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 التشكرات

نشكر اهلل و أحمده حمدا كثيرا مباركا على ىذه النعمة الطيبــة و النافعة نعمـــة العلـــــــــم و 

 البصيرة .
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 كل عمال و موظفي الوكالة التجارية لشركة نفطال وحدة غارداية  -

 

 
 



 الملخص :
نية ؼبؤسسة نفطاؿ مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا، تبٍت التعامالت االلكًتو مدي قياس ىدفت الدراسة إذل      

ؼبؤسسات كل اتصميم االستبياف اؼبوجو إذل  عاعبة اشكالية الدراسة مت ، وؼب 2020/2021 خالؿ الفًتة اؼبمتدة
نقاط البيع ذات التسيَت اؼبباشر، والغَت اؼبباشر، ومؤسسات التابعة للدولة، ، مثل مع شركة نفطاؿ اؼبتعاملة

 الصناعية، واؼبقولُت . تواؼبؤسسا
تجنب لللحد من تدوؿ النقود باليد  بطاقات الدفع عن بعدلتموين نفطاؿ بوضع اجراء مؤسسة قامت       

تفادي عناء لساعد النظاـ االلكًتوشل على تلبية احتياجات كل اؼبتعاملُت مع شركة نفطاؿ، و  ،انتشار وباء كورونا
وتوفَت اعبهد  ،ات اؼباليةوتسهيل اػبدم ،الشبابيكالكتظاظ وطوابَت أماـ فك او  ،التجارية كاالتو الالتنقل إذل 

اىتماـ كبَت غباجات ى ، وأعطساعد النظاـ اإللكًتوشل على التعرؼ باؼبنتجات البًتوليةكما  والوقت للزبائن
 .والزبائن وطموحات ـبتلف األطراؼ

 . جائحة كورونا ،B2Bبيئة االعماؿ كًتوشل، لدفع االل، وسائل اتعامالت االلكًتونيةالكلمات المفتاحية : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary : 

  The study aimed to measure the extent of the adoption of electronic 

transactions by Naftal Corporation with its customers in light of the Corona 

pandemic, during the extended period 2020/2021. and industrial institutions, and 

Almqulon. When the Naftal Corporation established a procedure to supply 

payment cards remotely to limit the circulation of money by hand to avoid the 

spread of the Corona epidemic, and the electronic system helped to meet the 

needs of all those dealing with the Naftal Company, to avoid the hassle of 

moving to commercial agencies, eliminating overcrowding and queues in front 

of windows, and facilitating financial services, And saving time and effort for 

customers, the electronic system also helped to identify petroleum products, and 

gave great attention to the needs and aspirations of various parties and 

customers. 

 

 Keywords: electronic transactions, electronic payment methods, B2B business 

environment, Corona pandemic. 
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 توطئة :
اؼبؤسسات اذل التوجو كبو التعامالت بنتيجة الظروؼ والعوامل اليت ادت يف ىذا العصر  تتميز حياة اإلنساف     

االلكًتونية خاصة بعد جائحة كرونا يف اعبزائر، دبمارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، 
، تعددت اغبدود اؼبادية واعبغرافية وألغت صبيع القيود اليت ربد من حرية م بالسرعة ووفرة اؼبعلوماتيت تتسال

 اإلنساف يف فبارستو اإللكًتونية  الذي أصبح يتداوؿ يف االستخداـ العادي لألفراد.
تعامالت على نظاـ يعود ظهور التعامالت اإللكًتونية إذل ثالثة عقود مضت من القرف اؼباضي، تعتمد ىذه ال    

معلومايت أدواتو كلها إلكًتونية تتمثل يف اغباسب اآلرل وملحقاتو كشبكة اإلنًتنت، اؽباتف والفاكس والتلكس إذل 
غَتىا من التقنيات اليت تلعب دورًا مؤثرَا يف نشاط التجارة، حىت سداد مقابل الوفاء يف ىذه التجارة فإنو يتم 

 التحويالت اإللكًتونية للنقود أو التسوؽ بطاقات الدفع واالئتماف. بطريقة إليكًتونية وذلك عن طريق
وتشمل التعامالت اإللكًتونية كل اؼبعامالت التجارية، من بيع وشراء للسلع واػبدمات وقد اعتربىا احملللُت 

واؼبنتجات االقتصاديُت بأهنا ؿبرؾ جديد للتنمية االقتصادية وذلك كوهنا وسيلة فعالة وسريعة إلبراـ الصفقات 
 واػبدمات وتروهبها.

أصبحت أسهم التجارة متقلبة ومتدىورة بسبب فَتوس كورونا اؼبستجد، وؽبذا قبد العديد من التجار يهرولوف كبو 
التجارة عرب اإلنًتنت من أجل اغبفاظ على أسهمهم وؾباؽبم التجاري وقباحهم يف السوؽ وعلى ضوء كل النقاط 

ًتونية، حاولنا يف ىذا البحث القياـ بتوضيح مفهـو التعامالت اإللكًتونية وىذا نظًرا اليت ربتويها التعامالت اإللك
لكوف اؼبصطلح حديث وسنعطي أيضا نظرة على التسويق الصناعي ،وتوضيح مفهـو جائحة فَتوس كورونا 

ت اإللكًتونية يف اؼبستجد ورصد االثار الناصبة على التجارة، كما جعلنا أىم جزء يف حبثنا ىو مدي تبٍت التعامال
 مؤسسة نفطاؿ .

 االشكالية : 
 ؟مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا االلكًتونية لتعامالتلؤسسة نفطاؿ مدي تبٍت ما م

 وتتفرع ىذه االشكالية إذل االسئلة الفرعية التالية:االسئلة الفرعية : 
 ؟ارونو جائحة ك دفع االلكًتوشل يف ظل.ما مدي تبٍت مؤسسة نفطاؿ مع زبائنها لوسائل ال1
يف  ما مدي تبٍت مؤسسة نفطاؿ للتعامالت االلكًتونية يف تقدصل الطلبيات على اؼبواد البًتولية من طرؼ زبائنها.2

 ؟ارونو ظل جائحة ك
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زبائنها يف ظل  يف تعاملها معلتعامالت االلكًتونية ل نفطاؿ مؤسسة طرؼ من بٍتتىناؾ :  الفرضية الرئيسية
 جائحة كورونا.

 :مواليةالفرعية الالفرضية تتفرع ىذه الفرضية  من خالل
.تستخدـ شركة نفطاؿ أنظمة للدفع االلكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من طرؼ زبائنها إذل الوكاالت 1

 يف ظل جائحة كورونا . التجارية
ن طرؼ ( إلدارة الطلبيات على اؼبواد البًتولية م  SDCOMبٍت شركة نفطاؿ نظاـ إلكًتونية خاص ) تت.2

 زبائنها يف ظل جائحة كرونا.
 مجتمع وعينة الدارسة :

كل اؼبؤسسات اؼبتعاملة مع شركة نفطاؿ وىي نقاط البيع ذات التسيَت اؼبباشر، والغَت اؼبباشر، ومؤسسات التابعة 
 للدولة، واؼبؤسسات الصناعية، واؼبقولُت ....... إخل

 أسباب اختيار ىذا الموضوع : 
 ث ومعاعبة االشكالية، يبكن تقدصل األسباب الذاتية واؼبوضوعية كما يلي:لإلؼباـ جبوانب البح

 :األسباب الذاتية 
 ػػػػػ   اؼبسانبة يف إثراء اؼبكتبة اعبامعية ، ببحوث جديدة حوؿ التعامالت االلكًتونية.      
وسيع اؼبعارؼ يف ؾباؿ التعامالت ػػػػػ   الرغبة واؼبيوؿ الشخصي لالىتماـ هبذا اؼبوضوع واإلؼباـ ببعض جوانبو وت      

 االلكًتونية.
 ػػػػػ  إجراء حبث يتماشى مع التغَتات والتطورات اعبديدة يف ؾباؿ التعامالت االلكًتونية      
 ػػػػػ  الرغبة يف اكتشاؼ ىذا اؼبوضوع واإلؼباـ ببعض جوانبو وتوسيع اؼبعارؼ يف ؾباؿ التعامالت االلكًتونية.     
 اولة ربط وإسقاط اعبانب العلمي األكاديبي مع اعبانب العلمي اؼبهٍت . ػػػػػ  ؿب     

  : األسباب الموضوعية 
 ػػػػػ  األنبية اليت تكتسبها التعامالت االلكًتونية ضمن بيئة االعماؿ إذل االعماؿ .

خَتة وخاصة ىذه ػػػػػ  كوف اؼبوضوع من أىم اؼبواضيع اؼبطروحة على الساحة التجارية واؼبهنية يف السنوات األ
 ( يف ظل جائحة كورونا . 2021ػػػ  2020السنة )

 ػػػػ إظهار فعالية التعامالت االلكًتونية يف ربقيق أىداؼ بيئة االعماؿ .
 



 مقدمة 
 

  3 

 أىمية الدراسة:
  .مواكبة اؼبستجدات التجارية اغبديثة واالندماج يف التجارة العاؼبية 
 امالت االلكًتونية.تطوير الطاقات االنتاجية واإلؼباـ بتقنيات التع 
     اإلدارية الكفاءة مستوى رفع. 
     للزبائن اؼبقدمة اػبدمة مستوى ربسُت. 
     اؼبتعاملُت كفاءة زيادة على تعمل. 
     وداعمة فعالة آليات تقدصل. 

 : لدراسة أىداف ا
 االىداؼ اؼبستوحاة من ىذا اؼبوضوع : 

  ونية ضمن بيئة االعماؿ إذل االعماؿ.معرفة الدور الذي تلعبو أنظمة التعامالت االلكًت 
  إدراؾ ومعرفة خصائص كل من : اغباسب اآلرل، تكنولوجيات اؼبعلومات، واالتصاؿ، باعتبارىا االدوات

 ألكثر اعتمادا ؼبراقبة التعامالت اإللكًتونية، ومعرفة الدور الذي تلعبو يف ربقيق أىداؼ بيئة االعماؿ. 
 حدود الدراسة : 

 ـ 2021/ 04 /28إذل  2021/ 04 /13 لدراسة الزمانية : مت الدراسة يف الفًتة اؼبمتدة ما بُتػػ حدود ا     
ػػ حدود الدراسة اؼبكانية : ترتبط ىذه الدراسة من الناحية اؼبكانية بدراسة اؼبؤسسة التجارية : وحدة نفطاؿ     

 بغرداية.
 منهج الدراسة واالدوات المستخدمة :

لبحث الرئيسية والتساؤالت الفرعية اؼبطروحة من خالؿ حبثنا، سوؼ نعتمد على ؾبموعة لإلجابة على إشكالية ا
من اؼبناىج اؼبعتمدة يف البحث العلمي وفق ما تقتاضيو طبيعة وعناصر الدراسة، حيث عولنا على اؼبنهج الوصفي 

أما اعبانب التطبيقي اؼبتعلق والتحليلي يف اعبوانب النظرية للموضوع من خالؿ تقدصل ـبتلف اؼبفاىيم والتعاريف، 
وحدة نفطاؿ بغرداية وذلك من أجل إسقاط اعبانب النظري على الواقع  بالدراسة التطبيقية فقد تضمن دراسة حالة

 العلمي واالجابة على االشكالية الدراسة، وقد مت استخداـ االدوات التالية عبمع اؼبعلومات الضرورية وىي: 

 SPSS19.0  ،Excel2013ػػ الربامج االحصائية مثل  .
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ػػ اؼبسح اؼبكتيب هبدؼ التعرؼ على ـبتلف اؼبراجع والكتب اؼبتداولة ؼبوضوع الدراسة، إضافة إذل الكتب والبحوث 
 واجملالت واؼبلتقيات العلمية، اؼبواقع االلكًتونية.

 ػػ الوثائق اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسة ذات صلة دبوضوع الدراسة.

 اؼبيدانية.ػػ الزيارات واؼبالحظات 

 صعوبات البحث:

 لقد مرت فًتة الدراسة وإعداد ىذه اؼبذكرة جبملة من الصعوبات والعراقيل، سبثلت يف: 

 .نقص اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتعامالت االلكًتونية 
 .نقص اؼبعلومات اؼبتعلقة بُت التعامالت االلكًتونية وجائحة كورونا 

 : قسمت ىذه الدراسة إذل فصلُت:البحث ىيكل

 والذي قسم اذل حبثُت:  الفصل االول خصص لالطار النظري:

ػػ حيث اؼببحث خصص لعرض اىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة باعبانب النظري للدراسة وذلك من خالؿ ثالثة مطالب، 
أوؽبا يعرض مفاىيم أساسية حوؿ التعامالت اإللكًتونية، اما الثاشل فيعرض التسويق الصناعي، واؼبطلب االخَت 

 (.19-ئحة  فَتوس كورونا )كوفيدفيعرض جا

ػػ أما اؼببحث الثاشل فخصص لعرض اىم الدراسات السابقة وذلك من خالؿ ثالثة مطالب، أوؽبا يعرض الدراسات 
غة االجنبية، واؼبطلب االخَت فيعرض أوجو التشابو لغة العربية، اما الثاشل فخصص لعرض الدراسات باللبال

 والدراسات السابقة.واالختالؼ بُت الدراسات اغبالية 

فيتناوؿ دراسة حالة شركة نفطاؿ فرع غرداية، ويف االخَت قبد أما الفصل الثاني الذي خصص لالطار التطبيقي: 
اػباسبة اليت تضمنت تلخيص عاـ واختيار الفرضيات اليت جاءت يف مقدمة البحث، مث عرض النتائج اؼبتواصل 

يت رأينا باهنا ضرورية بناءا علي النتائج اؼبتواصل إليها، باإلضافة اذل إليها، ليتم بعدىا تقدصل بعض االقًتاحات ال
 آفاؽ البحث.



 

 

 بيئة ضمن كورونا جائحة ظل في االلكترونية للتعامالت والتطبيقية النظرية االدبيات:  االول الفصل
  االعمال إلى االعمال

 : االول الفصل

 للتعامالت والتطبيقية النظرية االدبيات 
 ضمن كورونا جائحة ظل في االلكترونية
   االعمال إلى االعمال بيئة
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  تمهيد:
 واليت اؼبنظمات أعماؿ إدارة عملية فيو توتعقد اؼبتغَتات فيو كثرت الذي اعبديد، احمليط ظل يف 
 ربقيق عن ناىيك، اؼبناؿ سهل ىدفا البقاء يعد دل، التأكد عدـ وحالة باؼبخاطرة تتميز بيئة يف تنشط أصبحت

 مدلوؿ ىو وىذا، األطراؼ ؼبختلف األحسن و أداء لألجود إال يكوف لن فالبقاء. جديدة أسواؽ واكتساح النمو
                                                                                            .             التميز

 تقـو اقتصادية قوة على باالعتماد إال يتحقق ال أصبح األعماؿ ؼبنظمات االقتصادي التفوؽ فإف وعليو، 
 على والقدرة جهة من تكنولوجية أو مالية أو بشرية سواء اؼبتاحة االقتصادية ؼبواردىا األمثل االستغالؿ على

  الفاعلة اإلدارة على قادرة لتكوف جديدة إنتاجية و تسويقية ألساليب واإلبداع االبتكار

 واؼبتمثلة اغبديثة التكنولوجيات على االعتماد إذل ربتاج أصبحت اؼبعاصرة األعماؿ منظمات أف والواقع       
 مت اليت واؼبتجددة اؼبتطورة التقنية الوسائل من وغَتىا اإلكسًتانت و األنًتانت وشبكات األنًتنت شبكة يف أساسا

 .  للتعامالت االلكًتونية تسخَتىا

 من خالؿ مبحثُت :  وذألكااللكًتونية والدراسات  التعامالت معرفة على الًتكيزالفصل  ىذا يف وسنحاوؿ      

   B2B  ضمن كورونا جائحة ظل يف االلكًتونية للتعامالت النظرية االدبيات :األوؿ اؼببحث

 الدراسات السابقة التطبيقية االدبيات :الثاشل اؼببحث
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   B2Bاالدبيات النظرية للتعامالت االلكترونية في ظل جائحة كورونا ضمن  المبحث األول: 
 ليتا العيوب أىمذكر  االعاؼبي، مع السوؽ واالندماج يفالتكنولوجي  غبديثةالظواىر ا من االلكًتونيةالتعامالت تعد 

أحد  والتحوؿ إذل االنتشار والنمووجيزة من  فًتة يف سبكنت مؤخرا، واليت العاؼبية الساحة على برزت تعرقل تطورىا
ؼبعتمدة على ا للمبادالت اؼبفهـو اغبديث اىذ توضيححوؿ اؼببحث ىذا  سيتمحور و عبديدا االقتصاد معادل أىم

 للحاؽاغتنامها  هبب هبا، واليتت نفردا ليتا اؼبميزات بأىم امرور أشكاؽبا،  تلفاؼبخ لتطرؽاالكًتوشل، مع  وسيط
 .بركب التطور

 التعامالت اإللكترونيةحول مفاىيم أساسية المطلب األول: 
 مع تطور األساليب التكنولوجية اغبديثة والتوسع يف استخدامها من قبل األفراد واؼبؤسسات

  ؾباالت اغبياة، شاع مفهـو التعامالت اإللكًتونية وأصبح واحداوالشركات دبختلف أحجامها ويف ّشىت
 .1من التعبَتات اغبديثة واليت أخذت بالدخوؿ إذل حياتنا اليومية

 والتعامالت اإللكًتونية شأهنا شأف أي ظاىرة جديدة تكوف غامضة وغَت مفهومة لدى الكثَتين 
 التعريفات اؽبادفة إذل ربديد مفهـوبسبب حداثة استعماؿ اؼبصطلح، ولذلك ظهرت العديد من 

 اإللكًتونية واليت عرضت من طرؼ باحثُت وخرباء وىيئات عاؼبية، وسوؼ كباوؿ سرد بعضهاالتعامالت 
 قصد الوقوؼ على تعريف واضح وشامل ؽبا.

 مفهوم التعامالت االلكترونية: الفرع االول: 

  : التداوؿ يف األدبيات اؼبعاصرة وىو يعٍتإف التعامالت االلكًتونية عبارة عن مصطلح حديث صار كثَت

 مفاىيم عامة للتعامالت اإللكترونية:.أ

اإللكًتونية شكال من أشكاؿ التعامل التجاري الذي ينطوي على تعامل األطراؼ، حبيث التعامالت سبثل  . ب
التعامالت أف  التعريفيكوف الّتبادؿ إلكًتونيا بدال منو ماديا أو ماديا مباشرا ، ويّتضح لنا من خالؿ ىذا 

                                                           
 كًتونية والعوؼبة"، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر،السيد أضبد عبد اػبالق،" التجارة اإلل 1

 1، ص  2006
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العملية ىذه  أو أداء عمل، واؼبميز يف موضوعها سلعة أو خدمة عملية ذبارية سواء كافىي اإللكًتونية 
 . 1األطراؼ بُت ؼبباشرةا العالقة غياب على يساعدا إلكًتونيا وسيطاىو وجود  التجارية

السلع تبادؿ  نية يف عملياتاإللكًتو التعامالت وبصر  جد ضيق، حبيث ىو تعريفالتعريف ىذا لكن و  –ب 
 . 2إلكًتوشلأو وسيط  إلكًتونية سيلةطريق و  عن واػبدمات

 شبكة اإلنًتنيت الدولية وتفريغ الربامج عرباؼبنتجات  تسويقإذل  يشَت اإللكًتونيةالتعامالت  مفهـوإف  ػ ػػػج
 .3الذىاب إذل اؼبتجر أو إذل الشركةاإللكًتونية دوف 

وتشػمل ىػذه التعامالت تبادؿ  ة ىي ؾبموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب االنًتنػت،د. التعامالت اإللكًتوني
اؼبعلومات وصفقات السلع االستهالكية التجهيزات وكػذا خػدمات اؼبعلومػات اؼباليػة والقانونية...ااخل ،وتستعمل 

 .4ف، االنًتنت والشبكات اؼبعلوماتيةىذه التعامالت ؾبموعة من الوسائل إلسباـ الصفقات مثل الفػاكس ،اؽبػات
يضيف ىذا التعريف إذل عمليات الشراء والبيع نشاطا آخر ال يقل أنبية وىو تبػادؿ اؼبعلومػات والبيانات عرب 

إلبراـ صفقات البيع والشراء للسلع واػبدمات واؼبعروضة أو كانت  مطلوبةكانت ىذه البيانات   سواء االنًتنت،
 لدبقابعليها اغبصوؿ نات مطلوبة لذاهتا ويتم ىذه اؼبعلومات والبيا

ع األطراؼ صبيومات لتعزيز االتصاالت والصػفقات مػع اؼبعلكًتونية تتضمن استخداـ تكنولوجيا اإللالتعامالت ػ ػػ ى
،اؼبديرين ،اؼبوظفُت  اؼبالية،اؼبؤسسػات اغبكوميػة ،اؼبؤسسات اؼبوردين  مثل العمالء،ذوي اؼبصاحل مع الشركة 

والصور  األوجػو ىو بسط التعريف ليشمل كافة منومهور. ويتضح لنا من خالؿ ىذا التعريف أف اؽبدؼ واعب
 .للنشاط اإللكًتوشل التعامالت ما بُت الشركة واألفراد واإلدارة

التجارة اإللكًتونية ىي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع واػبدمات واؼبعلومات عرب شبكة و 
 :1والشبكات العاؼبية األخرى ويشتمل ذلك اإلنًتنيت

                                                           
 فريد النجار،" االقتصاد الرقمي :االنًتنت وإعادة ىيكلة االستثمار والبورصات البنوؾ اإللكًتونية"، الدار اعبامعية، 1

 24.، ص  2007اإلسكندرية ، مصر، 
  25ذكره.، ص فريد النجار،" ، مرجع سبق  2
 25 فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص 3
 ؿبمد إبراىيم عبد الرحيم، " االقتصاد الصناعي والتجارة اإللكًتونية"، مؤسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، مصر، 4

 . 148، ص  2007
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 اإلعالنات عن السلع والبضائع واػبدمات. -
 تقدصل معلومات حوؿ السلع واػبدمات. -
 عالقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع. -
 التفاعل والتفاوض بُت البائع واؼبشًتي -
 عقد الصفقات وإبراـ العقود -
 ت اؼبالية ودفعها.سداد االلتزاما  -
 عمليات توزيع او تسليم السلع ومتابعة اإلجراءات. -
 الدعم الفٍت للسلع اليت يشًتيها العمالء. -
 تبادؿ البيانات إلكًتونيا.  -

 اإللكترونية حسب المنظمات العالمية: التعامالتتعريف  2
 تعريف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة : . ت

وتوزيع وترويج  لكًتونية على أهنا: "ؾبموعة متكاملة من عمليات إنتاجالتجارة اإلاىذه اؼبنظمة  يعرؼ خرباء    
القطع الكتب،  إلكًتونيا:ومن األمثلة الشائعة للسلع اؼبوزعة  االتصاالت،شبكات خالؿ وبيع اؼبنتجات من 

 .2اؼبوسيقية
 التجارية:ت ثالثة أنواع من العملياتشمل مة بتعريف واسع للتجارة اإللكًتونية اليت اؼبنظتأخذ ىذه 

 عنو.عمليات اإلعالف عن اؼبنتج وعمليات البحث  -
 اؼبشًتيات.عملية تقدصل طلب الشراء وسداد شبن  -
 اؼبشًتيات.عملية تسليم  -

 االقتصادية:تعريف منظمة التعاوف والتنمية  ب.

                                                                                                                                                                                      
ًت، شعبة علـو ذبارية زبصص فالؽ شربة فاطمة، واقع التجارة االلكًتونية يف اعبزائر، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماس 1

 13ـ ، ص  2018االمداد والنقل الدورل ، جامعة عبد اغبميد ابن باديس مستغازل ، سنة 
 سعاد بومايلة، فارس بوباكور، "أثر التكنولوجيا اغبديثة لإلعالـ واالتصاؿ يف اؼبؤسسة االقتصادية"، ؾبلة االقتصاد 2

 205، ص  2004دية وعلـو التسيَت، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، مارس ،كلية العلـو االقتصا 03واؼباقبمنت، العدد 
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تتم من قبل  اليت يشَت التعريف اذل أف التجارة اإللكًتونية تشمل صبيع أشكاؿ اؼبعامالت والصفقات التجارية
كانت مكتوبة أـ  واؽبيئات. وتقـو على أساس معاعبة ونقل البيانات الرقمية على اختالؼ أشكاؽبا سواء األفراد

 .1مرئية أو مسموعة
لقد ركز ىذا التعريف على طبيعة اؼبتعاملُت )أفراد، شركات( وطبيعة البيانات اؼبتبادلة )صوت، صورة(، ولّكنو غَت 

ا ىبص عملية التبادؿ نفسها وإجراءاهتا، كما أشار ىذا التعريف إذل مصطلح ''بيانات رقمية'' صريح وواضح فيم
 للداللة على وجود وسيط إلكًتوشل يسهل التبادؿ.

 جػ ػ تعريف اؼبنظمة العاؼبية للملكية الفكرية:
لكًتونية اؼبستخدمة الغرض يشَت التعريف إذل أف: "التجارة اإللكًتونية ايف اشكلها الواسع اتشمل كل الوسائل اإل

من اىتمامها دبوضوع اغبماية القانونية للعالمات ؼبية للملكية الفكرية على الرغم التجارة " . إف اؼبنظمة العا
اإللكًتونية، للتجارة  تقدـ تعريفاأهنا دل التجارية وحقوؽ التأليف وبراءات االخًتاع يف ؾباؿ التجارة اإللكًتونية، إال 

 .2التجاريةاؼبستخدمة يف إبراـ الصفقات لوسائل بااىتمت بل 
 االلكترونية التجارة تعريف مناظير I- 1: رقم الجدول

 التعريف اؼبنظور
التجارة اإللكًتونية ىي وسيلة من أجل إيصاؿ اؼبعلومات أو اػبدمات أو اؼبنتجات  االتصاالت

 ت االنًتنت أو عرب أي وسيلة تقنية.خطوط اؽباتف أو عرب شبكا عرب

التجارة اإللكًتونية ىي عملية تطبيق التقنية الرقمية من أجل جعل اؼبعامالت التجارية  األعماؿ التجارة
 ذبري بصورة تلقائية وسريعة.

التجارة اإللكًتونية ىي أداة موجهة إلشباع رغبات الشركات واؼبستهلكُت واؼبدراء يف  اػبدمة
 اػبدمات واإلسراع بزمن تقدصل ىذه اػبدمة والرفع من كفاءهتا.خفض تكلفة 

التجارة اإللكًتونية ىي أداة لتوفَت وشراء اؼبنتجات وتبادؿ اؼبعلومات بصورة فورية أو  اإلنًتنيت
 غبظية من خالؿ شبكة االنًتنت.

                                                           
 206سعاد بومايلة، فارس بوباكور، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 207سعاد بومايلة، فارس بوباكور، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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علم والتبادؿ التجارة اإللكًتونية ىي ملتقى هبمع عناصر اجملتمع (أفراد ومنظمات) للت اجملتمع
 والتعاوف فيما بينهم.

 ،''العربية الدوؿ حالة واؼبصرفية، اؼبالية اػبدمات تسويق يف ودورىا اإللكًتونية التجارة'' سحنوف، ؿبموداؼبصدر: 
 22 ص ، 2005 قسنطينة، ، منتوري جامعة والنشر، للطباعة اؽبدى دار ، 3 العدد واجملتمع، االقتصاد ؾبلة

 :1م التعريفات الواردة بشأف التجارة اإللكًتونية، يبكننا استنتاج ما يليبعد ىذا العرض ألى
اإللكًتونية تتّجلى يف فكرة النشاط التجاري، فهي أوال وقبل كل شيء ذبارة،  للتعامالتإف الركيزة األساسية  -

 والشبكة اإللكًتونية ما ىيا اال وسيلة اتصاالت.
لوجيا اؼبعلومات وشبكة االتصاالت وعلى رأسها شبكة اإلنًتنيت إلسباـ اعتماد التجارة اإللكًتونية على تكنو  -

 ـبتلف نشاطاهتا وعملياهتا.
اإللكًتونية على عمليات بيع وشراء السلع واػبدمات فقط بل مشوؽبا كل عمليات بيع  التعامالتعدـ اقتصار  -

 وشراء اؼبعلومات نفسها.
بقائها  التجارية وعدماالتعامالت ؼبعرقلة اغبركة ازمانية واؼبكانية إللكًتونية لكل القيود الا التعامالتربطيم  -

 .ابلد معُت أومكاف حبيسة 
 اتشمل التجارة اإللكًتونية ثالثة أنواع من اؼبتعاملُت: اؼبؤسسات، األفراد، اغبكومة. -

ولكنن سوؼ كباوؿ اإللكًتونية،  للتعامالتانطالقا فبا سبق يتبُت أهنا ليس من السهولة ربديد مفهـو دقيق 
اإللكًتونية ىي: ''استخداما الوسائل   التعامالتاستنباط تعريف قد يرتقي إذل صبلة التعريفات السابقة مفادىا أف 

اإللكًتونية اؼبتطورة اليت وفرهتا ثورة اؼبعلومات واالتصاالت يف إقباز كافة اؼبعامالت التجارية من بيع وشراء 
البائعُت واؼبشًتين وغَتىا من العمليات اؼبّتصلة بعقد الصفقات وإقامة الروابط  اؼبنتجات وتبادؿ اؼبعلومات بُت

 .2التجارية بدءا من معلومات ما قبل الشراء وانتهاء ما بعد البيع
 
 

                                                           
 لة الدوؿ العربية''، ؾبلةؿبمود سحنوف،'' التجارة اإللكًتونية ودورىا يف تسويق اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية، حا- 1

 22، ص  2005، دار اؽبدى للطباعة والنشر، جامعة منتوري ، قسنطينة،  3االقتصاد واجملتمع، العدد 
  2002ماي 22ػػ21اؼبلتقى الوطٍت األوؿ :االقتصاد اعبزائري يف األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليد ة ، يومي - 2
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 التقليدية : التعامالتااللكترونية و  التعامالتالتمييز بين  الفرع الثاني:
على الفرؽ  ونية وإلزالة الغموض واللبس حولو، البد من التعرؼاإللكًت  التعامالتلكي يّتضح أكثر فأكثر مفهـو 

بل ىناؾ  ليست نوعا واحد اإللكًتونية التعامالتيف فاإللكًتونية والتجارة التقليدية.  التعامالت بُتاعبوىري 
لوسيط، أشكاؿ ودرجات ـبتلفة منها، وزبتلف ىذه أو األشكاؿ تبع الدرجة تقنية اؼبنتج وتقنية العملية وتقنية ا

حيث أف كل سلعة يتم تسويق اؼبعامالت التجارية إما أف تكوف ملموسة أو رقمية وأي وسيط يف العملية التجارية 
  .1لية إما أف تكوف ملموسة أو رقميةإما يكوف ملموس رقمي، وكذلك العم

 وعلى ىذا األساس يبكننا تقسيم التجارة إذل ثالث أنواع:
 خاصة:  إلكترونية بحتة التعامالتــ  1

وتعٍت أف الزبوف يزور موقع الشركة على االنًتنت، فعند اختياره للسلعة اؼبناسبة يقـو دبلء استمارة الطلب من 
التسليم يكوف فوريا عرب  أنا إلكًتونيا، كماالنقدية   ويسوي مدفعاتوخالؿ جهاز الكمبيوتر ويبعث هبا إذل البائع 

حالة شراء برؾبيات من موقع  رقمية، مثلمي والسلعة رقمية والعملية ففي ىذه اغبالة يكوف الوسيط رق االنًتنت.
 :2اإللكًتونيةللتجارة 

 فاؼبنتج يتمثل يف برؾبيات الكمبيوتر ذات الطبيعة الرقمية أي اليت ال يبكن ؼبسو باليد. -
لى الويب الربيد أو عملية الشراء أيضا دل تتم من خالؿ زيارة اؼبوقع اؼبادي للشركة، ّوإمبا من خالؿ موقعها ع -

   .عرب الربؾبيات ؽبذه الشركة  األنًتنت
 تقليدية بحتة:ال التعامالت ـــــ 2

عندما يكوف الوسيط ملموس والسلعة ملموسة وكذلك العملية ملموسة، مثل التوجو إذل اؼبتجر القتناء 
 .3االحتياجات واؼبتطلبات كاؼبواد الغذائية واأللبسة

 
 
 

                                                           
 18مرجع سبق ذكره ، ص  التجارة اإللكًتونية والعوؼبة"،السيد أضبد عبد اػبالق،"  -  1
 18السيد أضبد عبد اػبالق،" التجارة اإللكًتونية والعوؼبة"، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 19السيد أضبد عبد اػبالق،" التجارة اإللكًتونية والعوؼبة"،اؼبرجع السابق ، ص  3
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 لكترونية جزئية:إ التعامالتــــــ  3
اإللكًتونية، حيث أف أحد العوامل الثالثة رقمي والباقي ملموس، مثل  التعامالت ىي مزيج بُت التجارة التقليدية و

، بينما (الطلب والتسديد)ازىا إلكًتونيا شراء  كتاب من موقع شركة على االنًتنت، أي أف العمليات سبا إقب
 .1العاديالشركة للكتاب عرب الربيد إرساؿ ة التقليدية وىذا عن طريق أي بأسلوب التجار التسليم يكوف ماديا 

 ومن خالؿ ىذه األنواع يّتضح لنا بأف:
يسوؽ اإللكًتونية  التعامالتومتطلباتو، بينما احتياجاتو لشراء اؼبتجر يّتجو اؼبشًتي إذل أف التقليدية تعٍت التجارة 

رقمية، وتسمى ىذه  صيغة يف  سلع وخدماتاؼبنتجات من  تعرصو واؼبشًتوف  يتواصل فيو البائعوفإلكًتوشل 
 عليها.التقليدي اؼبتعارؼ كثَتا عن عملية التبادؿ زبتلف  العملية بالتبادؿ اإللكًتوشل واليت 

 المطلب الثاني : التسويق الصناعي 
الزبائن اؼبستعملُت أي إف التسويق الصناعي ال يهتم باؼبستهلكُت النهائيُت بقدر ما يرتكز على تسويق اؼبنتوج إذل 

ـ اإلنتاجية، أي أف الزبائن ىنا ىم مؤسسات و ليسوا تهالزبائن الذين يدخلوف منتوج اؼبؤسسة يف عمليات نشاطا
أفرادا، و بذلك فاؼبؤسسة أماـ وجوب التعامل بكل ما يعنيو من كميات ىائلة وشروط سبوين ؿبددة و إلزامية 

عبودة، السعر و سرعة التسليم و غَتىا من العوامل و اػبصائص اليت ربدد دببدأ ا B to Bالًتكيز على النوعية، 
 العالقة بُت اؼبؤسسة وزبائنها.

 إف ىذه النظرة اؼببدئية تدفعنا إذل االىتماـ بالتسويق الصناعي كباحثُت
فها، يبثل التسويق أحد أىم الوظائف اليت تقـو هبا ـبتلف اؼبؤسسات باختالؼ حجمها وطبيعة نشاطها وأىدا

طية أو منتجات يهدؼ إذل تسويق مواد أولية أو وسحيث يبثل التسويق الصناعي أحد أىم أشكاؿ التسويق الذي 
 إذل مؤسسات أخرى هبدؼ استخدامها يف العملية اإلنتاجية 

 مفهوم التسويق الصناعي: الفرع االول : 
أكثر من فهم و دراسة اؼبنتجات الصناعية، إف فهم التسويق الصناعي ينبثق أساسا من فهم الزبوف الصناعي       

فاؼبنطق واحد كوف ال وجود الختالفات عن الطريقة اليت يتم هبا يف السوؽ االستهالكية فالسلع واػبدمات ىي 
حاجات هبب إشباعها من قبل اؼبؤسسات اليت تنتجها إذا أرادت لنفسها االستمرار و البقاء، فإشباع اغباجات و 

                                                           
 19عوؼبة"،اؼبرجع السابق ، ص السيد أضبد عبد اػبالق،" التجارة اإللكًتونية وال 1
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لزبائن السوؽ اؼبستهدفة ىي غاية اؼبؤسسات. و ىذا اؽبدؼ ينطبق على السوؽ االستهالكية   الرغبات و التوقعات
كما ينطبق على السوؽ الصناعية مع وجود اختالؼ، ذلك أف السلع و اػبدمات الصناعية أكثر تعقيدا و أعلى 

افع الشراء يف كلتا قيمة، ذلك كاختالؼ ثانوي ينبثق عنو االختالؼ الرئيسي يتمثل يف األساس اؼبنطقي لدو 
السوقُت، كذلك اختالؼ اؽبيكل الرئيسي للسوقُت بشكل كبَت و ما دل يتم فهم و دراسة ىذه االختالفات فإنو 

 من غَت اؼبمكن صياغة وتطوير و تنفيذ قرارات تسويقية يف السوؽ الصناعية.
ا ته تدؾبها اؼبؤسسة ضمن نشاطاإف أبسط تعريف يبكن تقديبو للتسويق الصناعي ىو أنو ـبتلف النشاطات اليت   

 B to B  ائيُت أو مستهلكُت وىو ما يعرؼ بنها إذل زبائن مستعملُت و ليس زبائن تهمن أجل تصريف منتجا
Marketing .أي التسويق بُت منظمات األعماؿ 

بات كبو إشباع حاجات ورغ يبكن تعريف التسويق الصناعي على أنو " النشاط اإلنساشل اؼبباشر اؼبوجو   
للتعريف السابق تتكوف  . و إف إجراءات التبادؿ يف السوؽ الصناعية، وفقا1اؼبنظمات من خالؿ العملية التبادلية "

 من:
 تبادؿ اؼبنتوج -
 تبادؿ اؼبعلومات -
 التبادؿ اؼبا -
 التبادؿ االجتماعي -
صة واغبكومية، اليت سبارس كل أو الشركات اػبا اؼبنشآتكما يعرؼ أيضا التسويق الصناعي على انو: " ؾبموعة     

منها عمال مكمال و متداخال لتحقيق ىدؼ النظاـ اؼبطلوب و اؼبتمثل يف إشباع حاجات ورغبات الزبوف ذات 
 .2اؼبيزات الفريدة

                                                           
1 Committee on definitions: "Marketing Definitions"; CHICAGO, American 
Marketing Association 1960, p 15 
2 Hill, M. Richard and Alexander, S. Ralph and Cross, S. James, Industriel 
marketing, 4 ed Home wood، 
Illinois: Richard D, Irwin, 1994, p 3 
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ونستنتج من ىذا التعريف أف التسويق الصناعي يتمثل يف ؾبموعة اؼبؤسسات اليت تتكامل مع بعضها أي أف   
تعترب مدخالت لصناعات أخرى وأف ـبرجات ىذه الصناعة تعترب بدورىا مدخالت لصناعة ـبرجات صناعة معينة 

 أخرى، و ىكذا تكوف سلسلة طويلة من الصناعات اليت تعتمد على بعضها البعض.

كما يعرؼ التسويق الصناعي على أنو: " عملية استكشاؼ و ترصبة رغبات و حاجات و توقعات الزبوف     
وتقدصل خدمات ما  صة بالسلع و اػبدمات و اليت بدورىا تقـو بًتويج و توزيع و تسعَتالصناعي ؼبواصفات خا

. و  1بعد البيع و كذلك إقناع اؼبزيد و اؼبزيد من ىؤالء الزبائن الستخداـ تلك السلع واالستمرار يف استعماؽبا "
يف عملية اإلنتاج و يستمر إذل ما يالحظ من ىذا التعريف أنو يركز على ضرورة أف تبدأ وظيفة التسويق قبل البدء 

اؼبؤسسة الصناعية وزبائنها من خالؿ تقدصل االستشارات   بعد البيع و ذلك يستدعي وجود نوع من التكامل بُت 
الفنية و اؽبندسية قبل عملية التصنيع وكذلك الًتكيب، التشغيل التجرييب ، الصيانة وغَتىا، و ذلك بعد عملية 

 مهما يف التسويق الصناعي. البيع و اليت تلعب دورا
ا بدورىم نهالتسويق الصناعي أنو "تسويق السلع واػبدمات إذل الصناعيُت الذين يستعملو Saportaكما عرؼ 

  2من أجل إنتاج سلع وخدمات جديدة "
ا إذل التسويق الصناعي من خالؿ اعتبار أف: " اؼبنتجات الصناعية تهأما اعبمعية األمريكية فقد جددت نظر   

تتميز عن اؼبنتجات االستهالكية بنوع اؼبستعملُت الذين يتحددوف يف اؼبؤسسات التجارية أو الشخصية اليت تعترب 
ويبكن استخالص من ىذا التعريف  3ائيُت " نهائية أو وسطاء يبيعوف اؼبنتجات إذل مستهلكُت نهغَت مستهلكة 

 أف:
 الزبوف الصناعي يعترب شخص عقالشل و رشيد -
 العامة للمؤسسة ترتكز على عوامل اؼبفاضلة بُت اؼبوردين)سعر، نوعية، وقت(. الفائدة  -

                                                           
1 Hansen, L. Herry, Marketing Text, Techniques and Cases, Home wood, 
Richard D. Irwin, 1967 p 04 
2 B. Sporta, Marketing industriel, ed eroylle. Paris : 3éme éd, 1994, p. 
Introduction. 
3 R. Darmon, Le Marketing: Fondement et application, édition MC. Graw Hill, 
Montreal 4éme éd, 1990. p 804 
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التسويق الصناعي أنو " تسويق اؼبؤسسات اليت تبيع إذل مهنيُت ـبتصُت:  Lendrevieومن جهتو عرؼ 
م مؤسسات، حرفيُت، أصحاب اؼبهن اغبرة.... اخل عكس التسويق واسع االستهالؾ أين اؼبشًتوف واؼبستهلكوف ى

 .1أفراد و عائالت "
ومن خالؿ ما سبق يبكن استنتاج أف: " التسويق الصناعي ىو ذلك النشاط اؼبوجو لدراسة احتياجات ورغبات    

الزبائن الصناعيُت اؼبختلفة ذات الصفات الفنية اؼبعقدة، اغبالية و اؼبستقبلية، والعمل على إشباعها من خالؿ 
 االسًتاتيجيةفلسفة ومنطق اإلدارة   الزبائن الصناعيُت، و من خالؿ اعتمادعمليات تبادلية و تكاملية بينو و بُت

  2يف فبارستها لألنشطة التسويقية اؼبختلفة "
و يعترب ىذا التعريف األدؽ و األمشل ألنو مقدـ من منظور أف التسويق الصناعي يرتبط بالزبوف الصناعي بعالقة 

الصناعية فبا يبلي على كل من الطرفُت بناء عالقة تعاوف و تبادؿ طويلة األمد بسبب خصوصية السلع و األسواؽ 
 مستمر للمعلومات بغية ربقيق غايات كل منهما.

إف كل التعاريف السابقة نابعة من منطق بسيط كوف التسويق الصناعي ىو ؾبموع األنشطة التسويقية اليت تقـو    
ـ اإلنتاجية إلنتاج منتجات تهدخلوف ىذه اؼبنتجات يف عملياا إذل زبائنها الذين يتها اؼبؤسسة قصد تسويق منتجابه

 Business to.لغة األعماؿ ب  ا بدورىم إذل زبائنهم لذلك عرؼ ىذا النوع من التسويق يفنهيوجهو
Business Marketing  

 أىمية و مجال التسويق الصناعي:  الفرع الثاني :
ـ يعًتيها الضعف، و باتت غَت قادرة على مواجهة تهسالقد الحظ العديد من مديري التسويق الصناعي أف مؤس

، و يعزى ىذا الضعف إذل تهاؼبنافسة اغبادة اليت تعيشها اؼبؤسسات دبختلف اذباىا ىذه اؼبؤسسات  اكبراؼا اليـو
 : 3عن تطبيق مفهـو التوجو التسويقي، حيث أدى ذلك إذل

لتقدصل منتجات جديدة خاصة يف اؼبؤسسات العربية  اإلخفاؽ يف التوجو و الدافعية كبو إجراء البحث و التطوير
عكس اليابانية اليت تعطي أنبية قصوى إذل ىذا اعبانب، حيث تعترب أف نشاط البحث و التطوير ىو الوسيلة 

                                                           
1
 Lendrevie, Lindon, Mercator ed daloz, 6éme éd Paris. 2000. p 649 

  17ص  1999َت العبادي، نظاـ سويداف: التسويق الصناعي، مفاىيم و إسًتاتيجيات، دار اغبامد للنشر، عماف ظب 2
3 Reeder, R. Robert, Brierty, G, Edward and Reeder, H. Betty, R, Industrial 
Marketing. Prentice Hall، 
International Edition, 1991, p 4 
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اؿ الصناعي و ذلك من خالؿ اغبد من اؼبناخ اإلداري السائد يف بعض لمجاألساسية لتحقيق تفوقها يف ا
 انونية اؼبقيدة ؽبا أو يف حاالت عديدة ضعف ميزانيةاؼبؤسسات و اللوائح الق

 البحث والتطوير، مع العلم أف اؼبنتجات الصناعية حباجة أكرب من اؼبنتجات االستهالكية لنشاط البحث والتطوير.
ا اعبديدة أو تطوير تلك األسواؽ دبا يتناسب مع تهاإلخفاؽ يف استثمار األسواؽ القائمة على طرح منتجا -

ا تصطدـ دبشكلة ؿبدودية اغبصة نهت اعبديدة وبالتارل فإنو حىت لو استطاعت تقدصل منتجات جديدة إال أاؼبنتجا
السوقية و يعود السبب يف ذلك إذل اعتماد اؼبؤسسات على األساليب التقليدية يف دراسة و ربليل و ذبزئة 

 األسواؽ.
يج اؼبنتجات للزبائن الصناعيُت، يف الوقت أو ربديد طرؽ جديدة يف ترو  هبادعدـ قدرة بعض اؼبؤسسات على إ

 الذي تزداد فيو تكاليف اإلعالف و البيع الشخصي، بشكل ال يتناسب مع العائد احملقق من وراء ذلك.
تتعامل معو  اإلخفاؽ يف ابتكار طرؽ جديدة و ؾباالت أخرى تواكب اؼبتطلبات اؼبتغَتة للزبوف الصناعي الذي -

اإلخفاؽ إذل قصورىا يف ربليل البيئة اػبارجية اليت تتصف بالتشابك و التعقيد يف  على أساس دورل، و يعود ىذا
 ا و اليت ربتاج إذل مالحظة و ربليل بصورة مستمرة.تهمتغَتا

ة اؼبنافسة اعبديدة باعتماد نفس الطرؽ و األساليب التقليدية يف فبارسة األعماؿ و األنشطة بهؿباولة ؾبا -
 .التسويقية اؼبتعلقة بذلك

اؼبسهل  االذباه إذل استخداـ الطرؽ التقليدية القديبة يف حل اؼبشاكل اإلدارية بدؿ مهاـ اإلدارة اؼبتمثلة يف دور -
صباعي فغالبا ما ينتقل اؼبدير إذل مركز اؼبشكلة، حىت يتم الوقوؼ   بُت أعضاء التنظيم ليتم حل اؼبشاكل بشكل
بعد و دوف مشاركة   حلها بدال من االكتفاء بإصدار األوامر عنعلى األمور يف اؼبيداف و اؼبشاركة اؼبباشرة يف

اؼبرؤوسُت يف ازباذ القرار، كما ىو اغباؿ يف اؼبؤسسات العربية اليت تنظر إذل اؼبدير على انو متخصص يف ازباذ 
 .1القرارات و إصدار األوامر

يف دقة النشاطات التسويقية و ما نالحظ فبا سبق أف ىناؾ من اعترب أف أنبية التسويق الصناعي "تكمن     
، إال أف ىذا اؼبنظور قد  2تتطلبو اإلدارة التسويقية الصناعية من زبصص مقارنة بالتسويق العادي االستهالكي"

                                                           
عبد احملسن، توفيق ؿبمد: زبطيط و مراقبة جودة اؼبنتجات، مدخل إدارة اعبودة الشاملة، الطبعة األوذل، القاىرة: دار النهضة  1

  177ص  1996العربية 
 .23سويداف، التسويق الصناعي، مرجع سبق ذكره، ص ظبَت العبادي ونظاـ 2
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اىتم خبصائص اإلدارة داخليا ودل يعر أنبية إذل البيئة التسويقية سواء منافسُت أو وسطاء أو قيمة وأنبية الزبوف 
االت لمجاؿ الصناعي يف اقتصاديات البلداف مقارنة بالمجلتسويق الصناعي أو حىت  وزف االصناعي يف مسار ا

األخرى ؼبا يتميز بو من وفرة التدفقات اؼبالية نتيجة الكميات الكبَتة أو اغبث على البحث و التطوير و االعتماد 
 على العلـو و البحوث فبا يزيد من اؼبنافسة و التسابق كبوه. 

ا عن تهية التسويق الصناعي يف سبوضع اؼبؤسسة بُت بيئتُت، األوذل البيئة اليت تبيع للمؤسسة مدخالتكمن أنب    
 ا و ىو ما يعرؼ بالبيع الصناعي: تهطريق الشراء الصناعي و الثانية البيئة اليت تبيع فيها اؼبؤسسة ـبرجا

 خصوصيات التسويق الصناعي: الفرع الثالث:
عي أثناء التطرؽ إذل االختالفات بُت التسويق الصناعي و التسويق االستهالكي تربز خصوصيات التسويق الصنا

 حيث " يبكن تصنيف االختالفات بُت السوقُت من خالؿ إبراز:
اػبصائص ذات الصلة بالسوؽ: و ذلك يف قلة الزبائن، أنبية الزبائن و حجمهم، ؿبدودية السلع الصناعية، كرب  -

كرارية الشراء، ارتكاز الزبائن الصناعيُت يف مناطق ؿبدودة، الطلب الصناعي حجم صفقات الشراء، طوؿ فًتة ت
 مشتق و مشًتؾ.

االختالفات ذات الصلة خبصائص اؼبشًتين الصناعيُت: التمتع بأىلية حرفية وفية، دوافع الشراء تكوف عقالنية، 
حيث يقـو  Reciprocityبادلية قرار الشراء يتصف باؼبخاطرة و ؽبذا عادة ما يكوف قرارا مشًتكا، خاصية الت

 .1اؼبشًتوف بالشراء من زبائنهم، التغَت يف األسعار يؤدي إذل مرونة عكسية"
ا ؼبؤسسات أخرى على احتكاؾ دائم دبشًتين متخصصُت يعتربوف خرباء يف فن تهإف اؼبؤسسات اليت تبيع منتجا   

 اػباصة. هتمأجل منتجاف يشًتوف اؼبنتجات من اؼبفاضلة بُت ـبتلف العروض اؼبقدمة، أل
 االستهالكي التسويق و الصناعي التسويق بين االختالفات I- 2 : رقم الجدول

 األسواؽ االستهالكية األسواؽ الصناعية عناصر اؼبقارنة
 مركزة من الناحية اعبغرافية - ىيكلة السوؽ

 صغَتة من حيث اغبجم -
 ل إذل حد ماعدد اؼبشًتين قلي -

 منتشرة جغرافيا -
 كبَتة من حيث اغبجم  -
 عدد اؼبشًتين كبَت )أسواؽ، -

                                                           
  30العبادي، ونظاـ سويداف التسويق الصناعي، مرجع سبق ذكره، ص  ظبَت 1
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 منافسة احتكار القلة -
 تضم اؼبنظمات اؼبختلفة -

 صباىَتية(
 منافسة احتكارية -
 تضم األفراد و اعبماعات -

 تعقيد فٍت )تقٍت( - اؼبنتجات
 مبطية غَت -
جد عوامل اػبدمة، التسليم متوفرة وتعترب  -

 ىامة
 الطلب عليها مشتق -
 عدد السلع ؿبدود -

 ػ تتصف بالبساطة
 مبطية -
عوامل اػبدمة، التسليم متوفرة  -

 بالنسبة لبعض السلع
 الطلب عليها مستقل -
 عدد السلع كبَت -

 مراحل فبيزة و واضحة - سلوؾ القرار
 تعدد اؼبشًتكُت يف ازباذىا -

مراحل غَت واضحة، غَت  -
 عقلية

  الغالب بشكل فرديتتخذ يف -
 ا مزدوجةتهغَت مباشرة، حلقا - ا قليلةتهقصَتة و مباشرة و حلقا - قنوات التوزيع

 الًتكيز على اإلعالف - الًتكيز على البيع الشخصي - الًتويج
 عطاء تنافسية، عقود تفاوضية - التسعَت

 انتشار ظاىرة االستئجار لبيع السلع -
 فةاستقرار األسعار ظاىرة مألو  -

 أسعار معلنة -
ال توجد ىذه الظاىرة إال ما  -

 ندر
 تغَت األسعار ظاىرة مألوفة -

 . 31، ص  1999اؼبصدر: ظبَت العبادي، نظاـ سويداف، التسويق الصناعي، دار اغبامد للنشر، عماف، 

ر من التسويق إف كل ىذه االختالفات توحي لنا دبدى أنبية و إلزامية االىتماـ دبجاؿ التسويق الصناعي أكث  
ينطلقاف من نفس اؼببدأ أساسو االىتماـ باؼبستهلك/ اؼبستعمل مع ضرورة الغوص  نباناالستهالكي على الرغم من أ

يف خصائص اؼبستعمل )الزبوف الصناعي( ؼبا تتميز بو السوؽ من خصوصية من جهة، و الدقة و العقالنية و اػبربة 
  ا الطلب من جهة أخرى.بهاليت يتميز 
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 المزيج التسويقي للمنتجات الصناعية: الرابع: الفرع

 يبكننا أف نستعرض اؼبزيج التسويقي للمنتجات الصناعية كما يلي:

 التوزيع: -

ىناؾ طريقتاف أساسيتاف لتوزيع معظم السلع الصناعية : البيع اؼبباشر من خالؿ قوى بيعية )التسويق اؼبباشر( والبيع 
وموزعُت ( ، واالذباه السائد ىو التحوؿ من القوى البيعية اؼبكلفة إذل غَت اؼبباشر )من خالؿ شبكات عمالء 

 .1التسويق اؼبباشر اؼبعتمد بشكل كبَت على الربيد واؽباتف والفاكس

يتم ترويج السلع الصناعية عادة بشكل ـبتلف عن السلع االستهالكية ، حيث كثَتا ما تستخدـ الترويج : -
صة الجتذاب االستفسارات ، مث تتم اؼبتابعة من خالؿ البيع الشخصي. إضافة إذل اجملالت العلمية والتقنية اؼبتخص

 .2اؼبعارض التجارية والعروض وورشات العمل الفنية لتحديد الفرص احملتملة والقياـ باالتصاالت البيعية 

جودا يف السوؽ إف قرارات وضع األسعار للمنتجات الصناعية زبتلف فيما لو كاف اؼبنتج جديدا أومو التسعير : -
من قبل ،فبالنسبة ؼبنتج جديد يكوف التسعَت اؼببدئي أمرا ناصبا عن األخذ بعُت االعتبار : تكاليف اإلنتاج ، 
شروط السوؽ واألنشطة التنافسية . وإذا أريد القياـ بتسويق ذبرييب ) وىذا يعتمد على درجة جدة اؼبنتج ودرجة 

باسًتاتيجيات تسعَت ـبتلفة. وذبدر اإلشارة إذل أف اؼبنتجات الصناعية  االبتكار( فانو من اؼبمكن عندئذ القياـ 
كوسائط االتصاالت ومعدات اإلنشاء والبناء واآلالت الثقيلة تكوف عادة جزءا من اػبطة االقتصادية للبلداف 

دوالرات أو تستطيع دفع شبنها بال النامية. وألف ىذه السلع ىي مرتفعة السعر غالبا وألف ىذه البلداف عادة ال
 .3اعبنيهات أو الفرنكات أو بالُت فإهنا غالبا تعرض اؼبقايضة كطريقة للحصوؿ على السلع الصناعية

                                                           
 ، 35، عماف، ص  2002، 2. الضمور ىاشل حامد: إدارة قنوات التوزيع ، دار وائل ، ط 1
 15، السعودية، ،الرياض 1جونز جوف فيليب، التسويق واإلعالف ، مكتبة العبيكاف ، ط 2

3 Chisnall, M., Peter. "Strategic Industrial Marketing" Prentice – Hall N.J. 1989. 
USA,PP 40 



ائحة كورونا ضمن بيئة االعمال فصل االول : االدبيات النظرية والتطبيقية للتعامالت االلكترونية في ظل جلا
 إلى االعمال

 

 
21 

 (91-كوفيد)فيروس كورونا  طلب الثالث : جائحة مال
 إغالؽ بعد األعماؿ خاصة مؤسسات أنواع ـبتلف على اؼبدى وبعيد فوريًا تأثَتًا كورونا جائحة أثرت ولقد

 ىذه ؼبلء الرقمي العادل إذل الناس عبأ ىذا كل ظل الًتفيو ويف ومراكز الرياضية والساحات دارسواؼب الشركات
 الفجوة

 (19-ماىي جائحة فيروس كورونا )كوفيدالفرع االول: 

ىو االسم الذي أطلقتو منظمة الصحة العاؼبية للفَتوس اؼبسبب ؼبرض االلتهاب الرئوي اغباد  19-اسم كوفيد
)كورونا( والذي أعلنتو منظمة الصحة العاؼبية جائحة عاؼبية.. يؤثر اؼبرض على الناس بشكل واؼبعروؼ باسم 

ـبتلف، حيث تظهر معظم اغباالت أعراضا خفيفة، خاصة عند األطفاؿ والشباب. ومع ذلك، فأف بعض 
  اؼبستشفى.٪ من اؼبصابُت للرعاية الطبية يف 20اغباالت يبكن أف تظهر بشكل حاد وخطَت، حيث وبتاج حوارل 

ال يبيز فَتوس كورونا بُت اعبنسيات أو بُت النساء والرجاؿ أو األعمار. من اؼبهم جدا أال يؤدي اػبوؼ إذل وصم 
األصدقاء أو اعبَتاف أو أفراد اجملتمع بالعار حاؿ إصابتهم باؼبرض. عامل صبيع الناس برأفة وأعمل على توعية 

 .1يف وصم األشخاص يف ؾبتمعك بالعار األخرين إذا ظبعتهم يدلوف ببيانات تتسبب

 "كورونا لجائحة" واالجتماعية االقتصادية التداعياتالفرع الثاني: 

 الوضع ىذا يعد   إذ" 19 كوفيد" كورونا وباء جراء قبل، من يشهده دل مألوؼ، غَت وضًعا اليـو العادل شعيي
 كذلك بل البشر، صحة على فحسب ػبطورتو يسل الدوؿ، صبيع على كبَتًا منعطًفا ؿبالة ال وسيشكل استثنائيًّا

 فرض حيث الدوليَّة، اؼبعامالت صبيع على مباشر بشكل أثرت اليت واالجتماعي، االقتصادي اؼبستويُت على لتبعاتو
/  الصحي واغبجر العزؿ: "االحًتازية والتدابَت اإلجراءات من ؾبموعة ازباذ العادل دوؿ صبيع على الوباء تفشي

 وبالتارل الركود، من حالة يعيش فأصبح العاؼبي االقتصاد على سلًبا انعكس فبا" السفر منع/  تماعياالج التباعد
 العادل، عرب اعبوي والنقل واإلمداد اإلنتاج عرقل حيث اعبميع، طالت   متوقعة، غَت عاؼبية اقتصادية أزمة ظهور

                                                           
covid-rg/iraq/coronavirushttps://help.unhcr.o-19-اؼبفوضية السامية المم اؼبتحدة لشوؤف الالجئُت  1

resources  / 26 04 2021  

https://help.unhcr.org/iraq/coronavirus-covid-19-resources%20%20/
https://help.unhcr.org/iraq/coronavirus-covid-19-resources%20%20/
https://help.unhcr.org/iraq/coronavirus-covid-19-resources%20%20/
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 أصاب فبا التجوؿ؛ حظر ترب وأخرى الصحي اغبجر ربت ووضعها دوؿ   وعزؿ العاؼبي، الطلب وضعف
 .1فادحة خبسائر العادل مستوى على والسياحة والنقل والطَتاف اؼباؿ: قطاعات

 جائحة ستخلفها اليت اؼبدمرة واآلثار السلبية اؼبتغَتات حجم ربديد من اػبرباء يتمكن دل اآلف حىت أنو ورغم
 الفعلية اؼبدة وربديد الضحايا لعدد ائيةالنه اإلحصاءات ووضوح عليو السيطرة بعد إال العادل على 19-كوفيد
 أخطر التداعيات أثر كاف الوباء على السيطرة مدة طالت كلما أنو اؼبؤكد من لكن العاؼبي، االقتصاد على لتأثَته

 متوسط ينخفض سوؼ االقتصاديوف، توقع وكما إنو، حيث العربية، واؼبنطقة النامية الدوؿ على سيما ال وأكرب،
 يف.. العاـ ىذا اؼبدقع الفقر براثن يف البشر من ماليُت سقوط يف متسبًبا ،%3.6 بنسبة الدخل من الفرد نصيب

. 22021 هناية حىت العادل عليو سيكوف ؼبا تنبؤات برسم الدولية االقتصاد مؤسسات تقديرات جاءت ذلك إطار
 اليقُت عدـ غبالة طبيعية كنتيجة اطر،باؼبخ ؿبفوؼ بتفاؤؿ اؼبقبل العاـ يف للعادل رؤيتها الدولية التقارير وأصبغت

 .2020 هناية حىت السيطرة عن كورونا جائحة خروج حالة يف تنبؤاهتا حياؿ

 ،2020 عاـ يف% 4.9- دبعدؿ العاؼبي االقتصاد مبو ينكمش أف الدورل النقد صندوؽ توقع الصدد، ىذا يف
 .3اؼباضي أبريل يف الصادر يالعاؼب االقتصاد آفاؽ تقرير يف بو تنبأ عما ،%1.9 قدره بالبفاض

 األزمة أثناء الدولة اتخذتها التي واإلجراءات السياسات رصدالفرع الثالث: 

 ذلك يف دبا لألزمات، االستجابة سياؽ يف الالئق العمل لضماف ؿبددة إرشادات الدولية العمل معايَت تتضمن
 العمالة توصية" اغبديثة الدوليَّة العمل َتمعاي ومن ،"19 كوفيد" تفشي بتطور صلة ذات تكوف أف يبكن إرشادات

 حقوؽ احًتاـ على تشدد اليت 2017 لعاـ( 205 رقم" )الصمود على والقدرة السالمة أجل من الالئق والعمل
 العيش سبل واستقرار العمل، مكاف يف األساسية واغبقوؽ اؼببادئ احًتاـ ذلك يف دبا القانوف، وسيادة اإلنساف
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 أو وظائفهم تعليق يتم الذين العماؿ أف على تنص كذلك االجتماعية، واغبماية للعمالة بَتتدا خالؿ من والدخل
 عن للتعويض مساعدات أو بطالة إعانات من يستفيدوا أف هبب والسالمة، بالصحة متعلقة ألسباب إهناؤىا

 أف توضح كما هنية،اؼب األمراض من اعتبارىا يبكن عملو أثناء" 19 كوفيد"بػ العامل أصيب حاؿ ويف اػبسارة،
 التعويض ؽبم وبق بالعمل، متصلة ألنشطة كنتيجة العمل عن عاجزين وباتوا الظروؼ، ىذه يعانوف الذين العماؿ
 ،(121 رقم)1964 لسنة العمل إصابات اتفاقية يف يرد كما هبا، اؼبرتبطة واإلعانات الطبية والرعاية النقدي
 نقدية، إعانات لو وبق بالعمل متصلة أنشطة إطار يف« 19 – كوفيد» من تويف شخص أي عائلة أعضاء كذلك

( 95 رقم) األجور ضباية اتفاقية تنص كما ،1988 رقم( 168) لالتفاقية وفًقا الفورية؛ الدفن ؼبراسم وإعانات
 األجور لكل هنائية تسوية ذبري االستخداـ عقد انتهاء وعند دوري، بشكل األجور دفع ضرورة على1949 لسنة

 االتفاقية توضح حيث ،19- كوفيد عبائحة كنتيجة تصفيتها أو اؼبنشأة إفالس وعند ،(لألصوؿ)  وفًقا قةاؼبستح
 اؼبطبقة، الوطنية القوانُت من وؿبمية مدفوعة غَت أجور من ؽبم ؼبا بالنسبة فبتازين كدائنُت العماؿ يعامل أف على

 أف: "على1982 لسنة( 158 رقم) األستخداـ إهناء اتفاقية فتنص الفردي االستخداـ بإهناء يتعلق ما أما
 بسلوكو أو العامل دبقدرة يرتبط اإلهناء ؽبذا صحيح سبب بوجود إالَّ  إهناؤه يبكن ال أساسي كمبدأ عامل استخداـ

 .1"االستخداـ إلهناء مشروًعا سبًبا العمل عن اؼبؤقت الغياب يشكل وال اؼبرفق، تشغيل مقتضيات إذل يستند أو

 بعمليات القياـ ينوي الذي العمل صاحب أف: "على 158 رقم االتفاقية فتنص اعبماعي بالفصل يتعلق ما أما
 إهناء أسباب فيها دبا بذلك، اؼبتصلة باؼبعلومات العماؿ فبثلي يزود أف ينبغي اقتصادية ألسباب استخداـ إهناء

 أثناءىا سيجري اليت والفًتة استخدامهم ينهي أف يرجح الذين العماؿ وفئات وعدد سيحدث، الذي االستخداـ
 بشأف الستشارهتم فرصة توفَت هبب كما يبكن، ما وبأسرع الوطنية والسياسات للقوانُت وفًقا ذلك يتم وأف ذلك،

 لتخفيف الالزمة التدابَت وتتخذ فبكن، حد أدسل إذل التسريح حاالت زبفيض أو لتجنب ازباذىا ينبغي اليت التدابَت
 لذلك وتواصاًل  ؽبم، بديل عمل إهباد على كذلك االتفاقية تنص كما اؼبعنيُت، عماؿال لتسريح الضارة اآلثار
 ذبنب إذل تسعى أف هبب اؼبعنية األطراؼ كل أف على 1982 لسنة( 166 رقم) االستخداـ إهناء توصية تشدد

 بكفاءة ضراراإل دوف يشاهبما، ما أو ىيكلي أو اقتصادي طابع ذات ألسباب االستخداـ إهناء حاالت زبفيض أو

                                                           
مرجع  /COVID http://www.ctuws.com/contentالوثيقة الصادرة من منظمة العمل الدوليَّة بعنواف "وباء  1

 2021 04 26 سبق ذكره.

http://www.ctuws.com/content/


ائحة كورونا ضمن بيئة االعمال فصل االول : االدبيات النظرية والتطبيقية للتعامالت االلكترونية في ظل جلا
 إلى االعمال

 

 
24 

 إعانات لتوسيع تدابَت اغبكومات تتخذ أف ينبغي كذلك السياؽ، ىذا يف اؽبيئة أو اؼبنشأة أو اؼبؤسسة تشغيل
 اػبفض حاالت يف خاصة اعبزئية، البطالة بفعل الكسب فقداف مشكلة يواجهوف الذين العماؿ لتشمل البطالة
 ضباية اتفاقية تنص كما للعمل، مؤقت قفو  بسبب نقصو أو الكسب وقف أو العمل، ساعات يف اؼبؤقت

 ذبرى االستخداـ عقد انتهاء وعند. دوري بشكل األجور دفع ضرورة على 1949 لسنة( 95 رقم) األجور،
. معقولة زمنية مهلة يف يكوف أف هبب ذلك، وبدد دل حاؿ ويف األصوؿ، وفق اؼبستحقة األجور لكل هنائية تسوية
 جاي" أشار حيث العمل، يف تطبيقها هبب أساسية وقواعد معايَت[ 6]الدولية العمل منظمة وثيقة تناولت ىكذا
 وبقق نظاـ على اغبفاظ بشأف الدوليَّة العمل منظمة دور إذل مقدمتها يف" الدولية العمل منظمة عاـ مدير رايدر،
 واإلنصاؼ اغبرية منتض الالئق العمل ؼبعايَت طبًقا العمل يف والرجل اؼبرأة حق إذل هتدؼ دوليَّة عمل معايَت

 .1والكرامة واألماف

 بالسالمة اؼبتعلقة الدوليَّة العمل ؼبعايَت األساسية لألحكاـ ومراعاة لالئق، للعمل مفيد مقياس ىي العمل معايَت
 أو االجتماعي الضماف أو التمييز، عدـ أو العماؿ، من اػباصة الفئات ضباية أو العمل، ترتيبات أو والصحة،

 جائحة مع التكيف أثناء الالئق العمل على واغبكومات العمل وأصحاب العماؿ وبافظ بأف ضمانًا ة،العمال ضباية
 واؼبتوسطة الصغَتة الشركات وتعزيز األجور، وضباية االجتماعية، اغبماية وسائل كل وتقدصل" 19- كوفيد"

 اتباع على تشجع أف يبكن اليت السياسات تدابَت بشأف خاصة إرشادات على العمل مكاف يف والتعاوف اغبجم،
 االجتماعي اغبوار ثقافة تعزيز يف اؼبعايَت ىذه احًتاـ يساىم حيث.. منها والتعايف األزمة إزاء اإلنساف ؿبوره هنج

 يتعلق ما يف اؽببوط دوامة يف الوقوع لتجنب الالزمة األسس لبناء ضرورية ثقافة وىي العمل، مكاف يف والتعاوف
 على والقدرة اؼبتوقع السلوؾ الدوليَّة العمل معايَت وتصف. بعدىا وما األزمة ذبسد خالؿ العمل وظروؼ بالعمالة
 كوفيد" جائحة فيها دبا األزمات ظل يف للعمل أساسية وىي العمل؛ عادل يف ملموسة أوضاع مواجهة يف الصمود

 عند فيها النظر ادةوإع دوري بشكل واستعراضها وضعها هبري اليت الدولية العمل معايَت إف حيث" . 19-
 اؼبستدامة، الشركات احتياجات مراعاة مع العماؿ ضباية لغرض العمل، عادل يف التغيَت ألمباط تستجيب الضرورة،

 وربفيز العمل، مكاف يف العماؿ ضباية: )ؿباور ثالثة يف ومنسقة النطاؽ وواسعة عاجلة تدابَت ازباذ وضروة
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 استبقاء ودعم االجتماعية، اغبماية توسيع التدابَت ىذه وتشمل(. والدخل الوظائف دعم والتوظيف، االقتصاد
 واإلعفاءات اإلعانات من وغَتىا األجر، مدفوعة واإلجازات قصَت، لوقت الدواـ طريق عن وظائفهم يف العاملُت

 . 1واؼبتوسطة الصغَتة واؼبنشآت جًدا الصغَتة للمنشآت فيها دبا والضريبية، اؼبالية

 كورونا لجائحة االقتصادية التداعيات لمواجهة اقتصاديًا الدول أقوى انتهجتها التي حلولالالفرع الرابع: 

 الصدمة ىذه والعشرين اغبادي القرف يف واجتماعية ومالية اقتصادية صدمة أكرب ثالث معها كورونا جائحة جلبت
 أكباء صبيع يف التوريد سلسال وضرب اؼبتضررة، البلداف يف اإلنتاج توقف إذ مزدوجة اقتصادية ضربات أحدثت

 الحتواء ضرورية كانت وإف عاؼبًيا، تطبيقها يتم اليت الصارمة اإلجراءات إف. االستهالؾ يف حاد البفاض مع العادل
 أو واضًحا منها اػبروج يكوف لن مسبوقة، غَت ”عميق ذبميد“ حالة إذل باالقتصاد دفعت أهنا إال الفَتوس،

 أزمة يف تسببت قد اعبائحة ىذه أف إال األرواح، يف اػبسائر تقليل ىي إغباًحا ألكثرا األولوية أف ورغم. تلقائًيا
 إنقاذ خطط ووضعت بالفعل اغبكومات استجابت وقد ،قادمة لسنوات ؾبتمعاتنا كاىل ستثقل كبَتة اقتصادية

 األقوى الدوؿ هودج ىنا وسنتناوؿ واؼبتوسطة، الصغَتة اؼبشاريع يف اػباص غبساهبم والعاملُت للشركات شاملة
 والياباف، والصُت، األمريكية، اؼبتحدة الواليات وىي كورونا، عبائحة االقتصادية التداعيات ؼبواجهة اقتصاديًا

 .2وأؼبانيا

 2.3 قيمتها النطاؽ واسعة إجراءات األمريكي االربادي االحتياطي ؾبلس أطلق األمريكية اؼبتحدة الواليات ففي
 جائحة ظل يف األمريكي االقتصاد لتحصُت خطواتو أحدث يف واؼبتوسطة، الصغَتة ركاتالش لدعم دوالر، تريليوف
 إذل موظفيها عدد يصل اليت للشركات سنوات أربع مدهتا قروض بتقدصل اؼبركزي البنك قاـ حيث ،كورونا فَتوس
 مباشر بشكل اؼبرتفعة السكنية الكثافات ذات واؼبدف واؼبقاطعات الواليات سندات وشراء شخص آالؼ عشرة

 دوالر مليار 500 إذل يصل ما القروض برنامج ويضخ. الصحية األزمة ىذه مواجهة يف مساعدهتا أجل من
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 حصيلة يف اهنيارًا تشهد قد بينما اؼبرض مع للمواجهة األمامية اػبطوط على تقف اليت احمللية، للحكومات
. الفَتوس انتشار لكبح اؽبادؼ االجتماعي اعدالتب قواعد دبوجب الشركات وتوقف البطالة ارتفاع مع الضرائب

 اؼبساعدات من اؼبزيد لضخ جديدة خطة وضع يدرساف إهنما الشيوخ، وؾبلس األمريكية اػبزانة وزارة أعلنت كما
 النواب ؾبلس وافق كما ،االقتصادي لإلغالؽ االقتصادية التداعيات من تعاشل اليت الصغَتة، للشركات اؼبالية

 ؼبساعدة اؼبتحدة، الواليات تاريخ يف األضخم وىي دوالر، تريليوف 2.2 قيمتها مساعدات زمةح على األمريكي،
 .1كورونا فَتوس تفشي عن الناتج االقتصادي التباطؤ مواجهة يف والشركات األفراد

 من ةاألخَت  السنوات يف العاؼبي االقتصادي النمو ثلث وشكلت العادل يف اقتصاد أكرب ثاشل تعد واليت الصُت أما
 وىي والسيارات، اإللكًتونية واألجزاء والصيدالنية، الكيميائية واؼبكونات واؼبنسوجات للمعادف تصديرىا خالؿ
 السوؽ من السلع من اؼبئوية النسبة نفس تستورد كما العاؼبية، التوريد سلسلة من اؼبائة يف 50 إذل 30 تدعم

. العاؼبي االقتصاد يف والطلب العرض جانيب تدشل بسبب يٍتالص االقتصاد على كورونا جائحة أثرت فقد العاؼبية،
 فعلى اعبائحة، انتشار فًتة خالؿ األعماؿ ريادة لدعم الصُت هبا قمت اليت اإلجراءات دراسات عدة بينت ولقد

 عن فضاًل  واؼبتوسطة، الصغَتة الشركات تستهدؼ اليت الطارئة التمويل برامج الصُت استخدمت اؼبثاؿ سبيل
 على واؼبتوسطة الصغَتة الشركات اعتمدت كما. بعضها وإلغاء الضرائب رسـو وتأجيل الفائدة، عارأس خفض
 الشركات تطبقو الذي األعماؿ مبوذج فيًتياساري ووصف ،اإلنًتنت إذل اإللكًتونية اؼبنصات خالؿ من العمل

 وىناؾ. البقاء من الشركات ىذه تتمكن حىت( األعماؿ مرونة) القماشية األعماؿ بنموذج اعبائحة خالؿ الناشئة
صنِّع وسلوؾ اؼبنتج امتياز وىي األعماؿ ؼبرونة مهمة عناصر ثالثة

 
 من األعماؿ مرونة وتدعم العمليات، وموثوقية اؼب

. الرقمية األدوات اعتماد ويتم جديدة رقمية مهارات تظهر عندما الرقمي التحوؿ ووبدث. الرقمي التحوؿ خالؿ
 الشركات خدمات أو منتجات وتطوير العمل أىداؼ ربقيق يف الصحيحة الرقمنة تيجيةاسًتا إذل حاجة وىناؾ

 والدافع والتعددية الثقايف بالتنوع التنافسية اؼبيزة ترتبط كما. اؼبنافسة على قدرة أكثر لتكوف واؼبتوسطة الصغَتة
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 استخداـ خالؿ من صحيحةال الرقمية التحتية البنية اختبار يلـز الرقمي، التحوؿ عملية ويف. االجتماعي
 .1النظاـ ؼبرونة اؼبناسبة التكنولوجيا

 للشركات التمويل تسهيل على Ant Financial مثل اإلنًتنت عرب اؼبالية الشركات اؼبركزي البنك شّجع كما
 ةالدولي التجارة يف االستقرار لتحقيق السياسات من حزمة اؼبركزية اغبكومة أطلقت كما الصغر ومتناىية الصغَتة

 من للوقاية يواف مليار 110.48 بقيمة مساعدات حزمة وأطلقت. السوؽ فتح ومواصلة األجنيب واالستثمار
 احمللية اغبكومة سندات حصة من يواف تريليوف 1.85 زيادة على اؼبالية السلطة تعمل كما. ومكافحتها األوبئة

 بالصُت غبقت اليت االقتصادية ألضرارا فإفّ  ذلك ومع ،الشركات على للجائحة السليب التأثَت من للتخفيف
 مبيعات تراجعت حيث مؤكدة غَت تزاؿ ما اؽبائل اؼبارل الدعم ىذا مع حىت االقتصادي االنتعاش وآفاؽ شديدة،
 أف كما. الصُت يف قياسي رقم أسوأ وىو% 13.5 بنسبة الصناعي اإلنتاج وتراجع% 20.5 بنسبة التجزئة
 تكافح اؼبصانع تزاؿ وال العمل، إذل العودة على قادرين غَت العماؿ ماليُت جعلت الفَتوس الحتواء اؼبطولة اعبهود

 يف وزبفيضات كبَت مارل حافز وجود مع وحىت العمالة، نقص إذل بالنظر الكاملة طاقتها إذل العودة أجل من
  . % 6 وىي اؼبستهدفة بالنسبة مقارنة% 4-1 من 2020 لعاـ النمو تقديرات قلت الفائدة أسعار

 من قرار اليابانية اغبكومة إصدار خالؿ من كورونا، فَتوس عن الناشئة للتحديات االستجابة سبت الياباف ويف
 دفع والذي ،2020أبريل 20 بتاريخ عدؿ مث ،2020 أبريل 7 يف الطارئة االقتصادية التدابَت بازباذ الوزراء ؾبلس

 وازباذ التمويلي الدعم تقدصل إذل اغبكومية شبو أو ةاغبكومي اؼبالية واؼبؤسسات اؼبختلفة اغبكومية السلطات
 قصَتة اآلثار وجو يف الصمود على اليابانية الشركات مساعدة هبدؼ اؼبؤقتة اإلغاثة تدابَت من وغَتىا الضرائب

 بانيةاليا الشركات إذل الياباشل التنمية بنك وقدـ األزمة، مرور بعد التعايف على الياباشل االقتصاد ومساعدة اؼبدى،
 وقوع دوف للحيلولة ربفيزية حـز عدة الياباف أطلقت كما،لألزمات االستجابة عمليات من كجزء مالية مساعدة
 من٪ 40 حوارل أي ،(دوالر تريليوف 2.18) ين تريليوف 234 بلغ إنفاؽ بإصبارل عميق ركود أزمة يف االقتصاد
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 كورونا فَتوس تداعيات ؼبواجهة العادل يف اؼبالية اغبـز خمأض من سيكوف اإلنفاؽ وىذا. للياباف احمللي الناتج إصبارل
 .1 دوالر تريليوف 2.3 بلغ الذي األمريكي اؼبساعدات برنامج حجم من ويقًتب

 القطاعي اؼبستويُت على وبدقة يومًيا مالحظتها يبكن األؼبانية الشركات على كورونا جائحة آثار فإف أؼبانيا يف أما
 من كبَت بشكل جزئًيا زبتلف واليت اؼبتضررة، الشركات عنها أبلغت اليت الفعل وردود تباينت وقد. واإلقليمي

 حيث من سواء وغرهبا، أؼبانيا شرؽ بُت قوي انقساـ على العثور مت اػبصوص، وجو على. أخرى إذل منطقة
 مع تكيفت أهنا عن غاإلبال إذل الشرقية الواليات من الشركات سبيل. التأثَت نوع حيث ومن للتأثَت العاـ اؼبستوى

 أكثر مشاكل عن اإلبالغ إذل الغربية الفيدرالية الواليات يف الشركات سبيل بينما تأثراً، أقل أهنا أو اغبارل الوضع
 القيمة ضريبة خفض ومت يورو، مليار 130 بقيمة االقتصادي التحفيز حزمة األؼبانية اغبكومة نفذت ولقد ،خطورة
 يف واؼبتوسطة الصغَتة الشركات ودعم. طفل كل عن يورو 300 بقيمة لألسر وافزح ومنح أشهر 6 ؼبدة اؼبضافة
 الصناعة لشركات االربادية الرابطة تقدير أشارت. يورو مليار 25 بقيمة تقدر مساعدات عرب األزمة من اػبروج
 أؼبانيا أقرهتا اليت نقاذاإل حزمة من بالرغم ،%6.5 بنسبة حقيقيا انكماشا سيشهد األؼباشل االقتصاد أف إذل األؼبانية
 توقعت كما. ملحوظ بشكل سينخفض اؼبنتجات على الطلب أف إذل التقرير وأشار. كورونا تداعيات ؼبواجهة
 .2اؼبستهلكُت عند االستهالكي اؼبزاج على الرابطة وذكرت ،%12 تقارب بنسبة الواردات تراجع الرابطة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (: الفرص والتحديات 19ة، ريادة األعماؿ الرقمية ظل جائحة كورونا )كوفيدد. حفيظة سليماف الرباشدي 1

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2021.5?crawler=true  مرجع
 2021 04 26سبق ذكره

(: الفرص والتحديات 19د. حفيظة سليماف الرباشدية، ريادة األعماؿ الرقمية ظل جائحة كورونا )كوفيد 2
https://www.qscience.com/content/journals  .2021 04 26مرجع سبق ذكره 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2021.5?crawler=true
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2021.5?crawler=true
https://www.qscience.com/content/journals
https://www.qscience.com/content/journals


ائحة كورونا ضمن بيئة االعمال فصل االول : االدبيات النظرية والتطبيقية للتعامالت االلكترونية في ظل جلا
 إلى االعمال

 

 
29 

 (لدراسات السابقة ا )االدبيات التطبيقية:  المبحث الثاني
 كانت الدراسات السابقة تركز على موضوع دراسة حسب ما مت االطالع عليو  

 غة العربية لالمطلب االول : الدراسات بال
ػػػػ دراسة مصطفي طويطي ، عبد اللطيف أوالد حيمودة ، عبد الرحيم شنيٍت، : أساليب قياس التعامالت  1

 ـ 2019،  01العدد 10دفاتر االقتصادية  اجمللد التجارية االلكًتونية ػػػػ ؾبلة ػػػػ 
الدراسة إذل التطورات اليت شهدهتا التعامالت التجارية من خالؿ ظهور االدوات والتقنيات االلكًتونية  تىدف

 واالنظمة الرقمية وربويل االمواؿ وتبادؿ الوثائق االلكًتونية بشكل مباشر .  
 وقد توصلت ىذه الدراسة إذل ما يلى :

  ساء قواعد تكنولوجية يف االعالـ األرل تدخل التجارة االلكًتونية ضمن الربامج التكوينية .إر 
 . عدـ وجود مواقع كافية للتعامالت التجارية االلكًتونية على اؼبستوى العادل العريب 
  مات.  اغباجة إذل وجود تعاوف وتنسيق بُت الدوؿ العربية يف ؾباؿ الصناعة االلكًتونية واستثمار اؼبعلو 

واؼبتوسطة اعبزائرية :  غَتةصالدراسة غرزوذل إيباف، العوامل اؼبؤثرة على تطبيق التجارة االلكًتونية يف اؼبؤسسات ػػػػػػ  ػ2
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  حةو أطر بعض اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بسطيف ػػػػػػ اعبزائر ػػػػ دراسة ميدانية على 

، جامعة فرحات  وتسيَت اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة واؼبوسومة اقتصادة ، زبصص علـو يف العلـو االقتصادي
مناقشة االشكالية التالية : ماىي العوامل اؼبؤثرة على تطبيق إذل الدراسة  حاولت ،ـ 2018، 01عباس سطيف 

 ؟ التجارة االلكًتونية يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية
ربليل ظاىرة التجارة االلكًتونية ودراسة واقعها يف اعبزائر وأىم العوامل اؼبؤثرة على ىدفت الدراسة إذل      

 فبارستها يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية يف ظل العوؼبة واالقتصاد الرقمي 
ة والنهوض اؼبتوسطة ؼبواكبة العوؼب الصغَتة تنتهجها اؼبؤسسات كاسًتاتيجيةتبياف مكانة التجارة اإللكًتونية   

 الرقمي؛ باالقتصاد الوطٍت يف ظل التحوؿ كبو االقتصاد
 ـبتلف تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكًتونية يف بعض اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائريةمعرفة 

 توصلت الباحثة يف أخر دراستها إذل النتائج التالية: 
 باليد اإللكًتونية من  التجارة تطبيق لعملية كافية  موارد الدراسة ؿبل واؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات ربوز

يف حُت ال ربوز ىذه اؼبؤسسات اليد  العاملة ذات اؼبعرفة واػبربة الكافية بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ،
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اإللكًتوشل تعترب  اؼبوقع تكاليف إنشاء العاملة الكفأة يف ؾباؿ الدعم التقٍت لتكنولوجيا اؼبعلومات كما أف
 .ولةغَت مقب

  العامة اسًتاتيجيتهاالتجارة اإللكًتونية ضمن  اسًتاتيجيةال تقـو اؼبؤسسات ؿبل الدراسة بإدراج. 
صراع كريبة ، واقع وأفاؽ التجارة االلكًتونية يف اعبزائر ، دراسة حالة موقع وواد كنيس وموقع  دراسةػػػػػػػ  3

guiddini اسًتاتيجيةتَت يف العلـو التجارية زبصص ، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجس  ،
 التجارة االلكًتونية يف اعبزائر؟  استخداـ ما مديوقد سبحورت االشكالية ىذا البحث  ،ـ 2014جامعة وىراف 

من اؼبفاىيم اعبديدة يف العادل االقتصادي ،  باعتبارىاالدراسة اذل إلقاء الضوء على التجارة االلكًتونية  ىدفت     
 االقتصاد اعبزائري للتجارة االلكًتونية ، وما ىي اػبطط اليت تتبناىا اعبزائر العتماد ىذه التجارة  استخداـوواقع 

 وقد توصلت ىذه الدراسة إذل ما يلى :
  التجارة االلكًتونية بدأت تنافس نظَتهتا التقليدية ، وعلى الرغم من ىذا الزالت اعبزائر تعاشل صعوبة يف

 كثقافة أسلوب حياة للمواطن اعبزائري   واعتمادىاااللكًتونية  التكاليف مع التجارة
  اعبزائر تعاشل تأخر كبَتا لذلك  عليها االسراع بالنهوض باقتصادىا ؼبواكبة التطورات اغباصلة يف العادل

 وفتح اجملاؿ على مصراعيو للتجارة االلكًتونية .
 غة االجنبية لبال المطلب الثاني : الدراسات

1-Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, Model for Electronic Commerce Adoption 

for Small and Medium Sized Enterprises, 2012 
 خالؽبا من مت وقد ، واؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات يف االلكًتونية التجارة لتبٍت مبوذج بناء إذل الدراسة ىدفت
 التنظيمية العوامل يف واؼبتمثلة داخلية عوامل:  قسمُت إذل قسمت اليتو  التبٍت عملية على اؼبؤثرة العوامل أىم ربديد

 اػبارجية العوامل أما ، والثقة التنفيذية ملاالعو  ، الفردية العوامل ، التكنولوجية العوامل ، االدارية العوامل ،
 . التنافسي والضغط الصناعة ، اغبكومي الدعم:  يف فحددت

2- Amitrajit Sarkar, e-commerce adoption and implementation in SME’s: an analysis 
  of factors, 2007 

  التجارة نظاـ وتطبيق تبٍت على تؤثر اليت العوامل معرفة إذل يهدؼ الدراسة ىذه خالؿ من الباحث كاف
 اإللكًتونية يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة وقد مت التواصل إذل النتائج التالية : 
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  ح اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تطبيق التجارة االلكًتونية هبب أف تقـو بعملية التخطيط حيت تنج
 اعبيد ؽبا قبل الشروع بعملية التنفيذ .

 نظاـ  امتالؾواؼبتوسطة اليت ترغب يف تطبيق التجارة االلكًتونية يتطلب منها  إف اؼبؤسسات الصغَتة
 للتجارة االلكًتونية . 

 االلكًتونية يف االتصاؿ، الزبائن والعارضُت، كما  واؼبتوسطة للتجارة صغَتةال اؼبؤسسات تستخدـ
 تستخدمهما يف بيع السلع واػبدمات واالعالف عنها .

  االلكًتونية تتمثل يف : قلة رؤوس االمواؿ ، تكلفة اؼبنتجات ،  التجارة إف العوامل اليت تعيق عملية تطبيق
 االمن واػبصوصية والثقة يف اؼبنتج .

3 - Ayokulne Ilesanmi, Issues and barriers affecting the development of e-commerce 
in developing countries:a Nigerian perspective, 2007 

ؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة النيجَتية ، الدراسة إذل ربديد أنبية انتهاج التجارة االلكًتونية من طرؼ اؼب ىدفت
 إذل النتائج التالية : خالؽبا من التوصل مت وقد التنفيذ بعملية الشروع عند تواجهها اليت عراقيلإذل أىم ال باإلضافة
 بنيها ؼبنهج التجارة واؼبتوسطة من خالؿ ت اؼبؤسسات الصغَتة ربصلها اليت الفوائد من العديد ىناؾ

 أنظمة يف الفعالية قيقرب الطلب، حبجم الدقيق التنبؤ اإلنتاجية، الكفاءة : ربقيقااللكًتونية، أنبها
 التسيَت، زيادة النطاؽ السوقي للسلع واػبدمات إذل تقليص التكلفة وزيادة اؼببيعات.

إف اىم العراقيل اليت تواجو اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة النيجَتية يف تبٍت أسلوب التجارة االلكًتونية تتمثل يف 
االمواؿ الالزمة الستخداـ التكنولوجيات اغبديثة للمعلومات االمن واػبصوصية اؼبتعلقة بالزبائن من جهة ، وقلة 

 واالتصاؿ من جهة أخرى . 
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 التشابو واالختالف بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة  جوالمطلب الثالث : أو 
دراستنا  السابقة وأىم ما ميزىا عن ومن خالؿ اعبدوؿ اؼبوارل سوؼ نبُت ما مت االستفادة منو من ىذه الدراسات

 اغبالية : 
 السابقة بالدراسات مقارنة الحالية الدراسات I- 3:  رقم الجدول

أوجو التشابو بُت ىذه  عنواف الدراسة 
 الدراسة والدراسة اغبالية 

 الدراسة ىذه االختالؼ بُت
 اغبالية والدراسة

 عبد ، طويطي مصطفي ػػػػػػ دراسة1
 الرحيم عبد ، حيمودة أوالد اللطيف
 التعامالت قياس أساليب:  شنيٍت،

 دفاتر ػػػػ ؾبلة ػػػػ االلكًتونية التجارية
 ، 01العدد 10 اجمللد  االقتصادية

 ـ2019

على التقنيات التعرؼ 
والتطورات اليت شهدهتا 
التعامالت التجارية واالنظمة 

 الرقمية.

ركزت ىذه الدراسة على ترقيية 
كًتونية يف العادل التجارة االل

بصفة عامة والوطن العريب بصفة 
خاصة، أما الدراسة اغبالية 
فركزت على فعالية نظاـ الدفع 
االلكًتوشل و نظاـ تقدصل 

 الطلبيات على اؼبوارد البًتولية 

 العوامل إيباف، غرزوذل دراسة ػػػػػػ ػ2
 االلكًتونية التجارة تطبيق على اؼبؤثرة

 ؼبتوسطةوا ةَت غالص اؼبؤسسات يف
 بعض على ميدانية دراسة:  اعبزائرية

 واؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات
 مقدمة أطروحة ػػػػ اعبزائر ػػػػػػ بسطيف

 العلـو يف علـو دكتوراه شهادة لنيل
 وتسيَت اقتصاد زبصص ، االقتصادية
 واؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات
 عباس فرحات جامعة ، واؼبوسومة

 ـ 2018 ،01 سطيف
 

ى مدي تطبيق التعرؼ عل
التعامالت االلكًتونية 
والتوجو كبوى االقتصاد 

 الرقمي، ؿبل الدراسة 

الدراسة على ؾبموعة  ىذه ركزت
من العوامل ترتبط بالبيئة الداخلية 
للمؤسسة واؼبتمثلة يف خصائص 
اؼبسَتين وخصائص اؼبؤسسة ، 
أما الدراسة اغبالية ركزت على 

 الطلبيات علي تطبيق نظاـ تقدصل
 جائحة ظل يف ع االلكًتوشلوالدف

   كورونا
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 واقع ، كريبة صراع دراسة ػػػػػػػ 3
 اعبزائر يف االلكًتونية التجارة وأفاؽ

 كنيس وواد موقع حالة دراسة ،
 مقدمة مذكرة ، guiddini وموقع
 شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل

 زبصص التجارية العلـو يف ماجستَت
 2014 وىراف جامعة ، إسًتاتيجية

 ـ

تعرؼ على كيفية استخداـ ال
التعامالت االلكًتونية ، 
وماىي اػبطط اليت تتبناىا 

 العتماد ىذه التعامالت 

الدراسة على البنية  ىذه ركزت
التحتية لالتصاالت لالزمة ليبٍت 
التعامالت االلكًتونية يف اعبزائر 
، اما الدراسة اغبالية ركزت على 
مواكبة اؼبستجدات االقتصادية 

الندماج يف االقتصاد اغبديثة وا
 الرقمي يف ظل جائحة كورونا  

4-Fatima Ajmal, 
Norizan Mohd Yasin, 
Model for Electronic 
Commerce Adoption 
for Small and Medium 
Sized Enterprises, 

2012 
 

بناء نظاـ خاص ليتبٍت 
العامالت االلكًتونية يف 

 اؼبؤسسات 

ركزت ىذه الدراسة على ؾبموعة 
 الداخلية بالبيئة ترتبط العواملمن 

 خصائص يف واؼبتمثلة للمؤسسة
 اؼبؤسسة،  و خصائص اؼبسَتين

على  ركزت اغبالية الدراسة اما
 ظل يف فعالية الدفع االلكًتوشل

     كورونا جائحة

- 5-Amitrajit Sarkar, 
e-commerce adoption 
and implementation in 

SME’s: an analysis 
  of factors, 
2007 

تبٍت وتطبيق نظاـ التعامالت 
 االلكًتونية يف اؼبؤسسات 

على االمن  الدراسة ىذه ركزت
واػبصوصية والثقة يف اؼبنتج ، اما 
 الدراسة اغبالية ركزت على فعالية

 جائحة ظل يف االلكًتوشل الدفع
    . كورونا

6-Ayokulne Ilesanmi, 
Issues and barriers 
affecting the 
development of e-
commerce in 

التعرؼ على أنبية انتهاج 
مالت االلكًتونية من التعا

 .  طرؼ اؼبؤسسة

الدراسة إذل تقليص  ىذه ركزت
االزمة الستخداـ  التكلفة

التكنولوجية اغبديثة ، اما الدراسة 
اغبالية ركزت على توفَت اؼبعدات  

زمة لالستخداـ التكنولوجية لال
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developing countries:a 
Nigerian perspective, 

2007 

 .    كورونا جائحة ظل اغبديثة يف

 : من إعداد الطالب بناء على الدراسات السابقة  المصدر

ربقيق و  د حاجات ورغبات قياس مدي تبٍت التعامالت االلكًتونية يف ربديلشركة نفطاؿ  ؿ دراستنامن خال   
وىذا ما سنتطرؽ إليو يف الدراسة  رباح يف ظل جائحة كرورنا، وأنبية التكنولوجيا يف ربقيق االللزبائن الطلبيات

  .اؼبيدانية
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 خالصة الفصل االول : 
مفادىا أف التعامالت من خالؿ دراستنا ؽبذ الفصل الذي تضمن اؼبفهـو العاـ للتعامالت االلكًتونية،       

 : االلكًتونية ىي

 ونيةااللكًت  االدارة كبو العاملُت اللتزاـ فزؿب. 

  كبَت غباجات وطموحات ـبتلف االطراؼ  اىتماـأعطى. 

 يف االدارة. لوسائل االلكًتونية اؼبتطورة اليت وفرهتا ثورة اؼبعلومات واالتصاالتا كل  استخدـ 

 قباز اؼبعامالت التجارية من بيع وشراء اؼبنتجات وتبادؿ اؼبعلومات بُت البائعُت واؼبشًتينإ. 

  من العمليات ما قبل الشراء وإذل ما بعد البيع. غَتىا و ذبارية عقد صفقات و روابط 

 .توفَت اعبهد و الوقت للزبائن 

 .تطوير االقتصاد الرقمي يف ظل جائحة كورونا 
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 تمهيد:
بَت على قطاع احملرقات الذي يبثل اؼبصدر األساسي إلراداتو ما هبعلو يعتمد االقتصاد اعبزائري بشكل ك    

يورل لو أنبية كبَتة ويعوؿ عليو بإنشاء مؤسسات ضخمة وزيادة االستثمار فيو، ومن بُت اؼبؤسسات اليت تنشط  يف 
مراحل يف إنشائها ىذا القطاع قبد مؤسسة نفطاؿ اؼبؤسسة الوطنية لتوزيع وتسويق اؼبواد البًتولية اليت مرت بعدة 

 وإعادة تنظيمها وىيكلتها على اؼبستوى الوطٍت .
ملح ال بد منو يف ظل جائحة كورونا من أجل االستمرار  اوكما تطرقنا سابقا فاف التعامالت االلكًتونية أصبح أمر 

 .النقاط التاليةوالبقاء، وبالتارل ارتأينا يف ىذا الفصل إسقاط الدراسة النظرية على مؤسسة نفطاؿ وذلك من خالؿ 
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 المبحث االول : لمحة عامة عن مؤسسة نفطال 
يف  تعترب نفطاؿ من أىم اؼبؤسسات الوطنية االقتصادية قياسا للقطاع الذي تعمل فيو حيث يتمثل نشاطها     

 الغاز ، اؼبطاط ، الزفت ،......إخل .، الزيوت، توزيع وزبزين وتسويق الوقود

 عريف عام للمؤسسة االملب االول : تطالم
ربتل اؼبرتبة  إذاؼبؤسسات العمومية يف اعبزائر  أىممؤسسة نفطاؿ من  : نفطال مؤسسة مفهومالفرع االول: 

يقدر بػػػ  برأظباؿ أسهمذات  ةمؤسسة عمومية بعد سونطراؾ ، و ىي مؤسسة ذباري كأحسنة  نيالثا
 وؽ احملروقات يف اعبزائردج تابعة جملمع سونطراؾ احملتكر لس 40.000.000.000.00

الوطنية لتكرير  إذلالذي دبوجبو اكبلت اؼبؤسسة  25/08/1987يف  89 - 87ت دبوجب اؼبرسـو  ر ؽ أنشأ
   NAFTEC اؼبنتجات البًتولية

 . 1مهمتها توزيع و تسويق اؼبنتجات البًتوليةاؼبؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع اؼبنتجات البًتولية :  NAFTALو
 اؿ ىي تسمية مكونة من جزأين نبا :و كلمة نفط

 « NAFT »نفط: لفظ عاؼبي للتعبَت عن البًتوؿ 
  « AL-Algérie »اؿ: اغبرفُت األولُت لػػػػ اعبزائر 

 و بالتارل، فإف كلمة نفطاؿ تعٍت " نفط اعبزائر"
تلعبو، فهي ربتكر الذي  االسًتاتيجيالوطٍت باعتبار الدور  االقتصادمن أعمدة  تعتربإف مؤسسة نفطاؿ        

 .2الوطٍت لالقتصادتوزيع اؼبواد البًتولية يف الوطن، و ىذا ما جعلها القلب النابض 
إدارة  12" و الذي يتمثل يف SIEGEؼبؤسسة نفطاؿ تعتمد على  نظاـ اؼبركز الرئيسي " التنظيميةإف البنية 

 :3مركزية و  اليت تنقسم كما يلي
لها باؼبركز الرئيسي بالشراقة و ىي مكلفة دبراقبة و تنظيم نشاط ( إدارة توظيف توجد ك11عشر ) إحدى

 الوحدات اليت ىي ربت سلطتها اؼبباشرة.
 العمليات و اؼبتمثلة يف إدارة الطَتاف و البحرية اؼبوجودة يف دار البيضاء.

                                                           
 ة والوسائل العامةبناء على معطيات عماؿ قسم اإلدار  1
 قسم اإلدارة والوسائل العامة ، مرجع سبق ذكره 2
 قسم اإلدارة والوسائل العامة، مرجع سبق ذكره. 3
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 : إذل( وحدة تقسم حسب مهامها 57اذل جانب اؼبركز الرئيسي للمؤسسة )
 ( وحدة عرب كامل تراب الوطٍت.48)وحدات التوزيع و عددىا 

 ( وحدات متمركزة يف كل من " سكيكدة، جباية، وىراف و اعبزائر العاصمة "04وحدات اؼبوانئ و عددىا )
 ( وحدات و ىي :04وحدات الصيانة و عددىا )

 وحدة الغرب ) وىراف (.
 (. قسنطينةوحدة الشرؽ ) 

 وحدة الوسط ) اعبزائر (.
 عود (.وحدة اعبنوب ) حاسي مس

  وحدة نفطاؿ لإلعالـ اآلرل ) اعبزائر العاصمة (
  المؤسسة نظام تطورالفرع الثاني: 

 نفطاؿ إذل ربويلها و سونطراؾ من الكربونات( GPL) مشاريع إدخاؿ:  1983
 (UND) اؼبنتوجات ـبتلف لتوزيع ىذا و لنفطاؿ وحدة( 48) انشاء:  1984

CLP : 21 District 
GPL : 19District 

 UNM الصيانة وحدات مهاـ ربديد دةإعا
  UNP وحدات 04 أربع إذل(  TRASIT) الدورل العبور مهاـ تنظيم و ذبميع إعادة

 ( :02) فرعُت على البًتولية اؼبواد توزيع التصفية، نشاط فصل:  1987 
 تكريره و البًتوؿ بتصفية مكلفة: نافتاؾ

 .البًتولية اؼبواد تسويق و توزيع مهمتها: نفطاؿ 
 ". للمؤسسة الثقافية و االجتماعية النشاطات"  مركزية ال:  1989
 .متصلة وحدات و اؼبواد شبكة لدراسة إتباعا نفطاؿ وحدات بعض توحيد:  1992
 " السعر و التكلفة"  نشاط مركزية ال: 1996

 اػبارجيػػػػػػػػة مديرية فصل
 " الزبائن و اؼببيعات احملركات،"  نشاط إعالـ مركزية ال
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 ( DPP)العماؿ ضباية مديرية إنشاء: 1997
 .الوحدات مستوى على الداخلية اغبماية ـبطط إنشاء
 ( UND) اعبمركية باؼبهاـ اؼبكلفة نفطاؿ وحدات فصل

 ( DCF) للمالية اؼبركزية اؼبديرية تنظيم إعادة و الصناعية للحماية خلية إنشاء:  1998
 ( AVM, GPL, CLPB)  اؼبديريات فصل

 ". باالتصاؿ مكلفة"  باؼبديريات متصلة مكاتب ءإنشا:  1999
 .اؼبركزي األرشيف ىيكل تنظيم و إنشاء
 (  GPL – CLPBGPL) قسمُت إذل( LOG/END) نشاطات ربويل
 .اعبزائر(  UND)  القاعدة وحدة و بومرداس(  UND)   وحديت ارتباط
 ( . GPL)  وحدة و الشرؽ(  UNM)  وحديت ارتباط

 .ورقلة(  UND)  القاعدة وحدة و اعبنوب(  UNM)  وحديت ارتباط 
 .اآلرل اإلعالـ ؼبعاعبة مركز خلق و اآلرل اإلعالـ مركز حل:  2000
 (. CLP)  ؼبناطق(  CLP)  لقسم عاـ ىيكل زبطيط

 (.DAISC)  الثقافية و االجتماعية الشؤوف اؼبديرية تنظيم إعادة
 .الزفت قسم إنشاء

 . اؿباالتص مكلف عمل منصب خلق:  2001
 (.CLP) لقسم اؼبفصل التنظيم
 (.CLP)  قسم مقر يف التغيَت

 (.GPL) لقسم اؼبفصل التنظيم
 (.GPL) قسم مقر يف التغيَت

 .الزفت لقسم اؼبفصل التنظيم
 . à 607-5 5-623:  رقم قرار( GPL) ؼبناطق اؼبفصل التنظيم
 . à 624-5 5-642:  رقم قرار)(  ؼبناطق اؼبفصل التنظيم
 . A و B نوعُت يف( GPL) قمناط ترتيب
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 . A و B نوعُت يف( CLP) مناطق ترتيب
 " اؼبدية و بسكرة، البويرة، بوعريريج، برج"  من كل يف( CLP) قسم إنشاء
 ( . ADM)  ؼبديرية مفصل تنظيم إعادة
 .الزفت قسم و اؼبالية و  اإلدارية اؼبديرية تنظيم إنشاء

 .الزفت قسم و ؼباليةا و اإلدارية اؼبديرية تنظيم إعادة: 2002
 .1(GPL) لقسم اؼبقر مديرية تنظيم إعادة

 المطلب الثاني : دور و مهام مؤسسة نفطال :
 دور مؤسسة نفطال: الفرع االول:

 تنظيم و تطوير النشاط التجاري و توزيع اؼبواد البًتولية و مشتقاهتا.
 ٍت.زبزين و نقل اؼبنتجات البًتولية لتسويقها على مستوى الًتاب الوط

 السهر على تطبيق و احًتاـ اؼبقاييس اؼبرتبطة حبماية الصناعة.

 السهر على تنفيذ و احًتاـ قوانُت اغبماية الداخلية للمؤسسة.
 للمواد البًتولية. االستهالؾو  االستعماؿالقياـ بكل دراسات السوؽ دبا فيها 

بتوزيع و تسويق  االجتماعيو  االقتصاديتأمُت صيانة مؤسسة نفطاؿ مكلفة داخل إطار اإلقليم الوطٍت للتطور 
 اؼبنتجات البًتولية دبا يف ذلك العتاد و التجهيزات.

 .2اغبرص على ربسُت و مراقبة الكميات و اؼبواد اؼبتعلقة هبا
و لقد وضعت شركة ؾبموعة من الوسائل و اإلمكانيات ربت تصرؼ عماؽبا لتسهيل اقباز مهامها و ىي  

 :3كالتارل
 دع لتوزيع و زبزين الوقود و الزيوت و العجالت اؼبطاطية.مركز و مستو  67
 مصنع لتعبئة غاز البًتوؿ. 44
 وحدة لصنع الزفت. 16

                                                           
 قسم اإلدارة والوسائل العامة ، مرجع سبق ذكره 1
 قسم اإلدارة والوسائل العامة ، مرجع سبق ذكره 2
 قسم اإلدارة والوسائل العامة ، مرجع سبق ذكره 3
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 مستودع لتموين اؼبراكز البحرية. 55
 مستودع متصلة دبصلحة زبزين الغاز و البًتوؿ اؼبميع. 59

 ؿبطة خاصة. 901ؿبطة للخدمات منها:  1576
 وسيلة للصيانة. 1750سيارة نقل و توزيع و  3250

 ؿبطة بيع للغاز و البًتوؿ اؼبميع. 14550
 كلم طوؿ أنابيب للمواد النصف مصنعة و غاز البًتوؿ اؼبميع.   380

 مهام الهيئات لشركة نفطال:الفرع الثاني : 
 اللجنة التنفيذية:

يداف التسيَت " الشراكة، الكربى اػباصة بتطور الشركة، خاصة يف اؼب االسًتاتيجيةمكلفة بتحديد احملاور         
 ، األمن "االستثمار

 اللجنة اؼبدبرة :
 مكلفة دبساعدة اؼبدير العاـ يف تسيَت و مراقبة أنشطة الشراكة.   

 اؼبستشاروف و اؼبساعدوف :
فيما ىبص األنشطة الدولية و  االسًتاتيجيمكلفوف دبساعدة رئيس اؼبدير العاـ يف الوظائف اليت فيها ازباذ القرار 

 لعالقات مع الصحافة و اإلعالـ.ا
 اؼبديريات التنفيذية :
 . (DESPE) االسًتاتيجيةاؼبديريات التنفيذية 

 التخطيط و وضع تنظيم خاص بالشركة.
 القياـ بدراسات اقتصادية.

 .اسًتاتيجيةمراقبة 
 تسيَت و متابع تطورات اؼبشاريع.

 اؼبديرية التنفيذية اؼبالية :
 كة عن طريق التأكد من تسوية كل اغبسابات و ىذا دبراجعة نتائج الدورة و إعداد اؼبيزانية.تأمُت السَت حملاسبة الشر 

 تأمُت و متابعة اغبالة اؼبالية للشركة ) اػبزينة، احملاسبة العامة، الضرائب و التأمُت (.
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 .االستثمارو  االستغالؿتأمُت  ربقيق برنامج 
 ؿباولة تطبيق السياسات اؼبالية و احملاسبة.

 :(DERH)للموارد البشرية  اؼبديرية التنفيذية
 وضع سياسات التسيَت اؼبوارد البشرية ) برامج التكوين، قانوف العمل....اخل (

 تنفيذ احتياجات الشركة للموارد البشرية بشكل عاـ.
 وضع أنظمة للتحفيز كًتقية العامل و تقدصل مكافآت.

 ديريات حسب احتياجات الشركة.ربط و إحصاء برامج لتكوين اإلطارات ؼبختلف اؼب
 إجراء اختيار العماؿ للتشغيل أو تكوين إطارات الشركة أو القياـ بالًتقية و تكوف مضبوطة بقوانُت.

 اؼبديريات اؼبركزية :
 :(DCES)اؼبديرية اؼبركزية للبحث و التطوير 

 القياـ بعمليات البحث و التطوير يف اجملاؿ التكنولوجي.
 ة ؼبر دو دية مشاريع الشركة يف ميادين " النقل، الصيانة، التوزيع....اخل "القياـ بدراسات أولي

  (DCASC)اؼبديرية اؼبركزية ؼبراقبة و مراجعة اغبسابات 
تنفيذ مهاـ اؼبراقبة و مراجعة اغبسابات من خالؿ ؾبمل ىياكل الشركة و اؼبسانبة يف ربسُت و تطوير أنظمة 

 اإلجراءات و النماذج.
 : (DCHSEQ)ركزية لألمن الصناعي و احمليطاؼبديرية اؼب

وضع قوانُت و تعليمات خاصة باألمن الصناعي خصوصا يف ؾباؿ التخزين و توزيع اؼبنتجات البًتولية، باإلضافة 
 إذل ربديد النماذج و اإلجراءات اؼبتعلقة حبماية احملط.

  (DACASC)و الثقافية  االجتماعيةاؼبديرية اؼبركزية للشؤوف 
 و الثقافة. االجتماعيةة يف وضع سياسات الشركة يف اجملاؿ الشؤوف اؼبشارك

 التطوير اؼبستمر لوظائف الصحة، الرياضة، و الثقافة يف الشركة بوضع برامج و اسًتاتيجيات. 
 للعماؿ. االجتماعيةلتحسُت الوضعية  االجتماعيةتنمية السياسات 

 اغبرص بصفة دائمة على الصورة اعبيدة للشركة.
 ة الدعم :مديري
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   (DCRP)مديرية اإلعالـ و العالقات العمومية 
 القياـ بدراسة السوؽ و ربديد صبلة األعماؿ اؼبرتبطة بتطوير مبيعات اؼبنتجات السوقة من طرؼ الشركة.

 مديرية اإلعالـ و العالقات العمومية )(:
نشآت، سائل النقل و السهر على اغبفاظ و تقـو بتسيَت و مراقبة صبيع اؼبمتلكات اليت حبوزة الشركة من مباشل، اؼب

 عليها و صيانتها.
 مديرية اإلدارة العامة :

 مهمتها تسيَت اعبيد لليد العاملة و وضع الوسائل و اإلمكانيات الضرورية لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة.
 توفَت الوسائل الضرورية للسَت اغبسن لألنشطة و تنميتها.

 حظَتة السيارات.
 الفػػػػػػػروع :

 :(CRB)فروع الوقود  
  (BITUMES)و الزفت  (AVM)يػضػم اؼبػوانئ و اؼبػطارات 

 ضماف سبوين و تسويق عرب كافة الًتاب الوطٍت.
 الوطنية بتموين و توزيع الوقود يف أحسن الظروؼ. االحتياجاتتغطية 

 ن.ربط و مراقبة وظائف التوزيع، التخزين، النقل، الصيانة و التموين يف كل أكباء الوط
 الفروع التجارية :

 ضماف تسويق اؼبنتجات عرب كافة الًتاب الوطٍت.
 ربط و مراقبة وظائف التوزيع، التخزين، النقل، الصيانة و التموين يف كل أكباء الوطن.

و ىو الفرع الذي استقبلٍت من اجل القيم بالًتبص التطبيقي و الذي خصصت لو دراسة تقديبية خاصة بو يف 
 اؼببحث القادـ. 

 فروع غاز البًتوؿ اؼبميع :
تقـو بتحليل  و وضع سياسات و اسًتاتيجيات خاصة بوظائف التموين، التخزين، التوزيع و بيع منتجات غاز 

 البًتوؿ اؼبميع.
 فرع النشاط الدولة :
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 يضمن حسن عمالت التسوؽ مع الدوؿ األجنبية.
 بفضل بًتوؽبا و غازىا فلقد استطاع وطننا أف ينمو تكوف احملروقات الثروة الرئيسية الطبيعية للجزائر          

 بفضل البًتوؿ و الغاز.
لذلك هبب أف ننتهز الفرصة اليت أتيحت لنا بفضل ىذه الثروات و ننمي كل الطاقات الالزمة للتسيَت الصحيح 

 ؽبذا القطاع.
 .1و يف اإلطار ربديدا، صار اختياريا متجها تلقائيا كبو مؤسسة نفطاؿ

 الث : تحليل الهيكل التنظيمي لوحدة نفطال غرداية المطلب الث
 تقديم عام للوحدة  الفرع االول:

، وحدة نفطاؿ الواقعة باؼبنطقة الصناعية لوالية غارداية التابعة للمؤسسة الوطنية للتسويق وتوزيع اؼبواد البًتولية   
عامل غَت  80دائمُت وعامل  320 ايهدول CLP سائق بالنسبة غبقل 107عامل من بينهم  642تشغل 

كلم  من   160.000األغواط ضمن مساحة مقدرة بػ و دائمُت وىي تنشط لتغطي حاجة كال من والييت غارداية 
 :2اؼبواد البًتولية التالية 

 Carbirone ..............................................................................Cالوقود 
  -NORMAL. ESS .........................................................عادي ....... نزينب
 -SUPER.ESS .............................................................فبتاز .......... نزينب

 Gasoil..............................................................اؼبازوت .......................
 Fuel-Oil....................................................فوؿ واؿ ..............................

 Kerosene................................................................كَتوزاف .................
 Lubrifiants ... .........................................................................Lالزيوت 

                                          Iubrifiants pour automobiles ..............................................زيوت السيارات
 Iubrifiants Iindustriels ....................................................... زيوت صناعية 

                                                           
 دارة والوسائل العامة ، مرجع سبق ذكرهقسم اإل 1
 بناء على معطيات عماؿ مصلحة اإلعالـ اآلرل  2
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             Pneumatique .........................................................................Pاؼبطاط 

 للسيارات والشاحنات  اؼبطاطيةيوفر ـبتلف أنواع العجالت  
 بالنسبة ؼبركز التخزين فهو يوفر اإلسفلت بأنواعها : 

ditumes routier  

ditumes en reets 80 /100 

ditumes fiuidifie 180/ 250/ 400/ 1000/ amioniques 

ditumes appellation industrielles 

ditumes soufflees85/25/59/40/135/6 

ditumes pour lorotation des eamslesation 

ditumes laurochages 

amail ditumuesc emulsi surtbllesc 

tall-oil 
 يوفر اؼبواد التالية :  GPLخزين كز التر بالنسبة ؼب

 قارورات غاز البوتاف والربوباف 
 توفر ىذه اؼبواد لتلبية اغباجة احمللية بقدرة زبزين نلخصها يف اعبدوؿ التارل:

 للوحدة التخزينية القدرة II1-:رقم الجدول
 CLP Bitumes GPL اغبقوؿ 

 13بوتاف  اإلسفلت  اؼبطاط  الزيوت الوقود اؼبادة 
 كلغ

 35روباف ب
 كلغ

الكمية 
 اؼبخزنة 

 300.000 طن2000 3ـ4280
 وحدة

 2.000 80.000 طن1000

 40 32 30   20 فًتة اليـو 
 2012 اؼبصدر : مصلحة األعالـ اآلرل

يتم استخداـ الكميات اؼبخزنة لتغطية اإلنتاج اليومي للوحدة خالؿ الفًتة اليت يغطيها مع التوريد اؼبستمر ؽبا    
 انقطاع يف اإلنتاج وتتمثل القدرة اإلنتاجية اليومية ؽبا: لضماف عدـ 
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 للوحدة اليومية اإلنتاجية القدرة II2-:   رقم الجدول
 CLP Bitumes GPL اغبقوؿ 

 كلغ  35بروباف  كلغ  13بوتاف  اإلسفلت  اؼبطاط  الزيوت الوقود اؼبادة نوع 

الكمية 
 اؼبخزنة 

 2500 2500 300   3ـ 216

 يـو13 يـو13 يـو 1   يـو 1 فًتة اليـو 
 2012اؼبصدر : مصلحة األعالـ اآلرل

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة  تحليل الفرع الثاني:
تسَت إدارة اؼبؤسسة نفطاؿ من طرؼ اؼبدير العاـ للمؤسسة والذي يتواجد باؼبديرية بالشراقة، والذي يوكل       

  ة كامل الًتاب الوطٍت ومن بُت ىذه الوحدات وحدة غاردايبعض اؼبهاـ إذل مدراء يرأسوف وحدات فرعية تتوزع عرب
 واليت سوؼ كباوؿ تفصيل ىيكلها التنظيمي فيما يلي:
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  الهيكل التنظيمي لمقاطعة التسويق العام بغارداية II-1 :الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مركس الخوزيع حمنراسج     مركس الخوزيع أدرار                                       مركس الخوزيع األغواط                                        

 

 

 مركس الخوزيع وحذة الخكرير                محطاث الخذماث                                              ورشاث الصيانت                               

 

 مركس الخوزيع حقرث                  محطت الخذماث                         ورشت الصيانت               

   

 ورشت شبكت األغواط         

 مركس الخوزيع جانج                      

 

 ورشت شبكت ورقلت           

       

 المطاطيت العجالث و السيوث مركس                                                                                                                         

 
 
 

 مصلحة اإلعالـ اآلرلإعداد الطالب بناء على اؼبعلومات اؼبعطاة يف  اؼبصدر:

  مدٌر الوحدة

 السكرتارٌة 

  قسم النقل و التقنٌة

 اإلعالم اآللً   مصلحة

  إطار فً الدراسات

  مسإول أمن داخلً

  مسإول أمن

  ورشة الشبكة

قسم اإلدارة و الوسائل 

 العامة
  المالٌة و المحاسبة قسم  قسم التسوٌق

  مركز التوزٌع بغرداٌة

  الوكالة التجارٌة باألغواط  الوكالة التجارٌة بؤدرار  الوكالة التجارٌة ورقلة

 محطات التوزٌع
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 يح ما يلي: ومن خالؿ الشكل السابق يبكن توض 
 الهياكل األساسية :

يبثل أعلى سلطة ويشرؼ على اإلدارة مع ـبتلف اؼبصاحل األخرى حيث يقـو بإصدار األوامر   مدير الوحدة  :
 وازباذ القرارات لتحقيق األىداؼ العامة اؼبسطرة . 

ودراستها ومعاعبتها متخصصة يف صبع اؼبعلومات من ـبتلف اؼبصاحل األخرى ومتابعتها  مصلحة اإلعالم اآللي:
 وزبزينها كما تقـو بوضع األىداؼ العامة واعبزئية اػباصة دبختلف اؼبصاحل األخرى. 

 هتتم بكل الشؤوف اإلدارية للوحدة من اؼبوظفُت ومصاغبهم وكذا الوسائل العامة قسم اإلدارة و الوسائل العامة: 
ة وتطبيق اإلجراءات واألنظمة احملاسبية لتحليل يهتم بالعمليات اؼبالية واحملاسبي قسم المالية والمحاسبة:

 اغبسابات ومراقبة ـبتلف التصروبات من رقم اإلعماؿ .
 إعداد ـبتلف الدفاتر والسجالت احملاسبية . -
 االىتماـ باعبوانب اؼبالية من فواتَت وتسبيقات للعماؿ والزبائن وتقدـ اؼبنح والرواتب واألجور . -

 وبيع اؼبنتجات وتتمثل مهاـ رئيسو يف: يقـو بشراء  قسم التسويق:
 ت .تطبيق اؼبخططات واؼبيزانية التقديرية للمبيعا
 ربليل النقائص وازباذ القرارات الالزمة .  

 دراسة قدرات نقاط البيع ذات التسيَت اؼبباشر .
 الهياكل الثانوية : 

 قسم التقنية والنقل : تتمثل مهاـ رئيسو يف: 
النقل وقطع الغيار وسائقي اقباز ـبططات الصيانة الوقائية واإلصالحية للعتاد اؼبخازف ، التسيَت اإلداري لعتاد 

 القنوات .
 اقباز اؼبخططات السنوية لنقل اؼبواد اؼبراد تسويقها . 

 متابعة ربليل التكاليف.
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 عمالء ونقاط البيع الخاصة بالوحدة  الفرع الثالث:
 : 1من العمالء منها  يبكن أف مبيز بُت أصناؼ عمالء الوحدة:

مثل الوالية، البلديات، اؼبستشفيات، اغبماية اؼبدنية، األمن.........اخل المؤسسات الوطنية التابعة للدولة: 
 يوما. 30فتمنح ؽبذه اؼبؤسسات تسهيالت تتمثل يف تسديد الفواتَت اؼبواد ؼبدة تًتاوح 

 يوما.  21د الفواتَت ؼبدة تًتاوح وىم البائعُت اؼبعتمدين سبنح ؽبم آجاؿ التسديالوسطاء: 
ويكوف التسديد  بالنسبة ؽبؤالء باغباضر نقدا شيك بنكي أو صك بريدي باإلضافة فإف المستهلكين العاديين : 

اؼبؤسسة تقدـ تسهيالت فيما ىبص نقل اؼبواد وخاصة الوقود وضماف رجوعها، كما أف عملية التسديد أحيانا 
 ببيعو للمقاولُت والشركات وذلك تسهيال لعملية التزويد بالوقود . تكوف بواسطة وصل تقـو الوحدة 

 : 2: يبكن أف مبيز بُت نوعُت من نقاط البيع فهناؾنقاط البيع
 %100فهي تقـو بتسيَت شؤوهنا لوحدىا نقاط بيع تابعة للوحدة: 

 بع لصاحب مالك احملطة. فالعتاد واألجهزة تابعة للمؤسسة األـ أما التسيَت فهو تانقاط بيع تابعة للخواص: 
كل ىذه احملطات سواء كانت تابعة للدولة أو اػبواص مزودة بالوقود )البنزين العادي واؼبمتاز، اؼبازوت الزيوت     

 لبعض احملطات (.  زالعجالت اؼبطاطية، والسَت غا
 بغاردابة نفطال لوحدة بالنسبة  المحطات أىم II 3-:  رقم الجدول
Consommateurs RO RO GL GD Communes 

ADM IND AGR sf ss sf ss sf ss 

30 15 04 01 / / 01 / / 01 GHARDDAIA 

05 10 01 / / 01 / / / / BERRAINE 

25 

02 

50 

02 

00 

01 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

01 / 

/ 

BOUNURA 

ELATTEUF 

 03 00 02 / 0

1 

/ / / / / DAIA 

05 10 04 / / 01 / / / 01 GUERRARA 

05 03 02 / 0/ / / 01 / METLILI 

                                                           
 بناء على معطيات عماؿ قسم التسويق،.  1
 قسم التسويق،مرجع سبق ذكره.  2
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1 

02 00 02 / / / / / / / SEBSEB 

03 06 01 / / / / / 01 / ZELFANA 

02 00 02 / / / / / / / MANSOURA 

02 00 01 / / / / / 01 // HASSI 

LAFHEL 

05 08 01 /  01 / / / / EL EMEIAA 

03 00 01 / / / / / 01 / HASSI EGARA 

92 103 22 01 0

2 

03 01  05 02 TOTAL 

 .2012اؼبصدر : قسم التسويق
كما يوضح اعبدوؿ احملطات التابعة  بلديات، 10ؿبطة يف  14وىذا اعبدوؿ يبثل ؿبطات لوالية غارداية وىي      

للوحدة وكذا التابعة للخواص فبالنسبة للمحطات التابعة للوحدة تقدـ إضافة على الوقود خدمات أخرى كاؼبطعم 
 والغسل والتشحيم، أما احملطات التابعة للخواص تقـو الوحدة بتزويدىم   إال بالوقود والزيوت .  ةاؼبرشاواؼبقهى و 

كما أف الوحدة تتعامل مع مؤسسات خدماتية صناعية وزراعية واؼبقاولُت. إذ تتمثل احتياجاهتم يف اؼبطاط      
 والوقود والزيوت وكذا الزفت. 
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 لتطبيقية المبحث الثاني : الدراسة ا
سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل توضيح اعبوانب اػباصة دبنهجية الدراسة وإجراءاهتا اؼبتبعة من أجل ربقيق أىداؼ 
الدراسة، حيث سيتم وصف ؾبتمع الدراسة وعينتها، واؼبراحل اؼبختلفة لتصميم أداة الدراسة اليت مت االعتماد عليها 

ا يتم أيضا عرض ؾبريات التحكيم وطرؽ التحقق من الصدؽ عبمع البيانات واؼبعلومات حوؿ اؼبوضوع، كم
 والثبات، وكذا عرض ـبتلف اؼبعاعبات اؼبستخدمة لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من الفرضيات.

 المطلب األول: طرق وأدوات الدراسة.
 الفرع األول: منهجية الدراسة.

إللكًتونية ضمن بيئة األعماؿ إذل األعماؿ يف ظل هتدؼ ىذه الدراسة إذل حبث  مدى قياس تبٍت التعامالت ا
جائحة كورونا، وقد طبقت ىذه الدراسة على مؤسسة  نفطاؿ، غرداية، ولبلوغ ىذا اؽبدؼ مت استخداـ اؼبنهج 
الوصفي  لعرض اػبلفية النظرية للموضوع، أما يف اعبانب اؼبيداشل من الدراسة فقد مت االعتماد فيو على أسلوب 

وىذا من خالؿ تصميم االستبياف، وقد مت توزيع استبيانات  يف شكلها النهائي بغرض صبع بيانات  دراسة اغبالة
تفيد يف حل إشكالية البحث، حيث مت ذبميعها ومن مث تفريغها، وربليلها باستخداـ برنامج اغبـز اإلحصائية 

تعانة أيضا ، واالسSPSS (Statistical Package for Social Science)للعلـو االجتماعية 
 ، هبدؼ الوصوؿ لدالالت ذا قيمة ومؤشرات ترصبت إذل نتائج وتوصيات تدعم موضوع الدراسة.Excelبربنامج 

 الفرع الثاني: مجتمع الدراسة وعينتها.
غرداية الذين ؽبم عالقة دبوضوع الدراسة، وقد مت  -يتكوف ؾبتمع الدراسة من ـبتلف العمالء دبؤسسة نفطاؿ

 مفردة. 36ئية بلغت اختيار عينة عشوا
 الفرع الثالث: أداة الدراسة.

من خالؿ طبيعة الدراسة وطبيعة البيانات واؼبعلومات اؼبراد اغبصوؿ عليها من أفراد عينة الدراسة فقد انصب على 
 االىتماـ على:

ت األولية من مت االعتماد عليها حبيث مت تصميمو بغرض صبع البيانا الدراسية اليت حيث سبثل األداةاالستبيان: -
أفراد العينة، وقد مت االعتماد يف تصميم االستبياف على عدد من الدراسات السابقة ومت عرضة على عدد من 

استبياف على أفراد عينة الدراسة، وذلك خالؿ شهر  40األساتذة اؼبختصُت لتحكيمو، وبعد تعديلو مت توزيع 
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 36وػبص عدد االستبيانات اػباضعة للتحليل إذل استبياف، حيث   36، إذ مت اسًتجاع 2021جواف من سنة 
 استبياف.

يهدؼ ىذا االستبياف إذل معرفة مدى قياس تبٍت التعامالت اإللكًتونية ضمن بيئة األعماؿ إذل األعماؿ يف ظل  -
غرداية، فقد مت إعداد االستبياف انطالقا من األسئلة والفرضيات -جائحة كورونا على مستوى مؤسسة نفطاؿ

حة يف بعض االستبيانات اليت تتمحور حوؿ نفس متغَتات الدراسة واليت مت االستئناس هبا يف عملية اؼبطرو 
 تصميمو، حيث مر تصميم االستبياف قبل الشروع يف عملية توزيعو باؼبراحل التالية:

راسات سابقة إعداد استبياف أورل من أجل استخدامو يف صبع البيانات واؼبعلومات: وىذا استنادا على مراجعة د -
 ذات صلة.

 عرض االستبياف على اؼبشرؼ من أجل تقييم مدى مالئمتو عبمع البيانات، وتعديلو األورل حسب توجيهاتو. -
مت عرض االستبياف على ؾبموعة من احملكمُت والذي قاموا بتقدصل النصائح واإلرشادات من أجل تعديل وحذؼ  -

.  ما يلـز
على صبيع أفراد العينة عبمع البيانات الالزمة للدراسة، وذلك بعد أخذ اؼبوافقة توزيع االستبياف بشكلو النهائي  -

 من اؼبشرؼ.
وقد مت تقدصل ىذا االستبياف بفقرة تعريفية كبث فيها اؼبوظفُت على التعاوف والصدؽ يف اإلجابة، حيث مت تقسيمو 

 إذل ؿبورين:
ة ويتكوف من طبس فقرات زبص: " اعبنس، العمر، وبتوي على البيانات الشخصية جملتمع الدراس المحور األول:

 الوظيفة، اؼبستوى التعليمي، األقدمية"، قصد التعرؼ على خصوصيات اؼببحوثُت.
( فقرة، إذ 20) يوضح أبعاد التعامالت اإللكًتونية اليت مت اعتمادىا يف الدراسة، حيث يتكوف منالمحور الثاني: 

( 10( فقرات وسائل الدفع اإللكًتوشل،  و)10موعة من الفقرات: )وبتوي على بعدين، وكل بعد وبتوي  على ؾب
 فقرات متعلقة بالنظاـ اإللكًتوشل لإلدارة تسيَت الطلبيات.

باإلضافة إذل  بعض األدوات التدعيمية اليت مت االعتماد عليها للحصوؿ على البيانات واؼبعلومات الالزمة سبثل فيما 
 يلي:
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على الوثائق اػباصة باؼبؤسسة واليت وفرت لنا بعض اؼبعطيات والبيانات الضرورية  مت االعتماد وثائق الدراسة:
للبحث، حيث سبثلت يف بيانات حوؿ اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة دبختلف مصاغبها اؼبقدمة، وبعض معلومات 

 حوؿ طبيعة نشاط اؼبؤسسة ووظائفها.
 الفرع الرابع: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

قد أجريت معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها من االستبياف اؼبوزع على أفراد عينة الدراسة باستخداـ اغبزمة 
على تساؤالهتا، فقد قمنا ، وذلك هبدؼ ربقيق أىداؼ الدراسة واإلجابة SPSS)اإلحصائية للعلـو االجتماعي )

لك باستخداـ االختبارات اإلحصائية (، وذSPSSبتفريغ وربليل االستبياف من خالؿ الربنامج اإلحصائي )
 التالية:

أفراد عينة الدراسة اذباه  أنبية الدراسة النسبية الستجابات لتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:
 ؿباور وأبعاد الدراسة.

 ذلك لوصف اػبصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة. التكرارات والنسب المئوية:-
 (: ؼبعرفة ثبات فقرات االستبياف.Cronbach's Alpha) رونباخاختبار ألفا ك -
(: لقياس صدؽ الفقرات ولقياس Pearson Correlation Coefficient) معامل ارتباط بيرسون -

( فإف االرتباط قوي وموجب )طردي(، وإذا  1قوة االرتباط والعالقة بُت اؼبتغَتين: فإذا كاف اؼبعامل قريب من )+
 ( يضعف إذل أف ينعدـ.0( فإف االرتباط قوي وسالب )عكسي(،  وكلما قرب من )1-كاف قريب من )

 (: ؼبعرفة مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي.(Sample K-S -1ظبرنوؼ  –اختبار كولوؾبروؼ  -
 ؼبعرفة مدى تأثَت اؼبتغَتات الشخصية والوظيفية على متغَتات الدراسة. Anova االختبار اإلحصائي  -
 : الختبار العينات اؼبستقلة ؼبعرفة أثر اؼبتغَت اؼبستقل حوؿ متغَتات الدراسة.t_testبار اخت -
( حيث يعترب ىذا اؼبقياس من أكثر Likertوقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت اػبماسي ) -

يارات ؿبددة وىذا اؼبقاييس شيوعا حبيث يطلب فيو من اؼببحوث أف وبدد درجة موافقتو أو عدـ موافقتو على خ
اؼبقياس مكوف غالبا من طبسة خيارات متدرجة يشَت اؼببحوث إذل اختيار واحد منها وىي طبسة خيارات كما ىو 

( حيث مت ربديد ؾباؿ اؼبتوسط اغبسايب من خالؿ حساب اؼبدى، أي أنو مت وضع 03موضح يف اعبدوؿ  رقم )
دلوال  باستخداـ اؼبقياس الًتتييب، وذلك لالستفادة منو فيما مقياس ترتييب ؽبذه األرقاـ إلعطاء الوسط اغبسايب م

 بعد عند ربليل النتائج كما ىو موضح يف اعبدوؿ التارل:
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 الخماسي ليكارت مقياس II4-:   رقم الجدول
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 النقاط
 1-1.79 2.59-1.80 3.39-2.60 4.19-3.4 5-4.2 الدرجة

واستنادا إذل ذلك فإف قيم اؼبتوسطات اغبسابية اليت توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسَت البيانات 
 حسب مستوى األنبية وذلك النحو التارل:

 .التحليل مقياس II5-:   رقم الجدول
 منخفض متوسط مرتفع

 2.33-1 3.66-2.34 فأكثر 3.67
 اغبد األدسل( / عدد اؼبستويات. –ذا اؼبقياس على أساس: طوؿ الفئة =)اغبد األعلى حيث مت اعتماد ى

 .3، حيث أف عدد اؼبستويات 1.33=  4/3=  3(/5-1)
فيكوف مستوى مرتفعا )ويعٍت موافقة عالية  3.67وبناء عليو فإف كانت قيمة اؼبتوسط اغبسايب للفقرات أكرب من 

فيكوف اؼبستوى متوسطا،  3.66 – 2.34إذا كانت قيمة اؼبتوسط اغبسايب من ألفراد العينة على العبارة(، أما 
 فيكوف اؼبستوى منخفض. 2.33أقل من  – 1وإذا كاف اؼبتوسط اغبسايب من 

 الفرع السادس : صدق وثبات االستبيان.
ة، اليت مت وللتأكد من مدى صدؽ وصالحية استمارة االستبياف وكأداة عبمع البيانات الالزمة للدراسة اغبالي

( من أعضاء اؽبيئة التدريسية بكلية العلـو االقتصادية 4اختيارىا مث عرضها على عدد من احملكمُت بلغ عددىم )
 والتجارية وعلـو التسيَت، وقد استجيب آلراء السادة احملكمُت وتعديل ما هبب تعديلو يف ضوء مقًتحاهتم.

االستبياف مرة ثانية على نفس أفراد العينة يف فًتتُت ـبتلفتُت  يقصد بو أنو عند إعادة توزيعثبات أداة الدراسة: 
ويف الظروؼ نفسها فنحصل على نفس النتائج السابقة، ويف الظروؼ نفسها، وقد مت التحقق من ثبات األداة 

( للتأكد من الثبات الكلي لالستبياف ودرجة االتساؽ Alpha Cronbachباستخداـ معامل ألفا كرونباخ )
 بُت فقراتو.الداخلي 

باستخداـ معامل ألفا كرونباخ، لقياس مدى ثبات ؿباور االستبياف  اختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسة:-أ
 واالتساؽ الداخلي لفقراتو يف اعبدوؿ التارل:
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 لجميع الكلي المعدل مع الدراسة محور من بعد كل لمعدل الثبات معامالت II6-:   رقم الجدول
 .االستبيان فقرات

 قيمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان البعد
 0.823 10 وسائل الدفع اإللكًتوشل

النظاـ اإللكًتوشل إلدارة تسيَت 
 الطلبيات

10 0.861 
 0.902 20 محور  التعامالت اإللكتروني

 SPSS .من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

،حيث بلغت معامالت (0.902غ )ـ لالستبياف عارل حيث بلالسابق معامل الثبات العامن خالؿ اعبدوؿ 
(، حيث كانت أكرب من اغبد األدسل اؼبقبوؿ العاـ ؼبعامل الثبات وىذا يدؿ 0.861 -0.823الثبات  للبعدين  )

 على أف االستبياف يتمتع بدرجة من الثبات يبكن االعتماد عليها يف التطبيق اؼبيداشل للدراسة.
( معامالت االرتباط بُت معدؿ كل بعد من 04حيث يبُت اعبدوؿ رقم ) ئي للمجاالت:قياس الصدق البنا -ب

 ؿبور الدراسة مع اؼبعدؿ الكلي عبميع فقرات احملور.
 فقرات جميع) للمحور الكلي المعدل مع بعد كل بين االرتباط معامالتII 7-:   رقم الجدول

 (.االستبيان
 
 
 
 

 

 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر:  0.05االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ** 

 

( وبُت 0.05بنية للدالة عند مستوى اؼبعنوي )( يتضح أف معامالت االرتباط اؼب06من خالؿ اعبدوؿ رقم )
معامالت االرتباط كانت مرتفعة بالنسبة لكل بعد ، إذ أف معامل االرتباط بُت البعد األوؿ "وسائل الدفع 

( وىي درجة مرتفعة، و قبد معامل االرتباط 0.907اإللكًتوشل" واؼبعدؿ الكلي لفقرات االستبياف كاف بدرجة )

 لةمستوى الدال معامل االرتباط عنوان البعد 

ات
فقر

ع ال
جمي

 

 0.00 **0.907 وسائل الدفع اإللكًتوشل
النظاـ اإللكًتوشل إلدارة 

 تسيَت الطلبيات
0.929** 0.00 
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" النظاـ اإللكًتوشل إلدارة تسيَت الطلبيات" واؼبعدؿ الكلي لفقرات االستبياف كاف بدرجة  بُت البعد الثاشل 
 ( وىي درجة مرتفعة. وىذا ما يدؿ على ذبانس االستبياف.0.929)

مت إجراء اختبار كوجملروؼ_ظبرنوؼ ؼبعرفة ىل تتبع البيانات التوزيع الطبيعي أـ ال وىو  توزيع البيانات: -ج
يف حالة اختبار الفرضيات ألف معظم االختبارات اؼبعلمية تشًتط أف يكوف توزيع البيانات طبيعيا،  اختبار ضروري

 حيث قمنا بتحديد الفرضية الصفرية والفرضية البديلة كما يلي: 
 : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. H0الفرضية الصفرية 
 : البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.H1الفرضية البديلة 

 واعبدوؿ التارل يوضح النتائج: 
 .البيانات توزيع في سمرنوف_ كومولجروف اختبار نتائج II 8-:   رقم الجدول

 قيمة مستوى الداللة zقيمة  عدد الفقرات 

 0.69 0.70 10 عبارات بعد وسائل الدفع اإللكتروني

عبارات بعد النظام اإللكتروني إلدارة 
 0.55 0.79 10 تسيير الطلبيات

 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج صدر: الم

وأف  (0.70)للبعد األوؿ "وسائل الدفع اإللكًتوشل" تساوي   Zمن خالؿ اعبدوؿ السابق يتضح أف قيمة 
 Z(،كما يتضح قيمة 0.05( أي أهنا غَت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.69مستوى الداللة يساوي )

فقيمة مستوى الداللة   (،0.55(، وأف مستوى الداللة )0.79لكًتوشل لإلدارة" تساوي )للبعد الثاشل "النظاـ اإل
( وىذا يدؿ على أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وبناء عليو نقبل الفرضية 0.05عبميع الفقرات أكرب من )

 ، حيث يتجو ربليلنا كبو الطرؽ العلمية.1H، ونرفض الفرضية البديلة H0الصفرية 
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 لب الثاني: النتائج المتعلقة بخصائص أفراد عينة الدراسة.المط
يف ىذا اؼبطلب سيتم عرض النتائج اؼبتعلقة بالبيانات الشخصية ألفراد العينة اؼبتحصل عليها من خالؿ معاعبة 

 ، مث ربليلها ومناقشتها.SPSSالبيانات بربنامج 
 اعبدوؿ التارل:وىي كما يوضحها توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس: -1

 .الجنس متغير  حسب الدراسة عينة توزيع يوضح II 9-:   رقم الجدول
 %النسبة  التكرار  الجنس
 %100 36 ذكر 
 %0 00 أنثى 

 %100 36 المجموع
 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

ر طبيعة العمل يف مؤسسة نفطاؿ وخاصة حسب اعبدوؿ السابق نالحظ أف صبيع أفراد العينة  ذكور، وىذا يفس
 أهنا بعيدة عن اؼبدينة فهي ال تناسب فئة اإلناث.

II الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع يوضح 2- : رقم الشكل  

 
 .Excelمن إعداد الطالب بناء على معطيات اعبدوؿ السابق باالستعانة بربنامج  المصدر:

 وىي كما يوضحها اعبدوؿ التارل:لعمر: توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير ا -2
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 .العمر متغير  حسب الدراسة عينة توزيع يوضح II 10-:   رقم الجدول
 %النسبة  التكرار  العمر

سنة 30أقل من   03 8.3% 
سنة 40-31من   18 50.0% 
سنة 50- 41من   13 36.1% 

سنة 50أكثر من    2 05.6% 

 %100 36 المجموع
 SPSS.الب باالعتماد على نتائج من إعداد الطالمصدر: 

( سبثل الذين تراوحت أعمارىم بُت %50.0( نالحظ أف نصف أفراد العينة بنسبة )07حسب اعبدوؿ رقم )
، بينما قدرت نسبة (%36.1)سنة بلغت  50-41سنة، يف حُت نسبة الذين تراوحت أعمارىم بُت  31-40

سنة قدرت 50لذين يبلغوف من العمر أكرب من أما نسبة ا ،(%8.3)سنة ب 30أفراد العينة األقل من 
 .(%5.6)ب

 العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع يوضح II-3الشكل رقم:

 
 .Excelمن إعداد الطالب بناء على معطيات اعبدوؿ السابق باالستعانة بربنامج  المصدر:

 رل:وىي كما يوضحها اعبدوؿ التا لمتغير الوظيفة: توزيع أفراد العينة تبعا  -3
 .الوظيفة متغير حسب العينة أفراد توزيع يوضح II 11-:   رقم الجدول

 %النسبة  التكرار  الوظيفة
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 %47.2 17 إطار
 %33.3 12 عون تحكم
 %19.4 7 عون تنفيذي
 %100 36 المجموع

 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

، تليها 2.47%اد العينة  إطار يف التوظيف حيث بلغت نسبتهم نالحظ من خالؿ اعبدوؿ السابق  أف أغلب أفر 
 يبارسوف عوف تنفيذي. كانت للذين   19.4  %الذين  وظيفتهم عوف ربكم، أما نسبة  %33.3نسبة  

 الوظيفة متغير حسب الدراسة عينة توزيع يوضح II-4:   رقم الشكل

 
 .Excelق باالستعانة بربنامج من إعداد الطالب بناء على معطيات اعبدوؿ الساب المصدر:

 وىي كما يوضحها اعبدوؿ التارل: توزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير المستوى التعليمي : -4
 التعليمي المستوى متغير حسب العينة أفراد توزيع يوضح II-12الجدول رقم:
 %النسبة  التكرار  المستوى التعليمي

 % 5.6 2 ثانوي
 %8.3 3 تكوين مهني

 %69.5 25 ليسانس
 %16.7 6 ماستر
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 %100 36 المجموع
 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

مستوى ليسانس، حيث بلغت   ( أف معظم أفراد العينة خرهبوف جامعة09نالحظ من خالؿ اعبدوؿ رقم )
يف حُت نسبة التكوين ، 16.7%، يف حُت بلغت نسبة األفراد اؼبتحصلُت على شهادة اؼباسًت  69.5%نسبتهم 

قليلة مقارنة باؼبستويات األخرى، وتعكس ىذه النسب اؼبستوى  5.6%، أما نسبة الثانوي 8.3%اؼبهٍت 
  .التعليمي اعبيد ألفراد العينة

 
 التعليمي المستوى متغير حسب الدراسة عينة توزيع يوضح II-5:   رقم الشكل

 
 .Excelدوؿ السابق باالستعانة بربنامج من إعداد الطالب بناء على معطيات اعب المصدر:

 وىي كما يوضحها اعبدوؿ التارل: توزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير سنوات األقدمية : -4
 األقدمية سنوات متغير حسب العينة أفراد توزيع يوضح II-13الجدول رقم: 

 %النسبة  التكرار  سنوات األقدمية

 %11.1 4 سنوات 5أقل من 
 %44.4 16 سنوات 10إلى  5من 
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 %44.4 16 واتسن 10أكثر من 
 %100 36 المجموع

 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

إذل  5كال  الفئتُت الذين يبلكوف خربة من  ، سبثل %44.4نالحظ من خالؿ اعبدوؿ السابق  أف أعلى نسبة  
سنوات،  5أقل من  انت للذين لديهم خربة ك  %11.1 سنوات ، أما نسبة   5سنوات و األكثر من  10

 .وتعكس ىذه النسب اػبربة اؼبمتازة ألفراد العينة
 
 

 الخبرة سنوات متغير حسب الدراسة عينة توزيع يوضح II-6:   رقم الشكل

 
 .Excelمن إعداد الطالب بناء على معطيات اعبدوؿ السابق باالستعانة بربنامج  المصدر:

 ليل ومناقشة نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة.المطلب الثالث: عرض وتح
من خالؿ ىذا اؼببحث سيتم  عرض النتائج  اؼبتوصل إليها هبدؼ اختبار مدى صحة الفرضيات اليت مت صياغتها 

 ؼبوضوع الدراسة وربليلها ومناقشتها، وذلك استنادا لإلجابات  والنتائج اؼبتحصل عليها. 
 مؤسسة نفطاؿ التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا ". تتبٌت " الفرضية الرئيسة األولى:

 من أجل إثبات الفرضية الرئيسية لبترب الفرضيات الفرعية. 
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 طرؼ من التنقل عناء تفادي بغرض اإللكًتوشل للدفع وسائل نفطاؿ شركة "تستخدـ الفرضية الفرعية األولى:
 ".   كورونا ائحةج ظل يف التجارية الوكاالت إذل زبائنها

وللتأكد من صحتها  أو عدمها، قاـ الباحث حبساب اؼبتوسطات اغبسابية  واالكبرافات اؼبعيارية إلجابات أفراد 
 عينة الدراسة على الفقرات اؼبمثلة واليت تقيس بعد وسائل الدفع اإللكًتوشل.

 البعد األول: وسائل الدفع اإللكتروني.
 زبائنها طرؼ من التنقل عناء تفادي بغرض اإللكًتوشل للدفع ة نفطاؿ وسائلللتعرؼ على مستوى  استخداـ شرك

 ( فقرات لنقيس ىذا اعبانب كما يلي:10كورونا، مت اقًتاح ) جائحة ظل يف التجارية الوكاالت إذل
 مرتبة" اإللكتروني فعالد وسائل" بعد فقرات نحو المستجوبين تصورات يوضح II-4:   رقم الجدول

 .األىمية حسب

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

الدفع اإللكًتوشل كآلية للحد من تدوؿ النقود باليد يف ظل  01
 1 مرتفعة 0.56 4.50 .جائحة كورونا

 7 رتفعةم 1.04 3.94 .الدفع اإللكًتوشل كآلية للحد من أزمة السيولة 02
 4 مرتفعة 0.91 4.25 .فك االكتظاظ وطوابَت أماـ الشبابيك يف ظل جائحة كورونا 03

تسيَت وتسهيل اػبدمات اؼبالية بوسائل الدفع إلكًتوشل يف  04
 3 مرتفعة 1.35 4.28 .ظل جائحة كورونا

إمكانية الوصوؿ إذل الفواتَت اؼبرسلة واؼبدفوعة بأي وقت ومن  05
 10 مرتفعة 1.06 3.39 ائحة كورونا.يف ظل ج أي مكاف

 5 مرتفعة 1.06 4.06 السرعة وتوفَت اعبهد والوقت للزبائن يف ظل جائحة كورونا. 06

 8 مرتفعة 1.29 3.92 تعطي الثقة بُت اؼبتعاملُت يف ظل جائحة كورونا. 07
 2 مرتفعة 0.95 4.33 تطوير االقتصاد الرقمي يف ظل جائحة كورونا. 08
 9 مرتفعة 1.38 3.75 لى السرية واؼبصداقية للفواتَت يف ظل جائحة كورونا.وبافظ ع 09
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يلغي صبيع الطرؽ التقليدية اليت تضيف التوتر على حياة  10
 6 مرتفعة 1.33 3.94 األشخاص يف ظل جائحة كورونا.

 / مرتفعة 0.68 4.03 المعدل العام
 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

يتبُت لنا من اعبدوؿ أعاله أف اؼبستجوبُت من أفراد عينة الدراسة قد أظهروا موافقة مرتفعة حوؿ البنود اؼبتصلة ببعد 
الدفع (:" 01"وسائل الدفع اإللكًتوشل" حبيث جاءت يف الرتبة األوذل من حيث درجة اؼبوافقة للفقرة رقم )

(، 4.50"، فقد جاء متوسطها اغبسايب )جائحة كورونا.اإللكًتوشل كآلية للحد من تدوؿ النقود باليد يف ظل 
تطوير االقتصاد الرقمي يف ظل جائحة  (: " 08(،  تليها يف اؼبرتبة الثانية الفقرة رقم )0.56واكبراؼ معياري )

(، تليها يف اؼبرتبة الثالثة 0.95(، واكبراؼ معياري )4.33"،  وقد جاءت دبتوسط حسايب يقدر ب )كورونا.
"، فقد جاء تسيَت وتسهيل اػبدمات اؼبالية بوسائل الدفع إلكًتوشل يف ظل جائحة كورونا.(: " 04) الفقرة رقم

فك (: "03(،  بينما يف اؼبرتبة الرابعة فقد جاء الفقرة رقم )0.91(، واكبرافها اؼبعياري )4.28متوسطها اغبسايب )
(، وباكبراؼ معياري 4.25سطها اغبسايب )"، بلغ متو االكتظاظ وطوابَت أماـ الشبابيك يف ظل جائحة كورونا.

السرعة وتوفَت اعبهد والوقت للزبائن يف ظل جائحة  (: 06(، تليها يف اؼبرتبة اػبامسة الفقرة رقم )0.90قدر ب )
(، تليها يف اؼبرتبة السادسة 1.06(، واكبراؼ معياري )4.06"،  وقد جاءت دبتوسط حسايب يقدر ب )كورونا.

"، لغي صبيع الطرؽ التقليدية اليت تضيف التوتر على حياة األشخاص يف ظل جائحة كورونا.ي(: " 10الفقرة رقم )
(،  بينما يف اؼبرتبة السابعة فقد جاء الفقرة رقم 1.33(، واكبرافها اؼبعياري )3.94فقد جاء متوسطها اغبسايب )

(، وباكبراؼ معياري 3.94ايب )."، بلغ متوسطها اغبسالدفع اإللكًتوشل كآلية للحد من أزمة السيولة (: "02)
"،  تعطي الثقة بُت اؼبتعاملُت يف ظل جائحة كورونا.(: 07(، تليها يف اؼبرتبة الثامنة الفقرة رقم )1.04قدر ب )

(، تليها يف اؼبرتبة التاسعة الفقرة رقم 1.29(، واكبراؼ معياري )3.92وقد جاءت دبتوسط حسايب يقدر ب )
(، 3.75"، فقد جاء متوسطها اغبسايب )ؼبصداقية للفواتَت يف ظل جائحة كورونا.وبافظ على السرية وا(: " 09)

إمكانية الوصوؿ (:"05(، وجاءت يف اؼبرتبة األخَتة من حيث درجة اؼبوافقة الفقرة رقم )1.33واكبرافها اؼبعياري )
ءت دبتوسط حسايب يقدر "، وقد جايف ظل جائحة كورونا. إذل الفواتَت اؼبرسلة واؼبدفوعة بأي وقت ومن أي مكاف

(، وىذه النتائج تؤكد أف من وجهة نظر اؼبستجوبُت أف نسب  1.06(، واكبراؼ معياري يقدر ب )3.39ب)
(.  ومنو نقبل 0.68( واكبراؼ معياري )4.03وسائل الدفع اإللكًتوشل  يف شركة نفطاؿ هبا قد جاء مرتفع ب)
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 عناء تفادي بغرض اإللكًتوشل للدفع وسائل نفطاؿ شركة خدـالفرضية الفرعية األوذل واليت تنص على أف : " تست
 ". كورونا جائحة ظل يف التجارية الوكاالت إذل زبائنها طرؼ من التنقل

 اؼبواد على الطلبيات إلدارة (SDCOM) خاص إلكًتونية نظاـ نفطاؿ شركة تتبٍت " الفرضية الفرعية الثانية:
 ".  .وروناك جائحة ظل يف زبائنها طرؼ من البًتولية

وللتأكد من صحتها  أو عدمها، قاـ الباحث حبساب اؼبتوسطات اغبسابية  واالكبرافات اؼبعيارية إلجابات أفراد 
 عينة الدراسة على الفقرات اؼبمثلة واليت تقيس بعد النظاـ اإللكًتوشل لإلدارة تسيَت الطلبيات.

 .البعد الثاني: النظام اإللكتروني لإلدارة تسيير الطلبيات
( فقرات لنقيس 10للتعرؼ على تبٍت شركة نفطاؿ أنظمة إلكًتونية إلدارة الطلبيات على اؼبواد البًتولية، مت اقًتاح )

 ىذا اعبانب كما يلي:
 

 تسيير لإلدارة اإللكتروني النظام"  بعد فقرات نحو المستجوبين تصورات يوضح II-15:  رقم الجدول
 .األىمية حسب مرتبة"  الطلبيات

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

يساعد النظاـ اإللكًتوشل على التعرؼ باؼبنتجات البًتولية يف  01
 9 متوسطة 1.23 3.31 ظل جائحة كورونا.

02 
يستخدـ النظاـ اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من 

 1 مرتفعة 0.92 4.19 .ل جائحة كوروناطرؼ زبائنها إذل الوكاالت التجارية يف ظ

هبذب النظاـ اإللكًتوشل زبائن جدد من خالؿ تقدصل منتجات  03
 8 متوسطة 1.26 3.36 يف الوقت اؼبناسب يف ظل جائحة كورونا.

 5 مرتفعة 1.15 3.83 النظاـ اإللكًتوشل ؿبفز اللتزاـ العاملُت كبو اإلدارة اإللكًتونية. 04

شل تورل اىتماـ كبَت غباجات وطموحات ـبتلف النظاـ اإللكًتو  05
 4 مرتفعة 1.06 3.94 األطراؼ.
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 6 مرتفعة 1.28 3.81 النظاـ اإللكًتوشل يتسم بالواقعية. 06

النظاـ اإللكًتوشل وبدد حاجات ورغبات الزبائن يف ظل  07
 7 متوسطة 1.29 3.36 جائحة كورونا.

08 
أطوؿ يف ظل جائحة  النظاـ اإللكًتوشل وبتفظ بالعمالء لفًتة 

 كورونا.
 

 10 متوسطة 1.27 3.17

يؤكد النظاـ اإللكًتوشل الًتكيز على ربقيق الطلبيات يف ظل  09
 2 مرتفعة 1.20 4.08 جائحة كورونا. 

يؤكد النظاـ اإللكًتوشل على األنبية للتكنولوجيا يف ربقيق  10
 3 مرتفعة 1.02 4.08 األرباح يف ظل جائحة كورونا.

لعامالمعدل ا  / مرتفعة 0.78 3.71 

 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 

يتبُت لنا من اعبدوؿ أعاله أف اؼبستجوبُت من أفراد عينة الدراسة قد أظهروا موافقة مرتفعة حوؿ البنود اؼبتصلة ببعد 
من حيث درجة اؼبوافقة للفقرة رقم  النظاـ اإللكًتوشل لإلدارة تسيَت الطلبيات " حبيث جاءت يف الرتبة األوذل "
يستخدـ النظاـ اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من طرؼ زبائنها إذل الوكاالت التجارية يف ظل (:" 02)

(،  تليها يف اؼبرتبة الثانية الفقرة 0.92(، واكبراؼ معياري )4.19"، فقد جاء متوسطها اغبسايب )جائحة كورونا.
"،  وقد جاءت دبتوسط اإللكًتوشل الًتكيز على ربقيق الطلبيات يف ظل جائحة كورونا. يؤكد النظاـ(: 09رقم )

يؤكد النظاـ (: " 10(، تليها يف اؼبرتبة الثالثة الفقرة رقم )1.20(، واكبراؼ معياري )4.08حسايب يقدر ب )
جاء متوسطها اغبسايب "، فقد اإللكًتوشل على األنبية للتكنولوجيا يف ربقيق األرباح يف ظل جائحة كورونا.

النظاـ اإللكًتوشل  (: "05(،  بينما يف اؼبرتبة الرابعة فقد جاء الفقرة رقم )1.02(، واكبرافها اؼبعياري )4.08)
(، وباكبراؼ معياري قدر 3.94"، بلغ متوسطها اغبسايب )تورل اىتماـ كبَت غباجات وطموحات ـبتلف األطراؼ.

النظاـ اإللكًتوشل ؿبفز اللتزاـ العاملُت كبو اإلدارة (: 04ة الفقرة رقم )(، تليها يف اؼبرتبة اػبامس1.06ب )
(، تليها يف اؼبرتبة 1.15(، واكبراؼ معياري )3.83"،  وقد جاءت دبتوسط حسايب يقدر ب )اإللكًتونية.

(، واكبرافها 3.81"، فقد جاء متوسطها اغبسايب )النظاـ اإللكًتوشل يتسم بالواقعية.(: " 06السادسة الفقرة رقم )
النظاـ اإللكًتوشل وبدد حاجات ورغبات (: 07(،  بينما يف اؼبرتبة السابعة فقد جاء الفقرة رقم )1.28اؼبعياري )
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(، تليها يف 1.29(، وباكبراؼ معياري قدر ب )3.36."، بلغ متوسطها اغبسايب )الزبائن يف ظل جائحة كورونا
ظاـ اإللكًتوشل زبائن جدد من خالؿ تقدصل منتجات يف الوقت اؼبناسب هبذب الن(: "03اؼبرتبة الثامنة الفقرة رقم )

(، تليها يف 1.26(، واكبراؼ معياري )3.36"،  وقد جاءت دبتوسط حسايب يقدر ب )يف ظل جائحة كورونا.
  يساعد النظاـ اإللكًتوشل على التعرؼ باؼبنتجات البًتولية يف ظل جائحة (: "01اؼبرتبة التاسعة الفقرة رقم )

(،  وجاءت يف اؼبرتبة األخَتة من 1.23(، واكبرافها اؼبعياري )3.31"، فقد جاء متوسطها اغبسايب )كورونا.
"، النظاـ اإللكًتوشل وبتفظ بالعمالء لفًتة أطوؿ يف ظل جائحة كورونا.(:" 08حيث درجة اؼبوافقة الفقرة رقم )

(، وىذه النتائج تؤكد أف من 1.27ر ب )(، واكبراؼ معياري يقد3.17وقد جاءت دبتوسط حسايب يقدر ب )
وجهة نظر اؼبستجوبُت أف نسب   النظاـ اإللكًتوشل لإلدارة تسيَت الطلبيات يف شركة نفطاؿ  هبا قد جاء مرتفع 

 شركة (.  ومنو نقبل الفرضية الفرعية الثانية واليت تنص على أف : "تتبٍت0.78( واكبراؼ معياري )3.71ب)
 ظل يف زبائنها طرؼ من البًتولية اؼبواد على الطلبيات إلدارة (SDCOM) خاص إلكًتونية نظاـ نفطاؿ
 كورونا ". جائحة

 منو بعد إثبات صحة الفرضيات نقـو بالتأكد من صحة الفرضية الرئيسية.
وللتأكد من صحتها  أو عدمها، قاـ الباحث حبساب  معدؿ اؼبتوسطات اغبسابية  واالكبرافات اؼبعيارية إلجابات 

لإلدارة تسيَت  د عينة الدراسة  حملور  التعامالت اإللكًتونية )وسائل الدفع اإللكًتوشل، النظاـ اإللكًتوشلأفرا
 الطلبيات(، كما ىو مبُت يف اعبدوؿ التارل:

 مرتبة"  اإللكترونية التعامالت"  محور فقرات نحو المستجوبين تصورات يوضح II- 16:  رقم الجدول
 .األىمية حسب

وسط الحسابيالمت البعد  الرتبة درجة الموافقة االنحراف المعياري 
 1 مرتفعة 0.68 03. 4 وسائل الدفع اإللكًتوشل

 النظاـ اإللكًتوشل
 لإلدارة تسيَت الطلبيات

 2 مرتفعة 0.78 3.71

ةالتعامالت اإللكتروني  / مرتفعة 0.67 3.87 
 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: 
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دوؿ أعاله تصورات اؼبستجوبُت أف أفراد العينة اؼبدروسة ؿبل الدراسة، قد أظهروا موافقة مرتفعة  حوؿ  يبُت اعب
لإلدارة تسيَت الطلبيات(،  التعامالت اإللكًتونية اؼبتمثلة أبعاده يف: )وسائل الدفع اإللكًتوشل، النظاـ اإللكًتوشل

(، واالكبراؼ 3.87يب حملور التعامالت اإللكًتونية ككل )وقد جاء اؼبعدؿ العاـ مرتفعا حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا
(، واكبراؼ 4.03(، إذ احتل اؼبرتبة األوذل بعد "وسائل الدفع اإللكًتوشل" دبتوسط حسايب )0.67اؼبعياري )
(،  وىي نسبة مرتفعة من حيث درجة اؼبوافقة، يف حُت جاء بعد "النظاـ اإللكًتوشل إلدارة تسيَت 0.68معياري )

وىذه النتائج تؤكد أف مستوى  0.78(، واكبراؼ معياري )3.71بيات" يف اؼبرتبة األخَتة دبتوسط حسايب )الطل
التعامالت اإللكًتونية  باؼبؤسسة ؿبل الدراسة مرتفعا، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. ومنو نقبل الفرضية 

التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة   تتبٌت مؤسسة نفطاؿ الرئيسية األوذل  واليت تنص على أف : "
 ".كورونا 

(،  يف إجابات أفراد α ≤0.05)" توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  الفرضية الرئيسة الثانية:
عينة الدراسة مستوى  التعامالت اإللكًتونية يف مؤسسة نفطاؿ تعزى اؼبتغَتات الشخصية  )العمر، الوظيفة، 

 ستوى التعليمي، سنوات األقدمية(."اؼب
يف التعامالت   وللتحقق من صحة ىذه  الفرضية مت إجراء اختبار التباين األحادي لفحص أثر اؼبتغَتات

 اإللكًتونية.
 المستوى الوظيفة، العمر،) حول المتغيرات أثر لفحص األحادي التباين يوضح II- 17:  رقم الجدول

 .اإللكترونية التعامالت لحو ( األقدمية سنوات التعليمي،

 المصدر اسم المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
 Fالمحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.521 26 13.55 بُت اجملموعات العمر
0.938 0.581 

 0.556 09 5.00 داخل اجملموعات
 0.521 26 13.55 بُت اجملموعات الوظيفة

0.612 0.843 
 0.852 09 07.66 داخل اجملموعات
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 0.518 26 13.47 بُت اجملموعات اؼبستوى التعليمي 
1.332 

0.339 
 0.389 09 03.55 داخل اجملموعات 

 0.404 26 10.50 بُت اجملموعات سنوات األقدمية 
0.661 

0.805 
 
 

 0.611 09 5.50 داخل اجملموعات
 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر: .   α ≤0.05ذات داللة احصائية عند مستوى **

نالحظ من اعبدوؿ األعلى عدـ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بُت متوسط استجابات 
، فكانت Fأفراد عينة الدراسة لكل من  )العمر، الوظيفة، اؼبستوى التعليمي، سنوات األقدمية(. قيمة احملسوبة 

(، وىي قيم غَت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0.661، 1.332، 0.612، 0.938توارل )على ال
(.ومنو يبكن القوؿ أنو : ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت  اؼبتغَتات )العمر، الوظيفة، اؼبستوى 0.05)

 التعامالت اإللكًتونية. التعليمي، سنوات األقدمية(. حوؿ  

 T student اختبار الفرضيات باستخدام نفي وأ إثباتالمطلب الرابع: 

 صياغة الفرضيات إحصائيا:
تستخدـ شركة نفطاؿ وسائل للدفع اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من طرؼ  الفرضية الفرعية األولى:

 .زبائنها إذل الوكاالت التجارية يف ظل جائحة كورونا
H0 :P=0 ًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من طرؼ زبائنها إذل ال تستخدـ شركة نفطاؿ وسائل للدفع اإللك

 .الوكاالت التجارية يف ظل جائحة كورونا
H1 :P>0  تستخدـ شركة نفطاؿ وسائل للدفع اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من طرؼ زبائنها إذل

 الوكاالت التجارية يف ظل جائحة كورونا
( إلدارة الطلبيات على اؼبواد SDCOMنظاـ إلكًتونية خاص )تتبٍت شركة نفطاؿ  الفرضية الفرعية الثانية:

 البًتولية من طرؼ زبائنها يف ظل جائحة كورونا.
H0 :P=0  ( ال تتبٍت شركة نفطاؿ نظاـ إلكًتونية خاصSDCOM إلدارة الطلبيات على اؼبواد البًتولية )

 من طرؼ زبائنها يف ظل جائحة كورونا.
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H1 :P>0 تتبٍت شركة نفطاؿ نظاـ ( إلكًتونية خاصSDCOM إلدارة الطلبيات على اؼبواد البًتولية من )
  طرؼ زبائنها يف ظل جائحة كورونا

 تتبٌت مؤسسة نفطاؿ التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا"."الفرضية الرئيسية: 
H0 :P=0 ئحة كورونا.ال تتبٌت مؤسسة نفطاؿ التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جا 
H1 :P>0 .تتبٌت مؤسسة نفطاؿ التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا 

 .Studentنتائج اختبار  فروض البحث باستخدام اختبار  II-18رقم: جدول
عدد  نتائج الفرضية

أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 قيمة
إحصائية 

 ر تاالختبا

مستوى المعنوية 
المحسوبة مستوى 

 الداللة

نتيجة 
 االختبار

الفرضية 
 الفرعية األولى

 مقبولة 0.000 9.031 0.114 0.688 4.036 36

الفرضية 
 الفرعية الثانية

 مقبولة 0.000 5.444 0.131 0.786 3.713 36

الفرضية 
 الرئيسية

 مقبولة 0.000 7.749 0.112 0.677 3.875 36

 0.05العدم إذا كانت قيمة مستوى المعنوية أقل من نرفض فرضية 
 من خالل النتائج الموضحة أعاله يتعين:

 قبوؿ الفرضية الفرعية األوذل.-
 قبوؿ الفرضية الفرعية الثانية. -
 قبوؿ الفرضية الرئيسة. -

 مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج:
اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من طرؼ  تستخدـ شركة نفطاؿ وسائل للدفع الفرضية الفرعية األولى:

 .زبائنها إذل الوكاالت التجارية يف ظل جائحة كورونا
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من خالؿ اعبدوؿ السابق قبد أف شركة نفطاؿ تستخدـ  وسائل للدفع اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل من 
 طرؼ زبائنها إذل الوكاالت التجارية يف ظل جائحة كورونا.

( إلدارة الطلبيات على اؼبواد SDCOMتتبٍت شركة نفطاؿ نظاـ إلكًتونية خاص )ية الثانية: الفرضية الفرع
 البًتولية من طرؼ زبائنها يف ظل جائحة كورونا.

( إلدارة SDCOMنظاـ إلكًتونية خاص )من خالؿ نتائج اعبدوؿ السابق قبد أف شركة نفطاؿ تتبٌت 
 ها يف ظل جائحة كورونا.الطلبيات على اؼبواد البًتولية من طرؼ زبائن

 تتبٌت مؤسسة نفطاؿ التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا.الفرضية الرئيسية: 
من خالؿ نتائج اعبدوؿ السابق قبد أف مؤسسة نفطاؿ تتبٌت التعامالت اإللكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة  

 كورونا.
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 خالصة الفصل:
 :ؿ الفصل اإلجابة على إشكالية الدراسةحاولنا من خال

 تتبٍت شركة نفطاؿ التعامالت االلكًتونية مع زبائنها يف ظل جائحة كورونا. - 

 الوكاالت إذل زبائنها طرؼ من التنقل عناء تفادي بغرض اإللكًتوشل للدفع وسائل نفطاؿ شركة تستخدـ - 
 .كورونا جائحة ظل يف التجارية

 طرؼ من البًتولية اؼبواد على الطلبيات إلدارة( SDCOM) خاص إلكًتونية ظاـن نفطاؿ شركة تتبٍت - 
 .كورونا جائحة ظل يف زبائنها

(. األقدمية سنوات التعليمي، اؼبستوى الوظيفة، العمر،) اؼبتغَتات  بُت إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ال - 
 .اإللكًتونية التعامالت   حوؿ
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 الخاتمة :

رب موضوع التعامالت االلكًتونية من اؼبواضيع اؽبامة يف العصر اغبارل فهي تساعد حياة اإلنساف نتيجة الظروؼ يعت
، وأصبحت ضرورة والعوامل اليت ادت اؼبؤسسات اذل التوجو كبو التعامالت االلكًتونية خاصة بعد جائحة كرونا

السعي القتصادية يف العادل لذلك وجب ت احتمية تفرض وجودىا اليـو على صبيع أصحاب االعماؿ واؼبؤسسا
أكثر ؼبالحقة التطورات السريعة واؼبتالحقة يف ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة واليت صارت تؤثر على كافة اجملاالت 

  التعامالت  تبٍت  يعترب، والتجارية واالجتماعية والسياسية وبالتارل على االنتاج وفرص العمل وزيادة الدخل
 . اغبارل  وقتنا  يف  حتمية  ضرورة  اإللكًتونية

 نظاـ الشركة تبٍت كل ىذا ما دفع باؼبؤسسات التجارية اذل االىتماـ دبجاؿ التعامالت االلكًتونية وىذا عن طريق
 يف االلكًتوشل و الدفع زبائنها طرؼ من البًتولية اؼبواد على الطلبيات إلدارة(   SDCOM)  خاص إلكًتونية

 .عد الدراسة النظرية داخل الشركة مت التوصل اذل النتائج واليت يبكن توضيحها وبكرونا،  جائحة ظل

 نتائج الدراسة النظرية:

  إف التعامالت االلكًتونية من اؼبواضيع اغبديثة يف العادل لكن بالرغم من ىذا أصبحت فبارستها أمر
ا يف اعبزائر فهي ضعيفة طبيعي يف الدوؿ اؼبتقدمة وىي تعرؼ تقدـ تلو االخر يف مدى استعماؽبا أم

 دبقارنة  بدوؿ اعبوار وىذا راجع إذل ؾبموعة من العوائق والصعوبات يف اجملاؿ التقٍت .
  تشهد اعبزائر تقدـ ملحوظ يف ؾباؿ االىتماـ بتطور تكنولوجيات االعالـ واالتصاالت مقارنة بالسنوات

يزامنو تطور يف التطبيقات التجارية  السابقة فرغم التطور الذي شهدتو اعبزائر يف ؾباؿ االنًتنت دل
 االلكًتونية، ودل يتجاوز بعد اؼبستوى البدائي.

 نتائج الدراسة التطبيقية: 

  تسهل التعامالت االلكًتونية يف توفَت اؼبعلومات اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب من أجل ازباذ القرار
 اؼبناسب.

 ن طرؼ زبائنها إذل الوكاالت التجارية يف ظل يستخدـ النظاـ اإللكًتوشل بغرض تفادي عناء التنقل م
 جائحة كورونا

 يؤكد النظاـ اإللكًتوشل الًتكيز على ربقيق الطلبيات يف ظل جائحة كورونا 
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 يؤكد النظاـ اإللكًتوشل على األنبية للتكنولوجيا يف ربقيق األرباح يف ظل جائحة كورونا 
 ـبتلف األطراؼ النظاـ اإللكًتوشل تورل اىتماـ كبَت غباجات وطموحات 
  ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت  اؼبتغَتات )العمر، الوظيفة، اؼبستوى التعليمي، سنوات

 التعامالت اإللكًتونية األقدمية(. حوؿ  

 االقتراحات والتوصيات:

 يف إطار نظاـ التعامالت االلكًتونية داخل الشركة يبكن توصية دبا يلي :

ة اليت تعزز الثقة باالقتصاد الشبكي من خالؿ اؼبستهلكُت وتأمُت االتصاالت االلكًتونية  ػػػػ تطوير االطر القانوني
 وحقوؽ اؼبلكية الفكرية.

ػػػػ وضع برامج دعم وربفيز ؼبساعدة االفراد والشركات للمشاركة يف التعامالت االلكًتونية بتنمية التدريب واػبربة 
 اللكًتونية .الالزمتُت لالشًتاؾ بفعالية يف التعامالت ا

ػػػػ زيادة االستثمار يف ؾباؿ تأىيل اؼبوراد البشرية يف ؾباؿ تكنولوجيات اؼبعلومات والشبكات واالتصاؿ يف فروع 
والتخصصات ذات الصلة باالعماؿ من خالؿ التعليم والتدريب وتعزيز روح االبداع واالبتكار وتطوير البحث 

 العلمي .

 االت ونشر خدمات وزبفيض تكلفة االتصاؿ.ػػػػ توفَت البنية االساسية لالتص

ػػػػ نشر الوعي بأنبية التعامالت االلكًتونية من خالؿ إبراز ما ؽبا من فوائد ومزايا وتعزيز الثقة من أجل استخداـ 
وسائل الدفع االلكًتوشل من تكثيف اؼبالت التحسينية وإجراء البحوث والدراسات اؼبتعلقة بسبل االستفادة من 

 تعامالت االلكًتونية.تقنيات ال

 أفاق البحث:

يبقى موضوع التعامالت االلكًتونية يف ظل جائحة كورونا موضوعنا كبَت ومتشبعا لذالك حاولنا بقدر االمكاف 
 االؼباـ ببعض اعبوانب يف ىذا اؼبوضوع لكن تبقى الكثَت من اؼبواضيع يف ىذا اجملاؿ من بينها نقًتح :

 ور االدارة االسًتاتيجيةالتعامالت االلكًتونية من منظ  -



 خاتمة
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 اساليب قياس حجم التعامالت االلكًتونية  -

 ربديات التعامالت االلكًتونية  -
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 ، 35 ص عماف، ، 2002 ،2ط ، وائل دار ، التوزيع قنوات إدارة: حامد ىاشل الضمورػػػ  6
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 البحوث الجامعيةثانيا 

فالؽ شربة فاطمة، واقع التجارة االلكًتونية يف اعبزائر، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسًت، شعبة علـو ذبارية زبصص ػػػ   1
 13ـ ، ص  2018ديس مستغازل ، سنة االمداد والنقل الدورل ، جامعة عبد اغبميد ابن با

 المقاالت :
 االقتصاد ؾبلة ،"االقتصادية اؼبؤسسة يف واالتصاؿ لإلعالـ اغبديثة التكنولوجيا أثر" بوباكور، فارس بومايلة، سعاد - 1

 205 ص ، 2004 مارس تلمساف، بلقايد، بكر أيب جامعة التسيَت، وعلـو االقتصادية العلـو ،كلية 03 العدد واؼباقبمنت،
 الية واؼبصرفية، حالة الدوؿ العربية''، ؾبلةؿبمود سحنوف،'' التجارة اإللكًتونية ودورىا يف تسويق اػبدمات اؼبػػػ  2

 22، ص  2005، دار اؽبدى للطباعة والنشر، جامعة منتوري ، قسنطينة،  3االقتصاد واجملتمع، العدد 
 التظاىرات العلمية:

  2002ماي 22ػػو21اؼبلتقى الوطٍت األوؿ :االقتصاد اعبزائري يف األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليد ة ، يومي 
 المواقع االلكترونية: 

covid-https://help.unhcr.org/iraq/coronavirus-اؼبفوضية السامية المم اؼبتحدة لشوؤف الالجئُت ػػػ  1
resources  -19/ 26 04 2021  

 COVID http://www.ctuws.com/content/ 26من منظمة العمل الدوليَّة بعنواف "وباء  الوثيقة الصادرةػػػ  2
04 2021 

(: الفرص والتحديات 19د. حفيظة سليماف الرباشدية، ريادة األعماؿ الرقمية ظل جائحة كورونا )كوفيدػػػ   3
https://www 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2021.5?crawler=true 26 .
04 .2021 
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  01م : اؼبلحق رق

 جامعة غرداٌة 

 كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر 

 قسم: العلوم التجارٌة 

 تخصص: تسوٌق صناعً

 استمارة استبٌان 

 السالم علٌكم ورحمة هللا، تحٌة طٌبة وبعد 

ٌسرنا أن نتقدم بٌن أٌدٌكم هذه االستبانة التً تخدم أهداف البحث الذي نقوم به والمتمثل     

فً مذكرة لنٌل شهادة الماستر بجامعة غرداٌة بعنوان ما مدي قٌاس تبنً التعامالت 

االلكترونٌة ضمن بٌئة االعمال إلى االعمال فً ظل جائحة كورونا وهذا قصد الحصول 

على تقدٌرات حقٌقٌة وواقعٌة لهذا الموضوع . ولهذا نرجو منكم أن تتفضلوا باإلجابة عن 

االستبٌان ألن إجاباتكم حتما ستإدي بنا إلى الحصول على النتائج  االسئلة المطروحة فً هذا

 التً تخدم هذه الدراسة . 

ونعاهدكم أن جمٌع معلوماتكم التً ستقدمونها تكون موضع سرٌة ولن تستخدم إال ألغراض 

 الدراسة العلمٌة ال غٌر . 

 شراف االستاذ : من إعداد الطالب :                                          تحت إ

 حٌمودة عبد اللطٌف  اونجا الطٌب                                                اوالد

 ( أمام االجابة التً توافق رأٌك :xالمحور األول : المعلومات الشخصٌة ضع عالمة )

 الجنس:                ذكر                          أنثى .1

  51اكثرمن         51ـ  41من        41ـ 31سنة         من31العمر: أقل من  .2

 الوظٌفة التً تشغلها حالٌا: إطار       عون تحكم         عون تنفٌذي  .3

المستوي التعلٌمً :ثانوي         تكوبن مهنً        لٌسانس        ماستر             .4

       علٌا سات درا

 من سنوات   11أكثر       11إلى 15وات       منسن 15االقدمٌة :  أقل من .5
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 المحور الثانً: التعامالت االلكترونٌة  

 

موافق  العبارة 
 بشدة

غٌر  محاٌد موافق
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 وسائل الدفع االلكترونً  

الدفع االلكترونً كآلٌة للحد من تدول النقود  11
 بالٌد فً ظل جائحة كورونا

     

للحد من ازمة  كآلٌة االلكترونً الدفع 12
 السٌولة 

     

فك االكتظاظ وطوابٌر أمام الشبابٌك فً  13
 ظل جائحة كورونا

     

 بوسائل المالٌة الخدمات وتسهٌل تسٌٌر 14
 كورونا جائحة ظل إلكترونً فً الدفع

     

 و المرسلة الفواتٌر الى الوصول امكانٌة 15
 ظل فً مكان أي من و وقت بؤي المدفوعة

 .كورونا جائحة

     

 للزبائن فً والوقت الجهد وتوفٌر السرعة 16
 كورونا جائحة ظل

     

 جائحة ظل المتعاملٌن فً بٌن الثقة تعطً 17
 كورونا

     

 جائحة ظل الرقمً فً االقتصاد تطوٌر 18
 كورونا

     

 والمصداقٌة للفواتٌر فً السرٌة على ٌحافظ 19
 كورونا جائحة ظل

     

 تضٌف التً التقلٌدٌة الطرق جمٌع ٌلغً 11
 جائحة ظل األشخاص فً حٌاة على التوتر

 كورونا

     

 النظام االلكترونً لإلدارة تسٌٌر الطلبٌات 

ٌساعد النظام االلكترونً على التعرف  11
 كورونا جائحة ظل بالمنتجات البترولٌة فً

     

 تفادي بغرض االلكترونً النظمام ٌستخدم 12
 الوكاالت إلى زبائنها طرف من التنقل عناء

 كورونا جائحة ظل فً التجارٌة

     

     االلكترونً زبائن جدد من  ٌجذب النظام 13



 المالحق
 

 

 خالل تقدٌم منتجات فً الوقت المناسب فً
 كورونا جائحة ظل

االلكترونً محفز اللتزام العاملٌن  النظام 14
 نحو االدارة االلكترونٌة

        

االلكترونً تولً إهتمام كبٌر  ظامالن 15
 لحاجات وطموحات مختلف االطراف 

     

      االلكترونً ٌتسم بالواقعٌة  النظام 16

االلكترونً ٌحدد حاجات ورغبات  النظام 17
 كورونا جائحة ظل الزبائن فً

     

 

18 

االلكترونً ٌحتفظ بالعمالء لفترة  النظام
كورونا جائحة ظل اطول فً  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االلكترونً التركٌز على تحقٌق  ٌإكد النظام 19
 كورونا   جائحة ظل الطلبٌات فً

     

االلكترونً على االهمٌة  ٌإكد النظام 21
 ظل للتكنولوجٌا فً تحقٌق االرباح فً

 كورونا جائحة
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 02اؼبلحق رقم :  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,902 20 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,823 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,861 10 

 

 

Correlations 

 
وسائل الدفع 

 االلكترونً  

النظام االلكترونً 

 التعامالت اإللكترونٌة لإلدارة تسٌٌر الطلبٌات  

Pearson Correlation 1 ,687 وسائل الدفع االلكترونً  
** ,907

** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 36 36 36 

النظام االلكترونً لإلدارة تسٌٌر 

 الطلبٌات  

Pearson Correlation ,687
** 1 ,929

** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 36 36 36 

Pearson Correlation ,907 التعامالت اإللكترونٌة
** ,929

** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 36 36 36 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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وسائل الدفع 

 االلكترونً  

والنظام االلكترونً 

 ترونٌةالتعامالت اإللك لإلدارة تسٌٌر الطلبٌات

N 36 36 36 

Normal Parameters
a,b Mean 4,0361 3,7139 3,8750 

Std. Deviation ,68833 ,78673 ,67755 

Most Extreme Differences Absolute ,118 ,133 ,142 

Positive ,081 ,084 ,084 

Negative -,118 -,133 -,142 

Kolmogorov-Smirnov Z ,708 ,796 ,851 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,698 ,551 ,463 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 الجنس

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 36 ذكر 

 

 العمر

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8,3 8,3 8,3 3 سنة03ن أقل م 

 58,3 50,0 50,0 18 03ـ 03من

 94,4 36,1 36,1 13 03ـ  03من

 100,0 5,6 5,6 2 03أكثرمن

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 الوظيفة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 47,2 47,2 47,2 17 إطار 

 80,6 33,3 33,3 12 عون تحكم

 100,0 19,4 19,4 7 عون تنفٌذي

Total 36 100,0 100,0  
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 المستوىالتعليمي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,6 5,6 5,6 2 ثانوي 

 13,9 8,3 8,3 3 تكوٌن مهنً

 83,3 69,4 69,4 25 لٌسانس

 100,0 16,7 16,7 6 ماستر

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 األقدمية

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11,1 11,1 11,1 4 سنوات 30أقل من 

 55,6 44,4 44,4 16 33إلى 30من

 100,0 44,4 44,4 16 من سنوات 33أكثر

Total 36 100,0 100,0  

 

! 

 

Statistics 

 

الدفع 

االلكترونً 

كآلٌة للحد من 

لنقود تدول ا

بالٌد فً ظل 

جائحة 

 كورونا

الدفع 

االلكترونً 

كآلٌة للحد من 

 ازمة السٌولة 

فك االكتظاظ 

وطوابٌر أمام 

الشبابٌك فً 

ظل جائحة 

 كورونا

تسٌٌر 

وتسهٌل 

الخدمات 

المالٌة 

بوسائل الدفع 

إلكترونً فً 

ظل جائحة 

 كورونا

إمكانٌة 

الوصول الى 

الفواتٌر 

المرسلة و 

المدفوعة بؤي 

من وقت و 

أي مكان فً 

ظل جائحة 

 كورونا.

السرعة 

وتوفٌر الجهد 

والوقت 

للزبائن فً 

ظل جائحة 

 كورونا

تعطً الثقة 

بٌن 

المتعاملٌن فً 

ظل جائحة 

 كورونا

تطوٌر 

االقتصاد 

الرقمً فً 

ظل جائحة 

 كورونا

ٌحافظ على 

السرٌة 

والمصداقٌة 

للفواتٌر فً 

ظل جائحة 

 كورونا

ٌلغً جمٌع 

الطرق 

ً التقلٌدٌة الت

تضٌف التوتر 

على حٌاة 

األشخاص 

فً ظل 

جائحة 

 كورونا

وسائل الدفع 

 االلكترونً  

N Valid 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,50 3,94 4,25 4,28 3,39 4,06 3,92 4,33 3,75 3,94 4,0361 

Std. Deviation ,561 1,040 ,906 ,914 1,358 1,068 1,296 ,956 1,381 1,330 ,68833 
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Statistics 

 

ٌساعد النظام 

االلكترونً 

على التعرف 

بالمنتجات 

البترولٌة فً 

ظل جائحة 

 كورونا

ٌستخدم 

النظام 

االلكترونً 

بغرض تفادي 

عناء التنقل 

من طرف 

زبائنها إلى 

الوكاالت 

التجارٌة فً 

ظل جائحة 

 كورونا

ٌجذب النظام 

 االلكترونً

زبائن جدد 

من خالل 

تقدٌم منتجات 

فً الوقت 

المناسب فً 

ظل جائحة 

 كورونا

النظام 

االلكترونً 

محفز اللتزام 

العاملٌن نحو 

اإلدارة 

 اإللكترونٌة

النظام 

اإللكترونً 

تولً اهتمام 

كبٌر لحاجات 

وطموحات 

مختلف 

 األطراف 

النظام 

االلكترونً 

 ٌتسم بالواقعٌة 

النظام 

اإللكترونً 

جات ٌحدد حا

ورغبات 

الزبائن فً 

ظل جائحة 

 كورونا

النظام 

اإللكترونً 

ٌحتفظ 

بالعمالء لفترة 

أطول فً ظل 

جائحة 

 كورونا

ٌإكد النظام 

اإللكترونً 

التركٌز على 

تحقٌق 

الطلبٌات فً 

ظل جائحة 

 كورونا  

ٌإكد النظام 

اإللكترونً 

على األهمٌة 

للتكنولوجٌا 

فً تحقٌق 

األرباح فً 

ظل جائحة 

 كورونا

النظام و

االلكترونً 

لإلدارة تسٌٌر 

 الطلبٌات

N Valid 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,31 4,19 3,36 3,83 3,94 3,81 3,36 3,17 4,08 4,08 3,7139 

Std. Deviation 1,238 ,920 1,268 1,159 1,068 1,283 1,291 1,276 1,204 1,025 ,78673 

 

 

Statistics 

 
وسائل الدفع 

 االلكترونً  

والنظام االلكترونً 

 التعامالت اإللكترونٌة لإلدارة تسٌٌر الطلبٌات

N Valid 36 36 36 

Missing 0 0 0 

Mean 4,0361 3,7139 3,8750 

Std. Deviation ,68833 ,78673 ,67755 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 13,556 26 ,521 ,938 ,581 العمر

Within Groups 5,000 9 ,556   

Total 18,556 35    

 Between Groups 13,556 26 ,521 ,612 ,843 الوظٌفة

Within Groups 7,667 9 ,852   

Total 21,222 35    

 Between Groups 13,472 26 ,518 1,332 ,339 المستوى التعلٌمً

Within Groups 3,500 9 ,389   

Total 16,972 35    

 Between Groups 10,500 26 ,404 ,661 ,805 األقدمٌة

Within Groups 5,500 9 ,611   



 المالحق
 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 13,556 26 ,521 ,938 ,581 العمر

Within Groups 5,000 9 ,556   

Total 18,556 35    

 Between Groups 13,556 26 ,521 ,612 ,843 الوظٌفة

Within Groups 7,667 9 ,852   

Total 21,222 35    

 Between Groups 13,472 26 ,518 1,332 ,339 المستوى التعلٌمً

Within Groups 3,500 9 ,389   

Total 16,972 35    

 Between Groups 10,500 26 ,404 ,661 ,805 األقدمٌة

Within Groups 5,500 9 ,611   

Total 16,000 35    

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

وسائل الدفع االلكترونً 

  

36 4,0361 ,68833 ,11472 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

وسائل الدفع االلكترونً 

  

9,031 35 ,000 1,03611 ,8032 1,2690 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

والنظام االلكترونً لإلدارة تسٌٌر 

 الطلبٌات

36 3,7139 ,78673 ,13112 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

والنظام االلكترونً لإلدارة تسٌٌر 

 الطلبٌات

5,444 35 ,000 ,71389 ,4477 ,9801 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 11292, 67755, 3,8750 36 التعامالت اإللكترونٌة

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,1042 6458, 87500, 000, 35 7,749 التعامالت اإللكترونٌة

 
 

 

 

 

 

 

 

 


