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 28-25 اآليةسورة طه 



 شنش ٗعشفاُ

 مِ عادلا فإُ مل ذسرطٍع فنِ ٍرعيَا فإُ مل ذسرطٍع فأجة اىعيَاء، فإُ مل ذسرطٍع فال ذثغضٌٖ

 تعذ محذ اهلل ذثاسك ٗذعاىل حق محذٓ، ٗفقْا إلمتاً عَيْا عيى ٕزا اىْح٘ 

 " دلا ٍْحٔ ىْا ٍِ ذ٘جٍٔ ٗإسشاد عثذ اىالٗي عقثحّرقذً تاىشنش اجلضٌو ٗاىرقذٌش إىل ادلششف اىذمر٘س " 

 " عيى جٖذٓ ادلثزٗه ٍٗساعذذْا، إلمتاً ٕزا اىعَو عيى أمَو ٗجٔ خضري عقثح"  تسرارّٗشنش األ

 مَا ّشنش األتسرارج أعضاء اىيجْح ادلْاقشح دلْاقشرٌٖ ذلزٓ اىشتساىح

محح خلضش تاى٘ادي ممثيح تإداسذٖا ٗمجٍع أتساذزذٖا ٍٗ٘ظفٍٖا خاص ميٍح إىل جاٍعح  ٗاالٍرْاُمَا ّرقذً تعظٌٍ اىشنش 
 اىرجاسٌح اىعيً٘ االقرصادٌح ٗاىرجاسٌح ٗعيً٘ اىرسٍري ٗتاخلص٘ص قسٌ اىعيً٘

 مَا ّر٘جٔ تاىشنش ٗاىرقذٌش إىل مو ٍِ تساعذّا يف إجناص ٕزا اىعَو ٍِ قشٌة أٗ تعٍذ

 

 

 

 

 

 

 



 اإلٕذاء

 إٔذي عَيً ٕزا إىل ..

 اىشَعح اىرً أّاسخ دستً ٗ فرحد يل أت٘اب اىعيٌ ٗ ادلعشفح إىل .. أعض إّساُ يف اى٘ج٘د ٗ قذٗذً يف احلٍاج

 إىل.. اىيزاُ ضحٍا ٍِ أجيً ٗ إىل .. ٍِ أٗصاّا اهلل عض ٗجو إر قاه : " ٗ تاى٘اىذٌِ إحساّا "

اىشفٍق إىل .. أعض ٍا أٍيل يف اىذٍّا احلثٍثح اىطإشج اى٘فٍح ٗ ادلالك اىصايف إىل .. اىصذس احلُْ٘ ٗ اىقية 
 اىقشٌة

 هلل تسثحأّ ٗ ذعاىل ؛ أًٍ ثٌ أًٍ ثٌ أًٍ أطاه اهلل يف عَشٕا

 إىل .. اإلّساُ اىزي تسعى جإذا يف ذشتٍرً ٗ ذعيًٍَ ٗ ذ٘جًٍٖ ٗ اى٘ق٘ف إىل جاّثً تنو ٍا أٗذً

 دلعايل ٗ عيًَْ ٍعىن احلٍاج إىل.. سٍض اىصرب ٗ اإلسادج ٗ اىرحذي ؛ ى٘الٓ دلا تيغدإىل.. اىزي أٗصيًْ إىل سذة ا

 ريا ٗ أطاه اهلل يف عَشٓ.خجضآ اهلل   شب ٍِ ٌْث٘ اىعيٌ ٗ ادلعشفح أتً احلُْ٘ اىغايل اىطٍة اى٘دٗدشألُ أ

 ٘اذًخ٘ذً ٗ أخإىل .. أعض اىْاط إىٍا إ

 تْصائحٔ ٗ رلٖ٘داذٔ اىرً تزذلا ٍعْا ط٘ه ٍش٘اس إعذادّا ذلزٓ ادلزمشج.إىل اىزي مل ٌثخو عيٍْا ٗ ى٘ ىيحظح 

 .عثذ اىالٗي عقثح  ششفٗ ادلذمر٘س اى

 ٗ إىل .. مو األحثاب ٗ األصحاب دُٗ اتسرثْاء اىزٌِ سافقّ٘ا يف ٍش٘اسّا اىذساتسً ٗ إىل .. مو اىزٌِ عشفْإٌ

 ٍح صادقح ٗ إىٍنٌ .. ّٖذي ٕزا اىعَو ادلر٘اضع.ٗ حنثٌٖ ٗ إىل ..مو ٍِ تساعذّا ٗ ى٘ تنيَح طٍثح أٗ اترسا

 



 
 

 فهرس المحتوايات



 الملخص

وران اهلدف ون وازون، أشةرة يف التضريد ودورىا يف التجار  االلكرتونية  سلسالاثة  كذرة  وضوض امل تتناول     
ىكذه الدراسة التعةف على ظاىة  انتشةت بسةعة يف العامل، وىي التجار  اإللكرتونية، وركذلك التعةف على العالقة 

، وتسليط الضضء على واقع التجار  االلكرتونية يف شةرة اوازون اإللكرتونيةبني خصائص سالسل التضريد والتجار  
 واألثة الكذي حتدثو سالسل التضريد على التجار  االلكرتونية يف الشةرة.

ونية راا تعتاد أوازون ا ي ععا  بني سلسلة التضريد واجار  االلكرت ران ون اىم نتائج الدراسة: وجضد أثة إجيو    
شةيك وتضسيع حصتها السضقية  بالكثري ون احلاالت حيت تتاكن ون رسب التحالف و االندواج على اسرتاتيجية
 .ون خريات شةرائها  و االستفاد 

 Smmary: 

  The purpose of this study is to identify a phenomenon that has spread 

rapidly in the world, namely electronic commerce, as well as the 

relationship between the characteristics of supply chains and 

electronic commerce, and highlighting the electronic in the company . 

  One of the most important results of the studu: the existence of a 

positive effect between the supply chain and electronic commerce 

Amazon also debends on the strategy of the alliance and integration in 

many cases in order to be able to win a partner and expand market 

share and benefits of its partatners. 
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 أ
 

متثل العمليات اخلاصة  السريع، حيث ابلتفاعلواسعة تتسم  تكنلوجيايشهد العامل ثورة علمية وهنضة      
طبيعة أنشطتها وأهدافها و حجامها و أسلسلة التوريد عنصرا هاما يف كفاءة وفاعلية املنظمات على اختالف  إبدارة

صبحت مسة من أ واليت داء العمل،فاءة يف أالك ن تكون هذه السلسلة على درجة عالية منأواليت تتطلب  عملها،
 .اإلداريالعمل  فكر وممارسةمسات 

شديدة، فرضتها التطورات احلديثة  ث مبنافسهتعيشها الشركات يف العصر احلدي اليتتتميز البيئة و       
 ورغباهتم. صبحت هذه التطورات تغري وجتدد يف حاجات العمالء ة يف التكنلوجيا املعلومات،وقد أاملستمر و 

املتجر إليصال منتجاته يتعامل معها  اليت كافة األطرافهي شبكة تربط بني   التجارةمداد يف اإل سالسل   
 و مكوانت اليت حيتاجها املتجر واجلهات املسؤولةأاجلهات املوردة لكافة املنتجات  وتتضمن،النهائيىل املستهلك إ

مداد يف التجارة البيع وفيما خيص سالسل اإلؤولة عن التسويق و يصال املنتج للعميل و اجلهات املسإعن الشحن و 
 .مداد للمتاجر اخلارجيةتغراقا للجهد وتكلفة من سالسل اإلااللكرتونية فهي أقل تعقيدا و اس

ري خيارات الشحن جيابية بني االستعانة بتطبيقات التجارة االلكرتونية اليت تدعم توفكما أن هناك عالقة إ   
ستوي رضا سرع للتاجر، وبني مو ي متكامل جيعل سالسل التوريد أقصر وأقل ونظام الكرت بتكاليف أاألسرع 

 دارة العمل التجاري أبكمله.العميل وجودة التسويق وإ

 االشكالية:-1

ات ستمر يف حاجوتغري م لوجيو تكنعماهلا يف ظل بيئة عمل تتميز بتطور أمتارس معظم الشركات     
كات األخرى لكي ن تتفرد عن غريها من الشر وتغري ظروف األسواق مما يتوجب على الشركات أورغبات الزابئن 

مد، وبسبب ة بعيدة األهداف اسرتاتيجيالظروف البيئية املتغرية وحتقيق أتتمكن من التكيف و البقاء يف ظل 
باين يف مستوي اإلدارة مع كل لوجي، ووجود تو التطور التكنو التحدايت الكثرية اليت تواجهها الشركات مثل العوملة 

اسرتاتيجية الشركة يف املدى البعيد على مر الذي يتطلب جناح املوردين والعالقة مع الزابئن األمن العالقة مع 
خذ بعني االعتبار ما ينعكس يف حتسني التجارة االلكرتونيةومن خالل ة إىل األتكامل سلسلة التوريد ابإلضاف
تعترب من الشركات الرائدة يف جمال التجارة االلكرتونية اىل وجود تباين يف مستوي  البحث فإن شركة أمازون اليت

ساسيا يف التجارة عامال أ ادارة سلسلة التوريد، ابلرغم من ان ادارة سلسلة التوريد تعترب وعلى النحو املتزايد،
 االلكرتونية لنجاح شركة أمازون.
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رف على قدرات سالسل التوريد و أثرها على التجارة ولذلك فإن اهلدف من هذه الدراسة هو التع    
ما هو االلكرتونية يف شركة أمازون ، وميكن حتديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل: 

 ؟لشركة أمازون التجارة االلكرتونية ل التوريد يفسسال أثر

 التالية: الفرعيةلة ئسالرئيسي للبحث جمموعة من األ يندرج حتت التساؤل

 على التجارة االلكرتونية؟ما مدى أتثري سالسل التوريد *

 ما أهم عوامل جناح تطبيق ادارة سلسلة التوريد يف شركة أمازون؟*

 ؟سالسل التوريد يف تعظيم فوائد التجارة االلكرتونية ابلشركة دور هو ما*

 فرضيات الدراسة:-2

حناول طرح الفرضيات التالية واليت سنخضعها من خالل هذا ننا الحتواء وحتديد موضوع الدراسة فإ
 البحث للدراسة قبل احلكم عليها:

تدعم سالسل التوريد آليات التجارة اإللكرتونية و تساهم يف خفض التكاليف الشحن كما تساهم يف تعظيم -1
 فوائد التجارة االلكرتونية.

 تتسم أبهنا أقصر وأسرع ما يصل من إدارهتا.ارتباطا بطبق متجر األمازون فإن سلسلة التوريد -2

يف ارض الواقع ف اجلهات التجارية اليت هلاان شركة امازون تعتمد على شبكة االنرتنيت كسوق هلا والذي يص-3
 وتقوم ابلبيع على شبكة االنرتنيت.

يم مكاسب الشركات تعترب شركة أمازون من أهم املتاجر اإللكرتونية كما سامهة إدارة سالسل التوريد يف تعظ-4
 على السوق. واستحواذها

 مربرات اختيار املوضوع :-3

 هم االسباب اليت دفعتنا اىل اختيار هذا املوضوع:أ   

 ميول شخص الكتشاف اكثر هلذا اجملال.-
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 . اإللكرتونيةالرغبة يف معرفة دور سالسل التوريد على التجارة -

 دراسات اخرى مكملة. إلجنازاثراء املكتبة مبرجع جديد قد يكون يف متناول ابحثني آخرين يف املستقبل -

 هداف الدراسة :أ-4

 :ما يليهندف من خالل دراستنا اىل   

 التعرف على ظاهرة انتشرت بسرعة يف العامل، وهي التجارة االلكرتونية.-

 توريد والتجارة االلكرتونية.التعرف على العالقة بني خصائص سالسل ال-

جارة االلكرتونية يف شركة أمازون واألثر الذي حتدثه سالسل التوريد على التجارة تسليط الضوء على واقع الت-
 االلكرتونية يف الشركة.

 مهية الدراسة:أ-5

واهلامة  اليت فتحت ضيع اجلديدة ابعتبار سالسل التوريد وجتارة االلكرتونية من املوايستند البحث امهيته    
ثر على خفض التكاليف و ال لزايدة سرعة املعامالت عرب االنرتنت واليت يكون هلا أبواب لألفراد و املنشآت اجملأ

 مام االسواق العاملية.االنفتاح أ

 حدود الدراسة:-6

واقع تعاجل هذه الدراسة موضوع سالسل التوريد ودورها يف التجارة االلكرتونية من خالل تشخيص    
 مازون وجتلت حدود هذه الدراسة يف ما يلي :ا يف التجارة االلكرتونية لشركة أسلسلة التوريد ودوره

 املختصة يف البيع االلكرتو ي. مازونتقتصر هذه الدراسة على شركة أ ية:احلدود املكانــــ 
 .2019اىل  2015املدة اليت تناولنها يف حبثنا هذا كانت من احلدود الزمنية:ــــ 

 

 

 



 العامة مقدمةال
 

 د
 

 منهج الدراسة:-7

جابة الت البحث ومنه تسهل له عملية اإلىل منهج يكون الوسيلة اليت حتدد للباحث جماإن بناء أي حبث حيتاج إ
اللباس املناسب احلقيقي تشكل  نواعهاابختالف أعن التساؤالت اليت ينطلق منها يف حبثه، و املناهج العلمية 

 الذي يغطي عناصر البحث.

املفاهيم ىل إ التحليلي، فيكون وصفيا عند التعرضالوصفي  جبوانب املوضوع اعتمدان على املنهج ولإلملام
ة، وضع شركة امازون ملا حيدده موضوع الدراسلكرتونية وعند تقييم علقة بسالسل التوريد والتجارة اإلالنظرية املت

 حباث اليت تعرضت هلذا املوضوع.لنتائج الدراسات واألوحتليليا 

 صعوابت الدراسة:-8
 قلة املصادر واملراجع يف ما خيص عالقة التجارة االلكرتونية بسالسل التوريد.-
 نقص االحصائيات واملعطيات حول سالسل التوريد يف شركة امازون .-
 تقسيم البحث:-9
 لقد قمنا بتقسيم البحث الفصالن:  

االول: وكان حتت عنوان االطار النظري لسلسلة التوريد والتجارة االلكرتونية وقد تناولنا فيه مدخل نظري  الفصل
 ومفاهيمي لسلسلة التوريد وتطرقنا اىل عموميات حول التجارة االلكرتونية ومث تطرقنا اىل الدراسات السابقة.

التوريد ودورها على التجارة االلكرتو ي لشركة امازون حتت عنوان االطار التطبيقي لسلسلة وكان  الفصل الثا ي:
وتناولنا فيه نظرة عامة عن الشركة ومن مث تطرقنا اىل سلسلة التوريد اخلاصة بشركة امازون والتجارة االلكرتونية يف 

 شركة امازون وحجم التجارة االلكرتونية فيها.
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 النظري األول اإلطار الفصل
 االلكترونية والتجارة التوريد لسلسة
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 تمهيد 

ذل اؼبستهلك، لقد كانت ىذه الوظيفة يطة نقل اؼبواد اػبام من اؼبصنع إتعترب سلسلة التوريد بكلمات بس  
،ومع ظهور  مهما يف الصناعة التحويلية منذ العصور وىي جزء ال يتجزأ من ؾبموعة كاملة لتصنيع اؼبنتجاتجزء 

 سًتاتيجيةىذه الوظيفة معين جديد حيث ديكن أن يأدي تشغيل سلسلة التوريد با زبذتالتجارة االلكًتونية ا
 ذل قباح الشركة.صحيحة إ

 ولقد تطرقنا يف ىذا الفصل إذل:  

 األول: مدخل نظري ومفاىيمي إلدارة سلسلة التوريداؼببحث 

 اؼبطلب األول: مفاىيم وتطور سبلسل التوريد

 اؼبطلب الثاين: عناصر وتصميم سلسلة التوريد

 اؼبطلب الثالث: أمهية إدارة سلسلة التوريد

 اؼبطلب الرابع: التوجيهات اغبديثة لسلسلة التوريد

 جارة اإللكًتونية اؼببحث الثاين: مدخل نظري ومفاىيمي للت

 اؼبطلب األول: نشأة ومفهوم التجارة اإللكًتونية

 اؼبطلب الثاين: أمهية وفوائد التجارة اإللكًتونية

 اؼبطلب الثالث: ؾببلت وأمناط التجارة اإللكًتونية

 اؼبطلب الرابع: خصائص و متطلبات التجارة اإللكًتونية

 ةالتجارة اإللكًتوني ـباطراؼبطلب اػبامس: مزايا 
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       مدخل نظري ومفاىيمي إلدارة سلسلة التوريد المبحث األول:

سبارس اؼبنظمات اؼبعاصرة إعماؽبا وأنشطتها يف بيئة تتميز باؼبنافسة واإلضراب الشديدين.حيث تعرب إدارة     
واؼبصادر اؼبختلفة لتشكيل اؼبخرجات النهائية  للمواد اػبام، واػبدمات،سلسلة التوريد عن تزامن التدفق االنسيايب 

زبائن لنيل رضاىم يف الوقت اؼبناسب وبالكيفية اؼبناسبة و التكلفة الوتوصيلها إرل  أو اػبدمات،من اؼبنتجات 
 وعناصرىا. التوريد. وتطورىاماىية سلسلة  بحث سو  نتطر  إذلومن خبلل ىذا اؼب األقل،

  ة التوريدالمطلب األول :مفهوم وتطور سلسل
(، SCMمع تركيز اؼبنظمات اإلنتاجية علي بناء إدارة فعالة لسلسلة التوريد) تزايد أمهية سلسلة التوريد،      
وذلك بتحديد مفهوم وتطور  أىم العناصر يف ماىية سلسلة التوريد،خبلل ىذا اؼبطلب سو  نتطر  إذل  من

 وعناصر سلسلة التوريد.
 :أوال:مفهوم سلسلة التوريد

 نتطر  إرل أمهها: تعاريف، سو عدة  شهد مفهوم سلسلة التوريد     
ع اؼبنتجات، من خبلل اؼبوردين ":إن سلسلة التوريد ىي كل األنشطة اؼبتعلقة بتدفق وتصني"P.Raoتعريف -1

الزبائن  يتم يف االذباىني من اؼبوردين إذلالتدفقيني  اؼبعلومات، وكبلتدفق  إذل النهائي، إضافةاؼبستهلك إذل 
 والعكس من الزبائن إرل اؼبوردين.

تعترب سلسلة التوريد أهنا شبكة من اؼبسؤوليات اعبماعية ؼبكونات  ":Kuei,H& Madue,Nتعريف " -2
  .1الشراء والتصنيع والتوزيع اؼبتعلقة باؼبنتجات اؼبستقلة، ألنشطةالسلسلة اؼبستقلة وشبو 

 ما يسميؾبموعة تتكون من ثبلث مؤسسات )أو أكثر( متصلة يبعضها البعض مباشرة عن طريق تعريف "-
نقطة اؼبنشأ إرل نقطة اؼبستهلك النهائي"  واؼبعلومات، مناألموال  بتدفقات اؼبنبع واؼبصب من اؼبنتجات اػبدمات،

2 
 وتسليم سلعة أو خدمة،نتاج اؼبشًتكة بإ وأنشطتها(بأهنا تسلسل من اؼبنظمات )تسهيبلهتا ووظائفها  :تعريف -

 وتبدأ دبوردين رئيسيني للمواد األولية وتنتهي بالعميل النهائي.

                                                           

التوريد، اؼبلتقي الدورل حول اإلبداع والتغري التنظيمي يف اؼبنظمات اغبديثة، كلية أقاسم عمر وساوس الشيخ، إعادة ىندسة عمليات إدارة سلسلة  - 1
   7-6،.ص.2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة اعبزائر،

2-Alexandre k.Samii Stratégie Logistique, -Supplie Chain Management-, 3 éme Editions, 

Bibliotheque Dunod Paris France, 2004, P15. 
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اؼبستهلك  لومات من مصادر التوريد وصوال إذلىي صبيع األنشطة اؼبرتبطة بتدفق اؼبنتجات واػبدمات واؼبع   
 .1النهائي

 متمثلة يف : ن سلسلة التوريد ؾبموعة تدفقاتسبق فإ ماومن خبلل   
 .Matériel Flowsتدفقات اؼبواد  -
 .Financial Flowsالتدفقات اؼبالية  -
 Information Flows .2تدفقات اؼبعلومات  -

 بناء علي ماسبق يتضح أن إدارة التوريد ىي عبارة عن:
اؼبتسلسلة اليت تتصف اؼبعلوماتية واألفكار  اؼبالية، العمليات والتدفقات اؼبادية، األنشطة، "ؾبموعة من اؼبهام،   

بالتكامل والتناسق الصادرة منها والواردة لؤلطرا  البلزمة إلنتاج سلعة أو خدمة وتوفريىا للزبون وقت اغباجة 
 "مع الًتكيز علي اعبوانب التالية: إليها.
 ن منطلق إدارة سلسلة التوريد ىو التنبؤ حباجيات الزبون.إ *
 غبل مشكل تعارض األىدا  لؤلطرا  اؼبشكلة ؽبا.ن إدارة سلسلة التوريد تعترب مدخبل *إ
ن اىتمام إدارة سلسلة التوريد اليتعلق بتدفق اؼبنتجات أو اػبدمات بل ديتد لدراسة ـبتلف التدفقات اؼبالية *إ

 واؼبعلوماتية الصادرة والواردة للمؤسسة.
 وير ميزة تنافسية للمؤسسة.ن إدارة سلسلة التوريد ربمل يف طياهتا بعد اسًتاتيجي يساىم يف خلق وتط* إ

 دمج  أنشطتها اػبارجية مع أطرا  سلسلة التوريد. *إن إدارة سلسلة التوريد تسعي إذل
إدارة سلسلة التوريد تأخذ باالعتبار كل اؼبشاركني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف العملية اإلنتاجية والذين  *إن

 .ربكمهم عبلقات معقدة ومتشابكة 
    ثانيا: تطور سلسلة التوريد                                                                          

فقد   اعتربت  ن أصل فكرة إدارة سلسلة التوريد ليست موضوع حديث النشأة،الدراسات إذل أتشري 
اؼبعارك ومثال ذلك اؽبزدية  إمكانيات وقدرات اإلمداد)اللوجستيك( للجيوش أحد أىم مقومات قباحها يف

معانات اعبيوش الربيطانية من ضعف اإلمداد باؼبستلزمات  الستقبلل األمريكية تعز أساسا إذلالربيطانية يف حرب ا
ونة للجنود وقد كان شائع آنذاك أن أسباب النصر واؽبزدية مرىون بدرجة التحكم يف ئيف توزيع اؼب الدور كبري

                                                           

ة إسحا  ؿبمود الشعار، أثر تكامل سلسلة التوريد من خبلل استجابة سلسلة التوريد يف األداء التشغيلي يف الشركات الصناعية األردنية كبري  - 1
 .491، ص2014، اعبامعة األردنية، األردن 03، العدد 10ومتوسطة اغبجم "دراسة ميدانية"، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد

 .176، ص 2012،عمان، 1حيي القطب ؿبي الدين وآخرون، مدخل إرل إدارة اؼبواد، دار اغبامد للنشر والتوزيع، ط - 2
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 سنة تارخيية إلدارة سلسلة التوريد إذلنسبة للِمؤسسة االقتصادية فتعود اعبذور الأما بال ،1مستويات التموين
"للمحرك البخاري والذي مت استعمالو يف وقت الحق لتسهيل كفأه حركة نقل  "جيمس وات باخًتاع (1785)

الصناعات السيما وحبلول القرن التاسع عشر بدا استخدام اآلالت اؼبيكانيكية يف  البضائع يف صبيع إكباء أوروبا،
األسس العلمية لدراسة سلسلة التوريد بداية  ىأرس العمل، والذيدبفهوم بتقسيم  ما يسميهر ظالنسيجية منها و 

 بدوره إذل ىلذي أدوا (1909) بـــ:خط التجميع لــ:ىنري فورد سنة ما يسميالقرن العشرين بالتزامن مع ظهور 
اغبجم الكبري لتقليل التكلفة وخبلل فًتة الثبلثينات قدم "ألفرد سلون"فكرة استخدام  ىظهور اإلنتاج اؼبرتكز عل

 .2التخطيط اإلسًتاتيجي كأداة لتنويع وتوزيع منتجات اؼبؤسسة
رل زيادة إنتاجها أما فًتة اػبمسينات والستينات فاتسمت باذباه اؼبؤسسات وخاصة الصناعية منها إ    

الصناعي من أجل زبفيض حدة التكاليف حيث بدأ االىتمام بضرورة التعاون مع اؼبوردين والزبائن لتحقيق ىذا 
 (1958أدارة سلسلة التوريد سنة ) من أشار إذلأول  اجملال األكادديي فيعد "فروسًت" ما خيص. أما يف 3اؽبد 

يف فهم كيفية قباح اؼبؤسسات الصناعية باالعتماد علي  بريحيث أوضح أن "اإلدارة علي وشك ربقيق تقدم ك
 هظبالية( حيث أن ىذاؼبعدات الرأ اليد العاملة، اؼبال، اؼبواد، )تدفق اؼبعلومات، دراسة التفاعل بني طبس أبعاد

 وتطور اؼبفهوم 4لتوقع آثر القرارات والسياسات واألشكال التنظيمية واػبيارات االستثمارية"األبعاد توفر أداة تنبؤية 
واليت قدمت طريقة لتحليل اؼبوارد للحد  (،1966) غرار سنةى ت بربوز العديد من اؼبسامهات علخبلل التسعينا

ج  عمليات التوريد بتقسيم براموآخرون بنّي Bassett et al" "باست من مشكل التعقيد والتشابك مسامهات
وحبلول القرن الواحد والعشرون مت  ات العملية اإلنتاجية،أساس مستلزمات ومكون ىاإلنتاج يف األقسام الفرعية عل

إضافة ؾبموعة من العوامل إلدارة سلسلة التوريد كالًتكيز علي ضرورة التنسيق والتعاون مع شركاء سلسلة التوريد 
 .أمهية التنسيق بني وظائف األعمال ىزت علكّ واليت ر  (،2001"متنزر" وآخرون سنة ) ومثال ذلك مسامهة

 طريق ضمان تنسيق عمليات التخطيط وصياغة إسًتاتيجية اؼبؤسسة للتحكم والسيطرة عن   
"بارات عنصر التعاون بني  وأضا  سلسلة التوريد بني مكونات وأعضاء السلسلة، ىعلBarratt"(2004سنة)

                                                           

1 -Martin Christooher, Logistics & Supply Chain Management, 04thEdition, Published 

PearsoEducation Limited, London, UK, 2011, P01.  

1-Lee J. Krajewski and Others, Operations Management Processes And Supply Chains-, 

Published by Pearson Education Limited, UK, 2013, P23  

2-Keah  Choon Tan, A framework of Supply Chain Management Literature,European Journal 

of Purchasing & Supply Management, Volume 7, Issue 1, Netherlands, March 2001, P41-41. 

 3-John T. Mentzer and Others, Deffing Supply Chain Management, Journal of Business         

     Logistics, Volume 22 Number 2, The Ohio State University, Ohio, USA, 2001, P01. 
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ح  أن واؼببل ،1التوريد شركاء سلسلةالشركاء علي أساس ذبنب اؼبنافسة اؼبباشرة كشرط أساسي لنجاح أىدا  
ين بفعل التطور السريع يف وظائف مفهوم إدارة سلسلة التوريد قد تطور بشكل سريع خبلل العقدين األخري 

 اػبدمات اللوجسيت.  التخطيط والشراء والتصنيع وتقدًن
 سلسلة التوريد معناصر وتصمي المطلب الثاني:

عند بناء سلسلة توريد عن اؼبؤسسة أن تقوم باألخذ باالعتبار ؾبموعة من العوامل اليت تضمن ربقيق       
  اؽبد  الذي نشأتو من أجلو ىذه السلسلة . 

 أوال:عناصر سلسلة التوريد
 ىناك طبسة عناصر رئيسية ربدد كيفية العمل يف سلسلة التوريد وىذه العناصر ىي:        

 : plan الخطــة  1-
السلسلة ىو ربقيق طلب العميل من  هيف إدارة سلسلة التوريد فهد  ىذ تعتربا ػبطة اعبزء األساسي       

ة وتوجيو سلسلة التوريد تطوير اؼبصفوفة اؼبوضوعة لرقاب ىأن ينصب التخطيط عل لذلك جيب السلعة واػبدمة،
 العناصر التفصيلية يف اػبطة ىي:وىناك بعض  قيمة للعمبلء، ىأعلو جودة  ىقل تكلفة وأعلأبكفاءة و 

 ربديد ماىي السلع واػبدمات اليت يطلبها العمبلء ويرغبون هبا.  ي*العمبلء: أ
 سلع واػبدمات.والالتنبؤ بكمية ووقت طلب العميل  ي*التنبؤ: أ

  :Sourceالمصدر   -2
وىو عملية اختيار اؼبوردين البلزمني لشحن أو لتوصيل السلع واػبدمات البلزمة ،كما يتضمن ربديد        

السعر اؼبناسب وعمليات الشحن وعملية الدفع للموردين وخلق اؼبصفوفات البلزمة للرقابة وربسني العبلقات مع  
وضع عمليات إلدارة اؼبخزون من السلع واػبدمات اليت سيتم استبلمها من اؼبوردين دبا تشملو  كاؼبوردين، وكذل

  2من استبلم الشحنات والتأكد منها ونقلها إرل تسهيبلت اإلنتاج وتشمل بعض العناصر الفرعية مثل:
 ون.أي مقابلة احتياجات الطلب مع اإلدارة الفعالة لتكاليف االحتفاظ باؼبخز  اؼبخزون: أ.
 إي تقييم اؼبوردين احملتملني ومن مث ربقيق رقابة اعبودة لديهم ومراعاة التسليم : التقييم ب.

 يف اؼبوعد احملدد واؼبرونة واحملافظة علي العبلقات مع اؼبوردين

                                                           

1 Erik Sandberg, The Role of Top Management in Supply Chain Management Practices, 

Dissertations Phd in Management And Engineering, Linköpings universitet, Linköping, 

Sweden, 2007, P03.  

 .  23،ص2006رفاعي، فبدوح عبد العزيز، إدارة سلسلة التوريد: مدخل ربليلي، طبعة األورل ،مكتبة عني مشس ، - 2



 االنكترونية وانتجارة انتوريد نسهسة اننظري اإلطار                     األول انفصم

7 
 

                                                          : Manufactureالصنع  -3
خبطوات التصنيع ،حيث يتم جدولة أنشطة إلنتاج واالختبار والتعبة واإلعداد للتسليم ،وتعترب  ويتعلق ىذا       

ىذي اػبطوة أكثر األجزاء كثافة وثقل يف سلسلة التوريد ،حيث يتم قياس مستويات جودة اؼبخرجات وقياس 
 رية ،وتضم عنصرين فرعني مها:    إنتاجية اؼبوارد البش

 ج العمبلء واحتياجاهتم مع القدرة التصنيعية والوقت البلزم للوصول إرل السو .ويعين ذلك دم التصميم:-أ
  .وفيو يتم الًتكيز علي مراقبة اعبودة وجدولة العمل وربديد مواقع التسهيبلت التشغيل:-ب
 : Deliverالتسليم  -4

بــو أفضل ربرك وزبزين للمواد  داإلمداد، ويقصويطلق علي عملية التسليم مصطلح اللوجستيك أي نظم        
من خبلل إدارة العمليات اؼبتعلقة بتنسيق استبلم الطلبات من العمبلء وتطوير شبكة أعمال اؼبخازن،وترتيب 

،وضع نظام فعال ألعداد الفواتري واستبلم اؼبقبوضان من لك لتوصيل اؼبنتجات النهائية إرل العمبلءأسطول نقل وذ
 م اإلمداد وىي ربرك اؼبنتج وربركام بالقضايا األساسية اليت تعزز من فعالية نظإضافة إرل االىتم ،العمبلء

 اؼبعلومات والوقت
 اؼبنظمات اؼبختلفة واؼبشركة يف سلسلة التوريد، واػبدمة والتكلفة والتكامل داخليا بني النظم اؼبختلفة وخارجيا بني 

                 :كما أن نظم اإلمداد تتطلب عدة عناصر حىت تكون فعالة وىي
االستجابة السريعة لؤلوامر من وقت تلقي األمر وخبلل الشحن وحيت تسليم الفاتورة واغبصول علي   -أ

 اؼبستحقات اؼبالية. 
ذبهيز الدفعة من حيث التغليف والعبلمة التجارية والطبع علي األغلفة ووضعها يف صناديق وإعطائها رقم -ب

 إدخال.  
 اكتمال ودقة األوامر وعدم وجود أوامر مرذبعة. -ج
 : Returnedالمردودات  -5
ويتعلق ذلك باستبلم اؼبردودات من اؼبنتجات اؼبعيبة أو الزائدة عن حاجة العمبلء ،وتلقي الشكاوي من      

 .   1العمبلء فيما يتعلق باؼبنتجات اؼبسلمة إليهم والعمل علي حلها
 
 

                                                           

 .24-23سابق،صالرجع اؼب رفاعي، - 1
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 ثانيا:مبادئ تصميم إدارة سلسلة التوريد  
تقوم العديد من اؼبؤسسات  بالسعي من أجل ربسني إدارة سلسلة التوريد لديها من خبلل ربقيق التوازن          

تعمل  واليتشروط إلدارة سلسلة التوريد  بني طلبات الزبائن وكذا اغباجة لنمو الرحبية ،ىذه اعبهود تعكس عدة
 استخدام أفضل لؤلصول باإلضافة إذلوديكن أن تزيد من اإليرادات ،وربقق مراقبة أفضل للتكلفة و  بصورة ؾبتمعة،
وبالتطبيق الناجح ستثبت ىذه اؼببادئ بصورة مقنعة رضا الزبائن وربقيق منو للرحبية بصورة أكرب،وإذا   رضا الزبون،

الضروري ربديد التوجو العام أالزم لعمل  كانت إدارة سلسلة التوريد قد أصبحت ؿبور اىتمام اؼبؤسسات فانو من
اؼبؤسسة االلتزام هبا عند تصميم سلسلة التوريد اػباصة  ىيت يًتجم يف شكل ؾبموعة مبادئ علىذه السلسلة وال

 : 1عرض ألىم ىذي اؼببادئ يما يلهبا ويف 
حسب اؼبعيار التقليدي  تقوم اؼبؤسسات بتقسيم زبائنها أساس احتياجات الخدمة: ىتقسيم الزبائن عل -1

نوعية الصنع،أو اؼبنتج أو حسب القنوات التوزيعية مث تقوم بتوفري نفس اؼبستوي من اػبدمات لكل  اؼبسند إذل
أما إدارة سلسلة التوريد فتقوم سلسلة التوريد فتقوم بتصنيف الزبائن حسب احتياجاهتم فبا  شرحية استهبلكية،

 تميزة لكل زبائن )تقسم حسب احتياجات الزبون( .يسهل من عملية تقدًن خدمات نوعية م
عند تصميم شبكة سلسلة التوريد جيب مراعاة ضرورة اؼبوازنة بني تخصيص شبكة إلدارة سلسلة التوريد: -2

 متطلبات   تقدًن اؼبنتج للزبائن والرحبية اؼبتأتية لكل شرحية من الزبائن.
إدارة سلسلة التوريد من خبلل ـبتلف أنشطتها حيث جيب أن تضمن رصد تغيرات الطلب في السوق:  -3

احملتملة اغبدوث يف أمناط الطلب األمر الذي يؤدي إرل توقعات , عن التغريات الطارئة  الكشف وعملياهتا إمكانية

 .مثلي أكثر اتساقا سبكن اؼبؤسسة من زبصيص مواردىا بطريقة

تكاليف  ىـــالتكاليف زبزين عالية إضافة إلفاؼبؤسسات أصبحت تواجو  تحديد أقرب المنتجات للزبون: -4
اؼبؤسسة تأجيل إنتاج اؼبنتجات ذات تاريخ  ىجيب عل لذلك،ن اإلنتاج  ــبني احملقق واؼبتوقع م رافاتـــاؼبرتبطة باالكب

 استحقا  بعيد واليت ديكن توفريىا للزبون دون أن تستغر  وقت كبري . 

                                                           

1-Sotiris Zigiaris, Supply Chain Mangement -Dissemination of Innovation And Knowledge 

Management- Techniques, Report Produced For The European Commission Funded Project, 

January 2000, P07-08. Available on: http://www.adi.pt/docs/innoregio_supp_management.pdf 

(Accessed on: 26/03/2016)  
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خبلل العمل مع اؼبوردين الرئيسني للحد من التكاليف اإلصبالية  من إلدارة مصادرا لتموين: استراتيجيةبناء  -5
 ادين سعر سبوين فبكن. ىطريق خلق منافسة بينهم للحصول علللمواد األولوية عن 

لة باعتبارىا أحد أىم الركائز األساسية لنجاح إدارة سلسبناء إستراتيجية توريد معتمدة علي التكنولوجيا: -6
بشرط أن تتضمن رؤية واضحة لتدفق اؼبنتجات واؼبعلومات وأن تساىم تكنولوجيا يف تدعيم عملية ازباذ  التوريد،

 القرار عرب ـبتلف اؼبستويات.
فاعتماد مؤشرات لقياس تعكس األداء اغبقيقي كتحديد    تحديد مؤشرات قياس أداء قنوات التوريد: -7

 الرحبية لكل قناة توريد يساعد اؼبؤسسة يف عملية الرقابة علي األداء.
 المطلب الثالث:أىمية إدارة سلسلة التوريد

تنبع أمهية تكامل فبارسات سلسلة التوريد من ضرورة اغباجة إرل تطبيقها بصورة فعالة ،ومن مث فهناك   
أن ىذا اجملال سو  يستمر يف النمو من حيث األمهية من قبل الباحثني واؼبمارسني،وعليو  ذلل كثرية تشري إدالئ

 فأن أمهية سلسلة التوريد تتضح من خبلل:
 :1تعظيم قيمة منتجات اؼبؤسسة وخدماهتا من وجهة نظر عمبلئها،عن طريق القيام باألنشطة اآلتية-1
 والرغبات لدي الزبائنالتعر  باستمرار علي حاجات -ا
 وجود نظم اتصاالت مرنة تساعد علي تدفق اؼبعلومات من اؼبؤسسة إرل الزبائن والعكس.-ب
وضع أنظمة تقوم دبتابعة طلبات الزبائن وتنفيذىا داخل سلسلة التوريد تعمل بصورة أساسية علي زيادة قدرة -ج

 وقت اؼبناسب.اؼبنظم علي أنتاج اؼبنتجات وتوزيعها ونقلها يف اؼبكان وال
 ،تساىم إدارة سلسلة التوريد من عملية اغبصول وتبادل اؼبعلومات ذات القيمة بالنسبة اؼبؤسسة وشركائها- 2

وضمان حدوث مرونة واستجابة سريعة لتغريات السو  والقابلة لبلستغبلل،األمر الذي من شأنو يساىم تعزيز  
 .2اؼبتخذ القراراتكفاءة وفعالية 

اغبقيقية اليت تنتج عنها،ويعتمد ىذا العنصر علي قدرة اؼبؤسسة يف التفو  يف ؾباالت التصميم  تعظيم القيمة -3
 من قيمة يالنهائاؼبنتج  وما يشكلوالتصنيع والتوريد ويعرب عن القيمة اليت ربدثها سلسلة التوريد بالفر  بني 

                                                           

ن، أطروحة اسحق ؿبمود الشعار ،تقييم أثر فبارسات سلسلة التوريد واسًتاتيجيات الشراء على األداء اؼبارل للمنظمات الصناعية و اػبدمية يف األرد- 1
 .30ص ،2011األردن، عمان، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، دكتوراه فلسفة يف اإلدارة،

2 -Zhang Wei, Wu Xiang, The Importance of Supply Chain Management, International 

Journal of Business and Social Science, Volume 4, Number 16, USA, Decemb.2013,P281.  
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،كما يعرب عن القيمة اؼبضافة لسلسلة للمستهلك وكيف تقوم جهود سلسلة التوريد بتلبية ما يطلبو اؼبستهلك 
لسلة التوريد كذلك برحبية سلسلة التوريد،وىي اؼبنفعة الكلية اؼبتقاظبة بني الشركاء خبلل صبيع مراحل إدارة س

رحبية ألطرا  اؼبعادلة من خبلل سلسلة توريد زبفيض التكاليف وتطوير  ىالتوريد أين ديكن ربقيق أعل
 .1وزيادة اإلنتاج اؼبنتجات،وتقليص حجم اؼبنتج

تلبية متطلبات الزبائن النهائيني من خبلل البحث يف كيفية االستفادة من العمليات والتكنولوجيا وإمكانية  -4
سبل ربسني كفاءة وتنافسية اؼبؤسسة من ى كز إدارة سلسلة التوريد عموما علالتوريد لتعزيز اؼبيزة التنافسية ،وترت
 .   2اؼبوردينخبلل االستفادة من إمكانيات 

تسعي اؼبؤسسة إرل توظيف إسًتاذبية التوريد الرتباطها بالقدرة التنافسية ،من خبلل التأثري يف طبيعة أنشطة -5   
التوريد بأهنا :"ؾبموعة من األىدا  ذات األولوية إلدارة سلسلة التوريد  إسًتاتيجيةسلسلة التوريد،حيث تعر  

 . 3ح اللوجسيت احملتمل من جانب الدخول ألسوا وطر  قياسها هبد  بناء وسبويل النجا 
تساىم إدارة سلسلة التوريد يف توفري معلومات ذات األمهية التسويقية كالبيانات اػباصة بالتطورات اليت ربدث -6

يف أسوا  اؼبواد ومستلزمات اإلنتاج،باإلضافة معلومات حول قيمة اؼببيعات اغبالية واؼبتوقعة باإلضافة إرل معلومات 
عن الزبائن الذين يشًتون منتجات اؼبؤسسة وخاصة إذا كان البعض منهم يعترب موردا  لبعض أصنا  اؼبواد 

 .4واػبدمات ،فبا يساىم يف تنمية معلومات الشراء عند ازباذ قرارات الشراء اؼبستقبلية
للمؤسسات حول تلبية فبا سبق ذكره يتضح أن أمهية سلسلة التوريد تتبع أساسا من اغباجة اؼبتنامية    

ـبتلف حاجيات ورغبات الزبائن مع ضمان االستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية لتلبية ىذا الغرض يف 
ظل بيئة تنافسية ذبعل اؼبؤسسة ؾبربة علي تعظيم قيمة منتجاهتا وخدمتها للبقاء يف السو  أي أن أمهية سلسلة 

 التوريد تعود إرل :
 ة وتعقدىا واغباجة كبو إقامة عبلقات أمامية وخلفية تعظم من قيمة منتجاهتا وخدماهتا توسع نشاطات اؼبؤسس -
 تطور اؼبنافسة كما وكيفا واغباجة كبو التكيف تغريات السو  وتوجهاتو.      - 

                                                           

أطروحة -دراسة مسحية علي قطاع صناعة األدوية األردين-ىاين جزاع  ارتيمة، تكنولوجيا اؼبعلومات ودورىا يف ربسني أداء سبلسل التوريد - 1
 .   67،ص2006الدكتوراه فلسلفو يف اإلدارة، زبصيص إدارة أعمال، كلية الدراسات اإلدارية واؼبالية العليا، جامعة عمان العربية عمان،األردن،

2 James Stone, The Impact of Supply Chain Performance Measurement Systems on Dynamic 

Behaviour in Supply Chains, Dissertation Phd in Business, Aston University, Birmingham, 

United Kingdom, January, 2011,P14 

لة األردنية يف إدارة األعمال ؿبمد خري، العبلقات بني األسبقيات التنافسية واسًتاتيجية سلسلة التوريد واثرىا يف األداء اؼبؤسسي تطبيقي، اجمل - 3
 .    626،ص 2014، األردن ،04، العدد10اجمللد

 .32،ص2003اإلسكندرية مصر، الدار اعبامعية اعبديدة، إدارة اؼبواد واإلمداد، أساسيات، رظبية قريا قص، عبد الغفار حنفي، - 4
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 دهات الحديثة إلدارة سلسلة التوريالمطلب الرابع:التوج
لتوجيو إدارة سلسلة التوريد كبو ربقيق ىد  معني لعديد من توجهات اغبديثة اليت تسعي ا ظهرت        

وكاستجابة للتغريات والتطورات التكنولوجية واغباجة اؼباسة ؼبواكبتها ،من أمهها :التوريد العكسي،سلسلة التوريد 
 اإللكًتونية،سلسلة التوريد والشراكة،سلسلة التوريد اػبضراء،وفيما يلي عرض لكل منها:

 سية)التوريد العكسي( أوال:سلسلة التوريد العك
"عملية التخطيط والتنفيذ واؼبراقبة غبركة وزبزين اؼبواد اػبام واؼبخزون ربت  يعر  التوريد العكسي بأنو   

التشغيل،والبضائع اعباىزة واؼبعلومات اؼبتعلقة هبا من نقطة االستهبلك حىت نقطة اؼبصدر وأن يتم  ذلك بكفاءة 
،ويعر  أيضا بأنو تلك العملية اليت دبوجبها 1فة أو التخلص السليم منها "وبتكلفة فعالة هبد  خلق قيمة مضا

وتقليل كمية اؼبواد  واالستخدام تصبح اؼبؤسسات أكثر كفاءة بالنسبة للبيئة من خبلل عمليات إعادة التدوير
 ي أن سلسلة التوريد العكسية تقوم بالعمل علي:، أ1اؼبستعملة يف اإلنتاج

اؼبوردين علي شروط التموين باؼبواد اػبام وـبتلف أدوات ووسائل اإلنتاج اؼبعيبة وازباذ القرار التفاوض مع -1
 التفاوض علي شروط وكيفيات التعويض اؼبمكنة....( رفض اؼبعيب فقط، اؼبناسب حوؽبا )رفضها،

اب وجود األخطاء تقليلها مستقببل من خبلل  دراسة أسبى ات اؼبعيبة اؼبسًتجعة والعمل علالتكفل باؼبنتج-2
 ومعاعبتها.  

 استيعاب بقايا منتجاهتا اؼبستعملة والعمل علي إعادة تدويرىا بأقل التكاليف.-3
 (.و الفرزتصنيف  مراقبة، هبذه العملية )نقل،االىتمام دبختلف األنشطة اؼبرتبطة -4

 ثانيا:سلسلة التوريد االلكترونية
تقوم بتوفري وتوزيع منتجات وخدمات معينة وتعمل علي ربفيز تعر  بأهنا شبكة من الشركاء اؼبستقلني    

ة والتحكم يف السو  فأالطلب واستغبلل لقدرات واؼبوارد اؼبتاحة يف سلسلة التوريد لتوفري مستويات عالية من الك
،وبالتارل فان ىد  سلسلة التوريد اإللكًتونية ىو دمج األنشطة داخل اؼبؤسسات وخارجها من أجل توفري 
منتجات ذات قيمة بالنسبة للمؤسسة لذا تشًتط حدوث تنسيق وتبادل للمعلومات من وإرل اؼبؤسسة ومع صبيع 

اإللكًتونية  2ومصطلح سلسلة التوريد،خلق ميزة تنافسية لكل األطرا ذل اب اؼبصلحة بالطريقة اليت تؤدي إأصح

                                                           

1 - Carter Craig R, Ellram, Lisa M, Reverse Logistics: A Review of The Literature and 

Framework for Future Investigation, Journal of Business Logistics, Volume 19, Number 01, 

The Ohio State University, Ohio, USA,1998, P85.  

2 Lee, H.L., S Whang S., (2001), “E-Business and supply chain integration”, Stanford 

university, Available,:http//www.EBSCO.com 
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ؤسسة والزبون النهائي واجملهزين الرئيسني الذي ناتج أساسا عن تأثريا إلنًتنت يف تكامل عمليات األعمال مابني اؼب
 .1يزودون اؼبؤسسة باؼبنتجات ،واؼبعلومات اليت تضيف قيمة للزبائن وأصحاب اؼبصاحل اآلخرين

)العادية( خبصوصياهتا وأنشطتها ومبادئها التقليديةومنو فان سلسلة التوريد اإللكًتونية تعرب عن سلسلة التوريد   
 ل تكامل وتنسيق الكًتوين بني األطرا  اؼبشكلة ؽبا لتحقيق ميزة تنافسية مشًتكة.اؼبختلفة تعمل يف ظ

 ثالثا:إدارة سلسلة التوريد والشراكة
ربقيق جودة أفضل  األمهية لكل اؼبؤسسات الساعية إذلتعرب إدارة سلسلة التوريد عن مفهوم يف غاية    

تكون اؼبؤسسة أكثر قباحا فإهنا تسعي إرل زبفيض التكاليف ولكي  ؼبنتجاهتا وخدماهتا ومن مث ربقيق رضا زبائنها،
ليس علي حساب شركائها يف سلسلة التوريد ولكن تسعي إرل جعل سلسلة التوريد بكاملها أكثر  وزيادة األرباح،
بتحقيق اؼبنافع للجميع ،من خبلل ما توفره إدارة سلسلة التوريد من اؼبعلومات البلزمة  يما يسمتنافسية أو 

بناء سلسلة  القيمة اليت هتد  إمكانية  اكة بني أعضاء سلسلة فبا يؤدي إذلولة ويسر عن طريق اتفاقات شر بسه
 2.خفض التكاليف إذل
يتعلق بالشراكة اػبارجية وأمهية قيام اؼبؤسسة بإقامة عبلقات شراكة دائمة مع شركائها  واألمر األىم ىو ما       

 أنؼبورد من األمور اؼبهمة خصوصا و واإلبداع والتعزيز يف العبلقة بني الزبون وايف سلسلة التوريد،ويعد التجديد 
ى غريىا من األنشطة اليت تنعكس عليف البحث والتطوير وضبط اعبودة و  اؼبورد أصبح شريكا مساىم مع اؼبشًتي

كل شريك جزء أداء سلسلة التوريد من خبلل تفعيل دور كل شريك يف السلسلة،وبشكل تكاملي قائم علي ربمل  
اؼبستهلك النهائي  ،وعليو فان فكرة الشراكة  راحل اإلنتاج حىت وصول السلعة إذلمن اؼبسؤولية يف كل مرحلة من م

 لتوريد ترتكز علي النقاط التالية:يف سلسلة ا
 تقاسم اؼبعلومات واؼبسؤوليات بني األعضاء .-1
 سلة.إبرام عبلقات طويلة األجل)إسًتاتيجية( بني أطرا  السل-2
 . اؼبشاركةالتنسيق اؼبشًتك والعمل كفريق واحد سعيا للحصول علي قيمة تنعكس إجيابيا علي كل األطرا  -3
 .3اغبلول الوديةذل ني الشركاء يف السلسلة واللجوء إاستخدام التفاوض يف حالة األىدا  ب-4
 
 
 

                                                           

د للنشر أضبد أكرم الطويل، علي وليد العبادي، إدارة سلسلة التجهيز وأبعاد اسًتاتيجية العمليات واألداء التسويقي، الطبعة األورل، دار اغبام  - 1
 .40،ص2013والتوزيع، عمان، األردن، 

اعبربي،ؿبمود عبد الفتاح إبراىيم رز  ،اإلدارة اإلسًتاذبية للتكلفة لدعم اؼبيزة التنافسية ،اعبلة اؼبصرية للدراسات التجارية  أضبد ؿبمود -2
 .651،ص2012،مصر،03،العدد36،اجمللد

3
 44ؿبمد زيار، مقال ادارة سلسلة التوريد ودوره يف التجارة اإللكًتونية)امازون منوذجا(،العدد  - 
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   ءرابعا:سلسلة التوريد الخضرا
 ريد اؼبتكاملة بداء من اؼبورد إذلبأهنا الشراء األخضر ألطرا  سلسلة التو تعر  سلسلة التوريد اػبضراء      

وتعر  كذلك بأهنا دمج التفكري البيئي يف غدارة سلسلة التوريد دبا يف  التوريد العكسي، الزبائن ،إذل اؼبؤسسة إذل
فضبل عن إدارة  للمنتج،الصنع التسليم النهائي  ربديد مصادرا لتوريد واؼبفاضلة بينها، ذلك تصميم اؼبنتجات،

دبا يف ذلك  الفوائد ىتقليل أو القضاء عل اػبضراء إذل وهتد  إدارة سلسلة التوريد هناية العمر االفًتاضي للمنتج،
 ويعترب مصطلح "سلسلة التوريد اػبضراء"أحد أىم اؼبفاىيم اغبديثة يف سلسلة التوريد اؼبواد الكيمائية اػبطرة،

 ربليل مدلول واضح ؽبذا اؼبصطلح.    ت واؼبسامهات اغبديثة اؽبادفة إذلري من الدراساوديكن مبلحظة ذلك عرب كث1
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 -Richey, R. Glenn (2003). Technological  Readiness And Strategic Interactive FIT: 

Dynamic Capabilities Impacting loyistics serive competency and Performance (online). 

Available:file: http://www.umi.com/ dissertations.  
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 مدخل نظري ومفاىيمي للتجارة االلكترونية  المبحث الثاني:
استخدام االنًتنيت من قبل  واتساعنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت تك استخدامساىم التوسيع يف لقد     

ال إذل األفراد واؼبؤسسات،وذلك للعديد من اؼبزايا اليت زبتص هبا ىذه الشبكة من زبفيض النفقات وسرعة االتص
جل القيام باؼبعامبلت التجارية واليت أصبحت تتم يف بيئة الكًتونية عرب االنًتنيت أاستحداث أساليب جديدة من 
وإزاء ما تقدم سو  كباول إعطاء صورة شاملة عن التجارة  االلكًتونية، وظهر بذلك ما يسمى بالتجارة

 االلكًتونية وذلك بالتعرض إذل أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبا .
 التجارة االلكترونية مفهوم نشأةو  :المطلب األول

 نشأة التجارة اإللكترونية:أوال:
تعدد اؼبراحل اليت مرت هبا ثورة االتصاالت دل يكن ظهور التجارة االلكًتونية فجأة بل كانت نتيجة    

 واؼبعلومات وخاصة بعد منو استخدام شبكة االنًتنيت وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف العادل.
من خبلل عمليات التحويل  1970تطبيق ؼبفهوم التجارة االلكًتونية كما سبق الذكر كان يف بداية  فأول  

ولكن ىذه الطريقة كانت ؿبصورة ضمن اؼبؤسسات  ألخرىية من منظمة بطريقة الكًتون لؤلموالالنقدي 
 الوثائق الكًتونيا . إرسالتوسع ىذا اؼبفهوم ليشمل عمليات نقل و  نا إذلوالشركات اؼبالية الكبرية 

معظم الشركات و ظهرت مفاىيم جديدة مثل اغبكومة االلكًتونية والتعليم  أصبحت 1995ومنذ عام   
 .1االلكًتوين 

 االلكترونيةمفهوم التجارة ثانيا:
يف اغبقيقة ليس ىناك تعريفا دقيق وؿبددا للتجارة االلكًتونية حىت اآلن وذلك بسبب اعبهات اليت    

لكن بإمكاننا طرح أىم التعريفات اليت وردت للتجارة االلكًتونية ؿباولني اإلؼبام أو تعميق و  ، تعريفأوردت ىذه 
  النحو التارل :علي ـبتلف األبعاد ؽبذا اؼبفهوم 

 تجارة االلكترونية:ال حول مفاىيم عامة-1
يتيح أيضا اغبركات  السلع واػبدمات واؼبعلومات كماحركات بيع وشراء  االنًتنتىي نظام يتيح عرب    

تلك السلع واػبدمات واؼبعلومات.وديكن تشبيو التجارة  ىل تعزيز الطلب علاليت تدعم توليد العوائد مث اإللكًتونية
يتواصل فيو البائعون والوسطاء واؼبشًتون وتقدم فيو اؼبنتجات واػبدمات يف صيغة  اإللكًتوينبالسو   اإللكًتونية
 . 2شبنها بالنقود اإللكًتونية أو رقمية كما يدفع  افًتاضية

                                                           

 .11،ص2013/2014االلكًتونية يف اعبزائر،مذكرة ضمن نيل شهادة ماجستري ،جامعة وىران،واقع وأفا  التجارة  صراع كردية، -1
 WWW.mawssoa.netاؼبوسوعة العربية للكمبيوتر اإلنًتنت  -2
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سبثل التجارة االلكًتونية شكبل من أشكال التعامل التجاري الذي ينطوي علي تعامل األطرا ،حبيث  
يكون التبادل إلكًتونيا بدال منو ماديا أو ماديا مباشر،ويتضح لنا من خبلل ىذا التعريف أن التجارة اإللكًتونية 

ىو وجود  يف ىذه العملية التجارية زعمل. واؼبميأو أداء  موضوعها سلعة أو خدمة،ىي عملية ذبارية،سواء كان 
 .   1غياب العبلقة اؼبباشرة بني األطرا  ىوسيط الكًتوين يساعد عل

حيصر التجارة اإللكًتونية يف عمليات تبادل السلع واػبدمات عن  ثضيق، حبيولكن ىذا التعريف جد    
 يط إلكًتوين.طريق وسيلة إلكًتونية أو وس

يكون  ثاألطرا ، حبيتعامل ى اري الذي ينطوي علسبثل التجارة االلكًتونية شكل من أشكال التعامل التج  
 .  2تبادل إلكًتونيا بدال منو مديا أو مديا مباشر

يتضح لنا من خبلل ىذا التعريف أن التجارة االلكًتونية ىي عملية ذبارية سواء كان موضوعها سلعة أو    
خدمة أو أداء عمل ،واؼبميز يف ىذه العملية التجارية ىو وجود وسيط إلكًتوين يساعد علي غياب العبلقة اؼبباشرة 

 بني األطرا .
التجارة االلكًتونية ىي ؾبموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب االنًتنت،وتشمل ىذه التجارة تبادل    

تجهيزات وكذا خدمات اؼبعلومات اؼبالية والقانونية....اخل وتستعمل اؼبعلومات وصفقات السلع االستهبلكية و ال
 .3والشبكات اؼبعلوماتية االنًتنت، ،اؽباتف، ىذه التجارة ؾبموعة من الوسائل إلسبام الصفقات مثل الفاكس

ال يقل أمهية وىو تبادل اؼبعلومات والبيانات عرب  عمليات البيع والشراء نشاط آخر يضيف ىذا التعريف إذل  
االنًتنت ،سواء كانت ىذه البيانات مطلوبة إلبرام صفقات البيع والشراء للسلع واػبدمات أو كانت ىذه 

  اؼبعلومات والبيانات مطلوبة لذاهتا ويتم اغبصول عليها دبقابل.  
تجات عرب شبكة اإلنًتنت الدولية وتفريغ الربامج تسويق اؼبن كًتونية يشري إذلإن مفهوم التجارة اإلل   

ى إللكًتونية تشتمل علذلك فإن التجارة اى وعبلوة عل الشركة، إذل اؼبتجر أو اإللكًتونية دون الذىاب إذل
فبا يسهل عملية التبادل التجاري ويزيد من  اؼبستوي احمللي أو الدورل، ىاالتصاالت بني ـبتلف الشركات عل

 .4حجمها

                                                           

 25،ص2007اإلسكندرية،مصر،"الدار اعبامعية  االنًتانت وإعادة ىيكلة االستثمار والبورصات البنوك اإللكًتونية الرقمي: دالنجار "االقتصافريد  1-
 .209،ص2006سعد غالب ياسني، بشري عباس العبل ،)األعمال االلكًتونية(،دار اؼبنهاج للنشر والتوزيع،األردن، - 2
 .148،ص2007ؿبمد إبراىيم عبد الرحيم،)االقتصاد الصناعي والتجارة اإللكًتونية( ،مؤسسة شباب اعبامعة،اإلسكندرية،مصر،  -3
ؿبمد زيدان ،"دور البنوك يف تطوير التجارة اإللكًتونية"،اؼبلتقي الدورل حول التجارة اإللكًتونية، كلية العلوم االقتصادية و علوم  بريش، عبد القادر - 4

 .2004، مارس7-6التسيري، جامعة قاصد مرباح، ورقلة ،يومي 
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مسامهة  علي سهولة التبادل التجاري فقط يف ظل التجارة اإللكًتونية،من خبلل ونبلح  أن ىذا التعريف ركز  
  االتصاالت يف توفري الوقت وتقريب اؼبسافات. 

 تعريف التجارة اإللكترونية حسب المنظمات العالمية:-2
أهنا:أنشطة إنتاج السلع  ىعل تعر  التجارة االلكًتونية "OMC"منظمة العالمية للتجارةتعريف ال-2-1

وىذا التعريف جاء  .1االلكًتونيةواػبدمات وتوزيعها وتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشًتي من خبلل الوسائط 
 ،حيث تشمل اؼبعامبلت التجارية طبقا ؽبذا التعريف ثبلث أنواع من العمليات :أوسع

 *عمليات اإلعبلن عن اؼبنتج وعمليات البحث عنو.
 . تقدًن طلب الشراء وسداد شبن اؼبشًتيات عمليات*

 .2 *عمليات تسليم اؼبشًتيات
التجارة اإللكًتونية يف عمليات شراء منتج معني،بل إن التجارة  رال حيصوىذا التعريف األوسع    

اإللكًتونية تتسع ىنا لتشمل أية معلومات أو خدمات تقدمها شركة ألخرى أو شركة ؼبستهلك عرب اإلنًتانت أو 
ىنا  ،وانتهاء خبدمات ما بعد البيع ،فنحنمن معلومات قبل الشراء ابتداء غريىا من وسائط االتصال اإللكًتوين،

العمليات اؼبتصلة بعقد الصفقات وإقامة الروابط التجارية من خبلل وسائط االتصال ، من أمام ؾبموعة متنوعة
 . االنًتنتاإللكًتونية وخاصة 

 لىي: "النقالتجارة االلكًتونية  (Unictralللقانون التجاري الدولي )لجنة األمم المتحدة  تعريف-2-2 
اللجنة ىذه  ناؼبعلومات "إداد االلكًتوين بني جهازين للكمبيوتر للبيانات التجارية باستخدام نظام متفق عليو إلع

موحد للتجارة اإللكًتونية ،ولكن ىذا اؼبشروع رغم تعلقو بالتجارة اإللكًتونية إال أنو رغم إصدارىا ؼبشروع قانون 
 3Electronic Dataاللكًتوين للمعلومات دل يتضمن تعريفا لو ،واكتف بتعريف التبادل ا

Interchange. 
"التجارة االلكًتونية يف شكلها الواسع تشمل  :OMPI"وتعرفها المنظمة العالمية للملكية الفكرية-2-3

إال أن اؼبنظمة العاؼبية للملكية الفكرية علي الرغم من  4كل الوسائل االلكًتونية اؼبستخدمة لغرض التجارة "

                                                           

 www.wto.org/fr/e-commerce :اؼبوقع اإللكًتوين ؼبنظمة التجارة العاؼبية علي الرابط - 1
 . 12-11،ص،2003،القاىرة،مصر،1إبراىيم العيسوي ،)التجارة اإللكًتونية ( ،اؼبكتبة األكادديية،ط  -2
 www.uncitral.orgعلي الرابط: اؼبوقع اإللكًتوين للجنة األمم اؼبتحدة للقانون التجاري الدورل  -3
  www.wipo.int علي الرابط :اؼبوقع اإللكًتوين للمنظمة العاؼبية  للملكية الفكرية   -4
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اىتمامها دبوضوع اغبماية القانونية للعبلمات التجارية وحقو  التأليف وبراءة االخًتاع يف ؾبال التجارة 
 تخدمة يف إبرام الصفقات التجارية.اىتمت بالوسائل اؼبسااللكًتونية،بل 

لق مصطلح التجارة اإللكًتونية يط" CNUCEDوالتنمية" تعريف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة-2-4 
واؼبعتمدة علي اؼبعاعبة اإللكًتونية )اؼبؤسسات واإلفراد(  ؾبمل اػبدمات التجارية اليت تتعامل معها اجملموعات ىعل

البد اؼبتبادلة واليت طبيعة البيانات واؼبعطيات  ىىذا التعريف عل لقد ركز الصوت والصورة(. للبيانات )النصوص،
 .1أن تكون إلكًتونية

 نستخلص من التعريفات السابقة أن مصطلح التجارة اإللكًتونية ىو مفهوم مشتق نظرا ألنو ديكن   
ذا العرض ألىم ــــبعد ى اؼبنظمة. الفكرة اليت يتبناىا اؼبؤلف أو اشتقا  أكثر من تعريف لو حسب وجهة نظر أو

 يلي : اج ماــــــاإللكًتونية ديكننا استنتالتعريفات الواردة بشأن التجارة 
رأسها شبكة اإلنًتنت إلسبام  ىا اؼبعلومات وشبكة االتصاالت وعلتكنولوجي ىعل *اعتماد التجارة اإللكًتونية
 ـبتلف نشاطاهتا وعملياهتا . 

عمليات بيع وشراء السلع واػبدمات فقط بل مشوؽبا كل عمليات بيع  ىم اقتصار التجارة اإللكًتونية عل*عد
 وشراء اؼبعلومات نفسها.

*ربطيم التجارة االلكًتونية لكل القيود الزمانية واؼبكانية اؼبعرقلة غبركة التعامبلت التجارية وعدم بقائها حبيسة 
 مكان أو بلد معني.

 . ةاؼبؤسسات، األفراد، اغبكوم عاملني:*تشمل التجارة اإللكًتونية ثبلثة أنواع من اؼبت
   التجارة اإللكترونية فوائدالمطلب الثاني:أىمية و 

 :أىمية التجارة اإللكترونية أوال
 :2ديكن اختصار أمهية التجارة اإللكًتونية يف النقاط التالية  
معلومات عن شركة معينة ومنتجاهتا وموقعها  ىسهلة للحصول علطريقة سريعة و  :سرعة تدفق المعلومات -1

التجاري داخليا وخارجيا كما أن التجارة اإللكًتونية تطوي اؼبسافات وتعرب اغبدود فبا يوفر طريقة فعالة لتبادل 
 اؼبعلومات مع الشركاء.

                                                           

 www.unitad.org اؼبوقع اإللكًتوين ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنمية علي الرابط:  -1
 .33.ص2005ؿبمد عبد حسن آل فرج الطائي، مدخل إذل نظم اؼبعلومات اإلدارية، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر، عمان،  -2
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 واالطبلع علىاؼبشًتي التسو  يف ـبتلف احملبلت ستطيع ي حرية التسوق وتوفير الجهد والوقت: -2
األسوا  كما أن معروضات ومنتجات الشركات من خبلل كاتولوجاهتا اؼبوجودة على موقعها على شبكة االنًتنت،

لشراء  روال حيتاج اؼبشًتي للسفر أو االنتظار يف طابو )طيلة اليوم ودون أي عطلة(  االلكًتونية متوفرة بشكل دائم
 اؼبنتجات أكثر من النقر على اؼبنتج،وال يتطلب شراء أحد  كما ليس عليهم نقل ىذا اؼبنتج إذل البيت منتج معني

الئتمانية العديد من أنظمة الدفع . ويوجد باإلضافة إذل البطاقات وإدخال بعض اؼبعلومات عن البطاقة االئتمانية
 اؼببلئمة مثل استخدام النقود االلكًتونية.

وصيانة مواقع التجارة االلكًتونية  إعدادتعد عملية  تخفيض المصاريف للشركات وخفض األسعار للزبون: -3
الكبري  اإلنفا  إذلوال ربتاج الشركات  الويب أكثر اقتصادية من بناء أسوا  التجزئة أو صيانة اؼبكاتب، على 

توجد  إذعلى األمور الًتوجيية وال الستخدام عدد كبري من اؼبوظفني للقيام بعمليات اعبرد واألعمال اإلدارية، 
قواعد بيانات على االنًتنت ربتف  بتواريخ عمليات البيع يف الشركة وأظباء الزبائن، ويتيح ذلك للشخص دبفرده 
اسًتجاع اؼبعلومات اؼبوجودة يف قاعدة البيانات لتفحص تواريخ البيع بسهولة ىذا ما يؤدي إذل خفض أسعار بيع 

 السلع مقارنة باألسوا  التقليدية.
تكون مواقع التجارة قاربة بني العمبلء واؼبوردين،حيث عبلقات مت الشركات وزبائنها:فعال بين الالتواصل -4

على الشبكة فبا جيعل العمبلء واؼبوردين على علم فوري بأي تغريات ربدث يف السو ، فبا اإللكًتونية دائما ؿبدثة 
على استفسارات الزبائن بسرعة،  لئلجابةات يتيح للشركات اؼبوجودة يف السو  االلكًتوين االستفادة من ىذه اؼبيز 

  فبا يوفر ضمان أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاىم.
يف التسويق يتيح ؽبا عرض منتجاهتا  االنًتنيتاعتماد الشركات على  ن: إذأكثرأكثر فعالية وأرباح تسويق -5

وخدماهتا يف ـبتلف أصقاع العادل دون انقطاع، طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة، فبا يوفر ؽبذه الشركات فرصة 
                               أكرب عبين األرباح، إضافة إذل وصوؽبا إرل اؼبزيد من الزبائن. 

العمبلء واؼبوردين،حيث تكون مواقع التجارة  عبلقات متقاربة بني الشركات وزبائنها:التواصل الفعال بين -6
،فبا اإللكًتونية دائما ؿبدثة علي الشبكة فبا جيعل العمبلء واؼبوردين  على علم فوري بأي تغريات ربدث يف السو 

جابة علي استفسارات الزبائن يتيح للشركات اؼبوجودة يف السو  اإللكًتوين االستفادة من ىذه اؼبميزات لبلست
                             .1بسرعة ،فبا يوفر ضمان أفضل للزبائن ويستحوذ علي رضاىم

 
                                                           

1
 33سابق,صالمرجع لا محمد عبد حسن آل فرج الطائي, 
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 الـيت ديكـن أن تسـتفيد منهـا الشـركاتىناك الكثري من فوائد التجارة اإللكًتونية فوائد التجارة اإللكترونية: ثانيا:
                                 :                 1بشكل كبري منها

وتكلفة واعبهد يف  اإللكًتونية تزيد من العائدات اؼبالية لشركات ألهنا توفر الوقت التجارة أكبر:عائـــــدات  -1
إجراء اغبركات والعمليات اليدوية واليت ربتاج إرل موظفني أكثر وإدارة وكل ىذا يتم يف التجارة اإللكًتونية عرب 

 اإلنًتنت.
إن التجارة اإللكًتونية تسهل :Better Customer service سرعة التسوق ومقارنة األسعار -2
كل من الزبون والبائع عملية البحث عن اؼبنتجات ومقارنة األسعار والبحث عن أفضل اؼبنتجات أو   ىعل

شاقة يف البحث عن أسوا  ومنافسة عملية  اليت ربتاج إذل اػبـدمات ذوي اعبودة العالية بعكـــس التجـــارة التقليديـــة
 البائعني وغريىا.

التجارة اإللكًتونية سهلت وساعدت ونشطت العمل اعبماعي  :Teamworkالعمل الجمــاعي  -3
ذلك ىو مشاركة البيانات عرب اإلنًتنت أو الربيد اإللكًتوين والذي سهل وضع حلول سريعة  ىط مثال علوأبس

 لتبادل اؼبعلومات وازباذ القرارات بشكل فعال.
توفر التجارة اإللكًتونية فرصة لزيادة ـبتلف أنواع احملبلت علي اإلنًتنت،وتزويد الزبائن  :حرية االختيار -4

من أرخص  اؼبنتجات وذلك بدون أي ضغوط من الباعة، حيث تكون التجارة اإللكًتونيةباؼبعلومات الكاملة عن 
اإلنًتنت ومقارنة بضائع كل شركة مع ى يتسو  يف الكثري من اؼبواقع عل ن البائع يستطيع أناألماكن للتسو  أل
إذا استلزم أفضل عرض، يف حني أن األمر أصعب  ىك يف آخر األمر سيقدر أن حيصل علأخري بسهولة ولذل

  2ـبتلف فقط من أجل مقارنة بضائع كل شركة بأخرىزيارة كل موقع جغرايف  األمر
 الت وأنماط التجارة االلكترونية مجا المطلب الثالث: 

تعد التجارة االلكًتونية مفهوما واسعا يشمل إي نشاط أو تعامبلت ذبارية تتحقق  مجاالت التجارة االلكترونية: أوال:
بني إطرا  متعددة عرب الوسائل االلكًتونية وأمهها شبكة االنًتنيت ،لذلك فان إي منوذج للتجارة االلكًتونية يشتمل 

االلكًتونية حسب طبيعة وىوية األطرا  على األطرا  األساسية اؼبعنية بالتعامل التجاري ، وعليو ديكن تقسيم التجارة 
 :3األساسية اؼبعنية بالتعامل التجاري كاأليت

                                                           
عمان سنة  دار حامد للنشر والتوزيع، التجارة اإللكًتونية واألعمال اإللكًتونية من اؼبنظور التقين والتجاري واإلداري، ،خضر مصباح الطيطي 1

 .40،ص2008
دور التجارة اإللكًتونية يف زبفيض التكاليف دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لتجارة السيارات و اؼبكائن، ؾبلة اإلدارة  ،خدجية صبعة الزويين 2

 .56،ص2007،سنة67واإلعمال،
 .87،ص2009/2010رشيد عبلم،عوائق التجارة االلكًتونية يف الوطن العريب ،مذكرة ماجستري، األكادديية العربية الربيطانية، بريطانيا،  3
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ويشكل ىذا النوع من اؼبعامبلت التجارية بني قطاعات األعمال  التعامل بين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى : -1
التجارة االلكًتونية يف  %من إصبارل حجم80اغلب معامبلت التجارة االلكًتونية حيث تستحوذ على ما يقارب 

العادل،وتشري بعض اؼبراكز األحباث إذل أن حجم عوائد التجارة االلكًتونية بني القطاعات التجارية على مستوى العادل بلغ 
م ،ويعزى ىذا التوقع يف ارتفاع حجم التجارة بني القطاعات التجارية إذل ربول ىذه 2004تريليون دوالر عام  7,2كبو

وسائل الكًتونية القباز معامبلهتا عوضا عن وسائلها التقليدية ،حيث أن استخدام تقنية اؼبعلومات يف القطاعات إذل 
 التعامبلت التجارية اثبت مقدرتو يف زبفيض التكاليف وتسريع اقباز معامبلهتا.

راء بني اؼبؤسسات وىذا النوع يتم فيو التعامل من بيع وشالتعامالت بين الشركة أو المؤسسة التجارية والمستهلك:-2
التجارية واألفراد أو اؼبستهلكني ،ويشمل ىذا السو  قطاعات التجزئة اليت تبيع اؼبنتجات واػبدمات للمستهلكني عرب 

ويتم التعامل بني الشركة واإلفراد سواء على مستوى السو  احمللي أو الدورل ،حيث يقوم اؼبستهلك  ،شبكة االنًتنيت
 رة إذا كانت منتجا رقميا أو عن طريق الربيد التقليدي إذا كان غري قابل للتسليم الكًتونيا.بطلب السلعة أو اػبدمة مباش

وىذا اعبانب ال يزال يف مراحلو األولية يف معظم الدول ،كما أن اغلب التعامل بين المؤسسة التجارية والحكومية :-3
واؼبؤسسات التجارية واؼبؤسسات اغبكومية مثل ىذا النشاط يًتكز على التفاعل االلكًتوين بني اؼبؤسسات التجارية 

عمليات إثباتات ومدفوعات الضرائب ومدفوعات الًتاخيص التجارية ورسوم اعبمارك وزبليص الواردات من البضائع منها 
 .،باإلضافة إذل ما تقوم هبي اؼبؤسسات اغبكومية من مشًتيات من اؼبؤسسات التجارية الكًتونيا

 اإللكترونية:ثانيا:أنماط التجارة 

 للتجارة االلكًتونية أكثر من نوع بناء على العبلقة بني أطرافها الرئيسية ،ومن بني ىذه األنواع ما يلي:   

ىي ذبارة يقتصر التعامل فيها على شركة أو مؤسسة مع مورديها أو زبائن التجارة االلكترونية بين وحدات األعمال:-1
يف كلمات سر للولوج وعناوين الويب خاصة ال تنشر أو عن طريق شفرة  ؿبددين من خبلل احتياطات أمان تتمثل

معامبلت الكًتونية موثقة تضمن خصوصية اؼبعلومات ومنع التبلعب،كما ينتج ىذا التبادل عن طريق تدفق اؼبعلومات 
 .1عرب شبكة االنًتنيت من اؼبنتج إذل الزبون

:وىذا النمط يعين بيع اؼبنتجات واػبدمات من الشركة كالتعامل بين المؤسسة والمؤسسة التجارية والمستهل-2
حيث  ويتم التعامل بني الشركة أو األفراد سواء على مستوى السو  احمللي أو الدورل، للمستهلك عرب شبكة االنًتنيت،

                                                           

 .15سابق ،صالرجع اؼبزيدان بدر البدور،  -0
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السلعة أو يقوم اؼبستهلك بطلب السلعة أو اػبدمة من موقع الشركة يف االنًتنيت ويدفع شبنها بالبطاقة مثبل مث حيصل 
 1اػبدمة اؼبطلوبة مباشرة ،إذا كان منتجا رقميا أو عن طريق الربيد التقليدي إذا كان غري قابل للتسليم الكًتونيا.

حيث يكون التعامل التجاري االلكًتوين بني األفراد واؼبستهلكني التجارة االلكترونية بين المستهلك والمستهلك:-3
بيع بني مستهلك ومستهلك آخر من خبلل وضع إعبلنات على اؼبواقع الشخصية أنفسهم،وفيو تكون عملية الشراء وال

يف االنًتنيت هبد  بيع األغراض الشخصية أو بيع اػبربات لآلخرين، ويشمل ذلك اؼبزادات االلكًتونية اليت تتم فيها 
إذل ىذا النوع من وغريىا وأحيانا يشار يشار  OXLو Bayالتعامبلت التجارية بني األفراد ومن أمثلتها موقع 

 2اؼببادالت على انو مبادلة من األنداد.

تغطي صبيع التحوالت مثل دفع الضرائب والتعامبلت بني التجارة االلكترونية بين وحدة أعمال والحكومة :-4
عمليات إثباتات  اؼبؤسسات وىيئات اإلدارة احمللية اغبكومية، تقوم اغبكومة بعرض اإلجراءات واللوائح والرسوم،

مدفوعات الضرائب ومدفوعات الًتاخيص التجارية ورسوم اعبمارك وزبليص الواردات من البضائع،كما تستخدم و 
اؼبؤسسات االنًتنيت للتعر  على الوظائف اؼبتاحة، والوضع النقدي و األوضاع االقتصادية وغريىا من مناذج اؼبعامبلت 

يقة الكًتونية،وتقوم بإجراء اؼبعامبلت االلكًتونية دون على االنًتنيت، حبيث تستطيع اؼبؤسسات االطبلع عليها بطر 
 وىذا النمط من التجارة االلكًتونية ال يزال يف اؼبرحلة األولية يف معظم الدول. اغباجة للتعامل مع اؼبكاتب اغبكومية،

خدماهتم يتضمن ذلك بعض األفراد الذين يبيعون التجارة االلكترونية بين المستهلك ووحدات األعمال :-5
إضافة للبحث عن أفضل اؼبنتجات واؼبقارنة بني أسعار منتجات ـبتلفة الشركات من خبلل تصفح مواقع  ومنتجاهتم،

 ىذه الشركات أو مواقع األسوا  االفًتاضية يف مزادات على اػبط مباشرة.

ت ل اػبدمات واؼبعامبلوىذا يشمل التفاعل االلكًتوين يف ؾباالتجارة االلكترونية بين المستهلك والحكومة :-6
اؼبؤسسات اغبكومية من جهة واألفراد من جهة أخرى جزء من  ما بنياعتبار التعامل  واغبكومة، وديكنالرظبية بني األفراد 

مفهوم اغبكومة االلكًتونية،بداء ىذا اعبزء يتطور ويتسع يف اآلونة األخرية ويتضمن قيام اؼبستهلك باستخدام االنًتنيت 
 أو التقدم لشغل وظائف معلن عنها يف مواقع على شبكة االنًتنيت . لسداد الضرائب

                                                           

 .15سابق ،صالرجع اؼبزيدان بدر البدور،  1-
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وتشمل تبادل اؼبعلومات والتنسيق بني األجهزة اغبكومية،كما ديكنها أن تشمل التعامل بين األجهزة الحكومية :-7
 أعماال ذبارية كأن تنقل ىيئة السكك اغبديدية سلعا غبساب إحدى الوزارات.

اغبكومية واؼبؤسسات :حيث تستخدم األجهزة اغبكومية االنًتنيت يف إرسال اؼبعلومات إذل التعامل بني األجهزة  -
 اؼبؤسسات واستقباؽبا منها،كاؼبعلومات اػباصة باعبمارك وبالضرائب...اخل.

وذلك بتبادل اؼبعلومات اػباصة حبماية اؼبستهلك وتقدًن التعامل بين األجهزة الحكومية و المستهلكين :-8
يمية أو ثقافية من اغبكومة إذل اؼبستهلكني أو بيع اؼبعلومات للباحثني أو لئلعبلن عن وظائف وذلك خدمات تعل

من خبلل مواقع اغبكومة على شبكة االنًتنيت واؼببلح  إن األنواع الثبلثة السابقة من التعامبلت يغلب عليها 
 .1طابع بتبادل اؼبعلومات ويقل فيها بدرجة ملحوظة الطابع التجاري

 :مختلف أنماط التجارة اإللكترونية01لشكل رقم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا

واقع التجارة االلكترونية في الوطن العربي,مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص نقود  محمد تفر وروت, لمصدر:
 .62,ص2004/2005اإلنسانية والعلوم االجتماعية,جامعة حسيبة بن بوعلي, الشلف,ومالية,كلية العلوم 
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 خصائص ومتطلبات التجارة االلكترونية المطلب الرابع:

 :1من أبرز اػبصائص اؼبميزة للتجارة اإللكًتونية ما يلي : أوال:خصائص التجارة االلكترونية

فالتجارة اإللكًتونية أو باألحرى الوسائط اإللكًتونية اليت الطابع الدولي أو العالمي للتجارة اإللكترونية:  -1
ذبرى من خبلؽبا أنشطة التجارة اإللكًتونية السيما اإلنًتنت ال تعر  اغبدود اؼبكانية أو اعبغرافية، ومن مث فإن أي 

ت ال حيتاج إذل التوجو منطقة جغرافية بعينها، فإنشاء موقع ذباري نشاط ذباري يقدم سلعا أو خدمات على اإلنًتن
على اإلنًتنت يزود الشركة صاحبة اؼبوقع حىت ولو كانت شركة صغرية بإمكانية الوصول إذل أسوا  ومستخدمي 
شبكة اإلنًتنت عرب العلم كلو. من جهة أخرى ديكن إدارة اؼبعامبلت التجارية بكفاءة ألي شركة من خبلل 

قعها عرب اإلنًتنت من أي موقع جغرايف، وىذه السمة ؽبا تبعات ـبتلفة خاصة يف حالة السلع أو اػبدمات اليت مو 
 تسلم على اػبط، مثل صعوبة فرض الضرائب اإللكًتونية عليها.

فالشركات كبريىا وصغريىا على السواء ذبد أن  الطابع المتداخل التخصصات للتجارة اإللكترونية: -2
لتقليدية رل القطاعات واليت تأسست أصبل على الفوار  يف اؼبظاىر اؼبادية للسلع و اػبدمات، وكذلك الفواصل ا

على الفوار  يف الوسائل اؼبادية لتوزيعها أصبحت أقل حدة أو أقل وضوحا، وىذا أمر واضح يف السلع و 
لى اػبط مباشرة، مثل اؼبوسيقى و اػبدمات اليت ديكن توصيلها للمستهلك بالطر  التقليدية كما ديكن توصيلها  ع

أفبلم الفيديو، وأقراص اؼبدؾبة اليت ربتوي على برامج كومبيوتر أو معلومات أو إحصاءات أو غري ذلك. وىذه 
اػباصية تولد ضغوطا تنافسية شديدة، وربفز الشركات على إعادة ىيكلة نفسها ؼبواجهة ضيق اؼبنافسة مثبل بينما  

 عترب خدمة،كما أنو يثري صعوبات يف مسألة ربديد ىوية اؼبنتج عند فرض الضرائب.كان يعترب سلعة وما كان ي

صفقة ذبارية كاملة، بدأ  حيث ديكن إسبام2غياب المستندات الورقية للمعامالت في التجارة اإللكترونية:  -3
ع القابلة للًتقيم( دون )يف حالة السلمن التفاوض على الشراء و التعاقد ودفع قيمة البضاعة واستبلمها إلكًتونيا 

تبادل مستندات ورقية على اإلطبل . ىنا تثور مشكبلت جديدة يف إثبات التعامبلت و العقود و توثيق اغبقو  
و االلتزامات، وإثبات صحة التوقيعات و اغبفاظ على حقو  اؼبلكية الفكرية ومن ىنا شرعت منظمات دولية و 

                                                           

جامعة العريب  ، منشور،تقرير مقدم الستكمال متطلبات شهادة ماسًت أكادديي ،دور التجارة اإللكترونية في التنمية االقتصادية خبليفية كرًن، 1-
  .20ص، 2012-2011أم البواقي، بن مهيدي، 

 .20،ص رجعاؼب نفس خبليفية كرًن، -2



 االنكترونية وانتجارة انتوريد نسهسة اننظري اإلطار                     األول انفصم

24 
 

ة اإللكًتونية يسبغ الصفة القانونية على احملررات اإللكًتونية و حكومات متعددة يف وضع قانون خاص بالتجار 
 العقود اإللكًتونية و التوقيعات و اإللكًتونية و الوفاء بالنقود اإللكًتونية.

 تليها خاصيتني أساسيتني مها:

التعامل دون الكشف عن ىوية المتعاملين أو دون التيقن منها مع احتمال تعرض معلومات العمالء  -4
 إلفشاء أو إساءة االستخدام عند تقديمها: ل

فمن اؼبمكن أن ذبرى عملية ذبارية على اإلنًتنت بني طرفني ال يعر  أحدمها اآلخر، حيث ال يرى أي    
منهما اآلخر، وقد ال ديلك كل منهما معلومات كافية عن اآلخر، دبا يف ذلك موطنو أو اؼبكان الذي جيري منو 

طر  آخر معلومات زائفة أو خادعة دون أن تكون ىناك دائما طريقة ميسورة للوثو  االتصال، كذلك قد يقدم 
من ىذه اؼبعلومات، ومن ذلك التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة، أو الوعد بتقدًن ضمانات أو خدمات ما بعد البيع 

اء الوعد بعائد كبري دون ضمان حقيقي أي أن يلتزم البائع بذلك أو إعارة صفة "بنك" و ذبميع األموال ربت إغر 
 وبدون وجود وسائل سهلة أو غري مكلفة ديكن أن يلجأ إليها اؼبشًتي للوصول إذل حقو.

ويف اغباالت اليت يقدم فيها طر  معلومات عن نفسو للطر  اآلخر، قد تتعرض ىذه اؼبعلومات     
أو مقاضاة من يسيء  هتااستخدامالئلفشاء أو إساءة االستخدام دون أن ديلك صاحبها فرصة للسيطرة على 

كثرية يف ىذا الشأن تعتمد على   اجتهادات، وىو ما يثري مسألة اػبصوصية و سرية اؼبعلومات وىناك استخدامها
نزاىة يف التعامبلت التجارية الو  وتوفري األمانأجل اغبفاظ على اػبصوصية األساس على التكنولوجيا الرفيعة من 

 .عرب اإلنًتنت

فكما سبقت اإلشارة، شبة تغريات هوم وما يغطيو من أنشطة وما يحكمو من قواعد: سرعة تغيير المف -5
نطا  ىذه  ألتساعكبرية   احتماالتيف نوعية األنشطة اليت تدرج ربت مفهوم التجارة اإللكًتونية، وشبة  متسرعة
 التجارة.

 خاصة وؾباالتبصفة  اإللكًتوين االتصالالتجارة اإللكًتونية بوسائط  ارتباطومن جهة أخرى، فإن    
و اؼبعلومات بصفة عامة، وىي صبيعا تتعرض لتغريات تكنولوجية متسارعة، جيعل النظم و الًتتيبات اليت  االتصال

 .  1زبضع ؽبا التجارة اإللكًتونية عرضة ىي األخرى للتغيري السريع

                                                           

 .21صمرجع سابق ،  خبليفية كرًن،  -1
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( اغبرية أوسع نطاقا وأمشل E- Business التجارة اإللكًتونية والعامل اإللكًتوين )نيينبغي التمييز بــ   
من التجارة اإللكًتونية، وتقوم على فكرة أسبت األداء وربول أمناط العمل يف ـبتلف األنشطة اإلدارية واإلنتاجية و 
اإلمبلئية واػبدمية يف اؼبنشأة ويدخل ضمن ىذا اؼبفهوم اؼبصنع اإللكًتوين اؼبؤقت والبنــك اإللكًتوين وشركة 

إللكًتونية و اغبكومة اإللكًتونية. يف حني أن التجارة اإللكًتونية نشــاط ذباري ويتم خبلؽبا بيع اؼبنتجات التأمــني ا
 و اػبدمات  و اؼبعلومات أو شراؤىا أو ارتباطها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.

اؼبعلومات و  إن ىذا التغري يف نظام أعمال اؼبؤسسات نتاج طبيعي للتطور اؽبائل يف تكنولوجيــا   
وكان السبب وراء نشأة التجارة اإللكًتونية وتطورىا.ىذا وتتسم التجارة اإللكًتونية بكثري من  االتصاالت

 اػبصائص اليت سبيزىا عن التجارة التقليدية تتمثل يف آلية:

بكة اإلنًتنت، أي أن عــدم وجود مــكان جغرايف ؿبدد يلتقي فيــو البائعون واؼبشًتون ،وإمنا يتم التبلقي عرب ش أ ـ
الســو  أو مركز التجارة ليس بناية أو ما شابو بل ىو ؿبل شبكي حيوي  تعامبلت ذبارية، وأن طريف العملية 

 1 .حاجة حىت إذل أن يرى أحدىم اآلخر التجارية نادرا ما يعرفون بعضهم البعض وتتم عمليات التبادل دومنا
 درجــة من الكفاءة وبأكثــر فعالية وبأقــل تكلفة فبكنة، أن عمليــة التبــادل التجــاري اإللكًتوين  تتم بأعلى ب ـ

واؼبستندات   Electronic Data Interchange( EDT) لكوهنا تعتمد التبــادل اإللكًتوين للبيانات 
اؼبعاعبات القانونية لتوفري اغبماية والثقة  األخرى  علوماتيةاؼبالية والقوانني والكمبياالت والنظم اؼب اغبواالتكإرســال 

وكذلك يسهم يف ثقة  واالحتيال و اغبقل، األمر الذي سيساعد على تقليل عمليات النصب للمتعاملني يف ىذا
  .والشراء اؼبواطن يف عمليات البيع

 اؼبصريف  وسبكينو من دعم عمليات التجارة التعامل  وجــود بنية ربتية كافية للخدمات اؼبالية السيما يف ؾبال ج ـ
على  بطاقات االئتمان وتيســر إبرام معامبلت مالية، مأمونة اإللكًتونية والتوســع يف نظم الدفع اإللكًتوين السيما 

 .الشبكة
فاألخرية ىي أوسع نطا   E-Business)) ينبغي التميز بني التجارة اإللكًتونية و األعمال اإللكًتونية   

وأمشل من التجارة اإللكًتونية، وتقوم على فكرة أسبت األداء و ربول أمناط العمل إذل ـبتلف األنشطة اإلدارية و 
اإلنتاجية و اؼبالية و اػبدمية يف اؼبنشأة و يدخل ضمن ىذا اؼبفهوم اؼبصنع اإللكًتوين اؼبؤقت و البنك اإللكًتوين و 
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ونية. يف حني أن التجارة اإللكًتوين نشاط ذباري يتم خبلؽبا بيع أو شركة التأمني اإللكًتونية و اغبكومة اإللكًت 
 شراء أو تبادل اؼبنتجات و اػبدمات و اؼبعلومات بآليات تقنية و ضمن بيئة تقنية.

إن ىذا التغري يف نظام أعمال اؼبؤسسات كنتاج طبيعي للتطور اؽبائل يف تكنولوجيا اؼبعلومات و    
ىذا و تتسم التجارة اإللكًتونية بالعديد من  نشوء وتطور التجارة اإللكًتونية. كان السبب وراء  االتصاالت

 :1اػبصائص اليت سبيزىا عن التجارة التقليدية و اليت تتمثل باآليت
أي أن  وإمنا يتم التبلقي عرب شبكة اإلنًتنت. عدم وجود مكان جغرايف ؿبدد يلتقي فيو البائعون و اؼبشًتون، * 

التجارة ليس بناية أو ما شابو بل ىو ؿبل شبكي حيوي  تعامبلت ذبارية، وأن طريف العملية  الســو  أو مركز
 .حاجة حىت إذل أن يرى أحدىم اآلخر التجارية نادرا ما يعرفون بعضهم البعض وتتم عمليات التبادل دومنا

أن عملية التبادل التجاري اإللكًتوين تتم بأعلى درجة من الكفاءة و بأكثر فعالية وبأقل تكلفة فبكنة،كوهنا  *
 تعتمد التبادل اإللكًتوين للبيانات.

أن التجارة اإللكًتونية تساعد على إقباز العديد من الصفقات و اؼبعامبلت بسهولة ويسر ودون أن يتطلب ذلك *
 البائع أو اؼبشًتي إذل حيثما تعرض ىذه اؼبنتجات و اػبدمات. انتقال

سبتاز التجارة اإللكًتونية بإمكانية مطلقة يف عرض منتجاهتا من السلع و اػبدمات على اؼبستهلكني يف وقت  *
 كني.اؼبستهل أوواحد وعلى مدار الساعة يف اليوم الواحد، فبا يساىم يف ربقيق أقصى فائدة فبكنة لكل اؼبنتجني 

تشكل التجارة اإللكًتونية "عامبل ؿبفزا" للشركات اؼبتعاملة معها كي تطور خدماهتا التجارية بشكل مستمر،  *
فاؼبنافسة ىنا تتخذ أعلى أشكاؽبا ذلك أن الشركة مع زيادة األسوا  اؼبتاحة أمامها يزداد عدد منافسيها يف الوقت 

 العظيمة من يساعد على تطوير القدرات التنافسية.نفسو و ىي مضطرة ؼبواجهة اؼبنافسة يف األسوا  

 .2متطلبات التجارة اإللكترونية ثانيا:

، بتوافر ؾبموعة من اؼبتطلبات يف اجملاالت اإللكًتونيةالتجارة  طبيقبت ترتبط اإللكًتونيةمتطلبات التجارة    
 النقاط التالية:اؼبالية والتشريعية واالجتماعية والسياسية والتقنية واليت نشرحها يف 

                                                           

 .  م 2:15التجارة اإللكًتونية: نظرة عربية للواقع واآلفا ، اجمللة العربية الدولية للمعلوماتية، اجمللد الثالث، العدد السابع،  1-
2
في  الدفعبوالفول هازون وبوزيان رحماني جمال, األنترنت البنية التحتية للتجارة اإللكترونية الملتقي العالمي الدولي الرابع حولي عناصر نظام  

 .08 مارس, ص 04-03االقتصادية وتسير,المركز الجامعي خيس ملينة, البنوك الجزائر, معهد العلوم 
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 :تشمل ثبلثة قضايا ىامة تتمثل يفالمتطلبات المالية العامة: -1

قضية الرسوم اعبمركية والضرائب: وىي أىم موارد السيادية، سبكنها من ربقيق التوسع وتنفيذ اؼبشروعات ػبدمة *
  :التنمية واالستثمار وىنا نعكس اذباىني

اذباه الدول النامية ودول أوربا اليت ترى أن العدالة ىي أن يتساوى مستوى ربصيل الرسوم  االتجاه األول:
  .اعبمركية والضرائب بني السلع اليت يتم تداوؽبا عرب االنًتنت والسلع اليت يتم تسليمها باألساليب النقدية

ليت تدعو إذل إلغاء كل أنواع الضرائب تتوجو الواليات اؼبتحدة األمريكية وبعض الدول اؼبتقدمة ا االتجاه الثاني:
والرسوم اعبمركية على اؼبعامبلت االلكًتونية اليت يتم تنفيذىا بالكامل على شبكة االنًتنت دبا فيها أعمال 

  .التسليم

ىناك اذباه عاؼبي كبو استخدام نظم السداد  التحول إلى نظم السداد والدفع االلكتروني: .قضية1-2
لكن ىذا يتطلب  اغبديثةجملتمع من نظم السداد والدفع النقدي إذل نظم السداد والدفع ا وربويلااللكًتوين 
  :ؼبنع وجود اؼبخاطر واليت منها احتياطات

.اغبد من اؼبخاطرة سواء للشركات أو األفراد 

 .ضمان اغبماية الكافية ضد النشاط اإلجرامي وانتهاك اػبصوصية 

 تحقيق بتعقب سيولة السداد.الوقاية من احتمال قيام وكاالت ال 

 .البعد العاؼبي لنظم السداد وأثر ذلك على االقتصاديات القومية 

إن الدراسات اليت سبت يف أطار اإلشرا  على نظم السداد  :اإللكترونيةجهة إقرار المعامالت  قضية 3-1.
   قيام جهة إلقرار التعامبلت اؼبالية وؽبذا تقوم عدة تساؤالت أمهها: أمهيةااللكًتوين، تؤكد على 

 1تابع: أو قطاع خاص؟ حكوميةما نوع اؼبؤسسة اليت تقوم بإقرار اؼبعامبلت، وىل ىي 

 ىل ستكون جهة وحيدة أو من خبلل عدة جهات يف الدول الواحدة؟ 

                                                           

 .30بق ،صاسالرجع اؼبزيدان بدر البدور ، - 1
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 ـبتلفة إذل جهات إقرار ذات طبيعة دولية؟ ىل ربتاج اؼبعامبلت التجارية بني جهات ـبتلفة يف دول 

 :ؿبفز ويتم ىذا تشرعياء مناخ إنش تطلب اإللكًتونيةإن التحول إذل تطبيق التجارة  المتطلبات التشريعية:2-

 تطوير القوانني التجارية للقوائم مع اؼبتطلبات االلكًتونية وأىم القضايا اػباصة بالوثائق االلكًتونية والتوقيع 
 .وين و إجراءات التعاقد عن بعدااللكًت 

    آليات لتخفيض أزمنة  وإجيادالتحكيم يف الفصل يف القضايا تقصري فًتات التقاضي باالعتماد على آليات
 .التقاضي والفصل يف اؼبنازعات

تنفيذ األحكام بسرعة وىذا ما تتطلبو التجارة االلكًتونية من سرعة يف إسبام اؼبعامبلت. 

  غبماية حقو  اؼبستهلكني وىي أحد أىم اؼبشاكل الرئيسية يف التجارة االلكًتونية، حيث جيبقضية ضمانات 
 .أن تضمن القوانني اغبديثة ضباية غبقو  اؼبستهلكني

تقع  توفري منظمة عاؼبية للسلطة القضائية ونظم لقوانني ذبارية موحدة وىذا هبد  حل الصراعات القضائية اليت
موحدة  ال ديكن الفصل فيها الختبل  القوانني بينها ولذا فان تبين قواعد ونظم ذبارية  بني ـبتلف الدول واليت

 ديثل أحد أىم البدائل لتحقيق مصاحل اؼبنتجني واؼبستهلكني يف ـبتلف الدول.

يف اؼبنتوج يف إطار التجارة االلكًتونية واختبل   والتميزإن تغري معايري النجاح  :االجتماعيةالمتطلبات 3 -  
  :قياسها عن ما كانت عليو يف التجارة التقليدية يتطلب إعداد ما يلي

 برامج إعبلمية خاصة بالتجارة االلكًتونية، تستهد  كافة فئات اجملتمع لتعريفو وتوعيتو بكل اعبوانب اليت 
 أخطاء.ربتويها التجارة االلكًتونية من ميزات و 

 إعداد برامج ودورات تدريبية لقطاعات األعمال، لتمكينها من إعداد إطارات للتعامل يف ؾبال التجارة 
 االلكًتونية.

إعداد إطارات تقنية متخصصة يف البنية اؼبعلوماتية ونظم العمل على شبكات االنًتنت.  
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 االلكًتونية وذلك بالقيام بفتح فروع يف تطوير مؤسسات التعليم اؼبتخصص يف اجملاالت اؼبرتبطة بالتجارة 
  1الكليات لتدريس التجارة اإللكًتونية كتخصص قائم حبد ذاتو.

ويتم مشاركة القطاع يف إعداد القواعد والنظم والتدابري  تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة:4- 
واإلجراءات البلزمة للتجارة االلكًتونية واؼبساندة اؼبباشرة وغري اؼبباشرة للشركات يف التحول إذل النظم اإللكًتونية 

 و اؼبتوسطة رية باإلضافة إذل توفري و إتاحة اؼبراكز التكنولوجية ومراكز اؼبعلومات البلزمة لدعم اؼبؤسسات الصغ
  .وىناك من يضيف إذل ىذه اؼبتطلبات متطلبات أخرى ضبائية للحفاظ على التجارة االلكًتونية ومتطلبات تقنية

للقيام حبماية التجارة االلكًتونية واغبفاظ عليها جيب متطلبات حمائية للحفاظ على التجارة االلكترونية: 5 - 
  :ربقيق اؼبتطلبات التالية

 الشخصيةيتم ىذا بتأكيد خصوصية البيانات واؼبعلومات  الحفاظ على التجارة االلكترونية: متطلبات -أ 
إلدارة الربامج اليت يتم هبا اغبصول على الربامج وربقيق التوازن بني خصوصية اؼبعلومات  قواعد وإجراءات بتحديد

 باػبصوصية.باإلضافة إذل استخدام التكنولوجيات اؼبتطورة ؼبواجهة اؼبشاكل اؼبتعلقة 

وديكن سبييز اغبماية عن طريق تشفري البيانات ذات الطبيعة اػباصة واؼببلئمة بني تدابير األمن والحماية:   ب
  .متطلبات تشفري البيانات والتصدي للجرائم وسوء االستخدام باإلضافة إذل ضباية مبادئ وتقاليد اجملتمع

ضباية حقو  اؼبلكية الفكرية، من أكرب التحديات اليت تواجهها تعد حماية الملكية الفكرية وانتماء النطاق: -ج
الدول لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي بدخوؽبا عصرا تسهم يف اؼبعلومات واؼبعرفة يف تشكيل ىياكل 
اقتصادىا وتقويتو. ولنجاح التجارة االلكًتونية جيب تبين برامج غبماية اؼبلكية الفكرية ويتم ىذا على عدة 

ويات كتحسني اؽبيكل التشريعي غبماية اؼبلكية الفكرية وتعزيز القدرات اؼبؤسسية واالرتقاء بالوعي على مست
 اؼبستوى القومي واؼبؤسسات واألفراد.

 متطلبات تقنية: -6

البد للدولة أن تقوم بتحسني مستوى متطلبات البيئة األساسية لالتصاالت وشبكات المعلومات:  -1.6
وتوفريىا يف صبيع األكباء و زيادة سرعة االتصال العاؼبية واحمللية وزيادة دور مؤسسات القطاع  اػبدمات االتصالية

                                                           

1-  
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اػباص يف تقدًن خدمات أساسية لبلتصاالت بإنشاء وتطوير الشبكة الرقمية واالستمرار يف خفض تكاليف 
 1استخدام شبكات االتصاالت الرقمية.

ويتم ىذا بضبط ؿبتوى البيانات  والمعلومات وصفحات االنترنت:متطلبات تنظيم محتوى البيانات -2.6
واؼبعلومات الذي يسمح بتدفقو وزيادة احملتوى العريب على شبكة االنًتنت وتنظيم اإلعبلن باإلضافة إذل ربط صبيع 

 مراكز اؼبعلومات ومصادرىا على شبكة االنًتنت.

التقنية ذات أمهية كبرية للنجاح التجاري طويل اؼبدى  تعترب مقاييس متطلبات, معايير ومقاييس التقنية: -3.6
على شبكة االنًتنت، حيث تسمح للمنتجات واػبدمات اؼبقدمة من بائعني ـبتلفني بالعمل سويا، كما تشجع 
على اؼبنافسة ويتم ىذا باستخدام اؼبعايري واؼبقاييس التقنية الدولية من أمن وسرية ورقابة وتأمني االتصاالت وعقد 

 2ؤسبرات التلفزيونية والتبادل االلكًتوين للبيانات.اؼب

 المطلب الخامس: مزايا ومخاطر التجارة االلكترونية:

  مزايا التجارة االلكترونية: -والأ

 تكلفة ناحية ومن أحيانا، ؾباىن أو رمزي بإجيار إلكًتوين متجر إنشاء ديكن حيث كبري  مال رأس إرل جربتا  ال*  
 وكاشريات موظفني من بالكامل نفسو يدير اإللكًتوين اؼبتجر ألن التقليدي اؼبتجر من أقل أيضا فهي العمالة
 مرتب. وببل اليوم مدار علي كاملة  كمؤسسو  يعمل فهو وؿباسبني وؿبصلني

 اليوم طوال والشراء البيع فيمكن ؿبدد، زمان أو دبكان مقيد غري اؼبعلومات أو اػبدمات أو اؼبنتجات وشراء *بيع
 يشًتى فقد بأكملها، دوال بل مدنا اؼبوقع يشمل قد االمتداد حيث من وأيضا اليوم، يف ؿبددة مدة من بدال

 اؼبتجر من أفضل ىذا أليس العادل، أكباء صبيع من زبائن واعبودة السعر حيث من مناسبة كانت  إذا منتجاتك
 !التقليدي؟

 أو اؼبنتجات آال  عرض فيمكن ؿبددة، مساحة أو بإطار كذلك  مقيدة غري اإللكًتونية التجارة ت*منصا
 مشقة. وببل واحد مكان يف اػبدمات
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 اؼبنتج، لبيانات وربديد للصور رفع مثل ؿبدودة خطوات يف ذلك ويتمثل والشراء البيع منصات إنشاء *سهولة
 وأنت يذكر ال وقت يف ذلك كل  اؼبناسبة، الدفع وسيلة ربديد وأخريا اؼبتعددة، الشحن وطر  األسعار ربديد
 بكبسة اؼبشًتى أيها أيضا وأنت لعاؼبية!ا األسوا  على وتنافس بل وأمان حرية بكل األمر تدير بيتك يف جالس
 شبكة عرب والبدائل اؼبنتجات آال  تصفح ديكنك بك اػباص اغباسوب جهاز أو احملمول ىاتفك من زر

 الوقت يف تكلفة وال تعب أدىن ببل تناسبك اليت والشحن الدفع طر  وربديد يناسبك، ما واختيار اإلنًتنت
 واعبهد.

 قد واليت التقليدية التجارة يف اؼبوجودة الفساد نسبة تقل اإللكًتونية،حيث ،التجارة الاجمل ىذا يف اؼبنافسة *سهولة
 عام بشكل التجارة يف اؼبنافسة ازدياد أن اؼبعلوم ومن اجملتمع، من معينة فئة لصاحل بصوره االحتكار يف تتمثل
 اؼبستهلك. صاحل يف يكون ما دائما
 واؼبشًتى البائع من كبل  تواجو عقبات أيضا فهناك البساطة هبذه األمور ليست شيء كل  ىذا ليس لكن   
 اؼبستخدم بسلوك طيرتب ما منها تقنية عيوب وىي معقدة وال اغبل مستحيلة ليست وىي اإللكًتونية، التجارة يف

 1الدول. بأنظمة يرتبط ما ومنها

 ثانيا:مخاطر التجارة االلكترونية:

، وبشكل رئيسي من ـباطر شبكة اإلنًتنت ، فكل تكنولوجيا حديثو  التجارة اإللكًتونية تنبع ـباطر    
ورغم إجيابياهتا الكثرية إال أن سلبياهتا كثرية كذلك، ويف حالتنا ىذه سلبياهتا تعد خطرية جدا، ويف حالة عدم 

يبة لآلمال وقد يتم اإلحجام عن ىذه التمكن من ربجيم تلك السلبيات والسيطرة عليها، ستكون النتائج ـب
 التكنولوجيا اغبديثة، وبالتارل، تضييع أرباح وفوائد صبة.

التجارة  كثرية ومتعددة، وليس من السهل حصرىا، فتكنولوجيا التجارة اإللكًتونية ولؤلسف إن ـباطر   
جديدة، ويكمن اػبطر الرئيسي تكنولوجيا سريعة التغري والتطور وكل تغري أو تطور يواكبو ـباطر  اإللكًتونية

 يف إمكانية اخًتا  الغري للمعلومات اػباصة لكل من اؼبستهلك والشركات. التجارة اإللكًتونية  يف
( واؼبتخصص بتعقب عمليات االخًتا  عرب شبكة اإلنًتنت، بأن Tom Arnoldويذكر) توم ارنولد   

األكرب على الشركات أكثر منو على اؼبستهلك )اؼبشًتي(، توقع الضرر  التجارة اإللكًتونية  عمليات االخًتا  عرب
فتعويض خسارة اؼبشًتي فبكنة، وخصوصا بأنو وبالغالب يستخدم بطاقات االعتماد للدفع وتكون خسارتو ؿبددة 
بعملية واحدة، واليت قد ديكن تعقبها، ولكن اػبسارة اغبقيقية تقع على )الشركات( حيث تتكبد الشركة اػبسائر 
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ا اإليرادات واليت يصعب تعويضها أو حىت تعقب اؼبتبلعبني بأنظمتهم احملاسبية، وذلك نظرا لتعقيدات بفقداهن
 العمليات الكثرية يف التجارة اإللكًتونية.

 تصنف ضمن نوعني رئيسني ومها : التجارة اإللكًتونية ( أن ـباطرTom Arnoldويرى اؼبختص )توم ارنولد 

 مخاطر يمكن اكتشافها : -1
واؼبقصود ىنا بأن الشركة وبوجود خرباء ـبتصني لديها قد تتمكن من اصطياد بعض االخًتاقات يف    

 أنظمتها والتعامل معها، ومن أشهر ىذه االخًتاقات:
الفريوسات الرقمية اؼبعروفة، بوجود نظام ضباية مناسب، يستطيع نظام الشركة اصطياد ىذه الفريوسات اؼبعروفة • 

 ضاء عليها.لو بشكل مسبق والق
قراصنة اإلنًتنت اؽبواة، يعتمد قراصنة اإلنًتنت يف اخًتاقاهتم لنظام الشركة على معلومات ورموز دخول معينة، • 

ويف حالة وجود أكثر من مستخدم لنظام الشركة قد يستطيع القرصان تتبع عملية الدخول واغبصول من ذاكرة 
ن كانت الشركة تستخدم آلية تغري تلك الرموز بشكل دوري النظام على تلك اؼبعلومات واستخدامها، وؽبذا فإ

 ومسح الذاكرة اؼبعنية بواسطة خربائها فستتمكن من ربجيم االخًتاقات.
  مخاطر ال يمكن اكتشافها : -2
واؼبقصود ىنا، بأن بعض االخًتاقات قد تتم دون سابق دراية هبا، إما غبداثتها أو جهل الشركة هبا،   

 باب اآلتية :والنابعة من األس
فريوسات غري معروفة : رغم وجود أنظمة ضباية من الفريوسات على أنظمة الشركة، إال أنو ىنالك فريوسات • 

غري معروفة بعد للنظام قد تتمكن من دخول نظام الشبكة وإحداث تلف كبري دون الشعور بو إال بعد فوات 
، والذي سبكن من I Love youاخًتاع فريوس عندما استطاع أحد اؽبواة  2000األوان، كما حدث يف عام 

إيقاع خسائر دل ديكن حصرىا يف ذلك الوقت، ولقد كان الفريوس يعمل كقنبلة موقوتة، حيث يفعل يف تاريخ 
 ؿبدد بالسنة، وكان اغبل الوحيد لتفاديو بعد أن عرفت آلية عملو إغبل  النظام بالكامل يف ذلك التاريخ.

عالية، وىذه تعد من أكرب اؼبشاكل اليت تواجهها الشركات، فقراصنة اإلنًتنت ليسوا  قراصنة انًتنيت ذوي خربة• 
دوما من اؽبواة، فبعضهم ديلك خربة ومهارة تفو  كثريا من اؼبتخصصني، سبكنهم ويف كثري من األحيان من اخًتا  

 أنظمة الشركة دون أن يستشعر هبم، وقد تتم جرديتهم دون اكتشافها.
نولوجي، قد يصعب يف كثري من األحيان مواكبة التسارع التكنولوجي على شبكة اإلنًتنت بشكل التسارع التك• 

 بشكل خاص، فبا جيعل التكنولوجيا اليت تستخدمها الشركة قددية جدا، واؼبشكلة التجارة اإللكًتونية عام وعلى
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 1تكمن بعدم معرفة التقادم يف الوقت اؼبناسب.
 

 السابقة دراسات :الثالث المبحث

 الدراسات بعض وجود اإللكًتونية "نلمس التجارة يف ودوره التوريد سلسلة" موضوع تناول أطار يف    
 :كمايلي متغري كل حسب مرتبة نوردىا اؼبوضوع ىذا وجوانب مكونات لبعض أو ألحد أشارت اليت السابقة

 العربية باللغة األول: دراسات المطلب 

 اؼبدرجة الصناعية الشركات يف ميدانية دراسة– اؼبنظمة أداء علي التوريد سلسلة إدارة أثر ،2لربازي دمهانا تركي-1
 الشر  جامعة، األعمال كلية، اإلدارة يف ماجستري اؼبالية، رسالة لؤلورا  الكويت سو  يف

 الشركات أداء علي التوريد سلسلة إدارة أثر علي التعر  إرل الدراسة ىدفت،2012،األردن،عمان،األوسط
 ـبتلف بني والتكامل التنسيق دبدى مرتبط اؼبؤسسة قباح أن إرل الكويت، وتوصلت ببورصة اؼبدرجة الصناعية

 األخرى، كما الوظائف ربتلو نفسو اؼبستوي يف عليها تشر  اليت واإلدارة الشراء وظيفة تكون أن وظائفها، على
 عبلقة ربط تبني ككل، إذا الصناعية اؼبؤسسة أداء علي اؼبوردين مع للعبلقة الكبري التأثري إرل الدراسة أشارت
 من كبرية كميات بإنتاج اؼبورد قيام إرل يؤدي التوريد سلسلة يف وشركائها اؼبؤسسة بني والتعاون الثقة أساسها
 .اؼبؤسسة مع الوثيقة االرتباط عبلقة نتيجة اؼبواد

 التوريد، ىدفت سبلسل أداء ربسني يف ودورىا اؼبعلومات بعنوان: تكنولوجيا،20063، ىاين ارتيمة دراسة-2
 األدوية صناعة شركات لدي التوريد سبلسل ربسني يف وأثرىا اؼبعلومات تكنولوجيا عبلقة ربليل إرل الدراسة

 اؼبعلومات تكنولوجيا سبتلك األردنية األدوية صناعة شركة أن: أمهها نتائج عدة إرل الدراسة األردنية، وتوصلت
 عناصر توافر بني إحصائية داللة وذات قوية ارتباط عبلقة وجود بينت نسبيا. كما عاليا وبدرجة اؼبختلفة دبكوناهتا
 .التوريد سبلسل وربسني اؼبعلومات تكنولوجيا

                                                           

 .115، ص.2009األوذل، األردن،  الطبعة القاضي، "مدخل إذل ذبارة الكًتونية"، مكتبة اجملتمع العريب، الكرًنعبد  زيادؿبمد أبو زلطة،  - 1
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 .2012مقدمة لنيل شهادة اؼباجستري، جامعة الشر  االوسط، الكويت، 
اسات دراسة أرتيمة ىاين، تكنلوجيا اؼبعلومات و دورىا يف ربسني أداء سبلسل التوريد ، أطروحة دكتوره غري منشورة، جامعة عمان العربية للدر    -3

 .2006العليا: عمان األردن، 
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 بعض علي حالة التوريد، دراسة سلسلة إدارة يف اإللكًتونية التجارة أثر بعنوان،20031،خالد العموش دراسة-3
التوريد،  سلسلة إدارة يف اإللكًتونية التجارة اثر علي التعر  علي الدراسة ىدفت وقداألردنية،  الشركات
 الدولية اؼبعلومات شبكة باستخدام اإللكًتونية التجارة لتطبيقات إجيايب أثر منها: وجود نتائج عدة إرل وتوصلت

 اإللكًتونية التجارة لتطبيقات إجيايب تأثري وجود علي الدراسة بينت كما، اؼبوردين مع وتبادؽبا البيانات صبع يف
 التجارة لتطبيقات إجيايب تأثري وجود إرل التوريد. إضافة سلسلة إدارة يف الدولية اؼبعلومات شبكة باستخدام
 .بالعمبلء خاصة بيانات قاعدة وامتبلك واػبدمات الدعم تقدًن يف الدولية اؼبعلومات شبكة باستخدام اإللكًتونية

 الدراسة أدائها، ىدفت علي وأثرىا التوريد سلسلة أطرا  عبلقات ، جودة2العاين الواحد عبد مصطفي دراسة-4
 ىذه أداء علي لؤلدوية، وأثرىا اؼبنتجة األردنية الشركات يف التوريد سلسلة أطرا  عبلقات جودة مدي معرفة إرل

 قسم ورئيس مدير( 78)الدراسة عينة شركة، مشلت( 16) الدراسة يف اؼبستهدفة الشركات عدد ويبلغ، السلسلة
 األولية البيانات مها والبيانات ؼبعلومات عبمع رئيسني مصدرين علي الباحث وأعتمد ،اؼبذكورة الشركات يف

 الدراسة فرضية الختبار   اإلحصائي الربنامج حزمة من اإلحصائية األساليب من عدد الباحث وأستخدم .والثانوية
 يف عبلقات جودة مفهوم لتبين أثر وجود :أمهها كان النتائج من عدد إرل الدراسة وخلصت. االجتماعية للعلوم

 أفراد بني االتصال ،السلسلة أطرا  بني اؼبتبادلة الثقة) التوريد سلسلة من شركائها مع األردنية الدوائية الشركات
 تطبيق أمهها توصيات عدة الدراسة وقدمت .السلسلة ىذه أداء علي( السلسلة أطرا  بني التعاون ،السلسلة
 .التوريد سلسلة أداء علي التطبيق ؽبذا الواضح تأثريه رل وذلك التوريد سلسلة أطرا  بني العبلقات وجودة

العربية،  األعمال اقتصاديات علي وآثارىا اإللكًتونية التجارة :بعنوان ،3يوسف حيياوي، مرًن نعيمة دراسة -5 
 اؼبعاصرة اغبياة نواحي على وآثارىا وأمهيتها اإللكًتونية التجارة ظاىرة على الضوء تسليط إرل الدراسة ىدفت
 التجارة تطور أمام تقف اليت واؼبعوقات التحديات أبرز مناقشة وكذلك،  منها االقتصادية اعبوانب السيما

 اإللكًتونية التجارة تطبيقات من تستفيد أن العربية البلدان من ِيؤمل اليت اجملاالت  أىم واستعراض اإللكًتونية،
 .فيها

                                                           

رسالة ماجستري  خالد، "أثر التجارة االلكًتونية يف إدارة سبلسل التوريد: دراسة حالة على بعض الشركات الصناعية يف األردن"،دراسة العموش  - 1
 .2003غري منشورة، جامعة عمان األردن، 

ة و االقتصاد، جامعة اؼبستنصرية، دراسة مصطفي عبد الواحد العاين،" جودة العبلقات أطرا  سلسلة التوريد و أثارىا على أدائها، ؾبلة اإلدار  - 2
 .2013، العرا ، 96العدد
، جوان 6، العدددراسة نعيمة حيياوي، مرًن يوسف، التجارة االلكًتونية وأثرىا على اقتصاديات األعمال العربية ، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية 3-

2017. 
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 احملتملة اؼبستقبلية وآثارىا، السريع وتطورىا اؼبعلوماتية الثورة ؽبذه البالغة األمهية الدراسة نتائج أظهرت وقد
 ىذه أمام والتحديات اؼبعوقات من العديد الدراسة أوضحت التقليدية، وقد االقتصادية اؽبياكل تشكيل إعادة علي
 اإلجيابية اآلثار من ؽبا ؼبا اإللكًتونية التجارة تطبيقات من اإلفادة سبيل يف تذليل على العمل ينبغي واليت الدول
 ديكن اليت اؼبختلفة القطاعات و اجملاالت من العديد إذل لدراسة أشارت كما االقتصادية قطاعاهتا ـبتلف على
 . وتطويرىا لتفعيلها فيها اإللكًتونية والتجارة اؼبعلومات تقنية توظف أن الدول ؽبذه

 إرل الدراسة ىدفت( أمازون موقع حالة دراسة)اإللكًتونية اؼبتاجر تنافسية ربليل 1بعنوان: سهام موسي -6
 علي حبث يف الدراسة ىذه أمهية وتكمل التجارية العبلمة بناء وكيفية أمازون موقع اسًتاتيجية علي الضوء تسليط

 تطور إرل أدي فبا اؼبنتجات يف التنويع اسًتاتيجية اتبع حيث أمازون موقع اعتمدىا اليت والنمو التوسع اسًتاتيجية
 للشركة تابعة عاؼبية فروع إنشاء طريق عن التدويل اسًتاتيجية قبد تنويع إرل باإلضافة سريعة بوترية أمازون متجر
 تعتمد، اؼبنتجات أو اػبدمات سواء اؼبستمر التطوير اسًتاتيجية علي تعتمد الدراسة، أمازون نتائج وأىم، األم

 السوقية حصتها وتوسيع شريك كسب من تتمكن حين اغباالت من الكثري يف التحالف اسًتاتيجية علي أمازون
 . شركائها خريات من واالستفادة

 األجنبية باللغة لدراسات: الثاني المطلب

1-Karim tarhir ealaa,iidarat silsilat altawrid,almujalid 25,01,20052. 

 اىتمت كما التوريد سلسلة إدارة علي تأثريىا وما اإللكًتونية لؤلعمال الرئيسية اآلثار دراسة الدراسة من ىد   
 ضمنت حيث ،التوريد سلسلة إدارة لدعم اإللكًتونية األعمال نظام ونشر اعتماد يف اغبديثة التطورات علي

 ثبلث ىناك انو الدراسة نتائج وسبثلت استبيان مع ميدانية وزيارات اؼبنظمات من كبرية عينة مع مقابلة الدراسة
 السلسلة ضمن مهم ؿبفز ىي ،التنفيذ عملية ،العمبلء عبلقات وإدارة ،الشراء: التوريد سلسلة إلدارة ؾباالت

 العتماد االعمال االلكًتوين. األساسية الديناميكية لتوضيح طويلة أحباث إجراء إرل اقًتاح مت كما،

2-Bul tayamraz , altijarat al'iiliktruniat dirasat halat 'amazun , jamieat 
'aksfurd , bruksil biljika , eadad 1308 , 2013.1  

                                                           

ة )دراسة حالة موقع أمازون(، أثر التكنلوجيا اؼبعلومات و االتصال يف التنمية احمللية اؼبستدامة يف دراسة موسي سهام، ربليل تنافسية اؼبتاجر االلكًتوني 1
 .2010-2009، 7اعبزائر، جامعة بسكرة  ،عدد 

2
. Karim tarhir ealaa,iidarat silsilat altawrid,almujalid 25,01,2005  
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 ،جديدة أعمال بيئة إرل االنتقال إرل حياولون وىم، اليوم اؼبدرين تواجو اليت اغبرجة اؼبشكبلت الدراسة ىدفت  
 التجارية األعمال فبارسة خبلل من تنافسية ميزة بتطوير اؼببتكرة الشركات قيام كيفية لتوضيح الدراسة أمهية وكانت
 للشركات هبا يوضح بنتائج ليخرج، اؼبعروفة اإللكًتونية مواقع بني اؼبقارنة واعتماد ربليلية دراسة مع األنًتانت علي
 األدوات من وؾبموعة اإللكًتونية التجارة أعمال لنماذج منهجي تصنيف توفري خبلل من، أعماؽبا تنظيم كيفية
 التجارة مستقبل علي نافذة توصيات من عديد يقًتح األخري ويف، اإلنًتنت عرب التسويق اسًتاتيجيات لتطوير

 .الشركات بني اإللكًتونية

3-Dakwyn kim , tathir altikilnujia ealaa 'ada' silsilat alwarid , mashrue 
mudhakirat mastar , bitinzaniaa , 2016.2 

 يف وأثرىا التوريد سلسلة إدارة بأنظمة اؼبرتبطة اؼبعلومات تكنولوجيا علي الضوء إلقاء علي الدراسة ىدفت   
 تأثري يف ضعف ىناك إن الدراسة بينت وقد ،خاص بشكل التوريد سلسلة أداء ويف عام بشكل اؼبنظمة أنشطة

 متمثلة اؼبعلومات تكنولوجيا إن الدراسة ىذه افًتاضات أىم من كان وقد ،اؼبنظمة أداء يف اؼبعلومات تكنولوجيا
 أنظمة تأثري مدي يف الدراسة أمهية وسبثلت، اؼبناسبة اؼبعلومات وتكنولوجيا ،اؼبتقدمة اؼبعلومات تكنولوجيا يف

 التنسيق وتعزيز ،للمنظمة الداخلية االتصال قنوات قدرات تعزيز يف الكبري وأثرىا التوريد سبلسل اتصاالت
 اآلراء وسرب ستبياناال باعتماد وربليلي وصفي منهج علي الباحث واعتمد ،التوريد سبلسل ستجابةوا ،الداخلي

 اؼبتطورة اؼبعلومات التكنولوجيا نإ :أمهها نتائج عدة ارل الدراسة وخلصت، اؼبنظمة داخل متعاملني من عدد بني
 .التوريد بسبلسل اؼبرتبطة االتصال أنظمة أداء يف واضح اثر ؽبا

4-Jurj lyn haris , 'iithr al'iidarat aleilmiat wa'iidarat almaerifat fi 'iidarat 
salasil altawrid3. 

 رفع يف أثرىا وبالتارل ،التوريد سبلسل إدارة يف اؼبعرفة وإدارة العلمية اإلدارة أثر علي تعر  علي الدراسة ىدفت  
 وقد .التوريد سلسلة يف الشركاء وكذلك العاملني األفراد علي تطبيقها خبلل من ،ككل اؼبنظمة أداء وفاعلية كفأه

 األداء قياس طر  واستخدمت ،األنشطة وطلب ،اؼبعرفة طلب أمهها مستقلة متغريات عدة الدراسة اعتمدت

                                                                                                                                                                                     
Bul tayamraz , altijarat al'iiliktruniat dirasat halat 'amazun , jamieat 'aksfurd , bruksil biljika , eadad 1308 , 2013

1
  

. Dakwyn kim , tathir altikilnujia ealaa 'ada' silsilat alwarid , mashrue mudhakirat mastar , bitinzaniaa , 2016 
2
  

  jurj lyn haris , 'iithr al'iidarat aleilmiat wa'iidarat almaerifat fi 'iidarat salasil altawrid.
3
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 طلب ؼبتغريات إجيايب تأثري وجود منها نتائج عدة إرل الدراسة وخلصت .اؼبنظمة أداء يف اؼبتغريات ىذه وتأثري
 .  التوريد سبلسل علي،  ؽبا اؼبستقبلي والتأثري اؼبنظمة يف األداء قياس طر  واستخدام األنشطة وتكامل ،اؼبعرفة
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 خالصة الفصل األول:
لقطاع التجارة االلكًتونية نظرا ألن اإلنتاج يأخذ ؾباال   إن إدارة سلسلة التوريد مهمة بشكل ال يصد    

أكثر عاؼبية، وإدارة سلسلة التوريد تنظم صبيع أنشطة األعمال اؼبتعلقة باغبصول على اؼبواد و التوزيع اؼبنتجات 
 النهائية بأكثر فعالية من حيث التكلفة ويف الوقت اؼبناسب قدر االمكان، وجيب أن يكون تدفق اؼبنتجات يف

 التجارة االلكًتونية تفاعليا و قادر على إرسال مشًتيات استجابة لطلبات العمبلء.
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 متهيد الفصل الثاين:
 نسعي من خالل هذا الفصل اىل حتليل العالقة بني سلسلة التوريد يف التجارة االلكرتونية  للشركة العاملية أمازون   

Amazonلذا قمنا مبتابعة االحصائيات و املعلومات املتوفرة على موقعها االلكرتوين، وتعتمد الشركة، 
Amazon االدوات املنزلية  األنرتانت، وقد قامت املؤسسة بتنويع املنتجات )املالبس،على البيع ابلتجزئة على 

  االلكرتونية، والدخول اىل عامل االدوية مؤخرا....اخل(و 
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 شركة أمازون وسالسل توريدها املبحث األول :
حيمل عصر التكنولوجيا واالنرتنيت جتليات عديدة، فلم تعد األساليب واألشكال التنظيمية القدمية قادرة على    

استغالل فرص هذه املرحلة، أو ابألحرى ال ميكن للمؤسسات اليت تعمل وفق األساليب والطرق التقليدية التكيف 
يم جديدة ويعاد النظر يف املفاهيم القدمية واملستخدمة والتأقلم مع املعطيات اجلديدة،لذلك برزت وسوف تربز مفاه

 لكي أتخذ أبعاد تتماشى ومتطلبات املرحلة الراهنة،وحناول إعطاء تصور واضحا حول أمازون .
 تعريف وأتسيس شركة أمازون املطلب األول:

 تعريف شركة أمازون: -أوال 
،من قبل جيف بيزوس، ويقع مقره يف 1994يوليو  05أمازون شركة أمريكية للتجارة اإللكرتونية أتسست يف     

سياتل واشنطن،بدأت ببيع الكتب مث توسعت منتجاهتا،لتحدث الحقا ثورة يف عامل التسوق واملتاجر 
 االلكرتونية،تتجاوز قيمة سلعها مئة مليار سنواي.

 اثنيا: تطور وأتسيس شركة أمازون
ة اإللكرتونية اليت متثل فضاء حقيقي للمحالت داخل شبكة ينتمي موقع أمازون إيل املواقع اخلاصة ابلتجار    

اإلنرتنت عن طريقها تستطيع احلصول علي كل ما حتتاجه،تكون عموما علي شكل قوائم )كتالوجات( أو علي 
شكل إشهار لكل ما هو معروض. أتسس متجر أمازون علي يد "جيف برستون" خريج جامعة برنستون حيث 

ة الكهرابء استثمرها يف العمل لدى العديد من الشركات،أين أدرك الكثري من أسرار درس علم الكمبيوتر وهندس
يرتقي جمللس انئب الرئيس رغم  هشاو "جعلتالتكنولوجيا حىت أتلق يف هناية املطاف مع شركة مالية تدعي "دي أي 

حيث تشري اإلحصائيات أنه صغر سنه.اتبع "برستون" أخبار تطور اإلنرتنت وانتشاره السريع علي مستوي العامل  
يف مجيع دول العامل ،ومن هنا خرجت فكرته يف  2300إحصائية استخدام اإلنرتنت إىل  ارتفعت 1994يف سنة 

إجياد قواعد بياانت املكتب ابلتعاون مع جتار الكتب،لتوفريها لكل من يطلبها من خالل تصفح موقعه اخلاص 
ملنصب املرموق يف الشركة املالية اليت كان يعمل هبـــا، ابعت أمازون وتطلبت هذه الفكرة تفرغه التام وتضحيته اب

أكثر من ستة مليار  2004ألف موظف وبلغ رقم أعمال الشركة سنة  12مليون منتج من خالل  20أكثر من 
لثامن مت إطالق إصدارات اللغات اهلولندية والبولندية والرتكية ملوقع أمازون األملاين يف ا 2016.يف عام 1دوالر

أعلنت شركة سوق.كوم على لسان مديرها التنفيذي عن إمتام صفقة بيع  2017والعشرون من جوان عام 
سوق.كوم لشركة أمازون دون اإلعالن عن قيمة الصفقة. أتلق موقع أمازون ومث طرح أسهم الشركة لالكتتاب 

                                                           
 .5,ص1999,بيروت,  دار العربية للعلوم عبر موقع أمازون, البيع المأمون, شهاب حسن الفقيه, -1
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عدد عمالءها أكثر من سبعة  العام،وأصبح املوقع يف غضون سنــــوات أكرب مكتبة علي سطح األرض وأصبح
 وعشرين مليون عميل.

 سلسلة التوريد أمازون  املطلب الثاين:
 اخلطــــة: أوال:

مع ظهور الكثري من املتاجر اإللكرتونية )سواء الفردية الصغرية أو الشركات املتوسطة و الكبرية( تصبح املنافسة    
ن ـو ما يضمــــــــــوالء العمالء هو مستقبل التجارة اإللكرتونية ،وهـــأكثر صعوبة،واحلصول علي العمالء أكثر حتداي ،ف

 الرحبية واالستدامة،ومن ذلك كانت كل اهتمام أمازون املتبعة ضمن سلسلة توريدها الرتكيز علي اخلطة وإسرتاتيجية 
اح الشركة يف جناح خطتها ن مستوايت الربح وجنـــــــــدد كل يوم واحلفاظ على والئهم والتنبؤ،يزيد مـكسب عمالء ج

وات ،وقد  ـي مل تتوقع أرابح ملدة أربع إىل مخس سنـــــــة غري معتادة ،وهــــــــاملتبعة ،حيث كانت خطة عمل أمازون أولي
كان منو الشركة البطيء مصدر احتجاج حاملي األسهم على أهنا ال تصل إىل مرحلة حتقيق األرابح بسرعة الكافية 

اء على املدى البعيد ولكن من خالل حتكيم خطة منظمة لتواصل ـمار فيها أو حىت قدرهتا على البقاليت تربر االستث
 .1بيها بروز والنجاح  على النحو التايل:

 العمالء:-1
وضع العمالء  أحد أهم األسباب اليت جعلت من موقع  أمازون موقعا انجحا اهتمامه جبانب خدمة العمالء و   

  ـــــات والعروض اخلاصة للعمـــالءتوفري خلصومري ما يريده العمالء يف املــــــــوقع و ل ،وتوفــــــسرعة التوصي ن أمههاـــــــأوال،م
 : 2وذلك كان ضمن خطة و اإلسرتاتيجية املتبعة

 جلب العمالء: سرتاتيجيهإ-1
سهلة االستخدام ،وأسعار من خالل خدمة العمالء يف الوقت املناسب وحمتوى غين ابمليزات مع توفري وظائف     

ا وتطبيقها الصارم ــــــــــــامالت اليت متر عرب سوقهــــــــــــالبيع واملع اتــــــــة أمازون على مجيع احلركـــــــــتنافسية ابإلضافة لرقاب
زايدهتم يف ي جذب العمالء واحملافظة علي على ـــــــــإدارة متجر أمازون عل تعمل .حيث3لسياسات خدمة العمالء

روض مميزة للمتسوقني عن طريق تقسيم ـــــــــجمال التسوق والشراء عرب االنرتنت من خالل تقدمي خصومات كبرية وع
ن متجر أمازون كلما حصل على ـــالعمالء إىل بضع فئات ذات طابع متدرج مبعين انه كلما قام الشخص ابلشراء م

 الكثري من اخلدمات اإلضافية بشكل كامل ابإلضافة للتخفيضات علي املنتجات وعروض خاصة بـه.    
 
 

     
                                                           

https://www.tech-wd.com-1 
 .7ص  مرجع سابق، شهاب حسن الفقيه، -2
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  إسرتاتيجية تطوير املوقع: 1-2
وقت وجيز،جيعل من ن الكتب واجملاالت ولكن الربوز الذي عرفه يف ـــــي جمموعة مــــــــــــة حمصورة علــــــوكانت انطالق  

 1الضروري العمل علي التطوير املستمر ومواكبة االلكرتونية لكل جديد
 إسرتاتيجية بناء العالمة التجارية: 2-
س ــــر مهم ،حيث جيب أن تعكـــــــد أمــــــــون االسم اجليــــــــرض عالمة جديدة علي موقعها،يكـإذا أرادت املؤسسة ع  

اية القانونية على اإلنرتنت،وجيب أن ـــى احلمــــــون قادرة علـــــــــن املنافسني ،وأن تكـــــاملنتج وأن متيزه عالعالمة التجارية 
 .2 ـــــرىراءة والرتمجة إيل لغات أخــتكون العالمة قصرية،قابلة للتذكر وسهلة الق

يف أمريكا حصل عليه من خالله حبثه يف  فالنسبة ملوقع أمازون الذي اختري له اسم "امازون"وهو اسم لنهر قوي  
ن أن ـــه،وابلرغم مــــــــــه بني أهله وأصدقائـــــــاع يف فرتة بسيطة إشهار موقعــــــــواستطاألمساء، حمركات البحث عن أفضل 

ألف دوالر  20 هإيراداتوبلغت  ألف دوالر،إال أن بوادر النجاح كانت سريعة، 300انطالقة املشروع كانت مببلغ 
يف األسبوع األول،وعلي هذا األساس فقد لعبت العالمة التجارية الواضحة والقصرية للمتجر االلكرتوين 

amazon.com  .دورا مهما يف رفع مردودية املشروع بسرعة مذهلة 
 إسرتاتيجية التوسع والنمو: 3-2

يف جعله أكثر قبوال لدى الزوار، وقد اتبعت  إن التوسيع من تشكيلة املنتجات املعروضة يف موقع ما ستساهم فعال
أمازون إسرتاتيجية التنويع يف املنتجات اليت تعرضها كوسيلة فعالة لكسب الزابئن،حيث جند أن تطور متجر أمازون 

جات ـــــــك املنتـــــــ،كذلCD,DVDل الكتب و ــــــــــيف املنتجات الثقافية التعليمية مث التنويعرجع إيل ـــريعة يــــرية ســــــبوت
وقد حتول املتجر إيل أكرب موزع جتزئة علي الكرة األرضية،عن  ر يقدم عروض عن الرحالت.....إخل،ــــــــــكمـــــا أن املتج الكهرومنزلية،

 .3منافس طريق اسرتاتيجيات الشراكة اليت ابرمها مع العديد من الشركات العاملية يف نفس اجملال لتحوهلا إيل حليف بدل من 
ابإلضافة إيل إسرتاتيجية التنويع يف املنتجات،وعقود الشراكة،جند إسرتاتيجية التدويل عن طريق إنشاء فروع عاملية 

ذا فيما يتعـــــلق ابملنـــتجات التاليـــــة:    ضافة،هــــلق قيمة مـــــم يف خــمما سه ت،ـــــــــع عرب اإلنرتنــومواق اتبعة للشركة األم،
 Amazonابلرغم من ذلك فاملتوقع احلقيقي لــ ،MP3وأجهزة ، رقميةـــوآالت التصوير ال ،الكامريات ،احلواسيب

جتسد أكثر عند إنشاء متجر خاص ببيع الكتب و املقاالت و الواثئق مباشرة على الشبكة ليصبح املتجر من رواد 
فقـــد مت فتح فرعيـــــــن  النمو اليت يقوم هبـــــــــا متجـــــر أمازون،التجارة االلكرتونية مبختلف أنواعها.وتدعيما إلسرتاتيجية 

فــــــي كل من بريطانيا وأملــــــانيا حيث كانت مبيعـــــــات هذين الفرعيـــــــن جد مرتفعــــــــة وبلغت ذروهتا  2000سنـــــة 
ألم لنفس السنـــــة،كمــــا مت فتح فـــرع يف فرنســــا من حجم مبيعات الشركة ا %25لتساهم حبوايل  2012سنـــــة  
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دولــة غيــــر أمريكية ومتكنت أمازون من كسب املرتبة  220لتصل عروض املتجر إىل ما يزيد عن  2001سنة 
 .20151األوىل عامليا كأكرب موزع جتزئــــــة سنة 

قد انضمت إىل قائمة  amazon.comــة حيث جنــــــــد أن وذاع صـــدى املتجر عاملـــيا ليصل إىل الدول العربيــــــ
" وحــدة أعمال التجارة اإللكرتونية التابعة لشركـــــة توفيــــر ألنظمـــــة  متوفري. كو قناة التجــــــــــارة اإللكرتونية يف "

ستخـــــدام املعلومات احملدودة ،الشركة املتخصصـــة فــــــي تقديـــم حلــــــــول نظــــــــم املعلومات والتجارة اإللكرتونيـــــــة ، واب
ونية من توفيــــــــر كــــوم  متكنت أمازون من عرض ومقــــــــــارنة منتجـــــــاهتا للمــــــــالين من خدمــــة قنـــــــاة التجـــــــارة إللكرت 

 .2مستخدمـــــــــــــــي اإلنرتنت العــــــرب يف مملكــــــة العربيـــــــــة السعـــــــودية والشــــــرق األوسط وغريهـــــــا
 ـاظ علي والء الزبـــــــائن )تسيـــــر عالقــــة الزبـــــــون( : إسرتاتيجية احلفـــــ 4-2
من أهم العقبـــــــات اليت إن السعي يف احملافظـــــــة على والء الزبــــــــائن بعد جذهبـــــــــــــــم للمتجر االلكرتونــــــي،تعتبـــــــــــــــــر   

ظل التجـــــارة االلكرتونيـــــــة ،نظرا لسهولــــــــة بلوغ الــــــــــــــــزوار إىل العـــــــــديد من املتـــــــــاجر تواجههـــــا املتاجر إللكرتونية يف 
ــــولة، وهنــا تظهر رية بسهالتــــــــي تعرض نفس املنتجــــــــــــــــات بسرعة عاليـــة واملقـــــــــــارنة بني أسعــــــــــارها وعالمتهــــــا التجا

تقدمي هديـــــــــا رمزية  أمهيــــة املنــــــافسة ابلرتكيــــــــــــــــــز على توطيد عالقة الزبـــــــــــــــون واخلدمــــات املقدمة عرب املتجر مثل
ل زبون ،تتبع مسار الزابئن عرب ،تقدمي عروض سعريه ،احلفـــــــــــــــــاظ على املعلومات املتعلقة خبصـــــــوصيات ك

 الشركـــــــــــة وهبذا اخلصوص ترتكز أمازون على النقاط التالية حفاظ على والء زابئنها من خالل :
  :استطاعت الشركة احلفاظ على الزابئن من خالل الدراسات واألحباث املستمــرة واحلصول والء االلكرتوين

 رغبــــــاهتم وحاجاهتم وتزويدهـــــــــــــــم أبفضل اخلدمـــــات .على معلومات أكثـــر عمقا على 
 :يعترب من أهم عناصر االستجابة وردة الفعل يف عالقة الشركة مع زابئن واحلفاظ  إشبــــــــاع رغبـــــات الزابئن

من الزابئن  %80عليهم من خالل توفري رغبات يف الوقت املناسب وحتمل التأخري بتعويض ومكافأة ،حيث أن 
منهم سوف يذكر هذا املوقع  %90لديهم درجة إشباع عاليــــة ال يغري و تعامل مع الشركة، يف حني أن 

 ألصدقائه.
 :هي عبارة عن حالة نفسية مشرتكة بني الشركة أمازون وعمالئها ،حني تكسب ثقة زبون يتولد لديه  الثقـــة

هبا  ابلرغم من أن كال طرفني ال يتقابل ولكن الزبـــــون يشاهد صورة السلعة  اإلميان ابحملافظة على الوعـــــود واإليفاء
أمامه ويتوقع احلصــــول على اجلودة املطلـــــوبة والتسليم يف الوقت احملدد ،من هذا املنطلق يف إيصال املنتج نفسه 

 .3ستقطاب أكرب عدد من الزابئنوابلنفس اجلودة املطلوبة والوقت احملدد ،كانت ضمن خطة  الشركة يف كسبها وا
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 التنبؤ:-2 
وهي وفق طريقة صحيحة وضعتها التوقع أو التنبؤ بكمية الطلب على منتجاهتا يف موقعها اخلاص لبيع التجزئة   

وذلك عرب دراسة السجالت السابقة لبياانت التوريد والطلب من قبل الزابئن ،فيما سيقوم العميل املهتم 
والبياانت املطلوبة اليت يكون هلا أتثري على ابالستفادة من خدمة التنبؤ اليت تقدمها الشركة على كل املعطيات 

 جمرى التوقعات املستقبلية وفق خطوات منظمة على النحو التايل:
 مجع املعلومات الشخصيـــة: 1-2
ـا يف حتليل تقوم أمازون جبمع املعلومات الشخصيـــــة على موقعها الشبكي،ألهنــــــــــــا حباجة إىل البياانت الشخصية  التــــــي ستفيدهــــ  

م هذه العملية ابستغالل مجلة من املستـــوي الثقـــــــــــــــايف...اخل( وتت الســـن ،اجلنـــــس، طبيعة زوار موقعهــــــــــــــــــــا )النمط الشرائي،
 خدمـــات  

االنرتنت ،وقد تشتمل ولكن ليس حصرا على االسم والربيد االلكرتونــــــــــــــــــــي والعنوان والربيدي وغريها من 
 .1املعلومات املطلوبة لتقديـــم خدمة أو لتسليم منتج أو للقيام أبي عملية قد تطلبها

 ات الشخصية وحتديثهـــــا:الوصول إىل املعلوم 2-2
يسع املتجر إىل مساعدة زواره يف احملافظة على معلوماهتم الشخصيــــة اليت منحــــــــوها للشركة على النحو دقيق   

وحمدث،كما أن العالقة مع الزبــــــائن تبقى مستمرة حيث ميكن للزائر أن يبلغ الشركـــــة ابلتغيـــــــرات الطارئة على 
ته الشخصيــــــة،وجند معظم مواقع الشركة على االنرتنت تتيح إمكانية إجراء حتديثات من خالل صفحـــــــة بياان

 االشرتاك يف برانمج معني لدى أمازون.
 أمن املعلومات الشخصية: 3-2
م مزجيـــــــا من التقنيات و اإلجراءات تلتـــــزم أمازون حبمـــاية املعلومـــــات الشخصيـــة اليت تقدم هلــــا، فتلجأ الستخـــــدا  

األمنية والتدابيـــــر املؤسســــاتية للمساعدة يف محاية املعلومات الشخصية من الوصول إليها أو استخدامها أو كشفها 
معلومات بطاقة  من قبل أطراف غري خمولني بذلك ،وعندما تنقل بياانت شخصية حساسة )على سبيل املثال:

فإنه يتم محايتها ابستخدام تقنيـــــــــــــة التشفري وفق برتوكول طبقة املقاييس اآلمنة  عرب االنرتنت،االئتمان ( 
(SLL)2. 
 ملفات االرتباط )الكوكيز( : 4-2
تستخدم مواقع أمازون ملفات االرتباط،على الرغم من أنه ميكنك الوصول إىل معظم تلك املواقع حىت إذا   

ـــات االرتباط معطلة،فمثال يستخدم موقع التجارة االلكرتونية املوجه للمستهلكني ملفات اخرتت تعطيل عمل ملفــ
ارتباطات مؤقتة أثناء جلسة التسوق وأخرى دائمة ،وذلك إلجـــراء التعامالت ،وإذا مل يقبل املتصفح ملفات 

             كما تلجأ الشركة إلطراف االرتباط،فإن سلة التسوق لن تعمل ،ولن يكون املشرتي قادرًا على عقد طلب شراء.

                                                           
 14ص  مرجع سابق، شهاب حسن الفقيه،  -1
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عديدة ملراقبة حركة البياانت على شبكة االنرتنت ،وإحصاءاهتا و االستجابة لإلعالانت ابلنقر فوقها،وغريها من 
النشاطات على موقع أمازون ،وحني يكون الطرف الثالث مسموحا له من قبل أمازون فقد يستخدم ملفات 

لديها، ومرشدات ويب، وغريها من تقنيات املراقبة وكل هذا جلمع بياانت وتوليد االرتباط ،وملفات تسجيل ويب 
 إحصائيات مجاعية عن زوار املوقع ،لكن دون تناول أي بياانت شخصية عن الزوار.

توفر اإلصدارات احلالية من متصفحــات ويب أوامر حتكم متقدمة ميكن أن يستفيد منها املستخدم فيما يتعلق 
 ة ملفـــــات االرتباط،سواًء جاءت تلك امللفات من الطرق األول أو من الغري. مبكان ودميوم

 حتديث السياسة: 5-2
تقوم أبجراء حتديثات دورية لسياستها التسويقية عرب االنرتنت ،وتوفر املؤسسة يف هذا الشأن قسم األسئلة   

السياسات املستحدثة يف مواقع الشركة عرب ، حيث ميكن للمشرتكني أن يتعرفوا من خالله على (FAQاملتكررة )
 .1أحناء العـــــــامل

 االحتفاظ ابلبياانت: 6-2
لن حتتفظ أمازون ابملعلومات الشخصية ملدة تزيد عن احلاجة الالزمة لتحقيق األهداف اليت مجعت تلك   

 املعلومات من أجلها أو وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القوانني واألنظمة السارية.
 املصـــدر نيا:اث
 املــــــوردين:-1
تسمح هذه العالقة للشركة بتحقيق االختيار األفضل للعروض املقدمة ونوعية املادة األولية املرغوب فيها، وهذا   

أن املواقع االلكرتونية تسمح  من خالل التعامل املباشر مع املوردين املرتكزين يف املصدر احلقيقي للمادة،أي
ابختصار املسافات والتنويع يف االختيارات، و يهيئ اجلو املناسب أمام الشركة لسيطرة على السوق ويرفع من 
قدرهتا التفاوضية أمام مورديها،يف حالة أي خطاء من شركة عند شحن و إرسال املنتج املباع للعميل،فاملتجر هو 

 املشكلة.املسؤول على ذلك ويقوم حبل 
بعد اختيار املورد للمنتجات ونوعيتها،يكون طرق  هناك عقد واضح بني الطرفني،حيدد فيها آلية التعامل بينهم   

وطرق احلساابت املالية،والشحن واإلعادة،واملسؤوليات والواجبات،خاصة ما يكون يف حالة اخلطاء)مثل إرسال 
أتخري إرسال الطلبات حال حتققها،والكثري من األمور منتج غري صحيح أو سيئ بغري ما هو متفق عليه( أو 

 .2القانونية واملالية واخلطوات التنفيذية بني الطرفني اليت حترص أمازون على تطبيقها
 املخـــزون: -2
تدور اإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد يف جمال جتارة االلكرتونية حول كيفية املخزون، من هنا كانت خطة أمازون   

  فق املنتجات تفاعلًيا وقادرًا على إرسال مشرتايت استجابًة لطلبات العمالء، قد تبدو للوهلة األوىل عملية يف تد
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ماليني تزيد بشكل يومي،كيف هلم أن خيزنوا   5لكن يف حالة موقع مثل أمازون بكمية منتجات تقارب  سهلة،
املنتج املطلوب وسط تلك الكمية اهلائلة من كل تلك البضائع ؟ وأين؟ مث بعد ذلك كيف يقومون ابستخراج 

 املنتجات؟ كل هذه التساؤالت إجابتها يف إنشاء خمازن خاصة .
 خمازن)مستودعات( أمازون: : اثلثا

ابتدأت إبجياد مستودعات خاصة هبا يف أكثر من والية، تلك املستودعات مت تزويدها آبخر ما توصلت له   
التقنية إلدارة املستودعات،حيث يتم استخدام كود معني لكل طلب يتم قراءته بشكل تلقائي وعملية حتديد وإجياد 

،وهنا تيّقنت أهنا إن أردت التوسع فيجب أن  RFIDاملنتجات تتم بناءاً على قراءة تلك الشفرة بواسطة تقنية الــــ
تستعني بشركات تتشارك معها  يف خدمة العمالء لتساعدها يف إدارة املخزون أو تفض هلا املهمة ،ومن خالل 
خربهتا مل تعد حباجة إيل ختزين كل املنتجات يف مستودعاهتا بينما أوكلت مهمة ابقي املنتجات للشركات املتعاونــــة 

قامت ببناء برامج متطّورة للتبوء ابلطلبات اليت قد يطلبها املستخدم وإجياد الروابط بني املنتجات ليسهل  .حيث
 .1ختزينها جغرافياً،هذه اخلوارزميات قامت بتحليل طلبات الشراء السابقة وإجياد الروابط بينها وحتليلها

 ألف موظف .40مبىن من خمازن أمازون يف الوالايت املتحدة وحدها ويعمل هناك أكثر من 50هناك أكثر من   
 حيث جتد سياسة خاصة بشركة أمازون وخمازهنا على النحو التايل:

  ال يصطحب موظف خمازن أمازون أي شيء معه للداخل،حىت هاتف النقال،وعندما خيرج حيصل على ما تركه
 قبل العمل.

   عند االنصراف من العمل أو حىت عند اسرتاحة الطعام،يتم مترير كل املوظفني عرب كاشفة معادن للتأكد من
 عدم أخذهم ألي شيء معهم.

 2بعد كل وقفة للطعام أو راحة،يعود املوظفون ليقوموا بتدريبات لياقة ليكونوا على أمت جاهزية للعمل. 
ء جمهزة أبسطول طائرات بدون طيار لتوصيل البضائع إىل عدة وأخر خططها إنشاء خمازن ضخمة يف السما    

مواقع خمتارة ،ستحمل ابلوانت ضخمة املخازن اليت ستحلق فوق أماكن تعتقد الشركة أهنا ستشهد استقبااًل كبريا 
على شراء منتجات،حيث ستحلق ابلقرب من مواقع أحداث رايضية أو مهرجاانت لتبيع منتجات غذائية و هدااي 

 رية ،وجاء هذا التصور امتداد خلطط الشركة اخلاصة ابستخدام الطائرات بدون طيار إليصال البضائع .تذكا
وكانت قد قامت يف وقت سابق أبول عملية توصيل بضائع عن طريق الطائرة بدون طيار ،وجاء يف الواثئق   

مة توصيل البضائع عرب الطائرات اخلاصة ابجلديد مبشروع ختزين البضائع يف السماء إهنا ترى أن الدمج بني خد
بدون طيار واملخازن الطائرة سيؤدي إىل تسريع وترية توصيل البضائع بصورة كبرية مقارنة ابلعمليات اليت تتم عن 

 . 3طريق املخازن األرضية
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 مستودع امازون

 
www.Amazon.com 

 طريقة تسري خمزون أمازون :1-
تضم بداخلها أنظمة إدارية ابلغة الدقة ،جعلت منها واحدة من أكثر الشركات تنظيما،األمر الذي انعكس على   

فعالية موظفي الشركة وإنتاجيتهم إجيااب، حيث أهنا تتبع خوارزميات خاصة حتكم العمل ضمن مؤسساهتا ،فعلى 
مح للموظفني مبشاركة آرائهم اإلجيابية والسلبية سبيل املثال،تتم مراقبة أداء املوظفني من خالل برانمج خاص يس

 املتعلقة بزمالء العمل.
تتم مراقبة املوظفني وتوجيههم من خالل برجميات خاصة أيضا،فعلى سبيل املثال،عندما يتم طلب منتج ما من   

موقع الشركة على اإلنرتنت يسمح نظام الشركة بتحديد مكان املنتج بدقة و توجيه املوظف املسؤول جللبه حبيث ال 
ه املوظف جللب املنتج يقوم ابلتأكد منه يضطر غلى تذكر أماكن وجود البضائع ضمن املستودع،وحني يتج

وفحصه بواسطة جهاز حممول خاص،وال يقتصر دور املوظف يف جلب املنتجات،بل يتعداه إىل جتهيزها و تغليفها 
 . 1و وضع امللصقات عليها

 التقييم:-3
االسترياد،ويتم تقييم حيث يتم تقيم أسعار املنتجات املعروضة على متجر أمازون العاملي رسوم الشحن ورسوم   

األسعار املدرجة بناءاً على أسعار صرف العمالت احلايل، ويكون الثمن املدرج على صفحة التفاصيل اخلاصة أبي 
منتج معروض مبتجر هو مثن املنتج ،كما يتم توضيح رسوم االسترياد وتكاليف الشحن املطبقة خالل عملية الدفع 

 ي قبل أتكيد عملية الشراء .وذلك حىت يتم مراجعتها من قبل املشرت 
 اإلنتاج اثلثا:

ختتلف شركة أمازون عن ابقي املتاجر يف أنه يقدم القليل من املنتجات ذات العالمة التجارية املعروفة ،فهناك   
خط أمازون الرئيسي إلنتاج ملحقات األجهزة اإللكرتونية.وبدأت يف بيع الكتب على اإلنرتنت، و اآلن أصبحت 
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مع الوقت  كل شيء تقريبا ،هذا التوسع مل أييت بشكل مفاجئ وسريع ،كما أنه مل يكن منذ البدء،  تستطيع شراء
ومع اكتساب اخلربة ،ميكن الّتوسع بشكل ذايت أو بعقد حتالفات أو مذكرات تفاهم مع جهات أخرى تتعاون 

يف ذلك الوقت، قد بنت  معها،متامًا كما حصل مع أمازون والشركات اليت قررت عرض منتجاهتا ،كانت أمازون
بنية حتتية قوية جداً ومستودعات وقبل ذلك خربة يف جمال التجارة االلكرتونية جعلها قادرة على حتّمل هذا التنوع 

 يف املنتجات.
 التصميم: -1
بعدها يقوم  وحتديد السعر، وإضافة وصف املنتج، واختيار نوع املنتج ولونه، يقوم املصمم بتحميل عمله الفين،  

وعندما يشرتي العمالء التصميم،سوف يتم خصم مصاريف  Amazon.comاملوقع إبنشاء صفحة منتج على 
اإلنتاج والشحن وخدمة العمالء من قيمة املبيعات مما يعين حصولك على خدمة كاملة بدون مصاريف 

ملفضل أن يتم بوصة )املساحة القابلة للطباعة للمنتج( ومن ا 18×15مسبقة.جيب أن يكون التصميم اخلاص 
التصميم بشكل مريح داخل تلك املساحة،بعد ذلك يتم إرسال التصميم عرب صفحتك على أمازون،ويف حالة 
املوافقة على التصميم ،والبدء يف عملية اإلنتاج والنشر يكون لدى املصمم اخليار جلعله متاحًا عرب رابط مباشر 

 .Amazon.com 1يه يف فقط،أو عام حيث ميكن للعمالء البحث عنه والعثور عل
 مميزات عرض تصاميم على أمازون: 1-1
 مؤهلة للحصول على ختفيض حبيث ميكن للعمالء استالم الطلبات بسرعة. Amazonمجيع منتجات   -
 ال داعي للقلق بشأن األسهم غري املباعة،فاملوقع يتحمل كافة التكاليف حىت تتم عملية البيع. -
 عملية بيع ابستخدام تقنية الطباعة ذات املستوى العاملي.يقوم املوقع بطباعة املنتج بعد كل  -
 ميكن التحكم يف مقدار ما يقوم به املصمم يف كل عملية بيع،لذلك ينصح بوضع أسعار تنافسية ومرحبة. -
يستطيع املصمم استخدام أدوات التحليل للحصول على إحصاءات حول تصميماته األكثر مبيعات ومشاهدة  -

 . 2منو أرابحه
  التشغيل:-2
حتسني عملية البيع ومنح املستخدمني جتربة شراء أكثر مرونة ومتعة هو ما تطمح إليه كل الشركات لزايدة   

املبيعات، تستغل أمازون أوقات الذروة والبيع من مواسم وأعياد يف رفع مبيعاهتا، حيث تبدأ شركة أمازون لإلعداد 
عامل مؤقت يف مستودعاهتا يف  120.000٪ عن طريق توظيف 40ملوسم األعياد بتوسيع القوة العاملة بنسبة 

الوالايت املتحدة لتعزيز  حركية املبيعات املتزايدة يف موسم الذروة الذي ميتد من نوفمرب حىت ديسمرب، يتطلب هذا 
 التوظيف  الذي جيب أن يتم يف غضون أسبوعني  أن يتم تدريب اجلميع  يف أسرع وقت ممكن.
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هلذه املواسم اليت تشهد حركة بيع ضخمة من خالل توظيف التكنولوجيا، ابستخدام شاشات  تستعد أمازون أيضا
اللمس لتقليص الوقت املستغرق لتدريب املوظفني اجلدد إىل أقل من يومني، وهي عملية ميكن أن تستغرق ما 

%.مّكن 95ون بنسبة يصل إىل ستة أسابيع يف وظيفة مستودٍع تقليدية. هذه اإلجراءات حّسنت العملية يف أماز 
استخدام الروبواتت أمازون من أمتته عمليات معاجلة الطلبات بشكل واسع بدءا من حتسني إنتاجية عملية 

 التغليف، إىل تعزيز الدقة يف معاجلة الطلب، وتقليل الكسر أو فقدان املنتجات.
لول املمكنة ابستخدام حققت أمازون أداًء أعلى بفضل التطوير املستمر يف العمليات وتقدمي أفضل احل

التكنولوجيا، وليس فقط ابستغالل مناسبات مواسم األعياد، وما نتعلمه منها هو أن نكون على استعداد الغتنام 
 .1فرص املواسم أبفضل احللول وأكثرها حداثة ملنح العمالء جتربة أفضل وابلتايل زايدة نسب املبيعات

 التسليم رابعا:
تطلق "أمازون" خدمة تسليم خاصة هبا  حالة أصبح التسليم خالل يوم هو الطبيعياألمر الرئيسي هو أنه يف 

ملنافسة جمموعات أخرى مثل "فيد يكس" و "يو يب أس" و"دي إتش أل" و"كرونوبوست" واخلدمة حتمل اسم 
لك إىل "شيبينج ويد أمازون" وستكون متوافرة أوال يف لوس اجنليس إال أن اجملموعة تنوي توسيع نطاقها بعد ذ

مدن أخرى خالل السنة الراهنة.وستكون اخلدمة متوافرة يف مرحلة أوىل إىل إطراف أخرى وال سيما التجار الذي 
 يبيعون منتجات وسلعا عرب "أمازون. كوم". وسيقرتح عليهم مجع طرودهم وتسليمها مباشرة إىل أصحاهبا 

تنوي يف سبيل استقطاب الشركات اعتماد  ومن مث ستوسع "أمازون" اخلدمة خارج نطاق هذه األوساط وهي  
تعريفات ادين من تلك اليت املعتمدة لدى "فيديكس" او "يو يب اس" ومها شريكان هلا ال سيما خالل فرتة اعياد 
رأس السنة. وتعمل أمازون منذ أشهر عدة بسرية على هذا املشروع. وابتت للشركة خمازن وشاحنات تسليم يف 

اهتا اخلاصة اليت تشارك يف خدمة "برامي" للتسليم السريع التابعة هلا.  ويعترب خرباء عدة بعض املدن فضال عن طائر 
 .أن اجملموعة العمالقة يف التجارة االلكرتونية ستقوم ابقتصاد كبري يف النفقات لو امتلكت خدمة تسليم خاصة هبا

ة للشركات قد تكون منافسة خلدمات أعلنت يف جمال التجارة االلكرتونية إطالق خدمة تبادل رسائل الكرتوني 
وأكدت يف بيان أن اخلدمة اليت أطلق عليها اسم "وورك ما يل" ستسمح  "مايكروسوفت" و"غوغل".

للمستخدمني بتوجيه رسائل الكرتونية وتشارك مذكرات عرب استخدام برجميات املراسلة نفسها "اليت يستخدموهنا 
م هذه اخلاصية اجلديدة على رسائل "مايكروسوفت " أو على حاليا". وسيتمكن مشرتكو أمازون من استخدا

وسيتعني على كل مشرتك  التطبيقات العاملة بنظام "اند رويد" )غوغل( او "أي او اس" )آب(، وفق اجملموعة.
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ميغاابيت.  50دفع أربعة دوالرات شهراي لالستفادة من هذه اخلدمة اليت ستوفر له إمكانية ختزين تصل إىل 
موعة فإن "وورك ما يل" ستوفر ملستخدميها "البساطة" املوجودة يف اخلدمات العاملة ابألنظمة وحبسب اجمل

"السحابية" مع اإلبقاء على درجة األمان املطلوبة للشركات. ومتثل هذه اخلدمة مرحلة جديدة يف التوسع الذي 
موعة االلكرتونية على مر السنني بعيدا جتريه أمازون. وبعدما كانت يف البداية جمرد مكتبة الكرتونية، تطورت اجمل

 .1عن وظيفتها األساسية لتنتج مسلسالت تلفزيونية أو لتصنيع أجهزة الكرتونية خاصة هبا
 خدمات ما بعد البيع خامسا:

بدأ اآلن ابلتوسع حىت على نطاق اخلدمات فأصبح يقدم خدمات متعددة ألصحاب األعمال الذين يودون   
البدء ابلتجارة الكرتونيًا ولكن تنقصهم اخلربة يف هذا اجملال،اخلدمات متنوعة فبعضها يهتم ببناء بوابة ملنتجاتك 

 الطلبات وميكن تعرف على أحدي خدماهتا.وبعضها يهتم بتغطية جانب املدفوعات وبعضها يهتم جبانب توصيل 
ومت بيع نصف مليون ،2007" يف عام kindlمل يكتف أمازون بذلك، بل أطلق قارئ الكتب الشهري"كندل 

،هذا اجلهاز ليس جهاز تقنية فقط ،بل كانت حاجته األساسية وفكرته هي زايدة نسبة البيع 2008جهاز يف عام 
 .2جداً عن طريق املوقع بطريقة مبتكرة 

 خدمة "الوفاء عرب أمازون":-1
أو العمالء املستفيدين، ومن هذه احللول ما يطلق  للبائعنيتقدم أمازون الكثري من احللول والتسهيالت سواء    

عليه "الوفاء عرب أمازون" وهي مبختصرها البسيط، إن يقوم البائع إبرسال كميات من املنتج املباع إىل مستودعات 
وتقوم أمازون مبراجعتها ومن مث تغليفها وإرساهلا لكل عميل يقوم ابلشراء الفردي لذلك املنتج )عن أمازون اخلاصة،

ومبعىن أخر تتم عملية البيع بضماانت  )طريق أمازون وليس عن طريق البائع، واحتفاظ البائع ابلقيمة ابلطبع
وبذلك يتم توفري اجلهد والوقت على البائع ومكان التخزين ملنتجاهتا وتقليل تكاليف اإلرسال الفردية عليه،وتقوم 

 3 .بتقدمي خدمة أتكيد صحة املنتج وأتمينه يف حالة اخلطأ أو التلف للمنتج عند الشراء من قبل العميل

 

 

 
                                                           

1
-France24.com,06/06/2019,00:30. 
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 أمازون  لشركة  تجارة االلكرتونيةال املبحث الثاين:
 استهداف األسواق  أوال:

 البقاء والتوسع:-1
متكنت شركة أمازون من يف هذا الفضاء من خالل طرح خدمات متنوعة للمستخدمني ،فقبل عشر سنوات  

قاعدة واستطاعت بناء , طرحت أمازون خدمة "برامي " اليت ميكن االشرتاك فيها مقابل مئة دوالر رسوما سنوية
عريضة تقدر بنحو مخسني مليون مشرتك من املتسوقني األكثر إنفاق،وتعترب الشركة اآلن خدمة "برامي"عنصرا 

للهيمنة على علي األسواق وقد ساعدوا  متسوقني "برامي" شركة على حتقيق أرابح مفاجئة  اسرتاتيجيتهارئيسيا يف 
مليون دوالر يف هذا  513علنتها الشركة،إذا بلغ صايف الربح يف الربع األول من العام اجلاري،حبسب النتائج اليت أ

مليار دوالر بزايدة  29.13الربع ،مقارنة خبسارة يف الفرتة نفسها من العام املاضي ،كما بلغت إيرادات أمازون 
 عن إيرادات الربع األول من العام املاضي. 28%
 العالمة التجارية :-2

على اثين أكثر العالمات التجارية  2016كما استهدفت أسواق عن طريق العالمة التجارية حيث حازت يف 
قد حققت نتائج سوق.كوم قفزة كبرية على استحواذها على عدة أسواق لتسجل دخوهلا  2017حتسنًا ويف،

عام على تقييمات أفضل  وألول مرة ،يف املركز الرابع علي قائمة أفضل مخس شركات جتارية يف العامل بشكل
 . 2017العالمات التجارية لــــ 

كما تستخدم اإلعالن كوسيلة أساسية للتواصل مع السوق املستهدف،لديها برانمج التسويق  اإلعالن:-3
ابلعمولة اخلاص أبصحاب املواقع أو الناشرين عرب اإلنرتنت لريحبوا من عرض إعالانت املنتجات املوجودة على 

 .1ساهم ذلك يف توسيع سوق الشركةأمازون.مما ي
 املستهلكني يف سوق أمازون  اثنيا:

بعد دراسة أتكد انه أكثر زابئن مت جلبهم من خالل إسرتاجتية من ضمنها خلط املنتجات املتوافرة لديهم هو 
الالعب األساسي يف صناعة التجزئة ونالين،فبجانب كافة منتجات وخدمات جتارة التجزئة هناك عائلة أجهزة  

قراء الكتب ساعية إلحداث ثورة اتمة يف  كيندل)قارئ الكرتوين يستخدم تقنية احلرب االلكرتوين( اليت تستهدف
صناعة الكتاب،خدمات نشر الكتب،ويف اآلونة األخرية خدمات املشاهدة املدفوعة للربامج واألفالم ،كما تقدم 
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لزابئنها املميزين خدمات إضافية ختص الشحن والتوصيل،تعمل كما تالحظ ابستمرار علي كسب زابئن جدد من 
 ت والتجديد الدائم. خالل توسيع دائرة املنتجا

 الرغبات يف سوق أمازون اثلثا:
تتميز ببيعها لعدد هائل جدا من املنتجات، وابلتايل فإنه كلما زادت مبيعاهتا ومنجاهتا زادت تلبية رغبات زابئنها، 
ومن مث زايدة أرابحها، استمرت أسهم الشركة يف الصعود،فسوق األوراق املالية تعمل بشكل جيد،ويرجع ذلك 

اكبة التكنولوجيا للتطور احلاصل وبنفس الوقت سعيها الدائم لتلبية رغبات الزابئن، واعتمادها على الذكاء ملو 
 .1الصناعي يف خدماهتا اليت تقدمها للمستهلكني وسواء كانت عمليات بيع مقتنيات كاهلواتف،أم خدمات تقنية

 حجم التجارة االلكرتونية أمازون املبحث الثالث:
 رقم االعمال لشركة امازون :املطلب االول 

 :  2015حتليل تطور رقم أعمال أمازون منذ سنة  أوال:

أمازون تصبح املؤسسة اليت استحوذت على عامل األعمال عرب االنرتنت وأذهلت بتطور مبيعات كل منافسيها   
 يوضح تطور رقم أعمال املتجر:سواء تعلق األمر ابملتاجر االلكرتونية املنافسة األمريكية أو غريها، واجلدول التايل 

 (2018-2015تطور رقم اعمال امازون )

 2015 2016 2017 2018 
 19170 14860 13597 10642 رقم االعمال

 +29% +9% +27% +77% النمو السنوي
Amawon.com 

من اجلدول أعاله نالحظ التطور امللحوظ لرقم أعمال املتجر، وقد بدأ ابلنمو بوترية جد مرتفعة بلغت يف البداية   
+وهذا جد معقول إذا ما جلأان لدورة حياة أي نشاط رابح حيث يبدأ مبعدالت مرتفعة ليغطي حجم  %77

فقد تصدر املوقع  2015ا املعدل. أما يف سنة التكاليف، مث بعد مرحلة النضج واالستقرار نالحظ تقريبا ثبات هذ
 قائمة املنافسة العاملية يف جمال جتارة التجزئة.
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 :2018إىل غاية 20 15واجلدول التايل يوضح تطور مجلة من املتغريات منذ 

 2018 2017 2016 2015 السنة
معدل النمو السنوي لرقم 

 االعمال
- 313+ %68+ %13+ 

 -562 -1411 -128 -31 النتائج الصافية

 138 180 67 24 النفقات التسويقية
Amazon.com 

ومن اجلدول نالحظ التطور املتزايد بشكل أسي لزوار موقع أمازن، وهذا يرجع بطبيعة احلال إىل حجم النفقات   
املواقع...إخل املخصصة للعملية التسويقية من إشهار سواء للموقع أو للمنتجات، تقدمي اخلدمات اجملانية ، صيانة 

 1تطوير املنتجات، التوسيع من قنوات. التوزيع سواء على الشبكة او خارجها.

 املبيعات لشركة امازون املطلب الثاين :

 إىل 2012 من Amazon.com وخدمات اإللكرتونية التجارة مبيعات إيرادات  ادانه اجلدول يف يظهر  
 اجلنسيات متعددة اإللكرتونية التجارة شركة إيرادات صايف بلغ ، األمريكية الدوالرات مبليارات ، 2018

  .2017 عام يف أمريكي دوالر مليار 177.86 من ارتفاًعا ، أمريكي دوالر مليار 232.88

 (:تطور املبيعات لشركة امازون2اجلدول )

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

تطور 
 املبيعات

61,09 74,45 88,99 107,01 135,99 177,87 232,89 
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 امازون لشركة املبيعات لتطور البياين للتمثيل  2الشكل رقم 

  

 التمثيل البياين لتطور املبيعات لشركة امازون

، مبليارات الدوالرات األمريكية، زاد صايف 2018اىل سنة  2012يوضح التمثيل البياين املبيعات من سنة    
اىل  2014ولقد وصلت قيمة االيرادات يف سنة  2014اىل  2012يف الفرتة ما بني   %10االيرادات بقيمة 

الزابئن من خالل استخدام البياانت  مليار دوالر أمريكي وذلك راجع اىل اتباع اسرتاتيجية احلفاظ على88.99
إىل أن   %20فقد زادت االيرادات الشركة تقريبا 2016اىل  2014للتنبؤ بسلوك العمالء، أما يف الفرتة من 

فقد  2018اىل  2016دوالر بعد استخدامها االحتفاظ ابلبياانت أما من  135.99اىل  2016وصل يف 
مليار دوالر وذلك من خال  232.89اىل  2018وصلت يف عام  إىل أن %55زادت االيرادات تقريبا بنسبة 

إتباع اسرتاتيجية حتديث السياسة و كذلك راجع اىل االبتكار و التطوير يف املنتجات واخلدمات املقدمة من طرف 
 الشركة.
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  امازون: شركة ارابح الثالث: املطلب

 

 شركة امازون ألرابح االعمدة البيانية:

مليون دوالر حيث  520اىل  2017 يفتوضح االعمدة قيمة االرابح ابلدوالر اليت بلغت السداسي الثاين 

يصل اىل الضعف مقارنة ابلعام  مليار دوالر بفارق1,6صايف ارابح وصل اىل  2018حققت يف الربع االول من 

ويعود هذا االرتفاع يف االرابح اىل خدمة الوفاء  املستحدثة جديدا حيث ان يف هذه  1,8املاضي، مبعدل منو

 لألعمدة البيانية ألرباح 3الشكل رقم 

 أمازون  
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ليعد قفزة نوعية وكمية  2018الفرتة مت الرتكيز بشكل اكرب يف تكلفة املبيعات مما زادت نسبة املبيعات خالل 

 االرابح  متفاوتو بوترية تعكس مدى جودة التخطيط يف ادارة سلسلة التوريد خالل هذه الفرتة، واستمر هذا النم

وحققت شركة أمازون أرابحا يف سنة  فاقت التوقعات يف األشهر  2018ونالحظ خالل الربع الثاين من   
الناتج عن التطور التكنلوجي خالل تلك الفرتة ،كما حافت  دوالرات، 6، بلغت 2018الثالثة األخرية من 

 اد والتنزيالت اليت ترتفع فيها املبيعات. ألهنا تشهد موسم األعيامازون على هذه االرابح ،

مليار دوالر،  60مليار دوالر و 56بني  االرابح ون أن تبلغ حملل، توقع 2019يف الربع األول من كما نالحظ   
وبذلك، يتوقع احملللون أرابحا ترتاوح بني  .2018% مقارنة ابلربع األول من 18-%10وهو ما يشكل ارتفاعا بـ

 مليار دوالر يف الربع األول. 3.3و مليار دوالر 2.3
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  :خالصة الفصل الثاين

كان هذا الفصل حماولة منا ال سقاط اجلانب النضري يف ما خيص سالسل التوريد و التجارة االلكرتوين لشركة     
امازون، حيمل عصر التكنولوجيا و األنرتانت جتليات عديدة، فلم تعد األساليب واألشكال التنظيمية القدمية قادرة 

ركات اليت تعمل وفق األساليب والطرق التقليدية على استغالل فرص هذه املرحلـة، أو ابألحرى ال ميكن للش
التكيف والتأقلم مع املعطيات اجلديدة. لذلك برزت وسوف تربز مفاهيم جديدة ويعادا لنظر يف املفاهيم القدمية 
املستخدمة لكي أتخذ أبعادًا تتماشى و متطلبات املرحلة الراهنة. و يف هذا العمل حناول إعطاء تصورا واضحا 

ون عمالق جتارة التجزئة على شبكة اإلنرتنت ، وأهم االسرتاتيجيات ا ليت اتبعتها يف ما خيص سلسلة حول أمـاز 
التو ريد وجتارة االلكرتونية لتستحوذ على حصة السوقية يف جمال جتارة التجزئة خارج وداخل الشبكـة يف كافة دول 

 العامل.
 
 
  
 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

95 
 

 الخاتمة:

 يف االساسية التجارية العمليات وىي التوريد سالسل وتطوير ذلا الحصر فرص خلق اىل االلكًتونية التجارة تقنيات ظهور ادى    
 اجيابية عالقة ىناك ان ،جند ادلستهلك سوق اىل والتصنيع التطوير وحىت الفكرة من بدا خدمة او منتج وتنتج ءتنشا اليت ادلؤسسة

 التوريد سالسل جيعل متكامل الكًتوين ونظام اقل بتكاليف االسرع الشحن خيارات تدعم اليت االلكًتونية بالتجارة االستعانة بني
 . بأكملو التجاري العمل وإدارة التسويق وجودة العميل رضاء ذلك ومن للتاجر وأسرع اقصر

 اىم من باعتباره كًتوينلاال امازون دلوقع  كتحليل  االلكًتونية التجارة يف ودورىا التوريد سلسلة حول الدراسة ىذه يف جاء وقد   
 البحث،فقد وتساؤل اشكالية عن االجابة من خالذلا من متكنا وقد الشبكة وخارج داخل بالتجزئة تبيع اليت العادلية ادلؤسسات

 التالية: النتائج اىل توصلنا

 : النتائج : أوال

 العمود تعترب وىي للعمالء واخلدمات ادلنتجات  وتسليم واإلنتاج ادلشًتيات ومراقبة وجدولة تنسيق تعين التوريد سلسلة ادارة -
 االلكًتونية. للتجارة الفقري

 اليت ىي ائعالبض حركة فان االنًتنيت عرب البضائع اوبيع بشراء تقوم ألهنا نظرا االلكًتونية التجارة يف فعال دور التوريد لسلسلة -
 التوريد. سلسل اىل احلاجة وباليت ادلناسب الوقت ويف صحيحة بطريقة احلدوث اىل ايضا حتتاج

 منتجاهتا. او خلدماهتا سوى ادلستمر التطوير اسًتاتيجية على امازون تعتمد -

 حصتها وتوسيع شريك كسب  من تتمكن حىت احلاالت من بالكثري واالندماج التحالف اسًتاتيجية على امازون تعتمد -
 السوقية.

 : ثانيا:التوصيات

 : يلي مبا نوصي لو ادلتوصل النتائج ضوء يف

 . الزيادة افضلية قانون خالل من اال يأيت ال فالتفوق والواقعي االفًتاضي االعمال عامل بني التكامل ضرورة على الًتكيز-

 االعتبار. بعني الزوار اراء اخذ على واحلرص للموقع الدورية ادلراجعة -

 االلكًتونية. التجارة اىل التحول على وجتيعهم اجملتمع فئات لكافة االلكًتوين االستعداد دعم -

 على تساعد ان ميكن حيث والوثائق للبيانات االلكًتوين التبادل تقنيات ادليثال سبيل على ادلعلومات تكنولوجيا من االستفادة -
  . السوق على تطرأ ان ميكن تغريات وألي لألسواق التوريد سلسلة استجابة مستوى حتسني وبالتايل االلكًتوين التبادل سرعة زيادة
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 : للدراسة افاق

 : التالية ادلواضيع نقًتح السياق ىذا ويف ، والباحثني الطلبة من غرينا وأمام امامنا مفتوحة البحث ابواب وتبقى

 االلكًتونية. التجارة يف التوريد سلسلة تكامل اثر -

 . الشركات اداء حتسني يف االلكًتونية التوريد سلسلة ادارة معلومات نظام دور -

 .التوريد سلسلة ادارة اتفعالي على التوريد سلسلة ضمن العالقات استدامة اثر -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

06 
 

 

 



 قائمة المراجع

26 
 

 قائمة المراجع:

 الكتب:
 .2003,القاىرة,مصر,1األكادميية,طإبراىيمالعيسوي,)التجارةاإللكرتونية(,ادلكتبة -أ
التسويقي -ب العملياتواألداء وأبعاداسرتاتيجية التجهيز سلسلة إدارة عليوليدالعبادي, الطويل, أمحدأكرم

 .2013الطبعةاألويل,داراحلامدللنشروالتوزيع,عمان,األردن,
.2006,رفاعي,ممدوحعبدالعزيز,,إدارةسلسلةالتوريد:مدخلحتليلي,طبعةاألويل,مكتبةعنيمشس -ت
النجار" -ث الرقمي:فريد اإللكرتونيةاالقتصاد البنوك والبورصات االستثمار ىيكلة وإعادة "الداراالنرتانت

 .2007اجلامعيةاإلسكندرية,مصر,

حممدإبراىيمعبدالرحيم,)االقتصادالصناعيوالتجارةاإللكرتونية(,مؤسسةشباب -ج
.2007اجلامعة,اإلسكندرية,مصر,

حممدعبدحسنآلفرجالطائي,مدخلإىلنظمادلعلوماتاإلدارية,الطبعةاألوىل,داروائلللنشر -ح
.2005عمان,

األوىل الطبعةعبدالكرمیالقاضي,"مدخلإىلجتارةالكرتونية",مكتبةاجملتمعالعريب,حممدأبوزلطة,زياد -خ
 .2009األردن,

الطبعة-مدخلحتسنيالعمليات–مدخلحتسنيالعمليات-إدارةسلسلةالتوريد,ممدوحعبدالعزيزرفاعي, -د
.2007الكتبوالوثائقالقومية,القاىرة,مصر,دارالثالثة,

لوثائقمدخلحتسنيالعمليات,الطبعةالثالثة,دارالكتبوا-دالعزيزرفاعي,إدارةسلسلةالتوريد,ممدوحعب -ذ
.2007القومية,القاىرة,مصر,

اإلسكندريةعيةاجلديدة,الداراجلامإدارةادلوادواإلمداد,أساسيات,رمسيةقرياقص,عبدالغفارحنفي, -ر
.2003مصر,

 .2006العالق,)األعمالااللكرتونية(,دارادلنهاجللنشروالتوزيع,األردن,سعدغالبياسني,بشريعباس -ز

,التجارةاإللكرتونيةواألعمالاإللكرتونيةمنادلنظورالتقينوالتجاريواإلداري,دارخضرمصباحالطيطي -س
 .2008حامدللنشروالتوزيع,عمانسنة

.2012,,عمان1احلامدللنشروالتوزيع,طدارمدخلإيلإدارةادلواد,حييالقطبحميالدينوآخرون, -ش



 قائمة المراجع

26 
 

 :والمجالت المقاالت

اقاسمعمروساوسالشيخ,مقالاعادةىندسةعاملياتادارةسلسلةالتوريد,أحباثادللتقيالدويلحويل -أ
لبليدةجامعةاالبداعوالتغريالتنظيميللمنظماتاحلديثة,كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيري,

 .2011,اجلزائر
إسحاقحممودالشعار,أثرتكاملسلسلةالتوريدمنخاللاستجابةسلسلةالتوريديفاألداءالتشغيلييفالشركاتالصناعية -ب

األعمال,اجمللد األردنيةيفإدارة اجمللة ميدانية", احلجم"دراسة ومتوسطة كبرية األردن03,العدد10األردنية األردنية, اجلامعة ,
2014.

أمحدحمموداجلربي,حممودعبدالفتاحإبراىيمرزق,اإلدارةاإلسرتاجتيةللتكلفةلدعمادليزةالتنافسية,اجللةادلصريةللدراسات -ت
.2012,مصر,03,العدد36التجارية,اجمللد

امةلتجارةالسياراتوادلكائن,خدجيةمجعةالزويين,دورالتجارةاإللكرتونيةيفختفيضالتكاليفدراسةتطبيقيةيفالشركةالع -ث
 .2007جملةاإلدارةواإلعمالنة,

بوالفولىازونوبوزيانرمحاينمجال,األنرتنتالبنيةالتحتيةللتجارةااللكرتونيةادللتقيالعادلي,الدويلالرابعحويلعناصرنظام -ج
.18مارس,ص14-13مخيسمليانة,الدفعيفالبنوكاجلزائر,معهدالعلوماالقتصاديةوتسري,ادلركزاجلامعي

 -ح منوذجا(,العدد اإللكرتونية)امازون التجارة يف ودوره التوريد سلسلة ادارة مقال زيار, التجارة-44حممد
 .2015اإللكرتونية:نظرةعربيةللواقعواآلفاق,اجمللةالعربيةالدوليةللمعلوماتية,اجمللدالثالث,العددالسابع,

ا -خ الواحد ومصطفيعبد اإلدارة جملة أدائها, على أثارىا و التوريد العالقاتأطرافسلسلة جودة لعاين,"
.2013,العراق,96االقتصاد,جامعةادلستنصرية,العدد

حممدخري,العالقاتبنياألسبقياتالتنافسيةواسرتاتيجيةسلسلةالتوريدواثرىايفاألداءادلؤسسيتطبيقي, -د
.2014,األردن,04,العدد10األعمال,اجمللداجمللةاألردنيةيفإدارة

ادلعلوماتو -ذ التكنلوجيا أثر أمازون(, موقع حالة )دراسة االلكرتونية ادلتاجر تنافسية حتليل سهام, موسي
.2010-7,2009االتصاليفالتنميةاحملليةادلستدامةيفاجلزائر,جامعةبسكرة,عدد

لبنوكيفتطويرالتجارةاإللكرتونية",ادللتقيالدويلحولالتجارةحممدزيدان,"دوراعبدالقادربريش, -ر
.2004,اإللكرتونية,كليةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيري,جامعةقاصدمرباح,ورقلة

نعيمةحيياوي,مرمیيوسف,التجارةااللكرتونيةوأثرىاعلىاقتصادياتاألعمالالعربية,اجمللةاجلزائريةللتنمية -ز
 .2017,جوان6القتصادية,العددا



 قائمة المراجع

26 
 


 

 المذكرات:

داءادلايلللمنظماتقحممودالشعار,تقييمأثرممارساتسلسلةالتوريدواسرتاجتياتالشراءعلياألااسح -أ
جامعةعمانأطروحةدكتوراهفلسفةيفاإلدارة,كليةاألعمال,األردن,واخلدميةيفالصناعية

 .2011العربية,عمان,األردن,
العموشخالد,"أثرالتجارةااللكرتونيةيفإدارةسالسلالتوريد:دراسةحالةعلىبعضالشركاتالصناعية -ب

.2003يفاألردن",رسالةماجستريغريمنشورة,جامعةعماناألردن,
أرتيمةىاين,تكنلوجياادلعلوماتودورىايفحتسنيأداءسالسلالتوريد,أطروحةدكتورهغريمنشورة, -ت

.2006جامعةعمانالعربيةللدراساتالعليا:عماناألردن,
تركيدمهانالربازي,أثرإدارةسلسلةالتوريدعلىأداءادلنظمة)دراسةميدانيةيفشركاتالصناعةادلدرجةيف -ث

.2012السوقالكويتلألوراقادلالية(,مذكرةمقدمةلنيلشهادةادلاجستري,جامعةالشرقاالوسط,الكويت,
مذكرةضمننيلشهادةماجستري,جامعةواقعوأفاقالتجارةااللكرتونيةيفاجلزائر,صراعكرمية, -ج

.2013/2014وىران,
عوائقالتجارةااللكرتونيةيفالوطنالعريب,مذكرةماجستري,األكادمييةالعربيةالربيطانية,بريطانيا,رشيدعالم, -ح

2009/2010.
تكنولوج -خ ارتيمة, يفحتسنيأداءسالسلالتوريدىاينجزاع ادلعلوماتودورىا عليقطاع,يا مسحية دراسة

أطروحةالدكتوراهفلسلفويفاإلدارة,ختصيصإدارةأعمال,كليةالدراساتاإلداريةوادلالية,صناعةاألدويةاألردين
 .2006عمانالعربيةعمان,األردن,العليا,جامعة

 المواقع االلكترونية:
WWW.mawssoa.netادلوسوعةالعربيةللكمبيوتراإلنرتنت -أ
www.wto.org/fr/e-commerce:ادلوقعاإللكرتويندلنظمةالتجارةالعادليةعليالرابط -ب
www.uncitral.orgعليالرابط:ادلوقعاإللكرتوينللجنةاألممادلتحدةللقانونالتجاريالدويل -ت
www.wipo.int للملكيةالفكريةعليالرابط:ادلوقعاإللكرتوينللمنظمةالعادلية -ث
www.unitad.org ادلوقعاإللكرتويندلؤدتراألممادلتحدةللتجارةوالتنميةعليالرابط: -ج



 قائمة المراجع

26 
 

https://www.tech-wd.com 

http://www.journaldunet.com/0201/020124amazon.shtm 

االجنبية:المراجع   

A. Alexandre k.Samii Stratégie Logistique, -Supplie Chain 

Management-, 3 éme Editions, Bibliotheque Dunod Paris 

France, 20 

B. Stevenson,W&Bakker, Operation Management New York Mc 

Graw-Hill Co,Inc 2002. 

C. Martin Christooher, Logistics & Supply Chain Management, 

04thEdition, Published PearsoEducation Limited, London, UK, 

2011.  

D. Lee J. Krajewski and Others, Operations Management Processes 

And Supply Chains-, Published by Pearson Education Limited, 

UK, 2013.                                                                       

E. Keah  Choon Tan, A framework of Supply Chain Management 

F. Literature,European Journal of Purchasing & Supply 

Management, Volume  Issue 1, Netherlands, March 2001. 

G. John T. Mentzer and Others, Deffing Supply Chain 

Management, Journal of Business Logistics, Volume 22 Number 

2, The Ohio State University, Ohio, USA, 2001. 

H. Erik Sandberg, The Role of Top Management in Supply Chain 

Management Practices, Dissertations Phd in Management And 

Engineering, Linköpings universitet, Linköping, Sweden, 2007.  

I. Sotiris Zigiaris, Supply Chain Mangement -Dissemination of 

Innovation And Knowledge Management- Techniques, Report 

Produced For The European Commission Funded Project, 

January 2000, -08. Available on: 

http://www.adi.pt/docs/innoregio_supp_management.pdf 

(Accessed on: 26/03/2016)  

https://www.tech-wd.com/


 قائمة المراجع

22 
 

J. Zhang Wei, Wu Xiang, The Importance of Supply Chain 

Management, International Journal of Business and Social 

Science, Volume 4, Number 16, USA, Decemb.2013.  

K. James Stone, The Impact of Supply Chain Performance 

Measurement Systems on Dynamic Behaviour in Supply Chains, 

Dissertation Phd in Business, Aston University, Birmingham, 

United Kingdom, January, 2011. 

L. Carter Craig R, Ellram, Lisa M, Reverse Logistics: A Review of 

The Literature and Framework for Future Investigation, Journal 

of Business Logistics, Volume 19, Number 01, The Ohio State 

University, Ohio, USA,1998.  

M. Richey, R. Glenn (2003). Technological  Readiness And 

Strategic Interactive FIT: Dynamic Capabilities Impacting loyistics 

serive competency and Performance (online). Available:file: 

http://www.umi.com/ dissertations. 

  

 

 

















 قائمة المراجع

26 
 







 املالحق

68 
 

 :01امللحق رقم 

 
 

 :02امللحق رقم

 
 


