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  المستخلص

  
بع د اكت شاف والسیما  في بدایة تسعینات القرن العشرین ظھر االھتمام بالتجارة اإللكترونیة

م  ام رج  ال األعم  ال ف  ي ال  دول أ ال  ذي ف  تح المج  ال اإلنترن  تالتقنی  ات الحدیث  ة لالت  صاالت، ومنھ  ا 
م ن  ، وذل ك م ا ی سمى بالتج ارة اإللكترونی ةالمتقدمة والنامیة للمت اجرة بال سلع والخ دمات، وھ ذا 

ن یلتقي البائع والمشتري في السوق، وھذه التجارة اخت صرت الم سافة وال زمن أدون الحاجة إلى 
 أداة لزی  ادة الق  درة التناف  سیة وتن  شیط  أھمی  ة البح  ث باعتب  ار التج  ارة اإللكترونی  ةت  أتيوبینھم  ا، 

نھا أداة لزی ادة أ نًلجدیدة للعمل الحر، فضال عالمشروعات المتوسطة والصغیرة، وتخلق الفرص ا
 الف رص المتاح ة ف ي س وق الحكومة وتحسین خدماتھا، وتعم ل عل ى تعظ یم االس تفادة م نشفافیة 

 ف ي ال دول ع رف عل ى اتجاھ ات تط ور التج ارة اإللكترونی ة المتقدمة، ویھدف البحث إل ى التقانةالت
 العربیة، والتركیز على االستفادة من خبرات ال دول الدول النامیة ومنھاومقارنة ذلك مع المتقدمة 

 األول اإلط  ار النظ  ري ساس  ین، تن  اولأح  ورین مالمتقدم  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال، وق  د ت  ضمن البح  ث 
  .توى العالمي على المساني على اتجاھات تطور التجارة اإللكترونیة، وركز الثللتجارة اإللكترونیة

 
The Trends of Development the Electronic Commerce 

with Reference to the Arab Countries 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

The importance of the electronic commerce has recently been realized during the 1990s of 20 
century after modern technologies of communications were uncovered. Internet technology was 
among them that have been propounded to the businessmen in the developed and growing countries 
to trade out the goods and services. This can be said to be the electronic commerce. The notion 
needs not to meet both purchaser and buyer in the markets. This model of commerce may not take 
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both time and distance at application. The importance of the current paper refers that electronic 
commerce is a way of increasing the competitive ability as to activate the small and middle projects 
and recreate new choices for free works, in addition to increase the strategy of the government 
transparently and enlarge the choices of progressed technology markets. The researches aims at 
explaining the trends of government development in the various developed countries and compare 
that with under development and Arab countries. The developed countries experiences can be 
centered within two aspects:  
- The first one included the theoretical background to the electronic commerce. 
- The second focused on the trends of electronic commerce development globally. 

 
  مقدمةال

 إحدى النتاجات المھمة للثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة اإللكترونیةتعد التجارة 
، ول  م تع  د ١٩٩٥مطل  ع س  نة من  ذ الت  ي ش  اع اس  تخدامھا باألوس  اط التجاری  ة العالمی  ة 

 ت تم ب صورة اآلن غیر واقعیة كما ك ان ف ي الق رن الماض ي، فھ ي اإللكترونیةالتجارة 
 ال   دول المتقدم   ة، وف   ي مق   دمتھا الوالی   ات المتح   دة ف   يوالس   یما واض   حة وناجح   ة 
ھ  ي و، فھ ي الرائ  دة لھ ذه التج  ارة ف ي مفھومھ  ا وتحقیقھ ا، وأورب  ااألمریكی ة والیاب ان 

المباش  رة ف  ي تقان  ة م  ع ازدی  اد االس  تثمارات والس  یما تتط  ور ب  صورة س  ریعة ل  دیھم 
فعالی  ة ف  ي ال  ذي ی  ؤثر ب  دوره  والنم  و ال  سریع لالت  صاالت المعلوم  ات واالت  صاالت

 وف ي ، التي ستكون في القریب السمة األساس یة للمجتم ع التج ارياإللكترونیةالتجارة 
یات یھا من إمكاندالمحلیة والدولیة، إذ ستحاول الدول استغالل كل ما لكل المجتمعات 

، مما یؤدي في النھای ة إل ى تق دم العملی ات التجاری ة ف ي اإللكترونیةفي قطاع التجارة 
  .ھذه الدول

  
  مشكلة البحث 

ھل یمكن للدول المتقدمة م ساعدة ال دول : بالتساؤل اآلتيتتلخص مشكلة البحث 
النامیة ومنھا العربیة التي لیس لدیھا تقنیات المعلوم ات واالت صاالت ب صورة واس عة 

  ؟اإللكترونیةول إلى عالم التجارة  الدخعلى
  ھدف البحث

 ف  ي ال  دول إللكترونی  ةال  ى اتجاھ  ات تط  ور التج  ارة إالتع  رف یھ  دف البح  ث 
  .الدول النامیة ومنھا العربیةمع ذلك ومقارنة المتقدمة 

  فرضیة البحث
 ی  سھم ف  ي اإللكترونی  ةن اس  تخدام التج  ارة إ: ی  ستند البح  ث إل  ى فرض  یة مفادھ  ا

ف ي ال دول المتقدم ة، والس یما  ویساعد ف ي توس یع التج ارة ،ةیتسریع الصفقات التجار
  . في الدول النامیة ومنھا العربیةًفضال عن االستخدام المتواضع

  
  منھج البحث

لوص  في م  ن خ  الل الدراس  ات والبح  وث والكت  ب االم  نھج أس  لوب ت  م اعتم  اد 
ً ذات العالقة بموضوع البحث، ف ضال ع ن اعتم اد اإلنترنتمواقع  وواألجنبیةالعربیة 

 البح ثوتضمن  ،المنھج التحلیلي للوصول إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصیات
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 الث  اني فق  د أم  ا، اإللكترونی  ةساس  ین تن  اول األول اإلط  ار النظ  ري للتج  ارة أح  ورین م

 ث م التوص ل إل ى ،ركز على اتجاھات تطورھا في دول العالم المختلف ة ومنھ ا العربی ة
  .یاتصمجموعة من االستنتاجات والتو

  
   اإللكترونیة اإلطار النظري للتجارة -المحور األول

الت  ي ) Commerce(ھم  ا التج  ارة تك  ون م  ن مقطع  ین ت اإللكترونی  ةن التج  ارة إ
ًأو تجارتھ ا خارجی ا م ع دول الع الم تمثل ت داول ال سلع والخ دمات ف ي الدول ة الواح دة 

 اإلنترن ت، وھي أداء النشاط التجاري من خالل )Electronic (اإللكترونیةالمختلفة، و
ندسة التجارة في إعادة ھوقد تمت  ،)٤، ٢٠٠٢غنیم، (واالكسترانیت ووسائل أخرى 

 تحول  ت ١٩٩٥نھای  ة الق  رن الع  شرین ومطل  ع الق  رن الح  ادي والع  شرین، فف  ي س  نة 
 ب إجراء عملیت ي اإلنترن تالتجارة من تقلیدیة إل ى الكترونی ة بانتق ال المعلوم ات عب ر 

ًلی ا، وبأق ل م ا یمك ن م ن التك الیف، ووج د الب ائعون س ھولة ف ي تحدی د آالبیع والشراء 
وق د ارتفع ت عرف الم شترون عل ى أف ضل المنتج ات واألس عار، أفضل المشترین، وت

) ٢٠( كان ت نأ بع د ٢٠٠٤بلی ون دوالر س نة ) ٣٢٧(إل ى  اإللكترونی ةقیمة التج ارة 
  .)١٩٦، ٢٠٠٤عبد الرحیم،  (١٩٩٨بلیون دوالر سنة 

استخدام ش بكة : " من وجھة نظر البنك الدولي بأنھااإللكترونیة التجارة رفوتع
 والتوزی  ع والبی  ع واإلع  الن ع  ن ال  سلع باإلنت  اجل المع  امالت الخاص  ة الحاس  بة لت  سھی

 األورب  يم  ا االتح  اد أ)". www.world Bank. Org Public(والخ  دمات ف  ي ال  سوق 
 ی ستخدم ًا وتمث ل نظام ،)org.Eu.www (ًإلكترونی ایعتبرھا إجراء األعم ال التجاری ة ف

ل بی  ع وش  راء ال  سلع والخ  دمات وانتق  ال المعلوم  ات والن  شاطات الت  ي  لی  سھاإلنترن  ت
ت   دعم تولی   د العوائ   د، مث   ل عملی   ات تعزی   ز الطل   ب عل   ى تل   ك ال   سلع والخ   دمات 

 اإلنترن ت تنج ز عملی ات البی ع وال شراء عب ر اإللكترونی ةن التجارة إوالمعلومات، إذ 
صل الب ائعون والم وردون یتوالكتروني مة الزبائن، ویمكن تشبیھھا بسوق إوتقوم بخد

فیھ المنتجات والخدمات ف ي أو الشركات أو المحالت أو الوسطاء والمشترون، وتقدم 
 .)ws:alnahdi.www (اإللكترونی ةصیغة افتراضیة أو رقمیة، كما یدفع ثمنھا ب النقود 

نھا عالقات العم ل على أ اإللكترونیةة البریطانیة فقد نظرت إلى التجارما الموسوعة أ
المتطورة، وبیع المعلومات والخدمات والسلع بواسطة شبكة الكومبیوتر واالت صاالت 

)com.britinlca.www( .ًكث   ر التع   اریف ش   موال ك   ان لمنظم   ة التج   ارة العالمی   ة أو
)WTO(ت   اج وتوزی   ع وت   سویق وبی   ع وت   سلیم ال   سلع ، بأنھ   ا الن   شاطات الخاص   ة بإن

، اإللكترونی ة وذل ك باالعتم اد عل ى الوس ائط )الم شتري(للمستخدم النھائي والخدمات 
لكترونی ة اإللكترونیة بتبادل السلع والخ دمات بوس یلة إال یحدد التجارة ھذا التعریف و

عالن والت رویج فقط، وإنما یشمل كافة عملیات اإلنتاج والتوزیع والتسویق والبیع واإل
، س واء كان ت ھ ذه المع امالت ب ین ال شركات م ع أیضاوالتسلیم وخدمات ما بعد البیع 

ن التج  ارة إ، )www.wto.org(بع  ضھا ال  بعض، أو فیم  ا ب  ین ال  شركات والم  ستھلكین 
 تشمل الخدمات التجاریة اإلجمالیة التي تتعامل مع المؤسسات وال شركات اإللكترونیة

ً للبیانات كالصوت وال صورة، ف ضال ع ن اإللكترونیةلى المعالجة واألفراد المعتمدة ع
 للمعلومات التجاریة على المؤسسات التي تحك م الفعالی ات اإللكترونيتأثیرات التبادل 
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 منھ   ا إدارة المنظم   ة والتف   اوض التج   اري والعق   ود واإلط   ار التنظیم   ي ،التجاری   ة
  ). ١٠٣، ٢٠٠٤اني، سمیر اللقص(والتشریعي والتسویات المالیة والضرائب 

ما وزارة التجارة والصناعة في الیابان فذكرت بأنھا عصر جدید یتم فیھ دخول أ
 م ن الم ستھلكین، ًا واس عًاً، مت ضمنا ع ددوبأشخاص غی ر مح ددین إل ى ش بكة الحاس 

ًف  ضال ع  ن القی  ام بأن  شطة تجاری  ة عام  ة، ومفاوض  ات وعم  ل وعق  ود، وك  ذلك نق  ل 
حد الظ واھر األساس یة ف ي أ، ویمكن القول بأنھا، )Ja.ecammecegov.www (األموال

 وت ساعد ف ي تط ویر ، المعلومات واالت صاالت الت ي ت سھم ف ي النم و االقت صاديتقانة
، وتسھم في تنفیذ وإدارة األنشطة )unctad, 2002, pxxvi(وتسھیل التجارة بین الدول 

 اإلنترنت بالبضاعة والخدمات بواسطة تحویل المعطیات عبر شبكة التجاریة المتعلقة
، أو ھي عملیات التب ادل التج اري )٣٥٥، ٢٠٠٢عرب، (أو األنظمة التقنیة األخرى 

، والخ  دمات اإللكترون  ي الت  ي ت  شمل اس  تخدام التب  ادل للبیان  ات، والبری  د اإللكترون  ي
یالت لألم وال، وك ذلك الوس ائل المعلوماتیة المباشرة، ونظ م الن شر، والف اكس والتح و

 (Shelly, et, al, 2004, 10-14).  األخرىاإللكترونیة
 یتمث ل؛ باس تخدام ال نظم اإللكترونی ةن م صطلح التج ارة أخرون إلى آشار أوقد 

 اإللكترونی ةالشبكة وبقیة الوسائل ًفضال عن أن المحوسبة في بیع وتوزیع المنتجات، 
لمنتج المعین وتوفیر معلومات واسعة وشاملة عنھ  الزبون عن وجود اإلعالمتستخدم 

 وفي بع ض ، وتحدید احتیاجات الزبائن، وانجاز معامالتھم، خدمةأم سلعة أكانسواء 
 كان ذلك المنتج برامجیات أو إذا خاصة ًلحاالت تجھیزھم بالمنتج المطلوب إلكترونیاا

  .)Alter, 1999, 204(معلومات 
 المعلوم ات ص متع ددة نتیج ة اس تخدام تقان ةائ بخصاإللكترونیةاتسمت التجارة 

في األنشطة االقتصادیة التجاریة والصناعیة والخدمیة، ومنھا ت وافر المعلوم ات عب ر 
ج ل تب ادل أ وتعزیز الثقة بھا من اإللكترونیة لتطویر التجارة ًاأساسبوصفھا  اإلنترنت

 الخاص ة بالتب ادل اإلنترن تًالسلع دولیا، وتسھیل االتصاالت م ن خ الل وج ود مواق ع 
 یتم تبادل المعلومات إذ والشركات والمؤسسات الرسمیة والدول، األفرادالتجاري بین 

ًالخاص   ة بتج   ارة ال   سلع والخ   دمات، ف   ضال ع   ن التب   ادل ال   سلعي ب   ین المنتج   ین 
س   عار مناس   بة، أوالم   ستھلكین متج   اوزین التج   ارة التقلیدی   ة وبتك   الیف منخف   ضة و

ج  اتھم م  ن س  لع خاص  ة بھ  م، والت  سلیم ف  ي وق  ت مع  ین واختی  ارات متنوع  ة، واحتیا
 س  تتمكن اإللكترونی  ةوبف  ضل التج  ارة . لخ  دمات وس  لع غی  ر مادی  ة وب  شكل رقم  ي

ن تتھی أ ب سرعة وتنظ یم أالشركات من إیجاد مصادر دخل جدیدة، مم ا یف رض علیھ ا 
فأنھ ا األمور المالیة واإلداریة والتسویقیة وغیرھا الخاصة بھا، وإذا ابتعدت عن ذل ك 

  .)٧٦، ٢٠٠٣علي، (ستخسر فرصتھا في ذلك 
 تتوض  ح بوج  ود اإللكترونی  ة حدیث  ة خاص  ة بالتج  ارة ي تقان  ةن الخ  صائص ألإ

ھیك   ل مؤس   سي لھ   ا وبنی   ة تحتی   ة ونظ   ام ق   انوني ی   شرع اس   تخدامھا وغیرھ   ا م   ن 
ً، واس   تنادا ل   ذلك؛ ت   تمكن م   ن تثبی   ت واجباتھ   ا )٤٢، ٢٠٠٢االس   كوا،  (الخ   صائص

 التب  ادل التج  اري ال  سلعي، وانتق  ال المعلوم  ات والتح  ویالت المالی  ة ومھامھ  ا، ومنھ  ا
الخارجی   ة، كإرس   ال الح   واالت المالی   ة والف   واتیر والكمبی   االت، وإنج   از المع   امالت 

ً، فضال عن الشحن والترخیص الكمركي، والتنبؤ اإللكترونیةالداخلیة بواسطة اإلدارة 
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 ت وفیر المعلوم ات والف رص  ع نًف ضالبالطلب من خالل مؤشرات األسواق الدولی ة، 
التجاریة، والتفاوض بشكل فوري، وإقام ة تكام ل مؤس ساتي ی شمل ش بكة المؤس سات 

أح   دثت ث   ورة  اإللكترونی   ةن التج   ارة إوھك   ذا ف   . )٢٦، ٢٠٠٥س   لمان، (ال   صغیرة 
ترلیون  ١.٣ذ بلغت إ، ًاالتجارة عالمیھذه أدت إلى نمو وتطور تكنولوجیة ومعلوماتیة 

ال   سنیدي،  (٢٠٠٣ترلی   ون دوالر س   نة ) ٢.٩( وارتفع   ت إل   ى ٢٠٠٢دوالر س   نة 
١، ٢٠٠٤.(  

 بوج  ود ھیكلھ  ا المؤس  سي اإللكترونی  ةن إع  ادة تنظ  یم التج  ارة أمم  ا تق  دم یتب  ین 
نجاز عملیاتھا وتوسعھا إ والثورة المعلوماتیة أدى إلى اإلنترنتوالفني وتوحیدھا عبر 

ار االجتماعی  ة واالقت  صادیة للتج  ارة عل  ى الم  ستوى المحل  ي والع  المي، وتترك  ز اآلث  
 ضمن أس الیبھا الخاص ة الحدیث ة بتغیی رات البیئ ة وطبیع ة األعم ال ودع م اإللكترونیة

 بتك الیف اإلنترن تتسھیالت التجارة والنھ وض بكفاءتھ ا، وت شمل الت أثیرات اس تخدام 
ف راد منخفضة مؤدیة إلى الترابط ب ین الوح دات االقت صادیة فیم ا بینھ ا م ن جھ ة، واأل

ُ عن االنفتاح  عامل مساعد لتوس یع وھو ًوالعوائل مع السوق من جھة أخرى، فضال◌
اعات  وت  صمیم وتھیئ  ة البرامجی  ات الت  ي أدت إل  ى توس  یع ال  صناإللكترونی  ةالتج  ارة 

اخت صار الوق ت ھذا م ع ، اإلنترنت المعلومات ذات العالقة بوالشركات المھتمة بتقانة
ادالت التجاری   ة ب   ین المن   تج والم   ستھلك، وتج   اوز والم   سافة الالزم   ین النج   از المب   

نج  از ال  صفقات ف  ي إ والتعقی  دات المالی  ة واإلداری  ة والكمركی  ة الت  ي ت  ؤثر اإلج  راءات
 إل ى أض ف الحدیث في التج ارة، األسلوبتباع ھذا إ سرعة ممكنة بوبأقصىالتجاریة 

اشرة بین المن تج ذلك التأثیر على مواقع السوق وتجاوز الوسیط التجاري بالعالقة المب
والم  ستھلك واخت  صار القن  وات الت  سویقیة المتبع  ة ف  ي ع  رض ال  سلع والطل  ب علیھ  ا، 
وتھیئة الكوادر المتخص صة والمھ ارات والخب رات الكف وءة وتنمیتھ ا لتحق ق ذل ك ف ي 

ر مواق ع ب ط راف المختلف ة عاألسواق التجاریة، وتع دد الت رابط والمراس لة م ا ب ین األ
ًصاالت وتوس یعھا جغرافی ا ة السھولة، مما أدى إلى تزاید االت  في غایأصبح اإلنترنت

، وانتشار تبادل المعلومات والتج ارة ب ین ال شركات اإلنتاجی ة م ن جھ ة، وب ین ًوزمنیا
ًاألف    راد محلی    ا وعالمی    ا  كم    ا ت    ؤثر التج    ارة ). ١٠٢-١٠٠، ٢٠٠٤اللق    صاني، (ً

 أم   امواق العالمی   ة  ف   ي ال   صادرات واالس   تیرادات ال   سلعیة بف   تح األس   اإللكترونی   ة
 منظم  ة وض  عتدون قی  ود زمانی  ة أو مكانی  ة، وق  د م  ن  واإلنترن  تالمتع  املین عب  ر 

 مم ا أدى إل ى تخف یض ً،إلكترونی االتجارة العالمی ة إعف اءات كمركی ة لل سلع الم صدرة 
، وتزاید القدرة التنافسیة للصادرات ةتكالیف الصفقات التجاریة بین دول العالم المختلف

نج از إتزاید كف اءة األس واق التجاری ة وتوس ع المب ادالت التجاری ة وس رعة السلعیة، و
ل  شركات المحلی  ة  لاإللكترونی  ةت  وفر التج  ارة و، ًإلكترونی  االمع  امالت الخاص  ة بھ  ا 

ج ل أاالتصال المباشر والسریع لمواكبة التطور العلمي لھا في اإلنتاج والت سویق م ن 
ستفادة من الخدمات المجانیة التي تقدمھا الحصول على السلع والخدمات الممیزة، واال

األجھ   زة الدولی   ة واإلقلیمی   ة ومنھ   ا؛ مرك   ز التج   ارة الع   المي؛ كم   ا ت   ؤثر التج   ارة 
 ف ي االس تیرادات ال سلعیة عل ى الم ستوى المحل ي والع المي، ب سبب تزای د اإللكترونیة

یزی د الطل ب  ال ذي اإللكترون يالمنافسة وتعدد البدائل الختیار السلع وتوسیع التسویق 
على ال سلع العالمی ة، وع دم وج ود التعریف ة الكمركی ة علیھ ا أدى إل ى انخف اض تكلف ة 
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، موازن  ة بال  سلع الم  ستوردة بالطریق  ة التقلیدی  ة، وإلغ  اء ًإلكترونی  اال  سلع الم  ستوردة 
ًن األس واق مجان ا تكالیف المستوردین والوسطاء، إضافة إلى ذلك توفر المعلومات ع 

 تؤثر ف ي االس تثمارات بت وفیر المن اخ اإللكترونیةن التجارة أالحظ وی. اإلنترنتعبر 
االستثماري وعوامل الجذب لتحفیز االستثمارات المحلیة واألجنبیة، مؤدیة إلى توفیر 
الفرص االستثماریة في القطاعات االقت صادیة ال سلعیة والخدمی ة وإعط اء المعلوم ات 

رات االقت  صادیة واالجتماعی  ة ذات للم  ستثمرین األجان  ب والمحلی  ین ح  ول االس  تثما
 مم  ا ی  دفعھم إل  ى اتخ  اذ ،الج  دوى االقت  صادیة الت  ي ت  ؤدي إل  ى تزای  د عائ  د االس  تثمار

الق  رار االس  تثماري، باالس  تثمار ف  ي ھ  ذه الم  شاریع االقت  صادیة، كم  ا ت  ؤثر التج  ارة 
 غی ر ة مؤدی ة إل ى إبع اد الع املینر في االستخدام للقوى العاملة غیر الم اھاإللكترونیة

م ق درتھم عل ى  لع داإللكترونی ةالماھرین في األنشطة االقتصادیة الم ستخدمة للتج ارة 
 في الق وى العامل ة الم اھرة، اإللكترونیة الحدیثة، وكذلك تؤثر التجارة استیعاب التقانة

 االقت صادیة الم ستخدمة لتقان ةمن خالل تزاید الطلب علیھا من قبل ش ركات األعم ال 
، والعمالة الماھرة تؤھلھ ا الس تیعاب وإدارة عملیاتھ ا اإللكترونیةة المعلومات والتجار

 اإللكترونی  ةبكف  اءة متمی  زة وتزای  د أج  ورھم ورف  اھیتھم عن  د تطبی  ق أس  الیب التج  ارة 
  )٢٥-٢٢، ٢٠٠٦حامد، (

 كم  ا ف  ي الوالی  ات لمختلف  ة ف  ي أنح  اء الع  الم ااإللكترونی  ةوق  د انت  شرت التج  ارة 
ربا والیابان ودول العالم األخرى، وأثبتت نجاحھ ا نتیج ة المتحدة األمریكیة وغرب أو

 وت   رابط ب   ین األس   واق عل   ى الم   ستوى الع   المي لم   ا ش   ھده الع   الم م   ن تق   دم تق   اني
)www.lslam online(. وتختل ف ع  ن التج ارة التقلیدی ة بغی  اب العالق ة المباش رة ب  ین 

ت لالتف  اق عل  ى  مفاوض  ااإللكترونی  ة ال یوج  د ف  ي التج  ارة إذ ،ط  راف المتعاق  دةHال
، یبع د عن ھ آخ رن البائع یكون في مك ان والم شتري یك ون ف ي مك ان شروط العقد، أل

ً لك  ال الط  رفین، ویك  ون مت  صال ب  شبكة ن الوس  یط ھ  و الحاس  وبأب  آالف األمی  ال، و
عل ى ًاالتصاالت الدولیة التي تقوم بنقل المعلومات حاال لكل م ن الط رفین المتعاق دین 

ال سرعة ف ي أنج از األعم ال ًفضال عن  الذي یقیمون فیھ، ھذا تباعد المكانالرغم من 
ة الم  ستخدمة ف  ي عملی  ات البی  ع وال  شراء التقلیدی  ة، ی  وانخف  اض ع  دد األوراق المكتب

 تك ون مفتوح ة ب شكل دائ م وف ي اإللكترونیةن األسواق وكذلك توفیر الوقت والجھد أل
 وتزوی  د الزب  ائن دون أي عطل  ة، وك  ذلك ت  وفر حری  ة االختی  ارم  ن ك  ل األوق  ات و

دون أي ضغوط م ن الباع ة، وی ؤدي من بالمعلومات الكاملة عن المنتجات، ویتم ذلك 
 العدی  د م  ن ال  شركات الت  ي تبی  ع ال  سلع اإلنترن  تذ یوج  د عل  ى إ ،األس  عارإل  ى خف  ض 

یوفر التك الیف  س اإلنترن تن الت سویق عب ر ألی ة،  بالمت اجر التقلیدًقل مقارن ةأسعار أب
 www.bank of)لت سویق الع ادي، مم ا یع ود بالفائ دة عل ى الزب ائن اموازن ة بتك الیف 

sudan-org) . م، وً یتزای  د یوم  ا بع  د ی  اإللكترونی  ة م  ستقبل التج  ارة نأویمك  ن الق  ول
نھ ا ت سمح لل شركات ال صغیرة بالمناف سة إ إذوالتجار یتفاءلون بالفوائد الناجم ة عنھ ا، 

نیات لتخفیض المخاطر الت ي یواجھھ ا  العدید من التقثداحمع الشركات الكبیرة، واست
، واھم التقنیات اإلنترنتمن المعامالت المالیة المنجزة عبر أسریة ووالسیما الزبائن، 

وبروتوك ول الحرك ات ) Secure Socket Hayers-SSL(منی ة بروتوك ول الطبق ات األ
وھ   ذه التقنی  ات تخف   ض م   ن  )Trans A Ctions-set-Electronic Secure(المالی  ة 
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 .www.hasem sakeet)ن ھ ذه التج ارة وج دت لتبق ى أخاوف لدى الزبائن وتؤكد بالم
8m. com) . وفوائد متعددة لقدرتھا على التواصل ًا ومستخدمیھ فرصنترنتن لالأكما 

 االتصال بدولة أخ رى، أو األف راد  منالسریع بین دول العالم المختلفة تمكن كل دولة
، وإنجاز كل العملیات والصفقات التجاریة، خرینباآلفي دول العالم الواسع، االتصال 

ن إ:  إلى ع دة مراح ل، األول ىاإللكترونیة في التجارة اإلنترنتویمكن تقسیم استخدام 
 الخاص  ة واإلص  دارات قام  ت بن  شر ن  شاطاتھا المختلف  ة، نترن  تالدول  ة الم  ستخدمة لإل

 اإلنترنتلنة على ، وكانت ھذه ھي البدایة لمواقع معاإلنترنتعلى موقعھا على شبكة 
فھ ي التط ورات :  المرحل ة الثانی ةأم اجل معرفة اآلخرین بوجود ھذه ال شركات، أمن 

، مم  ا دف  ع  وس  رعة االنت  شار وتزای  د ع  دد الم  ستخدمیناإلنترن  تجری  ت عل  ى أالت  ي 
 للتع رف عل ى اإلنترن ت عبر ایة والمحلیة إلى تكوین مواقع خاصة لھمالالشركات الع

 ونشر البیانات والمعلوم ات الدوری ة الت ي ت صدرھا ، والتجاریةنشاطاتھم االستثماریة
م ع تزای د تفھ م ال شركات : ، وبدأت المرحلة الثالث ةاإلنترنتھذه الشركات على شبكة 

 خاص   ة ف  ي التب   ادالت التجاری  ة ب   ین اإلنترن  ت الواس  عة ل   شبكة لإلمكان   اتالكب  رى 
 لھ ذه ال شركات نترن تاإلالشركات الكبرى ورجال األعمال، وقد ق ام م صممو مواق ع 

ل ى إ ال ذین ی دخلون لألف رادبالبساطة، وسرعة تلبیة االحتیاج ات بتصمیم مواقع تتمیز 
 فھ ي تج سید اإلنترن تم ن مواق ع :  المرحلة الرابع ةأما، اإلنترنتمواقعھم المثبتة في 

حد المتع املین م ع ال شركة بف تح موقعھ ا عل ى أ، وذلك عندما یقدم اإللكترونیةللتجارة 
 بسوق عرض المعلومات من خالل قاع دة واس عة م ن البیان ات والمعلوم ات نترنتاإل

التي یق وم بطلبھ ا، وت صفحھا م ن قبل ھ، وی تم تح دیث قواع د البیان ات باس تمرار عل ى 
  )٥٩، ٢٠٠٠شاھین، . ( الخاص بالشركةاإلنترنتموقع 

 ف   ي التج   ارة والت   سویق عب   ر االت   صاالت اإلنترن   توھك   ذا ظھ   رت أھمی   ة 
 تزایدت بشكل واضح خالل أنھاّ إال مازالت في مراحلھا األولى أنھا، ومع ونیةاإللكتر

ترلی  ون دوالر س  نة ) ٢.٩(ذ بلغ  ت إال  سنوات األول  ى م  ن الق  رن الح  ادي والع  شرین، 
، وترك   زت معظ   م ھ   ذه ٢٠٠٤ترلی   ون دوالر س   نة ) ٦.٨( وارتفع   ت إل   ى ٢٠٠٣

رض الیورو أ في الوالیات المتحدة وكندا والیابان ودول اإللكترونیةالصفقات التجارة 
 واس  تخداماتھا ب  شكل اإلنترن  ت، وك  ان ذل  ك ب  سبب انت  شار وتوس  یع مواق  ع األوربی  ة

 ،١٩٩٨ملی ون ش خص س نة ) ٢٦٠ (اإلنترنت بلغ عدد مستخدمي إذ ،واضح وسریع
 دول لوالی ات المتح  دة الن سبة األكب ر ب  ینل و،٢٠٠٢وبل غ ض عف ھ ذا الع  دد ف ي ع ام 

الع  الم المختلف  ة ف  ي المت  اجر قیم  ا ب  ین ال  شركات، وال  ى جان  ب أھمی  ة حج  م التج  ارة 
ث   ر واض   ح ف   ي التنمی   ة أن یك   ون لطبیعی   ة ھ   ذه التج   ارة ذاتھ   ا أ یتوق   ع اإللكترونی   ة

  . االقتصادیة للبلدان النامیة واندماجھا في االقتصاد العالمي
  المعلوم  ات ی  ستلزمتقان  ة لث  ورة االت  صاالت واإللكترونی  ةن مواكب  ة التج  ارة إ

 تیة لالتصاالت واستخدام تقان ةتطویر البیئة التحو تحقیق عدة جوانب منھا المعلومات
 بكلف ة مناس بة وتھیئ ة اإلنترن تالمعلومات لكي تتمكن الشركات األجنبیة من استخدام 

ن ت لك ي ت تمك لتط ویر المھ ارااإللكترونی ةالمناخ المالئم لھا لتتكیف مع بیئة التجارة 
ً، فضال عن تقدیم المساعدة للوفاء اإللكترونیة المعلومات في التجارة من استخدام تقانة
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بمتطلب  ات المق  اییس الدولی  ة لل  سلع والخ  دمات وت  سھیل العم  ل التج  اري ف  ي األس  واق 
  .)١١٩، ٢٠٠٢یونس، (دون قیود ملزمة من الخارجیة 

 ث  ورة االت  صاالت  رك  ائزىح  دأ تمث  ل اإللكترونی  ةن التج  ارة أمم  ا تق  دم یتب  ین 
 المستوى العالمي منذ مطلع ستخدامھا في التبادل التجاري علىوالمعلومات والتي تم ا

ح  دثت تغیی  رات واض  حة خ  الل اس  تخدامات أن الث  ورة المعلوماتی  ة أ، و١٩٩٥س  نة 
 لتسھیل المباالدت التجاریة سواء بین األفراد من اإلنترنتالحاسوب الشخصي وشبكة 

  .)٢٠، ٢٠٠٥سلیمان، ( خرىأالم المختلفة من جھة جھة أو بین دول الع
  

ل الع  الم المختلف  ة ومنھ  ا  ل  دواإللكترونی  ةاتجاھ  ات تط  ور التج  ارة  -المح  ور الث  اني
  العربیة

 واس تخداماتھ وم  ا ی رتبط ب  ھ م ن تقنی  ات اإلنترن  تلق د توس عت التج  ارة بوج ود 
الت  صاالت ًمعلوماتی  ة وش  بكات داخلی  ة وخارجی  ة، ف  ضال ع  ن ث  ورة المعلوم  ات وا

، لعق  د اإلنترن  ت جدی  د ف  ي التج  ارة عب  ر أس  لوب وإتب  اعوتط  ور حاج  ات الم  ستھلكین 
، باإلض افة إل ى إیج اد أثمانھ ا الطلبی ات وتجھیزھ ا ونقلھ ا ث م ت سدید وإع دادالصفقات 

 .)Laudon & Laudon, 2002, 104(ال سلع المختلف ة  ع تقن ي ع المي ل شراء وبی منظ ا
 أخ رى ش بكات إلیھ اشرین توسعت الشبكة عندما ضمت وفي الثمانینات من القرن الع

 م ن م سؤولیة مؤس سة العل وم ١٩٨٤ص بحت س نة أمن الجامعات ومراكز البح وث و
 ش بكتھا الواس عة إن شاء انتھت ھذه المؤسسة م ن ١٩٨٦الوطنیة األمریكیة، وفي سنة 

 ,Gall of Hancock) ١٩٩٥، ثم اتسع نطاقھا وعملت بشكل واضح منذ سنة نترنتلال
2002, 236)  
  نھ ا وس یلة فائق ةأل ،اإلنترن تبكة  االقتصادیون على المزایا الواسعة ل شأكدوقد 

 وحولتھا إلى وس ط تج اري أو واألفكارنقل وتبادل السلع والخدمات لالسرعة تستخدم 
 بحوثھ  ا إلج  راء ومنف  ذ لتوزی  ع س  لعھا وخ  دماتھا وس  احة إلعالناتھ  اون  ي رلكتإمتج  ر 

 وجعل ھ البنی ة اإلنترن ت، وبذلك تم الدخول إلى ع الم )١٢٥، ٢٠٠١علي، (التسویقیة 
األساس  یة لع  الم األعم  ال والتج  ارة وص  ار الم  صطلح ال  ذي یمث  ل الس  تخدام التج  ار 

اتجاھ  ات  ١، ویب  ین الج  دول )white, 2002,364 (اإللكترونی  ة ھ  و التج  ارة نترن  تلإل
ن أمن  ھ ت  ضح فی ،)٢٠٠٤-١٩٩٠( ف ي الع  الم للفت رة اإلنترن  تتط ور ع  دد م ستخدمي 

ً في العالم قد تزاید تزایدا مستمرا من اإلنترنتعدد مستخدمي   حت ى س نة ١٩٩٠ س نةً
 إذ ً، وبن  سب متفاوت  ة وت  صاعدیة وتك  اد تك  ون ھ  ذه الن  سب م  ضاعفة س  نویا٢٠٠٤

 ملی ون ش خص ف ي ٢.٦ اإلنترنتبلغ عدد مستخدمي ف مرة، ٤٠٠كثر من أتضاعفت 
 یوض ح ال دول ٢ج دول ال، و٢٠٠٤نة  ملیون شخص س٨٢٨ وارتفع إلى ١٩٩٠سنة 

ن عدد مستخدمي أیتبین منھ و، )٢٠٠٤-١٩٩٨(ة فتر في العالم للنترنتالمستخدمة لال
كث ر م ن ض عف أ قد وص ل إل ى ٢٠٠٢ في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة اإلنترنت

كث  ر م  ن ثالث  ین م  رة ف  ي أ، ف  ي ح  ین ت  ضاعف ھ  ذا الع  دد ١٩٩٨ة لع  دد مقارن  ة ب  سنا
لمانی ا وبریطانی ا واس ترالیا وھولن دا أربع مرات في أمرات في الیابان والصین وتسع 

 ٢٠٠٤وست مرات في فرنسا وخمس مرات ف ي كن دا وت سع م رات ف ي ایطالی ا س نة 
كب  ر ال  دول الم  ستخدمة ل  ھ ھ  ي الوالی  ات أن م  ن أًی  ضا أ، ویت  ضح ١٩٩٨ًقیاس  ا ل  سنة 
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وذلك بسبب التط ور الحاص ل ف ي ، لمانیاأالمتحدة األمریكیة ثم تلیھا الصین والیابان و
  .اإللكترونیةالتجارة 

، اإللكترونی   ةش   ارت إل  ى التج  ارة أولق  د تع  ددت الدراس   ات االقت  صادیة الت  ي 
 المتحققة من استخداماتھا، ففي بدایة التسعینات من القرن العشرین لم تكن واإلیرادات

ب دأت باالنت شار  معروفة على مستوى العالم بشكل واض ح، لكنھ ا اإللكترونیةالتجارة 
 س  نة اإللكترونی  ة المتحقق  ة م  ن التج  ارة اإلی  راداتواالس  تخدام الت  دریجي، إذ بلغ  ت 

 ملی ار دوالر ٣٠٠ ارتفع ت إل ى واح د ترلی ون و، ملی ار دوالر٢.٧ ما یقارب ١٩٩٥
، وذل  ك النت  شار اس  تخدامات ٢٠٠٤ ترلی  ون دوالر س  نة ٤ وأص  بحت ،٢٠٠٢س  نة 

الوالی ات المتح دة األمریكی ة وكن دا ( المتقدمة وھ ي  في العالم وخاصة الدولاإلنترنت
 عل ى اإللكترونی ةن ت سیطر التج ارة أ، وم ن المتوق ع )األوربيوالیابان ودول االتحاد 

 ٣الج  دول وقادم  ة م  ن الق  رن الح  ادي والع  شرین، التج  ارة العالمی  ة ف  ي ال  سنوات ال
-٢٠٠٠(للفت  رة  ی ة العالماإللكترونی ة اتجاھ ات تط ور التج ارة ان یوض ح٤والج دول 

ن أ، إذ یتب   ین ض   من توزیع   ات دول الع   الم المختلف   ة  الن   سبیة لھ   اواألھمی   ة) ٢٠٠٤
الوالیات المتحدة األمریكیة جاءت في مقدمة دول العالم ضمن استخدام ھ ذه التج ارة، 

 وت  أتي الیاب  ان ، ف  ي الع  الماإللكترونی  ةم  ن التج  ارة % ٥٠كث  ر م  ن أت  سیطر عل  ى إذ 
مریك ا أالدول النامی ة ومنھ ا دول جاءت لمانیا وبریطانیا، في حین أبالمرتبة الثانیة ثم 

 فیھ ا اإللكترونی ةن تطبیقات التجارة  أل،خیرةالالتینیة وبقیة دول العالم في المرتبة األ
  ً.المذكورة آنفاًتشكل نسبة متواضعة قیاسا بالدول المتقدمة 

 ف ي ظ ل ی ةاإللكترونوھناك توقع ات بخ صوص تزای د ع دد م ستخدمي التج ارة 
، إذ یبل غ ع  دد )Boar, 2001, 77(التط ور الواض ح لتقنی  ات المعلوم ات واالت  صاالت 

) ١٠٠(ال  ذین ی  ستخدمون نظ  ام االت  صال ع  ن بع  د ف  ي الوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة 
، ووص لت ١٩٩٦ملیون م ستخدم س نة ) ٢٠(ن كان أ بعد ٢٠٠١ملیون مستخدم سنة 

) ٣٠٠(بالمنظم ات األمریكی ة إل ى  اإللكترونی ةالعوائد المستحقة من استخدام التجارة 
، وق  د ك  ان الس  تخدام التقنی  ات الحدیث  ة األخ  رى ك  الھواتف ٢٠٠٣دوالر س  نة ملی  ار 

النقالة، والتعامل م ع التطبیق ات الرقمی ة والتلف از التف اعلي وبقی ة التقنی ات المعلوماتی ة 
مكان إ بأصبح واآلن، آخرإلى ثر في تحقیق الوصول السریع للمعلومات من شخص أ

 وھ و ب داخل س یارتھ أو ف ي المط ارات أو الفن ادق اإلنترن تكل شخص الوصول إلى 
 للمنظم ات اإلض افیةطات سكك الحدید، وستقدم تجارة النقال المزید من القن وات حوم

لغ رض الوص  ول إل ى المتع  املین معھ ا، وتلبی  ة احتیاج اتھم بم  ا یتناس ب م  ع رغب  اتھم 
  )haudon & haudon, 2002, 114. (واحتیاجاتھم المختلفة

سب م  ا مت  وفر م  ن ح   ف  ي ال  دول العربی  ة واإللكترونی  ةم  ا بخ  صوص التج  ارة أ
 العربیة مقارنة بالتجارة اإللكترونیةنھا تدل على انخفاض التجارة حصائیة، فإإبیانات 

، ف  ي ح  ین كان  ت ١٩٩٩ملی  ون دوالر س  نة ) ١٠٠(العالمی  ة، إذ بلغ  ت  اإللكترونی  ة
، وكانت ھناك دول عربیة  نفسھاملیار دوالر للسنة) ٢٠( العالمیة ونیةاإللكترالتجارة 

 ق  د تبن  ت دع  م واألردن العربی  ة المتح  دة وجمھوری  ة م  صر العربی  ة اإلم  اراتھ  ي 
، اإللكترونی ة وتطبیق ات الحكوم ة نترن ت كمشروع مدین ة دب ي لالاإللكترونیةالتجارة 

المعلوم  ات واالت  صاالت   س  وق لتجھی  ز األس  واق األخ  رى بتقان  ةتوف  ي م  صر وج  د
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ًبصورة مباشرة من األسواق عالمیا، ویمكن اعتبار مصر نقطة تحول نوعیة مستقبلیة 
ن الدول العربی ة األخ رى أ، ویالحظ اإللكترونیةفي مجال اقتصاد والمعرفة والتجارة 

 المعلوم  ات أدت إل ى انخف  اض م ستویات تقان ةم  شاكل مختلف ة، معاناتھ ا م ن لنتیج ة و
 ع  دد م  ستخدمي ٥یوض  ح الج  دول و. )١١٠، ٢٠٠٤اللق  صاني، ( فیھ  ا واالت  صاالت

 ف ي ال دول اإلنترنتن عدد مستخدمي أإذ تبین منھ ،  في دول عربیة مختارةاإلنترنت
ًالعربیة الزال متواضعا ومحدودا ویكاد یقت رب م ن ال صفر ف ي ا ل بعض منھ ا م ا ع دا ً

ًل  دول العربی  ة منخف  ضا  ف  ي ااإلنترن  تع  د اس  تخدام یدیة وم  صر، واألم  ارات وال  سعو
 العربی ة اإللكترونی ة من ال دول المتقدم ة، إذ بلغ ت التج ارة اإلنترنتًقیاسا لمستخدمي 

 اإللكترونی ةجم الي التج ارة إم ن %) ٠.٥١(وبنسبة  ١٩٩٦ملیون دوالر سنة ) ٤٠(
استخدام في حین  القادمة، األعوامن تصبح ملیار دوالر خالل أالعالمیة، ومن المتوقع 

%) ٢٨ (وأوربامن االستخدام العالمي %) ٤٠( وكندا كان بنسبة أمریكا في رنتاإلنت
ودول %) ١ (وأفریقی  ا%) ٤( الالتینی  ة وأمریك  ا%) ٢٦(اس  یفیكي ودول المح  یط الب

  )٤٦، ٢٠٠٥فیصل، %). (١ (األوسطالشرق 
 العالمیة یمیل إل ى ال دول اإللكترونیةن اتجاھات تطور التجارة أمما سبق یتبین 

ن ال دول النامی ة ومنھ ا أ في حین ،دمة ومنھا الوالیات المتحدة األمریكیة والیابانالمتق
  .العربیة تشغل نسبة متواضعة من ھذه التجارة

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  ١جدول ال
  ٢٠٠٤ – ١٩٩٠ة فتر في العالم للاإلنترنت ومستخدم

  )ملیون مستخدم (اإلنترنتعدد مستخدمي   السنة
٢.٦  ١٩٩٠  
٤.٤  ١٩٩١  
٦.٩  ١٩٩٢  
٩.٤  ١٩٩٣  
١٦  ١٩٩٤  
٣٤  ١٩٩٥  
٥٤  ١٩٩٦  
٩٠  ١٩٩٧  
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١٤٩  ١٩٩٨  
٢٣٠  ١٩٩٩  
٣١١  ٢٠٠٠  
٣٩١  ٢٠٠١  
٥٠٠  ٢٠٠٢  
٦٥٠  ٢٠٠٣  
٨٢٨  ٢٠٠٤  

Source: I – T – u, 2002 (www.itu-int) 
  

  .٣٣٠، ٢٠٠٦ تقریر التنمیة البشریة، .٢
  

  ٢جدول ال
   ملیون مستخدم)٢٠٠٤-١٩٩٨(ة فتر في العالم للنترنت لالةالدول المستخدم

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٢  ١٩٩٨  الدولة
  ١٨٦.٥  ١٥٤.٦  ٧٠.١  أمریكا
  ٩٥.٤  ٩.٤  ٣.٣  الصین
  ٧٥.-  ٢٣.-  ٨.٨  الیابان
  ٤١.٣  ٣٢.٩  ١٠.٣  المانیا

  ٣٧.٦  ٢٣.٣  ٨.٩  بریطانیا
  ٢٩  ١٣.٢  ٣.١  ایطالیا
  ٢٥.-  ٢٣.٣  ٤.-  فرنسا

  ٢٠.-  ١٢.٣  ٤.-  كندا
  ١٢.٨  ٥.٨  ٣.٤  استرالیا
  ٩.٤  ٧.٦  ٢.٥  ھولندا

یر التج ارة ی، دور جامعة الدول العربیة ف ي تنمی ة وت س٢٠٠٢ عبد العزیز غنیم، رأفت. ١: مصدرال
  . ٨ بین الدول العربیة، القاھرة، اإللكترونیة

  .٣٣٣، ٢٠٠٦، اإلنمائيمم المتحدة تقریر التنمیة البشریة، برنامج األ. ٢
  

  ٣جدول ال
  )ملیار دوالر    (٢٠٠٤-١٩٩٥ ةفتر العالمیة للاإللكترونیةتطور التجارة 

  اإلیرادات  السنوات
٢.٧  ١٩٩٥  
٨  ١٩٩٦  
٨٤  ١٩٩٧  
١٨٤  ١٩٩٨  
٣٧٧  ١٩٩٩  
٦٠٠  ٢٠٠٠  
١١٠٠  ٢٠٠١  
١٩٢٥  ٢٠٠٢  
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٣٩٥٠  ٢٠٠٣  
٥٤٧٠  ٢٠٠٤  

  :مصدرال
1. I-un cta d1 Electronic Commerce and Develop ment, 2001, 2002. 
PX. 

أداة للمنافسة في األس واق العالمی ة، ص ندوق النق د العرب ي، : رونیةاإللكتنعمات العیاش، التجارة . ٢
  .، أبو ظبي١٩٩٩العدد الخامس، 

3. shellu, Gary, B, clash man, Thomas, J, & vermat, mistye (2004), "Dic covering. 
Computers – A G ate way to information web, "thom pson course techaolog Y, 10, 45. 

 
 

  ٤جدول ال
   النسبیةواألھمیة لدول العالم المختلفة اإللكترونیةتطور التجارة 

   ملیار دوالر)٢٠٠٤-٢٠٠٠(للفترة 
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الدولة  %األھمیة النسبیة 

٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  ٥٨.٧  ٧١.٥  ٧٣.٥  ٧٧.٥  ٨١.٨  ٣١٨٩  ٢٨١٧.٢  ١٤١١.٣  ٨٤٦.١  ٤٨٨.٧  امریكا

  ١٦.١  ٩.٢  ٧.٥  ٦.٥  ٥.٣  ٨٨٠.٣  ٣٦٣.٦  ١٤٦.٨  ٦٤.٤  ٣١.٩  ابانالی
  ٧.١  ٥.٣  ٥.٢  ٤.٤  ٣.٥  ٣٨٦  ٢١١.١  ١٠٢  ٤٦.٤  ٢٠.٦  المانیا

  ٢.٩  ٢.٧  ٣.٥  ٣.٤  ٢.٩  ١٦٠  ١٠٩.٦  ٦٨  ٣٨  ١٧.٤  كندا
  ٥.٢  ٤.٣  ٤.٣  ٣.٥  ٢٠٨  ٢٨٨.٨  ١٦٥.٦  ٨٣.٢  ٣٨.٥  ١٧.٢  بریطانیا
  ٣.٧  ٢.٤  ٢.١  ١.٤  ١.٠٠  ٢٠٧.٦  ٩٦.٧  ٣٩.٩  ١٤  ٥.٦  استرالیا

  ٣.٧  ٢.٦  ٢.٥  ٢.٣  ١.٦  ٢٠٦.٤  ١٠٤.٨  ٤٩.١  ٢٢.١  ٩.٩  فرنسا
مریك                  ا أ

  ١.٤  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٥  ٠.٦  ٨١.٨  ٣١.٨  ١٣.٧  ٦.٢  ٣.٦  الالتینیة

  ١.٢  ١.٢  ٠.٧  ٠.٥  ٠.٥  ٧٠.١  ٤٩.٦  ١٦  ٦.٣  ٥.٧  بقیة العالم
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥٤٧٠  ٣٩٥٠  ١٩٢٥  ١١٠٠  ٦٠٠  المجموع

، ١٤جل ة دراس ات اقت صادیة، الع دد مً الی وم وغ دا، اإللكترونی ةتطور التجارة  فاروق احمد یونس، :مصدرال
  .١٢٠، ٢٠٠٤السنة الرابعة، 

  .احتسبت األھمیة النسبیة من قبل الباحث(*) 
  

  ٥جدول ال
  ٢٠٠٤ في دول عربیة مختارة لسنة اإلنترنتعدد مستخدمي 

عدد السكان   اسم الدولة
  بالملیون

  لكلاإلنترنتعدد مستخدمي 
   نسمةألف

 اإلنترنتعدد مستخدمي 
   للسكاناإلجمالي

  ٦٣٥  ٢٤٤  ٢.٦  الكویت
  ١٤٩  ٢١٣  ٠.٧  البحرین

  ١٧٠  ٢١٢  ٠.٨  قطر
  ١.٣٨٠  ٣٢١  ٤.٣  األمارات

  ٢٤٢  ٩٧  ٢.٥  عمان
  ٢٠٥  ٣٦  ٥.٧  لیبیا

  ١.٥٨٤  ٦٦  ٢٤.٠٠  السعودیة
  ٥٩٤  ١٦٩  ٣.٥  لبنان



  ]١٨٥ [اؤود ودر الكوازالدكتو
 

  ٦١٦  ١١٠  ٥.٦  االردن
  ٨٤٠  ٨٤  ١٠  تونس

  ٨٤٢  ٢٦  ٣٢.٤  الجزائر
  ٣.٩٢٠  ٥٤  ٧٢.٦  مصر

  ٣.٦٢٧  ١١٧  ٣١  المغرب
  ١.١٣٦  ٣٢  ٣٥.٥  السودان
  ٩  ١٢  ٠.٨  جیبوتي

  ١٨٣  ٩  ٢٠.٣  الیمن
  ٧٥٠  ٣٠  ٢٥  العراق

  .٣٣٠، ٢٠٠٦، اإلنمائي المتحدة األمم تقریر التنمیة البشریة، برنامج :المصدر
  

  االستنتاجات والتوصیات
  :جات والتوصیات وھي كاآلتيتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتا

   االستنتاجات-ًأوال
 في ال دول العربی ة مقارن ة بال دول المتقدم ة، إذ ش كلت اإللكترونیة انخفاض التجارة -

 شكلت الوالیات المتحدة في حین العالمیة، اإللكترونیةمن التجارة % ٠.٥١نسبتھا 
تخدام المتواضع مما یدل على االس ،من تلك التجارة% ٦٨دول األوربیة وكندا وال

للتقنیات والمعلومات واالتصاالت في الدول العربیة، وعلى العكس من ذلك ال دول 
 وس یطرتھا عل ى معظ م التج ارة اإلنترن تالمتقدمة نتیج ة توس عھا باس تخدام ش بكة 

  .اإللكترونیة
 ووسائل االت صال الحدیث ة ی سھم ف ي العملی ة اإللكترونیةن استخدام التجارة أ اتضح -

  . ویوسع من التجارة العالمیة، ویساعد في عقد الصفقات التجاریة،ةالتجاری
 أض   افت ل   م تتح   دد بتب   ادل ال   سلع والخ   دمات وإنم   ا اإللكترونی   ةن التج   ارة أ تب   ین -

 وتح سین وإنت اجیتھمتحسینات في نظم اإلنتاج واإلدارة وتطویر مھ ارات الع املین 
  .العالقات التجاریة بین الدول المتقدمة

  توصیات الً-ثانیا
 لل   شركات العالمی  ة ف   ي ال   دول المتقدم   ة، اإلنترن   ت ض  رورة تأس   یس موق   ع عل  ى -

واإلع  الن عن  ھ لت  سھیل االت  صال ب  ین المن  تج والم  ستھلك وزی  ادة حج  م التج  ارة 
  . بینھمااإللكترونیة

 العربی  ة، وتفعی  ل منطق  ة اإللكترونی  ة التأكی  د عل  ى إص  دار ق  انون خ  اص بالتج  ارة -
 اإللكترونی ة عل ى الحق وق واالمتی ازات للمتع املین بالتج ارة التجارة الحرة للحف اظ

 لت  وفیر الحمای  ة للت  اجر ال  ذي یعق  د اإللكترونی  ةواالعت  راف ب  التوقیع والم  صادقة 
  . للسرقةأموالھ ولكي ال تتعرض اإلنترنتالصفقات التجاریة ب

 الدول  تحفیز القطاع الخاص لالستثمار في البنى التحتیة للمعلومات واالتصاالت في-
النامیة، ومنھا العربیة ومحاولة ترویج الوسائل الحدیثة عن طریق وسائل اإلع الم 

 وتطویرھ ا عل ى الم ستوى اإللكترونی ةوالمؤتمرات والندوات التي تخص التج ارة 
  .العالمي
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