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 أثر االنترنت في تفعيل التسويق المباشر بين منظمات األعمال

 ةدراسة استطالعية على عدد من المؤسسات االقتصادية الجزائري

 المركز لجامعي غرداية أ.د. معراج هواري                  

 أ.د. أحمد مجدل )رئيس قسم التسويق( المدينة المنورة                  
S 

ع١ًُٝ ايتػٜٛل ٜٗسف ٖصا ايبشح اٍ ايتعـطف ع٢ً ايتأثرل ايصٟ تًعب٘ ا٫ْتـطْت ٗ

ع١ٓٝ طبك١ٝ َٔ ٢إباؾط بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ. ٚقس مت تڀبٝل ايسضاغ١ عً

إٔ أِٖ أغباب ؾطن١. ٚاْتٗت ايسضاغ١ إٍ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ اؾعا٥ط١ٜ بًػت 

اغتدـساّ ايؿطنات ي٬ْتـطْت ٖٞ َا ٜتعًل َٓٗا با٫تكـاٍ إباؾط, ؾه٬ عـٔ 

عاَـًٞ ايػطع١ ٚايػٗٛيـ١. نُا أٚنشـت ايسضاغـ١  ا٭غباب ٚضا٤ اسذاّ ٖصٙ 

 شلا ع٢ً ا٫ْذلْت.ايؿطنات عٔ بٓا٤ َٛاق  

ٚقس أٚنشت ايسضاغ١ أٜها أبعاز ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ا٫ْذلْت ٗ إعٜر ايتػٜٛكٞ, 

ٚاْتٗت ايسضاغ١ إٍ بٝـإ أِٖ َعٛقات اغتدـساّ ايؿطنات ي٬ْذلْت.

ايهًُات إؿتاس١ٝ: ا٫ْذلْٝت, ايتػٜٛل إباؾط, تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات, إعٜر 

١ْٝٚ.ايتػٜٛكٞ, ايتذاض٠ اٱيهذل

Abstract: 
This research aims to identify the impact that the Internet has 
played in the process of direct marketing among business 
organizations. The application study on a sample class of Algerian 
economic institutions amounted to 129 companies. The study 
concluded that the most important reasons for companies to use 
the Internet are related to online, as well as workers quickly and 
easily. The study pointed out the reasons behind the reluctance of 
these companies from building sites on the Internet. 
The study also indicated the dimensions of the role of Internet in 
the marketing mix, and ended the study to describe the most 
important obstacles to the use of Internet companies.  
Keywords: Internet, direct marketing, information technology, 
marketing mix, electronic commerce. 
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ؾٗست ايػٓٛات ا٭خرل٠ تڀٛضات ٖا١ً٥ أقبشت تًكٞ بتشسٜات ند١ُ 

أَاّ ايتػٜٛل َ  بسا١ٜ أيؿ١ٝ دسٜس٠ يعٌ َٔ أبطظٖا ايتڀٛضات 

ايتهٓٛيٛد١ٝ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭غٛام, أٚ ؾٕٓٛ اٱْتاز, أٚ ٚغا٥ٌ 

 ا٫تكاٍ بايعبا٥ٔ. 

ايتهٓٛيٛدٝا ٗ ايعكط اؿسٜح, ؾٗٞ  ٜٚعس ٚٗٛض ا٫ْذلْت َٔ أِٖ ثٛضات

َٔ ناؾ١  –بڀبٝعتٗا ٫ تتڀًب تهًؿ١ عاي١ٝ, نُا أْٗا تتٝح ٕػتدسَٝٗا 

ايٛقٍٛ ايٝٗا بػٗٛي١, ٖا دعًٗا َٓك١ دٝس٠ ٫تكاٍ  –أما٤ ايعامل 

ايؿطنات بع٥٬ُٗا بهؿا٠٤
(1)

. 

َٚ  ٚٗٛض ثٛض٠ ا٫تكاٍ إباؾط, ٚتؿاعٌ إ٪غػ١ َ  عًُٝٗا بؿهٌ 

, ؾكس أقبشت إ٪غػ١ ٚايعٌُٝ ٚدٗا يٛد٘, ٜتعا٬َٕ غٜٛا ؾدكٞ

َٔ خ٬ٍ تؿاعٌ َِٓٛ عدل أزٚات تؿاعٌ سسٜج١ تؿٛم بؿهٌ نبرل 

 اَهاْات ايبا٥  ايؿدكٞ ٗ ايٛقت ٚاؿطن١, ٚٚغا٥ٌ ايؿطح ٚاٱٜهاح.

ٜٚػُح ايتػٜٛل إباؾط عدل ا٫ْذلْت يًُػٛقٌ إباؾطٜٔ باَها١ْٝ 

ِ أٚ أؾهاضِٖ ايتػٜٛك١ٝ, ؾه٬ عٔ اَهإ اُاّ تعسٌٜ أٚ تٛدٝ٘ ضغا٥ًٗ

عًُٝات ايبٝ  ٚايتػًِٝ بؿعاي١ٝ ٚغطع١ ع٢ً اخت٬ف إٛاق  اؾػطاؾ١ٝ, 

إناؾ١ إٍ إَها١ْٝ ْؿط نِ نبرل َٔ إعًَٛات ٚايبٝاْات, َ  تٛؾط 

خاق١ٝ ا٭ٚغاٙ إتعسز٠ )ايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١( يًطغاي١ 

ايتػٜٛك١ٝ
(2)

 . 

أضبع١ بسا٥ٌ يؿطم اغتدساَٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٚتكسّ ا٫ْذلْت
(3)

 : 

إْؿا٤ َٛاق  ي٬تكاٍ إباؾط َ   –َٔ خ٬ٍ ؾطنات ا٫ْذلْت -أ٫ٚ: ّهٔ

ايعبا٥ٔ أٚ ا٭ؾطاز, أٚ إ٪غػات ا٭خط٣ اييت تطبڀٗا بِٗ ع٬قات 

 ٖا١َ)نإٛضزٜٔ ٚإٛظعٌ( ٖا ٜػاعس ع٢ً تبازٍ إعًَٛات بسق١ ٚغطع١.

 -ُح ا٫ْذلْت بتدڀٞ اٯخطٜٔ ٗ غًػ١ً ايك١ُٝ ثاْٝا: تػ

 ٚايبٝ  إباؾط يًُػتًٗو. -َجٌ ؽڀٞ  إٛظعٌ, ٚايٛغڀا٤ 

ثايجا : ّهٔ يًؿطنات اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ تڀٜٛط ٚتٛقٌٝ إٓتذات 

 يًع٤٬ُ اؾسز.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ضابعا: ّهٔ اغتدساّ ا٫ْذلْت نعاٌَ ض٥ٝػٞ يٛن  أغؼ دسٜس٠ يًعٌُ 

 هِ ؾُٝا ّهٔ إٔ  ٜكٌ ايٝ٘ ايعبا٥ٔ ٚإٓاؾػٕٛ َٔ َعًَٛات.ٚايتش

إٔ  ٚقس أٚٗطت زضاغ١ أدطتٗا ؾطن١ 

سذِ ايتذاض٠ إتٛق  تٓؿٝصٖا ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ 

ّ. ٜٚٛنح تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض عاّ  غٛف ٜكٌ اٍ ( )

يتذاض٠ بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ ا٭َطٜه١ٝ تڀٛض سذِ ا ()اؾسٍٚ ضقِ 

 .بس٤ َٔ عاّ 

ٚقس أٚٗطت ايسضاغات اييت أدطٜت ٗ ٖصا ايكسز إٔ َعسٍ غطع١ 

نعـ  ٍ إتبازٍ ايكؿكات اييت ٜتِ تبازشلا ؾٛضا عدل ا٫ْذلْت قس ٜكٌ 

خ٬ٍ ايػٓٛات ايكاز١َ, خاق١ َ  ٚدٛز  – عاّ -َا ٖٛ عًٝ٘ 

صا ايٓٛع َٔ ايتػٜٛل عدل ايؿبه١ ٚايصٟ دطا٤ ٖتػ٬ٝٗت عسٜس٠ ٱ

)ٖٚٞ ؾبهات أعُاٍ َباؾط٠  ٜڀًل عًٝ٘ اٯٕ غٛم ايؿبه١ 

% َٔ سذِ  تهِ ايباع١ ٚإؿذلٜٔ بؿهٌ َباؾط( ٚتػتشٛش ع٢ً مٛ 

 أْؿڀ١ ٖصٙ ا٭عُاٍ سايٝا.

ٚقس أغؿط ايتڀبٝل ايؿعًٞ شلصٙ ايػٛم, َٚا ؼكل َٓٗا َٔ َعاٜا يهاؾ١ 

ٍ إ, عٔ ؼٍٛ ايؿطنات َٔ ايتعاٌَ عدل ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ ا٭ططاف

 اغتعُاٍ ٖصٙ ايؿبه١.

 : تڀٛض سذِ ايتذاض٠ بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ ا٭َطٜه١ٝ()دسٍٚ ضقِ 

 )بب٬ٌٜ ايس٫ٚضات(

       بٝإ

       سذِ ايتذاض٠ إباؾط٠

%       

       سذِ ايتذاض٠ عدل ا٫ْذلْت

%       

       سذِ ايتذاض٠ ا٫ْايٞ

%       
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يكس أقبح أَطا ستُٝا إٔ تسخٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ اؾعا٥ط١ٜ إيٞ 

ا٫يٝهذل١ْٝٚ يتتُهٔ َٔ ادطا٤ عًُٝاتٗا ٗ ا٭غٛام غاس١ ايتذاض٠ 

 ايعا١ٕٝ, ٚايكٝاّ َعا٬َتٗا ايتذاض١ٜ عدل قٓٛات ا٫تكاٍ اؿسٜج١.

 َؿه١ً ايبشح:                                                                                                             

 ١ ٕؿه١ً ايسضاغ١ ٗ ايؿطنات اؾعا٥ط١ٜ, ؾُٝا ًٜٞ:ٚتتُجٌ إٛاٖط ايعاَ

ْكل ايٛعٞ ٚا٫غتعساز يس٣ َعِٛ إػ٪ٚيٌ بايؿطنات عٔ  .

ايتذاض٠ ا٫يهذل١ْٝٚ,ٚتأثرلٖا ع٢ً سذِ ايٓؿاٙ , َٚعاٜا 

 اغتدساّ ايؿبه١.

 تها٩ٍ سذِ ايتذاض٠ ا٫يٝهذل١ْٝٚ ٗ اؾعا٥ط َكاضْا بسٍٚ ايعامل. .

يٝب ا٪ٚيٞ ايؿطنات سٍٛ أغضغٛر َؿاِٖٝ َع١ٓٝ يس٣ َػ .

 ايتذاض٠ ٚأزٚاتٗا إعتاز٠.

 :اٯتَٞؿه١ً ايبشح ٗ ايتػا٩ٍ  إٕ ايباسجٌ ٜكٛغإَٚٔ ثِ ؾ

َا ٖٛ تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ع٢ً ا٭زا٤ ايتػٜٛكٞ إباؾط بٌ 

 َ٪غػات ا٭عُاٍ بايب١٦ٝ اؾعا٥ط١ٜ؟  

 أٖساف ايبشح:

 ساف ايتاي١ٝ:ٍ ؼكٝل ا٭ٖإٜٗسف ٖصا ايبشح          

تٛقٝـ ايٛن  اؿايٞ ٫غتدساّ إ٪غػات اؾعا٥ط١ٜ يؿبه١  .

 ا٫ْذلْت ٗ فاٍ ايتػٜٛل إباؾط ٚايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ.

ؼسٜس فُٛع١ إتػرلات اييت تأثطت بسخٍٛ ايؿطنات اٍ فاٍ  .

ايتذاض٠ ا٫يٝهذل١ْٝٚ ٚتأثرل شيو ع٢ً أغايٝب ايتػٜٛل إباؾط 

 .اييت تتبعٗا ٖصٙ ايؿطنات

تكسِٜ فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات يتػاِٖ ٗ تعِٛٝ اغتؿاز٠  .

 َُٓٛات ا٭عُاٍ َٔ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط.

 ٖٝهٌ ايبشح: 

 ٜتٓاٍٚ ايباسجٌ ْتا٥ر ٖصا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:         

 أ٫ٚ : ا٫ْذلْت ٚايتذاض٠ ا٫يٝهذل١ْٝٚ ٗ اؾعا٥ط.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ْت ع٢ً ايتػٜٛل إباؾط.ثاْٝا : تأثرل اغتدساّ ا٫ْذل

 ثايجا :  أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات.

 أ٫ٚ :ا٫ْذلْت ٚايتذاض٠ ا٫يهذل١ْٝٚ ٗ اؾعا٥ط

 :أ٫ٚڄ: تڀٛض اٱْذلْت

ٜطد  ز/إبطاِٖٝ غيت َٔ داَع١ ٚضق١ً ٚايصٟ ٜعتدل ٚاسساڄ َٔ أبطظ 

 باؾعا٥ط بسا١ٜ اغتعُاٍ اٱيهذل١ْٝٚت ٚايتذاض٠ ٝايساضغٌ ٕٛنٛع ا٫ْذلْ

ٚمت شيو عٔ ططٜل َطنع ايبشح ٚاٱع٬ّ  إٍ ؾٗط َاضؽ  تا٫ْذلْٝ

(ايعًُٞ ٚايتكين )
(4)

. 

ٜٚطد  إْؿا٤ ٖصا إطنع ايتاب  إٍ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ باؾعا٥ط إٍ غ١ٓ 

ٚايصٟ أٚنًت ي٘ عس٠ َٗاّ َٓٗا إْؿا٤ ؾبه١ َعًَٛات١ٝ ٚط١ٝٓ  

 .(-)عاٜٛ,  ٚضبڀٗا بؿبهات إق١ًُٝٝ ٚ زٚي١ٝ

عٔ ططٜل اٜڀايٝا ٗ َؿطٚع  تبا٫ْذلْٝٗ ايبسا١ٜ مت ضب٘ اؾعا٥ط 

ٚناْت غطع١  ()غاُٖت ؾٝ٘ ١َُٛٓ ايْٝٛػهٛ ٜػ٢ُ بطٜٓاف 

بعس غٓتٌ أٟ غ١ٓ  . ا٫ضتباٙ نعٝؿ١ دساڄ آْصاى سٝح مل تتذاٚظ 

١ ايؿطْػ١ٝ ٚأقبح ّط عدل ايعاقُ  اضتؿعت غطع١ اـ٘ إٍ  

َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ ٗ ْٗا١ٜ غ١ٓ  باضٜؼ ثِ اظزازت ٖصٙ ايػطع١ إٍ 

ٚمت اغتعُاٍ ا٭قُاض ا٫قڀٓاع١ٝ يطب٘ اؾعا٥ط بٛاؾٓڀٔ  

 باي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ.

 باؾعا٥ط إٍ  تا٫ْذلْٝٚقًت غطع١  ٚٗ ؾٗط َاضؽ َٔ غ١ٓ 

خ٘ ٖاتؿٞ دسٜس َٔ خ٬ٍ  ط َٔ َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ ٚمت إْؿا٤ أنج

 –غڀٝـ-ايعاق١ُ )اؾعا٥ط ْكاٙ ايٛقٍٛ إٓتؿط٠ عدل ايذلاب ايٛطين

( ٚإطتبڀ١ نًٗا بٓكڀ١ خطٚز ٚسٝس٠ اخلتًُػإ... –ٖٚطإ –ٚضق١ً

 ع٢ً َػت٣ٛ اؾعا٥ط ايعاق١ُ.

ٚاضتؿ   ؾك٘  نإ عسز اؾٗات إؿذلن١ ٗ اٱْذلْت غ١ٓ 

 َٛظع١ نايتايٞ: إٍ  غ١ٓ 

  ٟايكڀاع ا٫قتكاز ٗ 
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  ٞايكڀاع اؾاَع ٗ 

  ايكڀاعات ا٭خط٣ ٗ 

   ايڀيب.ٗ ايكڀاع

َؿذلى ٗ غ١ٓ  أَا بايٓػب١ يعسز إؿذلنٌ ؾكس ٚقٌ إٍ 

 تي٬ْذلَْٝػتعٌُ  ٖا ٜعڀٝٓا ٗ إتٛغ٘ سٛايٞ  

َػتعٌُ يهٌ َؿذلى ع٢ً أغاؽ 
(5)

. 

 تا٫ْذلْٝؼطٜط غٛم َعٚزٟ خس١َ  اؾعا٥ط غ١ٓ قطضت 

ٚأقسضت يصيو ايػطض ايكٛاٌْ اييت ؼسز ؾطٚٙ ٚنٝؿٝات ٚن  

 ٚاغتػ٬ٍ خس١َ اٱْذلْت.

 ضخك١ ست٢ ْٗا١ٜ غ١ٓ  َٚٛدب ٖصا ايتٛد٘ اؾسٜس َٓشت 

يًدٛام بػطض تكسِٜ خسَات اٱْذلْت إ٫ إٔ دًِٗ مل ٜسخٌ بعس ٗ 

عسٜس٠ أُٖٗا ٗ ْٛطْا ٖٛ تأخط ؾبه١ ا٫تكا٫ت عٔ  اـس١َ ٭غباب

 .تا٫ْذلَْٝٛانب١ ايتڀٛض ٚ بايتايٞ ب٤٘ غطع١ 

ٚشلصا ساٚيت ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت اؾعا٥ط١ٜ إٔ تٓؿس ايعسٜس َٔ إؿطٚعات 

ٚا٫تكا٫ت عدل ا٭قُاض ا٫قڀٓاع١ٝ  ايتشت١ٝيتسعِٝ ٚتٛغٝ  ايب٢ٓ 

ٖا  ٚ  ػاتًٌَٚٓٗا َؿطٚع اْڀ٬م ؾبهتٌ عٔ ططٜل اي

ٜػُح َٔ زٕٚ ؾو بتك١ٜٛ عًُٝات ضب٘ إٛاق  ٚإؿذلنٌ بؿبه١ 

 ا٫ْذلْت.

َٔ ( )ٚأٜهاڄ ٚؾطت ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت خ٘ اتكاٍ أغاغٞ 

 َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ قابٌ يًتٛغع١ يػا١ٜ  ا٭يٝاف ايبكط١ٜ قسضت٘ 

 َٝػاباٜت ٗ ايجا١ْٝ.

٫تكا٫ت أقاَت ؾبه١ تابع١ شلا يتكسِٜ خس١َ نُا إٔ ٚظاض٠ ا

خ٘ ٜٚتٛق   تػتٗسف ناؾ١ ٫ٜٚات اؾعا٥ط تؿٛم غعتٗا  تا٫ْذلْٝ

َؿذلى. َٚٔ ٖٝعات ٖصٙ ايؿبه١ اؿه١َٝٛ أْٗا  إٔ ٜؿذلى ؾٝٗا 

تِٛ ايعسٜس َٔ اـسَات إٛدٛز٠ سايٝاڄ ع٢ً ايٜٛب إناؾ١ إٍ اـسَات 

 .ٱيهذل١ْٝٚاإطتبڀ١ بايتذاض٠ 
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زٕٚ  ٖصٙ ايؿبه١ تؿتػٌ ٗ ايٛقت اؿايٞ ع٢ً ضقِ ايٓسا٤ 

ن١ًُ َطٚض أٚ اؾذلاى َػبل أٚ أٟ ايتعاّ ٚايتهًؿ١ ؼتػب آيٝاڄ َ  

 ؾاتٛض٠ اشلاتـ ٚ يهٔ َٔ ا٬ٕسٜ اضتؿاع تػعرل٠ اـس١َ ٗ ايٛقت اؿايٞ.

زٟ إٍ ععٚف ٚتٟٓٛ ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت ضؾ  تػعرل٠ اشلاتـ ايجابت ٖا قس ٜ٪

ايهجرل َٔ إػتعًٌُ اؿايٌٝ عٔ ايذلزز ع٢ً َكاٖٞ اٱْذلْت بٌ ٚ ىاف 

 بعض أقشابٗا َٔ إَها١ْٝ إغ٬قٗا يعسّ دسٚاٖا َٔ ايٓاس١ٝ ايطع١ٝ.

أَا بايٓػب١ ٕطنع ايبشح ٚاٱع٬ّ ايعًُٞ ٚايتكين ٚإتعاضف ع٢ً 

اض٠ ا٫تكا٫ت تػُٝت٘ بايػرلٜػت ؾكس م٢ ْؿؼ إٓش٢ ايصٟ اتبعت٘ ٚظ

عٔ ططٜل َؿطٚع ضب٘  ايتشت١ٝ ايب٢ٓاؾعا٥ط١ٜ سٝح ساٍٚ تسعِٝ 

َٝػاباٜت ٗ  َعٚز ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ غ٘ تبًؼ غعت٘ 

 ايجا١ْٝ.

 نُا ٜكّٛ ايػرلٜػت بتعٜٚس إؿذلنٌ ايعٛاّ بأنجط َٔ 

خ٘ َتدكل يكڀاع ايتعًِٝ ايعايٞ  ْكڀ١ ٚقٍٛ يٲْذلْت ٚنصا 

خ٘ َتدكل يبك١ٝ ايكڀاعات ا٭خط٣ َِٚٓٗ  ٚايبشح ايعًُٞ ٚ 

 ايٛقٍٛإٛظعٌ اـٛام. ٜٚكٌ عسز اـڀٛٙ اشلاتؿ١ٝ اييت ُهٔ َٔ 

َػتعٌُ َٔ ٖصٙ  خ٘ ٖاتؿٞ ُهٔ  ـ:إٍ اٱْذلْت ب

سػب َكازض ايػرلٜػت. َؿذلى غ١ٓ   اـس١َ ٚ

  ٗ ايٛقت اؿايٞ أنجط َٔ ٚسػب تٛقعاتٓا ٜبًؼ عسز إػتعًٌُ

 َػتعٌُ.

ض٠ ايٓڀام ازإٚع٢ً ايطغِ َٔ قٝاّ ٖصا إطنع بعس٠ أعُاٍ أخط٣ َجٌ 

إ٫ إٔ َا  . ٚنصيو ايؿبه١ ا٭ناز١ّٝ اؾعا٥ط١ٜ يًبشح اؾعا٥طٟ 

ُٜٗٓا ٗ عجٓا ٖصا ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ إطنع ٚغرلٙ ٗ َٝسإ ايتذاض٠ 

 .اٱيهذل١ْٝٚ

 اٱيهذل١ْٝٚيتذاض٠ ثاْٝاڄ: ا

ٕ َا سكل ٗ َٝسإ تڀٛض اٱْذلْت ٗ اؾعا٥ط َٔ سٝح إيٮغـ ؾ

مل ٜٛانب٘ تڀٛض ٗ تڀبٝكات  ع٢ً ايطغِ َٔ أُٖٝت٘ عسز إػتعًٌُ

 .اٱيهذل١ْٝٚايتذاض٠ 
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ؾع٢ً ايطغِ َٔ بعض احملا٫ٚت اييت قاَت بٗا ٚظاض٠ ا٫تكا٫ت 

ٚايدلفٝات ٚبٓا٤  تشت١ٝاي ايب٢َٓٚطنع ايػرلٜػت ٗ ت١٦ٝٗ دع٤ َٔ 

إٛاق  ايتذاض١ٜ إ٫ إٔ قڀاع ايبٓٛى ٚإ٪غػات إاي١ٝ ٌٚ سبٝؼ 

 فُٛع١ َٔ إؿانٌ اٱزاض١ٜ اييت أقبشت ٬َظ١َ ي٘ َٓس عكٛز.

 إيهذل١ْٝٚٚيكس بازضت بعض إ٪غػات ايبٓه١ٝ بتڀٜٛط ؾبهات 

يٛطين يًسؾ  ٚايتػسٜس َٓتؿط٠ ٗ بعض ايٓكاٙ احملسٚز٠ زاخٌ ايذلاب ا

ٚيهٔ ايبعض َٓٗا مل ٜػتُط ط٬ٜٛڄ بػبب اعتُاز ٖصٙ  ()

إ٪غػات ع٢ً سًٍٛ داٖع٠ غرل ١ُ٥٬َ يٮٚناع احمل١ًٝ ٚيهٔ ايڀًب 

إتعاٜس عًٝٗا ؾذ  بعض ايبٓٛى ٚإ٪غػات إاي١ٝ ٗ ا٫غتُطاض ٗ 

تكسِٜ بعض اـسَات َجٌ بڀاقات ايكطف اٯيٞ إتٛؾط٠ يس٣ ايدلٜس 

 ٛاق٬ت ٚبعض ايبٓٛى ايتذاض١ٜ.ٚإ

مل ٜتِ  ٚيهٔ ا٬ٕسٜ إٔ ايطب٘ بٌ ٖصٙ ايؿبهات ٗ ْٛاّ

ست٢ اٯٕ سػب عًُٓا ٖا ٜٗسض اٱَهاْٝات إتٛؾط٠ يس٣ ايبٓٛى ٜٚكعب 

ايتعا٬َت يس٣ ايعبا٥ٔ يعسّ ُهٔ ٖ٪٤٫ َٔ اغتعُاٍ ْكاٙ ايكطاف 

 اٯيٞ ايتابع١ يًبٓو اٯخط.

ٚإ٪غػات إاي١ٝ َ  بعهٗا ايبعض َٛدٛز٠ ؾهط٠ ضب٘ ايبٓٛى 

ٖٚٛ َؿطٚع نًؿت ب٘ ؾطنتٌ أدٓبٝتٌ ٚاشلسف َٓ٘  (ؼت تػ١ُٝ 

َٛق  ع٢ً َػت٣ٛ  إناؾ١ إٍ عًُٝات ايطب٘ ٚاييت ؼكل سٛايٞ 

 .()ايذلاب ايٛطين َٗاّ تسضٜب١ٝ ٚ ؾ١ٝٓ باغتعُاٍ ْٛاّ 

ع إكطٗ ٚإايٞ ٗ ٚيهٔ ا٬ٕسٜ أْ٘ ست٢ اٯٕ مل ٜتُهٔ ايكڀا

ٚتٓؿٝص ٖصٙ إؿطٚعات ْٛطاڄ يڀطم اٱزاض٠ ايباي١ٝ  اؾعا٥ط َٔ تڀبٝل

 إتبع١ ٗ ٖصا ايكڀاع ايصٟ َا ٜعاٍ سهَٛٝاڄ ٗ فًُ٘.

أَا ؾُٝا ىل ا٫تكا٫ت ؾتكّٛ اٯٕ ايؿطن١ اؿه١َٝٛ احمل١ًٝ إٓبجك١ 

( )ٍ عٔ إزاض٠ ايدلٜس ايػابك١ ٚإتدكك١ ٗ اشلاتـ احملُٛ

َبازض٠ يتٛغع١ ؾبهتٗا إتؿبع١ َ  ْٗا١ٜ ايػ١ٓ اؿاي١ٝ. ٜٚأتٞ ٖصا 

ايتٛد٘ اؾسٜس ٗ ٌٚ استساّ إٓاؾػ١ بٝٓٗا ٚ بٌ َٓاؾػٗا ايؿطن١ 

 إكط١ٜ أٚضاغهّٛ.
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َٚػاعس٠ ؾ١ٝٓ َٔ ايع٬ُم اضٜهػٔ غٛف تتُهٔ ؾطن١ امت 

بٓٗا١ٜ  ٌٝ إٍ اؿاي احمل١ًٝ َٔ ضؾ  عسز َؿذلنٝٗا َٔ 

 .عاّ 

ٜٚعتكس إٔ غٛم ا٫تكا٫ت اي٬غًه١ٝ اؾعا٥ط١ٜ غرل َػتػ١ً إٍ 

  ـ:زضد١ نبرل٠ شيو إٔ عسز إؿذلنٌ اؿايٌٝ ٜكسض ؾك٘ ب

ًَٕٝٛ ْػ١ُ, ٖٚٛ   ـ:َؿذلى ْػب١ إٍ عسز ايػهإ ايصٟ ٜكسض ب

 ٠ ٚايبًسإ اـًٝذ١ٝ.َعسٍ َتسْٞ َكاض١ْ بايبًسإ إػاضب١ٝ اجملاٚض

ٚتأٌَ اؾعا٥ط إٔ تتُهٔ َٔ ٌْٝ اٖتُاّ َتعاٌَ ثايح يؿبه١ اشلاتـ 

 .غٛف ٜعًٔ عٔ اغِ ايؿا٥ع ٗ بسا١ٜ غ١ٓ  إشاحملٍُٛ 

ٜٚط٣ َسٜط ؾطن١ امت َٛبًٝٝؼ اؿه١َٝٛ إٔ ايػٛم اؾعا٥طٟ 

يًٗاتـ احملٍُٛ غٛف ئ تتػ  يج٬خ َتعاًٌَ ٚث٬خ ؾبهات ٚيهٔ اثٌٓ 

 ِٓٗ ناؾٌٝ يًكٝاّ بأعبا٥ٗا.َ

بإٔ ؾبه١ ؾطنت٘ اؿاي١ٝ َتؿبع١ ٚقس١ّ ْٚٛع١ٝ  إػ٦ٍٜٛٚعذلف ْؿؼ 

ًَٕٝٛ  خسَاتٗا ضز١٦ٜ ٗ سٌ إٔ إتعاٌَ إكطٟ أٚضاغهّٛ يسٜ٘ 

َؿذلى ٚقس زؾٔ قبٌ بهع١ أؾٗط خس١َ ايؿطا٥ح إسؾٛع١ َػبكاڄ 

ٜؿهط ٗ إط٬م ْؿؼ  ٚاييت ْايت ضٚاداڄ نبرلاڄ دعًت إتعاٌَ اؿهَٛٞ

 إبازض٠ قطٜباڄ.

ٜٚط٣ بعض إػ٪ٚيٌ اؾعا٥طٌٜ إٔ عسز إؿذلنٌ ٗ خس١َ اشلاتـ 

 .ًَٕٝٛ عًٍٛ عاّ  احملٍُٛ باؾعا٥ط غٛف ٜتذاٚظ 

يٮغـ ايؿسٜس مل تتٛؾط يسٜٓا ست٢ اٯٕ إسكا٥ٝات َٛثٛق١ سٍٛ سذِ 

 ٖات٘تٛقعٓا إٔ سذِ باؾعا٥ط. ٚع٢ً ايطغِ َٔ  اٱيهذل١ْٝٚايتذاض٠ 

ا٭خرل٠ َتٛان  دساڄ ٗ ٖصٙ إطس١ً خكٛقا بايٓػب١ يتًو ايتذاض٠ 

ٚاييت ضَا ٫ ٜتذاٚظ به  ٬ٌَٜ  ( ) ا٫يهذل١ْٝٚ إٛد١ٗ يًُػتًٗهٌ 

 َٔ ايس٫ٚضات إ٫ إٔ َؿه١ً اٱسكا٥ٝات تجرل َؿه٬ڄ ٖٝهًٝاڄ أخڀط.

٢ ٚتٓػل فٗٛزات ٜٚتُجٌ شيو ٗ اْعساّ د١ٗ ضزل١ٝ َٛسس٠ تتبٓ

ٚتؿذعٗا َٚٔ مت تٛؾط ٚتٓؿط اٱسكا٥ٝات إتعًك١  اٱيهذل١ْٝٚايتذاض٠ 

 بٗا.
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إٍ أْ٘ عٓسَا اقذلب َٔ ٚظاض٠ ايتذاض٠ اؾعا٥ط١ٜ ٚغأٍ  ٜٚؿرل ز/ضظٜل

ايكا٥ٌُ عًٝٗا عٔ ٚنع١ٝ ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ شنط ي٘ بأِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ 

 أٟ ؾ٤ٞ عٓٗا.

ات١ٝ إٍ ٚٗٛض ْٛع دسٜس َٔ ا٫قتكاز يكس أزت ايتڀٛضات إعًَٛ

ٖٛ َا ٜػ٢ُ ا٫قتكاز ايطقُٞ )ايطَعٟ( إٍ دٛاض ا٫قتكاز ايعٝين 

ٚاقتكاز اـسَات. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫قتكاز أز٣ بسٚضٙ إٍ تػٝرل ٗ 

ايٛغا٥ٌ ايت١ُٝٝٛٓ ايهابڀ١ يًُعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ نايكٛاعس اؾُطن١ٝ 

يٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ ٚا٭زٚاض غرل ايٛانش١ ٚسكـٛم إًه١ٝ, ٚأزٚات ايػٝاغ١ ا

يًشه١َٛ ٗ غٔ قٛاٌْ ْا١ُٚ يػرل إعا٬َت إاي١ٝ يكس اغتدسَت 

ايؿطنات ايهدل٣ َٓص أٚا٥ٌ ايػتٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ايٛغا٥٘ 

اٱيهذل١ْٝٚ ٗ تععٜع ايبين ايتشت١ٝ يًتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ خكٛقا ٗ 

ش٬ٜٛت إاي١ٝ ٚإسؾٛعات ايٓكس١ٜ عًُٝات اٱْتاز ٚايؿطا٤ ٚايبٝ  ٚايت

 ٚتكٓٝات ايتؿاٚض.

 ثاْٝا : تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ع٢ً ايتػٜٛل إباؾط

مت ؼسٜس ايعٓاقط اييت ُجٌ تأثرل ا٫ْذلْت ع٢ً ايتػٜٛل إباؾط َٔ 

ايسضاغات ايػابك١ ٚإطاد  شات ايك١ً بإٛنٛع. ٚتتُجٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ 

 ١,ايػٗٛي١ ا٫تكاٍ إباؾط,ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ. تكًٌٝ ايتهًؿ ٗ: ايػطع١,

تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط سٝح  ()ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ 

 مت ايتعبرل عٔ ايعٛاٌَ ايػابك١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

  َٔ ايػطع١: ايعباضات – . 

  َٔ تكًٌٝ ايتهًؿ١: ايعباضات – .

  َٔ ايػٗٛي١: ايعباضات – .

 إباؾط: ايعباضات َٔ ا٫تكا ٍ – .

  َٔ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ: ايعباضات – .

 ّهٔ يًباسح اغتد٬م ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: ()ٚبايٓٛط إٍ اؾسٍٚ ضقِ 
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يٓكٌ  –ست٢ اٯٕ  -تعتدل ا٫ْذلْت أغطع ٚغ١ًٝ مت انتؿاؾٗا ( ايػطع١:)

أٟ َهإ ٗ إعًَٛات َٔ ا١ُٕٛٓ اٍ ايعبا٥ٔ أٚ أٟ َتعاًٌَ َعٗا ٗ 

ايعامل. ٚقس اتهح إٔ أِٖ اٯثاض ايباضظ٠ َٔ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٖٛ ؼكٝل 

ثِ ًٜٞ %(  ) ايػطع١ ٗ إطاغ٬ت َ  إٛضزٜٔ ٚايعبا٥ٔ ٚشيو بٓػب١

شيو غطع١ َعطؾ١ ٖصٙ ايؿطنات يٮسساخ ايعا١ٕٝ اييت ضَا ت٪ثطع٢ً 

ٗ َعطؾ١ إعًَٛات أغعاض اـاَات ٗ ايبٛضقات ايعا١ٕٝ, ٚنصيو ايػطع١ 

عٔ إٓاؾػٌ غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ احملًٞ أٚ ايعإٞ َٔ خ٬ٍ َا ٜٓؿط 

 .% ( )عِٓٗ ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت , ٚشيو بٓػب١ َطدش١ 

( ايتهًؿ١: ٜٚعس  ؽؿٝض ايتهًؿ١ َٔ أِٖ اٯثاض ايٓا١ْ عٔ  ) 

اشا َا  ْٗا تعس ٚغ١ًٝ فا١ْٝإاغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط, سٝح 

 قٛضْت بايٛغا٥ٌ ا٫ع١ْٝ٬ ا٭خط٣.

ٜٚأتٞ ٗ إطتب١ ا٭ٍٚ َٔ آثاض تكًٌٝ ايتهًؿ١: تٛؾرل تهايٝـ اغتدساّ 

, ثِ ًٜٝٗا ايتدؿٝض ٗ ا٭غعاض َٔ %( )ايدلٜس ايعازٟ ٚشيو بٓػب١ 

خ٬ٍ ايٛؾٛضات اييت وككٗا ا٫ْذلْت ؾه٬ عٔ ايٛؾط ٗ سذِ إٓؿل ع٢ً 

 .  % ( ) ٥ٌ ا٭خط٣ ٚشيو بٓػب١ ا٫ع٬ٕ ٗ ايٛغا



 أ.د/أحمد مجدل -...         أ.د/معراج هواري لتسويق المباشرأثر االنترنت في تفعيل ا 
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 (: تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾطدسٍٚ ضقِ)

َ  تٛؾرل تهايٝـ ايتٛظٜ   ٍ تٛؾرل تهايٝـ ا٫تكا٫ت ايسٚي١ٝ,إبا٫ناؾ١ 

 .%( )يػا٤ بعض ايٛغڀا٤ بٓػب١ إايتكًٝس١ٜ َٔ خ٬ٍ 

سٝح ؼكل ا٫ْذلْت غٗٛي١ ايٛقٍٛ غٛا٤ يًع٤٬ُ أٚ  ( ايػٗٛي١:)

ِ إٓاؾ  احملكك١ َٔ عاٌَ ايػٗٛي١ إٛضزٜٓؿٞ أٟ َهإ ٗ ايعامل. َٚٔ أٖ

ٖٛ َتابع١ ا٭عُاٍ َٔ أٟ َهإ ٗ ايعامل, سٝح ٜػتڀٝ  قاسب ايعٌُ 

أٚ َسٜط ايتػٜٛل ايطز ع٢ً ايعبا٥ٔ ٚإتعاًٌَ َذطز ؾتح دٗاظ 
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ايهُبٝٛتط ٚا٫تكاٍ بؿبه١ ا٫ْذلْت, ٚبايتايٞ ٖاضغ١ ْٝ  أعُاي٘ َٔ أٟ 

ٚٗ إطتب١ ايجا١ْٝ تأتٞ غٗٛي١ ايبشح عٔ  % ( ) َهإ ٗ ايعامل ٚبٓػب١ 

 .% ( ) إٛضزٜٔ ٗ ايعامل نً٘ بٓػب١ 

( ا٫تكاٍ إباؾط: ٜعتدل ؼكٝل ا٫تكاٍ إباؾط بعسز أندل َٔ ايعبا٥ٔ )

ٗ أقٌ ٚقت ٖهٔ أِٖ إٓاؾ  اـاق١ بعاٌَ ا٫تكاٍ إباؾط ٚقس استٌ 

طنع ايجاْٞ ايتٛادس أَاّ . ًٜٚٞ شيو ٗ إ%( )إطنع ا٭ٍٚ بٓػب١ 

ّٜٛ/غ١ٓ ٜٚعس أٜض أسس إٓاؾ  اشلا١َ  غاع١/ّٜٛ ٕس٠   ايعبا٥ٔ

, ٚٗ إطتب١ ايجايج١ ٜأتٞ %( )دسا ٗ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٚشيو بٓػب١ 

تاس١ أنجط إًٜٝٗا  %( )ٚقٍٛ إعًَٛات يًعا٥ط نُا تطٜس ايؿطن١ بٓػب١ 

 . % ( ) َٔ ٚغ١ًٝ اتكاٍ يًؿطن١ بٓػب١ 

( ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ: َٔ أِٖ اٯثاض إذلتب١ ع٢ً اغتدساّ ا٫ْذلْت ٖٛ )

بٓا٤ قٛض٠ ش١ٖٝٓ طٝب١ عٔ ا١ُٕٛٓ باعتباضٖا َتكس١َ ؾٓٝا ٚتهٓٛيٛدٝا 

تكسِٜ  , ٜٚك  ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ اَها١ْٝ%( )ٍ إٚشيو بٓػب١ ٚقًت 

, ٚٗ إطتب١ %( )عسز أندل َٔ اـسَات اييت تطنٞ ايعبا٥ٔ ٚشيو بٓػب١ 

 .%( )ايجايج١ ٜأتٞ ؼػٌ ايع٬قات َ  ايعبا٥ٔ َٚعطؾ١ آضا٥ِٗ بٓػب١ 

َٚٔ ايعطض ايػابل ّهٔ تطتٝب فا٫ت تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ 

 .()ايتػٜٛل إباؾط ع٢ً ايٓشٛ إٛنح ٗ اؾسٍٚ ضقِ

 ٜل إباؾط(: تطتٝب فا٫ت تأثرل اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٛدسٍٚ ضقِ)

ع٢ً إٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايكسز ٖٛ َا ٖٞ إعٛقات 

ٛاد٘ َُٓٛات ا٭عُاٍ عٓس ايكٝاّ بايتػٜٛل إباؾط ٚايكعٛبات اييت ت

 عدل ا٫ْذلْت؟



 أ.د/أحمد مجدل -...         أ.د/معراج هواري لتسويق المباشرأثر االنترنت في تفعيل ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (522) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أِٖ إعٛقات اييت تٛاد٘ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ  ()ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ

 ايتػٜٛل إباؾط                          

 (:  َعٛقات اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط دسٍٚ ضقِ ) 

طاض ايتعطف ع٢ً زٚض ا٫ْذلْت بايٓػب١ ٭ْؿڀ١ ايتػٜٛل إباؾط إٚٗ  

 َُٓٛات ا٭عُاٍ ؾكس قاّ ايباسجٌ بتشسٜس ا٭ْؿڀ١ ايتػٜٛك١ٝ بٌ

 :اٯتٞع٢ً ايٓشٛ 

  – ( عٛخ ايتػٜٛل : ايعباضات َٔ )

   – ( تڀٜٛط إٓتذات: ايعباضات َٔ )

   – ( ايتػعرل: ايعباضات َٔ )

  - ( ايتٛظٜ  : ايعباضات َٔ )

   – ٔ ( ايذلٜٚر ٚا٫ع٬ٕ : ايعباضات َ)

   – ( ايعٓا١ٜ بايعبا٥ٔ: ايعباضات َٔ )

( زٚض ا٫ْذلْت بايٓػب١ يٮْؿڀ١ ايتػٜٛك١ٝ, ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ)

 ٜٚتبٌ َٔ اؾسٍٚ:

ٜٚأتٞ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايكٝاّ ببشٛخ تػٜٛل  ( عٛخ ايتػٜٛل:)

, %( ) َٓت١ُٛ عٔ ايعبا٥ٔ اؿايٌٝ ٚإطتكبٌ ٗ إطتب١ ا٭ٍٚ بٓػب١

أَا اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ايتعطف ع٢ً قؿات ٚزلات َٚٓاؾ  َٓتذات 
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دطا٤ ايتٓب٪ بإبٝعات, َ  زضاغ١ إإٓاؾػٌ ْٚ  إعًَٛات اييت تؿٝس ٗ 

عساز تكاضٜط عٔ ْؿاطٗا ؾتأتٞ ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ إايؿطنات إٓاؾػ١ ٚ

تٓا٤ إٓتذات قباٍ ايعبا٥ٔ ع٢ً اقإ. ٜٚاـٞ زضاغ١ َس٣ %( )بٓػب١ 

اؿاي١ٝ يًُٓؿأ٠, ٚسكط ايؿطم إتاس١ ٗ ايػٛم ؾكس استٌ إطتب١ 

 .%( )ايجايج١ بٓػب١ 

َٔ ايؿطنات َتابع١ تكسِٜ إٓتذات  %( )تكّٛ  ( تڀٜٛط إٓتذات:)

َٔ  %()اؾسٜس٠, ٚتكُٝٝٗا ٗ ايػٛم َٔ خ٬ٍ ا٫ْذلْت. ٚتكّٛ 

ٝؿ١ٝ اغتدساّ إٓتذات اؾسٜس٠ ايؿطنات بتكسِٜ ايٓكا٥ح اـاق١ به

 ٚاييت مت تڀٜٛطٖا ع٢ً ا٫ْذلْت.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ا٫ْذلْت ٗ اعساز ايسضاغات اـاق١ بتكسِٜ 

إٓتذات ٚاـسَات اؾسٜس٠, ٚايتعطف ع٢ً اؿادات ٚايطغبات اؾسٜس٠ 

يًع٤٬ُ ٚاييت نإ ي٬ْذلْت زٚض ٖاّ ٗ خًل ضغبات دسٜس٠ شل٪٤٫ ايعبا٥ٔ 

 .%( )٫ أْٗا أتت ٗ إطتب١ ايجايج١ بٓػب١ إ

ؾتأتٞ زضاغ١ أغعاض إٓاؾػٌ ٗ َكس١َ ايعٓاقط اييت  ( ايتػعــــرل:)

. أَا إعڀا٤ إط١ْٚ ٗ عطٚض ا٭غعاض %( )تأثطت با٫ْذلْت ٚشيو بٓػب١ 

ٚاَها١ْٝ تػٝرلٖا عٓس ايهطٚض٠ ٚٚقٛشلا يًع٤٬ُ ٗ ْؿؼ ايًش١ٛ ٚشيو 

 ٔ إ٪غػات.َ %( )ٗ 



 أ.د/أحمد مجدل -...         أ.د/معراج هواري لتسويق المباشرأثر االنترنت في تفعيل ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (524) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 (:  زٚض ا٫ْذلْت بايٓػب١ يٮْؿڀ١ ايتػٜٛك١ٝدسٍٚ ضقِ)
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َٔ ايؿطنات ؾُٝا ٜتعًل %(  )ت٪ثط ا٫ْذلْت ع٢ً  ( ايتٛظٜــــــ :)

زاض٠ ع٬قاتٗا َ  َٛظعٞ َٓتذاتٗا, َٚتابع١ أعُاشلا َعِٗ. نُا ت٪ثط ٗ إب

َٔ ايؿطنات ٕٛظعٞ َٓتذاتٗا غٛا٤ احملًٌٝ أٚ %(  )ع١ًُٝ اختٝاض 

 اـاضدٌٝ.

عساز إَٔ ايؿطنات ٗ  %( )ت٪ثط ا٫ْذلْت ع٢ً ( ايذلٜٚر ٚ اٱع٬ٕ:)

يٝ٘ إإٛق  نٛغ١ًٝ إع١ْٝ٬, ٚإَها١ْٝ ٚقٍٛ أندل عسز ٖهٔ َٔ ايعبا٥ٔ 

تػاعس ٗ ضغـِ قٛض٠  أنجط َٔ أٟ ٚغ١ًٝ اع١ْٝ٬ أخـط٣. نـُا أْٗا

َٔ ايؿطنات. ٜٚط٣  %( )ش١ٖٝٓ طٝبـ١ يًُٓتر ٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يس٣ 

إٔ ا٫ْذلْت تتٝح اَها١ْٝ دصب ايعبا٥ٔ َٔ إٛق  ٗ َٔ ايؿطنات  %( )

ا٭دٌ ايككرل بتدڀٝ٘ َِٓٛ بؿطٙ قٝاغ١ ا٫ع٬ٕ بؿهٌ دٝس ع٢ً 

 إٛق .

َٔ ايؿطنات إٔ ا٫ْذلْت تػاعس ٗ  %( )ٜٚط٣  ( ايعٓا١ٜ بايعبا٥ٔ:)

ْٗا أَٔ ايؿطنات  %( )تهٜٛٔ ع٬قات دٝس٠ َ  ايعبا٥ٔ. بُٝٓا ٜط٣ 

 زٚضا دٝسا ٗ تكسِٜ خسَات َا بعس ايبٝ  يًع٤٬ُ. ٜٚؿرل ّهٔ إٔ تًعب
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ا٫ْذلْت ّهٔ إٔ تًعـب زٚضا دٝسا ٗ زضاغـ١ ٕ ٍ أإَٔ ايؿطنات  %( )

 ؾهـا٣ٚ ايعبا٥ٔ ٚإَها١ْٝ ايـطز ايؿٛضٟ ع٢ً ؾهـاٚاِٖ ٚاغتؿػاضاتِٗ.

 ثايجا : أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات

ْذلْت ٗ ايتػٜٛل إباؾط ْاقؿت ايسضاغ١ أِٖ دٛاْب تأثرل اغتدساّ ا٫

 بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ, ٚىًل ايباسجٌ ٖا غبل اٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

أبطظت ايسضاغ١ إٔ ي٬ْذلْت آثاضا اهاب١ٝ ًَُٛغ١ َٔ قبٌ  -

َُٓٛات ا٭عُاٍ ؾُٝا ٜتعًل َُاضغاتٗا يًتػٜٛل إباؾط ؾُٝا 

ع١ بٝٓٗا غٛا٤ ٗ فا٫ت ا٫تكاٍ, ٚايػطع١, ٚايػٗٛي١, َٚتاب

ا٭سساخ ايعا١ٕٝ ٚاحمل١ًٝ.

نُا أبطظت ايسضاغ١ٚدٛز َعٛقات تهتٓـ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ  -

ايتػٜٛل إباؾط بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ ٖٞ ٗ فًُٗا قا١ْْٝٛ, أٚ 

ؾ١ٝٓ.

نُا أٚنشت ايسضاغ١ إٔ ا٫ْذلْت تًعب زٚضا سٜٝٛا ٗ أْؿڀ١  -

عًل ايتػٜٛل إباؾط بٌ َُٓٛات ا٭عُاٍ غٛا٤ َٓٗا َا ٜت

ببشٛخ ايتػٜٛل, أٚ َهْٛات إعٜر ايتػٜٛكٞ, أٚ خسَات َا 

بعس ايبٝ  ٚازاض٠ ايع٬قات َ  ايعبا٥ٔ.

ّٚهٔ يًباسجٌ إٔ ىًل جملُٛع١ َٔ ايتٛقٝات إتعًك١ باغتدساّ 

 ا٫ْذلْت ٗ فاٍ ايتذاض٠ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

فاٍ ايتػٜٛل  أقبح َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜعڀٞ ايباسجٕٛ ٗ – 

ٍ َا إاٖتُاَا أندل يًُذا٫ت ايبشج١ٝ إػتذس٠ ْتٝذ١ ايتشٍٛ 

ٜعطف اٯٕ بإ٪غػات ايطق١ُٝ, َٚا ٜعٓٝ٘ شيو َٔ ؼسٜات َتذسز٠ 

 أَاّ باسجٞ ايتػٜٛل ٖٚاضغٝ٘ ٗ َُٓٛاتٓا ايعطب١ٝ.

نطٚض٠ تعُِٝ اغتدساّ ا٫ْذلْت ٗ ناؾ١ َُٓٛاتٓا ايعطب١ٝ, ٚٗ  – 

ايتعاٌَ, َ  َا ٜتڀًب٘ شيو َٔ زعِ يًب٢ٓ ا٭غاغ١ٝ اييت  ناؾ١ فا٫ت

 تٝػط ٖصا ا٫غتدساّ.
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 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

نطٚض٠ إٔ ٜكبح ايتعاٌَ ايطقُٞ ثكاؾ١ سٝا٠ بايٓػب١ يٓا, ٭ٕ  – 

ٚاق  اؿاٍ ٜٓصض بأْٓا غٓٓكػِ ٗ إػتكبٌ ايكطٜب اٍ َػتدسٌَ 

ضز شلصٙ ايتكٓٝات اؿسٜج١ بهٌ أبعازٖا ايؿ١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ, أٚ إٔ خا

 ٖاَـ اؿٝا٠.

نطٚض٠ ادطا٤ ايتػٝرلات ايتؿطٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ إڀًٛب١ ٕٛانب١  – 

 ٖصا ايتػٝرل ايصٟ ّجٌ ؼسٟ عُٝكا يبكا٤ إُٓٛات.
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