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Résume:  
Le commerce électronique est généralement présenté en termes très positifs, mais les avantages qu’il peut 

offrir s’accompagnent aussi de difficultés. La situation est très diverse d’un pays en développement à l’autre ,
mais plusieurs obstacles sont similaires. Le principal est l’absence d’infrastructure financière, juridique et 
physique. 

Et pour la création et le développement du commerce électronique et e-business dans les pays arabes, il faut 
fournir les exigences de l'environnement numérique car le potentiel du commerce électronique ne peut se 
concrétiser que grâce à une infrastructure adéquate. 
Mots clés : commerce électronique ; e-business ;internet ; TIC. 

 
  :مقدمة

لقد أدى التطور التكنولوجي إىل إحداث الكثري من التغريات والتطورات يف خمتلف ا�االت االقتصادية وقد نتج عن النمو 
 ةكبرية سواءاً على مستوى الشركات واملؤسسات من ناحية أشكاهلا وأدائها وكيفيًا املتسارع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثار

الوطنية، فقد ساهم التقدم التكنولوجي مسامهة فعالة يف دمج و تكامل األسواق  تاالقتصادياعلى مستوى تسويق خدما�ا، أو 
بني خمتلف األسواق الوطنية واخنفضت تكلفة االتصاالت السلكية  والزمنيةحيث مت التغلب على احلواجز املكانية ، الدولية

  .ادة سرعة حركة رؤوس األموال من سوق إىل آخروالالسلكية وهو األمر الذي كان له األثر البالغ يف زي
ولقد غريت االنرتنت عامل التجارة واألعمال وسامهت يف حتقيق االنتشار الفعلي للتجارة االلكرتونية فحسب التقارير 

تطور السريع ملواقع فإن منواً كبرياً قد حتقق يف سوق خدمات االنرتنت واالجتاه حنو التجارة االلكرتونية، وهذا ناتج عن ال اإلحصائية
  .التجارة االلكرتونية

إن معظم الدول العربية مازالت حتاول ترويج فكرة التجارة اإللكرتونية اليت مل تنتشر بالقدر الكايف ويظهر ذلك جليًا من 
يج، أما عن خالل التقديرات اليت قدمتها الكثري من الدراسات، علمًا أن معظم عمليات التجارة اإللكرتونية متت يف دول اخلل

املعوقات اليت تقف حجر عقبة يف طريق انتشار تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف البلدان العربية فهي متعددة، إذ مازالت البىن 
التحتية الضرورية غري مناسبة الستخدام تلك األساليب، كما أن تكلفة االتصاالت واحلواسيب مرتفعة بالنسبة ملستوى الدخل 

  .لوجيا وتطبيقا�او انني واألنظمة فال تتماشى مع احتياجات هذه التكنالفردي، أما القو 
جند أن الدول العربية تبذل جهودًا حثيثة لتطوير بيئة األعمال االلكرتونية من خالل تطوير البىن التحتية  اإلطارويف هذا 

آلن مل ت التجارة االلكرتونية لكن حلد ائم لعمليااملتمثلة يف الوسائل التكنولوجية احلديثة وتوفري اإلطار القانوين والتشريعي املال
  .املستوى املطلوب يف ظل تزايد الفجوة الرقمية بني الدول العربية والدول املتقدمة إىلترقى هذه اجلهود 

  :التايل السؤالعلى  اإلجابة البحث امن خالل ما سبق سنحاول من خالل هذ
  طوير التجارة االلكترونية واالستفادة من المزايا التي تحققها؟كيف يمكن للدول العربية توفير بيئة مناسبة لت

  مفاهيم حول التجارة االلكترونية: األولالمحور 
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يف ظل العصر الرقمي مل تعد االنرتنت تقتصر على ا�ال العلمي واملعريف بل مشلت مجيع امليادين التجارية و غري التجارية،     
ظهور احتياجات جديدة نتجت عنها أنشطة جتارية جديدة نتجت عنها أنشطة جتارية جديدة  وظهرت التجارة االلكرتونية نتيجة 

  .التجارية األعمالمنت بتطور االنرتنت و أصبح مفهوم التجارة االلكرتونية شائعا يف بيئة 
  :ميكن تعريف التجارة االلكرتونية كما يلي :تعريف التجارة االلكترونية -1
التجارة االلكرتونية هي كل عمليات البيع والشراء للسلع ":للتجارة االلكترونية OMCعالمية تعريف منظمة التجارة ال-

 .1"صممت خصيصا لذلك أساليبواخلدمات اليت تتم باالعتماد على شبكات حاسوبية باستخدام 
  : 2ويشمل التعريف، بالتايل مخسة أنواع من األنشطة املتعلقة باملعامالت التجارية 

 .السلع واخلدمات واليت يتم عرضها عرب الشبكة من خالل متاجر افرتاضية أو حمال بيع على اإلنرتنت اإلعالن عن -
 .تبادل املعلومات والتفاعل والتفاوض بني البائع واملشرتي من خالل الشبكة  -
 .عقد الصفقات وإبرام العقود من خالل الشبكة  -
 .اإللكرتونية سداد االلتزامات املالية من خالل وسائل الدفع  -
  .عمليات توزيع وتسليم السلع واخلدمات واملعلومات ومتابعة اإلجراءات  -
ونية ذات العالقة التجارة اليت تشمل مجيع املبادالت االلكرت :"أ�االتجارة االلكرتونية على  وزارة الصناعة والتجارة الفرنسية تعرف-

واملبادالت بني املؤسسات  اإلداراتؤسسات، العالقات بني املؤسسات و جارية، فهي تعين تلك العالقات بني املبالنشاطات الت
تبادل املعلومات والتعامالت اخلاصة باملنتجات، التجهيزات أو السلع : ، فالتجارة االلكرتونية تغطي يف نفس الوقت3واملستهلكني

، خصائصها املشرتكة هي ...االنرتنتهاتف، تلفزيون : االستهالكية واخلدمات، وسائل وطرق االتصاالت املستعملة متعددة
  ".والصور األصواتمعاجلة املعلومة الرقمية اليت حتوي املعطيات، النصوص، 

فهي  ،فالتجارة االلكرتونية هي كل معاملة جتارية بني بائع ومشرتي اعتمدت على شبكة االنرتنت بصفة كلية أو جزئية إذن     
  . ت التجارية جتري بصورة تلقائيةعملية تطبيق التقنية من أجل جعل املعامال

  :مزايا التجارة االلكترونية-2
  :األفرادعلى مستوى - أ

  .عروضة بطريقة ممتعة وواضحةبكل منتجا�ا وخدما�ا امل العاملية األسواقالتسوق يف خمتلف  إمكانيةتتيح  -
  .خدمة مواقع التجارة االلكرتونية بدون توقف وعلى مدار الساعة -
  .كرب للمفاضلة بني السلع و اخلدماتتتيح فرصة أ -
  .العملة أسعاراالستفادة من فروق  -
  .توفري الوقت واجلهد الذي يهدر بسبب البحث التقليدي -
   :4األعمالعلى مستوى قطاع - ب
  .جديدة قد حتتاج جهد وتكلفة كبرية بدون استخدام تكنولوجيا التجارة االلكرتونية أسواقمتنح فرصة للتوسع و دخول  -
حد كبري حيث إ�ا ال حتتاج إىل متاجر أو معارض أو خمازن أو جممعات  اخنفاض التكلفة مقارنة بأنشطة التجارة التقليدية إىل -

  .موقع على اإلنرتنت تسويق إذ يكفي وضع
  .عن الشركة إعالنيةتعد املواقع االلكرتونية وسيلة -
  .لة شخصيةتلقي أوامر الشراء وتنفيذها للعمالء دون مقاب إمكانية-
  .السداد االلكرتوين إمكانية-
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  :على المستوى القومي- ج
  .غزوها وإمكانيةفتح أسواق عاملية جديدة -
  .حتسن امليزان التجاري وتدفق العملة الصعبة إىلتتيح فرص تصديرية أكرب مما يؤدي -
  .التعرف على املزايا التنافسية اليت تتمتع �ا املنتجات واخلدمات احمللية-
  .ة التقدم التكنولوجي العامليمواكب-
  :متطلبات تطبيق التجارة االلكترونية - 3

  :ثالثة أنواع إىلتنقسم متطلبات تطبيق التجارة االلكرتونية 
من الواضح أنه ال جتارة الكرتونية بدون وسائل الكرتونية،  :متطلبات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشبكات -أ

التجارة التقليدية يف شكلها املادي، ونعين بالوسائل االلكرتونية كل الوسائل التكنولوجيا  إىلكرتونية نتحول فبدون الوسائل االل
  .النظام إىلاملدجمة يف نظام الكمبيوتر واليت تتيح وتضمن عملية الربط واالتصال وتبادل البيانات وانتقاهلا وحتقيق عملية الدخول 

أي التشريعات والقوانني املنظمة للتجارة اإللكرتونية وتشمل التشريعات  :عية والقانونيةالتشري باألمورمتطلبات تتعلق  -ب
ومتثل هذه التشريعات اإلطار القانوين والتنظيمي الذي . والقوانني والقواعد اليت تتالءم مع طبيعة التجارة عرب شبكة اإلنرتنت

باإلضافة إىل إجراء تعديالت تشريعية لضمان إمتام .تعاملة فيهايضمن استمرار التجارة اإللكرتونية ومحاية حقوق األطراف امل
كما يتطلب التعامل مع نوعية جديدة من   ،أو لالقتصاد القومي العمليات بدرجة عالية من األمان سواء بالنسبة للمتعاملني

ملباشر بني أطراف التعامل، مبا يستلزم التعاقدات املرتبطة باالسترياد والتصدير تتم أساسا عرب شبكة االنرتنت، وال تعرف اللقاء ا
 . 5نوعية جديدة من املعاجلات القانونية والتشريعية لتأمني أطراف التعامل و احلرص على حقوقهم و التزاما�م

لعام  األمريكيةمن متطلبات التجارة االلكرتونية حسب ما ورد بنموذج التجارة  نإ :متطلبات متعلقة بموقع القطاع الخاص -ج
  :الذي تضمن مخسة مبادئ لتنمية وتطوير التجارة االلكرتونية، وهي 1997

حيث يتم تطوير االنرتنت على ضوء اقتصاديات السوق دون اخلضوع  ،وجوب تويل القطاع اخلاص الدور الريادي والقيادي -
  .لقيود تنظيمية

  .ي يف االتفاقيات التجارية عرب االنرتنتوجوب تقليص الدور احلكومي التنظيمي حيث تتجنب احلكومات التدخل غري الضرور  -
وجوب أن يكون كل تدخل حكومي مؤسسا على دعم بيئة قانونية قوية وثابتة وذلك بتأمني املنافسة وحظر الغش وتقوية  -

  .الشفافية واملساعدة يف حل املنازعات
 مركزية وهي يف هذا ما جيعلها تتميز عن احلكومات خلصائص االنرتنت املتميزة من حيث كو�ا ذات طبيعة غري إدراك إلزامية -

 إىلمراجعة تشريعية كاملة لكافة التشريعات اليت حتكم االتصاالت توصال  إىلحيتاج  األمرحركة االتصاالت اليت سبقتها ومثل هذا 
  .القدمي إلغاءاجلديد و  إصدارتعديلها مبا يتوافق مع االنرتنت أو 

  :ونيةالعوامل الالزمة إلنشاء تجارة الكتر - 4
إلقامة  جتارة الكرتونية عامل الثقة واألمان،  فمن أجل انطالق السوق  األساسيةمن املسائل : توفر مستوى من الثقة وأمان -أ

  .االلكرتوين جيب ضرورة التقيد مبستوى معني من الثقة
رجة من الثقة واألمان وال لضمان جناح انطالق السوق االلكرتوين جيب توفري د :وجود آليات موضوعية لحماية المستهلك-ب

  :آلية حلماية املستهلك وهذا من خالل محايته من إجيادجيب  اإلطار، ويف هذا األطرافبضمان حقوق كل  إاليتأتى ذلك 
صعوبة حتديد مصدر  :اخنفاض مستوى الثقة من جهة املستهلك جند أسباب أهممجيع أشكال االحتيال، حيث أنه من بني  -

  .اخل...املعلن عنه جات ال توافق النوعية املعلن عنها، عدم مالئمة املنتجات لالستعمالاملنتجات، تسويق منت
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آليات متنع استعمال املعلومات الناجتة عن التعامالت التجارية ألهداف وأغراض غري  إجيادمحاية خصوصية املستهلك، ضرورة  -
   .معلنة
أكثر من األنظمة التجارية األخرى، بيع منتجات وخدمات قائمة على تتطلب التجارة اإللكرتونية،  :حماية الملكية الفكرية-ج

  .فالتجارة اإللكرتونية تعمل بفضل امللكية الفكريةامللكية الفكرية وترخيصها 
وتقوم مشروعات التجارة اإللكرتونية واملشروعات التجارية املتصلة باإلنرتنت على ترخيص املنتجات أو الرباءات، ويرجع ذلك     
ضرورة استعمال تقنيات خمتلفة ومتعددة إلبداع بعض املنتجات فتلجأ الشركات بالتايل إىل تكليف شركات خارجية بصنع إىل 

 . 6بعض مكونات املنتجات أو تقاسم التكنولوجيا من خالل ترتيبات الرتخيص
من امللكية الفكرية قسطًا وافرًا من قيمتها،  وجتدر اإلشارة يف اخلتام إىل أن املشروعات القائمة على التجارة اإللكرتونية تستمد    

ومتلك عدة شركات تعمل يف جمال . ويعتمد تقييم مشروع الشركة يف جمال التجارة اإللكرتونية على محاية ثرو�ا من امللكية الفكرية
  .7ة تعزيز قيمة مشروعا�االتجارة اإللكرتونية، كمثيال�ا يف جمال التكنولوجيا، حقائب من الرباءات والعالمات التجارية بغي

إن وسائل الدفع االلكرتوين عديدة وسريعة التطور، ونتعرض ألهم أنواعها  :توافر أنظمة فعالة للسداد أو الدفع االلكتروني-د
  :8فيما يلي

 ذلك تتمثل هذه الطريقة يف القيام بتحويل مبلغ معني من حساب املدين إىل حساب الدائن، ويتوىل :التحويل االلكرتوين - أ
  .اجلهة اليت تقوم على إدارة الدفع االلكرتوين وهي غالبا البنك

وهي البطاقات البالستيكية واملغناطيسية اليت تصدرها البنوك لعمالئها للتعامل مثل  :)النقود البالستيكية(البطاقات البنكية -ب
  :ة أنواع من هذه البطاقات لعل أمههاوهناك عد (American Express)و (Master card)كارد  ، واملاسرت(Visa)الفيزا 

 ميكن للعميل مبقتضاها سحب مبالغ نقدية من حسابه حبد أقصى متفق عليه: بطاقات السحب اآليل-
مبقتضاها يتعهد البنك مصدر هذه البطاقة لعميل حامل البطاقة بأن يضمن سداد الشيكات اليت حيررها : بطاقات الشيكات-

  .العميل من هذا البنك
هي بطاقات ختول حلاملها سداد مثن السلع واخلدمات اليت حيصل عليها من بعض احملالت التجارية اليت تقبلها : ت الدفعبطاقا-

  مبوجب اتفاق مع اجلهة املصدرة هلا
بطاقة مصنوعة من البالستيك حتتوي على وسائل تعريف كالتوقيع أو الصورة وتسمح للشخص  وتعد: بطاقات االئتمان-

  .9عليها بأن يتزود بالبضائع واخلدمات على حسابه وتتم حماسبته بشكل دورياملوضوع امسه 
، ويطلق عليها بطاقات الصراف االلكرتونية ائل الدفع االلكرتوين لدى البنوكهي وسيلة من وس: بطاقات الصراف البنكي-

  .اآليل
حسابه بواسطة جهاز الصراف اآليل وختزن  هذه البطاقات ميكن للعميل شحنها مببلغ معني من النقود من: البطاقات الذكية-

 .10عليها كافة البيانات اخلاصة حباملها مثل االسم والعنوان واهلاتف واملصرف املصدر
  للتجارة االلكترونية في الدول العربية مدى توافر عناصر البيئة الداعمة:المحور الثاني

تبادر بوضع خطط ورسم السياسات  أنالدول العربية يف خضم التطورات العلمية اليت يشهدها العصر أصبح لزاما على 
الكوادر البشرية املتخصصة يف  عدادبإالالزمة لتطوير نظم املعلومات واالتصاالت واالرتباط بشبكات املعلومات الدولية واالهتمام 

ل العربية ومدى مواكبتها االلكرتونية يف الدو  األعمالسنحاول من خالل هذا احملور تسليط الضوء على بيئة ، جمال املعلومات
  .للتطورات العاملية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعترب البنية التحتية  إن :البنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -1
اللكرتونية، واعرتافا بالدور اهلام الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات ا األعمالخمتلف  وإمتامإلقامة التجارة االلكرتونية  األساسية

  .واألسر األفرادواالتصاالت بذلت خمتلف دول العامل جهودا كبرية لنشرها وجعلها يف متناول 
ازداد استخدام ويف املنطقة العربية شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منوا سريعا خالل السنوات القليلة املاضية، و     

هذه التكنولوجيا بشكل ملموس يف القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وازدهرت اخلدمات االلكرتونية، ولكن بالرغم من النمو 
  . املضطرد الذي شهده القطاع تبقى اجلهود املبذولة ضعيفة خاصة باملقارنة مع البلدان اليت هي جزء من اقتصاد املعرفة

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشر : 01الجدول رقم
  املرتبة العاملية  اإلقليميةاملرتبة   االقتصاد
  31  01  البحرين

  39  02  قطر

  40  03  العربية املتحدة اإلمارات

  54  04  اململكة العربية السعودية

  62  05  عمان

  64  06  لبنان

  70  07  األردن

  71  08  الكويت

  99  09  تونس

  100  10  املغرب

  102  11  اجلزائر

  103  12  مصر

  .2017االحتاد الدويل لالتصاالت : المصدر
االتصاالت سواء و من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلزائر جاءت يف املراتب األخرية حسب مؤشر تكنولوجيا املعلومات     

هود املبذولة من طرف السلطات وهذا يدل أن اجل) 102املرتبة (أو بالنسبة لباقي دول العامل ) 11املرتبة (يف املنطقة العربية 
  .العمومية يف اجلزائر مل ترقى إىل املستوى املطلوب

يعترب عامل االتصال بشبكة االنرتنت أمرا  :شبكة االنترنت والهاتف النقال والثابت إلىمؤشرات متعلقة بمعدالت النفاذ -2
يف معدالت النفاذ واستعمال االنرتنت يف الدول العربية والتجارة االلكرتونية، ويالحظ وجود تأخر نسيب  األعمالحامسا يف جمال 

  :وهذا ما يوضحه اجلدول التايل
  2016/ 2010االنترنت والهاتف النقال والثابت في دول مختارة خالل سنتي  إلىتطور معدالت النفاذ : 02الجدول رقم 

  
  
  البلد

  نسبة مستعملي االنرتنت 
)%(  

مستعملوا االنرتنت 
  قالثابت عريض النطا

  )شخص 100لكل (

مستعملوا االنرتنت 
  النقال عريض النطاق

  )شخص 100لكل (

 إىلمعدل النفاذ 
خدمات اهلاتف 

لكل (الثابت 
  )شخص 100

 إىلمعدل النفاذ 
خدمات اهلاتف 

 100لكل (النقال 
  )شخص

2010  2016  2010  2016  2010  2016  2016  2016  
  117,0  8,2  52,6  00  6,9  2,4  42,9  12,5  اجلزائر

  113,7  7,1  52,6  17,0  5,2  1,9  39,2  21,6  صرم

  179,4  4,8  118,8  0,1  5,8  4,5  62,3  27,2  االردن
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  147,1  19,3  129,2  -   10,8  -   94,3  -   قطر

  146,6  11,0  66,8  58,1  2,8  1,5  78,4  61,4  الكويت

  204,0  23,4  156,7  13,4  13,3  9,3  90,6  68,0  االمارات 

  216,9  20,8  162,1  3,6  16,8  12,4  98,0  55,0  البحرين

  96,4  21,0  67,2  00  25,6  7,6  76,1  43,7  لبنان

  120,7  6,0  46,0  5,0  3,7  1,6  58,3  52,0  املغرب

  157,5  12,0  78,5  25,4  10,8  6,3  73,8  41,0  السعودية

  125,8  8,6  63,0  0,9  5,6  4,5  50,9  36,8  تونس

  96,9  14,3  66,8  10,0  13,6  9,8  58,3  39,8  تركيا

  122,3  52,2  91,4  43,2  39,2  30,9  94,8  85,0  ملتحدةاململكة ا

  122,7  56,1  111,5  97,7  41,1  35,5  92,7  83,7  كوريا اجلنوبية

  .2017االحتاد الدويل لالتصاالت،:المصدر
أن معظم الدول العربية قد ختطت معدالت النفاذ  إىلاهلاتف النقال فان املعلومات املتوفرة لدينا تشري  إىلبالنسبة ملؤشر النفاذ 

  .100العاملية حيث جند أن هذا املعدل جتاوز حاجز 
يظهر ضعف معدل النفاذ بشكل واضح يف معظم  )haut débit(االنرتنت ذات النطاق العريض  إىلمؤشر النفاذ  إىلأما بالنسبة 

  :وراء تأخر البلدان العربية بشكل عام يف نشر احلزمة العريضة هناك أمرين أنالدول العربية، ويبني حتليل هذه املعطيات 
  .التأخر العام يف نشر شبكة اهلاتف الثابت أساسا-
يف البلدان العربية  إشكاليتنيالتأخر يف استخدام القدرات املتواجدة هلذه الشبكة يف نشر احلزمة العريضة، وهذا ما يوضح وجود -

 األساسيةما يتم تطوير ونشر شبكة االتصاالت  إذااللحاق بالركب العاملي  إمكانيةتتعلق بعدم  يةإشكال: فيما يتعلق بالىن التحتية
  .11أخرى تتعلق باستخدام القدرات املتواجدة على حنو أمثل وإشكاليةاملنازل واملرافق،  إىل

يف العامل العريب مقارنة مع املتوسط العاملي ضعف البنية التحتية للهاتف الثابت  إىلاهلاتف الثابت  إىلتشري نتائج مؤشر النفاذ     
العربية املتحدة  اإلماراتفقط،  %12السعودية (ويالحظ هذا الضعف بشكل ملحوظ حىت يف الدول العربية ذات الدخل املرتفع 

 ألردنا، %8,2 اجلزائر(خدمات اهلاتف الثابت يعترب ضعيف جدا  إىلفمعدل النفاذ  األخرىأما الدول العربية ) فقط 23%
4,8%. (  

أن البنية التحتية للهاتف الثابت تشكل جزءا  إالأن اهلاتف النقال ميكن أن يكون بديال للهاتف الثابت،  إىلهنا  اإلشارةوجتدر 
  .من البنية التحتية لالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات أساسيا

الذين لديهم قدرة على االتصال باالنرتنت عن طريق  أي(الذين يستخدمون االنرتنت  األفرادأما يف ما يتعلق مبؤشر بعدد     
 اإلماراتفقط بينما  %42اجلزائر (فنالحظ أن هناك تفاوت ملحوظ بني الدول العربية ) وسيلة أخرى أي وأمقاهي االنرتنت 

اجلهود املبذولة أنه عموما ميكن القول أن عدد مستعملي االنرتنت يف الدول العربية يتزايد بنسب مقبولة وهذا حسب  إال) 90%
، واألعمالحنو أفضل وخاصة االنرتنت يف قطاع التجارة  من طرف الدولة الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على

  ).اإلماراتجتربة (حكومة الكرتونية  بإقامةوخاصة تلك املتعلقة 
على االنرتنت  األمهيةناك تركيز متزايد لقد أصبح ه :تكاليف االشتراك في االنترنت العريض النطاق في الدول العربية-3

والتجارة االلكرتونية ونظرا للصلة القوية بني  األعمال إنشاءيف  األمهيةبنية حتتية حامسة  األخريعريض النطاق حيث أصبح هذا 
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الفرد يف الدول  على النطاق العريض وسعر خدمات النطاق العريض وميسورية تكاليفها فقد قمنا بإقامة العالقة بني دخل اإلقبال
  :العربية ومقارنته بتكلفة حزمة النطاق العريض كما يوضحه اجلدول التايل

  2014االنترنت الثابت عريض النطاق لسنة  أسعار: 03الجدول رقم

  اإلنرتنت الثابت عريض النطاق  البلد  الرتتيب الدويل
  للفرد اإلمجايلمن الدخل الفردي  %

 اإلمجايلمن الدخل الفردي  % االنرتنت النقال  الرتتيب الدويل
  )ميغابيت 500(للفرد 

  0,4  25  0,26  الكويت  02

  0,46  31  0,76  البحرين  20

  0,44  28  1,07  االمارات  41

  1,30  81  1,19  تونس  48

  0,89  63  1,90  السعودية  68

  1,32  83  2,1  لبنان  73

  1,18  73  2,56  مصر  81

  1,30  82  3,38  اجلزائر  91

  .13، ص2016دويل لالتصاالت، قياس جمتمع املعلومات، االحتاد ال:المصدر
من خالل حتليل البيانات الواردة يف اجلدول وربطها مع البيانات واملؤشرات املتعلقة بانتشار واستعمال االنرتنت يتبني لنا وجود     

ت احلزمة العريضة الثابتة ومعدالت نوع من االرتباط بني قيمة سعر سلة تكنولوجيا املعلومات وخصوصًا القدرة على اقتناء خدما
  .انتشار االنرتنت يف املنطقة العربية بشكل عام ويف اجلزائر بشكل خاص

وقعت معظم الدول العربية على املعاهدات الدولية حلماية حقوق امللكية الفكرية والصناعية، وقامت :حقوق الملكية الفكرية-4
املشكلة الرئيسية فيما يتعلق حبماية حقوق امللكية الفكرية يف الدولة العربية والنامية ن يف خطوة ثانية بتعديل التشريعات احمللية، ولك

بشكل عام هي ليست يف انعدام النصوص القانونية املوضوعية اليت تعرتف وتقر هذه احلقوق وإمنا يف تطبيق هذه القوانني وإنفاذ 
  . 12هذه احلقوق ملصلحة أصحا�ا من قبل األجهزة املختصة

توجد قوانني للتوقيع االلكرتوين يف كل من اجلمهورية العربية السورية والسودان :لقوانين المتعلقة بالتعامالت االلكترونيةا-5
ومصر ومشاريع قوانني يف دول أخرى، وقد بينت الدراسات أن قوانني التعامالت االلكرتونية والتجارة االلكرتونية يف بعض الدول 

، ويتوفر يف )قبول وثائق الكرتونية(االلكرتوين  واإلسنادأن تكون متضمنة للتوقيع االلكرتوين  إىلومتيل  تطورا أكثرالعربية أصبحت 
وقد مت استحداث الوكالة ) 2000لسنة  83القانون (قانوين يضبط املبادالت والتجارة االلكرتونية  إطار 2000تونس منذ سنة 

ل أعلى مستوى للثقة يف جمال املصادقة االلكرتونية وسالمة املعامالت واليت أصبحت متث 13الوطنية للمصادقة االلكرتونية
واملبادالت االلكرتونية وتتمثل مهمتها يف ضمان حميط من الثقة والسالمة للمعامالت واملبادالت االلكرتونية، وتؤمن شهادة موزع 

 بإنشاءت واملبادالت االلكرتونية، كما قامت تونس الوب اليت تسلمها الوكالة التثبت من املواقع التجارية وتضمن سالمة املعامال
وتتمثل مهام هذه الوكالة يف محاية الفضاء السيربين الوطين ) 2004لسنة  05مبقتضى القانون (الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية 

  .تيةاملعلوما األنظمةالتدقيق يف سالمة  إىل إضافةوالكشف املبكر عن اهلجمات واالخرتاقات الكربى 
 اإلماراتو  األردنلدى كل من  أن اإلشارةأما يف ما يتعلق بقوانني محاية سرية البيانات ومكافحة اجلرمية االلكرتونية ، فتجدر     

العربية املتحدة والسودان قوانني ملكافحة اجلرمية املعلوماتية، ولدى كل من البحرين وسوريا وقطر ومصر واليمن مشاريع قوانني أما 
الدول اليت سنت قانونا حلماية  أوائلمن  اإلماراتالعربية السعودية فهناك نظام ملكافحة اجلرمية املعلوماتية، وكانت  اململكة

، ويف كل من سوريا ومصر والكويت واليمن ما زالت قوانني محاية اخلصوصية وسرية البيانات يف صيغة 2006البيانات يف سنة 
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يقة ألمن املعلومات تتماشى مع املعايري الدولية وتنظيمات حلماية سرية البيانات وسياسات متلك وث فإ�امشاريع، أما السعودية 
اهليئة  إنشاءمت ضمان محاية املعطيات الشخصية، وقد مت  2004لسنة  63، أما تونس فبموجب القانون 14حلماية اخلصوصية

  .سهر على حسن تطبيق هذا القانونالوطنية حلماية املعطيات الشخصية و اليت تعترب مبثابة اهليكل الذي ي
لقد قامت خمتلف الدول العربية بوضع اسرتاتيجيات وخطط لتنمية القدرات التكنولوجية  :المحتوى الرقمي العربي -6

ويعترب مؤشر نسبة النمو يف عدد مستخدمي االنرتنت  واملعلوماتية من أجل الدخول إىل عامل الرقمنة والتحول إىل جمتمع املعلوماتية
  .أحد أهم املؤشرات هلذا النمو

حمتوى عريب مناسب حيث ال  إىلالدراسات أن شبكة االنرتنت تفتقر  أثبتتغري أن احملتوى الرقمي العريب يبقى ضعيفًا فقد     
 من حمتوى شبكة االنرتنت و نتج عن ضعف احملتوى العريب الكثري من اآلثار السلبية مثل تدين %0,3يزيد حجم هذا احملتوى عن 

نسبة االستفادة من االنرتنت يف تطوير التعليم واالقتصاد يف العامل العريب و عدم استفادة معظم الناطقني باللغة العربية من هذه 
  :15تتمثل الفجوة يف جمال احملتوى الرقمي العريب بأربعة أمور رئيسية هيالشبكة بالشكل األمثل، 

 إقامةتعيق االستفادة من املعارف والتكنولوجيا املتقدمة اليت تساعد على   %28عن املرتفعة واليت تزيد  األميةنسبة  إن :األمية-
  .جتارة الكرتونية

إن ضعف البنية األساسية وخاصة خدمات احلزمة العريضة وكذلك ضعف مستوى التغطية اجلغرافية، حتد من نفاذ املستخدمني  -
اليت توفرها التكنولوجيا للوصول  اإلمكاناتضعف االستفادة من  إىلا االنرتنت وخاصة يف املناطق النائية، وهذا يؤدي حتم إىل
االنرتنت مقارنة مع دخل الفرد يف العديد من  إىلذلك فان تكاليف النفاذ العالية نسبيا  إىل باإلضافةاحملتوى الرقمي املتوفر،  إىل

  .الدول العربية ال حتفز تطوير واستخدام احملتوى الرقمي العريب
احملتوى الرقمي العريب املتوفر حاليا ال يشجع املواطن العريب على حتمل عبئ الوصول إىل  إن :واضيع احملتوى الرقمينوعية وم-

  .االنرتنت نظراً ألن ما هو متوفر ال يسد احتياجات األفراد
عوائق النفاذ إىل االنرتنت ألن ضعف مشاركة املرأة يف النشاطات االقتصادية وارتفاع نسبة األمية يف األوساط النسائية تعترب أهم -

  .املرأة تشكل نصف ا�تمع
  االلكترونية في الدول العربية واألعمالرؤية مقترحة إلنشاء و تطوير التجارة :المحور الثالث

  :في مجال تكنولوجيا المعلومات-1
إللكرتونية، ونوجز فيما يلي أهم التوجهات تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البنية التحتية القتصاد املعرفة وللتجارة ا      

  : املقرتحة يف هذا ا�ال
التجارة  إذ أن وجود بنية حتتية قوية وتدعيم نظم االتصاالت، سيسمح بنشر استخدام الرتكيز على تطوير البىن التحتية -

  .االلكرتونية األعماليف جمال  ةاإللكرتوني
تشجيع االستثمار يف صناعة تكنولوجيا املعلومات من خالل توفري بيئة مواتية لالستثمار يف القطاع سواء الشركات احمللية أو  -

  .األجنبيةجذب الشركات 
  .لوجيا املعلوماتإقامة شراكة بني القطاع العام و القطاع اخلاص يف جمال تنمية وتطوير البىن التحتية لتكنو -
  .الرتكيز على توفري خدمات احلكومة االلكرتونية مع ضمان أمن و سالمة املعلومات -
  .العمل على نشر خدمات تكنولوجيا املعلومات يف املناطق الريفية- 
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يواكب التطور التشريعي ل اإلطارجيب أن تعمل احلكومات يف خمتلف الدول العربية على تعزيز : في مجال البيئة التشريعية -2
يستلزم وجود قوانني خاصة حبماية امللكية الفكرية  احلاصل على مستوى التعامالت االلكرتونية ، فنمو أنشطة التجارة االلكرتونية
  . وقوانني متعلقة بالتوقيع االلكرتوين و سرية البيانات و مكافحة اجلرمية االلكرتونية

  :حول ما يلي اإلطارلعاملية يف هذا تتمحور توصيات اهليئات ا: في مجال التعليم-3
  .ضرورة دمج تكنولوجيا املعلومات يف كافة القطاعات التعليمية و يف خمتلف املستويات و املناطق-
  .الرتكيز على بناء جمتمع املعلومات واملعرفة-
نوعية التعليم مع ضمان خمرجات  إعادة النظر يف السياسات واالسرتاتيجيات اليت متس قطاع التعليم حبيث تعطى األولوية لتعزيز -

  .التعليم مع أنشطة االبتكار التكنولوجي وهذا ما يتطلب تطوير الربامج و املناهج التعليمية و حتديثها وفقاً للتطورات التكنولوجية
  . توفري املوارد املالية و املادية الالزمة لتعزيز قدرات اجلهاز التعليمي لإلطالع املستمر على املستجدات-
  .االهتمام بنشر الوعي املعريف والتوثيقي واملعلومايت  -
العمل على تنسيق اجلهود بني الدول العربية يف ما يتعلق بتبادل املعلومات والنشر االلكرتوين وخلق فضاء للتعاون خاصة يف  -

  .ة العربيةجمال الصناعة االلكرتونية و تعزيز مكانة التجارة االلكرتونية يف سبيل تشجيع التجارة البيني
التحديات اليت تواجه البنوك التقليدية خاصة يف  أهملقد أصبحت الصريفة االلكرتونية من بني : في مجال الدفع االلكتروني -4

اجلزائر، إذ أصبح هناك توجه حنو نشر اخلدمات املصرفية االلكرتونية سواء بالنسبة للبنوك اخلاصة أو العمومية، غري أن هذا 
يرتافق مع حتوالت جذرية يف جمال التقاليد املصرفية وإعطاء صورة صادقة عن اخلدمات االلكرتونية لكسب ثقة  التحول ال بد أن

  .العميل خاصة يف الدول اليت تشهد تأخراً يف صياغة االسرتاجتيات املناسبة لبناء جمتمع املعرفة
  :في مجال المحتوى الرقمي العربي -5

ولوجيا املعلومات وجدنا أن هناك تفاوتًا كبرية يفسر بوجود فجوة رقمية واسعة بني ومن خالل دراستنا ملدى انتشار تكن
الدول املتقدمة وباقي الدول اليت تشهد ختلفًا كبريًا جيب استدراكه عن طريق تعزيز االنسجام بني االسرتاتيجيات الوطنية واخلطط 

  :لذلك جيب القيام مبا يلي.ة أخرىالتنفيذية من جهة واألولويات الوطنية والواقع االقتصادي من جه
  .تبين اسرتاتيجيات واضحة لدعم وجود اللغة العربية على شبكة االنرتنت و جعلها أكثر فاعلية يف التواصل العلمي-
الرتكيز على تطوير مواقع الشركات العربية على اإلنرتنت، وجعلها أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على جذب املستفيدين، وحتقيق  -
  .از عمليات جتارية وتسويقية بشكل فعالإجن

   :خاتمة
التجارة االلكرتونية تطرح الكثري من التحديات بالنسبة للدول العربية خاصة ضعيفة الدخل فرغم أن التجارة  أصبحت

ادية  من الوسائل املأ�ا تتطلب الكثري إالعملية شراء وبيع للسلع واخلدمات عرب شبكات حاسوبية  إالااللكرتونية ما هي 
البنية التحتية االلكرتونية فهي تتطلب أيضا حرصا كافيا من املشرع يف ضمان حقوق املتعاملني سواء  إىلفباإلضافة  ،واملعنوية

  .الباعة من خالل ضمان محاية حقوق امللكية أو املتسوقني على الويب من خالل ضمان حقوقهم باعتبارهم مستهلكني
ثل جزءًا هامًا من هذا العامل فيجب عليها بذل اجلهود الكافية لتطوير املعامالت االلكرتونية وباعتبار أن الدول العربية مت    

  :بالشكل الذي يكفل هلا مكانتها يف هذا العامل املتغري، ومن ضمن املتطلبات اليت جيب توفريها ما يلي
  .توفري البنية التحتية للتجارة االلكرتونية -
  .الزمة لتسهيل حرية التجارة االلكرتونيةتوفري املقومات التشريعية ال-
  .االلكرتونية األعمالتدريب الكوادر البشرية لتنظيم -
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 .نشر ثقافة استخدام الوسائل االلكرتونية-
  : هوامش البحث
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