخت في بَاع بغهامج الاؾدثماع - ت مً َٝغ اإلاؿدثمٍغ  صٖم وجدٟحز الاَخمام بالؿى١ الجؼاثٍغ

 .في الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت

غ الهىاعي و٦ظا اإلاؿخٗملت - ً الٗالي والبدث والخٍُى  ب٢امت جيؿ٤ُ وهٕى مً الخأػع بحن اإلااؾؿاث الىَىُت للخ٨ٍى

الم والاجها٫ خى٫ بغامج جىمُت الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت  .لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت والضولُت اإلاخٗل٣ت بالخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت- . يمان جىُٟظ الضولت اللتزاماةها في مجا٫ الاجٟا٢ُاث الجهٍى
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                            آلُاث جٍُى

 َغ١ جىؾُ٘ اؾخسضام الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ: اإلابدث الثاوي

ت              ُت الخجاٍع في ْل جىامي الاَخمام الٗالمي بالخجاعة الال٨تروهُت، ًخٗحن ٖلى الجؼاثغ ؤن جضع٥ خ٣ُ٣ت ويٗها ٖلى الخٍغ

الال٨تروهُت الخضًثت، وؤن جداو٫ جضاع٥ الخإزغ الخانل والاؾخٟاصة مً الٟغم التي جدُدها َظٍ الخجاعة، مً زال٫ بًجاص 

ا  الخلى٫ واجساط بٌٗ ؤلاحغاءاث ٢هض الجهىى بهظٍ الخجاعة وبًجاص البِئت الخم٨ُيُت اإلاىاؾبت الهدكاَع

 : الخىٖىٍتالُغ١ : اإلاُلب ألاو٫ 

مً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن الخدى٫ هدى الخجاعة ؤلال٨تروهُت والخٗامل في ٖالم اٞتراض ي زالي مً الىؾاثل اإلااصًت، وال ٌٗتٝر         

لت ت مؿخ٣غة مىظ ٣ٖىص ٍَى ولظل٪ . بالخضوص الؼماهُت واإلا٩اهُت، ٌك٩ل في وا٢٘ ألامغ جدضًا ٦بحرا لٗاصاث اؾتهال٦ُت وؤ٩ٞاع ججاٍع

ت ٖلمُت مضعوؾت بٗىاًت، ومسههت خؿب الٟئاث التي  ٍغ ال ًم٨ً جُب٤ُ الخجاعة ؤلال٨تروهُت بآل في يىء زُت بٖالمُت جىٍى

 .جخم مساَبتها

ت الهاصٞت بلى وكغ الىعي والاؾخٗضاص الىٟس ي للخجاعة ؤلال٨تروهُت، ٌٗض ٖامال ؤؾاؾُا في         ٍغ ٞال٣ُام بهظٍ الخمالث الخخٍى

م وز٣اٞاةهم، ؾىاء  ً عؤي ٖام بًجابي خى٫ َظٍ الخجاعة واإلاؼاًا الىاحمت ًٖ الخٗامل بها لضي حمُ٘ الٟئاث ب٩اٞت ؤٖماَع ج٨ٍى

 .٧اهىا ؤٞغاص ؤو ماؾؿاث

ت باؾخسضاماث               ا ٖلى وكغ الث٣اٞت واإلاٗٞغ ت في ؤصاء الضوع اإلاىىٍ بها، ٌؿخضعي جغ٦حَز بطن ٞىجاح َظٍ الؿبل الخىٍٖى

 ً ت، ومىاثمت هٓام الخ٨ٍى ً مىاعص بكٍغ ؤلاهترهِذ والخجاعة ؤلال٨تروهُت، وجدؿِـ الجمهىع بٟىاثض َظٍ الخجاعة، وج٨ٍى

: والخٗلُم م٘ َظا الىٕى الخضًث مً اإلاٗامالث

 :الخ٨ىىلىجي الخث٠ُ٣ (1

ًخم وكغ الث٣اٞت ؤلال٨تروهُت مً زال٫ جىُٓم ملخ٣ُاث جدؿِؿُت وهضواث وؤًام صعاؾُت خى٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وؤَمُت        

جى٠ُْ ؤلاهترهِذ وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ٖلى الىحه ألامثل لخضمت الا٢خهاص الىَني، وطل٪ بالخٗاون م٘ قغ٧اث 

. ج٣ىُت اإلاٗلىماث والهُا٧ل الىَىُت وألاحىبُت

الم الؿمُٗت واإلاغثُت واإلا٣غوءة لخىلُض جُاع مخض٤ٞ مً ال٨ٟغ اإلاضع٥ ألَمُت الخجاعة          خم الاؾخٗاهت ب٩اٞت وؾاثل ؤلٖا ٍو

خم وكغ م٣االث وجدلُالث في الجغاثض  ىهُت وبطاُٖت خى٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ٍو ؤلال٨تروهُت، خُث ًخم ج٣ضًم خهو جلٍٟؼ

واملجالث ٢ام بىيٗها ٦باع اإلاخسههحن والخبراء لكغح حضوي وؤَمُت َظٍ الخجاعة، م٘ ٖغى ججاعب هاجخت للضو٫ التي 

 .جبيذ َظا الىٕى مً اإلاباصالث وما خ٣٣خه مً هجاخاث مبهغة
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، مرجع سبك ذكره، "المعولات المدركة لتبنً تطبٌمات التجارة اإللكترونٌة فً الشركات األردنٌة"فؤاد الشٌخ سالم، دمحم سلٌمان عواد،  (1)

 .6ص

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                            آلُاث جٍُى

٦ما ًم٨ً الاؾخٗاهت بكب٨ت ؤلاهترهِذ إلوكاء مىا٢٘ مخسههت في الخىُٖت والخدؿِـ ، وبَال١ خمالث جىُٖت ٖبر َظٍ         

الكب٨ت، ٨ًىن الخٗامل مٗها ٧إنها خمالث بٖالهُت ج٣ىم بها قغ٧اث اإلاىخجاث حضًضة، بدُث حؿخمغ َظٍ الخملت وجخجضص ٧لما 

 .اؾخدضزذ زضمت ؤو ؤيُٟذ ٢ىاة حٗامل حضًضة

ومً حهت ؤزغي ال بض مً بوكاء مهالر وم٩اجب زانت جخىلى مهمت الخساَب م٘ الجمهىع، وج٣ىم بالغص ٖلى ٧ل         

الم والاجها٫  .الدؿائالث والاؾخٟؿاعاث اإلاُغوخت بكإن الخجاعة ؤلال٨تروهُت وج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ما٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت (2  :بٖضاص مجخم٘ ألٖا

بن مؿإلت الخىُٖت ال ج٣خهغ ٖلى ألاٞغاص ٣ِٞ بل ال بض مً ؤن حكمل اإلااؾؿاث ٦ظل٪، ٞخبني جُب٣ُاث الخجاعة         

ؤلال٨تروهُت في الكغ٧اث ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى مضي ٢بى٫ َظٍ الخ٨ىىلىحُا وبصعا٥ بم٩اهُاةها مً ٢بل الٗاملحن في الكغ٦ت 

ً ؤو مىْٟحن ؾىاء ٧اهىا مضًٍغ
1
. 

بُت          يُت وجضٍع وختى ٨ًىن َىا٥ جىاثم بحن ٧ل مىْٟي الكغ٦ت ل٣بى٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ًخم بٖضاص بغامج وصوعاث ج٨ٍى

تهم الاؾخسضام الخ٨ىىلىحُا في ٖملهم، وإلػالت  ٟهم بالخجاعة ؤلال٨تروهُت، وػٍاصة اؾخٗضاصَم وحاٍَؼ لهاالء اإلاىْٟحن لخٍٗغ

ت ٖبر ؤلاهترهِذ  .م٣اومتهم للخُٛحر والتي ًم٨ً ؤن جازغ في ٢غاعاَم للخدى٫ بلى بجمام اإلاٗامالث الخجاٍع

ؼ ز٣ت َظٍ اإلااؾؿاث في الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وجس٠ُٟ املخاَغ اإلاضع٦ت، مً             خم التر٦حز ؤوال في خملت الخىُٖت ٖلى حٍٗؼ ٍو

ت، زم جخم مداولت جد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي لهظٍ  زال٫ الخُغ١ بلى الجىاهب ألامىُت والخىُٓمُت وخماًت الخهىنُت والؿٍغ

يُت مخسههت ل٩ل  ت الجاَؼة إلاٗالجت الٗملُاث في بِئت بل٨تروهُت، مً زال٫ بغمجت صوعاث ج٨ٍى اإلااؾؿاث مً اإلاىاعص البكٍغ

اإلاىْٟحن خى٫ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ ألاحهؼة ؤلال٨تروهُت بمؿاٖضة قغ٧اث ٦بري مخسههت ومغا٦ؼ مٗخمضة، زم ًخم الٗمل ٖلى 

غ البرمجُاث والخٗامل م٘ الخ٣ىُاث الخضًثت للخجاعة  لت واإلاخسههت في جٍُى اعاث الٟىُت اإلاَا بٖضاص هسبت مً ؤلَا

 .ؤلال٨تروهُت

الم والاجها٫ لٟئت مُٗىت مً الكباب،           ً مخٗل٣ت بمىيٕى ج٨ىىلىحُا ؤلٖا ومً حهت ؤزغي ًم٨ً جسهُو خل٣اث ج٨ٍى

حهم باؾخسضام اصة ٖو جي الخٗلُم الٗالي، مما ٌؿاَم في ٍػ م َالبي الكٛل مً زٍغ ىحههم بلى الٗمل في َظا  َو الخ٨ىىلىحُا، ٍو

ؿاٖضَم ٖلى بوكاء قغ٧اث حضًضة ٨ًىن وكاَها ألاؾاس ي َى الخجاعة ٖبر ؤلاهترهِذ  .املجا٫، َو

: جثمحن صوع الخٗلُم (3

غي باٖخباٍع          ت، ًسو حاهب الخٗلُم بضوع حَى  في ْل ا٢خهاص اإلاٗلىماث، ؤًً ًخجه الاَخمام نىب اليكاٍ ٦ث٠ُ اإلاٗٞغ

ت ت التي جدخاحها نىاٖاث ا٢خهاص اإلاٗٞغ ، ٞخُب٤ُ الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٌؿخضعي يغوعة (الىُا١ الظي جبنى ُٞه الُا٢اث البكٍغ

ت الالػمت للخدى٫ بلى َظا الىمِ مً الخٗامالث، ٞال بض ؤن جخاح ل٩ل  بَال١ مباصعاث لبىاء وجىمُت ال٣ضعاث البكٍغ
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                              آلُاث جٍُى

حن ٞغنت ال٦دؿاب اإلاهاعاث واإلاٗاٝع الالػمت لالهضماج في مجخم٘ اإلاٗلىماث، والاؾخٟاصة مً جُب٣ُاث الخجاعة  الجؼاثٍغ

م ؤو مجمىٖاث صون ؤزغي  .ؤلال٨تروهُت، صون اخخ٩اع َظٍ اإلاٗاٝع مً ٢بل ؤٞغاص صون ٚحَر
1 

ً الخالُحن          ؼ مباصعاث مدى ألامُت باإلياٞت بلى الٗىهٍغ ت هي حٍٗؼ :  وؤو٫ زُىة ًجب ال٣ُام بها ليكغ اإلاٗٞغ

الم والاجها٫ في الٗملُت الخٗلُمُت- ؤ  :صمج مداوع الخجاعة ؤلال٨تروهُت وج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ال بض مً صٖىة ٧اٞت اإلااؾؿاث الخٗلُمُت لخبني آزغ اإلاؿخجضاث في مجا٫ الخ٣ىُاث الخضًثت، ومداولت حظب ألاحُا٫ الجضًضة 

الم والاجها٫ والخجاعة  بلى اإلاٗلىماجُت مً زال٫ جدؿِـ وجىُٖت الكباب اإلاخمضعؽ في ٧اٞت اإلاغاخل ب٣ُمت ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

اث  ـ الٗلىم اإلاغجبُت بالخجاعة ؤلال٨تروهُت في اإلاضاعؽ والثاهٍى خم الخىحه بلى جضَع ؤلال٨تروهُت، خُث حٗض٫ اإلاىاهج ال٣ضًمت ٍو

٦ما ًخم اؾخدضار جسههاث حضًضة للخجاعة ؤلال٨تروهُت ٢اثمت بدض طاةها، . والجامٗاث، اإلاٗاَض، مغا٦ؼ الخ٨ىًٍ اإلانهي

غ ال٨ىاصع اإلاىاؾبت لخىؾُ٘ َظا الىٕى مً  ومٗاَض ومضاعؽ ٖلُا مخسههت في َظا الىٕى مً الخجاعة، ج٣ىم بخىُٖت وجٍُى

.  اإلاباصالث ؤلال٨تروهُت

 :الخٗلُم ؤلال٨ترووي- ب

ت           ت وجىُْٟها في جىمُت ال٣ضعاث البكٍغ خُث ؤن جُٟٗل . ٌٗخبر الخٗلُم ؤلال٨ترووي ؤخض ؤَم وؤهج٘ الُغ١ ليكغ اإلاٗٞغ

ت ٢ضعاث ألاٞغاص وجد٤ُ٣  وصٖم الجامٗاث الخٗلُم ًٖ بٗض وعبُها بكب٩اث مخُىعة وب٢امت حامٗاث اٞترايُت مً قإهه ج٣ٍى

هخاثج مظَلت ومخٟى٢ت ؤخُاها ٖلى الىٓام الخًىعي بًٟل زانُت ومحزة حٗلُم ٖضص ٦بحر مً الُالب صون ؤي اٖخباع لل٣ُىص 

٘ اإلاؿخىي  ٤ الكب٨ت بما ًدخاحىهه مً مٗاٝع في مسخل٠ اإلاىاعص اإلاىخ٣اة بٛغى ٞع الؼماهُت واإلا٩اهُت، وجؼوٍضَم ًٖ ٍَغ

الم والاجها٫ باإلياٞت بلى وكغ اإلا٨خباث اإلاخٗضصة الىؾاثِ في اإلاضاعؽ والجامٗاث والتي . الٗلمي والخإَُلي لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم والاجها٫ حر مغاح٘ خى٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا . حؿاٖض ٖلى جٞى

(: مماعؾت الخ٨ىمت للخجاعة ؤلال٨تروهُت)اٖخماص الخ٨ىمت للخجاعة ؤلال٨تروهُت  (4

بن جؼاًض بصعا٥ نىإ ال٣غاع الا٢خهاصي ألَمُت الخجاعة ؤلال٨تروهُت وجغحمخه في الىا٢٘ باالٖخماص الخ٣ُ٣ي لهظا الىمِ          

ما٫ بٟىاثض ومؼاًا َظا الىمِ مً اإلاباصالث ؤلال٨تروهُت،  اصة وعي مجخم٘ ألٖا مً الخجاعة، ؾىٝ ج٨ىن له آزاع بًجابُت ٖلى ٍػ

غ َظٍ الخجاعة، وعبِ حمهىع اإلاؿخسضمحن بىٓام بل٨ترووي  حر البِئت الخ٨ىىلىحُت لخٍُى ٞال ٣ًخهغ صوع الخ٨ىمت ٖلى جٞى

، وصزىلها ٦مكتري خ٣ُ٣ي في ((G 2 B) (G 2 C) (G 2 G)) خضًث، بل ؤن اٖخماص َظٍ الخ٨ىمت للخجاعة ؤلال٨تروهُت مً همِ

اةها والخهى٫ ٖلى ٖغى الكغاء مً اإلاهخمحن، مً قإهه ؤن  َظا الؿى١، ومباصعةها باؾخسضام ؤلاهترهِذ في ؾبُل ٖغى مكتًر

خماص   حر الث٣ت والخاٞؼ لضي الٟاٖلحن الا٢خهاصًحن وال٣ُإ الخام الٖا ٌصج٘ الكغ٧اث ٖلى جبني َظٍ الخجاعة، مً زال٫ جٞى
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ض مً ال٣ىاٖت بجضوي َظا الىمِ مً اإلاباصالث واو٩ٗاؾاجه ٖلى ج٣لُل الخ٩ال٠ُ  ٍؼ َظٍ اإلاباصالث ؤلال٨تروهُت الخضًثت، ٍو

 . وامخال٥ ٢ضعة جىاٞؿُت ؤًٞل

 : الخ٨ىىلىحُتَغ١ ا٫ : اإلاُلب الثاوي

: جخٗل٤ الخلى٫ الخ٨ىىلىحُت الغامُت بلى الجهىى بالخجاعة الال٨تروهُت بالٗىانغ الخالُت     

 :حٗمُم اؾخسضام ؤلاهترهِذ (1 

ا ٣٦اٖضة للخجاعة ؤلال٨تروهُت، ؾاٖض ٖلى حٗل َظٍ             بن الاهدكاع ال٨بحر لكب٨ت ؤلاهترهِذ وجؼاًض اؾخسضاماةها وبغوَػ

٣ت ألاعزو وألا٦ثر ٦ٟاءة للىنى٫ بلى ألاؾىا١ الىَىُت والٗاإلاُت والخٟاوى وبجمام اله٣ٟاث، مما ًجٗل مً  الخجاعة الٍُغ

ٗها ال٣اصمت واإلاؿخعجلت يغوعة جىؾُ٘ اؾخسضام ؤلاهترهِذ والٗمل ٖلى الاؾخٟاصة  البضًهي ؤن جً٘ الجؼاثغ يمً مكاَع

 .ال٣هىي مىه

٘ اهضماج الجؼاثغ في ٖالم الخجاعة ؤلال٨تروهُت صون جىؽ           صاثغة مؿخسضمي ٕیٞال ًم٨ً في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫ حؿَغ

ت  ؤلاهترهِذ وجىمُت اهدكاع وحٛلٛل زضماث ؤلاهترهِذ، وجد٤ُ٣ الىٟاط الكامل ل٩اٞت ٞئاث املجخم٘ لهظٍ الكب٨ت، وػٍاصة ؾٖغ

 . اإلاىا٤َ اإلاٗؼولت والىاثُتفي  زانتصمتالاجها٫، باإلياٞت بلى جدؿحن حىصة َظٍ الخ

 ال بض ؤن حؿعى الجؼاثغ بلى جىؾُ٘ وجدؿحن الكب٩اث مً زال٫ بنالح الخُىٍ الهاجُٟت اإلاخ٣اصمت، وجبني هٓم ولظل٪           

ت و٦ٟاءة واؾخجابت ٖالُت، ٦ما ال بض مً  وقب٩اث حضًضة مخُىعة في ٢ُإ الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت طاث ؾٖغ

 الضزل، وحٗل َظٍ الخ٩ال٠ُ م٣ٗىلت وفي مخىاو٫ ٚالبُت جىي املخاٞٓت ٖلى الخىاػن بحن ؤؾٗاع زضماث ؤلاهترهِذ ومـ

اإلاىاَىحن، ًٞال ًٖ بوكاء ه٣اٍ هٟاط ٖمىمُت لإلهترهِذ مٗخمضة ٖلى ج٨ىىلىحُا الؿٗت الٗالُت الىُا١، وج٨ىن مخاخت 

. ومجاهُت الاؾخسضام، ؤو طاث ؤؾٗاع مىسًٟت ومالثمت ملخخل٠ قغاثذ اإلاؿخسضمحن

غ ؾى١ زضماث الاث (2   :ناالثجدٍغ

الم والاجها٫، بن  مً بحن ما ًدض مً جُىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت َى اوٛال١ ؤبىاب اإلاىاٞؿت في ؤؾىا١ زضماث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

غ َظٍ الخضماث مً الاخخ٩اع، مً ؤحل زل٤ بِئت وؾى١ جىاٞس ي  ولهظا ال بض مً ج٣لُو صوع ال٣ُإ الٗام والخىؾ٘ في جدٍغ

غ وجىؾُ٘ قب٩اث الاجهاالث وػٍاصة مٗضالث الاهدكاع، وجسٌُٟ  ٨ىن خاٞؼا ومصجٗا ٖلى جٍُى جخٗاص٫ ُٞه الٟغم، ٍو

غ وجدؿحن الىىُٖت والجىصة . ج٩ال٠ُ الخهى٫ ٖلى الخضماث، ًٞال ًٖ جٍُى

: ٖلى الاؾدثماع حصجُ٘ ال٣ُإ الخام (3  
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جخمحز البنى الخدخُت لالجهاالث واإلاٗلىماث في الجؼاثغ ب٨ىنها ال جؼا٫ صون اإلاؿخىي اإلا٣بى٫، ؾىاء مً خُث وؿب             

غ ؤهٓمت اإلاٗلىماث  الاهدكاع، ؤو ال٣ضعاث ؤو الخ٩لٟت، ولظل٪ ًدخاج وا٢٘ البنى الخدخُت لل٨ثحر مً الاؾدثماعاث لخٍُى

ت  .والاجهاالث زانت مجا٫ ؤلاهترهِذ، ختى حؿخُُ٘ الىنى٫ بلى اإلاؿخىي اإلاالثم والضاٖم للخجاعة ؤلال٨تروهُت الجؼاثٍغ

ت ٖىاًت زانت بٗملُت حصجُ٘ الاؾدثماعاث املخلُت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث           ٞال بض ؤن جىلي الخ٨ىمت الجؼاثٍغ

حر الخىاٞؼ اإلاىاؾبت الؾخ٣ُاب عئوؽ ألامىا٫ الٗغبُت وألاحىبُت التي جلٗب صوعا ٦بحرا في ه٣ل الخ٣ىُاث  والاجهاالث، وجٞى

غ اإلاهاعاث وزل٤ ٞغم الٗمل في َظا املجا٫  .الخضًثت وجىَحن الخ٨ىىلىحُا، وجٍُى

ت وجبؿُِ بحغاءاث مىذ الترازُو، باإلياٞت : ومً بحن ؤلاحغاءاث الىاحب اجساطَا             ٘ الاؾدثماٍع مىذ امخُاػاث للمكاَع

ت  غ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ ٧ل الٟغم الاؾدثماٍع ت وجٞى حر حى مً الث٣ت في البِئت الاؾدثماٍع بلى بوكاء ماؾؿاث جخىلى مهمت جٞى

ت الخضًثت ٘ الاؾدثماٍع غة، ًٞال ًٖ مخابٗت اإلاكاَع . اإلاخٞى

 :زل٤ نىاٖت مدلُت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث (4 

الم والاجها٫ ؤخض ألاع٧ان ألاؾاؾُت في مؿخ٣بل الخجاعة ؤلال٨تروهُت              ت لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا غ نىاٖت حؼاثٍغ حٗخبر ٖملُت جٍُى

ٞال ًجب التر٦حز ٖلى اؾخحراص الخ٨ىىلىحُا الجاَؼة، بل الٗمل مً ؤحل ب٢امت نىاٖت مدلُت إلهخاج الخجهحزاث . في الجؼاثغ

غ الخجاعة  والبرامج اإلاٗلىماجُت، ٞب٣ضع الىمى الظي ًم٨ً جد٣ُ٣ه في مجا٫ َظٍ الهىاٖت، ج٨ىن الىدُجت مباقغة جٍُى

خُث حؿاٖض َظٍ الهىاٖت ٖلى صٖم البنى الخدخُت وحُٗٓم مىاٞ٘ الىٟاط بلى . ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ ووكغ جُب٣ُاةها

حر الخجهحزاث ألاؾاؾُت مً َىاج٠ ووؾاثل اجها٫  الخ٨ىىلىحُا وجُب٣ُاةها في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وطل٪ مً زال٫ جٞى

م٨ً جىمُت َظٍ الهىاٖت مً . مسخلٟت وخىاؾِب آلُت وملخ٣اةها، وبغامج حكُٛل، بإؾٗاع مالثمت ل٩اٞت قغاثذ املجخم٘ ٍو

ت مً ؤلاحغاءاث، مً بُجها ٘ قغا٦ت م٘ قغ٧اث : زال٫ اجساط مجمٖى جدٟحز الاؾدثماعاث املخلُت وألاحىبُت، الضزى٫ في مكاَع

ٖاإلاُت إل٢امت مهاو٘ مخسههت في مجا٫ ؤحهؼة الاجهاالث وملخ٣اةها، الخٗاون ؤلا٢لُمي والضولي في مجا٫ بىاء ال٣ضعاث 

غ لخلبُت اخخُاحاث َظٍ الهىاٖت الخضًثت ؼ ٢ضعاث البدث والخٍُى  .وال٨ىاصع الالػمت لخىمُت َظٍ الهىاٖت، باإلياٞت بلى حٍٗؼ

 :مٗالجت ال٣ًاًا الخىُٓمُت (5

بن وحىص ؾلُت عؾمُت ؤو ٦ُان مؿخ٣ل لخىُٓم ٢ُإ الاجهاالث، ًمثل ٖامال عثِؿُا في همى واهدكاع الخجاعة           

ًمً الخدى٫  صج٘ ٖلى الخىاٞـ ٍو ؤلال٨تروهُت، ٞمثل َظٍ الؿلُت جخىلى وي٘ آلُاث جىُٓمُت لخل٤ ؾى١ ٌٗؼػ الكٟاُٞت َو

٘ بلى مجخم٘ اإلاٗلىماث، في ْل وحىص ٖضص ٦بحر مً م٣ضمي زضماث ؤلاهترهِذ ومخٗاملي الكب٩اث الهاجُٟت الثابخت  الؿَغ

 .والى٣الت
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وما ًمحز ؾلُت جىُٓم الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت في الجؼاثغ، ؤن الخ٨ىمت هي اإلاؿاَم الغثِس ي ٞحها، ولهظا جلتزم          

اث ٖالُت مً اإلال٨ُت ألاحىبُت في ألانى٫ الىَىُت ٞمً ؤحل . َظٍ الؿلُت الخظع في ٞخذ ؤؾىا١ الاجهاالث وال حؿمذ بمؿخٍى

الم والاجها٫ ال بض ؤن جمىذ َظٍ الؿلُت الاؾخ٣اللُت ال٩اُٞت الجساط ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت  غ ٢ُإ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا جٍُى

ض مً الهالخُاث ال٣ابلت للخىُٟظ  الكٟاٞت واملخغعة لؿى١ الاجهاالث، ٦ما ؤن مً الًغوعي ؤن حُٗي لهظٍ الؿلُت اإلاٍؼ

ًٖ مٗالجت الخغو٢اث باؾخٗما٫ نُٛت حضًضة مً ؤلاحغاءاث الغصُٖت وهي الٛغاماث، وطل٪ لخٟاصي  مُضاهُا، ًٞال

الىنى٫ بلى نُٛت السخب الجهاجي للغزو، زانت مً مؼوصي زضمت ؤلاهترهِذ، وما ؾِىجم ًٖ طل٪ مً جإزحر ؾلبي ٖلى 

.ؾى١ َظا الىٕى الخضًث مً الخضماث
1 

ُٗتَغ١ ا٫ : اإلاُلب الثالث  : الدكَغ

خماص اإلاخىامي             جسخل٠ الخٗامالث في بَاع الخجاعة ؤلال٨تروهُت في ٦ثحر مً حىاهبها ًٖ الخجاعة الخ٣لُضًت، ٣ٞض ؤٞغػ الٖا

ٖلى قب٩اث اإلاٗلىماث وهٓم الخىاؾِب في املجا٫ الخجاعي حملت مً الخدضًاث ال٣اهىهُت التي لم ٌؿب٤ للمكٕغ الجؼاثغي 

بت الجؼاثغ في ب٢امت الخجاعة ؤلال٨تروهُت وجد٤ُ٣ الٟىاثض اإلاغحىة مجها ٌؿخضعي يغوعة ال٣ُام بخٗضًالث . مجابهتها ولهظا ٞةن ٚع

الم والاجها٫  ت إلاٗالجت آلازاع الىاحمت ًٖ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا ؤلٖا ٘ الىٓم ال٣اهىهُت الجؼاثٍغ ٖم٣ُت، حكمل الخىحه الؿَغ

٘ الجؼاثغي للجضًض واإلاؿخجض في َظا الخ٣ل ، خُث ال  ُٗت ح٨ٗـ اؾخجابت الدكَغ في الجاهب الخجاعي، مً زال٫ خغ٦ت حكَغ

٘ لإلَاع ال٣اهىوي للخجاعة ؤلال٨تروهُت، الظي ٨ًٟل جىُٓمها ٖلى هدى  بض ؤن جغج٨ؼ َظٍ الخغ٦ت ٖلى الخدًحر والخ٠ُُ٨ الؿَغ

.ًد٤٣ قُىٖها وهمااها
2 

حن لخ٠ُُ٨ ٢ىاٖض ٢اهىهُت جد٨م الخُىعاث               حن الجؼاثٍغ بت لضي اإلاكٖغ وبن حؿإع الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤوحض ٚع

ٗاث . الخ٨ىىلىحُت، بال ؤن َظٍ ال٣ىاٖض ال ػالذ صون الُمىخاث الُبُٗت الخجاعة ؤلال٨تروهُت ولظل٪ ال بض مً مغاحٗت الدكَغ

. ال٣اهىهُت ال٣اثمت وجى٣ُتها وبصزا٫ ٖلحها حٗضًالث إلزغااها، ولجٗلها ؤ٦ثر ٞٗالُت واؾخجابت إلاخُلباث الخجاعة ؤلال٨تروهُت

٘ مسخو ًخىلى جىُٓم َظٍ الخجاعة مً             ومً حهت ؤزغي ال بض مً اؾخيباٍ ٢ىاٖض ٢اهىهُت حضًضة، وبنضاع حكَغ

٘ هي جِؿحر الخٗامل الخجاعي ٖلى نُٗض بُ٘ وقغاء الخضماث : مسخل٠ حىاهبها، خُث ج٨ىن الٛاًاث ألاؾاؾُت مً َظا الدكَغ

ت ؤلال٨تروهُت وبقاٖت الُمإهِىت خُا٫ اؾخسضامها، وجِؿحر  والبًاج٘ في البِئت الغ٢مُت، جد٤ُ٣ ؤمً اإلاضاوالث الخجاٍع

ؤلاحغاءاث ال٣ًاثُت وؤٖما٫ الخ٣ى١ في بِئتها، باإلياٞت بلى اإلاؿاواة بحن وؾاثل الخٗا٢ض والخباص٫ الخجاعي وؤصواث بزباجه 

ٗاث الجضًضة والخٗضًالث ال بض ؤن جمـ الجىاهب الخالُت : اإلاؿخسضمت في البُئخحن الٗاصًت وؤلال٨تروهُت، بمٗنى ؤن الدكَغ

اع الٗام للخجاعة ؤلال٨تروهُت (1   :ؤلَا
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ت یبن خضازت ْاَغة الخجاعة ؤلال٨تروهُت حٗلها مداَت بىٕى مً اللبـ والٛمىى، ومٟخ٣غة ب٫           ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاٗٞغ

 .لها والىاْمت لها، ولهظا ال بض مً حٗضًل ال٣اهىن الخجاعي لُخًمً بابا زانا بالخجاعة ؤلال٨تروهُت

 ًٖ َبُٗت اإلاىاص الىاحب جًمُجها في َظا الباب ٞهي جخٗل٤ باإلاباصت الٗامت للخجاعة ؤلال٨تروهُت، والتي ج٣ضم قغخا وؤما           

٠ الض٤ُ٢ ملخخل٠ اإلاهُلخاث طاث الهلت  وبًًاخا إلاٗنى الخجاعة ؤلال٨تروهُت وج٣ضًما ملخخل٠ ؤق٩الها، باإلياٞت بلى الخٍٗغ

، ٖلى ٚغاع الخباص٫ ؤلا٫  للبُاهاث والظي َى ٖباعة ًٖ بعؾا٫ البُاهاث مً خاؾىب بلى خاؾىب آزغ في ق٩ل ٦تروويباإلاىيٕى

ى بمثابت ٖهب الخجاعة ؤلال٨تروهُت اًاجه . ٢ُاس ي مىخض، َو ٦ما ًجب ؤن ًىو َظا الباب ٖلى هُا١ جُب٤ُ ال٣اهىن ٚو

. واؾخثىاءاجه

 :الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي (2 

خىاحضان في           ان بًٗهما البٌٗ، ٍو حن ال ٌٗٞغ  بَاع الخجاعة ؤلال٨تروهُت جخم ٖملُت البُ٘ والكغاء وببغام ال٣ٗىص بحن َٞغ

ً ال٣ٗىص  .في ؤم٨ىت مخباٖضة، مما ًاصي بلى ْهىع هٕى مً الخٗا٢ضاث ال جالئمه الُغ١ الخ٣لُضًت لخ٨ٍى

 ال بض مً حٗضًل ال٣اهىن اإلاضوي لُخًمً مىاص حٗخمض ال٣ٗىص اإلابرمت مً ر ال٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وجٟهل ولهظا          

 .الٗال٢اث الخٗا٢ضًت الىاقئت في بِئت بل٨تروهُت، وجدضص ؤَغاٝ الٗال٢ت في َظا الىٕى مً ال٣ٗىص

ت بال٣ٗىص ؤلال٨تروهُت، واإلاىٓمت إلاؿإلت ؤلاًجاب وال٣بى٫، وال بض مً ٞمً           الًغوعي بًجاص البِئت ال٣اهىهُت اإلاٗٞغ

تراٝ بجىاػ اؾخسضام وؾاثل الاجهاالث ووؾاثل البُاهاث للخٗبحر ًٖ الٗغى و٢بىله، واٖخباع الى٣غ لؼع ما في م٩ان مٗحن  الٖا

٣ت لإلٖغاب ًٖ اإلاىا٣ٞت .بك٩ل مالثم ٖلى قاقت الخاؾىب، ٦ٍُغ
1 

 :ؤلازباث والخىز٤ُ (3

بن ُٚاب اإلاؿدىضاث والىزاث٤ الىع٢ُت في الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٚحر ٦ثحرا مً مٟهىم ؤلازباث، ولظل٪ َىا٥ خاحت ماؾت            

تراٝ بال٨خابت  ض مً الٖا ٗاث مىذ اإلاٍؼ ٗاث اإلاخٗل٣ت بٗملُت ؤلازباث، خُث جخىلى َظٍ الدكَغ ض مً الخٗضًالث والدكَغ بلى اإلاٍؼ

ت  ض مً ٢اهىهُت وحجُت اإلاؿدىضاث ؤلال٨تروهُت وحٗتٝر بها ٦ىز٣ُت للمٗامالث الخجاٍع ٖلى الضٖاثم ٚحر الىع٢ُت، وجٍؼ

ت الصخهُت  ت مً زال٫ ج٣ىُت الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي الظي ًدضص الهٍى ؤلال٨تروهُت، ٦ما حؿمذ بخىٞحر ٢ضع ٦بحر مً ألامان والؿٍغ

ا٦ض ؤن الىزاث٤ اإلاخباصلت ؤنلُت ولم جخٗغى بلى جدٍغ٠  .بك٩ل بل٨ترووي، ٍو

ٗاث  باإلياٞت بلى يغوعة حٗضًل ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالخىز٤ُ لخخىاءم م٘ الخٗامالث ؤلال٨تروهُت، خُث جدضص َظٍ             الدكَغ

   زالث  اإلاٗضلت ؤؾالُب جىز٤ُ اله٣ٟاث ؤلال٨تروهُت، والاخخٟاّ بالبُاهاث الخانت بالخٗامالث ؤلال٨تروهُت لضي َٝغ

غ مهلخت الكهغ ال٣ٗاعي    ٖلى   اإلاامىت   الجهت   لخهبذ   والخىز٤ُ مداًض ججىبا لٗملُت ؤلاه٩اع في خالت الجزاٖاث، ُٞم٨ً جٍُى

. خٟٔ الىزاث٤ ؤلال٨تروهُت واٖخماصَا 
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 .10، ص 2002، البحرٌن 23، نشرة التحكٌم التجاري الخلٌجً، العدد "حماٌة المستهلن فً التجارة اإللكترونٌة" فوزي دمحم سامً، 1
 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                             آلُاث جٍُى

 :الخهىنُت وألامً اإلاٗلىماحي (4

ً ٖلى الخٗامل بهظٍ الخجاعة بضواعي الخىٝ مً ال٨ك٠             بن مً بحن ما ٌٗغ٢ل همى الخجاعة ؤلال٨تروهُت َى بٖغاى ال٨ثحًر

ملُاث التزوٍغ م املخٟىْت باإلؾاءة ٖو ٗاث . ًٖ زهىنُاةهم والخٗغى بلى بُاهاةهم وؤؾغاَع ولهظا ال بض مً اؾخدضار حكَغ

حر ألامان  جدىاو٫ اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت الىاحمت ًٖ الخٗغى للخ٤ في الخهىنُت، وجىُٓم مؿإلت الىؾاثل اإلاؿخسضمت لخٞى

. اإلاٗلىماحي والث٣ت بحن اإلاخٗاملحن ٖلى ٚغاع الدكٟحر ؤلال٨ترووي

 :خماًت اإلاؿتهل٪ (5

هٓغا ل٨ىن ٧اٞت حٗامالث الخجاعة ؤلال٨تروهُت جخم في ًٞاء اٞتراض ي باؾخسضام وؾاثل بل٨تروهُت، ٞةن اإلاؿتهل٪ ٨ًىن           

ٖغيت لٗملُاث الؿغ٢ت والٛل والاخخُا٫ وال٣غنىت، ولظل٪ ٞةن جد٤ُ٣ ٢بى٫ اٖخماص الخجاعة ؤلال٨تروهُت لضي اإلاؿتهل٪ 

 .ٌٗخمض ٖلى بىاء الث٣ت في َظا الىٕى مً اإلاباصالث

ت مً ؤلاحغاءاث مً بُجها بًجاص ٢ىاٖض واضخت لخدضًض البُاهاث التي حؿاٖض            وبن بىاء َظٍ الث٣ت ٌؿخضعي اجساط مجمٖى

ب في الخهى٫ ٖلُه مً زضماث ؤو بًاج٘، ٣ٞلت اإلاٗلىماث  ض الضزى٫ بلى الؿى١ الٗاإلاُت الزخُاع ما ًٚغ اإلاؿتهل٪ الظي ًٍغ

الخانت باإلاىخجاث والخضماث اإلاخىٞغة ٖلى ؤلاهترهِذ ؤو ٖضم نض٢ها ًجغ اإلاؿتهل٪ للى٢ٕى ضخُت ٚل واخخُا٫ ألهه ال ًخم٨ً 

 .مً ٞدو َظٍ البًاٖت

م ٧اٞت ٖملُاث الىهب والٛل، م٘ جبُحن             ولظل٪ ال بض مً حٗضًل ٢اهىن ال٣ٗىباث وؤلاحغاءاث الجؼاثُت لُخًمً ججٍغ

٣ت اإلاخبٗت لجم٘ ألاصلت في َظا الىٕى مً الجغاثم لخدضًض اإلاؿاولُت الجىاثُت .الٍُغ
1 

ت (6  :اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

بن الُاب٘ الغ٢مي للمٗلىماث والبرمجُاث اإلاخىاحضة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهِذ، ؾهل ٦ثحرا مً ٖملُت وسخها والخٗضي ٖلى         

بنضاعاث اإلابضٖحن في مُاصًً ألاصب، الٗلم، بغامج الخاؾىب و٧اٞت اإلاهىٟاث الغ٢مُت اإلايكىعة ٖلى الكب٨ت، لظل٪ مً 

ت لدكمل ٗاث اإلاىٓمت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ ت ؤلال٨تروهُت ٧إؾماء الىُا٢اث،  ألاَمُت بم٩ان حٗضًل الدكَغ خماًت الٗالماث الخجاٍع

وجإمحن بصاعة خ٣ى١ اليكغ الغ٢مُت ٖلى ف ب٨ت ؤلاهترهِذ، م٘ اؾخدضار مىاص حؿاٖض ٖلى م٩اٞدت الخٗضي ٖلى ٧اٞت خ٣ى١ 

ت اإلاخٗل٣ت بخُب٣ُاث وهٓم الخجاعة ؤلال٨تروهُت  .اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ُت (7  :الخضماث اإلاهٞغ

ُت، خُث حُٛي َظٍ          ٗاث مخٗل٣ت باألمىا٫ ؤلال٨تروهُت وج٨ىىلىحُا الخضماث اإلاالُت واإلاهٞغ ال بض مً وي٘ حكَغ

ُت اإلاخىىٖت واإلاهاٝع ؤلال٨تروهُت ل ؤلال٨ترووي والبُا٢اث اإلاهٞغ ٗاث ٧ل املجاالث اإلاخٗل٣ت بىٓم الخدٍى .الدكَغ
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. ، مرجع سبك ذكره "2012-2007

 .82، مرجع سبك ذكره، ص "طبٌعة التجارة اإللكترونٌة وتطبٌماتها المتعددة" بلماسم، طوباش علً، ريیزا-  2

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                            آلُاث جٍُى

 : الا٢خهاصًت واإلاالُتلُغ١ ا: اإلاُلب الغاب٘

حٗض الخ٨ىمت املخغ٥ الغثِس ي والٟاٖل لال٢خهاص، ٞبةم٩انها اجساط مجمىٖت مً الخضابحر وؤلاحغاءاث الا٢خهاصًت            

حر ٢ىة الضٞ٘ الالػمت لجمُ٘ ؤَغاٝ مجخم٘ اإلاٗلىماث لخبني الخجاعة ؤلال٨تروهُت . واإلاالُت التي مً قإنها جٞى

 :الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الخام والخ٨ىمت (1

بت في بىاء مجخم٘ اإلاٗلىماث ًخُلب جيؿ٣ُا وج٩امال بحن ال٣ُإ الخ٨ىمي والخام، لخخاح ل٩ل ٢ُإ ٞغنت           بن الٚغ

٘ الخدى٫ هدى َظا املجخم٘ ٞمكغوٕ الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٦جؼء مً مجخم٘ . ال٣ُام بالضوع اإلاىىٍ به في بًجاص آلُاث حؿَغ

غ  اإلاٗلىماث ال ًم٨ً ؤن ج٣ىم به الخ٨ىمت وخضَا، بل ال بض مً بؾىاص ال٣ُاصة لل٣ُإ الخام، وجُٟٗل صوعٍ في مجا٫ جٍُى

ت الاهُال١ ويمان مكاع٦خه في جدضًض الغئٍت والخسُُِ وبٖضاص ال٣ىاٖض  َظٍ الخجاعة ب٩اٞت ؤبٗاصَا، مً زال٫ بُٖاثه خٍغ

 .والىٓم وؤلاحغاءاث الالػمت لخُب٤ُ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، وج٣ُُم ومخابٗت جىُٟظ َظا اإلاكغوٕ

ت لل٣ُإ الخام ومىاعصٍ في جىُٟظ مكغوٖاث         ُٞم٨ً ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؤن جخم الاؾخٟاصة مً الخبرة وال٣ضعة الاؾدثماٍع

خم  الم والاجها٫، وزل٤ وؾاثل طاث حضوي ا٢خهاصًت إل٢امت البيُت الخدخُت والخضماث الالػمت للخُب٣ُاث، ٍو ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

حر ٞغم  طل٪ مً زال٫ قغا٧اث بحن ال٣ُاٖحن في اإلاكغوٖاث ؤلاهخاحُت والخضمُت، وفي ٢ُاٖاث الهىاٖت والخٗلُم، وجٞى

ب، باإلياٞت بلى جيؿ٤ُ ل حؼء َام  الخضٍع غ، وجىلي ال٣ُإ الخام مؿاولُت جمٍى وجباص٫ الخبرة بكإن هخاثج البدث والخٍُى

.مً محزاهُاث َظا الىمِ مً ألابدار
1 

٦ما ال بض مً الؿعي بلى حٗبئت اإلاىاعص الخ٨ىىلىحُت ال٣ُإ الخام ألاحىبي، مً زال٫ بدث ؾبل حظب ال٣ُإ الخام 

الٗالمي للضزى٫ في قغا٧اث م٘ ال٣ُإ الخ٨ىمي، وما ؾ٨ُىن لظل٪ مً جإزحر بًجابي ٖلى ه٣ل الخ٨ىىلىحُا وجىَُجها في 

 .الجؼاثغ

: جىمُت وحصجُ٘ اإلااؾؿاث للخدى٫ بلى الخجاعة ؤلال٨تروهُت (2

بال ؤن ما . (1) ًىحض اجٟا١ ٖالمي ؤن ال٣ُإ الخام ًلٗب الضوع الٟاٖل والغثِس ي في همى واػصَاع الخجاعة ؤلال٨تروهُت           

ت التي ؾخٟخذ لها آٞا٢ا واؾٗت، ٣ٞغاع َظٍ  ًمحز ماؾؿاث َظا ال٣ُإ في الجؼاثغ َى ه٣و اَخمامها بهظٍ الخ٣ىُت الخجاٍع

ولظل٪ ال بض ؤن جلٗب الخ٨ىمت . الكغ٧اث في جبني جُب٣ُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت ًخإزغ بمجمىٖت مً الخدضًاث واإلاٗى٢اث

ت صوعا بًجابُا، مصجٗا ومدٟؼا لهظٍ الكغ٧اث لخُٗٓم اؾخسضامها للخجاعة ؤلال٨تروهُت وعٞ٘ مؿخىي الىعي لضيها  الجؼاثٍغ

.بالٟغم والخدضًاث التي حك٩لها َظٍ الخجاعة
2 
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 .2006 أفرٌل 18 و 17تأهٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة، جامعة حسٌبة بن بوعلً، الشلف، ٌوم 

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ        الٟهل الثاوي                                             آلُاث جٍُى

حر بيُت جدخُت مخُىعة مً قب٩اث الاجهاالث والخجهحزاث وجىمُت الىعي لضي اإلااؾؿاث            ًٟٞال ًٖ ٢ُام الخ٨ىمت بخٞى

حر ٢ىاٖض البُاهاث التي جدخىي ٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت  بُت، وجٞى بإَمُت الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً زال٫ الضوعاث والبرامج الخضٍع

مؿاٖضة للكغ٧اث ٖلى اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت، ٞةن الخ٨ىمت حصج٘ َظٍ الكغ٧اث ٖلى امخال٥ مىا٢٘ للخجاعة ؤلال٨تروهُت 

ت اإلاهاعاث الظاجُت للكغ٧اث إلصاعة َظٍ اإلاىا٢٘، وبصاعة الٗال٢ت باإلاؿتهل٪  مً زال٫ مؿاٖضةها في ٖملُت الخهمُم وج٣ٍى

بُت لكغ٧اث ججاعة بل٨تروهُت ًجب الا٢خضاء  ؤلال٨ترووي، وجىمُت ٢ضعاةها لدؿلُم البًاٖت اإلاباٖت، باإلياٞت لىي٘ هماطج ججٍغ

 .بها

٣ُت ؤو            ت ومىا٢٘ حؿٍى ٦ما ًم٨ً بوكاء ؾلؿلت مً الكغ٧اث اإلاهخمت بالخجاعة ؤلال٨تروهُت، وججمُٗها إلوكاء قب٩اث ججاٍع

اصة عوابِ الخٗاون بحن َظٍ اإلايكأث، وجضُٖم اإلاٗامالث واله٣ٟاث بُجها  بىاباث بل٨تروهُت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهِذ، ةهضٝ بلى ٍػ

٤ الاجها٫ اإلاباقغ  .ًٖ ٍَغ

ومً بحن ما ٌصج٘ ؤًًا اإلااؾؿاث لخبني زُاع الخجاعة ؤلال٨تروهُت َى خهىلها ٖلى مؿاٖضاث مالُت جخًمً جسهُو            

٘، وج٣ضًم الدؿهُالث الالػمت للخهى٫ ٖلى ال٣غوى بإ٢ل الٟىاثض . مىدت لضٖم َظٍ اإلاكاَع

ا املخىع ألاؾاس ي لل٣ُإ            مً حهت ؤزغي ال بض مً جىحُه ؤ٦بر صٖم واَخمام للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت باٖخباَع

الخام الجؼاثغي، وبالخالي ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا مدىعٍا في صٞ٘ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، هٓغا للٟغم الىاؾٗت التي ج٣ضمها 

٘، ولظل٪ ال بض مً جظلُل الهٗىباث التي جىاحهها للٗب الضوع اإلاىىٍ بها ومً َىا بغػث الخاحت ل٣ُام . الخجاعة لهظٍ اإلاكاَع

وجٟخذ لها آٞا١ . ماؾؿاث حضًضة جإزظ بُضَظٍ اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وج٠٣ بلى حاهبها وحؿاٖضَا في خل مكا٧لها

، ٞال بض مً حصجُ٘ وصٖم (1)الىمى والخُىع وجبني جُب٣ُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت وهي ما ؤنبذ ًُل٤ ٖلحها الخايىاث 

الخايىاث الخ٨ىىلىحُت ألنها بَاع مخ٩امل مً الخضماث والدؿهُالث والاؾدثماعاث وآلالُاث اإلاؿاهضة والتي جغعى اإلاكغوٖاث 

اإلاخٗل٣ت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث والخجاعة ؤلال٨تروهُت، وحؿاٖضَا ٖلى البضء بهىعة صخُدت، ٦ما حؿاٖض 

ت ؤلال٨تروهُت ٗها والخدى٫ بلى همِ اإلاباصالث الخجاٍع .اإلااؾؿاث ال٣اثمت للخىؾ٘ في مكاَع
1 

غ وجىىَ٘ اله٩ُل الا٢خهاصي (3  :جٍُى

حٗبئت   ًخُلب   الخجاعة    َظٍ   ٞاػصَاع   ُٞه،    ًضوع    ما   ح٨ٗـ بن الخجاعة ؤلال٨تروهُت هي ع٦ً مً ؤع٧ان الا٢خهاص         

عي   ؤلاهخاج    همِ    ٖلى  ٧اٞت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت لخضمتها، بال ؤن ما ًمحز ٩َُل الا٢خهاص الجؼاثغي ؤهه ٢اثم الظي   الَغ

ت   بل٨تروهُت   ججاعة ًهٗب ج٨ُُٟه م٘ مخُلباث الخجاعة ؤلال٨تروهُت والا٢خهاص اإلاٗغفي، ٞلً ج٨ىن َىا٥    لم   ما    حؼاثٍغ

ت لخل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت، لظل٪ ال بض مً جىمُت ال٣ُاٖاث التي حك٩ل  ًخٛحر    َظا الا٢خهاص لُهبذ ٢اصعا ٖلى اؾخٛال٫ اإلاٗٞغ

ض ال٣ضعة الخىاٞؿُت إلاىخىحاث َظٍ ال٣ُاٖاث في ألاؾىا١ املخلُت والٗاإلاُت ؾىاء مً  ؤؾاؾا لهظا الىمِ مً الخجاعة ختى جٍؼ

. الجىصة ؤو ألاؾٗاع خُث
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غ ال٣اٖضة ؤلاهخاحُت اإلاىاؾبت للخجاعة ؤلال٨تروهُت ًٟترى جغ٦حز الجهىص ٖلى جىمُت الؿل٘ الاٞترايُت و٢ُإ      ٦ما ؤن جٍُى

ت  . ٖلى هدى ًدىاؾب م٘ َبُٗت الخجاعة ؤلال٨تروهُت (مثل ٢ُإ الؿُاخت والى٣ل)الخضماث الخجاٍع

غ (4 ٘ مٗض٫ ؤلاهٟا١ ٖلى ؤوكُت البدث والخٍُى  :ٞع

ت وجبني الخجاعة ؤلال٨تروهُت             غ الخ٨ىىلىجي، ٞالضزى٫ في ا٢خهاص اإلاٗٞغ غ ؤخض ؤَم حىاهب الخٍُى ًمثل البدث والخٍُى

ٌؿخضعي يغوعة الخغوج مً الىٓغة ال٣ًُت ل٣ُإ البدث ٖلى ؤهه ال ًد٤٣ ٢ُمت مًاٞت، وججؿُض طل٪ بىي٘ زُت بدث 

ت  اصة طزحرة اإلاٗٞغ غ في ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث حؿتهضٝ اؾخ٣ُاب الباخثحن الٗلمُحن والاؾخٟاصة مً زبراةهم لٍؼ وجٍُى

الم والاجها٫ غ مىخجاث وزضماث حضًضة مخٗل٣ت بخ٨ىىلىحُا ؤلٖا . الٗلمُت واؾخٗمالها في بهخاج وجٍُى

غ،             ٘ البدث والخٍُى اصة في ؤلاهٟا١ املخهو اإلاكاَع ٞال بض مً بٖاصة ٩َُلت ؤلاهٟا١ الخ٨ىمي وجغقُضٍ في ؾبُل بحغاء ٍػ

ضص مً الكغ٧اث  ت والضولُت ٖو ووي٘ مغا٦ؼ بدث ج٨ىن في نىعة جدالٟاث جًم الجامٗاث واإلااؾؿاث البدثُت الجؼاثٍغ

. املخخهت في َظا املجا٫

غ هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي (5  :جٍُى

ت واهدكاع جُب٣ُاةها، َى يغوعة اؾدبضا٫ الىٓام             بن مً بحن اإلاخُلباث الغثِؿت لىمى الخجاعة ؤلال٨تروهُت الجؼاثٍغ

ت ؤن حؿإع  الخ٣لُضي للضٞ٘ والؿضاص بىٓام بل٨ترووي ًخماش ى م٘ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت، ٞالبض ٖلى الضولت الجؼاثٍغ

بدصخُو ألاويإ الغاَىت وجدضًض اخخُاحاث َظا الىٓام ؤلال٨ترووي الخضًث، وبىاء ٖلُه ج٣ىم بدىُٟظ بغهامج ؤو زُت 

اث، ٖلى ٚغاع البُا٢اث الاثخماهُت والظ٦ُت  غ ألاؾالُب ألاؾاؾُت الكاجٗت الاؾخٗما٫ لدؿضًض اإلاضٖٞى قاملت لٗهغهت وجٍُى

اث الال٨تروهُت وجىؾ٘ ٢اٖضة اإلاخٗاملحن بالىؾاثل الال٨تروهُت  والى٣ىص الال٨تروهُت، ٦ما ًخٗحن ٖلى الجؼاثغ ؤن حؿهل اإلاضٖٞى

ؾىاء ٧اهىا ججاع ؤو مؿتهل٨حن، وطل٪ مً زال٫ وكغ الىعي والث٣ت بإمان َظٍ الىؾاثل، ووي٘ جدٟحزاث مً قإنها صٞ٘ الخجاع 

ا ٖبر ٧اٞت  ت ووكَغ لالٖخماص ٖلى ؤؾلىب الضٞ٘ الال٨ترووي بضال مً الضٞ٘ الى٣ضي، وجىٞحر ٖضص ٦بحر مً ه٣اٍ الضٞ٘ والدؿٍى

حر . ؤعحاء التراب الىَني ٦ما البض مً بُٖاء البىى٥ صوعا ٞٗاال في صٞ٘ عجلت حٗمُم وؾاثل الضٞ٘ الخضًثت، وطل٪ مً زال٫ جٞى

٘ جضاو٫ الى٣ىص الال٨تروهُت، وحصجُ٘ َظٍ البىى٥ ٖلى زىى  لهظٍ البىى٥ للخبراث الالػمت والخ٨ىىلىحُا ال٨ُٟلت بدؿَغ

. ججغبت بنضاع َظٍ الى٣ىص الال٨تروهُت ب٩ل ؤق٩الها وؾىاء ٧اهذ مدلُت ؤو بترزُو مً الكب٩اث الٗاإلاُت

 :جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ (6

الم والاجها٫ وزضماث الىٟاط بلحها مً زال٫           ال بض ؤن حؿعى الخ٨ىمت بلى جسٌُٟ ؤؾٗاع مىخجاث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

بُت للكغ٧اث الٗاملت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث   خذ الباب للمىاٞؿت، ومىذ بٖٟاءاث يٍغ زىنهت ٢ُإ الاجهاالث ٞو
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الم والاجها٫ اإلاؿخىعصة لُخاح  والاجهاالث والخجاعة ؤلال٨تروهُت وجسٌُٟ الغؾىم الجمغ٦ُت ٖلى مىخجاث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ا (1)إلاٗٓم ٞئاث املجخم٘ الخهى٫ ٖلحها اصة الخىحه هدى اؾخحراص َظٍ اإلاىخجاث بض٫ جهضًَغ .زهىنا م٘ ٍػ
1 

 2020جُىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  ؾىت : اإلابدث الثالث

 ؤؾباب جإزغ الجؼاثغ في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؾاب٣ا: اإلاُلب ألاو٫ 

ماػلذ الجؼاثغ حٗاوي الخسل٠ اإلالخىّ ًٖ الغ٦ب الٗالمي في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا        

غح٘ طل٪ بلى الٗضًض مً ألاؾباب ؤَمها  : وؤلاهترهذ، ٍو

٨ٞما ؤقغها ؾاب٣ا ؤن ٣ِٞ و ؤٞغاص ًمخل٨ىن َاجٟا زابخا مً بحن ماثت ٞغص في الجؼاثغ ؾىت : ي٠ٗ البيُت الخدخُت لالجهاالث- 

 ٞغص م٣ابل ماثت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت؛ بياٞت بلى اهسٟاى وؿبت اقترا٧اث الىُا١ الٍٗغٌ الثابذ والتي 39، م٣اعهت م٘ 2015

ٌ 29 بطا ما ٢ىعهذ م٘ الضو٫ اإلاخ٣ضمت 2015 ؤٞغاص م٣ابل ماثت ٞغص ؾىت 4لم جخجاوػ   ٞغص م٣ابل ماثت، ٦ظل٪ ٞالىُا١ الٍٗغ

 لم ٌكمل ٧ل الىالًاث ومً َٝغ اإلاخٗاملحن الثالر 2017اإلاخى٣ل في الجؼاثغ ٞهى ماػا٫ في اإلاهض ٦ما ؤن اهدكاٍع ولٛاًت ؾىت 

ؾىت % 86للهاج٠ الى٣ا٫ في خحن هجض اؾخسضامه في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٢ض ججاوػ الٗكغ ؾىىاث ٦ما ؤن وؿبخه ٢ض ججاوػث 

ا ٖبر الؼمً بال ؤنها ب٣ى مخضهُت بطا ما ٢اعهاَا م٘ الضو٫ 2015 م مً همَى ، ٦ما ؤن وؿبت اقترا٧اث الاهترهذ ٦ظل٪ وبالٚغ

 .2015 ٞغص ؾىت 100 ٞغص مً ؤنل 37 ٞغص مً ؤنل ماثت ٞغص في خحن ؤن الجؼاثغ لم جخجاوػ 83اإلاخ٣ضمت والتي ججاوػث 

ٖضم مىا٦بت ال٣ُإ البى٩ي للخُىعاث الخضًثت في مجا٫ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي والتي حٗخبر ألاصاة اإلاؿخسضمت في بجمام - 

 .اله٣ٟاث مالُا

ا-  حَر  .ٖضم بًالء الجهاث املخخهت إلاىيٕى الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً زال٫ التروٍج له باإلااجمغاث وألاًام الٗلمُت ٚو

ُت، الٛل، -  ما٫ ؤلال٨تروهُت و بك٩ل ؤؾاس ي اإلاخٗل٣ت باإلاٗامالث اإلاهٞغ ٗاث وال٣ىاهحن اإلاىاؾبت لخىُٓم ألٖا ي٠ٗ الدكَغ

 .التزوٍغ والؿغ٢اث ؤلال٨تروهُت

ض مً -  ٗاث اإلاخٗل٣ت بدىُٓم مٗامالث الخجاعة ؤلال٨تروهُت ألٍػ غث ٖلى ٖلى ٢اهىن واخض له 16جإزغ الدكَغ  ؾىت، ٞالجؼاثغ جٞى

الم والاجها٫ الظي ٌٗىص لؿىت  ض وج٨ىىلىحُا ؤلٖا ض وج٨ىىلىحُا الاجها٫ 2000ٖال٢ت ب٣ُإ البًر ى ٢اهىن البًر ال٣اهىن )، َو

ض مً حؿٗت ؾىىاث والظي ؤَخل٪ ٖبر الؼمً بؿبب الخُىعاث التي قهضَا ٢ُإ الاجهاالث في الجؼاثغ مثل  ( 03/2000 وألٍػ

 .اؾخدضار وػاعة لال٢خهاص الغ٢مي وصزى٫ زضمت الجُل الثالث والغاب٘ لالهترهذ في الجؼاثغ

.الخإزغ ال٨بحر في بنضاع ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للخجاعة ؤلال٨تروهُت والخهض٤ً ؤلال٨ترووي ٖمىما في الجؼاثغ- 
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اث ال٣ضعة الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت م٘ ٖضص مخىاي٘ مً الٗلماء والباخثحن؛-  غ واهسٟاى مؿخٍى  جضوي ؤوكُت البدث والخٍُى

 .ٖضص ال٨ىاصع الٟىُت، ال٣اهىهُت والخىُٓمُت الٗاملت في مجا٫ الا٢خهاص الاٞتراض ي اهسٟاى- 

ضم ٞخذ مجا٫ ٦بحر للمىاٞؿت في مجا٫ الهاج٠ الى٣ا٫ ومؼوصي الاهترهذ -  اخخ٩اع ٢ُإ الاجهاالث الثابخت مً َٝغ الضولت ٖو

 .مما ًازغ بظل٪ ٖلى ج٩لٟت اؾخسضام الاهترهذ وزضماةها

م مً اهسٟاى وؿبت ألامُت بلى: ألامُت والجهل الظي ٌِٗكه املجخم٘ الجؼاثغي -   م٣اعهت بؿىت 2016ؾىت   % 12.33 وبالٚغ

حن ٌٗاهىن ألامُت مما % 22.3 وم٣اعهت بؿىىاث ؾاب٣ت خىالي% 14 ما ٣ًاعب 2015 ، بال ؤن خىالي زمـ مالًحن مً الجؼاثٍغ

 .ؾِك٩ل طل٪ ٖاث٣ا في اؾخسضام ؤلاهترهذ والخجاعة ؤلال٨تروهُت

حن ٌٗاهىن -  ت، ومً اإلاٗغوٝ ؤن الجؼاثٍغ ؤخاصًت اللٛت اإلاؿخسضمت في حل اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت واإلاخمثلت في اللٛت الاهجلحًز

. ٢هىعا في ٞهمها

 جُىع مغجبت الجؼاثغ في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت: اإلاُلب الثاوي

 ٖاإلاُا والـ 80 مغجبت في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت لخدخل بظل٪ اإلاغجبت 29ج٣ضمذ الجؼاثغ بـ         خؿب مى٢٘ الكغو١ الجؼاثغي 

٣ُا ٞجاءث في اإلاغجبت الغابٗت11  . ٖغبُا ؤما اٍٞغ

غ ألازحر الهاصع ًٖ ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت خى٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤن الجؼاثغ اخخلذ           وؤوضر الخ٣ٍغ

٣ُا و4 ٖاإلاُا و80اإلاغجبت   . مٛاعبُا بٗض جىوـ2 ٖغبُا و11 اٍٞغ

ضة له حاء ٞحها             ض وج٨ىىلىحُا ؤلاجها٫ ابغاَُم بىمؼاع بهظا الاهجاػ ٖبر حٍٛغ  29الجؼاثغ جخ٣ضم بـ“مً حاهبه ؤقاص وػٍغ البًر

غ ناصع ًٖ ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت خى٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت، مىخ٣لت مً اإلاغجبت  ٣ا آلزغ ج٣ٍغ  109مغجبت ٖاإلاُا ٞو

٣ُا4 ٖاإلاُا، و80بلى   .” بٍٞغ

َظا الخدؿً ًغح٘ بلى حهىص الضولت في مجا٫ حٗمُم اؾخٗما٫ ألاهترهذ وؤلاصماج اإلاالي و٦ظا جدؿً جغجِب “وؤياٝ            

ض الجؼاثغي  . ”البًر

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت، ابغاَُم بىمؼاع، الثالزاء، بهه ًخم بك٩ل ٦بحر ٖلى اإلااؾؿاث الهٛحرة  ٢ا٫ وػٍغ البًر

.واإلاخىؾُت في جغ٢ُت وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، وطل٪ ٖبر ابخ٩اع الخُب٣ُاث
1 
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المي والخدؿِس ي خى٫ حٗمُم اؾخسضام وؾاثل              وؤ٦ض الىػٍغ، زال٫ هضوة صخُٟت هٓمذ ٖلى َامل الُىم الىَني ؤلٖا

ت حٗمل ٖلى جدؿحن مغا٣ٞت الكباب وحؿهُل الاؾدثماع في املجا٫“الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، ؤن   .”صاثغجه الىػاٍع

مؿخ٣بل الخجاعة ؤلال٨تروهُت في بالصها ًخى٠٢ ٖلى مضي حٗمُم اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في “وؤقاع الىػٍغ ؤن             

خماص ٖلى الُا٢اث الكباهُت في جىؾُ٘ وحٗمُم الضٞ٘ ؤلال٨ترووي بالجؼاثغ“، مًُٟا ؤهه ”مسخل٠ الخٗامالث  .”ؾِخم ؤلٖا

دحن م٘ الكباب وؾىٗخمض ٖلحهم للىنل بلى جىهِب وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي مُضاهُا“: وؤوضر بىمؼاع ٢اثال              .”٦ىا نٍغ

جهم لخىهِب الىؾاثِ بالخالي ؾ٨ُىن َىا٥ وكاٍ نُاهت “وؤقاع الىػٍغ ؤن              ؾ٨ُىن َىا٥ اٖخماص مً ؤحل ج٨ٍى

 .”طل٪ ؾُم٨ً مً زل٤ مىانب قٛل ٦بحرة“، مكحرا في الؿُا١ طاجه ؤن ”مُضاهُا

ان الىَني في الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٌؿمذ بخجؿُض زُىاث واؾٗت هدى جدؿحن الخضماث الٗمىمُت              وؤياٝ ؤن ٦ؿب الَغ

 .لٟاثضة اإلاىاَىحن

ت واإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاىيىٖت جدذ بقغاٞه إلاغا٣ٞت وحؿهُل              وؤٖغب الىػٍغ ًٖ اؾخٗضاص ال٣ُإ بهُا٧له اإلاغ٦ٍؼ

الم والاجها٫  .اؾدثماعاث الكباب في مجا٫ ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا

ٗالُاث املجخم٘               ُىن ٞو قضص ببغاَُم بىمؼاع ؤن اإلاىٓماث التي ًىًىي جدتها اإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن والخجاع والخٞغ

 .اإلاضوي لضيهم صوع باعػ لضٖم َظا مؿعى حٗمُم وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي
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غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ                الٟهل الثاوي                                           آلُاث جٍُى

 

 

 

 زاجمت الٟهل الثاوي

وبظل٪ ه٨ىن ٢ض جىنلىا بلى مً زال٫ ما ؾب٤ ٖغيه مً مٗلىماث وجٟانُل جخٗل٤              

بالخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤن ما جم٨ىذ مً جد٣ُ٣ه مً هجاح لم ًخى٠٢ ؤزٍغ ٣ِٞ ٖلى الباج٘ ؤو 

ى  اإلاكتري ؤو ٧لحهما ول٨ىه امخض ألن ًهبذ الا٢خهاص الضولي والٗالمي بك٩ل ٖام في خا٫ ؤًٞل َو

ما ؤوضخذ ؤلاخهاثُاث التي ؤوضخذ ؤن ؤعباح الخجاعة ؤلال٨تروهُت بالبلض الىاخض جخسُى اإلاالًحن 

بما ٣ًط ي ٖلى الٗضًض مً اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ومً بحن جل٪ اإلاك٨الث البُالت 

 مً بوكاء وجإؾِـ مخجغ 
ً
والغ٦ىص الا٢خهاصي، لظل٪ ؤنبذ ال٨ثحر مً الخجاع ؤو اإلابخضثحن بضال

٤ ؤلاهترهذ ٤ له وللمىخجاث ًخجهىن بلى الخجاعة والبُ٘ ًٖ ٍَغ ظا ما .وال٣ُام بالضٖاًت والدؿٍى  َو

ؤنبذ مم٨ىا في الجؼاثغ بًٟل املجهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الضولت بخىٞحر ٧ل الىؾاثل الالػمت 

 .لخىؾُ٘ الخجاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ
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 زاجمت ٖامت

 

 

 

 



 

 

 زاجمت ٖامت      

 الخاجمت ٖامت

ؤنبذ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي َى املخغ٥ الغثِس ي لال٢خهاص الٗالمي في ٖالم َٛذ ُٞه لٛت         

ى ما حٗل الٗضًض  ا ٣ًاؽ بمضي جبىحها لهظٍ الخ٨ىىلىجي ، َو ت ، وؤيخى جُىع ألامم واػصَاَع مٗٞغ

ا لخضمت الا٢خهاص بإؾٍغ الؾُما  مً صو٫ الٗالم جضع٥ ؤَمُت َظٍ الخ٨ىىلىحُا وحؿعى لدسخحَر

 .الجاهب الخجاعي مىه 

بن الاَخمام بالخجاعة ٖلى الىؾُِ ال٨ترووي صلُل ٖلى وعي ا٢خهاصي هاضج ، َظٍ الخجاعة             

التي ٧اهذ مجغص خلم ٞغيذ الُىم هٟؿها في جدضًض اإلاؿخ٣بل الا٢خهاصي للضو٫ ، وؤنبدذ 

ت زُالُت في مسخل٠ ؤهداء اإلاٗمىعة  الىمِ الغثِس ي لليكاٍ الخجاعي ، ٣ٞض همى حجمها بؿٖغ

ا للؼمً واإلاؿاٞاث وازتزالها للخ٩ال٠ُ  ا زانت ازخهاَع  .بؿبب اإلاؼاًا الٗضًضة التي جىَٞغ

لٗل ججاعب بٌٗ الضو٫ الٗغبُت التي حكهض جدىالث ٦بحرة لالهخ٣ا٫ الٗالم الغ٢مي ، َى ا٦بر             

خاٞؼ لدصجُ٘ الجؼاثغ ٖلى اؾدُٗاب َظٍ الخٛحراث الخ٨ىىلىحُت الهاثلت ومىا٦بت الى٣لت الىىُٖت ، 

. وزىى ججغبت الخجاعة الال٨تروهُت لالؾخٟاصة مً مؼاًا جُب٣ُها 

 :هخاثج صخت الٟغيُاث

ل٣ض جد٣٣ذ الٟغيُت ألاولى ؤهه ًخإزغ جُىع الخجاعة ؤلال٨تروهُت بخإزغ جُىع  وؾاثل الضٞ٘ - 

 .والصخً ألنها جلٗب صوع ٦بحر في َظا الىٕى مً الخجاعة

٣ُا ولِؿذ في بضاًاث وكإة -  لم جخد٤٣ الٟغيُت الثاهُت ألن الجؼاثغ جدخل اإلاغجبت الغابٗت اٍٞغ

 .الخجاعة ؤلال٨تروهُت



 

 

ل٣ض جد٣٣ذ الٟغيُت الثالثت ؤن الخجاعة ؤلال٨تروهُت مخُىعة في الجؼاثغ بضلُل اإلاغجبت التي - 

٣ُا  .جدخلها ٖاإلاُا وبٍٞغ

 :هخاثج الضعاؾت

:  و٢ض جىنلىا مً زال٫ حصخُهىا وجدلُلىا إلاىيٕى الٗهغ بلى الىخاثج الخالُت 

الم والاجها٫-   الخجاعة الال٨تروهُت ٖباعة ًٖ مىهج خضًث لألٖما٫ ٌٗخمض ٖلى ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

غاٝ مخٗضصة ؾىاء ٧اهىا  زانت الاهترهذ الاهجاػ ٧اٞت الٗملُاث اإلاخهلت ب٣ٗض اله٣ٟاث بحن ألَا

ماؾؿاث ؤو َُئاث خ٨ىمُت ؤو ؤٞغاص خُث جخدضص جهيُٟاث َظٍ الخجاعة بىاءا ٖلى الٗال٢ت بحن 

غاٝ  . َاالء ألَا

  بضؤث جُب٣ُاث الخجاعة الال٨تروهُت في ؾىىاث الدؿُٗىاث مً مجغص مٗامالث مالُت بلى-

 مٗامالث ؤزغي حكمل مجمىٖت مً الخُب٣ُاث وألاوكُت التي جماعؾها الكغ٧اث بىاؾُت وؾاثل

الاجهاالث الال٨تروهُت ، ٞالخجاعة الال٨تروهُت ال ج٣خهغ ٖلى ٖملُت امخال٥ مى٢٘ ٖلى قب٨ت 

الن الال٨ترووي ، اليكغ الال٨ترووي ، قغاء ألاؾهم والؿىضاث ،  الاهترهذ ٣ِٞ ، بل جمخض بلى ؤلٖا

ت الال٨تروهُت ، الاؾدكاعاث الُبُت وال٣اهىهُت  .  الهٞغ

باء ، ٞهي- جيص ئ   بن الخٗامل بالخجاعة الال٨تروهُت ًٟغى ج٣بل الثىاثُت اإلاخباصلت مً اإلاؼاًا وألٖا

ال٣ُمت مً زال٫ مؿاٖضةها للماؾؿاث صون اٖخباع لدجمها لىلىج ألاؾىا١ الٗاإلاُت بإ٢ل و٢ذ 

 .وج٩لٟت ، ٦ما حؿاٖض ألاٞغاص ٖلى الخُاع الٗالمي للمىخجاث وبإعزو ألازمان

جُىع ٦بحر في جغجِب الجؼاثغ في الخهي٠ُ الٗالمي والٗغبي في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت وهي في - 

ظا صلُل ٖلى جُىع َظٍ الخجاعة في الجؼاثغ ٣ُا َو  اإلاغ٦ؼ الغاب٘ اٍٞغ

ٗت والؿهلت زانت م٘ جىٞحر قغ٧اث شخً مثل قغ٦ت -  ؾاَم جىٞحر وؾاثل الضٞ٘ والصخً الؿَغ

 .ًالُضًً التي حٗخبر ألاولى في الجؼاثغ مً خُث الخضماث
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 ٢اثمت اإلاغاح٘

 

 
 



 

 

 ٢اثمت اإلاغاح٘                                                      

 ال٨خب: 

ت - 1 الؿُض ؤخمض ٖبض الخال٤ ، الخجاعة الال٨تروهُت والٗىإلات ، ميكىعاث اإلاىٓمت الخىمُت ؤلاصاٍع

 . 2006ال٣اَغة ، 

ؤٞا١ الخايغ وجُلٗاث اإلاؿخ٣بل ، اإلا٨خبت الٗغبُت : اخمض دمحم ٚىُم ، ؤلاصاعة الال٨تروهُت  - 2

 . 2004اإلاىهىعة ، 

 . 2003، اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت ، ال٣اَغة ، 1ببغاَُم الِٗؿىي ، الخجاعة الال٨تروهُت ، ٍ  - 3

مٟاَُم واؾتراجُجُاث الخُب٤ُ في اإلااؾؿت ، صًىان : ببغاَُم بستي الخجاعة الال٨تروهُت  - 4

اث الجامُٗت ، ٍ   . 2005، الجؼاثغ ، 1اإلاُبٖى

صعاؾت ٣ٞهُت م٣اعهت ، صاع ال٨ٟغ - حما٫ ػ٧ي الجغصًلي ، البُ٘ الال٨ترووي للؿل٘ اإلا٣لضة ٖبر الاهترهذ  - 5

 . 2008الجامعي ، مهغ ، 

خؿً مٟٓغ الغػو ، م٣ىماث الا٢خهاص الغ٢مي ومضزل بلى ا٢خهاصًاث الاهترهذ ، مغکؼ البدىر ،  - 6

اى ،   . 2006الٍغ

ت ، 1زالض ممضوح ببغاَُم ، لىحؿدُاث الخجاعة الال٨تروهُت، ٍ-  7 ، صاع ال٨ٟغ الجامعي ؤلاؾ٨ىضٍع

2008 . 

 ، ميكإة اإلاٗاٝع للخىػَ٘ ، مهغ2َاع١ َه ، الدؿى٤ٍ والخجاعة الال٨تروهُت ، بنضاع  - 8

2005. 

ٖبض الٟخاح البُىمي حجاػي ، الخجاعة الال٨تروهُت وخماًتها ال٣اهىهُت ، صاع ال٨ٟغ الجامعي  - 9

ت ،   . 2004ؤلاؾ٨ىضٍع

 . 2003ٖؼة الُٗاع ، الخجاعة الال٨تروهُت بحن البىاء والخُب٤ُ ، ميكإة اإلاٗاٝع ، ب ٍ مهغ  - 10

 . 2008، صاع واثل لليكغ ٖمان ، E- Mangement ٖالء ٖبض الغػا١ الؿالمي ، ؤلاصاعة الال٨تروهُت - 11

 .2003، اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت، ال٣اَغة، مهغ، "الخجاعة ؤلال٨تروهُت" ببغاَُم الِٗؿىي، -12

ت " ببغاَُم ؾُض ؤخمض، -13 ٢اهىن الخجاعة ؤلال٨تروهُت والخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي و٢اهىن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 .2005 ، اإلا٨خب الجامعي الخضًث لليكغ والخىػَ٘، مهغ،"وألاصبُت
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 ٢اثمت اإلاغاح٘                                                      

ت، "آٞا١ الخايغ وجُلٗاث اإلاؿخ٣بل: ؤلاصاعة الال٨تروهُت" اخمض دمحم ٚىُم، -14 ، اإلا٨خبت اإلاهٍغ

 .2004اإلاىهىعة، مهغ، 

، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت "الخجاعة ؤلال٨تروهُت والٗىإلات" الؿُض ؤخمض ٖبض الخال٤، -15

ت، ال٣اَغة، مهغ،   .2006ؤلاصاٍع

، "ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث وجُب٣ُاةها في مجا٫ الخجاعة الى٣الت" ٖباؽ الٗال١، عی بل-16

ت، ٖمان، ألاعصن،   .2007اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ، "الدؿى٤ٍ وجدضًاث الخجاعة الال٨تروهُت" جى٤ُٞ دمحم ٖبض املخؿً، -17

2004. 

 املجالث والضوعٍاث 

ا ، ناصعة ًٖ املجلـ - 1 ؤجي باهي ، م٣اهي الاهترهذ ، جغحمت دمحم خمغوف ، مجلت مسخاعاث ٦ىصٌؿٍغ

٣ي للبدىر الاحخماُٖت ، مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘  www,u/um,nl/b85,htm ؤلاٍٞغ

ت اإلا٣ىماث .٥ مىهىعي ،ؤ. ؤ - 2 ٕ زلُٟي ، اهضماج ا٢خهاصًاث البلضان الٗغبُت في ا٢خهاص اإلاٗٞغ

٣ُا ، ٖضص   . 2006 ، حامٗت خؿِبت بً بىٖلي الكل٠ ، 04والٗىاث٤ ، مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

 ، 02بلُاؽ بً ؾاس ي ، الخٗا٢ض الال٨ترووي واإلاؿاثل ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بها ، مجلت الباخث ٖضص  - 3

  ، مخىٞغ ٖلى اإلاى2003٘٢حامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت ، 

www,rcweb,cued/d,net/rc2/7%200G%20BenSasi_1/pdf 

بل٣اؾم ػاًغي ، َىباف ٖلي ، َبُٗت الخجاعة الال٨تروهُت ، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ، مغ٦ؼ صعاؾاث  - 4

 . 2003 ، لبىان ، ُٟٞغي 288الىخضة الٗغبُت ، ٖضص 

الن في ْل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث لضي اإلااؾؿاث لضیزى ٖٟاٝ – 5  ، ٞٗالُت ؤلٖا

ت، مجلت الباخث ، ٖضص   . 2010- 2009 ، حامٗت ٢انضي مغباح ، وع٢لت ، 07الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

  اإلالخ٣ُاث والضوعاث 

اإلالخ٣ُاث  -ؤ
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 ٢اثمت اإلاغاح٘                                                      

ت للماؾؿت ؾاٖت ؤلانالخاث خالت ٢ُإ الاجهاالث  - 1 ان ، بٖاصة جإَُل اإلاىاعص البكٍغ عوقام بً ٍػ

ني خى٫ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت في الجؼاثغ واإلاماعؾت الدؿى٣ٍُت ، اإلاغ٦ؼ  في الجؼاثغ ، اإلالخ٣ى الَى

 . 2002 ماي 21 و 20الجامعي ، بكاع ، ًىمي 

ٖالوي دمحم الخؿً ، مىالي لخٓغ ٖبض الغػا١ ، مضازلت بٗىىان آلُاث الخجاعة الال٨تروهُت ٧إصاة  - 2

ت   لخُٟٗل الخجاعة الٗغبُت البُيُت ، اإلالخ٣ى الغاب٘ لٗهغهت هٓام الضٞ٘ في البىى٥ الجؼاثٍغ

ل 27و26وبق٩الُت اٖخماص الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ ، اإلاغ٦ؼ الجامعي ، زمِـ ملُاهت ،   اٍٞغ

2011 . 

ٞاجذ مجاَضي ، مضازلت بٗىىان الا٢خهاص الغ٢مي ومخُلباجه ، اإلالخ٣ى الضولي الغاب٘ خى٫ ٖهغهت  - 3

ت وبق٩الُت اٖخماص الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ اإلاغ٦ؼ الجامعي ،  هٓام الضٞ٘ في البىى٥ الجؼاثٍغ

ل 27 و 26زمِـ ملُاهت ،   . 2011 اٍٞغ

اإلااجمغاث  - ب 

اخمض ٖمغاوي ألاػع١ ٖبض هللا ، هٓام اإلاٗلىماجُت ، ال٣اهىن الجؼاثغي وا٢٘ وؤٞا١  - 1

اإلااجمغ الؿاصؽ الجمُٗت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الؿٗىصًت، البِئت اإلاٗلىماجُت آلامىت ، اإلاٟاَُم 

اى ، ًىمي  ٗاث والخُب٣ُاث ، الٍغ ل 07 و 06والدكَغ   ، مخىٞغ ٖلى اإلاى2010٘٢ ؤٍٞغ

www.infosècvrityconf,og/parers/13,pdf 

مىحر الخمؼة ، آلُاث واؾتراجُجُاث جُب٤ُ ؤلاصاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ ، مكغوٕ الجؼاثغ  - 2

هدى بصاعة ال٨تروهُت ٞٗالت :  همىطحا ، اإلااجمغ الٗالمي ألاو٫ لإلصاعة الال٨تروهُت 2013الال٨تروهُت 

ت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت الاقترا٦ُت الٗٓم  .2010  حىان04 في ، َغابلـ یللمجخم٘ الجماَحًر

ت ،  - 3 ت في جىُٓم اإلاٗامالث الال٨تروهُت اإلاضهُت والخجاٍع ُٗت الجؼاثٍغ غاء ، الخجغبت الدكَغ هاجي الَؼ

اإلااجمغ الٗلمي اإلاٛاعبي ألاو٫ خى٫ اإلاٗلىماجُت وال٣اهىن اإلاى٣ٗض بإ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا ، َغابلـ 

 .www,c,ly : ، مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘ 2009 اکخىبغ 29 و 28، 

 الىهىم ال٣اهىهُت 

ض 2000 ؤوث 05ماعر في  03/2000 ٢اهىن ع٢م - 1  ، الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبًر

ضة الغؾمُت   . 48 ، ٖضص 2000 ؤوث 06واإلاىنالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت ، الجٍغ
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خمم ألامغ2005 حىان 20 ماعر في 10/05 ٢اهىن ع٢م- 2  1975 ؾبخمبر 26اإلااعر في  58/75  ، ٌٗض٫ ٍو

ضة الغؾمُت ، ناصعة في   . 64 ، ٖضص 2005 حىان 26، اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض٫ واإلاخمم ، الجٍغ

 ، مخًمً ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالخى٢ُ٘ 2015 ُٟٞغي 01ماعر في  04/15 ٢اهىن ع٢م - 3

ضة الغؾمُت ، ناصعة في  . 06 ، ٖضص 2015 ُٟٞغي 10والخهض٤ً الال٨ترووي ، الجٍغ

ت وجىُٓمها 2002 حاهٟي 16ماعر في  48/02 مغؾىم عثاس ي ع٢م- 4  ، ًخًمً بوكاء الًٟاثُت الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت ، الهاصعة في  ملها ، الجٍغ . 05 ، ٖضص 2002 حاهٟي 20ٖو

ضة الغؾمُت 2005 ؤوث 23 اإلااعر في 06-05 ألامغ ع٢م - 5 ب، الجٍغ  ؤوث 28، اإلاخٗل٤ بم٩اٞدت التهٍغ

 .59، الٗضص 2005

 مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘".  اإلاخٗل٤ باإلاباصالث و الخجاعة الال٨تروهُت 2000 لؿىت 83 ال٣اهىن الخىوس ي ٖضص -6

www.arablaw.org. 

ض 2000 ؤوث 05 اإلااعر في 03-2000 ال٣اهىن -7 ، الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبًر

ضة الغؾمُت   .48، الٗضص 2000 ؤوث 06واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت، الجٍغ

خمم ألامغ ع٢م 2004 هىٞمبر 10 اإلااعر في 15-04 ال٣اهىن -8   اإلااعر في156-66، ٌٗض٫ ٍو

ضة الغؾمُت لُىم 1966 ًىهُى 08 . 71، الٗضص 2004 هىٞمبر 10 واإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىباث، الجٍغ

خمم ألامغ ع٢م 2005 حىان 20 اإلااعر في 10-05 ال٣اهىن ع٢م -9  ؾبخمبر 26 اإلااعر في 58-75، ٌٗض٫ ٍو

ضة الغؾمُت 1975٫  .64، الٗضص 2005 حىان 26  واإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض٫ واإلاخمم، الجٍغ
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 .www, c4arab, net :اإلاباصعة الٗغبُت لالهترهذ خغ  -  1

 .www,djlfa, info :مهُٟى صال٘ ، وا٢٘ الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ ه٣ال ًٖ مى٢٘  - 2

مٗلىماث مؿدىٟاة مً اإلاى٢٘ الال٨ترووي لكغ٦ت جإلُت اله٣ٟاث البى٨ُت اإلاكغ٦ت والخ٣لُضًت ٖلى  - 3

 .www,satim,dz,com :الغابِ 

الم والاجها٫ - 4 ض والخ٨ىىلىحُا ؤلٖا   ٖلىمٗلىماث مؿدىٟاة مً اإلاى٢٘ الال٨ترووي لىػاعة البًر

 .Www,mtpic,dz: الغابِ 

ني ملخى ألامُت وحٗلُم ال٨باع ، ٖلى - 5  مٗلىماث مؿدخٟاة مً اإلاى٢٘ الال٨ترووي للضًىان الَى
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 .Www,o,naea ,edu,dz :الغابِ 

هبُل ٖلي ، مسر للمدخىي الغ٢مي الٗغبي ، بغمجُاجه وجُب٣ُاجه وج٣ُُم اخخُاحاجه اللجىت  - 6

 .www,escwa,org : ، مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘ 2010الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لٛغبي ؤؾُا ، ماعؽ 

مدايغاث في م٣ُاؽ ج٨ىىلىحُا وهٓم اإلاٗلىماث في اإلااؾؿت الهٛحرة "  ببغاَُم بستي، -7

 .www.bbekhti.luedld.net/try_pdf/TIC.pdf :واإلاخىؾُت، مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي

، اإلاىؾىٖت الٗغبُت لل٨مبُىجغ وؤلاهترهِذ ٖلى "٠ُ٦ متى وؤًً: الخجاعة ؤلال٨تروهُت"  ؤهىع بؿام، -8

 .www.c4arab.com :، مخىٞغ ٖلى اإلاىonline٘٢الخِ 

الاحخمإ الٗالمي الؿاب٘ اإلاٗني بماقغاث الاجهاالث ج٨ىىلىحُا "  الاجداص الضولي لالجهاالث، - 9

 :مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي. ، ال٣اَغة2009 ماعؽ 5-3، "اإلاٗلىماث والاجهاالث 

www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/material/os-ar.html. 

10 - Www,CHIHAB,com/site/?page=Cgv 

11 -Www,nic,dz. 

12- www ,dzmaison,com . 

13 -www,dzmaison,com,op,cit. 

14 -www.ennaharonline.com. 
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 ملخو

ت وببغام اله٣ٟاث وال٣ٗىص التي               الخجاعة الال٨تروهُت هي ق٩ل مخُىع مً الخجاعة وحكمل ٧ل ألاوكُت الخجاٍع

بر قب٨ت الاجها٫ الضولُت الاهترهذ ؾىاء  جخم بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن باؾخسضام ج٣ىُاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖو

ت  اإلاىهج خُث اؾخٗملىا . جمذ ٖلى اإلاؿخىي املخلي ؤو اإلاؿخىي الضولي   الىنٟي  ٖىض الخٗغى بلى اإلاٟاَُم الىٍٓغ

 الضعاؾاث وألابدار الخٗل٣ت بالخجاعة   لىخاثج   الخٗغى ٖىض   الخدلُلي  واإلاىهج اإلاخٗل٣ت بالخجاعة الال٨تروهُت 

 بؿبب ه٣و ؤلام٩اهُاث التي    نٗبت  ما  الجؼاثغ هىٖا   في الال٨تروهُت وجىنلىا الى ؤن بضاًت الخجاعة ؤلال٨تروهُت

غة مً بهترهذ ووؾاثل صٞ٘ مخُىعة وشخً  ٘   ؤنبدذ آلان مخٞى  الى جُىع واهدكاع َظا الىٕى    ؤصي   َظا  و٧ل  قَغ

ظا ما بِىاٍ في     ؤػمت   ْل   في مً الخجاعة في الجؼاثغ وؾاَم في جد٤ُ٣ خاحُاث املجخم٘ والؼباثً زانت  ٦ىعوها َو

.   بدثىا

 

 :ال٩لماث اإلاٟخاخُت

   الخجاعة في الجؼاثغ  -  ؤلاهترهذ  -   الخجاعة الال٨تروهُت

 

Abstract : 

           E-commerce is an advanced form of commerce and includes all commercial activities and the 

conclusion of deals and contracts that take place between economic dealers using information 

technology techniques and through the international network of communication, the Internet, 

whether at the local level or the international level. Where we used the descriptive approach when 

exposed to theoretical concepts related to electronic commerce and the analytical approach when 

exposed to the results of studies and research related to electronic commerce, and we concluded 

that the beginning of e-commerce in Algeria is somewhat difficult due to the lack of capabilities 

that are now available from the Internet, advanced means of payment and legitimate shipping, and 

all this led To the development and spread of this type of trade in Algeria and contributed to 

achieving the needs of society and customers, especially in light of the Corona crisis, and this is 

what we showed in our research. 

 

Keywords : E-commerce  -  Internet -  Commerce in Algeria 


