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  :ملخص البحث
  

 وتقنيـة املعلومـات     اإللكترونيـة رة التجـارة     ظاه أمهية معرفة مدى    إىل تسعى هذه الدراسة  

، مع التركيز على حتليـل      منها  احلياة املعاصرة السيما اجلوانب االقتصادية     نواحي على   واالتصاالت

  واملعوقات التحديات أبرز  مناقشة وكذلك،  اإلسالمي منظمة املؤمتر    أعضاء،  اإلسالمية الدول   واقع

أن  اإلسالميةالبلدان  يؤمل من    ااالت اليت    أهماستعراض  ، و اليت تواجهها يف تطبيق هذه التقنيات     

هلـذه   البالغـة    األمهية الدراسة    نتائج أظهرتوقد  . فيها اإللكترونية التجارة    تطبيقات منيد  ستفت

كـل  ايإعـادة تـشكيل اهل    الثورة املعلوماتية وتطورها السريع، وآثارها املستقبلية احملتملة علـى          

 يف هـذا    اإلسالمية الدول   تأخر مدى   إىل ءاتواإلحصا البيانات   أشارت كما. ة التقليدي يةاالقتصاد

 اإللكترونيـة اال، وذلك من خالل استعراض املؤشرات ذات العالقة بتقنية املعلومات والتجارة            

وقد أوضحت الدراسة العديد مـن   .املعايري الدولية ب مقارنة   أومقارنة مع نظرياا من الدول النامية       

 من تطبيقات   اإلفادةتحديات أمام هذه الدول واليت ينبغي العمل على تذليلها يف سبيل            املعوقات وال 

كما أشارت الدراسة   .  ملا هلا من اآلثار االجيابية على خمتلف قطاعاا االقتصادية         اإللكترونيةالتجارة  

ة املعلومات   العديد من ااالت والقطاعات املختلفة اليت ميكن للدول اإلسالمية أن توظف تقني            إىل

   .  لتفعيلها وتطويرها فيهااإللكترونيةوالتجارة 
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  :مقدمة. ١

 نبينا وإمامنا حممد بن ،بياء واملرسلنيألنشرف اأ والصالة والسالم على ،احلمد هللا رب العاملني

  :عبداهللا وآله وصحبه أمجعني وبعد

البشرية، جاء بكل ما فيه      اإلسالم كدين مساوي من لدن عزيز حكيم، وشريعة ربانية لكافة            فإن

 وكـسب  اإلنـسان وألمهية صـالح  .  يف معاشهم يف احلياة الدنيا وجنام يف آخرم     للناسصالح  

 علـى عمـارة األرض      اإلنـسان معاشه يف الدنيا، فقد اهتم اإلسالم بذلك اهتماما عظيما وحث           

هم يف تطـوير حياتـه      والتدبر والتفكر يف آياته الكونية، والبحث عن الوسائل واألسباب اليت تس          

قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض وما تغِني اآليـات          {:وتعاىل قال سبحانه    ،يومعاشه الدنيو 
كونـه   و ،اإلنسان يف تطوير حياة     ألمهية العلم و. سورة يونس ) ١٠١(} والنذُر عن قَوٍم الَّ يؤِمنونَ    

 العقل اإلنساناملعارف يف خمتلف ااالت، فقد وهب اهللا عز وجل           أسرار العلوم و   الكتشافوسيلة  

ولَقَـد كَرمنـا    {:تعاىل وملكوته قال وتعاىلوميزه عن سائر املخلوقات ليتدبر يف آيات اهللا سبحانه     
ناهم علَى كَـِثٍري ممـن خلَقْنـا        بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم من الطَّيباِت وفَضلْ         

 اعتىن اإلسالم بالعلم والعلماء أميا اعتنـاء ورفـع مكانتـهم            كما،  سورة اإلسراء ) ٧٠(} تفِْضيالً

أَمن هو قَاِنت آناء اللَّيِل ساِجدا وقَاِئما يحـذَر الْـآِخرةَ ويرجـو    { تعاىلوفضلهم على غريهم قال   
 ةَ رمحابِ            رلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتا يمونَ ِإنلَمعلَا ي الَِّذينونَ ولَمعي ِوي الَِّذينتسلْ يِه قُلْ هسـورة  ) ٩(} ب

 يف اإلسالم، بل إن أول خطاب وجهـه  مام إال لشرف فضل العلم وعلو قدره   ، وما ذاك االهت   الزمر

سـورة  ) ١(} اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    { :لم هو قوله   لرسوله الكرمي صلى اهللا عليه وس      تعاىلهللا  ا

ما الطريقان ملعرفة اهللا سـبحانه      أل ، مما يدل على أن اإلسالم دين حيث على العلم واملعرفة،             العلق

 وخشيته، وكذا معرفة ما أوجبه عليهم من عباداته ومعرفة ما اهم عنه وحذرهم منه، يقول                وتعاىل

عاِم مختِلف أَلْوانه كَذَِلك ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَمـاء ِإنَّ    ألنن الناِس والدواب وا   وِم{ :تعاىل
غَفُور ِزيزع سورة فاطر) ٢٨(} اللَّه.  

 خرم إال وحثهم اإلسالم   آ ما من شي فيه صالح للفرد واتمع يف حيام الدنيوية و           فإنلذلك  

خرم إال حـذرهم  آ منه، وما من شي فيه ضرر يف حيام الدنيا أو فساد يف        واإلفادةعلى اكتسابه   
  . منه واهم عنه

وال ريب أن ما يشهده العامل اليوم من تقدم يف العلوم املختلفة ومن اكتـشافات واختراعـات                 

مـا يعـرف بـالثورة       املعلومات واالتصاالت أو     امعرفية السيما ما حدث من تقدم يف تكنولوجي       
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 على التقدم العلمي     ودليل اإلنسانيةحقا تقدم علمي وإجناز حضاري حيسب يف تاريخ         املعلوماتية هلو   

 يف وسائل االتـصاالت قـد       يإن هذا التقدم التكنولوج   .  يف هذا العصر   اإلنسانالذي وصل إليه    

عية يف وسـائل االتـصاالت       ونقلة نو  اعية الثالثة، مساه البعض الثورة الصن   أ ،أحدث ثورة معلوماتية  

وسرعة املعلومات، وأصبح العامل املترامي األطراف قرية كونية صغرية تتناقـل فيهـا املعلومـات               

سهم ذلك يف توسيع دائـرة حجـم التبـادل          أ، وقد   اإلنترنتإلكترونيا وبسرعة فائقة عرب شبكة      

ـ    ة وأضحى العامل يف سوق إلكتروني     ،التجاري بني دول العامل    عة ملختلـف الـسلع      تنافـسية واس

 منها كوسيلة حديثة لزيادة حجـم جتارـا         لإلفادةواخلدمات، وأصبحت جماال خصبا أمام الدول       

  .اخلارجية وحتقيق معدالت منو أعلى يف اقتصادياا

 بالنسبة  اإللكترونيةويف ظل األوضاع االقتصادية اليت تعيشها الدول اإلسالمية أضحت التجارة           

 يف التجارة اخلارجية وكـذلك تطـوير قطاعاـا          إسهامهاا تنمويا لزيادة    هلا ضرورة ملحة ومتطلب   

ولكن لكي حتقـق الـدول   .  احمللية والتسويقية وتوفري فرص واسعة لرفع منوها االقتصادي اإلنتاجية

ه من الضروري أن تعمل على تذليل العقبات الـيت          فإن اإللكترونيةاإلسالمية االستفادة من التجارة     
 وكذلك توفري متطلباا الضرورية من الـبىن التكنولوجيـة    ها، هذه التكنولوجيا في   تواجه استخدام 

  .التحتية والتنظيمات والتشريعات املتعلقة بتطبيقاا

  :أمهية الدراسة. ١/١

 اقتـصاديات    منو  أصبحت عامال مؤثرا يف    اإللكترونية التجارة   أنأمهية هذه الدراسة يف     تكمن  

غدت وسيلة هامة يف زيادة املقدرة التنافـسية مـن تـسويق            قد   و ،جية جتارا اخلار  تعزيزالدول و 
 متكني املستهلك أينما كـان      إىلللمنتجات وتوفري املعلومات واخلدمات الفورية للمتعاملني، إضافة        

ول املتقدمة وغريها من الـدول بتهيئـة        ولذلك اعتنت الد  . من الطلب الفوري للسلع واخلدمات    

مـن خـالل   ) Digital Economy( االقتصاد الرقمي إىلساا للتحول ا وبيئتها ومؤسيااقتصاد

 الدول  دوتع .هاالستفادة القصوى من   والعمل على ا   اإلنترنت عرب شبكة    اإللكترونيةتطبيق التجارة   

تعمل جاهدة على توظيـف تقنيـة املعلومـات         هي   و ،هذا اال  يف   املتأخرةاإلسالمية من الدول    

باقتصادياا واللحاق بالدول الـيت       للنهوض اإلنترنت عرب شبكة    كترونيةاإلل من التجارة    واإلفادة

  . سبقتها يف هذا اال
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  :أهداف الدراسة.  ١/٢

 إزاء الدول اإلسالمية دراسة واقع    و اإللكترونيةحتليل ظاهرة التجارة     إىل البحث عموما هدف  ي

  :لتالية منها، وحتديدا سوف نركز على النقاط ااإلفادة ومدى هذه الظاهرة

 واملتطلبـات الالزمـة هلـا       تطورهاجماالا و  و وأنواعها اإللكترونيةاستعراض مفهوم التجارة     -١

  .وآثارها االقتصادية

 لواقع الدول اإلسالمية، أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي، يف جمال تقنية           ة موضوعي يةدراسة حتليل  -٢

 .اإللكترونيةاملعلومات واالتصاالت وأنشطة التجارة 

ومعرفة أهم التحديات والعقبات اليت تواجه الدول اإلسالمية يف اسـتخدام التجـارة             حتديد   -٣

 .اإللكترونية

ت تطبيقـا  يستفاد فيها مـن    إبراز أهم ااالت والقطاعات يف الدول اإلسالمية اليت ميكن أن          -٤

 .اإللكترونيةالتجارة 

  : الدراسة ومنهج خطة١/٣

 األولاجلزء  . أجزاءيف مثانية   وضوعات البحث    سوف نتناول م   حتقيق أهداف الدراسة  يف سبيل   

نسلط ويف اجلزء الثاين    .  وخطة الدراسة  وأهدافه البحث   أمهيةيتضمن مقدمة للبحث وتشتمل على      

 لقيـام التجـارة     األساسـية ض املتطلبات   استعرايليه  مث  ،  اإللكترونيةالضوء على مفهوم التجارة     

 املتبقيـة   األجزاء أما. على االقتصاد بع بيان أهم آثارها      ويف اجلزء الرا   ، يف اجلزء الثالث   اإللكترونية

 يف جمـال  اإلسالمية، حيث نتناول يف اجلزء اخلامس واقع الدول  اإلسالميةسوف تركز على الدول     

تقنية املعلومات واالتصاالت، مث استعراض أهم التحديات والعقبات اليت تواجههـا يف اسـتخدام              

  وإمكـان  اإللكترونية جماالت التجارة    أبرزحتديد  سادس، يلي ذلك     يف اجلزء ال   اإللكترونيةالتجارة  

وأخريا يف اجلزء الثامن خنتتم البحث بـأهم النتـائج          .  الدول اإلسالمية منها يف اجلزء السابع      إفادة

 وتعتمد منهجية الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصـفي لظـاهرة            .والتوصيات املقترحة 

 ومؤشـرات التجـارة   قع الدول اإلسالمية، وتوظيـف بعـض مقـاييس     التجارة اإللكترونية ووا  

 للوصـول إىل النتـائج والتوصـيات        ، املتعارف عليها يف هذا اال     اإللكترونية وتقنية املعلومات،  

  .املطلوبة
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  :اإللكترونیةمفھوم التجارة . ٢

 التجـارة  ات من خالل استعراض تعريف اإللكترونيةيف هذا القسم سوف نتناول مفهوم التجارة        

 املتداولة والشائعة، مث جماالا املختلفة وتقسيماا السوقية حسب األطـراف املتعاملـة             اإللكترونية

 منذ بداياا، وأخريا نـستعرض طـرق        اإللكترونيةفيها، يلي ذلك التطور الرقمي حلجم التجارة        
  .اإللكترونيةوأساليب قياس حجم التجارة 

  :اإللكترونيةتعريف التجارة . ٢/١

وما تنطوي عليه من    ،  )E-Commerce (اإلنترنت عرب شبكات    اإللكترونية ظاهرة التجارة    تعد

)١(ات من القرن املاضي   ي ظاهرة حديثة كانت بداياا يف أوائل التسعين       ،تطبيقات
 وقد ظهر عـدة     .

 ومـا يتعلـق ـا مـن       اإللكترونيةتعريفات حياول كل منها أن يصف وحيدد طبيعة هذه التجارة           

 تـشتمل   اإللكترونية أن تطبيقات التجارة     إىل ورمبا يرجع تعدد هذه التعريفات       .سات وأنشطة ممار

، مثـل اسـتخدام     اإللكترونيةعلى عدة مكونات أساسية البد من توفرها لتنفيذ عمليات التجارة           
ومفهـوم التجـارة    . حلواسب اآللية وتقنية االتصاالت ونظم املعلومـات والربجميـات وغريهـا          ا

حيث ) Digital Economy( يندرج حتت مفهوم أوسع يسمى باالقتصاد الرقمي بعامة نيةاإللكترو

 واملستخدمة لتقنيـة املعلومـات، وأجهـزة         املنتجة ت والقطاعا اإللكترونيةيشمل األخري التجارة    

)٢(االتصاالت، وقطاعات خدمات االتصاالت   
 املتداولـة يف    اإللكترونيـة ومن تعريفات التجارة    . 

ممارسة جتارة السلع واخلدمات مبساعدة أدوات االتصال وغريهـا مـن           " الظاهرة أا   أدبيات هذه   
)٣(الوسائل ذات العالقة باالتصاالت 

إمتام أي عملية جتارية عـرب شـبكات   " ويعرفها آخرون بأا . 

)٤(احلاسب اآليل الوسيطة واليت تتضمن حتويل أو نقل ملكية أو حقوق استخدام السلع واخلدمات             
 ،

عقد العملية التجارية ضمن آلية إلكترونية معينة مثل عملية البيع والشراء، وتتحقق العمليـة  حيث ت 

عندما يتم االتفاق بني الطرفني أي البائع واملشتري على نقل ملكية أو حق اسـتخدام الـسلع أو                  

ئع  أو الرضـاء بـني البـا   اإللكترونية املوافقة تعداخلدمات عرب شبكات احلاسب اآليل الوسيطة، و  

. اإللكترونيـة واملشتري على عقد عملية البيع أو الشراء عنصرا أساسا يف حتديد مفهوم التجـارة               

 املتاحـة  )Downloading Free software(اانية مثل حتميل الربامج اانية  العمليات فإنلذلك 

)٥(اإللكترونية من مفهوم التجارة      تستثىن اإلنترنتيف  
 وفقـاً  لكترونيةاإلوهناك من يعرف التجارة     . 

 اإللكترونيـة ملكوناا أو األطراف املشاركة فيها، فمن وجهة نظر خرباء االتصاالت متثل التجـارة   

 إيصال املعلومات أو اخلدمات أو املنتجات عرب خطوط اهلاتف أو عرب الـشبكات              أجلوسيلة من   
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 )٧(

ية هي عمليـة تطبيـق    ومن وجهة نظر أصحاب األعمال التجار.العنكبوتية أو عرب أي وسيلة تقنية 

 جعل املعامالت التجارية تسري بصورة تلقائية وسريعة، يف حني أـا مـن جانـب                أجلالتقنية من   

 تلبية رغبات الشركات واملستهلكني واملدراء يف خفض تكلفـة          أجلاخلدمات تعرف بأا أداة من      
 بأا  اإلنترنت خرباء   ايصفه و أخريا    .اخلدمة والرفع من كفاءا والعمل على تسريع إيصال اخلدمة        

)٦(اإلنترنت بيع وشراء املنتجات واخلدمات واملعلومات عرب أجلالتجارة اليت تفتح اال من 
.  

  :  اإللكترونيةجمال التجارة . ٢/٢

 مفهوما واسعاً يشمل أي نشاط أو تعامالت جتارية تتحقق بني أطـراف        اإللكترونيةالتجارة  تعد  

 اإللكترونية أي منوذج للتجارة     فإن، لذلك   اإلنترنتا شبكة   همهأ و نيةاإللكترومتعددة عرب الوسائل    

، وعليـه ميكـن تقـسيم    )٣ شكل انظر(يشتمل على األطراف األساسية املعنية بالتعامل التجاري   

  : حسب طبيعة وهوية األطراف األساسية املعنية بالتعامل التجاري كاآليتاإللكترونيةالتجارية 

 وهذا – )Business to Business) B2B –ارية وشركة جتارية أخرى التعامل بني شركة جت. أ

 تتم فيه املعامالت من بيع وشراء وتبادل للمعلومـات يف مـساحة             اإللكترونيةالنوع من التجارة    
)٧(سوقية إلكترونية

)  Market space  (ويـشكل هـذا النـوع مـن     . بني الشركات التجارية

 حيـث   اإللكترونيـة غلب معامالت التجـارة     أ) B2B(مال  املعامالت التجارية بني قطاعات األع    

 يف العامل  اإللكترونيةمن إمجايل حجم التجارة      % ٨٠تستحوذ على ما يقارب     
)٨(

وتـشري بعـض    . 

 بني القطاعات التجارية    اإللكترونيةنه من املتوقع أن يبلغ حجم عوائد التجارة         أ إىلمراكز األحباث   

م، ويعزى هذا التوقع يف ارتفاع      ٢٠٠٤يون دوالر حبلول عام      تريل ٧,٢ حنو   إىلعلى مستوى العامل    

 معامالا  إلجناز وسائل إلكترونية    إىل حتول هذه القطاعات     إىلحجم التجارة بني القطاعات التجارية      

 ومات يف التعـامالت التجاريـة أثبـت   ن استخدام تقنية املعلإعوضا عن وسائلها التقليدية، حيث     

 القطاعـات التجاريـة     فإن ذلك   إىل، إضافة   )٩( وتسريع إجناز معامالا    يف ختفيض التكاليف   مقدرته

 - )١٠( باستخدام تقنية التبادل اإللكتروين للبيانـات      اإللكترونيةالكبرية لديها خربة يف التعامالت      

Electronic Data Interchange (EDI( -  ألغراض املبادالت التجارية فيما بينها بشكل آمـن 

  . )Value added network (VAN - القيمة املضافة عرب ما يسمى بشبكات

 Business to Consumer (B2C)تجارية واملستهلك  الؤسسة املشركة أو الالتعامل بني . ب

تجاريـة  الؤسـسات  امل يتم فيه التعامل من بيع وشـراء بـني   اإللكترونيةوهذا النوع من التجارة     



  عابد العبدلي/د  اآلمال-التحدیات  –الواقع : التجارة االلكترونیة في الدول اإلسالمیة

  م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦القرى، مكة املكرمة  ام جامعةالمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد االسالمي، 

 

 )٨(

ت التجزئة اليت تبيـع املنتجـات واخلـدمات         واألفراد أو املستهلكني، ويشمل هذا السوق قطاعا      

ويتم التعامل بني الشركة واألفراد سواء على مستوى الـسوق          . اإلنترنتللمستهلكني عرب شبكة    

 اإلنترنـت احمللي أو الدويل، حيث يقوم املستهلك بطلب السلعة أو اخلدمة من موقع الـشركة يف                

لعة أو اخلدمة مباشرة  إذا كانت منتجاً رقمياً         ويدفع مثنها بالبطاقة مثال مث بعد ذلك حيصل على الس         

)١١(أو عن طريق الربيد التقليدي إذا كان غري قابل للتسليم إلكترونيا          
وبالرغم أن هذا اال مـن  . 

 بني مؤسسات األعمال التجاريـة      اإللكترونية ال يزال حمدودا مقارنة بالتجارة       اإللكترونيةالتجارة  

)B2B(    االستراتيجية للشركات التجارية تتجه حنو االستفادة من قطـاع          ، إال أن االهتمام واخلطط 

أن الشركات الكبرية ذات السمعة التجاريـة احلـسنة تـستطيع أن            واألفراد واملستهلكني، سيما    

)١٢( العامل ءتكسب التعامل اإللكتروين على مستوى األفراد يف كافة أحنا        
وقد بلغ حجم التجـارة     . 

 ٢٠جارية واملستهلكني يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها حنـو           بني املؤسسات الت   اإللكترونية

)١٣(م ٢٠٠٤ مليـار دوالر يف عـام   ٢٠٠٠ إىلم ، ويتوقع أن يصل ١٩٩٩مليار دوالر يف عام    
 .

ويشمل هذا التعامل التجاري أيضا االجتاه املعاكس بني املستهلك واملؤسسة التجارية، عندما يقـوم             

إن كـان حجـم هـذا       خدمام للمؤسسات أو الشركات التجارية، و     األفراد واملستهلكون ببيع    

  .جداالتعامل ضئيالً 

 وهذا – Business to Government (B2G) –التعامل بني املؤسسة التجارية واحلكومة . ج

غلـب هـذا    أ ال يزال يف مراحله األولية يف معظم الدول، كما أن            اإللكترونيةاجلانب من التجارة    
 التفاعل اإللكتروين بني املؤسسات التجارية واملؤسسات احلكومية مثل عمليات          النشاط يتركز على  

إثباتات ومدفوعات الضرائب ومدفوعات التراخيص التجارية ورسوم اجلمارك وختليص الـواردات    

 ما تقوم به املؤسسات احلكومية من مـشتريات مـن املؤسـسات             إىلمن البضائع منها، باإلضافة     
)١٤(التجارية إلكترونيا

.  

 األخرى مثـل التعامـل بـني املـستهلك          اإللكترونيةهناك فئات من التعامالت التجارية      . د

حيث يكون التعامل التجـاري اإللكتـروين بـني     Consumer to Consumer (C2C)واملستهلك 

األفراد املستهلكني أنفسهم، وفيه تكون عملية البيع والشراء بني مستهلك و مستهلك آخـر مـن    

 دف بيع األغراض الشخـصية أو بيـع   اإلنترنت على املواقع الشخصية يف   ناتإعالخالل وضع   
 اليت تتم فيها التعـامالت التجاريـة بـني          اإللكترونيةاخلربات لآلخرين، ويشمل ذلك املزادات      

)١٥(األفراد
وهناك أيضا تعامالت إلكترونية بني األفراد واملؤسسات احلكوميـة، وهـذا يـشمل             . 
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 )٩(

وميكـن اعتبـار   .  جمال اخلدمات واملعامالت الرمسية بني األفراد واحلكومـة       التفاعل اإللكتروين يف  
 من  ءالتعامل ما بني املؤسسات احلكومية من جهة واألفراد واملؤسسات التجارية من جهة أخرى جز             

)Electronic Government (اإللكترونيةمفهوم احلكومة 
)١٦(

  .  

    :اإللكترونيةتطور التجارة . ٢/٣

، يف  اإلنترنـت  ظهور شـبكة     إىل )ICT(املستمر يف تقنية املعلومات واالتصاالت      التطور  أدى  

ات من القرن املاضي، وانتشارها بشكل سريع يف مجيع دول العامل حيث أصـبحت              يمطلع التسعين 

 اإلنترنـت ومع االزدياد املتنامي لعدد مستخدمي      .  املعامالت بأساليب إلكترونية   إلجنازوسيلة هامة   

 واالستفادة منها يف خمتلف مناحي احليـاة،        اإلنترنتعامل تنوعت استخدامات شبكة     على مستوى ال  

ة من بيع   ي يف خمتلف القطاعات االقتصادية السلعية منها واخلدم       اإللكترونيةومن بينها جمال التجارة     

  . وغريهإعالنأو شراء وتسويق وترويج و 

 يف تزايد مستمر،    لإلنترنتستخدمني   أن أعداد امل   إىل) ITU(ويشري االحتاد الدويل لالتصاالت     

 مليـون يف عـام   ٦٠م مث تضاعفت حـىت بلغـت     ١٩٩١ مليون مستخدم يف     ٤,٥حيث كانت   

 مليـون   ٦٠٠ إىلم  ٢٠٠٦ يف عـام     اإلنترنـت  يصل عـدد مـستخدمي       أنم ، وتوقع    ١٩٩٦

)١٧(مستخدم
 بلـغ   لإلنترنت عدد املستخدمني    أن) Emarketr(، وتشري اإلحصائيات اليت أوردا      

م، وأشـار  ٢٠٠٤ مليـون يف عـام   ٧٠٩,١ إىل يـصل  أن مليون مستخدم ، وتوقعت  ٤٤٥,٩

)Computer Industry Almanac( مليـون وتوقـع أن   ٥٣٣ أعداد املستخدمني بلـغ  أن إىل 

)١٨(م٢٠٠٦ مستخدم حبلول عام املليار يتجاوز
 .  

  .)١٩()مليار دوالر أمريكي( حسب مصادر خمتلفة  يف العاملترنتاإلن عرب اإللكترونيةمنو حجم التجارة : ١ جدول

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  املصدر

Forrester - - ١٢٨٣٧,٣٠ ٩٢٤٠,٦٠ ٦٢٠١,١٠ ٣٨٧٨,٨٠ ٢٢٩٣,٥٠ 

IDC ٦١٥,٣٠ ٣٥٤,٩٠ - - - - - 

Emarketer 
B2B only 

٢٣٦٧,٤٧ ١٤٠٨,٥٧ ٨٢٣,٤٨ ٤٧٤,٣٢ ٢٧٨,١٩ - - 

  

 يف  اإللكترونيـة  يف حجم التجارة      منو لإلنترنت أعداد املستخدمني    هذا التطور يف  وقد صاحب   

م ميثل  ١٩٩٩ يف عام    اإلنترنت التسوق عرب شبكة     أنقطاعات خمتلفة، حيث قدرت بعض املصادر       
حبلول عـام   % ٢٦ إىلمن إمجايل حجم تسوق املستهلكني، كما توقعت أن تتضاعف          % ١٣حنو  
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 )١٠(

)٢٠(م٢٠٠٧
 بني قطاعات األعمال    اإللكترونية النمو الكمي لتطور التجارة      إىل ١٣ جدول   ويشري. 

)B2B (     وكذلك بني األعمال واملستهلكني)B2C (   سب املنـاطق اجلغرافيـة     حبم  ٢٠٠٠منذ عام

 ٦,٨ يتضاعف تقريباً كل عام، وقدر بنحـو       اإللكترونية إمجايل حجم التجارة     أناملختلفة، ويوضح   

. من إمجايل حجم التجارة يف العام نفـسه        % ٨,٦م ومبا يعادل    ٢٠٠٤ر حبلول عام    التريليون دو 

 تريليـون يف عـام   ٩,٣ حجم التجارة سيبلغ حنـو  أن) ١ جدولانظر  ( وتوقعت مصادر أخرى

منو التجارة  ) ActivMedia(وكذلك أوردت   . م٢٠٠٦ تريليون يف عام     ١٢,٩ حنو   إىلم و ٢٠٠٥
 التجارة  حلجم أسياً   منوم، حيث تظهر    ٢٠٠٢ إىلم  ١٩٩٤ يف سلسلة زمنية ممتدة من       اإلنترنتعرب  

ومـن ناحيـة    ). ٢جدول   و ٤ شكل   :انظر(م  ٢٠٠٢ منذ مطلع التسعينات حىت عام       اإللكترونية

 هناك اختالفا واضحاً يف أنصبة الدول واملناطق اجلغرافيـة مـن            أن ١٣جدول  أخرى، نالحظ يف    

، ميثـل نـصيب    % ٥٠,٩، حيث تستحوذ دول أمريكا الشمالية على حنو  اإلنترنترب  التجارة ع 
 وأوربـا   ك، بينما تبلغ أنصبة دول آسيا والباسيفي      %٤٧الواليات املتحدة األمريكية وحدها حنو      

ويشري اجلدول أيضا   . على التوايل % ١,٢و  % ٢٢,٦و  % ٢٤,٣الغربية وأمريكا الالتينية على     

يف الواليـات  % ١٣م قـدرت بنحـو     ٢٠٠٤ املتوقعة يف عام     اإللكترونيةارة   هيمنة التج  أن إىل

 النمـو   إىليف كل من استراليا وكوريا، ورمبا يعـزى ذلـك           % ١٦,٤املتحدة األمريكية وبنسبة    

 العمليات التجاريـة    إجراء وتفضيل املشتركني والقطاعات التجارية      اإلنترنتالسريع يف استخدام    

  .لك الدولتني يف تاإلنترنتعرب شبكة 

 وحجـم التجـارة عـرب       اإلنترنت عرب شبكة    اإللكترونيةوبالنسبة للمقارنة بني حجم التجارة      

 وخالل فتـرة    أسرع تتنامى بشكل    اإلنترنت التجارة عرب    أننه يف حني    أالوسائل األخرى، نالحظ    

ـ ٥شكل  ملحوظ، فمن ض حجم التجارة عرب القنوات األخرى يف اخنفا    أنقياسية، جند     أنظ  نالح

 انـه يف عـام   إال، %١٥م ال يتجـاوز  ١٩٩٧ كان يف عـام    اإلنترنتحجم التجارة عرب شبكة     

 حجـم ومن جهة أخـرى، اخنفـضت   .  التجارةإمجايلمن % ٤٢م تضاعف حىت بلغ حنو     ٢٠٠٠

التجارة اليت تعقد عرب وسائل أخرى، مثل اهلاتف والفاكس والربيد أو املعامالت التجارية املباشرة،              

م مما يدل على تنامي االهتمام بـشبكة        ٢٠٠٠يف عام   % ٥٨ حنو   إىلم  ١٩٩٧ عام   يف% ٧٥من  
ويؤكد هذا  .  كوسيلة لعقد العمليات التجارية حمل الوسائل أو القنوات التقليدية السابقة          اإلنترنت

 بعض املصادر ومراكز األحباث املختلفـة،  اإلنترنت عرب شبكة اإللكترونيةالنمو املستمر يف التجارة    

 مل  أام يف حني    ٢٠٠١مليار دوالر يف عام      ٧٠٠بأكثر من  اإللكترونيةقدرت حجم التجارة    حيث  
  ). ٢ جدولانظر (م ١٩٩٦ مليار دوالر يف عام ٣تتجاوز حاجز 
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 )١١(

  

)٢١()مليار دوالر أمريكي. ( م٢٠٠٢ -١٩٩٤ خالل الفترة  يف العاملاإللكترونية التجارة حجم:  ٢جدول 
.  

  ٢٠٠٢  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ السنة

 ١٢٣٤ ٧١٧ ٣٧٧ ١٨٠ ٧٣,٩ ٢١,٨ ٢,٩ ٠,٤٣٦ ٠,٠٠٨ العوائد

  

 الواليات املتحدة األمريكية    أن، نالحظ   اإللكترونية التجارة   حلجمومن ناحية التوزيع اجلغرايف     

 أن منها عن بقية الدول األخرى، حيث تشري بعض مراكز األحبـاث             راألوف النصيب   ىتستحوذ عل 

م كـان مـن     ٩٦/١٩٩٧ خالل عـام     اإلنترنت التجارة عرب شبكة     حجم إمجايلمن  %  ٨٥حنو  

)٢٢(نصيب الواليات املتحدة األمريكية
 .  

    :اإللكترونيةأساليب قياس حجم التجارة . ٢/٤

اليت تواجه  و التحديات املصاحبة هلذه الظاهرة      د أح اإللكترونيةمتثل صعوبة قياس حجم التجارة      

كل من صانعي السياسات االقتصادية على مستوى احلكومات، ومتخذي قرارات االستثمار علـى          

 والقطاعات اخلاصة، وكذلك تشكل حتديا فنيا على مـستوى مـصاحل            األعمال أصحابمستوى  

ربز هذا التحدي   يو. اإللكترونيةة   املعنية بقياس وتقدير حجم مؤشرات التجار      اإلحصاءاتومراكز  
 يف معامالا التجاريـة،     اإلنترنت القطاعات واملؤسسات اليت تستخدم      أعدادمع النمو املستمر يف     

)٢٣(اإللكترونيـة وكذلك مع تنوع وتعدد السلع واخلدمات اليت تدخل يف جمال التجارة    
وترجـع  . 

 اإللكترونيةا يتعلق بتحديد مفهوم التجارة       عدة عوامل، منها م    إىل اإللكترونيةصعوبة قياس التجارة    

 العديـد مـن   أن إىلومكوناا، وكذلك سرعة منوها والتطور التكنولوجي املصاحب هلا، باإلضافة          

وبـسبب هـذه    . حـد  والتجارة التقليدية يف آن وا     اإللكترونيةاملؤسسات التجارية تقوم بالتجارة     

 الفعليـة أو    األرقام سواء من حيث     اإللكترونية قياس حجم التجارة     أساليب فإنالعوامل وغريها،   

)٢٤( الدقة واملوثوقية  إىلالتقديرية ستظل تفتقر    
 الـيت   اإللكترونيـة  التجارة   تإحصاءا فإنولذلك  . 

)٢٥(أحيانا حد كبري    إىلنشرها بعض مراكز البحوث والقطاعات اخلاصة تظهر متباينة، و        ت
وبالرغم   .

، إال أن الدول وكذلك القطاعات اخلاصة تعمـل  لكترونيةاإلمن القصور يف أساليب قياس التجارة       

، وذلـك   اإللكترونيةعلى إنشاء برامج قياس إلجياد مؤشرات تعكس طبيعة وتطور أنشطة التجارة            
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 ومـن   .دف قياس أثرها على القطاعات االقتصادية، وقياس منوها، ومقارنتها بني خمتلف الـدول            

  :اإللكترونية املتبعة يف قياس حجم التجارة األساليب

، ويتميز  اإلنترنتمجع البيانات الرقمية عن استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت واستخدام          . أ

 عنصر الثقة والدقة يف مثـل هـذه         توفرهذا األسلوب بسهولة حتصيله من مصادر خمتلفة، وبالتايل         

  .اإلنترنتارية عرب شطة التجألناألرقام، ومن مث تستخدم هذه األرقام يف معرفة أو تقدير حجم ا

، مثل معرفـة مؤشـرات      اإللكترونية التجارة   بأنشطة ذات العالقة    اإلحصاءاتمجع بعض   . ب
ـ يف اتمعـات، وذلـك   ) Electronic Readiness(االستعداد اإللكتروين  صر املؤسـسات  حب

لك وكـذ . لإلنترنت استخدامها   إمكانية توفر حاسب آيل و   أجهزةوالقطاعات التجارية اليت لديها     

معرفة مؤشرات الكثافة، أي تلك املؤسسات التجارية اليت تستقبل طلبات العمالء واملدفوعات عرب             

 األوىلوهذا األسلوب يتناسب مع كثري من البلدان النامية اليت ال تزال يف املراحل           . اإلنترنتشبكة  

)٢٦(اإلنترنتيف استخدام 
.  

رية، سواء يف قطاع اجلملـة أو قطـاع          املسح امليداين على مستوى املؤسسات التجا      إجراء. ج

)٢٧(اإلنترنت عرب شبكة  أنشطتهاالتجزئة، وذلك ملعرفة حجم     
وجيري هذا املسح سـنويا أو ربـع   . 

  .اإلنترنتشطة التجارية املتجددة عرب ألنسنويا حىت يغطي ا

 أجهـزة  تـوفر ملعرفة  ) قطاع املستهلكني  (واألسر األفراد املسح امليداين على مستوى      إجراء. د

 علـى التجـارة     إنفـاقهم  وحجـم    اإلنترنت إىل الدخول   إمكانيةاحلاسب اآليل، وكذلك معرفة     

)٢٨(اإللكترونية
.  

  :اإللكترونیة متطلبات التجارة -٣

 البيئة املناسبة هلا    توفره البد من    فإن متاحة يف أي جمتمع      اإلنترنتلكي تصبح التجارة عرب شبكة      
، هذه املتطلبـات وفـق    بإجياز هذا القسم سوف نتناول،      ويف. وكذلك املتطلبات الالزمة لتحقيقها   

  :التقسيمات التالية

 وعقـد   اإللكترونيـة ، وتشمل البىن التحتية الداعمـة للتجـارة         اإللكترونيةة التحتية   نيالب. أ

 مكونات هذه البنية قطـاع تقنيـة املعلومـات    أبرزومن . اإلنترنتالتعامالت التجارية عرب شبكة     

 االتصاالت من فاكس    وأجهزةالالسلكي  وتشمل شبكات االتصال السلكي     و) ICT(واالتصاالت  

وهواتف ثابتة ومتنقلة، وكذلك احلواسب اآللية وبرامج التطبيقات والتشغيل، وخـدمات الـدعم     
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 القطاعات  توفر إىل إضافة،  اإللكترونية والتجارة   األعمالس املال البشري املستخدم يف      أالفنية، ور 

 اليت تساعد علـى انتـشار   اإللكترونيةفهذه املكونات توفر البيئة التحتية     . وماتاملنتجة لتقنية املعل  

 عامال رئيـسا    اإلنترنتويعترب انتشار   . اإللكترونية ويئ البيئة املناسبة للتجارة      اإلنترنتاستخدام  

 تتم مـن   أو السوق اإللكتروين الذي   اإللكترونية مبثابة القناة    األ،  اإللكترونيةيف الدخول للتجارة    

 أساسـية  يعتمد على توفر عناصـر  اإلنترنت انتشار أنكما . خالله املعامالت والتبادالت التجارية   

 إىل الـدخول    وإمكانيـة  احلاسب اآليل الشخصية واهلواتف واحلاسبات املضيفة،        أجهزةمنها توفر   

)٢٩(ترنتلإلن من خالل معرفة عدد املستخدمني واملشتركني واملستخدمني احملتملني اإلنترنت
 .  

 وتشمل التشريعات والقوانني والقواعـد الـيت     :اإللكترونية للتجارة   ظمةألنواالتشريعات  . ب

 القـانوين والتنظيمـي    اإلطارومتثل هذه التشريعات    . اإلنترنت مع طبيعة التجارة عرب شبكة       تتالءم

 كفل هـذا  كما يت .  ومحاية حقوق األطراف املتعاملة فيها     اإللكترونية التجارة   استمرارالذي يضمن   

 مثل وسائل التعاقـد     اإللكترونية القانونية اليت تتناسب والتعامالت      األدوات بإجياد القانوين اإلطار
 الرتاعات التجاريـة  تروين، والشروط الالزمة لذلك، وفض  أو عرب الربيد اإللك    اإلنترنتعرب شبكة   

ول خمتلفة، وكذلك التعامل مع      يف د  أطراف كانت بني    م سواء كانت يف داخل اتمع أ      اإللكترونية

وتشمل أيـضا هـذه التـشريعات       . اإلنترنت املتنازعة جتاريا عرب شبكة      لألطراف اإلثباتوسائل  

 الناجم واإلتالف وحتديد مفهوم الضرر     اإللكترونيةالقضايا املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، واجلرائم       

  . االكتروني  والقبولاإلجيابهي صيغة   ومااإللكترونيةعن تلك اجلرائم، والتعامل مع التوقيعات 

 يف أي   اإللكترونيـة حد مقومات جناح التجارة     أ وميثل هذا اجلانب     : الكوادر البشرية  توفر. ج

 يف قطاع تقنية املعلومات وشـبكات االتـصال         املتخصصنيجمتمع، وتشمل هذه الكوادر البشرية      

ومن ناحيـة أخـرى تتطلـب       . اإلنترنت عرب    والربامج التطبيقية ذات العالقة بالتجارة     اإلنترنتو

 أي اتمع القادر والـذي      )E-Readiness (االستعداد اإللكتروين ب ىما يسم  اإللكترونيةالتجارة  

ويرتفع معدل االستعداد اإللكتروين    . اإلنترنتلدية الرغبة يف استخدام وممارسة التجارة عرب شبكة         

عليمية وتوسيع دائرة الفرص ألفراد اتمع لالستفادة        الت ظمةألنا من خالل تطوير نوعية      جمتمع ألي

 تـوفري الفـرص للمؤسـسات    إىل معرفة وثقافة تكنولوجية، باإلضـافة  امنها حىت يصبح جمتمعا ذ  

 تقنية املعلومات واالتصاالت، وتكييف املناهج التعليمية مـع         ألستخدمواملعاهد التعليمية واملدارس    

)٣٠(املعارف التقنية
.  
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  : على االقتصاداإللكترونیةتجارة  آثار ال-٤

 والعـشرين، ثـورة     احلـادي  التطور التكنولوجي الذي شهده العامل، مع دخوله القرن          أحدث

 عليها الثورة الصناعية الثالثة أو املوجة البشرية الثالثة، بعـد املوجـة الزراعيـة               أطلقمعلوماتية،  
 إىل تقود هذه الثـورة املعلوماتيـة   أنتوقع  وي.  مرت ما البشرية يف تارخيها الطويل      اليتوالصناعية  

خيتلف يف نوعيتـه  ) Information Economics(قيام اقتصاد جديد يطلق عليه اقتصاد املعلومات 

 قطاع اقتصادي جديد جبانـب      إضافة إىلوبنيته وآلياته ونظرياته عن االقتصاد التقليدي، مما يؤدي         

 دراسات قامت ا منظمـة     توقعتو. صناعية واخلدمية الزراعية وال : القطاعات االقتصادية التقليدية  

من حجم  % ٨٠على حنو   ) اقتصاد املعلومات ( يهيمن هذا االقتصاد اجلديد      أنالتعاون االقتصادي   

)٣١(م٢٠١٢ حبلول عام اإلمجايلالنشاط االقتصادي 
.  

 مثة دالئل نفإ اقتصاد جديد،  إىلويف ظل التوقعات املتفائلة هلذا التحول، من االقتصاد التقليدي          
 والفوائـد لتطبيقـات     اآلثار تؤيد هذه التوقعات، ميكن بياا من خالل استعراض بعض           وإشارات

.  القوة الدافعة القتصاد املعلومات اجلديـد      أضحت واليت   اإلنترنت عرب شبكة    اإللكترونيةالتجارة  

 علـى  اإلنترنـت  جارة عرب شبكة والفوائد املتحصلة من التاآلثارويف هذا القسم سوف جنمل هذه   

  .واملستوى القومي أو الكلي) املستهلكني (األفراد ومستوى األعمال قطاعات مستوى

  .    على مستوى قطاع األعمالاإللكترونيةاآلثار االقتصادية للتجارة . ٤/١

 املتحـصلة علـى مـستوى املؤسـسات     اإللكترونية الفوائد االقتصادية للتجارة  أبرزتتلخص  

  : اآليتوالشركات التجارية يف

 على توسيع دائرة الـسوق احمللـي        اإللكترونيةحيث تعمل التجارة    :  توسيع نطاق السوق   -أ

 األسواق العاملية وخلق أسواق جديدة كان من املتعذر إجيادها يف ظل التجـارة              إىلوكذلك النفاذ   

متاحة ألكرب  جتعل املنتجات من السلع واخلدمات    اإلنترنت ممارسة التجارة عرب شبكة      ألنالتقليدية،  

 يف األسـواق    احلـضور  الصغرية واملتوسطة    وهذا يتيح حىت للمنشآت   . املستهلكنيعدد ممكن من    

)٣٢(كرب للمستهلك لالختيار من بني املنتجات املعروضـة       أاحمللية والدولية األمر الذي مينح فرصة       
 .

 الفوائد املباشرة   أحد األعمال احمللية والدولية ملؤسسات     األسواق إىل الدخول اليسري والفعال     يعدو

 يصبح تاجرا علـى     أن أي فرد    مكانإبه  فإنولذلك  . اإلنترنت اليت تعتمد على     اإللكترونيةللتجارة  

 الشركات  فإن العاملية،   األسواق إىل الوصول   إمكانوعالوة على   . ة جدا ض بتكاليف منخف  اإلنترنت
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 أو  أوقاتذه التجارة مثل تقليص      تؤكد وجود فوائد ومنافع أخرى هل      اإللكترونيةاليت تبنت التجارة    

 الشراء، باإلضـافة    وإجراءات، وتبسيط عمليات    اإلنتاج دورات   أوقاتفترات التوريد، واختصار    

 قريبني جدا من بعضهم البعض من خـالل         املنتجني واملستهلكني يصبحون   ألن املخزون،   إنقاص إىل

ثل املوردين واملصدرين وجتار اجلملـة   االتصال املباشر فيما بينهم، دون تدخل الوسطاء التقليديني م        
)٣٣(والتجزئة

.  

 علـى تقلـيص   اإللكترونيةحيث تعمل التجارة :  تفعيل مفهوم املنافسة الكاملة يف السوق    -ب

 األمـر املسافات بني املنتجني واملستهلكني مما يتيح التواجد اإللكتروين القريب بني البائع واملشتري             

 املنتج عن طريق خدمات ما قبـل وبعـد البيـع، وتـوفر               حتسني مستوى ونوعية   إىل الذي يؤدي 

السـتجابة الـسريعة    ا، وكـذلك    األسواق ومنتجيها يف    وأسعارهااملعلومات عن طبيعة املنتجات     

)٣٤(اإللكترونية األسواق حتسني درجة التنافسية يف      إىل األمرلطلبات السوق مما يؤدي يف اية       
كما . 

 تقليل بعـض  شأنه من األسواق واخنفاض عوائق الدخول يف  اخنفاض تكاليف العمليات التجارية    أن

 يكون اقتصادا   أن إىلشطة االقتصادية والوصول ا     ألن التجارية، وحتريك ا   األسواقاالختالفات يف   

)٣٥(يعتمد على املنافسة الكاملة
    .  

 متثل تكاليف الصفقات التجاريـة املتمثلـة يف مجـع        :  اخنفاض تكاليف العمليات التجارية    -ج

 وغريها جزء مهما    اإلدارية واإلجراءات السمسرة وعموالت املبيعات     وأتعاباملعلومات والتفاوض   
 دورا بارزا يف ختفيض هذه التكاليف من خالل حتـسني           اإللكترونيةوتلعب التجارة   . يف سعر املنتج  

تعلقـة  ، وكذلك اخنفاض تكاليف البحث عن املعلومات امل      األعمالوتدفق املعلومات وزيادة تنسيق     

)٣٦(باملشترين احملتملني والبائعني يف السوق    
 مـن  األعمال مؤسسات اإللكترونيةالتجارة متكن  كما  . 

تنسيق استراتيجياا ومواردها ومهاراا بتكوين عالقات طويلة املدى، ال سيما تلك املؤسسات أو             

اليت تتيح تقاسـم   اإللكترونيةالشركات التكنولوجية كثيفة املعلومات، وذلك من خالل الشبكات      

 سـوف  اإللكترونيـة  صور هذه الشبكات اليت تنظم التجارة        أنويعتقد بعض الباحثني    . املعلومات

)٣٧(تسود يف املستقبل القريب وتصبح هي اهليكل التنظيمي لكل التعامالت االجتماعية بني الناس            
 .

 األعمال مؤسسات    لدى اإلدارية يف خفض التكاليف     اإللكترونية تسهم التجارة    أخرىومن ناحية   

 لعمليـات   اإلداريـة صل خفض التكـاليف     ييف توزيع وحفظ واسترجاع املعلومات الورقية، وقد        

%٨٥ إىلالشراء 
)٣٨(

)٣٩( املنتجاتأسعار اخنفاض إىل، مما يؤدي يف اية املطاف 
.  
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 يف خفض املخزون عـن طريـق     اإللكترونيةتسهم التجارة   :  املخزون إدارة يف   أفضل حتكم   -د

 العملية باحلصول على الطلـب      تبدأ سلسلة التوريد، حيث     إدارة عملية السحب يف نظام      استعمال

)٤٠(التجاري من املشتري وتزويده بطلبه من خالل التصنيع الوقيت املناسب   
 العمـل  شأنه، وهذا من 

 املـشتري   إىلعلى تقليص الدورة التجارية بدرجة كبرية حيث يتم شحن املنتج مباشرة من املصنع              

 السلع واخلدمات اليت يـتم تـسليمها        أيويظهر ذلك بشكل كبري يف املنتجات الرقمية،        . يالنهائ

)٤١(لكترونياإ
 املخزون واخنفاض تكـاليف     إدارة يف   مهمة أداة   اإللكترونيةوبذلك تصبح التجارة    . 

مـن التقلـب ربـع      % ١٠ أن اقتصادية على املستوى الكلي إذا علمنا        آثارالتخزين، وهذا له    

 كانت التجـارة   فإذا.  تعود نتيجة للتقلب يف االستثمار يف املخزون       اإلنتاجمعدالت منو   سنوي يف   ال

 التجارة  آثارحد  أ يكون   أنه من املتوقع    فإن،  األدىن حده   إىل تعمل على ختفيض املخزون      اإللكترونية

يـة  ومـع تطـور تقن  .  الدورة التجارية النامجة عن التغري يف املخـزون        آثار هو ختفيف    اإللكترونية

ثـر املخـزون    أ ينخفض   أنه من املتوقع    فإن أفضلاملعلومات واالتصاالت وتدفق املعلومات بشكل      

)٤٢( بل رمبا ينعدماألدىن حده إىلعلى الدورة التجارية 
    .  

  .    على مستوى املستهلكنياإللكترونيةاآلثار االقتصادية للتجارة . ٤/٢

 فـإن ،  اإللكترونيـة  من اسـتخدام التجـارة       لاألعماجبانب الفوائد واملزايا املتحصلة لقطاع      

. اإلنترنتلكترونيا عرب شبكة    إ إذا كان مستهلكا     اإللكترونيةاملستهلك له أيضا نصيب من التجارة       

  :اآليت هذه الفوائد يف أبرزوتتمثل 

 للتـسوق عـرب شـبكة       أوسعحيث يكون لدى املستهلك نطاقا      :  سرعة وسهولة التسوق   -أ

 شخص لديه   فأي. األرض مكان على سطح     وأيساعة، ويف أي يوم يريد،      ، وعلى مدار ال   اإلنترنت

 إال، وما عليـه     صبح مستهلكا عامليا، وهو يف مرتله      ي أن بإمكانه   فإن اإلنترنتحاسب آيل ومتصل ب   

  .اإلنترنت املفتوحة عرب اإللكترونية احلاسب اآليل، وتصفح املواقع التجارية أزرار يتعامل مع أن

 إلمكـان  العديد من اخليارات للمستهلك نتيجة اإللكترونية توفر التجارة   : تعدد اخليارات  -ب

فمع دخول املـستهلك    .  منتجات ومراكز تسوق مل تكن متوفرة بالقرب من املستهلك         إىلالوصول  

ن يبحث عن سلعته املفضلة أو اليت يبحث عنها عرب          فإن الفرصة متاحة له بأ     اإللكترونية التجارة   إىل

 إال أمامـه  لـيس    املـستهلك  فـإن بينما يف حالة التسوق التقليدي      . اإلنترنتة يف   املواقع التجاري 

 أخـرى لعـدم تـوفر       أسـواق  التقليدية، ويتعذر علية البحث يف       األسواقاملنتجات املعروضة يف    

  . األخرى وكذلك الرتفاع تكاليف البحث واحلصول على املنتجاألسواقاملعلومات لديه عن 
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يف ظل تعدد وتنوع املنتجـات يف املواقـع         : ة احلصول على املنتج    وسرع األسعار اخنفاض   -ج

 املستهلك سوف يبحث عن املنتج األقل سعرا واألفضل جودة، وذلك من            فإن اإللكترونيةالتجارية  

خالل مقارنة أسعار ونوعيات املنتجات بسهولة وسرعة فائقة مما ميكن املستهلك يف ايـة األمـر                
ه يتطلب زيارة كـل     ألن يف حالة التجارة التقليدية      أصعب األمر   أن  يف حني .  العروض أفضلاختيار  

)٤٣( مقارنة أسعار ونوعيات املنتجاتأجلموقع جغرايف من   
 أسعار املنتجـات  فإن ذلك، إىلإضافة . 

 التكـاليف   الخنفـاض قل عن مثيالا يف التجارة التقليدية نتيجـة         أ تكون   اإللكترونيةيف التجارة   

 خفض أسعار املنتجات املعروضة يف املواقع التجارية        شأنهها املنتجون، وهذا من     اإلدارية اليت يتحمل  

)٤٤(اإلنترنتيف  
 بـسرعة   اإلنترنـت ومن ناحية أخرى، يتميز املستهلك اإللكتروين عرب شـبكة          . 

حصوله على املنتج الذي قام بطلبه وشرائه إلكترونيا، السيما إذا كانـت منتجـات خدميـة أو                 

 منتجات رقمية مثل الكتب واألحباث واالت وبرامج احلاسـب اآليل           إىليل  منتجات قابلة للتحو  

واملواد الصوتية والفوتوغرافية وغريها، حيث يتم احلصول على هذه املنتجات خالل ثوان بعد إمتام              

 احلصول على املنتجات غري الرقمية يتم بطريقة أسرع مما لو مت         فإنكذلك  . عملية الشراء من املوقع   

 عملية الطلب واملدفوعات وكافة املعلومات املتعلقة بالطلـب تـتم           ألنالطرق التقليدية،   الطلب ب 

 املشتري، بينمـا يـستغرق      إىلبطريقة إلكترونية مما ميكن املنتج من إرسال الطلب بسرعة وسهولة           

  .شهر إذا مت الطلب تقليدياأاألمر أسابيع ورمبا 

 إمكانيـة تبـادل     اإلنترنـت حيث توفر   : ني سرعة وسهولة تبادل املعلومات بني املستهلك      -د

املعلومات واآلراء وجتارب املستهلكني املتعلقة باملنتجات واخلدمات عرب جمتمعات إلكترونية مثـل            

)٤٥(املنتديات وغريها 
، األمر الذي يوفر البيانات واملعلومات لدى اتمع عن املنتجات االقتصادية،           

 هذا قـد يكـون      أن لدى مجهور املستهلكني، يف حني       ويرفع مستوى الثقافة والوعي االستهالكي    

  .متعذرا أو يتطلب وقتا وجهدا أطول يف عامل التجارة التقليدي

  . على املستوى القومياإللكترونيةاآلثار االقتصادية للتجارة . ٤/٣

  : على املستوى القومي يف اآليتاإللكترونيةميكن إبراز الفوائد املتحصلة من التجارة 

 فرص زيادة معدالت الصادرات، وذلـك       اإللكترونيةتوفر التجارة   : جارة اخلارجية  دعم الت  -أ

 مراكز االستهالك الرئيسة، وإمكانية التسوق للسلع واخلدمات عامليا         إىلمن خالل سهولة الوصول     

وبتكلفة حمدودة، والقدرة على سرعة عقد وإاء الصفقات التجارية، وكذلك القدرة على حتليـل              

)٤٦(ستجابة لتغري متطلبات املستهلكني األسواق واال 
 وضـوحا  أكثر اإللكترونيةثر التجارة أويظهر . 
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 )١٨(

 االقتصادي يف هـذا اـال،     االنفتاح رفع درجة    إىليف جتارة اخلدمات بني الدول مما يؤدي بدوره         

 العاملي، وبالرغم مـن     اإلنتاجمن إمجايل    % ٦٠حيث ميثل قطاع اخلدمات نسبة مهمة تقدر بنحو         

 كـثري مـن     أداء أن إىلمن التجارة الدولية، ورمبا يعود ذلك       % ٢٠ حجمه ال يتجاوز     فإنذلك  

ولكن مع ظهور   . اخلدمات يتطلب وسيلة اتصال وكذلك القرب اجلغرايف بني املستهلكني واملنتجني         

ة  وسيلة االتصال املفقود   اإلنترنت عرب شبكة    اإللكترونيةت التجارة   أتقنية املعلومات احلديثة فقد هي    

وقد أثبتـت  . بني املستهلك واملنتج، وبذلك سامهت يف زوال العقبات اجلغرافية لكثري من اخلدمات    

يف الدول األجنبية يؤدي % ١٠ مبقدار  اإلنترنتإحدى الدراسات القياسية أن الزيادة يف استخدام        

)٤٧(يلعلى التوا% ١,١و % ١,٧ منو صادرات وواردات الواليات املتحدة األمريكية مبقدار إىل
  .  

 يف التنميـة  أساسـا متثل املشروعات املتوسطة والصغرية حمـورا   :  دعم التنمية االقتصادية   -ب

 األسـواق   إىلاالقتصادية، وتعاين هذه املشروعات من غياب املوارد االقتصادية الالزمة للوصـول            

ة ومتوسـطة    اليت حتقق للمشروعات الصغري    األدوات واحدة من    اإللكترونيةوتعد التجارة   . العاملية

احلجم القدرة على املشاركة يف حركة التجارة الدولية بفاعلية وكفاءة مبا تقدمه من خفض تكاليف               

وهـذا  . ، وتوفري الوقت واملكان الالزمني لتحقيق املعامالت التجاريـة        واإلعالنالتسويق والدعاية   

)٤٨(تنمية االقتصادية  على تفعيل نشاطات هذه املشروعات األمر الذي يدفع عجلة ال          إجياباينعكس  
 .

 فيما اإللكترونية العمليات التجارية عرب التجارة      تكاليف اخنفاض   أن  إىل حد االقتصاديني أكما يشري   

يف  % ٥ زيادة دائمـة يف مـستوى النـاتج مبتوسـط            إىل يؤدي   أن ميكن   األعمالبني قطاعات   

 زيادة يف منو الناتج القـومي  اقتصاديات الدول املتقدمة على مدى السنوات العشر القادمة، مما يعين   

)٤٩(يف السنة  % ٠,٢٥اإلمجايل بنسبة   
 اإللكترونيـة  التجارة   أنوتذكر وزارة التجارة األمريكية     . 

 خالل الفترة   اإلمجايلمن منو الناتج احمللى      % ٣٠سهما حبوايل   أ قد   كليهماوقطاع تقنية املعلومات    

)٥٠(م١٩٩٨-١٩٩٥
.  

 إقامـة  فرصا جديدة للتوظيف، حيـث تتـيح         كترونيةاإللتقدم التجارة   :  دعم التوظيف  -ج

 التكاليف االسـتثمارية، ال     بأقل العاملية   باألسواقفراد وربطها   لألمشاريع جتارية صغرية ومتوسطة     

 املتخصصني لتقدمي خـدمام     لألفراد آلية   اإللكترونيةسيما جتارة اخلدمات اليت توفر فيها التجارة        

 األعمـال  يف   لالنطـالق ، مما يفتح اال هلم      لالنتقالدون احلاجة    والعاملي   اإلقليميعلى املستوى   

)٥١(احلرة
 العديـد مـن اـاالت       يف فرصا وظيفية    اإللكترونيةومن ناحية أخرى، توفر التجارة      . 

 يف إنشاء املواقـع التجاريـة       املتخصصني، مثل   اإللكترونيةاملختلفة ذات الصلة بتطبيقات التجارة      
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 )١٩(

 تـوفري الفـرص    إىلباإلضـافة   . اإللكترونية والفنيني يف املتاجر     واإلدارينيني  ، و العامل  اإللكترونية

، من مهندسي   اإللكترونيةالوظيفية يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت، اليت تعتمد عليها التجارة           

  .    وغريهااإللكترونيةالشبكات والربامج الالزمة لتطبيقات التجارة 

 على املستوى القومي خلـق      اإللكترونيةيتيح انتشار التجارة    : ة دعم القطاعات التكنولوجي   -د

بيئة ومناخ مالئم لظهور قطاعات متخصصة يف تقنية املعلومات واالتصاالت، وذلك لدعم البنيـة              
)٥٢(اإلنترنت لتطبيقات التجارة عرب شبكة      اإللكترونيةالتحتية  

 اإللكترونيةومع تطور ومنو التجارة     . 

 التعامالت التجارية، يصبح هناك فرصا استثمارية لتوجيه رؤوس األمـوال           وانتشار استخدامها يف  

، واالستثمار يف اخلدمات املـصاحبة      اإللكترونيةلالستثمار يف تطوير وحتسني وحتديث البىن التحتية        

 خلق أو توطني قطاعـات تكنولوجيـة        إىل الذي يؤدي    األمرلقطاع تقنية املعلومات واالتصاالت،     

)٥٣(قتصاد القوميمتقدمة تدعم اال
 .  
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  :واقع الدول اإلسالمیة في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت. ٥

) أعضاء منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (سنتناول يف هذا القسم عرض وحتليل واقع الدول اإلسالمية          

 اإللكترونيـة ا متثـل مؤشـرات البنيـة التحتيـة          إيف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت حيث       

)Electronic Infrastructure ( ومبا أن الدول اإلسالمية متباينـة  . اإللكترونيةلتطبيقات التجارة
 حتليلها كمجموعة متجانسة رمبا يشكل صعوبة بل قد خيفي بعـض املؤشـرات            فإنيف اقتصادياا،   

وهلـذا  .  نتائج مضللة بسبب التباين يف هياكلها االقتـصادية        إىلأو قد يؤدي     لبعض الدول    املهمة

)٥٤( أربع جمموعات  إىلالسبب من املفيد أن نقسم الدول اإلسالمية        
 تقدمي فكـرة    أجل، وذلك من    

) ٢ (منـو الدول اإلسالمية األقـل     ) ١(واموعات هي   .  الدول اإلسالمية  واضحة عن واقع هذه   

 يـة االنتقالالـدول   ) ٤(الدول اإلسالمية املصدرة للبترول     ) ٣(الدول اإلسالمية متوسطة الدخل     

قارن هذه الدول مع    نولألغراض التحليلية سوف    ) . ب  ( ملحقملعرفة الدول يف كل جمموعة انظر       (

بعضها البعض وكذلك مقارنة الدول اإلسالمية ككل مع الدول النامية األخرى والدول املتقدمة
*

   .  

  :الصادرات التكنولوجية. ٥/١

 التكنولوجية ذات الكثافة العالية بعنصري البحوث والتطوير، مثل احلاسـبات           متثل الصادرات 

 للمقدرة التكنولوجية للقطاعات    مهما ومثلها، مؤشرا    اإللكترونيةاآللية واألدوات العلمية واآلالت     

 ةوقد أكدت بعض الدراسات على أمهية الدور الذي تلعبه يف تعزيز املقـدر            .  ألي جمتمع  اإلنتاجية

)٥٥(ية للدولة يف األسواق العاملية    التنافس
وال تزال املنتجات ذات احملتوى التكنولوجي متثـل أهـم    . 

عالقة ارتباطيـة بـني     وجود  ات، حيث لوحظ    يالصادرات يف التجارة العاملية منذ بدايات الثمانين      

)٥٦(احملتوى التكنولوجي وديناميكية الصادرات   
 معظم الدراسات اليت ـتم بتحليـل        فإنولذلك  . 

                                                   

  : حلساب متوسط القيم موعات الدول يف حالة النسب واملعدالت وفقا للصيغ التالية) GM(مت استخدام املتوسط اهلندسي  *
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 )٢١(

اهات الصادرات الصناعية تركز غالبا على املستوى التكنولوجي كمؤشر للمقـدرة التنافـسية             اجت

)٥٧(للقطاعات
.  

انظـر  ( ويف هذا اجلانب يظهر أن الدول اإلسالمية متأخرة مقارنة مبجموعات الدول األخرى             

يف (لتكنولوجية من إمجـايل الـصادرات الـصناعية         ، حيث ال تتجاوز نسبة صادراا ا      )٣ جدول

، أي مبا يعادل حنـو       %٢٠، وهذا يقل عن املعدل العاملي، الذي ميثل تقريبا           %٢,٣٤) املتوسط

يف الدول   % ٢٣، وحنو    % ٧تسعة أضعاف، بينما ميثل ذلك يف الدول النامية األخرى أكثر من            

 حد ما، تباينـا  إىلعة الدول اإلسالمية إال أن هناك،     وبالرغم من اخنفاض هذا املؤشر مو     . املتقدمة

 تستحوذ على أعلـى  االنتقاليةفيما بني جمموعات الدول اإلسالمية، حيث جند أن الدول اإلسالمية        

، مث ) ٣,٠٢(مث الدول متوسـطة الـدخل      ) ٣,٣١(تليها الدول املصدرة للبترول     ) ٣,٩٥(نسبة  

سـالمية يف كـل   وفيما بني الـدول اإل ). ٠,٧٤(ل نسبة قأ حيث متثل   منوالدول اإلسالمية األقل    

 يف نسب ما متثله الصادرات التكنولوجية من الصادرات الصناعية كمـا            جمموعة، هناك تباين كبري   

 منـو  املعياري ومعامل االختالف، حيث تتقلب النسب يف جمموعة الدول األقـل     االحنرافيوضحه  

، والـدول    %٢٧٩، والدول البترولية    % ٥٦٣، ويف جمموعة متوسطة الدخل       %٣٥٤بنحو  

وهذه التقلبـات   %. ٤٨٨مجاال يف الدول اإلسالمية كمجموعة واحدة حنو        إ، و  %٩٧ االنتقالية

 عدم جتانس الدول سواء داخل جمموعات أو بني الدول اإلسالمية كافة، مما يعـين           إىلالكبرية تشري   

 دولة  إىل ختتلف بشكل ملحوظ من دولة        الصادرات الصناعية  إىلأن نسبة الصادرات التكنولوجية     

وعلى أية حال، مقارنة مبجموعات الدول النامية واملتقدمة أو باملعدل العـاملي، يظهـر أن               . أخرى

 مقارنـة بالـدول     ا متواضع إسهاما تعد املنتجات التكنولوجية يف صادرات الدول اإلسالمية        إسهام

ل اإلسالمية تتركـز أساسـا يف املنتجـات     أن طبيعة صادرات الدوإىلورمبا يعزى ذلك    . األخرى

األولية والزراعية، األمر الذي يقتضي ضرورة تبين سياسـات واسـتراتيجيات لتنويـع القاعـدة         

 يف هذه الدول، وتوجيه االسـتثمارات احملليـة واألجنبيـة يف قطاعـات الـصادرات                اإلنتاجية

  .التكنولوجية
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 )٢٢(

)٥٨(ات التكنولوجية من الصادرات الصناعية حسب جمموعات الدولنسبة الصادر: ٣جدول 
.  

 جمموعة الدول
الصادرات التكنولوجية من % 

 الصادرات الصناعية

معامل    املعياريرافالحنا

  االختالف

  ٣,٥٤  ٢,٦٢  ٠,٧٤    منو األقلالدول اإلسالمية    

  ٥,٦٣  ١٧,٠٢ ٣,٠٢  الدول اإلسالمية متوسطة الدخل    

  ٢,٧٩  ٩,٢٦ ٣,٣١ إلسالمية  املصدرة للبترول الدول ا   

  ٠,٩٧  ٣,٨٤ ٣,٩٥   االنتقاليةالدول اإلسالمية    

  ٤,٨٨  ١١,٤٢ ٢,٣٤  الدول اإلسالمية  كافة 

 ٧,٠٥ األخرىالدول النامية 

 ٢٢,٨١ الدول املتقدمة

 ١٩,٩٨ العامل

 

 

  ):Information technology(تقنية املعلومات . ٥/٢

 اخلارجي والداخلي لقطاع األعمال والقطاع العائلي واحلكومي        اإلنفاقملعلومات  تشمل تقنية ا  

، وهو يعكس مدى انتشار اسـتخدام       )IT(على شراء منتجات وخدمات متعلقة بتقنية املعلومات        

 كما يشكل قطاع تقنية املعلومـات       .أفراد وقطاعات اتمع يف الدولة    وسائل تقنية املعلومات بني     

 هذا القطاع ال يـشتمل      ألن،  اإللكترونيةة الالزمة والعمود الفقري لتطبيقات التجارة       البنية التحتي 

شمل أيضا اهلواتف الثابتـة والنقالـة وأجهـزة         ي احلاسبات الصلبة واملرنة وإمنا      أقراصفقط على   

)٥٩(اتصاالت الالسلكية األخرى  
 مثل هذه األجهزة التقنية كلما ارتفعت فرصة الربط         توفروكلما  . 

)٦٠(اإللكترونية فرص التجارة    توفر ومن مث    اإلنترنتكتروين ودخول   االل
 يعرض حجم   ٤ جدولو. 

 الفـردي علـى تقنيـة       اإلنفـاق  على تقنية املعلومات ونسبته من الناتج احمللي ومتوسط          اإلنفاق

  .املعلومات يف الدول اإلسالمية
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 )٢٣(

)٦١( على تقنية املعلومات حسب جمموعات الدول اإلنفاق: ٤جدول 
.  

 جمموعة الدول
 على تقنية اإلنفاقحجم 

 )$مليار (املعلومات 

%  

 من الناتج احمللي

 الفردي اإلنفاقمتوسط 

 على تقنية املعلومات

 - - -  منو األقلالدول اإلسالمية 

 ١١١,٢٤ ٣,٩٠ *١٨,٢٠  الدول اإلسالمية متوسطة الدخل

 ١٦,٦٠ ٢,٢٠  **٣,٥٤  الدول اإلسالمية  املصدرة للبترول

 - - -  االنتقاليةالدول اإلسالمية 

 ٦٩,١٤ ٢,٩٣ ٢١,٥٦٠  الدول اإلسالمية  كافة 

 - - -  األخرىالدول النامية 

 - - -  الدول املتقدمة

 - - -  العامل

  غري متوفر) -)  (اندونيسيا(قط دولة واحدة ف)    ** مصر، ماليزيا، تركيا(ثالث دول فقط * 

 تلك البيانات عن معظم الدول اإلسالمية وكـذلك جمموعـة الـدول     توفر وبالرغم من عدم    

النامية واملتقدمة واملعدل العاملي، إال أن البيانات املتاحة عن بعض الدول اإلسالمية تعكس املستوى              

أربعـة دول  (يل ما تنفقه الدول اإلسـالمية      املتدين ملؤشر تقنية املعلومات فيها، حيث مل يتجاوز إمجا        

سب البيانات املتاحة خالل الفترة     حبعلى تقنية املعلومات،    ) مصر وتركيا وماليزيا واندونيسيا   : فقط

 مليار دوالر، متثل حصة الدول اإلسالمية متوسطة الدخل، حتديدا مـصر            ٢١,٥م،  ٢٠٠١-٩٦

ية املصدرة للبترول، دولة واحدة فقط وهي       ، والدول اإلسالم   % ٨٥وماليزيا وتركيا، ما يقارب     

يف الدول متوسـطة     % ٣,٩ويشكل ذلك كنسبة من الناتج احمللي        % . ١٥اندونيسيا، حوايل   

مـن   % ٤ يف املتوسـط     اإلنفاقوإمجاال ال يتجاوز هذا     . يف الدول البترولية   % ٢,٢٠الدخل و 

 الفردي على تقنية املعلومـات  اإلنفاق ويبلغ متوسط. إمجايل الناتج احمللي يف الدول اإلسالمية ككل 

 دوالر يف الـدول     ١١١,٢٤ دوالر يف املتوسـط، منـها        ٦٩,١٤يف الدول اإلسالمية ما يعادل      

ولتعزيز دور قطاع تقنيـة املعلومـات يف        .  دوالر فقط للدول البترولية    ١٦,٦٠متوسطة الدخل و  

 يف هـذا  ا االسـتثماري اإنفاق ذلك يتطلب وضع السياسات الالزمة لتوجيه     فإنالدول اإلسالمية   

وتـشري إحـدى    . القطاع اهلام، وتوفري احلوافز جلذب االستثمارات األجنبية يف تقنية املعلومـات          
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 )٢٤(

)٦٢(الدراسات االستطالعية اليت قام ا مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         
 على كربى شـركات     

 دول  إىلسب األمهية   حب تقنية املعلومات تتجه      استثماراا املستقبلية يف قطاع    أن  إىل تقنية املعلومات 

 %) ٦٦,٦٧( الشرقية   أورباو   %) ٦٩,٧٠(جنوب شرق أسيا والدول النامية األخرى يف آسيا         

يـا  وأخـريا أفريق   %) ٤٥,٤٥(ودول أمريكا الالتينيـة      %) ٥٧,٥٨(ودول الشرق األوسط    

فقـا آلراء الـشركات    عوامل جذب هذه االسـتثمارات و أبرز نومن املالحظ أ  %). ٤٢,٤٢(

واليت تشمل حجم السوق ومدى      %) ١٨,٩(سهولة الدخول يف السوق     : سب الترتيب حبكانت  

 %) ١٨,٢( وكونه ضمن مناطق حرة، يليه عامل البيئة السياسة العامة           ،قربة من األسواق الكبرية   

 وكفاءة  نتاجاإلوتشمل االستقرار السياسي والسياسة التجارية وسياسة الضرائب، مث عوامل تكلفة           

 ١٦,٣،   %١٨األيدي العاملة يف استخدام التقنية ومستوي حتصيلها العلمي وحوافز االسـتثمار            

لذلك احلاجة ملحة على الدول اإلسـالمية  ). ١ شكل(سب الترتيب حب % ١٣,٦،   %١٥،  %

ارجية يف هذا القطاع من خـالل إزالـة العقبـات            اخل ت تم بتهيئة أسواقها جلذب االستثمارا     أن

والقيود واإلجراءات اليت حتد من الدخول يف السوق، والعمل على الدخول يف تكتالت اقتـصادية        

بيئة السياسة العامة من خـالل وضـع        الوكذلك العمل على توفري     .  مناطق جتارية حرة   أوإقليمية  
  . ذب االستثمارات اخلارجية جإىلسياسة ضرائب وسياسات جتارية مالئمة دف 

  .)٦٣ ( النسبيةاألمهيةسب حبعوامل جذب االستثمارات األجنبية يف قطاع تقنية املعلومات : ١شكل 

18.9

18.2

18

16.3

15

13.6

05101520

سھولة الدخول إلى السوق

بیئة السیاسة العامة

تكلفة االنتاج

مھارة االيدي العاملة

مستوى تعلیم االيدي العاملة

حوافز االستثمار

  

 تتبىن استراتيجيات وطنية للرفع من      أن حكومات الدول اإلسالمية ينبغي      فإن ومن جانب آخر    

 التكنولوجي واستخداماته بني أفراد اتمع عرب املؤسسات التعليميـة والتدريبيـة            وعيالمستوى  

 توفرن  أ دراسات عديدة دور التعليم اهلام يف نشر استخدم تقنية املعلومات، و           أثبتتواملهنية، حيث   

)٦٤(ت تسريع تبين واستخدام تقنية املعلوماإىل املهارة العالية تقود اتمع ذاتاأليدي العاملة 
  .  
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 )٢٥(

  : استخدام احلاسب اآليل. ٥/٣

، اإلنترنـت  الالزمة للـدخول يف     واهلواتف أهم املكونات األساس    يشكل مؤشر احلاسب اآليل   

.  يف أي جمتمـع اإللكترونيـة وبالتايل ميثل عنصرا هاما يف تكوين البنية التحتية لتطبيقات التجـارة    

 كبريا يف   منو انتشارا و   احلاسبات قد شهدت ، ف اإلنترنتوألمهية احلاسب اآليل كوسيلة للدخول يف       

 ٢٢٢ إىلم  ١٩٩٠ مليون حاسـب آيل يف عـام         ٩٨خمتلف بلدان العامل، حيث منت أعدادها من        

 ١٥كـرب   أوتستحوذ  . ،  م٢٠٠٣ مليون حاسب حبلول     ٥٠٠م مث أكثر من     ١٩٩٥مليون يف عام    

على مـستوى العـامل،     من إمجايل عدد احلاسبات      % ٧٩دولة يف قطاع احلاسبات على ما يقارب        

 % ٣٥,٤ وحدها م٢٠٠٣ يف عام ويبلغ نصيب الواليات املتحدة األمريكية
)٦٥(

 .  

 ١١ويف هذا الصدد ال تزال الدول اإلسالمية متأخرة حيث مل يتجاوز نـصيبها يف املتوسـط                  

 جدا إذا ما قورن بالدول النامية واملتقدمـة         احاسب آيل لكل ألف فرد، وهذا ميثل مؤشرا منخفض        

 ٨٦,٥ و   ٤١٦,٣ و   ٢١,٦: ملتوسط العاملي، والذي يبلغ نصيب كل ألف فرد يف كـل منـها            وا

وتستحوذ الدول البترولية على النصيب األوفر من بني الدول اإلسالمية،          ). ٥ جدول(على التوايل   

، يليها مباشرة الدول متوسطة     ا حاسب ٣٣,٠٦حيث يبلغ فيها متوسط نصيب كل ألف نسمة على          

 املـستوى   أفـضلية  لكل ألف نسمة، وهذا رمبـا يعكـس          ا حاسب ٢٢,١٢الدخل مبتوسط يبلغ    

، والذي بلغ   االنتقالية والدول   منواالقتصادي لألفراد يف هذه الدول على نظرائهم يف الدول األقل           

وهذا يـشري   . توايل على ال  ا آلي ا حاسب ٦,٣٩ و   ٣,٠٢ فرد يف كل منهما      ألفمتوسط نصيب كل    

، مما يعكـس    االنتقاليةو منو مدى تدين مؤشر انتشار احلاسبات اآللية يف الدول اإلسالمية األقل            إىل
)٦٦(اإللكترونية وبالتايل االستفادة من التجارة      لإلنترنت الدخول   إمكانيةضعف  

 هناك  فإن وإمجاال. 

يف عـام   % ١٥,٨ية، حيث كـان   يف الدول اإلسالماآللية احلاسبات أعدادمنو ملحوظ يف تطور    

  . )٦٧(م٢٠٠١يف عام  % ١٦,٣ إىلم مث ارتفع ٢٠٠٠
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 )٢٦(

)٦٨(سب جمموعات الدول حباحلاسبات اآللية :  ٥جدول 
. 

 جمموعة الدول
  احلاسب اآليل الشخصي

 )م٢٠٠١( نسمة ألفلكل 

 ٣,٠٢   منو األقلالدول اإلسالمية 

 ٢٢,١٢  وسطة الدخلالدول اإلسالمية مت   

 ٣٣,٠٦  الدول اإلسالمية  املصدرة للبترول    

 *٦,٣٩   االنتقاليةالدول اإلسالمية    

 ١٠,٨٩  الدول اإلسالمية  كافة 

 ٢١,٦  األخرىالدول النامية 

 ٤١٦,٣  الدول املتقدمة

 ٨٦,٥  العامل

  )ألبانيا(دولة واحدة فقط * 

  :اإلنترنتاستخدام . ٥/٤

"اإلنترنتاستخدام  حجم  "يعد مؤشر   
)٦٩(

 إىل مقياسا مباشرا يف معرفة حجم دخـول اتمـع           

. )٧٠( يف اتمعـات   اإللكترونية يف االستدالل على انتشار التجارة       مهما، وبالتايل مؤشرا    اإلنترنت

 علـى  اإلنترنـت وتعتمد بعض مراكز األحباث والتسويق يف تقديرها وتوقعها ألعداد مـستخدمي     

ت الشخصية جبانب مؤشرات أخرى، وذلك باعتبـار أن حجـم اسـتخدام           مؤشر انتشار احلاسبا  

)٧١( هو دالة يف انتشار احلاسبات الشخصية جبانب العوامل األخرى   اإلنترنت
وقـد بلـغ إمجـايل    . 

 )٦ جدولانظر  (م  ٢٠٠١ مليون مستخدم حبلول عام      ٥٠٠ يف العامل أكثر  من       اإلنترنتمستخدمي  

 مليـون حبلـول عـام       ٧١٧ تبلغ   أن، ويتوقع   )٧٢(م٢٠٠٠مقارنة بعام    % ٢٦ومبعدل منو حنو    

  .)٧٣(م٢٠٠٥
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 )٢٧(

)٧٤(سب جمموعات الدولحب اإلنترنت: ٦جدول 
. 

 جمموعة الدول

  اإلنترنتمستخدمو 

   *)فاآلل(

 م٢٠٠١

 لكل اإلنترنتمضيف 

   فرد١٠٠٠٠٠

 )م٢٠٠٠(

مزودو خدمة 

  نترنتاإل

  م٢٠٠٠

 ٤٣ ٢,٢٢٧ ٣٣٩  منو األقلالدول اإلسالمية    

 ١٥١  ١٥,٢٨٥  ٧١٦١  الدول اإلسالمية متوسطة الدخل    

 ٩٨ ٢٧,٦٢٠ ٣٧٢٠ لدول اإلسالمية  املصدرة للبترولا   

 ٥١ ٩,٧٣٩ ٢٤٥   االنتقاليةالدول اإلسالمية    

 ٣٤٣ ٩,٧٨٢ ١١٤٦٥  الدول اإلسالمية  كافة 

 ٨٤٣ - ١١٢٥٩١  األخرىية الدول النام

 ٩٨٦٤ ٤٩٦٣,٥٢٢ ٣٨٨٨٨٨  الدول املتقدمة

 ١٠٣٥٠ - ٥٠١٤٧٨  العامل

  .األرقام مقربة •

 ١١,٥ يف الدول اإلسالمية بلغ حنو       اإلنترنت، أن إمجايل مستخدمي     ٦ جدول وكما نالحظ يف    

)٧٥( مليون مستخدم  ٢٢ أا حنو    إىلات تشري   ءمليون مستخدم، بالرغم أن بعض اإلحصا     
، ومبتوسط 

 الـدول   تـأخر  مـدى    يبنيوهذا  ).  دولة ٤٢( ألف مستخدم يف كل دولة إسالمية        ٢٧٣حوايل  

مـن   % ١٠,٢ إال، حيث ال ميثل هذا الـرقم        اإلنترنتاإلسالمية عن غريها يف انتشار استخدام       

من  % ٢,٣نة بالدول املتقدمة، ومبا يعادل      مقار % ٣قل من   أ يف الدول النامية، و    اإلنترنتحجم  

 أكثر أنومبقارنة الدول اإلسالمية فيما بينها نالحظ       .  على مستوى العامل   اإلنترنت مستخدمي   إمجايل

 ماليني مستخدم،   ٧بنحو  )  دولة ١٢( يكون يف الدول متوسطة الدخل       اإلنترنت مستخدمي   أعداد

 ٤بنحـو   )  دول ١٠( مث الدول البتروليـة       مستخدم يف كل دولة،    ألف ٥٩٧أي مبتوسط حوايل    

بنحـو  )  دول٦ (االنتقالية مستخدم، ، ويليها الدول     ألف ٣٧٢ماليني مستخدم، ومتوسط حوايل     

)  دولـة ١٤ (منـو  مستخدم، وأخريا الدول األقل ألف ٤١ مستخدم، ومتوسط حوايل  ألف ٢٤٥
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 )٢٨(

م مـن اخنفـاض     وبـالرغ .  مستخدم يف كل دولة    ألف ٢٤ مستخدم، ومتوسط    ألف ٣٤٠بنحو  

 هناك دول متيزت بارتفـاع ملحـوظ يف         أن إال يف الدول اإلسالمية،     اإلنترنتمتوسط مستخدمي   

و )  مليون مستخدم  ٢(وتركيا  )  مليون مستخدم  ٣,٧٠٠ (ا، وهي ماليزي  اإلنترنتعدد مستخدمي   

 ، األمـر الـذي    ) ألف مستخدم  ٧٣٥(واإلمارات العربية املتحدة    )  مليون مستخدم  ٢(اندونيسيا  

ومن املؤشـرات   . يعكس تقدم قطاع تقنية املعلومات وانتشار استخدام التكنولوجيا يف هذه الدول          

معـدل  "  مؤشـر    ، يف اتمعات  اإللكترونية وبالتايل التجارة    اإلنترنتذات العالقة بقياس انتشار     

وهـذا  .  العدد اإلمجايل للسكان   إىل اإلنترنت، ويقاس بنسبة عدد مستخدمي       "اإلنترنتاستخدام  

 تـدين  إىل دولة، ممـا يـشري     ٢٨يف   % ١قل من   أ دولة إسالمية، و   ٢٤يف   % ٥قل من   أاملعدل  

 اإلفـادة  وبالتايل قلة فرص     اإلنترنت واخنفاض معدل الدخول يف      اإللكترونيةمستوى البىن التحتية    

، و  كيـة األمرييف الواليات املتحدة     % ٥٠,١ بينما ميثل هذا املؤشر      ،)٧٦(اإللكترونيةمن التجارة   

" اإلنترنـت مضيف "وفيما يتعلق مبؤشري . )٧٧(يف اململكة املتحدة  % ٤٠يف اليابان، و   % ٤٥,٥

)Internet hosts(
)٧٨(

)ISPs" (اإلنترنتمزودي خدمة " و 
حـد املقـاييس   أ ميثالنذين ل، وال)٧٩(

)٨٠(اإلنترنتملقدرة اتمع على الدخول يف، واستخدام       
  ،جـم   يعكسان املستوى املتـدين حل     مافإ

 يف اإلنترنـت  عدد مـضيفات  فإن ٦ جدولفكما يوضح .  يف الدول اإلسالميةاإلنترنتاستخدام  

ف آال ٥ بينما يبلغ حنو      فرد ألف ١٠٠ مضيفات لكل    ١٠  يف املتوسط  تجاوزتالدول اإلسالمية ال    
 مـضيف،  ٢٨ حيث بلغ حنـو      األكرب النصيب   ى عل وتستحوذ الدول البترولية  . يف الدول املتقدمة  

 يف  منـو  الـدول األقـل      وتأيت،  )٩,٧ (االنتقاليةمث الدول   ) ١٥,٣(يليها الدول متوسطة الدخل     

 الذي يظهر تفاوتا    األمر نسمة،   ألف ١٠٠ مضيفات لكل    ٣ راملؤش هذا   زال يتجاو  حيث   ،ؤخرةملا

 اإلنترنـت مزودو خدمة   "يما يتعلق مبؤشر    و ف . واضحا يف هذا اال بني منظومة الدول اإلسالمية       

)ISPs (٧,١٥ مزود، أي مبتوسط قـدره       ٣٤٣ يف الدول اإلسالمية كافة بلغ       اإلمجايل أنحظ  نال 

 لكل دولـة    ١٠,٦٧ن كان قريبا من متوسط الدول النامية الذي بلغ          إ، و ) دولة   ٤٨(لكل دولة   

) ٤٢٨,٨٧(تقدمـة  ملولة والـدول ا لكل د) ٦١,١٧(قل من املتوسط العاملي   أنه  أ إال)  دولة ٧٩(

ـ  يف املقدمـة حيـث ب  االنتقالية الدول  تأيتوعلى مستوى جمموعات الدول سالمية      . لكل دولة  غ ل
 ٧,٥٤مث الدول البترولية    )  دولة ١٣( ١١,٦١ مزود لكل دولة، مث متوسطة الدخل        ١٧املتوسط  

املؤشر املتدين يف الـدول     وهذا  ). دولة١٩( لكل دولة    ٢,٢٦ منو الدول األقل    وأخريا)  دولة ١٣(

 أعـداد اإلسالمية مقارنة بغريها من الدول يستدعي ضرورة العمل على خلق البيئة املناسبة لزيادة              
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 )٢٩(

لكـي   من خالل ختصيص هذه اخلدمة وفتح باب املنافسة بينهم           اإلنترنتالشركات املقدمة خلدمة    

    .اإلنترنت خلدمة  تنافسيةأسعار إىل وكذلك الوصول اإلنترنتتنتشر ثقافة استخدام 

  :البحوث والتطوير ٥/٥

 دورا مركزيـا يف التقـدم   )Research and development(يلعب عامل البحث والتطـوير 

 ومل يعد الفـرق     . لدى الشعوب   واالبتكار املعريف  اإلبداع، وبناء بيئة    التكنولوجيالتوطني  العلمي و 
 بقدر ما متلكه مـن      وإمناموارد اقتصادية،    ما متتلكه من خامات و     إىليعزى  بني تقدم الدول وختلفها     

 دور ألمهيـة ونظـرا  . ملناخ البحث والتطوير متني أساسعلى  مبينبداع وابتكار إقدرات وطاقات  

 املعرفة التكنولوجية وتقنية املعلومات واليت بدورها تشكل        وإنتاجالبحث العلمي والتطوير يف اقتناء      

، سوف نستعرض واقـع     اإللكترونيةواالستفادة من التجارة     الثقافة التقنية    النتشارمتطلبا ضروريا   

   : التاليةالدول اإلسالمية يف جمال البحوث والتطوير من خالل بعض املؤشرات املتاحة

  : على البحوث والتطويراإلنفاق. أ

 العلميـة والبحثيـة     شطةألنا االستثماري على    فاقألنبا على البحوث والتطوير     اإلنفاقيعرف  

 التطوير  وأعمال زيادة املخزون املعريف، وتشمل كذلك البحوث التطبيقية         إىلليت دف    ا واإلبداعية

ومـن خـالل   .  عمليات صـناعية جديـدة  أو منتجات أو اختراع وسائل إىلالتجريبية اليت تقود  

ـ  على البحـوث والتطـوير       هما تنفق  أن، جند   اإلسالميةالبيانات املتاحة عن بعض الدول       سب حب

، أي ما يعادل حنو سبع متوسـط مـا          من الدخل القومي   % ٠,٤ يتجاوز   م ال ٢٠٠١ اتءإحصا

 ، وهـذا  )٧ جدولانظر  ( العاملي   اإلنفاق سدس متوسط    وبنحو)  %٢,٦١(الدول املتقدمة   تنفقه  

 الـذي   األمرا،   نفقا إمجايل جوانب البحث والتطوير يف      بعامة الدول اإلسالمية    إمهاليوضح مدى   

 وختـصيص   السيما البحـوث التطبيقيـة    و يؤكد ضرورة االهتمام بتفعيل جمال البحوث والتطوير      

 على البحوث والتطـوير يف جمموعـات        اإلنفاق مؤشر   أنولعل امللفت للنظر     .النفقات الالزمة هلا  

 من الدخل   ) %١( املوصى به دوليا     ألدىناحلد ا تجاوز  يالدول اإلسالمية وكذلك الدول النامية مل       

م، حينمـا  ١٩٧٩لدول قد التزمت يف املؤمتر الذي عقد يف جنيف عـام           ا هذه   أنرغم  بال ،القومي

من دخلها القومي لشؤون البحث والتطوير وكذلك        أدىنكحد  % ١ االلتزام بتخصيص حنو     أقرت

 مل تنفذ هـذه     ولذا بقيت الدول اليت   .  الذي مل ينفذ متاما    األمريف حقلي العلوم والتكنولوجي، وهو      
 – مثل ماليزيا وسنغافورا وكوريا اجلنوبيـة    - الدول اليت نفذت هذه التوصية       أما،  متأخرةالتوصية  

)٨١( تقدما كبرياأحرزتفقد 
.  
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 )٣٠(

)٨٢( م٢٠٠١ عام سب جمموعات الدولحبالبحوث والتطوير :  ٧جدول 
. 

  جمموعة الدول
   على البحوث والتطويراإلنفاق

 )ن الدخل القوميم(% 

  املتخصصون يف البحوث والتطوير

 )لكل مليون نسمة(

 ٣٢,٠١ -  منو األقلالدول اإلسالمية    

 ٢١,٧٤  *٠,٧٣  الدول اإلسالمية متوسطة الدخل    

 ١٧٧,٥٨  **٠,١٨  الدول اإلسالمية  املصدرة للبترول    

 ٢٣٩,٤٨  ***٠,٣٣   االنتقاليةالدول اإلسالمية    

 ٧٣,٧٦ ٠,٤٠  اإلسالمية  كافة الدول 

 ٢٠١,٣١ ٠,٥٧  األخرىالدول النامية 

 ١٠٢٨ ٢,٦١  الدول املتقدمة

 - ٢,٣٨  العامل

  )نكازاخستا(دولة واحدة فقط *** . )وإيراناندونيسيا (دولتان **  ).مصر، ماليزيا، تركيا(ثالث دول فقط * 

  : يف البحوث والتطويراملتخصصون. ب

 مهنية يف جمـال البحـوث   أنشطة يف ني املشتغلاألفرادلبحوث والتطوير  يف ا املتخصصنييقصد ب 

ومعظـم هـذه    . والتطوير بعد حصوهلم على تدريب تقين ومهين يف فروع املعرفة والتكنولوجيـا           

 ٧جدول  وكما يوضح    . من التعليم الثانوي   ألوىل املرحلة ا  إاءالوظائف تتطلب ثالث سنوات بعد      

 ٧٣,٧٦ يبلغ حنـو     اإلسالميةول  لد املتخصصني يف جمال البحوث والتطوير يف ا       أعداد متوسط   فإن

فرد لكل مليون نسمة، وهي نسبة منخفضة جـدا مقارنـة بنظرياـا يف بقيـة الـدول الناميـة          

 علـى    املتدين  الدولة إنفاق، ولعل هذا يعكس حجم      )١٠٢٨( يف الدول املتقدمة     أو )٢٠١,٣١(

 اإلسـالمية  تفاوتا فيما بني الدول      أيضاوتظهر البيانات   . إليهشرنا  أكما   ية والتطوير البحوث العلم 

 لكل مليون نسمة، يليها الدول      ٢٣٩,٤٨ مبتوسط قدره    األفضل االنتقالية الدول   دنفسها حيث تع  

 ٢١,٧٤( الدول متوسـطة الـدخل     وأخريا) ٣٢,٠١ (منو األقلمث الدول   ) ١٧٧,٥٨(البترولية  

    ).ن نسمةفرد لكل مليو
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  :الطالب والبحوث والعلماء يف جمال البحوث والتطوير. ج

 طـالب  أعدادتمثل يف   ت أخرىات   مؤشرات البحث والتطوير السابقة هناك مؤشر      إىل باإلضافة

 العلمي من حبوث وغريها يف جمال       اإلنتاجاهلندسة والعلوم املسجلني يف املؤسسات العلمية، وحجم        

 األ مهمة   ت املؤشرا وهذه.  العلماء واملهندسني يف جمال البحوث والتطوير      وأعدادتقنية املعلومات،   

 ).Informative societies(عكس واقع اتمع ومدى درجته ومكانته بـني اتمعـات املعلوماتيـة    ت

 يف حقـول    طـالب الد   معدل عـد   أننالحظ   )٨ جدولانظر  ( البنك الدويل    تءاإحصاسب  حبو

 كنـسبة مـن طـالب        الطبيعية والرياضيات واحلاسب اآليل والعلوم االجتماعية،      اهلندسة والعلوم 

وان كـان  ، % ٣٥ وهو يقل عن املعدل العاملي الذي يبلغ حنـو    طالب، ٢٤,٢٣اجلامعات تبلغ   

اختالفـا يف    هنـاك    أن إال%) ٢٥,٧٩(نظريه يف الدول املتقدمة     كثريا عن     خيتلف املؤشر ال هذا  

  العلمية املؤسسات اليت تتبناها    املناهج التعليمية و السياساتطبيعة  و التعليمية   نوعية هذه املخرجات  

بالعـدد   وفيما يتعلـق     . مدى ربط خمرجاا باحتياجات سوق العمل      إىل إضافةيف الدول املتقدمة،    

 بـني   يف هذا االع الفجوةمدى اتسا أيضا العلمي يف جمال تقنية املعلومات نالحظ        لإلنتاجاملطلق  

 العلمـي  اإلنتـاج  وكل من جمموعة الدول النامية والدول املتقدمة، حيث ال ميثل       الدول اإلسالمية 

 ١,٦ وحنـو     العلمي على مستوى العامل،    اإلنتاج إمجايلمن   % ١,٤لكافة الدول اإلسالمية سوى     

 ٩,٧ ال يعادل سوى     إنتاجها فإن ىاألخر الدول املتقدمة، ومقارنة مع الدول النامية        إنتاجمن  % 

 مـن بـني الـدول    األفـضل وتعد الدول اإلسالمية متوسطة الدخل     .الدول النامية مما تنتجه   % 

 الدول اإلسـالمية، يليهـا      إنتاج إمجايلمن  %  ٦٢ العلمي ما يعادل     إنتاجهااإلسالمية حيث بلغ    

علـى   % ٤و  % ٧ بنسبة منوقل  والدول األاالنتقالية، مث الدول     %٢٧الدول البترولية بنسبة    

 متوسـط  أن العلمية للدول اإلسالمية وفقا للمعايري الدولية نالحظ اإلنتاجيةومبقارنة حجم   . التوايل

 إنتاج يكون  متوسط   أن، بينما ينبغي    إسالمية لكل دولة    ١٣٩,٣ العلمي متدين وال يتجاوز      اإلنتاج

 حبث علمي  ٨٠٠ إىل ٤٠٠كل دولة ما بني     
)٨٣(

ة للكوادر البشرية كالعلماء واملهندسـني  وبالنسب. 

 مهنيـة يف جمـال    أنـشطة  املدربني للعمل يف أي ميدان يف جمال العلوم والذين يعملون يف             واألفراد

. األخـرى  الدول اإلسالمية عن بقية جمموعات الدول        تأخر مدى   أيضاالبحوث والتطوير، نلحظ    

 العلماء واملهندسني يف جمال البحـوث والتطـوير يف   أعداديبلغ متوسط    ٨ جدولنالحظ يف   فكما  

 األخـرى قل من ربع معدل الدول النامية       أفرد، وهو   عامل لكل مليون     ١٥٩,٨٤الدول اإلسالمية   

 اإلطالق على   األفضل االنتقاليةوتظهر الدول   . من معدل الدول املتقدمة    % ٥قل من   أو،  )٧٧٨(
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 عـامل لكـل   ١٤٦٨,٦، حيث بلغ متوسط املؤشر حنو       األخرىموعة الدول اإلسالمية    يف داخل جم  

 الـدول   وأخريا) ٧٥,٩(مث الدول متوسطة الدخل     ) ٣٥٧,٤(مليون فرد، يليها الدول البترولية      

 هناك فجـوة  أن وميكننا االستنتاج من هذا املؤشر .ون فردلي عامل لكل م٤٤,٣األقل منو حيث بلغ  

 الكوادر البشرية املتخصصة يف البحوث والتطوير يف حقول العلوم          وتأهيل عدادأ من حيث    ،كبرية

 والدول املتقدمـة،  األخرى، تفصل بني جمموعة الدول اإلسالمية وبني كل من الدول          والتكنولوجيا

 مؤسـسات  وإنـشاء  تعليمية حديثة  وأنظمة اهتمام الدول اإلسالمية بتبين استراتيجيات       يتطلب مما

 كوادر بشرية متخصصة يف حقول العلوم       وتأهيل إعداد إىلاكز تدريب وتأهيل دف      ومر أكادميية

  .والكنولوجيا

  .)٨٤(سب جمموعات الدولحب يف جمال البحوث والتطوير األحباثالطالب واملهنيون وعدد :  ٨جدول 

 جمموعة الدول
  طالب اهلندسة والعلوم

 من طالب اجلامعة% 

  ث يف جمالعدد البحو

 تقنية املعلومات

عدد العلماء واملهندسني يف 

  جمال البحوث والتطوير

  )لكل مليون فرد(

 ٤٤,٢٦ ٢٨٣ ٢٠,١٣  منو األقلالدول اإلسالمية 

 ٧٥,٨٧ ٤٦٩٤ ٢٩,٣٨  الدول اإلسالمية متوسطة الدخل

 ٣٥٧,٤٣ ٢٠٤٩ ٢٦,٣٠  الدول اإلسالمية  املصدرة للبترول 

 ١٤٦٨,٦١ ٤٩٦ ٢٢,١٤   اليةاالنتقالدول اإلسالمية 

 ١٥٩,٨٤ ٧٥٢٢ ٢٤,٢٣  الدول اإلسالمية  كافة 

 ٧٧٨ ٧٦٧٨٥ -  األخرىالدول النامية 

 ٣٢٨٢ ٤٥١٨٤٢ ٢٥,٧٩  الدول املتقدمة

 - ٥٢٨٦٢٧ ٣٤,٥٤  املـالع

  م٢٠٠٠-١٩٩٠البيانات ألحدث سنة خالل *  

  : االتصاالت٥/٦

الثابتة واجلوال وتكلفة املكاملات وقـوائم       خطوط اهلواتف    توفرمثل   ، االتصاالت تعد مؤشرات 
تعكس مدى استعداد اتمع للـدخول   للحصول على خدمات اهلاتف، من املؤشرات اليت     االنتظار

  إىل تءااإلحصاتشري بعض   و .اإللكترونيةالستفادة من التجارة     ا إمكانية  وبالتايل اإلنترنتيف شبكة   
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حد أو ضروريا   متطلبا مما جيعله  اإلنترنتع استخدام    وتطور قطع االتصاالت يرتبط طرديا م      توفر أن

)٨٥(اإللكترونيةجارة  التلتطبيقات  مكونات البىن التحتية    
 متوسط  أن نالحظ   ٩ جدولومن خالل   . 

ة  دوالر، وهي الشك تكلفة منخفـض      ٠،٠٤ تبلغ    يف الدول اإلسالمية كافة    احملليتكلفة االتصال   

 تظهر مرتفعـة جـدا يف   أا إالقل من املعدل العاملي،  أمقارنة مع الدول املتقدمة والنامية، وكذلك       

 ضعف الـسوق    إىل دوالر، ورمبا يعزى ذلك      ٠,٠٨ حيث تبلغ    منوجمموعة الدول اإلسالمية األقل     

 كلفـة   يةأمهوتربز  .  خدمات قطاع االتصاالت   عظممل التنافسية يف هذه الدول نتيجة امتالك الدولة      

 كان إذا السيما عاتم أفراد بني اإلنترنت عامل رئيس يف حتديد انتشار استخدام       أااالتصاالت يف   

 اإلسالميةكرب يف جمموعة الدول     أ هذه املشكلة بشكل     تظهر و .معظمهم من ذوي الدخول املنخفضة    

 يف متوسط دخول     كبري  دولة، واليت تعاين من اخنفاض     ٥٤ دولة من بني     ٢١ البالغ عددها    منواألقل  

مـن   % ٦,٧م سـوى    ١٩٩٨يف عام   هلذه الدول   دخل القومي   ال حيث مل ميثل جمموع      ،أفرادها

)٨٦( مليار دوالر  ١٣٧٥ دخل الدول اإلسالمية البالغ      إمجايل
 خدمة اهلاتف يف اسـتخدام      وألمهية .

 ٣٥,٧٨يعادل   مؤشر انتشار خطوط اهلاتف يف الدول اإلسالمية يف املتوسط           أن، نالحظ   اإلنترنت

قل من املعدل   أنه  أ إال )٢٥,٩٨( وان كان يفوق متوسط الدول النامية         فرد، ألفخط هاتف لكل    

 الـدول   أقطـار ن انتشار خدمة اهلاتف يف      أ يفيد ب  مما،   نسمة ألف لكل   ١٧١,٤العاملي الذي يبلغ    

، وبالتايل اخنفاض    منها  اتمع حمرومة  أفراداإلسالمية يعترب حمدودا على فئة صغرية بينما الغالبية من          

 اخلطوط اهلاتفية يف املدن الكربى واملراكز       توفر مؤشر   أمهية وبالرغم من    .اإلنترنتفرص استخدام   

 خط هـاتف  ١٠٧,١نه يف الدول اإلسالمية يف املتوسط يبلغ      أاحلضرية ذات الكثافة السكانية جند      

 أيضاواقل  ) ١٣٠,٤( يف الدول النامية     أقل من نظريه  وهو معدل منخفض جدا،      نسمة،   ألفلكل  

 إىل املدن الكربى يف الدول اإلسالمية تفتقر        أنوعلى ذلك يتبني    . ٢٩٦,١من املعدل العاملي البالغ     

 اإلنترنـت  النتـشار حتية املساعدة   ت يف البنية ال   اأساسي اخدمات اتصاالت كافية واليت تعد عنصر     

 موظـف، حيـث   ألف على مؤشر توزيع خطوط اهلاتف لكل     أيضا وهذا ينطبق    ).٩ جدولانظر  (

 خـط  ٦٢ موظف يف الدول اإلسالمية ال يتجاوز ألف معدل اخلطوط لكل أن ٩ جدوليف  نالحظ  

 املعدل يف الـدول الناميـة       ن ع أيضا، ويقل   )٢٢٧(هاتف، وهو ال ميثل سوى ثلث املعدل العاملي         

 أو يف القطـاع العـام   ء املوظفني سـوا أن يفيد مما موظف،  ألف خط لكل    ٩٣ الذي بلغ    األخرى

ويف الواقع هذه املؤشرات    . اإلنترنتاخلاص ال يتمتعون خبدمة االتصاالت اليت تؤهلهم للدخول يف          

سـسات احلكوميـة يف   ؤار امل ضعف قطاع االتصاالت واحتك   إىلاملتدنية يف الدول اإلسالمية تشري      

 القطاع اخلاص لتطـوير     إشراك وتشغيل خدمات االتصاالت، وعدم      إدارةمعظم الدول اإلسالمية    
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 للحصول على خدمـة   الطويلة االنتظار ولذلك نالحظ من اجلدول نفسه قوائم ومدة         .هذا القطاع 

 ٣ حـوايل  االنتظـار   فرد، وتبلغ فترةألف ٢٠٢ من أكثر حيث يبلغ يف الدول اإلسالمية     ،اهلاتف
، بينمـا املعـدل      الطلب عليها  أمام، مما يدل على قصور عرض هذه اخلدمات         سنوات يف املتوسط  

    . سنة١,١ االنتظار فرد ومدة ألف ٣٩,٧العاملي يبلغ تقريبا 

.)٨٧( م٢٠٠١ عام قطاع االتصاالت حسب جمموعات الدول:  ٩جدول  

 جمموعة الدول
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 ٣,٤٧ ٧٦٦٤٥ ٣٢,٠٢ ٢٢,٥١ ٥,١٢ ٠,٠٨ منو األقلالدول اإلسالمية 

 متوسـطة    ميةالدول اإلسـال  

  الدخل
٢,٤٩ ٤٩١٣٥١ ١٠١,١١ ١١٤,٥٤ ٧٢,٠٢ ٠,٠٤ 

 ١,٨٦ ٢٨٤٠٣٥ ٦٦,٣٦ ١١٧,٨٥ ٦٦,٧١ ٠,٠٤  يةلبترولاالدول اإلسالمية 

 ٤,٣٩ ١٥٦٣١٣ ٤٨,٥١ ١٧٣,٤٧ ٦٦,٦٥ ٠,٠٣  االنتقالية الدول اإلسالمية

 ٢,٩٠ ٢٠٢٢١٤ ٦٢ ١٠٧,١ ٣٥,٧٨ ٠,٠٤  الدول اإلسالمية  كافة

 ٤,٢ ٣٦٦٢٦ ٩٣,١٣ ١٣٠,٤٤ ٢٥,٩٨ ٠,٠٥  خرىاألالدول النامية 

 ٠٠ ٦٤ ٢٤٣,٧١ ٥٧٦,٩٣ ٥٩٦,٨ ٠,٠٩  الدول املتقدمة

 ١,١٠ ٣٩٧٠٤ ٢٢٦,٩٦ ٢٩٦,١٣ ١٧١,٤ ٠,٠٦  العامل

 

 وسـائل انتـشار ودعـم التجـارة         إحدى، بصفتها    انتشار اهلواتف اجلوالة   ي ملؤشر وبالنسبة

 تدين معدل املشتركني    إىل ١٠ جدول، يشري   ت وحجم االستثمار يف قطاعات االتصاال     ،  اإللكترونية

 ألـف  مشترك لكل    ٢٨يف خدمة اهلواتف اجلوالة يف كافة الدول اإلسالمية حيث بلغ يف املتوسط             

. )٦٠٩(، والـدول املتقدمـة      )٧٢(، والدول النامية    )١٥٨(قل من املعدل العاملي     أنسمة، وهو   

نه على مـستوى جمموعـات      أ إالمن اخنفاض هذا املؤشر على مستوى الدول اإلسالمية         وبالرغم  
 نسمة، تليهـا    ألف مشترك لكل    ٧٨ الدول متوسطة الدخل يبلغ فيها       أن نالحظ   اإلسالميةالدول  

 اليت تتبناهـا    تاحملاوال فرد، وهذا رمبا يدل على       ألف مشترك لكل    ٥٦,٢الدول البترولية مبعدل    
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 العام واخلـاص يف     الرأمسايل اإلنفاق وفيما يتعلق حبجم  . وير قطاع االتصاالت فيها   هذه الدول لتط  

مل يبلـغ   يف املتوسط    اإلسالميةاملشروعات ذات العالقة بتقنية املعلومات، جنده على مستوى الدول          
 ٤، بينما بلغ متوسط االستثمار يف الدول النامية حنـو            سنوات ٣ دوالر خالل    مليون ٢٨٩سوى  

 أن أيـضا ونالحـظ  .  مليـار دوالر ١٥ من أكثروالر يف نفس الفترة، ويف الدول املتقدمة      مليار د 

 مليـون دوالر،  ٧٧ تعاين من اخنفاض حجم االستثمارات اليت مل تتجاوز     االنتقاليةالدول اإلسالمية   

 مليـون، مث    ٨٧٠ مليار دوالر، يليها الدول متوسطة الـدخل         ١,١بينما يف الدول البترولية بلغ      

   ).١٠ جدولانظر ( مليون دوالر ٩٢ حنو منوول األقل الد

املشتركون يف اهلاتف اجلوال وحجم االستثمارات يف قطاع االتصاالت حسب جمموعـات            :  ١٠جدول  

  .)٨٨(م٢٠٠١ –م ١٩٩٩ خالل الفترة الدول

 جمموعة الدول
  يف اهلاتف اجلوالاملشتركون 

  * نسمة١٠٠٠لكل 

 يف قطاع االتصاالت رحجم االستثما

   سنوات ماضية٣خالل 

  **)مليون دوالر(

 ٩٢,٤٠ ٨,٥١   منو األقلالدول اإلسالمية 

 ٨٧٠,١١ ٧٨,٠٨  الدول اإلسالمية متوسطة الدخل 

 ١١٣٢,٣٣ ٥٦,٢١  الدول اإلسالمية  املصدرة للبترول 

 ٧٦,٨٣ ١٦,٥٢   اليةاالنتقالدول اإلسالمية 

 ٢٨٩,٢٠ ٢٨,٠٣  الدول اإلسالمية  كافة 

 ٣٨١٨ ٧٢  األخرىالدول النامية 

 ١٥٠٢٤ ٦٠٩  الدول املتقدمة

 - ١٥٨  العامل

  )املتوسط البسيط(حجم االستثمار **       )الوسط اهلندسي(املشتركون يف اهلاتف * 
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 )٣٦(

  :سالمیةاإل في الدول اإللكترونیة التجارة عقباتتحدیات و. ٦

 سـبيل   يفتواجه الدول اإلسالمية كغريها من الدول النامية العديد من العقبات والتحـديات             

  :حسب التقسيمات التالية التحديات هذه أبرزميكن تلخيص و. اإللكترونيةلتجارة استخدامها ل

  :التحديات التقنية والتكنولوجية. ٦/١

  :اآليت يفكنولوجيا  ذات العالقة مبجال التقنية والتتتمثل التحديات

املعلومـات  ونقل   االتصاالت، مثل نوعية وسرعة وسائل      اإللكترونيةضعف البىن التحتية      .أ 

 الـصلبة واملرنـة     واألقـراص  احلاسبات    مثل  قطع تقنية املعلومات   توفر ومدى   والربط االلكتروين 

أي بلقيام  لو رنتاإلنت للدخول يف    األساسالوسائل    من تعدواليت  وغريها،   اهلواتف الرقمية    وأجهزة
وقد الحظنا بعض هذه املؤشرات خالل استعراضنا لواقع الدول اإلسالمية          . لكتروينإتعامل جتاري   

سـواء مقارنـة مـع       الدول اإلسالمية يف هذا اـال        تأخرمدى  تبني  يف جمال تقنية املعلومات، و    

 الـيت   التكنولوجيةشكلة   امل فإن حال   أية وعلى   .املعدل العاملي مقارنة ب  أو األخرىجمموعات الدول   

 ختتلف يف حدا مـن دولـة    تقنية املعلومات واالتصاالت  حقل  سيما يف   ال تواجه الدول اإلسالمية  

 من انعدام القاعدة التكنولوجية والبنيـة التعليميـة         أساسا، فبعض الدول تعاين     أخرى إىل إسالمية

 اإلطـار  من قصور    أخرىدول  تعاين   بينما الكافية،   تاالستثمارا  عدم وجود  إىل إضافة ،الالزمة هلا 

)٨٩( املرتبط بقطاع تقنية املعلوماتواإلداريواهليكل القانوين واملايل 
  .  

، حيث تلعب الثقافة واملعرفـة       اتمع أفرادلكتروين بني   إل والوعي ا   التقنية ضعف الثقافة    .ب 

 التجارية والقطاعـات  ها وتطورها ال سيما بني املؤسسات   نتشار دورا هاما يف ا    اإللكترونيةبالتجارة  

ر الثقافـة واالسـتخدام    يف نـش مهمـة ويعد مستوى ونوعية التعليم يف أي بلد وسيلة      . اإلنتاجية
، وبالتـايل    انتشار احلاسبات اآللية   أن  إىل  ويف هذا الصدد تشري نتائج بعض الدراسات       .االلكتروين

 الدول اإلسـالمية تعـد      يف املؤسسات التعليمية مبختلف مراحلها يف     ،  اإلنترنتفرص الدخول يف    

)٩٠( معدومة متامااألخرىحمدودة ويف بعض البلدان 
 .   

لكوادر البشرية املدربة واملؤهلة يف جمال تقنية املعلومـات وتطبيقـات التجـارة             قصور ا   . ج 

 خلدمة اقتـصاد     يف تسخري تقنية املعلومات    أساسية، حيث ميثل العنصر البشري ركيزة       اإللكترونية

 العاملة املدربـة يف    األيدي اإللكترونيةوتتطلب التجارة   . اإللكترونيةطوير التجارة    وبالتايل ت  اتمع

 ,Java, Perl(ومهارات الربجمة يف لغات ) Websites (اإلنترنتجماالت عدة مثل تطوير املواقع على 
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 )٣٧(

XML, HTML( ، وخرباء يف قواعد البيانات)Databases (خمتصني إىل باإلضافة التشغيل، وأنظمة 

)٩١( وغريهااإللكترونية  ونظم الدفعالكتالوجات وقوائم اإللكترونية تصميم مواقع التجارة يف
 .  

  :عقبات جتارية. ٦/٢

 من خالهلـا التبـادالت      تتم ،لكترونيةإتجارة  أمناط ال  إىل التحول من بيئة التجارة التقليدية       إن

املؤسـسات واملـشروعات    أمام بيانات رقمية، ميثل حتديا حقيقيا عرب   التجارية   شطةألنوا واألعمال

.  مؤسسات الكترونية  إىلحول اجلذري   التفتقر غالبيتها قابلية    ت حيث ،الدول اإلسالمية التجارية يف   

 التجـارة  بأمناط نشأا منذ   الشركات التجارية يف البلدان اإلسالمية مرتبطة ارتباطا وثيقا        نفكثري م 

 األعمـال وعدم استيعاا بعد بشكل كاف ملفهـوم         ملياا التجارية حمليا وخارجيا،   التقليدية يف ع  

 بأمهيـة  قناعتها   أوال يتطلب   اإللكترونية التجارة   إىل الذي جيعل التحول     األمر  اجلديد، اإللكترونية

 إىل ومن مث تبين سياسات ووضع اسـتراتيجيات مرحليـة للتحـول             اإلنترنتوفائدة التجارة عرب    

  :اآليتالعقبات التجارية يف وميكن تلخيص أهم . اإللكترونيةالتجارة 

 األعمالالالزمة لتحويل    اإلسالميةضعف اخلربات التجارية واملساعدات الفنية يف البلدان          .أ 

)٩٢(لكترونيةإ أعمال إىلالتجارية 
.  

 بينها وبـني    أو سواء بني الشركات التجارية نفسها،       اإللكترونيةحمدودية حجم التجارة      .ب 

 اإللكترونيـة   كثريا من املتاجر العربية    أنكما  .  حمليا  املستهلكني حىت بينها وبني  أو    احملليني مورديها

تقـوم بعمليـات العـرض      أنإما أالكترونية بصورة غري كاملة أي   إعلى سبيل املثال هي متاجر      

)٩٣(أخرى عمليات الدفع والتحصيل تتم بوسائل أن أو،  فقطواإلعالن
. 

ـ س املال يف معظم الـدول اإلسـالمية         أ ر أسواققصور    . ج   التجـارة   مـشروعات دعم  ل

 األفكـار  الـذين لـديهم      األفـراد  يصعب على    األموالس  و يف ظل غياب رؤ    هألن،  اإللكترونية

  .)٩٤(اإللكترونيةالتجارية  مشروعام يف لالنطالق  احلصول على الفرص منواإلبداعات

   :عقبات حكومية .٦/٣

 تـأثري احلكومات، واليت هلـا      بعض    تتبناها  السياسات اليت   طبيعة تتمثل التحديات احلكومية يف   

كـثري مـن     إصـرار ومن هذه السياسات    . اإللكترونية على انتشار التجارة      غري مباشر  أومباشر  

التجارية مثل املوانئ التجاريـة الربيـة     البىن التحتية    إدارة مباشرة    على اإلسالمية الدول   حكومات

يف بشكل غري مربر، واليت ال تتناسـب        والبحرية واجلوية مما جيعلها متدنية الكفاءة ومرتفعة التكال       
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 )٣٨(

)٩٥( اإللكترونيةوبنية التجارة   
 املـشروعات  عجز االستراتيجيات احلكومية لـدعم       إىل باإلضافة .

 كانت هذه املؤسـسات التجاريـة        إذا ، وبالتايل حىت  التجارية الوطنية للمنافسة مع نظرياا العاملية     

، وجـود  أخـرى ومن ناحيـة  . يف املنافسة الدولية لن حتقق أي جناح  افإ اإلنترنتمرتبطة بشبكة   

 وختلـيص العمليـات     إمتـام  التصدير واالسترياد وطول فترات      إجراءات يف   ةالبريوقراطي ظمةألنا

ونظام احلصص واليت   تراخيص  الاجلمركية جبانب القيود املفروضة على الصادرات والواردات مثل         

    . تتصف بالكفاءة والسرعة اليتاإللكترونية التجارة أنشطة أماممتثل حتديا 

  : عقبات اجتماعية.٦/٤

 وقد. اإللكترونية انتشار التجارة    أمام عوائق   األممتشكل اجلوانب االجتماعية والثقافية لبعض      

 التجارية الـصغرية    املشروعات بعض   تأخر الرئيسة وراء    األسبابنه من   أ بعض الدراسات    أظهرت

اليابانية عن نظرياـا يف الواليـات    وكذلكبعض، الستثناء ، بااألوربيةواملتوسطة يف بعض البلدان   

)٩٦( اجتماعية وثقافية  أسباب إىل يعود   األمريكيةاملتحدة  
 حدة  أكثر وتظهر هذه العوائق االجتماعية      .

 الدول اإلسالمية يف عني االعتبار، حيث تتميز هذه البلدان خبصائص اجتماعية وثقافية             أخذنا ما   إذا

 اللغـة الـشائعة   أنومن بني هذه التحديات عامل اللغة، حيث .  مناحي حيااتلعب دورا كبريا يف  

%٨٠، أي مبا يعـادل      اإلجنليزيةعلى مستوى العامل هي اللغة       بعامة اإلنترنتواملستخدمة يف   
) ٩٧(

 ،

 نسبة من يستخدم    فإن ورداءة النظم التعليمية يف الدول اإلسالمية،        األمية الرتفاع معدالت    ونظرا

 النظرة الـسائدة يف     أنكما  . ة وحمصورة يف الطبقات املثقفة    ض جتارية تظل منخف   ألغراض اإلنترنت

 على العامل اخلارجي وما ينطوي عليه من غزو ثقايف وفكري           االنفتاح إزاءبعض اتمعات اإلسالمية    

ة يف أ ما يلقي بالشك على الـدور التقليـدي للمـر   أو إسالميا مثل ترويج السلع احملرمة     وأخالقي

 يف هذه اتمعـات اإللكترونية انتشار استخدام التجارة أمام، قد يشكل عائقا وحتديا   جمتمعاا
)٩٨(

 .

 وغياب الثقة لدى بعض اتمعات اإلسالمية       من املعلومات أ حول    الشكوك فإن،  أخرىومن ناحية   
 يعـد   إلنترنتا عرب    ودفع الثمن  كما هو احلال يف الدول النامية، السيما يف عمليات البيع والشراء          

 بعض الدراسات التطبيقية على الدول النامية       أشارتوقد  . اإللكترونية التجارة   النتشارعائقا آخر   

 التأقلم مع التجارة    أوعامل عدم الثقة    من هذه الدول صنفت      % ٢٦ أن اإلسالميةمبا فيها الدول    
)٩٩(ةاإللكتروني اليت حتد من انتشار التجارة لالعوامأهم كأحد  اإللكترونية

.        
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 )٣٩(

  :عقبات تشريعية وقانونية. ٦/٥

حد أهم البىن التحتيـة لقيـام   أ اإللكترونيةتشكل التشريعات والقوانني املتعلقة بتنظيم التجارة    

 النامية حتديا حقيقيـا يف وضـع   أو، وتواجه دول العامل سواء املتقدمة منها اإللكترونيةومنو التجارة   

 احلديثة، سيما يف    اإللكترونية العمليات التجارية    أمناط و   تتالءم  التشريعات والضوابط القانونية اليت   

 ميكـن   و.ية احمللية لدول العـامل  التشريعظمةألناطر  أ وتباين   اإللكترونيةظل حداثة ظاهرة التجارة     
 العمليـة التجاريـة     إمتـام  مراحـل وفق   اإللكترونيةالتحديات القانونية يف بيئة التعامالت       إجياز

 مدى توثق   هاأبرزتظهر عقبات وحتديات     اليت تسبق عملية التعاقد،      األوىل ففي املرحلة    .اإللكترونية

قـدم يف   اخلدمة املعروضة، ومشروعية مـا ي أو الزبون من حقيقة وجود املوقع والسلعة      أواملشتري  

 من  ، ومحاية املستهلك  )مشكلة امللكية الفكرية    (  ذات الطبيعة املعنوية     املوقع من حيث ملكية مواده    

 احملتوى غـري املـشروع للمنتجـات        أو عرب املواقع الومهية     أوعمليات االحتيال سواء على اخلط      

)١٠٠(اإللكترونيـة املعروضة، وكذلك آلية احتساب الضرائب على عوائد التجارة         
ويف املرحلـة   . 

 يف املوقـع     سواء اإللكترونية والقبول يف العقود     اإلجياب العقد حيث يتالقى     إبرام يف   ةتمثلاملالتالية  

 مدى توثق كل طرف     أوهلا: انوهنا تظهر مشكلت  .  عرب مراسالت الربيد االلكتروين    أوعلى الويب   

، وهنا تظهـر ضـرورة وجـود    ، أي سالمة صفة املتعاقد    اآلخرمن صفة وشخص ووجود الطرف      

يها وثان. طرفمن صفة وحقيقة كل      والتأكدطرف حمايد يتوسط بني املتعاقدين ويقوم بعملية التوثق         

  الرقمـي هرت فكـرة التوقيـع  ظومن هنا ، اإلثباتلكتروين ومدى قبوله يف  اإلمدي حجية العقد    

)Digital Signature( نفاذ التزامـات  إواملتمثلة يف  املرحلة الثالثة أما. قيع العاديليقوم بدور التو

ة فتثـور مـشكلة    اخلدمة، والوفاء بالثمن، فمن ناحية تسليم السلع      أواملتعاقدين من تسليم السلعة     
 التحدي يظهـر يف وسـائل       فإن مبواصفات االتفاق، ومن ناحية الوفاء بالثمن        اإلخالل أو التأخري

وهـذه  .  تزويد بيانات البطاقـة عـرب اهلـاتف        أوالدفع التقنية مثل السداد بالبطاقات االئتمانية       

 أخـرى  حتديات    ذلك، إىلويضاف  . اإلنترنتمن املعلومات عرب شبكة     أالتحديات ترتبط مبشكلة    

 مـا يعـرف جبـرائم    أو التجارية من تطفل خمترقي نظم الكومبيوتر والشبكات       شطةألنامثل محاية   

 املتعاقدة  األطراف، وكذلك حتدي االختصاص القضائي يف فض الرتاعات اليت حتدث بني            اإلنترنت

  .  الدويلأوسواء على املستوى احمللي 

مل مع مثل هـذه      تواجه حتديا حقيقيا يف التعا     أا جند    يف عني االعتبار،   اإلسالمية الدول   وبأخذ

 الدراسات التطبيقية   إحدى أشارت حيث ،اإللكترونية القانونية املتعلقة بتنظيم التجارة      اإلشكاليات
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 )٤٠(

 يف  لال تـزا   مجيع الدول اإلسـالمية      أنلكتروين لدى الدول،    إل مدى توفر بيئة االستعداد ا     حول

 اإلمـارات ، فيما عدا كل من      اإللكترونية للتجارة   ةوالتشريعيلقانونية  مرحلة اخلطر يف جمال البيئة ا     

)١٠١(خطـورة قـل   أو استعدادا   أكثر ظهرتا   العربية املتحدة وماليزيا واللتان   
 ويف مواجهـة هـذه   .

 يف فضاء التجارة    األطرافيف سبيل توفري بيئة آمنة وبناء الثقة بني         والتحديات القانونية والتشريعية    

 العقود  إبرام لتشمل    القانوين اإلطارلبناء   إستراتيجيةوضع   على الدول اإلسالمية     فإن،  اإللكترونية

 جتارة بال حدود، ومحاية     اإللكترونية التجارة   أن، واالختصاص والوالية القضائية باعتبار      اإللكترونية

 وأنظمـة ،   قـانوين  كإثبات التوقيع االلكتروين وامللكية الفردية للمنتجات الرقمية وحمتوى املواقع،       

، واملسئولية القانونية للشركات الوسيطة يف      اإللكترونيةالدفع االلكتروين يف الوفاء بثمن املشتريات       

 توصـيل املبيعـات،     أو وتلك اليت تقوم بتسليم      اإلنترنت مثل مزودي خدمة     اإللكترونيةالتجارة  

 وميكن يف هـذا     .لكترونيةاإلوالقواعد والتشريعات اليت تنظم الضرائب اجلمركية يف بيئة التجارة          
 جلنـة اليونـسترال     أصـدرا  الـيت    اإللكترونية االستفادة من القانون النموذجي للتجارة       اإلطار

)UNICITRAL (التابعة لألمم املتحدة .  

 ضرورة قيام علماء املسلمني مـن فقهـاء وبـاحثني           إىل اإلشارةه جيدر   فإن،  أخرىومن ناحية   

 الفقهية والشرعية لطبيعة التعامالت اليت تتم عرب        ؤى وتقدمي الر  يةاإللكترونبدراسة ظاهرة التجارة    

)١٠٢(أحكامها الشرعي وبيان    وتأصيلها،  اإلنترنتشبكة  
، ومـدى حتقـق القواعـد الـشرعية يف        

 اخلدمـة   أو، مثل مفهوم الغرر واجلهالة يف مواصـفات الـسلعة           اإلنترنتالتعامالت التجارية عرب    

)١٠٣( البيع وغريهاإمتامد املتعاقدين بعد حأ وقوع الظلم على أواملباعة، 
 .  
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 )٤١(

 الدول اإلسالمیة   استفادة وإمكانیة اإللكترونیةالتجارة  مجاالت  . ٧
  :منھا

 ،على نطاق دول العامل   الواسع   اإلنترنت لتقنية املعلومات وانتشار استخدام      التقدم السريع  أدى

 أمنـاط  إىل  االقتصادية شطةألنا وغريها من    لواألعمالتجارة  التقليدية ل  اطألمناحتويل كثري من     إىل

 فرصا متعددة للدول اإلسالمية لتطبيـق التجـارة         اإلنترنتوتقدم  . اإلنترنتعرب شبكة   لكترونية  إ

 فيما بينـها  أو من القطاعات التجارية واالقتصادية سواء على املستوى احمللي         العديد يف   اإللكترونية

 واملتاحـة  اإلسالمية يف الدول  ا القسم بعضا من هذه ااالت     وسنتناول يف هذ  . وبني العامل اخلارجي  

   .اإللكترونيةلالستفادة من تطبيقات التجارة 

  :املصرفيةاخلدمات قطاع . ٧/١ 

 جماال واسعا وواعدا لقطاع اخلدمات التمويليـة واملـصرفية يف البلـدان             اإلنترنتتقدم تقنية   

 هيكلـة مـستقبل     إعـادة يف البلدان املتقدمة يف      دورا جوهريا حيث لعبت هذه التقنية      اإلسالمية،

)١٠٤( فيها القطاعات البنكية 
 هـي   بعامـة  اإلسالمية  القطاعات املصرفية يف الدول    أنوبالرغم من    .

 وما تتيحـه مـن      اإلنترنت انتشار   أن إال القطاعات استخداما للتكنولوجيا وتقنية املعلومات       أكثر

 واالسـتفادة مـن     املعلوماتيةواكبة هذه الثورة    مل مامهاأ يفتح اال     غري مسبوقة،  توإمكانيافرص  

 إىلقنوات جديدة للعبـور  الفرص املتاحة يف تطوير خدماا املصرفية وتعزيز قدراا التنافسية وفتح           

  . والعامليةاإلقليمية األسواق

 كافـة  يف اخلدمات املصرفية ضرورة ملحة ينبغي على         اإلنترنتتوظيف تكنولوجيا   أصبح  وقد  

التأقلم و  تطبيقها  اليت متكنها من   االستراتيجيات املالئمة  وتطوير   إعدادالعمل على   ول اإلسالمية   الد
 الـصريفة  مزايـا  أبـرز ومـن  . مع املتغريات املصرفية العاملية واالستفادة منها مبا حيقق مـصاحلها      

 إىلات  احلسابات الشخصية وغريهـا مـن اخلـدم     إدارة تقدمي اخلدمات املصرفية مثل      اإللكترونية

 اجتذاب  مناملصارف   متكني   إىل إضافة.  املصارف وفق الطريقة التقليدية    إىلذهام  العمالء بدال من    

زيادة و،  اإلنترنتعمالء جدد نتيجة لسهولة الوصول وسرعة التعامل مع املصارف يف مواقعها على             

 وكـذلك   ،ة من خالل توفري اخلدمات علـى مـدار الـساع          اإلداريةالكفاءة واخنفاض التكاليف    

لكترونيـة  إ فـروع  إىل  حتويل بعض الفروع القائمةأو للمصرف إضافية فروع إنشاءاالستغناء عن   

)١٠٥(بدون موظفني 
ووسـيلة   لالنتشارفرصة   اإلسالمية يف البلدان     للمصارف اإلنترنتتتيح   كما   .

ـ  أـا  إذ حمليا ودوليا،     واملؤسسات لألفرادتسويق خدماا املصرفية والتمويلية     ل  تإمكانـا ك   متل
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 )٤٢(

.  مثل الصريفة اإلسـالمية    أخرىوقدرات تؤهلها لتحقيق مزايا تنافسية يف جماالت ال تقدمها بنوك           

ر العالقـات   يتطـو  فرصة   اإللكترونيةالصريفة  وعلى مستوى التعامل بني الدول اإلسالمية، توفر        

ت ومعلومـات   مما يسهل عملية ربط حسابا     د شبكة معلومات املصارف   يالتجارية فيما بينها، وتوح   

  . الذين يتعاملون يف هذه الدولواألفرادالشركات التجارية 

يف  اإللكترونية لألعمال التقليدية يف البلدان اإلسالمية      املصارف تبين يسهم   ،أخريومن ناحية   

 وإجنـاز  تلعب دور الوسيط بني البائعني واملشترين لتـسهيل          اإ ، حيث اإللكترونيةالتجارة   إجناح

فاملصارف هي جهات   . اإللكترونية والوفاء بااللتزامات الناشئة عن التعاقدات       كترونيةاإللالعمليات  

زيادة حجم املعـامالت املـصرفية   بالتايل ، وموثوق ا يف التعامالت املالية مما يزيد من ثقة املتعاملني   

)١٠٦(عوائد املصارفو
.   

  : قطاع الصادرات.٧/٢

 بتقنية املعلومـات واالتـصاالت      تأثرا االقتصادية   القطاعات أكثريعد قطاع التجارة اخلارجية      

)ICT (  اإللكترونيةوالتجارة) E-Commerce .(    وكما ذكرنا سابقا)تطبيقات  تؤدي) ١٧ ص انظر 

 زيادة حجم التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة يف         إىل يف قطاع الصادرات     اإللكترونيةالتجارة  

 الطلب يف أي مكان يف العامل، وسـرعة         مصادر إىل نظرا لسهولة الوصول      وذلك  الدولية، قاألسوا

 جـوهري   تـأثري  اهل اإللكترونية التجارة   أنكما  .  الصفقات عرب احلدود اجلغرافية واجلمركية     إمتام

 منتجـات   إىل حتويلها   اليت ميكن ) الصادرات غري املنظورة  (على قطاع الصادرات اخلدمية     خصوصا  

)١٠٧(اإلنترنت عملية بيعها وتسليمها عرب شبكة وإمتام )Digital Products(ية رقم
.  

 لدعم جتارا   اإللكترونية من تطبيقات التجارة     اإلفادة البلدان اإلسالمية    بإمكانويف هذا اال    

 مـن   اإلسـالمي وميتلك العـامل    .  الدولية األسواقاخلارجية وتعزيز مكانتها ومقدرا التنافسية يف       

املقومـات  فمـن ناحيـة     .  من التجارة الدولية   يكون له نصيب   أنقومات والعوامل اليت تؤهله     امل

 من ربـع سـكان   وأكثر  من مخس سكان العامل، أكثرما يعادل    فهو ميتلك    البشرية والثقل السكاين  

 قـارات   أربع  متتد فوق  ،ميتلك مساحات شاسعة تعادل سدس مساحة العامل       اوجغرافي .العامل النامي 

 إىل جنوبا، وغربا من قيانـا يف أمريكـا الالتينيـة            أفريقيا يف   موزنبيق إىل مشاال   أوربا يف   ألبانيامن  

  .)١٠٨(ندونيسيا يف آسيا شرقاأ

 مقارنة  اي حجم صادراا ال يزال متدن     أن إالوبالرغم من امتالك الدول اإلسالمية هذه املقومات        

 األساس الصادرات السلعية وحتديدا املواد      صادراا تتركز غالبا يف    أنكما  . األخرىببعض الدول   
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 )٤٣(

 علـى   العمل هذه الدول    من وهذا يتطلب    .والنفط اخلام واملنتجات النفطية   مثل املنتجات الزراعية    

 يف  اإللكترونيـة  من التجـارة     واإلفادةتنويع هيكل صادراا وتبين برامج دعم قطاعات التصدير         

ما يتعلق بصادراا اخلدمية فهي ال تزال دون املـأمول           في أما.  الدولية األسواقتسويق منتجاا يف    

 مثل تركيـا وماليزيـا   إسالمية حتتل دول ١١ جـدول مقارنة ببعض الدول، فكما تشري البيانات يف 
ات يف التصنيف الـدويل للـصادر     ) ٤٠ إىل ٢٦ما بني مرتبة     ( متأخرة مراتب   ومصر واندونيسيا 

 صادرات العامل سـوى     إمجايلة من   ياخلدمية على مستوى العامل، حيث مل متثل نسب صادرام اخلدم         

كوريا اجلنوبية وسنغافورة واهلند    بينما دوال مثل    . على التوايل ) ٠,٤(،  ) ٠,٦(،  ) ٠,٧(،  ) ١,١(

 اإلسالمية يف    الدول تأخر يوضح مدى    األمروهذا  .  تتقدم عليها يف حجم صادراا اخلدمية      وتايالند

 قنوات التجارة    من هذا اال مما يتطلب ضرورة االهتمام بقطاعات الصادرات اخلدمية واالستفادة         

  .  الدوليةاألسواق إىل يف الوصول اإللكترونية

  .)١٠٩( م٢٠٠٤ سب صادرات اخلدمات مقارنة مع دول اخرىحبترتيب دول اسالمية خمتارة : ١١ جدول

   النمومعدل  من صادرات العامل%   الترتيب  دولةال

  ١٦  ١,٧  ١٧  كوريا اجلنوبية

  ٣  ١,٧  ١٨  سنغافورة

  ٧  ١,٤  ٢١  اهلند

  ٧  ١,٣  ٢٣  دالنتاي

   خمتارةإسالميةدول 

  ٢٩  ١,١  ٢٦  تركيا

  ٩ -  ٠,٧  ٢٩  ماليزيا

  ١٩  ٠,٦  ٣٤  مصر

  -  ٠,٤  ٤٠  اندونيسيا

  

 يف تعزيز حجـم  اإللكترونية من التجارة اإلفادةية  الدول اإلسالمبإمكان  فإنهأخرىومن ناحية  

 % ١١ – ٨ بني   يتراوح الدول اإلسالمية     فيما بني  ي التجار  التبادل لال يزا التجارة البينية، حيث    
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 )٤٤(

 دول غـري  إىلمن صادراا يذهب % ٩٠ ما يقارب أنم، مما يعين ٢٠٠٠-م١٩٩٧خالل الفترة   

)١١٠(الدول الصناعيةة صاوخب أعضاء
.   

  : واملتوسطة الصغريةآتاع املنش قط.٧/٣

 التجاريـة املتوسـطة      جماال واسعا ورحبا لقطاع املنـشآت      اإللكترونيةتقدم تطبيقات التجارة    

.  وسائل الكترونيـة سـريعة  إىلوالصغرية يف البلدان اإلسالمية يف حتويل أمناطها التجارية التقليدية          

لدان العامل ملا يقدمه من فرص عمل جديدة         متزايدة يف معظم ب    أمهيةواقتصاديا يكتسب هذا القطاع     

. وزيادة متنامية يف حجم االستثمار وما حتققه من تعظيم للقيمة املضافة، وزيادة يف حجم املبيعـات               

 .وأحجامهـا  االقتصادية على اختالف مـستوياا       شطةألنا دورها يف حتقيق التكامل بني       إىل إضافة

 مـن    يف كون الدول اإلسـالمية كغريهـا        هذه املنشآت   يف اإللكترونيةتطبيق التجارة    أمهيةوتربز  

ففي اململكة العربية السعودية على سـبيل       .  الصغرية ومتوسطة احلجم   البلدان النامية تعج باملنشآت   

ة متثـل   ألف منـشأ   ٥٠٠ من   أكثر وجود    إىل هـ،١٤٢٢، يف منتصف    اإلحصائياتاملثال تشري   
 ٥-١س ماهلـا    أصانع املتوسطة، اليت يتـراوح ر     بلغ امل ت، و  %٩٤,٨سسات الفردية منها حنو     املؤ

 آت نـسبة املنـش    فإن املسجلة يف البلديات      املنشآت أخذنا وإذا مصنعا،   ٢٤٦٥ من   أكثرمليون،  

)١١١( التجارية يف اململكة   آت عدد املنش  إمجايلمن   % ٩٠املتوسطة والصغرية تتجاوز    
 ومن خالل   .

 اـال يف    أمامهـا  سوف يفتح    اإللكترونيةجارة  تبين هذه املنشآت الصغرية واملتوسطة لتقنيات الت      

 الدولية متخطية بذلك عقبة احلدود اجلغرافية،       واألسواق يف السوق احمللي     أوسع نطاق   إىلالدخول  

مما ميكنها من التعامل مع أعداد كبرية من املستهلكني اجلدد وكذلك ميكنها من التعامل مع عـدد                 
يد عوضا عن ارتباطها مع منشآت حمددة يف ظل جتارـا           كبري من املنشآت األخرى يف قطاع التور      

ولكي تتمكن مثل هذه املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم من االستفادة مـن تقنيـات              . التقليدية

لكترونيـة يف كافـة مراحـل       إ أساليب   إىل وحتويل عملياا التجارية التقليدية      اإللكترونيةالتجارة  

 الدعم املايل والكوادر املؤهلة هلذه البيئة والتخطيط االسـتراتيجي        ىلإا حتتاج   فإعملياا التجارية،   

وهنا ميكن للحكومات واملؤسسات الرمسية ذات العالقـة بقطـاع التكنولوجيـا وتقنيـة              . املنظم
   .  املعلومات أن تلعب دورا بارزا يف ذلك

  : قطاع النشر.٧/٤

 ، يف الـدول اإلسـالمية  اإللكترونيةة  املتاحة لتطبيق التجاراألخرىمن القطاعات قطاع النشر   

 املطبوعـة مثـل الكتـب والـصحف         أو املكتوبة   األدبية األعمال وتوزيع   إنتاجتمثل يف   الذي ي و



  عابد العبدلي/د  اآلمال-التحدیات  –الواقع : التجارة االلكترونیة في الدول اإلسالمیة

  م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦القرى، مكة املكرمة  ام جامعةالمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد االسالمي، 

 

 )٤٥(

 أبعـاد  من القطاعات اهلامة اليت هلـا   ويعد قطاع النشر  . والدوريات العلمية وغريها من املطبوعات    

 واتمع من خالل اكتساب املعارف      راداألفالفوائد اليت يتحصل عليها     وذلك عن طريق    اقتصادية  

 فرص عمل جديدة    إجياد  عنه من   ما ينتج  إىل إضافةونقل التكنولوجيا والتقدم يف العلوم والصناعة،       

ينعكس يف اية املطاف علـى النمـو االقتـصادي يف            األمر الذي    وتطوير اخلدمات االجتماعية،  

)١١٢(اتمع
-E(لكتـروين   إ قطاع نشر    إىلمنطه التقليدي    مزايا حتويل قطاع النشر من       أبرزومن   .

publishing (           اخنفاض تكاليف إنتاج وتوزيع املطبوعات مما مينح األفراد واملنشآت الصغرية فرصة

 اخنفاض األسـعار ومـضاعفة      إىل أسواق تنافسية مما يؤدي      إجياداملسامهة يف هذا القطاع، وبالتايل      

نـه ال   أمكانة هذا القطاع يف الدول اإلسالمية نالحـظ          إىلوبالنظر  . حجم إنتاج النشر يف اتمع    

 بعض املؤشرات املتاحة حلجم قطاع النـشر        أخذنا ما   إذا  أخرى  نامية  مقارنة مع دول   ايزال متأخر 

  .فيها

  .)١١٣(م١٩٩٩ عام أخرى دور النشر يف بعض الدول اإلسالمية ودول نامية :١٢جدول 

  عدد دور النشر   أخرى ناميةدول  عدد دور النشر   خمتارةدول إسالمية

  ١١٦  األرجنتني  ٦  أفغانستان

  ٢٢٠  الربازيل  ٣  اجلزائر

  ٢٦٢  اهلند  ١  بروناى

  ٣١  دألنتاي  ٥  الكامرون

  ٤٤  سنغافورة  ٣  إيران

  ٤٧  الفلبني  ١  ليبيا

  ٥٦  كولومبيا  ٢  سوريا

  ١٦  كوبا  ٢  أوزبكستان

  

إلسالمية وتلك الـيت يف     مدى الفجوة بني قطاع النشر يف الدول ا       ١٢جدول  فكما نالحظ يف    

بعض الدول النامية، وهذا يعين زيادة حجم واردات الدول اإلسالمية من منتجات النـشر عـن                

 اإلنترنت توظيف تقنيات    فإنلذلك  . صادراا وبالتايل زيادة حجم عجزها التجاري يف هذا القطاع        

من حيث تطـوير    سالمية  يف هذا القطاع سيدفع عجلة النمو يف قطاع النشر احمللي لدى الدول اإل            
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، إنتاجهـا  واخنفاض تكـاليف     أسواقهاهيكل القطاع واالرتقاء بنوعية وجودة مواد النشر واتساع         

، )E-journal (الكترونيإ وتوزيع االت العلمية     إنتاج تكلفة   أن  إىل حيث تشري بعض الدراسات   

%٤٨ إىل% ٢٨على سبيل املثال تقل عن تكلفتها التقليدية بنحو 
)١١٤(

.   

  : ودور املرأةاإللكترونيةالتجارة . ٧/٥

-E (اإللكترونيـة وتطبيقـات التجـارة     ) ICT( ثورة تقنية املعلومـات واالتـصاالت        أدت

commerce (تمع مبا يف ذلك   أفراد أعمال اتساع جمال    إىلا املـر األعمال ا ة سـواء  أ اليت تقوم

 تقنية املعلومات واالتصاالت تقدم     نفإولذلك  .  االقتصادي أو االجتماعي   أو اإلداريعلى املستوى   

 إنلرجـل، بـل   أسـوة با ة يف اتمعات اإلسالمية أالعديد من الفرص الوظيفية واالستثمارية للمر    

 هاأبرزة املسلمة قد تفوق نظريا يف اتمعات غري اإلسالمية، وذلك لعدة عوامل من              أ للمر أمهيتها

 األعمـال  يف ممارسة االخنراط من ثقافيةات اجتماعية و ة يف الدول اإلسالمية تواجه عدة عقب      أ املر أن

 إمكانية: أوال هو   أة االستخدامات اليت تقدمها ثورة املعلومات للمر      أبرزومن  . كما هو حال الرجل   

ـ        مشروعات اقتصادية صغرية   أو أعمال إقامة  واهلـدايا  يدويـة الرف  يف جماالت متعددة مثـل احل

 يف  اإللكترونيـة  واسـتغالل التجـارة       التجارية املرتلية،  شطةنألا غريها من    أوواملنتجات الغذائية   

ة العمل يف القطاعات اليت تستخدم تقنيـة املعلومـات يف           أ املر إمكانية: ثانياو .تسويقها وتطويرها 

 املوكلة األعمال تقوم بكافة    وإمناور يف مكاتب عمل معينة،      ضرارها للخروج واحل  أعماهلا دون اضط  

ة من الوقـوع  أ تعفي املراإلنترنت اليت تتم عرب شبكة      األعمالوهذه  . كترونيةاإلل عرب الشبكة    إليها

ولكن لكي تـصبح    .  العمل أماكنة واختالطها مع الرجال يف      أيف احملاذير الشرعية مثل خروج املر     

 يسبق ذلك مراحل متعددة     أنه البد   فإناملرأة يف البلدان اإلسالمية قادرة على استثمار هذه التقنية،          

تقنيـة  و أمية التكنولوجيا  املنتشرة يف الدول اإلسالمية فضال عن        األميةن خالهلا القضاء على     يتم م 

  .اإلنترنت، ومن مث تبين برامج التعليم والتدريب يف جمال تقنية املعلومات واستغالل املعلومات

جند  )٢شكل  انظر  (فكما نالحظ من خالل بعض املؤشرات املتعلقة باملرأة يف الدول اإلسالمية            
كمـا أن    %. ٦٠ جتاوز   منوويف الدول اإلسالمية األقل      % ٣٥أن متوسط معدل األمية بلغ حنو       

، وهذه الفئة هي الطبقة املستهدفة       %٢١بنحو  ) سنة٢٤-١٥(األمية منتشرة يف الفئات العمرية      
وعلى ضوء هذه املؤشرات السلبية ينبغي على احلكومـات يف هـذه         . اإلنترنتللتوعية واستخدام   

 السـيما وان  اإلنـاث  استغالل هذه الطاقات البشرية من إىلالبلدان أن تتبىن استراتيجيات دف  

  .   يف هذه اتمعات متثل تقريبا نصف سكاااإلناثنسبة 
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  .)١١٥(م٢٠٠٠-١٩٩٠ يف الدول اإلسالمية حسب اموعة خالل الفترة اثإلنلمؤشرات خمتارة   :٢شكل 
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الدول األقل نموا الدول متوسطة الدخل الدول البترولیة الدول االنتقالیة المتوسط
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  : الخاتمة.٨

 إفـادة  ومدي   اإللكترونيةعلى ضوء الدراسة اليت تناولنا فيها ظاهرة تقنية املعلومات والتجارة           

الدول اإلسالمية منها وما تضمنتها من استعراض وحتليل ألوضاع الدول اإلسالمية يف هذا اـال،     

  : ، وهي كاآليتقترحةاملميكن اخلروج ببعض النتائج اهلامة وكذلك أهم التوصيات 

  : النتائج.٨/١

 املنجزات  أبرز كأحد اإللكترونيةبروز ثورة تقنية املعلومات واالتصاالت وظاهرة التجارة         .١

 يف تغري أمناط احلياة اليومية السيما       مهمة أداة، واعتبارها   الثالثة األلفيةيف تاريخ البشرية مع دخوله      

 ـا يف عـصر االقتـصاد    االقتصادية سواء على مستوى األفراد أو ا تمعات أو األمم، والدخول

  ).Digital Economy(اجلديد أو ما يطلق عليه االقتصاد الرقمي 

 لتشمل كافـة    استخدامها واتساع جماالت    اإللكترونيةتنامي االهتمام بتطبيقات التجارة      .٢

 .مستويات التعامالت االقتصادية بني خمتلف الوحدات والقطاعات االقتصادية

 القاعدة التكنولوجيـة لتقنيـة   توفرو اإللكترونيةتباط الوثيق بني انتشار ومنو التجارة    االر .٣

بـصفتها   )Information & Telecommunication Technology(املعلومـات واالتـصاالت   

 .البنية التحتية الالزمة هلا

ـ  األمهيـة نه مـن    أ إال اإللكترونية التجارة   أنشطةبالرغم من صعوبة قياس كافة       .٤ ان  مبك

 بالغة لـصناع الـسياسات االقتـصادية        أمهية لقياس حجمها ملا له من       وأساليباستحداث طرق   

 .ومتخذي قرارات االستثمار

 اإللكترونيةالبنية التحتية   : وأمهها اإللكترونية لقيام التجارة    األساس املتطلبات   توفر أمهية .٥

 االتصاالت واهلواتف   وأجهزةال  واملتمثلة يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت من شبكات االتص        

 واحلاسبات املضيفة   اإلنترنتالثابتة والنقالة واحلواسب اآللية وبرامج التطبيقات، وانتشار استخدام         

 املناسبة للتعامالت عـرب     ظمةألنوا ضرورة سن التشريعات     إىل إضافة .اإلنترنتومزودي خدمات   

 الكوادر البشرية املؤهلة للتعامل مـع       توفر أمهيةوكذلك  .  وحقوق امللكية الفكرية   اإلنترنتشبكة  

 .تقنية املعلومات
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علـى مـستوى قطاعـات      على االقتصاد بكافة قطاعاته سواء       اإللكترونية التجارة   تأثري .٦

 . على مستوى االقتصاد القومي ككلأو القطاع االستهالكي أو األعمال

 يف  مهما مؤشرايعد  تدين نسبة احملتوى التكنولوجي يف صادرات الدول اإلسالمية والذي           .٧

 عنـصري البحـث والتطـوير يف    إسهام اخنفاض   إىلوهذا يشري   . املقدرة التكنولوجية القتصادياا  

  . الدول اإلسالميةاإلنتاجية لدىالقطاعات 

نتيجة لتـدين نـسبة     اإلسالميةضعف انتشار واستخدام تقنية املعلومات يف معظم الدول          .٨

تج احمللي وغياب االستثمارات املخصـصة يف قطـاع تقنيـة            على تقنية املعلومات من النا     اإلنفاق

اإلسـالمية   يف حمدودية انتشار استخدام احلاسبات اآللية يف اتمعات أثرهوهذا كان له  . املعلومات

 .اإللكترونية واليت تعد وسيلة للتجارة اإلنترنتوبالتايل اخنفاض فرص الدخول يف 

 الـدول  أن إال التقدم والتوطني التكنولـوجي،   دور البحث والتطوير يفأمهيةبالرغم من   .٩

 كأحـد  أمهيتـها يتناسب مع     ا  مل تظهر اهتماما    البحوث والتطوير  اإلسالمية من خالل مؤشرات   

  ويظهر ذلك من خالل املؤشرات املتدنيـة       .معرفة تكنولوجية و ات ثقافة املتطلبات لبناء جمتمعات ذ   

صصني والطالب والعلماء يف اـاالت اهلندسـية         على البحوث والتطوير وتوفر املتخ     فاقنإلا عن

 .والتطبيقية

ضعف مؤشر االتصاالت، مثل اخلطوط اهلاتفية الثابتة والنقالة وتكلفة االتصال وفتـرات             . ١٠
، منـو  للحصول على خدمات هاتفية، يف كثري من الدول اإلسالمية السيما الدول األقـل               االنتظار

 أسواق إىل كثريا من الدول اإلسالمية تفتقر       أنكما  . رونيةاإللكت يف دعم تطور التجارة      أمهيتهرغم  

 . تقدمي هذه اخلدماتتنافسية يف هذا القطاع نتيجة المتالك واحتكار احلكومات

برز هـذه   أ، ومن   اإللكترونية يف استخدام التجارة     مهمةتواجه الدول اإلسالمية حتديات      . ١١

 ضعف الثقافة والوعي الـتقين     ،اإللكترونيةارة  جلتالبىن التحتية الالزمة لقيام ا    عدم توفر   التحديات  

 اتمع، قصور الطاقات البشرية املدربة واملؤهلة يف جمـال تطبيقـات            أفرادوااللكتروين بني عامة    

 إىل للتحـول  اإلسالمية وقدرات املؤسسات التجارية يف الدول إمكانية، ضعف  اإللكترونيةالتجارة  

 عصر تقنيـة     يف ة قطاعات اتمع للدخول   ئومي الرمسي لتهي  ، ضعف الدور احلك   اإللكترونية اطألمنا

 مثل اخلوف من الغـزو      اإلسالمية حتديات اجتماعية وثقافية يف بعض البلدان        إىل إضافة. املعلومات
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 ظمـة ألناوعقبات تـشريعية تتمثـل يف غيـاب         .  على العامل اخلارجي   واالنفتاح الثقايف والفكري 

 .لكترونيةاإلوالتشريعات املتعلقة بالتجارة 

. اإللكترونيـة هناك جماالت عديدة تستطيع الدول اإلسالمية استغالهلا يف تطبيق التجارة            . ١٢

 القطاعات اسـتخداما    أكثر تعدوتشمل هذه ااالت قطاعات اخلدمات املصرفية والتمويلية واليت         

  ذات اإلنتاجيـة  القطاعـات    أووكذلك قطاع الصادرات من السلع واخلدمات       . لتقنية املعلومات 

قطاعـات   إىل إضـافة .  التكـاليف  بأقل الدولية   األسواق إىلالرتعة التصديرية، وذلك للوصول     

وكـذلك قطـاع النـشر      .  الصغرية واملتوسطة نظرا لكرب حجمها يف الدول اإلسـالمية         املنشآت

 وجبانب ذلك اال الواسـع    .  يف نشر املعرفة ونقل تكنولوجيا العلوم والصناعة       ألمهيتهواملطبوعات  

 أو اإلنترنـت  الصغرية عرب شبكة     املشروعات إنشاء للمرأة املسلمة سواء يف      اإلنترنتالذي تقدمه   

 . يف الوظائف املصاحبة لتقنية املعلوماتواالخنراط اإلفادة

 

  :التوصيات. ٨/١

 مـن التجـارة     اإلفادةمن وجود الكثري من الصعوبات لدى الدول اإلسالمية يف سبيل           بالرغم  

 يف هـذا  األخرى كبري يف ختطي هذه العقبات واللحاق بركب الدول  أمل هناك   أن إال،  لكترونيةاإل

 بوضع وتفعيل استراتيجيات بعيـدة ومتوسـطة املـدى وعلـى        إالولكن لن يتحقق ذلك     . اال

ومـن هـذه    . اإللكترونيـة  لتطوير قطاع تقنية املعلومات والتجـارة        واإلقليمياملستويني القومي   

  :ت اليت ينبغي االهتمام اوصياالت

 وصياغة برامج وخطط التعلـيم      إعداد األولوية لقطاع العلوم وتقنية املعلومات يف        إعطاء .١

 .القومية

 باإلمكانيـات  مراكز وهيئات وطنية يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت، ودعمها       إنشاء .٢

عزيـز دور البحـوث والتطـوير يف    املادية واملعنوية بغرض تطوير القاعدة التكنولوجية والعلمية وت      

 .البالد

تبين سياسة التثقيف التكنولوجي واستخدام تقنية املعلومات بني أفراد اتمع، وذلك من             .٣

خالل برامج التدريب والتعليم يف املؤسسات املهنية واإلدارية، مع االهتمام بنشر الوعي الـتقين يف          
 .تعليم مبا يتناسب والبيئة التكنولوجيةاملؤسسات التعليمية واألكادميية وحتديث مناهج ال
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 األموال األجنبية يف جمال قطاع تقنية       ستوجيه وختصيص االستثمارات احمللية وجذب رؤو      .٤

 .املعلومات واالتصاالت

 احلكومية وتبين سياسة ختصيص هذه      اإلدارةحترير قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات من        .٥

 . تنافسيةبأسعار سبيل تطوير نوعية وجودة خدماا  تنافسية حرة، وهذا يفأسواقالقطاعات يف 

 التنظيمية حلماية مـستخدمي تقنيـة املعلومـات         األطرسن التشريعات القانونية وحتديد      .٦

 .اإللكترونيةواحلفاظ على حقوق املستهلكني والبائعني يف بيئة التجارة 

 من خالل تـسهيل   يةاإللكتروناملعامالت التجارية   تعزيز ودعم دور املصارف التجارية يف        .٧

 .  املتعاملنيفاألطرا وحتصيل املدفوعات واحلفاظ على حقوق إمتام

دعم برامج التعاون فيما بني الدول اإلسالمية يف جمال التكنولوجيا وتقنيـة املعلومـات               .٨

   . يف هذا االاألخرىواالستعانة خبربات الدول 

عات االقتصادية يف كل دولة، مـع   يف خمتلف القطااإللكترونيةاستغالل تطبيقات التجارة     .٩

    .لكتروين فيما بني الدول اإلسالميةإلاالهتمام باستثمار ذلك يف دعم التبادل التجاري ا
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  ).أمريكيمليار دوالر (ولية د الاإللكترونية منو التجارة:  ١٣جدول 

 التجارة يف عام إمجايلمن %  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ الدولة

 م٢٠٠٤

  %١٢,٨ ٣٤٥٦,٤ ٢٣٣٩ ١٤٩٨,٢ ٩٠٨,٦ ٥٠٩,٣ : الشماليةأمريكا

  %١٣,٣ ٣١٨٩ ٢١٨٧,٢ ١٤١١,٣ ٨٦٤,٦ ٤٨٨,٧ الواليات املتحدة

  %٩,٢ ١٦٠,٣ ١٠٩,٦ ٦٨ ٣٨ ١٧,٤ كندا

  %٨,٤ ١٠٧ ٤٢,٣ ١٥,٩ ٦,٦ ٣,٢ املكسيك

  %٨ ١٦٤٩,٨ ٧٢٤,٢ ٢٨٦,٦ ١١٧,٢ ٥٣,٧ : والباسيفيكآسيا

  %٨,٤ ٨٨٠,٣ ٣٦٣,٦ ١٤٦,٨ ٦٤,٤ ٣١,٩ اليابان

  %١٦,٤ ٢٠٧,٦ ٩٦,٧ ٣٦,٩ ١٤ ٥,٦ استراليا

  %١٦,٤  ٢٠٥,٧ ١٠٠,٥ ٣٩,٣ ١٤,١ ٥,٦ كوريا

  %٦ ١٥٣٣,٢ ٨٥٣,٣ ٤٢٢,١ ١٩٤,٨ ٨٧,٤ : الغربيةأوربا

  %٦,٥ ١٥٣٣,٢ ٨٥٣,٣ ٤٢٢,١ ١٩٤,٨ ٨٧,٤ أملانيا

  %٧,١ ٢٨٨,٨ ١٦٥,٦ ٨٣,٢ ٣٨,٥ ١٧,٢ لكة املتحدةاملم

  %٥ ٢٠٦,٤ ١٠٤,٨ ٤٩,١ ٢٢,١ ٩,٩ فرنسا

  %٤,٣ ١٤٢,٤ ٧١,٤ ٣٣,٨ ١٥,٦ ٧,٢ ايطاليا

  %٩,٢ ٩٨,٣ ٥٩,٥ ٣٠,٧ ١٤,٤ ٦,٥ هولندا

  %٢,٤ ٨١,٨ ٣١,٨ ١٣,٧ ٦,٨ ٣,٦ أمريكا الالتينية

  %٨,٦ ٦٧٨٩,٨ ٣٩٧٩,٧ ٢٢٣١,٢ ١٢٣٣,٦ ٦٧٥  اإلمجايل

    Forrester Research, Inc. via: (http://glreach.com/eng/ed/art/2004.ecommerce.php3)         :املصدر
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 Annual Economic Report on the OIC Countries: 1998 :تصنيف الدول اإلسالمية كما ورد يف

 االنتقاليةسالمية الدول اإل الدول اإلسالمية املصدرة للبترول الدول اإلسالمية متوسطة الدخل منوالدول اإلسالمية األقل 

  ألبانيا-٤٨  اجلزائر-٣٥  مملكة البحرين-٢٢  أفغانستان-١

  أذربيجان-٤٩ ي بر ونا-٣٦  كامرون-٢٣  بنجالدش-٢

 ازاخستان ك-٥٠  الغابون-٣٧  مصر-٢٤  بنني-٣

 يزستانقريق -٥١  اندونيسيا-٣٨  األردن-٢٥  بوركينا فاسو-٤

  طاجيكستان-٥٢  إيران-٣٩  لبنان-٢٦  تشاد-٥

  تركمنستان-٥٣  العراق-٤٠  ماليزيا-٢٧  كومورس-٦

  أوزبكستان-٥٤  الكويت-٤١  املغرب-٢٨  جيبويت-٧

    ليبيا-٤٢  باكستان-٢٩  غامبيا-٨

   نيجرييا-٤٣ نغال الس-٣٠  غينيا -٩

   عمان-٤٤  سورينام-٣١  غينيا بيساو-١٠

   قطر-٤٥  سوريا-٣٢  مالديف-١١

   اململكة العربية السعودية-٤٦  تونس-٣٣  مايل-١٢

   اإلمارات العربية املتحدة-٤٧  تركيا-٣٤  موريتانيا-١٣

    موزنبيق -١٤

     النيجر-١٥

     سرياليون-١٦

     الصومال-١٧

     السودان-١٨

     توغو-١٩

     أوغندا-٢٠

     اليمن-٢١

  دول٧  دولة١٣  دولة١٣  دولة٢١
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  األشكال البيانية )ج (ملحق

  .اإللكترونيةمنوذج األطراف األساسية املعنية بالتعامل التجاري يف التجارة :  ٣شكل 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .م٢٠٠٢-١٩٩٤ اإلنترنت عرب  يف العاملاإللكترونية التجارة حجم:  ٤شكل 
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  . وعرب الوسائل األخرىاإلنترنت عرب شبكة اإللكترونية نسبة النمو للتجارة :٥شكل 

  

1997

تجارة مباشرة
%٢٢

تجارة عبر اإلنترنت
%١٥

تجارة عبروسائل 
إلكترونیة أخرى

%١٠

بواسطة البرید 
%٢

بواسطة الھاتف أو 
الفكس
%٥١

 

 

 

 

2000

تجارة مباشرة
%17

بواسطة الھاتف أو الفكس
%32

تجارة عبر اإلنترنت
%42

تجارة عبروسائل 
إلكترونیة أخرى

%8

بواسطة البرید 
%1
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  ٣٦.....................................................:التحديات التقنية والتكنولوجية. ٦/١

  ٣٧.....................................................................:عقبات جتارية. ٦/٢

  ٣٧..................................................................:عقبات حكومية. ٦/٣

  ٣٨..................................................................:عقبات اجتماعية. ٦/٤



  عابد العبدلي/د  اآلمال-التحدیات  –الواقع : التجارة االلكترونیة في الدول اإلسالمیة

  م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦القرى، مكة املكرمة  ام جامعةالمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد االسالمي، 

 

 )٦٥(

  ٣٩...........................................................:عقبات تشريعية وقانونية. ٦/٥

  ٤١..............:اإلسالمیة منھامجاالت التجارة اإللكترونیة وإمكانیة استفادة الدول . ٧

  ٤١...........................................................:قطاع اخلدمات املصرفية. ٧/١

  ٤٢..................................................................:قطاع الصادرات. ٧/٢

  ٤٤...................................................:قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة. ٧/٣

  ٤٤......................................................................:قطاع النشر. ٧/٤

  ٤٦.....................................................:التجارة اإللكترونية ودور املرأة. ٧/٥

  ٤٨..............................................................................:الخاتمة. ٨

  ٤٨..............................................................................:النتائج. ٨/١

  ٥٠..........................................................................:التوصيات. ٨/١

  ٥٧............................................................................اجلداول) أ (ملحق 

  ٥٨.................................................الدول اإلسالمية حسب اموعات): ب (ملحق 

  ٥٩....................................................................األشكال البيانية) ج(ملحق 

  ٦١.....................................................................................:املراجع

  ٦١.............................................................................:املراجع العربية

  ٦٢...........................................................................:املراجع األجنبية

  


