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ارة ة للتج الي الخالق ة وبالت ة للعولم دة والدافع ة المول ة الطاق ة التكنولوجي ورة العلمي ر الث  تعتب

رة –ويمكن القول أن الثورة العلمية التكنولوجية , اإللكترونية  -وخاصة في السنوات العشر األخي

  .وحضاري واحدولسياق تاريخي , تشكل مع العولمة وجھين لعملة واحدة

ة ورة فالعولم ل للث ي تفعي ي ھ ي التطبيق ي والتقن ور العلم دم والتط ي التق ة ف ة التكنولوجي , العلمي

ال االتصاالت والمواصالت والمصارف  ي مج ا ف ة ,وخصوص ارة اإللكتروني ي التج الي ف وبالت

ا ويال....وتطبيقاتھ راءات والتح افات واإلج ان والمس ار الزم ن اختص ه م ا أدت إلي خ وم إذ ,ت ال

ر التجارة  الم عب ذا الع د نقطة في ھ ى أبع أصبحت الخدمات والمعلومات تصل بسرعة الضوء إل

  .االلكترونية

ول  ا يق رين كم رن العش ن الق ر م د األخي ي العق ة ف راع العولم ت ش ي دفع ل الت ن العوام وم

عبان.د.أ ماعيل ش دان االش: "إس ي البل ي ف زي واإلقليم يط المرك ة التخط ار أنظم ان انھي تراكية ك

دي القطري أو  دار الحدي ذاتي المخطط ضمن الج ى االقتصاد ال عى إل ت تس ي كان ة الت األوروبي

ة  ن جھ ي م ي , اإلقليم ى األراض ع عل ات تق د مؤسس ي ي ة ف لطات العالمي ز الس را تمرك وأخي

ر ، ,صندوق النقد الدولي: األمريكية والخضوع إلرادتھا مثل والبنك الدولي إلعادة اإلنشاء والتعمي

  ".وأخيرا منظمة التجارة الدولية,ومجلس األمن, ومراكزالتكتالت االقتصادية الكبيرة

ة اون والتنمي ة التع ي منظم اديين ف ر االقتص كو كبي ار يوفيس ا  OECDويرٮأغن أن تكنولوجي

  :المعلومات واالتصاالت يمكن أن ترفع معدالت النمو عبر ثالث قنوات ھي 

ى*  اة األول ات تكن: القن اھم قطاع ات واالتصاالت تس ا المعلوم ات  ICTولوجي ر قطاع ي تعتب الت

  .تساھم مباشرة في النمو إجماال بفضل مردودھا الخاص, منتجة بحد ذاتھا

اج : القناة الثانية* ھي االستثمار المرتفع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ترفع قوة اإلنت

  .جودة المعدات وھبوطا في أسعارھاالكبير في االقتصاد عموما وتعكس زيادات حادة في 

ة*  اة الثالث ه : القن ق علي ا يطل ي م ة"ھ ؤثرات الجانبي ارة " الم وء التج ت ونش ار االنترن كانتش

 )1.(االلكترونية التي تؤدي إلى تخفيضات ھامة في التكاليف وفي تحسين تنظيم المؤسسات

امالت الت اليب التع تغير أس ة س ارة االلكتروني إن التج الي ف ريةوبالت ا البش ي عرفتھ ة الت ى ,جاري إل

  .األفضل مثلما غير االنترنت أساليب التعليم واالتصال وتبادل البيانات

  .األمر الذي أدى إلى تصنيفھا كأفضل اختراع تم التوصل إليه في السنوات الخمسمائة الماضية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2003أيار /3العدد 18المجلد , مجلة الكمبيوتر, واقع وخيال, االقتصاد الجديد,إميل.ھالل): 1(

  

  The importance of research:أھمية البحث
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ة وبشكل خاص  ة التكنولوجي ورة العلمي ه الث تنبع أھمية البحث من التطور الكبير الذي وصلت إلي

و ت خط ي خط ة الت ارة اإللكتروني م التج ة حج الل مقارن ن خ ة م دول المتقدم ي ال ة ف ات مذھل

رى ادالت األخ م المب دول بحج ك ال ي تل ت  ف ر االنترن ت عب ي تم ة الت ادالت التجاري ا – المب كم

 .في البلدان المتخلفة ومنھا البلدان العربية -ونوعا

  The target of research:ھدف البحث

  

وع الت ى موض وء عل اء الض ى إلق ث إل ذا البح دف ھ اة يھ ي الحي ا ف ة ودورھ ارة اإللكتروني ج

ي وطن العرب ي ال ا ف ليط , المعاصرة وواقعھ ات وتس ورة المعلوم باب تخلف ث من أجل كشف أس

الضوء على العقبات التي تعترض توسيع نطاق التجارة االلكترونية في الوطن العربي بشكل عام 

 .وضمنا في سورية والتوصيات المقترحة لتجاوز ذلك

  Methodology of research:منھجية البحث

  

كلة  ة المش ن طبيع ائق ع ع الحق ى جم ائم عل ي الق ري البحث نھج النظ اع الم ة إتب اقتضت الدراس

  .وأيضا المنھج الوصفي والتحليلي لھذه المعلومات للتوصل إلى النتائج المرجوة,المطروحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Electronic Commerce   pt ofConce: مفھوم التجارة االلكترونية 
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ي المعاصر  م لالقتصاد المعرف رك األساسي واألھ ة المح ارة االلكتروني ر التج ن , تعتب د م وال ب

ا زال غامضا  ة م وم الحالي للتجارة االلكتروني دراسة وافية لھذه الظاھرة وأبعادھا رغم أن المفھ

دة سنوات وانتشرت ب, بعض الشيء ذه التجارة ع ات ھ ى استخدام تقني د مضى عل ه ق شكل إال أن

 .ھائل األعمال التجارية عبر االنترنت وخاصة في الدول المتقدمة 

ل التسوق اإللكتروني دة مث ة جدي اھيم موازي ة, كما تظھر يوميا مف ال اإللكتروني دمي , واألعم ومق

ت ر االنترن ال المصرفية عب ات واألعم دمات التطبيق اط , خ د ارتب اھيم ،  ويوج ن المف ا م وغيرھ

ميات ذه المس ين ھ ق ب ة, وثي ارة اإللكتروني ي إطار التج ا ف دخل جميع بحيث يصعب إعطاء , إذ ت

  .تعريف ألحدھا دون اإلشارة إلى المفاھيم األخرى

وم   د ي ا بع و يوم ي تنم دة الت اھيم الجدي ذه المف أن يشكل كل من ھ ين ب رون من المحلل ويتوقع الكثي

  .ثورة في مستقبل التعامالت التجارية التي تتم عبر اإلنترنت

ا المجموعات ويطل ق مصطلح التجارة االلكترونية على مجمل الخدمات التجارية التي تتعامل معھ

  .المعتمدة على المعالجة االلكترونية للبيانات) المؤسسات والشركات واألفراد( 

ا  ا االتصاالت وتكنولوجي ا تكنولوجي يتين ھم وجيتين رئيس ى تكنول ة عل ارة اإللكتروني د التج وتعتم

  .ين أوجدتا عند اندماجھما اإلنترنتالمعلومات اللذ

  : وھي)حسب طبيعة المتعاملين(ويتم عبر التجارة االلكترونية إنجاز المعامالت 

رى - 1 ة أخ ركة تجاري ة وش ركة تجاري ين ش ل ب ار ) Business-to-Business(تعام ويش

  .وتمثل التبادل التجاري االلكتروني بين شركة وأخرى B2Bإليھا اختصارا بالرمز 

ائن تجارة ا - 2 ى الزب ا ) Business-to-Consumer(لكترونية من الشركات إل ويشار إليھ

الرمز  ائن  B2Cاختصارا ب ة والزب ن جھ ركات م ين الش اري ب ادل التج ل التب ي تمث وھ

  .واألفراد من جھة أخرى

ا ل : ويعرفھا آخرون بأنھ ة في االقتصاد المعرفي أو االلكتروني وتمث م المظاھر الحديث إحدى أھ

اع األ الميالقط اد الع ي االقتص وا ف ر نم ة , كث ة المتعلق طة التجاري ذ وإدارة األنش ي تنفي ل ف وتتمث

  )1.(بالتبادل التجاري

  :ھذا ويمتد نشاط التجارة االلكترونية إلى ثالث مجاالت

  .خدمات ربط ودخول االنترنت - 1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2000عام,64عددال, مجلة معلومات دولية):1(

   

  .التسليم أو التزويد كأداة لتوزيع الخدمات - 2
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 .استخدام االنترنت كأداة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع المسلمة بطريقة تقليدية - 3

ك  ھذا وإن التجارة االلكترونية ليست مجرد الحصول على موقع على االنترنت ولكنھا أكبر من ذل

والتسوق في , لتجارة االلكترونية كما في البنوك اإللكترونيةحيث ھناك الكثير من تطبيقات ا,بكثير

ت ى االنترن ودة عل ة الموج ات التجاري ھم, المجمع راء األس ل, وش ن عم ث ع ام , والبح والقي

 الخ...والتعاون مع بقية األفراد في عمل بحث ما, بالمزادات

ة وأنظ ات داعم ى معلوم تلزم الحصول عل ات يس ذه التطبيق ذ ھ ل تنفي ن أج ة و م ة تحتي ة وبني م

  .ضرورية

  :كما تنقسم تطبيقات التجارة االلكترونية إلى ثالث أجزاء -

  . شراء وبيع المنتجات والخدمات وھو ما يسمى بالتسوق االلكتروني -أ

ادل  ات و تب ام العالق امالت وقي ي  إلجراء المع ع انترنيت ارة عن موق و عب ي ھ والسوق االلكترون

  الخ...واألموال المنتجات والخدمات والمعلومات

ابه  ا ش ة أو م يس بناي ارة ل ز التج ذا وإن مرك ة, ھ امالت تجاري وي تع بكي يح ل ش و مح ل ھ , ب

ة  اكن مختلف فالمشاركون في األسواق االلكترونية من باعة ومشترين وسماسرة ليسوا فقط في أم

  .بل نادرا ما يعرفون بعضھم البعض

ين األجزاء تسھيل نقل المعلومات وتحقيق االتصاالت وإجر -ب ا ب ين الشركات وم اون ب اء التع

  .المختلفة للشركة الواحدة

  )1.(توفير خدمة الزبائن -ج

ة ة بحت ارة تقليدي ة وتج ة بحت ارة الكتروني ين تج رق ب اك ف ذا وھن ل ملموس , ھ ون الوكي دما يك فعن

ة ة بحت ارة تقليدي ارة سيكون تج وع التج إن ن ة ملموسة ف لعة ملموسة والعملي دما ي, والس ون وعن ك

  .الوكيل رقمي والسلعة رقمية فإن نوع التجارة سيكون تجارة اليكترونية بحتة

ة  ارة االلكتروني ه التج ق علي ة ويطل ارة التقليدي ة والتج ارة االلكتروني ين التج زيج ب اك م ذا وھن ھ

ة , الجزئية وع التجارة ھو التجارة االلكتروني إن ن ازون ف ع أم اب من موق فمثال عندما تشتري كت

ع . ة ألن الشركة سترسل لك الكتاب على البريد العاديالجزئي ولكن إذا اشتريت برمجيات من موق

ات عن , أمازون ك البرمجي فإن نوع التجارة ھو التجارة االلكترونية البحتة ألن الشركة سترسل ل

  .طريق االنترنت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انترنت العالم العربي DITNET    20/6/2001عن شبكة ): 1( 

  

  EC infrastructure:البنية التحتية للتجارة االلكترونية
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 :التجھيزات المادية والبرمجية :أوالً 

ايير  ة الشبكية وبرتوكوالت االتصاالت ومع تقوم أغلب مواقع التجارة االلكترونية على نفس البني

ات ) Software(حتية للبرمجيات وسنركز على أساسيات البنية الت. الويب وأنظمة األمن  وللمكون

ين )  Hardware(الصلبة  ا ب ات م ع والشراء والخدمات والمحادث التي تستعمل في أغراض البي

  .الشركة وزبائنھا وشركائھا التجاريين

د إذ إن   ار الوحي ة  ليست ھي المعي أن التقني م ب وعندما نناقش البنية التحتية للمواقع يجب أخذ العل

ة استعمال , قع تستخدم نفس التقنيةأغلب الموا ع وآخر ھو كيفي ين موق ولكن األمر الذي يفرق ما ب

  .ھذه التقنية ودرجة االھتمام بالناحية التجارية للموقع 

  : Internetاالنترنت  

المي  اق ع ى نط ھا عل ة ببعض وب المرتبط بكات الحاس ن ش ات م رة لمجموع بكة كبي ي ش وال .ھ

ات مختصة بوضع , النسيج العمالق  يتحكم أحد بشكل مباشر في ھذا غير أن ھناك منظمات وھيئ

ة  تحكم في حرك المواصفات التقنية وشركات كبرى خاصة يعمل معظمھا في مجال االتصاالت لل

ا عن طريق برتوكوالت    . مرور المعلومات بھا  ا بينھ وتتبادل أجھزة الحاسوب المعلومات في م

  .ات المعلوماتية عبر االنترنتخاصة تتحكم بانتقال المعلومات والشفر

  : أما مكونات شبكة االنترنيت الرئيسية فھي كما يلي 

دولي  -1 اتي ال يج المعلوم و  WWWأو : Worldwide web النس ا يسمى اختصاراً  وھ كم

ات الصوتية ولقطات  ل من النصوص والصور والعين م ھائ المي مؤلف من ك نظام معلوماتي ع

بيھه وھذه بدورھا متصل, الفيديو  م تش د ت اوتين ولق ة ومترابطة محلياً وعالمياً بدرجات وتنسيق متف

ة والتفاعل مع ,بنسيج العنكبوت ومن ھنا كانت التسمية  ة والديناميكي درا من المرون وفر ق وھو ي

  .المستخدم 

ي  -2 د االلكترون ن :  mail-Eالبري ة ألي م ات اإللكتروني ائل والملف ال الرس ام إلرس و نظ وھ

وان , ي ھذه الخدمة في أي مكان في العالم وبسرعة فائقة المشتركين ف ى العن الة إل د تصل الرس فق

  اإللكتروني قبل مغادرة مرسلھا لمكتب البريد اإللكتروني والذي ھو عبارة عن جھاز الكمبيوتر 

  .المتصل بالشبكة آنذاك 

ات  -3 ل الملف ول نق ات ب:  FTP برتوك ادل الملف ل وتب لوب لنق امج وأس و برن زة وھ ين أجھ

  وھناك العديد من مخازن المعلومات المتوفرة على شكل مستندات , الحاسوب المتصلة بالشبكة 

  ووثائق وبرامج وصور وأصوات والتي يمكن استحضارھا إلى جھازك الشخصي عبر خدمة 

 

FTP      العامة بدون كلمة مرور. 
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ة  وھي عبارة عن لوحات:  Use net Newsالمجموعات اإلخبارية  -4 ة عالمي إعالمية إلكتروني

م  ي تھمھ ول الموضوعات الت ا ح ر فيھ ا ينش اھمون بم تركون ويس ا مش  وإن  بعض, يصل إليھ

ا ينشر  ى م اك , المجموعات تخضع للرقابة ومعظمھا تتيح للمشترك حرية الرأي والتعليق عل وھن

ار  ى مجموعات األخب ة لإلطالع عل رامج خاصة مجاني اك بعض المجموعات ا, ب ة وھن إلخباري

  .تكون على شكل نشرة توزع على المشتركين بالبريد اإللكتروني 

وار -5 رامج  الح اعي) chat(ب ل الجم ة والتفاع لة الفوري وار :  والمراس رامج الح يح ب تت

ه وبث  للمستخدمين  تبادل المحادثة عن طريق شاشة الحاسوب وذلك بكتابة ما يريد المستخدم قول

ر الشبكة حيث يلتقطھ ك عب ل ذل ا بالمث رد عليھ رامج , ا المتحاور اآلخر وي ذه الب د تطورت ھ وق

ين  ديو لتمك تخدام الصور والفي ت اس ا أتاح ة كم ة حديث ا برمجي ى تكنولوجي د عل وأصبحت تعتم

  . .األطراف المتحادثة من رؤية بعضھا 

  : النقد اإللكتروني : ثانياً 

   credit cardالقيمة المخزونة وأنظمة بطاقة السحب 

ة بشراء , ھذا النظام في  ة تخول صاحب البطاق ذه البطاق ابقاً في ھ ة س فإن القيمة المالية المخزون

ة  ال , حاجيات أو خدمات مقدمة من قبل مصدر البطاق ى سبيل المث ات , فعل ر من المكتب إن الكثي ف

در سين في نسخ  ة والم ة  تحوي آالت لنسخ األوراق من اجل  راحة الطلب في الجامعات الغربي

ا , ألوراق ا . ھذه  اآلالت تعمل من خالل إدخال بطاقات بالستيكية تحوي شريط مغناطيسي بخلفھ

ة  ل ورق ة النسخ لك ة النسخ تقتطع كلف إن آل ة ف درس بنسخ ورق ب أو الم وم الطال رة يق ل م ي ك ف

ة , فإذا قاربت قيمة البطاقة من االنتھاء .بصورة تلقائية  ذه البطاق في فإن بوسع الطالب أن يدخل ھ

ة ادة رصيده في البطاق ة . آلة أخرى ويضع عمالت نقدية أو ورقية في تلك اآللة من أجل زي واآلل

  .تخزن قيمة ذلك النقد في البطاقة 

ة السحب , وھناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل في أنظمة مفتوحة وھي بطاقة السحب  وبطاق

ابه  ھي بطاقة بالستيكية تخول صاحب البطاقة  credit cardأو ة من حس ة معين بتحويل قيمة مالي

  .إلى حساب البائع من خالل تقديم دليل إثبات الھوية  

   :البطاقات الذكية 

ذه  ة وھ وال من خالل البرمجة األمين ھي عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين األم

د صال ويض أو تأكي وترات وال تطلب تف ة الكمبي ع بقي ة تستطيع التعامل م ة من البطاق حية البطاق

  .أجل نقل األموال من المشتري إلى البائع 

  

   E-money: النقد الرقمي 
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زة  ات وأجھ ي المعالج ات  ف طة الخوارزمي ه بواس تم تخزين د ي ن نق ارة ع و عب ي ھ د الرقم النق

از يحوي , كمبيوترية أخرى  فإن معالجات البطاقات الذكية تستطيع التعامل واالتصال مع أي جھ

ا ا على برمجي زة أخرى  , ت تتناسب معھ ة أو في أجھ ات الذكي د الرقمي المخزن في البطاق والنق

في حين أن .تملك معالجات شبيه لمعالجات البطاقة الذكية نستطيع أن نرسلھا عبر شبكة اإلنترنت 

  .العمالت المعدنية والنقدية ال نستطيع أن نرسلھا عبر اإلنترنت 

  ةالقوانين واألنظمة التشريعي: ثالثا

ي  ة ف ة االلكتروني ادالت التجاري م المب ادة حج ة وزي ارة اإللكتروني ت و التج ار اإلنترن ة انتش نتيج

  الخ...مختلف القطاعات االقتصادية ووسائل اإلعالم

امالت  ا ويضبط التع نظم عملھ انوني ي ار ق ى إط اج إل ارة يحت ذه التج ر لھ ار الكبي ذا االنتش إن ھ ف

ة  ذه الطريق د ھ ي تعتم ة الت مي , التجاري وذجي س انون نم ع ق دة بوض م المتح ت األم ث قام حي

يترال( ارة ) االنس امالت التج ي تع تخدمة ف تندات المس حة المس ات ص انون بإثب ذا الق وم ھ يق

ة  انون بمرون ذا الق اإللكترونية وينظم الكثير من العمليات داخل إطار التجارة اإللكترونية ويتمتع ھ

  .جددة كبيرة الستيعاب التغيرات التقنية المت

دان  د في بل ونظراً لحداثة موضوع التجارة اإللكترونية نسبياً وكون التشريعات الخاصة به لم تعتم

يترال ( كثيرة جاء قانون لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  د ) االنس اً للجھ ليكون نموذج

ة ليضع قوا ارة اإللكتروني ترك للتج انوني مش ار ق ترك لوضع إط دولي المش أن ال ددة بش د مح ع

انون  زم إصدار ق التوقيعات اإللكترونية ويعتبر ھذا القانون مرجعاً استرشادياً لدول العالم التي تعت

ذه  ق ھ خاص بھا كونه ال يشمل كل التفاصيل من حيث األحكام القانونية واللوائح الضرورية لتطبي

ى التقنيات في ھذه الدول وينص القانون على السماح للدول تكثيف تشر ة عل ة المطبق يعاتھا المحلي

ة  ي تقني ة ف ورات الحديث ع التط تالءم م ى ت ركات حت وك والش انون البن ة وق وانين التجاري الق

  )1.(االتصاالت

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الموسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنيت): 1(

  

  

  :  اإللكترونيةفوائد التجارة 
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  :فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة للشركات والمؤسسات المنتجة والمصدرة  –آ 

ر  كل كبي ركات بش ا الش تفيد منھ ن أن تس ي يمك ا الت ن المزاي د م ة العدي ارة اإللكتروني دم التج , تق

  : ونذكر منھا على سبيل المثال ال الحصر 

ا , اعتماد الشركات على اإلنترنت في التسويق  إن: وأرباح أكثر , تسويق أكثر فعالية  -1 يح لھ يت

ام  –عرض منتجاتھا و خدماتھا في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع  وم وكل  أي طيلة ساعات الي

ا  –السنة  ى وكالء , مما يوفر لھذه الشركات فرصة أكبر لتعريف الناس بمنتجاتھ دون الحاجة إل ب

ذه ...أو مصاريف تنقل ومھمات األسفار, إدارية  أو مكاتب بيع أو مسوقين وال لنفقات خ وكل ھ ال

ة ى ,  الوفورات تصب في حصيلة األرباح المجتناة من التجارة اإللكتروني ى وصولھا إل إضافة إل

  .وبالتفصيالت التي يرغبونھا, المزيد من الزبائن في منازلھم عبر أجھزتھم وبأقصى سرعة 

إعداد وصيانة مواقع التجارة اإللكترونية على الويب  تعد عملية: تخفيض مصاريف الشركات  -2

ب  يانة المكات ة أو ص واق التجزئ اء أس ن بن ادية م ر اقتص اق . أكث ى اإلنف ركات إل اج الش وال تحت

ائن , الكبير على األمور الترويجية  ة الزب وال . أو تركيب تجھيزات باھظة الثمن تستخدم في خدم

ال  تبدو ھناك حاجة في الشركة الستخدام ات الجرد واألعم ام بعملي وظفين للقي ر من الم عدد كبي

ائن , اإلدارية  إذ توجد قواعد بيانات على االنترنت تحتفظ بعمليات البيع في الشركة  وأسماء الزب

ات ,  تفحص عملي ات ل ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيان

  .البيع بسھولة 

دون : الشركاء والعمالء  تواصل فعال مع -3 تطوي التجارة اإللكترونية المسافات وتعبر الحدود ب

ادل المعلومات , الحاجة إلى جوازات السفر وتأشيرات دخول وخروج  ة لتب ة فعال وفر طريق ا ي مم

تفادة من البضائع والخدمات , مع الشركاء  وتوفر التجارة اإللكترونية فرصة جيدة للشركات لالس

ة من الشركات , ) أي الموردين ( شركات األخرى المقدمة من ال دعى التجارة اإللكتروني ا ي فيم

 ) .Business-to-Business(إلى الشركات

ة السحب في نظام  -4 ات عن طريق استعمال عملي ة تسمح بخفض المخزون التجارة االلكتروني

دأ بالحصول عل, إدارة سلسلة التزويد  ي تب ة الت إن العملي ى طلب تجاري من ففي نظام السحب ف

  .  Just-in-Timeقبل المستھلك وتزويد المستھلك بطلبه من خالل التصنيع الوقتي المناسب 

ات -5 ى المنتج ول عل وال والحص ع األم ين دف ا ب ة م رة الزمني ة تخفض الفت ارة االلكتروني التج

  .والخدمات  

 وھذا يعطي الشركة  عملية السحب تسمح بتصنيع المنتج أو الخدمة وفقاً لمتطلبات المشتري-6

  .وأكبر مثال على ذلك شركة ديل لتصنيع الحواسب اآللية , أفضلية تجارية على منافسيھا 

  :فوائد التجارة االلكترونية بالنسبة للمستھلكين  -ب
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  : تحقق التجارة اإللكترونية المزيد من الفوائد للمستھلكين منھا

تح األسواق االلكترو: توفير الوقت والجھد  -1 ة تف م )  e-market(ني وم( بشكل دائ ة الي  طيل

نة ھر والس بوع والش ة  واألس ي , ) ودون أي عطل ار ف فر أو االنتظ ائن للس اج الزب وال يحت

ى البيت , طابور لشراء منتج معين  تج إل ذا المن وال يتطلب شراء أحد  ,كما ليس عليھم نقل ھ

ى  ر عل ن النق ر م فرة مؤشر المنتجات أكث ال ب, المنتج ش ة وإدخ ات عن البطاق عض المعلوم

ل استخدام األويوجد باإلضافة إلى البطاقات االئتمانية العديد من  ,االئتمانية  ة مث ة المالئم نظم

  ) .  E-money( النقود االلكترونية 

ه خالل  أن يتسوق أو ينھي معامالت ار للمستھلك ب ساعة  24فالتجارة االلكترونية تعطي الخي

  .سنة ومن أي مكان من على سطح األرضفي اليوم وفي أي يوم من ال

ار  -2 ة االختي ارة : حري ائن لزي ام الزب ارات أم رة للخي ة فرصة كبي ارة االلكتروني وفر التج ت

ك, مختلف أنواع المحالت والمواقع والسلع المطلوبة على االنترنت  ى ذل فھي , وباإلضافة إل

تم كل ذ. تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات  دون أي ضغوط  أو إحراج وي ك ب ل

ة الوصول . من الباعة  ارات للمستھلك بسبب قابلي ر من الخي دم الكثي ة تق والتجارة االلكتروني

  .إلى منتجات وشركات لم تكن متوفرة بالقرب من المستھلك

يوجد على االنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض : خفض األسعار  -3

ة , اجر التقليدية مقارنة بالمت اليف المنفق ر من التك وفر الكثي وذلك ألن التسوق على االنترنت ي

  .مما يصب في مصلحة الزبائن  كما يصب في مصلحة البائع, في التسوق العادي 

تخدم  -4 ا المس ل رض رة : ني ة مباش االت تفاعلي ت اتص وفر االنترن ركات , ت يح لش ا يت مم

ي  وق االلكترون ي الس ودة ف ى )  (e-marketالموج ة عل زات لإلجاب ذه المي ن ھ تفادة م االس

ائن بسرعة  ي , استفسارات الزب ى رضاھم ف ائن ويستحوذ عل دمات أفضل للزب وفر خ ا ي مم

ي  اب االلكترون وق الكت ة تس ل حال ة مث ات الرقمي اً المنتج االت وخصوص إن , بعض الح ف

  .لة إلى المشتري التجارة االلكترونية تمكن البائع من إرسال البضاعة بسرعة وبسھو

  .التجارة االلكترونية تسمح لالشتراك في المزادات االفتراضية  -5

ات  -6 وص المنتج رات واآلراء بخص ادل الخب ائن بتب مح للزب ة تس ارة االلكتروني التج

  ).المنتديات مثالً ( والخدمات عبر مجتمعات الكترونية على االنترنت 

  

  

  

  :  فوائد التجارة االلكترونية للمجتمع -ج
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  :واعتمادا على ما تقدم فإن التجارة اإللكترونية تخدم المجتمع بشكل عام حيث أن

ة -1 ي قل ا يعن اح للتسوق مم التجارة االلكترونية تسمح للفرد بأن يعمل في منزله وتقلل الوقت المت

ة ث البيئ ة تلوي الت وقل ات المواص وفير محروق وارع وت ي الش رور ف ام الم دام , االزدح وانع

  الخ ...أخطار الطريق احتماالت

دة -2 اع بأسعار زھي راد , التجارة االلكترونية تسمح لبعض من البضائع أن تب ذلك يستطيع األف وب

الذين ال يسمح لھم دخلھم المادي  شراء ھذه البضائع مما يعني رفع في مستوى المعيشة للمجتمع 

  .ككل

دان  -3 ي بل ون ف ذين يعيش اس ال مح للن ة تس ارة االلكتروني ات التج وا منتج ث أن يمتلك الم الثال الع

ر , وبضائع غير متوفرة في بلدانھم األصلية  ويستطيعون أيضاً الحصول على شھادات جامعية عب

 .االنترنت من جامعات افتراضية

ة -4 يم والخدمات االجتماعي ل الصحة والتعل ة مث ع الخدمات العام التجارة االلكترونية تيسر توزي

 .بسعر منخفض وبكفاءة أعلى 

  :ويذكر الكثير من المحللين أن ھناك عشر فوائد للتجارة االلكترونية حددوھا بمايلي

  .عائدات أعلى -

  .تكلفة عمالة منخفضة -

  .نفقات مخزون منخفضة -

  .وصول العناصر الخارجية إلى المعلومات الداخلية بصورة أسرع -

  ).ام أسبوعياأي x  7ساعة يوميا 24أي ( 24x7ميزات خدمة العميل المستمرة  -

  .انتشار أسرع للمعلومات -

  .تكلفة اتصاالت منخفضة -

  .قيمة أعلى لحاملي األسھم, سمعة تجارية طيبة أكثر قيمة -

  .جمع المعلومات الخارجية بصورة أفضل -

  )1.(تكاليف تشغيل منخفضة من خالل خفض التوريد -

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميس): 1( بيكر ,روب. س ارك. س ون, م ارك. تومس ة ,م ارة االلكتروني ة,  2000,التج امري. د: ترجم د الع , خال

  . مصر

 

  : التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية 
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ي يمكن أن تقف في وجه  ات الت د من العقب اك العدي إن ھن ات ف دم من اإليجابي ولكن إضافة لما تق

  :ثالالتجارة اإللكترونية نذكر منھا على سبيل الم

اء                          -1 داً واألخط اً ج ون عالي د يك ھا ق ركة بنفس طة الش ة بواس ارة اإللكتروني وير التج ة تط كلف

  .الناتجة عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة اإللكترونية أو تضييع فوائدھا 

ة أي  يس من السھل معرف ام ولكن ل ذه المھ ام بھ ة بالقي إال أنه ھناك عّدة فرص لمنح شركات تقني

  .ولتسويغ ذلك  فإن على المدير أن يتعامل مع الشركة األكثر خبرة,  شركة ھي المناسبة 

دان : األمن والخصوصية  -2 الم الشركة للمستھلك خصوصاً في مي داً في ع ة ج ھذه األمور ھام

ة األمن و ا منيع اس بأنھ ن الن ر م ي يظن الكثي ان والت م عن % 100األم اس تحج ن الن ر م والكثي

ة  رارھم التجاري ع الكشف عن خصوصياتھم وأس دواعي من ة ب ارة اإللكتروني ي التج اركة ف المش

  .والتقنية 

رونھم: انعدام الثقة ومقاومة المستخدم  -3 ذين ال ي ولين ال ائن ال تثق بالباعة المجھ  بعض من الزب

  .وال يثقون بالمعامالت غير الورقية وال بالنقد االلكتروني 

  .فبعض الزبائن يودون لمس المنتجات قبل شرائھا والتأكد من جودتھا . انعدام لمس المنتجات -4

ة خصوصاً األمور التي -5 د في التجارة االلكتروني تم حسمھا بع م ي ة ل الكثير من األمور القانوني

  .نيةتتعلق بالقرصنة اإللكترو

ر -6 إن  الكثي ذلك ف التغيير السريع ول التجارة االلكترونية مازالت في طورھا األول والذي يتميز ب

  .من الناس تود أن ترى شيئاً ثابتاً قبل االستثمار فيه 

7- ً   .ال يوجد عدد كاف من الباعة والمشترين في الكثير من التطبيقات لجعل ھذا األمر مربحا

ى  التجارة االلكترونية قد-8 اج إل بعض حيث ال تحت اس مع بعضھا ال تسبب انھيار في عالقات الن

  .المواجھة بين البائع والمشتري 

الدخول على اإلنترنت مازال باھظ الثمن للكثير من الناس وسرعة االتصال مازالت بطيئة في  -9

  .الكثير من دول العالم وخاصة بلدان العالم الثالث 

  : EC in the Arabic Homeلوطن العربي واقع التجارة اإللكترونية في ا

الم تختلف صورة التجارة اإل  اقي دول الع إذ نجد , لكترونية في الوطن العربي إلى حد كبير عن ب

ة  حيث نجد أن معظم , العديد من الشركات العربية مازالت بعيدة عن ممارسة التجارة اإللكتروني

امالت  ة عن ركب التع ةاإللكترونالدول العربية مازالت متخلف ي ال ,  ي الي التعامل العرب وأن إجم

  . مليون دوالر سنوياً عبر التجارة اإللكترونية) 95(يزيد عن 

زة  العرب من المتعاملين اوأن كثير رامج وأجھ بالتجارة اإللكترونية تتركز مشترياتھم في شراء ب

د عن  ي بنسبة تزي ى الكتب% 70الحاسب اآلل ة عل وزع النسبة الباقي ا تت دايا  بينم ا أن , والھ وكم
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ي ال % 80 ة الت ع العربي من المشتريات العربية تتم خارج المواقع العربية وذلك بسبب ندرة المواق

  )1. (من مساحة االستخدام على شبكة االنترنت% 0,5تمثل أكثر من 

ام  ة ع ع نھاي د وصل م ة فق دان العربي ى  2002أما عن عدد مستخدمي شبكة االنترنت في البل إل

والي ة  3,54 ح ه بواب ائي أجرت ح إحص ب مس ون حس تخدمي ,  ajeeb.comملي وزع مس ويت

  )2( :االنترنت في الدول العربية كما ھو موضح في الجدول اآلتي 

  
 الدول

  عدد
 المشتركين

  عدد المستخدمين
 لكل حساب

  عدد
 المستخدمين

ة  بة المئوي النس
 (%)من السكان 

 34,44 660000 3 220000 اإلمارات
 16,67 105000 3 35000 البحرين
 10,27 75000 3 25000 قطر

 8,25 550003165000 الكويت
 6,56 262500 3,5 75000 لبنان

 4,57 210000 6 35000 األردن
 3,53 12000560000 فلسطين
 3,36 84000 3 28000 عمان
 2,89 28000 4 70000 تونس

 2,59 57000 3 190000 السعودية
 0,82 56000 8 70000 مصر

 0,73 22000 4 55000 المغرب
 0,60 18000 4 45000 الجزائر

 0,40 20000 5 4000 ليبيا
 0,18 8000432000 سوريا
 0,08 14000 4 3500 اليمن

 0,08 28000 4 7000 السودان
 0,06 5002512500 العراق
  3538000  938000 مجموع

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  القاھرة, المكتبة األكاديمية, التسويق وتحديات التجارة االلكترونية,  2004, توفيق محمد. عبد المحسن):1(

  .21ص ,  2004, كتاب التجارة االلكترونية بين البناء والتطبيق  ,عزة العطار.د): 2(
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ويعود , السابق تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة على جميع الدول العربية ونالحظ من الجدول

ويلي , ذلك إلى تطور بنية االتصاالت ووجود نظام دفع متطور يتناسب مع التجارة االلكترونية 

  .ومن ثم لبنان , دولة اإلمارات من الدول العربية كل من البحرين ثم قطر والكويت 

 90بية بالبلدان التي سبقتھا في ھذا المجال يجب أن تنفق ما يزيد على ولكي تلحق الدول العر

وعلى الرغم من التأخر النسبي للتجارة . مليار دوالر خالل العشر سنوات القادمة في ھذا المجال 

إال أن بعضاً منھا قد شھدت بعض التجارب , االلكترونية في الوطن العربي قياساً بالدول المتقدمة 

في مجال النشاط التجاري االلكتروني حيث قامت بعض القطاعات بتطبيق الخدمات المتواضعة 

مثل قطاع النفط والبتر وكيماويات والغاز والمناجم والتعدين , االلكترونية واعتمدتھا منذ أعوام 

ومن أبرز الشركات العربية التي تستخدم حالياً أنظمة التجارة اإللكترونية في أقسام المبيعات فيھا 

مثل المشتريات وتنمية األعمال وتنفيذ العقود والتسويق , اإلضافة إلى أقسام أخرى توازيھا أھميةب

والتي قدمت نموذجاً جيداً في قسم المبيعات , )  ARAMCO(عبر االنترنيت ھي شركة آرامكو 

  ) . IPPS ) ( IPPS: International Petroleum Products Sales(عبر االنترنيت 

لتقديم بعض  1998فقد تم إنشاء عشرة مواقع ظھرت عام , عربي كبير مثل مصر أما في بلد 

إال أن عدد  2000عام  184التعامالت التجارية من خالل االنترنيت وازداد ھذا العدد ليصبح 

  .موقعاً  20- 10المواقع التي تقوم فعالً بالبيع يتراوح بين 

د ازداد اھتمام الحكومة التونسية في ھذا المجال وبالنسبة لواقع التجارة االلكترونية في تونس فلق

حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للتجارة االلكترونية تحت إشراف وزارة تكنولوجيا االتصال 

وقد تم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكين المؤسسات التونسية من .  1997ووزارة التجارة عام 

ق أمامھا القتحام ھذا النوع الجديد من التجارة حيث االستفادة من التجارة االلكترونية وفتح اآلفا

  :تمحورت ھذه اإلجراءات حول 

  .تسھيل عمليات التصدير باستخدام تقنيات االتصال الجديدة  -

  .إنجاز تجربة نموذجية للتجارة االلكترونية  -

 المتعلق بالمبادالت و التجارة 2000لعام  83القانون رقم ( وضع إطار قانوني مالئم  -

 ).االلكترونية  

الدينار ( كإحداث وسيلة دفع الكترونية , تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات اإللكترونية  -

.                                                       والذي ساھم في تنمية التجارة اإللكترونية بمختلف أشكالھا ) االلكتروني 

  .والكھرباء عبر اإلنترنت  دفع فواتير الماء -

  .الدعايات والحجوزات السياحية التونسية المتطورة عبر اإلنترنت -
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  :   EC in Syria واقع التجارة االلكترونية في سورية

ي  ة ف ارة االلكتروني ال التج ي مج ا ف ت تجربتھ ي ال زال ة الت دول العربي ن ال ورية م أن س الشك ب

تح أسواقنا المرحلة الجنينية على الرغم من الح اجة الماسة لھذا النوع من التجارة وذلك من أجل ف

اكن  ياحي السوري لألم ل التسويق الس ل وخاصة تفعي اليف أق دد بتك ائن ج الم وكسب زب ام الع أم

  .السياحية السورية المتميزة 

ة  ع خدماتھا لتلبي ى سوريا في وقت واحد بجمي إال أنه ليس من السھل إدخال شبكة االنترنيت إل

ات التي , ت األفراد والمنظمات باختالف أشكالھا حاجا إنما ھناك مجموعة من الخدمات والمتطلب

ى  لبي عل ى الشبكة بشكل س ة عل يجب البدء بھا بترتيب علمي حتى ال تنعكس آثار الدخول الخاطئ

  . المنظمات المحلية المرتبطة عبر االنترنيت 

ي  ا المحل ن واقعن ات م ذه االحتياج تنبط ھ ب أن تس ات أو ويج ذه المتطلب يم ھ ن تقس ث يمك حي

  :االحتياجات إلى ثالثة عناصر أساسية ھي 

  .التوعية والتعليم وتھيئة الكوادر التسويقية   - أ

  .دور الحكومة في إدخال شبكة االنترنيت مع إصدار القوانين المناسبة لذلك   - ب

 . تجھيزات حاسوبية ونظم اتصاالت حديثة وشبكات متقدمة  -ج

ة ال عى الحكوم من وتس ة ض ات المحلي ى المنظم ت إل بكة االنترن ول ش ھيل دخ و تس ورية نح س

ع  ص الواق ن أن نلخ ة ويمك ورية للمعلوماتي ة الس راف الجمعي ت إش ة تح راءات مخطط إج

  :المعلوماتي بما يلي

ل  - ة مث ات العام بعض الھيئ بدأ العمل في شبكة االنترنت في سورية بتركيب خطوط مفتوحة ل

  .السورية للمعلوماتيةوالجمعية , مكتبة األسد

ام  - ى الجمھور ع وكانت  1988بدأت مؤسسة االتصاالت السورية في طرح خدمة االنترنت عل

  .خط فقط 3000سعة الشبكة 

ة  - ة عالي ة ذو مواصفات تقني ى شراء مزود خدم د عل ة بالتعاق قامت الجمعية السورية للمعلوماتي

ة وأعضاء الھ ى أعضاء الجمعي ة عل ع الخدم دف توزي وظفي بھ ات وم ي الجامع ية ف ة التدريس يئ

  .مراكز البحوث برسوم رمزية

ات التسويق  - إال أن أسلوب اإلدارة الحالي في منظمات القطاع العام ال يساعد على البدء في عملي

ى الشبكة  ة عل ع المنظمات الحكومي ة مواق ة المسيطرة وقل االلكتروني بسبب اإلجراءات الروتيني

ا رويج المنتج ق ت ا يعي ة مم ع , ت المحلي بكة م ى الش دخول إل دمتي ال دم خ ة االتصاالت تق فمؤسس

 , وتبقى مھمة إنشاء صفحة الموقع على المؤسسة في اختيار ما يناسبھا , خدمة البريد االلكتروني 

  ألن البداية تكمن في صفحة الموقع التي , وھذا يضعف عملية البدء في التسويق االلكتروني 
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ة  ى تروج لمنتجات المنظم ذا باإلضافة إل ا ھ ة وعمالئھ ائن المنظم ة لزب دم المعلومات الالزم وتق

م  ا بالنسبة لھ ة من استخدام شبكة االنترنت ألنھ تخوف العديد من المسوقين في المنظمات المحلي

  .عالم ال يعرفون خفاياه وبالتالي  وأبعاده الحقيقية

وھو  MEDEDIة في سورية مشروعولعل من أھم المشاريع المقدمة لتطوير التجارة اإللكتروني

ة دول المتوسطية واألوروبي اون مع ال دة المقترحة , مشروع قامت به الحكومة السورية بالتع والم

 )1.(مليون دوالر 35والميزانية المقترحة له , أعوام3له 

ل  ة لك وزات اإللكتروني ن الحج ل م ت ك بكة االنترن ر ش ياحي عب ويق الس روع التس ي مش ويغط

ع الخدمات السيا وفير الشبكة لتسويق المواق دة وت تح أسواق جدي الم وف ر الع حية وجلب الزبائن عب

ك  د نشط القطاع السياحي السوري بفضل ذل السياحية المحلية  لكل من يرغب بزيارة سورية وق

ام % 55بشكل ملموس حيث ازدادت الحجوزات السورية  رة نفسھا من الع ام بالنسبة للفت ذا الع لھ

  .2005لذلك وسائل اإلعالم السورية في شھر تموز الماضي كما أشارت

ه ال توجد في سورية إحصاءات رسمية   ة ان ؤتمر التجارة والتنمي وقد أشار تقرير صادر عن م

ا  ة م ة المشتريات اإللكتروني ائد ھو أن قيم اد الس ة لكن االعتق ارة اإللكتروني ة عن حجم التج دقيق

اوز ب ا ال تتج ي ربم ة وھ عة للغاي زال متواض مام ت رات ويضيف أن انض ن اللي ين م عة مالي ض

ال فرصة للتعامل مع ة سيعطي رجال األعم ة العالمي حجم  ( سوريا إلى سوق التجارة االلكتروني

ام  185أعمال تقدر بنحو  ار دوالر للع ام  200و 2001ملي ار دوالر اميركي للع   2002ملي

ومع مستخدمي , مرتفعة الدخل مليون أسرة تعيش معظمھا في بلدان ذات اقتصاديات 320حينھا 

ن  ر م ت ألكث ع االنترن ون شخص 100مواق ام ) ملي عة أم ة واس وقا تجاري وفر س أنه أن ي ن ش م

اء , االقتصاد السوري دابير بإنش ة السورية اتخذت مجموعة من اإلجراءات والت وكانت الحكوم

  )2(.حكومة الكترونية في البالد

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ين الصالح): 1( وان,  2000, أم ى بعن ة األول ورية اللبناني دوة الس ي الن ت ف المشروع  Mededi" محاضرة ألقي

  ".   الرائد في التجارة االلكترونية

  . 2004/4/16, جريدة الوطن : المصدر): 2(
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  :معوقات التجارة اإللكترونية في سورية

  :كترونية في سورية في النقاط التاليةتتجلى معوقات تحقيق التجارة اإلل
ان -1 حيث , عدم حضور البنوك السورية في صفحة االنترنت وتخوفھا من إصدار بطاقات اإلئتم

ديم  ا تق ة منھ يمكن أن تقوم ھذه البنوك بمجموعة من الوظائف الھامة في مجال التجارة االلكتروني

ر شبكة االنت تالخدمات والمنتجات المصرفية للعمالء عب وك دورا , رن ذه البن ويمكن أن تلعب ھ

ة  ى البضاعة المشتراة بالتجزئ ھاما في مجال التجارة االلكترونية لسھولة استخدامھا للحصول عل

وعدم , وكذلك مطالبة البنوك بإيداع مبالغ نقدية مساوية للحد األقصى للبطاقة, بأسرع وقت ممكن 

  .فع عند التسليمإتباع شركات الشحن والتصدير والتخليص سياسة الد

ة التجارة , انعدام الوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات -2 ة حول أھمي اب محاوالت التوعي وغي

  .االلكترونية بالنسبة لألفراد والمؤسسات التجارية معا

ع  -3 ثمن المرتف ة مشكالت من حيث ال اك جمل زال ھن ة لالتصاالت حيث ال ي تخلف البنية التحتي

  .وبطء تحميل مواقع االنترنت, ترنتنسبيا الستخدام االن

ات الشركات  ق بتسرب معلوم ا يتعل بكة االنترنت من نقص األمن واالنضباط فيم اني ش ا تع كم

بكة  ر الش التھا عب م , ومراس تغل بعضھم رق د يس ث ق ي حي دفع االلكترون ة ال ى عملي باإلضافة إل

ي ع  بطاقة ائتمان المشتري أو قد يتم التعامل مع جھات غير موجودة ف ذا مع التخوف من ,الواق ھ

  .إشاعات القرصنة اإللكترونية تتحدث عنھا وسائل اإلعالم العالمية 

اب -4 اك غي ث ھن ة حي ارة االلكتروني ور التج ه تط ي وج ا ف انوني دورا ھام ل الق ب العام يلع

  التشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة االلكترونية وبشكل أساسي 

ا  ة ب رفية المتعلق ة, لتحويالت المص رقات       , أو الحماي نة والس ر والقرص ش والتزوي ع الغ أو من

 .االلكترونية

ا المعلومات واالتصاالت -5 ة شاملة للتعامل مع تكنولوجي ة استراتيجية قومي , عدم تبني الحكوم

  .واعتمادھا على العمل اليدوي  الروتيني الممل والبيروقراطي المتھم بالفساد

ى ال-6 رامج عل وير وتصميم الب درات التط وفر ق ن ت ذه , رغم م ل ھ تم تحوي م ي ى اآلن ل ه حت فإن

ى  ؤدي إل ا ي ات واالتصاالت مم ا المعلوم ات تكنولوجي ؤثرة لقطاع ة م ة إنتاجي ى طاق درات إل الق

 .زيادة تأخرنا عن اللحاق بالعالم االلكتروني الجديد

توي-7 ي مس دني ف اك ت ة ضعف أنشطة البحث والتطوير حيث ھن ة والتكنولوجي درة العلمي ات الق

ال ذا المج ي ھ احثين ف اء والب داد العلم ة أع ى قل افة إل ة , باإلض وث العلمي ة البح ث أن موازن حي

  .والتكنولوجية ال تتجاوز نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج القومي المحلي 
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اج-8 ر االنترنت أرخص من الشراء من المت ر إال أن وأخيرا على الرغم من أن شراء السلع عب

دي  ر فالمستھلك يشتري من المتجر التقلي اإلنسان بطبيعته يرغب دائما بالعيش ضمن مجتمع كبي

 .من السعر الممكن على الشبكة% 20ويدفع أكثر من  

دخول في مساومة  ة السلعة مباشرة وال ة اآلخرين ومعاين إال أن غريزته تدفعه إلى ضرورة مقابل

 .مع البائع

  

  :رة اإللكترونية في سوريةتوصيات لتطوير التجا
  :ھناك العديد من التوصيات المھمة لتطوير التجارة االلكترونية في سورية نذكر منھا

رف -1 اطات الغ ي نش ة ف ارة االلكتروني لوب التج اع أس ة اتب ى أھمي ز عل ه التركي ضرورة توجي

د ا ذه الغرف وشرح الفوائ اءات ألعضاء ھ ى التجارية والصناعية وعقد الندوات واللق ة عل لمترتب

  .اتباع ھذا األسلوب في عقد الصفقات

ة, نشر وعي استخدام التجارة االلكترونية-2 دريب الكوادرالالزم ودعوة مؤسسات القطاعات , وت

ذلك ادات ل ارة واالتح رف التج رى وغ ة الكب ات , الخاص ياغة االتفاق ي ص ورا ف اركة ف والمش

نظم التعامل بالتج أخرا والمعاھدات الدولية التي تحكم وت ل أن يصبح الوقت مت ة قب ارة االلكتروني

  .ونضطر إلى قبولھا وتطبيقھا دون المشاركة في صياغتھا أساسا

ة -3 ى شبكة المعلومات الدولي ة عل واطن , ) اإلنترنت(ضرورة تعريب المواقع العربي ليتسنى للم

ا ي ة وم ارة اإللكتروني و التج ة نم ھل عملي ا يس ع مم اق واس ى نط بكة عل تخدام الش ن اس ا م تبعھ

 .خدمات

ة-4 ات الحديث ة والتقني ام بموضوع المعلوماتي ة , زيادة االھتم ر العربي خصوصا وأن األسواق غي

ومنھا أسواق معادية تسجل تفوقا في مجال استقطاب التكنولوجيا وإعادة برمجة اقتصادياتھا وفق 

 .استراتيجيات جديدة تقوم على االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات 

ى مستوى ھ ة عل ة االستحقاقات القائم ة عن جمل ل أھمي اك استحقاق آخر ال يق م أن ھن ع العل ذا م

ي وطن العرب ق , ال تيعاب وتطبي اعي الس ادة المس ي ضرورة زي ل ف م يتمث تحقاق المھ ذا االس وھ

ن  ا م ة وغيرھ رفية والمالي ناعية والمص دمات الص ال والخ ي األعم ورة ف ا المتط التكنولوجي

 .صاديةالقطاعات االقت

وفير االنترنت ومراكز -5 ضرورة بناء بنية تحتية قوية من وسائل حديثة من شبكات االتصال وت

اة  ين حي رورية لتحس ة والض ة الالزم ات العلمي ات والبيان اد المعلوم دريب واعتم وث والت البح

  .المجتمع
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اول الجم ي متن ا ف ا وجعلھ ع مجاالتھ ي جمي ت ف ن االنترن تفادة م ا االس ث يجب علين م حي ع ودع ي

ال  ذا المج ي ھ ل ف ي تعم غيرة الت ات الص ة , المؤسس ركات األجنبي زة للش دمات متمي وفير خ وت

راءات  ھيل اإلج ة وتس ة التحتي وير البني ن تط دعم المتواصل م ديم ال ال وتق ذا المج تثمار بھ لالس

  .القانونية لھا

االنترنت في مجال  تطوير المناھج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات وإدخال-6

يم  وح , التعل ال المفت ذا المج ي ھ دة ف ادرة جي ورية االفتراضية مب ة الس ان مشروع الجامع د ك وق

ية  ة افتراض ة عربي ا أول جامع ال , باعتبارھ ي إلكم دعم التقن ة ال ة للطلب وفر الجامع وف ت وس

  .مشوارھم التعليمي بتكلفة أقل من السفر للخارج إلنجاز نفس المھمة 

ن  ضرورة-7 وة م داف المرج ق األھ ومي والخاص لتحقي اعين الحك ين القط يق ب اون والتنس التع

ي يمكن , إتباع أسلوب التجارة االلكترونية مع إجراء دراسة مستفيضة حول أفضل القطاعات الت

  .استثمار التجارة االلكترونية فيھا

ة المع-8 ناعة تقني تجدات ص ع مس تالءم م ا ي ة بم ريعات القانوني ديل التش ارة تع ات والتج لوم

ت رائم االنترن ع ج ة ومن ارة , االلكتروني الم التج ي ع دخول ف بة لل تراتيجيات المناس م االس ورس

  االلكترونية 

نظم التجارة  وفي وطننا العربي الكبير كانت تونس في صدارة الدول العربية التي وضعت قانوناً ي

  .في إطار المبادالت االلكترونية 

م  صدر في تونس 9/8/2000ففي  انون رق ة ومن  83الق ادالت االلكتروني ق بالتجارة والمب المتعل

  : أھم النقاط الواردة  في ھذا القانون 

تم  ا اھ ة كم ة االلكتروني ادالت التجاري ة للمب ة المنظم تحديد الغاية من القانون وضبط القواعد العام

  : القانون بتوضيح  المصطلحات التالية 

  .ا المبادالت التي تتم عن طريق استعمال الوثائق االلكترونية مقصود بھ: المبادالت التجارية 

  .ھي العمليات التجارية التي تتم باستعمال الوثائق االلكترونية :  التجارة االلكترونية

ة ة االلكتروني ھادة المطابق ي : ش اء االلكترون طة اإلمض ة بواس ة المؤمن ة االلكتروني ي الوثيق ھ

  .من خاللھا أثر المعاينة على صحة البيانات التي تتضمنھا للشخص الذي أصدرھا والذي يشھد 

  يحدث ويسلم ) شركة(كل شخص طبيعي أو معنوي : مزود خدمات المصادقة االلكترونية 

  .ويتصرف في شھادات المصادقة ويسدي خدمات أحرى ذات عالقة باإلمضاء االلكتروني 

اء  داث اإلمض ة أح ر التش:منظوم ن عناص دة م ة وحي ي مجموع ة ھ ة أو مجموع فير العمومي

  .المعدات التي تمكن صاحبھا من التدقيق في اإلمضاء االلكتروني 
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د :وسيلة الدفع االلكتروني  دفع المباشر بع ات ال ام بعملي يلة التي تمكن صاحبھا من القي ھي الوس

ة االلكتر. عبر الشبكات العمومية لالتصاالت  ة وقد حدد القانون التونسي طرق التعامل بالوثيق وني

ة  ة وطني ى أحداث ھيئ ا نص عل ة (والتوقيع االلكتروني كم ة ) مؤسسة عام للمصادقة االلكتروني

  .وحدد مھامھا وأخضع عالقاتھا مع الغير وفق التشريع التجاري 

ة   ة االلكتروني وحدد القانون كيفية الحصول على المصادقة االلكترونية وشروط المبادالت التجاري

ة وأوضح الحاالت التي تحدد للبائع وللم ة االلكتروني امالت التجاري اً شروط التع ستھلك في آن مع

ددة  ة مح رات زمني ادة البضاعة ضمن فت تھلك إع ي يمكن للمس ذه .الت انون وھ ذا الق اھم ھ د س وق

  .  الھيئة في بناء الثقة بين البائع والمستھلك عن طريق الشبكة 

ى كل وفي الباب األخير من ھذا القانون تم تحديد العقو - بات ومدتھا والغرامات وقيمتھا عل

ات  واع المخالف وع من أن ى كل ن انون من التشريعات , مخالف وعل ذا الق ا يكون ھ وربم

بكة  ر الش ة عب ارة اإللكتروني ال التج ي مج ي ف وطن العرب ي ال ي صدرت ف دة الت , الرائ

بقھا د دون أن تس ي أي بل وم ف ة أن تق ارة االلكتروني ن للتج ه ال يمك د أن ريعات  ونعتق التش

دد  ي وتح ع االلكترون ة والتوقي ة االلكتروني رف بالوثيق ا وتعت ي تضبط عملھ وانين الت والق

  .طريقة استخدامھا 
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  الخاتمة
ة  ع , من خالل دراستنا السابقة حول التجارة االلكتروني ى دف ة بحاجة إل دول العربي ا أن ال ال حظن

ذي يمكن أن أكبر للولوج في ركب الحضارة العلمية  ة بشكل خاص ال التقنية بشكل عام واالنترنتي

يم  دة في التعل ة والمتحجرة , يتم من خالل تطبيق أساليب جدي ات المتخلف ر من العقلي ر الكثي وتغيي

  .تجاه ركب العولمة واالقتصاد الجديد

ة دان الھوي ى االنحالل وفق ؤدي إل ذي ي دماج ال أتي باالن دخول م, ولكن ھذا األمر ال ي ل ب وازن ب ت

  .مدروس بشكل جيد

ر الشبكة ام , إن الحاجة لتطوير األعمال التي تتم عب ة يتطلب االھتم ة عربي ق تجارة الكتروني وخل

اق عربي الكتروني يعمل  ى إنشاء اتف دعم االنطالق الواثق باإلضافة إل ة ت بوجود بنية تحتية قوي

ة, على خلق سوق الكترونية عربية  ة إضافة وبورصا, وبنوك الكترونية عربي ة عربي ت الكتروني

ة  ة وتقني ة ثقافي ة نوعي ا نقل ا ولغتن ه سيحقق لثقافتن ة ألن ة العربي ي باللغ دعيم النشر االلكترون إلى ت

ويفتح أمامھا فرصة التالقي , وفنية ھائلة من حيث وضعھا في موقع الثقافات العالمية السائدة اآلن

ب اجرين ومن جان, والتفاعل مع حاملي تلك الثقافات من جان ين من المھ ط المالي د رب ب آخر يعي

ة اإلسالمية افتھم العربي الم بثق لمين في الع اء , والمغتربين العرب والمس ادة اللق ه فرصة إع ا أن كم

  .الفكري والسياسي واالقتصادي والتعاوني

ام خاص  ه اھتم ذلك يجب توجي إن االنترنت توفر لنا فرصا تجارية حقيقية إن عرفنا استغاللھا ول

ت للمن ر االنترن ليمھا عب ن تس ي يمك دمات الت ات والخ ات , تج ل البرمجي ة , مث واد التعليمي والم

ز من , والمعلومات وقواعد البيانات, واالستثمارات بأنواعھا , والترفيھية وع  المتمي ليم  الن ألن تس

الم وب, وبدون عقبات, المنتجات و بسرعة كبيرة ة أرجاء الع اس في كاف ين الن الي يالقي قبوال ب الت

  .خلق الثقة في المصدر لالعتماد على التعامل معه الحقا

ة صحية أفضل وفر فرصا أرخص وعناي , وبذلك فإن االنترنت ھذه التقنية العالمية يمكن لھا أن ت

ين البشر ر, وتواصل وتفاھم أوسع ب ة أكب ا تتحول ألداة أساسية للتطور , وحري ى أنھ باإلضافة إل

  .فة المجاالتاالقتصادي واالجتماعي في كا
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