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 محاضرات في مقياس التجارة االلكترونية
 التعريف بالمقياس:

ونماذجها في هذا المقياس يتم إعطاء فكرة عامة حول مفهوم التجارة االلكترونية 

والمزايا التي تحققها المنظمات والمفاهيم المرتبطة بها وكذلك البنية التحتية للتجارة 

 االلكترونية.

 المقياس:أهداف 

تعريف الطالب بمفهوم التجارة االلكترونية وأهميتها، والعوامل التي  -1

 ساهمت في ظهورها.

التجارة االلكترونية وعناصرها والخصائص  أعمالفهم أنواع نماذج  -2

 الجوهرية للتجارة االلكترونية.

معرفة الضغوط الجوهرية على المنظمات في ظل التجارة االلكترونية  -3

 واستجابة المنظمات لهذه الضغوط.

 التعرف على كيفية قياس أثار التجارة االلكترونية. -4

 ها، وكيفية إدارتها.فهم سلسلة التوريد في التجارة اإللكترونية، أنواع -5

 وعي محددات التجارة االلكترونية وكيفية تجنبها. -6

التعرف على البنية التحتية للتجارة االلكترونية: بنية الشبكات، والبنية  -7

التكنولوجية، وبنية أمن المعلومات، والبنية االجتماعية واألخالقية، والبنية 

 التحتية لنظم الدفع االلكترونية.

 

 محتوى المقياس:

 

 مدخل عام لمفهوم تكنولوجية المعلومات واالتصال. المحور األول:

 تكنولوجية االنترنيت.المحور الثاني: 

 مفاهيم أساسية حول التجارة االلكترونية. المحور الثالث:

 أساليب التجارة االلكترونية والحلول التأمينية المتاحة لها. المحور الرابع:

 ية في ظل المشاكل والتطبيق.التجارة االلكترون المحور الخامس:

 : وسائل نظم الدفع والسداد للتجارة االلكترونية.المحور السادس

 : مقومات تطبيق نظام التجارة االلكترونية.المحور السابع

  
تحقيق هذه األهداف و احتراما للبرنامج المسطر وطنيا من قبل  ومن اجل

 كما يلي:  ىالتجارة االلكترونية، تم تسطير المحتو -مقياس  -الوزارة لمقرر
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 المصطلحات  شرح    ق ائمة
 

 Browser "دائرة خارجية لبرنامج رسن تساعدنا للنظر  ،: متصفح "متصفح ويب

 )متصفح(. wwwللمعلومات في 

 Certificate يتم إصدار الشهادة عن طريق  ،: "شهادة" في نطاق صفحات الويب

 هيئة إصدار شهادات موثقة للتحقق من هوية مالك الموقع.

 Directory Based site"موقع ويب يجمع  ،: "موقع يعتمد على الدليل

 أو غيرها من المنتجات التي يعرضها للبيع طبقا للموضوع أو النوع. ،المعلومات

 E.mail"نظام إرسال الرسائل اإللكترونية بين أجهزة  ،: "بريد إلكتروني

 الكمبيوتر.

 GPS Receiver  مستقبل":GPS"،  جهاز قد يكون في حجم اليد أو أكبر من ذلك

قمرا صناعيا  24من مجمل  3مما ال يقل عن  ،يتم استخدامه في استقبال اإلشارة

 وقع الجهاز من األرض.يحيط بكوكب األرض. وبذلك يمكنه أن يحسب م

 Home Page"أول صفحة تراها عندما تصل إلى موقع ويب ،: "صفحة رئيسية، 

 والتي تحتوي على رسالة ترحيب وارتباطات تشعبية للموقع.

 HTTPSيشير حرف " ،: أول جزء من عنوان اتصال آمن على الويبS إلى "

 ".Secureكون الموقع آمن "

 Internet"التي تتعامل عن  ،جهزة الكمبيوتر المتصلةشبكة من أ ،: "أنترنيت

 .TCP/IPطريق بروتوكول 

 Network "مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة سويا. ،: "شبكة 

 Protocol"مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تعامل أجهزة  ،: "بروتوكول

 الكمبيوتر سويا.

 Search Directory"قاعدة بيانات من عناوين مواقع الويب  ،: "دليل بحث

 والتي يصاحبها نقد في بعض األوقات. ،وأوصاف المواقع التي تنظمها الفئة

 Search Engine"برنامج يبحث عن المعلومات على شبكة  ،: "محرك بحث

يتم استخدام محركات البحث مع  ،األنترنيت بناءا على معايير البحث التي تحددها

 تستضيف إمكانات بحث.مواقع الويب التي 

 SET"عن طريق توظيف التوقيعات اإللكترونية التي  ،: "صفقات إلكترونية آمنة

التاجر من  SETتمكن  ،تتعرف بشكل منفرد على مرسل طلب صفقة إلكترونية

التعرف على هوية المشتري. ويحمي المشتري رقم بطاقته االئتمانية التي يتم نقلها 

ية للتحقق وإصدار الفواتير بدون قدرة البائع على رؤية إلى مصدر البطاقة االئتمان

 رقم البطاقة االئتمانية.

 SSL"مجموعة من القواعد ينقل بها جهازي كمبيوتر  ،: "طبقة التحديدات اآلمنة

 وال يمكن سوى لهذين الجهازين قراءته.  ،موعد مشفر
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 UPC"يعتبر رقم  ،: "كود المنتج العالميUPC  التي  ،ارقم 12هو الشفرة ذات

 تظهر على بضائع البقالة التي توجد على كل بضائع التجزئة.

 URL"سوف تكتب  ،عنوان على األنترنيت ،: "باحث الموارد الموحدURL  في

 شريط عنوان المتصفح لزيارة موقع الويب.

 Web browser"برنامج يتم استخدامه لعرض المعلومات  ،: "متصفح الويب

 Netscape Navigater Microsoftتبر يع ،والوصول إليها على الويب

Internet Explorer .أشهر برامج التصفح المستخدمة 

 Web Page"صفحة واحدة على موقع ويب يحتوي على نص ،: "صفحة ويب، 

 صوت وفيديو وغيرها من العناصر. ،صور

 Web Site"مجموعة من صفحات الويب المرتبطة سويا في شبكة. ،: "موقع ويب 

 www  أوworld wide web"يتم استخدام هذا  ،: "شبكة الويب العالمية

التي تم ربطها لتكوين  ،المصطلح لإلشارة إلى كل مواقع الويب على األنترنيت

 شبكة عالمية من المعلومات.

 Webring"مجموعة مواقع ويب تم تجميعها سويا لتشكيل هذه  ،: "حلقة الويب

عتبر حلقات الويب مفتوحة ومجانية ت ،المواقع في دوائر مرتبطة تسمى حلقات الويب

 .Ring Masterلكل من الزائر والمشترك. والمعروفة بحلقة 

 ARPANET"أول شبكة للحاسبات اآللية  ،: "شبكة مشروعات األبحاث المتقدمة

 مولتها الهيئة األمريكية لوكالة مشروعات الدفاع المتقدمة.

 CSNET 56تقوم على نقل  ،للعلوم: شبكة جديدة قامت بإنشائها المؤسسة الوطنية 

 كيلو بايت في الثانية إلى المؤسسات والهيئات خارج شبكة أربانيت.

 NSF Net.شبكة قاعدة العلوم األهلية : 

 ISOC.مجتمع األنترنيت : 

 ISO.هيئة المعايير الدولية : 

 LAN( :Local Area Network)، مجموعة من  ،شبكة المنطقة المحلية

 دوائر وبروتوكوالت.الحاسبات اآللية موصولة ب

 WAN( :Wide Area Network)، هذه الشبكة توصل  ،الشبكة الواسعة

الحاسبات اآللية عبر مسافات طويلة باستعمال خطوط تليفونية مخصصة ذات 

 سرعة عالية أو الميكروويف في التواصل.

 IETF( :Internet Engineering Task Force)،  قوة العمل الهندسية

 لألنترنيت.

 IAB :(Internet Architecture Bond)، مجلس  ،هيئة لالستثمارات التكنلوجية

 تصميم حاسبات األنترنيت.

 IESG( :The Internet Engineering Steering Group)،  هيئة تقوم بإدارة

 .IETFنشاطات 
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 HTML لغة اإلضافة للنص الوافي : البروتوكول المستعمل لتعريف أنواع :

 وافر يحتوي على قوائم توكيد.نصوص متعددة في مستند نص 

 ICANN:The Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers،  مؤسسة غير ربحية تتولى إدارة عناوينIP  وأسماء المجاالت

(Domain names.) 

 Internic :Internet Network information center،  هيئة تتولى تخصيص

 أسماء المجاالت.

 Telnetترنيت تمح لنا باالتصال بحاسب آلي عبر خط تليفوني.: خدمة إن 

 News Groups.خدمة المجموعة اإلخبارية : 

 F.T.P  :.بروتوكول نقل الملف 

 TCP/IP( :Transmission Control Protocol/Internet Protocol)، 

أي بروتوكول اتصاالت يسمح لحاسب  ،بروتوكول اإلرسال/بروتوكول األنترنيت

 .TCP/IPآلي من أي نوع يتصل عند تنفيذ برنامج

 Archie آلة بحث تجد األسماء في خدمات :F.T.P.غير المميزة 

 WAIS( :Wide Area Information Server حاسب آلي معلومات المنطقة ،)

يلية النتقاءات الكبيرة : أداة تساعدنا للبحث عن المستندات باستعمال الكلمات الدل

 النص كمعيار بحث.

 HTTP  : البروتوكول المستعمل  -نص مفرط–اختصار"بروتوكول نقل نص وافر

 .wwwبواسطة خدمات 

 EDI : (Electronic Data Interchange)،    .أنظمة تبادل البيانات إلكترونيا 
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 مق دمة ع امة
 

 اإلنسانية،ال يوجد عصر في التاريخ على خالف شائك مع مدى مناسبته للحالة         

إذ يعيش العالم تطورات وتغيرات لم  ،والسبب واضح فيه،مثل العصر الذي نعيش 

يشهدها خالل العقود السابقة مجتمعة. بحيث شملت تغيرات في أسلوب الحياة بالعمق 

نتيجة ثورة تكنولوجيا االتصاالت الحديثة وتفاعلها في كافة  والسرعة،والشمول 

القطاعات والمؤسسات. فتحولت األعمال في أشكالها من استخدام القنوات التقليدية إلى 

 استخدام قنوات أكثر مرونة وسهولة وذكاء وانتشارا.

 

فبعد أن استقرت ثورة المعلومات وأصبحت ملكة يخطب ودها من الهيئات         

ومن تقاعس عن التعامل  ،فمن يمتلكها يمتلك القوة والسيطرة ،الدولية والهيئات الخاصة

وأصبح الصراع الجديد بين دول العالم هو الوصول  ،معها أصبح في مؤخرة العالم

السريع إلى الملكة)المعلومات( والوصول إلى طرق سريعة لتداولها وتحليلها من أجل 

وأصبح هناك على الساحة ثورة جديدة  ،قة والتحليلاتخاذ قرار سليم مبني على الد

التي تساهم بقدر كبير في تكوين التيار الجارف  ،يطلق عليها ثورة تقنية االتصاالت

التي شملت اقتصاديات العالم خالل العقدين السابقين ومن المنتظر أن  ،لمفهوم العولمة

 تستمر وتتسع أثارها لتشمل كل قطاعات الحياة.

 

وكذا التغيرات  المعاصر،نظرا لكل هذه التحوالت التي ظهرت في عالمنا و        

 Digitalالحديثة التي تنطوي على أساليب وتقنيات جديدة مثل االقتصاد الرقمي"

Economy"،  الذي يعتمد على الحاسبات وشبكة المعلومات التي أمدت خيوطها لتربط

دمين عبر المعمورة ظهرت وتضم الماليين من المستخ العالم،بين معظم بلدان 

بالموازاة تقنيات أخرى حديثة في مجال تبادل المعلومات التجارية أال وهي "التجارة 

 ".Electronic tradeاإللكترونية....

 

إذن التجارة اإللكترونية بوصفها مصطلح اقتصادي جديد من شأنه أن يهز         

مي بسبب سرعة نموه وشموليته. فتح التي يقوم عليها االقتصاد العال والمفاهيم،األسس 

هذا األخير على شبكة األنترنيت الباب على مصراعيها لكل المؤسسات الصغيرة منها 

إذ نشهد اليوم ميالد ما ال  الجديد،لدخول هذا السوق  العالم،والكبيرة في جميع أنحاء 

علها يحصى من المواقع االفتراضية لشركات ومؤسسات وهيئات على شبكة األنترنيت 

 تجد لنفسها مكانا في هذا السوق أو الفضاء االفتراضي الواعد.

 

التي تمارس بها  العديدة،وأضحت التجارة اإللكترونية جزءا ال يتجزأ من الطرق         

المؤسسات أعمالها عبر العالم. ذلك أنها أدركت ما يمكن أن تحققه من فوائد عن طريق 

باستخدامها لشبكة  ،طاق أنشطتها التجاريةانفتاحها على أسواق جديدة وتوسيع ن
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 ،األنترنيت العالمية كقناة للتجارة تيسر بيع السلع المادية واالفتراضية )مثل المعلومات

 الخدمات...( على حد سواء. ،برامج الحاسوب

فإننا نلمس بالمقابل  ،ولكن رغم نمو استخدام األنترنيت الملحوظ عبر العالم        

وحتى  ،تفاوت كبير في مستوى تغلغلها فيما بين الدول الصناعية وبين الدول النامية

اليوم فإن أكبر اآلثار اإليجابية المالحظة الستخدام هذه التكنولوجيا يبقى حكرا 

أين تحتل األنترنيت والتجارة  ،ومقتصرا على اقتصاديات ومجتمعات الدول المتقدمة

 ونية الصدارة في جداول أعمالها.اإللكتر

 

أما نحن فنجد أنفسنا محاصرين ببعد جديد من أبعاد التغير المتفجر الذي ليس له         

فما يحدث اليوم كالقدرة على التالؤم السلوكي واالجتماعي  ،مثيل في تاريخ البشرية

مسايرة ذلك بل ال يتم بالسرعة والصورة المطلوبة ل ،السريع مع معطيات التقدم العلمي

تاركة المجال فسيحا لمظاهر التخلف الحضاري. وليس الخطر في أننا أصبحنا نواجه 

وتعرضنا لعدد من  ،عدد من التحوالت الهائلة التي تتصل بتنظيم وظائف المجتمع

التحديات التي يفرضها التغيير ولكن الخطر الحقيقي يكمن في عجزنا عن اللحاق بهذا 

أين نحن من موكب التطورات االقتصادية والتكنولوجية؟ أنحن  :نتساءلالنمو. وعليه 

 نحوها؟نعيش داخل هوة الجهل أم نسير قدما 

 

ال يمكننا أن نبعد الجزائر والتي تعيش توجهات  ،أمام هذه التحوالت العظيمة        

سياسية واقتصادية كبيرة. والمتمثلة في دخولها اقتصاد السوق واالنفتاح الذي يعرفه 

وال نضيف جديدا  ،قتصادنا الوطني على األسواق الخارجية وتحرير التجارة الخارجيةا

الجزائرية مطالبة أكثر من غيرها لتتأقلم مع هذه التغيرات  إن المؤسساتإذ قلنا 

وهذا عن طريق استغاللها  ،وما تفرضه من تحديات ،الوطنية والعالمية على السواء

ا توفره التجارة اإللكترونية من خدمات عن طريق لكل الفرص المتاحة أمامها بفضل م

والتي يمكن اعتبارها وسيلة ال ينبغي تجاهلها لرفع مستوى  ،شبكة األنترنيت العالمية

 أي المؤسسات الجزائرية. ،أداء ومردودية هذه األخيرة

 

نتيجة لكل هذه التحوالت المتسارعة والتي أثرت وبصفة واسعة على مجمل         

فقد ظهرت أدبيات جديدة في مختلف الميادين وخاصة  تقريبا،ت العالم اقتصاديا

والتي تشكل فيها مواضيع اقتصاد المعرفة والتجارة اإللكترونية  منها،االقتصادية 

حيث يسعى الباحثون والمهتمون بهذه المواضيع  مهما،وتكنولوجيا المعلومات جانبا 

 وكذا عواقبها على الحياة االقتصادية. ا،وأبعادهللتعريف بهذه الظواهر وتحليل آثارها 

  المحاضراتأهداف: 

 أهمها:إلى تحقيق مجموعة من األهداف المحاضرات تسعى هذه 

 .التعرف على ماهية التجارة اإللكترونية بإيضاح مفهومها وتطبيقاتها 

  والعوامل المساهمة  االنترنيتالتعرف على آثار التجارة اإللكترونية على شبكة

 في تطويرها.
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  االنترنيتالتعرف على استخدام أنظمة األعمال الحالية في عالم. 

 .اكتشاف اآلفاق الجديدة للتجارة على المستويين المحلي والعالمي 

 .تقييم استراتيجيات المنافسة وقنوات االتصال والتجارة 

 ن العقول الخالقة.اقتباس أحدث األفكار والممارسات التجارية والتسويقية م 

  توفيق األوضاع الحالية والمستقبلية للبالد مع المتغيرات العالمية والسياسات

 المحلية.  
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 .المحور األول: مدخل عام لمفهوم تكنولوجيا المعلومات و االتصال
 

  تمهيد:

 

يشهد التاريخ بأن البشرية مرت بعدة ثورات و آخرها هي ثورة تكنولوجيا    

أحدثت القطيعة بين كل ما هو قديم و أصبح جديد اليوم قديم  التي االتصالالمعلومات و 

 الغد.

و نتيجة لهذه التطورات تزايد الطلب على هذه تكنولوجيا، و بالتالي أصبحت هذه    

ة بالمقارنة بالموارد الكالسيكية، مما أصبح االهتمام األخيرة هي مورد أكثر أهمي

المستوفية الشروط المشغل الشاغل ألي مؤسسة  االتصالبتكنولوجيا المعلومات و 

 نقطة القوة و التميز في عصر سمته األساسية هي المعلوماتية. باعتبارها

تحوال حاسما فنجد أنه شهد في فترة قصيرة  االتصاالتو إذا نظرنا أيضا إلى قطاع    

بفضل التطورات التكنولوجية التي يقوم عليها حيث أصبح يشكل البنية التحتية لما 

المعرفة ، الذي يعتمد على المعلومة و طرق  اقتصادالجديد أو  باالقتصاديعرف اليوم 

إيصالها في أقصر وقت و بأقل تكاليف، و نظرا للتطور الهائل الذي شهده هذا القطاع 

األقمار الصناعية،  استخدامو مدى مساهمته في جميع القطاعات، و خاصة في ظل 

 امتالكو الهاتف النقال و االنترنت، كل هذا وضع المؤسسة أمام تحدي جديد أال و ه

 . االتصالتكنولوجيا المعلومات و 

      

و لإللمام بالموضوع سوف نتطرق في المبحث األول إلى تكنولوجيا المعلومات بدءا     

مفهوم  الثاني من مفهوم التكنولوجيا و المعلومات و بعد ذلك نتناول في المبحث

المبحث الثالث بدءا من التطور التاريخي له و وصوال إلى أشكاله أما  االتصال

و أقسامها و كذلك تكنولوجيا  االتصالفخصصناه لمفهوم تكنولوجيا المعلومات و 

 الشبكات الخاصة ) اإلنترانت و اإلكسترانت ( ثم العامة )اإلنترنت(.

 

 المبحث األول:  تكنولوجيا المعلومات 

 

الحياة، و أبرز شهدت اآلونة األخيرة  تطورات سريعة  غير مسبوقة في كافة نواحي    

هذه التطورات التي ميزت وقتنا الحالي هي الدينامكية التي  عرفها المجال التكنولوجي 

خاصة تلك المتعلقة بمعالجة المعلومات و بثها، أو بما أصبح يعرف بتكنولوجيا 

 المعلومات.
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 المطلب األول : مفاهيم حول التكنولوجيا

 

 .الكثير من الدول باقتصادياتهما في النهوض لقد أصبحت التكنولوجيا تلعب دورا م   

 تعريف التكنولوجيا: األولالفرع 

( Technoيرجع أصل التكنولوجيا إلى الكلمة يونانية التي تتكون من مقطعين هما )   

( أي العلم أو المنهج، لذا تكون بكلمة واحدة Logosتعني التشغيل الصناعي، والثاني )

 .1هي علم التشغيل الصناعي

يمكن تعريفها من جهة التحليل االقتصادي بأنها "مجموعة المعارف والمهارات و 

والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرف إنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع 

 .2وخدمات وتسويقها وتوزيعها، أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية"

بيق اإلجراءات المستمدة من البحث العلمي يمكن تعريف التكنولوجيا على إنها :"تط و

والخبرات العلمية لحل المشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات والمكائن 

فقط بل أنها األسس النظرية والعلمية التي ترمي إلى تحسين األداء البشري في الحركة 

 .3التي تتناولها"

 : أنواع التكنولوجياالفرع الثاني: 

 تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجه منها مايلي :يتم  

 نجد مايلي : على أساس درجة التحكم -2-1

 

: و هي التكنولوجيا التي تمتلكها أغلب المؤسسات  التكنولوجيا األساسية -2-1-1

 الصناعية والمسلم به وتتميز بدرجة التحكم كبير جدا.

مؤسسة واحدة أو عدد محدود من : و هي التي تملكها تكنولوجيا التمايز  -2-1-2

 المؤسسات الصناعية وهي التكنولوجيا التي تتميز بها عن بقية منافسيها.

 

 : هناك على أساس موضوعها  -2-2

: وهي التي تستخدم في تسير تدفقات موارد، ومن أمثلتها  تكنولوجيا التسيير -2-2-1

 البرامج والتطبيقات التسيرية .

وهي التي تستخدم في نشاطات التصميم في المؤسسة  التصميم :تكنولوجيا  -2-2-2

 كالتصميم بمساعدة الحاسوب .

                                                 
ص  2006الطبعة األوىل، دار املناهج، عمان، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(،، يغسان قاسم الالم1

22. 

، أطروحة دكتوراء دولة، )غري منشورة(، كلية العلوم و أتهيل املؤسسة لإلندماج يف اإلقتصاد العاملي تكنولوجيا اإلنرتنتنوفيل حديد، 2
 .52-51ص ص  2006/2007اإلقتصادية و العلوم التسري، جامعة اجلزائر،

، منشورات املنظمة العربية املعاصرةتكنولوجيا األداء البشري يف املنظمات:األسس النظرية و دالالهتا يف البيئة رة، دإبراهيم  عبد البارى، 3
 .26ص  2003اإلدارية، القاهرة، ةالعربية للتنمي
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وهي تلك المستخدمة في عماليات الصنع ، :  تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج -2-2-3

 وعمليات التركيب والمراقبة .

: وهي التي تستخدم في معالجة المعلومات  تكنولوجيا المعلومات واالتصال -2-2-4

 لمعطيات ونقلها .وا

  نجد : على أساس درجة التعقيد -2-3

: وهي التكنولوجيا شديدة التعقيد، والتي من  تكنولوجيا ذات درجة عالية -2-3-1

إال بطلب من  استغاللهالصعب على المؤسسات الوطنية في الدول النامية تحقيق 

 صاحب البراءة .

سابقتها، حيث بإمكان المختصين قل تعقيدا من أ: وهي  تكنولوجيا العادية -2-3-2

 . 1االستثمارغير أنها تتميز أيضا بضخامة تكاليف  استيعابهاالمحلين في الدول النامية 

 

 2للمعلومات  ألمفاهيميالمطلب الثاني : اإلطار 

 

واصل التطور العلمي مسيرته و أعطى دفعا قويا نحو األمام، حيث مهد طريقا     

 هي ثورة المعلومات.جديدة و  لظهور ثورة أخرى

 مفهوم المعلومات  : األولالفرع 

قبل التطرق إلى مفهوم المعلومات يجدر بنا التطرق إلى مفهوم البيانات، ذلك قصد    

 إزالة اللبس الواقع بين المفهومين )المعلومة و البيان (.

 البيانات  -1-1

شكل أرقام أو تعرف على أنها : "عبارة عن مجموعة حقائق غير منتظمة قد تكون في  

كلمات أو رموز ال عالقة بين بعضها البعض، أي ليس لها معنى حقيقي و ال تؤثر في 

 .3سلوك من يستقبلها"

كما تعرف أيضا : "حقائق مجردة لم يجرى عليها أية معالجات فهي تمثل المواد 

 .4الخام"

 المعلومة  -1-2

 التعاريف :تعددت التعاريف المتعلقة بمفهوم المعلومات، من أبرز  هذه    

 .5بأنها : "حقائق و بيانات منظمة تصف موقفا معينا أو مشكلة معينة"  wiigيعرفها 

و يعرفها بعض المختصين في التسيير هي :" كل ما يحمل لنا معرفة يغير نظرتنا 

 .1لألشياء يقلل خبرتنا"
                                                 

، مذكرة ماجستري، )غري منشورة(، كلية تكنولوجيا املعلومات واإلتصال و أتثريها على حتسني األداء اإلقتصادي للمؤسسة، ملني علوطي1
 . 10 -9، ص ص2004/ 2003امعة اجلزائر، اجلزائر،  ، ختصص إدارة أعمال، جالعلوم اإلقتصادية و العلوم التسيري

 
 . 36، ص 2007، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةحممد عبد العليم صابر،  3

 . 42، ص 4002، دار نشر و مكان النشر، ،نظم املعلومات اإلداريةشريف أمحد العاصى 4
 
 .004، ص 4000، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، اقتصاد املعلومات ،مصطفى رحبي  5
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البيانات بيانات تمت معالجتها بطريقة محددة بداء يتلقى : "أنها  ىكما تعرف أيضا عل

من مصدرها المختلفة ثم تحليلها و تبويبها و تطبيقها حتى يتم إرسالها إلى الجهات 

المعنية مصدرها المختلفة ثم تحليلها و تبوبها و تطبيقها حتى يتم إرسالها إلى الجهات 

 .2المعنية"

 فمصطلح المعلومات مرتبط بمصطلح البيانات من جهة، و بمصطلح المعرفة 

kmowledge  جهة أخرى، فالمعرفة هي الحصيلة مهمة و نهائية إلستخدام و من

إستثمار المعلومات من قبل صناع القرار و المستخدمين اآلخرين، الذين يحولون 

 .3المعلومات إلى المعرفة و عمل مستمر يخدمهم و يخدم مجتمعاتهم

كل و عالقة المعلومات بالمعرفة و البيانات و التأثيرات عليها هي موضحة بالش

 الموالى.

 

 ( : تطور العالقة بين البيانات و المعلومات و المعرفة.1-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، نظم المعلومات و تكنولوجيا المعلومات المصدر : عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين جنابي

 .31، ص 2002، الطبعة الثالثة، دار المسيرة، عمان، اإلدارية

 

 خصائص المعلومات الفرع الثاني : 

 
                                                                                                                                               

، كلية العلوم (غري منشورة)، مذكرة ماجستري، دور إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية ىف دعم متخذي القرارحبيب دريس،  1
 .30، ص 2005بوضياف، ابملسيلة، وم التسري، جامعة حممد عل و علوم التسيري و العلوم التجارية، ختصص االقتصادية

 . 42، ص 4002، دار نشر و مكان النشر، نظم املعلومات اإلدارية ،شريف أمحد العاصى 2
، 2002، الطبعة الثالثة، دار املسرية، عمان، نظام املعلومات و تكنولوجيا املعلومات اإلداريةعامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين اجلنايب، 3
  31ص
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 تتوفر المعلومات على مجموعة من الخصائص أهمها :    

 الحاجة وقت في و تتوافر زمنيًا المناسبة المعلومات و هي  : المناسب التوقيت -2-1

 إليها؛

 الغموض؛ من و خالية واضحة المعلومات تكون أن يجب : الوضوح-2-2

، 1و التسجيل التجميع أخطاء من خالية المعلومات تكون أن و تعني : الدقة -2-3

المستقبل و مساعدة اإلدارة في حتى يمكن االعتماد عليها في تقدير احتماالت 

 تصوير واقع األحوال؛

و تعني أن تكون المعلومات مالئمة أو مرنة و مناسبة لطلب  : الصالحية -2-4

 المستفيد؛

و تعني إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرسمية الناتجة :  القياس الكمي  -2-5

 من نظام المعلومات؛

رغبات أكثر من  تتكيف معمالئمة و  تعني أن تكون المعلومات:  المرونة -2-6

 مستفيد؛

و تعني عدم تغير محتوى المعلومات مما يؤثر على المستفيد :  عدم التحيز -2-7

 أو تغير المعلومات حتى تتوافق مع أهداف و رغبات المستفيدين؛

و تعني إمكانية الحصول على المعلومات بسهولة إمكانية الحصول عليها :  -2-2

 و سرعة أي تكون المعلومات سهلة المنال؛ 

و تعني أن تكون المعلومات شاملة لجميع متطلبات و رغبات  الشمول : -2-9

المستفيد و أن تكون بصورة كاملة دون تفضيل زائد و دون إيجاز بفقد 

 ؛2معناها

و تتعلق بدرجة االتفاق  و هي خاصية منطقية نسبيا قابلة للمراجعة : -2-10

 .3المكتسبة بين مختلف المستفيدين لمراجعة فحص نفس المعلومات

 

 : أهمية المعلوماتالفرع الثالث: 
 و حيوي يظهر ذلك في :   تلعب المعلومات دورا هاما 

 إثراء البحث العلمي و تطور العلوم و تكنولوجيا؛ -3-1

 تعتبر العنصر األساسي في إتخاذ القرار المناسب و حل المشكالت؛ -3-2

لها أهمية كبيرة في مجاالت التنمية االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية و -3-3

 الثقافية ...الخ؛

                                                 
و القانونية،  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملةاحلكومية املؤسسات يف القرارات اختاذ يف املعلومات نظام دوراهلزامية،  صاحل أمحد 1

 .523ص  4002األول العدد 25 األردن، اجمللد األهلية جرش جامعة
 . 82-82، ص0222مكتبة عني مشس، القاهرة،  ،أساسيات تظم املعلوماتحيي مصطفى حلمي،  2
 .00، ص 4000، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، اقتصاد املعلوماتمصطفى رحبي،  3



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 13 

 و اإلدخال المعالجة دورة خالل من المناسب التوقيت في كبير دور لها -3-4

 والتقارير؛

تساعد المعلومات في نقل خبرتنا لآلخرين و على حل المشكالت التي  -3-5

 توجهنا، و على االستفادة من المعرفة المتاحة. 

إلى تحقيق  االقتصاديةو  االجتماعيةكما أن توافر المعلومات المناسبة ألغراض التنمية 

 المكاسب التالي : 

 من المعلومات المتاحة؛ االستفادةتنمية قدرات المجتمع من خالل  -1

ترشيد و تنسيق جهود المجتمع في البحث و التطوير على ضوء ما هو متاح من  -2

 المعلومات؛

 ضمان قاعدة معرفية عريضة لحل المشكالت؛ -3

 بمستوى كفاءة و فعالية األنشطة الفنية في اإلنتاج و الخدمات؛ االرتفاع -4

 1ضمان مقويات القرارات السليمة في جميع القطاعات. -5

 مصادر المعلومات : الفرع الرابع: 

 هناك نوعين من المصادر وهي :   

و هي التي تتكون من أشخاص مثل المشرفين و رؤساء :  المصادر الداخلية -4-1

داخل المؤسسة، يتم تجميع المعلومات  األقسام و المديرين بمختلف مستويات

األساس  هنا إما على أساس رسمي طبقا لألحداث التي وقعت بالفعل، أو على

 2الغير رسمي من خالل االتصاالت و المناقشات الغير الرسمية.

تتم من خالل عالقات المؤسسة المستمرة مع محيطها  المصادر الخارجية : -4-2

لها مصادر مختلفة و  االنقطاعالخارجي، الذي تنقل لها المعلومات دون 

 متعددة العامة منها خاصة و منها الوطنية و الدولية.

 ين من موردين و مقاولين و بنوك؛شركاء مباشر 

  مختلف أنواع اإلعالم المكتوبة و المسموعة و المرئية؛ 

  جميع المؤسسات العمومية إدارات و وزارات؛ 

 مؤسسات و مكتبات متخصصة في تزويد المعلومات المختلفة؛ 

  الدراسات و البحوث و التقارير العلمية؛ 

 المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين؛ 

                                                 
 اإلسالمي االقتصاد يف العلمي البحث يف املعلومات تكنولوجيا دور،  حممد الطيب مالك نعز الدي 1

http://islamiccenter.kau.edu.sa/7iecon/Arabic%20Papers/A17_Ezzeddine%20Malik.pdf 

 
 .297ص 2009، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، إدارة تكنولوجيا املعلوماتحممد الصريىف،  2
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 1مشاركة في المعارض المحلية و الوطنية و الدولية.ال 

 المطلب الثالث : مفاهيم حول نظام المعلومات

 

تعتبر المعلومة مورد مكلف و مؤثر في نفس الوقت على نشاط المؤسسة، حيث     

تعمل هذه األخيرة على جمع المعلومات و تحويلها، هذا يتطلب توفير ما يسمى بنظام 

 المعلومات. 

 نظام المعلومات الفرع االول: 

 تعددت التعاريف المقدمة لنظم المعلومات و من التعاريف األكثر شيوعا :   

اتجه سين في تعريفه لنظم المعلومات إلى توضيح المدلول اللفظي لكلمتي نظم و    

معلومات حيث، عرف النظم بأنها :"مجموعة من األجزاء أو مكونات التي تتفاعل مع 

بعض لتحقيق عرض معين"، كما عرف المعلومات بأنها : "بيانات قد تم بعضها ال

 معالجتها بحيث يكون لها معنى و قيمة حقيقية مدركة بالنسبة لمنفذ القرار". 

و إستناذا إلى ذلك فإن نظم المعلومات وفقا لسين هي "مجموعة األجزاء التي تتفاعل 

إلى معلومات يمكن أن تستخدم  مع بعضها البعض بغرض معالجة البيانات و تحويلها

 .2ألغراض صنع القرارات"

نظام المعلومات هو : "عبارة عن مجموعة منظمة من الموارد : مادية، برمجيات، 

أفراد ، بيانات، إجراءات، تسمح بجمع معالجة، تخزين، إيصال المعلومات ) على شكل 

 .3بيانات، نصوص، صور، أصوات ...الخ ( في المنظمات"

المعلومات هو "مجموعة إجراءات التي تقوم بجمع و إسترجاع و تشغيل و نظام 

تخزين المعلومات لتدعيم إتخاذ القرارات و الرقابة و يمكن أن يساعد المدرين و 

 .4العاملين في تحليل المشكل و تطوير و خلق منتجات جديدة"

 وظائف نظام المعلوماتالفرع الثاني: 

 وظائف التالية : يقوم نظام المعلوماتية بال   

: و يتم ذلك من خالل مصادر الداخلية  و الخارجية، الداخلية  تجميع البيانات -2-1

المتمثلة في النشاطات الداخلية في المؤسسة بواسطة التقارير أو سبر اآلراء و 

غيرها من الوسائل، أما المصادر الخارجية فتتمثل في طريقة المسح 

 الشامل.....الخ. 

و هي عملية تحويل البيانات إلى معلومات باستخدام كافة  : تشغيل البيانات -2-2

الوسائل مثل التصنيف، الترتيب، الفرز،  التلخيص و إجراء العمليات الحسابية 

                                                 
مذكرة ماجستري، )غري   ية) حالة اجملتمع الصناعي صيدال(،، اثر نظام املعلومات على القابلية التنافسية للمؤسسة احلالميينة فوزية فاضل1

 .77، ص2000/2001منشورة(،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

 .02ص0220، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مقدمة نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري، على عبد مسلم،  2
 .38حبيب دريس، مرجع سبق ذكره، ص 3
 . 02ص 4004، دار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري، 4
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على البيانات لتحويلها إلى معلومات ثم تخزن في قواعد البيانات و قد تعد على 

 . شكل نماذج

مل على تخزين و تحديث و : و هي الوحدة التنظيمية التي تع إدارة البيانات -2-3

إستدعاء البيانات و وضعها في ملفات و قواعد البيانات، بتحديثها، و إجراء 

 عمليات التشغيل عليها لتحويلها إلى معلومات مفيدة للمستخدم. 

العمليات التي تتضمن التأكد من  وهي:  رقابة و حماية البيانات و المعلومات -2-4

ل المراجعة و ضمان عدم التالعب و خلو هذه البيانات من األخطاء من خال

 اإلختراق للنظام و العبث بالبيانات و المعلومات. 

و هي الخالصة النهائية لعملية معالجة البيانات و الوصول :  إنتاج المعلومات -2-5

إلى المعلومات المطلوبة من قبل المستفيد لتوفيرها لمتخذ القرارات في المؤسسة 

 .1عند الطلب

 أنواع نظم المعلومات  الفرع الثالث: -3

 يمكن تقسيم نظم المعلومات إلى :    

تتمثل في النظام التقليدي إلدارة نظم المعلومات، تم اإلعتماد :  النظم اليدوية -3-1

عليها سابقا غير أنه هناك العديد من المؤسسات تستعمله و من أهم النظم 

 المستخدمة لهذا النوع :

الرسمية و المستندات الخاصة بنشاط : و يتمثل في األوراق  نظام الملفات -3-1-1

 المؤسسة لحفظ البيانات و الرجوع إليها عند الحاجة. 

تتمثل في نماذج معينة بها ملخص لمحتويات نظام الملفات  : نظام السجالت -3-1-2

أي األوراق و المستندات الرسمية األصلية مما يسهل تصنيفها، تداولها و 

 .2استرجاعها

هو تطوير للنظام السابق، ذلك باستخدام :  آلالتالنظم اليدوية مع إستخدام ا  -3-2

اآلالت التي تيسر تسجيل البيانات و إجراء العمليات الحسابية و كذلك العمليات 

المتعلقة بمجموعة السجالت والسندات مما يساهم في زيادة سرعة تنفيذ األعمال 

 كإستعمال اآللة الحاسبة.

 : ومن أنواعه:  النظام اآللي للمعلومات  -3-3

هي مجموعة من الوسائل واألجهزة التي تهدف إلى  : نظام المصغرات الفلمية -3-3-1

تحويل الوثائق الورقية إلى صور مصغرة ال يمكن قراءتها في حجمها المصغر بالعين 

                                                 
مذكرة ماجستري،) غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم ، دور نظم النعلومات ىف إدارة املؤسسات احلكوميةعبده نعمان آلشريف، 1

 .42، ص2004/2005التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إختاذ القرارات اإلدارية يف املؤسساتعبد العزيز سطحاوي، مفيدة حيياوي، دور  2

-1content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B-http://iefpedia.com/arab/wp

AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)  

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf(2011/07/23)
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المجردة، لكن باإلمكان تكبيرها، نسخ صورة رقمية منها وهي وسيط متطور لتخزين 

 ضر. وتسجيل المعلومات في عصرنا الحا

: يمثل الحاسب اآللي أكثر هذه األنواع تطورا، حيث ال نظام الحاسب اآللي  -3-3-2

يمكن ألي مؤسسة في مختلف الميادين من تطوير مجاالت أعمالها و أنشطتها ما لم 

 .1تستخدم نظام الحاسب اآللي

 

 المطلب الرابع: تكنولوجيا المعلومات

 

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم التكنولوجيا و  كذا مفهوم المعلومات ونظام المعلومات البد    

 أن نتعرف على مفهوم تكنولوجيا المعلومات و أهم خصائصها.

 

 : مفهوم تكنولوجيا المعلومات الفرع األول : 

يتضمن مفهوم تكنولوجيا المعلومات كل نظم و أدوات الحاسوب التي تتعامل مع    

الرمزية المعقدة من المعرفة أو مع القدرات اإلدراكية الذهنية و في حقول  انسياق

التعليم والذكاء، بذلك تشكل تكنولوجيا المعلومات مظلة شاملة لكل عالقات التكنولوجيا 

 بمعطيات الفكر اإلنساني. 

 من هذا نجد عدة تعار يف لتكنولوجيا المعلومات نذكر منها : و   

تر تكنولوجيا المعلومات بأنها : "األنشطة واألدوات المستخدمة يعرف روجر كار

لتلقى، تخزين، تحليل، تواصل المعلومات في كل أشكالها، تطبيقها لكل جوانب حياتنا 

شاملة، المكتب، المصنع و المنزل". و يميز روجر كارتر بين ثالث جوانب رئيسية 

 لتكنولوجيا المعلومات : 

 ا تسجيل البيانات وتخزينها،الجانب األول : تكنولوجي

 الجانب الثاني : تكنولوجيا تحليل البيانات،

 .2الجانب الثالث : تكنولوجيا توصيل البيانات )االتصال(

وتعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها : "خليط من أجهزة الكمبيوتر و وسائل االتصال 

لمصغرات و الفلمية و ابتداء من األلياف الضوئية إلى األقمار الصناعية و التقنيات ا

االستنساخ، تمثل مجموعة كبيرة من االختراعات الذي يستخدم المعلومات خارج العقل 

 .3البشري"

                                                 
، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات ىف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إبراهيم خييت، 1

 .27ص  2005مرابح ورقلة،  أكتوبر 

ص  1990العريب للنشر و التوزيع بدون مكان النشر،  ، دارتكنولوجيا املعلومات و صناعة و اإلتصال اجلماهريىحممود علم الدين،  2
39. 

http://www.4shared.com/get/UP5u-n7D/.html 
  .32ص  1929دار الشروق، القاهرة، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاهتا، حممد اهلادي،  3
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 ضوئها في تبنى التي األساسية "القاعدة وتعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها :    

 أنواع كل بالتكنولوجيا و يقصد التنافسية". ميزتها و المنشآت اإلدارية المنظمات

 توفير  في تسهم أن يمكن التي والتطبيقية و العلمية الفنية المعرفة

و  العالية الكفاءة ذات و اإللكترونية الميكانيكية الوسائل، المعدات، اآلالت، األجهزة

 أهدافها للمنظمة و تحقق الوقت و توفير الجهد لإلنسان تسهل التي األفضل األداء

 .1فاعلية"و  بكفاءة النوعية و الكمية

كما عرفتها وزارة التجارة والصناعة البريطانية تعريفا شامال هي : "الحصول على 

البيانات و معالجتها و تخزينها و توصيلها و إرسالها في صورة معلومات مصورة أو 

صوتية  أو مكتوبة أو في صورة رقمية، ذلك بواسطة توليفة من اآلالت االلكترونية و 

 .2ية و الالسلكية"طرق المواصالت السلك

( تكنولوجيا المعلومات بأنها : "مجموعة من األدواته التى Haag et peterو عرف )

تساعد مستخدميها على التعامل بالمعلومات و بإنجاز الفعليات أو األنشطة ذات العالقة 

 .3بمعالجة المعلومات"

ي مختلف ومن خالل هذه التعريفات يتضح لنا أن تكنولوجيا المعلومات تتمثل ف

الوظائف من تجميع للبيانات وتحليلها وتخزينها و إسترجاع المعلومات و ذلك عن 

 طريق التكامل بين اآلالت اإللكترونية و نظم اإلتصاالت الحديثة.

 

 :  خصائص تكنولوجيا المعلوماتالفرع الثاني : 

 

 تتميز تكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها :

: فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن اإللكترونية متجاورة، مثال على  الوقتتقليص  -2-1

ذلك شبكة االنترنت التي تسمح لكل واحد منها بالحصول على ما يلزمه من معلومات و 

 معطيات في وقت قصير مهما كان موقعه الجغرافي، 

: تعمل تكنولوجيا المعلومات على رفع اإلنتاجية حين يتم  رفع اإلنتاجية -2-2

 إستعمالها بشكل جيد و فعال؛ 

: تعددت إستعماالت تكنولوجيا المعلومات لتعدد إحتياجاتنا لها، أبسط  المرونة -2-3

مثال على ذلك الحاسوب الذي نستعمله في حياتنا اليومية والعملية، فهو أداة للكتابة 

مليات المعقدة مثل اإلتصال عن البعد أو القرب .....الخ.كما أنها والقيام بمختلف الع

تمنح لإلنتاج كفاءة عالية وهذا بكسب تكنولوجيا المعلومات مرونة كبيرة بالمقارنة مع 

 آلة محدودة اإلستعمال؛

                                                 
واخلدمية  الصناعية الشركات يف الداخلي التدقيق كفاءة يف وأثرها املعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  محدون وطالل العرود فالح شاهر 1

 .282ص  4002 2  العدد ،5 اجمّللد ، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال،  األردنية العامة املسامهة

 26ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  االتصاالت اإلدارية داخل املنظمات املعاصرةبوحنية قوي، 2

ىف جودة الفندقية دراسة لعينة من الفنادق السياحية يف حمافظة   تكنولوجيا املعلومات أثر، احلمريي، أمحد كاظم بريسبشار عباس  3
 . 342، جملة أهل البيت جبامعة أهل البيت، العدد الرابع صكربالء
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: ويقصد بها األسرع و األصغر و األقل تكلفة   la miniaturisation التمتمة -2-4

تكنولوجيا المعلومات فهي تتميز بالتحسن الدائم في سرعتها  وهي من أهم مميزات

 .1وسعة ذاكرتها

 

 أقسام تكنولوجيا المعلومات الفرع الثالث: 

 

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا وذلك من سنة إلى أخرى بل ومن يوم     

 : هذا التطور حتى أصبح يضم مجاالت و أقسام عديدة نذكر منها اتسعإلى آخر، حيث 

تتمثل هذه الصناعة في المؤسسات التي تنتج  و:  صناعة المحتوى المعلوماتي -3-1

 ؛الملكية الفكرية عن طريق المحررين و المؤلفين و غيرهم

وتتم بواسطة شركات االتصال و البث التي تتم من  : صناعة بث المعلومات -3-2

 خاللها توصيل المعلومات من أماكن تواجدها إلى مستخدميها؛

وتقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة الخاصة  : صناعة معالجة المعلومات -3-3

بتكنولوجيا المعلومات و االتصال كما تشمل هذه الصناعة على منتجي 

 .2البرمجيات

 : مفاهيم أساسية حول االتصال المبحث الثاني

 

مهمة لنجاح و تحقيق التفاهم و التعاون بين المتصلين من أفراد و  االتصاالتتعد    

أحد العناصر األساسية في التفاعل اإلنساني، فمن  االتصالمجموعات، إذا تمثل عملية 

المؤسسات إحراز تقدم ملموس في مختلف الجوانب )  استطاعت االتصالخالل أنظمة 

 ...إلخ(. اقتصاديا، اجتماعيا

 

 المطلب األول : التطور التاريخي لالتصال و مفهومه

   

لم يكن االتصال وليد الصدفة،  إنما كان ناتج محاوالت عدة لإلنسان كانت بدايتها    

االتصال البسيط حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم من طرق و أساليب متنوعة فهو 

جزء من حياة اإلنسان يتغير و يتطور مفهومه بتغير و تطور البيئة التي يعيش فيها 

 اإلنسان.

  لالتصالالتاريخي التطور  الفرع االول: 

 

                                                 
مذكرة ماجستري،) غري منشورة(، كلية العلوم  (،دور املعلومات يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة )دراسة حالة جممع صيدالغنية اللوش، 1

 .99-29ص ص  2001/2002االقتصادية و علوم التسيري،ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

،  امللتقي الوطين األول حول املؤسسة دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني قدرات املؤسسة اجلزائريةحاج عيسى آمال، هواري معراج، 2
 .000ص 4005أفريل  45-44زائرية ودحدتات املنا  االقتصادي احلديد االقتصادية اجل
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كان االتصال في المرحلة البدائية من التاريخ عبارة عن "نقل األخبار من شخص    

 االتفاقإلى آخر" و الكالم هو الوسيلة المالئمة لذلك، ثم استعمل الفرد عالمات وقع 

عليها مسبقا كإشعال النار، الصوت، الدق لإلشعار بالخطر أو الفرح، لكن هذه الوسائل 

مرتبطة بحاسة البصر أو السمع و لم تغير كثيرا من نوعية االتصال الذي يبقي شخصيا 

إلى أن جاءت مرحلة االكتشافات التي أصبح االتصال فيها جماعيا، حيث ظهرت فيها 

عة. و بعدها جاءت مرحلة العصر الحديث الذي تطورت فيه الكتابة ثم الورق ثم الطبا

تقنية الطباعة و استعملت وسائل أخرى أكثر سرعة لنقل المعلومات كالراديو، التلفاز و 

 .1الهاتف ثم ظهر الحاسب اآللي لتسجيل المعلومات و حفظها ثم نقلها عبر الشبكات

ا عديدة عبر العصور و هذا عرف تطورا كبيرا و قطع أشواط االتصالو بهذا  فإن    

يرجع لحرص اإلنسان من البداية على نقل أفكاره و مشاعره و خبراته و حتى حاجاته 

و اإلجتماع أن اإلتصال مر بمراحل من التطور  االتصاللآلخرين، فيرى علماء 

 نلخصها على النحو التالي : 

شارات اليدوية و : التي استخدم فيها اإلنسان األصوات و اإل مرحلة ما قبل اللغة -1-1

الجسدية و النار و غيرها من الوسائل. و هو ما يعرف باإلتصال الشفوي و 

 اإلتصال الرمزي؛

 : و فيها تطورت اإلشارات إلى رموز صوتية؛ مرحلة نشوء اللغة -1-2

: فبظهور الكتابة اتسعت دائرة اإلتصال و وسائله، حيث ال  مرحلة الكتابة -1-3

يشترط في الكتابة وجود المرسل و المستقبل معا  كما يحصل في المحادثة 

 المباشرة؛

"جونتبرغ" أسهمت في ظهور  على يد األلمان : مرحلة االختراع للطباعة -1-4

نشر المواد المطبوعة في شكل كتب و مجالت و صحف و غيرها مما أسهم في 

 العلوم و الثقافة بشكل واسع؛

و فيما أخترع الهاتف و اإلذاعة و التلفزيون و  : مرحلة تكنولوجيا االتصاالت -1-5

 . 2األقمار الصناعية و ظهرت شبكات اإلتصال و المعلومات

  االتصالمفهوم الفرع الثاني : 

الشيء أو مصطلح اإلتصال في اللغة العربية  كما تشير المعاجم يعني الوصول إلى    

مشتقة من األصل   communicationsإن كلمة إتصاالت  3بلوغه و اإلنتهاء إليه.

                                                 
، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات ىف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إبراهيم خييت، 1

 . 2-5ص ص  4003مرابح ورقلة،  أكتوبر 
،  مذكرة ماجستري،)غري التكنولوجيا املعلومات و االتصال على أداء املؤسسات الصغرية و املتوسطةأثر إستخدام شوقي شاذيل،  2

منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، ختصص تسري املؤسسات الصغرية و املتوسطة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
 .3، ص2002

 127، ص2004، الطبعة األوىل، دار صفاء، عمان،  اإلتصال و العالقات العامة لطباسي،مصطفى عليان رحبي، عدانن حممود ا3
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أي يذيع  communicareو فعلها 1أي عام commouبمعنى    communisالالتيني 

 .2أو يشيع

ظهرت تعاريف عديدة لمفهوم اإلتصال ال يمكن حصرها من قبل الباحثين و    

إلتصال عبر الزمن عكست في معظمها أهميته و المختصين في علوم المعلومات و ا

دوره في الحياة اإلنسانية أو العناصر األساسية لعملية اإلتصال و من بين هذه 

  :التعاريف

و يعرفه الطنوبي بأنه "ظاهرة اجتماعية تتم غالبا بين طرفين لتحقيق هدف أو أكثر 

بما يحقق تفاهم منهما بصورة شخصية أو غير شخصية و في اإلتجاهات متضادة 

 .3متبادل بينهما و يتم ذلك من خالل عملية إتصالية"

اإلتصال هو : "عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار و معلومات 

 .4معينة إلى رسالة شفهية أو مكتوبة، تنقل من خالل و سيله إتصال إلى الطرف اآلخر"

العملية التي يتنقل بموجبها الفرد ) المرسل و يعرف كارل هوفالند : اإلتصال على أنه 

 .5( منبهات ) رموز لغوية، رسالة( بقصد تعديل أو تغيير سلوك األفراد اآلخرين

وفي قاموس أوكسفورد عرف اإلتصال على أنه : "نقل وتوصيل أو تبادل األفكار 

 .6والمعلومات بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارات"

إلتصال بأنه : "فن نقل المعلومات واألفكار والمواقف و عرف امبري واولت واجي ا

 .7من شخص إلى آخر"

 –ويمكن تعريف اإلتصال : "بأنه العملية التي يتم من خاللها إرسال رسالة معينة  

ومن مرسل إلى المستقبل مستهدف، باستخدام أكثر من أسلوب و من خالل  -منبه

 .8وسائل اتصالية محددة"

يف تبين لنا أن اإلتصال هو عبارة عن عملية أو فن نقل ومن خالل  هذه التعار

وتوصيل وتبادل األفكار بين الطرفين باستخدام مختلف األساليب مثل الكالم، الكتابة، 

 اإلشارات ..........الخ.   

 

 : االتصالعملية الفرع الثالث: 

                                                 
 .12ص  1996، مؤسسة شباب اجلامعية، اإلسكندرية اإلتصال و العالقات العامة يف اجملتمع املعاصر، غريب عبد السميع غريب 1
 .71ص 6002، بدون دار النشر، قسنطينة، اتريخ و وسائل االتصالفيصل دليو، 2
 .2، ص 6002، الطبعة األوىل، دار اإلسامة للنشر، االتصالت االداريةشعبان فرج، 3
 .61ص6002/6002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصالامحد ماهر، 4

 .30ص2001عمان،  ، الطبعة األوىل، دار وائل،مبادئ االتصال الرتبوي واإلنسانعمر عبد الرحيم، نصر هللا، 5

 .7ص2006، مؤسسة ورد البحرين، أكادمية التعليم االتصاالت الدولية ونظم املعلوماتحممد الصرييف، عبد الغين حامد، 6

 .23ص2009الطبعة السادسة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  املدخل إىل االتصال اجلماهريي،عصام سليمان املوسى،  7

 .253ص2004الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،  -مدخل اسرتاتيجي –املستهلك ، سلوك حممد إبراهيم عبيدات8
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ليس عملية سهلة و بسيطة بل هي معقدة و صعبة و تتضمن عدد من  التصالا   

 (2-1الخطوات و العناصر التي سنناقشها باختصار و التي يوضحها الشكل رقم )

عملية االتصال بوجود شخص )مرسل( يرغب في إبالغ طرف آخر  تبدأ -3-1

 )مستقبل( معلومات معينة من أجل التأثير في سلوكه على نحو ما؛

يقوم المرسل بتطوير فكرة ذهنية ) في عقل المرسل (حول موضوع معين  -3-2

 يود إبالغه لشخص؛ 

بعد إتمام المرسل بلورة الفكرة الذهنية، يقوم بتحويل هذه الفكرة إلى رموز أي  -3-3

 لغة يستطيع المستقبل فهمها؛

 ينتج عن عملية الترميز "الرسالة" التي يود المرسل إرسالها إلى المستقبل؛  -3-4

إتمام الترميز يختار المرسل وسيلة لنقل هذه الرسالة و قد تكون هذه بعد  -3-5

 الوسائل إما كتابية أو شفوية؛

 يتسلم المستقبل الرسالة؛  -3-6

 يقوم المستخدم بتحليل الرموز و تفسير الرسالة؛ -3-7

 نتيجة لتفسير و تحليل الرسالة، يتوصل المستقبل إلى المعنى؛ -3-2

 عاني يقوم بقبول الرسالة أو رفضها؛بناءا على ما توصل إليه المستقبل من م -3-9

التغذية الرجعية حيث يقوم المستقبل بالرد على الرسالة وبالتالي يتحول  -3-10

المستقبل إلى مرسل حيث يقوم ببلورة رده و تحويله إلى رسالة و اختيار 

 وسيلة لتوصيلها )الرسالة( إلى المرسل؛

أن يتدخل و يعيق المعوقات و التشويش و الضوضاء و تتمثل في كل ما يمكن  -3-11

 .1عملية االتصال عند كل خطوة من الخطوات السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .17-16ص ص  2009، دار حامد عمان، ، مهارات اإلتصال يف عامل اإلقتصاد و إدارة األعمالحرميحسني 1
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 ( : خطوات /عناصر عملية االتصال2-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، دار حامد عمان، ، مهارات اإلتصال فى عالم اإلقتصاد و إدارة األعمالحريم حسين:  المصدر

 .17ص  2009
 

 أشكال االتصاالت التنظيميةالفرع الرابع: 

  

( ببعض البحوث حول االتصاالت 1962( و ليفيت )1951قام كل من بافلز و باريت )

و أهميتها في صنع القرارات، و كشف هذه البحوث أن التنظيم الالمركزي أكثر فعالية 

هرت عدة أنماط في حل المشكالت المعقدة، و ذكر العديلي إلى أن تلك الدراسات أظ

  اإلتصال جميعها تقريبا تستند على األنماط األربعة التالية : 

 

 

 مرسل

  نيةلديه فكرة  ذه

هبية الذ ترميز الفكرة  

يلة خيتار املرسل وس
 اإلتصال 

 ملستقبليتسلم ا
  الرسالة

 

 ضوضاء
  تشويش 

 التغذية
ة يالرجع   

الة قبول / رفض الرس  

ل إىل يتوصل املستقب
املعىن / الفكرة    

 يفسر املستقبل
 الرسالة 

 رسالة
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  النمط األول )شكل العجلة ( : -4-1

و هذا النمط يتيح لعضو واحد في المحور )الرئيس أو المشرف ( أن يتصل بأعضاء  

المجموعة اآلخرين، حيث يستطيع أعضاء المجموعة اإلتصال في ما بينهم إال عن 

و إستخدام هذا األسلوب بجعل سلطة إتخاذ القرار  طريق الرئيس أو المشرف فقط

 .1تتركز في يد الرئيس أو المدير

 

 

                      

 

 

 
( 2011/03/27مفهوم االتصال )المصدر : 

http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf 

 

 النمط الثاني : )شكل السلسلة ( :    -4-2

و في هذا النمط يكون جميع األعضاء في خط واحد، حيث ال يستطيع أي منهم اإلتصال 

المباشر بفرد آخر    )أو بفردين( و العضو الذي يقع في وسط السلسلة يملك أكبر النقود 

 و التأثير في منصبه الوسطي.                        

    

 

 
 نفسه المصدر:

  ) شكل الدائرة( : النمط الثالث : -4-3

و هذا النمط يكون فيه كل عضو مرتبط بعضوين أخرين، أي أن كل عضو يمكنه 

اتصاال مباشرا بشخصين آخرين، يمكن إتصال ببقية األعضاء المجموعة بواسطة 

 العضو الذي يتصل بهم اتصاال مباشرا.

                                    

 

 

 

 

                                                               
 

 نفسه المصدر:

                                                 
 http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdfمفهوم االتصال )48/05/4000(  1

http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf


ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 24 

 

 النمط الرابع ) الشكل الكامل المتشابك ( : -4-4

هذا النمط يتاح لكل أعضاء التنظيم اإلتصال المباشر بأي عضو فيها، غير أن إستخدام 

إلى إمكانية زيادة التخزين هذا النمط يؤدي إلى البطئ في عملية توصيل المعلومات و 

 .1فيها و بالتالي يقلل من الوصول إلى القرارات السلمية

 

 

 

                  

 

                                

 

 
( 2011/03/27مفهوم االتصال )المصدر : 

http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf 

 

 : طبيعة االتصال في المؤسسة الثاني المطلب

 

يمكن تقسيم االتصاالت )تدفق البيانات والمعلومات ( في المنظمة تبعا ألسس مختلفة    

 هي االتجاه, األسلوب االتصال, القناة و فيما يلي يأتي توضيح لهذه األسس : 

 تصنيف االتصاالت بموجبه كما يلي : :  أساس اتجاه االتصاالت :الفرع األول

يتم نقل البيانات والمعلومات باتجاه واحد فقط أما :  اإلتصال بإتجاه واحد )بسيط(-1-1

باإلرسال البيانات والمعلومات فقط كالجهاز المايكروف الصوتي، أو الستقبالها فقط 

 كالجهاز التلفاز.

يتم نقل البيانات والمعلومات باتجاهين ولكن ليس بنفس :  اإلتصال نصف المزدوج-1-2

 .2الوقت أي وجود فاصل زمني بين إرسال المعلومات و البيانات و إستقبالها

يتم نقل البيانات والمعلومات بكلى اإلتجاهين في آن :  اإلتصال كامل اإلزدواجية-1-3

واحد كما هو الحال بالنسبة واحد أي إرسال البيانات والمعلومات واستقبالها يتم في آن 

 ألنظمة االتصال الهاتفي أو عملية االتصال بين حاسبين.

تصنيف االتصاالت تبعا لهذا األساس إلى :  أساس أسلوب االتصاالت الفرع الثاني:

 نوعين هما :

يتم نقل البيانات والمعلومات بشكل رموز ثنائية الواحدة  : االتصاالت المتسلسلة-2-1

تلو األخرى بشكل تسلسلي عبر خط نقل واحد، إن يفضل استخدام هذا األسلوب في 

                                                 
 http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdfمفهوم االتصال )48/05/4000(  1

 .32ص  6002الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،، املدخل إىل نظم املعلومات، الطائيحممد آل فرج 2

http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
http://islahstudents.org/pic/libr/92_2381.pdf
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االتصاالت بعيدة المسافة والتي بتعذر فيها بناء عدد كبير من الكابالت بين طرفي 

 االتصال.

معلومات على شكل بايت واحد في كل يتم نقل البيانات وال : االتصاالت المتوازنة-2-2

مرة من خالل استخدام قناة نقل واحدة كل رمز ثنائي على النحو الذي يسرع من عملية 

 النقل بالمقارنة مع االتصال المتسلسل.

تصنيف االتصاالت إعتماد على قنوات :  أساس قناة االتصاالت الفرع الثالث:

 .1واالتصاالت الغير الرسميةاالتصال إلى نوعين هما: االتصاالت الرسمية 

وهي االتصاالت التي تحصل من خالل خطوط السلطة  : االتصاالت الرسمية -3-1

 الرسمية والمعتمدة  بموجب اللوائح والقرارات المكتوبة، وقد تكون داخلية أو خارجية.

أي تدفق البيانات والمعلومات والناجمة عن التفاعالت  : االتصاالت الداخلية -3-1-1

ن أقسام ونشاطات المؤسسة ويكون ذلك على ثالثة أنوع، و يضاف إليها نوع آخر بي

 :  2جديد هي كاآلتي

ويكون اإلتجاه هذا اإلتصال من أعلى إلى أسفل، :  االتصاالت النازلة -1 -3-1-1

 .3والتي تنطوي على القواعد واألمور والتعليمات والتوجيه

تجاه هذا االتصال من أسفل إلى األعلى أي ويكون اال:  االتصاالت الصاعدة -3-1-1-2

من المرؤوسين إلى الرؤساء أو من مستوى إداري أدني إلى مستوى إداري أعلي في 

 4الهيكل التنظيمي مثل الشكاوى ......إلخ.

و يقصد بها تلك التي تتم بين موظفي المستوى اإلداري :  االتصاالت األفقية -3-1-1-3

 .5ودهمالواحد بهدف التنسيق بين جه

وهو يكون ما بين شخصين من مستويين ( : االتصاالت القطرية )التقاطي -3-1-1-4

تنظيمي مختلفين و ال تربطهما عالقة رئيس بمرؤوس، يقصد من هذه اإلتصاالت 

تجاوز مستويات تنظيمية معينة بغرض إختصار الوقت والجهد، هذا النوع من 

و واضحة ألن تكرار تجاوز مستوى  اإلتصاالت يجب أن يكون في حاالت محدودة جدا

 .6تنظيمي معين سيشير حتما لإلحتكاك و النزاع بين العاملين

و هي عبارة عن تدفق البيانات و المعلومات الناجمة  االتصاالت الخارجية : -3-1-2

  عن التفاعالت بين المؤسسة و بين بيئتها الخارجية و يكون على نوعين :

                                                 
 .32-32حممد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .32مرجع سابق ص  2

 .73ص 6001، الطبعة األوىل، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة مهارات االتصالحممد سالم عازة، 3
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها على إدارة املوارد البشريةعبد الرمحان القري، 4

 .67ختصص إدارة أعمال، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، بدون سنة ص ،)غري منشورة(،التسيري وعلوم التجارية

 .722ص 6002، دار الوفاء، اإلسكندرية، دمة االجتماعية، فن االتصال يف اخلحممد سيد فهمي5
 60-73حسني حرمي، مرجع سبق ذكره، ص 6
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و هي عبارة عن تدفق البيانات و المعلومات من البيئة :  االتصاالت الداخلة -3-1-2-1

الخارجية إلى المؤسسة مثل ذلك التشريعات الحكومية، بيانات عن المنافسون والزبائن 

 ......الخ.

أي تدفق المعلومات من المؤسسة إلى البيئة الخارجية :  االتصاالت الخارجة -3-1-2-2

تتبعها المؤسسة إداريا أو إلى  لجهات األعلى التيا مثال ذلك تقارير األداء المرسلة إلى

                                                                                                                        .1الدوائر الحكومية التي تتطلب مثل هذه التقارير

ت التي تتم بطريقة غير رسمية بين و هي االتصاال : االتصاالت الغير الرسمية -3-2

العمال حيث يتبادلون المعلومات واألفكار و وجهات النظر في الموضوعات التي 

 .2تخصهم وتخص عملهم و هذا خارج الشبكة الرسمية

إن هذه اإلتصاالت هي جزء من واقع الحياة في المؤسسات و يمكن أن يكون لها نتائج 

 و آثار لإلشاعات 

تطلب األمر من المدرين إستمرار و اليقظة و اإلصغاء إلى ما يدور و و األقاويل و ي

يقال و إطالع العاملين بإستمرار على ما يجري في المؤسسة و اإلصغاء إليهم, كما تعد 

 .3هذا نوع من االتصاالت أقل تكلفة و أكثر سرعة

 

 المطلب الثالث: شبكات االتصال

 

تعرف الشبكة على أنها: "عبارة عن مجموعة من التجهيزات )أو المعدات أو    

األشياء الملموسة لصورة عامة( المرتبطة فيما بينها عن طريق قنوات اتصال, بحيث 

تسمح بمرور عناصر معينة فيما بينها حسب قواعد محددة و تتكون الشبكة من قسمين 

روري و يشمل على التجهيزات و قنوات رئيسين : ناقل و منقول فالقسم الناقل ض

 . 4االتصال, أما القسم المنقول أي وقع عليه فعل النقل"

فالشبكات يمكن تصنيفها حسب الطريقة التي توصل بها مكونات الشبكة و حسب 

المجال الجغرافي و حسب المعيار دور كل حاسب في توفير خدمات الشبكة,كما 

 ن تقدمها.تصنف أيضا حسب الخدمات التي يمكن أ

 

:  تصنيف الشبكات حسب الطريقة التي توصل بها مكونات االتصالالفرع األول : 

 وتقسم وفق هذا المعيار إلى ثالث طرق :

 

                                                 
 .32حممد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مذكرة،) غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية وعلم التيسر،ختصص تسويق، تسويق خدمات التامني وأثره على الزبونكرمي بيشاري،   2

 .22, ص6002سعد حلب ابلبليدة، البليدة،  جامعة 
 نفسه 3

 .22ص 6002/6002، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة مقياس املعلوماتيةإبراهيم خييت،  4 
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                                                                                             شبكة ذات نمط النجمة -1-1

من الحواسيب مع بعضها البعض بواسطة حاسوب مركزي تستخدم لربط مجموعة 

حيث إن كل األنواع اإلتصاالت تمر عبر هذا الحاسوب، بذلك فإنها تعتمد بشكل كبير 

.من مزايا هذه الشبكة هو أن عطل أي جهاز ال يؤثر 1على قدرة الحاسوب المركزي

لة تراسل على عمل الشبكة باستثناء عطل المزود أو الموزع، باإلضافة إلى سهو

ن من عيوبها إنخفاض درجة اإلعتماد عليها بسبب المخاطرة عطل البيانات, لك

 .2الحاسوب المزود و طول فترة اإلنتظار و إرتفاع تكاليفها

 

  the Bus Networkالشبكة ذات النمط الخطي) الناقل( -1-1

و هي شبكات حواسيب يكون شكلها كحركة سير   Bus topologyو تسمى أيضا 

، تستخدم لربط مجموعة من 3الباص و الحواسيب المشاركة على طرفي خط سيره

الحواسب مع بعضها البعض بواسطة خط رئيسي و يستخدم في توصيل الحواسيب إما 

 . 4سلك مبروم أو سلك محوري أو سلك األلياف الضوئية

أنها محدودة التكاليف و إذا ما حصل خلل أو تعطل  و من مزايا هذا النوع من الشبكة

أي جهاز من األجهزة المشاركة فلن يؤثر ذلك على الشبكة، و من السهل إدارتها إضافة 

إلى إمكانية اإلضافة إليها المشاركين الجدد أو اإلنسحاب منها من دون تأثير يذكر على 

 .5أداء الشبكة

 الشبكة ذات النمط الحلقي :  -1-2

ربط جميع الحاسبات بواسطة ناقل في شكل حلقي أو دائرة، تتكون من وصل  و فيها تم

كل حاسوب بالحاسوب المجاور له و وصل الحاسوب األخير باألول و يتم نقل 

المعلومة وفق هذه الشبكة على مدار الحلقة في إتجاه واحد و من مميزات هذه الشبكة 

 .6ةأن تعطيل إحدى الحواسيب يؤدي إلى توقف عمل الشبك

          the vierarchical network الشبكة الهرمية : -1-3

، تستخدم لربط مجموعة من الحواسب مع بعضها 7تأخذ شكل شبكة شجرية أحيانا  

البعض على شكل شجري أو هرمي و يتم إرتباط جميع حواسب الطرفية مع الحاسوب 

 المركزي و من ميزاته مايلي : 

  كل اإلتصالت تمر عبر الحاسوب المركزي؛ 

                                                 
 2002ر و التوزيع، عمان، ، الطبعة األوىل، إثراء للنشالعملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتمزهر شعبان العاين، شوقي انجي جواد،  1
 .199ص

 . 167ص 2005، الطبعة األوىل، دار املناهج، عمان ،، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتسعد غالب تاسني2

 .392ص ، مرجع سبق ذكره،عامر إبراهيم قندليجي3
 .197ص ، مرجع سبق ذكره،مزهر شعبان العاين4
 .392ص مرجع سبق ذكره،، عامر إبراهيم قندليجي5
 .31ص  2005عالء السلمي، حسني السلمي، شبكات اإلدارة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،  6
 .399ص ، مرجع سبق ذكره،عامر إبراهيم قندليجي7
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 كل البيانات موجودة في الحاسوب المركزي؛ 

   سهولة التعامل مع البيانات عن طريق أي طرق من الحواسيب، إذا حصل خلل

 من أي الحواسيب الطرفية فلن يؤثر على بقية الشبكة؛

  و إذا حصل عطل في الحاسوب المركزي فإنه يعطل عمل الشبكة؛ 

  1تعتمد على حاسوب مركزيالشبكة. 

 

يمكن تصنيف الشبكات  تصنيف الشبكات حسب المجال الجغرافي : : الفرع الثاني

 حسب هذا مجال إلى : 

 :  LANالشبكة المحلية  -2-1

، 2و هي التي تربط عدد من أجهزة في مكتب واحد أو عدد من مكاتب في مبنى واحد

محددة تكون عادة بناية واحدة، أو بضعة إال أن هذا النوع من الشبكات يغطي مسافات 

ميغابيات إلى  10. تتراوح سرعة تحويل البيانات من 3بيانات في منطقة جغرافية واحدة

 .4 ميغابيات حسب نوعية الموصالت و التكنولوجيا المستعملة في التشابك 100

 نوعان :  LAN و الشبكة 

 المزود/الزبون()المضيق /الزبون(شبكة الخادم / المستفيد : )  -2-1-1

تتكون هذه الشبكة من مجموعة من أجهزة الحاسوب يطلق على أحدها إسم خادم 

 الشبكة، بينما يطلق على البقية محطات العميل أو المستفيد. 

نالحظ أن الحاسب في هذا النوع من الشبكات يؤدي أحد دورين إما خادم أو مستفيد 

يعالج البيانات المشتركة و يتولى إدارة نشاطات الشبكة و هو فالخادم هو الذي يخزن و 

ليس مرئيا للمستخدم، أما المستفيد فإنه يتفاعل مباشرة في حصة من التطبيقات و غالبا 

 ما تكون في إدخال البيانات أو إسترادها.

 تتمتع شبكة خادم /المستفيد بالمزايا التالية : 

 مصادرها مما يسهل إدارتها؛ السيطرة المركزية على أمن الشبكة و  -1

وجود معدات و أجهزة بإمكانيات مميزة تؤدي الكفاءة في الوصول إلى  -2

 المصادر؛

 . 5وجود كلمة مرور واحدة للدخول إلي الشبكة -3

 : Topeer Net work   p) peer-to-(pالشبكة التناظرية  -2-1-2

                                                 
 .600ص، مرجع سبق ذكره، مزهر شعبان العاين1
 .722ص ، مرجع سبق ذكره،سعد غالب تاسني2
 .206ص، مرجع سبق ذكره، قندليجيعامر إبراهيم 3
  .62ص 6002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التجارة االلكرتونية مفاهيم و إسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسةإبراهيم خبيت، 4
 .622 -621ص ص  6002، دار احلامد للنشر، األردن، نظم املعلومات اإلداريةفريد النجار مجعة،  5
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فيها أن تلعب دور الخادم تتمثل الشبكة التناظرية في البيئة التي يمكن لجميع الحواسيب 

و المستفيد في آن واحد، حيث يوفر كل منهم الخدمة لآلخرين، كما يطلب الخدمة من 

 اآلخرين في وقت آخر عندما يحتاجها.

و الشبكة التناظرية مفيدة في البحوث و التصميم و التعاون التنافسي في العمل و من 

 مزايا هذه الشبكة هي : 

 ؛ سهولة اإلنشاء و البناء -1

 عدم الحاجة إلى تعيين مدير للشبكة؛ -2

 تساهم في تقليل التكلفة؛ -3

 تعمل في بيئة ذات عدد محدود من األجهزة. -4

 أما عيوبها فهي : 

 عدم و جود سيطرة مركزية؛ -1

 ال تؤدي دورا جيد عندما يكون عدد حواسب الشبكة كبيرا؛  -2

كلمة مرور قد يحتاج المستخدم لكثير من كلمات المرور، إذ نجذ أن لكل مصدر  -3

 .1خاصة به

 : Metropolitan area networkالشبكات اإلقليمية  -2-2

هذا النوع من الشبكات ينشأ من ربط عدة شبكات المحلية مع بعضها، لتغطية مدينة 

كيلومتر، حيث بإمكان مجموعة من الشبكات  50كبيرة و غالبا ما تمتد إلى مسافة 

يمكن أن تكون شبكة إقليمية إذا ما ربطت  المحلية لنفس المنظمة أو لمنظمات مختلفة

 .2مع بعضها 

 ( : wide Area Networks)(wan)الشبكات الواسعة  -2-3

و هي شبكات تغطي بقعة جغرافية واسعة و قد تسمى الشبكات البعيدة، تستخدم هذه 

الشبكات أيضا لتغطية المدينة واسعة األرجاء أو المدينة و ضواحيها و قد أصبحت مثل 

الشبكات ضرورة ألداء النشاطات و الفعالية الخاصة باألعمال اليومية اإلعتيادية و هذه 

تستخدم من قبل المصارف، المؤسسات الصناعية الكبيرة، شركات النقل، المؤسسات 

 .3التي تنتقل و تسلم المعلومات عبر البلدان أو العالم
 

 تكنولوجيا المعلومات و االتصال: المبحث الثالث 

 

يعد مفهوم تكنولوجيا المعلومات و االتصال مفهوما متداخال بعض الشيء نظرا    

للتطور الذي شهدته، فمعظم هذه التكنولوجيا كانت موجودة منذ سنوات الثالثين 

                                                 
 620-622ص ص  ، مرجع سبق ذكره،عةفريد النجار مج 1
 .602-601ص ص  6003، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، نظم املعلومات اإلداريةمزهر شعبان العاين، 2

 .31ص 2005الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،  ، شبكات اإلدارة االلكرتونية،عالء الساملي، حسني الساملي 3
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الماضية أو أكثر. و ما يمكن إعتباره جديد بدرجة كبيرة هي العمل الشبكي و خاصة 

 االنترنت. 

 

 تكنولوجيا المعلومات و االتصال: ماهية األولالمطلب  

  

أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مرتبطة بتطور المجتمعات في عصرنا    

الحاضر، فهي تعتبر الوسيلة األكثر  أهمية لنقل المجتمعات النامية إلى المجتمعات 

 األكثر تطورا، حيث تساهم بطريقة مباشرة في بناء مجتمع جديد ينطوي على أساليب و

 .تقنيات جديدة لإلقتصاد الرقمي الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات و االتصال الفرع االول:

ليس مفهوما وحيد المعنى  (TIC)إن مصطلح تكنولوجيا المعلومات واالتصال    

: الرياضيات، اإلعالم اآللي، والتخصص، فهو من إهتمامات عدة تخصصات 

االتصال، األدب، علم اإلجتماع، علم النفس، هندسة االتصاالت، الفلسفة......و لقد ظهر 

مفهومه األصلي في الواليات المتحدة األمريكية باسم "تكنولوجيات اإلعالم" الناتجة 

وفي بعض عن دمج الحواسب بالخطوط الهاتفية وفي اليابان بإسم الكمبيوتر و اإلتصال 

دول أوروبا )إسبانيا،فرنسا....( بإسم اإلتصال عن بعد و المعلوماتية بتأثر من علوم 

  .1اإلعالم شاع في أوروبا المصطلح الحالي

تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال بأنها : "جمع وتخزين  rowleyيعرف رولي 

ادية ومعالجة وبث باستخدام المعلومات وال يقتصر ذلك على التجهيزات الم

hordware  أو البرامجsofware  ولكن بتصرف كذلك إلى أهمية دور اإلنسان و

غاياته التي يرجوها من تطبيق و إستخدام تلك التكنولوجيات و القيم و المبادئ التي 

 .2يلجا إليها لتحقيق خبراته

و تعرف كذلك بأنها : "عبارة عن ثورة المعلومات المرتبطة بصناعة و عبارة 

و تسويقها و تخزينها و استرجاعها و عرضها و توزيعها من خالل وسائل  المعلومات

تقنية حديثة و متطورة و سريعة، ذلك من خالل اإلستخدام المشترك للحاسبات و نظم 

 .3اإلتصاالت الحديثة"

فيعرفان تكنولوجيا المعلومات و  "jane laudon" kenneth laudon " ما"أ

ة والعالم الرقمي على أنها : "أداة من األدوات التسيير االتصال في ظل التغيرات الجديد

 المستخدمة و التي تتكون من خمسة مكونات : 

 العتاد المعلوماتي : تتمثل في المعدات الفيزيائية للمعالجة؛ -

                                                 
 .42ص 4000، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، ديد لإلعالم واالتصالالتكنولوجيا اجلفيصل دليو،  1

تعلم  املعلومات يف تعليم و تصاالت وستخدام تكنولوجيا اإلاألساليب الناجحة إل التطبيقات وحسني حممد امحد عبد الباسط، 2
 .5ص 4003العدد اخلامس مارس البشرية،  ، جملة التعليم ابالنرتنت، مجعية التنمية التكنولوجية واجلغرافيا

 .35ص ، مرجع سبق ذكره،وفيل حديدن3
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 البرمجيات؛ -

تكنولوجيات التخزين : تتمثل في الحوامل الفيزيائية للتخزين المعطيات كاألقراص  -

 والضوئية وبرمجيات لتنظيم المعطيات على الحوامل الفيزيائية؛الصلبة 

تكنولوجيا االتصال : و تكون من معدات و وسائط فيزيائية و برمجيات تربط مختلف  -

لواحق العتاد ونعمل على نقل المعطيات من مكان إلى آخر بحيث يمكن وصول 

 الحواسيب إلى معدات اإلتصال لتشكيل شبكات التبادل

 م األصوات و الصور و الفيديوهات؛و تقاس 

1 الشبكات : تربط هذه الحواسيب لتبادل المعطيات أو الموارد -
. 

ومن خالل هذه التعاريف يتبين أن تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال هي مجموعة من 

األدوات التقنية الحديثة والمتطورة تعمل على جمع وتخزين ومعالجة المعلومات 

 وإيصالها باستخدام تقنيات االتصال الحديثة.واسترجاعها 

  أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال  الفرع الثاني:

قوية لتجاوز اإلنقسام اإلنمائي بين  واالتصاالت أداة المعلومات تكنولوجيا تعتبر  -

 البلدان الغنية و الفقيرة 

والتدهور البيئي. و  بغية دحر الفقر، الجوع، المرض، األمية و اإلسراع ببذل الجهود

بالقراءة، الكتابة، التعليم، و  توصيل منافع اإللمام ت منكما يمكن لهذه التكنولوجيا

 التدريب إلى أكثر المناطق إنعزاالً؛

فهي تسمح للناس  تساهم تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في التنمية االقتصادية : -

 بالوصول إلى المعلومات 

 أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريباً؛و المعرفة الموجودة في 

على اإلتصال و تقاسم المعلومات و  ة األشخاصزيادة قدرتعمل هذه تكنولوجيا على -

 رفع من فرصة تحول العالم إلى مكان أكثر سلماً و رخاءا لجميع سكانه؛تالمعارف 

التقليدية إلى وسائل اإلعالم  و اإلتصال باإلضافة المعلومات تمكن تكنولوجيات -

بدلوهم في المجتمع العالمي،  والحديثة، األشخاص المهمشين و المعزولين من أن يدلوا

بغض النظر عن  الجنسية التي يحملونها أو إنتمائهم العرقي أو القومي أو الديني، فهي 

 ، التسوية بين القوة و عالقات صنع القرار على المستويين المحلي و الدولي تساعد على

األفراد، المجتمعات، والبلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم  تمكين و بوسعها

 السابق.  يكن ممكناً في

من هذا يتضح أن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية  

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ذلك لما لهذه األخيرة من خصائص متميزة و أكثر 

من وسائل االتصال التقليدية، فتكنولوجيا المعلومات واالتصال واسعة اإلنتشار كفاءة 

تتخطى بذلك الحدود الجغرافية و السياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت 

                                                 
 .72 -76شوقي شاذيل، مرجع سبق ذكره ص ص 1
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أن تصل إليها وسائل اإلتصال القديمة، كما أنها تمتاز بكثرة و تنوع المعلومات و 

 البرامج التثقيفية

لكل مختلف شرائح البشر، متاحة في أي مكان و زمان و بتكلفة منخفضة.  و التعليمية 

فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء لألشخاص أو المؤسسات بمختلف أنواعها أو 

للحكومات، كما أنها تلعب دورا هاما في تنمية العنصر البشري من خالل البرامج التي 

 يم و غيرها.تعرض من خاللها كبرامج التدريب و برامج التعل

لهذا يكون من الضروري اإلهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها إستخدامها بشكل    

فعال، مع تدريب وتعليم األفراد على استعمالها، و توعيتهم بأهميتها في التنمية 

 . 1والتطور، من خالل إبراز أهميتها على الصعيد الجزئي و الكلي

  ومات و االتصالتكنولوجيا المعلخصائص الفرع الثالث: 

 

و يعني أن الذي يستعمل هذه التكنولوجيات مستقل ومرسل في آن  الفعالية : -3-1

واحد, كما أن األطراف في عملية اإلتصال يمكنهم تبادل األدوار, وهذا بسبب 

 نوع من الفعالية بين األشخاص و المؤسسات و مجموعات أخرى.

الرسائل في أي وقت كحالة البريد غير محدد بالوقت : يعني أنه يمكن إستقبال  -

 (E-MAILاإللكتروني )

 NTICالالمركزية : هي خاصية التي تسمح باستقاللية  التكنولوجيات جديدة  -

مثل حالة األنترنت تملك إستمرارية عن العمل في كل الحاالت يستحيل على أي 

 جهة ما أن توقف األنترنت ألنها شبكة إتصال بين األشخاص و المؤسسات.

تصال عن طريق النت : يمكن ربط األجهزة حتى لو كانت مختلفة الصنع بين اإل -

 الدول أو المدن الصانعة.

يعني أن المستعمل يمكن له أن يستفيد من الخدمات أثناء تنقالته مثل : حركية  -3-2

 الحاسوب المحمول والهاتف النقال 

عملية تحويلية : يمكن لها أن ترسل معلومات من وسط إلى آخر مثال إرسال  -

 رسالة مسموعة إلى رسالة مكتوبة أو منطوقة مثل القراءة اإللكترونية

عملية الكشف عن الهوية : يعني يمكن أن نبعث رسالة إلى شخص مثل أن  -

مثل   ترسل إلى أشخاص أخرين دون المرور بالمؤسسة و يمكن التحكم فيها

 حالة اإلرسال من المنتج إلى المستهلك.

التوزيع : تعني أن الشبكة يمكن أن تتسع مثل أن تشمل عدد أكبر من  -

 األشخاص.

                                                 
1 http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/71.doc  )26/05/2011( . 
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ألنها تستعمل فضاء أكبر في أي  هي البيئة التي تفعل هذه التكنولوجيات:  العولمة-3-3

مات، ال مركزيتها ناحية من العالم وتسمح بتدفق رأس مال المعلومة في عاصمة المعلو

سمحت بازدهارها في البيئة العالمية خاصة في التبادل التجاري الذي يسمح بأن يتجاوز 

 . 1مشكل الزمن و المكان

  : فوائد تكنولوجيا المعلومات و االتصالالفرع الرابع: 

 من فوائد للمؤسسة نذكر منها مايلي :    TICمن بين ما تقدمه     

 العليا عن طريق تنظيم كفاءات المستخدمين؛تطوير أدوات اإلدارة  -4-1

 تحسين التوظيف الداخلي للمؤسسة؛ -4-2

 تحسين اإلنتاجية و الكفاءة و تطوير الخدمات و المنتجات؛  -4-3

 سرعة اإلستجابة لمتطلبات الزبون؛ -4-4

اإلبتكار و التجديد بدون اإلنقطاع للبقاء في الخدمة و المحافظة على الحصة   -4-5

 السوقية؛

 ع و خلق عروض مالئمة لمتطلبات الزبون؛ إتساع شبكة التوزي -4-6

ركيزة اإلبداع و التنمية و خلق منتجات جديدة، خدمات جديدة، أسواق  -4-7

 جديدة،....الخ؛

 تساهم في تحسين جودة خدمات المقدمة لزبائن؛ -4-2

 بناء عالقة وطيدة بين المؤسسة و زبائنها؛ -4-9

 .2إنتشار و توسع التجارة االلكترونية -4-10

 

 تكنولوجيا الشبكات الخاصة )اإلنترانت و اإلكسترانت(  المطلب الثاني :

 

تستخدم اإلنترنت في تأدية عمل المؤسسة، كما تسمح بإنشاء شبكات خاصة     

من قبل المؤسسة تدعى بالشبكات الداخلية )اإلنترانت( و شبكات  ألحصري لالستعمال

خاصة بالزبائن و موردي و شركاء المؤسسة و التي تسمى بالشبكات الخارجية ) 

 اإلكسترانت(. 

 

 اإلنترانت  الفرع األول:

 تعريف اإلنترانت :  -1-1

أن اإلنترانت : "عبارة عن شبكة داخلية، تستعمل تكنولوجيا   J.N.yolinيرى 

 . 3اإلنترانت و تكون فيها المعلومات في متناول العاملين بالمؤسسة فقط"

                                                 
1     http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-

lentreprise3.html#toc5     )22/07/2011( 
 .22ص مرجع سبق ذكره، ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات ىف إبراهيم خييت،2
 .040ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد3

http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
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فاإلنترانت هي : "شبكة خاصة لمؤسسة تمكن المستخدمين الموجودين فيها فقط من 

سة أو الشركة اإلستفادة من خدمات الشبكة و ال تسمح ألي مستخدم من خارج المؤس

من اإلستفادة من خدمات هذه الشبكة. و اإلنترانت هي في الواقع نسخة مصغرة من 

شبكة اإلنترنت تعمل داخل مؤسسة يستطيع العاملون في هذه المؤسسة وحدهم 

 .1الوصول إلى المعلومات الموجودة فيها"

ن مثل و ربما تسمح إدارة الشركة بإعطاء موافقة خاصة لألشخاص الغير العاملي

الموردين أو العمالء الكبار لإلستفادة من موارد اإلنترانت و بإستخدام نظام الحماية و 

( و   Fire wallsالسيطرة و تقنيات الرقابة على المعلومات مثل برامج جدران النار )

 .2غيرها، تستطيع المؤسسات حماية موارد الشبكة و ضمان اإلستخدام لها

 :أسباب إستخدام اإلنترانت   -1-2

تستخدم شبكة اإلنترانت بصورة واسعة من قبل المؤسسات المتوسطة و الكبيرة و ذلك  

 :لألسباب التالية 

يعمل جهاز الخادم في شبكة اإلنترانت على تقليل الحاجة :  تخفيض التكاليف -1-2-1

من وجود نسخ متعددة من البرامج و قواعد البيانات و هذه لوجود تشابه  بنيوي بين 

و اإلنترانت، حيث تسمح هذه البنية بخدمة تنزيل الملفات و التطبيقات بسهولة  اإلنترنت

 و يسر، و كذلك وصول للبيانات المشتركة إلى المستخدمين كل حسب صالحيته.

و بتالي يمكن للمؤسسة أن تستغني عن الكثير من المطبوعات و النماذج الورقية التي 

: دليل الهاتف و طلبات الصيانة و الخدمات  تقدم اإلنترانت حلوال إلكترونية لها مثل

 اإلدارية المتعددة. 

تساهم اإلنترانت تقليل الكثير من الوقت الضائع في اإلتصال :  توفير الوقت -1-2-2

بين أقسام و إدارات المؤسسة الواحدة. كما يعد وسيلة ضمان لدقة سير اإلتصاالت و 

 عدم تكرارها. 

اإلدارية يتم عن طريق نماذج معيارية متفق عليها و ال يتم فإن تنظيم تبادل المعلومات 

إرسالها عن طرق النظام البريد الداخلي قبل إستيفاء المعلومات المطلوبة بكاملها، من 

ثم يتم حفظها آليا في الجهاز المزود أو جهاز خادم البريد اإللكتروني، وتظهر لدى 

 نترانت الدقة و توفر الوقت.الطرف الثاني بعد وقت قصير جدا، وبذلك تؤمن اإل

توفر اإلنترانت إمكانية النفاذ إلى موارد المعلومات :  اإلستقاللية و المرونة -1-2-3

(، ومن منصات عمل مختلفة،  Brovsrerعن طريق تطبيق واحد هو المستعرض )

تمكن هذه الميزة المستفيدين من الولوج إلى محتويات الجهاز الخادم بغض النظر عن 

                                                 
، مذكرة دورة إدارة املعرفة و تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزااي التنافسية يف املصارف العاملة يف قطاع عزةسلوى حممد الشرف، 1

 .22ص  4002العليا،  ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، عزة، عمارة الدارسات
،  4008، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، عمان تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و تطبيقها يف جمال التجارة النقالبشري عباس العالق، 2

 . 40ص 
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العمل التي يعملون عليها، إضافة إلى أن نشر المعلومات عن طريق الموقع منصة 

 .   1الداخلي يتم في الزمن الحقيقي و ال يحتاج إلى أي عمليات إعداد مسبقة 

: تسمح اإلنترانت للمستخدم بإستعمال الخدمات التي  تسخير خدمات اإلنترانت -1-2-4

دمات تتم على مستوى المؤسسة وهي توفرها اإلنترانت مع الفرق في كون هذه الخ

 تسير من خالل ما يسمى بخادم اإلنترانت و من أهم هذه الخدمات :  

 خدمة البريد اإللكتروني؛ 

 خدمة الدراسة عبر الويب؛ 

 خدمة البريد الفوري؛ 

 خدمة البحث عن المعلومات؛ 

 خدمة منتديات الحوار على الويب؛ 

 خدمة البحث عن المعلومات؛ 

  عبر اإلنترنت على مستوى المؤسسة؛خدمة الهاتفية 

  2خدمة قوائم النشر. 

ولكن هناك عدة فروقات بين اإلنترنت و اإلنترانت يمكن توضيح ذلك في الجدول 

 التالي :

 

 ( أهم الفروقات بين اإلنترنت و اإلنترانت 1-1الجدول رقم )

 

 اإلنترانت اإلنترنت المعيار

 التي تستضيفههو ملك للمؤسسة  غير مملوك ألحد الملكية

ال يمكن ألي شخص الوصول إليه  أي شخص يمكنه الوصول إليه إمكانية النفود

 إال الذين سمح لهم بذلك

حجم 

 المواضيع

يحتوي على العديد من المواقع 

أو الصفحات و التي يمكن أن 

 تكون مفيدة للمؤسسة

يحتوي على المواضيع و 

المعلومات التي توافق عليها 

 المؤسسة

 .121ص  مرجع سبق ذكره، ي،: نوفيل حديدالمصدر 

 

 أما األوجه الشبه بين اإلنترنت و اإلنترانت يمكن تخليصها فيما يلي : 

 ؛ HTMLكل من الشبكتين تستخدمان صفحات كتبت بلغة  -

 يستعمل كل منها متصفح الويب لمشاهدة الصفحات؛  -

 .1المعلوماتكل يستعمل نفس البرتوكوالت في إستقبال و إرسال  -

                                                 
 . 20 – 32ص ص  4002، دار املناهج، عمان، األعمال اإللكرتونيةبشري عباس العالق، سعد غالب تاسني،  1
 .045ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد 2
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 اإلكسترانت  :الفرع الثاني

 تستخدم المؤسسات المتطورة باإلضافة إلى اإلنترانت ما يسمى  باإلكسترانت.

نتائج'' تزاوج''  كل »تعرف شبكة اإلكسترانت على أنها :   : تعريف اإلكسترانت -2-1

من اإلنترنت و اإلنترانت فهي شبكة إنترنت مفتوحة على المحيط الخارجي بالنسبة 

للمؤسسة المتعاونة معها و التي لها عالقة بطبيعة نشاطها بحيث تسمح لشركاء أعمال 

خالء و الوصول لبيانات المؤسسة المرور عبر جدران نارية  التي تمنع ولوج الد

المؤسسة، وقد يكون هؤالء الشركاء موردين، موزعين، شركاء، عمالء، أو مراكز 

 .2«بحث تجمع بينهما شراكة عمل في مشروع و احد 

كما تعرف على أنها: "المشاركة بين اإلنترانت الخاص بالشركة و شركائها 

 .3التجارين"

ادة فعالية األعمال من خالل تحسين جودة و الواقع أن شبكة اإلكسترانت تساهم في زي

األنشطة و مرونة عالية لإلتصال الفوري مع الالعبين الرئيسين و مع مختلف فئات 

المستفيدين. كما تساهم شبكة اإلكسترانت في تحقيق الميزة التنافسية من خالل دورها 

مع المنافسين  المباشر في إنجاز أنشطة القيمة المنظمة بمستوى تكلفة منخفض بالمقارنة

 أو بطريقة تقدم للمشتري ) أو المستفيد ( قيمة مضافة.

وشبكات اإلكسترانت أنواع تجد جميعها نجد تطبيقاتها اليوم في مجالت عديدة مثل نظم 

تعليم، نظم تدريب العمالء، نظم التشارك على قواعد البيانات التابعة لمنظمات أو 

مالية و المصرفية و نظم إدارة الموارد مراكز مختلفة وشبكات منظمات الخدمات ال

 .  4البشرية و الموارد األخرى الخاصة بالشركات العالمية

و يعتمد تصنيف شبكات اإلكسترانت على قطاع األعمال، حيث نصنف إلى ثالث 

 :   أنواع رئيسة هي

 :  شبكة إكسترانت التزويد أو التكميل -1 -2-1

تربط هذه الشبكات المخازن و المستودعات الخاصة بالبضائع فيها تقوم بالتوفيق بين 

المخازن الفرعية و المستودعات الرئيسية  للتحكم في مستوى المخزن بنظام، لتفادي 

 مشكالت العجز و المحافظة على كميات ثابتة من المخزون. 

 :  شبكة إكسترانت التوزيع -2-1-2

                                                                                                                                               
 .040ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد 1
 DMLمديرية الصيانة لسوانطراك  ابألغواط  " يف املؤسسة دراسة حالة  أثر تكنولوجية املعلومات على املوارد البشرية مراد رايس، 2

التسيري، ختصص إدارة األعمال، جامعة اجلزائر، ابجلزائر، مذكرة ماجستري، )غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم "، 
 .28، ص 4003/4002

 .425ص 4002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، األعمال يف عصر التكنولوجياحممد الصاحل احلناوي، 3

 . 45بشري عباس العالق، مرجع سبق ذكره،  ص  4
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اإلكسترانت أكثر أنواع تواجد فهو يقدم خدمة الطلب اإللكتروني  يعتبر هذا النوع من

للعمالء من حجز و  إشتراكات و غيرها من خدمات، في ظل خدمات النشر الفوري 

 . 1للتعديالت و التغيرات التي قد تحدث على هذه الخدمات من تغير أسعار و مواصفات

 

 :  شبكات إكسترانت التنافسية-2-1-3

لشبكات يمنح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كبيرة الحجم فرصا هذا النوع من ا

متكافئة في مجال البيع و الشراء عن طريق ربط الشركات الصغيرة و الكبيرة لكي 

تنتقل األسعار و المواصفات التقنية بينهما مما يرفع من مستوى الخدمة في ذلك القطاع 

 .     2و يعزز جودة المنتجات و يقضي على اإلحتكار

  خدمات اإلكسترانت : -2-2

لقد حققت عديد من المؤسسات فوائد من تطبيق شبكة اإلكسترانت، نذكر في ما يلي 

بعض المجاالت التي يمكن أن تستخدم فيها اإلكسترنت لتحسين العمل و نقله خطوة عن 

 طريق اإلنتقال إلى األعمال اإللكترونية و ذلك من خالل : 

يمكن للمؤسسة أن تقوم بإرسال :  الشراء في المؤسسات  تسهيل عمليات  -2-2-1

 طلب شراء عبر اإلكسترانت و تلغي الحاجة إلى المراسالت بكل أنواعها.

تسهل هذه الخدمة عملية توقيع الفواتير من مديري الفروع :  متابعة الفواتير  -2-2-2

القبض ووضع  المنتشرين في مناطق مختلفة كما تسمح لهم بمتابعة إجراء الصرف أو

العالمات التي تشير إلى كل عملية تجري على الفاتورة أثناء تناقلها بين الفروع و 

 األقسام.

تستخدم اإلكسترانت لربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة :  خدمة التوظيف -2-2-3

 مع سوق العمل المتخصصة بغرض تقديم خدمة متعددة المنافع لكال الطرفين. 

البشرية المؤهلة فرصة العمل المناسبة في الوقت المناسب،كما يمكن  إذ تجد الموارد 

لسوق العمل تأمين إحتياجاته عن طريق الشبكة نفسها و قد تصل فعالية الشبكة إلى 

 درجة المشاركة بالتخطيط مع مصادر الموارد البشرية لما فيه صالح سوق العمل. 

إكسترانت بربط الموزعين تسمح شبكة :  تواصل شبكات توزيع السلع -2-2-4

المحليين بالمزود الرئيسي و ذلك لتسريع عمليات الطلب و الشحن و تسوية الحسابات. 

كما يمكن أن تبنى التطبيقات المستندة إلى مفهوم نقطة الطلب إلتمام كامل عمليات 

 .   3التوزيع و تسوية الحسابات المتعلقة بها

بين اإلنترنت و اإلنترنت و اإلكسترانت و هذا و إنطالقا مما ذكر يمكن توضيح العالقة 

 من خالل الجدول التالي :

 

                                                 
 .   20عالء الساملي، حسني عالء الساملي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .42بشري عباس العالق، مرجع سبق ذكره ص 2
 .73-72، ص ص  مرجع سبق ذكرهزينب شطيبة، 3
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 ( : العالقة بين اإلنترنت و اإلنترانت و اإلكسترانت. 2 -1الجدول رقم )

  

 نوع المعلومات الوصول المستخدمين نوع الشبكة

أي شخص عن  اإلنترنت

 طريق

الهاتف أو شبكة 

 العمل

عدد غير محدود من 

 العامة، بدون قيود

عامة، شعبية، 

 تسويقية

 

العاملون المرخص  اإلنترانت

 لهم فقط

خاص و مقيد و محظور 

 على العاملين

خاصة بالمؤسسة و 

 بما يرتبط بالعمل

مجموعات خاصة  اإلكسترانت

 من شركاء العمل

خاص و محضور على 

 شركاء العمل الرخص لهم

مشتركة بين 

 مجموعات الشركاء

 

 .96ص 2010، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اإلدارة اإللكترونيةخالد ممدوح إبراهيم، : لمصدر ا

 

 

 المطلب الثالث : تكنولوجيا الشبكات العامة ) اإلنترنت(

 

لقد أصبح إهتمام المؤسسات ينصب أكثر فأكثر على إيجاد الطرق األكثر فعالية      

لإلتصال بالمستهلكبن و تلبية حاجاتهم و رغباتهم و هو ما حصل بفعل عامل التقدم 

التكنولوجي، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بمراكز اإلتصال اإلفتراضية و المتمثلة في 

 اإلنترنت.

 التطور التاريخي لإلنترنت   الفرع األول:

و خالل الحرب الباردة، أحرزت السوفييت نجاحا باهرا في مجال  1957في سنة    

غزو الفضاء و ذلك بإرسال أول قمر صناعي  يدور حول األرض تحت إسم 

Spoutnik  القائمة أن  *حينها أحس األمريكيون بالخطر، تبلورت بسرعة الفكرة

أن توصل يبعضها للمشاركة في تبادل المعلومات  مراكز البحث المختلفة يمكن
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المتوفرة لديها وذلك من خالل إنشاء شبكة قوية قادرة على الصمود أمام أي هجوم 

 نووي.

التابعة  ARPA**و خالل الستينيات تم تكليف وكالة مشروعات البحوث المتقدمة    

ذه المواقع المختلفة و بين هلوزارة الدفاع األمريكية، بتحديد الطريقة المثلى للربط 

بكاليفورنيا، تم إنشاء شبكة تحت إسم    LosAngelesبالتعاون مع جامعة 

ARPANet   تسمح بالربط بين حاسبين يبعد الواحد عن اآلخر بمئات الكيلومترات، و

 .1تسمح بتبادل المعلومات *** ذلك باستخدام مجموعة من القواعد أو البروتوكوالت

تم توسيعها لتشمل أربعون موقعا مختلفا تم ربطها بالشبكة،  1972و بحلول عام    

تضمنت حركة تبادل بين هذه المواقع ملفات نصية صغيرة ترسل من مستخدم إلى آخر 

و تسمى هذا النوع من التبادل بالبريد اإللكتروني، أما ملفات النصوص الكبيرة و 

 FTP****ببروتكوالت نقل الملفات أو ملفات فكانت تنقل بإستخدام ما يسمى

و في خالل نفس السنة إنعقد المؤتمر الدولي األول لإلتصاالت المعلوماتية بمدينة 

Washington  و قد ناقش هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون من مختلف أنحاء العالم

 إتفاقية حول بروتوكوالت اإلتصاالت بين الحسابات و الشبكات المختلفة.

يجة ألبحاث تلك اللجنة و بتمويل من وزارة الدفاع األمريكية ظهر ما يسمى و كنت   

وقد حددت هذه البروتوكوالت الطريقة  1972ذلك سنة  ، ***Tcp/IPببروتوكوالت 

التي تنتقل بها المعلومات بين شبكات الحاسبات داخل الشبكة كما أعتمدت هذه 

و  1972لدفاع األمريكية سنة البروتوكوالت رسميا من طرف قسم الدفاع لوزارة ا

                                                                        .1923عممت بالشبكة سنة 

على القوات المسلحة فحسب، فقد أستخدمت من  ARPANETو لم يقتصر إستخدام 

قبل الجامعات األمريكية بكثافة كبيرة إلى أنها بدأت تعاني من إزدحام يفوق طاقتها و 

لتخدم المواقع  MILNet*بإسم 1924صار من الضروري إنشاء شبكة جديدة في عام 

 تتولى أمر االتصاالت غير العسكرية. ARPANETالعسكرية فقط. و أصبحت 

من طرف الجامعات األمريكية قامت  ARPANTو لكن مع اإلستخدام المكثف    

بإنجاز شبكة أسرع أسمتها  1929مؤسسة العلوم األمريكية و بالتحديد عام 
**NSFNET ثم تم فصل ،ARPANT  .عن الخدمة 

تطورا كبيرا حيث بدأت  تشكل العمود الفقري  NSFNETعرفت  1995وفي سنة 

ن عدد كبير من الشبكات المحلية األمريكية و الدولية. بعد أن لشبكة ضخمة مكونة م

كانت تربط بين مختلف الجامعات األمريكية،          و أصبحت قادرة على الربط بين 

                                                 
  1964سنة   Boranp* الفكرة من إقرتاح الباحث األمريكي 

ARPA **:( advanced Research project Agency) 

 الربوتوكول هو جمموعة من القواعد و املعايري اليت تنظم اإلتصال احلاسبات معا و تنظم نقل و تبادل املعلومات بينهما ***
****FTP :( File Transfer Protocol ) .  
****Tcp:( Transmission control protocol ) .  

( Internet protocol ). *****Ip 
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مزودي خدمات الشبكات غير الحكوميين، األمريكيين و غير األمريكيين و من ثم 

فير الخدمات التجارية إضافة إنتقلت إلى مرحلة جديدة من مراحل تطورها أال و هي تو

إلى الخدمات البحثية األكاديمية، ذلك بعد أن كانت في مرحلتها األولى تهتم فقط بربط 

المواقع العسكرية األمريكية طبعا وتدعى هذه الشبكة جد المتطورة بالشبكة العالمية أو 

 .1شبكة الشبكات ''اإلنترنت"

 تعريف االنترنت  -1-3

 Internationalهي إختصار الكلمة االنجليزية  Internet كلمة إنترنت    

Network  و معناها شبكة المعلومات العالمية، التي يتم فيها ربط مجموعة شبكات مع

بعضها البعض في العديد من الدول عن طريق الهاتف أو األقمار الصناعية، حيث 

زية تسمى يكون لها القدرة على تبادل المعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مرك

، التي تستطيع تخزين المعلومات األساسية فيها و التحكم  serverبإسم أجهزة الخادم 

بالشبكة بصورة عامة، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الفرد بإسم أجهزة 

 .users 2المستفدين 

ا و يعرفها كارول أوكوتور على إنها : "مجموعة من شبكات الحواسب المستقلة كلي   

و الموزعة عبر أنحاء العالم، حيث تشكل هذه المجموعة نظاما عمالقا واحد إذ تتولى 

 كل شبكة منفردة مسؤولية اإلدارة و الصيانة الذاتية لها أولوية خاصة."

كما عرفها كل من بوب نورتون و كاتي سميث "اإلنترنت عبارة عن مجموعة    

البعض بواسطة وصالت إتصالية الشبكات الحاسوبية العالمية المتصلة يبعضها 

 .3متباعدة " 

و تعرف كذلك بأنها "شبكة عالمية مكونة من عدد من الشبكات المتصلة مع بعضها    

 .4البعض"

 .تقنيات اإلتصال باإلنترنت   الفرع الثاني: -2

هنالك العديد من الوسائل و التقنيات لإلتصال باإلنترنت حيث تنقسم إلى عدة طرق    

أو من خالل تقنية   RNISمنها اإلتصال بالهاتف العادي أو عن طريق الخط الرقمي 

أو  Satelliteو كذا اإلتصال بواسطة األقمار الصناعية   DSLالخط المشترك الرقمي 

افة إلى طرق أخرى حديثة ظهرت مؤخرا كالواي عن طريق الخط المستأجر، باإلض

 فاي و الواي ماكس.

                                                 
 . 80 -28ص ص  نوفل حديد، مرجع سبق ذكره،   1

  

: (  Military Networ). *MIL Net 

)k .:( National Science Foundation Networ **NSF Net  

 
  http://www.kutub.info/downloads/6533.doc  (4000/02/08)مفهوم اإلنرتنت  كرمي عياد، 2

 (4000/05/04إمساعيل و عطوي عبد القادر )بوخاوة  3
 http://dc314.4shared.com/download/-1iOiF4Q/.rar?tsid=20110417-182732-e4799ae5 
 . 52ص  4002دار حامد، عمان،  التسويق اإللكرتوين،حممد طاهر نصري،  4

http://www.kutub.info/downloads/6533.doc
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 :   اإلتصال عبر الهاتف -2-1

 :   Dial upطريقة الهاتف الثابتة لإلستخدام البسيط  -2-1-1

 Dial upإن إستخدام وصلة اإلنترنت عادية من خالل خط الهاتف الثابت بطريقة  

توفر الدخول إلى البريد اإللكتروني و تصفح المواقع االلكترونية باستخدام االنترنت 

 56من حين آلخر، تمكن هذه التقنية من اإلتصال مبدئيا بسرعة اإلتصال لغاية 

كيلوبايت في الثانية و إلستخدام هذه الوصلة يجب توفر خط هاتف ثابت ومودم، ليقوم 

رقمي إلى إرسال تماثلي عبر خط الهاتف وفي الجهة  هذا األخير بالتحويل من إرسال

األخرى لدى مزود الخدمة تحدث العملية العكسية، حيث يتم تحويل الرسالة من تماثلية 

 إلى رقمية و هذا اإلتصال يتميز بكونه إتصاال مؤقتا.

ومن سلبيات إستخدام هذه الطريقة هو بطئ السرعة باإلضافة إلى قطع اإلتصال 

إجراء مكالمة هاتفية أو العكس أي أنه من المستحيل  ذا أراد الشخصباالنترنت إ

 إستخدام الهاتف لإلتصال و اإلتصال باالنترنت في آن واحد.

 

  RNIS*طريقة الخط الرقمي    -2-1-2

خالل فترة الثمانيات، إال أن انتشارها على نطاق   RNISبالرغم من توصل لطريقة 

واسع لم يتم إال في فترة قريبة، كما إنخفضت تكلفة إستخدامها بدرجة ملحوظة و 

تعد خدمة  RNISبالتالي شهدت الخدمة إنتشارا معقوال في فترة قصيرة جدا وخدمة 

فيديو وغيرها الشبكة الرقمية المتكاملة، فهي تكنولوجيا متطورة تضيف األصوات و ال

من التطبيقات إلى خط الهاتف العادي،كل ذلك على خط هاتف واحد و هو يعني أن 

 واحد يكون بديل عن شراء عدة خطوط هاتفية عادية. RNISالخط 

و من إيجابيات هذه الطريقة هي إمكانية إستخدام الهاتف لإلتصال و اإلتصال 

ي السرعة الواضح حيث تصل باإلنترنت في آن واحد، باإلضافة إلى وجود فارق ف

، بهذا تصل السرعة إلى أربعة أضعاف السرعة  Kbps 128إلى  RNISسرعة 

 . Kbps561العادية لمودم بسرعة 

 

 :  DSLاالتصال عن طريق خط المشترك الرقمي  -2-1-3

، بعدها بدأت في 1992ظهرت هذه الطريقة في الواليات المتحدة األمريكية عام    

االنتشار عالميا و هذه الخدمة عبارة عن تقنية تستخدمها شركة االتصاالت لتقديمها 

 Digital Subscriber)للمشتركين لديها و هي تعرف باسم خط المشترك الرقمي   

line)  أو ما يعرف اختصارا باسمDSL حيث يعتبر الكثيرين هذه الطريقة هي الحل ،

األمثل لمشاكل االتصال باالنترنت بتكلفة معقولة، سرعات كبيرة خاصة لو كان هذا 

التوصيل سيتم لشبكة داخلية و من االختالفات الجوهرية في هذه الطريقة عن الطريقة 

                                                 
 . 50-50ص ص  شاذيل، مرجع سبق ذكره ،شوقي  1

 RNIS* : Réseau Numérique à Intégration de services. 
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يك دون الحاجة التقليدية هو أنك ستكون متصال باالنترنت بمجرد تشغيل الكمبيوتر لد

إلى االتصال برقم مزود الخدمة و ستتمكن من إجراء مكالمات تليفونية عادية في نفس 

 الوقت.

و من أهم المميزات أن السرعة نقل البيانات بهذه الطريقة تعتبر عالية جدا و تصل    

و هي سرعة تتجاوز بعشرات األضعاف الطرق التقليدية  Hbps 1.5إلى حدود 

 يا.المستخدمة حال

و مع هذه المميزات هناك بعض السلبيات مثل ضرورة وجود المستخدم قريبا من    

مكان مزود بالخدمة ألن سرعة البيانات تتأثر كثيرا بالمسافة الجغرافية فكلما بعد 

 المستخدم عن مقدم الخدمة هبطت سرعة نقل البيانات بشكل ملحوظ.

ية تختلف في مواصفاتها و الرقم DSLو هناك العديد من نوعيات الخطوط     

إمكانياتها، وكذلك حسب نوع العمل المطلوب منها ويعتبر أكثرها شيوعا طريقة 

وهي الطريقة األكثر  ADSLالمشترك الرقمي غير المتناسق ويرمز له إختصارا 

استخداما في المنازل أو المكاتب الصغيرة وتعتمد فكرة العمل هذه الخطوط علة نظرية 

هي أن خطوط الهاتف العادية لديها القدرة على نقل كميات واسعة من  بسيطة للغاية و

الترددات ويشغل صوت اإلنسان عادة مساحة صغيرة للغاية من هذه الترددات، ما يقوم 

هو استغالل باقي النطاق الترددي غير المستخدم ويقوم بتوظيفها لنقل  DSLبه  

 .1كالمات الهاتفيةالبيانات ضمن ترددات معينة دون التأثير على الم

 : االتصال عن طريق األقمار الصناعية -2-2

بالرغم من أن معظم الحديث حول الطرق الجديدة في اإلتصال باإلنترنت يتمركز    

، إال أن هناك طريقة ثالثة أيضا وهي اإلتصال باالنترنت عبر DSLحول طريقة 

األقمار الصناعية، وتعتبر هذه الطريقة الحل الوحيد في الكثير من األماكن الجغرافية 

المعزولة أو التي يصعب الوصول إليها بأي طريقة تقليدية والتي ال يمكن الوصول 

عض أن األقمار الصناعية ال تستخدم قد يعتقد الب ADSLإليها حتى بإستخدام التقنية  

سوى في إرسال اإلشارات التلفزيونية فقط  إال أن العديد منها يستخدم في اإلتصاالت 

( األوروبية صاحبة العديد (Intelsatالعسكرية والتجارية أيضا وقد حاولت شركة 

 ( استثمار إمكانات هذهHotbird)من األقمار الصناعية التجارية المعروفة باسم 

( و  فيه تقوم الفكرة couveragence2األقمار في اإلنترنت و أسمت المشروع )

األساسية على إستخدام قنوات البث الرقمي للفيديو في نقل المعلومات بواسطة 

                                                 
 (2011/04/17جملة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ) 1

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&  

catid=32 

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
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Tcp/IP وهذه التقنية أو الطريقة يمكن أن 1وهي طريقة نقل البيانات في اإلنترنت ،

 تكون مكملة أو أن تكون مستقلة.

وهي أكثر إنتشارا, وتقتصر على تضخيم إستقبال المعلومات  : لتقنية المكملةا -2-2-1

فقط دون إرسالها,وتتطلب إشتراكا سنويا لدى موزع خدمات إنترنت بالساتل زيادة 

 .2على اإلشتراك عند الموزع المحلي

إستقبال و السابقة و ثنائية االتجاه،  تعتبر أحدث من التقنية:  التقنية المستقلة -2-2-2

إرسال بمعنى ال تتطلب خط هاتفي أو خط متخصص و إنما تتطلب إشتراكا عند موزع 

خدمات االنترنت عبر الساتل، و التسريح باإلستخدام من إدارة البريد و المواصالت و 

الجهات الوصية باالتصاالت الالسلكية و يتميز عن سابقه بسرعة أكبر إضافة إلى 

 .3عةسا 24/24ديمومة اإلتصال 

الخط المخصص :  LS*االتصال عن طريق الخط المخصص المستأجر -2-3

هو الخط الذي يتبع اإلتصال المستمر باإلنترنت دون إنقطاع، و تتميز  LSالمستأجر 

 الخطوط المستأجرة ب : 

 خط خاص و مباشر يربط بين موقع المشترك و مزود الخدمة؛ 

 إتصال سريع و ثابت؛ 

  متوفر على مدار الساعة بسرعة تصل إلى عدة ميغابايتات في الثانية و هو

 مخصص لإلتصال الرقمي؛ 

 سهولة اإلتصاالت الداخلية عبر البريد االلكتروني؛ 

  .يسمح بعقد مؤتمرات مرئية و تطبيقات صوتية بجودة ممتازة 

ستمر على مدار يوفر هذا النوع من اإلتصال الربط الدائم المتكامل مع الشبكة بشكل م

أربعة و عشرين ساعة يوميا فيصبح الكمبيوتر الخاص بالمؤسسة جزء من شبكة 

اإلنترنت لذلك غالبا ما تستخدم هذا النوع من اإلتصال بشبكة اإلنترنت المؤسسات 

 .4الكبرى و الجامعات و المؤسسات الحكومية

إستخدمت هذه التقنية بشكل واسع بغرض تقديم  : Wifi االتصال عن طريق -2-4

خدمة اإلنترنت في الجامعات و المراكز التجارية و المطارات و األماكن العامة و حتى 

                                                 
، )غري منشورة(، جامعة اجلزائر،  ء دولة، أطروحة دكتورادور االنرتنت و تطبيقاته يف اجملال التسويقي )دراسة حالة اجلزائر(إبراهيم خبيت ،  1

 .35- 34، ص  ص2003-2002كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، 
 (2011/04/17جملة تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات ) 2

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&c

atid=32 
 .35، مرجع سبق ذكره،ص جلزائر(دور االنرتنت و تطبيقاته يف اجملال التسويقي )دراسة حالة اإبراهيم خبيت ،  3

 .27-20شاديل، مرجع سبق ذكره، ص ص شوقي 4

Ligne Spécialisée.*:  LS 
 

http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
http://www.titmag.net.ye/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=32
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بداخل القطارات مؤخرا، فال يجب على المستخدم إال أن يكون في منطقة التغطية التي 

 يوفرها مزود خدمة االنترنت باإلعتماد على ما يسمى بالنقاط

ساخنة، و تمكن كذلك توفير االنترنت لمختلف المستخدمين من الحصول على خدمات ال

 .DSLاالنترنت بالتساوي و ذلك بعد القيام بعملية الولوج إلى الشبكة من خالل المودم  

يتم ذلك باإلعتماد على الهواتف   االتصال عن طريق الهاتف المحمول : -2-5

تسمح بقراءة البريد االلكتروني المرسل و تفحص المحمولة من الجيل الثاني و التي 

المتواجدة في مختلف الشبكة العنكبوتية. و اإلعتماد كذلك على  WAP* صفحات ال

الهواتف المحمولة من الجيل الثالث، و التي تسمح باإلضافة إلى اإلستفادة من خدمة 

م ، باإلستفادة من خدمة تقديWAP البريد االلكتروني و تفحص صفحات ال:

 .1المحاضرات المرئية و خدمة الفيديو

 ( WIMAXاالتصال عبر تكنولوجيا االتصال الالسلكي واي ماكس ) -6 -2

 worldwideو هذه الكلمة هي اختصار للمصطلح   Wimaxالواي ماكس   

Interoperability for Microwave Access  تشبه فكرة عمل واي ماكس فكرة

و لكن تقنية واي ماكس تعمل على مسافات أكبر و بسرعات أعلى و توفر  WIFIعمل 

خدمة االنترنت لعدد كبير من المستخدمين. هذا باإلضافة إلى أن الواي ماكس سوف 

تصل لكل الناس حتى لو لم تكن لديهم خدمات الهاتف أو خدمة اإلتصال باإلنترنت 

 بواسطة الكوابل.

 

 قنية الواي فاي :  الفرق بين تقنية واي ماكس و ت

  تعمل تقنية الواي ماكس بسرعة اكبر بكثير، و تغطي مساحات و مسافات أكبر

و أطول و تسمح لعدد أكبر من المستخدمين، باستعمالها و بهذا ستنعدم مشكلة 

 توصيل الخدمات في المناطق الريفية أو النائية. 

  ميجابايت 54إلى  إن أسرع خدمة واي فاي يمكنها نقل البيانات بسرعة تصل

ميجابايت في  70في الثانية بينما تقنية الواي ماكس يمكنها نقل البيانات بسرعة 

الثانية. و في حال كان عدد المستخدمين كبيرا فإن تلك التقنية سيكون بمقدورها 

 توفير الخدمة لعشرات المحالت التجارية و مئات المنازل.

  مترا بينما يبلغ  60يصل قطرها إلى المساحة التي تغطيها الواي فاي العادية

 كيلومتر. 100قطر المساحة التي تغطيها تقنية الواي ماكس 

                                                 
*WAP  : Wireless Application Prote  (  هو عبارة عن بروتوكول اتصال يسمح ابلولوج إىل االنرتنت مبساعدة هاز احملمول

 .هاتف حممول، حاسب جيب أو غريها (

  . 11، ص  سبق ذكره مرجعل حديد، ينوف1 
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  جيجا هرتز و ما بين  11-2تعمل تقنية الواي ماكس بترددات تتراوح ما بين

جيجا هرتز بينما تعمل تقنية الواي فاي بين ترددات تتراوح ما بين  10-66

 .1جيجا هرتز5

 

 خدمات االنترنت الفرع الثالث: 

 توفر اإلنترنت العديد من الخدمات نذكر منها :     

يعد البريد اإللكتروني من أول الخدمات التى تم  خدمة البريد اإللكتروني :  -3-1

تطويرها على اإلنترنت و بالرغم أن الهدف األصلي لوجود شبكة تربط المواقع البعيدة 

 .2عن بعضها البعض

يعد من اإلستخدمات الشائعة و التى توفر إمكانية اإلتصال  و البريد اإللكتروني"

 .3بالمالين من البشر حول العالم"

كما تسمح هذه الخدمة بإرسال و إستقبال رسائل اإللكترونية من و إلى جميع  

المشتركين فى الشبكة عبر العالم، على مستوى التجارى يمكن اإلستخدام البريد 

ول المنتج معين أو طلب فواتير شكلية أو إرسال اإللكتروني في طلب معلومات ح

 طلبيات للموردين أو إلغائها.

كما يمكن للبريد اإللكتروني من نقل الرسائل في كال اإلتجاهين بل و حتى الوثائق و 

الصور و كذلك اللوحات اإلشهارية للتسويق و النمادج التصميمية عن طريق 

يشترط أن تكون محمولة في شكل ملفات رقمية و عند   Attachementاإلرفاق

وصولها يمكن للمستلم أن يطبعها بشكلها و ألوانها األصلية مما يجعل البريد 

 .4اإللكتروني متميز عن الفاكس شكال و تكلفة

 WWW (Word Wide Web)خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات-3-2

اسع، و يطلق عليها خدمة الويب، فهي من أكثر و تسمى أيضا بالنسيج العالمي الو

الخدمات إستخداما في اإلنترنت و يمكن من خاللها اإلبحار في مختلف المواقع على 

شبكة اإلنترنت و تصفح ما بها من صفحات عن طريق وسائط متعددة قد تكون مكتوبة 

 .5أو مرسومة أو بالصوت أو بالصورة

                                                 
 ( 4000/02/03أحــــــالم مفلــــــــح علي اهلاليلــــــــــة، أحدث التقنيات يف األردن  ) 1

http://aou.edu.jo/userfiles/file/file_type_doc/070357%20(4).doc 
 . 24ص  0222، الطبعة األوىل، عامل الكتب، القاهرةاإلنرتنت و العوملةهباء شاهني، 2
 .450ص  4004، الطبعة األوىل، دار الزهران، عمان، املوسوعة الكاملة ىف نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبيةحممد عبد حسني آل فرج الطائى، 3
-48ص ص  4002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التجارة االلكرتونية مفاهيم و إسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسةإبراهيم خبيت،  4

42. 
 .22، ص ذكره رجع سبقمخالد ممدوح إبراهيم،  5
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الترويج و الدعاية و اإلعالن على المستوى  كما تعد هذه الخدمة وسيلة من وسائل

 .1المحلى و اإلقليمي و العالمي

  : FTPنقل الملفات  خدمة بروتوكول -3-4

وهو بروتوكول يستعمل لنقل الملفات عبر شبكة اإلنترنت كتحميل بعض الملفات من 

جهاز خادم بعيد، و يستعمل مسيرو المواقع اإللكترونية المعروفة بالواب ماستر 

webmasters  هذا البروتوكول إلرسال التحديثات الالزمة إلى األجهزة الخادمة

 التي يشرفون على تسييرها.

                                              :  discussion forums de خدمة منتديات النقاش-3-5

يطرح تسمح هذه الخدمة للمشتركين فيها بالتعبير عن آرائهم حول موضوع معين 

للنقاش، و يستخدم البريد اإللكتروني لإلدالء باآلراء، و غالبا ما تخضع هذه 

المجموعات إلى إدارة شخص واحد، يعمل على إدارة المناقشات و توجيهها و إستبعاد 

ما ال يناسب منها، و تستعمل بعض المؤسسات هذه النوادي لطرح نقاشات خاصة 

 . 2ن و آرائهم الشخصيةبمنتجاتها لمعرفة ردود فعل المستهلكي

 خدمة الدردشة ) اإلتصال المباشر( :  -3-5

و تسمح لنا هذه الخدمة إمكانية إجراء الحوار المباشر بين أي عدد من األشخاص حول 

 العالم، و يمكن إجراء هذا الحوار إما بالكتابة أو الصوت أو بالصورة و الصوت معا.

 :  News groupsخدمة المجموعات اإلخبارية  -3-6

رف المجموعات اإلخبارية بأنها وسيلة للنقاش مع األشخاص ذوي اإلهتمامات و تع

المشتركة، و يتم ذلك من خالل وضع موضوع محدد للنقاش من قبل مدير المجموعة 

 .3ليقوم األشخاص المهتمين بهذا الموضوع بتدعيمه  بأراء و وجهات نظر مختلفة

       

 المعلومات و االتصال في مجال الخدماتالمطلب الرابع : تطبيق تكنولوجيا 

 

ال يكاد يخلو مجال من مجاالت الحياة اإلجتماعية أو الثقافية أو اإلقتصادية أو    

 السياسية من أثر التطبيق من التطبيقات المعتمدة لتكنولوجيا المعلومات و اإلتصال. 

  تكنولوجيا المعلومات و االتصال في مجال الخدمات السياحية و الفندقية :الفرع األول

                                                 
، مذكرة ماجستري،) غري منشورة(، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التجارة اإللكرتونية واآلفاق تطورها ىف البلدان العربيةأمينة رابعي،  1

 .2ص  4002/4003التسري،ختصص نقود و مالية، جامعة اجلزائر، اجلزائر،
مذكرة ، التسويق اإللكرتوىن ودورة يف زايدة القدرة التنافسية )دراسة حالة مؤسسة جواب فرع اإلتصاالت اجلزائر(نور الدين شارف، 2

 . 24ص 2007ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسري، ختصص تسويق، جامعة سعد حلب، البليدة، 

 
 ( 2011/04/17) 2009األول  اإلصدارتعليم.....اإلنرتنت، حممد نزيه حممد،  3

http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook_.html 

 

TIC*
on: Technologies de l'Information et de la Communicati  

http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html
http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html
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في قطاع السياحة و الفندقة  (TIC*أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال )    

إلى ظهور ما يسمى بالسياحة اإللكترونية. فالسياحة اإللكترونية هي تلك الخدمات التي 

االتصال بغرض إنجاز و ترويج الخدمات السياحية و توفرها تكنولوجيا المعلومات و 

الفندقية عبر مختلف الشبكات المفتوحة و المغلقة باإلعتماد على مبادئ و أسس التجارة 

 اإللكترونية.

و بالتالي أصبحت اإلنترنت بديال منطقيا أو مكمال للتسويق التقليدي للرحالت السياحية 

قية، لتعريف المستهلك بمختلف خدماتها التي تستخدم الملصقات و المطويات الور

 المقدمة و األسعار و التخفيضات....إلخ.

 و بالتالي يتألف النموذج التقليدي للتسويق من ثالثة عناصر و هي : 

المنتج : المستثمر أو مقدم الخدمة السياحية، من مؤسسات النقل، الفنادق،  -1

 المطاعم.

يطلق عليهم مصطلح الموزع : منظمو الرحاالت، وكاالت السفر، و -2

 الوسطاء.

 المستهلك : الفرد السائح المستفيد من الخدمة أو المنتج السياحي. -3

و عموما في النموذج التقليدي ليست هناك عالقة مباشرة بين المستهلك و المنتج أي 

 مقدم الخدمة، وبالتالي وجود وسطاء بينهما. 

المستهلك و مقدم الخدمة أي الوسطاء أما في وجود اإلنترنت تكون العالقة مباشرة بين 

قد ال يكونوا موجودين أو محتفظين بموقعهم و قد يستعين بهم المستهلك أحيانا، كما 

يمكن أن يكونوا بمثابة وسطاء افتراضيين من خالل تواجدهم اإلفتراضي ) مواقع 

و الويب (، كما أصبح المستهلكون هم أنفسهم من يتولون دور وكاالت السفر و أدلة 

هيئات سياحية إلختيار الرحلة التي تلبي إحتياجاتهم و رغباتهم و كذلك  وسيلة السفر 

المنافسة و درجة الفندق و أنواع المطاعم و غيرها من الخدمات  حسب إمكانياتهم، و 

بفضل اإلنترنت يتمكن المستهلك من إجراء مقارنة سريعة بين مختلف العروض 

 للسعر الذي يستطيع دفعه. السياحية كي تكون الرحلة مالئمة

لتحديد طلبيته حسب إحتياجاته و رغباته و قدرته  فرصة للمستهلك TICلقد أعطت 

 الشرائية دون 

أي عناء و إضاعة للوقت و الجهد و المال، كما أن التوسع في استخدام هذه 

 التكنولوجيات يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة و توسع قاعدة الزبائن و تخفيض تكلفة

إنتاج الخدمة السياحية و تخفيض التكاليف خصوصا المتعلقة باالتصال و الترويج و 

التوزيع، باإلضافة إلى خفض حجم العمالة، الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة 

 .1السياحية، و زيادة الثقة و المصداقية و سرعة اإلستجابة

  الخدمات الطبيةتكنولوجيا المعلومات و االتصال في مجال  الفرع الثاني:

                                                 
، جملة الباحث، كلية احلقوق دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف تنمية قطاع الساحة و الفندقةحممود فوزي شعويب،  ، يتخبإبراهيم  1

 .220-272ص ص  2009/1010و العلوم اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرابح  ورقلة العدد السابع، 
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في مجال الخدمات الطبية إلى ظهور مصطلح حديث و هو   TICأدى إستخدام    

الصحة اإللكترونية، و تنطوي هذه األخيرة على الطب اإلتصالي الذي يستخدم وسائل 

اإلتصاالت المختلفة مقرونة بالخبرة الطبية لتقديم الخدمات التشخيصية و العالجية و 

 الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن مراكز الطبية المتخصصة.التعليمية لألفراد 

وفي حالة اإلستخدام الفعال لتقنية الطب االتصالي، سيتمكن المرضى من تلقي الرعاية 

الصحية المثلى في مستشفياتهم  المحلية متجنبين بذلك عناء السفر و تكاليف اإلنتقال، و 

أدى إلى تقليل من نسبة الوفيات و إنتشار  بالتالي إرتفاع مستوى الخدمات الطبية مما 

 واإلصابة ببعض األمراض أو القضاء عليها.

لقد أحدثت هذه التكنولوجيات تغيرا كبيرا في مجال الخدمات الطبية حيث حققت عدة 

 أهداف منها : 

  إرتفاع جودة الخدمات الطبية و إنخفاض التكاليف و إختصار الوقت و الجهد؛ 

 ي الوقت المناسب و للشخص المناسب و إتخاذ القرارات تقديم خدمات صحية ف

 الصائبة؛

  تقديم خدمات التعليم الطبي المستمرة؛ 

 إنتشار الوعي الصحي؛ 

 إنخفاص نسبة الوفيات و انتشار األمراض و اإلصابة بها؛ 

 تسهيل النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على الصعيد العالمي و المحلي؛ 

 عامة و برامج الوقاية و النهوض و اإلرتقاء بالخدمة الصحية دعم بحوث الصحة ال

 . 1للمجتمع

  تكنولوجيا المعلومات و االتصال في مجال الخدمات التعليمية :الفرع الثالث

في خدمات التعليم إلى ظهور ما يسمى بالتعليم اإللكتروني و  TIC  أدى إستخدام  

 التعليم االفتراضي.

شكل من أشكال التعليم عن بعد، و يمكن تعريفه بأنه العملية فالتعليم اإللكتروني هو 

التعليمية و مجموعة التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات كاإلنترنت، اإلنترانت، 

اإليميل، اإلذاعة، التلفزيون عبر األقمار الصناعية األشرطة المسموعة و المرئية 

 األقراص الممغنطة.

لك القسم من التعليم اإللكتروني الذي يرتكز على الشبكات أما التعليم االفتراضي هو ذ

المفتوحة، أي أن اإلتصال فيه مضمون عن طريق شبكة اإلنترنت، حيث يتم تزويد 

المتعلم بما يحتاجه من معارف في مختلف المواد المنتقاة أو اإلختصاص المختار، 

باستخدام الصوت و بغرض رفع المستوى العلمي أو بغرض التأهيل و التدريب، و ذلك 

 فيديو، الوسائط المتعددة، كتب إلكترونية، البريد اإللكتروني...............الخ. 

                                                 
، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،  جامعة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يفتكنولوجيات و نظم املعلومات مقياس  يت،خبإبراهيم  1

 .20-52ص  ص 4003قاصدي مرابح ورقلة،  أكتوبر 
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و بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال، أتاح الفرصة أمام الجميع للتعلم في   

أي مكان و زمان و خاصة ألولئك األشخاص الذين لم يحظوا بهذه الخدمة نظرا لضيق 

بعد المكان أو اإلعاقة الجسدية، مما أدي إلى رفع المستوى المعرفي للعاملين  الوقت أو

 و هم في موقع عملهم.

و بالتالي لقد أسهمت هذه التكنولوجيات و بشكل كبير في تحسين الخدمات  المقدمة   

في مجال التعليم و هذا بفضل المزايا و الخصائص التي يمنحها التعليم اإلفتراضي 

 اد منها : لجميع األفر

 مالئمة و مرونة جدول أوقات الدراسة، مما يمنع الغياب عن العمل؛ 

 الحصول الفوري على أحدث التعديالت المدخلة على البرنامج؛ 

 هو الحل األمثل لتعليم األفراد المتباعدين جغرافيا؛ 

 الحصول على قدر كبير من المعلومات في وقت وجيز؛ 

 اإلنفتاح على مختلف الثقافات؛ 

 أو التعرف على مختلف اللغات في العالم؛ تعلم 

 تبادل العلوم و المعرفة مع مختلف األفراد من أنحاء العالم؛ 

 1تدني التكاليف و ربح الوقت لعدم التنقل. 

 

 

 

 : المحورخالصة 

 

من أبرز مظاهر الربع األخير من القرن  واالتصاليعد تطور تكنولوجيا المعلومات    

الماضي وبدايات القرن الحالي، و يرى العلماء المختصين في هذا المجال أن تطور 

 أستطاعيعد أهم إنجاز تكنولوجي تحقق، حيث  واالتصالصناعة تكنولوجيا المعلومات 

اإلنسان أن يلغي المسافات و يختصر الزمن و يجعل من العالم أشبه بالشاشة 

 إللكترونية الصغيرة. ا

الحياة اليومية لكثير من البلدان  نواحيكل  واالتصاللقد غزت تكنولوجيا المعلومات    

الرقمي سمة العصر في هذه البلدان و تأثر  االقتصادو خاصة الصناعية منها، و أصبح 

أصحاب المال و األعمال بهذه الموجة الجديدة، سواء على مستوى الكلي أو الجزئي، و 

لعل األنشطة التجارية و التسويقية تعد أكبر المستفيدين من تكنولوجيا اإلنترنت، حيث 

سخرت هذه األخيرة خدمات لتسهيل حركة التبادالت و تحسين العالقات، سواء ما بين 

 المؤسسات فيما بينها أو بين المؤسسات و زبائنها

 

 

 
                                                 

 .24-20 صمرجع سابق ص  1
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 المحور الثاني: تكنولوجية االنترنيت

 

 تمهيد:

ال يوجد عصر في التاريخ على خالف شائك مع مدى مناسبته للحالة اإلنسانية         

إذ يعيش العالم اليوم عصر  ،والسبب واضح ،مثل العصر الذي نعيش فيه

والثورة الحاسوبية. التي تبقى للمتقاعسين مقدار وال  (Information age)المعلومات

أحدث نقلة نوعية في  ،تذر للمترددين إال الفتات. الحاسب اآللي بشكله التقليدي القديم

تاريخ العالم والمجتمعات في الشرق والغرب. ونقل البشرية إلى مراحل جديدة السرعة 

 ،تحديات عوائق مثل الذاكرة بما في ذلك ،والسيطرة واالستكشاف لمحيطها المباشر

وأكوام الورق المعلوماتي والزمن والغموض والخوف من المستقبل والمجهول...إلخ. 

مع ثورة في تقنية  ،فكيف يكون حال البشرية عندما تتزامن الثورة الحاسوبية

 ،. حتما سيكون عالما متغيرا(Média et Communications)االتصاالت الفضائية

 عالم الثورة اإللكترونية الذي نعيش حاليا إرهاصاته الجلية. وبالتالي هذا هو

التي أسالت من المداد بحارا خالل نهاية  ،شبكة األنترنيت من بين االختراعات        

 ،العقد األخير وبداية هاته األلفية الجديدة. إذ جمعت هذه األخيرة الثورتين بشكل واضح

 villageجعلت العالم " قرية صغيرة"  "فقلبت الحياة لتصبح إلكترونية بحتة. و

planétaire بكل ما في كلمة قرية من معاني السهولة والبساطة في األحاديث "

"chatting.والمرونة في االتصال المعلوماتي " 

. وينتهي (E)وكل شيء أصبح يبدأ بحرف ،(E)الثورة التي يعيشها العالم هي ثورة 

..فبهذا نجد أنفسنا محاصرين ببعد جديد .،e-commerce،e-business(dot.com)بـ

الذي ليس له مثيل في تاريخ البشر. بحيث أحدثت األنترنيت  ،من أبعاد التغير المتفجر

تطورا مدهشا في الصالت الفكرية. وقربت بين سكان المعمورة وجعلت المتجول في 

يخضع ألي  وال ،ثنايا هذه الشبكة يتنقل من بلد إلى آخر من غير تأشيرة أو جواز سفر

 حواجز جمركية. إذن فهي تجسد حقيقة ظاهرة العولمة.
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فخالل بضع سنين  ،لقد حققت شبكة األنترنيت العالمية نجاحا هائال منذ نشؤها        

م(. ازدهرت لتصبح سوق تجارية عالمية 1994من فتحها أمام القطاع التجاري)سنة 

لة المؤسسات والهيئات التي تسعى مفعمة بالحياة. وفي وقت وجيز لتصبح هذه الشبكة قب

التوزيع والترويج  ،التبادل ،إلى تدعيم تواجدها بهذه الشبكة واستغاللها كأداة لالتصال

لسلعها وخدماتها. لقد أدركت المؤسسات أهمية ما يمكن أن تحدثه هذه الشبكة في تغير 

وفريدة  سلوك الناس في االتصال وإجراء المعامالت وكذا توفره من وسائل مباشرة

 لتجاوز الحواجز التقليدية وعبور حدود البلدان بدون جهد يذكر.

سنحاول في هذا الفصل إلى التطرق لجملة من النقاط  ،وبناءا على ما سبق        

للتعرف على أساسيات األنترنيت؟ ماهية األنترنيت؟ ومدى إمكانية استخدامها كأداة 

تطاعت األنترنيت تغيير الطريقة التي تتم عالمية للتجارة واألعمال؟ وإلى أي مدى اس

بها المعامالت والصفقات التجارية؟ مع تقديم نبذة تاريخية عن تطور هذه الشبكة 

بوصفها ظاهرة عالمية فرضت نفسها كقاعدة لالتصال والتجارة عبر العالم وإعطاء 

 لمحة عن أهم ما تقدمه من خدمات.

     المبحث األول : مقدمة إلى األنترنيت     

 المطلب األول :األنترنيت تاريخها ومستقبلها.

ال يمكنه بأي بحال من األحوال أن يتجاوز مرحلة  األنترنيت،إن من يؤرخ لنشأة     

بداية الستينات والسبعينات أي في أوج  والغربي،الصراع بين المعسكرين الشرقي 

ألن التحديات التي تواجهها الواليات المتحدة األمريكية من طرف  ،الحرب الباردة

االتحاد السوفياتي سابقا. هي من أهم العوامل األساسية التي دفعت العاملين في هذا 

إلى محاولة اإلجابة عن سؤال استراتيجي فرض  ،الحقل في الواليات المتحدة األمريكية

كن ضمان استمرارية االتصاالت بين نفسه هو :"في حالة نشوب حرب نووية كيف يم

 مختلف مراكز القرار؟." ومن هنا كانت االنطالقة.

 : م1161ففي سنة *    

(. وهو مشروع 1)(ARPANET)أنشأت وزارة الدفاع األمريكية شبكة سمتها بـ        

تجريبي لشبكة اتصاالت موجها بالدرجة األولى إلى العمل العسكري حتى يكون بمأمن 

وحيث تسمح لوزارة الدفاع األمريكية لالرتباط  ،هجوم نووي يقوم به العدوعن أي 

والتصال بسرعة بين مختلف قيادتها العسكرية ومراكز األبحاث. وبحلول جويلية 

 ،بجامعة إلبنورنيا بلوس أنجلس Arpanetم تعطى أول انطالقة لعمل شبكة 1969

تبعد فيما بينها بعشرات  ،توهذا بين أربعة أجهزة كمبيوتر متطورة في ذلك الوق

الكيلومترات. وسرعان ما تضاف روابط أخرى نظرا لتزايد اإلقبال على االشتراك في 

 هذه الشبكة من قبل الجامعات األمريكية.

وهذا ما  ،وسيلة للعلوم والتجارب العلمية Arpanetإذن فمن شبكة عسكرية أضحت 

 يتجلى تحت السمات التي تتميز به كـ:

                                                 

(1)ARPANET  :Advanced Research Projects Agency 
 وكالة املشروعات واألحباث املتقدمة.                          
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ال مركزية : أي انعدام مركز قيادي قد يؤدي إلى توقف عمل الشبكة أنها شبكة  -

 في حالة تعطله أو تحطيمه.

انتقال المعلومات بين مختلف الروابط والمراكز عبر مسالك مختلفة وبطريقة  -

 آمنة.

 :م 1192في سنة  *    

. وذلك (BBN)التي أنشأتها شركة (E-mail)ظهرت خدمة البريد اإللكتروني         

على يد أحد مبرمجي الشركة وهو)توملينسون( الذي يعد أول من قدّم برنامجا لهذه 

ألنّه أحد أهم وسائل  ،الخدمة و التّي زادت من فعالية اإلنترنت في هذا التاريخ 

 األنترنيت.

و بالموازاة مع نمو هذه الشبكة و خالل نفس السنة عقد أول مؤتمر دولي     

حيث تّم اختيار أحد مؤسسي شبكة األربانت السيد  ،نطن لالتصاالت بالكمبيوتر بواش

 Inter( أول رئيس للمجموعة التنفيذية للشبكة الدولية )vinton cerfفينتون سيرف )

network working group وهي المجموعة التي كلفت بوضع بروتوكول يمكن .)

 .(1)أن تستخدمه أي شبكة كمبيوتر في العالم لالتصال بأية شبكة أخرى

( األنترنيت 12( بروتوكول)vinton cerfيحل حتى أخرج )م1194عام ولم يكد   *    

Inetrnet Protocol:ويرمز له بـ .IP،  وبروتوكول التحكم في اإلرسال

Transmission Contrôl Protocol :ويرمز له بـT.C.P فإن كلتا البروتوكولين .

الرسائل والمعلومات والملفات بين شبكات يقومان بتحديد الطريقة المثلى التي تنتقل بها 

 الكمبيوتر داخل األنترنيت.

 :م 1191وفي سنة  *    

مما سمح عمليا ألول مرة  CSNETجسرا بينها وبين شبكة  Arpanetأقامت شركة 

 وهي المولد الحقيقي لألنترنيت. ،بإنجاز شبكة كبرى. وكانت بحق شبكة الشبكات

 : م1192وفي سنة *     

من طرف وزارة الدفاع األمريكية.  ،وبعد تطوير مجموعة من البروتوكوالت        

وبذلك بدأ مصطلح األنترنيت في البروز  ،أتاحت االتصاالت بين مختلف الشبكات

 واالستخدام أكثر من أي وقت مضى.

 م1193وبحلول سنة *    

ول اسم ميلنت حيث أطلق على القسم األ ،تم تقسيم شبكة األنترنيت إلى قسمين        

(Milnet : Military Network) والتي ربطت بالشبكة  ،أي شبكة عسكرية

. والقسم اآلخر األربانت فقد ظلت (Defance Data Network)العسكرية األمريكية 

 (3).1990إلى غاية سنة  ،تلعب دور العصب الرئيسي لشبكة األنترنيت بأمريكا

                                                 
 .26ص -1999حممد عقاب،"األنرتنيت عصر ثورة املعلومات"، دار هومة اجلزائر،  1)(
 ( بروتوكول : نظام ختاطب جمموعة قواعد.2)

(3)Médias et Sociétés : Presse – Edition – Cinéma – Radio – Télévision –Internet – Cd-

rom – DVD/ Francis Balle / Montchrestien، EJA. 10 éme édition، 2001، p230.   
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 : م1196* ففي سنة 

لعل أهم هذا بعد ذلك كان حين ربطت الجامعات األمريكية فيما بينها وفي وقت         

 واحد.

 : م1111سنة  *    

وهو التاريخ الذي أدمجت فيه مع شبكة مؤسسة العلوم الوطنية         

وظلت هذه األخيرة القاعدة األساسية لشبكة األنترنيت.  ،() (NSFNET)األمريكية

حيث تم استبدالها بمجموعة من الشبكات الكبرى الخاصة  ،م1995وهذا إلى غاية سنة 

 والمرتبطة فيما بينها وهي :

سبرينت  ،(America on line)أمريكا على الخط  ،(Compuserve)كمبيوسوف 

(Sprintnet) .(1)...إلخ 

 م1111سنةشهدت  *    

 (*)C.I.Xإنشاء جمعية أنترنيت للتبادل التجاري والمعروفة باسم :         

(Commercial Internet Exchange)  كرد فعل على القيود والعراقيل التي

. 1995لالستخدام التجاري لشبكة األنترنيت إلى غاية سنة  NFSnetتمارسها 

والمعتمدة لعنصر القوائم للوصول  ،باإلضافة إلى ظهور الواجهة المستخدمة للنصوص

الويب من خالله إلى المعلومات الالزمة. ثم االنقالب الحقيقي بظهور شبكة 

وكان ذلك سنة  (2)(wwwالعالمية)النسيج المعلوماتي العالمي( والتي يرمز لها بـ )

 م.1994

 م1113ديسمبر  21في *    

المشهور حول "مجتمع اإلعالم"  ألقى نائب الرئيس األمريكي "آل جور" خطابه        

وكشف عن مشروعه  ،مبين معالم التوجيهات األمريكية في رؤيتها المستقبلية لعالم الغد

الضخم والذي أطلق عليه اسم "الطريق فائق السرعة للمعلومات أو جادة المعلومات" 

(Information superhighway) والذي خصص له البيت األبيض غالف مالي .

إلنشاء شبكة من األلياف الضوئية تربط بين مختلف المؤسسات  ،ليار دوالرم 17قدره 

والشركات واألفراد. وهذا ما سيدفع إلى تطوير وتدعيم شبكة األنترنيت واالستعمال 

 (3)التجاري لخدماتها.

 

                                                 

CSNET   كيلو ابيت يف الثانية. إىل   56: شبكة جديدة قامت إبنشائها املؤسسة الوطنية للعلوم، تقوم على نقل 
 املؤسسات واهليئات خارج شبكة البانت.                 

() NSF : National Science Foundation. 
(1) Arnaud Dufour، « Internet »، que sais-je، PUF، France 2000، p29.   

 /http://www.cix.org(  تصفح موقعها على األنرتنيت : *)
www(2) ...النسيج املعلومايت العاملي :Web) wide(world  

 عامل املعرفة، بيل جيس، ترمجة عبد السالم رضوان،"املعلوماتية بعد األنرتنيت"، سلسلة(3)
 19، ص1997اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،      

http://www.cix.org/
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 م1115في سنة  *    

بحيث أكد المشاركون على  ،ببروكسل G7انعقد اجتماع مجموعة السبعة         

ضرورة اندماج كل الدول بما فيها دول العالم الثالث في المجتمع الشامل 

والذي  ،لألنترنيت.حيث يسمح لهذه األخيرة المشاركة بصفة واسعة في هذا التحول

سيفتح لها إمكانية تخطي وبسرعة فائقة مراحل تطورها التكنولوجي وتحفيز تطورها 

دي. وستسمح األنترنيت لجميع البلدان بتشجيع تطور اقتصادها االجتماعي واالقتصا

التجارة  ،الصحة  ،وسيكون لها أثر معتبر على العديد من األنشطة والمجاالت : التعليم

 (1)العمل ...إلخ. ،

 : م1116أما في سنة  *

جيل وفي هذا اإلطار تبنت اإلدارة األمريكية البرنامج الذي سمي بـ: "أنترنيت ال         

الجديد". وهو برنامج مبني على االعتماد بأن األنترنيت تمثل أكبر تحول تشهده 

البشرية في مجال االتصال من اختراع الصحافة المكتوبة )وهذا حسب اإلعالن 

وأن تطور األنترنيت خلق وسيخلق فوائد اقتصادية عديدة :  ،الرسمي للبيت األبيض(

...وكذا شركات ذات مستوى تكنولوجي مناصب عمل مؤهلة ومختصة ،نمو اقتصادي

  رفيع.

 المطلب الثاني :ماهية األنترنيت؟.

وقد نتحير في تعريفها. هل األنترنيت  ،كلمة األنترنيت جديدة على مسمع البشرية        

أو هل هي شيء يستعمل الناس آالت له؟ هل هي ايديولوجية؟  ،مجموعة من اآلالت؟

بحيث ننعت هذه األخيرة بالعديد من العبارات فمنهم من أو هل هي الجمع بين الثالثة؟. 

والبعض بالمجرة لضخامتها وأخرون بالطريق العريض  ،يصفها بالقارة السابعة

 فماهي األنترنيت يا ترى؟. ،للمعلومات...

of   Interconnectionكلمة إنجليزية مختزلة لعبارة  )*(INTETNETاألنترنيت

Network 

 هما : وهي تتجزأ إلى كلمتين

Interconnection  .وتعني الربط بين شبكتين أو عنصرين : 

Network .وتعني الشبكة : 

وأبسط ما يمكن قوله أن األنترنيت هي شبكة عالمية من الشبكات الحاسوبية المختلفة 

 (2)والمتصلة ببعضها البعض بواسطة وصالت اتصال بعيدة.

جملة نستطيع القول أن األنترنيت هي وإن كان باإلمكان تلخيص األنترنيت في         

ملين تتلخص في تجعل منها مجرة من الشبكات والمستع ،مجموعة متداخلة المكونات

 المعادلة التالية 

 

                                                 
 electronique-http://www.finance.gouv.fr/commerceتصفح موقع األنرتنيت :  (1)
 .10ص -1997لتعريب والرتمجة "التجارة على األنرتنيت"، الدار العربية للعلوم، بريوت .لبنان ترمجة مركز ا -يوب نورتون، كايت مسيت (*)

(2)D. BENABDESSELAM، « Initiation a l’informatique »، E.D.C.O.M.E.G.A، p93. 

http://www.finance.gouv.fr/commerce-electronique
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 ()(الهياكل + خدمات + المستعملين + الموارد مجموع)( =   Internetاألنترنيت )

 

 : ويقصد بها مجموعة ضخمة من الشبكات المرتبطة  الهياكل

وتجدر إشارة  ،والموصولة فيما بينها عبر سائر أقطار العالم

 ISOC     (Internetاإلحصائيات األخيرة لمؤسسة األنترنيت 

Society()1 ماليين شبكة موصولة باألنترنيت.3( إلى وجود أكثر من 

 : تتنوع خدمات األنترنيت لمستخدميها كخدمات البريد  الخدمات

وتصفح وبث المعلومات عبر العالم بفضل شبكة الويب.  ،اإللكتروني

 التحاور والنقاش عبر المجموعات اإلخبارية...إلخ.

 : إذ تعتبر  ،تعتبر المعلومات المورد الرئيسي لشبكة األنترنيت الموارد

فته البشرية. فهي تحتوي على هذه األخيرة أكبر مخزن للمعلومات عر

والتي ال يمكن قياسها إال باآلالف من وحدة  ،كمية هائلة من المعلومات

تيرابايت أو الماليين من الصفحات. وهذا يعود لسهولة االتصال والتبادل 

 المعلوماتي بين مختلف مستعملي األنترنيت.

 : ي وقتنا إذا كانت األنترنيت هي أكبر شبكة للمعلومات ف المستعملين

حيث تضم في أحشائها أكبر تجمع للشبكات اإللكترونية والتي  ،الحاضر

 تتبادل المعلومات فيما بينها دون قيد أو رقيب.

أنها  ،وتوضح آخر اإلحصائيات للسوق الضخمة التي تمثلها األنترنيت

مليون مستخدم أو باألحرى زبون. وهذا ما  400تجلب إليه أكثر من 

 اني التالي : يوضحه التمثيل البي

 

 

 ( : تطور عدد المشاركين باألنترنيت )بالماليين(.1الشكل )        

                                                 

() Drieu، Internet et l’entreprise ، édition Eyrolles، paris ; 1996- p30.  
(1)ISOC  :internet society  .وهي منظمة عاملية أوكلت هلا مهمة تطوير وترقية وكدا توحيد الربوتوكوالت املسرية لألنرتنيت :

 /http://www.isoc.orgترتاجع يف املوقع التايل : 
ISOهيئة املعايري الدولية : 

 المستخدمين

http://www.isoc.org/
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 online/-many-http://www.nua.ie/surveys/howالمصدر :

 

 المطلب الثالث :أنواع الشبكات.

الشبكة عموما هي مجموعة أجهزة حواسب وأجهزة محيطة متصلة ببعضها         

 البعض. فهي تنقسم إلى نوعين حسب التقسيم الجغرافي لها :

 LOCAL AREA( LAN)الفرع األول : الشبكة المحلية أو الداخلية : 

NETWORK 

ويستخدم  ،ةويتلخص مفهوم هذه الشبكة في ربط أجهزة الحاسوب بطريقة مباشر        

(. وأبسط أنواع التشبيك les cablesفي عملية الربط هذه أنواع خاصة من النواقل )

 ( :2يمكن أننوضحه في الشكل)

 

 ( : الشبكة المحلية2الشكل )

 
 14ص ،2002 ،كتاب "األنترنيت للمبتدئين" ،المصدر : األستاذ مروان قمجه
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http://www.nua.ie/surveys/how-many-online/
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ويفترض أن يعطي لكل حاسب اسم خاص به وكلمة السر باستخدام بطاقة         

اتصال ليسهل اتصال حاسب آخر بأحد الحاسبين الذين يمثالن الشبكة المحلية ويوصل 

يصل بين الشبكة وبين بطاقة  ،(cableكل جهاز حاسب بالشبكة بواسطة ناقل )

 االتصال الخاص بالجهاز.

 واسعة المدى :الشبكة المحلية   -أ

 ،وهي شبكة ناتجة عن ربط مجموعة من الشبكات المحلية ببعضها البعض        

ويكون ذلك بواسطة الهاتف أو األقمار الصناعية. كمثال لذلك شركة أو مؤسسة وطنية 

كبيرة ذات مكاتب فرعية على مستوى جميع الواليات. وهي ال شك تمتلك شبكة محلية 

في هذه الحالة يمكن للمؤسسة أن تربط تلك  ،وعهاعلى مستوى كل فرع من فر

الشبكات المحلية الفرعية الموجودة على مستوى المكاتب الفرعية فيما بينها لتكون 

 شبكة واسعة المدى.

ثم نوصل هذه المداخل  ،ولتحقيق ذلك نوصل كل شبكة محلية بمدخل خاص بها          

 (.3فيما بينها. أنظر الشكل )

 

 

 الشبكة المحلية واسعة المدى ( :3الشكل )

 
 14ص ،2002 ،كتاب "األنترنيت للمبتدئين" ،المصدر : األستاذ مروان قمجه
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 wide area network( ... WANالفرع الثاني : الشبكة الواسعة  )

هي شبكة حواسب لتبادل المعلومات والبيانات الرقمية عبر مساحة جغرافية         

باستعمال خطوط هاتفية مختصة ذات سرعة عالية. وكذا األقمار الصناعية في  ،واسعة

 (.4والمثال على ذلك "األنترنيت". أنظر الشكل ) ،التراسل

 

 (WAN( : الشبكة الواسعة )4الشكل )

 
 .15ص ،المصدر : المصدر السابق
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 المطلب الرابع :أهم المنظمات والهيئات المتحكمة في مجال األنترنيت.

خاضع لسيطرة بعض الهيئات  ،األنترنيت مجال كغيره من المجاالت األخرى        

 والمنظمات التي تلعب دورا مهما في ذلك :

1- (IETF)…The internet engineering task force : 

هيئة عالمية كبيرة تفتح باب االشتراك فيها لجميع مصممي الشبكات. والدور         

وتقديم حلول للمشاكل التقنية التي تواجهها  ،الرئيسي لهذه الهيئة هو تطوير األنترنيت

 األنترنيت.

2- (IESG)… The internet engineering steering group : 

 .IETFإلى مراجعة المعايير التي تضعها  إضافة IETFهيئة تقوم بإدارة نشاطات 

3-(W3C)… The world wide web consortium : 

 )لغة النص المترابط(. HTMLهيئة تشجع تطوير المعايير المفتوحة للويب مثل     

4-(IAB)…internet architecture board : 

كما  ،IETFهيئة لالستثمارات التكنولوجية تقدم استثماراتها وتوجيهاتها لمجموعة     

 الهيكلة العامة لألنترنيت والعمود الفقري لها. IBAتحدد 

5- (ISOC)…Internet society : 

جمعية متخصصة تضم في عضويتها مجموعة كيانات تشكل مجتمعة اقتصاد         

هيئات غير ربحية(. هذه  ،مؤسسات ،شركات  ،إدارات حكومية ،األنترنيت )أفراد

الجمعية آراءها في السياسات والممارسات المتعلقة باألنترنيت. وتسعى هذه الجمعية 

إلى تعزيز ورفع مستوى استخدام وتطوير  ISOCأو IBAالتي تشرف على كل من 

 وصيانة األنترنيت.

6- ssigned names and (ICANN)The internet corporation for a

numbers 

 .(domainnames)وأسماء المجاالت IPمؤسسة غير ربحية تتولى إدارة عناوين     

9- (interNIC) Internet net work information center : 

 (1هيئة تتولى تخصيص أسماء المجاالت.)

 والشكل الموالي يجمع لنا أهم المنظمات والهيئات المتحكمة في مجال األنترنيت.  

 المطلب الخامس :اتجاهات التطور في الشبكة الدولية األنترنيت.

سواء على صعيد محلي أو على صعيد  ،تثير مسألة استخدام االنترنيت جدال قويا        

إذا جاء التطور في شبكة االنترنيت وفي استخدامها على درجة عالية من  ،عالمي

( يوضح تطور عدد 1والجدول رقم ) ،فقد كان النمو في الشبكة بمثابة ثورة ،السرعة

 . 1999-1997مستخدمي االنترنيت في العالم خالل األعوام: 

 1111-1119(: عدد مستخدمي االنترنيت في العالم خالل األعوام 1الجدول )

 سنة. 19الذين تزيد أعوامهم عن 

                                                 

 ، املوقع اإللكرتوين :2000مارات العربية املتحدة، ( بوابة األنرتنيت "ملف األنرتنيت" اإل1)
http://www.itep.co.ae./itportal/arabic/educationalcenter/interetconcept/info.asp-top 

http://www.itep.co.ae./itportal/arabic/educationalcenter/interetconcept/info.asp-top
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 التــــاريخ العدد التقريبي للمستخدمين

 1997فيفري  مليون 57

 1997أكتوبر  مليون 76

 1992سبتمبر   مليون 147

  1999مارس   مليون 159.1
 .1111(  www.Nau.ie: Nauالمصدر: شبكة )

وهذا يعتمد على العوامل  ،كما تتباين نسبة مستخدمي االنترنيت من بلد إلى آخر        

 ،( استخدام الشبكة العالميةNauالمختلفة التي تساعد على زيادة انتشار دول العالم )

( يوضح أعداد ونسب المستخدمين من خالل المستخدمين في العالم 2والجدول رقم )

 .1999سنة 

 

 

 

 

 .1111توزيع عدد ونسب مستخدمي االنترنيت في العالم لعام (: 2جدول )

 المنطقة عدد المستخدمين نسبة المستخدمين

 أوربا مليون 37.15 23.35%

 إفريقيا مليون 1.14 0.72%

 آسيا والباسيفيك مليون 26.97 16.95%

 الشرق األوسط ألف 220 0.55%

 كندا والواليات المتحدة مليون 22.3 55.52%

 أمريكا الجنوبية مليون 4.63 2.91%

 المجموع مليون 159.1 100%
 (www.Nau.ie  1111المصدر: شبكة )

 

 

 ( : توزيع مستخدمي األنترنيت في العالم6الشكل )

http://www.nau.ie/
http://www.nau.ie/
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 (www.Nau.ie  1111لمصدر: شبكة )ا

وقد أثبتت الدراسات أن أعداد مستخدمي اإلنترنيت تتزايد بزيادة انتشار استخدام         

الكمبيوتر وانخفاض تكاليف االشتراك في اإلنترنيت وبزيادة متوسط دخل الفرد المتاح 

( يظهر بعض األرقام التي توضح هذه 3والجدول ) ،وبزيادة استخدام بطاقات االئتمان

 ،أسبانيا ،الجوانب في مجتمعي دراسة هما الواليات المتحدة ومجموعة االتحاد األوربي

 ،سويسرا ،هولندا ،ايرلندا ،بلجيكا ،النمسا ،ألمانيا ،فرنسا ،البرتغال ،اليونان ،إيطاليا

 فلندا إضافة إلى بريطانيا. ،الدانمارك ،النرويج

 

 

(: أثر بعض المعايير في نسبة استخدام اإلنترنيت بالتطبيق على مجتمعي 3جدول )

 دراسة.

 المعيار الواليات المتحدة االتحاد األوربي

عدد أجهزة الحاسوب لكل  جهاز 520 جهازا 352

 شخص 1000

 تكلفة االشتراك باإلنترنيت دوالر 34.72 دوالر 49.32

االئتمان لكل  عدد بطاقات بطاقة 142 بطاقة 39.31

 شخص 1000

متوسط دخل الفرد المتاح  دوالر 21922 دوالر 14201

 سنويا 

 نسبة استخدام اإلنترنيت من السكان %16 من السكان 6%
 Forbes 1999  :www.Forbes.comالمصدر: مجلة

 

 : التفسير

1

2

3

4

5

6

 
 %2.11       %23.35أوروبا                                         

 إفريقيا
 

 %192آسيا والباسيفيك                                   

 
 %55.22                             %16.15الشرق األوسط                                

 
 %1.55كندا والواليات المتحدة                               

 
 أمريكا الجنوبية

http://www.nau.ie/
http://www.forbes.com/
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إن هذه األرقام لتتحدث عن نفسها ؛ إذ أن اإلقبال واالستخدام الهائل والمتزايد         

فكون الناس عبر العالم اكتشفوا قارة جديدة يسعى كل  ،الذي يشهده عالم اإلنترنيت

يقفز  1997مليون مستخدم في  57واحد منهم إلى إعمارها واستغالل ثرواتها . فمن 

م . لتضيف لنا تقديرات شهر 1999مليون مستخدم سنة  159.1الرقم إلى أكثر من 

مليارات نسمة يشكلون عدد  6مليون مستخدم من بين 200أكثر من  ،2000مارس 

ألف شبكة فرعية  تشكل معاً  200سكان العالم . وعدد الشبكات الفرعية ارتفع إلى 

وي حتى خمس وتشير  بعض التقديرات إلى استمرار نسبة النمو السن ،الشبكة الدولية 

إلى أن يصل عدد المستخدمين إلى حوالي مليون مستخدم .  وتشير  ،سنوات قادمة 

مليون نسمة أي ثلث سكان العام سيكونون  2تقديرات أخرى إلى عدد أكبر يفوق  

وفي حال كهذا سوف  ،م2006مرتبطين معا وبعدها ستقل نسبة نمو الشبكة مع مطلع 

إذ ستتحول إلى أسلوب أكثر حرية  ،اتصال مفتوحة تكون الشبكة أكثر من مجرد وسيلة

 (1وأقل قيودا للتفاعل اإلنساني بين األفراد والمجتمعات وبعضها.)

ومن البيان السابق والخاص بتوزيع أعداد ونسب مستخدمي االنترنيت في العالم         

لدان إذ نالحظ التباين الواسع واالختالل الكبير بين ب ،يكشف لنا عن حقيقة أخرى

فنجد من جهة الواليات  ،وسكان العالم من حيث استخدام خدمات وتكنولوجيا االنترنيت

المتحدة األمريكية )رائدة شبكة االنترنيت والعالم بصفة عامة( والدول المتقدمة األخرى 

حيث يمثلون األغلبية الساحقة من مستخدمي االنترنيت بينما نجد من جهة أخرى الدول 

أفرادها إال نسبة قليلة من مستعملي هذه الشبكة العالمية كما تظهره لنا  النامية ال يمثل

فقط من تعداد  %0.6هذه النسب الخاصة بمستخدمي اإلنترنيت بالدول العربية إذ يبلغ 

السكان وهكذا نرى الفرق الشاسع بن الدول العربية والدول المتقدمة في نسب 

ات العربية المتحدة تتربع برأس القائمة مستخدمي األنترنيت ومثال ذلك: دولة اإلمار

وتأتي المملكة العربية  %2األردن  ،%5.5الكويت  ،%2وتليها لبنان  %10.2بنسبة 

 (.*من تعداد السكان) %0.2السعودية ودولة مصر بنسبة 

فهل ستزيد األنترنيت من عمق الفجوة بين بلدان العالم الثالث التي يتخبط سكانها         

والبلدان المتقدمة التي ينعم مواطنوها بالثراء والتطور؟ أم  ،لفقر والتخلففي دوامة ا

العكس ستفتح األنترنيت بصفتها شبكة عالمية ال تعترف بالحدودوالجنسيات والفوارق 

االجتماعية واالقتصادية بين مختلف مستخدميها الباب أمام سكان العالم الثالث لالحتكار 

 تخلف التي يعانون منها؟...والخروج من دائرة العزلة وال

   

 المبحث الثاني : الخدمات المقدمة على شبكة األنترنيت  

        

                                                 

 تقرير االسرتاتيجي العريب "االجتاهات الكربى يف صناعة املعلوماتية" من مركز األهرام  -(1)
   مصر.-للدراسات السياسية االسرتاتيجية.القاهرة      

لكرتوين:    ( للمزيد من  املعلومات أنظر املوقع اإل4/11/2002مقالة "ثورة املعلومات وأسباب أتخرها يف الدول العربية" لصالح التبيت) -(*)
http://www.cuarab.com.php.acid23k =-120   

http://www.cuarab.com.php.acid/
http://www.cuarab.com.php.acid/
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باعتبار أن شبكة اإلنترنيت شبكة الشبكات جعلها تلقى رواجا وإقباال كبيرا لما         

ونحاول في هذا المبحث إعطاء نظرة مختصرة  ،توفره من خدمات متعددة لمستخدميها

 لمختلف هاته الخدمات:

 الدخول عن بعد telnet" (1)المطلب األول : خدمة "

فهي خدمة تسمح لنا باستدعاء حاسب آلي عبر خطوط الهاتف مع إدخال هويتنا         

" هوية المستعمل IDندخل " ،في حاسب آلي   telnetوبعد أن تكون ،(loginله  )

 ،in/etc/password( shellوالشيء عن برنامج خالي ) ،(passwordوكلمة السر )

( والذي قد يكون shell scriptفإذا وجد واحد منها فإنه ينفذ كتابة البرنامج الخالي )

 (.menuingنظام قائمة )

كخدمة لألنترنيت فهي محدودة نسبيا، ولذلك لن نتكلم عنها بأكثر تفاصيل  telnetوألن 

 هنا.

 Telnet( : خدمة  9الشكل رقم )

 
 

 //:www.itep.ae/httpالمصدر:

 (MAIL-Eالمطلب الثاني : تسلم وإرسال البريد اإللكتروني )

وهي خدمة تقدم لكل مستعمل األنترنيت حيث يسمح من خاللها ألي مستعمل         

، وبالتالي فهو أحد الخدمات األكثر  ،بإرسال رسالة ألي مستخدم آخر على نفس الشبكة

إذ تمثل نسبة استخدام البريد اإللكتروني   ،شيوعا واستخداما على شبكة األنترنيت

 من إجمالي حركة المرور عبر األنترنيت. 25%

                                                 

(1)telnet .خدمة أنرتنيت تسمح لنا ابإليصال حباسب آيل عرب خط تليفوين : 

http://www.itep.ae/
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فمن ميزة استعمال البريد اإللكتروني كطريقة لالتصاالت عبر األنترنيت هي         

فورية ذات سرعة وكفاءة وفعالية باستغالل إلمكانيات لشبكة المختلفة. وهذا بخالف كل 

اكس. فمعظم الناس من أماكن عملهم لديهم تشغيل بريد عمالء من الهاتف وعكس الف

( والبحث عن األنترنيت browsers()وبدل من انتظارهم في استعمال متصفحيهم )

 ،إليجاد صحيفة نشاط شركة ما فإن البريد اإللكتروني يصل لمكان عملهم وفي الحال

البريد اإللكتروني كأداة وبدال من ذلك تلجأ اليوم العديد من المؤسسات إلى استخدام 

 دعائية لمنتجاتها وخدماتها واستقبال طلبات زبائنها.

البريد اإللكتروني خدمة عظيمة وفورية تجعله يتفوق على كل خدمات اإلنترنيت         

 (. كما توضحه الصورة:األخرى وال نحتاج لمعرفة أكثر عنه ألننا نجده مهيأ وينفذ)

 

 

 اإللكتروني.(: البريد 1الصورة )

 

 
http://www.yahoo.com/:  Source 

 

 New groups.(1)المطلب الثالث : المجموعات اإلخبارية 

وهي تشبه نظام  ،المجموعة اإلخبارية هي خدمة أخرى من خدمات األنترنيت        

ولذلك عوض أن ترسل رسائلك إلى مستخدم واحد فإنك ترسلها إلى  ،البريد اإللكتروني

أحد مجموعات المناقشة والتي تهتم بموضوع خاص وبالتالي يكون بإمكان جميع 

                                                 

()browser  دائرة خارجية لربانمج رسم تساعدان للنظر للمعلومات يف :www .)متصفح( 
()- أنظر ملواقع االنرتنيت للمؤسسات التاليةwww.usa.netwww.yahoo.com - www.hotmail.com -  .إخل.... 

دار الفجر للنشر  -لومات واملكتبات، حنو اسرتاتيجية عربية  ملستقبل جمتمع املعلوماتالتقنية احلديثة يف املع–أ.د. أبوبكر حممود اهلوش  )1(
 .125، ص2002والتوزيع، 

http://www.yahoo.com/
http://www.usa.net/
http://www.yahoo.com/
http://www.hotmail.com/
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المشاركين قراءة رسائلك وبالمقابل فأنت أيضا قادر على قراءة كل الرسائل المرسلة 

 إلى هذه المجموعة.

قراءة المجموعات اإلخبارية على كل الشبكات كما تشكل الملقمات الخاصة ب        

 المتصلة باألنترنيت فيما بينها الشركة العالمية للمجموعات اإلخبارية.

 ،ومن األمثلة عن المجموعات اإلخبارية نجد: كمجموعات األبحاث التربوية والعلمية

 لخ.مجموعة التسلية واللهو....إ ،مجموعة الندوات الخاصة برجال األعمال والتجارة

 

 

 

 

 

 

 

 (: مجموعات إخبارية على شبكات اإلنترنيت.2الصورة )

 

 
http://www.maktoob.com:  Source 

 

  transfer protocolFile(F.T.P)المطلب الرابع : التحميل)ناقل الملفات(.

http://www.maktoob.com/
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إذ يعد  ،عملية تسمح بتنزيل)تحميل( أي نسخ ملف ونقله من الشبكة إلى جهازك        

وهو طريقة سريعة لنقل الملفات  ،اختصارا لبروتوكول نقل الملفات  FTPالمصطلح 

الكبيرة عادة بين أجهزة الكمبيوتر البعيدة عن بعضها والموجودة في شبكة تستخدم 

 (.1نترنيت)( مثل  شبكة األTCP/IPبروتوكول )

وتبرز أهمية هذه  ،إذن التحميل يعتبر من الخدمات األساسية المتاحة على الشبكة        

وقد تحتوي  ،الخدمة عند نقل الملفات الكبيرة التي يعجز البريد اإللكتروني عن نقلها

وهناك عديد  ،أو صور أو فيديو أو كتب وتقارير صعلى نصوالملفات التي يمكن نقلها 

تحتوي علة ملفات يوزع معظمها مجانا على  ،من قواعد البيانات في جميع أنحاء العالم

 الشبكة يمكن نقلها وتتناول تطبيقات كثيرة في جميع األنشطة اإلنسانية.

( فقط %6ويتضمن البريد اإللكتروني ) ،FTP( هي %36إن معظم حركة األنترنيت )

نها األكثر استعماال في الشبكة المحلية ولكن حاليا فإن من حركة األنترنيت. الحتمال أل

FTP .هي أكثر عناصر األنترنيت لحمل أعباء األعمال 

تلجأ اليوم العديد من المؤسسات التجارية التي تستخدم تكنولوجيا األنترنيت إلى         

وتخزين المعلومات والتقارير على شكل ملفات  FTPإقامة حاسب لنقل الملفات 

 ضعها تحت تصرف مستخدميها عن طريق استخدام شبكة األنترنيت.وو

كما يمكن أن نصادف بعض المواقع التي تخصص بعض المواد مواقعها  انتباه:

ومن خالل بعض الروابط يمكن أن تحمل على جهازك )محتوى موضوع ما(  ،للتحميل

وهذا ال يعني دون استخدامك ظاهريا للبروتوكول الخاص بالتحميل في خانة العناوين 

 .FTPغياب البروتوكول 

 http://www.telechargement.comوهذا نموذج عن العناوين الخاصة بالتحميل 

 Archie" (2)المطلب الخامس : تقديم خدمة "

Archie  عبارة عن سطر أمر لخدمة بحث والتي تنظر في أرشيفاتFTP لكن  ،فقط

 هذه الخدمة قليلة االستعمال في األعمال والمثال التالي يقدم عن كيف يعمل:

Archie commerbund 

Host sgi.com 

Location:/user/tv 

File xwr-r-r-forma/wear 

للبحث عن مستند يحتوي على الكلمة )الكمر(  archieفي هذا المثال نستعمل 

commerbund archie  تكتشف مرجع لـcommebund  على الحاسب اآللي

 .forma/wearفي ملف  user/tv/في الدليل  sgi.com( hostالمضيف )

وبقدرته على البحث  ،يتميز هذا النظام بقدرته على الحركة والتجول من غير مراقبة  

 FTP.(1)في مواقع بروتوكول نقل الملفات 
                                                 

 ، تصفحوا امللف يف املوقع التايل:2001بوابة االنرتنيت "ملف اإلنرتنيت" اإلمارات العربية املتحدة،  -(1)
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/content/educationalcenter/intenetconcepts/intro.asp

-top 

(2)-archie آلة حبث جتد األمساء يف خدمات :FTP زة.الغري ممي 

http://www.telechargement.com/
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/content/educationalcenter/intenetconcepts/intro.asp-top
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/content/educationalcenter/intenetconcepts/intro.asp-top
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 الواسعة النطاق()خدمات المعلومات (*)WAISالمطلب السادس : تقديم خدمة 

WAIS وهذا  ،هي الخدمة التي نستعملها إذا رغبنا في إيجاد مستند على األنترنيت

( إذ نعطي كلمات دليلية متعددة Key wordsاستنادا إلى استعمال الكلمات الدليلية )

على حاسب آلي الخدمة في األنترنيت وتبدأ بحثها  matchingوهي تبحث عن تماثل 

حاسب خدمة آلي يحفظ قائمة لكل الحاسبات اآللية ’ عند دليل الحاسبات اآللية للخدمات

( على األنترنيت ومن هذه القائمة يحدد أي من حاسبات serversاألخرى للخدمات )

حينئذ تتجه  ،ت البحثالخدمات على األنترنيت هو المحتمل أن يحتوي على تماثل لبيانا

(wais( لهذه الحاسبات اآللية للخدمات )servers)، :إن الخدمات األحدث لـwais 

لكن من أهم عيوبها هي كمية المسافة التي تستهلكها ’ تعطي خيارات بحث أعظم

(waisفي القرص )،  إذ يوجد جزأين لخدمةwaisالمستندات وفهارس المستندات :، 

تفحص فهارس والتي تشير  waisفإن  ،الكلمات الدليلية بدال من بحث كل مستندات

قد تكون أكبر من  ،ولسوء الحظ فقد تكون هذه الفهارس ضخمة ،ببرنامج فهرسة

 البيانات التي تمثلها.

( لدي يتطلب التفكير في waisإن هذا الوضع معروف من طرف مصممي البرنامج )

 تساعدنا على إيجاد المستندات. waisتغييره بكون 

 )الشبكة العالمية النسيجية( wwwالمطلب السابع :  تقديم خدمة 

( وهي عبارة عن نظام يسهل world wide webالويب هي اختصار لعبارة )        

كما أنها عبارة عن صفحات تكتب بلغة خاصة  ،الوصول إلى المعلومات في اإلنترنيت

يسمى ( ويمكن عرضها في الحاسب بواسطة برنامج خاص HTMLتسمى )

 .netscapeوأشهرها  browserالمتصفح:

إذن تعتبر خدمة الويب من أكثر الخدمات إيجابية وتطورا على شبكة اإلنترنيت         

لدى جل المؤسسات والخدمات التجارية المتوفرة على اإلنترنيت متواجدة على شبكة 

للشركات من إذ أنها تجعل التصاالت مع الزبائن مباشرة وغير مكلفة ويمكن  ،الويب

خالل صفحاتها على الشبكة التساؤل عن ردود فعل هؤالء الزبائن اتجاه منتجات 

 المعروضة لهذه الشركة عبر الويب فضال عن عرض معلومات مفصلة ودقيقة.

 تقدم ثالث خدمات هامة وسهلة االستعمال. wwwضف إلى ذلك فإن خدمات 

 ل.تجعل أدوات تصفح اإلنترنيت بسيطة وسهلة االستعما 

 .تعطي تقديمات متعددة األوساط قوية وملونة 

            .تسترجع البيانات من كل أنواع الخدمات التي تم التعرف عليها من قبل 

 amazon.comوأحسن مثال للمؤسسات المتواجدة على شبكة اإلنترنيت نجد شركة 

كترونية على والتي تمثل أكبر مكتبة إلكترونية عالميا الرائدة في مجال التجارة اإلل

                                                                                                                                               
حنو اسرتاتيجية عربية ملستقبل جمتمع املعلومات"، دار الفجر للنشر  -أ.د. بوبكر حممود اهلوش،"التقنية احلديثة يف املعلومات واملكتبات (1)

 .124، ص2002والتوزيع، 
(*)- WAIS :wide area information server حاسب آيل ملعلومات املنطقة الكبرية، أداة تساعدان للبحث  عن : 

 املستندات ابستعمال الكلمات الدليلية النتقاءات النص كمعيار حبث. 
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شبكة اإلنترنيت بحيث تقوم هذه الشبكة بعرض أكثر من ثالثة ماليين كتاب على 

هذا لما تقدمه شبكة الويب من ميزة تنافسية للمؤسسات التي اختارت هاته  ،موقعها

 األخيرة كقناة لترويج منتجاتها محققة بذلك أرقام أعمال هائلة كـ: 

 .1996مليون دوالر سنة  16

 .1997دوالر سنة مليون 100

 .1992ملين دوالر سنة  610

 .2000مليار دوالر سنة  1

 

 

 

 

 

 

 على شبكة الويب. amazon.com(: موقع شبكة 3الصورة )

 

 
 http://www/amazon.comالمصدر:  

 

 المبحث الثالث : شبكة األنترنيت كمدخل للحياة اإللكترونية

 

 األول : األنترنيت والتجارة اإللكترونية  المطلب

http://www/amazon.com
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يستمر المبدأ القائل "التغيير هو الثابت األساسي"؛ في عالم التجارة اليوم بإثبات         

صحته. بمعنى أنه ال غنى عن التغيير الدائم وأن الثوابت ال وجود لها في عالم التجارة 

 فكل شيء ال ينفك يتغير.

واضحا وجليا في مناهج وإجراءات التجارة العالمية، ويعود ويبدو هذا المبدأ         

الفضل بذلك التغييرات المهولة في إمكانيات األنترنيت والشبكة العنكبوتية على حد 

السواء. وبما أن النمو ألهمية األنترنيت أصبح ملحوظا في وقتنا الحالي، أصبح من 

اإللكترونية قد تحول وتبدل  غير المثير للدهشة أن مفتاح النجاح غي عالم التجارة

ليدمج معه آخر ما توصل إليه العلم في تقنيات األنترنيت، وليقدم للعالم ما يسمى 

 التجارة اإللكترونية.بـ

ولقد انجلى هذا الوعي بالتجارة اإللكترونية، نتيجة النمو الخاطف والمتسارع         

لمنظمات التجارة العالمية. فأصبح من غير الشائع في أيامنا هذه أن ال يكون للمنظمات 

العالمية فروعا ومنشآت منتشرة في أقاصي األرض. لذا فإن حاجة هذه المنظمات 

ئها، شركائها، موزعيها وفروعها على حد سواء من خالل المتباعدة للتواصل مع عمال

 الشبكة العنكبوتية قد بات ضروريا ومرئيا للعيان.

وإزاء كل ما سبق، جاءت الحاجة لربط وضم أنظمة المعلومات فيما بينها إلنجاز         

 الصفقات والمعامالت التجارية فوريا.

قنيات المتطورة في عالم األنترنيت لتفسح وقد بنيت التجارة اإللكترونية على الت        

المجال أمام المعامالت التجارية المبنية والمعتمدة منها، لالنتشار لتأخذ أبعادا جديدة في 

 المعامالت الحيوية.

من الجدير بالذكر؛ التنويه على أنه ال يتوجب علينا إعادة صياغة المعامالت         

جارية، بل أن الهدف من عملية الدمج هذه، هو إضفاء التجارية اإللكترونية بالمنشآت الت

 فعالية أكبر على المعامالت التجارية    لكي تتمكن من المنافسة في األسواق العالمية.

فالوعي بأهمية استعمال شبكة األنترنيت العالمية كقاعدة تجارية يزداد يوما بعد         

ى الهيئات الحكومية. وهذا لما يوم على مستوى المؤسسات والشركات واألفراد وحت

تتميز به هذه الشبكة، وما توفره من خدمات ومزايا لمستعملها كأداة لالتصال واإلشهار 

 والتواجد على الساحة العالمية والتعرف على محيطها.

 

 ( : نموذج األنترنيت والتجارة اإللكترونية1شكل رقم )
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 /http://www.itep.ae: المصدر

 المطلب الثاني : األنترنيت والمصاريف اإللكترونية 

ينظر الكثير من المهتمين والمختصين إلى الشبكة العنكبوتية، على أنها مثلت         

ل تحوال تكنولوجيا بارزا طغى على مختلف األنشطة اليومية في العالم.وال سيما خال

السنوات العشر الماضية حين االنتشار الهائل والسريع للثورة المعلوماتية، ولعل أكثر 

القطاعات التي استفادت من المزايا العديدة لألنترنيت ؛ هي البنوك والمؤسسات المالية 

والمصرفية، بحكم تعاملها مع ماليين األرقام سواء في عدد عمالئها            أو 

لتي تتعامل بها. لذا فقد كان من الطبيعي أن تأخذ المصارف األرصدة المالية ا

احتياطاتها وتستعد جيدا لتدشين هذه الخدمة السريعة ضمن باقة نشاطاتها المصرفية 

 العديدة التي تقوم بها.

يجمع الكثير على أن خدمة األنترنيت المصرفي تمثل خطوة متقدمة، وقد         

طور في العالم. بحيث في هذا اإلطار تعتبر أصبحت عنوان العمل المصرفي المت

المعلومات العملة المتداولة في عالم األنترنيت، حيث تقدم مواقع أنترنيت بمختلف 

توجهاتها، المعلومات للزائر أو الزبون. وتتلقى منه معلومات تتمثل في التغذية 

لكترونية، والمعلومات الشخصية. وينطبق هذا األمر على مواقع التجارة اإل ،الرجعية

حيث تعرض الجهة التجارية معلومات عن منتجاتها في مواقع األنترنيت، ويتلقى 

معلومات شخصية ومالية من الزبائن أو الموزعين والوكالء. ويشير ذلك إلى أهمية 

. ذات أساس متين knowledge baseوجود بنية معلوماتية فورية، وقاعدة معرفة 

تبادل المعلومات بسالسة، بين األطراف المختلفة في وإدارتها بشكل سليم. حتى يستمر 

 األنترنيت أو تبادل العملة المعمولة في األنترنيت.

أما بشأن المزايا والخصائص، التي تتمتع بها خدمة األنترنيت المصرفي. تتجلى         

ساعة ومن أي مكان يوجد  24في أن العميل يستطيع طلب خدمة وإجرائها على مدى 

به، حتى خارج حدود البالد. وذلك دون االلتزام بمواعيد عمل المصرف الرسمية أو 

ة. وتتوفر خدمة األنترنيت على درجة األمان بصورة التقيد باإلجازات والعطل المختلف

 عالية.        

أضف إلى كل هذا ينصح أي بنك بوضع خطة استراتيجية مفصلة الخدمات عبر         

األنترنيت، وعدم اإلسراع في تقديم هذه الخدمة إال بعد دراسة تفصيلية. يتم من خاللها 

هتها وتقليل آثارها. مؤكدا أن األنترنيت التعرف على األخطار والتحديات وكيفية مجاب

http://www.itep.ae/
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المصرفي أصبح اليوم مطلبا مهما، وضروريا في اشتراك المصارف في المنافسة 

 ومواكبة المستجدات البنكية المتسارعة.

 ،Mediation – Disinterالمطلب الثالث : األنترنيت وقتل الوسطاء 

بعد عدة سنوات من ثورة االتصاالت والفضائيات، لتصبح اإللكترونية محطة         

النهاية لثورة المعلومات وبداية لمرحلة أخرى ال أحد يعرف  كنانها. األنترنيت عصر 

الحاضر والتجارة اإللكترونية بتقنياتها الحالية ال تشكل خطرا جسيما، إال على 

الوسيطة ما بين المستهلك والمنتج بسبب ما يسمى  الموزعين والعاملين في القنوات

. ولكن من يدرك ماذا يحمل Disinter-Mediationبظاهرة "قتل الوسطاء" 

المستقبل، وأي )دفعة تقنية، تقدمية وثورية( ستأتي ثم تقلب إدارة األعمال برمتها فكرا 

 وممارسة رأس على عقب.

يث عنها، بحيث في الربع األخير من وهناك عملية قتل قديمة يجدر بنا الحد        

القرن العشرين تسبب استخدام الحاسب اآللي في المنظمات الكبيرة والمعقدة في مقتل 

المستويات اإلدارية الوسيطة أو اإلدارة الوسطى ما بين المدير العام ومستويات اإلدارة 

ة فهل األنترنيت ستهدد بمقتل مستويات أخرى أو وظائف إداريالتنفيذية. 

األمر غير واضح، ولكن مما الشك فيه أن بعض الوظائف ستفقد أهميتها ! معينة؟

ورونقها والمزايا والعالقات المتصلة بها حاليا. إذ تختلف درجة التأثير حسب نوعية 

المنشآت والمنظمات، ففي المؤسسات التعليمية مثال؛ يربط المدرسون والدكاترة 

والخوف من أن تقطع األنترنيت مهنتهم وهم خصوصا مستقبلهم بوابل من الشك 

 يتفرجون على ذلك.

وعلى المستوى النظري تهدد األنترنيت بـ"قلب" بعض المفاهيم التسويقية         

واإلدارية المهمة، ومن المؤكد اإللكتروني القادم سيقلب المزيج التسويقي رأسا على 

ل إلى مزيج إلكتروني وستضاف عقب من األهمية واألولوية والطريقة. فالمزيج سيتحو

(، وستجد اإللكترونية من التسويق مهمة شاقة Pro-electronic( جديدة نسميها )pله )

ليس لصعوبة اإلقناع واالقتناع ولكن ألن العالقة مع المستهلك ستكون على درجة من 

اإلبهام. فالمسوق ال يعرف مع من وكيف يتصل العمالء بالمنتجين وال مع من وكيف 

طف المنافسون الصفقات، وفي اإلدارة ستمسح الثورة اإللكترونية بالبيروقراطية يق

األرض ليس ألنها ممارسة ال تتناسب مع روح العصر فحسب، بل ألنها وفي المقام 

األول ستفقد وسائلها الورقية والحركية وتعابيرها الجافة وخصائصها الفورية نسبة إلى 

د متورم حد التخمة بالمنظمات االفتراضية الهيكلة التنظيمية لصالح عصر جدي

 والشفافية المعلوماتية واإلدارة الالمركزية والعمل على بعد وغيرها كثير.

ويالحظ مع ذلك في الوقت نفسه أن األنترنيت تعمل في بعض الحاالت على         

 خلق نوع من أنواع الوساطة، التي تسهل إنجاز األعمال عبر الشبكة مثل موقع شركة

(bay-E()1 التي تعد بمثابة قاعة مزادات إلكترونية بين البائع والمشتري. فالناس )

الذين يرغبون بيع ما لديهم يقومون بتسجيل أشيائهم على موقع الشبكة، ويقوم الراغبون 

                                                 

 bay.com/-http://www.e(أنظر إىل املوقع اإللكرتوين .....1)

http://www.e-bay.com/
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في الشراء بزيارة هذا الموقع للتعرف على المواد المعروضة للبيع وبدون وجود مثل 

عب التقاء البائع والمشتري، فالشركة هنا تقون بدور الوسيط هذه الشركة يكون من الص

بين البائع والمشتري. إن خاصية التخاطب والتفاعل المباشر على شبكة األنترنيت بين 

مختلف مستخدميها )أفراد، شركات، هيئات...( من الميزات التي ستغير من تركيبة 

. الشكل الموالي يوضح chaînes de distribution(2)بعض قنوات التوزيع التجاري 

 لنا نموذج لتدفق المعلومات ما بين الزبون والمؤسسة بواسطة األنترنيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : نموذج لتدفق المعلومات ما بين الزبون والمؤسسة بواسطة األنترنيت. 11الشكل )

                                                 
(2)  Bernard Maitre ; Grégoire Aladjidi،  « les business models de la nouvelle économie- 

stratégies de la développement pour les entreprise de l’Internet et du secteur hight-

tech »، Dunod، Paris، 1999. p119  
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 Arnaud Dufoia et Maia went land forte، « Intégrer dans la: المصدر 

stratégie commerciale d’entreprise ? un cadre d’analyse pragmatique »، 

document Université de Lausanne،p11. 

 المطلب الرابع : األنترنيت قرصنة وعمليات التخريب اإللكتروني 

تمثل عملية التخريب اإللكتروني والقرصنة اإللكترونية تحديا كبيرا لشبكة         

األنترنيت، إذ أن هذه العمليات تؤدي إلى نتائج مدمرة. وعمليات التخريب اإللكتروني 

والقرصنة اإللكترونية، هي عمليات يمارسها هواة ومحترفون لتحقيق بعض األهداف. 

من المعلوماتي المعقدة     أو القيام بتخريب وإتالف مثل اختراق نظم الحماية واأل

بيانات ومعلومات بعض األطراف المرتبطة بالشبكة، أو سرقة هذه البيانات 

والمعلومات أو السرقة األموال من خالل كشف أرقام بطاقات االعتماد للغير. وقد 

أجل تحقيق  يكون الهدف من التخريب اإللكتروني تخريبا بحتا يمارسه المحترفون من

 الذات واثبات ما يمتلكون من مهارات ذكاء أمام زمالئهم.

وتاريخ األنترنيت رغم حداثته، غير أنه حافل بعمليات التخريب والقرصنة.         

وتعود بدايات ذلك إلى ما قبل ظهور األنترنيت، وهي تلك العمليات التي كانت تستهدف 

ت هيأ للمحترفين فضاءا رحبا يتصيدون بتخريبها أجهزة الحاسوب. وظهور األنترني

فيه بحرية واسعة جدا، إذ أن شبكة األنترنيت تربط ماليين األجهزة حول العالم مع 

بعضها البعض. وباإلمكان االرتباط والوصول إلى أي جهاز حاسوب حول العالم خالل 

 ثوان.

لتي ألحقت شهد العالم خالل التسعينات تصاعدا في اإلصابات الفيروسية، ا        

خسائر وأضرار فادحة بأجهزة الحاسوب ومصالح األفراد والمنظمات والجهات 

المرتبطة بشبكة األنترنيت. وقد ساعد على هذا االنتشار؛ االستخدام الواسع جدا للبريد 

مثل :  ،اإللكتروني. وقد تحققت خسائر كبيرة بسبب عمليات وفيروسات متعددة
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يعطل شبكات األنترنيت، والذي كان ذلك في يوم )فيروس "الياقوت األزرق" الذي 

ألف جهاز  200ألف إلى  150م. مخلفا بذلك تعطيل ما بين 2003جانفي  25السبت 

(. فيروس الحب الذي قد تسبب في أكبر الخسائر منذ نشأة الشبكة، وهذا خادم()

، 2000الفيروس كان قد غزى أجهزة الحاسوب المرتبطة بالشبكة في الرابع من آيار 

وقد قدرت الخسائر الناجمة عن هذا الفيروس بحوالي عشر مليارات دوالر خالل أقل 

من أسبوع. ويعتقد المحققون أن مطلق الفيروس هو طالب فلبيني من الجامعة. لقد ترك 

هذا الفيروس آثارا سلبية مؤلمة على شبكة األنترنيت، أدى إلى إضعاف الثقة في 

ة. أحجمت شركات متعددة عن استخدام البريد مستوى األمن المعلوماتي للشبك

اإللكتروني في أعمالها التجارية وعادت مرة أخرى إلى االعتماد بصورة أساسية على 

الهاتف والفاكس، وهذا ما جعل جهات حكومية وغير حكومية تستثمر مبالغ ضخمة من 

 أجل ضمان مستوى عال من األمن المعلوماتي للشبكة.

كامل والنهائي والتام على الفيروسات وعمليات القرصنة والتخريب إن القضاء ال        

اإللكتروني هو أمر غير ممكن، إذ مادام هناك هواة  ومحترفون ومخترقون تظل 

إمكانيات القرصنة والتخريب قائمة. لكن ما يمكن القيام به هو الحد من هذه األعمال 

 قدر اإلمكان بمعنى الوقاية خير من العالج.

شبان من  4بإيقاف  1997إذ قامت السلطة األمريكية في شهر نوفمبر         

كاليفورنيا، ألنهم تمكنوا من الدخول إلى خط المزاد. واستخدموه لشراء معدات 

ألف دوالر، كما تمكن أصحاب بنك اإلتحاد األوروبي خالل شهر  20معلوماتية بقيمة 

ن من جميع أنحاء العالم من جمع عشر ماليين دوالر أودعها مستثمرو 1997أوت 

(. وبالتالي فهذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق 1عبر شبكة األنترنيت وفروا بها)

وعلى عاتق مزودي خدمة األنترنيت من جهة أخرى.  ،المستخدم )المستهلك( من جهة

فالمستخدم عليه أن يزود جهازه )أجهزته( بالبرامج المضادة للفيروسات، وينبغي أن 

 و خدمة األنترنيت إجراءات وقواعد أمن معلومات كافية ومشددة.يعتمد مزود

( 2()1997ويستخدم أسلوب التشفير لمنع عمليات االختراق ويشير )جبرائيل،         

بت كحد  40إلى أن برنامج الحاسوب المنتشرة حول العالم تحتاج إلى تشفير ال يقل عن 

 122كية التي تستخدم تشفيرا يبلغ أدنى. ويوجد عدد محدود جدا من المؤسسات األمري

وهو نوع آمن جدا ومن الصعب اختراقه. وهي ال تسمح باستخدامه خارج  ،بت

الواليات المتحدة األمريكية بحجة الخشية من استخدام هذا التشفير في عمليات تبييض 

 أو أن يستخدم من قبل حكومات وأنظمة معادية لها.  ،األموال

         

                                                 

(( للمزيد من املعلومات أنظر امللحق )فريوس الياقوت األزرق يعطل شبكات األنرتنيت"1" : ) 
 . 12ص  3629، العدد 1423ذي القعدة  24م املوافق لـ 2003جانفي  27جريدة اخلرب، اإلثنني       
)جملة ثقافية توجيهية نصف شهرية  تصدرها مديرية االتصال واإلعالم  237، عدد 2001أفريل  15-01( جملة روضة اجلندي /1)

 والتوجيه لوزارة الدفاع الوطين(.  
 . 1997ديسمرب  –قة التعامالت املصرفية العربية عرب األنرتنيت، جملة أنرتنيت العامل     العريب ( جربائيل جان ، انطال2)
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 األنترنيت مستقبل واعد المطلب الخامس :

صار وقتنا الحالي  ،إذا تموقعنا في أية نقطة زمنية مقبلة من القرون الالحقة        

لحظة مرجعية إلحدى أكبر الثورات التي عرفتها البشرية. سيقال: "ظهرت الثورة 

لكن  ،المعلوماتية في أواخر القرن العشرين". نحن شهود عيان لهذا الحدث التاريخي

حقيقة تواجد الشبكة العنكبوتية العظيمة فرض نفسه بقوة خارقة. وبالتالي فإن تجاهل 

شبكة األنترنيت من طرف المؤسسات والهيئات ليس عامل وقت فقط، والسبب واضح 

كونها ال زالت في بدايتها. إذ تعتبر هذه األخيرة ميزة تجارية حقيقية للمؤسسات 

ضاء العالمي كأداة لالتصال وواجهة لإلشهار والتبادل والهيئات التي اختارت هذا الف

والتعريف بضمانتها ومنتجاتها، فاألنترنيت تسمح بالظهور الدائم والمتواصل 

للمعلومات غير مبالية بتعاقب الليل والنهار. فحواسب الويب ينشرون مواقع المؤسسات 

تحده أوقات العمل  واالتصال بالمؤسسة ال ،في كل يوم على مدار السنة بغير انقطاع

وال غياب الموظفين وال المسافات الشاسعة بين المؤسسات وزبائنها     أو مورديها. 

وفي أي وقت من  ،خدمة البريد اإللكتروني مثال تسمح بإيصال المعلومة بسرعة فائقة

 الزمن. 

وبالتالي فإن مستقبل األنترنيت واعد وهذا ما أعلنت عنه حكومة دبي نهاية         

 200بتكلفة  ،أكتوبر الماضي، "عن إنشاء أول منطقة حرة خاصة بأنترنيت في العالم

مليون دوالر للمواد األولية. لتكون أول مبادرة حكومية عربية لدعم التجارة اإللكترونية 

. تضمن "مدينة دبي لألنترنيت"في المنطقة. وأطلق على هذا المشروع الواعد اسم 

وتقديم  ،ت التي ستنضم إلى هذا المشروع من الضرائبهذه المبادرة إعفاء الشركا

بل  ،التسهيالت التجارية واإلدارية الكبيرة لها. ولن يقتصر على الجانب التجاري فقط

ستحتوي مدينة األنترنيت على جامعة أكاديمية مختصة بالعلوم المتعلقة باألنترنيت. وقد 

ر الدفاع في دولة اإلمارات وزي ،دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب ولي عهد دبي

العربية المتحدة خالل المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذا الحدث. الشركات العاملة 

إلى إنشاء مراكز تطوير البرمجيات والتقنيات في مشروع  ،في مجال تقنية المعلومات

وجها "مدينة دبي لألنترنيت" ويمكن اعتبار هذه المبادرة الفريدة من نوعها في العالم. ت

جديدا من التوجهات التي ترسم مستقبل التجارة اإللكترونية في العالم، وال شك ستكون 

 (.      1مثاال يهتدي به في كثير من المناطق")

 

 

 

 المحور الثاني:خالصة 

 

                                                 

( ميكنك اإلطالع على مزيد من املعلومات عن تفاصيل هذا املشروع يف املوقع اإللكرتوين التايل : 1)
http://www.ditnet.co.ae/arabic/internet/study1202.html. 

 

http://www.ditnet.co.ae/arabic/internet/study1202.html
http://www.ditnet.co.ae/arabic/internet/study1202.html
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وأهم  ،إلى تسليط الضوء على أساسيات األنترنيت المحورلقد ارتأينا في هذا         

المحطات التاريخية التي مرت بها هذه الشبكة وكيف تطورت من مشروع عسكري 

لدى وزارة الدفاع األمريكية بالتعاون مع باحثين بجامعة كاليفورنية. ولكن سرعان ما 

احتضنت الجامعات األمريكية هذا المولود الجديد، لتجعل منه وسيلة للتبادل المعرفي 

. أين فتحت شبكة األنترنيت للقطاع 1994والطلبة إلى غاية واالتصال ما بين الباحثين 

كونها أصبحت في زمن قصير شبكة عالمية  ،التجاري مما أعطى لها دفعا وبعدا جديدا

للتجارة واألعمال تضم في أحشاءها ماليين المواقع أغلبها تم إنشاءها ألغراض 

 تجارية.

وقد مدت شبكة األنترنيت خيوطها حول مجمل بلدان العالم متجاهلة بذلك         

والتي كانت تفصل ما بين البلدان. فعالم األنترنيت عالم خال من  ،جغرافية الحدود

فيما يخص عالقات األفراد   ،الحدود والحواجز وليس ثمة اعتبار للسكان أو الزمان

االفتراضية. إال أننا خلصنا إلى اكتشاف حقيقة والمؤسسات العاملة في هذه الشبكة 

فرغم التطور الذي تشهده األنترنيت عبر العالم فيما يخص استخدامها. إال أنه  ،أخرى

من حيث استغالل  ،يوجد تباين واسع وفجوة عميقة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة

 تكنولوجية األنترنيت.

كما أبرزنا بعد ذلك الخدمات التي توفرها األنترنيت وسماتها التقنية التي غير         

كونها أصبحت كمدخل للحياة اإللكترونية لألفراد  ،من قبلة التجارة واألعمال واالتصال

عرفت  ،والمؤسسات والهيئات. إذ أعلنت األنترنيت عن ميالد نمط جديد من التجارة

والتي تمثل واحد من أكثر الموضوعات استقطابا وجلب  بالتجارة اإللكترونية

االهتمامات في الوقت الراهن. ال لكونها نمط مستجد من حيث طريقة ممارسة األعمال 

بل ألنها أداة نشاط تجاري متالئم مع عصر المعلوماتية التي تحياه البشرية  ،فحسب

 الموالي.      المحورفي  نشرحهحاليا. وهذا ما سوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثالث: مف اهيم أساسية حول التجارة االلكترونية
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  تمهيد:

شاع مفهوم  ،في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه األنترنيت انتشارا هائال        

التي دخلت حياتنا  ،التجارة اإللكترونية. إذ هذه األخيرة واحدة من التغييرات الجديدة

بقوة وأصبحت تتداول في االستخدام العادي تعبر عن العديد من األنشطة اإلنسانية 

 المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

غير أنه مثل أي ظاهرة اقتصادية جديدة، فإن مفهوم التجارة اإللكترونية يبقى غامضا 

فالعديد منهم يرون أن التجارة اإللكترونية وغير محدد للعديد من الناس والباحثين. 

ماهي إال شراء سلعة ما على شبكة األنترنيت. وتعتبر هذه النظرة محددة اإلمكانيات 

التي  ،الجديدة والثورية التي تمنحها التجارة اإللكترونية إلجراء الصفقات التجارية

لألنشطة التجارية سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية معتبرة. فاألشكال الحالية 

ستشهد تغيرات جذرية.إذ يكفي أن نمتلك جهاز كمبيوتر موصول باألنترنيت حتى 

 نستطيع ممارسة أنشطتنا التجارية واختراق العالم ككل.

واالهتمام بهذه  ،إذن التجارة اإللكترونية هي إحدى وسائل التجارة الحديثة        

ة أن تغير في مستقبل المعامالت التجارية الوسيلة يعود لما يمكن للتجارة اإللكتروني

وليس فيما حققته لحد اآلن. إذ تعتمد هذه األخيرة على تكنولوجيتين رئيسيتين هما 

 Technologie de l’information)  التصاالت وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا ا

et des communicationsنترنيت. ( اللتين أفرزتا ضمن اندماجهما البنية التحتية لأل

حيث أوجدت األنترنيت القاعدة االقتصادية واالجتماعية لنشر التجارة اإللكترونية ما 

بين صغار ومتوسطي الناشطين في التجارة. ولم تعد هذه الوسيلة مقتصرة على كبار 

الشركات والمؤسسات التجارية الضخمة. ويعود االهتمام بالتجارة اإللكترونية خالل 

ماضية إلى ما حصل من تطور في أساليب استخدام األنترنيت. وأهم السنوات القليلة ال

 www:worldتطور هو ما حصل في التعامل مع االنترنت استخدام ما يسمى الويب )

wide web( وانتشار استخدام أساليب التصفّح السهلة)explorer، netscape… )

واقع االنترنت. و  التّي أعطت مستخدم األنترنيت واجهة سهلة و موحدة للتعامل مع

غامض في مفهومه للكثير من  ،يبقى مصطلح التجارة االلكترونية حديث التداول نسبيا

مقتصرا فقط على كونه عملية بيع على شبكة االنترنيت تحدث مابين المنتج و  ،الناس

المستهلك للسلعة ما. إذن تبدو هذه النظرة قاصرة و محددة اإلمكانيات الواعدة لهذه 

االقتصادية. سنحاول من خالل هذه النقاط تحديد مفهوم شامل للتجارة الظاهرة 

و ذكر أهم مراحل تطورها مدى مستقبلها  ،االلكترونية مع حصر مختلف أشكالها

 :يفيما يلمدرجين كّل ذلك 

  

 المبحث األول : التجارة اإللكترونية...وداعا لألسواق التقليدية 
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 لكترونية: المطلب األول :  مفهوم التجارة اال

إلى  ،اكتسبت مصطلحات التجارة االلكترونية في السنوات األخيرة رواجا واسعا        

درجة أّن أصبحت رمز اللّغة الخاصة بالثقافة المعلوماتية التّي تعتبر مصدر الثروة 

بحيث مصطلح التجارة االلكترونية هو مفهوم جديد  ،التّي حدثت في األلفية الثانية

و المعلومات من خالل شبكات كمبيوترية  بيع أو شراء أو تبادل المنتجات يشرح عملية

و  ،بحيث هناك عدّة وجهات نّظر من أجل تعريف هذه الكلمة ،و من ضمنها االنترنت

سنحاول تقديم البعض منها و التّي عرضت من طرف الباحثين وخبراء و هيئات 

 لتجارة االلكترونية ؟ ماذا تعني با ،عالمية و محاولة اإلجابة عن السؤال

قبل اإلسراع نحو تعريف التجارة االلكترونية يجب أن نعرف أن مفهوم التجارة 

 االلكترونية يتكّون من مقطعين:

 (: commerceاألول: التجارة ) 

مضمون المصطلح يعبر عن نشاط تجاري و اقتصادي معروف لدينا و يتم من         

 لقواعد و نظم متبعة و متفق عليها .  خالله تبادل السلع و الخدمات وفقا

 (: electronicالثاني: اإللكترونية ) 

وهو نوع من التوصيف لمجال أداء النشاط المحدد في المقطع األول و يقصد به         

مجموعة من الهياكل الالزمة  لتكنولوجيا والشبكة المعلوماتية واالتصاالت عن بعد 

"Télécommunication : والمستعملة لمعالجة و تحويل المعطيات الرقمية مثل "

 شبكة االنترنت و مما سبق يمكن أن تعرف التجارة االلكترونية بـ : 

  التعريف الذّي جاء في تقرير جامعة الدول العربية حول دور الجامعة في التنمية و *

: رأفت عبد العزيز التسيير التجارة االلكترونية بين الدول العربية و المقدم من طرف د

 .2000نوفمبر  –غنيم 

) هي عمليات اإلعالن و التعريف للبضائع و الخدمات ثّم تنفيذ عمليات عقد         

الصفقات و إبرام العقود ثّم الشراء و البيع لتلك البضائع والخدمات التّي تّم سداد القيمة 

رها من الشبكات التّي الشرائية عبر شبكات االتصال المختلفة سواء االنترنت أو غي

 (1تربط المشتري و البائع (.)

  :تعريف المنّظمة العالمية للتجارة *OMC : organisation mondiale du 

commerce 

تعرف هذه المنّظمة للتجارة االلكترونية على ) أنّها مجموعة متكاملة من عمليات         

سويق و بيع المنتجات بوسائل عقد الصفقات و تأسيس  الروابط التجارية و توزيع و ت

 (2الكترونية (.)

                                                 

 .business/presentation 5% doc-ituarabic.org/e(  من الموقع اإللكتروني: 1)

 online.net-http://www.islam (2002.)(  التعريف مأخوذ من موقع:   2)

http://www.islam-online.net/
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كما يعرف خبراء هذه المنّظمة على أنّها ) عبارة عن اإلنتاج و الترويج و البيع 

 (1)والتوزيع للمنتجات خالل شبكة االتصال.

  : تعريف دراسة إلدارة البحوث بالبنك األهلي المصري * 

          ( :بعض  بأنها تنفيذقد أوضحت الدراسة أن البعض يعرف التجارة االلكترونية

التجارية في السلع و الخدمات عبر شبكة االنترنت والشبكات التجارية  كالعملياتأو 

أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و هي وسيلة سهلة ،العالمية األخرى 

كانت التجارة في السلع و الخدمات  ءالكترونيا سواو سريعة إلبرام الصفقات التجارية 

 أو المعلومات و برامج الكمبيوتر . ،

  تعريف طالل أبو غزالة  رئيس مجلس إدارة المجتمع العربي للمحاسبي القانونيين *

 (.2000الوطن : )في أكتوبر لجريدة 

قال: "أن التجارة العالمية هي أي معاملة تتم بواسطة اتصال يستعمل تكنولوجيا         

المعلومات ويستعمل النمط اإللكتروني المستندي بدال من النمط الورقي إنها ال تستعمل 

شكال  والنظرية أنها ليست ،أي ورق بل تتم من خالل سلسلة من النبضات الكهربائية

 جديدا في التجارة بل وسيلة جديدة لنفس التجارة في البضائع والخدمات".

وأضاف: بكلمة أخرى أن التجارة هي التجارة اإللكترونية هي السوق الكوني         

اإللكتروني الذي يتيح لجميع العاملين والمستفيدين في الحلقات اإلنتاجية القدرة على 

ل سوق مفتوح بشكل أرضية لإلدارة المتكاملة للعالقات التعامل الفوري واآلني من خال

 (*البشرية العملية والمعلوماتية.)

 (2)*تعريف موقع : بوابة االنترنت  للتجارة االلكترونية :

التجارة االلكترونية هي نظام يتيح عبر االنترنت حركات بيع وشراء السلع و الخدمات 

كما تتيح أيضا الحركات االلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات  ،والمعلومات

تعزيز الطلب على تلك الخدمات و السلع والمعلومات . حيث أن التجارة االلكترونية 

تتيح عبر  االنترنيت عمليات دعم المبيعات و خدمة العمالء .   و يمكن تشبيه  التجارة 

واصل فيه البائعون ) الموردون أو شركات أو محالت االلكترونية  بسوق الكتروني يت

و تقدم فيه المنتجات و الخدمات في صيغة   ،( و الوسطاء ) السماسرة ( و المشترون 

 كما يدفع ثمنها بالنقود االلكترونية . ،افتراضية أو رقمية 
 

 (CNUCED)(1)* تعريف منظمة األمم المتحدة للتجارة و التنمية:

                                                 
 commerce-http://www.wto.org/fr/eوان اإللكرتوين: أنظر إىل العن(1)
 " امأخوذة من جريدة الوطن ملؤمتر "دحدتات التجارة اإللكرتونية والسبيل إىل مواجهته ف( تعاري*)
أبو سعيدي ومصطفي بن  نبفندق قصر البستان بسلطنة عمان، وكان ذلك بقلم الصحفي سليما 2000أكتوبر  10-9خالل فرتة من   

 http://www.elwatan.comامحد، املوقع اإللكرتوين:  
جتدون امللف يف املوقع اإللكرتوين:  (2)

http://www.itep.co.ae/itportal/educationalcenter/internetconcepts/ 
 /http://www.unictad.orgمن املوقع اإللكرتوين :   1)(

http://www.wto.org/fr/e-commerce
http://www.elwatan.com/
http://www.itep.co.ae/itportal/educationalcenter/internetconcepts/
http://www.itep.co.ae/itportal/educationalcenter/internetconcepts/
http://www.unictad.org/
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conférence des nations unies sur le commerce et le développement 

يطلق مصطلح التجارة االلكترونية على مجمل الخدمات التجارية التّي تتعامل معها 

المجموعات   ) المؤسسات و الشركات و األفراد ( و المعتمدة على المعالجة 

ريف تأثيرات و الصوت و الصورة ( . يتضمن التع،االلكترونية للبيانات ) النصوص 

و العمليات التّي تحكم  ،التبادل االلكتروني للمعلومات التجارية على المؤسسات 

ويشتمل كذلك أمورا أخرى كإدارة المنظمة                               ،الفعاليات التجارية 

والتفاوض التجاري و العقود واإلطار التنظيمي و التشريعي و كذلك التسويقات المالية 

 الضرائب . و 

و إلماما بكّل هته التعريفات يمكن عرض أهم التعريفات التّي وردت في أهم         

الكتب و المجلدات الخاصة بهذا الموضوع و ذلك بهدف الوصول إلى تعريف عام يخدم 

 (2)و يتفق مع دراستنا للموضوع        و تشتمل هذه التعريفات :

ا بين المستهلكين و المنتجين أو بين هي  نوع من عمليات البيع و الشراء م -1

 الشركات بعضهم   و بعض  باستخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت .

إنها أداء العملية التجارية بين الشركاء التجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات   -2

 متطّورة بغرض رفع كفاءة وفاعلية األداء . 

الروابط الفعالة بين الشركاء في  هي استخدام تكنولوجيا المعلومات إليجاد -3

 التجارة .

هي منهج حديث في األعمال موجه إلى  السلع والخدمات و سرعة األداء .   -4

ويشمل  استخدام شبكة االتصال في البحث و االسترجاع للمعلومات لدعم اتخاذ 

 القرار .

هي شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة االتصاالت بين الشركات  -5

عضها      و بعض الشركات و عمالئها أو بين الشركات و بين اإلدارة العامة ب

 . 

هي مزيج من التكنولوجيا و الخدمات لإلسراع  بأداء  التبادل التجاري و إيجاد   -6

 آلية لتبادل المعلومات داخل الشركة و بين الشركة و العمالء ) بيع وشراء ( .

 Electronic(EDI)لكتروني للمستندات هي عمليات تبادل باستخدام التبادل اال  -7

Data Interchange،  البريد االلكتروني(E-mail)،  النثرات االلكترونية، 

(  Electronic funds transferالتحويالت االلكترونية  لألموال ) ،الفاكس 

                                                              وكذلك كّل الوسائل االلكترونية المشابهة : 

 يجمع بين هذه التعاريف و هو التالي :  تعريفا (1)يضيف الباحث رأفت رضوانكما 

                                                 
(2)Bienda Kienen، « E-commerce- stratégies et solutions »، 2001 ،p14. 

 رأفت رضوان،"عامل التجارة اإللكرتونية"، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر (1)
 .15. ص 1999     
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التجارة االلكترونية هي تنفيذ كّل ما يتصل بعمليات شراء و بيع البضائع و الخدمات  

 و الشبكات التجارية العالمية األخرى و يشمل ذلك  ، والمعلومات عبر شبكة االنترنت

 . اإلعالنات عن السلع و البضائع و الخدمات 

 . المعلومات عن السلع و البضائع و الخدمات 

 .عالقات العمالء التّي تدعم عمليات الشراء و البيع و خدمات ما بعد البيع 

 . التفاعل و التفاوض بين البائع و المشتري 

 برام العقود .عقد الصفقات و إ 

 عمليات توزيع و تسليم السلع ومتابعة اإلجراءات 

  الدعم الفني للسلع التّي يشتريها الزبائن 

  :  تبادل البيانات االلكترونية بما في ذلك 

 . كتالوجات األسعار 

 . المراسالت األلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء 

 . االستعالم عن السلع 

 . الفواتير االلكترونية 

 لتعامالت المصرفية  . ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 82 

 OCDEالتعريف المقترح من طرف خبراء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  *

(1119،) "Organisation de coopération et de développement 

économique "(1) 

"تدل التجارة اإللكترونية عادة على المعامالت والصفات التجارية، والتي يتدخل فيها 

األشخاص والمؤسسات وترتكز على التحويل وتحليل المعطيات اإللكترونية 

Numérisées وعلى اختالف أشكالها. حيث ترتكز هذه الصفقات كقاعدة على ،

المغلقة كشبكة أمريكا على الخط مختلف الشبكات المفتوحة، كاألنترنيت أو الشبكات 

AOL".والتي تمنع وصالت بشبكات مفتوحة ، 

 المطلب الثاني :  عناصر التجارة اإللكترونية

تعد التجارة اإللكترونية بمثابة ظاهرة عشوائية تعتمد على توقيع صفقات بين         

 بائعين ومشترين كما أنها محصلة لتكامل عدة عناصر هي:

 البنية التحتية. -4الوسطاء      -3المسوقون       -2  الزبائن      -1

 الفرع األول :البنية التحتية:

 وتنحصر عناصرها األساسية فيما يلي: 

 إتاحة شبكة اإلنترنيت. -1

 خدمات(. ،شبكات ،التجهيزات )حاسبات -2

 برمجيات. -3

مكونات مساعدة )تشريعات والنظم اإللكترونية والتصديق والتثبيت اإللكتروني  -4

 دعاية(.وال

يدفع التبادل اإللكتروني في جملة األسباب التي تساعد على ارتفاع كفاءة نظام التبادل 

اإللكتروني وبمقارنة األنماط التقليدية نجده متلدن ويختزل الوقت و يتيح األدوات 

للبحث عن المنتجات المالئمة التي تمكن من توفر المعلومات الكافية مقارنة باألسعار 

لجدول الموالي يوضح لنا مقارنة ما بين الطريقة الحديثة والطريقة التقليدية والمزايا وا

 لعملية شراء منتوج:

 

 

 

 

 مقارنة الطريقة الحديثة والطريقة التقليدية لعملية شراء منتوج ( :4رقم ) جدولال

                                                 
(1) Pierre-jean Benghazi ; Christian Licoppe ; Alain Rallet، «Réseaux Internet et 

commerce électronique »، volume 19،N°106/2001- France Télécom R et D، HERMES 

science publications، paris 2001،p22.  



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 83 

Nouvelle et ancienne méthode d’achat d’un produit 

Etape du cycle de vente Commerce traditionnel 

(multiples vecteurs de 

communication) 

Commerce électronique 

(unique vecteur de 

communication) 

Recherche d’information sur un 

produit 

Commande de produit 

Confirmation de commande 

Vérification de prix 

Vérification de disponibilité  

 

Passation de la commande 

Envoi de commande (acquéreur) ; 

réception de commande 

(fournisseur)  

Spécification d’une commande 

prioritaire 

Vérification de disponibilité au 

dépôt 

Planification de la livraison  

Généralisation de la facture 

Réception du produit  

Confirmation de réception  

Envoi de facture (fournisseur) ;  

réception de facture (acquéreur) 

échéancier de paiement 

envoi règlement (acquéreur) ; 

réception règlement (founisseur) 

Magazines، représentants، 

catalogues 

Lettres، formulaires 

Lettres، formulaires  

catalogues 

téléphone fax et confirmation 

de prix 

formulaire imprimé 

fax، courrier 

 

 

 

formulaire imprimé، téléphone 

fax  

formulaire imprimé 

formulaire imprimé 

livreur 

formulaire imprimé 

courrier 

 

formulaire imprimé 

courrier 

 

Pages Web 

 

e-mail 

e-mail 

catalogues en ligne 

 

 

e-mail، pages Web 

e-mail، EDI  

 

base de données en ligne 

 

base de données en ligne، 

pages Web  

e-mail، base de données 

en ligne 

base de données en ligne 

 

e-mail 

e-mail، EDI 

 

EDI، base de données el 

ligne 

EDI ، EFT 

 

                                                               .                                7( صIBIالمعهد الدولي لإلعالم والتجارة )المصدر: دروس من 
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كما نضيف جدوال يوضح مقارنة تكلفة الصفقة باستخدام نظم التوزيع التقليدي         

توضيحا لمزايا التجارة اإللكترونية  ،والتجارة اإللكترونية بالدوالر األمريكي للصفقة

 متعددة ألطراف المشاركة في الصفقات التجارية.

وزيع التقليدي والتجارة ( : مقارنة تكلفة الصفقة باستخدام نظم الت5الجدول رقم )

 اإللكترونية بالدوالر األمريكي للصفقة.

 

توزيع  دفع الفواتير 

 البرمجيات

المعامالت 

 البنكية

 تذكرة الطائرات

القنوات 

 التقليدية

2-2.2-3.32 15.11 1.19 1.11 

 11 1.13 1.11-1.21 1.11-65-1 عبر اإلنترنيت

 99 91 19-11 91-69 نسبة التوفير

 

 decdالمصدر: 
 

 الفرع الثاني : أهم عناصر التأثير في التجارة اإللكترونية:

 تحول السوق التقليدية. -1

التجارة اإللكترونية )وهي عبارة عن عامل يحفز على العولمة والتحرير  -2

 االقتصادي والطلب على عمالة أكثر تأهيال(.

 زيادة تفاعل المؤسسات للوصول إلى المؤسسات الصغيرة والكبيرة. -3

 االنفتاح ببعديه الفني والفلسفي.توظيف  -4

 تحقيق األهمية النسبية للوقت.  -5

  commerceelectronicof  Categoriesالمطلب الثالث : أنماط التجارة اإللكترونية 

للتجارة اإللكترونية مجموعة من األنماط التي تدور حولها والشكل التالي يبين بعض 

اإللكترونية على أنها مفهوم متعدد األبعاد تلك األنماط حيث يمكن النظر إلى التجارة 

 يمكن تطبيقه واستخدامه في أكثر من نمط وشكل كما يلي:
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 : مختلف أنماط التجارة اإللكترونية.( 13رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الموقع اإللكتروني:

las.doc-business/presentation%5doc12-http://www.ituarabic.org/e 

 

 (business to business ()BtoBمؤسسة أعمال...) -الفرع األول : مؤسسة أعمال
 

ات األعمال الحجم األكبر من قيمة التجارة تمثل التجارة اإللكترونية بين قطاع        

من حجم المعامالت اإللكترونية  %20اإللكترونية الكلية حيث تصل نسبتها إلى حوالي 

وبالتالي فإن هذا النمط يتم بين مؤسسات من خالل شبكات االتصال  ،التجارية الكلية

والعارضينوتسليم الفواتير وذلك لتقديم طلبات الشراء للموردين  ،وتكنولوجيا المعلومات

وها النمط من التجارة اإللكترونية موجود من سنوات عديدة )منذ  ،وإتمام عمليات الدفع

إذ  ،سنة( خاصة في تبادل البيانات إلكترونيا من خالل الشبكات الخاصة  30أكثر من 

ر توقعا تشير التقديرات إلى أن المجال األكثر سرعة في نمو التجارة اإللكترونية واألكث

لتحقيق نجاح عاجل وكبير هو العمليات التي تتم بين القطاعات التجارية فيما بينها 

 ( منها:1وذلك ألسباب)

  إن العمليات اإللكترونية التي تكون بين مؤسسة تجارية وأخرى عادة ما تكون

استمرارا للعالقات التجارية الموجودة والمدعمة بدرجة عالية من الثقة 

 ة عقود ثابتة.والمعززة بواسط

  كما أن تطوير أي عالقة ثابتة طويلة األمد إلى استخدام الوسائل اإللكترونية

ليس تحوال إلى التجارة اإللكترونية وحسب وإنما هو في الواقع وسيلة إلحداث 

 وتحقيق مكاسب كبيرة للطرفين من خالل التطبيق لهذه الوسائل.

  تجاريين هي المجال الذي يمكن تعد العمليات التجارية التي تتم بين نشاطين

وذلك عن  ،للتجارة اإللكترونية أن تقدم من خالله مكاسب كبيرة بشكل واضح

                                                 

 /http://www.commerce.gov.sa(  للمزيد من املعلومات أنظر املوقع اإللكرتوين لوزارة التجارة: 1)

 

 
 

 مؤسسة األعمال
                                 B to C                           B to A 

B to B 
 

 مستهلك    C to A   حكومية                        ةإدارإ     
 

                                B to C                                                                             B to A 
 
 

 مؤسسة أعمال 

 

http://www.ituarabic.org/e-business/presentation%5doc12-las.doc
http://www.ituarabic.org/e-business/presentation%5doc12-las.doc
http://www.commerce.gov.sa/
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طريق توحيد إجراءات التوريد وعملية الشراء وفي التقديم المتميز واألفضل 

 للخدمات المساندة للعملية التجارية.

 اء التدريجي توفير الوقت من خالل االعتماد على المراسالت اآللية واإللغ

مما سيؤدي بالتالي إلى تقليل التكاليف المرتبطة بإعداد أوامر  ،للتعامل الورقي

والتحول إلى أسلوب الشراء  ،الشراء والبيع النمطية

 .procuremente(1)-اإللكتروني

  فتح مصادر جديدة للتوريد مما يعطي أصحاب المصانع فرصة للحصول على

 خفيض السعر النهائي للمستهلك.مواد أولية أقل سعرا وبالتالي ت

رغم تضارب التقديرات حول حجم التجارة اإللكترونية ما بين المؤسسات         

(BtoB إال أن معظمها تتفق على أن هذا الشكل من التجارة اإللكترونية سوف يشهد )

تطورا كبيرا في السنوات القادمة وعلى سبيل المثال فقد أشارت دراسة حديثة أجرتها 

(  إلى أن حجم التجارة اإللكترونية ما بين *")IDCمؤسسة المعطيات العالمية "

بينما يقدر تقرير  ،م2002مليار دوالر سنة  520المؤسسات سيحقق رقم أعمال قدره 

 م.2003مليار دوالر سنة  1200م ب:1999التجارة األمريكية لسنة 

 بين المؤسسات : تطور عائدات التجارة اإللكترونية ما( 14رقم ) الشكل

BtoB " م"2112-1116الفترة 

 

 

Source : Christine betouzet « le commerce électronique :création de 

valeur pour  

l’entreprise »، edition Hermes- science، paris، 1999، p118. 

 

                                                 
(1) Armand Dayan، « marketing BtoB »، 5éme edition، Librairie Vuibert 2002، p70. 

 ..http://www.idc.comأنظر موقعها على اإلنرتنيت:  -(*)
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 business to consumerمستهلك:  -الفرع الثاني : مؤسسة أعمال

ويطلق البعض على هذا النمط من التجارة  ،BtoCأو ما يرمز له بالرمز         

عن التجارة  لتمييزه ،اإللكترونية البيع اإللكتروني أو تجارة التجزئة اإللكترونية

من إجمال حجم  %15وتبلغ نسبة هذا النمو نحو  ،اإللكترونية بين قطاعات األعمال

وهذا النوع قد توسع بشكل كبير منذ ظهور مع ظهور شبكة  ،التجارة اإللكترونية

تقدم  shopping mallsفهناك اآلن ما يسمى بالمراكز التجارية للتسويق  ،اإلنترنيت

خدماتها من خالل عرض السلع والخدمات لصالح المؤسسات وتقوم بتنفيذ الصفقات 

التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع من خالل شبكات اإلنترنيت ويتم الدفع بطرق 

 ،مختلفة أكثرها شيوعا بطاقة االئتمان أو الشيكات اإللكترونية أو نقدا عند التسليم

مط يحمل العديد من المزايا فإنه يشمل كذلك نقائص تعيق وبالتالي إن كان هذا الن

 تطوره وانتشاره منها:

تبقى فاتورة اإلنترنيت والتجول على شبكة اإلنترنيت مرتفعة وليست في متناول  -أ

 جميع األفراد.

مشاكل األمن على الشبكة وحماية المستهلك والذي يتحاشى إعطاء رقم بطاقته -ب

 مواصفاتها.البنكية أو شراء سلعة يجهل 

على شبكة اإلنترنيت  Btocلكن رغم هذه النقائص تبقى التجارة اإللكترونية         

مرغية وجذابة لما توفره من تنوع وثراء في تقديم جملة من الخدمات والسلع على 

وهذا ما أثبتته دراسة قام بها المكتب العالمي المشهور  ،نطاق عالمي

(ForesterResearchفإن رقم األع ) مال محقق عن طريق التجارة اإللكترونية

مليون  240قد شهد تطورا مذهال بالواليات المتحدة األمريكية فمن  BtoCللتجزئة 

ومن المحتمل  1996مليون دوالر سنة  993.4قفز رقم أعمالها إلى 1994دوالر سنة 

 مليار دوالر. 6.9م رقم أعمال يفوق 2000أن يحقق سنة 

 :business to administrationإدارة حكومية  -أعمالالفرع الثالث :  مؤسسة 

إذ  هذا النمط يغطي كل المعامالت بين الشركات BtoAأو ما يرمز له بالرمز         

والهيآت الحكومية : كإدارة الضرائب والجمارك والتأمين وغيرها. وكأن تقوم بعملية 

 ،ما يوفر الجهد والوقتالدفع لمختلف المستحقات وأيضا تقديم التصريحات الالزمة م

فعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكية يتم اإلعالن عن المشتريات الحكومية 

من خالل شبكة اإلنترنيت ويمكن أن تتبادل الردود معها إلكترونيا وحاليا يعتبر هذا 

 لكنه سوف يتوسع بسرعة كبيرة إذا قامت الحكومات باستخدام ،النمط في مرحلة وليده

أي استخدام الحكومات على الصعيدين الوطني  ،عملياتها بأسلوب التجارة اإللكترونية

واإلقليمي بل وحتى على الصعيد البلدي قنوات التجارة اإللكترونية لزيادة فعاليته 

ومما يشكل مجاال رئيسيا  ،عملياتها وتحسين مستوى الخدمات الموفرة للمواطنين

اد استخدام الحكومات لشبكة اإلنترنيت والشبكات ذات الهتمام األعمال التجارية ازدي

القيمة المضافة لنشر فرص الشراء وتلقي األسعار من البائعين الراغبين في توفير 

 السلع والخدمات.
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( العالمية للمعلومات أنشأت آالف الوكاالت webإذ بظهور شبكة الويب )        

مع موردها ومن الحكومات التي الحكومية مواقع على الشبكة لتسيير االتصاالت 

 تستخدم حليا شبكة اإلنترنيت في نشاطاتها الشرائية:

  :أستراليا: أنظر الموقعhttp://www.transigo.net.au/. 

  :كندا: أنظر الموقعhttp://www.metx.cebra.com/. 

  :االتحاد األوربي: النشرة اليومية للمناقصاتhttp://www.echo.la/. 

  :الواليات المتحدة: إدارة الخدمات العامةhttp://www.fss.gsa.gou/. 

 consumer to administrationإدارة حكومية   -الفرع الرابع : مستهلك

ولكنه ربما ينتشر مع انتشار  ،هذا النمط لم يبزغ بعد ،CtoAويرمز له بالرمز        

التعامل اإللكتروني ونمو كل من نمط الشركة إلى المستهلك ومن الشركة إلى الهيأة 

ته كدفع الضرائب الحكومية. وذلك من خالل ممارسات يلتزم بها المستهلك اتجاه إدار

 وتقديم التصريحات إلى مختلف الهيآت اإلدارية. ،والرسوم

 المطلب الرابع : السمات والخصائص المميزة للتجارة اإللكترونية:

تتصف التجارة اإللكترونية والتي ظهرت كمفهوم جديدا نسبيا في القاموس         

 التجاري خالل السبعينات بعدة سمات منها:

حيث يتم التالقي عدم وجود عالقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية :  

بينهما من خالل شبكة االتصاالت وبالرغم من أن هذا النموذج ليس جديدا حيث 

 ،مراسالت ،فاكس ،شهدت التجارة االستخدام المكثف لوسائل االتصال: هاتف

اعلية بغض النظر إال أن ما يميز هذا األسلوب هو وجود درجة عالية من التف

عن وجود طرفي التفاعل في الوقت نفسه على الشبكة وهو يشبه في ذلك تبادل 

 لفاكسات والخطابات.

عدم وجود أي وثائق ورقية متبادلة عند إجراء وتنفيذ المعامالت حيث أن  

وهذا بإمكانية التأثير  عمليات التفاعل بين طرفي المعاملة تتم إلكترونيا :

ظمة الحاسبات بالشركة من خالل ما يسمى التبادل اإللكتروني المباشر على أن

وهو ما يعد في الواقع طفرة هائلة تحقق انسياب البيانات EDIللبيانات والوثائق 

والمعلومات بين الجهات المشتركة في العمليات التجارية دون تدخل بشري 

 وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة.

بمعنى آخر إمكانية التفاعل مع مصدر في التفاعل الجماعي والمتوازي أو 

أي بمعنى إمكانية التفاعل مع أكثر من مصدرفي الوقت نفسه حيث نفس الوقت :

يستطيع أحد أطراف المعاملة إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد النهائي من 

ودون الحاجة إلعادة إرسالها في كل مرة وفي هذا  ،المستقبلين في نفس الوقت

ر شبكة اإلنترنيت إمكانيات بال حدود للتفاعل الجماعي أو المجال قد توف

في أي أداة تفاعلية سابقة  مسبوقالمتوازي بين فرد أو مجموعة وهو شيء غير 

فخاصية مؤتمري الهاتف هي األقرب لخاصية التفاعل الجماعي تسمح فقط 

 بعدد محدود من المشاركين.

http://www.transigo.net.au/
http://www.metx.cebra.com/
http://www.echo.la/
http://www.fss.gsa.gou/
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رية بما  فيها  تسليم السلع غير إمكانية تنفيذ  كل  مكونات  العملية  التجا  

:   وبالتالي فإن هذه القضايا الجديدة هي نتاج للخصائص المادية على  الشبكة

 المميزة للتجارة اإللكترونية ومنها ما يلي:

 .الطبيعة الشاسعة للشبكات العالمية الرقمية مثل اإلنترنيت 

 .سرعة وسهولة تنفيذ ومعالجة العمليات التجارية 

 تي يمكن بها تغيير المستندات الرقمية وتصديرها أو إلغاؤها دون آثار السهولة ال

 جانبية.

  فرصة المنتجات اإللكترونية لبرامج الكمبيوتر على سبيل المثال عبور الحدود

 الطبيعية دون معرفة الدولة.

 ( 1) :المطلب الخامس : شروط قيام التجارة اإللكترونية

 من الشروط األساسية الالزم توفرها لقيام التجارة اإللكترونية هي:        

 .عدد كبير من الزبائن المشتركين في شبكة اإلنترنيت 

  إطار قانوني مالئم )ضرورة إنشاء قانون خاص بالتجارة اإللكترونية

 والمبادالت التجارية واالعتراف بالتوقيع والمصادقة اإللكترونية(.

 لكترونية مؤمنة وغير معقدة )العملة اإللكترونية(.وسائل دفع إ 

 .)بنية أساسية وتحتية متطورة )شبكة اتصاالت ووسائل النقل 

 .شبكة من المواقع التجارية التي تعتمد التجارة اإللكترونية 

 تضمن وصول  ،موثوق بها من قبل الزبائن والبائعين ،جهة تضمن الحقوق

 ع.البضاعة للزبون ووصول النقود للبائ

 :المطلب السادس : عشر خطوات لبناء مواقع تجارية إلكترونية ناجحة

موقع  تضم شبكة األنترنيت ماليين المواقع التجارية مما يجعل تأسيس وإطالق   

تجاري الكتروني عمل يحتاج لعناية تامة و تخطيط مفصل و مدروس ألن إطالق 

الموقع التجاري الرقمي في هذا المحيط الضخم من الواقع يختلف تماما عن افتتاح 

متجر في سوق تقليدية محدودة . و قد وضع خبراء التسويق و األعمال على االنترنت 

 والمربح. عشر خطوات لبناء موقع العمل الناجح 

    : الخطوة األولى 

و تتلخص هذه األخيرة في التخطيط لألعمال على االنترنت في تقرير المطلوب من 

الموقع التجاري على االنترنت و تحديد األهداف المطلوبة منه حتّى يغطي االحتياجات 

و يعكس المعلومات المطلوب إظهارها للزبائن لضمان تطوير كفاءة العمل وتحصيل 

 العوائد. 

 

                                                                              

                                                 

للمزيد من املعلومات تصفح املوقع  -(دراسة مقدمة من النادي العريب لتقنية املعلومات واإلعالم لتنمية التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب1)
 http://www.t1t.net/99.htmرتوين: اإللك

http://www.t1t.net/99.htm
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    الخطوة الثانية : 

و تتجلى في تحديد سقف أولي معين من عدد الزبائن المتوقعين للموقع مع رصد   

منطقة سوق جغرافية معينة يكون لدى الشركة معلومات جيدة عن ثقافتها و احتياجاتها 

د يختلف عما يمكن تسويقه في الهند . و االنتباه إلى ألن ما يمكن تسويقه في أستراليا ق

أن العمليات التجارية الدولية تحتاج إلعداد آليات وتسهيالت لخدمة الزبائن العالميين و 

التفاهم معهم و لهذا  فان المعلومات المجموعة عن الزبون يجب وصفها بحيث تخدم 

ومن ذلك الحاجة لوضع أكثر من لغة تلقائيا العمليات التجارية الالزمة للبيع على الخط 

على الموقع أو وضع مواقع مختلفة للدول وتحّري عن التفاصيل الضريبية والجمركية 

عند إرسال السلع للزبائن  و قضية التعامل مع العمالت المحلية المختلفة وعمالت 

 الصرف و البنوك الدولية التي تشرف على عمليات التداول المالية.

    الثةالخطوة الث : 

تتحدث هذه األخيرة عن ضرورة وضع ميزانية تكاليف خادم معلومات الموقع    

وتكاليف التسويق باإلضافة إلى الصيانة واإلدارة ومصاريف مصادر المعلومات 

والجدير بالذكر هنا أن العناية بالموقع وترقيته  ،والمواد واألقساط الشهرية وغيرها

لومات فيه والتسويق الدائم يكاد يسبق أهمية صرف والمحافظة على أي تغيير آخر للمع

 األموال ألن المطلوب التحديث والخدمة أكثر من اإلنفاق.

    الخطوة الرابعة : 

في  ،في المساهمة ،وتدور حول ضرورة إشراك جميع إدارات العمل في الشركة

تى الموقع التجاري وأخذ االقتراحات والمساهمات والمشاركات منها ح إستراتيجية

وهذا يجعل  ،يعكس الموقع تصورا متكامال وناضجا للعمل يغطي كل مواقع العمل

الموقع اإللكتروني يفوز بمبادرة المشاريع المتنوعة بدال على أن يكون عمل اإلدارة 

فالعمل اإللكتروني يعني تحول أو إنشاء المؤسسة على  ،واحدة هي إدارة المعلومات

أسس العمل اإللكتروني الشامل وذلك يستدعي أن تفكر المؤسسة جميعها بأسلوب 

 إلكتروني. 

    الخطوة الخامسة  : 

كأي متصفح، يستعملون البطاقات  ،وتنبه هذه الخطوة إلى الحدود التقنية للمتصفحين   

ر الفنية ألن تطور الكمبيوتر الشخصي السريع يجبر جميع من المعايي االصوتية وغيره

وعموما جميع األجهزة مزودة بمجموعات  تآخر االبتكاراالمستخدمين تركيب 

 والصور والفيديو. الوسائط المتعددة التي تؤمن عرض الصوت

    الخطوة السادسة  : 

ع ومراعاة وهي تلفت االنتباه إلى األمور المهمة في وضع قائمة محتويات الموق

المطلوبين كمرحلة مبدئية ثم وضع محتويات الحقة يتم إنزالها بالمتصفحين عالقاتها 

عليه وهذه المحتويات يجب أن تتعلق  تتزايد العمليامع تزايد الوقت إلى الموقع مع 

 .ا بشكل مستمرباهتمامات الزبائن ويتم تعديله
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  : الخطوة السابعة 

للموقع ما أمكن فكلما كان صغيرا ورمزيا كلما كأن أفضل تتعلق باختيار اسم مختصر 

 والتصفح ألن ذلك يقلل احتماالت الخطأ في إدخال األسهم ويسهل تذكره. للتداول

    : الخطوة الثامنة 

وتشير إلى ضرورة التأكد من فعالية صالت البريد اإللكترونية  للموقع وسهولة   

ببساطة الجسر األساسي للتواصل مع الزبائن والتعامل معهم وبدونه  هإليه ألنالوصول 

 يبقى الموقع معزوال ال معنى لوجوده على الشبكة.

    الخطوة التاسعة  : 

في هذه المرحلة تبدأ المرحلة التنفيذية للعمل التجاري اإللكتروني باختيار شركة تصميم 

مة للموقع ويمكن تصميم الموقع ذاتيا المواقع المالئمة التي يمكن أن تقدم خدمات منتظ

إذ لم تتوفر الموارد ولكن ذلك يبقى جهدا محدودا قاصرا إذ لم يكن في الشركة قسم 

متخصص بتصميم الصفحات ألن هذا العمل يحتاج إلى جهود جماعية وبرامج 

أما  ،مخصصة وال تقوم به الشركات إال إذا كانت كبيرة أو تقدم هذا النوع من الخدمات

 ،مشاريعها ،عملها ،تيار الشركة المناسبة فيتم من بين ثالث شركات نالحظ موقعهااخ

وعدد الموظفين والمبرمجين لديها والمهم أن تكون معروفة بأعمالها الجديدة في 

 التصميم ألن هذا العامل حاسم.

     : الخطوة العاشرة 

وتركز على تسويق الموقع وضمان تطويره الدائم بوضع تساؤالت حرجة عن كيفية  

للموقع خصوصا إذا كان المطلوب اجتذاب  المتصفحينالوصول إلى عدد معين من 

مجموعة معينة  من منطقة ما     أو مهنة محددة وبالتالي كيف يتم اإلعالن وفي أي بلد 

 %30توضع ميزانية تسويق تساوي  وعادة ،يتومع أي المواقع اإلعالمية على اإلنترن

(% شهريا على التسويق الطارئ تبعا 10-5من تكاليف تشغيل الموقع مع إضافة )

لتغيرات معطيات السوق وإحصاءات الدخول إلى الموقع ومتغيرات أخرى ومن الخطأ 

 اعتقاد بأن إطالق الموقع وتشغيله يعني إنهاء المهمة.

الموقع التجاري لألعمال كوالدة طفل يتطلب بعد ذلك متابعة وهكذا فإن إطالق         

وعناية وتطويرا حتى يكبر ويصل مراحل النضج ويعطي الفوائد المأمولة منه ويبقى 

 أن الموقع التجاري مشروع عمل دائم وال ينتهي.

 

 المبحث الثاني : التجارة اإللكترونية.......حاجة ملحة:
 

 التجارة اإللكترونية:المطلب األول : فوائد وفرص 

تشهد التجارة اإللكترونية على المستوى العالمي أهمية متزايدة وتطورات         

فقد فاق حجم التبادل التجاري عن جميع التوقعات إذ لهذه األخيرة عدة مزايا  ،متالحقة

 وفرص نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
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 :الفرع األول : فوائد التجارة اإللكترونية

 فوائد التجارة اإللكترونية للشركات والمؤسسات: - 1  

 - أي أن اعتماد الشركات على اإلنترنيت في (1)توسيع نطاق السوق إلى نطاق عالمي :

يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أنحاء العالم دون انقطاع طيلة  ،التسويق

 ،ساعات اليوم وطيلة أيام السنة مما يوفر لهذه الشركات فرص أكبر لجني األرباح

 إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. 

 - مثال  (2)واسترجاع المعلومات الورقية،حفظ  ،تخفيض تكاليف إنشاء ومعالجة وتوزيع

إيجاد دائرة المشتريات اإللكترونية فإن الشركات تستطيع قطع التكاليف اإلدارية 

وهذا من خالل أنها ال تحتاج إلى اإلنفاق الكبير على األمور  ،%25للشراء بنسبة 

ال تبدو في حاجة الستخدام عدد كبير من  ،أو تجهيزات باهضة الثمن ،الترويجية

إذ توجد قواعد بيانات على  ،د واألعمال اإلداريةالموظفين للقيام بعمليات الجر

اإلنترنيت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع والشراء في الشركة وأسماء الزبائن مما يسهل 

علىالفرد بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ 

 عمليات البيع والشراء بسهولة.

 - صصة جدا.القدرة على إنشاء تجارات متخ 

 -  تسمح بتخفيض المخزونات عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة

التزويد ففي نظام السحب فإن العملية تبدأ بالحصول على طلب تجاري من قبل 

 .just-in-timeالمستهلك وتزويد المستهلك من خالل التصنيع الوقتي المناسب

 - لخدمة وفقا لمتطلبات المشتري وهذا يعطي عملية السحب تسمح بتصنيع المنتج أو ا

( Dellوأكبر مثال على هذا شركة ديل ) ،الشركة أفضلية تجارية على منافسيها

 لتصنيع الحواسب اآللية.

 - .تقليص المدة الزمنية ما بين دفع األموال والحصول على المنتجات والخدمات 

 -  ومن خالل هذا التغيير  ،التجاريةالتجارة اإللكترونية تسبب إعادة هندسة العمليات

 .%100فإن إنتاجية الباعة والموظفين واإلداريين تقفز إلى أكثر من 

 - فاإلنترنيت أرخص بكثير من شبكات  ،تقليص تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية

 .value added networkالقيمة المضافة 

 - لزبائن وإيجاد شركاء وفوائد أخرى تشمل تحسين صورة الشركة وتحسين خدمة ا

تجاريين جدد وتسهيل العمليات وتقليل الفترة الزمنية إلرسال المنتجات والخدمات 

ورفع اإلنتاجية والتخلص من األوراق وخفض تكاليف المواصالت وأخيرا زيادة 

 المرونة في التعامل.    

                                                 
(1) et (2) Edith Nuss، « le Cyber marketing –mode d’emploi » édition d’organisation، 
               2000،p60-61. 
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 :فوائد التجارة اإللكترونية للمستهلكين - 2  

 -  التجارة اإللكترونية فرصة رائعة لزيادة مختلف أنواع المحالت حرية االختيار: توفر

فهي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن  ،على اإلنترنيت وباإلضافة إلى ذلك

 المنتجات ويتم ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.

 - ( توفير الوقت والجهد: تفتح األسواق اإللكترونيةe-market بشكل دائم طيلة اليوم )

أي عطلة وال يحتاج الزبائن إلى السفر أو االنتظار في طابور لشراء منتج معين. ودون 

 كما ليس عليهم نقل هذا المنتج وإدخال المعلومات على البطاقة االئتمانية.

 -  خفض األسعار: يوجد على اإلنترنيت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار

ألن التسويق عبر اإلنترنيت يوفر الكثير من وذلك  ،أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية

 مما يصب في مصلحة الزبائن. ،التكاليف المنفقة في التسويق العادي

 -  في استطاعة الزبائن الحصول على المعلومات الالزمة خالل ثوان أو دقائق عن

وفي المقابل قد يستغرق األمر أياما أو أسابيع للحصول  ،ةالتجارة اإللكترونيطريق 

 على رد إن قمت بطلب المعلومات من موقع ملموس.

 - .التجارة اإللكترونية تسمح باالشتراك في المزادات االفتراضية 

  تسمح للزبائن تبادل الخبراء واآلراء بخصوص المنتجات والخدمات عبر مجتمعات- 

 لمنتديات مثال(.إلكترونية على اإلنترنيت )ا

 - .تشجيع المنافسة مما يولد انخفاض األسعار 

 -  خفض تكاليف المعامالت التجارية لصالح المستهلك بإلغاء دور الوسطاء أو تقليل

 حلقات الوساطة.

 -  تبادل سلع وخدمات جديدة لم تكن قابلة للتسويق بين أطراف متباعدة مثل الخدمات

 والمنتجات االستثمارية المختلفة. العالجية وخدمات التعليم والتدريب

 فوائد التجارة اإللكترونية للمجتمع : -3

 زيادة فرص العمل لذوي المهارات الفنية والتسويقية في مجال تقنية المعلومات. -

 -  تسمح بالتسويق عبر شبكة اإلنترنيت عن طريق االتصال اإللكتروني المباشر بيع

كما  ،ستندات الورقية وما تستلزمه من نفقاتوبذلك فهي تستغني عن الم ،المتعاملين

تساهم في تبسيط عمليات المشروع وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في 

 إصدار القرارات اإلدارية.

 -  ترشيد القرارات التّي يتخذها كل من البائعين و المشتريين بما تتميز به من تدفق

ريقة منسقة و دقيقة بما يسمح بسهولة المعلومات بينهم في الوقت المناسب و بط

 المقارنة بين المنتجات سواء من ناحية األسعار أو الجودة أو عن طريق الدفع .

 -  تعتبر ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين و المستهلكين خاصة في الدول النامية

حيث أنها تستطيع التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة و نقص المعلومات عن 

 التصديرية.فرص ال

 -  المادي المنخفض  أصحاب الدخلتسمح بانخفاض األسعار لبعض البضائع لألفراد

 يعني رفع في مستوى المعيشة للمجتمع ككل . البضائع مماشراء هته 
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 -  التجارة االلكترونية تسمح للفرد بأن يعمل في منزله و تقلل الوقت المتاح للتسوق مما

   الشوارع.يعني ازدحام مروري أقل في 

 : فرص التجارة االلكترونية :  2الفرع 

، يمكن فرص أخرىلها إضافة إلى المزايا المتعددة للتجارة االلكترونية يمكن أن نجد 

 :  إيجازها في النقاط التالية

إن الصفة العالمية للتجارة االلكترونية ألغت الحدود و  (1): زيادة أسواق التجارة  -أ    

القيود أمام  دخول األسواق التجارية ، و بفضلها تحّول العالم إلى سوق مفتوح أمام 

 المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري .

لكترونية على إن تأثير التجارة اال :(2) خلق أنماط حديثة لألعمال االلكترونية -ب    

عوالم التجارة لم ينحصر بزيادة الدخل من األنشطة التجارية ، بل امتد إلى خلق أنماط  

مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ،  كالبيع عبر الوسائل االلكترونية  والتجارة 

 االلكترونية بين قطاعات األعمال ..الخ .       

تمكن التجارة االلكترونية الشركات من تفهم  :(3) إتاحة خيارات التسوق الشامل -ج    

 احتياجات 

عمالئها و إتاحة خيارات التسوق أمامها بشكل واسع ، و هذا بزاته يحقق  نسبة رضاء 

عالية لدى الزبائن الذّي ال يمكن أن تتبعه وسائل التجارة التقليدية من معرفة األصناف 

 ، األسعار ، ميزات كّل صنف ، ...الخ . 

إن التجارة اإللكترونية بما تتطلبه من بنى  :(4) تطور األداء التجاري و الخدمي -د    

’ تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة عالقات واتصال باآلخرين

تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين وهي تقدم خدمة كبرى 

ا وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية للمؤسسات في ميدان تقييم واقعه

 وبرامج التأهيل اإلداري.

أهم : (5) التجارة اإللكترونية أداة لتنشيط المشروعات المتوسطة/الصغيرة -هـ   

األدوات لتي تحقق للمشروعات المتوسطة الصغيرة الحجم القدرة على المشاركة في 

وكفاءة بما تقدمه من خفض تكاليف التسويق والدعاية  حركة التجارة العالمية بفعالية

واإلعالم وكذا وفرة كل من الوقت والمكان المطلوبين ألداء المعامالت التجارية مما 

 يساعد هذه األخيرة على اختراق األسواق العالمية.

                                                 
 .20، ص2000هباء شاهني،"العوملة والتجارة اإللكرتونية"،دار الفاروق احلديثة، القاهرة، مصر،  1)(

 .34،األردن، ص 2000، السنة الثامنة ديسمرب 4جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد  (2)
(3)Jane Mcconnell et David ward-Perkin، « l’avantage Internet pour l’entreprise »، 
       édition DUNOD، paris،1996، p25. 

 22، ص1999تشرين الثاين –، اجمللد الثامن عشر/تشرين األول 2جملة البنوك يف األردن، العدد  (4)
 .37، ص1999رأفت رضوان،"عامل التجارة اإللكرتونية"،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة  (5)
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يمكن للتجارة  :(1)التجارة االلكترونية أداة لخلق فرص جديدة للعمل الحر-و   

ية أن تخلق العديد من فرص العمل الحر حيث تتيح الفرصة لعمل مشروع االلكترون

تجاري صغير أو متوسط أو حتّى مشروع صغير جدا متصل مباشرة باألسواق العالمية 

 بأقل تكلفة استثمارية ممكنة .

يعد أداء  : (2)التجارة االلكترونية أداة لزيادة شفافية الحكومة و تحسين خدماتها  -ز   

الكترونيا أحد االتجاهات التّي يمكن أن تساهم في زيادة نجاح الحكومات في  األعمال

 تحقيق التواصل مع المواطنين حيث يمكن : 

توفير البيانات و المعلومات و إتاحتها للمستثمرين و رجال األعمال و كافة  -1

 فئات المجتمع بشفافية كاملة .

الحكومية عرض إجراءات و خطوات و نماذج الحصول على الخدمات  -2

 بصورة تحقق تسهيل التعامل مع الجهاز اإلداري .

أداء الخدمات الكترونيا فيما يوصف بكونه توجها نحو الحكومة االلكترونية و  -3

 بصورة تضمن أعلى درجات  أداء في أقل وحدة زمن .

فتح قناة اتصال جديد بين المواطنين و الجهات الحكومية يمكن من خاللها   -4

 ت اإلدارة العليا لزيادة الشفافية في األعمال  الحكومية .النفاذ إلى مستويا

 :                                     المطلب الثاني : تحديات التجارة االلكترونية و سبل عالجها

يشكل النمو المطرد في  حجم التجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنت تحديا         

قومي يستدعي من الدولة تشخيصا دقيقا لمعوقاته وبحثا اقتصاديا هاما على المستوى ال

وفي ضوء هذه  ،وذلك دعما للبنية األساسية للتجارة اإللكترونية ،سريعا لسبل حله

االعتبارات تطرح هذه الورقة تصورا ألهم المشاكل أو التحديات الراهنة للتجارة 

 اإللكترونية وسبل عالجها التي نذكر من بينها ما يلي: 

 األول : تحديات التجارة اإللكترونية: الفرع

 التحديات التقنية للتجارة اإللكترونية: -1

 واألمان والمعايير والبروتوكوالت. االعتماديةهناك نقص في  -

 كافي لالتصاالت السلكية والالسلكية. bandwidthليس هناك حيز حجمي  -

 أدوات تغيير البرمجيات ال زالت تتغير باستمرار وبسرعة. -

تصعب عملية وصل اإلنترنيت وبرمجيات التجارة اإللكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد  -

 البيانات المستخدمة حاليا.

قد يحتاج المزودين خاصة للويب ولبنى تحتية أخرى باإلضافة إلى مزودات  -

 الشبكات.

                                                 
 .32ص رأفت رضوان، مرجع سبق ذكره، 1)(

 39رأفت رضوان، مرجع سبق ذكره، ص. (2)



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 96 

الصلبة أو  بعض برمجيات التجارة اإللكترونية ال تتناسب برمجيا وتقنيا مع بعض المكونات -

 مع بعض أنظمة التشغيل.

 التحديات غير التقنية للتجارة اإللكترونية: -2

كلفة تطوير التجارة اإللكترونية بواسطة الشركة نفسها قد يكون  الكلفة والتسويغ: -

هناك  ،عاليا جدا واألخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة اإللكترونية

نية بالقيام بهذه المهام ولكن ليس من السهل معرفة أي شركة عدة فرص لمنح شركات تق

ولتسويغ هذا النظام فأن على المدير أن  يتعامل مع فوائد غير حسية  ،هي المناسبة

 وهي صعب الحساب.

هذه األمور مهمة جدا في عالم الشركة للمستهلك خصوصا  (1)األمن والخصوصية: -

والكثير من  %100في ميدان األمن واألمان التي يطن الكثير من الناس بها منيعة  

الناس تحجم عن المشاركة في التجارة اإللكترونية بدواعي الخوف من الكشف عن 

 خصوصياتهم.

ال تثق بالباعة المجهولين الذين بعض من الزبائن (2)انعدام الثقة ومقاومة المستخدم: -

 ال يرونهم وال يثقون بالمعامالت غير الورقية وال بالنقد اإللكتروني.

 

 (3)التحديات السياسية والقانونية للتجارة اإللكترونية: -3

غياب األطر القانونية المتفق عليها لتنظيم التعامل الدولي في هذا النوع من    -

 التجارة.

الحاجة إلى التركيز على النظم والسياسات األمنية لضمان الوفاء بأمن وسرية    -

وتأمين حماية الخصوصية وسرية  ،التعامالت وإثبات الهوية والقضاء على االختراقات

 البيانات.

وتوفير  ،إيجاد الوسائل الفعالة للتحقق من سالمة الوثائق والتوقيعات الرقمية  -

 الضمانات الالزمة إلبرام العقود والوفاء بالتزاماتها.

وحماية االستثمارات  ،التعامل مع اإلجراءات الجمركية ومتطلبات النفاذ لألسواق  -

 وحقوق الملكية الفكرية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.

 غياب بيئة قانونية منظمة للتعامالت المالية من خالل اإلنترنيت.  -

أعمال يمكن توقعه لفرض الضرائب على مبيعات اإلنترنيت حيث أن فرض إطار   -

الضرائب وضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى هي قرار هام آخر يجب 

 على الحكومات النظر له بعين االعتبار.

 تحديات عوامل أخرى: -4

                                                 
 

 

(1)،(2) et(3)  Luc Boyer،  Didier Burgaud،  « le marketing avancé du one to one au       
     E-business »،2éme tirage2000، editions d’organisation،p186-187. 
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 فبعض الزبائن يودون لمس المنتجات قبل شرائها. (1)انعدام لمس المنتجات: -

الكثير من األمور القانونية لم يتم حسمها بعد في التجارة اإللكترونية خصوصا في   -

 األمور التي تتعلق بالقرصنة.

الكثير  ،التجارة اإللكترونية ال زالت في طورها األول والذي يتميز بالتغير السريع   -

 من الناس تود أن ترى شيئا ثابتا قبل االستثمار فيه.

الباعة والمشترين في الكثير من التطبيقات لجعل هذا األمر ال يوجد عدد كاف من    -

 مربحا.

 لتجارة اإللكترونية قد تسبب انهيارا في عالقات الناس مع بعضها البعض.   -

الدخول إلى اإلنترنيت ال زال باهظ الثمن على الكثير من الناس وسرعة االتصال  -

 الزالت بطيئة في الكثير من دول العالم.   

 الثاني : سبل عالجها:الفرع 

لقد أظهرت الدراسات الخاصة بواقع التجارة اإللكترونية عبر العالم أن هناك         

تفاوت كبير بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة في استخدام تقنيات وتكنولوجيا 

 ،المعلومات وشبكة االتصال والمعلوماتية وعلى رأسها شبكة اإلنترنيت العالمية

فالتحول إلى  ،الي فإن هذا يؤكد الهوة التي تفصل بين دول الشمال والجنوبوبالت

استخدام التجارة اإللكترونية يمثل تحديا كبيرا لبلدان العالم الثالث ومؤسساتها لدخول 

ومن أهم هذه الرهانات التي يجب على مؤسستها تبنيها من أجل  ،عصر المعلومات

 الوصول إلى هذا الميدان الواسع هي :

 (2)ضرورة توفير البنية التقنية: -1

فميالد ونماء التجارة اإللكترونية مرتبط  ،ال تجارة إلكترونية بدون بنية تقنية        

بتقنية المعلومات  بوجودها ونمائها وتتواجد البنية التحتية الكفيلة بتلبية احتياجات 

فإنه البد من  ،اإللكترونيةالتجارة اإللكترونية ولتحقيق الدخول الفعال لميدان التجارة 

 ضمان خمسة متطلبات تقنية رئيسية والبد من الحفاظ على مواكبة التطور في كل منها:

 أجهزة الكمبيوتر وروابطها وتوابعها من الوسائط المتعددة. -أ

شبكات االتصال والمعلومات وخدمات واالنترنيت ومعايير الحماية اآلمنة  -ب

 لالستخدام.

    ،اتصال ،ربط ،تصميم ،وحلول التجارة اإللكترونية )عرضبرمجيات  -ج

 أمن...إلخ(.

 وسائل الدفع التقني واالرتباط بسوائل فاعلة وآمنة ومتعددة األنواع. -د

                                                 
((1)Luc Boyer،  Didier Burgaud،  « le marketing avancé du one to one au  

            E-business »،2éme tirage2000، editions d’organisation،p186-187. 
(2) CNUCED : conférence des nations unies sur le commerce et le développement 

     « le commerce électronique peut-il étre un moteur de la croissance mondial ? » 

     Genève، 1999، p5، disponible sur le ite d’Internet : http://www.unictad.org/fr/docs/ 

http://www.unictad.org/fr/docs/
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                                                                                                      خدمات التطوير الدائم للبرمجيات والحلول والصيانة المستديمة لألجهزة                                                      -هـ

 (1)اإلمداد الدائم لخدمات الربط التقني. ،والمعدات

إذا كانت هذه المتطلبات ال تعتبر عائقا أمام الدول المتقدمة والتي حققت الزيادة         

ؤسسات وحكومات بلدان العالم الثالث مطالبة من أي وقت مضى فإن م ،في هذا المجال

لرفع التحدي وتبني استخدام شبكات االتصاالت والمعلومات وكذا قاعدة التجارة 

اإللكترونية بوصفها كذلك أكبر سوق عالمي يضع المؤسسات باختالف بلدانها على قدم 

 المساواة.

 (2)المنافسة العالمية حتى في السوق المحلي: -2

فتحت التجارة اإللكترونية الباب على مصراعيها ألداء األعمال وتخطي الحدود         

اإلقليمية التي كانت تفصل بين األسواق وبالتالي قد تحولت المنافسة إلى المستوى 

وتضع المنافسة العالمية مؤسسات العالم )وعلى رأسها مؤسسات العالم  ،العالمي

والسعر المنافس وعلى هذه المؤسسات العام منها  ،العالميةالثالث( أمام تحديات الجودة 

والخاص أن تفهم طبيعة هذا التحدي وأن تضع خططا لمواجهته إذا رغبت في اقتحام 

 عالم التجارة اإللكترونية.

 (3)ضرورة توافر البيئة المالئمة الزدهار التجارة اإللكترونية: -3

بتوافر بيئة محفزة لتلك ويشمل ذلك يرتبط نمو التجارة اإللكترونية وازدهارها 

 العناصر اآلتية:

 البيئة التشريعية والقانونية الملبية الحتياجات التجارة اإللكترونية -أ

البيئة المالية المناسبة ألساليب الدفع اإللكتروني واالستخدام المكثف لوسائل الدفع  -ب

 الحديثة لبطاقات االئتمان.

درة على العمل في مجاالت التجارة اإللكترونية الموارد البشرية المؤهلة والقا -ج

 المتخصصة.

القواعد والنظم الخاصة بالحماية والسرية والتأمين والحقوق الشخصية على  -د

 استخدام وتداول البيانات ونظم المعلومات.

كفاءة وفعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الدخول إلى عالم  -هـ

 ة.التجارة اإللكتروني

بنية أداء األعمال وقدرتها على التوافق مع التحديات نمط ونماذج وأساليب العمل  -و

 الجديدة.

                                                 
التاسع، اجمللد الثامن عشر/كانون األول  : التدابري التشريعية والتنظيمية الدولية للتجارة اإللكرتونية، العدد 2البنوك يف األردن، اجلزء(1)

 .29، ص1999
 .90، ص2000ادحاد املصارف العربية،"التجارة اإللكرتونية واخلدمات املصرفية واملالية عرب األنرتنيت"، بريوت، 2)(

 .44.ص1999رأفت رضوان،"عامل التجارة العربية"،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  (3)
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 (1)مدى توفر المعرفة والتقنية الجيدة الالزمة: -4

سلم منذ أمد طويل بأن االفتقار إلى المعرفة والخبرة التقنية داخل المؤسسة يمثل         

وخصوصا المشاريع الصغيرة  ،الشركات إحدى العقبات الرئيسية التي تواجهها

والمتوسطة الحجم في البلدان النامية التي تحاول تنمية قدرتها في مجالي التجارة 

وهذا ما يحتم مدى توفر المعرفة والتقنية الجيدة الالزمة  ،الدولية والتجارة اإللكترونية

 لذلك.              

 اإللكترونية:المطلب الثالث : اقتصاديات التجارة 

تعرف المنافسة على أنها العامل األساسي لتعزيز ونشر فوائد تقنيات االتصاالت         

علما بأن زيادة استخدام التجارة اإللكترونية سوف تقلل من تكاليف الصفقات  ،الجديدة

واإلنتاج واألمر الذي يؤدي إلى إنشاء مشاريع جديدة مما يدفع للمنافسة وهذا بدوره 

ؤدي إلى تخفيض األسعار ويزيد من جودة اإلنتاج و يخلق منتجات جديدة سوف ي

 متعددة األشكال.

ولقد ارتبط تطور التجارة اإللكترونية بشكل وثيق بتطور التقنيات الجديدة مثل         

وهناك تأكيد كبير على أهمية تطوير البنية  ،الفاكس والهاتف الرقمي واإلنترنيت

ولتمكين اإلنترنيت من التطور فإن ذلك يلزمنا بإعادة  ،عالميةاألساسية للمعلومات ال

حيث يفتح  ،تنظيم قطاعات االتصاالت بحسبانها مفتاح التطور المستقبلي لإلنترنيت

اإلنترنيت المجال للقيام باألعمال التجارية التي تذهب إلى أبعد من التقنيات الحالية 

:"المحقق الكبير للعدالة وقد سمي اإلنترنيت بـ ،للمعلومات واالتصاالت

Thegreatequalizer من حيث سماحته للمؤسسات الصغيرة بالمنافسة مع "

وهناك عدد كبير من الشركات  ،المؤسسات الكبيرة على أسس متساوية وتنافس متزايد

قامت بالفعل بإدخال نظام الشراء المعتمد على اإلنترنيت موفرة بذلك وقتا كان مهدرا 

 .(2)نت ضائعةومقللة تكاليف كا

 المطلب الرابع : األبعاد التنموية للتجارة اإللكترونية:

تعرف لتجارة اإللكترونية أبعادا تنموية عديدة تمس خاصة البلدان النامية نذكر         

 من أهمها:

 الفرع األول : األبعاد المتصلة بالعمالة في البلدان النامية:

ولذلك فإن  ،أخذت التجارة اإللكترونية تحل محل أشكال التجارة األخرى        

االستخدام المتزايد للتجارة اإللكترونية في البلدان النامية قد يؤدي إلى تراجع نسبي في 

العمالة بالقطاعات التقليدية وبالتالي تالشت الحاجة لوجود مرافق النفاذ لألسواق 

                                                 
(1) CNUCED : « accès aux moyens ou participer  au commerce électronique »،conseil du 

commerce et du développement، Genève، 1998، p8.  

  .info@commerce.gov.saعن مقالة ابسل بن حممد اجلرب "التجارة اإللكرتونية ودور التجارة العاملية"من املوقع اإللكرتوين: (2)
 م. 2003فرباير 17بتاريخ االثنني 

 

mailto:info@commerce.gov.sa
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د يقابله ارتفاع في العمالة في خدمات التسليم والنقل وخدمات ما إال أن هذا ق ،الخارجية

 بعد البيع كلما طلب المستهلكون منتجات يتطلب تسليمها تسليما ماديا.

كما يتوقع حدوث زيادة في الطلب على العمالة في كافة القطاعات المتوقع أن         

وبالذات تلك  ،اإللكترونية تنمو نتيجة لزيادة المبادالت التجارية من خالل التجارة

وكذلك القطاعات المتعلقة بتطوير  ،القطاعات المنتجة لسلع يمكن تبادلها إلكترونيا

 وصيانة البنية التحتية الالزمة للقيام بالتجارة اإللكترونية.

 ،وحتى لو كانت بعض المهام المطلوبة يمكن تأديتها عن بعد من قبل المستهلك        

وتعتبر خدمات  ،ترتبط بالضرورة بالموقع الجغرافي للمستهلكفهناك مهام أخرى 

التوصيل والتسليم للسلع المادية والتركيب المادي ألجهزة الكمبيوتر أمثلة عن المهام 

وبالتالي فإن الفرص الوظيفية  ،التي يتعين أداؤها في نفس الموقع الجغرافي للمستهلك

 ارة اإللكترونية في البلدان النامية.ستزداد إلى تلك القطاعات التي تشارك في التج

يضاف إلى ذلك أنه قد تكون هناك فرص وظيفية متزايدة لتلبية الطلب على         

مختلف الخدمات التي يمكن أن تؤدى في البلدان النامية وتحول إلكترونيا إلى شركة ما 

مات مثل خدمات المحاسبين والقانونيين والمبرمجين وغيرها من خد ،في بلد آخر

وقد قامت بالفعل كبرى الشركات البرمجية بافتتاح مكاتب رئيسية لها  ،األعمال األخرى

ريالنكا( تقوم بتلك الخدمات  لرخص األيدي العاملة  في الدول النامية )مثل الهندوس

فيها حيث بدأت العقول المهاجرة من هذه البلدان تعود إلى مواطنها األصلية بعد أن 

ى أن ذلك سيوفر الكثير من التكاليف. وهذا بالفعل ما قامت به وجدت الشركات الكبر

شركات )مايكروسوفت( المنتجة لبرامج الكومبيوتر .وفي جزيرة) فيجي( أعلن عن 

تأسيس شركة معالجة بيانات هناك تنحصر أعمالها في معالجة بيانات شركات الطيران 

 األمريكية فقط .

 تقنية  فرع الثاني : األبعاد المتصلة بنقل ال

يمكن أن يكون الوصول إلى التقنية موضوعاً رئيسياً لتطوير التجارة اإللكترونية         

القوُل بأن التجارة اإللكترونية بحد ذاتها تؤدي  الخطأولكن من  ،في البلدان النامية 

إال أن البلد الذي يعمل في  ،بالضرورة إلى نقل التقنية من البلدان المتقدمة إلى النامية

تطبيقات التجارة اإللكترونية سيحصل بالضرورة على المعرفة المطلوبة للقيام بمثل 

و كلما تطورت التجارة االلكترونية في بلد ما ، أثر ذلك على تطور تقنية  هذه التجارة.

المعلومات في ذلك البلد . و من المرجح أن يجتذب البلد الذّي يشجع استخدام التجارة 

رات األجنبية في القطاعات المتصلة بتقنية المعلومات ، يضاف االلكترونية االستثما

إلى ذلك أنه من المحتمل أن ترى الشركات في الدول المتقدمة فرص الوصول  

لألسواق في البلدان النامية مشجعة لنقل بعض التقنية كي تكون قادرة على استكشاف 

 الفرص المتاحة في السوق .

 



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 101 

 المطلب الخامس : تأثير التجارة االلكترونية : 

لم تعد التجارة االلكترونية من األحالم المستقبلية كما كان في القرن الماضي ،         

فهي تتم اآلن بصورة ناجحة و خاصة في الدول المتقدمة تكنولوجيا . حيث تعتبر كّل 

ه التجارة ، في مفهومها و تحقيقها من الواليات المتحدة ، اليابان وأوروبا هي القائدة لهذ

فهي تتطّور بصورة  سريعة لديهم  خاصة مع ازدياد االستثمارات المباشرة في 

تكنولوجيا االتصاالت و تقنية المعلومات ، و بعد إتاحة االنترنت في كّل مجال بعد ما 

ا كان قاصرا على هيئة حكومية واحدة فقط . وبالتالي النمّو السريع لالنترنت طبع

سيؤثر بدوره على درجة فاعلية التجارة االلكترونية التّي ستكون في المستقبل السمة 

السائدة للمجتمع التجاري في المجتمعات ككل سواء كانت عربية أو غير عربية ، حيث 

ستحاول الشركات استغالل ّكل إمكانياتها في التجارة االلكترونية ، مما سيؤدي بدوره 

تجارية على مجتمعات العالم بصورة تفوق ّكل توقعات العمالء و إلى  تقدم العمليات ال

 المستهلكين ، من حيث تعريف و تحديد السوق أو خلق أسواق جديدة بأكملها.  

و بالتالي فالتأثير اإلجمالي على أسلوب الحياة سوف يشمل كّل أمور الحياة و         

لتجارة االلكترونية تأثير على عدد سوف يكون ملحوظا خالل األعوام القادمة القليلة و ل

 كبير من األنشطة التجارية نذكر منها : 

 التسويق ، المبيعات و ترويح المبيعات . -

 خدمة ما قبل البيع ، العقود . -

 التمويل و التأمين . -

 المعامالت التجارية : الطلب ، التوزيع ، الدفع . -

 خدمة و صيانة المنتج .  -

 والخاصة .استخدام الخدمات العامة  -

 النقل . -

فمن المتوقع أن تؤثر التجارة االلكترونية تأثيرا كبيرا و سريعا على الشكل التنافسي 

 للسلع و على شكل األسواق وشكل حركة األفراد في األسواق التقليدية للسلع .

 

 المبحث الثالث : التجارة االلكترونية قضية بقاء لمن يسعى للتطور الرقمي 

 

 مراحل التحول إلى عالم التجارة االلكترونية المطلب األول : 

إال أنها  ،لم يسمع الناس بعبارة التجارة  االلكترونية إال منذ بضع سنوات فقط        

بدأت منذ بضعة عقود على شكل شبكات المعلومات االلكترونية  

Electronicfundstransfer(وكذلك من خالل التحويالت االلكترونية .EDI )

Electronic Date Interchange وكلنا يعلم أن شركات الطيران كانت منذ سنوات .

تستخدم أجهزة    وشبكات الكمبيوتر البدائية التّي يسرت متابعة األعمال و المعامالت 
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بشكل هائل .   وهذه األشكال األولى من التعامالت االلكترونية كانت محدودة النطاق ، 

و كانت تتم بنظم معينة للمعلومات مقتصرة على أصحابها و ذات إجراءاتها المعقدة 

 فضال عن كونها مكلفة لذلك كان انتشارها محدودا .

إن النمّو الحقيقي في التجارة االلكترونية كان في السنوات الخمس األخيرة قد         

 غير مبادئ التجارة الداخلية و الخارجية . إذ آخر التطورات الحديثة في هذا المجال

 (1)كان على النحو التالي :

أصدر الرئيس األمريكي اإلطار المتكامل لمشروع البنية التحتية : 1119في ماي 

للمعلومات الكونية راسما فيها مستقبل التجارة االلكترونية التّي تقودها أمريكا دون 

 منازع .

تجارة تقدمت أمريكا إلى المنطقة العالمية للتجارة لطلب إدراج ال :1119في مارس 

االلكترونية على جدول األعمال للتفاوض على اتفاقية متعددة األطراف حولها وقدمت 

 مشروعا لذلك الغرض .

صدر عن المنطقة العالمية للتجارة إعالن عن التجارة االلكترونية : 1119في ماي 

الكونية و قرر المؤتمر الوزاري في دورته الثانية حث المجلس العام على وضع 

ل متكامل لدراسة الجوانب المتعلقة بالتجارة الخاصة بالتجارة االلكترونية برنامج عم

أخدا بعين االعتبار اآلثار االقتصادية و المالية و احتياجات الدول النامية و تقديم تقرير 

 عن سير العمل إلى الدورة الثالثة .

عمل التجارة وضع المجلس العام للمنطقة العالمية للتجارة برنامج :  1119في سبتمبر 

االلكترونية لكل من مجلس  التجارة في الخدمات و مجلس التجارة في السلع و مجلس 

 الترييس و مجلس لجنة التجارة   والتنمية في المنطقة.

قدمت المجالس األربعة تقريرها عن اتفاقية التجارة االلكترونية إلى : 1111في ماي 

 المجلس العام في المنطقة .

انعقد المؤتمر الوزاري في دورته الثالثة في سياتل و كان :1111في سبتمبر 

وضع قانون النموذجي  1996الموضوع على جدول أعماله كما ال تنسى أنه في سنة 

للتجارة االلكترونية لتستعين به الدول في صياغة قوانينها الوطنية و تعمل حاليا على 

 صياغة قانون نموذجي حول التوقيع االلكتروني أيضا .

 مطلب الثاني : تطور التجارة االلكترونية في العالم  ال

يتطور حجم التجارة االلكترونية بصورة تفوق توقعات كّل الدراسات و البحوث         

و التنبؤات ، و هذا بالموازاة  مع التطور و النمو المطرد الذي تشهده شبكة األنترنيت 

العالمية في عدد مستخدميها    و تطور هياكلها ) أنظر الفصل األول( حيث لوحظ أن 

ين األرقام الصادرة  أو المنشورة من جهات ودراسات مختلفة عن هناك تفاوتاً كبيراً ب

                                                 
 /http://www.wetan.com، موجودة يف املوقع اإللكرتوين : 2000أكتوبر  10-9جريدة الوطن، (1)

http://www.wetan.com/
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حجم التجارة اإللكترونية خالل الفترة الزمنية الحالية. وقد أدى هذا التفاوت في األرقام 

سواء كان في الماضي      أو الحاضر  ،إلى عدم وجود رقم محدد لحجم هذه التجارة 

دار عدة مراجعات للتنبؤات تتفاوت من وكذا لجوء المؤسسات إلى إص ،أو المستقبل 

غير أن كل هذه الهيئات والمؤسسات تتفق على أن زيادة عالية قد  ،إصدار إلى آخر

وستشهد في السنوات القادمة تطوراً معتبراً ؛ إذ  ،تحققت في مجال التجارة اإللكترونية 

ليون دوالر م 350تشير التقديرات إلى أن حجم هذه التجارة من المتوقع أن يصل إلى 

مليار  1.2بينما أشارت التقديرات األخرى إلى أنها سوف تبلغ نحو  ،م  2002في عام 

في حين تشير التقديرات الصادرة من االتحاد األوروبي إلى أن حجم التجارة  ،دوالر 

مليون 7بين مؤسسات األعمال التي تمت خالل شبكة األنترنيت  قدرت بحوالي 

(. وأشارت  EUROبية الموحدة قبل استبدالها باليورو)( العملة األوروECUإيكو)

سوف تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات إلكترونياً بين  2002التقديرات أنه بحلول عام 

وأنه من المتوقع أن تصل العوائد المختلفة من شبكات  ،مليون إيكو 300الشركات نحو

 مقدار مليار دوالر. 2001االتصال بحلول عام 

ن تقديرات أخرى على شبكات األنترنيت تشير إلى أن عدد مستخدمي وإ        

م. ومن 2000مليون في جانفي 242األنترنيت على المستوى العالمي قد قدر بنحو 

ونهاية عام  2000مليون مستخدم بحلول عام  349،490المتوقع أن يبلغ هذا العدد نحو

وأنه بحلول  ،م 2005ة عام مليون مستخدم نهاي765وزيادة عن   ،م على التوالي2002

م سوف يبلغ عدد مستخدمي األنترنيت في الواليات المتحدة ثلـُث عدد 2002عام 

 مستخدمي األنترنيت في العالم .

دول مستخدمة لألنترنيت على مستوى  10وفيما يلي جدول يبين أهم وأكبر          

ً لبيانات االتحاد الدولي 2002و 1992العالم خالل عامي  للبيانات  طبقا

International data corporation والذي يتبين فيه أن الصين سوف تصبح من 

 م. 2002أهم الدول العشر في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 104 

 دول مستخدمة لألنترنيت على مستوى العالم 11( : أهم وأكبر 6جدول رقم )

 (.2112-1119)عامي 

 طبقا لبيانات االتحاد الدولي للبيانات.

 العدد بالمليون شخص. مالحظــة:

2002 1992 

عدد 
 المستخدمين

عدد  الترتيب الدولة

 المستخدمين

 الترتيب الدولة

الواليات  154’6
 المتحدة

الواليات  70’1 1
 المتحدة

1 

 2 ألمانيا 10’3 2 ألمانيا 32’9

المملكة  2’9 3 اليابان 23’3
 المتحدة

3 

المملكة  23’0
 المتحدة

 4 اليابان 2’2 4

 5 فرنسا 4’0 5 فرنسا 23’0

 6 كندا 4’0 6 إيطاليا 13’2

 9 أستراليا 3’4 9 كندا 12’3

 9 إيطاليا 3’1 9 الصين 9’4

 1 السويد 2’5 1 هولندا 7’6

 11 هولندا 2’5 11 أستراليا 5’2

 ARP. 1999 International data corporation:  المصدر

التي أجرتها عدة هيئات ومؤسسات  ،إلى هنا فقد خلصت بعض الدراسات        

ومكاتب على أن توسع استخدام اإلنترنيت والتجارة اإللكترونية يستحق أن يوصف 

 ،ذلك أن وتيرة النمو هذه ال توحي بالتباطئ .بالتوسع الشهابي )النيزكي( الفائق السرعة

وكذا أوساط أخرى خاصة  ،بل أن معطيات وتقديرات حديثة نشرتها مصادر إعالمية

حيث أن التقديرات والتنبؤات تتحدث عن  ،تؤكد ما ذكرناه 99 ،92 ،97في السنوات 

ومنه الجدول التالي خير برهان  ،تطور مستمر لألنترنيت وبالتالي التجارة اإللكترونية

 لذلك :
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 ( : تقديرات حول حجم تطور التجارة اإللكترونية)بمليار دوالر أمريكي(9جدول رقم )

 

تقديرات بداية  source المصدر:                        

 1119سنة 

تقديرات نهاية 

 1119سنة 
IDC : international data corporation  

 مؤسسة االتحاد الدولي للبيانات
في عام  430

2002 

في عام  1000

2002 

في عام  Forrester Research 330مكتب :                     

2002 

في عام  3200

2003 
OMC : Organisation International de 

Commerceالمنظمة العالمية للتجارة 
في عام  300

2002 

 

- 
US Department of commerce (EU) 

 دائرة التجارة للبيت األبيض األمريكي
في عام  300

2002 

 

- 
 Documentation française ;problème économique ;N°2622المصدر : 

23 juin 1999، p27. 

 

 (1)موزعا حسب القارات 2114( : حجم التجارة اإللكترونية لعام 15شكل رقم )

 )تريليون دوالر أمريكي(

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 كتيب "التجارة اإللكرتونية يف اململكة...انطالقة حنو املستقبل"،  1)(

 http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.aspيوجد ابملوقع اإللكرتوين :     

1

2

3

4

5

 

 أمريكا الشمالية        

 3.5                      1.6آسيا                                         

 أوروبا      

 1.5أمريكا الجنوبية                                     

 أخرى      

                                                        1.192   1.162 

 تريليون 6.94المجموع :            forresterResearchالمصدر : 

 

 

http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp
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حسب توقعات مراكز  2113لعام ( : حجم التجارة اإللكترونية المتوقع 16شكل رقم )

 (1)األبحاث

 )بليون دوالر أمريكي(

 
 ا

 
 لمصدر : شركات األبحاث.ا

 

إذن يعزي هذا التضارب في األرقام و التفاوت في التقديرات إلى عدة حقائق         

 (2)التّي كانت السبب في هذا التفاوت الكبير والتّي أهمها :

   .عدم وجود تعريف دقيق واضح ومحدد للمفهوم المتكامل للتجارة االلكترونية

اء باقي المعامالت فهل إتمام التعاقدات من  خالل البريد االلكتروني و إجر

بالطرق التقليدية هو جزء من التجارة االلكترونية أو جزء من المعامالت 

 التجارية العادية .

  عدم القدرة على المتابعة الدقيقة لحجم األعمال التّي تتم إلنهاء المعاملة التجارية

ى بمعنى : ماهي المعامالت التّي يتم  تسجيلها من خالل المعامالت و إضافتها إل

 حجم التجارة االلكترونية .

                                                 
 ،كتيب "التجارة اإللكرتونية يف اململكة...انطالقة حنو املستقبل"(1)
 http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.aspيوجد ابملوقع اإللكرتوين :     

 
 http://www.t1t.net/99s.htmمن املوقع اإللكرتوين :  (2)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

4 3 2 1 4 3 2 1

$ 
                                    4511 

 

1) e-Marketer 

2) IDC 

3) Forrester High                                                                                     3211 

4) Pooston consulting group 

 

 

 

     1214    1319 

1111 

 

19    111    191 

 

 مراكز

 األبحاث

              2113                    2112 

http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp
http://www.t1t.net/99s.htm
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  تنوع مجاالت األنشطة التّي تتم عبر الشبكة و التّي تخضع لمفهوم التجارة

االلكترونية الشامل كالتعامالت المالية و المضاربة على األسهم و ما إلى ذلك 

 من أنشطة مالية .

ور التّي تشهده و بالتالي لتبقى هذه اإلحصائيات و األرقام تعبيرا عن التغيير و التط    

 التجارة االلكترونية عبر العالم كونها  مرشحة لتصبح أحد محركات االقتصاد العالمي .

 المطلب الثالث :  تطور حجم التجارة االلكترونية في العالم العربي 

تتشابه التجارة االلكترونية العربية ، مع العالمية في معظم خصائصها ، لكنّها         

جة تطورها ، إذ تعتبر أدنى من العالمية ، إذ يرتبط  نمو التجارة تختلف من حيث در

االلكترونية العربية بنظيرتها العالمية من جهة،و بمستوى التطور االقتصادي و التقني 

و التقاليد االجتماعية السائدة في البلدان العربية من جهة أخرى .إذن من الواضح أن 

ستوى العالم كبير جدا و من هنا كان الزما على التطور في التجارة االلكترونية على م

الدول العربية أن تحاول أن تتقدم في هذا المجال و لكن مازالت اإلحصائيات العربية 

ضئيلة جدا بالنسبة لباقي دول العالم نظرا التساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية فيما 

قة انتشار التجارة االلكترونية في بينها و بين دول العالم. و من أهم عوامل تأخر و إعا

 البالد العربية نلخصها في الجدول الموالي :

( : أهم عوامل تأخر وإعاقة انتشار التجارة اإللكترونية في البالد 9الجدول رقم )

 العربية

 متاجر عربية إلكترونية النسـب السـبب

www.diwan.com 

www.qcc.org.sa 

www.sakhr.com 

www.tastmeem.com 

www.sindibad.com 

www.neeiwafurat.com 

 

 متاجر إلكترونية عالمية 

www.compacappliance.com 

www.amazone.com 

www.babycenter.com 

في الدفع من عدم توفر شروط األمن 

 خالل األنترنيت

96% 

 %71 عم انتشار األنترنيت بشكل كاف

عدم تقبل مستخدمي األنترنيت لفكرة 

 الشراء من خالل المواقع

43% 

ارتفاع تكلفة إقامة وإدارة المواقع 

 التجارية

29% 

 %14 بطء شبكة األنترنيت

 %14 أسباب أخرى

 commerce.htm-http://www.qcc.org.sa/eالمصدر : 

لكن رغم كّل هذه الحواجز ، تشير بعض المؤشرات إلى تزايد قدرات العالم         

مليون دوالر 11’5العربي في هذا المجال، حيث وصل حجم التجارة االلكترونية من 

مع زيادة مستمرة خالل عامي  1999دوالر عام مليون 50الى 1997عام 

 2002و.2001

http://www.diwan.com/
http://www.diwan.com/
http://www.qcc.org.sa/
http://www.qcc.org.sa/
http://www.sakhr.com/
http://www.sakhr.com/
http://www.tastmeem.com/
http://www.tastmeem.com/
http://www.sindibad.com/
http://www.sindibad.com/
http://www.neeiwafurat.com/
http://www.neeiwafurat.com/
http://www.compacappliance.com/
http://www.compacappliance.com/
http://www.amazone.com/
http://www.amazone.com/
http://www.babycenter.com/
http://www.babycenter.com/
http://www.qcc.org.sa/e-commerce.htm
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و لو أوردنا بعض اإلحصائيات لنجد أن مستخدمي االنترنت بالدول العربية يبلغ         

 %22فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد مستخدمي االنترنت يبلغ  0%’6

بهذا المجال أوجدت البنية التحتية من تعداد السكان  و تفسير ذلك أن الدول المتقدمة 

القوية و بأسعار في متناول الجميع ،   و هكذا نرى الفرق الشائع بين الدول العربية و 

الدول المتقدمة في نسب مستخدمي االنترنت و مثال ذلك دولة اإلمارات العربية 

،  %5’5الكويت  ،%02و تليها لبنان  % 10’2المتحدة تتربع برأس القائمة  بنسبة 

من تعداد  %0’2و تأتي المملكة العربية السعودية و دولة مصر بنسبة  %2األردن 

مليار 90السكان و لتطوير شبكات االتصال بالدول العربية سوف تنفق الدول العربية 

 (1)دوالر خالل العشر السنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال .

 

اإللكترونية في الشرق األوسط)بليون دوالر (: توقعات حجم التجارة 19شكل رقم )

 (2)أمريكي(.

 

 
 click 2Advertisingالمصدر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 نوفمرب  4وأسباب أتخرها يف الدول العربية"، بقلم صالح الثبيت،  مقال : "ثورة املعلومات 1)(

 http://www.arab.com/showak.php. واملوجود ابملوقع اإللكرتوين : 2002           
 http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.aspمن املوقع اإللكرتوين :  (2)و (3)
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http://www.arab.com/showak.php
http://www.commerce.gov.sa/ecomm/book.asp
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معدالت نمو أعداد المشتركين في األنترنيت في العالم العربي)حتى : ( 19رقم )شكل 

 (3)(2111فبراير

 
تعتبر  ،ي العالم العربيكل هذه المعطيات توضح بأن حجم التجارة اإللكترونية ف        

من أضعف النسب مقارنة مع حجمها لدى دول العالم. وهذا ألسباب تتعلق أكثر بتخلف 

وضعف الوتيرة التي تم بها الدخول إلى غاية يومنا  ،دخول األنترنيت إلى العالم العربي

واالهتمام باإلصدارات  ،هذا. حيث يغلب على المستخدمين اقتصارهم على المراسالت

لكن تظل  ،تعلقة بالموسيقى وما يرتبط بها. باإلضافة إلى االستخدامات األكاديميةالم

التجارة اإللكترونية بعيدة عن اهتمامات العرب. وأكبر دليل على ذلك هو عدم التفكير 

 -الوطن العربي–حتى في سن قوانين تنظم تجارة تكاد أن تكون غريبة عن هذا العالم 

 ا متمسك بطرق تقليدية بحتة في تجارته.الذي ال يزال إلى يومنا هذ

 

  revenue generatedInternetالمطلب الرابع : تطور عائدات التجارة اإللكترونية  

 Active Media Researchتوضح اإلحصائيات الصادرة عن شركة         

Group  والموضحة بالجدول التالي. تبين التطور الكبير في  ،1999الصادرة في عام

مليون 3والذي بلغ أقل من  ،1996حجم التجارة اإللكترونية المحقق فعليا من عام 

مثل. وتصل تقديراتها إلى  22بزيادة  ،مليون دوالر24بلغ حوالي  1992دوالر. وعام 

لتكون الزيادة  ،رمليون دوال1234إلى  2002أن حجم التجارة اإللكترونية سيصل عام 

 مثل. 400سنوات أكثر من 6في 
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 2112-1116(:  عائدات التجارة اإللكترونية غي العالم خالل فترة 1جدول رقم )

 القيمة : بالمليون دوالر.

 

 2002 2000 1992 1996 البيان

 1234 377 74 2،9 عائدات التجارة اإللكترونية 

 

 IDC :International Dataوقد أوضحت دراسة لمؤسسة المعطيات العالمية)  

Corporation)،  التطور المثير لحجم التجارة اإللكترونية 2000والصادرة في عام .

إلى  2003وتتوقع الدراسة أن حجم التجارة اإللكترونية سيصل في عام  ،المحقق فعليا

 الموالي : مليار دوالر. كما هو موضح في الشكل1200

 

 

 : تقديرات حول حجم التجارة اإللكترونية (11رقم ) الشكل

 
Source : Revue de Moci « le défi de commerce électronique »N°1432، 9 

mars 2000. p24 

على مجمل  ،B to Bوتستحوذ التجارة اإللكترونية في شكل ما بين المؤسسات         

من الحجم اإلجمالي للتجارة  %20عائدات التجارة اإللكترونية. حيث تمثل أكثر من 

 كما هو موضح في الشكل السابق. ،اإللكترونية

 في فجر التجارة اإللكترونيةالمطلب الخامس : توقعات 

 ،هناك الكثير من المناقشات وسط مجموعة من الخبراء حول التجارة اإللكترونية        

والقسم اآلخر  ،فهم منقسمون إلى قسمين. قسم يرى المستقبل كله في التجارة اإللكترونية

ين يرى أنها فقاعة صابون ما تلبث أن تتالشى. ونحن بدورنا نقف في المنتصف ب

ونقول أن هناك تغيير جدري للتجارة العالمية قادم بقوة وسوف يقلب الكثير  ،الجانبين

حتى يصل إلى مرحلة النضوج  ،من الموازين. ولكن يحتاج الكثير من الجهد والوقت
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والتطبيق العلمي السليم. والكل قد علم بالهزة العنيفة في أسواق البورصة ألسهم التجارة 

. حتى وصل 2002ت تقنية المعلومات في شهر أفريل لعام وشركا ،اإللكترونية

خالل أيام معدودة.  ،%20( إلى أكثر من NASDAK)االنخفاض في مؤشر ناسداك 

التي تقود التجارة  ،وذلك كنتيجة طبيعية للهجمة اإلعالمية الشرسة ضد المواقع

زة اإلعالم اإللكترونية مستغلة بعض الحاالت والتجارب الفاشلة. خاصة أن معظم أجه

ألنه اقتطع الكثير من دخل اإلعالنات وعدد كبير من  ،تتمنى زوال هذا األنترنيت

خاصة  ،المتابعين. وفي الحقيقة أنه من الطبيعي خروج بعض المواقع من حلبة المنافسة

وأننا نعيش فترة انتقالية وفترة حضانة لما هو قادم بقوة. وكذلك ال يعني سقوط بعض 

بل على العكس. هذا مؤشر إيجابي  ،بداية النهاية للتجارة اإللكترونيةمن هذه المواقع 

ولندع األرقام تتحدث عن نفسها ألنها خير شاهد  ،يدعم الخبرة والتعلم من األخطاء

 على الثورة القادمة. وإليكم أرقام المبيعات على شبكة األنترنيت :

 مليون دوالر 10: بلغت المبيعات 1997سنة 

 مليون دوالر 49بلغت المبيعات : 1992سنة 

 مليون دوالر  105: بلغت المبيعات 1999سنة 

 مليون دوالر 233: يتوقع أن تبلغ المبيعات 2000سنة 

 مليون دوالر  433: يتوقع أن تبلغ المبيعات 2001سنة 

 مليون دوالر 700: يتوقع أن تبلغ المبيعات 2002سنة 

 مليار دوالر1: يتوقع أن تبلغ المبيعات 2003سنة 

إال أنه  ،رغم كل هذه المؤشرات التي تبشر بمستقبل مشرق للتجارة اإللكترونية        

من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة. ولكن الشيء الوحيد المؤكد بأن التجارة 

 اإللكترونية وجدت لتبقى.
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 :المحور الثالثخالصة 
 

من خالله محاولة تحديد ماهية  ارتأينا ،لمحورإلماما بكل ما تقدم من هذا ا        

ومفهوم التجارة اإللكترونية رغم التضارب الكبير في تعريفها. إال أن معظمها يتفق 

أو تبادل  ،على أن التجارة اإللكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية البيع والشراء

ل شبكات كمبيوترية زمن ضمنها األنترنيت. أي أن هذا المنتجات والمعلومات من خال

من شأنه أن يضع هذه األخيرة على عتبة  ،األسلوب المستحدث من أساليب التجارة

تحول جدري. وذلك نتيجة للتقدم الهائل والمتواصل لتكنولوجيا المعلومات 

في سوق  وقدرة شبكة األنترنيت على تقليص الحواجز الجغرافية للعالم ،واالتصاالت

 إلكتروني عالمي موحد.

أنها  ،وكما خلصنا من خالل ما تقدم من دالالت رقمية حول التجارة اإللكترونية        

حققت أرقاما عالية وال تزال آخذة في النمو المتسارع. مما يبشر بخير كبير للتجارة 

خاصة للبلدان النامية. وهذا لما توفره وتضمنه التجارة اإللكترونية من  ،والتنمية

تقلل من وطء العقبات الجغرافية التقليدية وتسمح بقيام  ،فهي كما سبق الذكر ،فرص

إذ تمكن المؤسسات  ،عالقات مباشرة بين المورد والزبون. وبظهور منافسين جدد

ق الدولية. ورغم ذلك فإن أكبر أثر الصغيرة من أن تصبح منافسا ناجحا في األسوا

مما خلق فارق كبير  ،للتجارة اإللكترونية يقتصر حتى اليوم على بلدان العالم المتقدم

بينها وبين باقي العالم من شأنه يزيد الهوة اتساعا. ويضع بلدان العالم الثالث أمام 

والبيئة المالئمة  ،نيةتحديات كبيرة لتتأقلم مع هذا الشكل من التجارة )توفير البنية التق

 رفع المستوى المعرفي...(.    ،الزدهار التجارة اإللكترونية

ال شك أن التطور السريع للمبادالت التجارية اإللكترونية وانتشار استخدام         

قد أدى إلى ظهور العديد من االنشغاالت واإلشكاليات. والتي  ،األنترنيت عبر العالم

وهذا ما سنحاول استعراضه واستكشافه  ،التجارة اإللكترونيةتشكل عائقا أمام تطور 

 يالمحور الموالمن خالل 
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 المحور الرابع: أساليب التجارة االلكترونية و الحلول التامينية المتاحة له
 

 تمهيد:

 

ظاهرة  ،انتشرت خالل السنوات الماضية وبالتحديد خالل السنتين األخيرتين        

عالمية وهي التسوق اإللكتروني والشراء عبر األنترنيت في كل بلدان العالم المتقدمة. 

أدت إلى تغيير جدري  ،وبلغت مبيعات بعض المواقع األمريكية واليابانية أرقام فلكية

في هيكل التجارة وسوق الوظائف في تلك البلدان. وكانت هذه المبيعات نتيجة مباشرة 

ورخص األسعار وخلوها من الضرائب. ولكن السبب األقوى والخفي  لقوة اإلعالنات

هو اعتماد تلك المواقع على تكنولوجيا متطورة لتأمين سالمة  ،وراء هذه الظاهرة

وسرية المعلومات المطلوبة إلتمام عملية الشراء. مما زاد من الثقة بأمن وسرية 

 التعامالت الخاصة بالشراء على الشبكة.

أضحى تأمين المعامالت التجارة على شبكة األنترنيت من أهم قضايا  ،إذن        

ألن الصفقات التجارية التي تتم  ،التجارة اإللكترونية. والتي تقف عائقا أمام تطورها

بعد. أين ال تلتقي  عنعلى الشبكات الحديثة لالتصال والمعلومات تعتمد على البيع 

لة الراهنة ال تسمح تكنولوجيا األنترنيت من ففي الحا ،األطراف المعنية في مكان واحد

تأمين المعلومات الخصوصية المتعلقة بالمشتركين في حالة استخدامها دون نظم تأمين 

 وسرية خاصة.

 ،فالمعلومات خالل تنقلها عبر شبكة األنترنيت يمكن أن تفك ويقرأ محتواها        

بكة أو حواسب تابعة وكثيرا ما تطلعنا الصحف والمجالت عن خبر اختراق لش

وعمليات اختالس ألرقام  ،لمؤسسات وهيئات تحمل معلومات سرية وخصوصية

البطاقات البنكية واستعمالها ألغراض النصب واالحتيال. وهذا ما نجم عنه تردد 

أثناء تسوقهم على شبكة  ،المستهلكين وتخوفهم من إعطاء أرقام بطاقتهم البنكية

ونية مرهونة بتوفير واستخدام تقنيات تسمح بتأمين األنترنيت. فالتجارة اإللكتر

وكذا ضمان مصدر وسالمة المعلومة. ولذا فقد بدأت العديد من  ،المبادالت التجارية

مايكروسوفت  ،Mastercardماستركارد  ،visaالشركات العالمية والبنوك )فيزا 

Microsoft،  نتسكبNetscape، دد من ...( في وضع وتطوير مقاييس ومعايير وع

في مجال المعامالت التجارية  )*(األمن والخصوصية" ،"السريةأنظمة تسمح توفير 

 على شبكة األنترنيت. 

                                                 
 يقصد هبا : (*)
 السرية : هي إخفاء حمتوى الرسائل والبياانت بطريقة مناسبة متنع التعرف على حمتواها   خالل تداوهلا أو حفظها.    
حملتوى الرسائل والبياانت ضد حماوالت التغيري والتعديل  أو احملو  خالل كافة  مراحل التبادل  وضمان التأمني : هي دحقيق احلماية       

 التحقق  من شخصية كل من املرسل   واملستقبل.
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وسنحاول من خالل النقاط التالية إعطاء لمحة مختصرة عن مختلف الحلول         

التي القت شهرة ونجاحا  ،العملية والتطبيقية في مجال نظم السرية وتأمين المعلومات

 عالمي. وكذا التعرض ألساليب تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية.

  أساليب تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية والمحاسبة عنهاالمبحث األول : 

يتيح مباشرة النشاط إلكترونيا توفير العديد من النفقات والزمن المتعلقان بتبادل         

دات الورقية الرسمية المرتبطة بالنشاط التجاري. وفيما يتعلق بالتجارة العديد من المستن

 اإللكترونية فأنها يمكن أن تنفذ أو تتم من خالل نمطين أو بديلين أساسيين: 

  ، Electronic Data Interchange (EDI)( أنظمة تبادل البيانات إلكترونيا 1

( أنظمة التجارة علي األنترنيت )واجهات المحال على األنترنيت / وأنظمة تبادل 2

 Commerce on the Internet (Internetالبيانات إلكترونيا عبر األنترنيت( 

Storefronts/ EDI over the Internet)(1) ،ونتناول بإيجاز فيما يلي هذين األسلوبين .

ثاني بشأن المحاسبة عن التجارة اإللكترونية في ظل مع اإلشارة لموقف تنفيذ البديل ال

 األنظمة المحاسبية اآللية العربية والالتينية:

 electronic Data Interchangeالمطلب األول : أنظمة تبادل البيانات إلكترونيا

(EDI) 

كالفواتير  -يقصد بهذا البديل نقل البيانات المتاحة علي مستندات النشاط العادية          

من حاسب إلى حاسب آخر. ويستلزم تنفيذ ذلك توافر مستلزمات  –وأوامر الشراء 

، appropriate computer hardware and softwareمادية وبرمجيات مناسبة 

-valueت إلكترونيا بطريقتين: )أ( شبكة قيمة مضافة حيث يتم تنفيذ أنظمة تبادل البيانا

added network ب( شبكة خاصة( ،privatenetwork وفي الحالتين يتعين أن .

برمجيات  -المطبقة لهذا البديل لغرض تنفيذ التجارة اإللكترونية  –يتوافر بالمنشأة 

 communicationاتصال تتيح للحاسب التخاطب واالتصال من خالل رابطة اتصال 

link  مع حاسب آخر، وبرمجيات تتيح تحويل نمط البيانات كما هو متاح بنظام

 .EDI formatحسابات حاسب المنشأة إلى النمط األساسي لنظام 

 :Added Networks (VAN)-Valueالفرع األول : شبكات القيمة المضافة 

شبكة القيمة المضافة هي شبكة حاسب تقوم بتشغيلها شركة ثالثة. وبالنسبة         

 EDIلشركتين ينفذان التجارة اإللكترونية من خالل أنظمة تبادل المعلومات إلكترونيا 

علي حاسب  Electronic Mailboxفيكون لكل منهما صندوق بريد إلكتروني 
                                                                                                                                               

 اخلصوصية : ضمان أال يتم استخدام املعلومات والرسائل يف غري الغرض املرخص به من    
 صاحب املعلومة.                 

 
 اخلصوصية : ضمان أال يتم استخدام املعلومات والرسائل يف غري الغرض املرخص به من    

 صاحب املعلومة.                 
 

)1(J. L. Boockholdt، Accounting Information Systems: Transactions Processing  and 

Controls (New York: Irwin/McGraw-Hill، 1999)، pp. 270-271. 
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بتبادل البيانات  VAN. ويقوم حاسب VAN الشركة التي تمتلك شبكة القيمة المضافة

بين صناديق البريد اإللكترونية للشركات علي الشبكة. ويطلق علي هذا النوع شبكات 

غالبا ما توفر خدمات أخرى باإلضافة   VANالقيمة المضافة الن الشركة صاحبة 

 لهذه الخدمة. ويوضح الشكل التالي أسلوب عمل شبكة القيمة المضافة:

 أسلوب تبادل البيانات إلكترونيا من خالل شبكة القيمة المضافة ( : 21)شكل رقم 

 

 المستهلك                                     المورد                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة القيمة المضافة                              

 www.mstawfik.7p.com:  المصدر

 

وتمثل شبكات القيمة المضافة بديل مكلف للشركات، وذلك نظرا ألن الشركة صاحبة  

 شبكة القيمة

 المضافة تحمل الشركات المستخدمة بنفقات تشغيل مرتفعة. 

 

 

 برامج التطبيقات 
Application Software 

 )مثال: المشتريات(

 برامج التطبيقات 
Application Software 

 )مثال:اوامر الشراء(

 برمجيات الترجمة واالتصاالت
Translation and 

Communication Software 

 برمجيات الترجمة واالتصاالت
Translation and 

Communication Software 

 صندوق البريد االلكتروني
Mailbox 

 صندوق البريد االلكتروني
Mailbox 

http://www.mstawfik.7p.com/
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 :Private Networksالفرع الثاني : الشبكات الخاصة 

طبقا لهذا البديل فان شركتان يرغبان في تبادل البيانات إلكترونيا ألغراض         

يقوما بإنشاء   -ال يستخدمان شبكات القيمة المضافة  -تنفيذ التجارة اإللكترونية 

التي  data formatالشبكات الخاصة بكل منهما، بحيث يتفقان علي نمط البيانات 

ي كثير من األحيان تستخدم شركة صغيرة ستستخدم في التبادل بينهما. وف

طورتها شركات كبري، بحيث  translation softwareبرمجيات مترجمة 

 تضمن أن يكون تبادل البيانات إلكترونيا متوافقا مع شركات األنظمة الكبرى. 

وبصفة عامة يمكن القول أن تبادل البيانات إلكترونيا يستلزم برمجيات         

مكلفة، وله العديد من المشاكل التي ترتبط بسبل تحقيق  EDI Softwareمتخصصة 

ضوابط الرقابة الالزم توافرها في العمليات المتبادلة، وعدم توافر نمط موحد متفق 

 Controllingthe transactions and theعليه بشأن فورمات البيانات المتبادلة 

lack of standard data formatsلتالي انسب للمنشآت . ولهذا يعتبر النظام ا

 عموما )باستثناء كبيرة الحجم نسبيا(.

( EDIالفرع الثالث : المزايا التي يوفرها استخدام نظام التبادل اإللكتروني للوثائق)
(1) 

نجمع على أن هذا األخير يحقق مزايا  ،EDIإلماما لكل ما تطرقنا إليه فيما سبق لـ

فباإلضافة إلى المزايا  ،باستخدامه متعددة لمؤسسات األعمال والشركات التي تقوم

المتعلقة بخفض التكلفة الناتجة عن تقليل األعباء في إتمام المعامالت فهناك المزايا 

 التالية :

 المزايا على المستوى االستراتيجي : -أ   

 .تحقيق دورة تجارية في وقت أقل 

 ( إمكانية تطبيق نظم خاصة باإلنتاج الموقوتjust in time.) 

  كفاءة العمليات اإلنتاجية والتجارية.زيادة 

 .إمكانية كسب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين 

  زيادة القدرة التنافسية للشركة وباألخص في مواجهة المؤسسات الجديدة

 الداخلة حديثا لألسواق

 .إمكانية عمل تجمعات اقتصادية متكاملة تحقق حد أدنى من حجم األعمال 

 المزايا العملية المباشرة : -ب   

 تقليل فترة  ،خفض التكاليف ويشمل ذلك تكاليف استخدام الورق وتكاليف البريد

 مراجعة. ،طباعة ،تقليل تكلفة عمليات الحاسب اآللي)إدخال ،بقاء المخزون

 .تحسين التدفقات النقدية للشركة 

 .زيادة معامالت األمان وتقليل األخطاء 

 بين الشركات. ضمان وتأكيد المعامالت 

 المزايا غير المباشرة : -جـ   

                                                 
 79k-http://www.t1t.net/99s.htmمن املوقع اإللكرتوين : (1)

http://www.t1t.net/99s.htm-79k
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 .تحسين صورة المؤسسة 

 .زيادة المنافسة 

 .زيادة حجم عالقات المؤسسة التجارية 

 األنترنيتالمطلب الثاني : أنظمة التجارة على 

تتخذ التجارة على االنترنيت أشكال عديدة، فالعديد من الشركات العالمية لها مواقع     

علي شبكة الويب بحيث تستخدم صفحاتها لبيع منتجاتها للجمهور. من ناحية أخرى فأن 

المنشآت الصغيرة التي ال يمكنها أن تتحمل التكاليف العالية ألنظمة تبادل المعلومات 

ك إلنشاء مواقع على شبكة المعلومات الدولية من خالل إقامة وحدة إلكترونيا تلجأ كذل

ومن خاللهما يمكن لها  Home Pageوصفحة رئيسية  Web Server"ويب خادم" 

التعامل مع العمالء والعمالء المرتقبين والموردين وغيرهم على مستوى العالم. وفي 

ة اإللكترونية من خالل "أنظمة هذا الشأن يمكن أن توجد األنماط التالية لتنفيذ التجار

 ":األنترنيتالتجارة على 

 Internet Storefrontsاألنترنيتالفرع األول : واجهات المحال علي 

يمثل هذا النمط الوضع األكثر شيوعا للتجارة اإللكترونية. وفي هذا الشأن يقصد              

منشأة تجزئة تستخدم صفحة الويب  Internet Storefrontاألنترنيتبواجهة المحل على 

في بيع المنتجات. وتلجأ العديد من شركات التجزئة إلى  –بدال من المتجر العادي  –

باإلضافة لوجود المتجر ذاته. البعض اآلخر من الشركات لها  أنترنيتإنشاء واجهة 

ونظرا الن (. Amazon.com)مثل أنترنيتنجاح بيعي ضخم فقط على مستوى واجهة 

تعرض وتبيع  أنترنيتهذه المنشآت ال تعرض )عرض فعلي( لمنتجاتها، فإن واجهة 

مدى واسع من المنتجات مع تحملها لقدر محدود من نفقات التشغيل، التي تقل كثيرا 

عن تكاليف تشغيل الفعلية لمتجر حقيقي. من ناحية أخرى يتيح هذا البديل لتلك المنشآت 

السداد من  أنترنيتميل وبسعر منخفض. وتقبل معظم واجهات تقديم خدمات افضل للع

 خالل بطاقات االئتمان وبغيرها من سبل السداد النقدي العديدة المستحدثة.

 EDI over theاألنترنيتالفرع الثاني : أنظمة تبادل البيانات إلكترونيا عبر 

Internet. 

شبكات القيمة المضافة قد تتغلب المنشآت علي كل من صعوبات وتكاليف           

VANS  وإنشاء شبكات خاصة لتبادل البيانات إلكترونياPrivate EDI networks 

كأداة لنقل العمليات إلكترونيا. وفي هذا  األنترنيتوذلك من خالل استخدام شبكة  -

تعتبر اقل  األنترنيتالشأن فإن أنظمة تبادل المعلومات إلكترونيا المعتمدة على 

كفاية واقل أمنا من الشبكات الخاصة، إال أنها من ناحية أخرى تكون اكثر سهولة 

مع المستخدم وتتاح لمدى  Interactiveفي االستخدام واكثر قدرة علي التفاعل 

أوسع من المستخدمين. من ناحية أخرى فأن بعض المنشآت تلجأ إلى استخدام 

العادية لتنفيذ العديد من أنواع  األنترنيتة مع شبك "Intranetsاألنترنيتشبكات "

التجارة اإللكترونية. كذلك تستخدم شركات أخرى صفحات الويب لتلقي الطلبات 

وإرسال عروض السعر وتلقي أوامر الشراء والرد علي استفسارات العمالء 

وغيرها. ومع تطور في سبل التحقق من شخصية المستخدمين والحفاظ على أمن 
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مالت سيزيد اتجاه استخدام بديل تبادل البيانات إلكترونيا عبر وسرية التعا

 .األنترنيت

المطلب الثالث : المحاسبة عن التجارة اإللكترونية في ظل أنظمة التجارة على 

 األنترنيت

يمكن أن تتم المحاسبة آليا عن عمليات التجارة اإللكترونية طبقا لثالثة أساليب         

 )على األقل( كالتالي:

 الفرع األول : من خالل األنظمة اآللية المحاسبية الحالية التي تعمل باللغة العربية

إذا كانت األنظمة اآللية المحاسبية الحالية تمثل برامج تطبيقات محاسبية         

AccountingApplications Software  تم تطويرها محليا، فقد يتوافر بها عارض

يفضل تواجده  –وجد هذا المتصفح أو لم يوجد . وسواء األنترنيتلمتصفح شبكة 

أوال بأول ضمن البرنامج  األنترنيتإلمكان متابعة موقع الشركة اإللكتروني علي شبكة 

التطبيق ليشمل حسابات  Chart ofAccountsفيتم تطوير الدليل اإللكتروني لحسابات  –

لكترونية. وعقب إجراء اإليرادات والمصروفات )باألستاذ العام( المتعلقة بالتجارة اإل

هذا التطوير يمكن مباشرة إجراء قيود اليومية المتعلقة بالمحاسبة عن كل عمليات 

التجارة اإللكترونية. ويقترح تطوير نظام تقارير قوائم الدخل بالتطبيق ليعرض نتائج 

 التجارة اإللكترونية بقسم مستقل بها)ضمن دخل األعمال الرئيسية المستمرة(.

ويعرض الباحث)د. محمد شريف توفيق( في األشكال الثالثة التالية بعض         

الذي طوره الباحث  - (1)أوامر نظام المحاسبة المالية الكامل على الحاسب اآللي

حيث تعرض: الشاشة االفتتاحية للبرنامج، طلب  –األنترنيتوالمعروض على شبكة 

داخل التطبيق، باإلضافة إلى بيان طلب  من Internet Explorerأنترنيتتشغيل متصفح 

 إضافة حساب "إيرادات التجارة اإللكترونية" لدليل حسابات األستاذ العام بالنظام اآللي:

                                                 
لتايل علي شبكة االنرتنت:  ايرجي مراجعة موقع الباحث ابلعنوان  –ملزيد من التفاصيل عن نظام احملاسبة املالية علي احلاسب االيل 1)(

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm
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 ( الشاشة االفتتاحية للبرنامج4الصورة رقم )

 

 
 http://mstawfik.tripod.com/sherif.htmالمصدر : 

 

 ت من داخل البرنامجي( : طلب عرض متصفح انترن5الصورة رقم )

 

 
 المصدر : نفس المصدر السابق

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm
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( : إنشاء حساب أستاذ عام بدليل حسابات النظام: "حـ/ إيرادات 6الصورة رقم )

 441التجارة اإللكترونية" برقم 

 

 
 المصدر : نفس المصدر السابق

 

 واألنظمة اآللية المحاسبية الالتينية الحالية األنترنيتالفرع الثاني : من خالل 

تتيح بعض األنظمة المحاسبية اآللية الالتينية التي طورتها بعض شركات         

 األنترنيتبرمجيات المحاسبة العالمية إمكانية التكامل مع مواقع محددة علي شبكة 

بحيث توفر إمكانية التجميع والتقرير عن النفقات إلكترونيا، بما فيها نفقات التجارة 

اإللكترونية. فعلى سبيل المثال تتيح برامج وموقع شركة 

Peachtree(www.peachtree.com)  إمكانيةAutomating expense report process 

witheExpense، the Web-based expense management software  وذلك

ويتم ذلك من خالل  -بالتكامل مع البرامج المحاسبية للشركة 

. ويجدر اإلشارة إلى إن هذا البديل قائم  www.bizexpense.com/peachtree.htmموقع

Peachtree  ،(2 )توافر التطبيق المحاسبي األصلي من شركة  (1)علي اعتبارات 

 يقتصر في المحاسبة علي جانب النفقات فقط..

 

 

 

http://www.bizexpense.com/peachtree.htm
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   الفرع الثالث :  ضرورة تطوير تطبيقات محاسبية مستحدثة )باللغة العربية( 

 :كل عمليات التجارة اإللكترونية ىمخصصة بالكامل للمحاسبة عل

يراعي في هذا الشأن أن تكون تلك األنظمة معدة باستخدام أداة التطوير         

 XMLوتستخدم تكنولوجيا  Microsoft Visual Studio.net(Programming)البرمجة 

بحيث يكون بينها وبين األنظمة اآللية المحاسبية العادية تكامل  –األنترنيتلبرمجة 

 .VisualInterfaceوارتباط من خالل 

 

 المبحث الثاني : الحماية الجنائية للتجارة واألعمال اإللكترونية

 

 المطلب األول : التجارة اإللكترونية ما بين المباح والمحرم 

 الفرع األول : القواعد المباحة أو اإليجابية

هو تحقيق المصالح التي تقوم على جلب  ،مقصود أو هدف الشريعة اإلسالمية        

وفي ضوء هذا التصور. فإن اإلسالم ال يمنع من االستفادة  ،المنافع ودرء المفاسد

خاصة  ،باألنترنيت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة

 وتتجلى هذه القواعد فيما يلي : ،المتعلق منها بالمعامالت المالية

 تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة : -1   

 ،وعلى ذلك فما ال منفعة فيه حسا أو شرعا ال يجوز أن يكون محال للمعامالت        

ومثلها في التجارة اإللكترونية وغيرها  ،مثل : السلع والخدمات المحرمة شرعا

ي الخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها. ثم األفالم والصور والكتب الت ،)الخمر

ولألسف فإن المواد المتاحة على األنترنيت ويتم تسليم ،تحتوي على مواد غير أخالقية(

الوحيد إلتالفها  fine wallبعضها إلكترونيا. والسبيل وهو حاسب موقعه بين األنترنيت 

هو الجدار الناري من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر. ويعمل كأداة إلبعاد 

 نع المواد التي تحرمها الشريعة.وم ،الدخالء والمتطفلين

 التراضي : -2   

على قدم  ،بمعنى توفر القصد واإلرادة واالختيار الكامل لطرفي المعاملة        

المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه. ويمكن القول : أنه في التجارة اإللكترونية يتحقق 

إلجبار اآلخر على حيث ليس ألي طرف من المتعاملين أية سلطة  ،هذا التراضي

 إجراء المعاملة.

 شفافية المعلومات : -3

لكي يتخذ  ،بمعنى ضرورة توفر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكال الطرفين 

قراره للقيام بالمعاملة. وهو على علم بآثارها ونتائجها. يمكن القول : إن التجارة 

غير أن مسألة الصدق في هذه  ،ثمناإللكترونية توفر المعلومات الكاملة عن السلعة وال

المعلومات تتعرض له التجارة اإللكترونية من احتمال بث معلومات غير صادقة من 

كما أن عرض السلع إلكترونيا على شاشة الكمبيوتر أقل في  ،جانب التجار أو العمالء

المعلوماتية من وجودها في شكل مادي محسوس. ولكن يخفف من ذلك أنه في حالة 

ف أي مخالفة في مواصفات السلعة ماديا عما تم بثه على األنترنيت يقوم اكتشا
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المستخدم ببث ذلك على األنترنيت. فيتعرف عليه الجميع وال يتعاملون مع من قدم 

 المعلومات المضللة.        

 العدالة بين طرفي المعاملة : -4

وهو أمر  ،ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع والمشتري 

وبما يحقق  ،يتحقق في التجارة اإللكترونية. التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة

 مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد.

 الفرع الثاني : القواعد المحرمة أو السلبية يجب االمتناع عنها

 الغرر : منع -1

بحيث يكون مجهول العاقبة. أو كل ما من  ،ويعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد        

أوال أن يقوم البائع بإخفاء  ،شأنه أن يجعل المتعاقد ال يحصل على مقصوده من المعاملة

بعض المعلومات عن عيوب في السلعة أو مخاطر تترتب عليها. والتجارة اإللكترونية 

حيث إنه إذا كان محل المعاملة خدمات تسلم إلكترونيا. فإن  ،ال تنطوي على غرر

ويتم الحصول على  ،العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة االئتمان

ة على شاشة الكمبيوتر. وإن كانت السلعة المشتراة بناء على المواصفات الظاهرة الخدم

 فإنه في العادة يتم توصيل للمشتري في وقت قليل بعد التعاقد. ،على الكمبيوتر

 منع الظلم : -2   

أو  ،بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته ،الذي يقع على أحد المتعاقدين 

تعاقد عليه صفة أو كمية. وفي التجارة اإللكترونية نادرا ما يحث  حصوله على أقل مما

وإن حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية. غير أن األمر جدير بالذكر هنا أنه  ،ذلك

تتمثل في حق الرجوع إلى البائع في حال تسلم الحق  ،توجد مشكلة بالتجارة اإللكترونية

 شكلة.ناقصا. لذا يجب العمل على حل هذه الم

 منع الضرر : -3

 ،ويعني به النهي واالمتناع عن كل معاملة فيها ضرر على أحد المتعاملين        

الضرر )الخاص( مثل الضرر الناتج عن المعامالت الربوية. أو يقع فيها الضرر على 

المجتمع الضرر ) العام(. مثل المعامالت التي تنطوي على إضرار بالعقيدة أو قيم 

منه وتماسكه كاألفالم والصور غير األخالقية وبيع المخدرات بأنواعها المجتمع وأ

التي تمس العقيدة اإلسالمية. ولألسف كما سبق القول فإن هذا متاح  ،والكتب اإلباحية

الذي يعتبر إحدى أدوات العولمة لنقل الثقافات وانتشارها. وأخيرا فإن  ،على األنترنيت

 فهو ممنوع شرعا. ،كل ما يؤدي إلى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين

يمكن القول إنه إذا كانت مخالفات في التجارة اإللكترونية  ،وفي ضوء ما سبق        

الممارسات يمكن أن تحدث في التجارة  لبعض القواعد الشرعية. فهي مخالفة في

فهذه المخالفات ليست من  ،العادية. ويمكن العمل على إتالفها باألساليب الفنية والقانونية

 طبيعة االنترنيت ذاتها ولكن من الممارسة.



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 123 

 المطلب الثاني : أهم الجرائم التي تتعرض لها التجارة اإللكترونية

التي وردت في عدة مراجع عربية أم  ،الحصرية * نتطرق في هذا المقام للقوائم شبه

 أجنبية كانت. والتي يتضح من خاللها أن من بين تلك الجرائم ما يلي :

 fraude relative à l’ordinateurاالحتيال والغش المرتبط بالحاسب اآللي :  -1   

 suppressionالطمس  أو l’altérationاإلتالف  ،l’insertionويشمل اإلدخال         

la لبيانات أو برامج الحاسب اآللي. أو أية عوائق أخرى تؤثر في مجرى معالجة

وتنسب في ضياع ملكية الشخص أو إحداث خسارة اقتصادية له. أو فقدان  ،البيانات

 وذلك يقصد حصول الفاعل على دفع اقتصادي غير مشروع له أو لغيره. ،الحيازة

  falsification informatiquelaالتزوير المعلوماتي :  -2   

المحو أو الطمس لبيانات أو برامج الحاسب. أو أية  ،اإلتالف ،ويضم اإلدخال        

وترتكب بهذه الطريقة أو في شكل مثل  ،عوائق أخرى تؤثر في مجرى معالجة البيانات

تلك الحاالت يكون منصوصا عليها في التشريع الوطني بوصفها جريمة تزوير. ولو 

 كانت قد ارتكبت بخصوص موضوع تقليدي لمثل هذه الجريمة.

 اإلضرار ببيانات وبرامج المعلوماتية : -3   

لمشروع لبيانات وبرامج التعطيل أو الطمس غير ا ،اإلتالف  ،ويشمل المحو         

 المعلوماتية.

 le sabotage des ordinateurs تخريب الحواسب : -4   

المحو أو الطمس لبيانات وبرامج الحاسب أو أي  ،اإلتالف  ،ويضم اإلدخال         

 عائق آخر للنظم المعلوماتية بنية تعطيل وظيفة الحاسب أو نظام االتصاالت.

 l’interception non autoriséه : الولوج غير المصرح ب -5   

تتجه نحو  ،وهو اعتراض بدون وجه حق يتم عن طريق وسائل فنية لالتصال        

نظام معلوماتي أو عدة نظم أو شبكة اتصاالت. حيث تعمل من خالل تواجدها داخل هذا 

 النظام المعلوماتي أو مجموعة النظم الشبكية.

وهي تحدد أيضا  ،optionallist*كما توجد قائمة يطلق عليها القائمة االختيارية 

عن طريق  ارتكبتالخطوط اإلرشادية بالنسبة لألفعال التكميلية التي يمكن تجريمها إذا 

 العمد وهي : 

وهو اإلتالف غير المشروع لبيانات أو إتالف البيانات أو برامج المعلوماتية : -1

 تية.برامج المعلوما

 espionnage informatiquel’التجسس المعلوماتي :  -2   

عن طريق وسائل غير مشروعة أو اإلفشاء                l’acquisitionويندرج تحته االقتناء         

larévélation،  النقلle transfert،  أو االستعمال بدون وجه حق أو مبرر قانوني. كسر

يقصد إحداث ضرر اقتصادي بحائز السر أو يقصد الحصول  ،اقتصادي أو تجاري

 سواء كانت للشخص ذاته أو لشخص آخر. ،على ميزة اقتصادية غير مشروعة
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 l’utilisation non autoriser d’unاالستخدام غير المصرح به للحاسب : -3   

ordinateur  : 

وهو االستخدام غير مشروع لنظام معلوماتي أو مجموعة من النظم ويكون ذلك كما 

 يلي : 

بقبول مخاطرة معينة للخسارة المالية التي يمكن أن تتسبب للشخص المخول له  -أ

 استخدام النظام     أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالنظام ووظيفته.

المخول له استخدام النظام أو  يستوي أن يكون بنية إحداث خسارة مالية بالشخص  -ب

 لإلضرار بوظيفته.

يستوي أن تحدث الخسارة المالية للشخص المخول له استخدام النظام أو أن يلحق  -ج

 الضرر بالنظام ووظيفته.

 *كما يضاف إلى ذلك مسائل مثل :

 حماية المستهلك. -أ

 القيمة القانونية للتوقيع اإللكتروني. -ب

 مشروعية التشفير والترميز. -ج

 حماية المحتوى والمضمون. -د    

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية. -هـ  

 المطلب الثالث : مكافحة الجرائم اإللكترونية ومقاومتها

كما  ،في كل الدول الحديثة يوجد قانون للعقوبات يحدد الجرائم التقليدية وأركانها        

ئل اإلبالغ عن الجريمة التقليدية. يوجد قانون لإلجراءات الجنائية يقرر أساليب ووسا

ثم إحالة المتهم إلى  ،ضبطها والتحقيق فيها ،جمع االستدالالت عنها ،التحري عنها 

المحاكمة الجنائية ومحاكمته لتبرئته   أو إدانته.   كل ذلك يستلزم وجود الدليل المقبول 

"ال جريمة وال عقوبة  قضائيا إلدانة المتهم ومن القواعد الثابتة في قانون العقوبات أنه

 إال بالقانون" وأن "الشك يفسر لصالح المتهم".

إن بعض الجرائم تم ذكرها فيما سلف قد تتم باألسلوب التقليدي غير اإللكتروني فتقع 

 تحت طائلة نصوص قانون العقوبات الساري في الدولة.

شكل اإللكتروني التي تقع بال ،أما أفعال االعتداء على نظم وشبكات االتصاالت        

غير التقليدي. فقد ال تتوافر نصوص حاليا في قوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية 

لتجريمها وضبطها. كما أن الجرائم اإللكترونية التي تم ذكر بعضها فيما سلف قد تشمل 

أفعاال ضارة تقع على نظم وشبكات الحاسبات واالتصاالت. وتؤثر سلبا على األعمال 

االتصاالت  ،أو قد تستخدم فيها نظم الحاسبات ،ية والتجارة اإللكترونيةاإللكترون

والبرمجيات كوسائل وأدوات لتنفيذ الجرائم. ومن تم لكي يتحقق التجريم والعقبات لتلك 

 cyberاألفعال الضارة المستحدثة )الجرائم اإللكترونية وجرائم القضاء المعلوماتي "

crimes فال بد من توفر ما يلي )": 

تحرم أفعال االعتداء على األشخاص واألموال التي  ،نصوص في قانون العقوبات -1

 حاسبات ومعلومات. ،تقع باستخدام وسائط إلكترونية ونظم وشبكات
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تبين كيفية جمع االستدالالت عن تلك  ،نصوص في قانون اإلجراءات الجنائية -2

الجرائم وضبط هذه الجرائم والحفاظ على الدليل في تلك الجرائم اإللكترونية 

 والتحقيق فيها.

يلزم قبل كل ذلك أن تكون أجهزة الشرطة الفنية معدة لضبط الجرائم اإللكترونية  -3

 م بذلك.  وأن يكون رجال الشرطة والقضاء مؤهلين للقيا ،والحفاظ على الدليل

لضبط  ،كما يلزم توفر الوسائل واألدوات واألجهزة الفنية لدى الجهات السالفة الذكر -4

 مثل هذه الجرائم والتحقيق فيها.

التي تقع على نظم وشبكات الحاسبات  ،* هذا ولما كانت الجرائم اإللكترونية    

. أي أن Trans. border crimesواالتصاالت في أحيان كثيرة جرائم عابرة للحدود 

وتقع الجريمة على حاسب  ،مرتكب الجريمة قد يستخدم حاسبا أو شبكة اتصال في دولة

أو نظام أو شبكة اتصال في دولة أخرى. فإن األمر يستلزم وجود اتفاقية دولية تنظم 

حتى تعدل قوانين العقوبات وقوانين اإلجراءات الجنائية في كل  ،هذه المسائل بين الدول

فال يفلت  ،لك األفعال. كي تحقق التعاون الدولي بين الدول في تلك الجرائممنها لتجريم ت

معاهدة  من خالل ما يعرف بـ  ،الجاني بفعلته. علما أن ذلك التنظيم موجود جزئيا

 TheBudapest convention onلمكافحة جرائم نظم  وشبكات  االتصاالت  بودابست 

cyber crimes. 

ليتم  ،وعليه فيلزم على كل دولة تعديل قانون العقوبات قانون اإلجراءات الجنائية        

استيعاب الجرائم اإللكترونية وجرائم الفضاء المعلوماتي. كما يمكن أن يتم تضمين تلك 

قانون االتصاالت...الخ. لو كان ال  ،مثل قانون التوقيع اإللكترونية ،الجرائم في قوانين

وفي هذا المقام نقرر أن العدالة  عن وجوب تعديل قانون اإلجراءات الجنائية.يغني ذلك 

التي تقوم على الجزم واليقين تستلزم وجود النص الصريح الذي يجرم  ،الجنائية

الذي يثبت الجريمة ألن  ،الجرائم اإللكترونية. ويحدد الدليل الحاسم المقبول أمام القضاء

 من أسس العدالة الجنائية. )الشك يفسر لصالح المتهم( وذلك

 

 المبحث الثالث : تقنيات تأمين المعامالت التجارية

 

يتصدر موضوع األمن على شبكة األنترنيت قائمة االهتمامات لدى معظم         

خاصة مما يرغبون في الشراء عبر األنترنيت. ولذلك تجد األغلبية  ،المستخدمين

م يمتنعون عن الشراء عبر األنترنيت. خاصة الجدد منه ،الساحقة من المستخدمين

حتى تكتمل الصورة لديهم ويتعرفون على  ،ويؤجلون الخوض في مثل هذه التجربة

المزيد من درجة األمان في استخدام بطاقات االئتمان. وبالتالي سنحاول من خالل 

النقاط التالية إعطاء لمحة مختصرة عن مختلف الحلول العملية والتطبيقية في مجال 

 وتأمين المعلومات التي القت شهرة ونجاحا عالميا. ،ظم السريةن

 (cryptage)المطلب األول : تقنيات التشفير 

 الفرع األول : ما معنى التشفير؟
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باستخدام  ،* هي عملية الحفاظ على سرية المعلومات)الثابتة منها والمتحركة(        

برامج لها قدرة على تحويل وترجمة تلك المعلومات إلى رموز. بحيث إذا ما تم 

ال يستطيعون فهم أي شيء ألن  ،الوصول إليها من قبل أشخاص غير مخول لهم بذلك

 (1)ما يظهر لهم هو خليط من الرموز واألرقام والحروف غير المفهومة.

بحيث ال يمكن لغير  ،ن البيانات اإللكترونية* التشفير هو طريقة لنقل أو تخزي        

 (2)الشخص المعني قراءتها أو االستفادة منها.

 ،إذا كان استعمال تقنية التشفير يعود بدايته إلى تطبيقاته في المجاالت العسكرية        

إال أنه توسع ليشمل مجاالت أخرى كالتجارة اإللكترونية والتي تعتمد على تبادل 

المعلومات اإللكترونية حيث تتطلب توفير األمن لكل أطراف المعامالت التجارية وأن 

 يحصل كل طرف على درجة مناسبة من الثقة.

ريكية بحيث شهدت أسواق هذه البرامج انتعاشا مذهال بعد أن سمحت السلطات األم

للشركات التجارية المتخصصة ببيع هذه التقنية للجمهور وعامة الناس، بعدما كانت 

محصورة لالستخدامات العسكرية والحكومية لسنوات طويلة كما سبق الذكر. ولقد 

اتخذت الحكومة األمريكية هذا القرار في سبيل دعم الجانب األمني لمجال التجارة 

وقت قريب جدا لم تسمح بتصدير هذه التكنولوجيا إلى علما بأنها وحتى  ،اإللكترونية

بت مواقع التجارة 56خارج الواليات المتحدة. خاصة التي تزيد قوة تشفيرها عن 

 اإللكترونية.

 الفرع الثاني : فكرة عامة ومبسطة عن التشفير

إال أنها جميعا  ،على اختالف أنواع وأشكال البرامج المتخصصة في هذا المجال        

وهو أن كل معلومة  ،تشارك في القاعدة أو األساس. وهي مبنية على مفهوم بسيط جدات

مشفرة تحتاج لفكها وإعادتها إلى وضعها األصلي إلى ثالث عناصر مجتمعة مع 

(. أما في حالة معرفة قيمة واحدة فقط من هذه C،B،Aولنفرض أنها ) ،بعضها البعض

ن. فإنك سوف تجد نفسك في دوامة االحتماالت وبقاء االثنين الباقيين مجهولي ،العناصر

للوصول إلى القيم الصحيحة لهذين العنصرين المجهولين الالزمين إلكمال  ،والتخمين

 ،الحلقة وفك الشفرة. وابسط مثال للتشفير هو قيام المرسل بتغيير ترتيب أحرف الرسالة

رسالة وهكذا. ويقوم مستقبل ال Cبحرف  Bوحرف Bبحرف  Aبحيث يستبدل حرف

بحرف  Cوحرف  Aبحرف  Bباستبدال حرف  ،بإعادة الرسالة إلى صورتها األصلية

B ( الخ. في هذه الحالة يمكننا القول بأن مفتاحKeyالمستخدم للتشفير )،  هو استبدال

األحرف بالطريقة التي قام بها المرسل أعاله. وأن المفتاح المستخدم لفك التشفير هو 

 عكس هذه الطريقة. 

                                                 
 www.safola.comمن املوقع اإللكرتوين :    )1(

 .12672العدد  1423ذو  احلجة  29جريدة الرتاض : األحد  (2)
 www.reyad.comوين :  جتدونه يف املوقع اإللكرت      

http://www.safola.com/
http://www.reyad.com/
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بحيث أصبح بشبه  ،ولقد تطور علم التشفير إلى أن وصل إلى درجة متقدمة        

المستحيل اكتشاف المفتاح المستخدم في التشفير. حتى وإن أمضى شخصا آالف السنين 

 ومستخدما أسرع وأحدث الحاسبات اآللية. ،محاوال القيام بذلك

 الفرع الثالث : أنواع تكنولوجيا التشفير

علينا التعرف على ثالث  ،* قبل التطرق إلى أنواع تكنولوجيا التشفير        

والرقم األساس.  ،المفتاح الخاص ،مصطلحات لفهم هذه التكنولوجيا : المفتاح العام

ال يمكن اإلطالع عليها صحيحة وكاملة إال بوجود  ،حيث أن أي معلومة يتم تشفيرها

 تطبيق هذا المبدأ في مجال التشفير كالتالي : هذه المفاتيح الثالثة مجتمعة. ويتم

 

 : uthorityA Certificate( CA)رقم األساس  -أ   

يتم إصدار رقم األساس عن طريق البرنامج المتخصص أو إحدى الهيئات المستقلة 

بحيث  .Certificate Authorityوهو ما يعرف بـ  ،والمتخصصة في إصدار هذه األرقام

( Bويتم تقسيم هذا الرقم إلى مجموعتين ) ،(Aيكون لكل مستخدم الرقم األساس وهو )

هو ما يعرف بالمفتاح الخاص. بحيث  إذا قمنا  ،(Cو) ،وهو ما يعرف بالمفتاح العام

وهو الرقم الالزم إلعادة  ،الرقم األساس Aيكون الناتج هو  Cفي Bبعملية ضرب 

الملفات والمعلومات إلى وضعها األصلي قبل التشفير. وطبعا هذا الرقم محمي ومشفر 

 بقوة وال يمكن الوصول إليه.

 : (Public Key)المفتاح العام  -ب   

هو الرقم الذي يتم تداوله ونشره بين بقية المستخدمين لتشفير أي معلومة أو         

ويعتبر رقمك العام أساس عملية التشفير. وال يستطيع  ،ة مخصصة لكرسالة إلكتروني

ألنها تحتاج إلى الرقم السري. وليكن هذا  ،أحد فك رموز تلك المعلومة غيرك أنت

المفتاح الخاص بك إلكمال العملية الحسابية والوصول إلى الرقم األساس. وبالتالي فتح 

 الملفات مرة أخرى.

 ( :Private Key)المفتاح الخاص  -جـ    

وإعادة المعلومة  ،هو النصف اآلخر المكمل للمفتاح العام للوصول إلى الرقم األساس

المشفرة إلى وضعها الطبيعي قبل التشفير. وهذا المفتاح هو الذي يميز كل شخص عن 

تمكن صاحبها من فك أي  ،غيره من المستخدمين. ويكون بمثابة هوية إلكترونية

معلومة مشفرة مرسلة إليه على أساس رقمه العام. ولذلك يجب عليك االحتفاظ بالمفتاح 

. وبهذه الطريقة ال يستطيع أحد فك Private Keyوهذا ما يعرف بـ  ،الخاص سرا

والتي ال تتم إال  ،الشفرات وقراءة المعلومات المحمية بهذه الطريقة  دون اكتمال الحلقة

 عرفة القيمة الصحيحة للمفتاح العام والمفتاح الخاص.بم

ننتقل إلى  ،* بعد تعرفنا على أهم المصطلحات المستخدمة في تكنولوجيا التشفير

التعرف إلى أهم أنواع التشفير. إذ هنالك نوعين من التكنولوجيا المستخدمة في التشفير 

 وهي : التشفير المتناظر والتشفير غير المتناظر.
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 (SymmetricCryptography) نظام التشفير المتناظر -1   

ويعتمد  ،Système de clé symétriqueأو ما يعرف بنظام المفتاح المتماثل       

هذا النظام على استخدام مفتاح متماثل. يتم به التشفير والحل وتتم الخطوات على النحو 

 التالي :  

  

 نظام المفتاح العام( : تشفير الوثائق باستخدام 9الصورة رقم )

 
 

 

http://www.itep.co.ae/itpotal/arabic/content/educationalcenter/asp-:  المصدر

top 

باستخدام مفتاح  ،من خالل هذه الصورة يتضح أنه يتم تشفير الرسالة لدى المرسل  

خاص لينتج منها رسالة مشفرة. ثم يقوم المرسل بإرسال الرسالة المشفرة إلى 

والذي يملك بدوره نفس المفتاح الخاص بالمرسل. باستخدام وسائل االتصال  ،المستقبل

يمكنه حل الشفرة والحصول على  ،العادية بعد أن يقوم المستقبل بتلقي الرسالة المشفرة

 ية. كما وهو موضح في الشكل السابق.الرسالة األصل

ضرورة امتالك المرسل والمستقبل لنفس المفتاح.  ،مما يعاب على هذا النظام        

فيجب امتالك نفس العدد من  ،ففي هذه الحالة إذا كان لدينا "س" عدد من العمالء

كل  فيعني ذلك أن ،المفاتيح؟. وفي حالة استعمالنا لنفس المفتاح مع أكثر من طرف

طرف يستطيع قراءة الرسائل المرسلة لألطراف األخرى. مما يخل بمبدأ السرية 

 المعمول به في المعامالت التجارية.

http://www.itep.co.ae/itpotal/arabic/content/educationalcenter/asp-top
http://www.itep.co.ae/itpotal/arabic/content/educationalcenter/asp-top
http://www.itep.co.ae/itpotal/arabic/content/educationalcenter/asp-top
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 أشهر طرق التشفير 
TEA  :TinyEncryptionAlgorithm 

DES  :Standard EncryptionDigital * 

 

 

 (ymmetricCryptography)Asنظام التشفير غير المتناظر -2   

 ،Système de clé publicأو ما يدعى بنظام المفتاح العام أو التشفير الالمتماثل         

جاء هذا التشفير حال لمشكلة التوزيع غير اآلمن للمفاتيح في التشفير المتماثل. فعوضا 

يستخدم التشفير الالمتماثل مفتاحين اثنين تربط بينهما عالقة.  ،عن استخدام مفتاح واحد

 النظام على وجود مفتاحين لكل مستخدم هما : المفتاح العام والمفتاح الخاص. يعتمد هذا

حين يحتفظ كل فرد بمفتاحه  ،طبقا لذلك فإن هذا النظام ال يتطلب إرسال المفتاح        

الخاص. كما أن المفتاح العام متاح ألي مستخدم ألنه ال يمثل أي خطورة. إذن تتم 

 العملية على النحو التالي :

 

 التشفير بالمفتاح العام ( :9رقم ) صورة

 

 
 

http://www.itep.co.ae/inportal/arabic/content/educationalcenter/asp-المصدر :

top 

فيقوم باستخدام  ،يرغب المرسل في إرسال رسالة مشفرة إلى المرسل إليه        

ثم يقوم بإرسال الرسالة المشفرة  ،المفتاح العام للمرسل إليه. ويقوم بتشفير الرسالة

باستخدام وسائل وقنوات االتصال العادية. ويقوم المرسل إليه بتلقي الرسالة 

كما هو  ،يحل الشفرة واستعادة الرسالة األصلية وباستخدامه مفتاحه الخاص يمكنه أن

                                                 

DES*  معيار تشفري البياانت، ويستند هذا املعيار إىل خوارزمية لوسيفر :Lucifer algorithme  اليت 
 (، وتشرتط أن يكون لكل من املرسل واملستقبل املفتاح bitبت )56تستخدم مفتاح تشفري بطول            
 السري ذاته.          

 

http://www.itep.co.ae/inportal/arabic/content/educationalcenter/asp-top
http://www.itep.co.ae/inportal/arabic/content/educationalcenter/asp-top
http://www.itep.co.ae/inportal/arabic/content/educationalcenter/asp-top
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فإنه ال  ،موضح في الشكل السابق. وفي حالة ما إذا تلقى أي شخص الرسالة المشفرة

يستطيع أن يحل هذه الشفرة. يضمن هذا النظام درجة عالية بالنسبة لتأمين البيانات 

ى هذا النظام طول التي يتم تشفيرها باستخدامه. ويعاب عل ،والمعلومات والمعامالت

 ،الوقت الالزم للتشفير وحل الشفرة نظرا العتماده على قواعد تشفير معقدة ومتطورة

 مما يتطلب قدرة حاسبات كبيرة ووقت طويل.

 * أشهر طرق التشفير غير المتناظر :
RSA  :Reivest، Shamir Aselman 

PGP  :Pretty Crood Privacy 

ورغم أنه أفضل  ،SRAويدعى نظام التشفير الذي يستخدم المفاتيح العامة بنظام         

إال أنه أبطأ. إذ أن جلسة فك التشفير يجب أن تكونا  DESوأكثر أمنا من نظام 

ليس عصيا على االختراق. إذ أن  RSAفإن نظام  ،متزامنتين تقريبا. وعلى كل حال

 ،PGPإذا توفر ما يلزم لذلك من وقت ومال. ولذلك تم تطوير نظام  ،اختراقه أمر ممكن

مفتاحا بطول  PGP. ويستخدم RSAالذي يعد نموذجا محسنا ومطورا من نظام 

إضافة إلى استخدامه البصمة اإللكترونية للرسالة. وال يزال هذا النظام منيعا  ،بت1.22

 (1)على االختراق حتى يومنا هذا.

إذ أنه بسيط  ،رض هذا النوعين من التكنولوجيا نستخلص الفرق بينهماوختاما لع        

جدا ولكنه مهم جدا في مستوى ودرجة األمن. حيث أن التشفير المتناظر يتم بتشفير 

وكذلك في نفس الوقت يتم فك الشفرة  ،الرسالة أو المعلومات باستخدام الرقم العام

نفس الرقم العام. ولذلك لو حصل  وترجمة المعلومات إلى وضعها األصلي باستخدام

فإنه قادر على فك  ،وأن شخص آخر يعرف هذا الرقم أو حصل عليه من الدليل العام

الشفرة وقراءة تلك الرسالة أو المعلومة. أما إذا ما تم تشفير المعلومات بأسلوب)غير 

والوصول  فإن المعلومات يتم تشفيرها بالرقم العام ولكن ال يمكن فك الشفرة ،المتناظر(

 إلى تلك المعلومات إال بالمفتاح العام الذي تم على أساسه عملية التشفير.

 الفرع الرابع : قوة التشفير

. فمثال bitتعتمد هذه األخيرة على عدد الخانات المكونة لكل رقم وتقاس بـ: البت         

م عبارة عن بت. إذا كان الرق 40فإن القوة ستكون  ،خانة 40إذا كان الرقم مكون من 

بت وهكذا. علما بأن التكنولوجيا المتوفرة في هذا  56خانة تكون قوة التشفير  56

بت. ولكن لم تسمح  3000المجال يمكن أن توفر قوة تشفير تصل إلى أكثر من 

بت ألنه كاف جدا  122الحكومة األمريكية حتى اآلن بتداول قوة تشفير أكثر من 

دير بالذكر أن الوقت الالزم ليتمكن أحد لصوص وج ،لحماية التجارة اإللكترونية

ساعة وخمسة عشر دقيقة. أما بالوقت الالزم  22بت هو  56األنترنيت لفك شفرة بقوة 

مليون  2فهو  ،بت باستخدام التكنولوجية الحالية لفك الشفرات 125لفك شفرة بقوة 

حتماالت كوادر ليون من اال 72بت بحاجة لتجربة  56ألن اللص في حالة  !! سنة

                                                 
، جتدون امللف كامل على األنرتنيت ابلعنوان التايل :  2001بوابة األنرتنيت "ملف األنرتنيت" اإلمارات العربية املتحدة  1)(

tp://www.itep.co.ae/itportal/arabic/content/educationalcenter/internetconcepts/ecyptioht

top-n.asp 

http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/content/educationalcenter/internetconcepts/ecyption.asp-top
http://www.itep.co.ae/itportal/arabic/content/educationalcenter/internetconcepts/ecyption.asp-top
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فإن االحتماالت المطلوبة للتجربة تصل  122صفر(. أما في قوة  15)يعني رقم وأمامه 

ولذلك لم نسمع أبدا  ،صفر( 36أنديسليون) يعني رقم وأمامه  340إلى عدد فلكي وهو 

بأن معلومة تم تشفيرها بهذه القوة قد تم فكها من قبل هؤالء اللصوص المحترفين. 

 ،حد يمكنه فعل ذلك على األقل في المستقبل القريب أو المنظورونحن ال نعتقد بأن أ

وبذلك تسوق على شبكة األنترنيت وأنت مطمئن البال. بشرط التأكد من قوة التشفير 

وكذلك التأكد من قوة التشفير في  ،المستخدمة من قبل الموقع الذي تود الشراء منه

 .متصفحك

 Layer (SSL) SecureSocketالمطلب الثاني : تقنيات طبقة الفتحات اآلمنة  

 ؟ SSLالفرع األول : ما معنى 

* هو برنامج به بروتوكول تشفير متخصص لنقل البيانات والمعلومات المشفرة       

بحيث ال يمكن ألحد من الناس قراءتها  ،بين جهازين عبر شبكة األنترنيت بطريقة آمنة

 غير المرسل والمستقبل وفي نفس الوقت تكون قوة التشفير فيها قوية ويصعب فكها.

أال وهو عدم الطلب من مرسل  ،وهي تختلف عن بقية طرق التشفير في شيء واحد

خدم البيانات اتخاذ أي خطوات لتشفير المعلومات المراد حمايتها. وكل الذي يفعله المست

 (1)هو التأكد من استخدام هذا البروتوكول بالقوة المطلوبة.

ويستخدم التشفير  ،هي بروتوكول قامت شركة نتسكيب بتطويره SSL* تقنية        

باستخدام المفتاح العام. إذا ساعدت هذه التقنية على زيادة الثقة بالتجارة اإللكترونية 

مما جعلها أساس التجارة اإللكترونية الناجحة على مستوى  ،ومستوى اآلمان فيها

وتزويد  ،العالم. ولقد قامت جميع الشركات المنتجة لمتصفحات األنترنيت باألخذ بها

 متصفحاتها بهذه التقنية.

رغم أنه ليس البروتوكول  ،شعبيته لدى المستخدمين SSL* وقد أثبت بروتوكول       

من  %50ات االئتمان الكبرى التي تتعامل مع أكثر من المعتمد من قبل شركات بطاق

. إذ أنها تقوم بتأمين التبادل التجاري بين طرفين (2)المبادالت التجارية على األنترنيت

     .(Authenticated)بالرغم من أنها تقنية مدعمة بتقنية التحقق من الهوية  ،فقط

 (1)الفرع الثاني : كيفية عمل هذه التقنية

يقوم هذا البرنامج بربط المتصفح الموجود على جهاز المستخدم )المشتري(       

وهذا طبعا إذا كان الخادم مزود بهذه  ،بجهاز الخادم الخاص بالموقع المراد الشراء منه

التقنية أساسا. ويقوم هذا البرنامج بتشفير أي معلومة صادرة من ذلك المتصفح وصوال 

باستخدام بروتوكول التحكم باإلرسال وبروتوكول  ،لموقعإلى جهاز الخادم الخاص با

ولقد سميت بالطبقة اآلمنة ألن هذا البرنامج  ،TCP/IPاألنترنيت وهو ما يعرف بـ: 

 http://(Hyperيعمل كطبقة وسيطة تربط بين بروتوكول التحكم بالنقل وبروتوكول 

Test TransferProtocol)  

                                                 
 http://www.safola.comمن الموقع اإللكتروني    :  (1)

 http://www.ITP.netتصفح الموقع اإللكتروني : )2(
(1)Brenda Kienan، « E-commerce، stratégies et solutions »، copyright،2001، microsoft 

hess،p250.  

http://www.safola.com/
http://www.itp.net/
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 وجيا في ثالث خطوات هي :وتتلخص خطوات استخدام هذه التكنول

والتي تصدر شهادة رقمية  ،يقوم الموقع بالتقدم إلى إحدى الهيئات المستقلة  أوال : 

 ،تثبت صحة هوية الموقع. وبعد التأكد من نشاط وحسن سيرة تلك المواقع المقدمة

وباإلضافة الستكمال بعض المتطلبات األخرى ذات العالقة. تقوم الهيئة بإصدار 

الرقمية الخاصة بالموقع. بحيث يدون فيه كل المعلومات الهامة مثل اسم الشهادة 

تاريخ إصدار الشهادة وتاريخ االنتهاء. وكذلك يتم إصدار المفتاح العام  ،الشركة

ويقوم الموقع أيضا بتأمين جهاز خادم مزود ببرنامج التشفير  ،والمفتاح الخاص للموقع

SSL  به.ليتم تخزين المفتاح العام للموقع 

التي يدخل بها البيانات  ،عند دخول المشتري )زائر الموقع( للصفحة اآلمنة ثانيا :

والمعلومات المطلوبة للشراء. يقوم المتصفح المزود بهذا البرنامج باالرتباط بالجهاز 

تاريخ انتهاءها  ،مصدرها ،ويطلب منه التالي : الشهادة الرقمية ،الخادم األمن للموقع

وكذلك تتم المقارنة بين اسم الموقع في جهاز الخادم. والمقارنة بين الرقم العام المرسل 

من الجهاز الخادم إلى المتصفح مع التوقيع اإللكتروني للشركة. وكل هذه الخطوات تتم 

للتأكد من مصداقية الموقع وحمايتك من الشركات الوهمية. علما بأن جميع هذه 

وبعدما يتم التأكد من كل  ،تتم بواسطة المتصفح لديك دون علمك أو تدخلك الخطوات

ذلك يقوم المتصفح بإعالمك بالنتيجة في حال عدم المطابقة أو إذا كانت هناك 

 مالحظات.

يتم تشفير  ،بعد خطوة التأكد من مصداقية الموقع واالرتباط بجهاز الخادم اآلمن ثالثا : 

ح العام لذلك الموقع. ليتم نقل المعلومات بطريقة آمنة دون المعلومات على أساس المفتا

وال يستطيع أحد سرقة المعلومات أو اإلطالع عليها سوى الموقع  ،أي تدخل منك

المعتمد في الطرف اآلخر. والذي يملك المفتاح الخاص لفتح وإعادة المعلومات إلى 

 وضعها الطبيعي.
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 .SSL( : تبادل البيانات وفق لبروتوكول الطبقة اآلمنة 21الشكل رقم )

 
 

 
 /http://www.itep.aeالمصدر : 

 

 (SETالمطلب الثالث : تقنية نظام المعامالت اإللكترونية اآلمنة )

Transaction SecureElectronic 

 (؟SETالفرع األول : ما معنى )

فقد طورته كال من "ماستركارد" و"فيزا"  ،هو بروتوكول المبادالت التجارية اآلمنة

التي يتم  ،بالتعاون مع مايكروسوفت. ويعتمد هذا البروتوكول على الشهادات الرقمية

إصدارها لكافة األطراف الداخلة في التبادل التجاري وذلك لتوفير حل شامل. إذ هو 

 فوعات للتاجر.الوحيد الذي يمكنه ضمان المد

بل بتوفير خدمات  ،ال يعتمد فقط على التشفير القوي SETوحسب ماستركارد فإن 

التحقق من الهوية لكافة األطراف الداخلة في التبادل التجاري. ومن الفوائد األخرى هي 

http://www.itep.ae/
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حيث يمكن  ،أن المعلومات الخاصة ببطاقة المشتري ال تذهب إلى الموقع اإللكتروني

 (1)مخاطر.أن تكون عرضة لل

التي يوفرها نظام  ،أثيرت العديد من التساؤالت حول درجة اآلمان ن* إذ        

. وقد أجاب عنها أحد خبراء تأمين المعلومات SETالمعامالت اإللكترونية اآلمنة 

(Alan Shiffman)  من شركة تيرسيا(Terisia)  المتخصصة في مجاالت أمن

يوفر درجة تشفير أعلى من تلك  SETالمعلومات وأوضح هذا الخبير أن نظام 

المستعملة في األنظمة العسكرية في الواليات المتحدة. وأنه نتيجة الستخدام هذا النظام 

فإن يصعب فك شفرته إال بصعوبة بالغة ال تحققها  ،لطبقات متعددة من التشفير

 جارية المتاحة.الحاسبات الت

العديد من الحلول المقترحة عن طريق نظام المعامالت  ،نجد في الوقت الحالي        

. والذي تم تطويره بالتعاون بين أكبر شركات االئتمان العالمية SETاإللكترونية اآلمنة 

. وذلك بغرض تأمين المعامالت master cardماستركارد ،visaوهي شركة فيزا 

كما سبق ذكر. ويمثل عمالؤهم  ،بكة األنترنيت باستخدام بطاقات االئتمانالمالية على ش

 American expressمليون عميل. كما إنضمت أمريكان إكسبرس 200معا أكثر من 

 ليصبح بذلك أكبر تحالف موجود لتأمين المعامالت إلكترونيا.  ،لهذا التحالف

حيث تعاونت شركة  ،هذا التعاون ظهر بعد صراع شديد بين شركتين        

. لبناء نظام خاص لتشفير Netscapeوشركة نيتسكيب  IBMماستركارد مع شركة 

 بينما ،" SEPP"Secure Encyption Payment Protocolبروتوكوالت الدفع تحت اسم 

في بناء نظام آخر  Microsoftقامت شركة فيزا بالتعاون مع شركة ميكروسوفت 

 STT .Secure Transaction Technologyالمسمى  تكنولوجيا تأمين المعامالت 

لتوحيد المعايير  ،قامت البنوك التي تتعامل مع كلتا الشركتين بالضغط عليهما        

صدر  1996القياسية وبناء نظام موحد يمكن من خالله تسهيل العمل وبالفعل، ففي عام 

وأصبح النظام اآلمن األول  ،SETد المشترك للمعامالت اإللكترونية اآلمنة النظام الجدي

المقرر بواسطة شركات االئتمان الستخدام بطاقات االئتمان في تنفيذ العمليات 

 التجارية.

كانت شركتي فيزا وماستركارد ترفضان  ،SETقبل إقرار استخدام نظام         

على شبكة األنترنيت. بل وأصدروا العديد من  استخدام بطاقات االئتمان الخاصة بهما

التحذيرات لحاملي البطاقات بأن الشركتين ال تضمنان ما ينتج عن هذه المعامالت من 

مخاطر. وهو التحذير الذي كان سببا في إحجام العديد من المستخدمين لشبكة 

بعد إصدار نظام  الستعمال بطاقاتهم التأمينية القتناء سلعهم. غير أنه مباشرة ،األنترنيت

SET،  قامت الشركتان بإلغاء التحذيرات الخاصة باستخدام بطاقات االعتماد في إجراء

مما أسهم في تحقيق انطالقة في نمو التجارة اإللكترونية. وفي  ،عمليات الدفع المالي

مما يمكن تطبيقه يعتمد  ،نهاية المطاف هي أن جميع الحلول والتقنيات المتوفرة جيدة

 بل المستخدمين لها وقدرتهم على التعامل معها.على تق
                                                 

 http://www.ITP.comمن الموقع اإللكتروني :  (1)
 

http://www.itp.com/
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 ؟(SET)الفرع الثاني : ماذا يحقق نظام المعامالت اإللكترونية اآلمنة 

عدة ضمانات أساسية نلخصها فيما  SETيحقق نظام المعامالت اإللكترونية اآلمنة     

 يلي :   

  سرية المعامالت(confidentialité) :  من خالل تشفير محتوى الرسالة

 فإن ذلك يضمن سرية المعاملة. ،والمعلومات المالية الموجودة بها

 التحقق من شخصية صاحب بطاقة االئتمان(Authentification) :  حيث يحقق

فإن النظام  ،النظام من خالل استخدام شهادات التحقق من شخصية حامل البطاقة

دون أن يحصل أو يعرف البائع رقم االئتمان  يضمن للبائع شخصية المشتري وذلك

 الخاص بالمشتري.

  التكامل(Intégralité: )  وهو ما يقصد به ضمان أن الرسالة المرسلة هي الرسالة

حيث يحقق إرسال بصمة رقمية في اتجاه واحد من خالل فكها يتم التأكد  ،المستقبلة

 من أن الرسالة المرسلة هي الرسالة المستقبلة.

 وأنه يقبل العمل بنظام المعامالت اإللكترونية اآلمن  من شخصية البائع : التحقق

SET، .ويتم ذلك من خالل شهادة التحقق 

ضرورة اشتراك كل من  ،SETيتطلب تنفيذ المعامالت اإللكترونية اآلمنة         

 المشتري والبائع لدى واحد من البنوك والمؤسسات التي تعمل بنظام المعامالت اآلمنة.

حيث يلزم أن يستخدم المشتري نظام تصفح مدعوم بنظام المعامالت اآلمنة وأن 

 يستخدم البائع مقر المعلومات مدعوم بنفس النظام.
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 SET: طريقة عمل نظام المعامالت اإللكترونية اآلمنة ( 1رقم )الصورة 

 

 http://www.globeset.comالمصدر :

 

 الفرع األول : كيف تحمي المواقع المعلومات الخاصة بالزبائن؟

فهي تتخذ الكثير  ،طبعا ألهمية موضوع األمن بالنسبة لمواقع البيع اإللكترونية        

 ،من اإلجراءات االحترازية. بخالف ما تتخذه من ترتيبات متعلقة بتكنولوجيا الحماية

ألن معظم العمالء يودون معرفة المزيد عن سرية تناول وتداول هذه المعلومات بعد 

وصولها إلى الموقع بسالم وماذا يحدث بعد فتح التشفير؟ ولذلك فإن معظم المواقع تقوم 

ألن أي اهتزاز للثقة يعني فقدان الكثير للموقع،  ،بعدة خطوات أخرى لحماية العمالء

وإليكم ملخص لما تتخذه كل المواقع  ،دية في هذا الموضوعولذلك فهي تتعامل بكل ج

 العالمية من إجراءات لحماية البيانات الخاصة بالعمالء :

 حصر فتح المعلومات المشفرة على عدد قليل من الموظفين الموثوق بهم. -1

 ،يتم توزيع المعلومات بعد فتحها وفرزها إلى األقسام المتخصصة إلكترونيا -2

ء أي قسم سوى المعلومات التي يحتاجها فعليا. فمثال ال يتم بحيث ال يتم إعطا

ويتم تشفيرها مرة  ،إعطاء رقم بطاقة االئتمان إال لقسم المحاسبة لخصم المبلغ

 أخرى وال يمكن ألي شخص أن يطلع عليها.

يقوم الموقع بإضافة جميع البيانات الخاصة بالمعني في بنك المعلومات الخاصة  -3

بجدران اللهب وكلمات العبور، وال يكمن ألي شخص  وهي محمية ،بالموقع

 غير مخول له بالوصول إليها.

http://www.globeset.com/
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بحيث ال يمكن ألي  ،تقوم المواقع بعمل عدة طبقات من الصالحيات للموظفين -4

موظف الوصول إلى معلومات غير مصرح له بالوصول إليها. فمثال موظف 

ى معلومات في قسم الشحن والتخليص ليس له من صالحيات إال الوصول إل

 عن رقم الطلبية وتاريخها والعنوان المرسل إليه.

التحكم بالحركة في بعض أقسام الشركة، فمثال ال يسمح بالدخول إلى قسم بنك  -5

 والذين يملكون أرقام سرية للدخول. ،المعلومات إال للموظفين المصرح لهم

قسم بنك  يتم االحتفاظ بأرقام بطاقات االئتمان مشفرة في أجهزة مستقلة داخل -6

 وهي غير مرتبطة باألنترنيت. ،المعلومات

أي تداول للمعلومات بين األقسام المختلفة بالشركة ال يحمل رقم بطاقة  -7

 وإن حصل فإنها ال تظهر سوى نوع البطاقة وآخر أربعة أرقام. ،االئتمان

يتم كل شيء إلكترونيا  ،في أي تعامالت مالية مستقبلية بين المعني وبين الموقع -2

 أي تدخل أو إطالع من الموظفين على معلوماته مرة أخرى. دون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 138 

 

 :المحور الرابعخالصة 
 

خلق ثورة  ،ال شك أن تطور استخدام األنترنيت والتقنيات الحديثة لالتصاالت        

جديدة وعظيمة مست جميع القطاعات االقتصادية. وككل ثورة تكنولوجية فإن تطور 

البعض منها وجد طريقة للحل أو هو  ،استخدام التجارة اإللكترونية خلق عدة إشكاليات

بصدد ذلك والبعض اآلخر مازال يبحث عن الحل، وهذا ما حاولنا عرضه وتوضيحه 

 .المحورمن خالل هذا 

إذ ارتأينا إلى التعرض إلى أهم أساليب تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية         

وهذا من خالل نمطين أو بديلين أساسيين هما : أنظمة تبادل البيانات  ،والمحاسبة عنها

إلكترونيا وأنظمة التجارة على األنترنيت. إذ تؤثر جميعها تأثيرا جذريا على طريقة 

–ت والصفقات التجارية. بحيث يحل التبادل اإللكتروني للبيانات التي تتم بها المعامال

محل المستندات الورقية على نحو متزايد  -هو وسائل اإلبالغ اإللكترونية األخرى

هذا مما جعل أغلبية المعامالت التجارية اإللكترونية  عرضة لجرائم  ،بصورة مطردة

 إلكترونية بشعة يتطلب مقاومتها والحد منها.

 ،ولنخلص بعد ذلك إلى أهم التقنيات المستخدمة لتأمين المعامالت التجارية        

تقنية نظام المعامالت اإللكترونية اآلمنة  ،(SSL)تقنية الفتحات اآلمنة ،كتقنيات التشفير

(SET) ؛ إن أثر وجود هاته التقنيات وهيمنتها على آلية إنفاذ النشاط التجاري في ميدان

كان ال بد أن يخلق  ،ة، بل ضرورتها لوجود هذا النوع من التجارةالتجارة اإللكتروني

التي تبقى عائقا  ،تحديا جديدا أمام جملة من االنشغاالت والمشاكل القانونية والضريبية

واإلجابة عنها من  -أي المشاكل-أمام تطور التجارة اإللكترونية. والتي سنحاول طرحها

  .الموالي المحورخالل 
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 المحور الخامس: التجارة االلكترونية في ظل المشاكل و التطبيق
 

 تمهيد

 

 ،إن التجارة اإللكترونية مرشحة ألن تصبح إحدى أكبر التطورات االقتصادية        

التي ستشهدها األلفية الجديدة. لكن التحديات والمشاكل التي أحدثها تطور هذا الشكل 

إن لم تسارع  !من شأنه أن يكبح تطور وانتشار التجارة اإللكترونية ،الجديد من التجارة

 الدول والهيئات والمنظمات العالمية إليجاد حلول ناجعة وعادلة.

تثير العديد من  ،فأنشطة التجارة اإللكترونية والعالقات القانونية الناشئة في بيئتها        

التحديات للنظم القانونية القائمة، تتمحور في مجملها حول أثر استخدام الوسائل 

قامت منذ فجر  ،اإللكترونية في تنفيذ األنشطة التجارية. فالعالقات التجارية التقليدية

النشاط التجاري على أساس اإليجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى أساس التزام 

بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط إيجابي خارجي ملموس. وأن يقدم  البائع مثال

من  ،المشتري بالثمن إما مباشرة أو باستخدام أدوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر

خالل األوراق المالية البديلة التجارية أو وسائل وفاء البنكية التقليدية. وإلى هذا الحد 

بقيت  ،ري سواء الداخلية أو الخارجية وبرغم تطورهافإن قواعد تنظيم النشاط التجا

قادرة على اإلحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة. لكن األمر يختلف بالنسبة للتجارة 

فالتغير ليس بمفهوم النشاط التجاري وإنما بأدوات ممارسته وطبيعة  ،اإللكترونية

جارة اإللكترونية العالقات الناشئة في ظله. كيف ال ويتوسط كل نشاط من أنشطة الت

 الكمبيوتر و األنترنيت أو شبكة المعلومات.

والسؤال الذي يثور في هذه الحالة هو : ماهي التحديات القانونية التي ظهرت في         

 ،حقل التجارة اإللكترونية؟ هل التجارة اإللكترونية مجرد نشاط تجاري بين غائبين

ئبين المقرر في التشريعات المدنية. وهل يمكن أن تطبق عليها نصوص التعاقد بين الغا

فمن بين  ،التحدي الوحيد أنها تعاقد بين غائبين؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى

اإلشكاليات التي تطرحها التجارة اإللكترونية بحدة إشكال تحصيل الضرائب على 

المعامالت اإللكترونية في سوق افتراضي  وعالمي ال يعترف بالحدود التي تفصل 

إقامة جملة من اإلجراءات العملية وسن  ،ان العالم. إذ يستدعي تحصيل الضرائببلد

القوانين الضرورية لتعيين وإقامة الضريبة وتمكن من تحصيل جميع الحقوق 

 الضريبية. 

لقد خلقت التجارة اإللكترونية على شبكة األنترنيت رهان صعب إلدارات         

التجارة يعتبر ألول وهلة مستحيل المطال، والتي تجابه شكل غريب من  ،الضرائب

غير أنه  ،فالحواجز التي تخلقها التجارة اإللكترونية وإن كان من السهل التعرف عليها

يصعب تخطيها. لقد أدى االستخدام التجاري للشبكات إلى خلق مشاكل جديدة لإلدارة 

صال الحديثة قلب واألنظمة الجبائية ورهانات وتحديات فريدة من نوعها؟. فوسائل االت
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فيما يخص مجال تحديد الوعاء الضريبي؟  ،قواعد األنظمة الجبائية رأس على عقب

 والتعرف على مختلف المعامالت التجارية الناشئة في عالم التجارة اإللكترونية؟.

 ،لذا فإن وقوفنا على جملة هذه االنشغاالت والمشاكل التي تواجه التجارة اإللكترونية

من شأنه أن يساهم في  ،ئقا أمامها، وما تفرضه من تحديات وفرصوالتي تبقى عا

 إعطائنا نظرة عن هذه الظاهرة االقتصادية وما يمكن أن تخلقه.

 

 (1)المبحث األول : التجارة اإللكترونية في ظل المنظمة

 

وهي تتعلق بأمور البنية األساسية، األمور المتعلقة  ،توجد عدة أمور بحاجة إلى الفحص

واالتجاه نحو المشتريات الحكومية من  ،وتسيير التبادل التجاري ،بالنفاذ إلى األسواق

خالل استخدام التقنيات اإللكترونية. وكذلك األمور ذات الصلة بالحقوق الملكية 

عالمية. إذن السؤال الذي واألمور التنظيمية من منظور منظمة التجارة ال ،الفكرية

 كيف تتعامل منظمة التجارة العالمية مع هذا األمر؟ ،يطرح نفسه

 المطلب األول : األمور المتعلقة بالنفاذ إلى األسواق :

يعد النفاذ إلى األسواق الدولية المفتوحة ضروريا لتحقيق المنافع المرجوة من         

إذ يتعين عليها التفرقة  ،عة هذا الموضوعالتجارة اإللكترونية. وعلى الحكومات مراج

 واتفاقية الجاتس ومن أهمها :  GAATبيت اتفاقية الجات 

 فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية بشكل مخالف  ،تحتوي اتفاقية الجات على الواجبات العامة

لتلك التي تعتمد على أي من االلتزامات المحددة، التي يتم إدراجها على مستوى القطاع 

 هو الحال في الجاتس.كما 

 بينما تسمح اتفاقية الجات  ،تتضمن اتفاقية الجاتس حظرا عاما على القيود الكمية

 باستعمال القيود في الحاالت التي ترغب الحكومات الحفاظ على بعض حقوقها.

 وتغطي اتفاقية الجاتس أيضا  ،ترتكز اتفاقية الجات على التجارة في السلع عبر الحدود

موضوع التجارة عبر الحدود ولكنها عالوة على ذلك تضع في االعتبار التواجد 

وحركة األشخاص الطبيعيين لجزء من التجارة في  ،التجاري في الدولة األجنبية

 الخدمات.

 المطلب الثاني : تحرير التجارة بموجب اتفاقية الجاتس 

نذكرها  ،ة في قطاع الخدمات تتعلق بالتجارة اإللكترونيةتوجد أربع فئات متباين      

 على سبيل المثال :

القطاعات التي تساعد على تطوير البنية األساسية للتجارة اإللكترونية مثل  -1

 والخدمات المرتبطة بها. ،االتصاالت

بما في ذلك التجارة  ،القطاعات التي تكون مكملة لكافة أنواع التجارة -2

 الخدمات البريدية والنقل.اإللكترونية مثل 

                                                 
 اإللكترونية ودور منظمة التجارة العالمية".شبكة األنترنيت مقال لـ باسل بن محمد الحير، "التجارة (1)

 info@commerce.gov.saالمتواجد في الموقع اإللكتروني :      

mailto:info@commerce.gov.sa
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القطاعات التي يمكن فيها التوريد الفعلي للخدمات إلكترونيا مثل قطاع  -3

 الترفيه والخدمات المالية. ،األعمال

من خالل  ،القطاعات التي يمكنها االستفادة من تدفق المعلومات اإللكترونية -4

والمعالجة اآللية للنماذج  ،تكلفة بحث منخفضة، والتراسل السريع للمعلومات

 اإلدارية. 

هي تلك المتعلقة في األساس بالتوريد اإللكتروني  ،وما يهمنا من بنود اتفاقية الجاتس

هما  ،للخدمات. وطريقتي التوريد ذات الصلة الوثيقة بتوريد الخدمات عبر األنترنيت

 التوريد عبر الحدود واالستهالك الخارجي.

 اإللكترونية واتفاقية التريبس المطلب الثالث : التجارة

 ،إن تأثير التقنية الرقمية على حق الطبع والحقوق األخرى بحاجة إلى عناية        

البرامج  ،األفالم ،والمشكلة التي يمكن أن تبرز هي إنتاج وتوزيع التسجيالت الصوتية

للسرقة  وأسطوانات الليزر المسروقة عبر األنترنيت. إذ أن هذه المنتجات تكون عرضة

وسهولة عمليات النسخ الرقمي. حيث أن المعامالت الرقمية  ،بسبب انخفاض تكلفتها

 يمكن نسخها عدة مرات دون أن تفقد جودتها.

تحت  ،وقد أبرز استخدام العالمات التجارية على األنترنيت العديد من التساؤالت        

أي ظروف وبموجب أية قوانين تحتوي هذه العالمات على مخالفة التجارية المسجلة؟ 

فما هو العالج المتوفر عندما يصدر  ،فإذا كانت العالمة التجارية مزودة في بالدها

التراسل في بلد آخر؟ وهل األنظمة اإلقليمية لتسجيل العالمة التجارية كافية لتمكينها 

 في األسواق خارج الحدود؟. من الظهور إلكترونيا

 المطلب الرابع : األمور التنظيمية في منظمة التجارة العالمية 

 ،توجد أمور منظمة لألنشطة التي تود الحكومات الفردية وضع حظر عليها        

ولكن بما أنه ال يوجد إجماع لآلراء على المعايير الموجودة مثال بالنسبة للكتابات 

تلف أنواع الدعاية. ففي هذه الحالة على الحكومات أن تعتمد والصور اإلباحية ومخ

أو تسعى إليجاد تعاون من سلطات أخرى تكون هذه  ،على السلطات لديها بشكل تام

فإن  ،األنشطة غير مسموح بها في تلك الدولة. وفي ما يتعلق بوضع الخدمات المالية

ت في البلد المورد المسؤولية أبسط اتجاه تنظيمي سيكون الموافقة على أن تتولى السلطا

التنظيمية ألي صفقة. بشرط أن تتعاون الحكومات لضمان تقديم كافة المعلومات 

الضرورية للمستهلكين. وهناك وجهة نظر أخرى وهي قيام مقدمي خدمات األنترنيت 

بتحمل مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالصفقات  ،في نطاق السلطة لدى المستهلك

المالية التي تتم عبر شبكاتهم. وتشكل هذه االتجاهات المتغايرة بالسماح في الخدمات 

التي تؤثر على المستهلكين  ،لبعضهم البعض بتنظيم الصفقات اإللكترونية عبر الحدود

وفقا لطبيعة النشاط ذو  ،لديها. ومن المحتمل أن يتفاوت الموقف هنا من الحكومات

لديها رغبة في وجود سلطة تنظيمية أجنبية بهذا العالقة. فإذا كانت الحكومات ال توجد 

فالسؤال هنا يكون عن كيفية ضمان اإلشراف والمراقبة التنظيمية الفعالة عبر  ،الشكل

 الحدود.
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إن التجارة اإللكترونية وخاصة تلك التي تكون من خالل أدوات أكثر حداثة         

ر من الفرص الجيدة للصفقات من المحتمل أن ينتج عنها الكثي ،وتطور مثل األنترنيت

االقتصادية المربحة والتجارة الدولية. وقد ينتج عن انخفاض تكاليف المعلومات 

نوعيات أكثر وأسعار  ،واالتصاالت وسهولة الدخول إلى األسواق والمنافسة تنوع أكبر

أقل لمختلف البضائع والخدمات الناتجة عن التجارة اإللكترونية. ونتيجة لذلك يمكن 

 ع النمو السريع للتجارة اإللكترونية.توق

القدر المحتمل من النمو في  ،وكيف سوف تحدد معالجة األمور السابقة الذكر        

التجارة الدولية، الذي سيتم تحقيقه بشكل فعلي؟ وكيف سيتم توزيع المنافع؟ إذ سيتطلب 

 األمر خلق بيئة مالئمة لذلك يجب التركيز على ما يلي :

  أساسية ومعايير مالئمة.تأمين بنية 

 .تعزيز إمكانية الوصول إلى هذه البنية األساسية 

 .تأمين تنبؤات تتعلق بالشؤون القانونية والسلطة القضائية 

 .تأكيد أمن وخصوصية المعلومات 

 .وضع إجراءات وقوانين ضرائب مالئمة 

 تبني وإعطاء الفرص المتساوية من خالل السياسات المالئمة للنهوض بالتعليم، 

 وإمكانية االتصال وخاصة البلدان النامية.

وبالتالي  ،فدور منظمة التجارة العالمية هو رعاية الصفقات اإللكترونية الدولية        

فإن تحرير قطاعات االتصاالت وتقنية الخدمات، ستساهم إلى حد كبير في تطوير 

 في المجاالت التي تشجع المنافسة.      االنترنيتالتجارة اإللكترونية واستخدام 

 

 المبحث الثاني : التجارة اإللكترونية والمسائل القانونية 

 

 المطلب األول : اإلمضاء والتوقيع اإللكتروني

 الفرع األول : مفهوم التوقيع اإللكتروني 

بحيث يتم ربط هويته  ،التوقيع اإللكتروني هو عبارة عن إجراء يقوم به المرسل *      

إذ يمكن لمستلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع. وال يعني  ،بالوثيقة الموقع عليها

بل أنه مجرد نص  ،التوقيع اإللكتروني اإلمضاء المعروف الذي يتم غالبا على الورق

ليرسل في  ،قصير يضاف إلى أول أو آخر الوثيقة. أو قد يكون مفصوال عنها تماما

 ل.ملف مستقب

يختلف التوقيع اإللكتروني عن التوقيع على الورق في كونه يؤكد هوية المرسل         

ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقع عليها. وذلك بشرط أن  ،بشكل قاطع

أو ما يعادلها من  ،تتم العملية بكاملها حسب قواعد وأسس البنية التحتية للمفاتيح العامة

يطلق على التوقيع الذي يتم بهذه الطريقة بالتوقيع  ،في هذه الحالةتقنيات أخرى. و

 (1)وليس بالتوقيع اإللكتروني. ،الرقمي

                                                 
 .12672هـ، العدد 1423ذو الحجة  29من جريدة الرياض : األحد  (1)
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رموز أو  ،أرقام ،التوقيع اإللكتروني هو تلك البيانات التي تتخذ هيئة حروف *      

أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى  ،إشارات       أو غيرها. وتكون مدرجة بشكل إلكتروني

أو مضافة إليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد   ،مماثلة في رسالة معلومات

هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على 

 (2)مضمونه.

 إذن يسمح اإلمضاء اإللكتروني بـ:

 تحديد هوية المرسل للملف أو الرسالة. -

 والتي قام بتوقيعها. ،قق من مطابقة الرسالة التي تم استقبالها مع رسالة المرسلالتح -

يعتبر التوقيع اإللكتروني كدليل على مسؤولية المرسل لكل ما يحتويه الملف أو  -

 الرسالة الموقعة.

 الفرع الثاني : كيفية استخدام التوقيع اإللكتروني في نظام التشفير 

تروني في نظام التشفير بأسلوب المفتاح العام المزدوج على يستخدم التوقيع اإللك     

 النحو التالي :

 )ويتم تشفير هذه  ،أول خطوة يقوم بها المرسل هي وضع البصمة)عالمة خاصة

 البصمة باستخدام المفتاح الخاص للمرسل.

 ثم يقوم بإرسال  ،وباستخدام المفتاح العام يقوم المرسل بتشفير الرسالة للمرسل إليه

 رسالة باستخدام شبكات مفتوحة )أنترنيت(.ال

 يقوم هذا األخير بفك شفرة الرسالة وبالتالي  ،وباستخدام المفتاح الخاص بالمرسل إليه

يمكنه قراءة هاته الرسالة. ثم يقوم بفك بصمة المرسل باستخدام المفتاح العام للمرسل 

 والتأكد من شخصية المرسل.

الدرجة األولى تتجلى في  ،درجتين من التشفيركما يتضح من هذا األسلوب أن هناك 

التوقيع الخاص بالمرسل. ويتم باستخدام مفتاحه الخاص وليتم فكها في آخر مرحلة 

باستخدام مفتاحه العام. وبذلك فهي خاصة بتحديد شخصية المرسل وال يمكن أن يحدث فيها 

 حيث يتم تشفيرها بالمفتاح الخاص للشخص المعني. ،أي إلتباس

والتي تتم لمحتوى الرسالة باإلضافة إلى  ،الدرجة الثانية للتشفير والخاصة بالرسالةأما 

 التوقيع )بعد تشفيره بالمفتاح الخاص للمرسل إليه( وهذه تتم بالمفتاح العام للمرسل إليه.

 (1)المطلب ثاني : هيئة االعتماد

إذ كان استخدام التوقيع اإللكتروني هو التحقق من شخصية صاحب الرسالة أو         

إال أن ما يحدث في الحياة العادية من ضرورة إثبات الشخصية كالبطاقة أو  ،المعاملة

وظهرت  ،جواز السفر باإلضافة إلى التوقيع قد فرض نفسه على الحياة اإللكترونية

 شخصية صاحب الرسالة أو المعاملة. الحاجة إلى أهمية وجود إثبات

                                                                                                                                               

 http://www.riyadh.netتتواجد بالموقع اإللكتروني :     
 ، الخاص بقانون المعامالت اإللكترونية لعبد هللا الثاني ابن2001لسنة  25جريدة رسمية : قانون مؤقت رقم  (2)

 (. 2أنظر الملحق) – 2الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية. المادة 
 .101. ص1999المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة مصر ، "عالم التجارة اإللكترونية"، رأفت رضوان (1)

 

http://www.riyadh.net/


ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 144 

في محاولة لتقريب الوضع  ،وكخالصة لدراسة قام بها مختصون للحياة الطبيعية        

اإللكتروني مع الحياة العادية، تم التوصل إلى أن البطاقة أو جواز السفر هي شهادة 

 تؤكد أن هذا الشخص هو الشخص المحدد بالصورة الواردة في ،من"جهة مختصة"

وثيقة إثبات الشخصية. لذا ظهرت الحاجة في العالم اإللكتروني إلى وجود جهة تقر بأن 

صاحب الرسالة أو المعاملة هو الشخص ذاته المحدد بهذه الرسالة. وسميت هذه الجهة 

 .هيئة االعتمادبـ 

تقوم هيئة االعتماد بإصدار شهادة تحقيق شخصية إلكترونية على كل معاملة أو         

ونسخة من المفتاح العام له وتاريخ انتهاء  ،لة تكون متضمنة بيانات المرسل منهرسا

 صالحية هذه الشهادة.    

)إيزو( بتحديد المواصفة  ISOقامت هيئة المواصفات القياسية العالمية       

لتتضمن البيانات التي تتضمنها الشهادة اإللكترونية المشار إليها. ويتم التأكد  x.509رقم

 من صحة ذلك من خالل البرامج التي تتعامل في هذه الشهادات.

إن استخدام هيئة االعتماد بمثل دفعة قوية الستخدام األنترنيت في المعامالت         

 لتالية :حيث تقوم هذه الهيئة بأداء الوظائف ا ،المالية

 .تأكيد شخصية المشتري إلى البائع 

 .تأكيد سرية المعاملة من خالل التشفير 

 .عدم كشف البيانات المالية للمشتري إلى البائع 

 المطلب الثالث : توثيق التجارة اإللكترونية

 الفرع األول : ماهية العقد اإللكتروني 

 (1)ل إلكترونية كليا وجزئيا.*  العقد اإللكتروني هو االتفاق الذي يتم انعقاده بوسائ

بأنه عبارة عن ارتباط  262* كما عرف صاحب مرشد الحيران العقد في المادة 

اإليجاب الصادر من أحد العاقدين باآلخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه أي أن 

د ويتخطون النتائج األولى النعقا ،فقهاء الشريعة اإلسالمية ينظرون إلى النتائج األخيرة

 (2)العقد.

الموجود في معظم األنظمة القانونية يجوز للطرفين  ،وبموجب مبدأ حرية التعاقد        

أن يبرما العقود بأية وسيلة يعتمد عليها. وإذا كان الشكل المختار لتكوين العقد ال يوفر 

يمكن  أي إثبات مادي على اإلرادة المشتركة للطرفين في التعاقد. فإن قابلية العقد للتنفيذ

 أما صحة العقد فال تتأثر. ،أن تتأثر 

وبما أن العقد يعد مبرما بواسطة الحاسب اآللي في الوقت والمكان اللذين تصبح         

فيهما رسالة التبادل إال للبيانات التي تشكل قبول اإليجاب، متوفرة في نظام المعلومات 

دا من العناصر األساسية ما لم يتفق على غير ذلك، فإن هناك عد ،الخاص بالمستلم

 يجب أخذها في االعتبار عند وضع أي تشريع للتجارة اإللكترونية.

                                                 
 ، الخاص بقانون المعامالت اإللكترونية لعبد هللا الثاني ابن2001لسنة  25جريدة رسمية : قانون مؤقت رقم (1)

 (.2أنظر الملحق) – 2الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية. المادة                        
 لة لـ: عبد المنعم السيد إبراهيم، "التجارة اإللكترونية...مفاهيم وتشريعات". جريدة الرياض.مقا (2)

 http://www.riyadh.netالموقع اإللكتروني :      

http://www.riyadh.net/
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 (3)الفرع الثاني : عقود التجارة اإللكترونية في ضوء الشريعة

 ،العقود في ظل الشريعة اإلسالمية لها ضوابط وأسس تقوم عليها وتحكم عملها        

وبعد أن ظهرت التجارة اإللكترونية وانتشرت بقوة فالسؤال المطروح هو.. مدى توافق 

 ! عقود التجارة اإللكترونية مع ضوابط العقود في الشريعة اإلسالمية؟

 أركان العقد : -1

 بالنسبة ألركان العقد تتوفر مجموعة من الضوابط تتمثل في :   

وتتكون من اإليجاب  ،وهي التعبير عن إرادة العاقدين في إتمام العقد : الصيغة -أ

والصيغة  ،الذي يصدر أوال، ثم القبول الذي يصدر من الطرف الثاني ثانيا

يا أيها الرضا لقوله تعالى :" ،ضرورية في التعاقد. ألن األصل في التجارة 

ن تجارة عن تراض الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكو

وذلك  ،ورضا أمر باطني نفسي فالبد من وجود شيء ظاهر يدل عليه(1)".منكم

يكون بأي تعبير يدل على الرضا. وهو الصيغة التي يشترط فيها التوافق بين 

 االتصال والداللة والوضوح على اإلرادة وحقيقة العقد. ،االرادتين

 ما يلي :وفي تطبيق ذلك على التجارة اإللكترونية نجد 

  وتسجيل  ،في صورة طلب مستخدم الكمبيوتر شراء السلعة الصيغة موجودةأن

ذلك في القائمة الظاهرة أمامه على شاشة الكمبيوتر وإرسالها إلى البائع الذي يرد 

وهو ما يدخل في باب التعاقد بالرسالة الذي أجازه الفقهاء. وال فرق  ،بالموافقة إلكترونيا

وترسل بالبريد العادي أو ترسل األنترنيت.  ،على ورق مكتوب بين أن تكون الرسالة

التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجواز  ،وهذا ما أفتى بجوازه مجمع الفقه اإلسالمي

التلكس وشاشات الكمبيوتر  ،الفاكس ،التعاقد بآالت االتصال الحديثة كالهاتف

 )األنترنيت(.

  ألن المشتري يطلب شراء السلعة  أو الخدمة  ،كشرط للصيغة محقق التوافقإن

 المعروضة من التاجر أمامه على شاشة الكمبيوتر والبائع يوافق على طلب المشتري.

 فإنه من حيث النظرة الجغرافية  ،هو ما يعبر عنه باتحاد مجلس العقد االتصال

ذلك فإن  ومع ،للتجارة اإللكترونية نجد أنه ال يجمع البائع والمشتري في مكان واحد

والتي  ،الفقهاء قالوا في التعاقد بالرسائل : إن مجلس العقد هو مجلس قراءة الرسالة

يجب أن يرد متلقي الرسالة عليها بعد قراءتها حتى يتصل اإليجاب بالقبول وهو ما 

 يحدث في األنترنيت.

 ي وإن كان الكالم الشفاهي هو الذ ،بمعنى أن تعبر الصيغة عن حقيقة العقد الداللة

يدل داللة مباشرة وأصلية إال أنه يجوز شرعا إجراء التعاقد بأي وسيلة تدل على رضا 

وال  ،المتعاقدين غير الكالم مثل: الكتابة سواء كانت كتابة عادية  أو كتابة إلكترونية

يقال هنا إن التعاقد من خالل األنترنيت ينقصه التوثيق، ألن تسجيل رغبات الطرفين 

يمثل توثيقا كتابيا إلمكان  ،الكمبيوتر المتصل بشبكة األنترنيت إيجابا وقبوال على
                                                 

 مقال لـ: د.محمد عبد الحليم عمر، "التجارة اإللكترونية...العقود في ضوء الشريعة"  (3)

 online.com-http://www.Islamمن الموقع اإللكتروني :       
 29اآلية  –سورة النساء  (1)

http://www.islam-online.com/
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تلك أمانيهم االحتفاظ به وطباعته فيما بعد. وكل هذا مصدقا لقول هللا سبحانه وتعالى:"

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ويقول هللا سبحانه وتعالى :"(1)"قل هاتوا برهانكم

 (2)"إلى أجل مسمى فاكتبوه

المشتري والبائع. وأهم ما يشترط فيهما األهلية  ،وهما طرفا المعاملة  عاقدان :ال -ب

بمعنى صالحية الشخص لصدور التصرفات التي ترتب له أو عليه  ،خاصة أهلية األداء

حقوقا والتزامات. والشيء الذي يؤخذ على التجارة اإللكترونية هنا هو أنه يتاح فيها 

ولكن ال يمكن تدارك ذلك. حيث أن من  ،تعاقد من خاللهاال -مثل الطفل-لناقص األهلية 

البيانات التي يسجلها المشتري تاريخ ميالده وهي ما يمكن االستفادة به في تقرير عدم 

التعاقد مع ناقص األهلية. أما البائع فهو عادة شركة ذات شخصية معنوية مستقلة 

 ومعترف بها شرعا.

أنه يوجد دخالء يسمون قراصنة األنترنيت، يمكن أن  ،واألمر الجدير بالذكر هنا         

ويتعاقدون باسم أصحاب بطاقات االئتمان  ،يقوموا بهتك سرية البيانات بأساليب فنية

 ويستلمون هم السلع والخدمات. وهذا أمر وارد في التجارة العادية.

وهذا  ،منوالث -سلعة أو خدمة–ويتكون من المبيع  ،أي المعقود عليه محل العقد : -جـ

قائم في التجارة اإللكترونية. أما الشروط الواجب توفرها في هذا الركن ومدى توفرها 

 في التجارة اإللكترونية فهي :

  وهو أن ال يكون  ،قابال لحكم العقد شرعا -سلعة أو خدمة–أن يكون المعقود عليه

المباحة  محرما استخدامه كالخمر والخنزير أو عدم صالحية بيعه في حالة األشياء

حتى  ،لعامة الناس. وهذا التزام على المسلم أن ال يتعامل في هذه األشياء بيعا وشراء

وإن كان نظم األنترنيت يتيحها كما سبق الذكر. هذا مع ضرورة اإلشارة إلى أن 

 المعلومات المتاحة مجانا على األنترنيت ليست محل تعاقد في التجارة اإللكترونية.

 وهذا الشرط تمت اإلشارة إليه في الفقرة  ،ه علما نافيا للجهالةالعلم بالمعقود علي

 السابقة.

 وشروط كل ركن.  ،وبذلك نجد أن التجارة اإللكترونية تتوفر لها أركان العقد شرعا 

 

 تسليم السلعة : -2

فإن هناك بعض األحكام الشرعية للعقود والتجارة  ،باإلضافة إلى ما سبق ذكره

 اإللكترونية يمكن إيجازها فيما يلي :

 :  ويدرج فيها ما يليمسألة القبض : -أ      

 : لقد سبق القول إنه يوجد بعض الخدمات يتم تسليمها  التسليم اإللكتروني

ومن أوضح األمثلة على ذلك قبض البديلين "الثمن أو السلعة" في  ،إلكترونيا

شراء أو بيع العمالت النقدية. وهذه يشترط فيها شرعا ضرورة  ،حالة صرف

فهل يحقق التسليم اإللكتروني عن طريق  ،قبض البديلين في مجلس العقد

                                                 
 111اآلية  –سورة البقرة (1)
 222اآلية  –سورة البقرة  (2)
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ه التسجيل إلكترونيا في حسابات العمالء هذا الشرط؟. لقد أفتى مجمع الفق

بأن القيد المصرفي في حسابات  ،اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

البنك يعتبر حكمي وهو جائز شرعا. ويدخل في ذلك أيضا تسليم الخدمات 

وكذا تسليم الثمن من  ،األخرى مثل االستشارات الطبية والقانونية إلكترونيا

 خالل بطاقة االئتمان إلكترونيا.

 وهذا جائز شرعا طالما تم ام عقد البيع بيوم أو يومين :تسليم السلع بعد إبر

 دفع أحد البديلين في مجلس العقد وهو الثمن.

ويعني بها حرية المتعاقد في إمضاء العقد أو عدم اإلمضاء مسألة الخيارات : -ب     

خاصة إذا لم تتوفر عند التعاقد  ،بناء على ما يقرره من خير األمرين أو القرارين

لتعرف الكامل على المعقود عليه "السلعة أو الخدمة". وهو أمر وارد في الفرصة ل

التجارة اإللكترونية التي تقوم على رؤية المبيع من خالل شاشة الكمبيوتر وليس 

ثم يجد عند استالمه السلعة مخالفة للمواصفات التي تعرف عليها  ،بطريقة محسوسة

 وخيار العيب التي أقرها الشرع. ،ةإلكترونيا. وهذا ما يدخل في إطار خيار الرؤي

والمشكلة هنا أنه ال توجد حتى اآلن ترتيبات في التجارة اإللكترونية لممارسة         

 هذه األنواع من الخيارات فيما يعرف بحق الرجوع.

 المطلب الرابع : التنظيم القانوني الدولي للتجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية

ظيم الدولي للتجارة اإللكترونية أمر واجب ووارد لتحقيق االستقرار إن التن        

لضمان وصول الحقوق ألصحابها ونستعرض في هذا  ،والطمأنينة في التعامل

 الخصوص أسلوبين متكاملين ومتوازيين ألعمال هذا التنظيم الدولي :

Model  Unifiedالفرع األول : أسلوب مشروعات القوانين النموذجية الموحدة..

Laws 

تقوم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومنها منظمات األمم المتحدة          

بمجهود دولي لوضع نماذج تشريعات تنّظم التجارة اإللكترونية و العقود  ،Unidroitو

اإللكترونية بتعاون الدول و الهيئات التعليمية فيتم وضع مشروعات لقوانين تنّظم تلك 

ت و تكون متاحة للدول المختلفة لتهتدي بها في إصدار تشريعاتها الداخلية و المجاال

الغرض من مشروعات تلك القوانين النموذجية هو توحيد القوانين بين الدول المختلفة 

حتّى يحدث نوع من التنميط و التطابق فال تتنافر قوانين الدول المختلفة التّي تنّظم 

 االلكترونية .الموضوع الواحد مثل التجارة 

ومن تلك النماذج القانون النموذجي للتجارة االلكترونية الذّي قامت لجنة األمم        

و .)*(Uncttralالمتحدة لقانون التجارة الدولية بوضعه و يعرف بنموذج األونسيترال 

الذّي اشترك قانونيين من معظم دول العالم في وضعه لتوفر لدول العالم نموذجا يهتدي 

به في سن التشريعات الداخلية في الدول المختلفة و مثل هذا النموذج يحتوي على 

تنظيم قانوني لنواحي فنية و ال يمس العقائد  الدينية أو النظام العام للدولة فهو ليس مثل 

و الذّي يمس عقائد الناس ، كما أنه يحتوي على  –لشخصية مثالقانون األحوال ا

                                                 
 الموالي لهذا المطلب. للمزيد من المعلومات سوف يدرج في العنصر (*)
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نصوص اختيارية يمكن إدراجها أو تعديلها  أو تركها و مثل هذا النموذج مفيد لتوفير 

بين تشريعات الدول المختلفة في مجال  standardization قدر من التوحيد القياسي

 التجارة االلكترونية تيسيرا على  المتعاملين.

 رع الثاني : أسلوب المعاهدات الدوليةالف

 ،توجد منذ أعوام كثيرة اتفاقيات دولية في الكثير من المسائل التجارية التقليدية       

وهذا لتنظيم جوانب متعددة في التجارة الدولية. كما أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية 

بين أشخاص وأفراد أي التي تبرم  ،تنظم التعامل في العقود ذات الطابع الدولي

وشركات من جنسيات مختلفة. فهناك اتفاقيات دولية قائمة تنظم البيع الدولي مثال أو 

والغرض من تلك المعاهدات واالتفاقيات إيجاد اآللية والتنظيم  ،تنفيذ األحكام..الخ

 الالزمين لحماية مصالح أطراف التعامل المختلفين في الجنسية وفي دول مقر األعمال.

جال التجارة اإللكترونية يوجد تحت اإلعداد مشروع معاهدة التعاقدات في م 

وهذا المشروع وفي حالة إقراره من الدول  ،Electronic Contractingاإللكترونية 

المختلفة سوف يوفر آلية فعالة لقيام ووجود وتنفيذ عقود التجارة اإللكترونية ذات 

 كات مختلفة الجنسيات.أي التي تبرم بين أفراد وشر ،الطابع الدولي

 المطلب الخامس :قوانين التجارة اإللكترونية

 الفرع األول : قانون األونسيترال

الذي يعمل على ضبط  ،هو قانون لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي        

وقد أصبح مصطلح التجارة اإللكترونية متداوال بكثرة  ،تعامالت التجارة اإللكترونية

 لدى مختلف القطاعات االقتصادية. 

 ،وإن مصطلحا بهذا االنتشار يحتاج إلى إطار قانوني ينظم التعامالت المتعلقة به     

ويتجه هذا القانون النموذجي أوال إلى إثبات صحة المستندات المستخدمة في تعامالت 

فإنه ومن خالل ذلك ينظم كثيرا من  ،التجارة اإللكترونية، وإن كانت تلك أهم فوائده

العمليات داخل إطار التجارة اإللكترونية، إضافة إلى تمتعه بالمرونة الكافية الستيعاب 

 (1)المتجددة.المتغيرات التقنية 

يضع قواعد  ،إن القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية الذي وضعته األونسيترال        

محددة بشأن التوقيعات اإللكترونية. وباإلضافة لهذا فإن المقصود من إصدار هذا 

القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة 

خاصة بإدخال المعلومات )وتدوينها( في الكمبيوتر أو نقلها أو إبالغها إلى العصرية ال

 طرف ثان.

وال  ،ويجدر القول أن هذا القانون النموذجي يعتبر قانونا مرجعيا أو استرشاديا        

التي تكون ضرورية لتطبيق  ،يشتمل على كل التفاصيل من األحكام القانونية واللوائح 

لدولة التي تزعم أن تصدر القانون الخاص بها. وال يمكن القول أيضا هذه التقنيات في ا

إن هذا القانون النموذجي يستوعب كل جانب من جوانب التجارة اإللكترونية ويغطي 

 كل المجاالت التي تتناولها هذه التجارة. 

                                                 
 .2000مجلة  "أنترنيت العالم العربي" ، فبراير  )(1
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ومن أهم مميزات القواعد التي يشملها القانون النموذجي أنها تطبق عندما         

أي أن هذه القواعد ال تطبق  ،في سياق األنشطة التجارية التوقيع اإللكترونيخدم يست

عندما يستخدم التوقيع في مسائل وأنشطة غير تجارية. وهذا أمر مهم ألنه يفرق بين 

 النشاطات التجارية وغيرها من النشاطات األخرى التي ال حصر لها وال نهاية.

لقانون النموذجي وضع نطاقا بال حدود للتقنيات وكقاعدة مهمة نشير إلى أن ا        

ولتحقيق هذا الهدف البد من القول أنه ال يجوز من  ،المستخدمة في التجارة اإللكترونية

استيعاب أية تقنية من التقنيات المستخدمة في التجارة اإللكترونية مما ورد  ،حيث المبدأ

ه قد تنشأ الحاجة الستخدام أو نظرا ألن ،في نطاق القانون النموذجي )األونسيترال(

استيعاب التطورات التقنية التي تحدث في المستقبل خاصة وأن هذه التقنيات تتجدد 

ولذا ال بد من فتح المجال في القانون ليستوعب كل هذه التغييرات  ،وتتغير في كل يوم

 التقنية وفي كل وقت.

 الفرع الثاني : أنظمة قانونية أخرى

التي تتم في كل  ،قا فإن التجارة اإللكترونية تعني التعامالت التجاريةكما قررنا سب       

العالم غير أن إبرام العقد والدفع يتم بطريقة غير مباشرة وتعتبر مجموعة قوانين 

التي تعنى  ،وهي الجهة الوحيدة المنظمة لقاعدة البيانات اإللكترونية الدولية ،)الويبو(

في كل  ،ي. لذلك يعتبر الجانب القانوني فيها حديثابالتشريعات في المجال اإللكترون

أنحاء العالم وإن كانت هذه القوانين بدأت بالظهور في الواليات المتحدة ودول االتحاد 

 األوروبي.

بعد كثير من النقاش قانونا ينظم  2001فقد أقر البرلمان األوروبي في فبراير         

بعض استعماالت حقوق الملكية عل شبكة األنترنيت. حيث سمح القانون األوروبي 

ولكنه منع استعمالها بغرض  ،باالستعمال الشخصي لهذه الحقوق على شبكة األنترنيت

كما أعطى هذا القانون  ،يين أو من يرشحونهمالربح دون موافقة أصحابها األصل

أصحاب الحقوق الفكرية الحق في استعمال الوسائل التي يرونها لمنع تنزيل أعمالهم 

التي توجد على الشبكة. إضافة إلى ذلك رفع دعاوى إلكترونية أدخلت ضمن النصوص 

لجزء منها كما جاء قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني من ثمانية عشر مادة تنازلت ا

التي تم استخدامها في مشروع القانون وعرف المشروع  ،تعريف المصطلحات

رموز أو عالمات أخرى. تثبت  ،أرقام ،المقصود بالكتابة اإللكترونية بأنها أي حروف

 دعامة إلكترونية ورقمية أو صوتية تعطي داللة على اإلدراك.   

بشأن المعامالت التجارية  2002( لسنة 2كما صدر في دبي القانون رقم )        

مادة يفسر هذا القانون ما هو معقول في  39ويحتوي هذا المرسوم على  ،اإللكترونية

المعامالت والتجارة اإللكترونية. مما يؤدي إلى تحقيق أهداف كثيرة من التسهيالت 

بواسطة سجالت إلكترونية يعتمد عليها وهذه ال تعني فقط  ،والمراسالت اإللكترونية

 إنما تحتاج أيضا إلى ثورة من األنظمة الجمركية. ،بنية في االتصاالت والقوانين القوية

كما أن هنالك الكثير من الغموض يحيط بالقواعد القانونية التي ستحكم التجارة         

 ،علما بأنه ليست القوانين الوطنية وحدها فقط هي التي يجب التركيز عليها ،اإللكترونية
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بين التاجر والمستهلك اإللكترونيين يدخالن في نزاعات قانونية متنوعة  ألن العالقة

 ومعقدة ومتداخلة.  

المطلب السادس : المشاكل القانونية في ضوء مراحل التجارة اإللكترونية وكذا 

 المبادئ الناظمة لحلولها

ن بدايتها إن تحديد مشاكل التجارة اإللكترونية القانونية يستلزم تصور العملية م        

ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخالص عناوين  ،إلى نهايتها بشكل عام ال تفصيلي

المشكالت. ومن ثم بيان محتوى هذه المشكلة وما تقرر من حلول قانونية مقارنة 

 وتحديد الحل المتفق مع قواعد النظام القانوني السائد لمواجهته. ،لمواجهته

 نيةالفرع األول : المشاكل القانو

 وتدرج بالمراحل اآلتية :      

 ويثار في هذه المرحلة عدة مشاكل مثل : المرحلة السابقة على التعاقد فعليا : - 1

 .توثيق المستخدم أو الزبون من حقيقة وجود الموقع أو البضاعة أو الخدمة 

  مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية موارده ذات الطبيعة المعنوية

 الملكية الفكرية(.)مشكلة 

 ومن المواقع الوهمية  ،تحديات حماية المستهلك من أنشطة االحتيال على الخط

 أو المحتوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة.

  الضرائب المقررة على ممارسي التجارة اإللكترونية عبر الخط ومعايير

 ارة اإللكترونية.ومدى اعتبارها قيدا مانعا وحادا من ازدهار التج ،حسابها

 ،وهذه العائق ترافق أيضا المراحل الموالية من خط نشاط التجارة اإللكترونية

فالموثوقية وحماية المستهلك تحديان يسيران بتوازي مع سائر مراحل أنشطة التجارة 

 اإللكترونية. 

 مرحلة إبرام العقد : – 2

ويتم ذلك بصور عديدة  ،أيضافي هذه المرحلة يتم تالقي اإليجاب والقبول على الخط 

حسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع. وبوجه عام تتالقى 

ويبرم االتفاق على الخط. وهنا   ،إرادة المزود أو المنتج أو البائع مع إرادة الزبون

 تظهر مشكلتين رئيسيتين :

  : طرف من صفة وشخص  التوثق من سالمة صفة المتعاقد أي توثق كل أولهما

ومن بين وسائل حل هذا التصدي هو إيجاد جهات  ،ووجود الطرف اآلخر

وضمان  ،محايدة تتوسط بين المتعاقدين لجهة ضمان التوثق من وجود كل منهما

أن المعلومات التي تتبادل بينهما حقيقية. وتمارس عملها على الخط من خالل 

تؤكد فيها صفة الطرف  ،كل طرفإرسال رسائل التأكيد أو شهادات التوثيق ل

 اآلخر.

  : حجة العقد اإللكتروني أو لنقل القوة القانونية االلتزامية للطرف  ثانيتهما

كتوقيع الشخص على العقد أو  ،والتي يضمنها في التجارة التقليدية ،المتعاقد بها
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طلب البضاعة أو نحوه. فكيف يتم التوقيع في هذه الحالة وما مدى حجته إن تم 

 برسائل إلكترونية؟ 

 مرحلة إنفاذ المتعاقدين اللتزاماتهما  : – 3

والزبون  ،بمعنى أن البائع أو مورد الخدمة ملزم بتسليم المبلغ أو تنفيذ الخدمة        

 مين يثير تحديا خاصة به.ملزم بالوفاء بالثمن وكال من هذين االلتزا

أو تسليم محل  ،فااللتزام بالتسليم يثير مشكالت التخلف عن التسليم أو تأخره        

تتخلف فيه مواصفات االتفاق وهي تحديات متشابهة لتلك الحاصلة في ميدان األنشطة 

 التجارية التقليدية.

شكالية وسائل الدفع اإللكترونية فإنه يثير إ ،أما دفع ثمن النقل أو المبلغ  المستحق        

وهو نص نشأ  ،التقنية. كالدفع بموجب بطاقات االئتمان أو تزويد رقم البطاقة على الخط

 ،في بيئة التقنية ووليد لها. إذ يثير أسلوب الدفع هذا مشكلة أمن المعلومات المنقولة

لتعاقد أصال. وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء من غير المجهول عن عالقة ا

إلى جانب تحديات األنشطة اإلجرامية في ميدان إساءة استخدام بطاقات االئتمان 

 وأنشطة االستيالء على رقمها وإعادة بناء البطاقة غير مشروع.

مشاكل يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق  ،كما يضاف إلى هذه المشاكل       

العالقة بين المتعاقدين )*(خصوصية  بالنشاطككل ال بمراحل تنفيذه. كتحدي

وخصوصية المعلومات المتداولة بينهما. وتحدي حماية النشاط ككل من األنشطة 

أو ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر.  ،اإلجرامية لمحترفي نظم الكمبيوتر والشبكات

وتحدي مشكالت االختصاص القضائي في نظر المنازعات التي تظهر بين أطراف 

إذ في بيئة األنترنيت تزول الحدود والفواصل الجغرافية. وتزول معها  ،العالقة التعاقدية

بق فأي قضاء يحكم المنازعة؟ وأي قانون يط ،االختصاصات المكانية لجهات القضاء

 عليها عند اختالف جنسية المتعاقدين؟ وهو الشائع في حقل التجارة اإللكترونية.

 (1)الفرع الثاني : المبادئ الناظمة لحل المشاكل القانونية

وكذا اتجاهات العمل الدولي  ،إلى طائفة المشاكل القانونية السابقة الذكر بااللتفات        

يمكن أن نحدد ستة مبادئ  ،لتجارة اإللكترونيةفي ميدان التدابير التشريعية لتنظيم ا

 توجيهية رئيسية حددت مضمون القواعد القانونية المقرر في هذا الميدان :

                                                 
الخصوصية : يقصد بها ضمان أال يتم استخدام المعلومات والرسائل في غير الغرض المرخص به من صاحب   (*)

 المعلومة.
 .15، الصفحة 2000مؤتمر البحرين "التجارة اإللكترونية في األلفية الثالثة" ، البحرين  (1)

 /http://www.ditnet.co.aeلى األنترنيت في العنوان : تجدونه الملف ع    

http://www.ditnet.co.ae/
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 انسجام القواعد القانونية مع اتجاهات االستثمار وقيادة سوق األعمال. -1

 قواعد قانونية تكفل موثوقية وفعالية التجارة اإللكترونية. -2

 آمنة وتوفر الحماية. قواعد قانونية توفر بيئة -3

قواعد قانونية تشجع االستثمار وتقييم المشروعات المشتركة لضمان إنماء التجارة  -4

 اإللكترونية وشيوعها.

قواعد قانونية تنطلق من تعاون دولي شامل لضمان وحدتها وبالحد األدنى توافقها  -5

في نظر ومن هنا ظهرت أهمية إعادة تقييم قواعد االختصاص القضائي  ،وانسجامها

 المنازعات ومشروعية تالئم القواعد مع طبيعة األنشطة التقنية العابرة للحدود.

متواكبة مع عصر اإلبداع  ،قواعد قانونية مرنة متالئمة مع الطبيعة القانونية المتغيرة -6

 المعلوماتي.

إن العمل بهذه المبادئ ومع دراسة المشاكل المتقدمة بشكل شمولي في ضوء         

من شأنه أن يتيح وجود تشريع يالئم طبيعة التجارة  ،قواعد النظام القانوني المعني

ويكفل تنظيمها على نحو يحقق شيوعها وإنماءها. والخطورة أن ال تراعي  ،اإللكترونية

أو  ،فتكون أمام تشريعات تقيد التجارة اإللكترونية بدل أن تشيعها ،هذه التحديات وأثرها

ال تراعي التالؤم أو االنسجام مع بقية قواعد النظام القانوني القائمة. إذ ال يعقل أن 

في حين ال تتوفر قواعد معيارية لموثوقية  ،يشرع قانون يجيز التواقيع اإللكترونية مثال

وقت ذاته قواعد اإلثبات والحجة المقررة في النظام وال تراعي في ال ،هذه التواقيع

القائم. وليس من المقبول إطالق يد جهات التقنية في تقييد نشاط التجارة اإللكترونية 

 ،عبر الحلول األمن التقني دون توفر الحماية الجزائية من أنشطة جرائم الكمبيوتر

ديات حقيقية للنظام القانوني وعلى ذلك فإن مناطق االهتمام القانوني بما تثيره من تح

القائم، تستلزم جهدا بحثيا دقيقا وشامال يقدم أنجح التدابير التشريعية للتجارة 

 اإللكترونية.

 المطلب السابع : فض النزاعات القانونية

 ،تمت اتفاقية روما الثانية كحل لذلك ،في إطار نزاعات التجارة اإللكترونية        

الدولة التي يوجد بها المستهلك اإللكتروني هو الذي يسرى  والتي نصت على أن قانون

في حالة الخالف. وهذا لم مساوئ وهي إحجام المؤسسات الصغيرة في الدخول إلى 

وعدل هذا القانون على القانون الذي  ،السوق مما أثار الجدل في دول االتحاد األوروبي

 يطبق في الدولة التي يوجد بها البائع اإللكتروني.

أما في الواليات المتحدة وهي من الدول السباقة في مجال ابتداع القوانين التي         

صدر قانون منع الغش واالستخدام  1926ففي عام  ،تتالءم مع المعلومات واالتصاالت

صدر قانون إجازة  1922غير القانوني للحاسوب وخصوصية االتصال. وفي عام 

وفي  ،ام المحاكم في الساحة التشريعية واألمريكيةاعتماد التوقيع اإللكتروني كدليل أم

نفس الوقت صدر قانون يهدف إلى الحماية ضد عمليات احتالل المواقع اإللكترونية. 

حيث يسمح هذا القانون لصاحب االسم التجاري أو العالمة التجارية بإقامة دعوة ضد 

ام بتسجيلها في الشبكة أو ق ،من استخدم اسمه أو عالمته التجارية على شبكة األنترنيت

 بحجة أسبقية التسجيل.



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 153 

أما في الوطن العربي فإن كل األنظمة القانونية والتشريعات العربية في حقل         

ال تزال ال تعرف الوسائل  ،التعاقد واإلثبات في مجال قوانين حماية الملكية الفكرية

اوالت لتوسيع موضوع اإللكترونية. ذلك أن عدد من علماء وشراع القانون بدلوا مح

ومن المهم جدا قيام العلماء والفقهاء بالبحث  ،هذا البناء القانوني ليشمل الوسائل التقنية

ومحاولة تقديم رؤية فقهية شرعية إسالمية  ،والدراسة لظاهرة التجارة اإللكترونية

لطبيعة التعامالت. التي تتم عبر شبكة األنترنيت وإخضاعها للمنظور الشرعي 

لتأسيس منهج إسالمي شرعي لهذه الظاهرة الحياتية التي تمر بها  ،مياإلسال

 (1)البشرية.

 

 المبحث الثالث : التجارة اإللكترونية والضرائب 

 

 المطلب األول : فرض أم إعفاء الضرائب على التجارة اإللكترونية

لقد كانت الواليات المتحدة األمريكية السباقة في تحديد استراتيجية ورسم معالم         

حيث أصدر البيت األبيض األمريكي سنة  ،سياستها في مجال التجارة اإللكترونية

 Iraوقد صرحت السيدة إبرامغازينر )(1)خطته لتطوير التجارة اإللكترونية. 1997

Magaziner) شاري الرئيس بيل كلينتون وصاحب الدراسة حول وهي إحدى كبار مست

التي أدت إلى وضع التقرير الصادر عن البيت األبيض:"...إن  ،التجارة اإللكترونية

سيكون هناك أكثر من مليار شخص  2005األنترنيت أداة عالمية للتجارة وبحلول عام 

لتمنع هؤالء ونحن ال نريد أن نرى حواجز مصطنعة تقام  ،يستخدمون شبكة األنترنيت

الناس من التعامل مع بعضهم البعض. لذا نود أن يتم التوصل إلى اتفاقية لكي ال تكون 

 (2)وأال تفرض ضرائب غير ضرورية على التجارة اإللكترونية". ،هناك تعريفات

إشكال تحصيل  ،إذن من بين اإلشكاليات التي تطرحها التجارة اإللكترونية بحدة        

عامالت التجارية اإللكترونية في سوق افتراضي وعالمي ال يعترف الضرائب على الم

بالحدود التي تفصل بلدان العالم. إذ يستدعي تحصيل الضرائب إقامة جملة من 

وسن القوانين الضرورية لتعيين وإقامة الضريبة وتمنك من  ،اإلجراءات العملية

ة على شبكة األنترنيت تحصيل جميع الحقوق الضريبية. لقد خلقت التجارة اإللكتروني

والتي تواجه شكل غريب من التجارة التي تخلق  ،رهان صعب إلدارات الضرائب

 غير أنه يصعب تخطيها. ،حواجز وإن كان من السهل التعرف عليها

اتبع  ،وبتضارب اآلراء حول فرض أو إعفاء الضريبة عن التجارة اإللكترونية        

األمريكي على ما دعيا  (Congres)التقرير السابق للبيت األبيض بمصادقة الكونغرس 

                                                 
 المغرب ، وزارة التجارة الصناعة. -مسؤولية تكنولوجيا المعلومات–مقال عزيز إرباح  (1)

 http://www.wto.orgلمزيد من المعلومات عن االتفاقيات أنظر موقع المنظمة على األنترنيت :     
 تقرير البيت األبيض األمريكي بعنوان "إطار التجارة العالمية اإللكترونية".   (1)

 /http://www.usia.govعلى موقع األنترنيت لوكالة اإلعالم األمريكية، التالي :      
 .6، الصفحة1999المجلة اإللكترونية الصادرة عن وكالة اإلعالم األمريكية :"التجارة اإللكترونية"، واشنطن،  (2)

 business/-http://www.usia.gov/eمتواجد على األنترنيت بالعنوان :      

http://www.wto.org/
http://www.usia.gov/
http://www.usia.gov/e-business/
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شهر أكتوبر من  (Internet Tax Freedom Act)بميثاق إعفاء األنترنيت من الضرائب 

والذي يحضر من فرض الضرائب على التجارة اإللكترونية لمدة ثالثة  ،1992سنة 

لجنة االستشارية بالحد من هذه المشكلة. وهذا بصدد حيث ستسمح هذه المدة ل ،سنوات

وهذا في إطار  ،دراسة مشروع قانون الضرائب الموحد يطبق على التجارة اإللكترونية

 .!! اتفاق عالمي

والذي يسعى جاهدا  ،ولكن هذه المواقف تبدو معاكسة لمواقف االتحاد األوروبي        

لقة التي تتمتع بها األنترنيت في المجال إليجاد أطر وقوانين تحد من الحرية المط

( بناء على اقتراحات 1992التجاري. والذي أقر جملة من القرارات )في جويلية 

( في موضوع التجارة le conseil eco fin)وتوصيات لجنة االقتصاد والمالية 

 TVAاإللكترونية والضرائب. من بينها أنه يجب تطبيق الرسم على القيمة المضافة 

وهذا لتجنب تفضيل هذا النوع  ،كل الخدمات الواقعة في عالم التجارة اإللكترونية على

 من التجارة مقارنة بالتجارة التقليدية.

لكن  ،ويبقى من السهل إصدار قوانين وسن التشريعات في مجال جباية الضرائب    

 ،لقوانينواقع التبادل التجاري اإللكتروني على الشبكة يعجز من إخضاع وتطبيق هذه ا

 خاصة ذلك الذي يمس السلع والخدمات غير المادية.

 (1)المطلب الثاني : مشكلة التهرب الضريبي 

والجميع يبحث  ،أصبحت تكنولوجيا التهرب الضريبي مشكلة تؤرق العالم كله        

 لها عن حلول...فماذا عن حقيقة هذه المشكلة؟

ولكنها ظهرت  ،قبل ستة أعوام لم يكن العالم يعرف شيئا عن التجارة اإللكترونية   

 7ومن المتوقع أن ترتفع إلى     ،تربليون دوالر 3،2وانتشرت حتى بلغ حجم تعامالتها 

. أما على مستوى الدول العربية فيصل حجم التجارة 2004تربليونات دوالر عام 

ومن المتوقع أن يصل مليار دوالر  ،ليون دوالر فقطم 40اإللكترونية إلى ما يقارب 

 .2004عام 

ورغم هذا االعتراف بتزايد حجم التجارة اإللكترونية ووجودها في الدول         

والتي لم تجد آلية حتى اآلن للتعامل  ،إال أنها ما زالت مشكلة أمام الضرائب ،العربية

 مع هذا النوع من التجارة.

 ،رئيس اإلدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي ،ر طلعت هماميؤكد الدكتو        

 ،بمصلحة الضرائب)مصر( أن التجارة اإللكترونية أصبحت وسيلة للتجارة السريعة

لكنها قد تستغل في مزاولة أنشطة غير مشروعة أو ضارة باالقتصاد مثل التهرب 

نترنيت في كافة مناحي الضريبي أو غسل األموال. ونتيجة لزيادة االعتماد على األ

وسيساعد هذا  ،فقد بدأت الحكومات في إعداد مشروع قانون التوقيع اإللكتروني ،الحياة

 ،في إحكام الرقابة على التجارة عبر األنترنيت -كما يقول الدكتور طلعت همام-القانون 

وسيكون من حق  ،حيث سيشترط القانون وجود عقود ومستندات إلتمام الصفقة

                                                 
"دور السياسة الضريبية في تحفيز االستثمارات في ظل التطورات العالمية   الوليد صالح عبد العزيز، كتاب :د.  (1)

 .210، الطبعة األولى ،ص2002المعاصرة"، جامعة القاهرة ، 



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 155 

إلطالع عليها مما يسهل عملية حصر أطراف النشاط وقيمته وهذا سيسهل المصلحة ا

 عملية المحاسبة الضريبية.

فإن المحاسبة ستتم بنفس قيمة المحاسبة الضريبية على  ،أما عن قيمة الضرائب        

الصفقات التي تتم بالطريقة التقليدية وعلى نفس األسس والقواعد. وستكون هناك 

وقد تمت االستعانة بخبرات  ،لفين والممتنعين عن سداد الضرائبعقوبات على المخا

كل الدول األخرى في هذا المجال لالستفادة منها وإعداد قانون متوازن يحقق السرعة 

 واالنضباط في التجارة اإللكترونية.

المحاسبة تعد من المشاكل التي تعترض طريق التجارة اإللكترونية عبر العالم         

م تزايد حجمها بوضوح خالل األعوام القليلة الماضية إال أن الضرائب ما فرغ ،كله

زالت مشكلة لم تحسم في العالم كله. كما يؤكد الدكتور رمضان صديق أستاذ مساعد 

ويشير إلى أن هذه  ،المالية العامة والتشريعات الضريبية بكلية الحقوق بجامعة حلوان

خاصة  ،مات ولكنها تثير أكثر من مشكلة ضريبية التجارة إما أن تنقل سلعا مادية أو خد

 بكافة أشكال الضرائب المختلفة الجمركية منها وضريبة المبيعات وضريبة الدخل.

فبالنسبة للضريبة الجمركية كانت تحصل على كل أنواع السلع سواء مادية أو غير   

الكتب واألغاني وكانت تنقل عن طريق الشحن وتحصل عليها  ،المادية كاألفالم

الضريبة. أما في التجارة اإللكترونية فهذه المواد يتم "تنزيلها" عبر كمبيوتر المستخدم 

 هنا تضيع الضريبة الجمركية.

 المطلب الثالث : أهم الصعوبات الضريبية المعترضة للتجارة اإللكترونية 

حتى تتمكن أي إدارة ضرائب من تحصيل ضريبة أو رسم يفترض منها تحديد          

وكذا المعامالت التجارية الناشئة عن التبادل التجاري عبر شبكة األنترنيت.  ،المداخيل

قصد إخضاع  ،زيادة على التحقق والتعرف على موطن وقوع الصفقة التجارية

  األطراف المستفيدة للضرائب المستحقة. 

 والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يكون ذلك؟        

 الفرع األول : التعرف على هوية المكلف بالضريبة في عالم التجارة اإللكترونية 

إن ضرورة التحديد الدقيق للمكلفين بالضريبة بات أمرا مهما وحساسا بالنسبة          

مكلف أو إخضاعه وهذا لتفادي كل تهرب ضريبي من طرف ال ،إلدارة الضرائب

لالزدواج الضريبي. وبالتالي فإن قواعد تحديد مصدر المعامالت والصفقات التجارية 

مقر إقامة المكلف بالضريبة ففي حالة جباية الضرائب  ،تأخذ عادة بعين االعتبار

المباشرة مثال فإن مكان تحصيل الضرائب على المداخيل التجارية. وفي حالة ما إذا لم 

وكذلك األمر إذا أخذنا بعين ،كلف بالضريبة فهو البلد الذي يقطن فيه مكلفيحدد مقر الم

( ما la fiscalité international)االعتبار الفرق المعمول به في مجال الجباية الدولية 

حيث تختلف االلتزامات الضريبية مابين أن يكون المكلف  ،بين المقيمين وغير المقيمين

ث تطبق عليه كل االلتزامات الضريبية في ما يخص حي ،بالضريبة مقيم في البلد

المداخيل التي يحققها كانت وطنية      أو أجنبية أو أن يكون غير مقيم حيث تكون 

 التزاماته الضريبية محدودة مداخيله ذات المصدر األجنبي.
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كما سبق الذكر فإن الخاصية العالمية التي تتصف بها شبكة األنترنيت تخلق         

وهذا رغم وجود معاهدات عالمية بين البلدان  ،شاكل في تطبيق القوانين الضريبيةم

والتي يصعب  ،تقنن المسائل الضريبية الناشئة عن التعامالت التجارية بين الشركات

 ولنأخذ مثال : ،تطبيقها على التجارة اإللكترونية

لى شبكة ويملك جهاز مضيفا وموقع تجاري ع(A)شخص أو مؤسسة يقطن في بلد  

 ،(C)حيث يوفر بفضله خدمات وسلع تجارية وإعالمية لبلد  ،(B)األنترنيت ببلد 

. إذن فأي نظام ضريبي يطبق (D)ويتقاضى بالمقابل أموال تحول إلى رصيده في بلد 

على المداخيل المحصلة من وراء هذا النشاط التجاري؟ وأي ضرائب غير مباشرة 

 !! الخدمات والسلع )الالمادية منها خاصة(؟ ورسوم جمركية يجب تحصيلها على هذه

 الفرع الثاني : التعرف على المعامالت التجارية الحاصلة في عالم التجارة اإللكترونية 

إن المعامالت التجارية في عالم التجارة اإللكترونية والناشئة على شبكة         

مما  ،(manque de tracabilité)ال تخلف عادة أي دليل أو أثر مادي يثبتها ،األنترنيت

يسمح لألشخاص وباستخدامهم لتكنولوجيا األنترنيت من تحقيق معامالت وصفقات 

تجارية بعيدا عن سلطة وعين اإلدارة الضريبية. مما أدى إلى إنقاص موارد خزائن 

ويزيد من استفحال ظاهرة التهرب الضريبي.  ،الدول فيما يخص محاصيلها الجبائية

مما  ،قاعدة التجارة اإللكترونية تسهل حرية التبادل ما بين األفرادفشبكة األنترنيت 

يجعلها تشكل خطرا حقيقيا للسلطات الحكومية. فقد أمسى استخدام التكنولوجيات 

الجديدة للمعلوماتية قصد التهرب الضريبي من اهتمامات اإلدارات الضريبية وإحدى 

لقد ظهرت شبكة األنترنيت بعض ف ،اإلشكاليات التي تطرحها التجارة اإللكترونية

مواقع البنوك تفتح لزبائنها إمكانية فتح حسابات في البنوك تقع بمناطق خالية من 

ومنه إمكانية تحويل النقود على شكل إلكتروني ما  ،(les paradis fiscauxالضرائب )

وهذا من دون أن تخلف أي أثر مادي يمكن  ،بين أي بنك وصاحب الحساب البنكي

 وهذا بفضل استخدام تكنولوجيا شبكة األنترنيت. ،من طرف مصالح الضرائبتعقبه 

 المطلب الرابع : حلول مقترحة لحل مشاكل ضرائب التجارة اإللكترونية 

من المفروض أن يكون لنا وجود على خريطة التجارة اإللكترونية العالمية         

ل تهيئة المناخ داخليا واستيعاب ولن يأتي هذا إال من خال ،لتعظيم صادراتنا من خاللها

وكذا تهيئة القوانين الخاصة التجارية الستيعاب هذا األسلوب  ،أساليب هذه التجارة

والذي سيسود العالم قريبا والتطور الذي تشهده التجارة اإللكترونية  ،الجديد من التجارة

يعد أحد التحديات أمام الفكر الضريبي التقليدي. كما أنه يثير الكثير من التساؤالت التي 

وكيفية  ،تدور حول المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من خالل التجارة اإللكترونية

ا للضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات خضوعها واألرباح الناتجة منه

 والضرائب الجمركية.

وعن المعاملة الضريبية للصفقات والمعامالت التي تتم من خالل التجارة         

فهناك  ،واألرباح الناتجة عنها يمكن تقسيمها إلى نوعين من المعاملة ،اإللكترونية
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خالل  "التجارة اإللكترونية المحلية أو  المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من

فبالنسبة للتجارة المحلية فأرباحها تخضع للضرائب على  ،التجارة اإللكترونية الداخلية"

الدخل أي الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على أرباح 

 الشركات.

والتي تتم ما  ،نية الخارجية"أما الصفقات التي تتم من خالل "التجارة اإللكترو        

بين التجار المقيمين بالبلد أو المنشآت التجارية والموردين أو العمالء في الخارج وفي 

حيث تكون هذه الصفقات إما في صورة صادرات أو واردات  ،كافة أرجاء العالم

 وتخضع هذه الصفقات واألرباح الناتجة عنها للضرائب على الدخل.

ب في التطبيق حيث ظهرت حلول واقتراحات كثيرة ألسلوب وألن األمر صع     

فما  ،ولكنها لم تقدم حال جذريا لهذه المشكلة ،المعاملة الضريبية لمثل هذه المعامالت

زال هناك اختالف وجهات نظر حول الدولة التي لها الحق في فرض الضريبة على 

تتم من خالل التجارة الدخل التي تستحق على األرباح التي تنتج من الصفقات التي 

وهل هذا الحق يكون للدولة التي يوجد بها البائع أم المشتري أم شبكة  ،اإللكترونية

 األنترنيت أم الحاسب اآللي؟  

وإن كان في  ،ويرى أن األمر خطير يحتاج إلى دراسة متأنية وبحث دقيق        

بة الحق في فرض تصوره وبصفة مبدئية، أن الدولة التي يوجد بها البائع هي صاح

الضريبة على الدخل على األرباح التي تنتج من الصفقات التي تتم من خالل التجارة 

اإللكترونية. وفي الواقع أن الضريبة الجمركية لنقل المنتجات أو البضائع من خالل 

تمثل تحديا حقيقيا لتنمية التجارة اإللكترونية. فال يوجد لشبكة األنترنيت  ،األنترنيت

جغرافي محدد وواضح النتقال البضائع مثل ما هو موجود من واقع التجارة تقسيم 

وفي حين أنه قد يكون ممكنا تحديد الضريبة الجمركية للبضائع  ،الدولية الحالية

المطلوبة من خالل شبكة األنترنيت. والتي يمكن نقلها بواسطة البحر أو الجو إال أنه 

ضريبة والتحكم فيها إذا كانت البضائع يتم ستكون هناك صعوبة حقيقية لتحديد هذه ال

مما يحتاج إلى رقابة وإجراءات دقيقة لمتابعة هذه  ،نقلها إلكترونيا عبر الشبكة

 الصفقات. 

التي تتم من خالل األنترنيت  ،ويقترح فيما يتعلق باإلجراءات الرقابية للصفقات        

تشريعات الضريبية للدولة أن يتم تطوير ال ،لخضوعها للضرائب ومنعها من التهرب

لصياغة نموذج ضريبي يمكنها من تحديد سيادتها على الدخل المحقق من الصفقات. 

أو  ،وال يتم التقيد بالتعريف المعمول به حاليا للمنشأة الدائمة أو اشتراط الوجود المادي

ضرورة توفر مبدأ إقليمية الضريبة أو مبدأ عالمية اإليراد كأساس لفرض الضريبة 

لى المعامالت الدولية. ويقترح إنشاء شبكة موحدة ألجهزة الحاسب اآللي على ع

مستوى مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة 

وربطها بشبكة األنترنيت والتنسيق الكامل بين هذه المصالح لتبادل  ،الجمارك

 التجارة اإللكترونية. المعلومات فيما بينها بالنسبة للصفقات التي تتم من خالل

إلزام البنوك والمؤسسات المالية بضرورة إخبار مصالح  ،إضافة إلى هذا        

التي تتم عن طريقها بين المشروعات. سواء كان  ،الضرائب بالتحويالت المالية
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أطراف هذه التحويالت مقيمين داخل الدولة أو خارجها.وكذا إلزامها أيضا بحجز نسبة 

وتوريدها إلى مصلحة  ،التحويالت تحت حساب الضريبة المستحقةمعينة من هذه 

بحيث يجب أن يقترن السداد  ،الضرائب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التحويل

يوضح به نوع كل من هذه  ،بتقديم بيان موقع عليه من البنك أو المؤسسة المالية

 ،ما بين المشروعات التحويالت. كما يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية بتحويل مبالغ

أن تكلف طالب التحويل بتقييم بيان موقع عليه منه يوضح نوعية وقيمة هذه التحويالت 

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إخبار مأموريات الضرائب  ،وأسبابها

 (1)المختصة بهذا البيان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 http://www.gn4me.com/etesalat/article.jpsتصفح الموقع اإللكتروني التالي :  للمزيد من المعلومات (1)

http://www.gn4me.com/etesalat/article.jps
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 :المحور الخامسخالصة 

 
 

حاولنا التطرق إلى كل ما يميز التجارة اإللكترونية من  المحورمن خالل هذا    

كونها مثال  ،خصائص وأمور تستدعي إيجاد وتطبيق قوانين خاصة بها تالئم طابعها

تجارة ال تتقيد بالحدود. األمر الذي طرح عدد من المسائل القانونية من بينها القانون 

الواجب تطبيقه على المعامالت الحاصلة في فضاء هذه التجارة. وزد إلى ذلك كون 

مما يثير مسائل إثبات  ،التجارة اإللكترونية ال ترتكز عادة على سندات ورقية ومادية

مع العلم أن القوانين ال زالت ترتكز على  ،طراف الفاعلة في هذه التجارةالتزامات األ

 أولوية الكتابة والوثائق الخطية في اإلثبات.

كما رأينا كيف للتجارة اإللكترونية على شبكة األنترنيت أن تخلق رهانا صعبا         

ل وهلة يعتبر ألو ،والتي أضحت تواجه شكل غريب من التجارة ،إلدارات الضرائب

مستحيل المطال رغم أن التجارة اإللكترونية كأي نشاط تجاري ال تستطيع أن تخضع 

خاصة مع تنامي استخدام األنترنيت في المعامالت التجارية لما تمنحه  ،لنظام ضريبي

شراء السلع والخدمات)خاصة الالمادية  ،التجارة اإللكترونية من إمكانية تحويل وبيع

...( تجعل من الصعب ،أفالم ،كتب ومجالت إلكترونية ،علوماتيةمنها مثل : برامج الم

مما يسمح لمثل هذه المعامالت  ،في مكان تحديد حجم السلع المتبادلة ومصدرها

التجارية اإلفالت من اإلجراءات والحقوق الجمركية وكذا تحصيل الضرائب على 

عالم التجارة  المؤسسات أو أشخاص ال تملك مقر اجتماعي محدد كما هو الحال في

اإللكترونية. إذ يمكن ألي شخص أن يمتلك موقعا تجاريا على األنترنيت وهذا على 

 حساب مقدم خدمة في أي بلد في العالم يمارس فيه نشاطه بكل حرية.

جعل العديد من البلدان  ،إن هذه التحديات التي فرضتها التجارة اإللكترونية        

إقامة ووضع قوانين واقتراحات وأطر تنظيم التجارة والمنظمات العالمية تعكف على 

وتخلق جو من الثقة ومن غير أن تكبح تطورها. لكن تأتي الرياح بما ال  ،اإللكترونية

إذ هناك تحديات أخرى تحد من التجارة اإللكترونية في الوقت الحالي  ،تشتهي السفن

تخوف بعضها من و ،تتلخص في قلة حضور البنوك وخدماتها في صفحات األنترنيت

إصدار بطاقات االئتمان بشكل عام. وبالتالي الوقوف عند هذه النقطة من شأنه أن 

يساهم في إعطائها رؤية واسعة ألهم الجوانب المؤسسة لهذه الظاهرة االقتصادية 

 المقبل.  المحوروهذا ما سنحاول التطرف إليه في  ،العالمية
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 السداد للتجارة االلكترونيةالمحور السادس: وسائل نظم الدفع و  
 

 

 تمهيد:

 

إذا كانت النقود التي عرفها واستعملها اإلنسان منذ القدم كوسيلة للتبادل         

التي تعني استبدال منتج معين مقابل  ،وذلك بديال لما كان يسمى بـ"المقايضة" ،التجاري

سوق النقدية في منتج أو شيء آخر، فإن التطورات التي شهدتها وما زالت تشهدها ال

قد أوجدت وسائل حديثة وأنواعا  ،العالم في ظل المتغيرات والتحوالت االقتصادية

 جديدة للدفع والتعاقد بين المتعاملين في السوق  أو األسواق التجارية.

 ،بيزنطية ،رومانية ،وإذا كان العالم القديم قد عرف وتداول مسكوكات اغريقية        

فإن التحول قد حدث بعد ذلك إلى أوراق نقدية "بنكنوت" ثم ما لبث  ،ساسانية وقاديانية

العقل اإلنساني حتى اخترع البطاقات االئتمانية يحملها الفرد أينما ذهب كوسيلة دفع 

بديلة لألوراق النقدية. ثم جاء ميالد البطاقة اإللكترونية الذكية كوسيلة حديثة 

التي بدأ العالم يتعامل بها. وفي ظل العولمة  ،الستخدامها في عالم التجارة اإللكترونية

االقتصادية بدأ االهتمام يتزايد بمفهوم التجارة اإللكترونية وتعزيزه في عالم األسواق 

 ،العالمية لتسجل )شركات العولمة( اختراقها لمختلف األسواق التجارية هذا من جهة

ومن جهة أخرى ظهر مصطلح جديد يعزز هو اآلخر حركة التجارة واالستثمار 

واالستهالك فيما بين األفراد واألسواق التجارية، ثم بين رجال األعمال والمستثمرين 

مهما كانت جنسياتهم وأماكن تواجدهم وأصولهم ومواقع شركاتهم أال وهو البنك 

 اإللكتروني.

وذلك نتيجة  ،األخيرة تغير النشاط البنكي بطريقة جذريةخالل العشريات  ،إذن        

حيث عدد كبير من األشخاص يستخدمون حاليا الخدمات البنكية  ،لالنفتاح التكنولوجي

أو حتى بواسطة الشبابيك اآللية إلجراء  ،بواسطة الهاتف أو شبكات األنترنيت

 التحويالت الجارية.

من المستهلكين يجرون  %60ثر من يوجد أك ،فحسب جمعية المصارف الكندية   

من األشخاص الذين أعمارهم  %52و ،معظم تحويالتهم البنكية بالطريقة اإللكترونية

سنة سبق لهم وأن استعملوا الشبابيك اآللية، ومن المحتمل استخدام شبابيك  55تتجاوز 

 متحكم بها باألصوات.

ثارا للجدل وبين القبول وعدم هذه البنوك االفتراضية هي قضية مهمة ال تزال م        

عند تقديمها لخدماتها المختلفة سواء عبر  ،من قبل المصارف في الوطن العربي

األنترنيت أو عبر الوسائل األخرى. وهذا ما يمكن أن نتطرق له في هذا الفصل من 

ومدى واقع وحقيقة الخدمات المصرفية  ،خالل تحديد مفهوم البنك اإللكتروني

 عربية.اإللكترونية ال
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 Money-Eالمبحث األول : النقد اإللكتروني :

 

 المطلب األول :ماهية النقود اإللكترونية؟

النقود اإللكترونية أو الرقمية هي المكافئ اإللكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا         

وقد عرفت شركة إيرنست آند يونغ النقود اإللكترونية بأنها مجموعة من  ،تداولها

وتوكوالت والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة اإللكترونية أن تحل محل تبادل البر

 العمالت التقليدية.

 المطلب الثاني : أشكال النقود اإللكترونية.

 نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :  ،تكون النقود اإللكترونية على عدة أشكال

 )الذكية( : الفرع األول : البطاقات البالستيكية الممغنطة

ويمكن استخدام هذه  ،هي بطاقات مدفوعة سلفا تكون القيمة المالية مخزنة فيها        

كما يمكن استخدامها للدفع في  ،البطاقات للدفع عبر األنترنيت وغيرها من الشبكات

 (.Point of sale-pos)نقاط البيع التقليدية 

 ومن أهم أنواع بطاقات الدفع الدولية : 

 

 ( : أهم أنواع بطاقات الدفع الدولية11رقم )صورة 

 
 )*(تتلخص آلية عمل البطاقات البالستيكية فيما يلي : آلية عملها : -أ

يقوم المستخدم سلفا بدفع مقدار من النقود التي يتم تمثيلها بصيغة إلكترونية         

ء كان ذلك عبر سوا–وعندما يقوم المستخدم بعملية الشراء  ،رقمية على البطاقة الذكية

يتم خصم قيمة المشتريات وهناك العديد من منتجات  -األنترنيت أم في متجر تقليدي

النقود اإللكترونية التي يمكن إعادة تعميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنك 

 أو عن طريق أي حركة مالية أخرى.

فهي  ،تاج إلى بطاقة بالستيكيةهناك أنظمة برمجية تتيح مكافئا إلكترونيا ال يح        

 أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصصة لدفع النقود عبر األنترنيت.

                                                 
مالحظة : هذه اآللية ال تنطبق على بطاقات التسليف، ألن مستخدم بطاقة التسليف يقوم بدفع النقودللبنك بعد (*)

 عمليات الشراء وليس قبلها.
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 ،ولكي يكون نظام النقود اإللكترونية المعتمدة بالكامل على البرمجيات فعاال وناجحا    

والبنك  ،المتجر أو البائع ،هي : الزبون أو العميل ،ال بد من وجود ثالثة أطراف فيه

ال بد من أن  ،( وإلى جانب ذلكOnline-Bank)الذي يعمل إلكترونيا عبر األنترنيت 

ومنفذ إلى  ،يتوفر في كل طرف من هذه األطراف برنامج النقود اإللكترونية نفسه

األنترنيت. كما يجب أن يكون لدى كل من المنتج والعميل حساب بنكي لدى البنك 

 نترنيت.اإللكتروني الذي يعمل عبر األ

إال أنها ال تزال غير  ،ورغم المزايا التي تتيحها البطاقات البالستيكية لحاملها        

 ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب من بينها :  ،منتشرة بالقدر الكافي في الوطن العربي

 انخفاض المستوى الثقافي أو مستوى الدخول أو كليهما. -

 للطبقة األعم من الموطنين. محدودية المدخرات الشخصية في شكل ودائع -

عدم معرفة أغلبية أصحاب الودائع الشخصية لمزايا البطاقات وأساليب  -

 استخدامها.

 الفرع الثاني : الشيكات اإللكترونية :

تحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع         

جال لقد تم تطوير استخدام الشيكات الورقية وفي هذا الم ،مقتضيات التجارة اإللكترونية

 إلى نظام الشيكات اإللكترونية.

إذن الشيك اإللكتروني هو المكافئ اإللكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا     

وشيك اإللكتروني هو رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر  ،التعامل بها

ليقوم  ،ه( ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر األنترنيتالشيك إلى مستلم الشيك )حامل

البنك أوال بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك. وبعد ذلك يقوم بإلغاء 

ليكون دليال على أنه قد تم صرف  ،الشيك وإعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك )حامله(

رونيا من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ الشيك فعال ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكت

 لحسابه.

إذن يعتمد تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية على أساس الدراسات التي         

 500والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من  ،تمت في الواليات المتحدة

سنتا لكل شيك وتتزايد أعداد  79مليون شيك ورقي تتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 

وعندما أجريت دراسة عن إمكانية استخدام الشيكات  ،سنويا %3الشيكات بنسبة 

 79ا بدال من سنت 25اإللكترونية. أتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن تنخفض إلى 

مليون دوالر سنويا في الواليات المتحدة فقط. 250وهو ما يحقق وفرا يزيد عن  ،سنتا

تعتمد فكرة الشيك اإللكتروني على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص 

clearing. 
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 ( : الشيك اإللكتروني11الصورة رقم )

 .http://www.paybycheck.com/demo.html 12/12/2002المصدر :

 

 المطلب الثالث : مزايا النقود اإللكترونية.

 : تحويل النقود اإللكترونية )أي الرقمية( عبر األنترنيت أو  تكلفة تداولها زهيدة

 ألنظمة البنكية التقليدية.الشبكات األخرى أرخص كثيرا من استخدام ا

 : يمكن تحويل النقود اإللكترونية من أي مكان إلى آخر في  ال تخضع للحدود

وفي أي وقت كان. وذلك العتمادها على األنترنيت أو على الشبكات التي  ،العالم

 وال تعترف بالحدود السياسية. ،ال تعترف بالحدود الجغرافية

 : قود اإللكترونية التعامالت البنكية إلى حد تسهل الن بسيطة وسهلة االستخدام

 فهي تغني عن مأل االستمارات وإجراء االستعماالت البنكية عبر الهاتف. ،كبير

 : تجري حركة التعامالت المالية ويتم تبادل معلومات  تسرع عمليات الدفع

مما  ،في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة ،التنسيق الخاصة بها فورا

 يعني تسريع هذه العملية.

http://www.paybycheck.com/demo.html
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 : تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود اإللكترونية  تشجع عمليات الدفع اآلمنة

 SecureElectronicأجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية )

Transactions-SET)،  كما تستخدم مستعرضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول

مما يجعل عمليات دفع النقود  ،(SecureSocket layers-SSLالطبقات اآلمنة )

 اإللكترونية أكثر أمنا.

 المطلب الرابع : كيفية حدوث معامالت النقد اإللكتروني.

لكي نفهم الحافز من أجل استخدام النقد اإللكتروني عوضا عن النقد الحقيقي         

نقد اإللكتروني يجب أن نفهم كيفية حدوث معامالت ال ،)العمالت المعدنية والورقية(

 وهذا بعرضنا إلى أبسط نوع من أنظمتها :

 الفرع األول : نظام القيمة المخزنة المغلق :

فإن القيمة المالية المخزنة سابقا في هذه البطاقة تخول لصاحب  ،في هذا النظام        

 ،البطاقة بشراء حاجيات أو خدمات مقدمة من قبل مصدر البطاقة. فعلى سبيل المثال

فإن الكثير من المكتبات في الجامعات الغربية تحوي آالت لنسخ األوراق من أجل 

هذه اآلالت تعمل من خالل إدخال بطاقات  ،راحة الطلبة والمدرسين في نسخ األوراق

بالستيكية تحتوي على شريط مغناطيسي بخلفها، في كل مرة يقوم الطالب أو المدرس 

فة النسخ لكل ورقة بصورة تلقائية. فإذا قاربت قيمة فإن آلة النسخ تقتطع كل ،بنسخ ورقة

البطاقة من االنتهاء فإن بوسع الطالب أن يدخل هذه البطاقة في آلة أخرى وبضع 

عمالت نقدية أو ورقية في تلك اآللة من أجل زيادة محصله في البطاقة واآللة تخزن 

 قيمة ذلك النقد في البطاقة.

المغلقة قابلة للرمي بحيث أن صاحب البطاقة يتخلص بعض بطاقات القيمة المخزنة 

منها بإلقائها في سلة المهمالت أو ما شابهه بعد أن تنتهي القيمة النقدية المخزنة في تلك 

 البطاقة.

 الفرع الثاني : أنظمة القيمة المخزنة المفتوحة :

ك أكثر من إذ هي بطاقات قابلة لالستعمال أكثر من مرة بحيث في هذه األنظمة هنا    

جهة مصدرة ومستهلكة. وهناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل في األنظمة المفتوحة 

 وهي :   

بطاقة السحب هي بطاقة بالستيكية تخول لصاحب : DebitCardبطاقة السحب :  -1

البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إلى حساب البائع من خالل تقديم دليل 

 (1)إثبات الهوية.

لنفترض أن البنك )أ( يصدر هذه البطاقة  ،ونشرح اآلن كيفية عمل هذه البطاقة    

ألحد المستهلكين. وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل نقل النقد 

والمال من حسابه الشخصي في البنك )أ( إلى بنك البائع. فعند الشراء فإن مسجل النقد 

قيمة البيع وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة المصدرة للبطاقة. اإللكتروني يقوم بتسجيل 

                                                 
يفها وطرق التعرف هللا،"جرائم بطاقة االئتمان : دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليب تزي رياض فتح (1)

 .14، دار الشروق للنشر، ص1995عليها"، الطبعة األولى، 



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 165 

يقوم البائع  ،وفي وقت آخر يمكن في نفس الوقت أوفي وقت متأخر من يوم البيع

بإرسال بيانات المعامالت المسجلة إلى بنكه الذي يمتلك حسابه. ومن ثم يقوم بنك 

وعندما يرسل بنك  ،قةالبائع بمطالبة المستحقات من بنك المستهلك أو صاحب البطا

 المستهلك موافقته لرد المستحقات فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع.

المنهج أو الطريقة التي تنتهجها أنظمة بطاقات السحب من أجل تأمين         

تجعل هذه الطريقة أكثر صعوبة في التعامل من العمالت  ،المعامالت المصرفية

ا يقوم صاحب البطاقة بتقديم بطاقته إلى البائع من أجل الورقية والمعدنية. فعندم

فإن مسجل النقد اإللكتروني التابع للبائع يقوم بإرسال رسالة طلب التحويل  ،الشراء

إلي بنك المستهلك ومن ثم يقوم هذا األخير بالكشف عن حساب المستهلك والتأكد من 

يقوم البنك بالكشف على وجود إيداع مصرفي كافي من أجل إنجاز المعاملة. وأيضا 

فإن  ،سجل من األرقام من أجل التأكد من أن تلك البطاقة ليست مسروقة أو ضائعة

كانت األمور على ما يرام فإن بنك المستهلك يرسل رسالة إلى البائع تؤكد له قدرة 

 المستهلك على الدفع.

دقيق هي عبارة عن بطاقة تحوي معالج : SmartCard البطاقات الذكية : -2   

وهي بطاقة تستطيع التعامل مع بقية  ،يسمح بتخزين األموال من خالل البرمجة األمنية

الحاسوبات وال تتطلب تفويض أو تأكيد صالحية البطاقة من أجل نقل األموال من 

 المشتري إلى البائع. 

القدرة االتصالية للبطاقة الذكية تمنحها أفضلية على الشريط المغناطيسي         

نسبة الخطأ للشريط  ،قات القيمة المخزونة التي يتم تمريرها على قارئ البطاقاتلبطا

نسبة الخطأ هي عدد األخطاء أثناء تمرير  ،مليون معاملة250المغناطيسي تصل إلى 

 ،لكل مليون معاملة  100كل معاملة. في حين أن نسبة الخطأ للبطاقة الذكية تصل إلى 

معالجات في المستقبل القريب ستخفض قيمة نسبة التطويرات المستمرة في تقنية ال

 الخطأ بصورة مستمرة.

المعالجات الموجودة في البطاقات الذكية تستطيع أن تتأكد من سالمة كل معاملة         

فإن المعالج الدقيق الموجود  ،من الخداع. عندما يقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع

يتأكد من جودة البطاقة الذكية من خالل قراءة التوقيع  في مسجل النقد اإللكتروني للبائع

يتم تكوين هذا التوقيع الرقمي من خالل برنامج  ،الرقمي المخزون في معالج البطاقة

(. الخوارزمية الشفرية CryptographicAlgorithmيسمى )بالخوارزمية الشفرية أو 

لبرنامج يؤكد لمسجل النقد هذا ا ،عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في معالج البطاقة

 اإللكتروني بأن البطاقة الذكية أصلية ولم يتم العبث.

فإن  ،ولذلك فإن في نظام البطاقات الذكية المفتوح لتحويالت األموال اإللكترونية        

صاحب البطاقة ال يحتاج أن يثبت هويته من أجل البيع والشراء. فمثل األموال المعدنية 

وال يوجد هناك أي داع للتخويل  ،قة الذكية يستطيع أن يظل مجهوالفإن مستخدم البطا

بإجراء المعامالت من خالل خدمات اتصالية مكلفة. فعندما يستخدم صاحب البطاقة 

فإن قيمة الشراء يتم نقصها بطريقة أوتوماتيكية من بطاقة المشتري ويتم  ،بطاقته الذكية

يستطيع البائع أن يحول  ،إيداع هذه القيمة في أجهزة إلكترونية ظرفية للبائع. ومن ثم
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هذا يسمح  ،ناتج عمليات البيع والشراء لليوم إلى بنكه عن طريق الوصالت التلفونية

 ثواني معدودة. لعمليات البيع والشراء أن تتم في

 

 المبحث الثاني : األساليب البنكية الحديثة في الدفع والسداد )البنك اإللكتروني(

 

 المطلب األول :مفهوم البنك اإللكتروني

( أو بنوك ElectronicBanking)يستخدم تعبير أو مصطلح البنوك اإللكترونية 

التي ظهرت مع ،هيم( كتعبير متطور وشامل للمفاInternet Banking)األنترنيت    

أو البنوك اإللكترونية عن بعد     ،مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد

(Remote Electronic Banking)،    ( أو البنك المنزليHome Banking)،  أو البنك

 Self Service( أو الخدمات المالية الذاتية )Banking Onlineعلى الخط )

Banking)(1)تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم  . وجميعها

وفي الوقت الذي يريد  ،المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان

وكان  ،"الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان"ويعبر عنه بعبارة  ،الزبون

يها وإجراء ما تتيحه له الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول إل

وتطور المفهوم هذا مع شيوع األنترنيت إذ أمكن  ،من الخدمة عن طريق خط خاص

للزبون الدخول من خالل االشتراك العام عبر األنترنيت. لكن بقيت فكرة الخدمة المالية 

بمعنى  ،عن بعد تقوم على أساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون

إما  -( بحزمة من البرمجياتPCبنك يزود جهاز العميل)الكمبيوتر الشخصي أن ال

أو كان العميل  ،وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد -مجانا أو لقاء رسوم مالية

يحصل على حزمة من البرمجيات الالزمة عبر شرائها من الجهات المزودة. وعرفت 

 Personal Financialهذه الحزم باسم برمجيات اإلدارة المالية الشخصية )

Management، PFM)، ( مثل حزمةMicrosoft’s Money) ( وحزمةntuits 

Quicken)، ( حزمةMeca’s Managing your Money.وغيرها ) 

 

 الفرع األول : الخدمات المالية عن بعد

إن المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر         

وهو مفهوم وشكل قائم ال يزال األكثر شيوعا في عالم  ،(PC banking)الشخصي  

 العمل المصرفي اإللكتروني.

وفي ظل التطور  ،في ظل وجود شبكة األنترنيت وشيوعها وازدياد مستخدميها        

التي حققت تبادال سريعا وشامال للمعلومات ضمن  ،الهائل في تقنيات الحوسبة االتصال

وترافق ذلك  ،سياسة وخطط االنسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومات على الخط

التجاري اإللكتروني ضمن مفاهيم األعمال  مع استثمار األنترنيت في النشاط
                                                 
(1) Claude E.Banfied ; Günter Herduk ; Paul j.j.Wefens، « Internet economic growth and 

globalization- perspectives on the new economy in Europe، Japan and USA »، Springer- 

verlage Bertin – Heidelberg، 2003، p182-183.  
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مع االعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في إدارة  ،اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

أمسى هو المحدد  ،األنشطة وازدياد القيمة االقتصادية للمعلومات ككيان معنوي

 ،ظل ذلك كله في ،االستراتيجي للنجاح في قطاعات األعمال والمال واالستثمار المالي

لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر  ،تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط

إلى بنك له وجود كامل على  ،ومن خالل برمجيات نظام كمبيوتر العميل ،خط خاص

وفوق ذلك تطور  ،الشبكة ويحتوي موقعه كافة البرمجيات الالزمة لألعمال المصرفية

أداء خدمات مالية خاصة بحاسبات العميل إلى القيام  مفهوم العمل المصرفي من

بخدمات المال واالستشارة المالية وخدمات االستثمار والتجارة واإلدارة المالية 

 وغيرها.

 Internetتعرف أيضا ببنوك األنترنيت أو بنوك الويب ) -إن البنوك اإللكترونية        

Banking – Web Banking)-  فإنها لم تأخذ كافة  ،بالكمبيوتر الشخصيبرغم عالقتها

فالبرمجيات  ،سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم اإلشارة إليه

والفائدة من ذلك  ،التي تشغل البنك اإللكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون

كبيرة، فالبنك أو مزود البرمجيات ليس ملزما بإرسال اإلصدارات الجديدة والمتطورة 

ويمكن بفضل ذلك أيضا أن يدخل العميل إلى  ،من البرمجيات للعميل كلما تم تطويرها

حساباته وإلى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان أو أي وقت وليس 

كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي أو البنك على  ،مبيوتره الخاصفقط من خالل ك

فالموقع يتيح  ،الخط. كما أن تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك

وفوق ذلك كله فإن  ،ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف

يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة أو شبيهة أو  البنك عبر األنترنيت أو بنك الموقع

أو  ،أو أمن المعلومات المتبادلة ،كمواقع إصدار وإدارة البطاقات المالية ،مكملة لخدماته

أو مواقع تداول األسهم  أو أي مواقع أخرى  ،مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق

ستشارية عبر البنك المستضيف  أو تقدم أي نمط أو نوع من الخدمات المالية أو اال

 شركائه.
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 ؟المطلب الثاني : لماذا البنوك اإللكترونية

هذه  ،إن الزبون بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له        

إذ  ،أول الحقائق التي يمثل إدراكها مبرر وجود البنك اإللكتروني بل أساس نجاحه

يجمع الكثير على أن خدمة األنترنيت المصرفي تمثل خطوة متقدمة. وقد أصبح عنوان 

وفي هذا اإلطار فإن الفوائد الموجودة من  ،العمل المصرفي الحد المتطور في العالم

 إجراء الخدمات المصرفية عبر األنترنيت :

  ،ومن أي أن العميل يستطيع طلب خدمة وإجراءها على مدى أربع وعشرون ساعة

مكان يوجد به وليس فقط داخل البلد الواحد. وذلك دون االلتزام بمواعيد عمل 

البنك الرسمية أو التقيد باإلجازات والعطل المختلفة، وذلك عن طريق استخدام 

 أجهزة مختلفة.

  ال تفتقر المزايا التي توفرها خدمة األنترنيت المصرفي، التي تطبقها معظم

ه، إنما تتعدى ذلك لتؤدي دورا بارزا في تحريك المصارف على العميل وحد

الدورة االقتصادية الكاملة في أي بلد. إذ تعتبر العالقة بين التعامل المصرفي عبر 

األنترنيت والنمو االقتصادي عالقة إيجابية، لكونها تعود على كل من العميل 

 والبنك واالقتصاد الوطني بالفوائد الملموسة التالية :

التنافسية في المجاالت المالية البنكية، حيث تكسب البنوك الوطنية الميزات  -

 الحصة السوقية المرغوبة بين منافسيها من البنوك األجنبية القوية.

إيجاد الوالء المصرفي للزبائن الحاليين للحفاظ عليهم من جهة، وجذب زبائن  -

 جدد مرتقبين من جهة أخرى.

ومن تم مساهمتها في إجمالي الدخل  ،زيادة الدخل المالي للبنوك الوطنية -

الوطني. فالبنوك الوطنية تستطيع فرض رسوم رمزية على مستخدمي 

بحيث تساعدها هذه الرسوم في تطوير  ،األنترنيت في التعامل المصرفي معها

هذه الرسوم سوف تعيد دورتها في اقتصاد  ،الخدمات المصرفية عبر األنترنيت

التي  ،البنوك الوطنية في الشركات المحليةالبلد وتنعشه من خالل استثمار 

 تطور خدمات األنترنيت في هذا المجال.

تقليص التكاليف اإلجرائية كاستخدام األوراق والوقت والجهد في البنوك إلنهاء  -

التي تقوي الميزة  ،األمر الذي يساهم في خفض التكلفة الكلية ،معامالت الزبائن

ما في التميز التنافسي. وال يخلو الحديث عن االستراتيجية التي تعتبر متغيرا مه

التي يحاول بنك ناجح التميز بها في  ،البنوك واألنترنيت من الميزات التنافسية

 ،خدماته عن البنوك األخرى من أجل التفوق في مجال الخدمات المصرفية

من تميز  -حسب جودته وسرعته–فاتصال الزبون ببنكه عبر األنترنيت يزيد 

 ،التي تزيد من قوته التنافسية على البنوك األخرى ،لجودة الشاملةالبنك في ا

لذلك يصبح التحديث السريع للخدمات البنكية عبر األنترنيت في البنوك الوطنية 

 ضرورة ملحة ال غنى في ظل العولمة االقتصادية التي يعيشها العالم اليوم.



ونيةمقياس التجارة االلكتر                                   األستاذة: بلحرش عائشة            

 

 169 

 جة من التنافس بين نعلم أن الكفاءة اإلنتاجية متغير مهم في تحقيق أعلى در

وهذا ما تحتاج إليه البنوك بصفة عامة للوصول إلى  ،شركات ومؤسسات العالم

فالتعامل المصرفي عبر األنترنيت يزيد من  ،المركز التنافسي العالمي المميز

 الكفاءة اإلنتاجية للبنك نفسه واالقتصاد الوطني.  

 (1)تنظيمهاالمطلب الثالث : مخاطر البنوك اإللكترونية وسبل 

 الفرع األول : مخاطر البنوك اإللكترونية 

إن هذه االبتكارات الجديدة في المجال البنكي تثير مشاكل وأخطار متنوعة تقع         

وكذا سلطات التنظيم والمراقبين لذلك.  ،على عاتق كل من رجال األعمال البنكية

 ويمكن حصرها فيما يلي :

 الخطر التنظيمي :  -أ  

فإن البنوك  ،بما أن األنترنيت تسمح بعرض الخدمات في كل أنحاء العالم        

اإللكترونية هي األخرى تستهوي البحث عن التملص والتخلص من التنظيم والمراقبة 

 المفروضة عليها.إذن ما يمكن لسلطات التنظيم أن تفعل؟

 ،لى إجبار البنوكمن أجل الحد من هذا الخطر التنظيمي قد تلجأ هذه السلطات إ        

 ،"Agrément"التي تعرض خدماتها بواسطة األنترنيت للحصول على االعتماد 

والعجز  ،وبالتالي يكون ذلك مناسبا ومالئما خصوصا عندما تكون المراقبة ضعيفة

التعاوني ما بين البنك االفتراضي وسلطات في البلد األصلي. فالحصول على االعتماد 

أي  ،وكذا معظم بلدان االتحاد األوروبي ،ن الواليات المتحدةهو معيار معتمد في كل م

الذي يرغب  -بمعنى البنوك االفتراضية التي يتم إقرارها والموافقة عليها في بلد آخر

عليه أوال تأسيس فرع  -وجمع الودائع في هذه البلدان ،في عرض الخدمات اإللكترونية

 مصادق عليه أيضا.

لكن  ،ممكن أن يكون صعب تحديد الخدمات اإللكترونية لبنوك مصادق عليها        

على سبيل المثال : ال  ،المعلومات حول أماكنها األصلية وعملية اإلقراض تعتبر مفيدة

أي إذا أجرى الزبون  ،نعتبر بنك افتراضي معتمد في بلد "س" يقبل ودائع في بلد "ع"

هذه العملية بدون بنك تعتبر كجمع للودائع في بلد  ،"ع"وديعته في شباك آلي في بلد 

وامر لتجنب هذا النوع من "ع". في هذه الحالة على سلطات التنظيم أن تقوم بتأسيس أ

 .اإلشكال

 الخطر القانوني :  -ب  

إذ  ،يتزايد حجم الخطر القانوني للبنوك بزيادة حجم البنوك اإللكترونية وانتشارها        

ة ممكن أن توسع حقل نشاطها بسرعة فائقة باستخدام الطريق اإللكتروني هذه األخير

مقارنة بتلك المستخدمة للشبكة التقليدية. أما في حالة عدم العلم بشكل جيد وإطالع كافي 

في  ،سواء باعتماد أو دون ذلك ،على القوانين والتنظيمات المحلية قبل عرض خدماتها

كثر صعوبة بالنسبة لبنك افتراضي ينعدم فيه هذه الحالة ممكن أن يكون األمر أ

 االتصال مع سلطات المراقبة في البلد المستقبل.

                                                 
 http://www.GMS.com/bankissue.htmة من الموقع اإللكتروني : ترجم (1)

http://www.gms.com/bankissue.htm
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خصوصا حول  ،وبهذا الشكل ممكن أن تخترق قوانين حماية الزبائن بدون قصد        

متعرضين بذلك لخسائر  ،أو القواعد المتعلقة باإلغراءات ،جمع وسرية المعلومات

ناتجة عن دعاوى قضائية أو جرم وجنح يعاقب عليها من طرف العدالة. ويتجلى 

التي تعد نشاطا قديما جدا  ،الخطر القانوني مثال في عملية تبييض رؤوس األموال

بحيث  ،لكن أصبح سهال بشكل كبير من طرف البنوك اإللكترونية ،ممنوعا قانونيا

وبمجرد فتح العميل حسابه بالبنك  ،حفظ التسمية وسرية الهوية تعمل هذه األخيرة على

وال حتى تحديد مكان القيام بهذه  ،االفتراضي فال يمكن تحديد اسم العميل المنفذ للعملية

 العملية.

ولمكافحة التبييض قامت عدة بلدان بتأسيس أوامر بإثبات هوية الزبائن والتحقق         

والتي تتطلب  ،مل على مراقبة العمليات المتواجدة في الخطوالع ،منها قبل فتح الحساب

 الكثير من الحذر واالحتراس.

عن مجموعة النشاط المالي لمنظمة  ،2000في تقرير نشرة صدرت في سنة         

إذا كانت البنوك اإللكترونية تجري  ،طرح إشكال آخر ،التعاون والتنمية االقتصادية

 إذن من سوف يتولى التحري على عمليات التبييض؟عملياتها من الحدود الوطنية 

«puisque la banque électronique fait des frontières nationales، qui va 

enquêter sur les opérations de la blanchiment ?»  

 ،األمر يتعلق حسب مجموعة تنسيق بين التنظيمات والتشريعات على المستوى الدولي

 نب خلق نشاطات غير شرعية ومخالفة للقانون.وذلك للتمكن من تج

 الخطر العملي :  -ج  

إن مواكبة التكنولوجيات الجديدة جعل من األمان وتوفر النظام السليم هو الخطر         

إذ أن األمن ممكن أن يمس من داخل أو خارج  ،العملي األساسي للبنك اإللكتروني

وبالتالي على سلطات التنظيم وكذا المراقبين االحتراس والتأكد من سرية  ،النظام

وكل هذا من خالل اختبار  ،وسالمة المعلومات حتى تضمن تكامل النظام وسالمته

دوريا تنظيمات أمن البنوك والتفحص من طرف خبراء خارجيين ليحللوا نقاط ضعف 

 الشبكة وإجراءات إعادة البدأ.

 ،طط المتطلبات لمواجهة نمو حجم العمليات واالبتكارات التكنولوجيةأما في مخ        

وقدرة تعيين  ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار تأثير الميزانية على االستثمارات الجديدة

خبراء واستقاللية االتجاه من ناحية الخدمات الخارجية. فتسيير خطر عملي يجب أن 

وهذا من خالل إدراج سلطات مراقبة  ،طاريأخذ الحصة األكبر من التسيير الكلي لألخ

 األخطار العملية قي تقييمها لضمان األمن والصالبة.

 خطر الشهرة والسمعة :  -د  

وعدم توفر النظام ممكن أن يسيء إلى سمعة بنك ما.  ،االفتقار لألمن واألمان        

كلما كان خطر السمعة مرتفع. حيث إذا  ،فكلما اعتمد البنك على قنوات توزيع إلكترونية

تعرض بنك إلكتروني إلى مشاكل تهدد ثقة الزبائن وتشككهم في قنوات التوزيع 

فهذا حتما سوف يضم ويدمج إلى ثغرات وفراغات في  ،اإللكتروني في مجموعها

 النظام العام للمراقبة وبالتالي خلق إعاقة في الخدمات البنكية المالية.
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ن البلدان قامت سلطات المراقبة البنكية بإنشاء وتحديد تعليمات توجيهية في كثير م    

التي هي في طور التأسيس مع القيام بنشر أوامر حول  ،داخلية للبنوك اإللكترونية

 تسيير أخطار لصالحها.

خطر السمعة يرجع أيضا لالستعمال السيئ ألحكام األمن من طرف الزبائن أو         

ففي هذه الحالة ممكن لسلطات التنظيم  ،مية هذه التنظيماتجهلهم بضرورة وحت

والمراقبة أن تلعب دورا هاما. فعلى سبيل المثال بعض السلطات قامت بإدماج روابط 

روابط تسمح للزبائن من التعرف على البنوك المتواجدة  ،ضمن مواقعها على الشبكة

نح أيضا نصائح حول البنك وتم ،والتي هياكلها قانونية وودائعها مضمونة ،على الخط

وتدعوا لالحتراس في موضوع األشخاص الذين  ،اإللكتروني وخدمات مساعدة للزبائن

 ممكن أن يجدون عمليات بنكية غير مسموح بها في البلد.

 الفرع الثاني : سبل ووسائل التنظيم 

ز على يجب على أجهزة التنظيم أن ترتك ،لرفع التحديات الجديدة للبنك اإللكتروني    

 أربعة نقاط أساسية :

 أوال : التكيف والتوافق  

فإن  ،باألخذ بعين االعتبار سرعة التطور التكنولوجي وأثره على النشاط البنكي        

والتي تأخذ أيضا  ،وضع تنظيمات كانت وظلت مهمة ومثيرة لالهتمام ومعقدة

 نشر بنك التنظيمات الدولية وثيقة مسماة بـ: 2001الوقت.في ماي 

« Risk management principles for electronic banking » 

أين يشرح فيه كيف يمكن توسيع وتكييف اإلطار الحالي لتسيير الخطر في البنك 

ة واإلطارات العليا وهي توصي على سبيل المثال كل من مجلس اإلدار ،اإللكتروني

والتي يجب أن تتضمن  ،للبنك بفحص المفاهيم األساسية وأحكام مراقبة األمان أو األمن

حماية سرية  ،مقاييس ومعايير لتشريع وتوثيق هوية الزبون والترخيصات التي يتلقاها

المعلومات والحرس على انفصال الوظائف بين نظام البنك اإللكتروني وقواعد 

 طبيقاتها.المعلومات وت

وبالموازاة على سلطات التنظيم والمراقبة أن تقوم وتسهر على أن يمتلك مستخدميها  

 الكفاءات التكنولوجية المقتناة لتقييم تطور الخطر.

 ثانيا : إعطاء الصيغة القانونية 

معترف  ،يجب أن تكون معرفة قانونيا ،األساليب الجديدة وأجهزة منح الخدمات        

والتي يعطى له نفس  ،ة. على سبيل المثال تعريف اإلمضاء اإللكترونيبها ومعتمد

ومراجعة التعريفات والترخيصات القانونية  ،القيمة القانونية كاإلمضاء الكتابي

 الموجودة مثل التعريف القانوني للبنك ومفهوم الحدود الوطنية.

 ثالثا : التجانس 

التي يعرفها  ،هما كأصعب التحدياتالتجانس والتنسيق الدولي ممكن اعتبار        

مجال البنك اإللكتروني. إذ التجانس الدولي لتنظيمات البنك اإللكتروني يجب أن يكون 

واألمر يتعلق بتعزيز التعاون بين سلطات المراقبة وتنسيق القوانين  ،له أسبقية

 والتنظيمات على المستوى الدولي والوطني )بين مختلف أجهزة التنظيم(.
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مشكل االختصاص في العمليات "بدون حدود" لم يعرف بعد  ،في الوقت الحالي        

كل بلد يجب أن يقرر ويعين مختص لتنظيم نشاطات البنك اإللكتروني مشركا  ،حل

 مواطنيها.

 رابعا : االندماج  

في  ،ويتعلق األمر بإدراج تكنولوجية المعلومات واألخطار العملية المتوافقة        

ضف إلى  ،قويم األمان وصالبة اإلجراءات من طرف سلطات المراقبة البنكيةتقدير وت

إشكالية السرية واألمن. على سبيل المثال : ترى السلطات من الالزم فحص وإعداد 

إذ يتعلق  ،خطتها لألعمال البنكية اإللكترونية كمديرية للبنك على وجه الخصوص

 إدماجها في التكنولوجيات الحديثة.  األمر بمراقبة الوظائف الداخلية لها. من أجل

 

 (1)المطلب الرابع : رهانات االقتصاد الكلي

بما أن البنك اإللكتروني يزيد من احتماالت التحويل السريع لرؤوس األموال من         

فإن أصحاب القرارات في سياسة االقتصاد الكلي يجدون أنفسهم أمام عدة  ،بلد إلى آخر

 تساؤالت صعبة يمكن درجها فيما يلي :

إذا كان البنك اإللكتروني يجعل الحدود بدون أهمية بتسهيله لحركة رؤوس  

 ؟فما هي عواقب وآثار تسيير االقتصاد الكلي ،األموال

سمح بسهولة وببساطة تجنب االحتياطات إذا كان استعمال النقد اإللكتروني ي 

وكذا تنفيذ العمليات البنكية النقدية بالنقد األجنبي عوض  ،اإللزامية واإلجبارية للبنك

 فكيف للسياسة النقدية أن تتأثر؟ ،النقد الوطني

إذا كان يكفي القيام ببعض النقرات على فأرة الكمبيوتر للحصول على الخدمات  

كيف ما –أو إخراج وتحويل رؤوس األموال من بلد إلى آخر. فهل للدولة  ،البنكية

 هامش لحركة الميزانية أو النقدية؟ -كان

ما هو أثر البنك اإللكتروني على اختيار نظام معدل الصرف ومستوى االحتياط  

 الدولي المرغوب فيه للبنك المركزي؟

السوق بالنسبة للدولة كما هو إن توسع البنك اإللكتروني يرفض سلوكا قاسيا في  

 وبالتالي هل للدولة حق في الخطأ؟ ،بالنسبة للمؤسسات

 هناك منظورين : ،لإلجابة عن هاته األسئلة

والتقدمات  ،وتوسع النقد اإللكتروني ،التقدم التكنولوجي على وجه الخصوص األول : 

ممكن أن تقوم بمجملها على مزج  ،اإللكترونية لطرق واألساليب البنكية بصفة عامة

وكذا قدرة  ،بين قرارات العائالت بالمؤسسات والعمليات المالية للبنك المركزي

السياسة النقدية من التحكم في عملية التضخم. ففي هذه الحالة يمكن للنشاط االقتصادي 

 أن يصلح.

ن ينتج عنه أما من منظور آخر يمكن أن نقول إن توسع البنك اإللكتروني أ ثانيا :

 انخفاض لتكاليف التحويل.    

                                                 

http://www.cmsimfo.com: (1) ترجمة من الموقع اإللكتروني 

http://www.cmsimfo.com/
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 المبحث الثالث : واقع الخدمات المصرفية اإللكترونية العربية

 

أظهرت األزمات االقتصادية التي تعرضت لها بعض دول العالم خالل السنوات         

أن اعتالل صحة الجهاز المصرفي كانت الشرارة التي أشعلت هذه األزمات.  ،األخيرة

وال شك أن هذه النتيجة تثير في األذهان سؤاال في غاية األهمية عن صحة الجهاز 

وما يصادفه من تحديات  ،المصرفي العربي وموقعه على الخريطة المصرفية العالمية

 !!راهنة ومستقبلية؟

 لمصارف اإللكترونية العربيةالمطلب األول : حقيقة ا

لقد كانت بدايات تقديم الخدمات المصرفية العربية من خالل شبكة إلكترونية         

على أن بعض المصارف العربية (1)(1997 ،وقد أكد )جبرائيل جان،1995خالل العام 

ومطلوب من كل  ،1995بدأت تقدم خدمة التعامل المصرفي على الحاسوب في سنة 

في الحصول على هذه الخدمة أن يمتلك جهاز حاسوب يتم وصله مع  زبون يرغب

شبكة خاصة يقوم المصرف المعني بتنصيبها. ويجري تزويد الزبون بالخدمات 

ومع زيادة انتشار شبكة األنترنيت  ،المصرفية المختلفة اعتمادا على برنامج خاص

ب انتشارها بسب ،أصبحت هذه المصارف تجد فيها وسيلة أفضل لتسويق خدماتها

العالمي وعدم الحاجة إلى برامج خاصة أكثر كلفة وأقل بكثير في تحقيق تغطية 

جغرافية واسعة. إن أول المصارف العربية التي بدأت تقدم الخدمات المصرفية عبر 

وهذه  ،شبكة األنترنيت هي مجموعة بنك اإلمارات الدولي من خالل خدمة "بنك نت"

على جميع الخدمات المصرفية  التي تقدمها المجموعة الخدمة تتيح للزبائن الحصول 

 من أي مكان في العالم من خالل كلمة السر الخاصة بكل زبون.

أن القطاعات االقتصادية العربية لم تستوعب بعد  (2)( 2001،ويؤكد )المعمري         

حيط رغم التهديدات الكبيرة التي ت ،بشكل كاف المفهوم الجديد لألعمال اإللكترونية

التجارة التقليدية بمؤسساتها وفاكساتها وتلكساتها ومفهومها. وأغلب مصارف العالم 

وال  ،العربي والدول النامية عموما لم تستوعب بصورة كافية أهمية التطور الجديد بعد

وهذه تعد مشكلة كبيرة إذ أن المصارف  ،تمارس دورا فعاال في إطار األفكار الجديدة

 تمثل البنية األساسية للتجارة اإللكترونية.

 المطلب الثاني : أهم مؤشرات المصارف العربية 

وأنها قوية  ،رغم إدعاء كل دولة عربية بأن مصارفها الوطنية تتمتع بصحة جيدة        

المؤشرات اإلجمالية فإن  ،بالدرجة التي تجعلها بعيدة عن إشعال أزمة اقتصادية

وذلك وفقا للتقارير  ،للمصارف تعكس وضعا ضعيفا مقارنة بالمصارف الدولية

                                                 
عدد كانون  -جبرائيل جان ،"انطالقة التعامالت المصرفية العربية عبر األنترنيت"، مجلة أنترنيت العالم العربي (1)

 .1997أول 
 .2000الوطن  -المعمري مصطفى، "التجارة اإللكترونية : ما لها وما عليها" (2)
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. نشرتها العديد من 2001المصرفية الصادرة عن اتحاد المصارف العربية في عام 

 والجدول الموالي يوضح ذلك.  ،المجاالت األجنبية المتخصصة

 يةأهم مؤشرات المصارف العرب( : 11الجدول رقم )

 مصرفا 350 عدد المصارف

 مليار دوالر 526.3 قيمة األصول والموجودات

 % 93.5 مصرف من الموجودات 100حصة أول 

 فرعا 32 عدد الفروع لكل مليون عميل

 من إجمالي اإليرادات  %90-25 نسبة الدخل من الفوائد

 %15 – 10 نسبة الدخل من العموالت والرسوم

 في العالم( 465خدمة ) 40 عدد الخدمات المقدمة

 ال يوجد ( بنك عالمي100العدد في قائمة المائة)

 بنكا 66 ( بنك عالمي1000العدد في قائمة األلف)
 

 .2001المصدر : تقرير اتحاد المصارف العربية 

 http://www.Islamonline.netمن الموقع اإللكتروني : 
 

 

تتمثل نقاط  ،مصرفا 350وتشير التقارير إلى أن عدد المصارف العربية بلغ     

 الضعف في المؤشرات التالية :

مصرفا  تزيد  350مصارف من  3فال يوجد سوى  ،ضعف حقوق المساهمين  

 حقوق المساهمين بها عن مليار دوالر.

ولها مصارف فقط تزيد أص 9فال يوجد سوى  ،ضعف األصول والموجودات  

في حين أن موجودات بنك واحد مثل دويتش بنك األلماني  ،مليار دوالر 15عن 

مليار دوالر. وهي تزيد عن إجمالي موجودات الجهاز المصرفي  732.5تبلغ 

 مليار دوالر(. 526.3العربي كله )

بنك في قائمة المصارف العربية من  100فحصة أول  ،وجود تركيز شديد  

مصارف منها  10وأن أول  ،%93.5رفي تصل إلى موجودات الجهاز المص

وأن معظم المصارف صغيرة وال تحصل إال على نصيب  ،%35.1تسيطر على 

ورغم وجود هذه الظاهرة في معظم دول  ،صغير من السوق رغم عددها الكبير

 العالم فإنها أكثر حدة عربيا.

 75وجد بها فلبنان مثال ي ،عدم تناسب الكثافة المصرفية مع عدد السكان  

وتتركز البنوك في  ،ماليين نسمة 3.5في حين أن عدد سكانها ال يزيد عن  ،مصرفا

بنكا وفرعا أجنبيا  67في حين يوجد في مصر  ،دولة مثل قطر رغم عدد سكانها

 وتنطبق هذه الحالة على دول عربية أخرى. ،مليون نسمة 65رغم عدد سكانها 

http://www.islamonline.net/
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 ،فرعا 32فكل مليون عميل يخدمهم  ،ضعف عدد الفروع التي تخدم العمالء  

 فرعا بالنسبة إليطاليا. 639فرعا في إسبانيا و  253بينما لكل مليون عميل 

فإيرادات المصارف العربية من الفوائد  ،سيطرة الصيرفة التقليدية أو التجارية  

وال يشكل الدخل من  ،من إجمالي إيراداتها %90إلى  %25تشكل حوالي 

 من إجمالي اإليرادات. %15أو  %10م سوى العموالت والرسو

فعدد هذه الخدمات في العالم  ،وجود فجوة كبيرة في عدد الخدمات المصرفية  

 خدمة في المصارف الدولية في الخارج. 465خدمة مقابل  40العربي 

 ،وقد أدت المؤشرات السابقة إلى تدني ترتيب المصارف العربية في القائمة العالمية

وجاء ترتيب  ،بنك على مستوى العالم من أي بنك عربي 100حيث خلت قائمة أفضل 

 66بنك في ترتيب متأخر جدا. لم تضم سوى  1000البنوك العربية في قائمة أفضل 

 .995وآخرها  166بنكا كان أولهما في الترتيب رقم 

 المطلب الثالث : أسباب متنوعة للضعف المصرفي  

لضعف في الجهاز المصرفي العربي كنتيجة طبيعية لبعض جاءت مظاهر ا        

 وتتجلى أهمها في :  -وما زال–األسباب التي توارثها 

 حيث يتسم المجتمع بضعف الوعي وانخفاض االستجابة  ،سلوك المستهلك

وهو ما يجعل من المجتمع العربي مجتمعا  ،لألدوات المصرفية مثل سعر الفائدة

د "الكاش" عن التعامل باألدوات غير النقدية مثل : نقديا يفضل التعامل بالنقو

 ...،النقود اإللكترونية ،الشيكات اإللكترونية

 فهي تتسم في الغالب بالجمود  ،نوعية القوانين التي تحكم عمل الجهاز المصرفي

 وال تساعد على سهولة تطبيق الخدمات وسرعة البث في إجراءات التقاضي.

 حيث تعمل في كل المجاالت مما يلغي  ،عدم وجود شخصية محددة للبنوك

ويحد من تميزها في مجال معين ويزيد من حدة المنافسة بينها. وهذا  ،شخصيتها

فإما أن يكون  ،حيث يكون للبنك شخصية محددة ،عكس المصارف في العالم

 البنك تجاريا أو استثماريا أو عقاريا.

 بينما  ،لبنوكوعدم وجودها في بعض ا ،ضعف مخصصات ميزانيات التدريب

وهذا  ،من ميزانية البنك كما في البنوك العالمية %3من المفترض أن تصل إلى 

 ما يجعل البنوك العربية غير قادرة عن تطوير مهارات العنصر البشري بها.

 وبالتالي فقدان الثقة في  ،انتشار الفساد في الجهاز المصرفي في بعض الدول

 القتصاد الوطني.والتأثير سلبا على مستقبل ا ،البنوك

 وخاصة في مجال إدخال التكنولوجيا واألخذ باألدوات المالية  ،ضعف التطوير

 الحديثة مثل المشتقات والتجارة اإللكترونية.

 .ضعف استقاللية معظم البنوك المركزية عن الحكومات مما يحد من االنطالق 

 وبالتالي عدم  ،ضعف معدالت النمو االقتصادي وبطء سياسات الخصخصة

قدرة البنوك على اقتناص فرص النمو والعمل بمزيد من الديناميكية وتمويل 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثال.  
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  ملكية معظم البنوك العربية كليا أو جزئيا للحكومات أو لجهات حكومية أو شبه

المصارف  وهو ما يحد من اتجاه ،وبالتالي تدخل الحكومات في عملها ،حكومية

ويعرضها للمخاطر عند تنفيذ الدول العربية التزاماتها الدولية في  ،نحو التطوير

 مجال تطوير الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية.

 وقصور دور اتحاد  ،ضعف عمليات االندماج والتعاون مقارنة بالعالم

وهو ما يقلل من قدرة الجهاز  ،المصارف في مجال تنشيط االندماج أو التعاون

 المصرفي على مواجهة تحديات التكتالت االقتصادية والمصرفية في العالم.

 المطلب الرابع : البنوك العربية وتحديات العولمة المالية 

شهد القطاع المصرفي العالمي العديد من التطورات خالل العشر سنوات         

يد خالل السنوات القادمة في ظل تنفيذ اتفاقية وهذه التطورات مرشحة للتزا ،األخيرة

تحرير الخدمات المالية. ومنها الخدمات المصرفية التي جاءت بها منظمة التجارة 

ويمكن إيجاز أهم التطورات في هذا المجال والتي ستؤثر على مستقبل  ،العالمية

 المصارف العربية في اآلتي :

مما أدى إلى خلق كيانات  ،عالميةتزايد عمليات االندماج بين المصارف ال  

مصرفية عمالقة أصبحت تهدد المصارف الصغيرة وتجعل من القرن الراهن قرن 

 المؤسسات.

مما ساعد المصارف  ،حدوث تقدم تكنولوجي ضخم في مجال العمل المصرفي  

باستغالل ثورة  ،العالمية على تحسين وتنوع الخدمة وسرعة تقديمها خارج الحدود

 والمعلومات. االتصاالت

ودخول العديد من البنوك الدولية إلى  ،االنتشار السريع لمفهوم البنوك الشاملة  

وعدم االقتصار على  ،مجال الوساطة المالية في األسواق المال وخدمات التأمين

مثل البنك  ،عملية تلقي الودائع واإلقراض وظهور أفكار مصرفية جديدة

 اإللكتروني وبنك العميل والربط بين البنوك.

ومواجهة الدول العربية لمنافسة من المصارف  ،احتدام المنافسة العالمية  

 األجنبية داخل األسواق العربية نفسها.

 ،ظهور بعض العمليات المالية الحديثة مثل غسيل األموال من خالل المصارف  

والتي تهدد  ،األجل أو ما يعرف بالنقود الساخنةوحركة رؤوس األموال قصيرة 

 ويتطلب األمر التنبه لها. ،الجهاز المصرفي العربي
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 المطلب الخامس : البنوك اإللكترونية العربية ....الطموح ال تكفي.

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن حصة العرب في المعامالت المصرفية         

والتي  ،إجمالي تلك المعامالت على المستوى العالميمن  %9اإللكترونية ال تتجاوز 

. ومن المنتظر أن تتضاعف خالل السنوات 2001مليار دوالر عام  74بلغت حوالي 

وذلك بسبب عدم انخراط المصارف العربية في االقتصاد الرقمي الجديد  ،القليلة المقبلة

لمعامالت المصرفية وكذا غياب البنية التحتية الالزمة لتفعيل ا بالقدر المناسب،

 اإللكترونية داخل المؤسسات والبنوك العربية.

أمام هذه التحديات ورغم ما يحققه الجهاز العربي في السنوات الماضية من         

فإن األمانة تقتضي مصارحة أنفسنا بحقيقة أن البيئة العالمية التي  ،نجاحات وأرباح

وأن هذا التطور  ،ل لم يكن في الحسبانتعمل بها المصارف العربية تغيرت تماما وبشك

لن يتوقف ولكنه عملية مستمرة تزيد في ظلها شراسة المنافسة الدولية وتتغير باستمرار 

 وتزيد معها تحركات أسراب وحشود رؤوس األموال بحثا عن الربح واألمان. ،أدواتها

 ،التجاهاتهاهذه التحديات تحتاج من المصرفيين العرب إلى إدراك واع لها و        

وتطوير التشريعات  ،وهذا يقتضي من الدول العربية إعادة هيكلة قطاع المصارف

 ،والقوانين المنظمة ألعمالها. والنهوض بعمليات التحديث واستخدام التكنولوجيا

وتفعيل دور اتحاد المصارف واالستفادة من التجربة  ،والتركيز على التدريب

 رفي.األوروبية في مجال التعاون المص

وهذا ما يؤكده قول األمين العام لالتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور رأفت 

أن مستقبل المصارف العربية يتوقف على مدى استخدام تكنولوجيا  ،(1)رضوان

االتصاالت لتتمكن من تطوير أعمالها وخدماتها وتعزز من قدرتها التنافسية على 

الساحة المصرفية الدولية. مشيرا إلى أن عدد عمليات االندماج بين المصارف العربية 

همية الكيانات المصرفية مؤكدا على أ ،عمليات ليس بينها مصارف كبرى 6بلغ 

الكبرى لمواجهة تحديات العولمة والتكتالت الكبرى وما يتبعها من منافسة دولية تحتم 

على المصارف العربية أن نجد لها مكانة خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور 

 تقني وتكنولوجيا.

عد فرصة كبيرة وأكد الدكتور رأفت رضوان أن تكنولوجيا البنوك اإللكترونية ت        

وسرعة زيادة أداء  ،لخفض التكاليف وزيادة فرص مبيعات الخدمات المصرفية

 المعامالت وخفض مدة النفاذ لألسواق وتنظيم إدارة أكثر فاعلية.

هناك آمال معقودة على أن  ،وفي ظل هذا التطور المتناظر للمصارف العربية        

ناخ الالزم لالستثمارات المشتركة ينجح القطاع المصرفي العربي في توفير الم

وأن ينجح كذلك في تنشيط عمليات االندماج بين المصارف العربية  ،والتجارة البينية

وأن يقدم خدمات مصرفية حديثة لكل العمالء  ،لتكوين تكتالت قوية تستطيع المنافسة

 وأن ينجح في استعادة األموال العربية المودعة في الخارج. ،العرب

                                                 
 لمزيد من المعلومات أنظر إلى الموقع اإللكتروني : (1)

http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp 

http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp
http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp
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أخيرا يجب أن ينطلق تطوير القطاع المصرفي العربي من اعتقاد عربي و        

ورؤوس األموال  ،بان الجهاز المصرفي في االقتصاد العربي هو بمثابة القلب ،حقيقي

وأن  ،التي تتعامل فيها المصارف هي بمثابة الدماء التي تتدفق في شرايين هذا االقتصاد

 نهياره مرهون بالحالة الصحية لهذا القلب.بقاء االقتصاد العربي ونموه أو ضعفه وا
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 :المحور السادس خالصة 
 

إعطاء صورة عامة عن البنوك اإللكترونية  المحورلقد حاولنا من خالل هذا         

وكذا البنوك اإللكترونية العربية بصفة خاصة. ومما ال شك فيه أن النمو  ،بصفة عامة

سواء كان  ،السريع لوسائل الدفع الحديثة وتكنولوجيا المعلومات نتج عنه أثار كبيرة

على مستوى المصارف الخاصة من ناحية أشكالها وأدائها وتقديم خدماتها أو على 

من الضروري تطوير األساليب  مستوى السوق العالمي بصفة عامة. إذ أصبح

المصرفية التقليدية في معالجة التجارة اإللكترونية بما يتالءم مع التغيرات الجديدة في 

 ظل نمو األسواق الشاملة والتكتالت االقتصادية. 

كما تم استخالص أن العالقة بين تحديد هوية ومستقبل أداء القطاعات         

أشكالها من قطاع إلى آخر من جهة أخرى. تكتسب وطبيعتها و ،االقتصادية من جهة

فمسألة التكنولوجيا تحتل مكانة  ،أهمية حاسمة وبالغة قد تتفاوت من العمق واألهمية

الصدارة في أولويات اهتمامات القطاعات المصرفية ليس على المستوى المحلي 

اع بل على مستوى العالم أجمع. وذلك العتبارات عديدة أهمها أن القط ،فحسب

المصرفي هو القطاع األكثر أهلية وقابلية للتكيف والتأقلم مع التطورات الحديثة بفعل 

كذلك فإن القطاع المصرفي بصفته الممر الرابط والممول  ،مرونته وقدراته الخاصة

لسائر األنشطة االقتصادية وحركة المال واالستثمار ملزم بمواكبة سريعة ونشيطة 

االنفتاح العالمي الحاصل والذي تتزايد وتيرته بشكل  خصوصا في ظل ،لحركة التطور

 متعاظم.

أن مستقبل المصارف العربية يتوقف على مدى  ،وليدرج في نهاية المطاف        

لتتمكن من تطوير أعمالها وخدماتها  ،استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتعزز من قدراتها التنافسية على الساحة المصرفية الدولية. مؤكدا على أهمية الكيانات 

المصرفية الكبرى لمواجهة تحديات العولمة والتكتالت الكبرى وما يتبعها من منافسة 

هده العالم من دولية تحتم على المصارف العربية أن تجد لها مكانة خاصة في ظل ما يش

 تطور تقني وتكنولوجي.

إذن أمام هذا االهتمام المتنامي والمجهود العالمي المبذول للتعامل مع موضوع      

ال يمكننا أن نقف  ،وما تفرضه من تحديات مادية ومالية وقانونية ،التجارة اإللكترونية

على واقع بالدنا  عند هذا الحد من الدراسة دون أن يدفعنا الفضول إلى محاولة التعرف

لكترونية وكذا البنك ومؤسستنا الجزائرية في ميدان التعامل مع كل من التجارة اإل

 . اإللكتروني
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قتصادية و علوم صيدال(، مذكرة ماجستير،) غير منشورة(، كلية العلوم اال

  2001/2002التسيير،تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، 

شوقي شاذلي، أثر إستخدام التكنولوجيا المعلومات و االتصال على أداء المؤسسات -7

الصغيرة و المتوسطة،  مذكرة ماجستير،)غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و 

سسات الصغيرة و المتوسطة، جامعة التجارية و علوم التسيير، تخصص تسير المؤ

 2002قاصدي مرباح، ورقلة، 

عبد الرحمان القري، تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأثرها على إدارة الموارد -2

،)غير البشرية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية

 ، المسيلة، بدون سنة.تخصص إدارة أعمال، جامعة محمد بوضياف منشورة(،

http://www.postecom.dz/offre.htm
http://amep.eldjazair.net.dz/bemap.html
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أمينة رباعي، التجارة اإللكترونية واآلفاق تطورها فى البلدان العربية، مذكرة -9

ماجستير،) غير منشورة(، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسير،تخصص نقود و 

 .2004/2005مالية، جامعة الجزائر، الجزائر،

 

الزبون، مذكرة،) غير منشورة(،  كريم بيشاري، تسويق خدمات التامين وأثره على10-

كلية العلوم االقتصادية وعلم التيسر،تخصص تسويق، جامعة سعد حلب بالبليدة، 

 ,2005البليدة،  

مذكرة عبده نعمان آلشريف، دور نظم النعلومات فى إدارة المؤسسات الحكومية، 11-

ص إدارة ماجستير،) غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، تخص

 ،.2004/2005أعمال، جامعة الجزائر، 

 

 الملتقيات :

  ماي  21/22بتاريخ  ،الملتقى الدولي حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة

2002. 

مداخلة بعنوان"التجارة اإللكترونية وضرورة  ،د. كمال رزيق و مسدور فارس

جامعة –كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ،اعتمادها في الجزائر في األلفية الثالثة"

 البليدة. –سعد دحلب 

 "04/05بتاريخ  ،ملتقى وطني حول "العولمة واالتصال والتكنولوجية الجديدة 

 .2003ماي 

واقع -مداخلة بعنوان "التجارة اإللكترونية ،د. محمد بن بوزيان ؛ عائشة بلحرش

 ،قسم علوم اإلعالم واالتصال-اإلسالميةكلية العلوم اإلسالمية والحضارة  ،وآفاق"

 وهران. ،جامعة السانية 

 بحوث ودراسات : 

 من  ،"االتجاهات الكبرى في صناعة المعلوماتية"،تقرير االستراتيجي العربي

 مصر. ،القاهرة ،مركز األهرام للدراسات السياسية االستراتيجية

  : تقرير مدينة دبي لألنترنيت

http://www.ditnet.co.ae/arabic/internet/study1202.html. 

  دراسة مقدمة من النادي العربي لتقنية المعلومات واإلعالم لتنمية التجارة

 .http://www.t1t.net/99s.htmاإللكترونية في الوطن العربي : 

 سياسات التجارة اإللكترونية ،إدارة التسويق-دراسة من إعداد بتول الطيب"

 مصر. ،القاهرة ،والمسائل القانونية"

 )التجارة اإللكترونية ،دراسة بقلم عمرو زكي عبد المتعال)محامي لدى النقض"

 مصر. ،القاهرة ،مصر"والقانون في ال

 وزير التجارة  ،"التجارة اإللكترونية في المملكة...انطالقة نحو المستقبل"،كتيب

المملكة العربية السعودية:  ،أسمة بن جعفر فقيه

http://www.commerce.gov.sa/book.asp. 

http://www.ditnet.co.ae/arabic/internet/study1202.html
http://www.ditnet.co.ae/arabic/internet/study1202.html
http://www.t1t.net/99s.htm
http://www.commerce.gov.sa/book.asp
http://www.commerce.gov.sa/book.asp
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 ولي لإلعالم والتجارة )األمير عبد دروس ومحاضرات من المعهد الد

 Comprendre le commerceبعنوان : " ،(IBIالقادر(بسكرة )

électronique." 

 Document : Arnaud Dufour et Maia mentlandfote. « Intégrer 

internet dans la stratégie commercial d’entreprise ? un cadre 

d’analyse pragmatique»، université da Lausanne. 

 

 

 

 

 مقاالت :

 2000الوطن  ،"التجارة اإللكترونية : ما لها وعليها" ،العمري مصطفى. 

 التجارة اإللكترونية ودور المنظمة  ،باسل بن محمد الجبر"

موجودة على الموقع اإللكتروني :  ،(17/02/2003)،العالمية"

http://www.commerce.gov.sa/com. 

 التجارة اإللكترونية...العقود في ضوء الشريعة" ،عبد المنعم السيد إبراهيم"، 

 .online.com-http://www.islamموجودة على الموقع اإللكتروني : 

 وزارة التجارة  ،"المغرب-"مسؤولية تكنولوجيا المعلومات ،عزيز إرباح

 .http://www.wto.orgموجودة على الموقع اإللكتروني :  ،والصناعة

 ثورة المعلومات وأسباب تأخرها في الدول  ،صالح التبتي"

موجودة على الموقع اإللكتروني :  ،(4/11/2002)،العربية"

http://www.cyarab.com/showac.php?acid=120. 

 المتواجدة بموقع الجزيرة ،"االستثمارات العربية" ،محمد عبد العاطي

http://www.eldjazira.com. 

 Source et ressources sur le webرنيت :مصادر وموارد على شبكة األنت
 http://www.after.fr/ : AFTER(Association française de la télématique) 

présente des documents de référence sur l’Internet et le commerce 

électronique. Disponible sur Internet. 

 http://www.wto.org/ : Site de l’organisation mondial du commerce. 

 http://www.finances.gouv.fr/ : Site du Ministère de l’économie des 

industries et des finances، il contient des informations de référence sur 

le commerce électronique. 

 http://www.mmedium.com/ : Site traitant de l’actualité des nouvelles 

tendances sur Internet. 

 http://www.oecd.org/ : Site de l’organisation de coopération et de 

développement économique contient des informations de référence sur 

le commerce électronique. 

http://www.commerce.gov.sa/com
http://www.commerce.gov.sa/com
http://www.islam-online.com/
http://www.wto.org/
http://www.cyarab.com/showac.php?acid=120
http://www.cyarab.com/showac.php?acid=120
http://www.eldjazira.com/
http://www.eldjazira.com/
http://www.after.fr/
http://www.wto.org/
http://www.finances.gouv.fr/
http://www.mmedium.com/
http://www.oecd.org/
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 http://www.echengeur.fr/ : centre européens de formation au commerce 

électronique. 

 http://www.idc.com/ : Cabinet de recherche qui publie le plus d’études 

sur les technologies de l’information et de la communication. 

 http://www.unictad.org/ : Site du CNUCED (conférence des nations 

unies pour le commerce et le développement. 

 http://www.wipo.int/ : Site de l’organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle contient des informations de référence sur le commerce 

électronique. 

 http://www.neteconomie.fr/ : Magazine de l’économie de l’information، 

dossiers et points de vue sur le commerce électronique. 

 http://www.apec.org/ : 

(APEC) 

 

 http://www.un.org/ : 

 http://www.cciwbo.org/ : 

 http://www.usia.gov/arabi

c/: 

من المعلومات والتقارير االقتصادية 

 والسياسية

- االقتصادي موقع منظمة التعاون 

الباسيفيك –لمنطقة أسيا   

موقع منظمة األمم المتحدة على -

 األنترنيت

 موقع الغرفة التجارية الدولية-

- ة موقع وكالة اإلعالم األمريكية التابع

 ويحتوي ،للبيت األبيض األمريكي

 الموقع على كمية هائلة 

 

 

 

 

 والمجالت اإللكترونية بمختلف اللغات.

 
 http://www.postelecom.dz/ : 

 

 http://www.isoc.org/ : (ISOC) 

     Internet Society 

 http://www.itep.co.ae/ 

الت والمواصموقع األنترنيت لوزارة البريد -

 الجزائرية

هي منظمة عالمية أوكلت لها مهمة تطوير -

 وترقية

ترنيتوكذا توحيد البروتوكوالت المسيرة لألن   

حدة بوابة األنترنيت لإلمارات العربية المت -

 ويحتوي

http://www.echengeur.fr/
http://www.idc.com/
http://www.unictad.org/
http://www.wipo.int/
http://www.neteconomie.fr/
http://www.apec.org/
http://www.un.org/
http://www.cciwbo.org/
http://www.usia.gov/arabic/
http://www.usia.gov/arabic/
http://www.postelecom.dz/
http://www.isoc.org/
http://www.itep.co.ae/
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التجارة  ،قمياالقتصاد الر ،الموقع على العديد من الملفات والتقارير المهمة حول شبكة األنترنيت

 اإللكترونية.

 

 محركات بحث عالمية وعربية :

o www.altavista.com 

o www.yahoo.fr 

o www.copernick.com 

o www.google.com 

o www.msn.com 

o www.arabvista.com 

o www.ajeeb.com 

o www.ayna.com 

 

 

 

 

http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.fr/
http://www.copernick.com/
http://www.google.com/
http://www.msn.com/
http://www.arabvista.com/
http://www.ajeeb.com/
http://www.ayna.com/

