التجارة اإللكترونية بين الواقع والحقيقة
الباحث الدكتور قاسم النعيمي
كمية االقتصاد/جامعة دمشق

مقذمة
أحدثت ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت قفزة نوعية في ابتكار أنجع األساليب والطرق

في الترويج لممنتجات والخدمات  ،فاتحة الباب عمى مصراعيو لممنافسة الحرة في عالم ال تحكمو إال
سمات الثقة بالنفس أوالً وباآلخرين ثانياً ،باالعتماد عمى مستويات المخاطرة والمجازفة المحسوبة

وغير المحسوبة .ىذا التطور السريع فتح المجال أمام دول العالم في التنافس لتسويق منتجاتيا
وخاصة الدول النامية التي تسعى جاىدة لتحقيق التقدم في رفع معدالت النمو االقتصادي ورفع

الكفاءة اإلنتاجية وذلك عن طريق خمق فرص عمل جديدة.

تعتبر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من أىم القطاعات االقتصادية الحديثة ذات المعدالت

النمو المتسارعة  .لذلك يتطمب منا المبادرة في تييئة ىذا القطاع كما يجب في بناء القاعدة التحية

الالزمة من جية ومن جية ثانية فال بد من إعداد الكوادر البشرية المييأة الستالم زمام األمور
واالنطالق في ىذا القطاع االقتصادي اليام .ىذا يعني عمى الحكومات اخذ ىذا القطاع بالعناية كما

يستحق وذلك من خالل تشجيع الدراسة وتييئة التعميم المناسب.

أخذ استخدام اإلنترنت فيما بين الشركات المتعددة الجنسية جدالً واسعاً ًً ،عمى الصعيد المحمي
و عمى الصعيد العالمي .توصمت ىذه الشركات مشاوراتيا ضمن منظمة التجارة العالمية (القات) إلى

حد اعتبار استخدام شبكة اإلنترنت شرطاً أساسياً من شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

و لذلك يتوجب معظم دول العالم التي تتعامل مع التجارة اإللكترونية والتي ىي أعضاء في منظمة
التجارة العالمية التغيير والتطور في القوانين التجارية واالقتصادية وبظرو

القانونية المتاحة ليا.

ما زالت معظم دول العالم تختم

إلى اختال

ممارستيا وبالحدود

دول فيما بينيا من حيث استخدام شبكة اإلنترنت وذلك عائد

القوانين السائدة ،باإلضافة إلى العادات والتقاليد والنظام التربوي المطبق في تمك

البمدان .نالحظ االستخدام المحدود لإلنترنت في بعض البمدان أو يطبق نظام التقنين بدواعي أمنية

وأخرى اجتماعية ،في حين أن بمدان أخرى والتي دخمت اإلنترنت قد قطعت شوطاً كبي اًر و ممي اًز في

محاولة التأقمم والتعايش مع ىذه الظاىرة.

وبمقاء نظرة سريعة عمى واقع استخدام التجارة اإللكترونية في الدول العربية والبمدان التي

سبقتيا في توظيفاتيا ،نالحظ واحدة من أىم مشاكل التجارة إلكترونية وىي مدى سعة الخدمات
المصرفية المتوفرة عبر شبكة اإلنترنت ومدى الثقة بيا .ومن الالفت لمنظر االزدياد المطرد في
السنوات األخيرة لعدد المستخدمين العرب لإلنترنت  ،ودخول الكثير من الدول العربية التي كانت
تضع خطوطاً حمراء عمى مثل ىذا النوع من التعامل.
نشأت وتطور التجارة اإللكتزونية:
نسعى من خالل ىذه الدراسة المتواضعة إعطاء صورة عن خصائص وسمات التجارة
اإللكترونية ،التي تحتل بين قطاعات األعمال االقتصادية الحجم األكبر من بين التعامالت

اإللكترونية الكمية حيث وصمت نسبتيا إلى حوالي .%88

لقد مرت التجارة اإللكترونية بين قطاعات األعمال االقتصادية إلى أن وصمت إلى ىذا الحد

من التعامل بثالث مراحل أساسية بدأت منذ بدء استخدام أجيزة الكمبيوتر في المؤسسات والمنشآت

االقتصادية:

المرحمة األولى وىي تعتبر مرحمة االرتباط بين الشركات الرئيسية والموردين الفرعيين Supply

 Chainأي بين الشركة األم والفروع التي تتبع ليا .

أما المرحمة الثاني فقد بدأت بالتبادل اإللكتروني بين الشركات الرئيسية ومختم

الموردين

 Electronic Data Interchangeوذلك من خالل استخدام شبكات القيمة المضافة Networks
. Value Added
المرحمة الثالثة وىي مرحمة التبادل اإللكتروني لموثائق وانجاز كافة المعامالت التجارية عمى
شبكة اإلنترنت  Electronic Commerceوتعتبر المرحلة الراهنة من التعامل.

فً هره المرحلة بدأ فً استخدام نظام التبادل اإللكتروني لموثائق  ، EDIحيث حققت مزايا

كثيرة ومتنوعة لمشركات والمؤسسات االقتصادية عمى مختم

أنواعيا نذكر من ىذه المزايا تخفيض

التكمفة في إنجاز المعامالت التجارية وتحقيق دورة تجارية في وقت قصير من خالل تطبيق النظم
الخاصة باإلنتاج الموقوت ،مما يسمح في زيادة كفاءة العمميات اإلنتاجية والتجارية .وىذا بدوره
يساعد عمى فتح األسواق في سبيل استقطاب العمالء الجدد مع إمكانية االحتفاظ بالعمالء الحاليين.

وىو بدوره يعزز مكانة الشركة في زيادة القدرة التنافسية أمام الشركات الجديدة التي دخمت السوق
حديثاً.

ومن مزايا ىذه المرحمة الراىنة أيضاً نظام التبادل اإللكتروني لموثائق  EDIالري عسز

إمكانية خمق تجمعات اقتصادية متكاممة تعمل عمى تخفيض التكالي

الثابتة والمتغيرة عمى السواء

من قرطاسية أجور البريد ومراسالت تجارية ،وباإلضافة إلى إنيا عممت عمى اإلسراع في فترة دوران

المخزون والطمب عميو مما قمل من تكمفة العمميات اإلجرائية المتبعة عمى الحاسب اآللي من إدخال
و طباعة ومراجعة وغيرىا من العمميات المرافقة لتنفيذ العقود وعقد الصفقات التجارية اإلضافية.

وكذلك عمل نظام التبادل اإللكتروني لموثائق  EDIإلى تحسين التدفقات المالية و النقدية

لمشركة وساىم في وتقميل األخطاء و ضمان وتأكيد المعامالت فيم بينيا.

ومن المزايا األخرى التي يحققيا نظام التبادل اإللكتروني لموثائق  EDIهو تحسين صورة

المؤسسة االقتصادية وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات ،باإلضافة إلى زيادة حجم التبادل بين
المؤسسات التجارية.

قبل البدء في شرح مفيوم التجارة إللكترونية ال بد أن نطرح عمى أنفسنا السؤال التالي :ما ىي

السمات الواجب توفرىا في منظومة العمل التي تعتمدىا التجارة اإللكترونية؟ معموم انو عند التحول
من نظام ما إلى نظام جديد فال بد من تفيم طبيعة النظام الجديد وخصائصو في التعامل والقبول في

ىذا النظام من أجل المساىمة في إنجاحو .وانطالقاً من معطيات التعامل مع نظام العمل الذي

تعتمده التجارة اإللكترونية والذي يتص

بالسمات اآلتية:

 -1االعتماد الكبير عمى تكنولوجيا المعمومات سواء كان بالنسبة لمحاسبات اإللكترونية

وتطبيقاتيا أو االتصاالت عمى مختم

أنواعيا.

 -2يتطمب إعادة الييكمة الكاممة في لممؤسسات التجارية و إعادة توزيع الوظائ

فييا ومع

األخذ بعين االعتبار عوامل الميارة والكفاءة المتميزة و مع التركيز الشديد عمى ميارات استخدام
تكنولوجيا المعمومات .

-3األتمتة الكاممة لجميع العمميات اإلدارية داخل المؤسسة أو بين المؤسسة وجميع عناصر

القيمة المضافة .

 -4نالحظ االنخفاض الكبير في حجم العمالة مقارنة مع حجم العمميات التي يتم تنفيذىا بل

أن االتجاه األغمب ىو التحول إلى نوع آخر من العمالة.

 -5المالحظ المنتجات التي يتم تداوليا ىي منتجات حسب الطمب ،لذلك تمتاز ىذه العمميات

بالكفاءة اإلنتاجية .

 -6انخفاض المساحات المخصصة لممكاتب إلدارة العمميات التجارية نظ اًر النحصار التعامل

الورقي واالعتماد عمى الوسائط اإللكترونية والمغناطيسية والضوئية في تخزين وتبادل البيانات.

 -7الشفافية والوضوح في كافة المعامالت التي تجرييا المؤسسة التجارية مع األخذ بعين

االعتبار ضرورة استخدام تقنيات المعمومات وايصاليا لكافة المستويات التي تطمبيا وتقديميا وتعريفيا
لمغير أثناء عممية البحث.

 -8بات اليوم ارتكاز عمميات الشركة التجارية يتمحور حول كسب العميل من خالل بناء

منظومة تكفل التعامل الذكي معو لتمبية متطمباتو واشباع رغباتو من أجل المحافظة عميو.
تعزيف التجارة االلكتزونية
بناء عمى ما تقدم إذاً ما ىي التجارة اإللكترونية؟ وكي

التعامل؟ وكي

نستطيع أن نفيم ىذا النوع من

نستطيع القيام بعممية التحول لمدخول فييا؟ وأين ىي في وطننا العربي؟ كل ىذه

األسئمة وغيرىا تطرح نفسيا لإلجابة.

ما ىي التجارة اإللكترونية إال واحدة من أىم التعابير الجديدة التي دخمت قاموسنا االقتصادي

بقوة .وقد أصبح ىذا المفيوم متداوالً في االستخدام اليومي ،وذلك لمتعبير عن العديد من األنشطة

اإلنسانية المرتبطة بثورة تكنولوجيا صناعة المعمومات واالتصاالت.

ىذا المصطمح لم تتبمور صورتو بالشكل القطعي فمازال محط جدل بين الباحثين االقتصاديين

إال إننا يمكننا أن نتناولو من خالل التسمية التي تطمق عميو " التجارة اإللكترونية " والتي تتضمن
كممتين :الكممة األولى وىي غنية عن التعري

كممة "التجارة" عبارة عن ذلك المصطمح الذي تطمق

لمتعبير عن أي نشاط اقتصادي يقوم بو اإلنسان في أي مكان من العالم بغرض تحقيق الربح من

خاللو ،ويتم من خاللو تداول السمع والخدمات بين األفراد والمؤسسات والحكومات  .وتحكم ىذا النوع
من التعامل القوانين واألنظمة المشرعة منذ مئات السنين باإلضافة إلى ما يسمى العر

السائد في المجتمعات وبين األفراد الذين يمارسون ىذا النوع من النشاط.

أما الكممة الثانية "اإللكترونية" وىي صفة لكممة التجارة  ،أي ىي نوع من التوصي

التجاري
لطريقة

ممارسة النشاط االقتصادي ،ويقصد بو ىنا أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط واألساليب
اإللكترونية ،وحيث تعتبر اإلنترنت والشبكات العالمية والمحمية أىم ىذه الوسائط.

نظر لمتطور السريع الذي ط أر عمى مفيوم التجارة اإللكترونية في التطور المتسارع ظيرت
اً

العديد من التعاري  ،و كل منيا يتناوليا من جانب معين .سنحاول سرد بعضاً من أىم ىذه

التعاري

والتي تم تداوليا بكثرة في األدبيات االقتصادية في الصح

اليومية وعمى صفحات الويب

من اجل الوصول إلى تعري
نذكر:

عام يتفق مع دراستنا وطريقة تناولنا لمموضوع ومن ىذه التعاري

 -1التجارة اإللكترونية :ىي مجموعة متكاممة من عمميات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع

المنتجات ،بوسائل إلكترونية .

 -2التجارة اإللكترونية :ىي وسيمة مزاولة العممية التجارية بين الشركاء التجاريين استخدام

تكنولوجيا المعمومات المتطورة بغرض رفع كفاءة وفاعمية األداء.

 -3التجارة اإللكترونية :ىي استخدام تكنولوجيا المعمومات إليجاد الروابط الفعالة بين الشركاء

في التجارة.

 -4التجارة اإللكترونية :ىي منيج حديث من أجل في عممية البحث واسترجاع لممعمومات

لدعم التخاذ قرار األفراد والمنظمات في األعمال موجية إلى التعامل مع السمع والخدمات بالسرعة
الممكنة باالعتماد شبكات االتصاالت المحمية والدولية.

 -5التجارة اإللكترونية :ىي شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة االتصاالت بين

الشركات بعضيا البعض من جية وبين الشركات وعمالئيا أو بين الشركات وبين الحكومات.

 -6التجارة اإللكترونية :ىي مزيج من التكنولوجيا والخدمات لإلسراع بأداء التبادل التجاري

وايجاد آلية لتبادل المعمومات داخل الشركة وبين الشركة والشركات األخرى المماثمة من جية و بين

الشركة والعمالء من جية ثانية.

 -7التجارة اإللكترونية :ىي عمميات التبادل باستخدام التبادل اإللكتروني لممستندات
( ، Electronic Data Interchange )EDIأو من خالل البريد اإللكتروني E.mail

النشرات اإللكترونية ،والفاكس ،وباستخدام التحويالت اإللكترونية لألموال Electronic Funds
 Transferوكذلك كل الوسائل اإللكترونية المشابية ليذه النشاطات.

 -8التجارة اإللكترونية :ىي نوع من عمميات البيع والشراء التي تتم ما بين المستيمكين

والمنتجين أو بين الشركات بعضيم ببعض باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 -9التجارة اإللكترونية :وىي عبارة عن تجارة األعمال ما يطمق عميو بالمغة اإلنكميزية

) ،(B2B-business to businessحيث يتم التعامل مع الشركة ضمن عناوين ويب الخاصة
بالشركة والغير قابل لمنشر عمى الجميور ،من جية ثانية فيي تنحصر في تجارة األعمال مع

المستيمكين ).(B2C- business to consumer

من خالل التعاري

أنفة الذكر والتي عمى األغالب كانت تتضمن أىم الصفات والخصائص

التي تتمتع فييا التجارة اإللكترونية ،يمكننا أن نمخصيا باآلتي :

أ -استخدام تكنولوجيا المعمومات وشبكة االتصاالت في إدارة أنشطة العمميات التجارية بين
الشركات مع بعضيا البعض من جية وبين الشركات وعمالئيا (المستيمكين).

ب -استخدام تكنولوجيا المعمومات وشبكة االتصاالت في إدارة نشاط العمميات التجارية بين
الشركات والحكومات اإللكترونية.

ت -تعمل عمى رفع الكفاءة في األداء وتحقيق الفاعمية في التعامل من استغالل تكنولوجيا
المعمومات وشبكة االتصاالت بشكل مثالي .

ث -تعمل عمى تخطي الحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة التعامالت التجارية عادة .
ج -تتفاعل بسرعة كبيرة لتمبية حاجة السوق من خالل االستجابة السريعة لمتطمباتو ،وذلك من
خالل التفاعل مع العمالء(المستيمكين) الطالبين لمسمع والخدمات عمى شبكة االتصاالت.

ح -تقوم التجارة اإللكترونية عمى تبسيط اإلجراءات ووضوح التعامل و أداء العمميات التجارية.
باالعتماد عمى ما سبق يمكننا أن نعر التجارة اإللكترونية عمى النحو التالي:

التجارة اإللكترونية  :Electronic Commerceعبارة عن جميع العمميات واألنشطة

التي ليا صمة بشراء وبيع السمع والخدمات والمعمومات عبر شبكة اإلنترنت أو أي شبكة أخرى مثل
الشبكات التجارية العالمية أو الشبكات المحمية  .ويتضمن ىذا التعري
 -1اإلعالنات بجميع أنواعيا عن السمع والخدمات.

األمور اآلتية:

 -2تقديم المعمومات عن السمع و الخدمات بشكل واضح وصريح.
 -3ربط العمالء بعالقات بما يخص عمميات البيع والشراء و تقديم الخدمات ما بعد
عمميات البيع .

 -4عممية التفاوض بين العمالء ( البائع والمشترى) وتحديد أسعا اًر لسمعيم وخدماتيم .
 -5عقد الصفقات وابرام العقود بعد التوصل إلى الوفاق فيما بينيم نتيجة التفاوض.
 -6سداد االلتزامات المالية ودفعيا وتقديم الضمانات والتسييالت الالزمة .

 -7عمميات تسميم السمع وتقديم الخدمات ومتابعة اإلجراءات النيائية لمصفقات
المعقودة.

سمات التجارة اإللكتزونية
انطالقاً من التحديد أعاله لمتجارة اإللكترونية نجد إنيا تتمتع بعدد كبير من السمات اليامة

ونذكر منيا:

 -1عدم وجود عالقة مباشرة بين طرفي العممية التجارية حيث يتم التالقي بينيما من خالل

شبكة االتصاالت (أي التعامل بين العمالء يكون عن بعد) .وبالرغم من أن ىذا النموذج ليس جديدا
حيث شيدت التجارة االستخدام المكث

لوسائل االتصال مثل اليات

والفاكس والمراسالت التجارية

بجميع أنواعيا ،إال أنو يمتاز بوجود درجة عالية من التفاعمية بغض النظر عن وجود طرفي التفاعل
في الوقت نفسو عمى الشبكة ،و ىو يشبو إلى حد ما تبادل الفاكسات أو الخطابات مع األخذ بعين
االعتبار عامل الزمن والسرعة في االستجابة .

-2ىذا النوع من التجارة يأمن إمكانية التفاعل مع مصادر متعددة في وقت واحد  ،حيث

يستطيع التاجر أي أحد اطر

التعامل اإللكتروني من إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد ال نيائي

بوقت واحد لممستقبمين الراغبين في ذلك ودون الحاجة إلعادة إرساليا في كل مرة .من ىذه الميزة

فرد
توفر شبكة اإلنترنت إمكانية التفاعل الجماعي غير المحدود أي التفاعل المتوازي بين األ ا

والمجموعات .وىذه تعتبر ميزة جديدة غير مسبوق في أدوات التفاعل السابقة مثل خاصية المؤتمر

عمى اليات

وىي األقرب لخاصية التفاعل الجماعي حيث تسمح لعدد محدود من المشاركين.

-3إمكانية تنفيذ وانجاز كل المعامالت التي تخص نشاط العممية التجارية بما فييا تسميم

السمع الغير مادية عمى الشبكة (مثل البرامج والتصميم وعيرىا.)...

 -4إمكانية التبادل اإللكتروني لمبيانات والوثائق)(EDI

Electronic Data

 Interchangeوىذا يحقق انسياب البيانات والمعمومات بين الجيات المشتركة في العممية التجارية
دون تدخل بشري وبأقل تكمفة وأعمى كفاءة وذلك من خالل التأثير المباشر عمى أنظمة الحاسبات

في الشركات الداخمة في عممية التعامل التجاري.
المآخذ على التجارة اإللكتزونية
من عيوب التي تأخذ عمى التجارة اإللكترونية نذكر:
 -1عدم الوثوقية وخاصة في ىذا النوع من التجارة ما بين األط ار

لبعضيم البعض والتي التتمتع بالشيرة التجارية الكافية.

غير المعروفة بالنسبة

-2ليست في مأمن من المصوصية والتطفل في الشبكات العالمية والذي يحصل في مثل ىذه

المواقع من أجل سرقة المعمومات والوصول لألرقام السرية لمحسابات وبطائق االئتمان.

 -3وجود التجسس الدولي من قبل بعض الحكومات والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات عمى

أعمال وتجارة بعض الشركات واألفراد تحت ذريعة األسباب األمنية يتم الحصول عمى أسرار
الصفقات التجارية وتمريرىا لمعمالء المنافسين.

 -4عممية النصب واالحتيال التي يتم مزاولتيا تحت أسماء معروفة وذلك بقصد االبتزاز

والحصول عمى المال من اقصر الطرق.

 -5عدم وجود األنظمة والقوانين الممزمة لكافة الدول في العالم ،وان وجدت في بعض الدول

فيي تختم

في تشريعيا فيما بينيا ،وبالتالي ال تصمح إال في البمد المشرع .عمماً أن ىذا النوع من

التجارة يتعدى الحدود واألقاليم الجغرافية .اختال

األنظمة والقوانين الدولية في القبول أو عدم القبول

في المعامالت التي تجرى في شبكات االتصال اإللكترونية.

 -6عدم توفر البنية التحية التي تحتاج إلييا شبكات االتصاالت والمعمومات في جميع الدول

مما يجعميا مقتصر وحك اًر لبعض الدول في العالم دون غيرىا.

 -7تحتاج إلى الكادر الفني والتقني الذي يقوم عمى إدارتيا باإلضافة إلى الكادر المتخصص

في إدارتيا  ،مما يحمميا أعباء إضافية.

 -8تحتاج إلى مستوى عالي من المخاطرة ،ومعرو

أن رأس المال جبان بطبيعتو .لذلك

لغاية ىذا التاريخ لم تستحوذ عمى الراساميل الكبيرة.

عمى رغم من كل ىذه العيوب التي تؤخذ عل التجارة اإللكترونية إال أن العالم يشيد اليوم

تطور كبي اًر وممحوظاً في تخطي ىذا وىناك زيادة فعمية وواضحة في حجم التجارة اإللكترونية بصورة
اً
تفوق الخيال والتوقعات لكل الشركات المتخصصة في مثل ىذا المجال من الدراسات والتحاليل

واعداد التنبؤات .األمر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبير بين األرقام الصادرة من المراكز البحثية

المختمفة عن نفس الفترة الزمنية ولممنطقة نفسيا تحت الدراسة .ىذا األمر احدث إرباك في عمل ىذه

المراكز المتخصصة ،والتي أصبحت في الوقت الراىن تصدر عدة نشرات (تقارير) لمتنبؤات بشكل

دوري .والمتابع ليذه الدوريات يمحظ االختال

الكبير في أرقام ىذه اإلصدارات المتتالية.

لقد أدى ىذا التضارب في األرقام بين الشركات المتخصصة إلى عدم االتفاق عمى رقم محدد

لمتجارة اإللكترونية سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ويتراوح الرقم المحتمل الوصول
إليو في عام  2882بين  358مميار دوالر في بعض التنبؤات وبعضيا األخر وصل ىذا الرقم إلى

 1.2تريميون دوالر في نجد أن ىذا الرقم وصل  2.3تريميون دوالر في بعض التنبؤات المتفائمة .أي

أن ىذا التزايد في حجم التعامل بالتجارة اإللكترونية بمغ  %288سنوياً ،حيث بمغ عدد الشركات

العارضة نحو  688أل

شركة وزاد عدد المشتركين ليصبح  258مميون مشترك .نسرد بعضاً من

الحقائق التي تعتبر سبباً في التفاوت الكبير ليذه األرقام المتابينة فيما بينيا:
 -1االفتقار إلى التعري

المحدد والدقيق لممفيوم المتكامل لمتجارة اإللكترونية ىذا ما تمت

اإلشارة إليو سابقاً .عمى سبيل المثال :ىل إتمام التعاقدات التجارية من خالل البريد اإللكتروني
واجراء باقي المعامالت بالطرق التقميدية ىو جزء من التجارة اإللكترونية أو جزء من المعامالت

التجارية العادية ؟

 -2عدم القدرة عمى المتابعة الدقيقة وحصر حجم األعمال التي تتم إنجازىا في معامالت

التجارة اإللكترونية.

 -3تنوع واختال

مجاالت األنشطة التي تتم عبر الشبكة والتي تخضع لمفيوم التجارة

اإللكترونية الشامل كالتعامالت المالية والمضاربة في األسيم وما إلى ذلك من أنشطة مالية.
مجاالت مزاولة نشاط التجارة االلكتزونية
تنشط التجارة اإللكترونية في كثير من المجاالت نذكر منيا عمى سبيل الذكر ال الحصر :
تجارة التجزئة -أعمال البنوك و التمويل  -التوزيع  -الدراسات والتصميم اليندسية  -التعامالت

التجارية -اإلعالن النشر  -خدمات متخصصة – وأنواع أخرى من التجارة الدولية المختمفة.
سنحاول إلقاء الضوء عمى بعض من أوجو مزاولة نشاط التجارة اإللكترونية:

تجارة التجزئة  : Retailوىو النشاط التجاري واالقتصادي الذي يستيد

األفراد عمى

شبكة االتصاالت وعادة يتناول ىذا النوع من التجارة السمع والخدمات التي يطمبيا األفراد بالدرجة

األولى كعرض الرحالت السياحية أو تقديم البرمجيات المختمفة وبيع الكتب والمجالت ،حيث يتم فييا
البحث عن اسم الكتاب أو المحتوى ومعرفة السعر .تتم عادة عممية الدفع ثمناً ليذا السمع والخدمات
بالطرق اإللكترونية ،سواء بالبطاقة االئتمانية أو غيرىا من طرق الدفع التي تم استحداثيا لمثل ىذه

الغرض.
مختم

البنوك والتمويل  :Financeكثي اًر من البنوك تمجأ إلى تقديم الخدمات اإللكترونية عمى

أنواعيا  ،ومن أبسطيا فتح الحسابات و االستعالم عنيا ومتابعة أسعار األسواق المالية

والبورصات وبيع وشراء األسيم وغيرىا من الخدمات األخرى المتاحة.

التوزيع  :Distributionظيرت في اآلونة األخيرة شركات عمى اإلنترنت تقوم بوظيفة

التوزيع لممنتجين مثال ذلك توزيع المنتجات اإللكترونية من برامج وأجيزة حاسب آلي  ،توزيع

الصور ،واألفالم  ،والشرائط الموسيقية وذلك لحساب منتجييا مقابل خدمات العمولة التي تحصل

عمييا.

الدراسات و التصميم الهندسية  :Engineering designالقيام بالدراسات واألبحاث لحساب

الشركات حسب الطمب وذلك بغض النظر عن مكان تواجد الشركة التي تطمب الدراسة أو التصميم

اليندسي المطموب .تصميم المواقع عمى الشبكة اإللكترونية وتقديم الخدمة الدائمة من صيانة وغيرىا.

تصميم المنتجات الجديدة ،من خالل مجموعات عمل متنوعة ومتوزعة في أنحاء جغرافية متباعدة

وبدون التواجد في المكان نفسو ،عمى سبيل المثال :إنتاج الحاسبات اإللكترونية وتطويرىا في أنحاء
المتفرقة من العالم الواليات المتحدة واليابان و مجموعة دول النمور أي تصميم حاسبات يعمل

أعضائو في مواقع جغرافية متباعدة .

التعامالت التجارية  :Business supportيقصد بذلك التعامل التجاري عمى أصولو

التقميدية كالتبادل التجاري بين الشركات حيث تقوم الشركات بعرض منتجاتيا من خالل اإلعالنات
اإللكترونية عمى الشبكات ومن ثم تمقي الطمبات واإلجابة عمى االستفسارات في طريقيا لعقد

الصفقات التجارية حسب المراحل عممية التبادل المختمفة .كتقديم التسييالت التجارية ودعم نظم

الدفع المختمفة وتبادل المستندات والوثائق الالزمة وتقديم التسييالت التأمينية و تقديم خدمات ما بعد

البيع لممنتجات التي تتطمب مثل ىذا النوع من الخدمات.

وتقديم االستشارات الطبية واجراء التحاليل الالزمة :اصبح من إحدى األساليب اليامة التي

يمجأ إلييا األطباء والمواطنين في بمدان العالم النامي الحصول عمى التحاليل الطبية واالستشارات
الطبية الالزمة دون تحمل عناء السفر وتكبد المصاري

العالية.

العمميات الجراحية :في اآلونة األخيرة يشيد العالم الكثير من العمميات الجراحية المأجورة

عمى مختم

أنواعيا يتم من خالل الشبكة العالمية لالتصاالت ،وتعر بما يسمى العمل الجراحي

عن بعد مما يخف

عناء السفر عمى المرضى ويجعميم يحصمون عمى العالج في أوطنيم.

نظم الذفع والسذاد في التجارة االلكتزونية
ي تم عادة استخدام طرق كثيرة ومتنوعة إلبرام الصفقات التجارية وتنفيذ العقود ذات الطابع

التجاري عمى الشبكات اإللكترونية  ،وسو

نذكر منيا األكثر استخداماً:

الشيكات اإللكترونية :حاولت وتحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع

المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة اإللكترونية .وقد جرى تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى

نظام الشيكات اإللكترونية" .يعتمد تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية عمى أساس الدراسات

التي تمت في الواليات المتحدة والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من  588مميون شيك
ورقي تتكم

إجراءات تشغيميا حوالي  79سنتا لكل شيك وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة  %3سنويا

وعندما أجريت دراسة عن إمكانية استخدام الشبكات اإللكترونية أتضح أن تكمفة التشغيل لمشيك يمكن

أن ينخفض إلى  25سنتا بدال من  79سنتا وىو ما يحقق وف ار يزيد عن  258مميون دوالر سنويا في

الواليات المتحدة فقط تعتمد فكرة الشيك اإللكتروني عمى وجود وسيط يقوم بإجراء عممية التخميص"*.
البطاقات المصرفية :تشبو من حيث العمل البطاقات المصرفية المعروفة ولكنيا تختم

ىذه

البطاقات عن بطاقات االئتمان في طريقة السداد حيث يتوجب عمى العميل تقديم المبالغ بالكامل

لمبنك خالل الشير الذي تم فيو السحب .و عمى الرغم من المزايا التي تقدميا البطاقات البالستيكية
لحامميا ،إال أنيا ال تزال غير منتشرة بالقدر الكافي في الوطن العربي ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب

من بينيا انخفاض المستوى الثقافي أو مستوى الدخول أو كمييما ،باإلضافة إلى عدم الثقة في

الجيات التي تصدرىا.
التجارة اإللكتزونية العزبية
أجرى موقع (عجيب) الذي يحظى بشعبية واسعة في األوساط العربية عند مستخدمي االنترنيت

دراسة بينت أن مستخدمي االنترنيت في العالم العربي بمغوا في بداية عام  2882حوالي  3.54مميون
مستخدم بعد أن كانوا  1.5مميون مستخدم في عام  .**2881وتتوقع ىذه الدراسة أن يرتفع عدد

مستخدمي إلى  12مميون مستخدم في نياية عام  .2882ىذا يعني أن التجارة اإللكترونية العربية

ىي في تزايد نظ اًر الن العرب المستخدمين لإلنترنت ىم في تزايد  .وليذا السبب ولجممة المعطيات
والمتغيرات التي تسود العالم والوطن العربي بشكل خاص  ،نجد أن مجمس الوحدة االقتصادية التابع

لمجامعة العربية اخذ ىذه المتغيرات بعين االعتبار ويعمل عمى تطويرىا وحمايتيا.

يقوم مجمس الوحدة االقتصادية بمساع حميدة من أجل تأمين الحماية الالزمة لمتجارة

اإللكترونية العربية بعد تزايد عمميات القرصنة والجرائم المتعمقة بالمعموماتية في العالم .وذلك من

خالل إنشاء أول شركة عربية لتأمين التجارة اإللكترونية العربية حيث تبين األرقام اإلحصائية إلى
نموىا المتزايد في اآلونة األخيرة .يأتي ىذا المشروع العربي الجديد في عمى خمفية اتساع ساحة

ارتكاب الجرائم ومعدالت اختراق المعمومات داخل شبكة اإلنترنت وىذا يعرض المعامالت التجارة
*أ/ىشام الميدى  .موقع عمى االنترنت يعرض الدراسات عن التجارة اإللكترونية .
**أ/إبراىيم معرو
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اإللكترونية العربية لمقرصنة والسرقة  .وخاصة نتيجة تفاقم ظاىرة تسرب البيانات والمعمومات ،األمر

الذي يؤدي وضع عائق حقيقي أمام التجارة العربية  ،التي ما زالت في طور الوالدة" .ويقدر مجمس
الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية معدل النمو في التجارة اإللكترونية عربيا بنحو %15
مقابل  %38عالميا ،ويبمغ حجم التجارة اإللكترونية العربية حاليا يبمغ نحو  3مميارات دوالر مقارنة
بحوالي  135مميار دوالر عالميا ،ويتوقع أن يبمغ حجم التجارة اإللكترونية العربية المتوقع مع نياية

العام المقبل  2883يتجاوز 5مميارات دوالر مقابل حوالي 31تريميون دوالر عالميا".

*

أكد المجمس الوحدة االقتصادية لجامعة الدول العربية عمى ضرورة إيجاد تشريعات قانونية

لتنظم التجارة اإللكترونية عربياً من أجل المحافظة عمى مصالح الدول العربية لمحد من عمميات
القرصنة وسرقة لممعمومات ،وخاصة أن كثي اًر من الدول العربية اصبح يمتمك الفرص في مجال
صناعة البرمجيات ونظم المعمومات وابتكار البرامج وتطويرىا" .ويسعى مجمس الوحدة االقتصادية

العربية إلنشاء شركو عربيو لتأمين المعمومات واالتصاالت برأس مال مبدئي  5ماليين دوالر بيد

إنتاج وتسويق أجيزة وأنظمة تأمين وحماية المعمومات واالتصاالت بأيد عربية"**.

رغم من كل ىذه المساعي التي مازالت في حيز الدراسات واالجتماعات إال إنو من الصعوبة
بمكان تحديد موقع الدول العربية في التجارة اإللكترونية معموماً لنا أن دول الخميج العربي ومصر

تأتي في مقدمة الدول العربية .حيث تصدرت دول مجمس التعاون الخميجي قائمة الدول العربية من

حيث حجم ىذا النوع من التجارة حيث بمغت تجارتيا  1.3مميار دوالر آتت مصر بعدىا بقيمة 588
*

مميون دوالر فيما توزعت  1.2مميون دوالر بين بقية الدول العربية األخرى.

كما أشارت التوقعات

حسب البنك األىمي المصري انو بالرغم من زيادة حجم التعامالت التجارة اإللكترونية بين مصر
والدول العربية رغم عدم وجود حاجز المغة والمسافة إال أن ىذه التجارة لم تنشط وذلك بسبب عدم

اعتياد مؤسسات األعمال العربية (أي التاجر العربي) عمى قبول شروط الطر اآلخر في حين ىو
يقبل الشروط العالمية ذات المصادر األجنبية.

أن التجارة اإللكترونية العربية تنحصر عمى األغمب في االستيراد لممنتجات والبضائع والسمع

والخدمات من المصدرين الدوليين  ،أي الطر

الفعال والمؤثر في التجارة أل إلكترونية ىي الدول

غير العربية  .بالطبع ىذا يجل تجارة العربية مستيمكة لمسمع والمنتجات األجنبية مما يصعب عممية
اجتماعيا في التعامل العربي – العربي لعدم وجود ما األساس الذي تبنى عميو في عممية التبادل.
*

موقع األردن على شبكة اإلنترنت
**
المصدر السابق
*
د/عماد مصطفى .المؤتمر االقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لدى غرفة التجارة الدولية -دمشق 11-11 -ايلول – . 2002

العوائق التي تقف في وجه التجارة اإللكتزونية العزبية
يمكننا أن نجمل جممة العوائق في ىذا النوع من التجارة في الوطن العربي عمى النحو التالي:
 -1افتقار المواقع العربية إلى الخصائص الفنية التي تضفي إلى المواقع الجاذبية وتجعل

العمالء يقدمون عمى مواقعيم.

 -2مشكمة المغة العربية واالفتقار البرامج العربية ذات محركات البحث القوية القادرة عمى الحد

من نقطة الضع

ىذه .وخاصة وان المغة اإلنكميزية ىي المغة المستخدمة في تبادل المعمومات عمى

مستوى الشبكات العالمية.

 -3االفتقار إلى النظم المصرفية في أغمب الدول العربية القادرة حل مشكالت السداد والدفع

عن طريق اإلنترنت وبطائق االئتمان .وتبرز في ىذا السياق مسألة استخدام بطاقة الصر

اإللكترونية ،وىي الوسيمة األولى في البيع والشراء ،حيث أورد تقرير (إي ماركتر) األميركي أن 41
في المائة من عمميات التجارة عبر االنترنيت شيدت حاالت استخدام غير مشروعة ،وتم سحب

أموال بطريقة غير شرعية من التجار المتعاممين بيذا النوع من التجارة .وتمثل ىذه النسبة ارتفاعاً من

 %35من عمميات استخدام البطاقات غير المشروع .وطبقاً لنفس التقرير فقد أفاد  %57من التجار
بأنيم يخشون أن يتعرضوا إلى اإلفالس بسبب تكرار عمميات التصر
*

الصر اإللكتروني.

غير المشروع ببطاقات

 -4االفتقار إلى التشريع القانوني المناسب لضبط عمميات التجارة اإللكترونية فيما بين الدول

العربية وحتى عمى مستوى الدولة العربية الواحدة.

 -5االفتقار إلى البنية األساسية لمتجارة اإللكترونية في اغمب الدول العربية وىي شيادة

المصدر.

 -6االفتقار إلى البنية األساسية التقنية لمتجارة اإللكترونية في اغمب الدول العربية وخاصة

ارتفاع ثمن التجييزات اإللكترونية وارتفاع ثمن أجور االتصاالت وصعوبة توفرىا في بعض الدول

العربية.

 -7الحكومات العربية بطريقة تعامميا مع التجارة اإللكترونية في ظل غياب استراتيجيات

واضحة ومحددة وخاصة مع تكنولوجيا المعمومات وتشكيل الشبكات الوطنية التي توفر قاعدة

البيانات الضرورية ليذا النوع من التجارة.
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 -8العادات والتقاليد االجتماعية التي يؤمن بيا المستيمكين تعتبر عائقاً في وجو االستفادة
ِ
ِ
عودتو
زوجك عمى ما
القصوى من فوائد الشبكات العالمية لمتجارة اإللكترونية  .والمثل الشعبي يقول
وابن ِك عمى ما ربيتو .أي عامل التربية لو دو اًر ىاماً في اإلقدام عمى ذلك ،لذا يتوجب عمينا أن نحاول
تجاوز العامل النفسي الذي يق

عائقاً بيننا وبين التقدم واإلقدام عمى التعامل مع ىذا النوع من

التجارة .وبنفس الوقت يتوجب عمينا أن نعد أبنائنا إعداداً جيداً لممستقبل لنضمن ليم التقدم والتفوق

العالمي.

 -9تكمفة بناء المواقع اإللكترونية في الشبكات العالمية ما تزال مكمفة ألنيا تعتمد عمى

المحترفين في إنشائيا وادارتيا وصيانتيا لضمان نجاحيا  ،مما يحمل ىذا النوع من التجارة نفقات

إضافية.

 -18االفتقار إلى مراكز البحث والتطوير من أجل تقديم االستشارات ومساعدة المواطنين في

بمدانيم في التخمص من أميتيم اإللكترونية أوالً ومن ثم بناء اإلنسان المعموماتي ثانياً.

 -11ال بد من التعاون الدولي في بناء الثقة بين المتعاممين و مالحقة المصوص والمتطفمين

والمتجسسين عمى المعمومات .
الخاتمة والتوصيات
وفي الختام نخمص إلى القول أن التجارة اإللكترونية عاجالً أم أجالً ستقتحم دارنا ولكن عمينا

أن نعد ليا العدة من أجل أن نكسب منيا .ويجب أال يغيب عن ذىننا إننا قوم دليم كتابيم وحثيم

عمى ممارسة التجارة ألنيا عمل مبارك إذا اتبعنا وسائل الكسب الحالل .لذلك عمينا إعداد العدة
الالزمة كحكومات وىيئات ومؤسسات وأفراد واالبتعاد عن لشعار البضاعة التي تباع ال ترد وال تبدل.

فاليوم األسواق العالمية تتقارب والحدود تتالشى وتحرير التجارة قادم وحرية رأس المال محققة .الن

الثقافة العالمية الجديدة قادمة إلينا وكل ما عمينا إال أن نتفاعل معيا ونؤثر فييا ونكسب منيا وأال
نتركيا تعبث فينا تسيرنا وترمينا قتمى في عقر دارنا .وكل ىذا يحدث في التحكم عن بعد واالتصال

بالشبكات العالمية .أصبحت بعض الجامعات العالمية ال تمنح دبموماً اإلدارة أو في التجارة ألي

طالب إال إذا استطاع أن يفتح موقع عمى الشبكة العالمية ويحقق من خاللو كسباً مادياً ممموساً

وواضحاً .

النظام العالمي الجديد يتحول تدريجياً ليصبح عالماً إلكترونياً في طريقو إلى الدولة اإللكترونية

رغبنا أم لم نرغب .ولكن ىناك بعض المحددات والتي تختم

من دولة إلى أخرى حسب طبيعة

البمدان وموقعيا من التقدم العممي العالمي أوالً ،وبحسب اإليمان في العولمة التي تجتاح العالم ثانياً.
يمكننا تصني

ىذه المحددات عمى النحو اآلتي :

المحددات االقتصادية :وأىميا تحسن متوسط دخل الفرد وانخفاض متوسط التكمفة االقتصادية

لمحصول عمى تكنولوجيا الحديثة.

المحددات التشريعية :عن طريق سن القوانين والتشريعات الالزمة لخمق بيئة إلكترونية مواتية.

تأسيس جمعيات الخاصة بحماية المستيمك .بناء منظومة مؤسسية حكومية لحماية و إدارة المصالح
العامة وبناء البنية التحتية.

محددات البنية التحتية :وىنا يتطمب من الحكومات والمؤسسات الدولية االىتمام في استكمال

البنية التحية لتكنولوجية االتصاالت في جميع أنحاء البمد الواحد ومن ثم العالم اجمع .ومن ثم

االىتمام في بناء الشبكات المحمية وتطويرىا وربطيا في الشبكات العالمية.

المحددات الثقافية :ازدياد الوعي عند المواطنين وتطبيق التعميمي اإللزامي ،الذي يعمل عمى

التخمص من األمية ورفع شعار القرن الحادي والعشرين البد من القضاء عمى أمية عدم المعرفة
والقدرة عمى استخدام الحاسب اآللي والتعامل مع التكنولوجيا اإللكترونية وأجيزة االتصال العالمية.

المحددات اإلعالمية :انتشار المحفزات لموصول الشبكة العالمية من اجل الحصول عمى

البيانات والمعمومات سواء إلجراء البحوث أو ألىدا
استخدام التسويق الشري

أخرى .وىنا تدخل محددات الميارة في

أي يجب أن نتعامل مع شبكة اإلنترنت باعتبارىا كوسيمة إعالنية جديدة،

األمر الذي يتطمب مننا أن تعر عمى كيفية عمل شبكة اإلنترنت .ال بد من قضاء ساعات عمل
طويمة أمام الشاشة و لوحة المفاتيح ،حتى نتمكن من التعر ىذا العالم اإللكتروني ومن يتعايش فيو.
وبدون التجربة العممية فإننا ال نستطيع أن نصل إلى عقول ىؤالء المتجولين بين مواقع الشبكة

اإللكترونية .فإن الفيم الصحيح ليذه السوق تعتبر طريق النجاح لموصول إلى الزبائن و إقناعيم
بأىمية البضاعة التي نروج ليا .يجب أن ال ننسى أن ىناك رابطة عاطفية قوية تنشأ بين المتجولين

عمى صفحات اإلنترنت وبين شبكة اإلنترنت نفسيا ،وىذه الرابطة ىي أقوى من الرابطة الكائنة بين
مشاىدي التمفزيون والتمفزيون نفسو ،وأكبر بكثير من الرابطة بين مستمعي الراديو والمحطات المفضمة

ليم .لذلك يتوجب استخدام ىذه الحقيقة لخمق نوع من الترابط بين التجارة اإللكترونية و الزبائن .ومن
أجل شد ىذه الرابطة ال بد من قياس شعور الزبائن في مواقعنا وطريقة عرضنا لبضائعنا ،وذلك
خالل تخصيص زاوية لمحوار والنقاش لمعرفة ردود أفعال الزوار وما ىي تعميقاتيم .واألمر األىم ىو

عدم محاولة فرض إعالناتنا عمييم ،ويجب أن نشعرىم بحقيم في االختيار ،حيث إن ىذا األمر

سيجعميم أكثر راحو ،مما يعطينا فرصة بناء عالقة عاطفية بيننا وبين مجتمع اإلنترنت*.

المحددات النفسية :وأىميا قبول التعامل مع العالم من خالل شبكة االتصاالت أي التعامل

عن بعد دون معرفة مسبقة بالجيات التي يتم االتصال بيا .وىنا تتدخل محددات الميارة في كسر

الحاجز النفسي في الخو

من التعامل وذلك من خالل الصدق في المعاممة والشفافية في التعامل

ىذا من جية ومن جية ثانية يتطمب من ميارة في التسويق الشري

أي يجب أن نتعامل مع شبكة

اإلنترنت باعتبارىا كوسيمة إعالنية جديدة ،األمر الذي يتطمب مننا أن التعر عمى آلية عمل شبكة

اإلنترنت في الوصول إلى الزبائن المنتظرين بعد التجاوز بيم الحاجز النفسي والسيكولوجي المناع
ليم من اإلقدام عمى ىذا التعامل تحت ذرائع يبثيا المغرضين في جميور المتعاممين عمى شبكة

اإلنترنت.

وىذه المحددات تق

أحياناً عائقاً في وجو بعض الدول العربية في الوصول إلى اإلنترنت

لمزاولة التجارة اإللكترونية حكومياً أو تق

عائقاً أمام األفراد .لذلك و من خالل التنسيق فيما بين

الدول العربية من مؤسساتيا في الجامعة العربية يتم تذليل العوائق والعمل عمى شد ىذا النوع من
التعامل فيما بين الدول العربية ومن ثم نقل ىذا التنسيق إلى الييئات والمنظمات الدولية أو إلى

حكومات دول العالم من اجل حماية التجارة اإللكترونية العربية مواطنين وتجا اًر.

وفي الختام ال بد من القول أن الحقيقة التي بدأت تتضح كواقع ممموس وحتمي في اقتصاديات

بمدان العالم التي دخمت عصر التجارة اإللكترونية ،وىي أن مستقبل التجارة اإللكترونية سواء في

البنوك أو في التبادالت التجارية ،أصبح واقعاً يتطمب مننا مناقشة مستمزمات نجاحو ومقومات

ديمومتو ،وذلك من خالل االستفادة من التجارب الدول التي دخمت وممارسات ىذا النوع من التجارة
باإلضافة إلى التخمص من المعوقات.

يرى الكثير من المحممين االقتصاديين إنو ال من التصدي لمكساد االقتصادي العالمي  ،وذلك

من دعم المشاريع التقنية عبر اإلنترنت ،وتشجيع القطاع التكنولوجي من خالل استخدام التقنيات
اإللكترونية والبرمجيات المتطورة.

وبغض النظر عما يشيده العالم من التدىور واالنييار وخاصة في قطاع اقتصاديات اإلنترنت

في السنوات األخيرة فقد اجمع كثير من المحممين في مجال المال واألعمال عمى ضرورة اإلقدام

* *التسويق اإللكتروني  ..ىل يحقق الحمم  .الموقع العربي المصري بابWWW.BAB.COM .

عمى خطوات عممية عمى أرض الواقع ،حيث اجتمع بعض من ىؤالء الخبراء في منتدى "فوريستر"

بوالية بوسطن لمنظر في ىذا الموضوع** .أكد توماس ستيمبيرج رئيس المؤسسة إن الدراسات

التسويقية عمى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في العمميات التجارية ألنيا ستزيد من
قنوات التوزيع التجاري ،وتحسن فاعمية التشغيل في كافة القطاعات التجارية .

ويرى كينيث تشينولت المدير التنفيذي لشركة السفر والخدمات المالية العالمية أنو آن األوان

الستخدام التكنولوجية المتطورة في تحريك الكساد العالمي ،وتوفير سبل حديثة ومرنة لتصميم أعمال

نموذجية تحرك األسواق الراكدة ،لتخرج العالم من الكساد الذي تعيشو .ويتمثل مالمح الدعم المرتقب
في الترويج لمبيعات اإلنترنت وتشجيع البيع التجزئة والجممة عمى الشبكات التجارية اإللكترونية .وأكد

عمى ضرورة تبني المشاريع التجارية التي تستخدم اإلنترنت في أعماليا ،وزيادة الدعاية الالزمة
لممشاريع التجارية ،والتصدي ومكافحة القرصنة التي تق

حائال أمام استخدام اإلنترنت.

بينما أكد روبرت كارتر ،الرئيس التنفيذي لشركة" سي آي أو" األمريكية المسؤولة عن الخدمات

التجارية ،أن المشكمة تكمن في عدم تزويد الشركات والمشاريع التجارية عمى شبكة اإلنترنت ببرامج
التقنية المتطورة لرفع قدرتيا عمى مواجية التحديات المفروضة حاليا ،والتي من شأنيا أن تعيق أي

تطور في القطاع التجاري عمى مستوى العالم .وبين كارتر أن غياب البحوث التقنية التي تقوم بيا

الشركات المتخصصة مثل مايكروسوفت لدفع العمميات التجارية عمى الشبكة ،باإلضافة إلى غياب

الدعم الحكومي لمتجارة اإللكترونية في كثير من البمدان.

باإلضافة إلى ذلك تعتبر القرصنة من أىم عوامل تراجع الشركات التجارية عن استخدام

التقنيات الحديثة وفي ىذا الصدد أكد تيد شادلر ،الباحث في شركة "فوريستير" األمريكية المتخصصة

في بحوث التجارة اإللكترونية ،أن السبب الرئيسي في تراجع عدد كبير من الشركات التجارية عن

استخدام التقنيات اإللكترونية و شبكة اإلنترنت في توسيع قاعدتيا التجارية حول العالم ىو مخاوفيا
من القرصنة وسرقة بطاقات االئتمان التي عادة تكبدىم الخسائر الجسيمة.

**ىل ينجح اإلنترنت في إنقاذ االقتصاد العالمي...؟ الموقع العربي المصري بابWWW.BAB.COM .
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