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Abstract:  

 The age of internet has engendered ethical challenges for Algérien economic 

organizations  as a consequence of an increase in the rate of competition among 

organizations , as the international network field isn’t subject to law and what happens 

there of abstract ethical principles , e-commerce has halped find a great number of  

business organizations  that have websites through which they advertise their offers , this 

has increase piracy on the data concerning the standards of the survival of the 

organization , this has also given a chance to some people to invent new methods of 

intrusion and spying on the customers through the internet and other unethical practices. 

Algeria has various fortunes  to devlopment  in the field of e-commerce depend on the 

availability of  information technology and communications and  developed , The rapid 

global growth of electronic commerce and the growing international trend to deploy their 

applications do not leave Algeria's no room for hesitation in applying these trade . 

Keywords: E-commerce, information technology and communications , Algérien 

economic  organization -  business ethics, ethics of e-commerce. 

JEL Classification : M1, L86, F13. 

لكون الشبكة املؤسسات  بني املنافسة حدة نتيجة زيادة للمؤسسات االقتصادية اجلزائريةلقد أفرز عصر اإلنرتنت حتديات أخالقية  :لخصم
 هائل عدد وجود على اإللكرتونية التجارة فقد ساعدت، الدولية مرفأً غري خاضع للقانون وما حيصل فيها من أعمال جمردة من املبادئ األخالقية

وتقدم عروضها عربها، مما زاد من حاالت القرصنة الواقعة على املعلومات اليت تتعلق مبقومات بقاء الكرتونية  مواقع متتلك اليت ملؤسساتا من
للبعض ابتكار طرق جديدة للتطفل والتجسس على الزبائن من خالل اإلنرتنت، و غريها من األعمال االلكرتونية  تأتاح كما،  املؤسسة 
 العاملي فالنمو، تطورها و االتصال و اإلعالم تكنولوجيا توفر مبدى مرهون االلكرتونية التجارة جمال يف التطور يف اجلزائر حظوظ إنو . الالأخالقية
 .التجارة هذه تطبيق يف للرتدد جمال أي للجزائر يرتك ال تطبيقاهتا لنشر املتزايد الدويل واالجتاه اإللكرتونية للتجارة املتسارع

، املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ، أخالقيات األعمال ، أخالقيات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت التجارة االلكرتونية ،  :المفتاحيةالكلمات 
 .التجارة االلكرتونية

 .JEL :M1, L86,F13رموز 
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 JFBE 33 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 : المقدمة
ن اخلروقات األخالقية اليت نتجت عن ضعف االهتمام التطور احلاصل يف البيئة العاملية على مجيع األصعدة رافقه العديد مإن        

تلك التجاوزات أثارت اهتمام املهتمني بضرورة  لألنشطتها، ك ؤسسات االقتصاديةباملعايري األخالقية يف ممارسات الكثري من امل

بيئة األعمال بوساطة جمموعة مزايا  التفكري بالطرق املناسبة لضمان سيادة األبعاد واملقومات األخالقية سعياً للتكيف وضمان البقاء يف

 .تنافسية أخالقية

 املزايا رغمالتجارة التقليدية، ف من أكثر مطلوبة فيها األخالقية املبادئ أصبحت اليت اإللكرتونية التجارة إطار عن خيرج ال وهذا 

التنافسي،  الضغط من مزيد ببهابس واجهت لبعض املؤسسات اليت التحديات من جمموعة خلقت أهنا إال حققتها اليت االجيابية

 البلدان وعرب القطاعات بني خمتلف ما واملنتجات واخلربات املعلومات لتبادل الرئيسية الوسائل من اإللكرتونية التجارة فأصبحت

بعض  قدتف أن إىل قاد ، مماأعماهلا يف ممارسة ودقة ويسر سهولة من وفرته مما االستفادة يف املؤسسات قدرة دعمت و املختلفة،

 أخالقية غري ممارسات إىل تقودها قد واليت مستمرة ضغوط أمام جعلها مما الشرسة، املنافسة بسبب زبائنها من املؤسسات العديد

  .التنافسية امليزة حتقيق يف ودعم قدراهتاأهدافها  لتحقيق

 :  اإلشكالية التالية يف ضوء ذلك ميكن طرح

 نية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ؟ما هو واقع أخالقيات التجارة االلكترو 

 :معاجلتها إىل البحث يسعى فرعية تساؤالت و تتفرع عن هذه اإلشكالية املطروحة عدة 

 اإللكرتونية ؟ التجارة ممارسة عند إليها اإلشارة ميكن اليت األخالقية القواعد ما هي 

 التنافس؟  شديدة بيئة ظل يف كرتونيةاإلل التجارة عمليات يف األخالقية القرارات اختاذ باإلمكان هل 

  ما هو واقع أخالقيات التجارة االلكرتونية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ؟ 

اإللكرتونية، كما تنبع أمهية البحث من  التجارة و األخالقي املدخل بني الربط يعتمد كونه أمهيته البحث يكتسب: أهمية البحث

 .ات األعمال يف دعم كفاءة وفاعلية التجارة االلكرتونية يف املؤسسات االقتصادية و خاصة اجلزائريةالدور الكبري الذي تلعبه أخالقي

 : أهداف البحث

  تسليط الضوء على موضوع أخالقيات التجارة االلكرتونية باعتبارها من املواضيع املعاصرة يف إدارة األعمال . 

  ونية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية إظهار الدور الذي تلعبه أخالقيات التجارة االلكرت. 
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 JFBE 34 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 االقتصادية اجلزائرية  اتالكشف عن واقع أخالقيات التجارة االلكرتونية يف املؤسس. 

ومن أجل الوصول إىل األهداف املرجوة و لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، و منهج 

 :و لتأكيد ذلك سوف نتطرق إىل احملاور التالية. spssرنامج دراسة احلالة باستخدام ب

 .املعلومات و االتصاالت يف اجلزائر تكنولوجيا واقع  : 1احملور

 .اإللكرتونية  يف اجلزائر  التجارة واقع و أفاق : 2احملور

 .اإللكرتونية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية التجارة أخالقيات حقيقة :3احملور

 المعلومات و االتصاالت في الجزائر تكنولوجياواقع : 1المحور

 الرمسي اخلطاب خالل من هذا ويظهر املعلومات جمتمع بناء إىل األخرية السنوات يف للجزائر  العامة السياسة أهداف اجتهت

  .االتصال و اإلعالم قطاع تكنولوجيا تطوير إىل اهلادفة و الربامج التنموية للمسؤولني

 :                         تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت فهومم. أوال 

 :تعريف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت/ 1

متثل تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت مجيع االستعماالت من حواسيب و شبكات اتصال و أجهزة تداول املعلومات سلكية و  

 i.هزة االتصال من هاتف و فاكس و انرتنتالسلكية ، و تتمثل هذه التكنولوجيا عادة يف أج

جمموعة من األجهزة و األدوات اليت توفر عملية ختزين املعلومات و معاجلتها، و من مث اسرتجاعها و كذلك  ii:كما تعرف على أهنا

 .توصيلها عرب أجهزة االتصاالت املختلفة إىل أي مكان يف العامل و استقباهلا من أي مكان يف العامل

 : وجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في الجزائرتكنول/ 2

 ملا احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات قطاع ترقية إىل هتدف وتنظيمات مشاريع يف تتمثل واليت الدولة تبذهلا اليت اجملهودات تربز

 تطورها أوج يف احلديثة واالتصال اإلعالم لتكنولوجيات اجلزائرية السوق تعترب أخرى جهة اجملال ومن هذا يف كفاءات من الدولة متلكه

 العامل حنو إقباهلا و اجلزائر انفتاح أن ويبدو اإلمكانيات، خيص فيما العريب املغرب يف اجلزائرية السوق ألمهية معترب متوقع منو مع تزامنا

 10 تضم اليت املعلوماتية احلظرية اجناز يف يتجسد سوف الذي اجلديدة املدينة مشروع إجناز خالل من سيتحقق املتطور التكنولوجي

 الشركات أمام للمنافسة اجملال لتفتح السوق واقتصاد املبادرات وحترير االتصاالت تنمية يف والربامج املشاريع هذه مشاريع ، وتأيت

 اتفاق يأيت أخرى جهة من ، أجنبية و جزائرية أو جزائرية شركات بني تربم شراكة مبادرات أي احلكومة مثّنت وقد ، والعمومية اخلاصة
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 JFBE 35 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 عن االتصال تكنولوجيات جمال يف إضايف دفع وإعطاء وتطوير لتأهيل" اجلزائر تيليكوم" مؤسسة  مع " أيباد"مؤسسة  بني الشراكة

 .iii .الشراكة طريق

 تكنولوجيا حول الدراسات كشفت إحدى  املعلوماتية، مبجال واملؤسسايت احلكومي االهتمام مدى تكشف اليت املعطيات رغملكن 

 أو نقص إىل التأخر هذا ويرجع وتونس، باملغرب مقارنة اجلزائر يف الوسائل هذه اكتساب يف كبري تأخر وجود عن واالتصال اإلعالم

 لدى التأهيل مستوى ضعف ذلك إىل ويضاف اهلاتفية اخلطوط يف الواضح النقص وكذا التكنولوجيا نشر لثقافة تام شبه غياب

 . السكان

مشرتك، يف  ماليني 4 من أكثر بلغ 2004 سنة ،ففي اجلزائر، يف النقال اهلاتف استعمال رافق الذي التطور الرقعة اتساع يف يزيد وما 

 644.4العامل يف السريع بالتدفق املشرتكني عدد قدر 2002 هناية ومع،  iv.2007ماليني مشرتك سنة  7حني ارتفع إىل أكثر من 

 و الربيد ضبط سلطة حسب مليون مشرتك يف اهلاتف الثابت و 03صت اتصاالت اجلزائر أح 2010مشرتك، و إىل غاية  مليون

 نسبة بلغت و 2011 نوفمرب غاية إىل مليون زبون يف اهلاتف النقال 33أكثر من  تسجيل مت فإنه اجلزائرية السلكية االتصاالت

 النقال اهلاتف استعمالبلغ  2014 سنة يف أما،  vقال الن للهاتف الثالثة املتعاملني خدمات يف البالد من سكان  %23 االشرتاك

 vi.% 113مليون يف اجليل الثالث أي كثافة اشرتاك بنسبة  8منهم مليون مشرتك  63

  : في الجزائر واالتصال اإلعالم تكنولوجيا قطاع تطور مؤشرات/ 3

تطور  كان فقد تطورها، و االتصال و اإلعالم كنولوجيات توفر مبدى مرهون االلكرتونية التجارة جمال يف التطور يف اجلزائر حظوظ إن

 :كالتايل احلديثة التكنولوجيات قطاع بعض مؤشرات

 و املعلومات تكنولوجيا لتنمية القياسي الرقم نتائج تظهر IDI:االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا لتنمية القياسي الرقم.أ

 اجلزائر حققته الذي التقدم من الرغم على لكن ، و 10 و 1 بني يرتاوح مسل على 2008 سنة 2.65 كان الرقم هذا أن االتصاالت

 و عربيا 14 املرتبة احتلت فقد العرب جرياهنا مع مقارنة التكنولوجية التغريات تبين يف كبريا تأخرا سجلت أهنا إال املؤشر هذا منو يف

 vii. 2008 لسنة االتصاالت و املعلومات جياتكنولو  لتنمية القياسي الرقم مؤشر حسب العامل ترتيب يف عامليا 100

عامليا ، و  116حمتلة بذلك املرتبة  2012 سنة  3.30 أنه كان االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا لتنمية القياسي الرقم نتائج تظهر و

 viii .عربيا  13دولة، و املرتبة  144عامليا من  116حمتفظة بنفس الرتبة و هي  3.62ارتفع الرقم إىل  2013يف سنة 
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 املعلومات تكنولوجيا تكلفة بني العالقة طبيعة أن املعروف من : IPBاالتصاالت  و المعلومات تكنولوجيا أسعار سلة. ب

 كبرية فرصة يتيح مما التكنولوجيا، هذه من االستفادة إمكانية زادت األسعار اخنفضت فكلما عكسية، عالقة هي عليها واإلقبال

 2009 لسنة اجلزائرية االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا أسعار قيمة قابلت قد و التجاري، اجملال يف ديثةاحل التكنولوجيات لتطبيق

 سلم على مشرفة مراتب احتالل من اجلزائر متكنت حيث ، اإلمجايل القومي الدخل من الفرد نصيب متوسط من  2.43% حوايل

اخنفض سعر خدمات تكنولوجيا املعلومات   2010عامليا، أما بالنسبة لسنة  46و  املعريف ، حيث احتلت املرتبة السابعة عربيا اجملتمع

و حصل اكرب اخنفاض يف خدمات االنرتنت ذات  2010و  2008بني عامي  % 18و االتصاالت على الصعيد العاملي بنسبة 

املعلومات و كانت اجلزائر قد تذيلت قائمة  أما اجلزائر فقد غابت عن التقرير الدويل حول أسعار خدمات تكنولوجياالنطاق العريض ، 

الدول يف جمال سرعة تدفق اإلنرتنت وسرعة التحميل اليت نشرته مؤخرا مواقع خمتصة يف دراسة نفاذ تكنولوجيا وأسعار هذه األخرية 

ة الندوات واملؤمترات اليت عامليا،وغياهبا عن قائمة الدول املعلن عنها من طرف اإلحتاد الدويل لإلتصاالت كان له عواقبه رغم سلسل

 .ixأشرفت عليها اجلزائر

ومحل عنوان مزايا " إنسياد"جاء يف التقرير الذي أعده املنتدى االقتصادي العاملي بالتعاون مع وكالة : مؤشر االستعداد االلكتروني. ج

علومات، حيث كانت جل املؤشرات اخلاصة أن اجلزائر تعاين ختلفا يف تكنولوجيات وتقنية امل"   big data"وخماطر البيانات الضخمة 

باجلزائر يف مراتب متأخرة مقارنة بدول اجلوار، وجاءت خمتلف املؤشرات اليت قام على أساسها التقرير يف غري صاحل اجلزائر حيث إن 

عامليا  131 ، حيث حلت اجلزائر املرتبة 2013وتقدم بنقطيني عن سنة 2016لسنة   122 مؤشر جاهزية الشبكة حل يف الرتتيب 

جاء ذلك يف التقرير السنوي الصادر عن املنتدى   2.78، مسجلة نتيجة 2013واحلادية عشر إقليميا يف مؤشر اجلاهزية الشبكية للعام 

، هبدف تقييم استعداد " 2013تقنية املعلومات للعام "حتت عنوان ( INSEAD)االقتصادي العاملي بالتعاون مع جامعة إنسياد 

 .ل الفر  اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالدول الستغال

 ومن كبري بشكل اجلزائر يف واالنتشار التوسع يف آخذة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ثورة إن : االتصاالت قطاع أعمال رقم. د

من  منتقال القطاع هذا من حملققا األعمال رقم تضاعف حيث السوق، هذا ومداخيل إيرادات منو هو التطور هذا على الدالئل بني

ويشمل الرقم جمموع  ،2010 مليار دج يف سنة 220و بلغ ،  2009سنة  دينار مليار 283 إىل 2000مليار دينار يف سنة  26.3

 3.3 املتعاملني الناشطني يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، أي اهلاتف النقال والثابت، وكذا ماحني خدمات االنرتنت، و بلغ

ماليري  3، ويقدر برنامج تأهيل املنشآت القاعدية لالتصاالت السلكية والالسلكية وربط الزبائن بالشبكة ب  2012مليار دوالر سنة 
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 JFBE 37 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 يف االتصاالت املعلومات  و تكنولوجيا قطاع مسامهة بأمهية اإلقرار فينبغي  ،2016و 2010دوالر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت 

 x. اخلام اخليالد الناتج

 اإللكترونية  في الجزائر  التجارة واقع و أفاق : 2المحور

  :مفهوم التجارة االلكترونية .أوال 

 استخدام بواسطة املنفذة األعمال أشكال كل يشمل عام مفهوم اإللكرتونية التجارة مفهوم يعد: تعريف التجارة االلكترونية /1

 .واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات

نظام يتيح عرب االنرتنت حركات بيع و شراء السلع و اخلدمات و املعلومات ، كما يتيح احلركات االلكرتونية xi :عرف على أهناكما ت

اليت تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع و اخلدمات، و ميكن تشبيهها بسوق الكرتوين يتواصل فيه 

 .و تقدم فيه املنتجات و اخلدمات يف صيغة افرتاضية أو رقمية البائعون و الوسطاء و املشرتون 

القيام بعمليات الشراء و البيع املدعمة بالوسائل االلكرتونية، و بصفة أساسية من خالل االنرتنت و تعترب  xii :و تعرف بأهنا       

 .األسواق االلكرتونية مبثابة األماكن اخلاصة هبذه التجارة

 xiii:لكترونية أشكال التجارة اإل/ 2

مع  أعمال مؤسسات اإللكرتونية التجارة يف النوع هذا يستعمل(:  B to B) أعمال ووحدة أعمال وحدة بين اإللكترونية التجارة

  .البعض بعضها

 للقيام إمكانية للمستهلك اإلنرتنت أصبح على التسوق بظهور(: C  B to) ومستهلك أعمال وحدة بين اإللكترونية التجارة

  .االئتمان بطاقات طريق قيمتها عن ودفع املتاحة لسلعا بشراء

 استخدام التجارة جرى فإنه التجاري النشاط بتوسع(:  B to A) المحلية واإلدارة أعمال وحدة بين اإللكترونية التجارة

 .احمللية احلكومية تواهليئا الشركات بني تتم اليت وخمتلف املعامالت الضرائب، كدفع التحويالت، معظم تغطية يف اإللكرتونية

يتضمن العديد من األنشطة مثل دفع الضرائب و (: C to A:)المحلية الحكومية التجارة اإللكترونية بين المستهلك واإلدارة

 .استخراج األوراق و املستندات إلكرتونيا
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 JFBE 38 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 xiv :املتطلبات ذهومن ه حقيقهالت املتطلبات الالزمة اإللكرتونية التجارة انتشار يتطلب :اإللكترونية التجارة متطلبات/ 3

 السلكي االتصال شبكات واليت تتضمن لالتصاالت البنية التحتية بتطور اإللكرتونية التجارة منو يرتبط :اإللكترونية التحتية البنية

 .اخل...البشري املال والتشغيل، رأس التطبيقات اآللية، برامج احلاسبات اإلنرتنت، اهلاتف، والالسلكي،الفاكس،

 التجارة مع طبيعة تتالءم اليت اإللكرتونية التواقيع وأدلة التعاقد وقوانني التشريعات وتشمل :اإللكترونية للتجارة واألنظمة شريعاتالت

 .االلكرتونية

 كاتشب املعلومات، تقنية قطاع يف املتخصصة البشرية الكوادر توفر مدى على اإللكرتونية التجارة جناح يعتمد :البشرية الكوادر توفر

 .االستعداد اإللكرتوين مؤشر ارتفاع تتطلب اإللكرتونية كما بالتجارة العالقة ذات التطبيقية اإلنرتنت، والربامج االتصال،

 املادي التسليم تتبع وهذا لصعوبة اإللكرتونية التجارية األنشطة على إقرارية الضرائب عدم إىل احلكومية تتجه السياسات:الضرائب

 .املباعة نيةاإللكرتو  للمنتجات

 :واقع التجارة االلكترونية في الجزائر .ثانيا 

ومع  االلكرتونية التجارةا خاصا بقانون إال أن اجلزائر مل تسن حلد اآلن االلكرتونية التجارةرغم التطور اهلائل الذي يعرفه العامل يف ميدان 

اخلا   قانونكال االلكرتونية التجارةذلك فقد سنت بعض القوانني والنصو  التطبيقية اليت متس بشكل أو بآخر أحد جوانب 

أو تلك املتعلقة بامللكية الفكرية خاصة وأن عدة شركات عاملية تصنف اجلزائر   االلكرتونية نرتنت، أو املواد املتعلقة باجلرميةمبوردي اال

 xv.ونيةها اجلرمية االلكرت كإحدى أكرب املناطق اليت ترتفع في

 العديد فقد ظهر جلًيا، تظهر ومالحمهااهتا مؤشر  لكن اجلزائر يف االلكرتونية التجارة ومنو حجم عن دقيقة وإحصائيات أرقام ترد ال قد

 تصميم يف متميزة تتمثل خدمات عدة املوقع هذا ، يقدمOUEDKNISS .COM كنيس  واد موقع مثل املواقع االلكرتونية من

  زاد ديل  دي وموقع www.dzsoq.dzأخرى كموقع  ملختلف الشركات ،ومواقع إشهارية مساحات يوفر كما بأنواعها، ملواقعا

www.dzdeal.dzديايل  كليو وموقع  www.cliodiali.dz  الشبكة عرب اجلزائر بريد موقع خدمات ننسى  أن دونxvi. 
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 JFBE 39 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 : الجزائر في االلكترونية للتجارة التحتية البنية/1

كما تضاعف عدد نوادي االنرتنت بشكل كبري،  2016مليون مستخدم سنة 11 جتاوز عدد مستعملي االنرتنت :االنترنت شبكة. أ

 .وأضحت الشركات االقتصادية واهليئات العمومية أكثر اهتماما بالتواجد على اإلنرتنت عرب مواقع إلكرتونية خاصة هبا

 توفر إن و مذهال تطورا االنرتنت خدمات مقدمي عدد  شهد: االلكترونية المواقع و المقاهي و االنترنت خدمات مزودي. ب

 xvii .االنرتنت خدمات أسعار و جودة حتسني على اجيابية أثار له ستكون املزودين من الكبري العدد هذا على اجلزائرية السوق

إىل حوايل  االنرتنت مقاهي عدد وصل 2014 سنة لومات يفاملع تكنولوجيا و الربيد وزارة إحصائيات أما بالنسبة ملقاهي االنرتنت تؤكد

 اجلزائرية، أما فيما خيص املواقع االلكرتونية تشري االلكرتونية التجارة تطوير يف كبري بقدر تساهم االنرتنت مقهى، فمقاهي 14000

 xviii .2016سنة   موقع 63000بلغ حوايل   اجلزائرية االلكرتونية املواقع عدد أن إىل اإلحصائيات

 شبكة إىل النفاذ تتيح اليت احلاسوب أجهزة توفر هو االلكرتونية التجارة تطبيق مستلزمات أهم بني من: الحاسوب أجهزة. ج

 سنة 47160 وبلغ 1990 فقط سنة 25000 احلاسوب أجهزة عدد بلغ حيث متسارعة تغيريات احلاسوب قطاع شهد االنرتنت، فقد

2008 .  

 ببطء تنمو التكنولوجيا هذه أن إال الثابت اهلاتف يف املشرتكني عدد منو من الرغم فعلى :النقالة و تةالثاب الهاتفية الشبكات .د

أكدت سلطة ضبط الربيد و االتصاالت يف تقرير هلا ، حيث  الثابتة اهلاتفية اخلطوط عدد تراجع هو ذلك يؤكد ما و اجلزائر يف شديد

 2013مليون مشرتك يف  3.32مقابل  2016مليون مشرتك يف  3.028ابت باجلزائر بلغ أن العدد اإلمجايل للمشرتكني يف اهلاتف الث

 xix. % 26ر46مليون مشرتك خالل نفس الفرتة مرتفعا بنسبة  1.4يف حني قارب عدد املشرتكني يف االنرتنت % 13مرتاجعا بنسبة 

% 113أي كثافة اشرتاك بنسبة  ون يف اجليل الثالثملي 8مليون مشرتك منهم  63فقد بلغ  2016أما بالنسبة للهاتف النقال يف سنة

 يف احلديثة انتشارا التكنولوجيات أشكال من شكل أكثر هي الّنقاّلة اهلواتف أن املعدل هذا ، ويؤّكد 2016نوفمرب  30إىل غاية 

 xx.اجلزائر 
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 JFBE 40 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 :  2014-2002 للفترة الجزائر في االنترنت مستخدمي وعدد السكاني التطور:1الجدول  رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة  –مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم التجارية  –االقتصاد الرقمي يف اجلزائر الفر  و التحديات  -سحقي نعيمة: املصدر
 .70   – 2016/2013البويرة 

 .االقتصادية الجزائرية اإللكترونية في المؤسسة التجارة أخالقيات حقيقة :3المحور

 : ماهية أخالقيات األعمال .أوال

 : تعريف أخالقيات األعمال/ 1

جمموعة من املبادئ و املعايري اليت حتكم سلوك األفراد  و اجلماعات و xxi :على أهنا"  ROBBINS , COULTER" عرفها

 .هبا اجناز األشياء الصحيحةتساعدهم يف حتديد الشيء الصحيح و اخلاطئ و من مث حتديد الكيفية اليت يتم 

سلوك ملتزم باجلوانب األخالقية و القيمية املعربة عن الثقة و الشفافية والصدق و االبتعاد عن التميز و املراوغة،  xxii:و عرفت بأهنا   

 .حيث يؤدي إىل نتائج مرضية جلميع األطراف عرب اعتماد وسائل و أدوات مشروعة 

يوجد مبادئ أو قواعد حمددة جيب احرتامها، و اليت ينتج عنها خصائص أعمال املنظمة، و ميكن إن أخالقيات األعمال تشري بأنه 

 xxiii.تعريفها بأهنا حتليل وسائل تطبيق املعايري األخالقية لألفراد يف قراراهتم امللموسة املتخذة داخل املنظمة

 %النسبة  التعداد السكاين عدد املستخدمني السنوات 

2003  1220000 31.795.500 0.2 

2007 2,460,000 33.506.567 7.3 

2008 3,500,000 33.769.669 10.4 

2002 4,100,000 34.178.188 12 

2010 4,700,000 34.586.184 13.6 

2012 5,230,000 37,367,226 14 

2013 6,020,190 36,486,000 14.3 

2016 11,000,000 38,700,000 28.4 
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  :أهمية أخالقيات األعمال / أ

يعترب ذو أمهية بالغة ملختلف شرائح اجملتمع، فأهم الفوائد اليت ميكن أن حتصل عليها منظمات إن االلتزام باملبادئ و السلوك األخالقي 

 xxiv:األعمال جراء التزامها باملنظور األخالقي

و إن مل يكن ذلك على  ،يف إطار املنظور احلديث يوجد ارتباط اجيايب بني االلتزام األخالقي و املردود املايل الذي حتققه املنظمة -

 .ى القصري فانه بالتأكيد سيكون واضحا على املدى الطويل املد

 .تعزيز مسعة املنظمة على صعيد البيئة احمللية و الدولية مما له األثر االجيايب على   مرد وديتها  -

 .إن االلتزام باألبعاد األخالقية للعمل يضعها يف إطار املصلحة الذاتية املستنرية -

يقرتن بالتزام  املنظمة بالعديد من املعايري " ISO 9000 ، ISO 14000"  ية خاصة مثلإن احلصول على شهادات عامل -

 .األخالقية، بالتايل حتمل يف طياهتا إعرتافا مبضمون أخالقي

 أخالقيات التجارة االلكترونية / 2

 :اإللكترونية التجارة في باألخالقيات االلتزام جوانب/ أ

 الصفقات لتوثيق املتاحة اخليارات أن التعامل، إال طريف بني التفاعلية من عالية درجة وجود لكرتونيةاإل التجارة أسلوب مييز ما أن رغم

 تصبح املعامالت، وهكذا تنفيذ يف متبادلة وثائق أي وجود عدم أو تقليدها بسبب تغريها يف كبرية قدرة حمدودة لوجود تكون قد

 قانونية قضية الباب أمام يفتح بينهما،مما نزاع أي نشوء حالة يف الطرفني لكال ملتاحا الوحيد القانوين هي السند االلكرتونية الرسالة

 كل لتنفيذ واإلمكانية القدرة االلكرتونية التجارة االلكرتونية، وتعطي التجارة يف الثقة أمام عائًقا جعلها مما القانوين اإلثبات مثل كبرية

 تنفيذ مراحل من مرحلة ولكل اكرب أخالقي  التزام يتطلب الشبكة مما  على املادية غري عتسليم السل فيها مبا التجارية العملية مكونات

 و غريها من الضمان ومدة التسليم ووقت النوعية يشمل األخالقي الذي البعد ميثل العقد ببنود االلتزام فأن املادية للسلع أما، الصفقة

           xxv.العقد تنفيذ ترافق اليت القضايا

  :أخالقيات األعمال في إطار شبكة اإلنترنت  /ب 

إن شبكة اإلنرتنت ال تعّد مرفًأ دقيقًا ومضبوطًا ألخالقيات األعمال اجليدة، فهي مكان غري خاضع للقانون تتم فيه الكثري          

ي مثل االستقامة واآلداب واللياقة من العمليات اجملردة من املبادئ األخالقية، ووجود حاالت سوء االستعمال ملضامني املناخ األخالق

السليمة، وإن التفاعل مع الشبكة العنكبوتية أتاح للبعض ابتكار طرق جديدة للتطفل والتجسس على الزبائن ، لذلك يتوجب على 
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ثابة الذهب املنظمات أن تصنف املعلومات الشخصية للزبائن يف حمافظ ضمن املواقع اإللكرتونية ال سيما وأن تلك املعلومات تعّد مب

التسويقي للمنظمة وألجل تقليص اآلثار السلبية حلاالت قرصنة املعلومات يف إطار شبكة اإلنرتنت أضحت كل أنواع املنظمات اليت 

هتدف إىل الربح واليت ال هتدف إليه أمام حتدي جديد فرض عليها إنفاق الكثري من األموال واجلهد واألوقات لتقلص من حاالت 

 xxvi.ة على املعلومات اليت تتعلق مبجاالت أو مقومات بقائهاالقرصنة الواقع

 :أخالقيات التجارة االلكترونية في الجزائر/ ج

 ن اغلب اجلرائم االلكرتونية املعاجلة من طرف املصاحل األمنية يف هذا اجملال حمصورة يف قرصنة بعض اهلاكرز اجلزائريني حلسابات بنكيةا

يواجه املتسوقون اجلزائريون عرب االنرتنت خماوف من  شات جنسية وابتزاز وهتديد بالتشهري، ووأرقام بطاقات حسابات جارية وحتر 

عمليات النصب واالحتيال يف ظل تزايد عدد الشركات الومهية للتسوق االلكرتوين وارتفاع معدالت اجلرمية اإللكرتونية وتفاقم اهلجمات 

هنا أن تضبط املعامالت التجارية وتؤمن عمليات البيع والشراء االلكرتونيني التخريبية، يف ظل غياب قوانني حكومية فعالة من شا

وهو األمر الذي انعكس سلبا على التجارة االلكرتونية يف اجلزائر ، حيث . خاصة وان اغلب اجلزائريني جيهلون كيفية إمتام املعامالت

سيلة ومتر عرب الربيد اإللكرتوين أو اإلتصال اهلاتفي، أن ظاهرة االحتيال والنصب عرب االنرتنت حتاك خيوطها عرب أكثر من و 

 xxvii.وتستهدف شرحية واسعة من األشخا 

 :حقيقة التجارة االلكترونية بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية/ 3

لكرتونية يعتقد الكثري من اجلزائريني عدم تواجد مواقع للتجارة اال :المواقع النشطة في ميدان التجارة االلكترونية بالجزائر/ أ

باجلزائر، إال أن هذا مل يعد صحيحا يف السنوات األخرية، إذ انه بات واضحا أن هذه املواقع بدأت بتثبيت مكاهنا لدى مقدمي 

خدمات االنرتنت، و هناك عدد كبري من املواقع اليت تلقى إقباال كبريا من طرف الزائرين اجلزائريني، و حىت من طرف املؤسسات 

موقع  :اعتمدت عليها يف العمليات االشهارية احلديثة، و من بني املواقع النشطة يف ميدان التجارة االلكرتونية باجلزائر االقتصادية اليت

 بيت اجلزائر، موقع يف صنع موقعالشهاب، واد كنيس،  موقع أيباد، موقع اخلطوط اجلوية اجلزائرية، واب ديالنا، موقع أسواق اجلزائر، 

 xxviii.و غريها من املواقع ...... اإللكرتونية، موقع اشريلي، موقع كتب دي زاد للتجارة اجلزائر ماسرت اجلزائر، موقع

 :المؤسسات االقتصادية الجزائرية و واقع التجارة االلكترونية فيها / ب

حصائيات، أن والذي أعلن عنها الديوان الوطين لإل 2011أفادت النتائج األولية لإلحصاء االقتصادي الوطين، الذي مت خالل سنة 

مؤسسة، أي ما  328.328القطاع التجاري يطغى على النشاط االقتصادي يف اجلزائر، حيث احتل القطاع التجاري املرتبة األوىل بـ
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من جمموع املؤسسات اليت مت إحصاؤها، أما قطاع اخلدمات فيأيت يف املرتبة الثانية كأحد أهم النشاطات االقتصادية  % 33.1يعادل 

لكن مل ترد أي إحصائيات بأي شكل من األشكال عن عدد املؤسسات االقتصادية اليت تتعامل  مؤسسة، 323.660بـر يف اجلزائ

 xxix.بالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر

 الصغرية املؤسسات للتنمية حول استعمال تكنولوجيا املعلومات يف التطبيقي االقتصاد يف البحوث مركز باحث يف هبا قام دراسة ففي

 نشاطاهتا هتتم بتسويق ال اجلزائرية املؤسسات من العديد أن نتائجها بينت 2010سنة  خالل مؤسسة 550 مست توسطةوامل

 تقدمي على غالبا استغالهلا يقتصر  إلكرتونية مواقع املؤسسات متتلك من جدا ضئيلة نسبة أن حيث اإلنرتنت، شبكة على االقتصادية

 هذه الشبكة وإن اإلنرتنت شبكة متنحها اليت التجارية استغالل اإلمكانيات عن بعيدا منتجاهتا،و  عن املؤسسة العامة املعلومات بعض

 التجارية التعامالت هذه ملمارسة أوىل اخلطوات مبثابة إليها والنفاذ الفقري، وعمودها اإللكرتونية للتجارة األساسية القاعدة تعد اليت

 xxx.%20املتصلة هبا  ئريةاجلزا املؤسسات نسبة تتعدى ال اإللكرتونية،

املستوى الثاين يف تطبيق  استعمال يتجاوز ال أغلبها فإن االنرتنت بشبكة املرتبطة اجلزائرية املؤسسات نسبة ضعف إىل باإلضافة و

التجارة االلكرتونية أي أهنا متتلك صفحات معلومات فقط على الشبكة يف حني أن القليل منها فقط ميتلك مواقع كاملة و هذا 

بسبب ارتفاع تكلفة خدمة املوقع ، كما أن املعامالت االلكرتونية اجلزائرية ال تبلغ هنايتها باجناز مجيع مراحل الصفقة بسبب وجود 

ايل ثغرات قانونية كاالعرتاف بالوثائق االلكرتونية و التوقيع االلكرتوين و عوائق تقنية تتمثل يف غياب وسائل الدفع االلكرتوين ، و بالت

لتجارة االلكرتونية مل تنطلق فعال يف اجلزائر ، و هبذا تبقى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بعيدة كل البعد عن التطورات العاملية فان ا

 xxxi .يف هذا اجملال

 :تصنيفات التجارة االلكترونية في بعض المؤسسات الجزائرية/ ج

 واملستهلكني، الشركات بني و مها التعامل التجارة هلذه أساسيتني رتنيصو  حنو اجلزائرية اإللكرتونية التجارة معامالت غالبية تّتجه

 xxxii:بعض مع بعضها الشركات بني والتعامل

 احلديثة األمناط لتبين اجلزائرية من املؤسسات العديد سارعت لقد : "B2C " والمستهلكين  الشركات بين اإللكترونية التجارة* 

 بتجارة يعرف ما وهو اإلنرتنت، شبكة عرب الشراء منط انتشار على ساعد املستهلكني مما إىل اوإيصاهل اإلنرتنت، عرب منتجاهتا لتسويق

 .والتكاليف الوقت واقتصاد االختيار، كحرية املزايا من العديد للمستهلكني وفرت اليت"B2C " اإللكرتونية  التجزئة
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 مبستويات ولكن اإللكرتوين، الشراء فكرة تتقبل اجلزائرية املؤسسات بعض بدأت : ''B 2 B''التجارة اإللكترونية بين الشركات* 

 جل أن تؤكد املتوفرة املعلومات ن أ ال إ أخرى، مؤسسات اإلنرتنت مع عرب تتعامل بدأت اليت الشركات لبعض مواقع خمتلفة، فهناك 

  يف  كبري ضعف ك هنا حني يف  ''B 2 C''الزبائن  مع العالقة على ترتكز اإللكرتونية لعامل التجارة للولوج املؤسسات حماوالت

 . ''B 2 B''املؤسسات بني التجاري بالتبادل اخلاصة املعلومات

 :أخالقيات التجارة االلكترونية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية /د

اسرتاتيجيتها  ان اجلزائر تلتزم بتنفيذ إعالن مبادئ وخطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات،و تعمل عرب

على تطوير إطارها القانوين باعتباره حمورًا رئيسيًا خاصة يف جمال احلفاظ على بيانات اهلوية والبيانات  2013اإللكرتونية للجزائر لعام 

 .الشخصية واخلصوصية ومحاية املعامالت اإللكرتونية من أعمال التخريب واإلجرام

، تعرب عن رغبتها يف 2007وة الربنامج العاملي لألمن السيرباين الذي بدأه االحتاد يف ماي ومن ناحية أخرى، فإن اجلزائر اليت تدعم بق

كما تؤيد اجلزائر بشدة مبادرة محاية األطفال على الشبكة اإللكرتونية . أن تربم قريبًا جداً اتفاقاً بشأن نقل خربة االحتاد يف هذا اجملال

 xxxiii.جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت 2008العام  اليت أطلقت يف اجلزء رفيع املستوى من دورة

 برامج احلماية و بتطوير مرهون احلكومة االلكرتونية مشروع جناح و االلكرتونية، اجلرمية و بالقرصنة املهددة الدول بني من و اجلزائر 

 املعلومايت األمن يف املستشارين و اخلرباء احد  يرى اإلطار هذا يف و .امليدان هذا الدولية و اخلرباء اجلزائريني يف التجارب من االستفادة

 " مقاربة تطور اجلزائر أن الحظ العمومية، و اهليئات و املؤسسات محاية و االلكرتونية القرصنة من للوقاية شاملة وطنية وضع مقاربة

  xxxiv. التهديدات كل ملواجهة ضرورية تعد اهلجومية املقاربة أن حني احلماية يف جتهيزات شراء  خالل من " دفاعية

  :الدراسة الميدانية. ثانيا

 لقد قمنا بإتباع أسلوب دراسة احلالة يف دراستنا امليدانية و كان ذلك بعدة بنوك و مواقع الكرتونية: الميدانية منهجية الدراسة. 1

 spss "اإلحصائية للعلوم االجتماعية  واليت تتعامل بالتجارة االلكرتونية ، و قمنا باستخدام الربنامج اإلحصائي املعروف باسم احلزمة

version 22  " لتحليل البيانات اليت حتصلنا عليها من خالل االستبيان االلكرتوين، و قد تضمن االستبيان مقدمة حيث مت فيها

ة أو املسؤول التعريف بعنوان البحث  وأمهيته و التأكيد على سرية املعلومات اليت سيتم مجعها ، معلومات شخصية عن مدير املؤسس

  :عن التسويق يف املؤسسة ، مث تضمنت االستمارة العبارات و األسئلة املتعلقة مبتغريات البحث و هي
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           سالمة املنتجات و اخلدمات      . 3. اإلفصاح عن املعلومات و املنتجات. 2األخالقي عند إبرام الصفقات   االلتزام. 1

واقع التجارة  .8كسب ميزة تنافسية   . 7االلتزام مبواعيد التسليم  .  4   .العدل يف التسعري . 3ملصداقية يف اإلعالن    ا. 6

 .     االلكرتونية يف اجلزائر

: خيارات متدرجة على النحو التايل 3و هذا املقياس مكون غالبا من "   LIKERT SCALEمقياس ليكرت " و مت استخدام 

 متوفر بشكل جيد . 3متوفر        . 6حمايد         . 3ر     غري متوف. 2غري متوفر إطالقا    .1

بنك ، حيث وزعت االستمارات عن  14موقع الكرتوين  جزائري و  20مؤسسة منها  34متثلت عينة الدراسة يف  : عينة الدراسة. أ

 .حت صاحلة للدراسة استمارة فقط ، حيث أصب 34استمارة اسرتجع منها   30طريق الربيد االلكرتوين و قمنا بتوزيع 

مما يدل %   0.407وكانت "ألفا  كرونباخ "اختبار  طريق عن للمقياس الداخلي االتساق من التأكد مت :الدراسة أداة ثبات. ب

 .أداة  القياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات  على أن

  :متغيرات الدراسة . ج

 :  و يشمل ،لكرتونيةيتمثل يف أخالقيات التجارة اال: متغير الدراسة المستقل

 املصداقية يف اإلعالن -االلتزام األخالقي عند إبرام الصفقات                         -

 العدل يف التسعري   -اإلفصاح عن املعلومات للمنتجات و اخلدمات                -

 اعيد التسليم االلتزام مبو  -          سالمة املنتجات و اخلدمات                         - 

 .امليزة التنافسية  يتمثل يف: متغير الدراسة التابع 
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                                                                                                                        :تحليل نتائج الدراسة / 2

 قات االلتزام األخالقي عند إبرام الصف: 1المحور

  توزيع أفراد العينة حسب المحور األول: 02الجدول رقم 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumuli 
Valide 4,00 23 63,9 63,9 63,9 

4,25 11 30,6 30,6 94,4 
4,50 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
 spss نتائج: المصدر

" أي  6و هو الذي ميثل اإلجابة  23ارات اإلجابات املختلفة للمحور األول، حيث نالحظ أن اكرب التكرارات هو يبني اجلدول تكر 

 .و هي متثل اكرب نسبة مما يعين أن الشركة تلتزم أخالقيا عند إبرامها لصفقاهتا التجارية % 43.2بقيمة و نسبته  " متوفر 

اج جدول التكرارات لكل سؤال، مث لكل حمور من حماور االستمارة مت احلصول على و بإتباع نفس الطريقة و ذلك من خالل استخر  

 :  النتائج التالية بالنسبة لبقية احملاور

باإلفصاح عن  معظم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تقوم  بينت النتائج أن: اإلفصاح عن المعلومات و المنتجات: 2المحور

 .يت تقدمها و ذلك عرب مواقعها االلكرتونيةاملعلومات للمنتجات و اخلدمات ال

معظم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تقدم منتجات و خدمات سليمة  أن بينت النتائج : سالمة المنتجات و الخدمات :3المحور

 .و ذات جودة عالية

فهي ال تتمتع مبصداقية عالية ئرية معظم املؤسسات االقتصادية اجلزابينت النتائج أن إعالنات : المصداقية في اإلعالن:4المحور

 .تقوم باخلداع و التضليل و السعي وراء الربح دون االهتمام باالعتبارات األخالقية

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  عادلة يف تسعريها ملنتجاهتا و تقدم عروض ألسعار  بينت النتائج أن:  العدل في التسعير:2المحور 

 .ع تكلفة إنتاج تنافسية وذات جودة عالية م منخفضة

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تقوم بالتسليم يف الوقت احملدد و باملواصفات  بينت النتائج أن: االلتزام بمواعيد التسليم: 6المحور

 .العمالء  لطلبات الفورية املطلوبة، و تقوم باالستجابة
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عالقات وثيقة مع الزبائن و حتر  على  كسب  قتصادية اجلزائرية هلااملؤسسات اال بينت النتائج أن :كسب ميزة تنافسية: 7المحور 

 .رضاهم ووالئهم مما ينجم عنه زيادة يف األرباح وزيادة احلصة السوقية و بالتايل تعزيز قدراهتا التنافسية

زام األخالقي عند إبرام من أجل معرفة عالقة اإلرتباط بني االلت :تحليل و إختبار عالقات اإلرتباط بين متغيرات الدراسة / 3

 :الصفقات و تعزيز القدرة التنافسية قمنا بقياس معامل اإلرتباط بريسون بني احملور األول و احملور السابع و اجلدول التايل يوضح ذلك 

 معامل االرتباط بين المحور األول و المحور السابع : 3الجدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 spssنتائج : المصدر

بني و بالتايل توجد عالقة إرتباط  %23عند جمال ثقة قدره  0.863نالحظ أن قيمة معامل اإلرتباط بني احملورين موجبة و مساوية ل 
و قمنا بإتباع نفس الطريقة و ذلك من خالل قياس معامل اإلرتباط . االلتزام األخالقي عند إبرام الصفقات و تعزيز القدرة التنافسية

توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني أخالقيات التجارة االلكرتونية و تعزيز  بريسون بني بقية احملاور و احملور السابع ووجدنا أنه
 .قدرة التنافسية يف املؤسسةال

الذي يشمل أنشطة )  البدائي ( إستخدامات التجارة اإللكرتونية يف بعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مل تتجاوز املستوىإال أن 
لفوري اإللكرتوين اإلعالن و الرتويج و الوصول للمعلومات و الدفع عند التسليم و مل تصل بعد إىل املستوى الثاين و املتمثل يف الدفع ا

 .و الذي يسمح بتنفيذ املعامالت املالية و التحويالت النقدية على شبكة اإلنرتنت 
 
 
 

 
 AXE1 AXE7 

AXE1 Corrélation de 
Pearson 1 ,845 

Sig. (bilatérale)  ,034 

N 36 36 

AXE7 Corrélation de 
Pearson 

,845 1 

Sig. (bilatérale) ,034  

N 36 36 
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 :الخاتمة
 االلكرتونية التجارة معامالت يف الثقة و األمان توفري يستوجب مما ال شك أن تطور استخدام التجارة االلكرتونية خلق عدة إشكاليات

 الالزمني األمان و الثقة توفري و االلكرتونية التجارة عقود يف الواردة البيانات صحة من التأكد على تعمل جهات إجياد خالل من
و ما ترتكز عليه من تكنولوجيات جيعلنا نفكر فيما تستطيع أن تضيفه  امتيازاتإن ما تقدمه التجارة اإللكرتونية من لتطورها، و 

يل ينجر عنه توسع الفجوة بينه و بني إقتصاديات الدول املتقدمة و الدول لإلقتصاد اجلزائري مستقبال و ذلك من إختصار وقت طو 
  العربية السائرة يف ركب التطور

 : و إن من أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث

يؤدي إىل كسب ميزة   االلتزام بأخالقيات التجارة االلكرتونيةكما أن االلتزام األخالقي ينتج عنه أثار رحبية يف اجلانب االقتصادي  إن  -
 .تنافسية للمنظمة

، لكن  بالرغم من انتشار التجارة معظم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تلتزم بأخالقيات األعمال عند ممارستها التجارة االلكرتونية -
 . رة للتجارة إىل حد اآلنااللكرتونية يف العامل إال أن السلطات اجلزائرية مل تتفطن إىل ضرورة اعتمادها كتقنية قانونية متطو 

إن معظم  الشركات اجلزائرية املشرتكة يف خدمة اإلنرتنت تستخدمها كوسيلة لإلعالن عنها و هذا ما الحظناه عند إطالعنا على  -
ائل اتصاهلا كعنواهنا و طبيعة نشاطها و أرقام وس بعض املواقع للشركات اجلزائرية و جدنا أهنا تقوم بعرض البيانات الرئيسية عن الشركة

 .لكن القليل منها فقط يقدم عرض ملنتجاهتا عرب الشبكة 

 القطاع، حتسن إمكانية على مؤشرات إال هناك االلكرتونية، التجارة وتبين املعلومات تكنولوجيا اخرتاق جمال يف اجلزائر و رغم تأخر

 هذه لتنمية املناسبة والتجارية والتشريعية والتوعوية التقنية ئةالبي توفري على مت العمل حال يف االلكرتونية التجارة انطالق يف كبري وأمل

 .االنرتنت عرب أعماهلا بعض متارس بالفعل بدأت اليت املؤسسات من الكثري هناك أن ، خصوصا التجارة
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 : قائمة المراجع
 .2002 –عمان  –دار اليازوري  –اسرتاتيجي منظور سلوكي و  –إدارة األعمال الدولية  –ز كريا مطلك الدوري ، امحد علي صاحل . 1
 .2008 –الطبعة األوىل –دار وائل للنشر  –املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال ،األعمال و اجملتمع  –صاحل العامري ، منصور الغاليب . 2
 .2008 –اإلسكندرية –الدار اجلامعية  -التسويق املتقدم  -حممد عبد العظيم أبو النجا . 3
 .2002 -سوريا-دار رسالن  -التسويق اإللكرتوين يف ظل املتغريات التكنولوجية املعاصرة –مصطفى يوسف كايف. 6
 . 2002 –عمان  –دار أسامة  –التجارة و التسويق االلكرتوين  –ناصر خليل . 3

6. André Boyer –l’impossible éthique des entreprises – éditions d’organisation -2002 
 : رسائل الماجستير و الدكتوراه

 .2008 –ختصص إدارة األعمال  –مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري  –أثر التجارة اإللكرتونية على إنتاجية و تنافسية املؤسسة  -مسعود مجاين . 1

جامعة حممد –ة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية مذكرة مقدم -دراسة يف إمكانية التطبيق: حرز اهلل فؤاد حسن احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر .2
 .2013 –خيضر ، بسكرة 

 –جامعة منتوري ، قسنطينة  –مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية  –التجارة االلكرتونية حقيقتها و واقعها يف اجلزائر  –مسية دميش . 3
2010/2011. 

 .2016/2013جامعة البويرة  –مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم التجارية  – اجلزائر الفر  و التحديات االقتصاد الرقمي يف -سحقي نعيمة. 6

جامعة  -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية –معوقات تطبيق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر و سبل معاجلتها –حممد مولود غزيل . 3
 . 2002/2010-تلمسان 

  : الملتقيات و المجالت
املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات   و  –صناعة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و عالقتها بتنمية و تطوير األداء  –خبيت إبراهيم . 1

 .جامعة ورقلة  – 2003مارس  02/ 08احلكومات 
امللتقى الدويل اخلامس  -يا املعلومات و االتصاالت يف اكتساب مزايا تنافسية يف منظمات األعمالدور تكنولوج –بلعلياء خدجية ، معموري صورية .  2

  .حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة
املؤمتر العلمي الرابع حول  -"تجارة االلكرتونية أخالقيات اإلدارة يف منظمات األعمال و انعكاساهتا على ال" -ثامر البكري ، امحد هاشم سليمان . 3

 . 14/03/2003-13 -األردن  –جامعة العلوم التطبيقية   -الريادة و اإلبداع 
دراسة  2010-2000من اجلزائر ، مصر و اإلمارات خالل الفرتة  كل يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية واقع  -شنيين  حسني. 4

 .09/2011 عدد – الباحث جملة –التسيري  وعلوم والتجارية اإلقتصادية كلية العلوم  –جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، اجلزائر  –مقارنة 
  .، ملخص تنفيذي2016تقرير قياس جمتمع املعلومات  -االحتاد الدويل لالتصاالت. 3
 -نولوجيا املعلومات واالتصاالتوزارة الربيد وتك -(WTPF-09)املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت . 4

P:\ARA\SG\CONF-SG\WTPF09\INF\008A.W11  (268916) 

 :المواقع االلكترونية
  

  Rtopic#ixzz3ipNVOFB-http://www.staralgeria.net/t7937 51/90/5951: تاريخ االطالع   

topic#ixzz3ipNVOFBR-http://www.staralgeria.net/t7937  51/90/5951: تاريخ االطالع     

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/253007.html  59/55/5951: االطالع تاريخ     

http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR
http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR
http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR


 

 

 -واقع أخالقيات التجارة االلكترونية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية  -  العشعاشي تابت أول وسيلة.د بن نامة فاطمة،.أ

 JFBE 50 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/144377.html?u=5001  59/55/5951: تاريخ االطالع     

http://www.djazairess.com/setif/5366    59/55/5951: تاريخ االطالع     

http://dalaam.maktoobblog.com/51/90/5951:  تاريخ  االطالع     

http://www.djazairess.com/  90/59/5951تاريخ االطالع    

http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/  90/59/5951تاريخ االطالع      

http://www.akhersaa-dz.com/news/107652.html  51/90/5951: تاريخ االطالع   

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=204746%3Fprint  55/55/5951: االطالع تاريخ 

 -مو قف الجزائر من التجارة االلكترونية  -محمد أنور المصري.50/90/5951تاريخ االطالع 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=23085439  

 doc  –www. iefpedia.com. األعمال و املزايا التنافسية األخالقية أخالقيات منظمات  –معن وعد اهلل املعاضيدي 

 

 

                                                           
i   املـؤمتر العلمـي الـدويل حـول األداء املتميـز للمنظمـات   و  –صـناعة تكنولوجيـا املعلومـات و االتصـاالت و عالقتهـا بتنميـة و تطـوير األداء  –خبـيت إبـراهيم

 جامعة ورقلة – 2003مارس  02/ 08احلكومات 
ii  امللتقى الدويل اخلـامس حـول  -دور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف اكتساب مزايا تنافسية يف منظمات األعمال –بلعلياء خدجية ، معموري صورية

  .رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة
iii  http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR  13/02/2013: تاريخ االطالع   

iv  http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR      13/02/2013:  ريخ االطالعتا 
v   جامعــة حممــد –مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة املاســرت يف العلــوم السياســية  -دراســة يف إمكانيــة التطبيــق: حــرز اهلل فــؤاد حســن احلكومــة االلكرتونيــة يف اجلزائــر

 .71   – 2013 –خيضر ، بسكرة 
vi http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/253007.html       20/11/2013: تاريخ االطالع        

vii   نطينة جامعــة منتــوري ، قســ –مــذكرة لنيــل شــهادة املاجســتري يف العلــوم االقتصــادية  –التجــارة االلكرتونيــة حقيقتهــا و واقعهــا يف اجلزائــر  –مسيــة دميــش– 
2010/2011 -  224. 

viii  02   –، ملخص تنفيذي 2016تقرير قياس جمتمع املعلومات  -االحتاد الدويل لالتصاالت. 
ix http://www.echoroukonline.com/ara/articles/144377.html?u=5001      20/11/2013: تاريخ االطالع  
x
 http://www.djazairess.com/setif/5366      59/55/5951: ع تاريخ االطال   

xi    28   - 2002 –عمان  –دار أسامة  –التجارة و التسويق االلكرتوين  –ناصر خليل . 
xii    320   -2008 –اإلسكندرية –الدار اجلامعية  -التسويق املتقدم  -حممد عبد العظيم أبو النجا . 

xiii  103    - 2002 -سوريا-دار رسالن  -ية املعاصرةالتسويق اإللكرتوين يف ظل املتغريات التكنولوج –مصطفى يوسف كايف. 
xiv   2008 –ختصـص إدارة األعمـال  –مـذكرة ختـرج لنيـل شـهادة املاجسـتري  –أثر التجـارة اإللكرتونيـة علـى إنتاجيـة و تنافسـية املؤسسـة  -مسعود مجاين- 
  32. 

xv  http://dalaam.maktoobblog.com/      13/08/2013:  تاريخ  االطالع

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&member=1470941
http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR
http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR
http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR
http://www.staralgeria.net/t7937-topic#ixzz3ipNVOFBR
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/253007.html
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/253007.html


 

 

 -واقع أخالقيات التجارة االلكترونية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية  -  العشعاشي تابت أول وسيلة.د بن نامة فاطمة،.أ

 JFBE 51 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 
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