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المستخلص
 وسمة، من المصطلحات الحديثةElectronic Commerce يعد مصطلح التجارة االلكترونية
 أتبح هذببح هبذا الن با،رئيسية للعصر الراهن الذي عبر عنه الببع ععصبر العصبل البذهنت
 المتسبار-  الكمبت والنبوعت- ضرورة ملحة ألي دولة المتالكها قوة دفع ذاتية تمكنها مبن النمبو
فت الن ا ات كافة االقتصادية وغير االقتصادية فضال عبن زيبادة تأثيرهبا فبت التجبارة الاارييبة
 ومبن ثبم تطبوير القطاعبات،عسبب تغير الطريقة التقليدية التت يبتم عهبا جيبراا الصبتقات التجاريبة
اإلنتايية الو نية وجتاأة فرص اكبر لرفع مستوى النمبو االقتصبادي وتحقيبل العدالبة االيتماعيبة
 اذ ات انت ببار شببدمات تبببكة االنترن ب علببح المسببتوى العببالمت مكببن الببدو،والتنميببة المسببتدامة
وال ركات واألفراد من التعرف علح الترص المتاأة فت هي مكات فبت العبالم ات هبذا البحبه هبو
محاولة لمعرفة أجم التائدة التت يمكن ات يحققها االقتصاد العراقت من تطبيل التجارة االلكترونية
عاعتبارها تجرعبة أديثبة وكبوت االقتصباد العراقبت اقتصبادا متعبدد المبوارد وذات هيكليبة متنوعبة
 وجذا مبا تبوفرت،قادرة علح جأداث مستوى مقبو من التنمية جذا ما استادم موارده ع كل امثل
شطط تنموية تاملة تعبر عن أاية المجتمع العراقت وجمكاناته المادية والب رية
The Role of Electronic commerce in the Economic Development and
the possibility of its application in Iraq
Dr. Fadhil Abbas Kadhim Al-Shebani
Dr. Thamer Abd Alal Kadhim Al-Shameri

Abstract
The term E-commerce of modern terms, and a key feature of the era
being expressed by some era brainstorming, until it became an urgent
need for any state to possess momentum of its own to enable itself to
grow-quantitative and qualitative-growth which is accelerated in
activities all economic and non-economic as well as increased impact on
foreign trade because of changing the traditional way that is by making
business deals, and then to develop the productive sectors of national and
greater opportunities to raise the level of economic growth and the
achievement of social justice and sustainable development, as the
proliferation of Internet Service at the global level has enabled countries,
companies and individuals to identify opportunities available anywhere in
the world. that this research is trying to figure out the size of benefit that
can be achieved by the Iraqi economy from the application of ecommerce as recent experience and the fact that the Iraqi economy multiresource and related structural variety can make an acceptable level of
development if its resources optimally, and if there is a comprehensive
development plans reflect the needs of Iraqi society and its material and
human potential.
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المقدمة
نعببيف فببت عببالم هذبببح كببل مببا فيببه يتغيببر عسببهولة ويسببر ،أتببح عببدت األأببداث تتببوالح عسببرعة
مذهلة ،وذلك نتيجة للتطور الواسع فت مجا تكنولوييا المعلومات واالتصاالت  ،هذه التكنولوييا
ساعدت فت وأدة المجتمع الب ري والعيف ضمن ج ار يدعح عالقرية الكونية ،وفت هبذه المرألبة
من تاريخ التطور اإلنسانت هذبح الوعاا القطري ال يتبت عحايبات المجتمبع المتدايبدة والنهبو
عالحياة االقتصادية
هذه المتغيرات مكن اإلنسبات مبن السبيطرة علبح المكبات والدمبات ونجاأبه الكبيبر فبت اشتصبار
المسافات وتسريع وتائر االتصا عين كل هفراد المجتمع الدولت والتعرف علبح األأبداث العالميبة
ع كل فوري والتدفل الحر للمعلومات والتنظيمات التجارية  ،وهذبح االنترن عنصرا فعباال فبت
التجبببارة االلكترونيبببة التبببت هأبببدث تغيبببر كبيبببر فبببت التجبببارة التقليديبببة ،وت بببير منظمبببة التعببباوت
االقتصببادي والتنميببة  OECDفببت جأببدى دراسبباتها عببن اقتصبباد المعلومببات ات االقتصبباد الجديببد
يسيطر فت عام  2102علح  %51من جيمالت أجم االقتصاد العالمت( ،)1وعناا علح مبا تقبدم فب ت
التجارة االلكترونية عات تمثل عالنسبة للعراق مطلبا تنمويا عاعتبارها نقطة تتاعل ال عب العراقت
مع ال عوب األشرى ومحل التقاا المصالح
 أهمية البحثتأتت ههمية البحه من ات التجارة االلكترونية هذبح عالنسبة ألي تعب فت العبالم مصبدرا مهمبا
للدشل ومجاال أيويا لتعديد تجارته الداشلية والاارييبة وعبامال أاسبما فبت رسبم تبكل االنبدما
فت االقتصاد العالمت ،ولكت يتحقل ذلك علح هساس واضح وسليم علح يميع الدو ومنها العراق
ات تعمل علح تهيئة ،عيئتها االقتصادية ومؤسسباتها للتحبو البح االقتصباد الرقمبت ،وهيضبا تبوفير
متطلبات التجارة االلكترونية والعمل علح تذليل التحديات و العقبات التت تعوق تقدمها
 هدد البحددث :هبو التعببرف علبح التجببارة اإللكترونيبة مببن أيبه متهومهببا وههميتهبا االقتصبباديةومجاالتها الماتلتة وواقعها وجمكانية استتادة االقتصاد العراقبت مبن ايجاعيبات هبذا الن با  ،فضبال
عن عيات الم اكل والمعوقات التت تقل همام العراق التت تحد من أجم االستتادة التبت مبن الممكبن
ات تتحقل فت ظل غياب التجوة الرقمية عينه وعين دو العالم المتقدم
 مشكلة البحثمع االستادام الواسع ل بكة االنترن عبدهت تظهبر ن با ات ومجباالت جنتاييبة وشدميبة عبدة تبدر
دشال جضافيا لالقتصاد الذي استطا التمكن من التعامل مع هذه التقنية ،ولكن عسبب عد العبراق
عن العالم لمدة غير قليلة تولدت فجوة عميقة عين المعارف التبت يمتلكهبا والمعبارف والعلبوم التبت
استطا غيره التوذل جليها لذا علبح العبراق متاععبة المسبتجدات العالميبة فبت مجبا تكنولوييبا
المعلومات واالتصاالت ويوايه التحديات الواسعة فت هذا المجا وههمها التجوة الرقمية المتسبعة
فت االقتصاد العراقت ومنها التجارة االلكترونية
 فرضية البحثينطلببل البحببه مببن فرضببية متادهببا يمكببن لالقتصبباد العراقببت ال بدشو فببت تكنولوييببا المعلومببات
واالتصاالت ومواكببة التطبورات الحديثبة  ،عمبا يتبتح همامبه فبت المسبتقبل فرذبا واسبعة ال يمكبن
االستغناا عنها فت عملية عناا اقتصاد قائم علح المعرفة  ،ومن ضمنها ن ا التجبارة االلكترونيبة
) )1لبنح القاسم ،التجبارة االليكترونيبة فبت دو الالبيق :أقبائل وتحبديات ،عحبه من بور علبح الموقبع االليكترونبت
WWW.tegari.com
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لتب ببر عظهببور تحببوالت هيكليببة وتنظيميببة فببت االقتصبباد العراقببت وتنظببيم المؤسسببات وسببلو
المستهلكين ون ا ات الحكومات عاستادام الوسائل االلكترونية المتطورة
 هيكلية البحثأتح تكتمل اهداف البحه تبم تقسبيمه علبح ثالثبة مباأبه  ،تنباو المبحبه االو متباهيم فبت
التجارة االلكترونية وشصص المبحه الثانت لبيات شصائص ون ا ات التجارة االلكترونية واهتم
المبحه الثاله فت عيات آثار التجارة االلكترونية فت االقتصاد العراقت
المبحث األول
مفاهيم في التجارة االلكترونية
أوال  :ظهور التجارة االلكترونية
العببد مببن اإلتببارة الببح ات التجببارة االلكترونيببة ظهببرت قبببل تبببكة االنترن ب  ،وتتهببم التجببارة
االلكترونية علح جنها انجاز المعامالت التجارية عبر هي وسيط الكترونبت مثبل التلتبوت والتباك ،
ولكن مع ظهور وانت ار استادام االنترن عدت التجارة االلكترونية تعطت معانت يديدة ،تركدت
فت ممارسبة عمليبات التبرويق واإلعبالت والبيبع وال براا للسبلع والابدمات والتعامبل مبع عطاقبات
االئتمات عواسطة تبكات االتصا الااذة عالكومبيوتر وهو ما يعرف عتباد البيانات االلكترونية
(  ) EDIالقاعلة للقرااة عواسطة الحاسب اآللت عين المؤسسبات مثبل عبرو األسبعار ،وفبواتير
المبيعببات ،وتقببارير ال ببحن ،والمببذكرات االئتمانيببة الااذببة عالبضببائع التالتببة ( ،)1وهو ظهببور
لإلنترن يعود الح هوائل الستينيات من القرت الع رين ععدما ه لق روسبيا هو قمبر اذبطناعت
فت عام  ،0588اذ ات الغدو الروست للتضباا نببه السبلطات األمريكيبة علبح التتكيبر عاآلثبار التبت
تنجم فت أالة ن وب هجوم نووي من قبل االتحاد السوفياتت ،وات األسلحة المستقبلية ستحتا الح
هيهبدة الكومبيبوتر لغبر الرقاعببة والتنسبيل ،لبذا كلتب تبركة  RANDعهبذه الدراسبة وجيجبباد
الحلو المناسبة  ،وتمكن هذه ال ركة من التوذل الح آلية تعمل علح تحويل الرسائل البح أبدم
 Packetsيمكن جرسالها عبر مجموعة من العقد  Nodesثم تجمع هبذه الحبدم لبدى المتلقبت علبح
()2
تكل رسالة الكترونية
وفببت عببام  0585نتببذت وزارة الببدفا األمريكيببة هببذا النمببوذ ل برعط هرعببع يامعببات همريكيببة
عواسببطة هيهببدة كومبيببوتر عمالقببة ونجحب هببذه التقنيببة فببت نقببل المعلومببات عببين تلببك الجامعببات
عسرعة هائلة ومكن عددا مبن األكباديميين ات يرتبطبوا عهبذه ال ببكة لالسبتتادة مبن تلبك األيهبدة
وات يساهموا فت تطبوير التكنولوييبا ( ،)3وفبت عبام  0582ظهبر البريبد االلكترونبت E – Mail
الذي انت ر استادامه عين الناس عسرعة كبيرة إلرسا الرسائل االلكترونية واستقبالها عبر تببكة
المركدية  ،وفت هوائل الثمانينيات اشذ استادام االنترن  Internetعاالنت ار وهو مجموعبة مبن
ال بكات تم التوذيل فيمبا عينهبا عواسبطة مجموعبة عروتوكبوالت إلتاأبة االتصباالت عبين تببكات
ماتلتة  ،وفت هوائل التسبعينيات عبده العمبل عنظبام الويبب )  www ( world Wide Webوهبذا
النظببام يعتمببد فببت عببر المعلومببات علببح الصببوت والصببورة والنصببوص ممببا هدى جلببح انت ببار
) (1محمد تريل توفيل ونعيم فهيم أنا  ،تنتيذ عمليات التجارة االليكترونية والتحاسب الضريبت  :مؤتمر التجبارة
االلكترونية  ،اآلفاق والتحديات  ،المجلد االو  28 – 28يوليو  ، ،كلية التجارة  /يامعة االسكندرية 2112 ،
 ،ص95
( )2علت لطتت  ،التجارة االلكترونية مع االتارة الح مصر  ،مركد الاليق لالست ارات الدوليبة  ،القباهرة 2119 ،
 ،ص88
) (3رايمند مكايودوييور تيل  ،نظم المعلومات االدارية  ،دار المريخ للن ر ،الريا  ، 2118 ،ص088
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استادام تبكة االنترن وعدا التعامل التجاري يتسع هكثر علح ال بكة ( ،)1ويويد أاليا علح تبكة
االنترنبب الماليببين مببن المواقببع التببت تغطببت ماتلببل المجبباالت االقتصببادية والعلميببة والثقافيببة
والسياسية والتنية وهيضا التعامالت المالية والتجارة االلكترونيبة ( )2ومبن هعبرز المؤتبرات علبح
تدايد ههمية التجارة اإللكترونية ما تهدته السنوات الماضبية مبن زيبادة عبدد مسبتادمت االنترنب
من  81مليوت مستادم فت عام  0558الح  945مليبوت مسبتادم عبام  2111ثبم البح  888مليبوت
مستادم عام  2118واستمر عالديادة ليصل الح  0811مليبوت مسبتادم عبام  2115هي ات العبدد
تضاعل عحدود  08مرة شال المدة  )3(2115 – 0558ممبا هدى البح زيبادة مضبطردة فبت أجبم
ومعدالت نمو التجارة اإللكترونية اذ علغ أجمها عحبدود  9 5مليبار دوالر فبت عبام  ،2119وذلبك
وفقا لتقديرات األمم المتحدة  ،وتضاعل الرقم ليصل جلح  8 5مليار دوالر فت نهاية عبام ،2114
ونحو  %51من أجم التجارة فت العبالم يبتم فبت الواليبات المتحبدة األمريكيبة  ،وعحبدود  088فبت
هوروعببا الغرعيببة  ،و  %8فببت عقيببة دو العببالم منهببا %4يببتم فببت الياع بات( ،)4ويمثببل أجببم التجببارة
اإللكترونية عين مؤسسات األعما ( )Business to Businessأوالت  %58من أجبم التجبارة
()5
اإللكترونية فت العالم فت الوق الحاضر
ثانيا  :تعريف التجارة االلكترونية
تعرف التجارة االلكترونية  E. Commerceعأنها تبكة عالميبة واسبعة النطباق ال تاضبع جلبح
هي تحكم مركدي ،تضم عداشلها مجموعة تبكات  -عامة وشاذة  -تغطت كل دو العالم  ،وتعد
اأببد الن بببا ات الجديببدة التبببت تركببد علبببح عمليببات اإلعبببالت والتببرويق والبيبببع وال ببراا للسبببلع
والادمات عغ النظر عن البعد الجغرافت  ،وتتم عملية نقبل البيانبات مبن أسباب البح آشبر عببر
تبببكة االنترن ب وفقببا لمجموعببة عروتوكببوالت(*) يطلببل عليهببا  ، CP/IPولغببر تحديببد متهببوم
التجارة االلكترونية العد من عبر ههبم التعريتبات التبت يباات عهبا المنظمبات والهيئبات الدوليبة
وعع االقتصاديين والابراا وكما يأتت :
 -0منظمة التجارة العالمية :هت عمليات توزيع السبلع والابدمات وتسبويقها عالوسبائل الكترونيبة

()6

 -2منظمدددة التعددداوص االقتصدددادي والتنميدددة  :OECDهبببذه المنظمبببة قبببدم تعبببريتين للتجبببارة
االلكترونيببة ،األول ضببيل ويقصببد يميببع عمليببات البيببع وال ببراا للسببلع والاببدمات التببت تببتم عببين
ال بركات التجاريبة ،الحكومبات ،األفبراد وماتلبل المؤسسبات الااذبة والعامبة ،عاسبتادام تببكة
)(1

Marilyn Green Stein and Miklos vasarhelyi Electronic Commerce Security , Risk
Management ,and control ,McGraw – Hill Irwin ,Irwin,2002 ,p.7 .
) (2ارق عبد العا أمادة  ،التجارة االلكترونيبة  :المتباهيم -التجبارب -التحبديات ،البدار الجامعيبة ،اإلسبكندرية ،
 ، 2118ص98
) (3عا ل عبد هللا قبرذبت ،التنميبة الب برية المسبتدامة فبت ظبل العولمبة :التحبدي العرعبت ،سلسبلة دراسبات
التنمية الب رية ،هال سكوا ،نيويور  ،2111 ،ص00

)(4

http://www.almotamar.net/15593.htm
) (5د محمببد عبببد أسببين الطببائت  ،التجببارة االلكترونيببة المسببتقبل الواعببد لالييببا القادمببة  ،دار الثقافببة للن ببر
والتوزيع  ،عمات  ، 2101 ،ص91
( *) البروتوكو  :هو مجموعة قواعد تحكم عمليات االتصاالت  ،للمديد من التتاذيل انظر :
Mathew Strebe &Charles Perkins ,MCSe :Internet Information server 3 study Guide
,Microsoft
Corporation, P.511
( ) 0زيود لطيل واشروت  ،التحبديات الضبريبية للتجبارة االلكترونيبة العرعيبة وامكانيبة تطويرهبا  ،مجلبة يامعبة
ت رين للدراسات والبحوث العلمية  ،المجلد  ، 25العدد ، 0سورية  ، 2118 ،ص098
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االنترن ب والثدداني واسببع ي ببمل يميببع عمليببات البيببع وال ببراا للسببلع والاببدمات التببت تببتم عببين
ال بببركات التجاريبببة  ،الحكومبببات ،األفبببراد وماتلبببل المؤسسبببات الااذبببة والعامبببة ،عاسبببتادام
األسبباليب االلكترونيببة الحديثببة والتببت تضببم التلتببوت العببادي والمحمببو  ،الكومبيببوتر ال اصببت
والعمالق وتبكات الكومبيوتر المحلية والعالمية ،التت تتيح جمكانيبة التواذبل والتبباد والوسبا ة
عكل هتكالها عين هي نقطتين علح األر وفت هي وق وعتكلتة مناتضة نسببيا ( ،)1ات التعبريتين
هعبباله ياتلتببات فببت الطريقببة التببت تببتم عهببا الصببتقات س بواا كان ب عبببر تبببكة االنترن ب او عبببر
مجموعة تبكات
 -9منتدددا التعدداوص االقتصددادي اسدديا والمحددي الهدداد  : APECهببت هي تببكل مببن هتببكا
الصببتقات التجاري بة التببت يتعامببل فيهببا األ ببراف عطريقببة جلكترونيببة سببواا تم ب عببين تبباص
()2
وتاص آشر هو عين تاص وكمبيوتر هو عين كمبيوتر وكمبيوتر آشر
 -4إبراهيم العيسوي  :هت استعما تكنولوييا المعلومات وهيهدة االتصا االلكترونت فت مجا
()3
األعما من ايل السرعة فت انجاز المعامالت وتبادلها وجأداث تحو فت ريقة األداا
 -8هنيرورند  :استادام تبكات الحاسب االلكترونت فت عيع السلع والادمات والمعلومات

()4

 -8خبدددراء االتصددداال  :هبببت آليبببة إليصبببا المعلومبببات هو الابببدمات هو المنتجبببات عببببر وسبببائل
()5
االتصا الحديثة
 -8أصحاب العمليا التجارية  :هي عملية تجاريبة تجبري عببر تببكات الحاسبب اآللبت الوسبيطة
والتت تتضمن تحويل هو نقل ملكية هو أقوق استادام السبلع والابدمات ،ومبن ثبم
تعقبد عمليببة البيبع وال ببراا ضببمن آليبة جلكترونيببة وعاالتتبباق عبين ه ببراف التببباد
()6
عصورة تلقائية وسريعة
 -8أصحاب الخدما  :تعرف التجارة اإللكترونية فت هذا اإل ار ،عأنها هداة تسمح عتلبيبة رغببات
ال ركات والمستهلكين والمدراا فت شت تكلتة الادمة مع تحسبين يودتهبا وزيبادة
(.)7
سرعة توذيلها
 -9خبراء عالم االنترند  :تقنيبة أديثبة تتبتح المجبا لبيبع وتبراا السبلع والابدمات والمعلومبات
()8
عبر االنترن

benchmarking E-commerce in the Information Society in Europe and the US,information society
tech nologies , Germany , 2003 , p.15 .

)(1

) ) 2عدة العطار  ،التجارة اإللكترونية عين البناا والتطبيل  ،األكاديمية العرعية للعلوم والتكنولوييا والنقبل البحبري
 ،اإلسكندرية ،2118 ،ص2
( )3جعراهيم العيسوي  ،التجارة االليكترونية  ،المكتبة االكاديمية  ،القاهرة  ، 2110 ،ص9
Jay HEIZER & Berry Rendler How E-commerce saves Money ,IIE solution ,2000
,P.22 .
) www. C4arab . com\ showac. Php (5الموسوعة العرعية للكمبيوتر واالنترني
) )6د رهف رضوات  ،عالم التجارة االلكترونيبة  ،المنظمبة العرعيبة للتنميبة اإلداريبة  ،عحبوث ودراسبات 0555 ،
ص945
) )7زايبر علقاسبم و وعبال علببت ،بيعبة التجبارة اإللكترونيببة وتطبيقاتهبا المتعبددة ،مجلببة المسبتقبل العرعبت ،العببدد
، 255مركد دراسات الوأدة العرعية ،2119 ،ص82
) (8عاعد عن عبد العبدلت  ،التجارة االلكترونية فت الدو اإلسالمية  :الواقع – التحديات – اآلما  ،عحه مقدم
للمؤتمر العلمت الثاله لالقتصاد اإلسالمت  ،يامعة ام القرى  ، 2114 ،ص00
)(4
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ويمكن ات نعرف التجارة االلكترونية علح هنها اسبتادام األيهبدة االلكترونيبة فبت جتمبام العمليبات
التجاريبببة عببببر منظومبببة متكاملبببة مبببن الوسبببائط االلكترونيبببة مبببن ههمهبببا :التببباك  ،والتلتديبببوت،
والكومبيببوتر ال اصببت او العمببالق ،والتلتببوت الثاع ب والمحمببو  ،وتبببكات الكومبيببوتر الو نيببة
والعالمية ،عحيه يمكن التواذبل عبين هي نقطتبين فبت العبالم فبت هي وقب  ،عسبرعة وتكلتبة زهيبدة
نسبيا ،إلنجاز المعامالت االقتصبادية مبن ههمهبا التسبويل والمبيعبات Marketing and Sales
،تحويل األرذدة الكترونيا ، Electronic Bank transferالتجارة والصرافة Trading and
،Electronic Bankingالحصبببو علبببح المعلومبببات Information Retrieval and
 ،Utilizationامببتال ميببدات تنافسببية  Having Competitive Advantagesوالتببباد
االلكترونبت للبيانببات ، Electronic Data Interchangeالبريببد االلكترونبت Electronic
، Mailجيبراا وتنتيبذ المبؤتمرات ، Video Conferencesالتحويبل التاكسبميلت Facsimile
 Transferواالتصاالت متعددة الوسائط Multimedia Communication
ثالثا :البنية التحتية للتجارة االلكترونية
جت األسبباس الببذي تقببوم عليببه التجببارة االلكترونيببة ويمكنهببا مببن النمببو والتطببور يسببتلدم تببوفر
مجموعة من العناذر تساهم يميعها فت شلبل عيئبة مناسببة لتحقيبل األهبداف المريبوة منهبا ومبن
تلك العناذر (: )1
 -0البنية الااذة ع رسا الرسائل وتوزيع المعلومات مثل البريبد االلكترونبت  E-mailوتبباد
المستندات الكترونيا EDI
 -2الوعت العلمت والثقافت والقضاا علح األمية المعلوماتية لدى هفراد المجتمع يساهم فت جذدار
الت ريعات المناسبة والمعالجات القانونية لتوفير الحماية والثقة للمتعاملين فت هذا الن ا
 -9البنية الااذة عالن ر لمحتوى الوسائط المتعددة وتبكات المعلومبات HTML , WWW ,
()2
JAVA
 -4تبكات المعلومات مثل االتصاالت الالسلكية ،واالنترن
 -8البنية الااذة عااللتقاا  Interfacingمثل البنو  ،وقواعد المعلومات
 -8البنية الااذة عادمات األعما مثل الكروت الذكية اآلمنة ،والكاتالويات
 -8الابببدمات الماليبببة السبببيما فبببت مجبببا التعامبببل المبببالت والمصبببرفت لبببدعم عمليبببات التجبببارة
االلكترونية والتوسع فت نظم الدفع االلكترونت السيما عطاقبات االئتمبات لتسبهيل عمليبة جعبرام
معامالت مالية مأمونة علح ال بكة
 -5الت ريعات والقوانين والقواعد واإليرااات التت تتالام و بيعة التجبارة اإللكترونيبة وأمايبة
()3
أقوق ه راف التعامل فيها الذي ينعدم فيه التوايد المادي لطرفت المعاملة
 -5نقود الكترونية تستادم فت عمليات التباد االلكترونت موثوق عها وسهلة التعامل

()1

((1

Jay Heizer & Berry Rendler , How E- commerce saves money ,op.cit. p.23 .
) )2ن ببأت الاميسببت  ،التجببارة االلكترونيببة  :اععادهببا االقتصببادية والتكنولوييببة والمعلوماتيببة ،سلسببلة اذببدارات
البحوث االدارية  ،مركد البحوث  ،اكاديمية السادات للعلوم االدارية  ،القاهرة  ، 2110 ،ص50
) )3عاعد عن عاعد العبدلت  ،مصدر ساعل  ،ص09
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 -01اعتماد مقايي

عالمية فت االتصاالت

رابعا  :معامال التجارة االلكترونية
هنببا عببدة مجبباالت يمكببن ات تمببارس التجببارة االلكترونيببة مببن شاللهببا  ،وقسببم هببذه المجبباالت
أسب بيعة وهوية األ راف المعنية عالتعامل التجاري وكما يأتت :
 -0التجارة اإللكترونية بين مؤسستين تجاريتين ( Business to Business (B2B) :
ات هذا النو من المعامالت يبتم عبين منظمبات األعمبا داشبل الدولبة الواأبدة هو مبع مؤسسبات
األعمببا شببار الحببدود الو نيببة مببن شببال تبببكات االتصببا وتكنولوييببا المعلومببات النجبباز
معببامالت البيببع وال ببراا المتمثلببة عتقببديم لبببات ال ببراا للمنتجببين وتسببلم التببواتير وجتمببام العقببود
وتسويته ا عالطرق االلكترونية  ،وجيراا عمليات الدفع من شال وسائل عدة مثل استادام عواعبات
الدفع اإللكترونية  ،ويعتبر هذا ال كل من هكثر هنبوا التجبارة اإللكترونيبة تبيوعا اذ علغب نسببته
نحببو  %51مببن جيمببالت أجببم التجببارة االلكترونيببة فببت العببالم ( ، )2وأقببل نمببوا متسببارعا علببح
المستوى العالمت اذ علغ قيمته عحدود  8 2تريليوت دوالر عام  2114ازدادت الح  5 9تريليبوت
دوالر عببام  2118واسببتمرت عاالرتتببا لتصببل الببح  02 5تريليببوت دوالر عببام  ، )3( 2118ات
الديادات المستمرة فت أجم التجارة االلكترونية عين المؤسسات التجارية يريع البح اسبتادام هبذه
ال بركات تقنيبة التبباد اإللكترونبت للبيانبات (  Electronic Data interchange ) EDIفبت
انجاز المبادالت التجارية ومن ثم هدى ذلك البح تحقيبل كتبااة هعلبح فبت الن با التجباري وشتب
الكلل ومعدالت هعلح فت األرعاح
 -2التجدددارة االلكترونيدددة بدددين المؤسسدددة التجاريدددة والمسدددتهل
Consumer

) B2C

Business to

يعتمببد هببذا النببو مببن التجببارة اإللكترونيببة علببح التعامببل عيعببا وتببراا عببين المؤسسببات التجاريببة
والمستهلكين للسلع والادمات عن ريل المواقع  Webعلبح تببكة االنترنب العالميبة  ،اذ تويبد
مواقبببع للتجبببارة االلكترونيبببة عبببين مؤسسبببات األعمبببا والمسبببتهلكين لعبببر كافبببة هنبببوا السبببلع
والادمات وانجاز معامالت البيع وال راا مثل الكتب والبرامق االلكترونية  ،ويتم الدفع عاسبتادام
عطاقات االئتمات او ال يكات االلكترونية جذا كان المنتجات رقمية  ،امبا جذا كانب المنتجبات غيبر
قاعلة للتسليم االلكترونت فيتم الدفع نقدا عند التسليم هو عأي ريقة هشرى يتم االتتاق عليها من قبل
()4
الطرفين هذحاب العالقة
 -9التجارة االلكترونية بين المؤسسا التجارية والقطاعا الحكومية Business ) B2G :
 ، to Governmentيببتم عببين المؤسسببات التجاريببة والحكومببة مثببل م ببتريات الحكومببة مببن
المؤسسات التجارية او قيام المؤسسبات التجاريبة عبدفع البح الحكومبة الضبرائب ورسبوم الكمبار
والتببراشيص التجاريببة وتالببيص البضببائع الكترونيببا ،وي ببهد هببذا الن ببا نمببوا متدايببدا مببع تدايببد
()5
االهتمام عم رو الحكومة الكترونية
 -2التجارة اإللكترونية بين مستهل ومستهل Consumer to Consumer (C2C :
) (1يون عرب  ،الاصو ذبية وامبن المعلومبات عواسبطة الهباتل الالبوي  ،اتحباد المصبارف العرعيبة  ،عمبات ،
 ، 2110ص8
) (2عاعد عن عاعد العبدلح  ،مصدر ساعل  ،ص8
)(3
Robert Plant ,E-commerce formulationof strategy ,Prentice Hall , Inc ,2000 , p.24 .
)(4
Jay Heizer and Berry Rendler , How E- commerce saves money,op,cit, P.29 .
) (5ارق عبد العا أماد  ،مصدر ساعل  ،2119 ،ص08
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ات هذا النو من التجارة – عمليات البيبع وال براا – يبتم عبين مسبتهلك ومسبتهلك آشبر مباتبرة
من شال المواقع ال اصية علح االنترن لعر الممتلكات ال اصية وعيعهبا  ،وهنبا جمكانيبة
إلقامة مدادات علح االنترن يتتاو من شاللها البائع والم تري علبح السبعر وشبدمات مبا ععبد
البيع  ،ويمكن هذا النو من التجارة مستادمت االنترن من تباد األفكار والمعلومات واالتصا
فيما عينهم وعيع هغراضبهم ال اصبية عبدوت الحايبة البح ويبود وسبطاا ومبن ثبم االتتباق علبح هي
()1
ذتقات تجارية
 -8التجدددارة االلكترونيدددة بدددين المسدددتهل والحكومدددة )C2G ) :
Government

Consumer to

ت ببمل انجبباز وتسببوية المعببامالت المتعلقببة عببين المسببتهلك واإلدارة المحليببة مثببل عمليببات دفببع
الضبببرائب والرسبببوم والتبببامين وماتلبببل المسبببتحقات وهيضبببا تقبببديم التصبببريحات البببح ماتلبببل
المؤسسات الحكومية  ،دوت الحاية جلح ات يقوم المسبتهلك نتسبه عمرايعبة تلبك البدوائر( ،)2وهبذا
النو من التجارة يمهد لقيام الحكومة االلكترونية  ،مثال يسبتطيع المبوا ن عبن ريبل االنترنب
ات يجدد رشصة قيادة السيارة اذ يقدم لب لتجديد الرشصة ودفبع الرسبوم عببر االنترنب ثبم يبتم
جرسا الرشصة اليه عبر البريد العادي  ،الحصو علح تهادة الميالد وهويبة األأبوا المدنيبة ،
العمل عنظام استمارة القبو المركدي فت الجامعات والمعاهد العراقية
 -6التجارة االلكترونية فيما بين األجهزة الحكومية  :ويتضبمن هبذا النبو التنسبيل عبين األيهبدة
الحكومية من ايل ت بجيع تطبيبل الحكومبة االلكترونيبة لتحسبين هدائهبا وتبوفير الابدمات
()3
للموا نين شال  24ساعة

المبحث الثاني
خصائص ونشاطا التجارة االلكترونية
يمكن القو جت اغلب المنتجات التت يتم تسويقها من شال األيهدة اإللكترونية هت منتجبات
رقمية غير مادية مثل الموسيقح ،والصور ،والكتب والمجالت االلكترونية ،والرأالت وشبدمات
الحجببد ،والبنببو والتببامين والسمسببرة ،والمعلومببات القانونيببة ،والاببدمات الااذببة عالعقببارات
وغيرهببا ،وهببذه التجببارة سببوف
والصببحة والتعلببيم واإلدارة العامببة ومنتجببات معلوماتيببة ،
تمارس تأثيرا ايجاعيا علح اغلب الن ا ات التجارية عمبا فيهبا المبيعبات ،وشبدمات مبا قببل البيبع،
الخ ،كما يمكن هت تؤثر علبح ال بكل التنافسبت للسبلع وعلبح تبكل
والتوزيع ،وذيانة المنتق
األسواق وأركة األفراد فت األسواق التقليدية ،لذا ف ت التجبارة االلكترونيبة تاتلبل عبن األعمبا
االلكترونية التت تقوم علح فكرة هتمتة األعمبا داشبل المصبنع االلكترونبت عبدوت تبدشل اإلنسبات
فيما عبين المراأبل اإلنتاييبة وهبذا ينطببل هيضبا علبح الحكومبة االلكترونيبة والبنبك االلكترونبت،
عمعنح آشر هت اإلعما االلكترونية اتمل وهوسع نطاق من التجارة االلكترونية

) (1اعبت سبعيدة الببديوه يبت  ،مصبداقية تويهببات التجبارة االليكترونيبة فببت البيئبة العرعيبة  ،المجلببة العراقيبة للعلببوم
االدارية  ،يامعة كرعالا  ،العدد  ، 2112 ، 4ص90
) (2يوسل اأمد اعو فارة  ،التسويل االلكترونت  ،دار وائل  ،عمات  ، 2119 ،ص25
) )3جعراهيم العيسوي  ،التجارة االلكترونية  ،مصدر ساعل  ،ص8
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

52

جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  . . .اجمللد  16العدد  1لسنة 1014

اوال :خصائص التجارة االلكترونية (: )1
ه -التعامل عن ععد :عمعنح عدم ويبود عالقبة مباتبرة عبين رفبت المعاملبة  ،وجنمبا يبتم التالقبت
()2
عبر تبكة االنترني
ب -ويود درية عالية من التتاعل  :سواا عويود او عدم ويود رفت المعاملة فت الوقب نتسبه
داشل ال بكة
ت -التواذل الجماعت  :يسمح هبذا الن با عتواذبل وتتاعبل مجموعبة مبن الم باركين فبت وقب
واأد  ،مثل عقد الندوات والمؤتمرات والمدادات االفتراضية Vitrual Auction
ث -الكتااة فت انجاز المعامالت  :مثل التباد االلكترونت للبيانات والوثبائل Electronic Data
 Interchangeعين العمالا دوت تدشل اإلنسات فيما عين العمليات التجارية
 -اناتا

التكاليل والوق عين لحظة االتتاق والحصو علح المنتجات

ح -تمكببن مببن المتاضببلة عببين عببدد كبيببر مببن المنتجببين ،وتببوفر االشتيببار عببين ت ببكيلة كبيببرة مببن
المنتجات
خ -جلغاا القيود  :هي الدشو الح األسواق العالمية عدوت قيود تذكر
د -توفر ع مكانية مطلقة فت عر

()3

المنتجات من السلع والادمات علح المستهلكين

ذ -تعمببل علببح زيببادة القببدرة التنافسببية لل ببركات  ،اذ ت بؤدي زيببادة عببدد األسببواق المتاأببة همببام
ال ركة الح تعبدد منافسبيها وهبذا يالبل الحبافد لل بركات لالهتمبام عاألعحباث إليجباد منتجبات
ووسائل يديدة ومتطورة
ثانيا  :نشاطا التجارة االلكترونية
انت ار استعما االنترن واناتا تكاليته وفبر التبرص لظهبور مجباالت عبدة يمكبن ات تمبارس
من شالله التجارة االلكترونية من ههمها (:)4
 -0البيع عالمترد  : Retailيسمح االنترن ع تمام العديد من العمليات التجارية عبر ال بكة عبين
المنتجين والمستهلكين  ،فبعبد م باهدة المسبتهلك اإلعبالت – عبن السبلع هو الابدمات  -علبح
تبكة االنترن فانه يستطيع هت يطلبهبا فبت هي وقب وفبت هي دولبة كبات  ،مثبل تبراا وعيبع
البرمجيببات والكتببب والمجببالت الماتلتببة والببرأالت السببياأية  ،وتببتم عمليببة دفببع ثمببن هببذه
المنتجات عالطرق االلكترونية سواا عال يك االلكترونت هو عبطاقة االئتمات هو عالنقد الرقمبت
()5
االلكترونت او عغيرها من وسائل الدفع االلكترونت

)(1

Efraim Turban ,et,al,Information technology for management, making connections
for strategic Advatages , John Wiley & Sons ,iNC 1999 , P.216-219 .
)(3
Tomonori Aoyama ,Toward New Generation Network – Beyond the Internet
@Next Generation Network ,Keio University ,Tokyo ,2009,p.16.
)(3
Shannon Lane , Logic Model that Work :The National E-Commerce Extension
Initiative Example,NationE-Commerce Extension Coordinator , Washington ,2009 ,
p.4 .
)(4
قاسم النعيمت  ،التجارة االلكترونية عين الواقع والحقيقة  ،يامعة دم ل  ،سوريا  ، 2115 ،ص4
)(3
Andreas Meier ,E-Business@E-Commerce ,University of Fribourg ,French , 2009
, p.6 .
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 -2التمويل المالت  : Financeات معظم الصتقات المالية تنجد الكترونيبا  ،عاسبتثناا عبدد قليبل
من المصارف التت تقدم شدماتها عصورة مباترة وهذا الوضع ال يمكن هت يسبتمر الت كلتبة
الطريقة التقليدية تتجاوز المئة ضعل كلتبة جتمامهبا الكترونيبا  ،ومبن همثلبة هبذا الن با نقبل
األموا لألغرا التجارية ،عيع وتراا األسبهم ،وسبداد البديوت ،ومتاععبة هسبعار األسبواق
وغيرها الكثير
المالية والبورذة ،والصرافة ،واالستثمار ،والتامين
 -9تقبديم الدراسببات  :يمكببن القيببام عالدراسببات التبت يطلبهببا األفببراد او ال ببركات أسببب االتتبباق
المنعقد عينهما عغ النظر عن مكات توايدهما  ،وهذا ينطبل هيضا علح التصاميم الهندسية
للمنتجببات التببت يمكببن تسببليمها الكترونيببا ( ،)1مثببل لببب جأببدى ال ببركات تصببميم هندسببت
إلأدى المنتجات او موقع علح ال بكة االلكترونية
 -4شبدمات شاذببة :مثببل (السببياأة ،واالتصبباالت ،وأجبد التنببادق ،وتببذاكر السببتر ،والاببدمات
المحاسبية ،والادمات الطبية والتعليمية ،الخ)
-8

الصحافة

 -8العمليات الجراأية للمرضح  :جيراا العمليات الجراأية التت تسمح ( العمل الجراأبت عبن
ععد ) من شال تبكة االنترن والحصو علح العال من عالدهم دوت تحمل عناا الستر
 -8التسببوق االلكترونببت :وهببو عببر المنتجببات علببح الموقببع االلكترونببت واسببتقبا الطلبببات،
()2
وتباد الوثائل والمستندات الالزمة ومن ثم عقد الصتقات التجارية

المبحث الثالث
آثار التجارة االلكترونية في االقتصاد العراقي
جت التجببارة االلكترونيببة تعمببل فببت العببراق علببح تغييببر العديببد مببن العالقببات االقتصببادية  ،فببع
العالقببات تكببوت ذات اثببر ايجبباعت فببت مجمببل التعاليببة االقتصببادية فيجببب العمببل علببح تعديدهببا ،
وععضها اآلشر يتر تحديات العد من موايهتها  ،وفيما يأتت توضيح ألهم المدايا والتحديات
اوال  :المزايا
يعد تطبيل التجارة االلكترونية اأد هكثر التعاليات االقتصادية ذعوعة فت العراق  ،لذلك يجبب ات
يتم تطبيقهبا وفبل شطبط علميبة مدروسبة تأشبذ فبت االعتببار تبوفير البنيبة التحتيبة ووضبع األسب
اإلستراتيجية إلدشا شبدمات االنترنب فبت يميبع األن بطة  ،ولكبت تتحقبل االسبتتادة مبن المدايبا
التببت يوفرهببا هببذا الن ببا ومسببايرة التطببور الحاذببلة فببت الببدو األشببرى ،يمكببن تقسببيم اآلثببار
االيجاعية أسب مستوى الن ا االقتصادي كما فت هدناه :
 -0المزايا التي تتحقق على مستوا االقتصاد الكلي
ععد ثورة المعلومات واالتصاالت تم االنتقا من االعتماد علح العوامل الطبيعيبة ( الموروثبة )
الببح االعتمبباد علببح العلببم عاعتببباره القببوة الدافعببة ألي اقتصبباد عسبببب آثبباره االيجاعيببة التببت تركتهببا
)(1

Tomonori , Aoyama , op.cit p.16.
Kenneth C.Laudon @ Janep , Laudon , Essentials of management
Informationsystems , NEW Jersey , Prentice Hall,Inc.2003 ,p.118-119 .
)(2
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المعرفة الب رية ،وعالتالت اعتناق العلم فت الدو المتطورة كقوة غالببة فبت كبل المجباالت ومنهبا
التجارة االلكترونية
لكن علح الرغم من امبتال ال بعب العراقبت ارثبا أضباريا ضباما ،جال انبه اآلت يعبد ععيبدا كبل
البعد عبن المعرفبة – عسببب الماضبت االسبتعماري والسياسبات الاا ئبة التبت اتبعهبا ععب القبادة
السياسيين  -ألنه ال يملك من هدوات وهسرار العلم اال الجدا البسيط الذي ال يمكنه من اللحاق عتلك
ال عوب التت آمن عالعلم كقوة هائلة فت عصر التضاا وعصر التقانة الحيوية والهندسة الوراثيبة
وتقنيات المعلومات واالتصاالت  ،وععد ات تنبه ال عب العراقت علبح واقبع معرفتبه العلميبة والبح
تبعيته للدو المتقدمة  ،هدر ات سلطات العلم والمعرفة هو الوأيد القادر علح شالذه من تبعيتبه
وتهمي ه ومبن ثبم تحقيبل النمبو والتنميبة المسبتدامة وهنبا مجموعبة مبن المدايبا التبت يمكبن هت
تحققها التجارة االلكترونية لالقتصاد العراقت وتديد من تقدمه ههمها :
 -0التجارة االلكترونية من اآلليات الصحيحة التت يمكن اعتمادهبا فبت عمليبة انبدما االقتصباد
العراقببت فببت منظومببة االقتصبباد العببالمت ومتاععببة تطوراتببه واالسببتتادة مببن التببرص التببت
يوفرها
 -2تمكببن هفببراد المجتمببع العراقببت مببن التتاعببل مببع ععضببهم ومببع المجتمعببات األشببرى لتببباد
المعلومات والمعبارف واألفكبار والاببرات لغبر اسبتادام التكنولوييبا الحديثبة فبت جنتبا
السلع والادمات  ،وكذلك التعرف علح منتجبات ال بعوب األشبرى وهبذا يبؤدي جلبح توسبيع
الايارات همام هفراد المجتمع العراقت
 -9جمكانيببة الحصببو علببح منتجببات رقميببة مجانببا مثببل (المجببالت والكتببب والصببحل وعببرامق
الكومبيببوتر ،والاببدمات السببياأية والصببحية والبنكيببة ،والموسببيقح ،وغيرهببا) ممببا يعنببت
تحسين مستوى معي ة المجتمع
 -4الترويق للترص االستثمارية التنموية فت االقتصاد العراقت
 -8التعريل عالمنتجات الو نيبة العراقيبة مبن أيبه هنواعهبا ويودتهبا عحيبه تبؤدي جلبح جيجباد
هسواق يديدة ،وهذه العملية تدعم جنعال االقتصباد ،وعبذلك تكبوت التجبارة اإللكترونيبة نافبذة
جعالنية للصناعة المحلية عأقل التكاليل
 -8تعمبل علبح انتتباح األسبواق الدوليبة همبام االقتصبباد العراقبت  ،األمبر البذي يسبهم فبت زيببادة
القدرة التنافسية للصادرات العراقية الماتلتة وعالتالت تطوير القطاعات اإلنتايية التت يمتلك
فيها ميدة تنافسبية مبن شبال الحتبد علبح االسبتثمار فبت البنيبة األساسبية والمؤسسباتية لهبذه
القطاعببات ومببن ثببم العمببل علببح تحقيببل ههببداف عمليببة التنميببة االقتصببادية  ،وت ببير عع ب
الدراسات جلح هت الديادة فت استادام اإلنترن عنسببة  %01سبنويا سبوف يعمبل علبح نمبو
الصادرات والواردات عالدو الغرعية عما يعاد  %0 01 ،%0 8علح التوالت ،كذلك زيادة
معد نمو الناتق القومت اإليمالت عنسبة  %1 28سنويا .)1
 -8انعدام تكاليل الستر هو جلغاؤها ،يعمل علح شت كلتبة المببادالت التجاريبة ممبا يبؤدي البح
اناتا هسعار المنتجات العراقية عحيه يجعلها هكثر قدرة علح المنافسة
 -5المساهمة فت زيادة األرعاح عسبب اناتا تكلتة العر االلكترونت مقارنة عمثيله التعلت،
اذ تبببؤدي تببببكة االنترنببب البببح شتببب تكلتبببة المعبببامالت وعبببدد العملبببين واالسبببتغناا عبببن
) (1عاعد عن عاعد العبدلح ،مصدر ساعل  ،ص. 04
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المعببامالت الورقيببة  ،فضببال عببن ويببود جمكانيببة لمعالجتهببا المعلومببات الرقميببة وأتظهببا
واسترياعها عسهولة ويسر
 -00تيسر عملية تقديم الادمات العامة مثل الصحة والتعلبيم والابدمات االيتماعيبة لجميبع هفبراد
ال عب العراقت عكتااة هعلح وعكلل مناتضة
 -02تمكن التجارة االلكترونية هفراد المجتمع العراقت من الحصو علح السلع والادمات التت ال
يمكن جنتايها محليا
 -09تعمل التجارة االلكترونية علبح تاتبي
ت جع المنافسة عين ماتلل المنتجين

هسبعار المنتجبات وسبهولة الحصبو عليهبا  ،ألنهبا

 -04المساهمة فت شلل فرص عمل يديدة للقوى العاملبة الحاذبلة علبح التعلبيم الجبامعت األولبت
وشصوذا فت ن ا الم روعات الصغيرة والمتوسطة
 -08تقلل من الوق المتاح للحصو علح السلع والابدمات او جمكانيبة الحصبو عليهبا وهبو فبت
البي ودوت استادام هي واسطة نقل مما يؤدي الح تاتيل أاالت االزدأام المروري ومبن
ثم اناتا فت تلوث البيئة
 -08تمكببن هفببراد المجتمببع الحصببو علببح الاببدمات العامببة مثببل التعلببيم والصببحة والاببدمات
االيتماعية عكلتة اقل
 -4المزايا التي تحصل عليها قطاعا اإلنتاج:
 -0اناتببا جيببرااات وتكبباليل ال ببراا  ،عسبببب انعببدام الحايببة الببح شببدمات الوسببطاا
والسماسرة
 -4ارتتا القدرة التنافسية علح مستوى القطاعات ومن ثم اناتا فت هسعار المنتجات
 -3اتسا أجم السوق  ،فلم تعد القطاعات اإلنتايية ( السلعية والادميبة ) تنبتق لسبد أايبة
السوق المحلية وجنما تنتق إلتببا أايبة السبوق العبالمت البذي لبم يعبد يعبرف الحبوايد
الجغرافية او السياسية
 -4اناتا فت قيمة جن اا وتداو وتوزيع وشدت المنتجات الرقمية  ،الت عمليات اإلنتا
ال تبده جال عند الطلب من شال نظام التصنيع الوقتت المناسب () Just in Time
اناتا تكاليل الترويق واإلعالت عبر تبكة االنترن مقارنة عالوسبائل السباعقة مثبل
-8
الجرائد والراديو والتلتديوت
 -6تساعد علح جن اا هن طة تجارية متاصصة يدا
 -7تسمح عات أجم المادوت عن ريل استعما عملية السحب
 -8توفر جمكانية تصنيع المنتق هو الادمة وفقا لمواذتات الطلب وهذا يعطت ال ركة هفضلية
تجارية علح منافسيها
 -9تات التترة الدمنية ما عين دفع األموا والحصو علح السلع والادمات
 -01اناتببا تكبباليل االتصبباالت السببلكية والالسببلكية  ،فاإلنترن ب هرشببص عكثيببر مببن مببن
تبكات القيمة المضافة . Value Added Networks
 - 3المزايا التي تحققها التجارة االلكترونية لألفراد:
 -0الدشو جلح األسواق االلكترونية المحلية والعالمية من هي مكات وفت هي زمات
 -2توسيع الايارات همام المستهلكين والتت تحقل نت القدر من اإلتبا
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عحببدود  %51مببن جيمببالت النتقببات ،

 -9تقلببل التكبباليل العامببة واإلداريببة  ،اذ يقببدر االناتببا
()1
وهذا له اثر ايجاعت فت زيادة رفاهية المستهلك
 -4االقتصاد فت الوق والتكاليل وعالتالت زيادة األرعاح
 -8االتترا فت المدادات العلنية
 -8الدقة والسرعة فت االستجاعة لطلبات األفراد
 -8الحصو علح شدمات التعلم االلكترونت  E-learningعاستادام الحاسبات االلكترونية سواا
علح تبكة االنترن او علح تبكات مغلقة او م تركة
 -5جمكانيبببة الحصبببو علبببح تاتيضبببات مسبببتمرة عسببببب ارتتبببا أبببدة المنافسبببة عبببين المواقبببع
االلكترونية ،وهذا ال يحصل فت التجارة التقليدية جال فت هوقبات محبددة مبن السبنة عبادة تكبوت
عند نهاية الموسم
 -5تسهل عمليات التباد  ،ألنها تعمل علح الرعط عصورة مباترة عين المنتق والمستهلك
 -01تسببهل التجببارة اإللكترونيببة لبببع األفببراد هت يمتلكببوا منتجببات هو شببدمات غيببر قببادرين
الحصو عليها من علدانهم األذلية ،مثل أصولهم علح تهادات يامعية عببر اإلنترنب ،
الدليل السياأت لبع الدو  ،وشدمات ذحية وايتماعية هشرى
 -00جمكانية مقارنة الماركات واألسعار التبت تقبدمها عبدة يهبات او تبركات او هفبراد فبت وقب
واأد ،وعالتالت توفر فرذة هفضل للمستهلك التااذ قرارات ترائية رتيدة
ثانيا :التحديا التي تواجه تطبيق التجارة االلكترونية في العراق
جت تواضع مساهمة التجارة االلكترونية العراقيبة علبح المسبتوى البداشلت والبدولت يعبود جلبح عبدة
هسباب من ههمها :
 -0قلة المواقع التت تستادم اللغة العرعية جذ ال تديد عبن  %1,8مبن مسباأة االسبتادام علبح
()2
تبكة االنترني
 -2عدم الوعت عوسائل التجارة االلكترونية وتحديدا وسائل الوفاا عالثمن عبر تقنيات البدفع
النقدي وعطاقات االئتمات علح الرغم من ات عطاقات االئتمات هت اكثبر الطبرق انت بارا
للدفع عبر االنترن
 -9انعدام الحيبد الحجمبت  band widthالبذي يكتبت لالتصباالت السبلكية والالسبلكية فبت
اغلببب منببا ل العببراق كونهببا تعببانت مببن م ببكالت البنببح التحتيببة  ،ومببا يتصببل عهببا مببن
هدوات لتطببوير البرمجيببات  ،فضببال عببن م باكل السياسببات السببعرية كبببديل للاببدمات
االتصالية وشدمات تدويد االنترني  ،وهذا له اثر كبير لديادة عبدد الم بتركين كمبدشل
ضروري إلن اا سوق للتجارة االلكترونية فت العراق
 -4عببدم تببوفر الحمايببة الكافيببة للمتعبباملين عالتجببارة االلكترونيببة  ،اذ ال تببدا الكثيببر مببن
القبببوانين واألنظمبببة والت بببريعات فبببت العبببراق غيبببر منسبببجمة مبببع متطلببببات التجبببارة
االلكترونية
 -8ضعل الثقة عالجوانب األمنية لحماية المعلومات والحتاظ علح أقبوق الملكيبة التكريبة ،
مثل عوامل أاسمة فت ضعل استادام هذا النمط المستحدث لألن طة التجارية
)(1

)(2

جعببراهيم محمببد درويببف ،المعالجببة الضببريبية للصببتقات االلكترونيببة ،عحببه مقببدم الببح مببؤتمر المنبباخ المببالت
واالستثماري المقام فت كلية االقتصاد للعلبوم االداريبة -يامعبة اليرمبو هرعبد -االردت للمبدة  90-25ت برين
 ، 2112ص5
واقع التجارة االلكترونية ومداياها http : lladen. Atspace . com \ waki
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 -8الم اكل التقليدية مثل ضعل الموارد الب برية والماديبة وغيباب الاببرات نتيجبة انت بار
األمية عنسب عالية ممثلة فت األمية األعجدية عالوة علح ويود همية معلوماتية
 -8ضبببعل كتبببااة قطبببا االتصببباالت األمبببر البببذي يبببؤثر فبببت هداا القطاعبببات االقتصبببادية
األشرى
 -5عدم توفير البنية األساسية السليمة والكافية التت تتيح االتصبا عاإلنترنيب واالسبتتادة مبن
تكنولوييا المعلومات وتطبيقاتها
ثالثا :سبل النهوض بواقع التجارة االلكترونية العراقية
هنا مجموعة من المتطلبات تساعد علح النهو
نسب نجاح متدايدة من ههمها :

عواقع التجارة االلكترونية العراقية وتحقل

 -0توفير عيئة مالئمة ومتطورة لالتصا وهنظمة ييدة إلدارتها
 -2االهتمام عمعرفة اللغة األينبية وتوفير قاعدة ثقافية ييدة إلتاعة الوعت واإلدرا ألهمية
هذه الوسيلة
 -9جعببداد وتطببوير الكببوادر الب ببرية علببح اسببتادام تكنولوييببا المعلومببات وذببيانة األيهببدة
والمواقع
 -4تاتي تكاليل شدمة االتصاالت وشدمات تدويد االنترني  ،يعد عامبل فعبا فبت زيبادة
()1
هعداد الم تركين ومن ثم ويود سوق التجارة االلكترونية العراقية
 -8تببوفير الثقببة والحمايببة الكاملببة للمتعبباملين فببت التجببارة االلكترونيببة مببن شببال تهيئببة عيئببة
قانونية وت ريعية منسجمة مع متطلبات التجارة االلكترونية
 -8تطبوير األعمبا  business developmentلضبمات االسببتمرارية والتنافسبية وهتسببا
أجم سوق التجارة االلكترونية العراقية
 -8زيادة أجم األعما المويهة للمستهلك لتوسع انت ار التجارة االلكترونية عبر ال بكة
-5

جرساا البنية المناسبة للادمات المالية كونها هأدى القضايا المهمة فت هذا المجا السيما
عطاقات االئتمات والتت الزا استادامها محدود يدا فت العراق

-5

يببرتبط تطبيببل وتطببوير التجببارة اإللكترونيببة  ،عتببوافر مجموعببة مببن المتطلبببات ،الماليببة
()2
المتمثلة عالرسوم الكمركية والضرائب ،والت ريعية وااليتماعية والسياسية و التقنية

 -01التحو من نظام الدفع والسداد النقدي جلح النظام اإللكترونت
 -00الوقاية من اأتما قيام وكاالت التحقيل عتعقب سيولة السداد ،والحد من الماا رة سبواا
لل ركات و األفراد وضمات الحماية الكافية ضد الن ا اإليرامت وانتها الاصوذية

( )1النادي العرعت للمعلومات ،التجارة االلكترونية فت العالم العرعت www . middle – east – online. Com
\ technology
)2
httpllalden.atspace. com\waki
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 -02أماية أقوق المستهلكين تعد هأد ههم الم باكل الرئيسبية فبت التجبارة اإللكترونيبة ،أيبه
يجب هت تضمن القوانين الحديثة أماية أقوق المستهلكين
 -09جعداد عرامق و دورات تدريبية لقطاعات األعما  ،لتمكينها مبن جعبداد ج بارات للتعامبل
فت مجا التجارة اإللكترونية ونظم العمل علح تبكات االنترن
 -04العمل علبح تطبوير مؤسسبات التعلبيم فبت المجباالت المرتبطبة عالتجبارة اإللكترونيبة مبن
شال فتح فرو فت الجامعات لتدري التجارة اإللكترونية ،كعلم قائم عذاته
 -08الم اركة عين القطا العبام والاباص فبت جعبداد القواعبد والبنظم والتبداعير واإليبرااات
الالزمة للتجارة اإللكترونية
 -08المساندة المباترة وغير المباترة لل ركات فبت التحبو جلبح البنظم اإللكترونيبة ،وتبوفير
المراكد التكنولويية ومراكد المعلومات الالزمة لدعم المؤسسات الصبغيرة والمتوسبطة
الحجم لتمكينها من استادام التكنولوييا الحديثة
 -08التأكيد علح تحقيل التوازت عبين شصوذبية المعبامالت عبن ريبل ت بتير البيانبات ذات
الطبيعببة الااذببة ومعالجببة أبباالت سببوا االسببتادام وأمايببة تقاليببد ومببباد المجتمببع
العراقت
 -05أماية أقوق الملكية التكرية تعد من التحديات التت يوايهها العراق فبت تطبيبل التجبارة
االلكترونية ععد دشوله عالما ترسم المعلومات والمعرفة هيكله االقتصادي  ،مثل تحسين
الهيكل الت ريعت  ،االرتقاا عالوعت علح مستوى األفراد والمؤسسات
 -05تحسببين شببدمات االتصبباالت و توفيرهببا فببت يميببع منببا ل العببراق وزيببادة دور تببركات
القطا الااص فت تقديم شبدمات هساسبية لالتصباالت ع ن باا وتطبوير ال ببكات الرقميبة
واالستمرار فت شت تكاليل استادام تبكات االتصاالت الدولية
 -21ضبببط محتببوى البيانببات والمعلومببات التبت تسببمح عتببدفل وزيببادة المحتببوى العرعببت علببح
تبكة االنترن وهيضا رعط يميع مراكد المعلومات والمعرفة ومصادرها علح ال بكة
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االستنتاجا والتوصيا
أوال :االستنتاجا
 -0هنا اهتمام دولت متدايبد عالتجبارة االلكترونيبة كنتيجبة للتطبورات والمسبتجدات الحديثبة
فت مجا تكنولوييا المعلومات واالتصاالت اذ ساهم ال بكة العالمية للمعلومبات عبدور
كبير كوسيط الستكما تنتيذ هعما التجارة عصورتها الجديدة
 -2ات التطبببورات الكثيبببرة والمتسبببارعة التبببت تمبببر عهبببا تكنولوييبببا المعلومبببات وهيهبببدة
االتصاالت السلكية والالسلكية ساهم ع كل فاعل فت التحو من االقتصاد الحقيقت البح
االقتصاد الرمدي الذي يقوم علح المعرفة
 -9تعد التجارة االلكترونية فت ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة همرا العد منه نظرا
لتأثيرها علح القدرة التنافسية للقطاعات والمؤسسات
 -4التجارة فت المعلومات اكبر من التجارة فت المنتجات  ،مما هدى الح زيبادة نسببة مسباهمة
القطاعببات غيببر اإلنتاييببة فببت االقتصبباد مثببل :المصببارف والاببدمات والتببأمين والسببياأة
وغيرها
 -8ات االقتصبباد القببائم علببح المعرفببة هكثببر هذببوله قيمببة هببو رهس المببا التكببري وتسببتند
المعرفة العصرية الح تكنولوييا المعلومات واالتصاالت
 -8اغلب السلع التت يتم تسويقها عبر تبكة االنترن هبت سبلع غيبر ماديبة مثبل ،الموسبيقح،
ورأالت ،وشدمات الحجد ،ومنتجات معلوماتية ،وغيرها فضال عن شدمات التعليم،
والصببحة ،والتببأمين ،والبنببو  ،والسمسببرة ،والقانونيببة والاببدمات الااذببة عالعقببارات،
والادمات المرتبطة عاإلدارة العامة ،والتسويل ،والمبيعبات ،والتوزيبع ،وشبدمات مبا قببل
الخ ،كما يمكن هت تؤثر علح تكل األسواق وأركة األفراد فت
البيع ،وذيانة المنتق
األسواق التقليدية وعلح القدرة التنافسية للمنتجات
 -8تتناف الدو اليوم فبت مجبا االعتكبار واالشتبرا وتدايبد االهتمبام عالتجبارة االلكترونيبة
عسبب تأثيرها المباتر فت األسواق وهداا المؤسسات وقدرتها التنافسية
 -5التجببارة االلكترونيببة واأببدة مببن هكثببر المتغيببرات تببأثيرا فببت عولمببة االقتصبباد وتحريببر
التجارة الدولية واتااذها كمحر لعملية التنمية االقتصادية وااليتماعية .
 -5يتمتببع العببراق ع مكانيببة كبيببرة تمكنببه مببن االسببتتادة مببن التببرص التببت توفرهببا التجببارة
االلكترونية تر توفر المقومات الضرورية الالزمة الستادامها
 -01هنا عدم جدرا من قبل األفراد والمؤسسات عمنافع التجبارة اإللكترونيبة وغيباب عامبل
الثقة عين األ راف المتعاملين فت المعامالت اإللكترونية  ،فضال عن ويبود مقاومبة مبن
قبل عع األفراد للتحديه والتغيير كجدا من الثقافة السائدة .
 -00فبببت الوقببب البببذي نبببرى فيبببه البببدو المتقدمبببة قطعببب تبببو ا كبيبببرا فبببت ن بببا التجبببارة
االلكترونية ،نرى العراق متأشرا فت هذا المجبا ولبم يحباو اسبتيعاب ههميبة المعلومبات
اال فت اآلونة األشيرة
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ثانيا :التوصيا
 -0علح ال عب العراقت االهتمبام عالتجبارة االلكترونيبة لكبت يبتمكن مبن االنبدما السبليم فبت
عيئة االقتصاد العالمت الحديثة وما تترضه من تحديات وفرص
 -2جن اا هنظمة مصرفية لها القدرة علح أل م اكل الدفع والسداد عواسطة عطاقات االئتمبات
واالنترن
 -9العمببل علببح ت ببجيع االسببتثمارات الو نيببة ويببذب االسببتثمارات األينبيببة المباتببرة فببح
قطاعات االتصاالت وتكنولوييا المعلومات عما يتناسب مع أاية العراق .
 -4ضرورة التركيد علح السياسات والنظم األمنية لضمات سرية وهمن التعامالت والقضباا
علح االشتراقات واثبات الهوية لتأمين سرية البيانات وأماية الاصوذية
 -8ج ت االهتمببام عمجببا التجببارة االلكترونيببة يتطلببب المديببد مببن التاطببيط والتنظببيم العلمببت
ومعرفة هععاده ودراسة وتذليل الصعوعات والسعت الح معالجتها
 -8جت نجاح تطبيل التجارة االلكترونية فت االقتصاد العراقت وارتتا مستوى نموها يتطلبب
عنيببة تحتيببة مالئمببة لالتصبباالت ونظببم متطببورة إلدامتهببا وعيئببة قانونيببة وت ببريعية تببؤمن
الحماية الكافية أل راف التباد االلكترونت
 -8ضرورة تحديه وتطوير المناهق واألنظمة التعليمية ولكتة المراأل الدراسية  ،وجتباعة
الثقافة التكنولويية فت المؤسسات واإلدارات الحكومية فضال عن عرامق التعليم التدريب
للعمالة لكت يتم استيعاب هذه التقنية علح هساس واضح وسليم
 -5االتجاه نحو تكييل وتعديل الت ريعات والقوانين الضريبية والكمركية العراقية عما يجعلها
تساهم فت ت جيع وتعديد قطا التجارة اإللكترونية .
 -5جلغبباا كببل هنببوا الضببرائب و الرسببوم الكمركيببة علببح المعببامالت اإللكترونيببة  ،التببت يببتم
تنتيذها عالكامل علح تبكة االنترن
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قائمة المصادر
اوال :العربية
 -0جعراهيم العيسوي  ،التجارة االلكترونية ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة 2110 ،
 -2جعببراهيم محمببد درويببف ،المعالجببة الضببريبية للصببتقات االلكترونيببة ،عحببه مقببدم الببح مببؤتمر
المناخ المالت واالستثماري المقام فت كلية االقتصباد للعلبوم اإلداريبة -يامعبة اليرمبو هرعبد-
االردت للمدة  90-25ت رين 2112
 -9اعببت سببعيدة الببديوه يببت ،مصببداقية تويهببات التجببارة االلكترونيببة فببت البيئببة العرعيببة ،المجلببة
العراقية للعلوم االدارية  ،يامعة كرعالا  ،العدد 2112 ، 4
 -4رهفببب رضبببوات  ،عبببالم التجبببارة االلكترونيبببة ،المنظمبببة العرعيبببة للتنميبببة اإلداريبببة ،عحبببوث
ودراسات0555 ،
 -8رايمند مكايودوييور

تيل ،نظم المعلومات االدارية ،دار المريخ للن ر ،الريا

2118 ،

 -8زيود لطيل واشروت  ،التحديات الضريبية للتجبارة االلكترونيبة العرعيبة وامكانيبة تطويرهبا ،
مجلة يامعة ت رين للدراسات والبحوث العلمية  ،المجلد  ، 25العدد ، 0سورية 2118 ،
 -8زاير علقاسم و وعال علت ،بيعبة التجبارة اإللكترونيبة وتطبيقاتهبا المتعبددة ،مجلبة المسبتقبل
العرعت ،العدد ، 255مركد دراسات الوأدة العرعية2119 ،
 - 5بببارق عببببد العبببا أمبببادة  ،التجبببارة االلكترونيبببة  :المتببباهيم -التجبببارب -التحبببديات ،البببدار
الجامعية،اإلسكندرية2118 ،
 -5علت لطتت  ،التجارة االلكترونية مع االتارة البح مصبر  ،مركبد الالبيق لالست بارات الدوليبة
القاهرة2119،
 -01عا ل عبد هللا قبرذت ،التنمية الب رية المستدامة فت ظل العولمة :التحدي العرعت ،سلسبلة
دراسات التنمية الب رية ،هال سكوا ،نيويور 2111 ،
 -00عبببدة العطبببار  ،التجبببارة اإللكترونيبببة عبببين البنببباا والتطبيبببل  ،األكاديميبببة العرعيبببة للعلبببوم
والتكنولوييا والنقل البحري  ،اإلسكندرية2118 ،
-02عاعد عن عبد العبدلت ،التجارة االلكترونية فت الدو اإلسالمية :الواقع – التحديات – اآلما ،
عحه مقدم للمؤتمر العلمت الثاله لالقتصاد اإلسالمت  ،يامعة ام القرى 2114 ،
 -09عاعببد عببن عاعببد العبببدلت  ،التجببارة االلكترونيببة فببت الببدو اإلسببالمية  :الواقببع –التحببديات –
اآلما  ،يامعة ام القرى  ،الريا 2118 ،
 -04ن ببأت الاميسببت  ،التجببارة االلكترونيببة :اععادهببا االقتصببادية والتكنولوييببة والمعلوماتيببة،
سلسببلة اذببدارات البحببوث االداريببة  ،مركببد البحببوث  ،اكاديميببة السببادات للعلببوم االداريببة ،
القاهرة 2110 ،
 -08محمد تريل توفيل ونعيم فهيم أنا  ،تنتيذ عمليات التجارة االلكترونية والتحاسب الضبريبت
 :مببؤتمر التجببارة االلكترونيببة  ،اآلفبباق والتحببديات  ،المجلببد االو  ،كليببة التجببارة  /يامعببة
االسكندرية  28 – 28 ،يوليو 2112 ،
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 دار الثقافبة،  التجارة االلكترونية المستقبل الواعد لالييا القادمة،  محمد عبد أسين الطائت-08
2101 ،  عمات، للن ر والتوزيع
 اتحبباد المصببارف،  الاصوذببية وامببن المعلومببات عواسببطة الهبباتل الالببوي،  يبون عببرب-08
2110 ،  عمات، العرعية
2119 ،  عمات،  دار وائل،  التسويل االلكترونت،  يوسل اأمد اعو فارة-05
2115 ،  سوريا،  يامعة دم ل،  التجارة االلكترونية عين الواقع والحقيقة،  قاسم النعيمت-05
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