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 مستخلص:

أصبببببحع املعرملبببببة املحبببببرت الرالنبببببقت لدنتببببباا والحمببببو االقتصبببببادي  ببببب  العبببببال ،  يببببب   اد        

  كاملبببة مرا بببا اإلنتببباا   ببب  الوصبببول ا ببب  املسببب  ل  االهتمبببام واالسبببتنادة مبببو التكحولو يبببا  ببب

الن بببا و، وال التحبببول الكبابببر  ببب  االقتصببباد مبببو االقتصببباد التقليبببدي ا ببب  االقتصببباد املعاصبببر او 

الحدي  الذي يعتمد عل  املعرملة أ دث ثبورة كبابرة واكعكبي ايجاعبا علب  االقتصباديات ال بت 

القتصباد القباا  علب  املعرملبة، عنلسبنته ال ااستنادت محه     يادة كسب الحمو االقتصادي، 

 وأهداملببه ا ببب   انببب أتبببمال التح يمبببات ال ببت يلببب علا، يعطببو ااولويبببة للتعببباول والحمامببة. 

ويعبببرذ هببببذا االقتصبببباد ع نببببه االقتصبببباد ال ديببببد الببببذي تويببببد مليببببه اإلنتا يببببة العامليببببة لعوامببببا 

خلبب ، معال ببة وك ببر اإلنتبباا، لببلي عنأببا رأ  املببال املببادي و ببد ، ولكببو عنأببا ديحاميكيببة 

املعببببببارذ، عاإللبببببباملة ا بببببب  ديحاميكيببببببة تحببببببول املؤسسببببببات االقتصببببببادية ا بببببب  مؤسسببببببات رقميببببببة 

تستخدم تكحولو يا املعلومات واالتصال ك داة لكسب مازة تحاملسية. وب ذا يتبلور االقتصاد 

القباا  علب  املعرملبة عصببنته نموو با أوليبا للحمبو والتحاملسببية للمؤسسبات  ب  تبمله الحقيقببو، 

يؤكببد علبب  لببرورة التنكاببر واالست ببارة   ببما من ابب  لتحويببا هببذا االقتصبباد ا بب  قببوة راملعببة و 

   ديدة تويد مو سرعة تحنيذ الن اطات واالقتراب أكثر مو الوبول.   

 التطرق للعحاصر التالية: وعل  أسا  ما تقدم، سححاول مو خالل ورقتحا البحثية هذ    

 منلوم اإلدارة االلكترونية. -

 حات املرتبطة عاإلدارة االلكترونية.املصطل -

 التحول نحو املؤسسات الرقمية. -

 العما عو  عد واملؤسسات االملترالية. -

 تطبي  التجارة االلكترونية    املؤسسات االملترالية. -
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 مفهوم اإلدارة االلكرتونية-1

اإلدارة االلكترونية    معحاها الحدي  ه  استخدام الوسااا والتقحيات 

 تنتأيه املمارسة او التح ي . اللكترونية عما ماا

عان ا اطار عام ومح ومة تقحية متماملة تختلف عو املمارسات التقليدية  Daleعرمللا -

لددارة العادية، او ان ا ت ما تحوال كبارا    العما ي ما ااك طة اليومية    الدولة 

وي دذ ا   تقدي  خدمات مو   رية وا تماعية واقتصادية للتطوير الداخل  للا، 

 أملأا مو تل  ال ت تؤدي ا اإلدارة التقليدية أصال.

ملهت   ما عام عبارة عو مح ومة الكترونية متماملة تعتمد عل  تكحولو يا  -

املعلومات واالتصال لتحويا العما اإلداري اليدوي ا   اعمال تحنذ عواسطة 

اكا الحا مة عو تعاما طلب التقحيات الرقمية الحديثة، والسع  لتخنيف  دة امل 

املحتجات مع االملراد عما يساه     تحقي  الكناءة والنعالية    ااداء التح يمو. ملهت 

ادارة عال ورق ان ا تستخدم اارتيف االلكتروكو واادلة واملنكرات االلكترونية 

والرسااا الصوتية، وه  ادارة عال ممال تعتمد أساسا عل  اللاتف املحمول، وه  

، وه  ادارة عال تح يمات  امدة، مللمؤسسات الذكية  24/7/365دارة عال  مال تعما ا

 تعتمد عل  عمال املعرملة وصحاعات املعرملة.

هحات مو البا ثال مو لديه رؤية ادارية لددارة االلكترونية، مو اعر  

وهو االب الروح  لددارة    القرل الع ريو والذي يؤكد   Peter druckerأنصارها 

عل  ال اإلدارة ه  ااسا  الذي عليه تو ه وتدير االملراد واملؤسسات عاستخدام 

التكحولو يا ك داة مساعدة للا، وللذا ملال القلب الحاعض اي دولة او اقتصاد للسع 

 التكحولو يا ملحسب وانما املؤسسة املدارة.

ومن   مو لديه رؤية تكحولو ية  ي  تعكي هذ  الرؤية االع اب 

 يا عوصنلا ااسا  الذي يمحح القدرات ويو ه كا شقتء عما ملي ا اإلدارة، عالتكحولو 

ملالتكحولو يا ل  تعد مجرد أداة تحدد اإلدارة اتجاهات تطويرها واستخداملا، وانما 
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تحدد خيارات تخصيص املوارد واتجاهات اإلدارة وما ينبغ  علي ا عمله، ملهت ملكرة 

   النكرة يقللول مو دور اإلدارة.مو لة لتسب  اإلدارة. وعليه ملال دعاة هذ

وعليه العد مو التنكار    كينية ال مع عال الرؤيتال وتحقي  التوامل  عين ما عال ما 

 الذي يخرا لحا تولينة علمية محه ية تأ  كا اال عاد.

 املصطلحات املرتبطة باإلدارة االلكرتونية-2

االعمال راملقع  نتيجة للتطورات التكحولو ية وأن مة االتصاالت    مؤسسات

 اإلدارة االلكترونية مصطلحات تتداخا معلا تارة وتتراعط معلا  عالقات تارة أخرى.

ما نال  ه ال اإلدارة االلكترونية ه  اإلطار ال مو   الواسع تأ   لقتال أساسلتال، 

يقع ااول    مستوى امللام ال ت تمارسلا الحكومة ومؤسسات ا )القطاع العام(، ويقع 

   مستوى امللام والخدمات ال ت يمارسلا املستثمرول )القطاع الخاص(، الثاكو 

يمكححا القول ع ل اإلدارة االلكترونية ت به العملة وات الو لال ملهت لو تحق  

الغرض من ا عكناءة دول ال يتماما ملي ا القطاعال العام والخاص. وال ما املوا   

 ة.يوضح املصطلحات املرتبطة عاإلدارة االلكتروني

 : املصطلحات وات العالقة عاإلدارة االلكترونية 01ال ما 
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 وتصحف االعمال االلكترونية ا   ملئتال:

  االعمال االلكترونية غار التجارية: واملقصود ب ا استخدام تبمات االتصاالت

والسيما تبمات االنترنع واالكسترانع، اداء ااك طة املتمثلة    ادارة العالقات 

وبااو، او ادارة سالسا التجلاز وتخطيط موارد امل روع، وادارة التحويالت مع ال

املالية النورية، وللذا تصحف االعمال االلكترونية غار التجارية عحسب نمط 

 التكحولو يا املستخدمة او نوع الن اط الذي يجري اسحاد  وطبيعته.

 راء، كالعالقات عال التجارة االلكترونية: ه  منلوم ي ار ا   عمليات البيع وال 

املورديو واملستثمريو عبر تبكة االنترنع وتبمات االعمال الخاصة، ملهت أ د 

 وانب االعمال االلكترونية، وه  ال ما ااول لالستخدامات التجارية لألنترنع 

 عد تحوله مو االستخدام اغراض عسكرية واكاديمية ا   االستخدام التجاري 

حات. ملاستخدام االنترنع مو طرذ ال ملور محح لألنترنع    محتصف التسعي

ملرصا  ديدة امام املؤسسات متمثلتا    السوق االلكتروكو مو ا ا عقد 

الصنقات، مما محح املجال ل لور تجارة الكترونية  ديدة، وظلور اعمال 

الكترونية مليما  عد وصوال ا   عصر الكتروكو رقمو  ديد، ملالتجارة االلكترونية 

مجموعة املعامالت الرقمية املرتبطة ع ك طة تجارية عال امل اريع عاختصار ه  

 عبعألا البعض، وبال امل اريع واالملراد وبال امل اريع واإلدارة.

 ومو عال املمازات ال ت تتماز ب ا التجارة االلكترونية نذكر:

o اإلعالل عو السلع والخدمات 

o توملار املعلومات عو السلع والخدمات 

o عال البا ع وامل تري  التناعا والتناوض 

o عقد صنقات واعرام عقود 

o سداد االلتزامات املالية ودملعلا 

o عمليات تو يع السلع وتقدي  الخدمات 

o تبادل البيانات الكترونيا 
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التجارة اإللكترونية ه  تحنيذ وادارة ااك طة التجارية املتعلقة عالسلع والخدمات مل

ان مة التقحية امل اب ة. اما ااعمال عواسطة تحويا املعطيات عبر تبكة اإلنترنع أو ا

اإللكترونية هو مجال أوسع مو التجارة اإللكترونية مليتخذ ك اط ااعمال 

اإللكترونية ااك طة اإلدارية واإلنتا ية واملالية والخدمية كاملة، علحما يقتصر مجال 

 التجارة اإللكترونية عل  مجال البيع وال راء للسلع والخدمات عبر اإلنترنع.

 Electronic Government – EG. احلكومة االلكرتونية: 2-2

ب دذ رملع  ال الحكومة االلكترونية تمثا أسلوبا  ديدا لتقدي  الخدمات للمواطو

املواطحول وتوملار  كناءة ااداء الحكومو وخنض اال راءات الروتينية ال ت يعاكو من ا

ة الرقمية اللاالة، وه  عذل  سللة لالستنادة مو الثور  املعلومات والبيانات عطريقة

تستبدل الصورة التقليدية للحكومة عواقع  ديد تصاغ عل  لواه العالقات 

التبادلية عال اا لوة الحكومية مو  لة و ملور املستنيديو مو خدمات ا مو  لة 

 أخرى.

تستخدم تكحولو يا املعلومات واالتصاالت لتغيار أسلوب  ملالحكومة االلكترونية

ء الخدمات سواء داخا املؤسسات الحكومية وات ا أو    تعامالت ا مع العما وأدا

عما يمكو مو تلسار ا راءات تقدي  الخدمة عحي  تصبح أكثر كناءة،  املواطحال

عاإللاملة ا   تقدي  كاملة اال تيا ات مو املعلومات للمواطحال عو الخدمات 

 .والقوانال واللوااح والت ريعات عبر الوسااا االلكترونية

 تقوم الحكومة االلكترونية عل  أربعة ركااو:

تجميع كا ااك طة والخدمات املعلوماتية والتناعلية والتبادلية    مولع  -

 ؛وا د هو موقع الحكومة الرسمو عل  تبكة االنترنع

تحقي   الة اتصال داا  عال ملور مع القدرة عل  تامال كاملة اال تيا ات  -

 ؛االستعالمية والخدمية للمواطو
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تحقي  سرعة وملعالية الربط والتنسي  وااداء واالنجا  عال دواار الحكومة  -

 وات ا ولما من ا عل   دى.

تحقي  وملرة    االنناق لماملة العحاصر عما ملي ا تحقي  عوااد أملأا مو  -

 ااك طة الحكومية وات املحتوى التجاري.

 التحول حنو املؤسسات الرقمية-3

حولو يا االنترنع   ما واسع لغرض التجارة تستخدم املؤسسة الرقمية تك    

االلكترونية واالعمال االلكترونية، لغرض تسيار وادارة عمليات ا الداخلية، وعالقات ا 

 مع الوبااو واملورديو وال لات الخار ية ااخرى.

ملهت كا مؤسسة تعما    مجاالت االعمال او    قطاعات الخدمات العمومية او 

 و غار اللادملة للربح.مؤسسات املجتمع املدك

 . مميزات املؤسسات الرقمية3-1

 تتماز املؤسسات الرقمية عما يل :

 تح ي  ديحاميمو متطور ومتناعا عاستمرار مع املتغارات الداخلية والخار ية؛ 

  ساعة يوميا عال انقطاع؛ 24تباتر املؤسسة االلكترونية اعماللا عل  مدار 

 لسرعة واملرونة والقيمة املأاملة ااعل ؛تتس  عمليات املؤسسة االلكترونية عا 

   تستثمر املؤسسة االلكترونية تقحيات املعلومات واالتصال ا   الحد ااقصق

 املتاح؛

 تححصر    السوق املحل ؛ يتسع سوق املؤسسة االلكترونية لل ما العال  كله وال 

 تستخدم آليات  ديدة إلنتاا القيمة؛ 

 تا ية عالية التراعط؛تتماز  عمليات ادارية، تسويقية وان 

  تسع  لبحاء در ة عالية مو التماما واآلنية    التعاما مع الوبااو واملورديو

 وغاره  مو عحاصر املحاخ املحيط ووي العالقة؛



 قويدري كمال. تطبيقات االدارة اإللكترونية والتحول نحو املؤسسات الرقميةد. 

 

 
 م2018 أكتوبر، 2ع ،5مج              181          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

  تستثمر االنترنع وتستخدملا    كاملة معامالت ا مع العمالء واملورديو، كما تستثمر

 للتعاما عال قطاعات ا املختلنة؛ Intranetمحط  االنترنع    عحاء تبمات داخلية 

  تستثمر    تكويو عنية معلوماتية وتبمات اتصاالت مت اعكة ومتراعطة وملعالة

 عل  مدار الساعة؛

 تتمتع عح   متطورة الستثمار وتبادل املعرملة؛ 

 . مراحل اكتساب املؤسسة صفة الرقمية3-2

ث مرا ا     تكتسب املؤسسة صنة الرقمية تمر  سب املتخصصال عل  ثال 

 رالسية:

 مر لة املؤسسة الواعية الكترونيا - أ

   هذ  املر لة تبدأ املؤسسة تست عر  ي الطوارئ  ول االنترنع، ملتعما 

 عل  استخدام موقع الويب وول  لتقدم مو خالله معلومات لوبااو معيحال.

 مر لة االنطالق االلكتروكو  - ب

رنع عل  سبيا املثال، ملي ا تبدأ املؤسسة    عيع السلع والتعاما عبر االنت

وا راء التغيارات امللمة    عملية التوريد الالورقية، ملتبدأ عالتعرذ وتماز 

النرص املتا ة لألعمال ولعروض التجارة االلكترونية، وتطور  عض 

 االستراتيجيات ال ديدة ال ت تتحاسب والولع ال ديد للا.

 مر لة االعمال االلكترونية-د  

التسوي  االلكتروكو للمؤسسة واضحة لما العاملال   ي  تكول رؤية       

وال ركاء، وهحا تتجذر الثقاملة       االلكترونية، ويت  تقاس  املعرملة   ما  ر    كا 

 املؤسسة ومستويات ا مدعومة عالبلئة الداخلية والخار ية.
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 العمل عن بعد واملؤسسات االفرتاضية-4

 . العمل عن بعد4-1

بمو واالنترنع تصاعد عال  اخر  ديد وال ال يتوسع عاستمرار مع تصاعد العصر ال 

هو العال  االملتراضقت،  ي  انقس  العال  ا   عاملال متحاملسال وهما العال  املادي 

امللمو  والعال  االملتراضقت املصحوع مو املعلومات، الذي ظلر مليه سوق االعمال 

 االملتراضقت وهو عبارة عو معلومات محسوبة تبكيا.

ل  الة ظلور أسلوب للعما يطل  عليه أسلوب العما عو  عد، ويستخدم هذا أدى و

ااسلوب مع املوظنال الذيو ال يجمعل  املمال الوا د مع املدير واإلدارة، مثا تو ع 

املوظنال    أكثر مو دولة او محطقة. كما يحت ر أسلوب العما عو  عد عال املوظنال 

مو عما وا د وبال ااملات اللواتو يردل  ووي الدوام ال و و ممو يمارسول أكثر 

البقاء    عيوت و ومال مة اطناللو مع االستمرار    العما او الوظينة   ما  و و. 

هذا ويمكو ال يكول عدم  مع كا املوظنال    ممال وا د وخاصة عال ركة او 

ادية املؤسسة وتحع االتراذ املباتر لددارة يعود ا   أسباب تتعل  عال دوى االقتص

 وترتيد االنناق ومانحو ول .

وتسع  البلئة ال ت يعما ب ا هؤالء املوظنول عالبلئة اإلدارية االملترالية او ملأاء علئة 

العما البديلة، كما يطل  عل  العمال لمو أسلوب العما عو  عد اس  العمال 

ا االملتراليال، وتسمى املؤسسة ال ت يعملول ب ا عاملؤسسة االملترالية ال ت تقاع

 املؤسسة التقليدية.

 :العربية بعد عن العمل مواقع عن امثلة .4-2

 نبش موقع -أ

 مو نبش ويعتبر  مستقا، ألف 75 مو أكثر  خالله مو ويعما 2015 عام املوقع انطل 

 اإلنترنع عبر  عما سوق  يوملر    ي العربية،  ل ااملح مو  عد عو العما مواقع أعر  

 ما املوقع، خالل مو للعما امللارات، أصحاب أو  واملواهب ااعمال أصحاب عال يربط

https://www.nabbesh.com/ar/how-it-works/freelancer
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 أعماله، عل  وأمثلة ملاراته ت ما وال ت كاملة عياناته تس يا اال  املستقا عل 

 و ود لمال خالللا مو ”نبش“ يحاول  وال ت املقاعلة عملية ا   سينتقا وبعدها

 .الخدمة    عأوا املستقا يصبح املقاعلة وبا تيا   واهب،امل أملأا

 م روعات    عرض ااعمال أصحاب يقوم ،”نبش“ خالل مو عما عو تتحصا و   

 عل  امل روع، عتحنيذ يقوموا لمو أشخاص 5 املوقع عما ملري  يقترح علي ا وبحاءا

 يحدد تيار،االخ ت  اوا العما، صا ب من ا ليختار  عرولل  ارسال أشخاص الخمسة

 خالل نبش خالل مو مباترة أمواله ويستل  امل روع خطوات العميا مع املستقا

 املستقا، أرباح مو %15 عل  نبش وتحصا امل روع، تحنيذ مو االن  اء مو يوما 15

 العما عطاقات وتصمي  املواقع وتصمي  تطوير  ملت ما العما مجاالت عو أما

 والبيانات املحتوى  وكتاعة االلكتروكو والتسوي  املواقع وصيانة واملطبوعات

 مو تقديملا يمكو ال ت الخدمات مو  دا كبار  لعدد عاإللاملة والتر مة الصحنية

 .املحصة خالل

 مستقاموقع -ب

 متخصصال أو  مستقلال مع التواصا امل روعات اصحاب ”مستقا“ موقع يتيح

 ملارات   عرض للمتخصصال مستقا يتيح كما م روعات  ، عل  ماعالع يقومول 

 .لتحنيذها امل روعات أصحاب مو عروض عل  يحصلول  عحي 

 عبر  امل روعات استعراض خالل مو املنزل  مو  عد عو العما للمستقلال ويمكو

 املستقا  قوق  املوقع ويأمو ااعمال، اصحاب عرلل  وتقدي  ”مستقا“ موقع

 تتراوح كسبة خص  مع املوقع مو مباترة أربا ه املستقا ويستل  العما، وصا ب

 املوقع، خالل مو املقدمة املجاالت وت ما امل روع، لتملنة وملقا %20 ا   7% عال

  انب ا   والتر مة املحتوى  واك اء والتطبيقات املواقع وتطوير  والتسوي  التصمي 

 .أخرى  مجاالت

 

 

https://mostaql.com/projects
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 خمسات موقع-ا

 يحصا دوالر، 5 مقاعا مصغرة خدمات تقدي  اممانية للمستقلال ”خمسات“ يوملر

 للمستخدم ويمكو دوالر، 1 عل  خمسات ويحصا دوالرات 4 عل  املستخدم من ا

 خمسات خالل مو تقديملا يمكو ال ت الخدمات عو أما أعل ،  سعر  خدمات تقدي 

 تصمي  أو  مقال تر مة أو  كتاعة ملت ما، دماتخ تقدي  مليمكو خالللا، مو والربح

 وكانع صوتو، مقطع تس يا أو   سيط لو و  تصمي  أو  مللسبوت لصنحة غالذ

 خدمات قدموا قد خمسات موقع مستخدمو أل 2014 عام    أعلحع قد خمسات

 .2013 عام خالل دوالر  مليول  عقيمة

 عيماليما موقع-د

 أو  ويب تصامي  سواء أعمالل  عيع املحترملال للمصممال يتيح متجرا عيماليما يعتبر 

 املوقع خالل مو أعماله املصم  يعرض أيقونات، أو  مطبوعات او  تعارات أو  قوالب

    40 يقتطع املوقع لكو ”اليماعيم“ خالل مو أربا ه عل  يحصا ترائ ا وعحد لل راء

 .آخر موقع أي خالل مو أعماله عبيع للمصم  السماح مع اارباح مو املئة

 سانديا موقع -ه

 موقع خالل مو املنزل  مو البعد عو العما يمكح   ذاعا قويا صوتا تمل  كحع اوا

 Soundealsمع واملوهوبة ال ميلة ااصوات أصحاب تجمع محصة يعتبر  الذي 

 تقدي  يمكح  املطلوبة، الرسالة يوصا مؤثر  صوت عو البا ثال امل اريع أصحاب

 كتب أو  كتلبات تس يا أو  التسويقية النيديو  مقاطع عل  الصوتو للتعلي  خدمات

 عل  االطالع يمكح  كما تريد الذي عاملقاعا املوقع خالل مو الخدمات مو وغارها

 .م روعات   لتحنيذ ل عر  وتقدي  ااعمال أصحاب طر لا ال ت امل روعات

 قدرها عمولة عل  Soundeals ويحصا املوقع داخا املالية املعامالت  ميع وتت 

 .امل روعات وتحنيذ الخدمات عيع عااد مو 30%

https://khamsat.com/
https://khamsat.com/
https://www.picalica.com/pages/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/5
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 تجربة علي  ااعمال، اصحاب خدمات تقدي  مو تمكح  ملارات تمل  كحع اوا

 توا دت تعو   أل علي  لكو الحر، العما مواقع أ د خالل مو من ا الربح    البدأ

 . يدا وقت  تدير  وأل صبورا تكول  وأل اإلنترنع عل 

 املؤسسة االملترالية .4-3

ه  عبارة عو و دة عال  دود مو  ي  املمال والتح ي  والقدرات، تعما عل  أسا  

تبمو لتقاس  املعلومات عما يمكو مو تحقي  مازة تحاملسية، عمعن  ه  و دة مكونة 

ا يتقاسمول العما ويتصلول عرسااا الكترونية، ملهت مو عمال مو عال  غراملي

 تحتاا ا   تجميع العمال    ممال وا د. مؤسسة عدول  دود تح يمية وال

وه  تبكة يت  مو خالللا تقاس  املعلومات عال العمال ملي ا داخليا ومع املورديو 

النترنع والوبااو خار يا، تتماز عمازة تحاملسية كبارة  دا وه  متجر املتراضقت عل  ا

 ورؤية  ديدة لألعمال واإلدارة.

اال ال الستخدام ملرق العما االملترالية    املؤسسات  عض التحديات ال ت نورد 

 يل :  عألا    ما

 ماه  اإلممانات املتا ة للتحك     مستوى ال ودة املقدمة؟ -

ما هو تما االلتزام القانوكو الذي يمكو ال يحمو املح مة ويح   العالقة  -

 ملراد؟عال اال 

 ماه  لمانات  ماية سرية البيانات الخاصة عاملؤسسة؟ -

ورغ  و ود هذ  التحديات اال ال النرق االملترالية تتحامى  سرعة، لكن ا لو تحا 

محا ملرق العما العادية ال ت تقوم عالعبء ااكبر    ت غيا املؤسسات. لكو مع 

النرق العادية ال ت تعتمد  يادة التحول ا   املؤسسات االملترالية يقا االعتماد عل  

 عل  االتصال املباتر عال االملراد.
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يصلح ل ميع املؤسسات سواء كانع     كما ك ار ا   ال ن ام املؤسسة االملترالية ال

مجال الصحاعة او الخدمات وانما املوا عال االسلوبال    ااك طة املختلنة للمؤسسة 

ؤسسات عل  محن ة مادية هو االصلح    الغالب االع ،  ي  تعتمد هذ  امل

، 21املترالية وهذا هو أكثر اتمال املؤسسات الساادة    ظا البلئة العامة للقرل 

وأول املمارسات ال ت تقوم ب ا هذ  املؤسسات تتمثا    اك اء مواقع للا عل  تبكة 

 االنترنع والبدء عالتعامالت التجارية    اطار ما يسمى عالتجارة االلكترونية.

 جارة االلكرتونية يف املؤسسات االفرتاضيةتطبيق الت -5

تستجيب املؤسسات االملترالية   ما مثا   لحاالت الدع  واالسحاد ال ت توملرها 

تكحولو يا املعلومات واالتصاالت، ملانت ار ك اطات وعمليات املؤسسات االملترالية 

عبر محاط  وملأاءات  غراملية متحاثرة ت ما العديد مو ال ركاء والوبااو مو 

مختلف القطاعات يخل  م اكا تنسيقية ال مجال ملوا ل  ا اال مو خالل تقحيات 

 راقية مثا أساليب الرقاعة املتماملة والتجارة االلكترونية واالنترنع. 

يستحد قرار استخدام التجارة االلكترونية كقحاة تو يع عديلة او الاملية  غالبا ما

ة. ملموايا او مساوئ العرض االلكتروكو لتصريف السلع والخدمات ا   اعتبارات الكناء

سواء مو خالل االنترنع او عدونه للسلع والخدمات تقارل مع موايا او مساوئ قحوال 

التو يع القاامة أصال. ونرى ال اختيار املؤسسات االملترالية املستقرة يقع عالدر ة 

مو ا ا ااو   عل  هذ  الوظينة ال ت تأطلع ب ا التجارة االلكترونية. ملالسع  

يكول السبب المامو وراء و ود مؤسسة كلذ ، وعليه ملال  تحقي  الكناءة غالبا ما

الكناءة تلعب دورا أساسيا    عملية اختيار قحاة التو يع. وبما ال ادامة العالقات 

عال ااطراذ املختلنة غالبا ما تتحق  مو خالل أساليب الرقاعة املتماملة، ملانه مو 

ة االلكترونية لتوملار قحاة تو يعية تتمكو املؤسسة االملترالية املمكو اختيار التجار 

مو خالللا تصريف محتجات ا او خدمات ا. ملاملؤسسات االملترالية ال ت تعتمد عل  

( تعتبر مثاال را عا عل  Amazon.comاو ) (BOL)( مثا Web-based  Vosالويب )

ء وامل اركول    املؤسسة ول ،  ي  ال  ميع العالقات عال ااطراذ املعحية) العمال
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االملترالية(    هذا الحوع مو املؤسسات االملترالية تح   عبر االنترنع. اما الحوع 

يوضحه  الثاكو مو املؤسسة االملترالية مللو مو ه نحو االعتمارية واملرونة، وهذا ما

 ال دول املوا  :

 : العالقة عال املؤسسة االملترالية والتجارة االلكترونية 01ال دول 

الوظينة ااساسية للتجارة  التركاز عل  نوع املؤسسة االملترالية

 االلكترونية

 قحاة تو يع الكناءة مستقرة

 ملأاء سوق  املرونة واالعتمار ديحاميكية

 

   املؤسسة االملترالية الديحاميكية يتقاس  الناعلال ملي ا معارملل  وملارات   

يتطلب إلنتا لا او تقديملا توملر  لتلبية طلبا ما لعميا او تطوير سلعة او خدمة

معارذ وخبرات غار متوملرة لمو املؤسسة،  ي  تقوم املؤسسة عطرح هذ  السلعة 

او الخدمة    السوق. ويكول االهتمام    هذا الحوع مو املؤسسة االملترالية محصبا 

  ما أكبر عل  التجارة االلكترونية كنأاء سوق . وعليه ملال أملمار وآراء الوبااو 

كو قياسلا او تحديدها مو خالل مجتمعات املترالية،  ي  يمحح امل اركول يم

النرصة لتبادل امل ورة والحصح مع  عأل  البعض مو خالل االنترنع، وتت  عملية 

تطوير املحتجات والخدمات مو قبا ااطراذ املعيحة   ما الكتروكو. وتعتبر عملية 

اعة مثال  ديد عل  هذا املحوع مو ( عمثLinuxتطوير ن ام الت غيا املعروذ عاس )

املح مة االملترالية الديحاميكية )ال ت تعنت ا تمال ال تكول قاامة او ممكو ال تكول 

قاامة( املو لة صوب املرونة االعتمارية. والواقع ال مساهمات اآلالذ مو الخبراء 

مو الطوعيال مو خالل االنترنع قد ساهمع   ما كبار    دع  وتعويو هذا الحوع 

املؤسسات االملترالية واالرتقاء ب ا ا   مصاذ املؤسسات الحوعية والرمليعة. ومما ال 

ت  مليه ال وظينة التجارة االلكترونية )كنأاء سوق  وك داة لح د االطراذ املعحية 
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كاملة    عوتقة وا دة( قد ساهمع ه  االخرة    تنعيا هذا الحوع مو املح مة 

 وقدرت ا عل  التواصا    علئة داامة التغار والتحول.االملترالية وعو ت ديحاميكي  ا 

وال دير عالذكر ال العديد مو الدراسات وااعحاث تبال ال اهتمامات االكسال العادي 

مجاالت محددة، وه  املجاالت ال ت يكول ملي ا هذا  5-3   املتوسط تححصر عال 

جاالت تسمية )عحاقيد االكسال مستعدا لبذل املال وال لد علي ا. ويطل  عل  هذ  امل

الحا ة(. ومو خالل االستثمار اامثا إلممانيات التجارة االلكترونية كنأاء سوق  

يمكو اتباع هذ  الحا ات ع ملأا أسلوب متاح     اآلل. ملالتواصا وتقاس  

الخبرات مع أنا  مو خلنيات مت اب ة ومتواملقة يعتبر عحصرا ملما    هذا املجال 

ال والخبرة ت ار ا   استحالة قيام تركة وا دة عمنردها تلبية عالذات. ملتجربة امليد

عحاقيد الحا ة   ما كا   وواذ، االمر الذي يستدع  تعالد  لود العديد مو 

ال ركات املختلنة ال ت تمتل  معارذ متحوعة ومتبايحة عحي  يصبح مو املمكو تلبية 

ا   اهداذ النعالية واتباع هذ  العحاقيد عال ما الذي يحق  رلا الوبول وبالت

املتعالدة. وتعتبر املؤسسة االملترالية الديحاميكية املرشح االوملر   ا لتبوأ ولعب 

 هذا الدور الريادي    اتباع عحاقيد الحا ة   ما متماما.  

والواقع ال هذا الولع ينسر  قيقة اإل باط الذي يصلب الكثار مو املؤسسات 

مواقع عل  ال بكة وتحاول مو خالل هذ   تجا  االنترنع، مللذ  املؤسسات تمتل 

املواقع اتباع  ا ات عامة انا  مجلو   اللوية يتجولول عبر مواقع ال بكة مو 

دول ال تكترث هذ  املؤسسات عالتعرذ علي   شخصيا وتحاوره  وتتعاول معل  

  ما طبيع  ومتقو. ويبدو ال اك اء مواقع عل  ال بكة ال يأمو للمؤسسة الحجاح 

ود، وال ي ما و د  أداة ملعالة لت سلي عالقات متلحة مع الوبااو واملحامل ة املن 

علي  . وها ه  املؤسسات االملترالية الديحاميكية تستثمر اليوم  لودها ومعارمللا 

امل تركة عاإللاملة ا   اادوات والتقحيات ال ديدة ال ت اتا   ا تكحولو يا املعلومات 

ي ا وتركائ ا واستخدام كا ول  لتعويو والء الوبااو. ملعرملة املويد عو  باان ا ومورد

ومو املتوقع ال ي لد املستقبا القريب تحامو عدد املؤسسات االملترالية 

 الديحاميكية وكذل  قوت ا عل  السا ة االلكترونية.    
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 خالصة

غارت الثورة الرقمية املتمثلة    تكحولو يا املعلومات واالتصال العديد مو املناهي  

دارية،  ي  أصبحع املعلومات أ د املوارد االستراتيجية    أي مؤسسة، وأصبح اإل 

االعتماد عل  ن   املعلومات أكثر مل كثر    العما عإدخال هذ  التقحية    املؤسسات 

الخاصة والعمومية، خاصة  عدما اتضحع الت ثارات ال ت يمكو ال تحدث ا     ميع 

سمحع تكحولو يا املعلومات ا املختلنة، كما مياديو التحمية مو خالل استخدامات 

واالتصال عالنصا املادي لعملية تقدي  سلعلا او خدمات ا عو الوبااو، ملالعديد مو 

املؤسسات صارت تستثمر    هذ  التكحولو يا لتمكو  باان ا مو القيام عتعامالت ا مو 

 نع.محا لل  او مو خالل  واسلب مماتب   عو طري  استخدام تبكة االنتر 

ويبدوا  ليا اهمية و ود مؤسسات املترالية    اقتصاد معر   متطور، ملل  تعد 

ااساليب التقليدية    اإلدارة والتح ي  قادرة عل  االستجاعة ملتطلبات املر لة 

ال ديدة و ملة التطورات ال ت ت لدها علئة االعمال. عل  هذا ااسا  يتطلب عذل 

عال املؤسسات ب دذ تكويو وتصمي  مؤسسات  املويد مو تبادل الخبرات واملعارذ

تستجيب للمحاملسة وطلبات الوبااو. مللحات عالقة  دلية عال التطور الحاصا    

مجال التجارة االلكترونية وتطبيقات ا واالتجاهات الحالية لبلورة وظلور املؤسسات 

  تكويو االملترالية عل  الصعيد اإلقليمو والعاملو، والذي يؤكد هذا هو االتجا  ا 

تحالنات استراتيجية عال مؤسسات كانع عين ا محاملسة تديدة للحصول عل   صص 

 سوقية لمو املح ور الكالسيمو للعما.  
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