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ومدى استفادة العالم اإلسالمي منها
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(طبعة تمهيدية)
ملخص البحث
يقصد بالتجارة اإللكترونية إتمام الصفقات والمعامالت بوسائل إلكترونيةة .والتجةارة
اإللكترونية عبارة عن الصفقات والتدفقات المعلوماتية الخاصة بتبادل السلع والخدمات.
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وتعتمةةد التجةةارة اإللكترونيةةة علةةم وسةةائل متعةةددة بعفةةها كةةان معروفةةا مةةن قبةةل
واستخدم منذ زمةن طويةل م ةل التلفةون والتلفزيةون والفةاكضه وبعفةها أك ةر حدا ةة وتطةورا
م ل أجهزة الحاسب اآللي والشبابيك اإللكترونية وشبكة اإلنترنت .وكل هذه األدوات الحدي ةة
ظهرت بففل ال ورة العلمية الهائلة التي حد ت في السنوات األخيرة.
فبففةةل هةةذه األدوات المتعةةددة أصةةبحت توجةةد معةةامالت متطةةورة وحدي ةةةه فنسةةمع
اآلن عن التجارة الصوتية وغيرها من صور المعامالت التجارية الحدي ة.
وهناك مجاالت متعددة يمكن أن تمارض من خالل التجار اإللكترونية من أهمها:
الخدمات المصرفية اإللكترونية خدمة االتصاالت الخةةةةدمات المتخصصةةةةة م ةةةةلو االستشةةةةارات والخةةةةدمات الطبيةةةةة والتعليميةةةةةوالمحاسبية..
 إتمام الك ير من الصفقات التجارية.وتحتل التجارة اإللكترونية الدولية فةي الخةدمات مسةاحات كبيةرة جةدا عبةر الوسةائل
اإللكترونيةه وهم مساحات آخذة في التزايد يوما بعد يوم.
فبففل ال ورة العلمية الهائلة في مجال تكنولوجيا الحاسةبات اآلليةة أصةبث ك يةر مةن
الخدمات قابل للتجارة بعد أن كان غير قابةل للتجةارة مةن قبةله ويشةكل كةل ذلةك عةامال هامةا
في نمو التجارة الدولية.
لقةةد تيسةةرت  -بففةةل التجةةارة اإللكترونيةةة -التجةةارة عبةةر الحةةدود وبصةةورة كبيةةرة
.وذلةةك بففةةل تةةةوافر وسةةائل التسةةةليم اإللكترونيةةة وسةةةهولة تحةةول المنتجةةةات الخدميةةة إلةةةم
معلومات رقمية.
وباستقراء المجاالت المتعددة التةي تعمةل فيهةا التجةارة اإللكترونيةةه فة ن دول العةالم
اإلسةةالمي تسةةتطيع اإلفةةادة مةةن كافةةة مزايةةا التجةةارة اإللكترونيةةة بصةةفة عامةةة باإلفةةافة إلةةم
المجاالت التالية علي مستوى دول العالم اإلسالمم:
أوال :المساعدة في توجيه االست مارات بين دول العالم اإلسالمم
ثانيا :تسهيل وتنشيط التجارة البينية بين دول العالم اإلسالمم.
ثالثا :تسهيل إتخاذ القرارات االقتصادية والمالية.
رابعا :تنشيط األسواق المالية في دول العالم اإلسالمم.
خامسا :تسهيل إتمام المعامالت المصرفية والمالية بين دول العالم اإلسالمم.
سادسا :التعريف باإلسالم عالميا علم نحو يظهر جمال اإلسالم وسماحته.
وهكذا يتفث أن االهتمام بالتجارة اإللكترونيةة يعةد أمةرا الزمةا لتحقيةق فةرورات
التنمية الحقيقية ورفع مستوى معيشة األفراده وزيادة الدخل القومم للدول.
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* * *
مــقـدمـة

مع بداية القرن الحادى والعشرين وبداية األلفية ال ال ة استرعم انتباه الجميةع
بجالء شديد -التقةدم العلمةي المةذهل الةذى ظهةر علةي السةاحة الدوليةةه وهةو بالشةكمرة تطور طويل.
لذلك يدور الحديث اآلن عةن ةورة صةناعية جديةدة قوامهةا المعلوماتيةة بكافةة
عناصرهاه لذلك يسميها البعض بال ورة الصةناعية ال ال ةة ( )1ويسةميها الةبعض اآلخةر
( )
 2بال ورة اإللكترونية.
والغرو ف ن التجارة اإللكترونية تعد مرة حقيقية من مار هذا التقةدم العلمةم
المذهل.
إن السمة الرئيسية التي تميز كل العصور هم دور االختراعات واالكتشافات
العلمية .إنها -وبصفة أساسية -مكاسب ( )3إنتاجية والمسئولة حتم يومنا هذا عن النمو
االقتصادى.
لذلك يالحظ أن الدول التم قطعت شوطا في النمو االقتصادى كؤمريكةا ودول
أوربا واليابانه تجد أساض نموها في هذا الجانب.
إن عمليات االبتكار واإلبداع  -في كل المجاالت -هم المسئولة اليوم بصورة
أكبر مما حدث في نهاية القرن التاسع عشر.
ومن المشاهد أن دول عالمنا المعاصر ال تعةي بمعةزل عةن بعفةها الةبعض
بل ترتبط فيما ب ينها بعالقات اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية و قافية متعددة.
والمالحظ أن العالقات االقتصادية المتبادلة بةين الةدول فةي نمةو مطةرد سةواء
أكان ذلك بسبب الكميات الهائلة من السلع والخةدمات التةم يةتم تبادلهةا بةين الةدول مةن
خالل التجارة الدوليةه أم بسبب األصول المالية المتداولة بين الدوله أم بسبب النشاط
المتعاظم للشركات الدولية متعددة الجنسيات.
والغرو فة ن التجةارة الدوليةة للسةلع والخةدمات ومايترتةب عليهةا تعةد مظهةرا
حقيقيا لالرتباطات التي تنشؤ بين النظم االقتصادية لدول العالم المختلفة.
ويترتةةب علةةم وجةةود التجةةارة الدوليةةة بهةةذا الحج ةم الهائةةله فةةرورة وجةةود
تنظيمات وسسياسات معينة تسهل القيام بالتجارة الخارجية والمةدفوعات الدوليةة التةي
تنشؤ بمناسبتها  .ويجب أن تكون هذه المإسسات من المرونة التي يهئ لها التكيف مع
التغييرات المستمرة في العالقات االقتصادية الدولية.
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ومةن العوامةةل التةةي ينتظةر أن تةةإدى دورا هامةةا فةي نمةةو وازدهةةار التجةةارة
الدولية دخول شبكة االنترنت في مجال التجارة الدوليةة هإذ يتوقةع أن تةإدى إلةم آ ةار
إيجابية متعددة في مجال التجارة الدولية.
ومن المسلم به أن التجارة اإللكترونية سيكون لهةا آ ةار متعةددة علةي التجةارة
في الدول المتقدمة والدول الناميةه وكذلك علي دول العالم اإلسالمم.
ومةةن المنتظةةر أن تةةإدى التجةةارة اإللكترونيةةة خةةدمات متعةةددة فةةي مجةةاالت
مختلفة من المؤمول أن تكون لها آ ار إيجابية علي دول العالم أجمع.
وعلم هدى ما تقدم جاءت خطة البحث علي النحو التالمو
المبحث األول :التعريف بالتجارة اإللكترونية وأدواتها.
المبحث الثانى :مجاالت التجارة اإللكترونية.
المبحث الثالث :آ ار التجارة اإللكترونية.
المبحثثثث الرابثثث  :مةةةدى تةةةوافر مقومةةةات التجةةةارة اإللكترونيةةةة فةةةم العةةةالم
اإلسالمم.
المبحث الخامس :مدى استفادة العالم اإلسالمم من التجارة اإللكترونية.
المبحث األول
التعريف بالتجارة اإللكترونية وأدواتها

تم ل التجارة اإللكترونية أهمية كبيرة في العالقات االقتصادية والمالية سةواء
أكان ذلك علي المستوى القومم أم الدولمه لدرجة قيل معها( )4أن التجارة اإللكترونية
ستكون أهم حدث اقتصادى مع بداية القرن الحادى والعشرين .
وسنتناول في هذا المبحث التعريف بالتجارة اإللكترونية وأهم أدواتهةا وذلةك
فم مطلبين:
المطلب األول :التعريف بالتجارة اإللكترونية
المطلب الثانى :أدوات التجارة اإللكترونية
المطلب األول والتعريف بالتجارة اإللكترونية

لةةةم تعةةةد التجةةةارة اإللكترونيةةةة شةةةيئا جديةةةداه وذلةةةك بعةةةد أن زادت المبةةةادالت
اإللكترونية زيادة كبيرة في السنوات األخيرة السيما في الدول المتقدمة.
ويقصد بالتجةارة االلكترونيةة ( - )5فةي مفهومهةا الواسةع -المبةادالت التجاريةة
التي تتم عن طريق وسائل إلكترونية.
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وعلي ذلةك تشةمل التجةارة اإللكترونيةة جميةع المبةادالت اإللكترونيةة المتعلقةة
بالتجارة .بعبارة أخرى ( )6الصفقات والتدفقات المعلوماتية الخاصة بالسلع والخدمات.
وبالتةةالي فهةةم تشةةمل العالقةةات بةةين الشةةركات المختلفةةةه وبةةين الشةةركات والةةوزارات
واإلدارات الحكوميةةةه وبةةين الشةةركات واألفةةراد ...وذلةةك باسةةتخدام األشةةكال المتعةةددة
لإلرسال واالتصال اإللكتروني م لو الهاتف و التلفزيون و شةبكات الحاسةب اآللةي و
االنترنت.
وتشمل التجارة اإللكترونية ال ة أنواع مختلفة من الصفقات هي()7و
أ -تقديم خدمات االنترنت نفسهاه أى تقديم طرق الوصول لهذه الشبكة بالنسبة
لرجال األعمال والمستهلكين0
ب -التسليم االلكتروني للخدمات ه بما يعني تسليم صفقات المنتجات الخدمية
للمستهلك في شكل معلومات رقمية0
جـ – استخدام االنترنت كقناة لتوزيع الخدماته وعن طريقها يتم شراء السةلع
عبر الشبكةه ولكن يتم تسليمها بعد ذلك للمستهلك في شكل غير الكتروني0
وهكذا تساعد التجارة اإللكترونية علم إمكانية إتمةام الصةفقات التجاريةة دون
حاجة إلم انتقال الطرفين والتقائهما في مكان معينه وإن لةم يةتم إتمةام الصةفقة فيكفةي
أن يتم التعريف بها تعريفا كامال وذلك من خالل أجهزة الحاسب اآلليه وبذلك يتوفر
الك ير من الجهد والوقت والمال(0)8
وبعبةةارة أخةةرى ف نةةه بففةةل أجهةةزة الحاسةةب اآللةةي لةةن تكةةون سةةوق التج ةارة
الخارجية مقصورة علم منطقة جغرافية معينةه بل ستمتد وتتسع لتغطم السةوق كافةة
( )
أنحاء المعمورة0وهكذا تصبث التجارة اإللكترونية أداة  9جديدة للتوزيع.
والمالحظ اآلن أن هنةاك موجةة هائلةة مةن التطةور التكنولةوجي تجتةا جميةع
الدول المتقدمة تكنولوجيا وتنسحب بآ ارها كذلك علم الدول الساعية للنموه وكل هةذا
يقطع بمولد نظام اقتصادي جديد يشهد العالم بوادره ويإ ر علم مجتمعاته0
لذلك تعد المعلوماتية اليةوم فةي ظةل التغيةرات التكنولوجيةة المتطةورة أسةاض
االقتصاد الحديث وعماده0
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فةةةةالتطورات العلميةةةةة الحدي ةةةةة تةةةةرتبط ارتباطةةةةا و يقةةةةا بؤنظمةةةةة المعلوماتيةةةةة
واالتصاالت 0وتعتمد المعلوماتية في انتشارها علم أنظمة المعلومةاته فكلمةا تقةدمت
هذه األنظمة وارتقته أتتيث للمجتمع أن ينمو ويتطور ويتقدم 0وأصبث من المسةلم بةه
اآلن أن برامج المعلومات تعد قيمة غير تقليدية نظرا السةتعماالتها المتعةددة فةي كافةة
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصناعية0
والشك فم أن المعلوماتية تتكلف مبالغ كبيرة إلنتاجها ( )10ه إال أنهةا تسةتخدم
استخدامات عديدة وفي مجاالت مختلفة مما يإدى إلم تعويض ماينفق عليهةا وبزيةادة
كبيرة.
()11
وهذه القيمة المتميةزة لبةرامج المعلومةات تجعلهةا محةال للتةداول فةي سةوق
يدور فيها الصراع حول مبالغ هائلة(0)12
وترجع أهمية سوق المعلوماتية إلي تنوع التطبيقات المعلوماتية المنتشرة في
كافة المجاالت ذات البعد االقتصادي والمالي ه فهي تستخدم اآلن في مجال
المعامالت التجارية واألعمال المصرفية وإدارة المرافق القومية الكبرى0
()13
إنةه
وفةي تصةوير رائةع آل ةار المعلوماتيةة يقةول "Angus J.Kennedy
بففل اإلنترنت ف نه يتوافر أمامك  100مليون مستشةار يكونةون تحةت تصةرفكه بةل
إنك تستطيع ان تجد اإلجابة عن كل سإال يراودك ه إنك تستطيع أن ترسل رسةائلك
إلةةم كةةل العةةالم وتسةةتقبلها فةةي ومفةةة  0كةةذلك ف نةةه يمكنةةك أن تقةةرأ وتكتةةب وتسةةمع
الموسيقم وتزور ما يروق لك من معارض فنيةة فةي أنحةاء المعمةورة  000وبالجملةة
ف نك تستطيع أن تقف علم كل أخبار العةالم بكةل اللغةاته بةل تسةتطيع أن تقابةل أناسةا
ك يرين من كل دول العالم000
وأمةةام هةةذا التعةةاظم لدورالمعلوماتيةةةه فة ن الةةدول توليهةةا اهتمامةةا كبيةةراه لةةذلك
قيل -وبحق -أن المعلوماتية ستعيد تشكيل حياة اإلنسان فةي القةرن القةادم فةي مجةاالت
عديدة منها التجارة اإللكترونية 0وبعبارة مختصةرة سةتكون المعلوماتيةة هةي الحاكمةة
في حفارة القرن الحادي والعشرين.
المطلب ال انيو األدوات الرئيسية للتجارة اإللكترونية

باسةةتقراء تعريةةف التجةةارة اإللكترونيةةة يتفةةث أنهةةا تةةتم عةةن طريةةق وسةةائط
إلكترونية  .وهذه الوسائط تتم ل فم أدوات متعددة بعفها معروف من قبل واسةتخدم
منذ زمن طويل م ل التلفون والتلفزيون والفاكضه وبعفها أك ر حدا ةة وتطةورا م ةل
أجهزة الحاسب اآللي والشبابيك اإللكترونية في البنوك واإلنترنته وكل هةذه األدوات
ظهرت بففل ال ورة العلمية الهائلة التةي حةد ت فةي السةنوات األخيةرة .وبففةل هةذه
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األدوات المتعددة أصبحت توجد معامالت متطورة ه فنسمث اآلن عن الشراء ( )14عن
و (Voice
طريةق التلفـــةـون ويسةةمم بالتجـــــةـارة الصوتـيــــــــــةـة )Telechat
commerceوغيرها من المعامالت التجارية الحدي ة.
ورغم تعدد األدوات الرئيسية التي تعتمد عليها التجارة اإللكترونية ف نه يمكن
القول بؤن هناك ست أدوات رئيسية تعتمد عليها التجارة اإللكترونية تتم ل في:
 -1التلفون
 -2الفاكض
 -3التلفزيون
 -4نظم الدفع والتحويل اإللكترونم
 -5أجهزة اإلرسال اإللكتروني
 -6االنترنت
ونوفةةةث فيمةةةايلم طبيعةةةة الةةةدور الةةةذى تإديةةةه كةةةل أداة فةةةم مجةةةال التجةةةارة
اإللكترونية وذلك علي النحو التالم:
أوال :التلفون:
يعةةد التلفةةون مةةن األدوات المسةةتخدمة منةةذ زمةةن طويةةل ( )15ويعةةد هةةو األداة
()16
األك ةر اسةتخداما فةي مجةال التجةارة اإللكترونيةة .ويقةدر عةدد المشةتركين بحةوالي
مليار خط واشتراك في التلفون في العالم.
ويسمث التلفون بعمل دعاية لك ير من السلع والخدمات السيما أنه يتمتع بميزة
االستعمال الميسور للك ير من األفراد.
ورغةةم األهميةةة التةةي يحتلهةةا التلفةةون فةةي مجةةال التجةةارة اإللكترونيةةة إال أنةةه
اليصلث لالستخدام أحيانا في إتمام المبادالت التي تستلزم تسليم مسةتندات معينةةه ممةا
يحتم االعتماد علم أدوات أخرى م ل الفاكض.
ثانيا :الفاكس:

يهيةةئ الفةةاكض حةةال سةةريعا بوصةةفه طريقةةة لنقةةل المسةةتندات بالنسةةبة لرجةةال
األعماله وتتم ل الميزة األولي للفاكض في أن هذه اآللةة تحةل محةل خةدمات البوسةطة
التقليديةةة فةةي إمكانيةةة توصةةيل المسةةتندات بسةةرعة كبيةةرة .كمةةا أن الفةةاكض بةةه إمكانيةةة
االحتفاظ بالمراسالت التجارية.
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ويمكةةن عةةن طريةةق الفةةاكض إتمةةام الك يةةر مةةن المبةةادالت واإلعالنةةات وتبةةادل
أوامر الدفع وبعض الصور الخاصة بالمبادالت.
ثالثا :التلفزيون:

يلعب التلفزيون دورا جوهريا في مجال التجارة اإللكترونية  .ويقةدر الةبعض
( )17بؤنه يوجد حوالي مليار مشاهد يتعرفون علةم مشةترواتهم عبةر التلفزيةونه ولكةن
يبقم أن التلفزيون وسيلة مشاهدة فقط .وعلم الرغم أن التلفزيون يعتبر أك ر انتشارا
مةةن التلفةةون ه إال أن أحةةد القيةةود التةةي تةةرد علةةي التلفزيةةون -بوصةةفه وسةةيلة تتعلةةق
بالتجارة اإللكترونية -هو أن إتمام الصفقات من خالله يحتاج لمراحل متعددة.
رابعا :نظم الدف اإللكترونى:

يترتب علي استخدام نظم الدفع اإللكترونم في مجال التجارة اإللكترونية حث
التجارة اإللكترونية علي التقدم واالزدهار بشكل كبير .ويترتب علي ذلك بالتبعية نمو
سةةوق البطاقةةات اإللكترونيةةة  .إن نظةةم الةةدفع اإللكترونيةةة ودفةةع النقةةود عبةةر الشةةبابيك
اإللكترونيةةة فةةي البنةةوكه وبطاقةةات االئتمةةان والبطاقةةات الذكيةةة كلهةةا تشةةكل جانبةةا مةةن
التجارة اإللكترونية.
والتسةةتخدم نظةةم الةةدفع اإللكترونةةم فةةم اإلرسةةال واالسةةتقبال فقةةطه ولكنهةةةا
تستخدم حاليا كؤدوات رئيسية سواء في التجارة اإللكترونية أم التقليدية .
والمالحةظ فةي السةةنوات األخيةرة أن البطاقةةات أصةبث لهةا قةةدرات هائلةة علةةم
تخزين المعلومةات ه وبصةفة خاصةة البطاقةات المسةماة بالبطاقةات الذكيةة .وأصةبحت
هذه البطاقات منتشرة بصورة كبيرة في الدول المتقدمة م ل أوربا والواليةات المتحةدة
األمريكية .إذ يشيع اآلن استخدام م ل هةذه البطاقةات فةي البيةع والشةراء وهةم مةزودة
بحد أقصم اليمكن الشراء بعده وذلك حتم تتوفر ال قة في م ل هذه األدوات وتنتشةر
البطاقات كذلك في مجاالت ك يرة م ل بطاقات الهاتف وغيرها.
خامسا :نظام اإلرسال االلكترونى:
يةةإدى نظةةام اإلرسةةال اإللكترونةةي إلةةم تسةةهيل تبةةادل المراسةةالت وسةةرعتهاه
وبالتالم يسةهل إتمةام المعةامالت التجاريةة بةين المشةروعات بعفةها الةبعضه وتكةون
محصلة كل ذلك توسع التجارة وازدهارها عبر اإلنترنت .ويعد اإلرسال اإللكتروني-
اآلن -أحد األدوات الرئيسية للتجارة اإللكترونية.
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ويسمث هذا النظام ألجهةزة الحاسةب اآللةي الموجةودة فةي مشةروعات مختلفةة
بتبادل الو ائق والمستندات والمعلومات دون تدخل من جانب اإلنسةان .ويترتةب علةم
اسةةةتخدام هةةةذه األداة تقليةةةل النفقةةةات عمومةةةاه وفةةةم المقابةةةل سةةةرعة إتمةةةام العةةةرضه
والتسجيله وطلب البفاعة...
()18
ويترتب علم اسةتخدام نظةم اإلرسةال اإللكترونةي تخفةيض النفقةات مةن 5
إلي  %20وكسب  %50من الوقةت المخصةص إلتمةام اإلجةراءات وقةد أمكةن تعمةيم
هةذا النظةام فةي قطاعةات متعةددة م ةةل إدارات الجمةارك ممةا أدى إلةم تسةهيل التجةةارة
الدولية.
سادسا :اإلنترنت
اإلنترنةةت ()19و شةةبكة عالميةةة (علةةم نطةةاق عةةالمم) مةةن الشةةبكات الحاسةةوبية
المختلفةةة المتصةةل بعفةةها بةةبعض بواسةةطة وصةةالت اتصةةاالت بعيةةدة .وهةةذه الشةةبكة
مكونةةةة مةةةن منظمةةةات ومإسسةةةات متنوعةةةة تشةةةمل الةةةدوائر الحكوميةةةة والجامعةةةات
والشةركات التجاريةةة التةةم قةةررت السةما لالخةةرين باالتصةةال بحواسةةبها ومشةةاركتهم
المعلومةةةات .ويعةةةود إلةةةم كةةةل منظمةةةة أو مإسسةةةة أمةةةر تجديةةةد أسةةةض عةةةرض هةةةذه
المعلومات .مقابل ذلك يمكن لهذه المإسسات استعمال معلومات مإسسةات ومنظمةات
أخرى .واليوجد مالك حصرى لإلنترنت ه وأقرب مايمكن أن يوصف بالهيئة الحاكمة
لإلنترنت هو العديد من المنظمات الطوعية م ل جمعية اإلنترنةت أو الفريةق الهندسةم
المساند لإلنترنت .
ونظةةةةرا ألن اإلنترنةةةةت يلعةةةةب دورا هامةةةةا فةةةةي مجةةةةاالت متعةةةةددة للتجةةةةارة
اإللكترونيةةةه ف ة ن غالبيةةة الدراسةةات ( )20المتعلقةةة بالتجةةارة اإللكترونيةةة تهةةتم بدراسةةة
تطور اإلنترنت ووظائفة وأ ره علي التنمية االقتصادية.
لقد بدأت أهمية اإلنترنت في التزايد منذ السةتينيات حيةث بةدأ كوسةيلة أساسةية
في االتصاالت ()21ه ويرجع الففل للعالم  Paul Paranفي اكتشافه عام 1962ه وفي
( )
عام  22 1969وجدت شبكة باسم : ARRANET(Advanced Research project
) Agency Networkتؤسسةت بةين أربةع جامعةات أمريكيةة بمسةاعدة وزارة الةدفاع.
ومن بعدها استطاع الك ير من المستخدمين استعمال الشبكة  .وبعد ذلك ذاع استخدام
اإلنترنةت فةي العةالمه ففةي ( )23عةام  1997اتفةث أن أك ةر مةن  110دولةة فةي العةةالم
تستخدم شبكة اإلنترنت.
وفم عام  1998قدر عدد المستخدمين لإلنترنت بحوالي  147مليون مستخدم
علي مستوى العالمه وقد زاد هذا العدد ليكون في عةام  2000حةوالي( 300 )24مليةون
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مستخدم علي المستوى الدولم .وسيترتب علي شيوع استخدام اإلنترنةت نمةو التجةارة
اإللكترونية وازدهارهةا ه ومةن المتوقةع أن يصةل حجمهةا إلةي  2أو  %3عةام 2001
وستشكل حوالي  % 14من كل نفقات االستهالك عام .2007
وعلةةةي ذلةةةك يمكةةةن القةةةول  -بحةةةق -أن اإلنترنةةةت سةةةيكون أداة فعالةةةة متعةةةددة
االسةةتخدامات إلتمةةام العمليةةات التجاريةةة .انةةه يسةةمث ب تمةةام الك يةةر مةةن العمليةةات عبةةر
الشبكة سواء كانةت بةين المنتجةين أم المسةتهلكين وكةذلك بةين الةدول بعفةها وبعةض.
فعلي سبيل الم ال بعد رإية للشخص إلعالن ما عبر اإلنترنت ف ن المسةتهلك فةم أيةة
دولة يستطيع أن يطلبه فورا عبر اإلنترنت.
وقةةدر عةةدد المسةةتخدمين لإلنترنةةت لشةةراء منتجةةات فةةي فرنسةةا عةةام 1994
بحةةوالي مليةةون شةةخص وفةةي المقابةةل كةةان هنةةاك أك ةةر مةةن 000ر 8000شةةخص فةةي
أمريكا ( )25وفي تقدير تم لحجم استخدام اإلنترنت تبين أن فرنسا ( )26قد حصلت علم
 20درجة من  200ه بينما حصلت الواليات المتحدة األمريكيةة علةم 120درجةة فةي
هذا المجال.
وباإلفافة إلم ما سبق ف ن استعمال اإلنترنت في مجاالت معينة يعد أرخص
من غيره من الوسائل ه ففال عن أنه يعد أداة تسلية للك ير من الناض(.)27
وأمام األهمية المتعاظمة لإلنترنت ف ن االتجاهات العلمية الحدي ة تسعم نحةو
تحسينه وتقليل تكاليف إنتاجه واستخدامه ه ففةال عةن وفةع األطةر القانونيةة الكفيلةة
بحسن استخدامه وحمايته.
وفي النهاية تجدر اإلشارة إلي أن كل أدوات التجارة اإللكترونية مستمرة فةي
التطور والنمو واالزدهار.
المبحث ال انم
مجاالت التجارة اإللكترونية

بففل األدوات المتقدمة والمتعددة التي أصبحت متاحةة لالسةتخدام فةم مجةال
التجارة اإللكترونية ف نه أصبث من الممكن أن توجد مجاالت متعددة يمكن أن تمارض
من خالل التجارة اإللكترونيةه من أهمها (.)28
الخدمات المصرفية اإللكترونية:
يعةةد إتمةةام الخةةدمات المصةةرفية إلكترونيةةا مةةن أقةةدم المجةةاالت التةةي تةةتم فيهةةا
التجةةارة اإللكترونيةةةه وهةةي تتقةةدم بشةةكل متزايةةده ويةةتم إتمةةام معظةةم الصةةفقات الماليةةة
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الكترونيةةا 0والمالحةةظ أن قلةةة مةةن البنةةوك العالميةةة الرئيسةةية هةةي التةةي تقةةدم الخةةدمات
المصرفية بصورة مباشرةه ولكن من المتوقع أال يستمر ذلك الوفع ك يةراه حيةث أن
تكلفة إتما م الصفقة بالطريقة التقليدية إنما تقدر بؤك ر مةن مائةة فةعف تكلفةة اسةتخدام
اإلنترنت0
وفةةي هةةذا اإلطةةار ف نةةه يةةتم تعةةديل ك يةةر مةةن االستشةةارات الماليةةة والخةةدمات
الشخصية بحيث تتالءم مع التسليم اإللكتروني0
وتعد الواليات المتحدة األمريكية من أكبر الدول التي يةتم فيهةا االعتمةاد علةم
الكروت اإللكترونية في إتمام الصفقات عموماه لقد وصل متوسط عدد الحةاالت التةي
تمت بذلك إلم حوالي  370بليون حالة في السنة0
الخدمات المالية اإللكترونية:

كذلك تسةاهم المعلوماتيةة بةدور كبيةر فةي مجةال الخةدمات الماليةة 0فالخةدمات
المالية توجد مةن أجةل حمايةة األمةوال واسةت مارها وإدارتهةاه ومةدى الخةدمات الماليةة
كبير من البنك الشخصي إلدارة االست مارات الدولية المعقدة 0وتقوم أنظمة الدفع بنقل
المال من المشترين إلم البائعين ه وابسط نظام هةو التبةادل المةادي للنقةده ولكةن حجةم
وتعقةةد الصةةفقات  -حتةةم علةةم المسةةتوى الشخصةةي-لةةه طةةرق متعةةددة لنقةةل األمةةوال
لألغةةراض التجاريةةة فةةي الشةةبكات والةةديون المباشةةرة وكةةروت االئتمةةان والصةةناديق
اإللكترونية وغيرها الك ير0
ويالحظ ان معظم األمور المتعلقة باألنظمة المالية وأنظمةة الةدفع تتشةابك مةع
المجاالت الهامة لسياسةة الحكومةةه والةنظم واللةوائث ه السةيما المتعلقةة بتةدفق العملةة
ومخاطر العميل 0وت يةر التجةارة اإللكترونيةة( )29الك يةر مةن األمةور الجديةدة فةي هةذا
الصدد حيث إنها ال تتطلب فقط طرقا جديدة لألنشةطة الماليةة التةي سةبق تنظيمهةا مةن
قبل والتي توجد السياسات من أجلهاه ولكنها تحدد عددا مةن المواقةف والحةاالت التةي
ال يوجةد لهةةا حاليةةا نظةام مراقبةة إال بشةةكل تطةوعي 0وفةةي بعةةض الحةاالت قةةد تففةةل
الصةةناعة اتخةةاذ المراقبةةة الداخليةةة ه ولكةةن فةةي حةةاالت أخةةرىه خاصةةة عنةةدما يكةةون
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فروريا زرع ال قة بين الك ير من المصالثه قد يكون التنظيم الخارجي أمرا مطلوباه
وسةةوف تصةةبث متطلبةةات التنظةةيم الخةةارجي وافةةحة اك ةةر مةةن ذي قبةةل مةةع اكتسةةاب
الخبرة التنافسية في السوق االلكتروني0
وفةةةي بيئةةةة التجةةةارة اإللكترونيةةةة ه يمكةةةن الحصةةةول علةةةم الخةةةدمات الماليةةةة
والمنتجات المالية (الصةرافةه التةؤمين االسةت مار  00الة)) مةن أى مكةان ه ويمكةن أن
يكةةون مةةن الصةةعب علةةم مسةةتخدم هةةذه الخةةدمات أن يفةةمن أن المةةوردين قةةانونيون
ورسميونه أو انه يقيم مستوى المخاطر التي قد تكون هناك 0وفي السوق اإللكتروني
قد يعتقد العميل انه اشترى منتجا من شركة مسجلة في بلده (وبالتالي تخفع لقوانينها
ولوائحها)ه ولكنةه يكتشةف ان المنةتج جةاء مةن الخةارج ويحمةل عالمةة الشةركة ولكةن
يخفع لنظام مختلف من الرقابة وال توجد فمانة لهه وتتفاوت اللةوائث الماليةة ك يةرا
من بلد إلم آخر ولكن الحقوق وااللتزامةات ال تقبةل التحويةل مةن بلةد إلةم آخةره وهةذا
الوفع ال يوحد فقط المخاطر للعميله ولكنه أيفا يحد مةن فةرص شةركات الخةدمات
المالية لتطوير األسواق العالمية باستخدام التجارة اإللكترونية0
ومع أن هناك أم لة بدأت بالفعل فةي الظهةور السةتخدام العمةالت اإللكترونيةة
التةي يطلـــــةـق عليــةـها " cyber cashأو  "e- cachاى النقـــــــةـود اإللكترونيةة -
لتسوية الحساباته إال أن قيام المإسسات المالية من القطاع العام والخاص بعمل واحد
متفق عليه قد يكون فروريا ألمن أنظمة التسوية اإللكترونية بحيث يكون للمشةترين
والبائعين قة فةي بعفةهم الةبعض 0وعلةم أحةد المسةتويات يكةون نظةام الةدفع مشةكلة
ألمن الشبكة حيث يجب أن ي ق األطراف المتعاقدة فةي أن انتقةال األمةوال لةن يتحةول
لمسار آخر وأن المبلغ المستلم سيكون هو المبلغ المتفةق عليةهه وربمةا يمكةن اسةتخدام
ا لكتابة بالشةفرة لزيةادة امةن الةدفعه ولكةن أنظمةة الةدفع تخفةع لمزيةد مةن اإلجةراءات
االقتصادية والقانونية0
والمسةةؤلة الجوهريةةة بالنسةةبة للصةةفقات االسةةتهالكية هةةي مشةةكلة القةةدرة علةةم
تنسيق المبالغ المالية مع اك ر طرق الدفع التي تراعي التكلفةه أن جميةع أنظمةة الةدفع
تشمل التكاليف التي يجب استعادتها بطريقة ماه وبالنسبة لصناعة كةروت االئتمةان ه
كانت هنةاك دائمةا موائمةة بةين أربةا االئتمةان وتكةاليف الصةفقات بمةا يمكةن الكةارت
نفسه من استخدامه في الصفقات الكبيرة والصةغيرةه ومةع ذلةك فالتكةاليف اكبةر نسةبيا
من المبالغ الصغيرة من المبالغ األكبره وحيث إن متطلبات الدفع للتجارة اإللكترونيةة
أصبحت متنوعة ومعقدة ه ف ن هناك حاجة لطرق جديدة للوفاء بتكاليف أنظمة الةدفعه
وخدمات الدفع اإللكتروني متاحة بالفعةل لتقليةل التكةاليف اإلداريةة لتنةاول المةدفوعات
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اإللكترونية الصغيرة0
ومع أن أنظمةة الةدفع يمكةن ان تحةتفظ بدرجةة كبيةرة مةن السةرية ه إال أنةه ال
يوجد نظةام حةالي يةوفر السةرية الكاملةةه وهنةاك متطلبةات قانونيةة وتجاريةة لمراجعةة
أنظمة الةدفع  -م ةل فةمان إمكانيةة تحديةد المصةدر والمسةار وجهةة كةل مبلةغ مةالي ه
وهناك قلق متزايد من ان التجارة اإللكترونية يمكن أن تزيد مةن فةرص اإلجةرامه فةي
انتقال األموال بطريقة غير قانونية من مكان إلم مكان واالشتراك في غسل األمواله
وتتزايةةد هةةذه المخةةاوف مةةن سةةما بعةةض التكنولوجيةةات الجديةةدة وتكنولوجيةةا العملةةة
اإللكترونية التي تعتمد علم الكةارت بة جراء صةفقات سةرية تمامةاه ويخةاف البةائعون
من أن مشكالت األمن في أنظمة الدفع السري قد تمنع نموهم0
ويعتقد الك يرون حاليا ان الدفع بالعملة اإللكترونيةة التةي تعتمةد علةم الكةارت
بشةةكل سةةري لةةن يسةةتخدم إال فةةي الصةةفقات الصةةغيرة ه واك ةةر مةةن هةةذا فمةةن خةةالل
تكنولوجيا الكارت الذكي قد تفع بعض الحكومات قيودا ابتة علةم المبةالغ المسةمو
بصرفها في الكروت النقدية وعلم المبالغ التي يسمث بعبورها الحدوده وإحدى النتائج
العملية المعلنة فيما يتعلق بالدمج الحديث لما ستر كارت( )30ومةودنكض (شةركة ماليةة
إلكترونية)ه هو أن دمج أنظمة الةدفع الفةوري والمةدين قةد يزيةد مةن المراجعةة الماليةة
للصفقات الصغيرة وفقا للحدود التي يفعها المشرعون القوميون0
واألهم من كل هذا ه هو أن وفع هذه المفاهيم الجديدة الخاصة بالدفع
والمتعلقة بالنظام المالي القائم حاليا غير وافحةه والمفمون االقتصادي والقانوني
األك ر اتساعاه والذي قد يعمل (ولو جزئيا) خارج نظام الصرف ليض وافحا تماما
كذلكه وهما لهما أهمية كبرى للسياسات المالية والنقدية وتحديد القرارات المالية0
 الخدمات المتخصصة:وتشمل جميع أنواع االستشارات والخدمات الطبية والتعليمية والمحاسبية000
فكةةل هةةذه الخةةدمات أصةةبحت متاحةةة وبشةةكل كبيةةر عبةةر اإلنترنةةت 0وأى خدمةةة تعتمةةد
عموما علم المعلومات من المحتمل أن تلحق نفسها بالخدمة اإللكترونيةةه ففةال عةن
ان وصول اإلنترنةت لألفةراد والشةركات الصةغيرة مةن المحتمةل أن يزيةد مةن قةدرتها
وسيساعد األعمال التجارية الصغيرة علم المنافسة في األسواق العالمية0
وهناك منتجات يمكةن تسةليمها إلكترونيةا وم الهةا الخةدمات الطبيةة والتعليميةة
حيث يتم طلبهةا ودفةع منهةا علةم الخةط 000وهنةاك سةلع وخةدمات ال يمكةن تسةليمها
إلكترونيةةاه ولكنهةةا تسةةلم للمسةةتهلك بشةةكل ملمةةوض 0وتعةةد المرحلةةة اإللكترونيةةة لهةةذه
الصةةفقات نوعةةا مةةن خةةدمات التوزيةةع  0وينصةةب الجةةزء األكبةةر مةةن هةةذا النةةوع علةةم
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األعمةال التجاريةة 0فالشةركات تبيةع وتشةةتري بصةورة متزايةدة باسةتخدام الخةطه لكةةن
التسويق اإللكتروني بواسطة المستهلك العادي يتزايد أيفا0
ومن الناحية القانونية:
ف ن شراء السلع بهذه الطريقة ال يختلف عن طلب السلع ودفع منها بالتليفون
او البريد ه واذا كانت السلع المطلوبة يتم استيرادهاه ف ن االستيراد يخفع للتعريفةات
المفروفة وااللتزامات األخرى التي تفرفها الجات(0)31
الخدمات التي ال تسلم إلكترونيا:
وهي تتم علم اإلنترنت بصورة كبيرةه وم الهةا و حجةز تةذاكر السةفر وحجةز
الفنةةادقه والمالحةةظ ان بيةةع وتسةةويق خةةدمات النقةةل الجةةوي وخةةدمات نظةةام الحجةةز
بةةالكمبيوتر همةةا نوعةةان مةةن القطاعةةات الفرعيةةة لصةةناعة النقةةل الجةةوي التةةي تغطيهةةا
الجاته وهي تعتمد بصورة كبيرة علم الوصول لإلنترنت 0
خدمات االتصاالت:
تعةةد خدمةةة االتصةةاالت جةةزءًا أساسةيًا مةةن أسةةض التجةةارة اإللكترونيةةة وتةةزداد
أهميتها مع التقدم المذهل الحاصل فيها وتوسع مجاالتها.
ومةةةن المنتظةةةر أن تمتةةةد التجةةةارة اإللكترونيةةةة لمجةةةاالت متعةةةددة م ةةةل مجةةةال
الصحافة والمجال السياحم وغيرها من المجاالت.
ومن المالحظ أن تجارة الخدمات تزداد بصورة كبيرة علم المستوى الدوليه
فهةةةي تم ةةةل ربةةةع التجةةةارة العالميةةةة ( )32ه وتةةةزداد بشةةةكل ابةةةت كنسةةةبة مةةةن النشةةةاط
االقتصادي ه حيث بلغت اآلن اك ةر مةن  %60مةن إجمةال النةاتج القةومي فةي الةدول
المتقدمة وحوالي ل ي التوظيف الكلي0
وتحتةةل التجةةارة اإللكترونيةةة الدوليةةة فةةي الخةةدمات مسةةاحات كبيةةرا جةةدا عبةةر
الوسائل اإللكترونية وهةي مسةاحات آخةذة فةي التزايةد يومةا بعةد يةوم 0فبففةل ال ةورة
العلمية الهائلة في مجةال تكنولوجيةا الحاسةبات اآلليةة اصةبث ك يةر مةن الخةدمات قةابال
للتجارة بعد ان كان غير قابل للتجارة من قبله ويشكل كل ذلةك عةامال هامةا فةي نمةو
التجارة والتنمية العالمية0
ولقد تيسرت التجارة عبر الحةدود بصةورة كبيةرة وذلةك بففةل تةوافر وسةائل
التسليم اإللكترونية وسهولة تحول المنتجات الخدمية إلم معلومات رقمية0
إن التجةةارة اإللكترونيةةة تعةةد وسةةيلة متميةةزة للوصةةول إلةةم األسةةواق العالميةةة
بسرعة مذهلة وبنفقات قليلة0
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كما أنها تعين علم توفير فرص وإمكانيات لعرض السةلع والخةدمات لةم تكةن
موجةودة مةن قبةل 0ان التقةدم المةذهل فةي مجةال الحاسةبات اآلليةة وبةرامج المعلومةات
يساعد علم ازدهار التجارة اإللكترونية بصورة مستمرة0
وبالجملة ف ن االهتمام بالتجارة اإللكترونية يعد أمرا الزما لتحقيق فرورات
التنمية الحقيقية ورفع مستوى معيشة األفراده وزيادة الدخل القومي للدول0
أهمية التجارة اإللكترونية للقطاع الحكومي:
من المالحظ ان االستخدام المتزايد للتكنولوجيا اإللكترونيةة سةيكون لةـه تةؤ ير
هةام علةم مشةتريات القطةاع الحكةةومي 0فاالسةتخدام المتزايةد للتكنولوجيةا اإللكترونيةةة
سةةةيغير ( )33مةةةن إجةةةراءات الشةةةراء الحكةةةومي ه حيةةةث أن الطريةةةق سةةةيكون مفتوحةةةا
لإلعالن اإللكتروني والتؤهل والعطاءات واالختيار 0والدفع  000وفي حاالت معينةة
التسةةليم 0وبصةةرف النظةةر عةةن إجةةراءات الش ةراء الحكوميةةة التقليديةةةه ف ة ن الوسةةائل
اإللكترونيةةة قةةد تفةةتث طرقةةا جديةةدة للقيةةام بعمليةةة الشةةراء مةةن خةةالل إجةةراءات التؤهيةةل
اإللكترونيةةة التةةي يمكةةن أن تسةةهل مةةن العطةةاءات واختيةةار المنتجةةات مةةن الكتالوجةةات
اإللكترونية0
وينبغةم التؤكيةةد علةةي دور الحكومةةة فةةي مجةةال التجةةارة اإللكترونيةةة إذ سةةيظل
للحكومةةات دورا مهمةةا تإديةةه فةةي هةةذا المجةةاله فعلةةي الحكومةةات ( )34أن تقةةوم ب عةةداد
البنيةةةة األساسةةةية الالزمةةةةه ودعةةةم المبةةةادرات الفرديةةةةه وتحمةةةل المسةةةئوليات تجةةةاه
المستهلكين والعمل علم المحافظة علي مواردها المتحققة فم هذا المجال.
المبحث ال الث
آ ار التجارة اإللكترونية

تعد التجارة اإللكترونية م اال ملموسةا للظةاهرة التةم تتعةدد جوانبهةا وآ ارهةاه
فتستطيع التجارة اإللكترونية أن تساعد علم تحقيق آ ار اقتصادية مرغوبةه كذلك من
المنتظةةر أن تةةإدى التجةةارة اإللكترونيةةة إلةةم تسةةهيل التجةةارة الدوليةةة بصةةورة كبيةةرة ه
ففال عن الجوانب السياسية للتجارة اإللكترونية:
ونتناول فيمايلم توفيث آ ار التجارة اإللكترونية وذلك علي النحو التالم:
المطلب األول :اآل ار االقتصادية للتجارة اإللكترونية
المطلب الثانى :الجوانب السياسية للتجارة اإللكترونية
المطلب الثالث :العالقة بين التجارة الدولية والتجارة اإللكترونية
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المطلب األولو اآل ار االقتصادية للتجارة اإللكترونية

مةن المنتظةةر أن تفةةتث التجةةارة اإللكترونيةةة آفاقةةا متعةةددة ومجةةاالت ك يةةرة مةةن
أهمها المجال االقتصادي .ومةن المةؤمول أن يكةون للتجةارة اإللكترونيةة آ ةار متعةددة
ومرغوبةةة علةةم جوانةةب اقتصةةادية متعةةددة .ويكفةةم فةةي هةةذا الصةةدد اإلشةةارة إلةةم أنةةه
()35
بففل التقدم العلمم المذهل في هذا المجال استطاعت الواليات المتحدة األمريكية
أن تحقق معدل نمو سنوى يزيد عن %.4
ولتقييم األهمية االقتصادية للتجارة اإللكترونية علةي نحةو صةحيثه ينبغةم أن
ً
مقصودا بها الدفع من خالل بطاقةات
يتحدد المقصود بها علي نحو دقيقه ألنه لو كان
االئتمةةان اإللكترونيةةة فقةةط ألمكةةن القةةول أنهةةا قةةد توسةةعت بشةةكل كبيةةره ولكةةن مةةن
المعةروف  -مةةن خةةالل اسةةتقراء أدوات التجةارة اإللكترونيةةة  -أن ذلةةك اليشةةكل سةةوى
جانبا من جوانب التجارة اإللكترونية.
ويفاف إلم ماسبق -وهو مهم أيفا -أن إتمةام الصةفقات أصةبث يةتم بطريقةة
إلكترونية والمرصود بالفعل أن اإلنترنت يسمث اآلن وبطريقة إلكترونية ب تمام كافةة
مراحل المبةادالت التجاريةةه أو علةي حةد تعبيةر الةبعض( )36يسةتطيع القيةام بمجموعةة
متكاملة من الخدمات.
التجارة اإللكترونية كأداة لتسهيل المبادالت التجارية:
ظهةةةرت فةةةم اآلونةةةة األخيةةةرة أدوات متعةةةددة ومتطةةةورة فةةةي مجةةةال التجةةةارة
اإللكترونيةه ومن شؤن هذه األدوات تسهيل المعامالت التجارية سواء أكان ذلةك علةي
المسةةةةتوى القةةةةومم أم الةةةةدولم .وبففةةةةل هةةةةذه األدوات المتطةةةةورة يسةةةةهل اتصةةةةال
المشةةروعات بعفةةها بةةبعض مقللةةة بةةذلك -إلةةي حةةد كبيةةر -تكةةاليف النقةةل والتحويةةل
وغيرها .كما أن هذه األدوات المتطورة تساعد ك يرا في عمل الحكومةات السةيما فةي
تقدير الفرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الحقوق المستحقة للدولة.
()37
وهةةم
ويبةةذل فةةي هةةذا المجةةال مجهةةودات متعةةددة علةةم المسةةتوى الةةدولي
مجهودات تغطم مجاالت متعددة م لو الجمارك ه التحويةل اإللكترونةي ه اإلجةراءات
اإلداريةه المواصالته البنوك ووسائل الدفع ه التؤمين والمعلومات التجارية وغيرهاه
وكل ذلك فم سبيل التوصل إلم قواعد موحدة تحكم م ل هذه المسةائل علةم المسةتوى
الدولي.
والغرو ف ن التبادل اإللكترونةي للمعةامالت واإلنترنةت يلعبةان دورا جوهريةا
فةةي تسةةهيل المعةةامالت ال تجاريةةة مهيةةؤة بةةذلك شةةبكة مةةن االتصةةاالت بةةين المتعةةاملين
والمشروعات والمنظمات العامة المهتمة بم ل هذه الموفوعات.
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ومنذ مايزيد علي ال ين عاما هناك منظمات متعددة حكوميةة وغيةر حكوميةة
م ل المجلض االقتصادى األوربمه المنظمة الدولية للجمارك وغرفةة التجةارة الدوليةةه
وهم تجتهد فم تبسيط وتنسيق إجراءات التجارة الدولية.
وكةةان أول إجةةراء تةةم فةةم هةةذا المجةةال منةةذ عةةدة سةةنوات سةةابقة هةةو وفةةع
مستندات وصيغ متطابقة مع الصيغ التي وفعتها األمةم المتحةدة للمسةتندات التجاريةة
والتي تنظم اإلجراءات في مجال المستندات التجارية.
وقةةد تةةم اختبةةار ومناقشةةة المسةةائل المرتبطةةة بتبسةةيط اإلجةةراءات الجمركيةةة
وتطابقها وذلك فم مإتمر كيتو .وبعده تم االنطالق نحو اختبةار القواعةد واإلجةراءات
الجمركيةةةة لتكةةةون متطابقةةةة علةةةم المسةةةتوى الةةةدولم ه وبةةةذلك يتيسةةةر علةةةم اإلدارات
الجمركية القومية أن تعمل وفقا لطرق إلكترونية متما لة.
والمالحظ فم السنوات األخيرة أن تبادل المسةتندات بةين المتعةاملين وإدارات
الجمةةاركه والمإسسةةات العاملةةة بةةالطريق اإللكترونةةي مةةن شةةؤنه أن يقتصةةد ك يةةرا فةةي
النفقةةات وذلةةك ألن المسةةتندات يةةتم تبادلهةةا بصةةورة مباشةةرة عبةةر اإلنترنةةت والحاجةةة
لطبعها أو إعادة طبعها يدويا مرات عديدة .ويترتةب علةي ماسةبق أيفةا تةوفير الوقةت
الك ير ه ففال عن تقليل نسب الخطؤ بصورة كبيرة.
وكانت سنغافورة أولي الدول التم أسست نظاما متكامال لمعامالتهةا التجاريةة
مإسسةةا علةةم تكنولوجيةةا المعلوماتيةةة ونظةةام التبةةادل اإللكترونةةي .ومنةةذ عةةام 1989م
أسست شبكة سميت باسم ) (Trade Netشةركة تجاريةة للتفةاوض والنقةل واإلرسةال.
ودخلةةت فيهةةا عشةةرون مإسسةةة عامةةة بغةةرض التصةةدير واالسةةتيراده وبففةةل هةةذه
المإسسة يمكن إتمام حلقة االتصال بين الشركات والمإسسةات العامةة خةالل مةدة مةن
 15دقيقة إلي  30دقيقةه بينما كانت تتم م ل هذه العمليات قبل إنشاء الشبكة فم خالل
مدة يومين أو ال ة أيام .واآلن يتم أك ر من  %98من المستندات والتقارير التجاريةة
في سنغافورة بالنظام نفسهه ويسمث كل هةذا بتخفةيض التكةاليف والنفقةات إلةم حةوالم
 % 50وقةةد انتشةةر أسةةلوب التبةةادل اإللكترونةةي للمسةةتندات التجاريةةة فةةي دول أخةةرى
عديدة م ل و الواليات المتحدةه وكندا وك ير من دول االتحاد األوربةمه وأصةبث أك ةر
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
 % 90مةةةن المسةةةتندات الجمركيةةةة تةةةتم بطريقةةةة إلكترونيةةةة ه ومةةةن المةةةؤمول أن يقةةةوم
اإلنترنةةت أيفةةا بتسةةهيل أكبةةر للمستخلصةةات اإللكترونيةةة ه ألن بةةرامج المعلوماتيةةة
قطعةت شةوطا كبيةرا فةي التطــــةـور والتحسةن لدرجـــــةـة أنهةا يمكةن أن تغطةم كافةة
المراحل بدءا ب عداد المستخلصات الجمركية.
التجثثارة اإللكترونيثثة سثثتنمو وتتطثثور بسثثبب تقليثثل نفقثثات التحويثثل والنقثثل
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والتسليم:

إن توسع التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت اليرجع فقط إلم التطور الحادث
في مجال البنيةة األساسةيةه وإنمةا يعتمةد كةذلك علةي إتمةام المبةادالت بطريقةة مربحةة.
وفم المج ال التجارى يوفر اإلنترنت إمكانيات هائلة ومتطورة بةدءا مةن اإلنتةاج حتةم
التوزيعه فعناصر أية عملية يمكن أن تتم عبر اإلنترنته كذلك يوفر اإلنترنت خدمات
تتكامل مع الوسائل األخةرى م ةل التلفةون والفةاكض وكةذلك يقلةل مةن النفقةات بصةورة
ملحوظة.
اإلنترنت يسمح بتقليل نفقات التحويل:
من اآل ار الملموسة للتجارة اإللكترونية بالنسبة للصناعات المسةتخدمة أ رهةا
علي الوسطاء ه السيما بعد التدخل فم سلسلة العرضه منذ مرحلة اإلنتاج حتم البيةع
النهائم للمستهلك.
أمةةا األ ةةر ال ةةانم للتجةةارة اإللكترونيةةة علةةي الصةةناعة فيتم ةةل فةةم أ رهةةا علةةم
هيكل السوق .فال مؤمول أن يإدى اإلنترنت دورا كبيرا فم المسةاواة بةين المشةروعات
الصغيرة والكبيرةه حيث يسمث للمشروعات الصغيرة بؤن تقةارن نفسةها وتتبةارى مةع
المشروعات الكبيرة وهذا من شؤنه تقوية المنافسة في نهاية المطاف.
ويفسر األ ران السابقان بؤنه بففل اإلنترنت ( )37ستكون نفقات التحويل أقله
كما أن نقل المعلوماتية و إتمام المبادالت ستكون أسرع وأقل تكلفة.
كذلك يسمث اإلنترنت بالنسبة لك ير من المشةروعات باسةتعمال مةواد أقةل فةي
تكلفتهةةا( . )38وأمةةام ماسةةبق سةةتكون الفعاليةةة هةةم مةةرة التحسةةينات فةةم إدارة اإلنترنةةت
للمشروعات وبففل تقوية المنافسة للموردين فم هذا المجال .ويوفر اإلنترنت كذلك
إمكانيات هائلة تساعد علي تحسين أداء الخدماته فهو يعمل علي موازنة العرض مع
التطةةورات السةةريعة فةةي الطلةةبه آخةةذا فةةي الحسةةبان التقةةدم الملحةةوظ الةةذى يةةتم فةةم
المنتجات وبالتالي فهو يستطيع أن يقيض اتجاهات السوق ومسارها.
التجثثارة اإللكت رونيثثة يمكثثن أن تميثثر مثثن تركيبثثة المقثثروتات والقطاتثثات
( )
االقتصادية واالنتاج  39تموما:
باإلفةةافة إلةةم اآل ةةار السةةابقة للتجةةارة اإللكترونيةةة ه يالحةةظ أن أ رهةةا علةةم
المستوى الرأسم بالنسبة للمشةروعات ذو أهميةة كبيةرة .فمةن المعةروف أن كةل منةتج
هةةو عبةةارة عةةن توليفةةة مةةن مجموعةةة مةةن السةةلع والخةةدمات .فالكتةةاب الةةذى نقةةرأه فةةي
المكتبةةةة -علةةةي سةةةبيل الم ةةةال -يحتةةةوى علةةةم أفكةةةار للمإلةةةف ه وأوراق طبةةةع عليهةةةاه
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وخدمات التجميع والتغليفه م تؤتم عملية تسويق الكتةاب ونقلةه إلةم أمةاكن توزيعةه.
فكل هذه السلع والخدمات المتعلقة ب نتاج الكتةاب يمكةن أن تةتم كلهةا بواسةطة مشةروع
واحةةد يتكفةةل بتةةداول هةةذا المنةةتج بةةين المإلةةف والقةةارش وكةةل ذلةةك بففةةل مشةةروعات
متخصصةةة  .وهكةةذا يظهةةر أن التوسةةع الرأسةةم هةةو درجةةة مةةن التكامةةل بةةين السةةلع
والخدمات في نفض المشروع.
ويترتةةب علةةي ماسةةبق أ ةةر إيجةةابي للتجةةارة اإللكترونيةةة يتم ةةل فةةم انخفةةاض
تكةةةةاليف المبةةةةادالت ونقةةةةل المعلومات يةةةةة .وهكةةةةذا أصةةةةبحت تكنولوجيةةةةا المعلوماتيةةةةة
واالتصاالت شرطا جوهريا فم إتمام العمل في االقتصاد الحديث.
()40
الصةفقات
كذلك يالحظ أن من شؤن عمل التجةارة اإللكترونيةة أن تجعةل
تتم علي نحو أسرع ه ومن شؤن كل ذلك أن تزيد إنتاجية دوران رأض المال.
التجثثثثارة اإللكترونيثثثثة تسثثثثهل الثثثثدخول المثثثثربح للمقثثثثروتات المتوسثثثثطة
والصميرة:
يرى ك ير من االقتصاديين أن التجةارة اإللكترونيةة سةتعدل مةن درجةة تركةز
السةةوق وسةةتقوى المنافسةةةه وذلةةك مةةن خةةالل تسةةهيلها ظهةةور منافسةةين جةةدد فةةم هةةذا
المجةةال .وهةةذه الظةةاهرة سةةتكون محمةةودة فةةي أ رهةةا بالنسةةبة للمشةةروعات الصةةغيرة
والمتوسطة وذلك لعدة أسباب منها ()41و
 -1أن االسةةةت ماره أى مقةةةدارالمبلغ الفةةةرورى لفةةةتث موقةةةع تجةةةارى علةةةم
اإلنترنةةت سةةيكون قلةةيال بالنسةةبة لالسةةةت مار الفةةرورى الةةالزم لفةةتث محةةل تجةةةارى
بالطريقة التقليدية.
 -2أنه يسهل عمل سمعة تجارية بصورة قوية وبتكاليف أقةل عمةا يحةدث فةي
المحل التجارى الذى سبق تؤسيسه.
التجثثارة اإللكترونيثثة سثثتزيد مثثن المبثثادالت التجاريثثة ألنهثثا تقلثثل مثثن نفقثثات
التحويل والتسليم والنقل:
المندوحة فم أن الطلب علم السلع والخدمات المقدمة بواسطة أدوات التجارة
اإللكترونية ستتحمل آ ار نجا اإلنترنته ويرجع ذلك إلةي أن شةبكة اإلنترنةت تسةمث
بتخف يض تكاليف البحث وإعادة البحث بالمقارنة بؤدوات التجارة اإللكترونيةة األخةرى
أو الوسائل التقليدية.
ومن المعروف أن المستهلك عادة مايحفل بمعرفة سعر السلع التي يقبل علةي
شرائها وجودتهةاه والشةك أن تحقيةق ذلةك يحقةق مزايةا متعةددة للمسةتهلك .وبمالحظةة
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أدوات التجةةارة اإللكترو نيةةة يالحةةظ أنهةةا التسةةعف المسةةتهلك بطريقةةة كاملةةة فةةي هةةذا
المجةاله سةواء تم ةل ذلةك فةي إعالنةةات عةن السةلع فةي الصةحفه أم اسةتخدام التلفةةون
وغير ذلك من الوسائله وهنا تظهر ميزة جوهريةة لإلنترنةت إذ يسةهل عةرض السةلع
بطريقةةة متقدمةةة للغايةةة ممةةا يمكةةن للمسةةتهلك االطةةالع علةةم السةةلعة بكافةةة تفاصةةيلها
واإلحاطة بمدى جودتها واتفاقها مع مايريد شراءه.
والغةةرو ف ة ن قيةةام اإلنترنةةت بتحقيةةق المزايةةا السةةابقة السةةيما خفةةض نفقةةات
المبادالت التجارية من شؤنه أن يحث المنافسة سواء أكان ذلك علي المسةتوى القةومم
أم الدولم وذلك ب تاحة التجارة اإللكترونية للسلع والخدمات بطريقة متنوعة وب ظهةار
جودة السلع علم نحو وافث وكل ذلك بؤسعار أقل من الطرق التقليدية.
وأمام كل ماسةبق يمكةن القةول -وبحةق -أن ( )42اإلنترنةت هةو ةورة فةي عةالم
الشبكات.
أثر التجارة اإللكترونية تلي ترض السل والخدمات وطلبها:
بففةةل اإلنترنةةت أصةةبحت الحةةدود والفواصةةل بةةين المنةةتج والمسةةتهلك  -فةةم
أغلةةب األحيةةان -غيةةر موجةةودة تقريبةةا  .ففةةي أحيةةان ك يةةرة يظهةةر المسةةتخدم لخةةدمات
( )43اإلنترنت وكؤنه منتج لها .فعلي سبيل الم ال هناك بةرامج ونصةوص متعةددة علةم
اإلنترنةةت تتةةيث للمسةةتخدم التعةةديل والتغييةةر المباشةةر للمنةةتجه وفةةي م ةةل هةةذه الحةةاالت
يصبث المستخدم وك ؤنه منتج .انه يوجد اآلن فم اإلنترنةت بعةض المواقةع التةي تسةمث
للمستخدم بؤن يختار بين بدائل متعددة .وفةي بعةض الصةحف األمريكيةة تحةرر بعةض
الصفحات من خالل اإلنترنةت عةن طريةق القةراءه بحيةث يصةبث القةارش محةررا فةي
نفض الوقت.
وعلي المستوى الكلم ه ف ن شيوع اسةتخدام التكنولوجيةا المتطةورة سةاهم فةي
انخفةةاض األسةةعار بصةةورة كبيةةرة .فةةالمالحظ()44أن أسةةعار أجهةةزة الحاسةةب اآللةةمه
والتلفون المحموله وقطع غيار اإلنترنت في انخفاض مستمر.
()45
االسةةةةتخدام
وحتةةةةم تعةةةةم الفائةةةةدة االقتصةةةةادية وتسةةةةتمر فينبغةةةةم تطةةةةوير
االقتصادى والتجارى ألدوات التجارة اإللكترونية السيما اإلنترنت.
إن التطوير المسةتمر ألدوات التجةارة اإللكترونيةة مةن شةؤنه أن يحةث تطةوير
الك ير من الخدمات الجديدة.
الطلب تلي خدمات اإلنترنت يعتمثد تلثي سثعر هثلخ الخثدمات ي وتلثي سثعر
السل والخدمات البديلة أو المكملة:
وفقا للقاعدة العامة في نظرية العرض والطلب ف ن مسار الطلب علم خدمات
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اإلنترنت إنما يتوقف علي سةعر هةذه الخةدمات ه وكةذلك علةم سةعر السةلع والخةدمات
المرتبطة بذلك سواء أكانت سلع وخدمات بديلة أم مكملة( .)46وكقاعدة عامة ف ن سعر
خدمات اإلنترنت يعد عامال رئيسيا في تحديد الطلب.
وفةةي بدايةةة اسةةتعمال اإلنترنةةت كانةةت خةةدمات اإلنترنةةت تقةةدم مجانةةا لغالبيةةة
المستخدمين ه ألنهم كانوا يتلقون الخدمات إما عن طريق هيئات عامةة أو الجامعةاته
ولكن هذا الموقف سرعان ماتغير ه وظهر عدد كبيةر مةن المسةتخدمين الخصوصةيين
لخةةدمات اإلنترنةةت وكةةذلك عةةدد كبيةةر مةةن الشةةركات التجاريةةة التةةي أصةةبحت ملتزمةةة
بالةدفع فةي مقابةل اإلفةادة مةن خةةدمات اإلنترنةت .والمةراء فةي أن هةإالء المسةةتخدمين
سيسةةةعون لتخفةةةيض السةةةعر قةةةدر االسةةةتطاعةه وتسةةةاعد حريةةةة األسةةةواق فةةةم مجةةةال
االتصةةاالت بتخفةةيض األسةةعار فةةي هةةذا القطةةاع ه وسيشةةجع ذلةةك بةةدوره علةةم زيةةادة
الطلب علم خةدمات اإلنترنةت .ففةم أوربةا  -علةي سةبيل الم ةال -فة ن الشةركات التةي
كانة ت تحتكةةر قطةةاع اإلنترنةةت تقةةول أنهةةا كانةةت مجبةةرة علةةي ذلةةك مةةن قبةةل السةةلطات
العامةه أما اآلن ف نها تحدد أسعارا علي نحو يعكض األسعار الحقيقية.
وتجةةةدر اإلشةةةارة إلةةةم أن التكلفةةةة اإلجماليةةةة لخةةةدمات اإلنترنةةةت واسةةةتعمالها
التتكون فقةط مةن النفقةات المتصةلة بالتمويةل المحلةم لخةدمات اإلنترنةت واالتصةاالت
التلفونية وإنما تشمل أيفا المعدات المكملة في مجال المعلوماتية .كةذلك فة ن الةدخول
علي اإلنترنت يتطلب استخدام الحاسب اآللي الشخصمه والذى التزال تكلفته مرتفعة.
كذلك ف ن الطلب علي خدمات اإلنترنت يتوقةف علةي سةعر الخةدمات البديلةة.
فمنةةذ فتةةرة طويلةةة ه تسةةتخدم الشةةبكة -بصةةفة أساسةةية -للمراسةةلة اإللكترونيةةة .وهةةذه
الوسيلة حلت محل التلفون والفاكض والبريد العادىه ولكنها مازالت متصةلة بكةل هةذه
الوسةةائل  .وأمةةام هةةذا االرتبةةاط بةةين هةةذه الوسةةائله ف نةةه إذا ماصةةارت االتصةةاالت
إلكترونيةةة مجانيةةة ه ف نةةه لةةن يوجةةد مجةةال لوسةةائل أخةةرى يمكةةن أن تحةةل محلهةةا .وإن
النجا فم إتمام االتصاالت من خالل اإلنترنت إنما يرجع إلي اختالف أسةعارها عةن
أسةةعار الوسةةائل البديلةةة األخةةرى .وهكةةذا يظهةةر بوفةةو أن الطلةةب علةةم خةةدمات
اإلنترنةت إنمةا يتوقةف علةي سةعر هةذه الخةدمات وكةذلك علةي سةعر السةلع والخةدمات
المرتبطة بها سواء أكانت مكملة لها أم بديلة عنها.
ليثثوع اسثثتخدام أدوات التجثثارة اإللكترونيثثة يقثثير إلثثى أن النفقثثات الحديثثة
ستكون قليلة جدا:
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من المالحظ أن هناك تزايد كبيرا فم الطلب علي خدمات اإلنترنت ه كمةا أن
هناك فرورة لزيادة طاقة اإلتنرنةت وإزالةة كافةة العقبةات فةم هةذا وأمةام ذلةك تعتبةر
طريقة تحديد أسعار الخدمات علم اإلنترنت عامال جوهريا من بين العوامل األخةرى
التم من شؤنها أن تفعل مةن دوراإلنترنةت ووظائفةهه ويتطلةب ذلةك  -بالتةالم -طاقةات
إفافية لتحقق الطلب الكافي علي اإلنترنت.
وهناك عوامل متعددة ينبغم مراعاتها في هذا المجال من أهمهاو(.)47
أوال :ينبغم علةي المسةتخدمين الرئيسةيين لشةبكة اإلنترنةت التفةاهم فيمةا بيةنهم
علي سعر يحترم بالنسبة للمبادالت التجارية .
ثانيا و يجب علةيهم تحديةد السةعر المطلةوب بالنسةبة للوسةطاء التجةاريين حتةم
يمكنهم االتصال بالشبكة الرئيسية بواسطة خطوط مستؤجرة أو خاصة.
ثالثا :علم الوسطاء التجاريين أن يحددوا السةعر المطلةوب السةتغالل الشةبكة
المستؤجرة ألولئك الذين يستطيعون تطوير أعمالهم الفرورية.
رابعثثثا وأخيثثثرا :علةةةم المةةةوردين لشةةةبكة اإلنترنةةةت أن يسةةةعروا خةةةةدماتهم
للمسةةتخدمينه السةةيما أولئةةك الةةذين اليحتةةاجون إلةةم خطةةوط خاصةةة لتحقيةةق اتصةةالهم
بشبكة اإلنترنته وهذه الطائفة تختلف  -بالطبع -عن المشروعات الكبيرة التي تطلب
ً
خطوطا لفترات طويلة.
وعلم الرغم من فرورة توافر االعتبةارات السةابقةه فقةد لةوحظ فةي الوقةت
الحالي ألسباب مرتبطة بالتطور الحادث فةي شةبكة اإلنترنةته أن التنظيمةات المتعلقةة
بموفوع تحديد األسعار بين الموردين للخةدمات عبةر اإلنترنةت كانةت مإسسةة علةي
مبدأ ؛ أن المرسل هو الذى يرعم كل شئ”« “L’expéditeur garde tout
التنافس في مجال البنية األساسية ومعدات اإلنترنت سوف يحث التطور في
هلا المجال:
()48
محور قوة الرأسماليةه إذ يرى فيها كل طرف
من ال ابت أن المنافسة هم
نفسهه والمنافسةه في التحليل األخير تعنم محاولة التفوق ويتفق االقتصاديون  -بصفة
عامة -علي أن المنافسة تساهم في تخفيض الحةد األقصةم للتكلفةةه وتلةك تم ةل ميةزة-
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والغرو ف ن درجة المنافسة بين المسةتغلين والمةوردين وطبيعتهةا فةي مجةال
خدمات اإلنترنت ستتغير من دولة ألخةرى .ففةي الواليةات المتحةدة ( - )49علةي سةبيل
الم ال -ف ن المنافسة قوية بين نوعين من الموردين لخدمات اإلنترنةت  .لقةد بلةغ عةدد
الشركات ال ين شركة هم التم تمون كل خدمات اإلنترنت في الدولة بكاملها.
وفم المقابل ف ن عدد الموردين -في ك ير من الدول -يعد محدودا للغاية سواء
أكا نت خاصة أم مملوكة للقطاع العةام ه ممةا يمكةن للشةركات العاملةة فةي هةذا المجةال
من خلق سوق احتكارية أو سوق احتكار القلة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد ف نه من المالئم والمفيد للغاية األخذ باألساليب والمعايير التي
تقوى المنافسة ه والعمل علي تحديد األسعار عند مستوى المنافسة.
ويرجع غياب المنافسة في مجال عرض البنية األساسية فةي مجةال اإلنترنةت
لعوامل تاريخية ه ألن الموردين للبنية األساسية كانوا فم موقف احتكارى طبيعم .إن
عدد الشركات التم بدأت العمل في هذا المجال كانت قليلة للغاية .ولعل هذا مادعا إلي
رفع دعةوى قفةائية علةم أبةرز العةاملين فةي هةذا المجةال -وهةو المسةت مر األمريكةم
المعروف بيل جيتض -بدعوى أنه يمارض سلوك احتكارى ال ترتفيه الرأسمالية.
وأمةةام ماسةةبق ه ظهةةرت المنافسةةة سةةريعا فةةي هةةذا المجةةاله فظهةةرت أسةةواق
متعةةددة لهةةذا المجةةال فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ه كةةذلك شةةهدت دول االتحةةاد
األوربم نموا ملحوظا في هذا المجال منذ عةام 1998ه وهةو نمةو يفةارع  -إلةم حةد
كبير -التطور الحادث في الواليات المتحدة األمريكية.
وهكذا تطورت المنافسةة فةي مجةاالت تطبيقيةة متعةددة فةي مجةال االتصةاالت
والمعلوماتيةه ويتجه عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلم التزايد المستمر.
المطلب ال انم و الجوانب السياسية للتجارة اإللكترونية

مةن المالحةظ علةةي مسةتوى الةدول الصةةناعية الكبيةرة أن التجةارة اإللكترونيةةة
تنمو وتتطور بسرعة وحجم كبيةر .ومةن المنتظةر أن تةإدى التجةارة اإللكترونيةة إلةم
تسهيل التجارة الدولية بصورة كبيرة .ومن شؤن كل ذلك ظهةور ارتباطةات قويةة بةين
النظم االقتصادية والسياسية علم المسةتوى الةدولم فالمشةاهد علةم السةاحة الدوليةة أن
()50
السياسية االقتصادية لدولة ما تإ ر علم الدول األخرىه فعلي سبيل الم ال عندما
رفعت ألمانيا الفرائب ومعدالت الفائدة عام  1981أدى ذلك إلم عموم حالة الركةود
في أوربا كلها .
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إن اخةةةتالف األهةةةداف بةةةين الةةةدول يةةةإدى  -فةةةم الغالةةةب -إلةةةم تعةةةارض فةةةي
المصالثه وحتم عندما تتشابه أهداف الدوله فقد تتفرر هذه الدول إذا لم يةتم تنسةيق
السياسات فيما بينها .وتظل المشكلة األساسية قائمة علم المستوى الدولم وتتم ةل فةي
كيفية الوصول إلم تناغم مقبةول بةين السياسةات المختلفةة علةم المسةتوى الةدولي دون
وجود مإسسة أو منظمة دولية تحدد ما يجب عمله.
وعلي ذلك ف ن أية دولة ال تستطيع أن تتجاهل السياسات التم تنتهجهةا الةدول
األخرىه لقد أدت زيادة اإلنتاج علةي المسةتوى الةدولي إلةي زيةادة التةؤ يرات المتبادلةة
بين الدوله لذلك تهتم الدول اهتماما كبيرا بسياسات بعفها البعض.
والمندوحةةةة فةةةم أن انفتةةةا األسةةةواق يعةةةد عةةةامال أساسةةةيا لتطةةةور التجةةةارة
اإللكترونية .وعادة ما تحرص النظم الحرة علي تشجيع التقةدم العلمةي والفنةم وتهيةئ
لـه كافة التطبيقات الممكنة .لذلك يكون فةروريا فةي بعةض األحيةان أن تكمةل الدولةة
والسةةلطات ا لعامةةة أوجةةه القصةةور التةةي تنةةتج عةةن قةةوى السةةوقه إذ يتصةةور أال تةةإدى
قوانين السوق إلةم ولةوج مجةاالت معينةةه وبالتةالي يكةون فةروريا أن تةذهب الدولةة
()51
لتغطم هذه الجوانب السيما إن كانت فرورية للمنفعة العامةه وم ال ذلك وفع
البنية األساسية في مجال االتصاالت الدولية.
كذلك ع لم الدولة أن تقوم بوفع األطر القانونية والتنظيمية التي تعمةل علةم
احترام العقود وحقوق الملكية في مجال التجارة اإللكترونية.
وفةةي المجةةال الفةةريبم ينبغةةم علةةم الدولةةة أن تفةةع نظامةةا فةةريبيا يوفةةث
ماهية األنشطة التي تفرض عليها واألنشطة المعفاة منها.
والغرو ف ن م ل المسائل السابقة ليست بجديةدة عمومةاه فالمشةكالت المتعلقةة
بالبنيةةةة األساسةةةية ه ومشةةةكلة األمةةةن وال قةةةة فةةةي المعةةةامالت ه والمشةةةكالت المتعلقةةةة
بالمفةةاهيمه والمشةةكالت الفةةريبية وغيرهةةا كلهةةا مشةةكالت م ةةارة فةةي فةةروع قانونيةةة
متعددةه ولكن ماينبغم علي الدولة عمله هو إعادة صياغة هذه القواعد ووفعها علم
نحو يتوافق ويتالءم مع طبيعة التجارة اإللكترونية وأدواتها المتطورة.
ومع مالحظة التطور السريع الحةادث فةم مجةال التجةارة اإللكترونيةة فينبغةم
أال تتخلةةةةف التنظيمةةةةات الحاكمةةةةة للتجةةةةارة اإللكترونيةةةةة عةةةةن مالحقةةةةة هةةةةذا التطةةةةور
والمستجدات التي تظهر في هذا المجةال .وعلةي ذلةك يكةون منوطةا بالدولةة ( )52القيةام
بدور جوهرى فم تشجيع االبداع واالبتكار والتجديد في مجال التجارة اإللكترونية.
وعلي المستوى الةدولمه وفةي ظةل عةالم األعمةال المفتةو دوليةاه ف نةه قةد تةم
معالجة الك ير من المشكالت السابقةه ولكن يبقم أن هناك الك ير مةن المشةكالت التةي
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تحتاج للتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية.
مجال البنية األساسية:

من المالحظ أن البنية األساسية الدولية تسةمث بتسةهيل تبةادل تةدفق المبةادالت
بتكلفة أقله كما أن هذه البنية األساسية تحث علم تقوية المنافسة فم هذا السياق.
إن التجارة اإللكترونية بكل أشكالها ه السيما التجارة عبر اإلنترنةته اليمكةن
أن توجد إال إذا تةم إعةداد بنيةة أساسةية متكاملةة فةم مجةال االتصةاالته وبطاقةة كافيةة
دون إعاقةةة المبةةادالت التجاريةةةه ألن إعاقةةة إتمةةام المبةةادالت التجاريةةة عبةةر اإلنترنةةت
أصبحت من المشكالت الحقيقية أمام التجارة اإللكترونية.
وحالً للمشكالت السةاب قة ينبغةم زيةادة طاقةة البنيةة األساسةية ب فةافة كةابالت
وخطوط جديدةه كذلك ينبغم إفافة شبكات جديدة.
مقكلة تحديد األسعار:
من المشكالت التي ت ار فم مجال التجارة اإللكترونية مشكلة تحديد األسعاره
إذ يسود فم مجال التجارة اإللكترونية سياسات غير مالئمة فم مجال تحديد األسعار.
فاسةةتعمال وسةةائل االتصةةال والتجةةارة اإللكترونيةةة التتشةةجع بسةةبب التكلفةةة المرتفعةةة
لوسةةائل االتصةةال والتةةي التعكةةض-بالفةةرورة -فكةةرة النةةدرة النسةةبية فةةم مجةةال البنيةةة
األساسية.
فعلم سةبيل الم ةال فة ن تكلفةة االتصةال التلفةونم أو اسةتئجار خةط خةاص فةم
أوربا يزيد بك ير عن تكلفته فم الواليات المتحدة األمريكية.
ولعل ماسبق ي ير مشكلة هامة للغاية وهم ما إذا كان من األففل ترك مجال
البنية األساسية في مجال االتصاالت للقطاع الخاص أم للدولة.
ويتصل بذلك أيفا مشكلة تحديد األسةعار فةم هةذا المجةال وهةل تتةرك لقةوى
السوقه أم ينبغم أن تقوم الدولة بتحديدها؟
لقد ظهر اتجاه فم دراسات اقتصةادية متعةددة ( )53يةدعو إلةم فةرورة افسةا
المجال للقطاع الخاص لقيادة هذا المجال علم أن يسةتكمل بتنظةيم حكةومم ولعةل هةذا
االتجاه يفسث المجال للسعر الذى سيتحدد بؤن يغطةم تكةاليف البنيةة األساسةية ونفقةات
االست مار في ذلك المجال.
وفم المقابل ينبغم عدم ممارسة أسلوب االحتكار عند تحديد األسعار فم ذلك
المجاله ألن منافذ اإلنترنت ستتؤ ر بذلكه بل إن مستخدمم اإلنترنت قد يفقدون القدرة
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علم المنافسة في ذلك المجال.

باإلفةةافة إلةةي ماسةةبق()54ه فةة ن مسةةتخدمم اإلنترنةةت ينبغةةم أن تتةةوفر لهةةم
إمكانية الدخول علم الشب كة سواء أكان ذلك مةن منةازلهم أم مةن أمةاكن عملهةمه وهةذا
التعميم في االستخدام يحتم توفير المزيد مةن الخطةوط والمنافةذ لمسةتخدمم اإلنترنةته
وينبغم أن تكون األسعار مسؤلة موفوعة فم االعتبار أ ناء تحقيق ذلك.
لقد لوحظ أنةه فةم الةدول التةي تغيةب فيهةا المنافسةة فة ن متوسةط التكلفةة يزيةد
مةرتين عةةن الةةدول األخةةرى ه كةةذلك فة ن المسةةتخدمين لإلنترنةةت يقلةةون بمقةةدار خمةةض
مرات عن الدول األخرىه وعلم ذلك ف ن إدخال المنافسة بةين المسةت مرين فةم البنيةة
األساسية والمستخدمين للخدمات من شؤنه أن يقوى االست مار في هةذا المجةال وكةذلك
تشجيع استخدام الشبكة.
وتجةةدر ا إلشةةارة إلةةم أن التجةةارة اإللكترونيةةة سةةيكون مةةن شةةؤنها تنميةةة
العالقات عموما بين الدول السيما العالقات السياسية.

()55

المطلب ال الث والعالقة بين التجارة اإللكترونية والتجارة الدولية

يرجع الففل في تسهيل المبادالت التجارية الدوليةة  -فةي السةنوات األخيةرة-
إلي تطور أدوات االتصال اإللكترونية بصورة كبيرة.
وتحتل التجارة اإللكترونية علم المستوى الدولي أهمية كبيرةه ألن الك ير من
الخدمات التي تتم علي المستوى الدولي أصبث من الميسور للغايةة أن تةتم مةن خةالل
التجارة اإللكترونية .لقد تيسرت التجارة عبر الدول بصورة كبيرة وذلك بففل توافر
وسائل متعددة أمام التجارة اإللكترونية السيما أجهزة اإلرسال اإللكتروني واإلنترنةت
 ..وغيرها.
فباستقراء تعريف التجارة اإللكترونية واألدوات التي تعتمد عليهاه يتفةث أن
هناك فوائد محققة من استخدام أساليب التجارة اإللكترونية في مجال التجةارة الدوليةة.
ان اسةةتخدام أدوات التجةةارة اإللكترونيةةة وإتاحةةة امكانيةةة تسةةليم الك يةةر مةةن المنتجةةات
بصورة إلكترونية سوف يسهل بصورة كبيرة التجارة الدولية(.)56
وهنةةاك عوامةةل متعةةددة تإكةةد أن التجةةارة اإللكترونيةةة سةةوف تسةةهل التجةةارة
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الدوليةه وتساعد علي نموها وازدهارها  .فالتلفون والفةاكض يسةاهمان بصةورة كبيةرة
في إتمام المبادالت التجارية بين أطراف تجارية تقيم في دول عديدة.
ويساهم اإلنترنت أيفا في تسةهيل العمليةات التجاريةة وذلةك مةن خةالل تقةديم
خدمة االتصال السريع للغاية وبنفقات قليلة أيفا.
كةةذلك هنةةاك بعةةض المنتجةةات التةةي يمكةةن أن تسةةلم بةةالطريق اإللكترونةةي ه
ومحصلة كل ذلك هم كسب المزيد من الوقت واقتصاد الك ير من نفقات الشحن.
ومن المؤمول أن تشهد التجارة الدولية للسلع والخدمات فم صةورة إلكترونيةة
نمةةةوا وتوسةةةعا كبيةةةرا .إن المنتجةةةات المعلوماتيةةةة م ةةةل الكيانةةةات المنطقيةةةة (بةةةرامج
المعلومةات) و الخةدمات المسةاعدة لهةا سةوف تسةاعد فةي ذلةك المجةال بصةورة كبيةةرة
لدرجة أنها ستجعل التجارة الدولية وكؤنها تتم داخل دولة واحدة .
كذلك ف ن التجارة الدولية في الخدمات المتصلة بؤعمال التسلية م ل الموسيقم
والفيديو وغيرها من أعمال التسةلية ستشةهد نمةوا ملحوظةا .وفةم المجةال المةالم فة ن
المإسسةات الماليةةة متفائلةةة للغايةةة بخصةةوص هةذه ال ةةروة الدوليةةة فةةي مجةةال الخةةدمات
الماليةةة عةةن طريةةق اإلنترنةةته إذ سةةيكون  %60مةةن البنةةوك غيةةر أمريكيةةة وسةةتحتل
مكانتها علي الصعيد الدوليه أما في أمريكا ف ن هذه النسةبة لةن تزيةد عةن % 18بةين
البنوك األمريكية.
وتستطيع التجارة اإللكترونية واإلنترنت أن تسهل الك ير من جوانب التجةارة
الدوليةةةه فم ة ال يترتةةب علةةم شةةيوع اسةةتخدام أدوات التجةةارة اإللكترونيةةة فةةي إدارات
الجمةةارك ( )57علةةي المسةةتوى الةةدولم تسةةهيل علميةةات التجةةارة الدوليةةة بشةةكل كبيةةر.
فؤدوات التجارة اإللكترونيةة تسةهل عمليةات تقةدير الرسةوم الجمركيةة التةي تصةل إلةم
مبالغ فخمة علي المستوى الدوليه حيث وصلت ( )58عام  1996إلةم حةوالم 350
مليار دوالر.
والغرو ف ن تقدير الرسوم الجمركية يحتاج إلم ك ير مةن الو ةائق واإلدارات
وكل ذلك أمكن أن يتيسر بصورة كبيرة عن طريق أدوات التجارة اإللكترونية.
كةةذلك تسةةاعد تكنولوجيةةا المعلومةةات المتقدمةةة علةةي تةةدعيم مراقبةةة الجمةةارك
وتحدي ها وتبسيط إجراءاتها بما في ذلك استخدام أساليب تقديم االخطارات التي تسمث
بالفحص االختياري لإلرسالياته وغيرها من اإلجراءات الفريبية0
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كذلك استطاعت المعلوماتية في الدول المتقدمة ان تقدم كتالوجً ةا( )59الكترونيًةا
يسةتطيع حسةةاب كافةةة العمليةةات التةي تةتم عبةةر التجةةارة اإللكترونيةةه ةةم كيفيةةة حسةةاب
مقدار الفرائب المقررة 0السةيما أنةه مةن المعةروف فةي الةدول المتقدمةة أن كةل فةرد
يستطيع تقريبا أن يحسب مقدار الفرائب المقررة عليه.
كذلك تعين التجارة اإللكترونيةة علةي سةرعة الوصةول إلةي األسةواق العالميةة
بسةةرعة هائلةةة وبنفقةةات قليلةة .وعلةةم حةةد تعبيةةر الةةبعض ( )60فانةةك تسةةتطيع أن ترسةةل
رسائلك إلي كل العالم وتستقبلها في لحظات.
وتجدر اإلشةارة فةي هةذا الصةدد أن الواليةات المتحةدة ( )61األمريكيةة مازالةت
تحتل مكان الصدارة في إنتاج اإلنترنت وأدواته وملحقاتةه المختلفةة ه وبالتةالم يتحقةق
لها دخول كبيرة مةن هةذا المجةاله والغةرو أن لةذلك أ ةر إيجةابي علةي الةدخل القةومم
األمريكةم .ومةن المتوقةةع أن يسةتمر تطةةور هةذا المجةةال فةي صةةالث الواليةات المتحةةدة
األمريكية.
ويتوقع أن يصةل حجةم التجةارة اإللكترونيةة عبةر شةبكة اإلنترنةت عةام2001
( )
 62إلم 60مليار دوالر عام. 2001
ويبقم التؤكيد علي أن نجا اإلنترنت كؤداة للتجارة الداخلية والدوليةة سةيعتمد
علم وفع حلول لتنظيم مختلف المشكالت الفنية والقانونية.
وهكذا يظهر كيف يمكن أن تسةاهم المعلوماتيةة عمومةا والتجةارة اإللكترونيةة
بصفة خاصة في النمو االقتصةادى عمومةاه وازدهةار التجةارة الدوليةة بصةفة خاصةة.
وبالتالم أصبحنا نقرأ الك يةر مةن المإلفةات( )63التةي تتحةدث عةن اقتصةاديات االبتكةار
واإلبداع وماشابه ذلك.
ضرورة التنسيق تلي المستوى الدولي:
يلةةزم علةةي المسةةتوى الةةدولم وجةةود اتفاقيةةات لمعالجةةة المسةةائل التةةي ت ةةار فةةي
مجةال التجةةارة اإللكترونيةةةه وتتواصةةل الجهةةود فةي هةةذا المجةةال بصةةورة كبيةةرة تحةةت
رعاية المنظمةات الدوليةة المتخصصةة .وتةم بالفعةل تشةكيل مجموعةات عمةل فةي هةذا
المجال وذلك فم إطار المنظمة الدولية للجمارك وكان الهدف من كل ذلةك هةو وفةع
توصيات قابلة للتطبيق العملي في هذا المجال(.)64
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المبحث الرابع
مدى توافر مقومات التجارة اإللكترونية في دول العالم اإلسالميو

يتوافر في دول العالم اإلسالمم الك ير من مقومات التجارة اإللكترونية والتي
من شؤنها أن تهيئ سبل نجا التجارة اإللكترونية وقيامها بالدور المنوط بها.
ومن أهم هذه المقومات:
أوال :اتساع وتمق سوق دول العالم اإلسالمى:
فيميز األمة العربية واإلسالمية عن سائر األمم أنةه يتةوافر لهةا كةل مقومةات
األمةةةة الواحةةةدة مةةةن و وحةةةدة الةةةدين واللغةةةة والتةةةاري) والمكةةةان والمصةةةالث والعةةةادات
والتقاليد ..وال ابت أن اإلسالم كله دعةوة للتفةامن بةين أبنةاء المجتمةع والمسةاندة فيمةا
بيةةنهم سةةواء أكةةانوا أفةةرادا أم جماعةةاته حكامةةا أم محكةةومينه علةةم مسةةتوى الدولةةة
الواحدة أم علم المستوى الدولمه ويدفعهم لذلك شعور وجدانم عميق ينبةع مةن أصةل
العقيدة االسالمية ه ليعي الفرد فم كفالة الجماعة ه وتعي الدولة فم كفالة المجتمةع
الدولي ويتعاون الجميع ويتفامنون إليجاد المجتمع اإلنساني األففل.
يقول سبحانه وتعالي مبينا طبيعة األمة اإلسالميةو (.)65
 ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 
ويقةةةول سةةةبحانه ( )66إنمةةةا المإمنةةةون إخةةةوةل ويقةةةول جةةةل فةةةم عةةةاله ( )67ل
والمإمنون والمإمنات بعفهم أولياء بعض.
ويقول سبحانه ( )68لمحمد رسول هللا والذين معةه أشةداء علةم الكفةار رحمةاء
بينهم ل فاألية دعوة للرحمة بين المسلمين وليض العكض كما نرى فم الواقع المعاصر.
ويقول سبحانه (  )69والذين آمنةوا مةن بعةد وهةاجروا وجاهةدوا معكةم فؤولئةك
منكم وأولوا األرحام بعفهم أولي ببعض فم كتاب هللاه ان هللا بكل شئ عليم.
ويقةةول صةةلم هللا عليةةه وسةةلم مإكةةدا علةةم طبيعةةة هةةذه األمةةة ( )70لالمةةإمن
للمإمن كالبنيان يشد بعفه بعفً ال.
()71
و ل مةن كةان عنةده ففةل ظهرفليعةد بةه علةم
ويقول صلم هللا عليه وسلم
من الظهر لهه ومن كان لةـه ففةل زاد فليعةد بةه علةم مةن الزاد لةـه  .قةال أبةو سةعيد
فذكر رسول هللا من أصناف المال ما ذكر حتم رأينا أنه الحق ألحد منا فم ففل ل.
وإجماال يمكن القول بؤن هذا الدين الحنيف كله دعوة للتفامن والترابط والوحدة .
والمالحظ -بوفو وجالء  -علةم المسةتوى الةدولي أن معظةم الةدول تةرتبط
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فيما بينها بعالقات متعةددة اقتصةادية وماليةة واجتماعيةة و قافيةة …… وهةم دول قةد
اليتوافر فيما بينها مقومات األمة الواحدة  .لذلك فاألولم بالدول العربية واإلسالمية -
أمام ذلك  -وهم دول تدين بدين واحد ويتوافر لها كل مقومات األمة الواحدة أن تو ق
عالقاتها االقتصادية والمالية …… وغيرها علم نحو أك ر فعالية حتةم يتهيةؤ لهةا أن
تقةةوم بالةةدور المنشةةود لهةةا فةةم ريةةادة العةةالم .ان اإلسةةالم دائةةم النةةداء لألمةةة اإلسةةالمية
يذكرها بالقيم التم ينبغم أن تحرص عليهاه وتفحم من أجلهةاه ويهيةب بهةا االلتةزام
والسيرعلم هدي مبادئه الكريمة القويمة.
وباسةةةتقراء واقةةةع دول العةةةالم اإلسةةةالمم يالحةةةظ أنةةةه يتةةةوافر لألمةةةة العربيةةةة
واإلسالمية كل مقومات قيام السوق المالية ناجحة  .فيتوافر فةم هةذه الةدول و كميةات
كبيةةرة مةةن رإوض األمةةوال القابلةةة لإلقةةراض ه ويتةةوافر فيةةه أيفةةا إمكانيةةات اسةةتخدام
رإوض األمةةوال ه أى تةةوافر الفةةرص االسةةت مارية الكافيةةةه كةةذلك يتوافرلهةةا الحةةوافز
الكافية لتشجيع مالكم رإوض األموال لتوجيهها لالست مار فم نطاق هذه الدول.

ولكن وبالرغم من توافر المقومات السابقةه فانه  -ولألسف الشديد -لم توجةد
حتةةم اليةةوم سةةوق ماليةةة قويةةة علةةم المسةةتوى العربةةم واإلسةةالمي علةةم غةةرار سةةوق
العمالت األوروبية م اله كذلك مازالت التجةارة البينيةة بةين دول العةالم اإلسةالمي تةتم
في نطاق فيق للغاية.

وتسةةتطيع التجةةارة اإللكترونيةةة بؤداوتهةةا المتعةةددة أن تنشةةط مةةن هةةذه السةةوق
وتفعل من دورها علم نحو يحقق أهداف دول العالم اإلسالمي.

وأمام ماسبق يلزم اتخاذ االجراءات الالزمة إلتاحة دراسات فرص االست مار
فم الدول العربية بجميع وسائل التجارة اإللكترونية .وإقامة مركز لتجميع المعلومات
المصةةرفية والنقديةةة لةةدول العةةالم اإلسةةالممه ومركةةز للبحةةوث والدراسةةات المصةةرفية
تكةةون فيةةه الةةدول العربيةةة واإلسةةالمية جميعةةا أعفةةاء وتعطةةم لةةـه جميةةع التسةةهيالت
الالزمة التي تمكنه من تطوير السوق المالية والنقدية فم البالد العربيةة واإلسةالمية ه
وعمل الدراسات الالزمة لذلك واقترا التشريعات والتنظيمات المشجعة علي ذلك بما
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فيها المعاملة التففيلية الستخدام األموال العربية فم الدول العربية علم نطاق واسع.
والعمل علم التنسيق بين هياكةل السياسةات الماليةة واالسةت مارية بةين الةدول العربيةة.
ومما يساعد أيفةا وجةود الوسةائل الكفيلةة بفةمان سةرعة االتصةاالت وفةمان عمةل
الترتيبات علي أساض متبادل بةين الةدول العربيةة جميعةا .وفةي هةذا ه يصةبث االختيةار
لتحديد األوليات للخطوات القادمة من األساسيات .
ثانيا :المقومات البقرية:

يتةةوفر فةةم معظةةم دول العةةالم اإلسةةالمم عنصةةر بشةةرى معقةةول حاصةةل علةةي
درجات مختلفة من التعليمه ويمكةن صةقل هةذا العنصةر البشةرى عةن طريةق التةدريب
المستمر علم كل التقنيات المتطورة الالزمة للعمل في مجال التجارة اإللكترونية.
ثالثا :المقومات االقتصادية:
بالنظر إلي السلع والخدمات التم يمكن أن تدخل مجةال التجةارة اإللكترونيةةه
يالحظ أن دول العا لم اإلسالمي لةديها إمكانيةات كبيةرة فةي تنويةع منتجاتهةا وخةدماتها
التم تدخل التجارة الخارجية.
()72
في بعةض الصةناعات
لقد وصلت بعض دول العالم اإلسالمي م ل مصر
إلةةم المسةةتويات العالميةةة وعلةةم الخصةةوص صةةناعة المالبةةض الجةةاهزةه والمنتجةةات
الزراعيةه واألغذية المصنعةه وتقوم بتصدير هذه المنتجات بنجا .
وففةةال عةةن ذلةةك ف ة ن مصةةر تسةةتطيع أن تةةدخل التجةةارة اإللكترونيةةة بسةةعر
تنافسم يكفل لها التفوق علم األسعار المنافسة نظرً ا لظروف االقتصاد المصرى.
وتجدر اإلشارة إلي أن النجا فم إدخال سلعة معينةة أو خدمةة مةا فةي مجةال
التجارة اإللكترونية سيكون بم ابة القةاطرة للعديةد مةن الصةناعات المغذيةة للسةلعة أو
الصناعة أو الخدمة محل التجارة الخارجية.
كذلك ف ن نجا دول العالم اإلسةالمم فةي دخةول مجةال التجةارة اإللكترونيةة
سيساعد فم خلق فرص عمل متعددةه السيما في مجال البيةع والتسةويق كمةا سيسةاعد
في خلق كوادر متميزة للتصدير للدول المحيطة بناه حيث ينتظةر ازديةاد الطلةب علةي
هذه الكوادر المتميزة كنتيجة طبيعية لتطور االحتياجات التكنولوجية لهذه الدول.
رابعا :الرصيد الحضارى العربى واإلسالمى:
ً
مةةةن المعةةةروف أن الجانةةةب األكبةةةر مةةةن التجةةةارة الخارجيةةةة التةةةم تةةةتم عبةةةر
اإلنترنت إنما تنصب علي مجال الخدمات.
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ومةةن ال ابةةت أن دول العةةالم اإلسةةالمم لةةديها رصةةيد حفةةارى ةةرى وفةةخم
يهيئ لها أن تحتل مكانا متميزا في هذا المفمار ه لذلك ف ن المجال السياحم يعد مةن
المجةةاالت الخصةةيبة التةةم يمكةةن أن تحتةةل بةةه دول العةةالم اإلسةةالمم مكانةةا هامةةا عبةةر
اإلنترنته والذى يمكن أن يعود بفوائد جمة لو أحسن تسويقه عبر اإلنترنت.
إن االسةةت مار الح قيقةةم لإلمكانيةةات السةةابقة سةةيعود بالفوائةةد الك يةةرة علةةي دول
العالم اإلسالممه بل إن نمو التجارة الخارجية سيكون عامال حقيقيا في نهفةة العةالم
اإلسالمم.
والغرو ف ن نجا دول العالم اإلسالمم في دخول مجال التجارة اإللكترونية
سيحقق مزايا اقتصادية واجتماعية وسياسية.
فمن الناحية االقتصادية :

ف نةةه يترتةةب علةةي الةةدخول فةةي مجةةال التجةةارة اإللكترونيةةة خلةةق فةةرص عمةةل
متعددة لك ير من الفئاته وففال عن ذلك يمكن توفير كوادر مدربةة يمكةن تصةديرها
للدول األخرى.
ومن الناحية االجتماتية:

يترتةةب علةةي تةةوفير فةةرص عمةةل متعةةددة المسةةاهمة الحقيقيةةة فةةي حةةل مشةكلة
البطالة فم دول العالم اإلسالمم ه وكل ذلك من شؤنه أن يحقق مزايا متعددة تتم ل في
سيادة السالم االجتماعم.
ومن الناحية السياسية :

فالغةةرو أن مسةةاهمة دول العةةالم اإلسةةالمم فةةي مجةةال التجةةارة اإللكترونيةةة
سيترتب عليةه وجةود هةذه الةدول وظهورهةا علةي المسةر التجةارى الةدولم بةالمظهر
الالئق بها والمكانة الحفارية التم تحتلها منذ قديم الزمان.
إن عصةةر التجةةارة اإللكترونيةةة سةةوف يفةةتث أمةةام دول العةةالم اإلسةةالمم آفاقةةا
هائلة لالنطةالق بمنتجاتهةا المتعةددة إلةي األسةواق العالميةة  .وفةي المقابةل ف نةه سةيتا
للشركات العالمية األخرى أن تنافض منتجات دول العةالم اإلسةالمم ه وكةل ذلةك يحةتم
التطوير المستمر لهذه المنتجات حتةم تصةبث قةادرة علةي الوقةوف فةي وجةه المنافسةة
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األجنبية.

المبحث الخامض
مدى استفادة العالم اإلسالمي من التجارة اإللكترونية
ووسائل تعظيم ذلك

تعمل التجارة اإللكترونية اآلن في مجاالت متعددة م ةلو الخةدمات المصةرفية
اإللكترونيةه والخةدمات الماليةة اإللكترونيةةه وخدمةة االتصةاالت ه وإتمةام الك يةر مةن
الصفقات التجاريةه وغير ذلك من الخدمات المتخصصة,
وتستطيع دول العالم اإلسالمم  -نظةرا لخصائصةها المتميةزة -أن تسةتفيد مةن
التجارة اإللكترونية وأدواتها في مجاالت متعددة.
وفي الم قابل يجدر بدول العالم اإلسالمم أن تتبنةم سياسةات مةن شةؤنها تفعيةل
دور التجارة اإللكترونية في تنشيط التجارة البينية بينها.
وتوفةةث فيمةةا يلةةم مةةدى إمكانيةةة إسةةتفادة دول العةةالم اإلسةةالمم مةةن التجةةارة
اإللكترونية وذلك علم النحو التالم:
المطلب األول :مدى استفادة العالم اإلسالمم من التجارة االلكترونية.
المطلب الثانى :إطار استراتيجية لحفز التجارة اإللكترونية وتنميتها في العالم
اإلسالمم.
المطلب األول و مدى استفادة دول العالم اإلسالمم من التجارة اإللكترونية

تستطيع دول العالم اإلسالمم االستفادة من كافةة المزايةا التةم تحققهةا التجةارة
اإللكترونيةه فباإلفافة إلم المجاالت العامة التي تعمل فيها التجارة اإللكترونية ه ف ن
دول العالم اإلسالمم تستطيع أن تستفيد من التجةارة اإللكترونيةة فةي مجةاالت متعةددة
من أهمها:
أوال :المساتدة في توجيه االستثمارات بين دول العالم اإلسالمى:
ال ابت أن بعض دول العالم اإلسالمم تمتلك روات كبيرةه ولكنها حتةم اآلن
التجد مجاال رحبا لها لإلست مار فم المنطقةه ومازالت توجد دول فم العالم اإلسالمم
يتجمع لديها مةوارد ماليةة كبيةرة تحتةاج السةت مارها  .وفةم المقابةل هنةاك بعةض دول
العالم اإلسالمم تعانم من نقص كبير فم رإوض األمواله وهنا تتجلةي وظيفةة مهمةة
للتجارة اإللكترونية.
فعةةةةن طريةةةةق أدوات التجةةةةارة اإللكترونيةةةةة يمكةةةةن التعةةةةرف علةةةةم مجةةةةاالت
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االست مارات المتاحة فم دول العالم اإلسالممه وبذلك تستطيع التجارة اإللكترونية أن
تساهم في توجيه االست مارات وتوظيفها أففل استخدام في دول العالم اإلسالمم.
وتجةةدر اإلشةةارة إلةةم أففةةلية االسةةت مار فةةم دول العةةالم اإلسةةالمم ألن هنةةاك
مخاطر متعددة تحيط باألموال العربية فم الخارج السةيما المخةاطر المتعلقةة بؤسةعار
الصرف وتقلةب أسةعار الفائةدة ه وتةؤرجث معةدالت التفةخم .كةذلك فةؤن االسةت مارات
فةةم الةةدول الصةةناعية التتمتةةع ( )73بحريةةة مطلقةةة فةةم توجههةةاه أو حجمهةةا أو مجةةال
أنشطتها  .اذ تنظم التشريعات فم تلك الةدول مجةاالت االسةت مار واألنشةطة المسةمو
بهاه واألنشةطة األخةرى المقيةدة  .وتفةع تلةك الةدول قيةودا متعةددة بهةذا الشةؤن  .كمةا
تتصف بعض تشريعاتها بابقاء مرونة كبيرة للسلطات التنفيذيةة فةم اتخةاذ االجةراءات
التم تراها مناسبة تجاه االست مارات األجنبية وتوجيهها.
ففم أمريكا -علم سبيل الم ال -تفرض القوانين قيودا شديدة علةم االسةت مار
فةةم قطاعةةات االتصةةاالت السةةلكية والالسةةلكية ه والنشةةر ه والمواصةةالت ه والطاقةةة
والتعدين.
وفم اليابان فان قوانين االست مار توصد الباب أمام االست مارات األجنبية عدا
قطاعات محددة ه والتعطم تلك القوانين مزايا است نائية لرإوض األموال األجنبيةه بل
تفةةرض قيةةودا تحةةد مةةن دخةةول االسةةت مارات األجنبيةةة لةةبعض القطاعةةات كاالتصةةاالت
والنقل والطاقة .
وأمام كل هذه المخاطر ومايترتب عليها مةن مشةكالت يبقةم التؤكيةد علةم أن
عةةودة األمةةوال العربيةةة لالسةةت مار فةةم البيئةةة العربيةةة واإلسةةالمية سةةيظل أك ةةر أمانةةا
بك يره السيما في ظل استشعار كل معانم األخوة والوحدة العربية واإلسالمية ه وهذه
االعتبةةارات ليسةةت هينةةة فةةي تفكيةةر المسةةلم اذ ينبغةةم عليةةه التعةةالي عةةن مصةةالحه
الشخصية من أجل مصالث أمته ومن أجل دواعي عقيدته.
ثانيا :تسهيل وتنقيط التجارة البينية بين دول العالم اإلسالمى:
تإدى التجارة اإللكترونية إلم تسهيل التجةارة الدوليةة عمومةا .وبالتةالم ف نهةا
تستطيع أن تلعب دورا كبيرا فم تيسير التجارة الخارجيةة بةين دول العةالم اإلسةالمم.
السيما أن حجم التجارة البينية بين دول العالم اإلسةالمم فةئيل للغايةةه (حةوالم %4
فقةةط) ه وهوبالشةةك حجةةم اليتناسةةب مةةع اإلمكانيةةات المتاحةةة لةةدول العةةالم اإلسةةالممه
السيما إذا قورن بحجم تجارتها الخارجية مع الدول األخرى.
كةةةذلك اليسةةةتقيم مةةةع خصةةةائص األمةةةة اإلسةةةالمية أن تكةةةون جةةةل معامالتهةةةا
الخارجية مع دول غير إسالمية وفم المقابل هناك دول العالم اإلسالمم بحاجةة ماسةة
إلم من ينشط تجارتها ويقبل علي صادرتها.
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ثالثا :تسهيل إتخال القرارات االقتصادية والمالية:

تسةةتطيع أدوات التجةةارة اإللكترونيةةة أن تسةةاعد علةةم تسةةهيل اتخةةاذ القةةرارات
المالية واالقتصةادية علةم مسةتوى العةالم اإلسةالمم ه ألن أدوات التجةارة اإللكترونيةة
تستطيع أن توفر معلومات وفيةرة عةن كافةة المجةاالت االقتصةادية والماليةة المتاحةة ه
ففال عن توفير قدر كبير من النفقات التةم تنفةق علةم الطةرق التقليديةة فةم دراسةات
الجدوى االقتصادية والمالية.
وباسةةةتخدام أدوات التجةةةارة اإللكترونيةةةة فةةةي تةةةوفير المعلومةةةات الكافيةةةة عةةةن
ال روات المتاحة لدول العالم اإلسالمم ه يمكن إعمةال نظريةات التجةارة الدوليةة علةم
نحو يحقق الفائدة لدول العالم اإلسالمم.
ألن كل دولة تستطيع أن تتخصص فم إنتاج وتصدير السلعة التي تتمتع فيها
بميزة نسبية أكبر من الةدول األخةرىه وتتخصةص فةي إنتةاج السةلعة التةي تتمتةع فيهةا
بفةةوة فةةي عوامةةل إنتاجهةةا ه ويترتةةب علةةي ذلةةك أن تنةةتج السةةلع بةةؤكبر كفةةاءة ممكنةةة
وبكميات كبيرةه وفي المقابل تستطيع أن تحصل علم حاجتها من السةلع األخةرى مةن
الدولة التي تنتج بؤعلم كفاءة وبؤقل نفقة ممكنة.
وتستطيع التجارة اإللكترونية بؤدواتها المتعددة أن تقدم خدمات كبيرة فم هةذا
المجال عن طريق التعريف باإلمكانيات المتاحة لكل دولة مةن دول العةالم اإلسةالممه
علي نحو يسهل ويعين كةل دولةة علةي التخصةص فةي السةلعة التةي تتمتةع فيهةا بميةزة
نسبية وتحصل علم حاجتها من السلع األخرى من الدولةة المسةلمة التةي تنتجهةا بنفقةة
نسبية أقل .وفي كل هذا الخير الك ير لدول العالم اإلسالمم.
رابعا  :تنقيط األسواق المالية في دول العالم اإلسالمى:
من ال ابت أن التدفقات الماليةة التةي تةتم داخةل األسةواق الماليةة الدوليةة تشةكل
جانبا مهما من جوانةب العالقةات االقتصةادية الدوليةة .وتعةد التحركةات الدوليةة لةرأض
المال م ظهرا حقيقيةا الزدهةار العالقةات االقتصةادية الدوليةة .وبالتةالم فة ن خلةق نظةام
جيد لألسواق المالية يعد من المكونات األساسةية ألى نظةام اقتصةادى كةفءه إذ يعةين
علةةةم تخصةةةيص المةةةدخرات السةةةت مارات ذات عائةةةد مرتفةةةع .ويإكةةةد ذلةةةك التطةةةور
االقتصادى الدولي الذى يشهد بؤن الدول ذات النظم المالية المتطورة واألسواق المالية
الكبيةةرة تنمةةو بمعةةدالت أسةةرع وإتسةةاق أكبةةر مةةن الةةدول ذات الةةنظم واألسةةواق الماليةةة
الفعيفة.
وباستقراء واقع دول العالم اإلسالمم يتفث بجالء أنه يتوافر لها كل مقومات
األسةةواق الماليةةة الناجحةةة ه فيتةةوافر فيهةةا كميةةات كبيةةرة مةةن رإوض األمةةوال القابلةةة
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لإلقةةراض هفقةةد جةةاء فةةي تقريةةر منةةاي االسةةت مار فةةي الةةدول العربيةةة لعةةام .1996/95

والذى أصدرته المإسسة العربية لفمان االست مار-أن حجم االست مارات العربية فةم
الخةةارج يبلةةغ  750مليةةار دوالر حتةةم عةةام )74( 1995ه بينمةةا التم ةةل االسةةت مارات
العريية فم الداخل سوى نسبة  %1من هذه األموال المهاجرة وهم نسبة فةئيلة جةدا
رغم تحسن مناي االست مار فم الدول العربية بشكل ملحوظ.
ويتةوفر للةدول العربيةة واإلسةالمية أيفةةا الةركن ال ةانم وهةو وجةود إمكانةةات
اسةةةتخدام رإوض األمةةةواله أى تةةةوافر فةةةرص اسةةةت مارية كافيةةةة فةةةم الةةةدول العربيةةةة
واإلسالمية .فهناك مجال كبير لالست مار الزراعم فم السودان هكما أن هناك فرصا
ك يةةرة لالسةةت مار الصةةناعم فةةم مصةةر ودول المغةةرب العربةةمه كةةذلك فهنةةاك فةةرص
لالست مار فم المجال السياحم فم العديد من الدول العربية.
ويفةةاف لمةةا سةةبق وجةةود الحةةوافز الكافيةةة لتشةةجيع مةةالكي رإوض المةةال فةةم
الدول األولي (المصدرة أو المقرفة لرأض المةال ) علةم اسةت ماره فةم الةدول ال انيةة
(المستقبلة أو المقترفة لرأض المال).
وفي هذا المجال تستطيع التجارة اإللكترونية بؤدواتها المتعةددة أن تسةاهم فةي
تنشيط األسواق المالية بين دول العالم اإلسالمي علةم نحةو كبيةره السةيما أن الحةديث
يدور اآلن عن العولمة المالية وآ ارها علم الدول األخرى .وبالتالم ف نه أحرى بدول
العالم اإلسالمم السيما أنها قد أخذت بزمام السيطرة علم رواتها االقتصادية وأصبث
ب مكانها تنفيذ سياسة مالية واقتصادية وطنية تؤخةذ علةم عاتقهةا تنميةة الةوطن العربةم
ورفع مستوى دخل المواطن فيه .كما تساهم فم تقديم المسةاعدات لةدول العةالم ال الةث
فتدعم اقتصادها واستقالها.
خامسثثثا :تسثثثهيل إتمثثثام المعثثثامالت المصثثثرفية والماليثثثة بثثثين دول العثثثالم
اإلسالمى:
مةةن المجةةاالت المهمةةة التةةي يمكةةن أن تعمةةل فيهةةا التجةةارة اإللكترونيةةة مجةةال
الخدمات المصرفية اإللكترونية ه ويعتبر هذا المجال مةن أقةدم المجةاالت التةي عملةت
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فيها التجارة اإللكترونية .وتحقق التجارة اإللكترونية في هذا المجةال ميةزة عظيمةة إذ
تستطيع أن تخفض نفقات إتمام الصفقات المصرفية اإللكترونية بدرجات كبيرة قدرت
بمائة فعف عن إتمامها بالطرق التقليدية.
كةةذلك تسةةاهم التجةةارة اإللكترونيةةة بةةدور كبيةةر فةةي مجةةال الخةةدمات الماليةةة
اإللكترونيةةةةه إذ يمكةةةن عةةةن طريةةةق أدواتهةةةا المتعةةةددة أن تسةةةاعد فةةةم إدارة األمةةةوال
وحمايتها علم نحو فعال.
وفةةةي مجةةةال التجةةةارة اإللكترونيةةةة يمكةةةن الحصةةةول علةةةم الخةةةدمات الماليةةةة
والمنتجات المالية (الصرافة -التؤمين  -االست مار )...من أى مكان فم العالم.

سادسثا :التعريثف باإلسثالم تالميثا تلثي نحثو صثحيح وتلثي نحثو يتفثق مث
مبادئه السامية:

مةةن المالحةةظ فةةم اآلونةةة األخيةةرة أن اإلسةةالم يتعةةرض فةةي الغةةرب لهجمةةات
شرسةةة ه وهنةةاك خلةةط كبيةةر فةةم أذهةةان غيةةر المسةةلمين عةةن حقةةائق اإلسةةالم السةةامية
ومبادئةةه السةةمحة .وأمةةام كةةل ذلةةك يلةةزم المسةةلمون التعريةةف باإلسةةالم فةةي هةةذه الةةدول
تعريفةةا يظهةةر بةةه جمةةال اإلسةةالم وسةةماته وسةةماحته هويةةدفعون بشةةبه األعةةداء إلةةم
صدورهم.

وتفيد أدوات التجارة اإللكترونية فم تحقيق الهدف السابق بطريقة متقدمةةه إذ
يمكن إنشاء مواقع متنوعة علم شبكة اإلنترنةت لشةر اإلسةالم وبيةان مبادئةه وأسسةه
بصو رة وافحة حتم يزول كل لةبض تكةون لةدى الغةرب عةن اإلسةالم .ولعةل ماسةبق
يندرج تحت مفهوم الجهاد بمفهومه العام ألن الجهاد – كما يقول ففيلة الشي) يوسف
القرفاوى ( -)75قد يكون بالقلم واللسانه كما يكون بالسةيف والسةنانه ويكةون الجهةاد
أيفا فكريا أو تربويا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا كما يكون عسكريا.

التجارة اإللكترونية ومدى استفادة العالم اإلسالمي منها

30
كذلك يمكن اإلفادة من أدوات التجارة اإللكترونية في تيسير إجراءات فريفة
الحج ه إذ يمكن إنشاد موقع متخصص علي شبكة اإلنترنةت يبةين كيفيةة أداء المناسةك
والمواقيت وغير ذلك مما يلزمه أن يعرفه الحاج السيما المسةلمون الةذين يقيمةون فةي
الغربه كما تيسر أدوات التجارة اإللكترونية تحديد أعداد الحجاج من كل دولة وإنهاء
اإلجراءات الخاصة بهم بطريقة سهلة وميسورة.
المطلب ال انمو إطار استراتيجية حفز التجارة اإللكترونية وتنميتها في دول العالم اإلسالمم

يمكن حفز التجارة اإللكترونيةة وتنميتهةا فةي دول العةالم اإلسةالمم وذلةك مةن
خالل تبنم استراتيجية تقوم علي العناصر التالية:
 .1فرورة إصدار التشريعات الالزمةة لفةبط التعامةل داخةل مجةال التجةارة
اإللكترونية ه وذلك لمنع التدليض والغ ومنع االحتكةار وحمايةة األسةرار
الخاصةةةة للمنتجةةةين والمسةةةتهلكين .ويةةةإدى كةةةل ذلةةةك إلةةةي تةةةوفير ال قةةةة
والطمؤنينة لكل المتعاملين في مجال التجارة اإللكترونية.
 .2فرورة إحكةام الرقابةة علةم المعةامالت التجاريةة التةم تةتم عبةر التجةارة
اإللكترونية وذلك بتةدريب الكةوادر الالزمةة والقةادرة علةم العمةل فةي هةذا
المجال.
 .3فرورة توفير المعدات واآلليات الحدي ةة الالزمةة لخةوض مجةال التجةارة
اإللكترونية.
 .4فرورة فبط مواصةفات السةلع ومسةتوى أداء الخةدمات مةع المواصةفات
الدوليةةة اتسةةاقا مةةع أحكةةام اتفاقيةةة منظمةةة التجةةارة العالميةةةه وحتةةم يمكنهةةا
الصمود أمام منافسة السلع والخدمات األجنبية.
 .5االهتمةةام بنشةةر التقةةدم الفنةةم والتكنولةةوجم وأحةةدث الطةةرق الفنيةةة لالنتةةاج
والخبرات اإلدارية المتقدمةه بدءا من مسةتوى التعلةيم الجةامعم والمراحةل
التةةي تليةةه حتةةم يمكةةن تةةوفير العناصةةر البشةةرية القةةادرة علةةي اسةةتيعاب
المستجدات التكنولوجية الحدي ةه و االبداع فيها.
 .6يجب وفةع اسةتراتيجية للةدخول فةي مجةال التجةارة اإللكترونيةة بمسةتوى
يدانم المستويات العالمية السائدة فةم هةذا المجةال حتةم نةتمكن مةن وجةود
مكان مالئم لنا علي الساحة الدولية.
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 .7ينبغم صياغة وتنسيق السياسات الفريبية في دول العالم اإلسةالمم علةم
نحةةو يمنةةع االزدواج الفةةريبمه ويحةةث التجةةارة اإللكترونيةةة علةةم النمةةو
واالزدهار.
 .8منث حوافز فريبية لتشجيع التجارة اإللكترونيةو تقةدم دول ك يةرة حةوافز
فريبية عديدة لتطوير البرامج 0وهذه الحوافز تعد جزءا من خطط عامةة
لتسةةجيل البحةةوث والتنميةةة أو انشةةاء مشةةروعات ذات تقنيةةة عاليةةةه وفةةم
بعض الحةاالت تحمةل علةم صةناعة الحاسةبات اآلليةة والبةرامج المرتبطةة
بها 0وحيث أن الحوافز تمنث بشكل عام بموجب تشريعات خاصةه وغالبا
ما تتفمن موافقات من وكاالت حكومية وماليةه فليض مدهشا أن نجد فةم
هةةذا المجةةال تركيةةزا أك ةةر علةةم طبيعةةة أنشةةطة البةةرامج مةةن وجهةةة نظةةر
معايير البحوث والتنمية0
وتقدم الحوافز فى أقكال كثيرة ومختلفة تتالءم م ظروف كل دولة0
ففةةم اسةةتراليا( )76يجةةوز للشةةركات المكونةةة محليةةا خصةةم  %150مةةن أصةةل
األجةةور والمرتبةةات ونفقةةات العمالةةة األخةةرى التةةم تخصةةص بصةةورة مطلقةةة ألنشةةطة
البحوث والتنمية والبرامج التم تطور للتسويقه أو كجزء من مشروع بحةوث وتنميةة
تستحق هذا الخصم 0وال يتمتع بذلك التطوير الروتينم أو تطةوير البةرامج لالسةتخدام
الداخلم.
وفم البرازيله تستطيع شركات الكمبيوتر الوطنية خصم  %200من النفقات
علم تحديث البرامج وتنميتهاه وتعفم من فريبة الدخل علم إيرادات البرامجه بنةاء
علةةم موافقةةة الحكومةةة علةةم المشةةروعات والشةةروط التةةم تحةةددها الوكالةةة الحكوميةةة
المسئولة0
وتمنث فرنسةا إعفةاء فةريبيا للنفقةات المتزايةدة للبحةوث األساسةية والتطبيقيةة
والتنمية التجريبية التم تإدى فم فرنسا0
وتمنث اليابان إعفاءًا فريبيًا علم النفقات المتزايدة الرئيسية بتصنيع منتجات
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أو تطويرات صناعية.
ويقدم قانون الفرائب األمريكم إعفاء فريبيا للنفقات المتزايدة علم أنشطة
البحوث والتنمية 0والنفقات المستحقة مقصورة علم األجةور والمرتبةات ومسةتلزمات
االنتاج 0وينص التشريع األمريكم لعام  1986علم فرورة معاملةة تكةاليف تطةوير
البرامج بنفض الطريقة كنفقات تطوير أى منتج آخره باستبعاد كل البرامج التم تطور
لالستخدام الداخلم0
وفم ك ير من الدول م لو األرجنتبين والمكسيك وأورجواىه يمكةن أن يعفةم
مطةةور البةةرامج كليةةة مةةن فةةرائب الةةدخل بشةةرط تةةوافر عةةدة شةةروطه 0وتبنةةم هةةذه
اإلعفاءات بدرجة كبيرة علم أساض تشابه الدخل هنا بالدخل الةذى يتحقةق مةن حقةوق
التؤليف أو األنشطة الفكرية الشخصية.
وبالنظر لماسبق يجةدر بةدول العةالم اإلسةالمم أن تمةنث هةم األخةرى حةوافز
فريبية ومالية لمن يعمل في مجال تطوير برامج التجارة اإللكترونية وتحدي ها.
وتجدر اإلشارة في النهايةة إلةم أن الةدول العربيةة واإلسةالمية ال تمتلةك حتةم
اآلن المهارات التقنية الةالزم توافرهةا فةي هةذا المجةال علةي غةرار مةاهو موجةود فةي
الدول المتقدمةه ولذلك عليها االنتباه لهذه الحقيقة وإعداد العناصر والكوادر والقيادات
الالزمة لقيادة هذا المجال حتم التكون هم التم فرفت علم نفسها الوصاية في هةذا
المجال من قبل الدول المتقدمة صناعيا.
نتائج البحث
لقد توصل البحث إلم عدة نتائج من أهمها:

( )1أنه ينبغي تفةافر كةل الجهةود لتنميةة التجةارة اإللكترونيةة وازدهارهةاه وسةواء
أكةةان ذلةةك علةةم المسةةتوى المحلةةي أم الةةدوليه وسةةواء أكةةان ذلةةك علةةم مسةةتوى
المنظمات الحكومية أم غير الحكومية0
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ينبغي إزالة كل المعوقات التي تإدي إلم وجود أسواق دولية مغلقة أمةام التجةارة
اإللكترونيةه حتي ال يقلل ذلك من مزايا التجارة اإللكترونية0
فرورة توافر أطر قانونية كافية توفر ال قة والحماية لكل المتعاملين في التجةارة
اإللكترونية0
علي دول العالم اإلسالمم أن تةولي التجةارة اإللكترونيةة االهتمةام الكةافي حتةم
تستطيع مسايرة الدول المتقدمة في هذا المجاله وحتم يمكنها اإلفادة من مزايةا
التجارة الدولية0
ينبغةةي االهتمةةام بتنميةةة الةةوعي بؤهميةةة التجةةارة اإللكترونيةةة ومزاياهةةاه وكةةذلك
ترقية المناهج الدراسية بما يتناسب مع ذلك0
أففلية عدم فرض فرائب تمييزيةة علةم السةلع والخةدمات التةي تةدخل مجةال
التجارة اإللكترونيةه حتم ال يكون ذلك عائقا أمام نموها وازدهارها0
إجةةراء تعةةديل فةةي االتفاقيةةات الفةةريبية المبرمةةة علةةم المسةةتوى الةةدولي بحيةةث
يمكن تبادل المعلومةات علةي نطةاق واسةع بشةؤن الصةفقات التةي تةتم مةن خةالل
التجارة اإللكترونية وتجنيب االزدواج الفريبم قدر اإلمكانه ومةن بةاب أولةي
ينبغم أن يتم ذلك علي مستوى دول العالم اإلسالمم.

التجارة اإللكترونية ومدى استفادة العالم اإلسالمي منها

34
والمراجع

الهوام

(1) Mayére (Anne) :Pour une Economie de l’information, edition du
centre national de la recherche scientifique, Paris, 1990,p.195.
(2) Goulvestre (Jean-Paul): Economie des Télécoms, Hermes, 1997,
p.25.
(3) Niveau (Mourice), Crozet (Yves): Histoire des faits économiques
contemporains, Quadrige PUF, 2000, pp.834 - 835.
(4) Huet (Frédéric): La Fiscalité du commerce électronique , Litec,
2000, p.XII.
(5) Ministére de l’Economie, des Finances, et de l’industrie:
Technologies et société de l’information , Paris 1999, p.40.
(6) Ministére de l’Economie, des Finances, et de l’industrie France,
1/10/1998, p.1.
(7) World Trade organisation , General Council, 15 Jully 1998, p.1.
(8) Yesil (Magdalena): Creating the virtual store, John wiley & sons,
Inc, 1997,pp.42-44.
(9) Faragg(Benjamin): Commerce électronique et moyens de
paiement, Dunod, 1998, p.19.
(10) Shapiro (Carl ), Varian (Hal): Economie de L’information, De
Boek université, 1999, p.27.
(11) Bertin (G.), et Lamberterie (I.): La protection du logiciel, enjeux
juridique et économique, LGDJ, 1985, p. 37.

4 و1980  مليار فرنك فرنسةي عةام64-) قدرت هذه المبالغ علم المستوى العالمي ب12(
وهةذه1984  و ال ةة مليةارات فرنةك سويسةرى هعةام, مليةار فرنةك علةم مسةتوى فرنسةا
.المبالغ مستمرة في الزيادة
-Toubol (F.): Le Logiciel, Fedducl , Paris, 1986, p. 19
-Les Logiciels et le droit, Publiciation (CEDIDAC) 4, Lausanne, 1986
, p. 11.
(13) Kennedy (Angus J.): The internet , the Rough Guide, 1999, p. 11.
(14) Technologies et sociéte de l’information , op.cit.,p.40.
(15) Goulveste: Economie des télécoms, op.cit., p.419.
(16)Organisation Mondiale Du Commerce: Le Commerce
electronique et le role de l’omc,p.5
(17) Ibid,p.5.

 جامعة أم القرى/المإتمر العالمي ال الث لالقتصاد اإلسالمي

35

(18) O.M.C.: Le Commerce éléctronique, op.cit.,p.9.

 )سةميث(كةاث و (التجةارة علةم اإلنترنةت) ترجمةة مركةز التعريةب,( نورتةون( بةوب19)
.10-9هص1997 والبرمجة ه الدار العربية للعلومه
(20) Boinet (Guillaume Lecompte): L’impact incertain de l’internet
sur la croissance , problemes économiques, N.2. 697, 24 Janvier
2001, p.3.
(21) Germain (Michel):L’intanet l’intranet , Economica, 1998, p.26.
(22) O.M.C.: Le Commerce éléctronique, op.cit.,p.11.
(23)Technologies et Sociéte de l’information, op.cit.,p.37.
(24)O.M.C.: Le Commerce éléctronique, op.cit.,p.10.
(25)Technologies et Sociéte de l’information, op.cit.,p.41.
(26)Kannara: Le Commerce électronique..., op.cit.,p.7.
(27)Kennedy (Angus J.): The Internet, the Rough Guide , 1999, p.11.
(28) Yesil: Creating the virtual store, op. cit., pp. 162- 163.
Kennedy : The Internet, op. cit., pp. 44- 47.
World Trade Organisation, General Council, pp. 3-4.
(29) ISSUES &Opportunities in the implementation of Electronic
commerce, pp. 5-6.
(30) Yesil: Creating the virtual store, op. cit., pp. 162- 163.

:لمزيد من التفصيل حول هذه المجاالت انظر

(31)

Bochurberg (Lionel): Internet et Commerce électronique, Delmas,
1999, p.107.
(32) Brown (w.) Hogendorn (J.): International Economics, op. cit., p.
183
(33) World Trade Organization, op.cit.,p.9.
(34) Ministére de l’economie, des finances, et de l’industrie, France,
1998, p.4.
(35) Politique économique 2001, Ropport economique , social et
financiér du Gouvernment Francais, 2001, p.13.
(36) Germain (Michel): L’intanet l’intranet, Economica, 1998, p..8.
(37) O.M.C.: Le Commerce electronique et le role de l’ O.M.C,
op.cit.,p.36.
(38) Hart (Robert), Ruffell (Robin) : Moins d’heures pour plus
d’emplois, Economie internationale, No 85, 2000, p.35.

التجارة اإللكترونية ومدى استفادة العالم اإلسالمي منها

36
(39) O.M.C.: Le Commerce electronique, op.cit.,p.22.
(40) Mayére (Anne) : Pour une economie de l’information, edition du
CNRS, 1990, p.217.
(41) Lorentz: New opportunities in electronic Commerc, op.cit.,p.3.
(42) Ministére de l'economie, des finances, et de l’industrie, 1998, p.1.
O.M.C.: Le Commerce electronique ..., op.cit.,p.23.
(43) Germain (M.): L’intanet l’intranet, op.cit.,p.1.
(44)L'innovation Dans les services, association National de la
recherche technique, Economica, 1999, p.20.
(45)La nouvelle Donne du commerce électronique , op.cit.,p.14.
(46)Lipsey (Richard), Steiner (Peter) and purvis (Douglas):
Economics, New York, 1984, pp. 62 -68.
(47)O.M.C.: Le Commerce electronique ..., op.cit.,p.21.

منشةورات, عةادل العةوا. لاألخةالق والحيةاة االقتصةادية لترجمةة د: )) سةليه (فرنسةوا48(
.601ص,1989 عويدات باريض
(49)O.M.C.: Le Commerce electronique ..., op.cit.,p.20.
(50)Krugman (Paul R.),.Obstfeld (Maurice) : Economie international ,
De Boek université 1995, p.8.
(51) O.M.C.: Le Commerce electronique et le role de l’O.M.C.,
op.cit.,p.39.
(52) Politique économique 2001, op.cit.,p.36.
(53) O.M.C.: Le Commerce electronique ., op.cit.,p.39.
(54) O.M.C.: Le Commerce ... ., op.cit.,p.40.
(55) Bochurberg : Internet et Commerce électronique, op.cit., pp.199200.
(56)O.M.C: Le Commerce éléctronique..., op.cit.,p.35.
(57)O.M.C: Le Commerce éléctronique..., op.cit.,p.35.
(58)Ibid,p.35.
(59)Yesil: Creating the virtual store, op. cit., p. 218.
(60) Kennedy: The Internet , op.cit.,p.11.
(61) O.M.C: Le Commerce éléctronique..., op.cit.,p.35.
(62) Ibid,p.36.
(63) Innovation et Croissance, Ropport: Robert Boyer et Michel
Didier, 1998,p.11 et s.

37

المإتمر العالمي ال الث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم القرى

Germain (Michel): L’intanet L’inranet,Economica, 1998, p.13 ets.
(64) La Nouvelle Donne Du Commerce électronique, op.cit.,p.48.

( )65سورة األنبياءو.92
( )66سورة الحجراتو.10
( )67سورة التوبة و.71
( )68سورة الفتث و.29
( )69سورة االنفال و.75
( )70النةووى :ريةاض الصةالحين  ,مكتبةة الكليةات األزهريةة جةـ1هص(153الحةديث متفةق
عليه).
( )71رواه مسلم  ,المرجع السابق جـ1هص.92
( )72د.منةةم قاسةةم و االصةةال االقتصةةادى فةةي مصةةر ه الةةدار المصةةرية
اللبنانيةه1998هص.171
( )73ندوة إعادة تدوير األصول العربية المست مرة في الخارج ,ندوة عقةدت بالكويةت خةالل
الفترة  3-1أبريل , 1989الكويت , 1990ص.231
( )74يقدر البعض األموال المصرية -فقط -بالخارج بحد أدنم  40مليار دوالر وبحد أعلم
 100مليار دوالر  .جاء هذا في تعقيةب د .محمةود االمةام -وزيةرالتخطيط السةابق-علةم
محافرة أ .عبد الوهاب علم التمار في ندوة إعادة تةدوير األمةوال العربيةة المسةت مرة
في الخارج مرجع سابقه.77
( )75يوسف القرفاوىولفقه الزكاة“ ه مإسسة الرسالةه1977هجـ2هص.756
(76) Cahiers De Droit Fiscal International ,studies on International
Fiscal law,vol LXX III b, Deuxieme sujet, library of Congress,
1988,p.20 et s.

