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   هيكلة التجارة اإللكترونية: ول المبحث األ
  
  :ودوافعها مفهوم التجارة اإللكترونية  -1
  

 على اجملال   امل يعد اإلنترنت اليوم مقتصر    ر فيه اإلنترنت انتشاراً هائالً،      إنتشيف هذا العصر الرقمي الذي             
اليت ميزته حاليـا إسـتخدامه يف التـداول         العلمي بل مشل مجيع امليادين التجارية وغري التجارية، ولعل امليزة           

التجاري، األمر الذي متخض عنه ظهور إحتياجات جديدة نتجت عنها أنشطة جتارية جديدة منـت بتطـور                 
تيح العديد من املزايا، فبالنسـبة لرجـال        ياليت   ،)(E-Commerce التجارة اإللكترونية اإلنترنت، وشاع مفهوم    

ة السفر للقاء شركائهم وعمالئهم، وأصبح مبقدورهم احلد من الوقت          األعمال، أصبح من املمكن جتنب مشق     
 أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثرياً للحصول على ما           ،واملال للترويج لبضائعهم وعرضها يف األسواق     

ر، يريدونه، أو الوقوف يف طابور طويل، أو حىت استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتنـاء جهـاز كمبيـوت                
  .وبرنامج مستعرض لإلنترنت، واشتراك باإلنترنت

  
لكن مفهوم التجارة اإللكترونية يلبسه الغموض لدى البعض ويرونه حمصورا يف بيع املنتجات مـن               
املنتج إىل املستهلك عن طريق املراسلة بإستخدام اإلنترنت، إال أن نظرة هؤالء جد ضيقة، فما املقصود بالتجارة   

  :اإللكترونية ؟ 
  
التجارة اإللكترونية تشمل مجيع املبادالت اإللكترونيـة ذات العالقـة بالنشـاطات            " : 1عريفت-

لك العالقات بني املؤسسات، العالقات بني املؤسسـات واإلدارات، واملبـادالت بـني    تالتجارية، فهي تعين ب  
 و التعامالت اخلاصـة     تبادل املعلومات :  التجارة اإللكترونية تغطي يف نفس الوقت      ؛   املؤسسات واملستهلكني 

وسائل وطـرق االتصـاالت     ؛   …مالية، قانونية، :  باملنتجات، التجهيزات أو السلع االستهالكية واخلدمات     
، خصائصها املشتركة هـي     …نترنت، الشبكات املعلوماتية، اإل   Minitelهاتف، تلفزيون،   :  املستعملة متعددة 

تعريف جمموعة عمـل برئاسـة      (".وص، األصوات، الصور  معاجلة املعلومة الرقمية اليت حتوي املعطيات، النص      
M._Francis Lorentz-56 وزارة الصناعة والتجارة الفرنسية، بتصرف (. 

  
مصطلح التجارة اإللكترونية يدل بصفة عامة على مجيع أشـكال التعـامالت ذات              ": 2تعريف -

عاجلة والنقل اإللكتروين للمعطيـات     الصلة بالنشاطات التجارية اليت جتمع األفراد واملنظمات، معتمدة على امل         
 ويدل كذلك على اآلثار اليت ميكن أن حيـدثها التبـادل اإللكتـروين               ؛ خاصة النصوص، األصوات، الصور   

                                                           
56 - http://www.finances.gouv.fr/commerce_electronique/lorentz/  
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للمعلومات التجارية يف املؤسسات واإلجراءات اليت تسهل وحتيط بالنشاطات التجارية كتسـيري املنظمـات،              
نونية والتنظيمية، التسويات فيما خيص التسديدات واجلبايـة كأمثلـة          املفاوضات التجارية والعقود، األطر القا    

  .)،  بتصرفOCDE58تعريف ( 57"بسيطة
 
التجـارة اإللكترونية هي جمموعة التبادالت التجارية، الـيت تـتم عـرب شبكــة            ": 3تعريف -
  .) ACSEL59إحتاد التجارة واخلدمات على اخلط ("إتصاالت

  
نية هي النشاط الذي يؤدي إىل تبادل القيم عن طريـق شـبكات             التجارة اإللكترو  ": 4تعريف -
  ). EITO60اهليئة األوروبية للمعلومات والتكنولوجيا والرقابة (" اإلتصال

  
عمليات بيع وشراء الِسلَع واخلدمات عـرب       تم فقط ب  ال هت تؤكد هذه املفاهيم أن التجارة اإللكترونية       

ن دائما معاجلة حركات البيع والشراء وإرسال التحويالت املاليـة          منذ انطالقتها كانت تتضمَّ   ا  اإلنترنت، إذ إهن  
التجارة اإللكترونية تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثري، فقد            أن   عرب شبكة اإلنترنت، ولكن حقيقة األمر     

هي  ف توسَّعت حىت أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء املعلومات نفسها جنبا إىل جنب مع الِسلَع واخلدمات،              
وميكـن    اليت تدعم توليد العوائد،    61ام ُيتيح عرب اإلنترنت حركات بيع وشراء الِسلع واخلدمات واملعلومات         نظ

والوسطاء ) موردون، أو شركات، أو حمالت    (تشبيه التجارة اإللكترونية بسوق إلكتروين يتواصل فيه البائعون         
، كما ُيدفَع مثنها بـالنقود      )رقمية(افتراضية  واملشترون، وُتقدَّم فيه املنتجات واخلدمات يف صيغة        ) السماسرة(

وال تقف التجارة اإللكترونية عند هذا احلد، إذ إن اآلفـاق الـيت تفتحهـا                أو بالطرق التقليدية ؛      اإللكترونية
 علـى   اإللكترونية التجارة   وتعتمد ،التجارة اإللكترونية أمام الشركات واملؤسسات واألفراد ال تقف عند حد         

 ضمن انـدماجهما البنيـة      أفرزتا واللتان   املعلومات مها تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا      أساسينيعنصرين  
  .تلالنترنيالتحتية 

  
אאא"بالتايل خنلص إىل أن     و א

)א(،א
وهنا جيب  ؛  " אא،،אא؛

تنفيذ اليت تعين   ) E-business(وبني أداء األعمال إلكترونيا     ) E-commerce(عدم اخللط بني التجارة اإللكترونية      
                                                           

57-  "Electronic Commerce:Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",  
< 12/06/1998, http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>.  

58 - Organisation de Coopération et de Développement  Economique.  
59- ACSEL : Association pour le Commerce et les Services En Ligne, http://www.aftel.fr  

60  - EITO : European Information Technology Observatory, http://www.eito.com  
  ).تسليم+ تسديد + طلبية (أو عمليات شراء كاملة ) دفع الطلبية فقط(سواء عمليات شراء بسيطة  -  61
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باستخدام تكنولوجيات اإلنترنت لزيادة دخلها، ومفهومها أمشل من مصطلح التجـارة           شبكة  الاألعمال على   
عمليات بيع وشراء، وخدمة زبائن، وتعاون مع شركاء العمل، لشراء القطع األولية،            اإللكترونية، فهي تشمل    

  .كةوالتعاون على ترويج املبيعات، وتنفيذ أحباث سوق مشتر
  

  :هي ، ميكن استنتاج جمموعة من النقاطسبق   مامن خالل
  
التجارة اإللكترونية هي مرحلة متطورة من التجارة، طبقت تكنولوجيا املعلومات واالتصـال يف              

، مـع  إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات على املستوى العاملي، هدفها خلق حميط جتاري جديد يف وسط إلكتروين      
 . ة الوساطة بني املنتج واملستهلكإمكانية إلغاء مرحل

  
ال يقتصر مفهوم التجارة اإللكترونية على السلع والبضائع املادية، إذ أن هناك عناصر من التجـارة    

اإللكترونية غري تبادلية موجهة لتزويدنا مبعلومات عن املنتجات واخلدمات، ويتعداه إىل السلع غري املادية واليت               
سة على تبادل املعلومات واملعارف وتقدمي اخلدمات يف الوقت احلقيقي كحجز           ستكون قطاعات جتارية، مؤس   

أما شراء وبيع املنتجات املعلوماتية، الكتب واألقراص        تذاكر الطائرات، احلجز يف الفنادق والتعامالت املصرفية،      
ل القريب سـوف جتمـع      املدجمة ال ميكن اجلزم بأهنا ستبقى على رأس السلع املتبادلة إلكترونيا، ألنه ويف األج             

ة ومادية ألن هناك    التجارة اإللكترونية العديد من التعامالت اآللية جزئيا فقط واليت تكون جماال ملشاركة بشري            
 . بني التجارة اإللكترونية والبنية الفيزيائية لتوزيع املنتجات املسوقةةعالقة ارتباطي
  
املؤسسات، السـلطات   :   جمموعات أساسية  يشترك يف أداء املعامالت التجارية اإللكترونية ثالث       

 يف الوقت احلاضر أهم التعامالت بالنسبة للتجارة اإللكترونية تتم على مستوى املؤسسـات              ،األفراد العامة و 
من خالل عالقاهتا مع السلطات العامة يف جمـال          سواء داخل املؤسسة ذاهتا أو عالقة املؤسسات مع بعضها أو         

وُيمكن تقسيم نشاطات التجارة اإللكترونية بشـكلها احلـايل إىل           ؛   ك والضرائب الوظائف اإلدارية كاجلمار  
 :  قسمني رئيسني مها

  
، وُيشار إليهـا اختصـارا      Business-to-Consumer)(جتارة إلكترونية من الشركات إىل الزبائن األفراد        . 1

  . األفراد من جهة أخرى، وهي متثِّل التبادل التجاري بني الشركات من جهة والزبائن B2Cباملصطلح 
  
 ، وُيشار إليها اختصارا بـالرمز  (Business-to-Business) الشركات  إىلجتارة إلكترونية من الشركات. 2

B2B؛ وهي متثِّل التبادل التجاري اإللكتروين بني شركة وأخرى. 
  



  _________________________________________________________________________________________________________________التجارة اإللكترونية 

  94

أي الغالـب   هناك العديد من الوسائل التكنولوجية اليت تسمح بدعم التجارة اإللكترونية، لكن الـر            
 هي أول حميط للمعلومات الرقمية املتعددة الوظائف، يسمح بالوصـول إىل فئـة              اإلنترنتوليومنا هذا هو أن     

كبرية من املستعملني مروراً من الشركات الكبرية إىل أبسط األفراد، من خالل إنشائها ألول منوذج أساسـي                 
خالل السنوات  . ية إىل مجيع النشاطات التجارية    ناجح لعمل الشبكات يسمح بتوسيع عناصر التجارة اإللكترون       

 داخل الشبكة اليت أصبحت أكثر حيوية، ويف نفـس   62القليلة املاضية مسح ظهور الويب بتطوير عناصر املالحة       
سعت بعد ذلك الكثري من املؤسسات إىل إنشاء مواقع على الويـب            . الوقت االستفادة من مجيع موارد الشبكة     

اهتا وتسهيل إشهارها أو تسهيل لإلجراءات اللوجيستيكية يف عالقاهتا مع الزبـائن            لنشر معلومات حول منتج   
  ).الربيد اإللكتروين(واملوردين، بإجراء االتصاالت عرب الشبكة 

  
إن القدرات االقتصادية للتجارة اإللكترونية جد مهمة، لكن وترية انتشارها والطرق اليت تنجز هبـا               

 اختالف بني املؤسسات سواء من      (OCDE) مة التعاون والتنمية االقتصادية    الحظ أعضاء منظ   ،دون شك خمتلفة  
ناحية ميوهلا الستخدام التجارة اإللكترونية أو يف اختيار طرق املعامالت األكثر جناعة إلثبات انتقاهلا إىل حميط                

نوع العالقة )  جد مهموهذا(نوع الصناعة واملنتج يلعبان دور كبري يف هذا اجملال، كذلك      ف ،التجارة اإللكترونية 
  .ـ زبون من ناحية محايتها وتطويرها مورد

  
التجارة اإللكترونية مل تظهر مرة واحدة وبشكل واحد، وتطورها سيكون خمتلف حسب احتياجات             
قطاعات النشاطات املختلفة، لكن يوجد مع ذلك العديد من العوامل املشتركة الدافعة إىل التجارة اإللكترونية               

  :، وهي حلدود املؤسسات والقطاعاتتجاوزة وامل
  

التجارة اإللكترونية تسمح بدمج وتألية جزء كبري من املراحل املختلفة الداخلة            : تسيري املعامالت التجارية     -أ
الشبكات تسمح بتدنئة قسـم كـبري مـن اآلثـار           فبصفة عادية يف املعامالت التجارية بني البائع واملشتري،         

، زيادة على هذا، املعامالت التجارية القائمة يف حميط إلكتروين تستطيع أن تشـمل              االقتصادية للزمن واملسافة  
منتجات مادية وغري مادية على حد السواء، فالتجارة اإللكترونية واعدة فيما خيص تدنئة التكاليف املتعلقة بكل                

أكثر من هذا جيب    بل   ،سيطأنواع املعامالت، والوفاء هبذا الوعد يف حقيقة األمر ليس باملشكل التكنولوجي الب           
أن تستجيب التجارة اإللكترونية إىل جمموعة كبرية من الشروط التكميلية لنقل عالقات السـوق احلاليـة إىل                 
سوق إلكتروين، والسماح بإنشاء عالقات سوقية جديدة مما يستوجب تالؤم أكثـر يف التشـريعات وطـرق             

ن التخفيض املنتظر يف تكاليف املعامالت التجارية، فإن        فضال ع ،  جديدة يف التسيري التنظيمي داخل املؤسسات     

                                                           
  .االنتقال داخل مواقع الشبكة والبحث يف مواردها - 62
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ية الدافعـة للتجـارة   ضرورة التسيري الفعال والناجع يشكل بالنسبة للمؤسسات واحد من االهتمامات األساس 
  .اإللكترونية

  
ك  يشكل كذل  ،الرغبة يف الوصول إىل مستوى عال من النجاعة يف اإلنتاج والتوزيع           : الفعالية التجارية    -ب  

وقـد   ،ت يف سالسل التموين   للمعلوماعال  جميع الطرق العصرية يف تسيري اإلنتاج تتطلب تدفق         فدافعا مهما،   
لـدعم  لباعتماد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف إطار بـرامج موجهـة           الدولية،  املؤسسات   بعض   قامت
املنتظرة يف حميط جتاري يتجه     تسمح مبواجهة التحديات    ) على مستوى خمططات التنظيم واإلجراءات    (تطوير  الو

  .ألن يكون عامليا أكثر فأكثر
  
 حجزها وحفظها بطريقة    باإلمكان) حول املعامالت (من إنتاج معلومات     ،التجارة اإللكترونية ن  متكِّ

ميكن أن تستعمل   املعلومات اجملمعة   ، هذه   ةسريعيتم بصفة   توزيع  ال و ، متطورة  تتم بصفة  عاجلةآلية، حبيث أن امل   
تطوير ُيعد  يف هذا الصدد     والتحسني ؛    تطويرالتخطيط و اليف  تستغل  بعد يف تقييم السوق، زيادة على ذلك        فيما  

  . اهتماما كبريا يف عمليات املؤسسة واستراتيجياهتاضرورة، تلقى عطيات حول املستهلكني املقواعد 
  

التجارية اإللكترونية جتاوبا   هناك العديد من املؤسسات ممن استخدمت العالقات         :  تطوير أسواق جديدة      -ج
مؤسسات أخرى اعتمدت تكنولوجيا اإلعالم واالتصـال       وهناك   أو ألهداف سلبية،     ،مع التكنولوجيا اجلديدة  

اعتمـدت   بعد هذا وتدرجييا   ؛   اكاة لبعض منافسيها املستخدمني هلذه التكنولوجيا املتطورة      احمليف إطار سياسة    
 إجياد منافذ وأسـواق     ، عن طريق  التجارة اإللكترونية  لتطوير   ر حركية  موقفا أكثر فعالية وأكث    اتاملؤسسهذه  
املؤسسات وفهمت كيفية تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصـال يف         هذه  أدركت  خصوصا وقد   ،   جديدة جتارية

  .تطوير أسواق جديدة، وهذا بدافع  من أجل متوقع استراتيجي الئق يف هذه املنافذ اجلديدة،إجراءاهتا التجارية
  

  :  املسائل املتعلقة بإنشاء التجارة اإللكترونية-2
    

هناك العديد من املسائل اهلامة املالزمة النطالق التجارة اإللكترونية واليت تتطلب معايري متناسـقة،              
 إن كـل    ،حيث أن التعرض هلا يعترب عملية متممة إلجراءات إنشاء إمكانيات جتارية جديدة يف حميط إلكتروين              

الـيت يعتربهـا األفـراد      واحلفاظ عليها، و  زيادة مستويات الثقة    بسائل ترتبط وبصفة أكيدة     ذه امل مسألة من ه  
كأساس إلجناز أي معامالت جتارية إلكترونية، زيادة على هذا، هناك مسائل أمنية، ثقافية، اجتماعية وأخـرى                

  .هامتعلقة بالبىن التحتية وهي يف جمموعها مترابطة وهلا آثار متبادلة فيما بين
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مان، فمن أجل أن يباشر السوق اإللكتروين انطالقته سواء على  التجارة على أساس من الثقة واأل    تبىن
 جيب أن تستطيع كل األطراف التقيد مبستوى ثقة يكـون علـى             ،مستوى األفراد أو على مستوى املؤسسات     

 ،)…هاتف، فاكس، بريد عادي،   (دية  األقل مساوي لتلك املستويات املتعلقة بأشكال املعامالت التجارية التقلي        
عىن مبكل طرف يف املعامالت اإللكترونية جيب أن يضمن أن معامالته وحميط السوق املوجود فيه مشروعان،                ف

  :ذلك 
  

  .البائع واملشتري املشاركان يف املعاملة اإللكترونية مها اللذان من املفروض أن يكونا وليس غريمها -
  .حمل املعاملة) أو اخلدمة(لسلعة أن يكون للبائع احلق يف بيع ا -
  ).أو اخلدمة(جيب أن يتوفر املشتري على موارد مالية تضمن له تسديد قيمة السلعة  -
  .آليات التعامل والتسديد جيب أن تكون متوفرة، مشروعة وآمنة -
  .املباعة توافق خصائصها وتستجيب للطلب) أو اخلدمة(السلعة  -
 .انية التسليم إىل املشترياملشتراة هلا إمك) أو اخلدمة(السلعة  -
 . من املعامالتجين فوائدأن ترتقب األطراف املشاركة يف العملية  -

  
ضمان التنوع واملنافسة داخـل      محاية املستهلك،    :األساسية  سائل تتطلب، مجلة من العوامل      كل هذه امل         
  : حقوق امللكية الفكرية، اجلباية، األنظمة املالية وأنظمة التسديد، السوق

  
مع أن التجارة اإللكترونية ظهرت أساسا كطريقة للتعامل بني املؤسسات، فإنه من األمهية              : محاية املستهلك -

ن حميط املعامالت اإللكترونيـة     أ ، ذلك مبكان وجوب االتصال باملستهلك لتحديد مستقبل التجارة اإللكترونية       
 يف حميط تتدخل فيه     ،نترنتتوفيقي الذي تلعبه اإل   اليقترب باستمرار وبدون توقف من الفرد وهذا راجع للدور          

 يف  م، تسـه  اإللكترونية اليت ينجزها األفراد    إن املعامالت     ؛ جمموعة االتصاالت اإللكترونية من مجيع األشكال     
مقبولـة  بروز جمموعة من املسائل اليت تلعب دور أساسي يف إقامة الثقة يف التجارة اإللكترونيـة جلعلـها أداة               

فرض إجياد اآلليـات الـيت متنـع      أمر ضروري، ي  حماية خصوصية املستهلك    ف، عامالت التجاريةوكشكل للم
نظمة األ ، ضمان يفرض أيضا واستعمال املعلومات الناجتة عن التعامالت التجارية ألهداف وأغراض غري معلنة،           

  .سهل حتويلهايالحبيث  ،السرية املطبقة على استعمال هذه املعطيات
  

وائق يف استعمال التجارة اإللكترونية من جهة املستهلك، تكمن يف صعوبة حتديد مصدر             من أهم الع  
 عندما يتضح أن هذه املنتجات التوافق النوعية املعلن عنها، أو غـري مالئمـة               ،املنتجات وحتديد املسؤوليات  

هـذه املسـألة    ،  ماديةعلق األمر مبنتجات    خصوصا إذا ت   تكون الوضعية أكثر تعقيدا       هنا لالستعمال املقدر هلا،  
تتضح بأهنا حرجة بوجه خاص بالنسبة ألولئك املتعاملني اجلدد داخل السوق، عندما ال يكونون قد حصـلوا                 
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يف اآلجال القصرية واملتوسطة، تكمن      حللولابعد على املكانة املرموقة على مستوى السوق العادي، واحدة من           
  .كسبت ثقة املستهلك داخل السوق، ل أخرى جتاريةةمظلة مؤسسة أو عالمالتخفي وراء يف اللجوء إىل 

  
عملية الشراء فإن املستهلكني يريدون ضمان أن املنتجات املشتراة سوف تصـلهم يف             يف حالة إمتام    

في الوقت احلايل البنية التحتية الفيزيائية للتسليم تظل واحدة من أضعف حلقـات  التجـارة                ف ،أحسن حالة 
يطرح التسليم مشكال أيضا يف املنتجات غري املاديـة      قد   ، يتعلق األمر مبنتجات مادية    اإللكترونية، خاصة عندما  

عندما تكون شبكات الربط غري قادرة على تأمني الوصول أو توفري قدرة نقل             ) مثل خدمات التسلية واإلعالم   (
  .على العموم، فإن جل أنواع التسليم حسب الطلب تكون مكلفة يف أغلب األسواقو ، كافية

  
جيب األخذ باملبدأ الذي جيعل السوق تستجيب خلصـائص احلريـة            : ضمان التنوع واملنافسة داخل السوق -

محاية  واليت جيب جتنبها من أجل تطبيق مبدأ ،واملنافسة، إال أننا نصطدم مبجموعة من املعوقات املختلفة واحملتملة      
   :فائدة كل من املشترين والباعةلاخلصوصية 

  
دعيم مبدأ سوق إلكترونية مفتوحة ال خيلو من الغموض، فاملؤسسات املوجودة اآلن تود             تإن  :  أوالً

 باإلضافة إىل ذلك، املؤسسات اليت تبـوأت        ،مميزات وفوائد املنافسة املوجودة من قبل     ن  أن حتتفظ بأكرب قدر م    
ضعية ميكن أن تستغل     هذه الو  ،عالماهتا وامسها التجاري  بفضل  مكانة يف السوق استفادت من ثقة املستهلكني        

لصاحل التجار اجلدد، لكن جيب التأكيد على ضرورة كسب ثقة املستهلكني، حىت ال حيرم الفاعلون اجلدد من                 
  .هذه السوق اإللكترونية

  
بالرغم من أن عدداً من عمليات التجارة اإللكترونية بدأت بقليل من االسـتثمارات لكنـها               : ثانيا  

 ،  االستثمارات الكبرية يف يومنا هذا ضرورية ألجل أن تكون العمليات مرحبة           قدر بأن البعض ي كللت بالنجاح،   
بـل  في معظم األحيان اجلزء األكرب من هذه االستثمارات ال يتكون من التكاليف املباشرة للتجهيزات فقط،                ف

 يف  من التكاليف املتعلقة بوضع ومتابعة األنظمة اجلديدة وامتالك خـربات جديـدة تكنولوجيـة وتنظيميـة               
  .)PME(املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  
مبا أن تكنولوجيا اإلعالم جيب أن تسمح بزيادة تدفق املعلومات اليت ميكن الوصول إليها من               : ثالثا  
 فإن خربة املؤسسات تبني بأن التجارة اإللكترونية أوجدت وعيا متزايـدا بقيمـة املعلومـة                ،البائع واملشتري 

 ،عم شبكات الَشراكة ، كذلك االستغنــاء عن تنويع الشركاء أو تغـيريهم           بوصفها مورد، ومنه توطيد ود    
ثقـة  بال مقارنـة  فإن السعر يصبح أقل أمهية       ،يط إلكتروين احمل منواملالحظ أنه عندما يتعلق األمر باختيار ممون        

  . على خربة سابقة مع املمونسةُاملؤسِّ
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جزئة يثورون على املؤسسات الـيت تسـتعمل        جيب عدم استبعاد إمكانية رؤية بعض جتار الت       : رابعا  
  .التجارة اإللكترونية لزيادة حجم مبيعاهتا املباشرة

  
بنوك، تأمينات،  ( يف حميط التجارة اإللكترونية، اخلدمات واملنتجات املالية          :األنظمة املالية وأنظمة التسديد      -

ون صعبا للمستفيدين مـن هـذه        أي مكان، وميكن أن يك     من ميكن احلصول عليها عمليا      ،)…استثمارات،
  داخل السوق اإللكترونية   و كذلك تقييم مستوى اخلطر املمكن     اخلدمات ضمان أن يكون املمولون شرعيون، أ      

فإذا به  ) ختضع لقوانني وتنظيمات الدولة األم    ( ميكن أن يتخيل الزبون أنه قام بشراء منتج من مؤسسة وطنية             ؛
القوانني املالية ختتلف من بلد آلخـر،       ف  ؛    إىل قانون رقايب خمتلف    ضعخت خرى،أ جهةجيد أن املنتج صدر عن      

ميكن أن حتد من الفرص املعروضة أمام مؤسسات اخلدمات         بل   ،فقط  على الزبون  اًهذه الوضعية ال ختلق خطر    
  .ل التجارة اإللكترونيةظيف املالية لتطوير األسواق الدولية 

  
 جيب أن تتأكد األطـراف املشـاركة يف املعاملـة           ، حيث أنظمة التسديد هي   ،مشكلة أمن الشبكة  

، اإللكترونية أن التحويل اإللكتروين لألموال مل حيد عن وجهته، وأن املبالغ املقبوضة هي نفسها املبالغ املدفوعة               
واحدة من املسائل اجلوهرية للتعـامالت مـع        ، وهذه    لزيادة أمن التسديدات   ،التشفريوهذا يكفل عن طريق     

  .تسديد املبالغ املاليةلجياد البنية التحتية األكثر مردودية ، إلاملستهلكني
   

القتطاعات الضريبية املعمول هبـا     سلبية على قدرة حتصيل احلكومات ل     لتجارة اإللكترونية تأثريات    ل  :  اجلباية-
،  يـة القيمة املضافة واحلقـوق اجلمرك    مثل الرسوم على املبيعات، الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على           

 بسبب االستغالل املتزايد للوسائل اإللكترونية      ،الصراع أخذ اآلن جمراه عندما بدا التناقص يف احلصيلة الضريبية         ف
العديد من األشخاص إىل التفكري يف فتح سـبل جديـدة           ب إن دولية التجارة اإللكترونية تدفع       ،ألغراض جتارية 

اجلبائية جيب أن   مشكلة  إن   ؛   ال التملص والغش الضرييب    تسهل فع  إلمكانية التهرب من اهليئات الضريبية، فهي     
  .الدوليةحتلل حبذر، ألن هلا انعكاسات كبرية على مستوى األسواق 

  
  : هناك موضوعني أساسيني فيما خيص الضريبة على املبيعات يف جمال التجارة اإللكترونية

  
  . فرض الضريبة على السلع املادية املطلوبة عرب خط إلكتروين-)1(
  . فرض الضريبة على املبادالت غري املادية-)2(
  

إن االختالف الكبري بني التشريعات الضريبية يف خمتلف أرجاء العامل، من شأنه أن خيلق ثغرات تسهل           
 حتمية األخذ بنظـام     إذ الزيادة الثابتة يف حجم التجارة اإللكترونية العابرة للحدود يدعو إىل          ،  التهرب الضرييب 
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، هلذه  " ؟ ؟ وأين  من تفرض عليه الرسوم   " : في جمال املعامالت غري املادية، السؤال املطروح هو       ، ف يطبق عامليا 
 الرسوم يف كل    كلف بتحصيل  تُ قد) نترنت اإل رباليت متارس نشاطها ع   (األسباب كلها فإن املؤسسة االفتراضية      

 ميـدانُ ) حتصيل الضـرائب  (من املمكن أن يصبح مثل هذا النشاط        ، و )حسب راي البعض   (دولة تنشط فيها  
 يتلخص يف فرض الضريبة ليس فقط على السـلعة أو           ، يشد االنتباه   آخر، هناك اقتراح جديد  و ؛  مستقٍلنشاٍط

  .)Les Bits/الرسم على البيتات ( أيضا على نقل املعطيات الالزمة ألداء املعاملةبل اخلدمة، 
  

أكثـر  كبري  من املؤسسات، فهي      اهتمام  هي حمل    ،ية الفكرية املسائل املتعلقة بامللك    :  حقوق امللكية الفكرية-
 التجارية واملعلومات التجارية احملتفظ هبا يف قواعد املعطيـات،          ةامتالك القدرة على محاية العالم    وعيا بضرورة   

االبتكـار   و فاملؤسسات هلا حساسية أكرب للعالقة املوجودة بني محاية امللكية الفكرية وإجـراءات التجديـد             
 تسجيل هذه األفكار وكتابتـها       جيب ،حلماية حقوق امللكية الفكرية   أنه  بنيت  التشريعات احلالية ، فالختراعوا

التحدي األكرب الذي جيب أن جتاهبه      و اخل،…مطبوعات، أشرطة مسعية، أشرطة فيديو،    :  على حوامل فيزيائية  
االعتبـار خـدمات املعلومـات      احلكومات اآلن هو إعادة صياغة هذه التشريعات ألجل أن تأخذ يف عـني              

  .اإللكترونية
  

بالنسبة حقوق الطبع   ر  امللكية الفكرية حيتوي على عنص    يف الوقت احلايل موضوع تشريعات حقوق       
توسع الشـبكات   ، ف براءات االختراع بالنسبة للمواصفات والتطورات التكنولوجية     ، وعنصر   للحقوق املكتوبة 

 هـي يف احلقيقـة      ، اليت بواسطتها احترام نظام حقوق امللكية الفكرية     التجارية طرح مسألة الوسائل اليت ميكن       
املعلومات املوزعة عن طريق خطوط إلكترونية ميكن نسخها بسهولة وإعادة توزيعها           فمصدر حتديات جديدة،    
  . بطريقة حرة وغري مكشوفة

  
  

   :63 متطلبات وعوائق التجارة اإللكترونية-3
  

ارة اإللكترونية يتطلب إعادة النظر يف تنظيمها وهيكلتها، ويتطلب         إن جناح املؤسسة يف إنتهاج التج     
نفقات إستتمارية إضافية إلقتناء التكنولوجيا املناسبة لذلك، وجيدر باملؤسسة إختيار اإلستراتيجية املناسبة لعرض        

ؤسسـة  جيب أن حتـرص امل    منتجاهتا وخدماهتا لتتمكن من املنافسة واحلفاظ على الزبائن وكسب ثقتهم، كما            
  :اآليت  توفري ىعل التجارة اإللكترونية،ستعد خلوض غمار وهى ت

  

                                                           
 ,"Les freins au dévelopement du cybercommerce" - : ملزيد من التفصيل أنظر - 63

15/10/1999, http://www.lesechos.fr/dossiers/telecommerce/enjeux/98050581.htm        
  http://www.ecoworld-mag.com : 2001-06-13  بقلم األستاذ  حممد مبارك -، قسم املستشار 110  العدد -جملة عامل اإلقتصاد   وأيضا 
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 منتجاهتا، الستمرار   ى توطيد العالقة مع اهليئات واملنظمات الدولية املعنية باملواصفات الفنية لعالمة اجلودة عل            -
م متطلبات فتح األسواق التأكد من أن منتجاهتا مصنعة طبقاً للمعايري واملواصفات الفنية، باعتبار أن ذلك من أه             

  .اخلارجية أمام منتجاهتا
تطـوير     ذلـك إىل   يويؤد.  مساعدهتا الختاذ القرار املناسب     اقتناع اإلدارة بأمهية املعلومات واالتصاالت يف      -

ـ   تدريب العاملني يف  هبا عن طريق     األداء   ىورفع مستو نظام املعلومات باملؤسسة،      إدارة تقنيـة    ى املؤسسة عل
تستفيد منهم املؤسسة مع تطور أنشطتها يف جمال         ل تخدام شبكة اإلنترنت، وتشغيلها، وصيانتها،    املعلومات باس 

  .التجارة اإللكترونية
 األخرى املؤسسة أن هتيئ نفسها من مجيع اجلوانب البشرية والتجهيزية، وأن تتابع جتارب الدول               ىجيب عل  -
ت التجارة والصناعة واهليئة املعنية باالستثمار، وغـرف         وزارا يف هذا اجملال، وأن تراجع اإلدارات القانونية        يف

كمـا أن   .  تكتنف التجـارة اإللكترونيـة     اليت املشاكل والعقبات واملنازعات     ىالتجارة والصناعة للوقوف عل   
 تقنية املعلومات والتجارة اإللكترونية يثـرى فكـر املؤسسـة           يف الدوريات واجملالت املتخصصة     يفاالشتراك  

  . الوقت املناسبيفختاذ القرار املناسب هلا  ايفويساعدها 
 دراسـة نتـائج     ، و  االتفاقات الدولية، والعقود، واملشروعات الكـبرية       االهتمام مبتابعة تقنية املعلومات يف     -

  . تقنية املعلومات التجارة وتطبيقات االتفاقات الدولية املنظمة لتحرير
 يفاملشـاركة   ، وكذلك    جماالت تفيد املؤسسة   نترنت يف  اإل  إمكانيات لالستفادة من  معمقة   إجراء دراسات  -

  . نتائجها، واألوراق املقدمة هلاى األقل الوقوف علىالندوات واملؤمترات ذات العالقة باملؤسسة، أو عل
متابعة مؤشرات األسواق اخلارجية خاصة ما ميكن أن تتعامل معه املؤسسة، واإلعـالن عـن إمكانـات                  -

  .املؤسسة
 خمتلف أعمال املؤسسة، حبيث تصبح االستعانة هبذه اخلدمة مـن           دائم لإلنترانت واإلنترنت يف    االستخدام ال  -

  .األمور املعتادة
 التجارة الدوليـة مـن       القناعة التامة واملستمرة من إدارة املؤسسة بأن التجارة اإللكترونية أسلوب جديد يف            -
يـة   املؤسسة وغريها مـن املؤسسـات الداخل        العالقات التجارية بني   ي أن ينم  -إن أحسن اإلعداد له   -أنه  ش

  . غريها بالنفعىواخلارجية مبا يعود عليها وعل
، اخلـارجي  حمو مجيع أنواع القيود أمام رأس املـال           هتدف إىل  اليت دراسة وحتليل األبعاد االقتصادية للعوملة       -

  .لدولحبرية تامة دون عوائق من قبل ا) رأس املال والتجارة(والتجارة، حبيث يتدفقا 
عرب شبكة   (، وتنفيذياً )باستخدام اإلنترنت  (متهيدياً:  دراسة األنشطة املتعلقة بالتجارة اإللكترونية    االهتمام ب  -

بواسطة  (، وتقييماً ) تدريباً جيداً  ني ومدرب ني مؤهل ني وفني تكوين إداريني ب (، ومتابعة )املعلومات املالية واملصرفية  
  .)خرباء ومستشارين

  . تدير األعمال التجارية عرب اإلنترنتاليتت املتخصصة ؤسساملستهلك، واملاب جيدة دراية -
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  .خدمات املصرفية لل املعلومات الالزمةى تسهيل وتسريع احلصول عل-
 متر هبا عمليات التجارة اإللكترونية ابتـداًء مـن   اليت املؤسسة مجيع اخلطوات     ىلد املعلومات    أن حيدد نظام   -
  . التسليم انتهاء عمليةحىتاملدفوعات،  ، إىل)الطلبية(نتقاء اإل
 الذين أثبتت التجارب جديتـهم وأمانتـهم        زبائنها التجارة اإللكترونية من خالل       تبدأ املؤسسة دخوهلا إىل    -

  .والتزامهم مبا يتم االتفاق عليه
لفة  ستحقق املؤسسة نتيجة طيبة إن استشارت مكاتب متخصصة ىف جمال التجارة اإللكترونية، وستكون تك              -

  .االستشارات هذه أقل بكثري من وقوعها ىف مشاكل وعقبات تعاقدية
  

اجلانـب القـانوين،    : إن تطور التجارة اإللكترونية مرهون أيضا، باإلصالحات التجارية اليت متس           
أنظمة الدفع، اجلباية، محاية املستهلك و التبادل التجاري الدويل، هذه اإلصالحات تعد مبثابة قواعد وضـوابط         

  .لية التطبيق، فبقدر إهتمام الدولة هبذه اإلصالحات بقدر ما يزداد تطور وجناح التجارة اإللكترونية هبادو
  

قانونية، تقنيـة،   :  اليت حتد من جناح التجارة اإللكترونية وتؤدي إىل فشلها عدة حواجز             املعوقاتمن          
  :ثقافية وإقتصادية 

  
جود القوانني واللوائح املنظمة للتجارة يف الدولـة، وعـدم مالءمتـها            عدم مرونة أو و   :  احلواجز القانونية    ♦

ملمارسة للتجارة اإللكترونية، فتعديل القوانني يرتبط أساسا بإرادة الدولة يف عزمها لتـبين حلـول التجـارة                 
  .اإللكترونية

  
بة متطلبات تقنيـات    واكضعف اهليكلة التحتية لإلتصاالت يف الدولة وعدم قدرهتا على م         :  احلواجز التقنية    ♦

، سوف حيد من أمن الشبكة       االتصاالت وما يرتبط هبا من جتهيزات وبرامج وأنظمة        ى تشتمل عل  اليتاملعلومات  
  .إقامة التجارة اإللكترونية املالية ويعيق سرعة نقل البيانات يف الشبكة التجارية، وبالتايل الفشل يف

  
   : احلواجز  اإلقتصادية وتتمثل هذه احلواجز يف♦
  . املؤسسةىالتجارة اخلارجية لداملتعلقة بعدم اكتمال املعلومات  -
  . املنافسة اخلارجيةو، اخلارجي اإلملام بشروط ومتطلبات التسويق يف نقص خربة املؤسسة -
  . ارتفاع تكلفة منتجات املؤسسة عن غريها-
  . عدم مطابقة جودة منتجاهتا للمواصفات العاملية-
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  .اخلــارجي جمــاالت اإلنتــاج والتســويق يفؤسســة ترســم طريقهــا  امليف عــدم وجــود خطــة -
  . سفاراهتا باخلارجيف التجارية للدولة امللحقات عدم االستفادة من -
 تشترك فيها الدولـة     اليت تقدمها املنظمات اإلقليمية والدولية      اليت عدم االستفادة من برامج متويل الصادرات        -
  . حتمل املؤسسة جنسيتهااليت
 أسـلوب معاجلتـها ألمـور      ى جمال التجارة اإللكترونية حيث يؤثر ذلك عل       يفة واخلوف من الولوج      الرهب -

  .التجارة اإللكترونية، خاصة مع وجود شركات وتكتالت عمالقة يف السوق الدولية
 التقين السـائد يف      ميكن أن يلحق باملؤسسة عند ختلفها عن مسايرة التطور         الذي التأخر   ى عدم استيعاب مد   -
  .لتجارةا

  ت التجارية للمؤسسة عرب اإلنترنت عدم مراعاة متطلبات األمن للعمليا-
:   جمال التجارة اإللكترونية مثل    يف ال تعود للمؤسسة وميكن أن تصادفها        اليتلمشاكل اخلارجية   عدم التنبه ل   -

خل وسـطاء غـري    أوقات األزمات، وتد  يفخمالفة البضاعة للمواصفات، ورفع األسعار عن املتفق عليه خاصة          
  . االتفاق أو هتربه من بعض التزاماتهيف لثغرات اخلارجيأمناء، واستغالل الطرف 

  
 عادات اجملتمع، فاملسـتهلك     يف التسوق اإللكتروين غري منغرس      اإلستهالك اإلفتراضي أو  :  احلواجز الثقافية    ♦

عد مبثابة نزهة له، ضـف إىل       من طبعه يرغب يف معاينة البضائع واخلدمات عن قرب، وخروجه إىل التسوق ي            
  :ذلك ختوفهم من 
  . هلاعدم اإلستالم الكلي أو إستالم منتجات غري مطابقة لطلبياهتم -
 .التعرض للقرصنة اإلفتراضية خشية عدم وجود أمن التحويالت والرسائل بالشبكة -

  
قهـا  ن التجارة اإللكترونية قد أصـبحت حقيقـة قائمـة، وأن آفا           لكن بالرغم من هذه العوائق فإ     

وإمكاناهتا ال تقف عند حد، إال أنه من الصعب التنبؤ مبا ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشـيء الوحيـد                    
 سوف ترى التجارة اإللكترونية النور يف كامل أحنـاء  ،فيوما ما  ،املؤكَّد بأن التجارة اإللكترونية وِجَدت لتبقى     

  ".عوملة التجارة "املعمورة، وما يدل على ذلك إرادة اجملتمع الدويل يف
  

  : عوملة التجارة اإللكترونية -4
  

طلـق  يف الوقت احلاضر ما ي    غريهم  أهم ما يطل على الساحة العاملية، ويشغل علماء االقتصاد و         من  
 علـى مسـتقبل   وف يؤثره جديد يبدو أنه س   وهي توجُّ  ،"Globalisation  ،Mondialisation،  العوملة"ليه بـ   ع

  ."العوملة"ديد مفهوم حتنهج العلمي يقتضي امل لذلك ؛ العامل
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  مبعىن  التكامل العاملي أو   64العاملية العوملة إصطالحا هي كلمة مقتبسة من كلمة         : مفهوم العوملة    -1.4
تعـين  " عوملة االقتصاد "عبارة  ، ف هدف إىل تعميم تطبيق أمر ما على العامل كله        والتعميم، وهي نظام ي   شمولية  ال

ليات ذاهتا، لصاحل مجيع الشـعوب       واآل ء العامل يتبع النظام نفسه، ويطبق األساليب      جعل االقتصاد يف مجيع أحنا    
  . دون متايز بينها

  
تهدر سـيادة الدولـة      ف ،65ة وللشعوب املغلوبة على أمرها    هويللد  ي هتد ى البعض، أن العوملة هي    ير

حتقيق العدالة يف االستثمار     على التنمية الشاملة و    ةساعدامل بدعوى   ة،قتصادي اإل ومصلحة الفرد حلساب السيطرة   
،  املهدي املنجرة  لربوفيسور، ومن أنصار هذه الرؤية ا     كال وتفصيالً شومن مث ينبغي أن نرفضها      . والرفاه للجميع 

 مراحـل  منمرحلة  , بصرف النظر عن كل املقاربات والتأويالت     , إمنا هي "حيث ذكر يف مؤلفه عوملة العوملة،       
علـى  )  كقوة كـربى   األمريكيةويف مقدمتها الواليات املتحدة     (ى الكربى   االستعمار اجلديد الذي تعمل القو    

  .66" ولكن أيضا على مستوى الثقافة والفكروالتطبيقالتأسيس والترويج هلا ليس فقط على مستوى املمارسة 
  

يف  مبـا  يف السنوات القليلة املاضية التقارير والبحوث والدراسات على أعلى املستويات،            تنقطع  ومل
عاملياً عن طريق   " التجارةحترير  "ذلك ما صدر عن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، بصدد أن ما حتقق من               

 ليزيد الدول الفقرية فقراً مبقدار ما كان يزيد الـدول           ءجااألخرية واملنظمة العاملية للتجارة، إمنا      " جات"اتفاقية  
ومع ذلك يأيت يف مؤمتر دافوس      .. ر والثراء داخل الدولة الواحدة     مع اتساع هوة الفق    جنبالثرية ثراء، جنباًَ إىل     

 وإلغـاء   االستهالكية، ويطالب بفتح مزيد من األسواق       ،1998 يشتكي من تراجع حركة التصدير يف عام         من
ن ومن يردد احلديث ع   هناك   بل   ،... بلدان العامل  خمتلفالبقية الباقية من احلواجز التجارية واملوانع اجلمركية يف         

 هنائية للدول النامية، ليكون البديل اإلجباري عـن ذلـك فـتح             بصورةضرورة وقف تقدمي القروض اإلمنائية      
  .]نفس املرجع السابق[ !  األجنبيةاالستثماراتاألبواب أمام 
 
 ومن مث ينبغـي أن نغتـنم        ، يتكافأ فيها الشمال مع اجلنوب     ،ويرى فريق آخر أهنا بشري تقدم ورقي       

كلينتون أمام  السابق  استعرض الرئيس األمريكي    ويف هذا الشأن    ،  فادة من مثراهتا   واإلست مبعطياهتاالفرصة باألخذ   
 إن عوملة االقتصاد اليت  :وقال حول العوملة االقتصادية املشاركني يف منتدى دافوس االقتصادي بسويسرا أفكاره

وأكد أنه مل يعد بوسع     ق،   يف مفترق طر   بني الدول جعلت العامل    غريت األمناط االقتصادية وبدأت ترفع احلدود     

                                                           
  http://www.arabicdictionaries.com/exterms3.asp:  أنظر املعجم على اخلط - 64
  http://www.almufakkera.com/Dafos/10.htm، 2001-06-14،  يف خدمة الرأمسالية اجلائرةاإلنسانية تضع العوملة:  ملزيد من التوضيح راجع -  65
66 - 12-12-2000, http://www.chez.com/elyahyaouiy/preface18.htm  
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أن األسـواق   ، و على بناء مسـتقبلها أيضـا      أي بلد أن يبين مستقبله لوحده دون أن يساعد البلدان األخرى          
  .67"لبلوغ الرفاهية العاملية املفتوحة وحرية التجارة مها أفضل السبل

  
ادة من معطيـات التقـدم       االستف فقط، وهو  يرى أن نأخذ منها املفيد       ، وسطي وهناك فريق ثالث  

 يف بسط نفوذها، بإعتباره مطية هلا ؛ ويقول الكاتب           الذي تستخدمه العوملة   والتطور التقين يف اإلتصال   العلمي  
وتسمح  ،ري تقوم على أساس أن العامل صغ      العوملة نظريت األساسية إىل      ":  فريدمان توماسالصحفي األمريكي   

 والميكن تصور العوملة    ، أرخص من ذي قبل    وبكلفةأبعد وأعمق   أسرع و بطريقة  أن يطوف العامل    شخص  لكل  
 الشبكات وهي تعمل باجتاهني، حسـن وسـيئ،         نظاملعوملة مبنية على    اكلها حسنات أو كلها سيئات ف     بأهنا  

 الصغار يزدادون قوة أيضاًوالكبار يزدادون كرباً،  ؛ ف من الطاحلوالتخلصومهمة كل بلد هي أخذ الصاحل منها      
 يف العوملة من حيث تطوير وسائلها التقنية، ومن جهة          وظيفي من جهة هلا دور      ،شبكة اإلنترنت حظ أن   ؛ واملال 

  .68"فاإلنترنت هي سبب ونتيجة للعوملةوبالتايل  للعوملة، والسائقأخرى تقوم بدور احملرك 
  

 حتاول  69لقوية فاألمم ا  ،لتاريخ يتبني أن العوملة ليست جديدة، وال هي وليدة وقتنا احلاضر          اباستقراء  
 أما مـن حيـث      ،منذ آالف السنني، حتقيق مصاحلها من خالل اهليمنة على أكرب عدد ممكن من شعوب العامل              

. على مقومات سياسية واقتصادية وتكنولوجيـة فريـدة       " العوملة"، إذ ترتكز استراتيجية     ة جديد يالشكل، فه 
، يتمثل يف أن استراتيجيات اهليمنـة القدميـة،         "عوملةال" الفرق الرئيسي بني اهليمنة القدمية و       :أنالكثري  عتقد  يو

أتاحت خيارات أكرب أمام احلكومات، وأقل أمام األفراد واملؤسسات اخلاصـة، فيمـا تتـيح اسـتراتيجيات              
  .، خيارات أقل أمام احلكومات، وأكرب أمام األفراد واملؤسسات اخلاصة"العوملة"

  
، واليت تتمثل يف حركة اليـد       اجلغرافية للدولة  للحدود   لعوملة توسع نطاق وشكل التعامالت العابرة     فا

 وتعميق االعتماد االقتصادي املتبادل بني خمتلف الكيانات املنتشـرة يف           ،العاملة واألموال والبضائع واخلدمات   
، مبعـىن أن    70، وسيتمخض عن هذا إهنيار مبدأ الدولة الوطنية       العامل، سواًء كانت مؤسسات خاصة أم حكومية      

تتـيح إنترنـت    لوطنية هي تلك اجلهة اليت توفر للمستهلك ما حيتاجه من منتجات وخدمات، حبيث              الدولة ا 
                                                           

67  - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_623000/623426.stm  
  )غرينيتش( 20:44 ، الساعة05/09/2001 :  اليوملقاءمقتبس بتصرف من موقع قناة اجلزيرة، حصة  - 68

http://www.aljazeera.net/programs/interview/articles/2001/9/9-6-1.htm  
وقد عملت هـذه اإلمرباطوريـات   ، ياةاحليف خمتلف جوانب  بثقافتهاى الشعوب ية أن تبسط نفوذها علففي السابق حاولت اإلمرباطورية الرومانية واإلمرباطورية الفارس - 69

عدة أثواب أخرى، منها الثوب العسكري يمنة  وقد لبست اهل.عوملةال حنو  هيمنة فكانت هذه خطوة  . لتوجيه قيم هذه الشعوب وتقاليدها وحضارهتا، وفق أمناط احلياة اليت تريدها          
، ومنها استرتاف املوارد، فقد قام الشمال باحتالل بالد اجلنوب متعلالً بشىت األسباب، وعن طريق هذا االحتالل حتكم يف مقدرات البالد واسترتاف مواردها،         يتعمارومنها االس 

إلنتـاج يف خمتلـف     ل، أصبح الشمال مصـدر       تقين طورواليوم، وقد تفوق الشمال على اجلنوب مبا حاز من علم وت          . وغرس ثقافته فيها، وكانت هذه خطوة أخرى حنو العوملة        
  .ولكي يقنن الشمال هذه العالقة، أطلق نداءه بالعوملة وأخذ بأسباب حتقيقها يف خمتلف امليادين. اجملاالت، وأصبح اجلنوب مستهلكاً هلذا اإلنتاج

يف  اإلقتصادية ضرورة التزامن يف األحداث، نقالت املستمرة يف السلع واألموال واليد العاملةضرورة الت : تغريات يف التقاليد احمللية والسلوك، لألسباب التاليةذا ه وينجم عن - 70
  .، لتلبية احلاجات واخلدمات للتوزيعطرق بديلة، ضرورة بروز ضرورة توحيد السمات االستهالكية للمجموعات البشرية، خمتلف بلدان العامل
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للشركات العاملية إمكانية إجراء البحوث والتطوير واإلنتاج، يف البلد الذي تراه مناسباً، مهما كان بعيداً عـن                 
العوملة تتيح ، و71ملتصلة عرب احمليطات اإنترنتاملقر الرئيسي، وذلك بفضل تقنيات املؤمترات الفيديوية، وشبكات    

  .إمكانية انتقاء وتشغيل أكثر األيدي العاملة مهارة وأرخصها سعراً، من أي بلدأيضا، 
  

د إطارها املقنن يف اتفاقيـة التجـارة        جتعاملية، و السواق   موحدة يف األ    آليات اقتصادية  تطبق العوملة 
 دافع ميشيل كامديسوس الرئيس السابق لصندوق النقد الدويل         دولق،  التجارة اخلارجية القاضية بتحرير   العاملية،  
وحترير التجارة، ووصفها بأهنا أجنع سبيل  والتنمية املنعقد يف تايالند عن عوملة  املتحدة للتجارةاألمم مؤمتر أمام

صـندوق  على   و منظمة التجارة العاملية، البنك الدويل    باعتبار أن العوملة تستند يف توسعها على        ( 72حملاربة الفقر 
 .)النقد الدويل
  
  
    

  : GATT اجلات -2.4
  

جيدر بنا التحليل أن نتناول نشأة اجلات والتعريف هبا لتتوضح العالقة بينها وبني التجارة اإللكترونية               
  :من خالل التطرق للمحاور التالية 

  
  .نشأة اجلات -أ
  .مبادئ اتفاقية اجلات -ب
  .ظمة عاملية للتجارةحتول اجلات من اتفاقية عامة إىل من -ج
  

تصفت الفترة اليت سبقت احلرب العاملية الثانية بتزايد احلواجز والقيود املباشرة واجلمركية بصورة انتقامية بني               إ
 ولقد ظهر عقب هذه احلرب اجتـاه        ،)حرب جتارية ( الدرجة اليت تكاد أن توصف بأهنا        إىلالكثري من الدول،    

 اإلطـار  املتحدة، ليستكمل هبا     األمم يف إطار    73 منظمة التجارة العاملية   إلنشاء األمريكيةتبنته الواليات املتحدة    
 االقتصادي، الذي يهدف لتحرير النظام العاملي يف اجملـاالت النقديـة واملاليـة               املؤسسي الدويل على النطاق   

مؤمتر دويل للتجـارة    والتجارية، من خالل منظمة التجارة العاملية، واليت اقترحت الدول الرأمسالية بشأهنا عقد             
 وعلى ذلـك قامـت      ، ينشئ قواعد للسلوك يف جمال التجارة الدولية       األطرافالعاملية باعتبارها تعاقدا متعدد     

  . دولة117االتفاقية لوضع أسس لنظام التجارة الدويل، وقد وصل عدد األعضاء املنضمني التفاقية اجلات 
  

                                                           
  .ال ميكن أن يتحقق بدون التقنيات اليت أفرزها التقدم الكبري يف جمال االتصاالت" العوملة"ن جناح ة، أللدى يصف الكثري اإلنترنت بأهنا آلة للعومل - 71
72  - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_640000/640523.stm 
73 - )O.M.C : Organisation Mondial de Commerce( 
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   : نشأة اجلات -.أ
  

 جبنيف كاتفاقية موحدة متعددة األطراف، ]254 ص- 1998عادل امحد حشيش،  [1947 أكتوبر   30نشأت اجلات يف           
 أطلق عليها اسـم االتفاقيـة العامـة للتعريفـات         ،إجياد أسـواق هلا  واسعة النطاق تقضي بتحرير التجارة و     

 األمر أن تكون ، وكان املقصود منها بادئGATT (General Agreement on Tariffs and Trade)والتجارة أو 
اتفاقية مؤقتة، إىل حني إنشاء منظمة التجارة الدولية اليت كانت هدفا مليثاق هافانا، غري أن هذه األخرية كـان                   

تأخذ علـى   ) اجلات(، مما جعلها    )مصادقة دولة واحدة فقط هي ليبرييا     (إنشاؤها يف ذاك الوقت أمرا مستحيال       
عديد من اإلجراءات، رامسة العديد من األهـداف املتفقـة مـع             متخـذة ال  74عاتقها تنظيم التجارة الدوليـة   

  .]10 ص- 1997حسين عمر، ["بريتون وودز " أهداف ميثاق
  

   :هدفت اتفاقية اجلات منذ إنشائها إىل
 .رفع مستوى املعيشة للدول االعضاء *
  .السعي حنو حتقيق مستويات التوظيف الكامل للدول االعضاء * 
  .تنشيط الطلب الفعال * 
  .رفع مستوى الدخل القومي احلقيقي * 
  .مثل للموارد االقتصادية العامليةاالستغالل األ * 
  .تشجيع حركة االنتاج ورؤوس االموال واالستثمارات * 
  .سهولة الوصول لألسواق ومصادر املواد االولية * 
  .خفض احلواجز الكمية واجلمركية لزيادة حجم التجارة الدولية * 
  .اوضات كأساس حلل املنازعات املتعلقة بالتجارة الدوليةإقرار املف * 

  
، 1993 إىل دورة األرجواي     1947هذا ما نلمسه من خالل خمتلف دورات االتفاقية من دورة جنيف            

  :وهم مثاين دورات، جاءت على النحو التايل 
  
  ). دولة23 (1947مفاوضات جنيف عام . 1
  ).ة دول13( بفرنسا 1949مفاوضات أنسي عام . 2
  ). دولة38( باجنلترا 1951 - 1950: مفاوضات توركواي . 3
  ). دولة36 (1956 - 1952: مفاوضات جنيف . 4
  ). دولة26(دولة ديلون / 1967 - 1959: مفاوضات جنيف . 5

                                                           
  .من مجلة التجارة العاملية% 90 واملقدرة بنحو )باستثناء البترول(جتارة السلع يف العامل  - 74
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  ). دولة50(جولة كنيدي  / 1967 - 1963: مفاوضات جنيف . 6
  ). دول7(يو جولة طوك / 1974 - 1973: مفاوضات جنيف . 7           

  ). دولة نامية87(من بينها )  دولة117(جولة أوروغواي  / 1993 - 1986: مفاوضات جنيف . 8
  

 لدورات أما ا  ،اخلمس األوىل بالتركيز على حترير التجارة العاملية من القيود اجلمركية         لدورات  متيزت ا 
دورة  خاصـة مفاوضـات      فإهنا حتتـل مكانـا متميـزا      )  أوروغواي - طوكيو   -كنيدي  (خرية  الثالث األ 
  .غواياألورو

  
   :)1993-1986( جولة األرجواي ،من أهم هذه الدورات املنعقدةجند 

  
 اإلعالن الوزاري اخلاص باجلولة الثامنة للمفاوضات يف مدينة بونتادليست يف           1986صدر يف سبتمرب    

 حترير وتوسـيع التجـارة       اهلدف من تلك املفاوضات هو حتقيق املزيد من        أن إىل اإلعالن وأشار   أوروغواي،
 من خالل إزالة القيود الكمية وختفيض التعرفـات اجلمركيـة وإزالـة             األسواق إىلالدولية مبا يتضمن النفاذ     

 وكذلك زيادة استجابة نظام التجارة الدويل متعدد األطراف للبيئـة االقتصـادية العامليـة               ،ىاألخراملعوقات  
لتجارية والسياسات االقتصادية األخرى املؤثرة على التنميـة والنمـو،          املتغرية، وتقوية العالقة بني السياسات ا     

  . حتسني النظام النقدي العامليإىل ةباإلضاف
  

بدأت هذه االتفاقية بتقدمي ورقتني أعدهتما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مع الـدول الناميـة               
فرنسي خاصـة فيمـا      "بفيتو" ، قوبلت ]168 ص - 1996جمدي حممود شهاب،    [ )القهوة مع احلليب  (عرفت مبسودة   

 لكنـها توقفـت     1990 كان من املفروض أن تنتهي يف ديسمرب         ،تعلق منها برفع الدعم عن املنتجات الزراعية      
  .  1993 وتنتهي يف مارس 1991لتعاود االجتماع يف مارس 

  
  :ترجع أسباب توقف احملادثات يف جمملها إىل 

رفع أجـور الفالحـني     لدعم على املنتجات الزراعية الذي تعتمده ل      معارضة الدول األوروبية لتخفيض ا      •
 وهذا املوقف هو موضع خالف بني الدول األوروبيـة          ، الدول الصناعية والدول الزراعية    حتقيق املساواة بني  و

  .والواليات املتحدة األمريكية
  .يكيمعارضة اليابان لفتح أسواق الدول األعضاء يف االتفاقية ملنَتج األرز األمر  •
  .]20عبد الفتاح مراد، ص[وجود خالفات حول الكيفية واألساليب اليت يتم هبا مراقبة التجارة الدولية  •
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فيما يلي أهم ما ورد      و ، دولة 117من جانب   األوروغواي  على الوثيقة اخلتامية للجولة      مت االتفاق            
  :يف هذه اجلولة 

  
  .ارة السلع، من خالل ختفيض الرسوم اجلمركية على الوارداتزيادة حتقيق أكرب قدر ممكن يف حترير جت  •
اخلدمات، املالية واملصرفية، التـأمني،  : ، ألول مرة، باتفاقية مستقلة تشمل قطاعات        تنفرد جتارة اخلدمات    •

، قطاعات التشييد والبناء وقطاع     )طبية، هندسية، تعليمية  (قطاعات االتصاالت واملعلومات، اخلدمات املهنية      
  .سياحة، مع السماح للدول النامية بتحديد الضوابط واإلجراءات الالزمة اليت تضمن هبا محاية قطاعاهتاال
  .التجارة الزراعية الدولية وقطاع النسيج: تسليط الضوء على قطاعات مهملَة، مثل   •
  .براءات االختراع ، حقوق النشر والعالمات التجارية: محاية حقوق امللكية الفكرية، مثل  •

  
   : مبادئ اتفاقية اجلات -.ب
  

يتم حتقيق أهداف اتفاقية اجلات السابق ذكرها من خالل تطبيق جمموعة من املبادئ الرئيسية، ومـا                            
  .ينطوي حتتها من إجراءات فرعية

  
يع وىل من االتفاقية على ضرورة منح كل طرف متعاقد، وفورا وبال شروط، مج            تنص املادة األ   :عدم التمييز    -

 اتفاق جديد، ومن مث فإن هذا املبدأ ينطوي         إىل اليت متنح ألي بلد آخر دون احلاجة         واإلعفاءاتاملزايا واحلقوق   
  . الدوليةاألسواق يف اجلات يف الظروف املنافسة يف األعضاءعلى عدم التمييز بني الدول 

  
لقيود الكمية، إذا اقتضت الضرورة تقييد       اجلمركية وليس على ا    ةالتعريفويقصد هبا االعتماد على      :املصداقية   -

 وبذلك ينبغي على الدول اليت يتحتم عليها محاية الصناعة الوطنية أو عالج العجز يف ميـزان                 ؛التجارة الدولية   
  :وهناك استثناءات من هذا املبدأ هي ،  اجلمركيةةكالتعريفاملدفوعات أن تلجأ لسياسة األسعار 

  . حاداً يف ميزان املدفوعاتحالة الدولة اليت تواجه عجزاً •
  .السماح يف حاالت خاصة باستخدام حصص الواردات للسلع الزراعية •
حالة الزيادة الطارئة يف عرض سلع معينة مما يهدد االنتاج احمللي خبطر جسيم وعلى االخص الصناعات                 •
 .الوليدة

  
ضي املناسب لتنفيذ األحكـام أو       التفاو اإلطارويعين ذلك اعتبار منظمة اجلات       : اجلات   إطارالتفاوض يف    -

  .تسوية املنازعات
  
ومضمون هذا املبدأ هو منح الدول النامية عالقات جتارية تفضيلية مع الـدول              :املعاملة التجارية التفضيلية     -

  .األجنبيةاملتقدمة، وذلك هبدف دعم خطط الدول النامية يف التنمية االقتصادية وزيادة حصيلتها من العمالت 
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 يف االتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود، أو         األعضاءويقضي هذا املبدأ بضرورة قيام الدول        :دلية  التبا -
 مبعىن أن كل ختفيف     ،على األقل ختفيضها ولكن يف إطار مفاوضات متعددة األطراف تقوم على أساس التبادلية            

له ختفيف معادل يف القيمة من اجلانب اآلخـر،          اجلمركية أو غري اجلمركية لدولة ما ال بد وأن يقاب          احلواجزيف  
 املفاوضات يف هذا الصدد يصبح ملزما لكـل         إليه وما تصل    ؛حىت تتعادل الفوائد اليت حتصل عليها كل دولة         

ويستثىن من ذلك محاية الصناعات الوليدة يف الدول         ؛    أي تعديل إال مبفاوضات جديدة     إجراءالدول وال جيوز    
مثـل  (ترتيبات املنتجات متعـددة األطـراف        أيضا   ويستثىن من ذلك  ،   املنافسة الدولية  النامية لكي تقدر على   

  ).املنتجات القطنية
  
  : حتول اجلات من اتفاقية عامة إىل منظمة عاملية للتجارة -.ج

 
 باألرجواي على اتفاقية التعاون التجـاري،       1993 ديسمرب   15 دولة يف اجتماعهم يوم      117وقع ممثلو   

 ،1995ابتداء من منتصف عام      ،)اجلات( ذلك أن حتل املنظمة العاملية للتجارة حمل االتفاقية املؤقتة        كما أقروا ك  
 دولة علـى هـذه      120 بقاعة املؤمترات مبراكش، حيث وقع ممثلو أكثر من          1995 أفريل   15هذا ما مت فعال يف      

  .]31عبد الفتاح مراد، ص[االتفاقية، إيذانا بفتح صفحة جديدة يف جمال العالقات التجارية الدولية
  

تعمل املنظمة العاملية للتجارة يف إطار فردي يتضمن اجلات ومجيع نتائج اجلولة، يوجهها اجتمـاع               
 جاءت الصياغة األخـرية أو   ،وزاري ينعقد مرة على األقل كل سنتني ويشرف على أعماله املنتظمة جملس عام            

 وملحقا وقرارات ومفاهيم تعمـل علـى        ،اتفاقية منفصلة  15 صفحة شاملة لـ     550االتفاقية العامة يف حوايل     
املالبس وامللكية الفكرية داخـل حـدود هـذه          جعل التجارة يف املنتجات الزراعية، اخلدمات، املنسوجات،      

القضاء وتشديد القواعد ضد اإلغراق،     وتضمنت االتفاقية أيضا تدابري الدعم واحلواجز التكنولوجية،        ، و املنظمة
حلكومات  وتدعيم اإلجراءات احلالية النفتاح ا     ،ري املتشددة على االستثمارات املتعلقة بالتجارة     على بعض التداب  

تقوية وتوضيح إجـراءات تسـوية   وتنظيم استخدام تدابري احلماية املتشددة،     لك  كذ و على املوردين األجانب،  
  .املنازعات التجارية بني أعضاء املنظمة العاملية للتجارة

  
هي املنظمة الدولية اليت تتكفل وتشـرف علـى تنظـيم            التجارة العاملية    منظمة خنلص مما سبق، أن   

يف  تعمل، و 75يفتها األساسية هي السهر على حرية التبادل يف املعامالت التجارية الدولية          ظالتجارة بني الدول، و   
 التجـارة   لقواننيلكترونية   التجارة اال  إخضاعان  ، و  ملعامالت التجارة االلكترونية   مناسبةاجتاه اجياد بيئة قانونية     

                                                           
 النتائج املرجوة من تطبيق إتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة، ضمان للمنتجني بتصريف املنتجات واخلدمات، وضمان للمستهلكني بالتموين املستمر، ومن النتائج أيضا هتيئة - 75

  http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr00_f.htm: لية إقتصاد دويل أكثر إزدهارا وأكثر سلما وشعورا باملسؤ
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 وقد مت التأكيد على هذه احلقيقة من        ،واعضائهااملفتوحة مبنظمة التجارة العاملية سيشكل حتديا رئيسيا للمنظمة         
  .1998_ية الذي انعقد جبنيف يف شهر ماي الثاين ملنظمة التجارة العاملالوزاريقبل املشاركني يف االجتماع 

  
ة االلكترونية يف عـدد مـن املناسـبات مـن خـالل منظمـة                مناقشة موضوع التجار   تمتوقد  

)UNCTAD(76  ،      اخلاص باالتصاالت وتيسـري االعمـال التجاريـة         املنظمةففي اجتماع اخلرباء الذي نظمته 
قضايا املتصلة بالتجارة االلكترونيـة      يف ال  جراء املزيد من البحث   إ على    املشاركون  شدد ،والكفاءة يف التجارة  

ـ أ مهنأ جبانب   ، قانوين مناسب يراعي مصاحل الدول االعضاء يف منظمة التجارة العاملية           اطار اجيادوامهية    واوص
  . بشأن حبث االبعاد القانونية للتجارة االلكترونيةللخرباءبعقد اجتماع خاص 

  
 العامة لالمم املتحدة تزايد امهية اسـتخدام اسـاليب التجـارة            اجلمعية الحظت   1997يف ديسمرب   

 القيام بالتعاون مـع املنظمـات       على) UNCTAD( التجارة الدولية لذلك حثت منظمة       ميدان االلكترونية يف 
 الفنية للدول النامية وال سيما الدول االقل منـوا          املساعدةاالخرى ذات الصلة يف منظومة االمم املتحدة بتقدمي         

ية لتلبية احتياجات الدول الـيت     على منظمة التجارة العاملية بتقدمي اخلربات الفن       ايضاكما اكدت يف هذا الصدد      
  . اقتصادياهتا مبرحلة انتقاليةمتر

  
 اهليئة املسؤولة ضمن منظومـة      بوصفها "االنسيترال" جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويل        نإ

 الدويل قد قامت باعداد تصـور حـول اجلوانـب           التجارياالمم املتحدة عن حتقيق تنسيق وتوحيد القانون        
 MODEL LAW ON( اىل اعتماد القانون النموذجي للتجارة االلكترونيـة  ادى للتجارة االلكترونية مما القانونية

ELECTRONIC COMMERCE(77 النموذجي هو تيسري التجـارة  للقانون وكان اهلدف الرئيسي 1996 يف يونيو 
  .االلكترونية

اعهم الوزاري الثاين جبينيف     يف إجتم  199878 ماي   20وقد طالب أعضاء املنظمة الدولية للتجارة، يف        
، من اجلمعية العامة للمنظمة، بضرورة إعداد برنامج عمل لدراسـة املسـائل املتعلقـة بالتجـارة                 )سويسرا(

 سبتمرب من نفس السنة، قدم هذا الربنامج إىل جلنة          25اإللكترونية، وتقدميه يف الدورة املوالية إلجتماعهم ؛ ويف         
 تقريـرا  1999لع وجلنة التجارة والتنمية، على أن تقدم كل جلنة يف هناية جويلية     جتارة اخلدمات، جلنة جتارة الس    

  :شامال حول هذه املسائل للجمعية العامة، وسنورد فيما يلي بعض أهم املسائل الليت جاءت يف هذه التقارير 
  

                                                           
76  - UNCTAD = CNUCED  : Conference des Nations Unies  sur le Commerce Et le Developpement, 

http://www.unctad.org/fr/frhome.htm  
77 - 22-05-1998, http://drakon.uio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.1996/index.html  
78  - “Le commerce électronique à l'OMC”, http://www.wto.org/french/tratop_f/ecom_f/ecom_briefnote_f.htm  
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شبكة، من اإلنتقـاء إىل      التوصل إىل حتديد التحويالت املتعلقة خبدمة معينة متت تبادل القيم فيها عن طريق ال              -
  .الشراء مث التسليم

 التوصل إىل حتديد التحويالت املرتبطة خبدمة معينة واليت تستخدم فيها وسائل توزيع تقليدية، بعـد عمليـة                  -
  .اإلنتقاء والشراء على اخلط

  79مات إن معظم التحويالت على اإلنترنت تتمثل يف اخلدمات احملمية باإلتفاقية العامة للتجارة واخلد-
  .  إستخدام خمتلف الوسائل التكنولوجية يف التوزيع-
  . جل جتارة اخلدمات تتم إلكترونيا-
 إعتبار كل املنتجات املمكن تسليمها إلكترونيا، كخدمات ؛ وإذا أعتـربت كسـلعة فيجـب أن ختضـع          -

  .GATTللجمركة وغريها من إلتزمات الـ 
  

ونية للتبادل التجاري الدويل متعددة، فاملنظمة يف دراسة         الليت متنحها التجارة اإللكتر    80أما اإلجيابيات 
إصدار الطلبية  ،  البحث واإلنتقاء : هلا، تعترب اإلنتاج، الترويج، البيع و توزيع املنتجات، يتم عرب ثالث خطوات             

 ؛ وقد شددت الدراسة على كيفية معاجلة املسائل املتعلقة بالسـلع واخلـدمات              تسليم املطلوب  مث   وتسديدها
قابلة للتسليم الرقمي، من الناحية القانونية والناحية األمنية، ألن تلك السلع واخلدمات اليت يتم تسليمها عـن                 ال

 ركزت الدراسة أيضا على اإلمكانيات      ،طريق القنوات التقليدية، ختضع لقواعد ولوائح املنظمة الدولية للتجارة        
  .يه من بنية حتتية، واخلربات الالزمة إلستغالهلااليت متنحها التجارة اإللكترونية للدول، وما حتتاج إل

  
  : مزايا وعيوب التجارة اإللكترونية ومستقبلها -5

  
اإلنتاج والعمل يف املؤسسات والشركات واملنازل إىل  إدخال شبكة اإلنترنت إىل خمتلف مواقعأدى 

شبكة،  املؤسسات العاملية عرب ال    على خمتلف السلع واملنتجات املعروضة اليت تطرحها       زيادة االنفاق واالستهالك  
 وتكون متاحة للجميع، اإلنترنتنسبة املشاركة يف خدمة  ويتوقع اجلميع أن يرتفع اإلقبال مستقبال عندما تزيد

  شراء املنتجات اليت يودون احلصول عليها ويدفعهم إىلالوعي لدى املتصفحني األمر الذي سيعمل على زيادة

 حيقق مكاسب كبرية للدول الغنية والفقرية على حد         أن من شأنه    اإللكترونيةرة   تقدم التجا  ، وإن دون أي عناء  
  : وحيقق أيضا، عدة مكاسب بالنسبة لألفراد وبالنسبة للمؤسسات، نلخصها يف اآليت  ،سواء

  
  

                                                           
79-  AGCS : Accord  Général sur le Commerce des Services.  

80 - “Le commerce électronique et le rôle de l'OMC” , http://www.wto.org/french/news_f/pres98_f/pr096_f.htm  
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  : بالنسبة لألفراد  املزايا-أ
  

، وال  )ودون أي عطلـة   طيلة اليوم   (ح األسواق اإللكترونية بشكل دائم      تفت:   توفري الوقت واجلهد   •
 وال  ،حيتاج الزبائن للسفر أو االنتظار يف طابور لشراء منتج معني، كما ليس عليهم نقل هذا املنتج إىل البيـت                  

 ،يتطلب شراء أحد املنتجات أكثر من النقر على املنَتج، وإدخال بعض املعلومات عـن البطاقـة االئتمانيـة                 
د من أنظمة الدفع املالئمة مثل اسـتخدام النقـود          ـية العدي ـات االئتمان ـة إىل البطاق  ـد باإلضاف ـويوج

  . اإللكترونية
  
 توفِّر التجارة اإللكترونية فرصة رائعة لزيارة خمتلف أنواع احملالت على اإلنترنت،             :  حرية االختيار  •

رها وصيانتها وأسعا ا حول مواصفاهت،وباإلضافة إىل ذلك، فهي تزوِّد الزبائن باملعلومات الكاملة عن املنتجات
املعلن عنها مثل برامج الكمبيوتر واأللعـاب،   ومقارنتها بغريها من السلع املتاحة، وإمكانية جتربة بعض السلع

   .النطاق احمللي وإمكانية التواصل مع شركات عاملية خارج
 
ـ  من  يوجد على اإلنترنت العديد من املؤسسات اليت تبيع السلع بأسعار           :  خفض األسعار  •  ةخفض

ارنة باملتاجر التقليدية، وذلك ألن التسوق على اإلنترنت يوفر الكثري من التكاليف املُنفَقة يف التسوق العادي،       مق
تدخل يف نطاقه عمليات اخلصم الكبرية اليت تعلنها معظم  ن الشراء اإللكتروينوأل ،مما يصب يف مصلحة الزبائن
  .ستهلك والبائع واملنتج واملستهلكني السابقنيالشركات فرص التخاطب بني امل الشركات، فيما يتيح بعض

  
 لمؤسسـات ر اإلنترنت اتصاالت تفاعلية مباشـرة، ممـا يتـيح ل          ــتوفِّ:   نيل رضا املستخدم   •

 االستفادة من هذه امليزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة،          ،تروينـوق اإللك ـودة يف الس  ــاملوج
  .تحوذ على رضاهممما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويس

  
  

  :بالنسبة للمؤسسات  املزايا -ب
 
  
إن اعتماد املؤسسات على اإلنترنت يف التسويق، يتـيح هلـا           :   تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر     •

 مما يوفِّر هلذه    ،ساعات اليوم وطيلة أيام السنة      العامل دون انقطاع طيلة    أحناءعرض منتجاهتا وخدماهتا يف خمتلف      
  . ة أكرب جلين األرباح، إضافة إىل وصوهلا إىل املزيد من الزبائناملؤسسات فرص
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ُتَعّد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة اإللكترونية على الويـب          :   ختفيض مصاريف املؤسسات   •
 وال حتتاج املؤسسات إىل اإلنفاق الكبري على األمور         ،أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة املكاتب        

ـ  وال تبدو هناك حاجـة يف امل        ؛ تروجيية، أو تركيب جتهيزات باهظة الثمن ُتستخَدم يف خدمة الزبائن         ال ة ؤسس
الستخدام عدد كبري من املوظفني للقيام بعمليات اجلرد واألعمال اإلدارية، إذ توجد قواعـد بيانـات علـى                  

ح ذلك لشـخص مبفـرده اسـترجاع        ة وأمساء الزبائن، ويتي   ؤسساإلنترنت حتتفظ بتاريخ عمليات البيع يف امل      
  . املعلومات املوجودة يف قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة

    
 فرتطوي التجارة اإللكترونية املسافات وتعرب احلدود، مما يو       :   تواصل فعال مع الشركاء والعمالء     •

 لالستفادة من   مؤسساتونية فرصة جيدة لل    وتوفِّر التجارة اإللكتر   ،طريقة فعالة لتبادل املعلومات مع الشركاء     
  ).                    أي املوردين(البضائع واخلدمات املقدَّمة من املؤسسات األخرى 

             
االتصاالت يف العامل، إال أن إدخال خدمـة    النقلة النوعية اليت أفرزهتا ثورة هذه املزايا، والرغم منب

مـن  إنطلقت التحذيرات فقد إنعكاسات، كان هلا التجارية نظومة امل ضمن رنت،اإلنتالعاملية  شبكة املعلومات
النتائج السلبية اليت تفرزها العمليات التجارية عرب أجهزة  االندفاع حنو التجارة اإللكترونية بصورة كبرية بسبب

فيمـا  ذكر   وسن ،يوتر أجياال من البشر ال تتعامل إال مع الكمب        اإلنترنتشبكة    أن تفرز  ىالكمبيوتر، حبيث خيش  
  .عيوب التجارة اإللكترونيةيأيت بعض 

  
    
  :عيوب التجارة اإللكترونية  -ج
  
  يف ممارسة عملية التسوق من خالل التفاعل االجتماعيملستهلكدها اجياملعروفة اليت كان  فقدان متعة الشراء -

التسـلية أو    الفرصة الوحيدة للترته أواملستهلكنيعترب لبعض التسوق التقليدي ياملباشر بني البائع واملشتري، و
   .الترفيه أو كسر حالة امللل

وسـهولة الشـراء    تورط البعض باالندفاع حنو شراء سلع قد ال حيتاج إليها الفرد نتيجة جاذبية اإلعـالن  -
 احتماالت الغش التجاري أو النصـب   كما أن،ببطاقات االئتمان، وبالتايل تراكم الديون الشخصية والعائلية

  .مبواصفات خمالفة متاما قائمة، فقد ال ترد السلعة املطلوبة، أو قد تأيت

السلعة أو تذوق طعمها أو اختبارها، يف حني يقع بعض   حتسس ملمس،هلذه السلع يفتقد املتصفح عن بعد -
  .ية واآلداباالجتماع  قد تتعارض مع التقاليد سلع فريسة لبعض املعلنني الذين يروجون لسلع تافهة أواملتسوقني
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عمليات تسوق لسلع كمالية قد ترهق ميزانية األسرة، ناهيك عن أن ممارسة  إغراء بعض السيدات مبمارسة -
وبعد التسـوق   اإللكتروين تؤدي إىل خفض فرص ممارسة النشاط البدين الذي ميارسه الفرد قبل وأثناء الشراء

  . ال يعملنالالئيالعادي، خاصة السيدات 

اليت يقضيها أمام أجهـزة الكمبيـوتر    الزمن غري حمسوس لدى البعض نتيجة لعدد الساعات ف هدر الوقت،-
األمر الذي يزيد لديهم حالة العزلة العائلية اليت تعانيها بعض  للبحث عن سلعة معينة ومقارنتها بالسلع األخرى،

، 81إلصابة بأعراض إدمان االنترنتاالستخدام املبالغ فيه للشبكة يؤدي إىل تفاقم احتماالت ا األسر، يف حني أن
  .حدوث مشكالت جسمية أو اجتماعية أو مهنية أو نفسية دائمة أو متكررةأو 

  
جتاهله والعزوف عنه، إمنا املطلـوب هـو     ال يعيناإلنترنتاحلديث عن أضرار جتدر اإلشارة إىل أن 

فإن اجلميع يتفـق علـى أن   اطر ملخورغم تلك ا، حمددة واضحة الترشيد واالستخدام املعتدل لتحقيق أغراض
الفرد،   نتيجة لوفرة املعارف واملعلومات اليت حيصل عليها،أصبحت اليوم ثورة علمية حبد ذاهتا اإلنترنتشبكة 

ومهما قيل فإن تكنولوجيا االتصاالت بصـنوفها        .فهذه اخلدمة أصبحت ترقى إىل الضرورة يف بعض األحيان        
  .م األمم أو ختلفهاأصبحت اليوم مؤشرا على تقد املختلفة

  
  

شبكة ، تدل املعطيات بأنه مستقبل مشرق وزاهر، و ستصبح          مستقبل التجارة اإللكترونية  فيما خيص   
 وأنه سيستخدمها مليارات    ،األعمال اإللكترونية املصاحبة هلا، مثل الكهرباء واهلاتف      شبكة  املعلومات الدولية و  

ناك مترجم ن أي نوع ـ حىت اللغة ـ بعد أن أصبح ه  األشخاص حول العامل، وأنه لن تكون هناك حواجز م
ن التراجع الكبري احلاصل حالياً يف كلفة االتصاالت سيكون له دور كبري يف حفـز               إو ،إلكتروين عرب اإلنترنت  

عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤهلم      ، ويرفع من    "إنترنت"الناس إىل املزيد من التوجه حنو اإلفادة من تقنيات          
  الصـغرية مبنافسـة    مؤسسـات  املرجوة من التجارة اإللكترونية، إذ تسمح هذه التجارة اجلديـدة لل           بالفوائد

  .املؤسسات الكبرية

                                                           
 االنشغال به، بينما يلجأ البعض إىل استخدام فقدان عالقات اجتماعية جوهرية أو إهدار فرص الترقية وحتسني الوضع الوظيفي بسبب  بالبعض إىليؤدي االنترنت إدمان - 81

  ).الشعور بالعجز أو الذنب أو القلق أو االكتئاب مثل( يعانيه الشخص الكمبيوتر كأسلوب للهروب من املشكالت وختفيف سوء املزاج الذي


