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ىاألهموةىاالقتصادوةىللتجارة
ىاإللكترونوةىوىإمكانوةىتطبوقكاىفيىالعراقى

ىالدكتوردتارىجبارىخلولىالبواتيى
ىأدتاذىاالقتصادىالدوليىالمداردىى

ى
ىالمقدمة

ى

عمى الرغم من أن اعتماد اإلنترنت كمشروع بحث تم إنشاءه في       
ة كانت قد ظيرت في ، إال أن التجارة اإللكتروني9969الواليات المتحدة عام 

العقد األخير من القرن الماضي، لتبشر بظيور تحوالت ىيكمية وتنظيمية في 
الدول وتنظيم المؤسسات وسموك المستيمكين ونشاطات  تاقتصاديا

الحكومات، طالما أن التجارة اإللكترونية اليوم تساىم بإنجاز العديد من 
ة والصوت والصورة العمميات التجارية باستخدام الوسائل اإللكتروني

 والمراسالت اإللكترونية لمراغبين بالتعامل من خالل شبكة اإلنترنت.
ولم يكن ذلك ليحصل لوال التطورات المتسارعة التي شيدتيا تكنولوجيا      

المعمومات وأجيزة االتصاالت السمكية والالسمكية، األمر الذي ساىم بشكل 
)ُيعنى بحركة السمع والخدمات( فاعل في تحول االقتصاد من اقتصاد حقيقي 

الى اقتصاد رمزي يقوم عمى المعرفة و)ُيعنى بحركة رؤوس األموال بما في 
ذلك تقمبات أسعار الفائدة وتدفقات االئتمان(، كما يقول د. فؤاد مرسي في 

 كتابو )الرأسمالية تجدد نفسيا(.
ذا صحت ىذه المقدمة بالنسبة لمدول الرأسمالية المتقدمة،      فماذا بشأنيا  وا 

بالنسبة لمعراق؟ وىل يجد لو موقعًا عمى الخارطة االقتصادية العالمية في 
 مجمل متغيراتيا واعادة ىندستيا؟

يمكن القول فيما يخص العراق، وحتى بعد استحداث وزارة العموم      
والتكنولوجيا، انو من السابق ألوانو، الحكم عمى مثل ىذا الموضوع، نظرًا 
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 أنتغيرات الجديدة فيو وعدم استقراره سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، كما لحداثة الم
تباشير ظيور ىذا النوع من التجارة ال تزال في بداياتيا لمولوج الى تكنولوجيا 
المعمومات ومواكبة التطورات الحديثة فييا، بما يفتح أمام العراق فرصًا ثمينة 

مسألة نجاحو في المجال وما في المستقبل ال يمكن االستغناء عنيا، أما 
 سوف يحققو فعاًل فيمكن تأجيل مناقشتيا الى مرحمة قادمة.

وعمى ذلك فأن ىذا البحث، يستيدف التعرف عمى التجارة اإللكترونية      
من حيث مفيوميا وأىميتيا االقتصادية وواقعيا ومدى إمكانية تطبيقيا في 

 العراق.
 محاور البحث عمى النحو اآلتي:ومن أجل تحقيق ىذا اليدف جاءت      
 / التجارة اإللكترونية: المفيوم والواقعأواًل 
 / األىمية االقتصاد لمتجارة اإللكترونية ثانياً 
 / التجربة الدولية والعربية في مجال التجارة اإللكترونيةثالثًا 
 / إمكانية تطبيق التجارة اإللكترونية في العراقرابعًا 

 ة النجاح التطبيق/ مقترحات أوليخامسًا 
ىأواًلى/ىالتجارةىاإللكترونوةى:ىالمفكومىوالواقع

يشيد مفيوم التجارة اإللكترونية المزيد من التعريفات والتوصيف      
والتوضيح نظرًا لحداثة استخدامو في مجمل التطورات التي أحدثتيا الثورة 

ور في ظميا العممية والتكنولوجية وصواًل الى تكنولوجيا المعمومات التي يتط
االقتصاد المبني عمى المعرفة، وكل ىذه المتغيرات تقوم عمى استخدام 

 الكومبيوتر كأىم أداة محركة لتطورىا.
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ى.ىمفكومىالتجارةىاإللكترونوة1
تعرف التجارة اإللكترونية بأنيا: مجموع المبادالت اإللكترونية المرتبطة      

ين المؤسسات، أو العالقات ما بنشاطات تجارية، أو ىي: تمك العالقات ما ب
 .(9)بين المؤسسات واإلدارات، أو المبادالت ما بين المؤسسات والمستيمكين

حركات بيع وشراء السمع  (5)كما تعرف بأنيا: نظام يتيح عبر اإلنترنت     
والخدمات والمعمومات، كما يتيح أيضا الحركات اإللكترونية التي تدعم توليد 

تعزيز الطمب عمى تمك السمع والخدمات والمعمومات، العوائد مثل عمميات 
حيث تتيح التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت عمميات دعم المبيعات وخدمة 

 .(3)العمالء
وعمى ذلك، فان مفيوم ىذا النوع من التجارة ال يقتصر عمى استخدام      

مالية، بل وسائل إلكترونية في عمميات البيع والشراء وما يتتبعيا من تسويات 
جراء المفاوضات وحتى  عمميات البيع  إتماميتجاوزىا الى تبادل المعمومات وا 

ومن ثم الدفع الى البنك المعني بالنقود اإللكترونية، ويمكن تشبيو التجارة 
اإللكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيو البائعون أو الموردون أو الشركات 

يمكن القول إنيا تعيد توصيف  مع الوسطاء)السماسرة( والمشترون، لذلك
السوق القائم عمى انو المكان الذي يمتقي فيو البائعون والمشترون لتبادل 
السمع والخدمات محل التبادل بعدما ألغت المواجية المباشر بين البائعين 

 والمشترين.
ولعل ىذا المفيوم ىو ما ذىبت إليو منظمة التجارة العالمية، عندما      

ىذه التجارة تغطي اإلنتاج والترويج والبيع والتوزيع لممنتجات أكدت عمى أن 
من خالل شبكة االتصاالت وأدواتيا مثل الياتف والفاكس والتمفزيون والتبادل 

( wwwاإللكتروني لممعمومات والبريد اإللكتروني واإلنترنت من خالل )
world wide web. 
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(، فقد عرفتيا: OCEDأما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )     
المعامالت التجارية التي تتم من قبل األفراد والييئات، والتي تعتمد عمى 
معالجة ونقل البيانات الرقمية بما فييا الصوت والصورة من خالل شبكة 

( والتي تسمح MINITEL AOLمفتوحة مثل اإلنترنت أو مغمقة مثل )
 .(4)بالدخول الى شبكة مفتوحة

يمكن  -وفي ضوء ما تقدم–التجارة اإللكترونية  وعمى العموم فان     
 -تقسيميا بشكميا الحالي الى قسمين ىما:

تجارة إلكترونية من البائعين أو الشركات الى الزبائن  . أ
( ، وىي Business-to-Consumerاألفراد)المستيمكين(       )

تمثل التبادل التجاري بين الشركات من جية والزبائن األفراد من جية 
 .أخرى

تجارة إلكترونية من البائعين الى البائعين أو من الشركات الى  . ب
( ، وىي تمثل التبادل التجاري Business-to-Businessالشركات )

 اإللكتروني بين شركة وأخرى.

 .(5)وتضيف بعض المصادر شكمين آخرين الى ما سبق وىما
( Governmenm-to-Consumerمن الحكومة الى المستيمك ) . أ

و الحكومة من برامج حكومية عبر شبكة اإلنترنت من وىي ما تقدم
 حق المستيمك االنتفاع بيا.

( وىي ما Government-to-businessمن الحكومة الى البائع ) . ب
 الحكومة بشرائو عبر شبكة اإلنترنت. متقو 

وتجدر اإلشارة ىنا الى أن معظم السمع ذات االنتشار الواسع والتي     
ت اإللكترونية ىي عبارة عن سمع غير مادية، يتم تسويقيا عبر المعامال

رحالت، خدمات الحجز، الموسيقى، ومنتجات معموماتية،...الخ، كما أن 
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ىناك خدمات متنوعة كخدمات البنوك والتأمين وخدمات السمسرة 
وخدمات توفير المعمومات والخدمات القانونية والخدمات الخاصة 

ة بالصحة والتعميم واإلدارة بالعقارات، وبصورة خاصة الخدمات المرتبط
العامة، وفي المستقبل القريب يمكن أن تمارس ىذه التجارة تأثيرىا عمى 
عدد كبير من النشاطات التجارية منيا :التسويق، المبيعات، خدمات ما 
قبل البيع، التوزيع، صيانة المنتج . . . الخ، كما يمكن أن تؤثر عمى 

واق وحركة األفراد في األسواق الشكل التنافسي لمسمع وعمى شكل األس
 التقميدية.

وعمى الرغم من انتشار ىذا النوع من التجارة والتعامل بو، جراء ما      
سيتم تناوليا في –تتمتع بو التجارة اإللكترونية من مزايا وأىمية اقتصادية 

فأنيا تواجو عددًا من التحديات، ولعل مرد ذلك الى حداثتيا  -محور الحق
سريع وعدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تتواءم وىذا التطور، وتطورىا ال

 -:(6)ومن بين أىم ىذه التحديات
غياب األطر القانونية المتفق عمييا لتنظيم التعامل الدولي في ىذه  . أ

التجارة، ذلك إن القانون التجاري ال يشمل معامالت التجارة 
وان تواجو  اإللكترونية، أي انو يمكن أن ترتكب جرائم تجارية،

 صعوبات في تسوية النزاعات.
الحاجة الى التركيز عمى النظم والسياسات األمنية لضمان الوفاء  . ب

بأمن وسرية التعامالت واثبات اليوية والقضاء عمى االختراقات وتأمين 
 حماية الخصوصية وسرية البيانات.

رقمية جـ. إيجاد الوسائل الفعالة لمتحقق من سالمة الوثائق والتوقيعات ال
 وتوفير الضمانات الالزمة إلبرام العقود والوفاء بالتزاماتيا.

ى.ىموجباتىارتمادىالتجارةىاإللكترونوة2
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من المؤكد وجود أسباب ميمة أوجبت بروز مفيوم التجارة اإللكترونية      
وازدياد استخدامو في التعامالت التجارية، واالعتراف بيذه التجارة كأحد أنواع 

 يثة.التجارة الحد
ونعتقد أن ىذا التطور ىو نتاج طبيعي جاء في سياق تطور الثورة      

العممية والتكنولوجية التي قادت الى ثورة المعمومات واالتصاالت وظيور 
 اقتصاد المعرفة. ولعل أىم ىذه األسباب :

 

 تطورىتكنولوجواىالمعلوماتىواالتصاالت .ىأ

ريقيا بكل اإلنجازات التي حققيا لقد عّبدت الثورة العممية والتكنولوجية ط     
اإلنسان من قبل في مجالي العمم واإلنتاج، ومن ثم جعمت العمم نفسو قوة 
إنتاجية مباشرة، النو أصبح مندمجًا عضويًا في عممية اإلنتاج المادية، ثم 
بعد ذلك أحدثت ىذه الثورة تطورىا الحاسم في النصف الثاني من سبعينات 

مت اقتصادًا تكنولوجيًا لممعمومات معتمدًا عمى القرن لماضي، عندما أقا
الحاسبات اآللية أو العقول اإللكترونية، وىذا يعني اندماج ثالث تيارات أو 

 :(7)مستويات لمتقدم العممي والتكنولوجي وىي
تحسين المعدات المستخدمة، أي التطوير العادي الذي يتشكل من عدد  -

 كنولوجية والتنظيمية واإلنتاجية.كبير من التحسينات الصغيرة الفنية والت
إدخال التجديدات الكبيرة التي تفضي الى تغييرات كثيفة في بعض أنماط  -

 المعدات التكنولوجية، وفي تطوير منتجات جديدة.

الطفرات العممية والتكنولوجية الكبرى والتغيرات الحاسمة في المعدات  -
 والتكنولوجيا في أغمب فروع اإلنتاج.

حاسبات المحرك األكبر لالقتصاد، مما أدى الى تغير ىيكل واليوم ُتعد ال
كل القطاعات، فصناعة المعمومات أو صناعة المعرفة، قد دفعت قطاع 
الخدمات الى المقدمة، وأصبحت التجارة في المعمومات اكبر من التجارة 
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في المنتجات األخرى، ومن ىنا يزداد نصيب القطاعات غير اإلنتاجية 
 : الخدمات، والمصارف والتأمين وغيرىا.في االقتصاد مثل

ىظكورىاقتصادىالمعرفة .ىب
لقد أصبحت المعرفة واالبتكار قيمتين ميمتين، ومن العوامل األساسية      

ذا كان مجتمع المعمومات ييدف الى توفير المعمومات  في تكوين الثروات. وا 
وخمق والتكنولوجيا الالزمة، فأن مجتمع المعرفة ييدف الى خمق المعرفة، 

ثقافة قواميا التشارك في المعرفة واستحداث تطبيقات تعمل أساسًا عبر 
 اإلنترنت.

إن اكثر األصول قيمة في االقتصاد القائم عمى المعرفة ىي األصول      
الفكرية، التي تعني كل ما يكتسبو الفرد أو العاممون من معرفة وخبرة يجري 

ابكة، حيث ترتكز المعرفة تخزينيا في وثائق رقمية وقواعد بيانات متش
العصرية الى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وبذلك فان االقتصاد القائم 
عمى المعرفة، يشير الى الطريقة التي من خالليا تستطيع مؤسسات تجارية 
عديدة في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة، السيما منيا البرمجيات، 

سات التعميمية والبحثية المساىمة االتصاالت، الخدمات، إضافة الى المؤس
في اقتصاد البمد سواء ككيانات منفردة أو عبر تمكينيا قطاعات أخرى في 

 .(8)االقتصاد من العمل بفاعمية اكبر
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ىجـ.ىزوادةىرددىمدتخدميىاإلنترنت
الشك في أن االنتشار السريع لشبكة اإلنترنت قد عزز ظيور التجارة      

ر بنصيب وافر من التجارة الدولية، بل أن التوقعات اإللكترونية وجعميا تستأث
 تشير إنيا ستسيطر في نياية العقد الحالي عمى ىذه التجارة.

 International  Dataوقد أشارت دراسة لالتحاد الدولي لمبيانات 

Corporation     تنمو نموًا  –السيما اإلنترنت  –إن التجارة اإللكترونية
( مميون شركة 52لة تستخدم اإلنترنت، وىناك )( دو 922سريعًا، فحوالي )

( 349مضيفة لإلنترنت. كما أن عدد مستخدمي اإلنترنت قد ازداد من )
 . 5225( مميون مستخدم في عام 765، الى )5222مميون في عام 

ويمكن التعرف عمى أىم وأكبر الدول من حيث مستخدمي اإلنترنت عمى     
 . (9مستوى العالم من خالل الجدول )

 (1جدول )
 2002-1991أهم وأكبر الدول المستخدمة لإلنترنت للعامين 

 )مميون شخص(
9998 5225 

 ترتيب الدولة  عدد المستثمرين  الدولة  ترتيب الدولة  عدد المستثمرين  الدولة 

 9 95459 الواليات المتحدة  9 7209 الواليات المتحدة 

 5 3509 ألمانيا  5 9203 ألمانيا 

 3 5303 اليابان   3 802 ة المتحدة المممك

 4  5302 المممكة المتحدة  4 808 اليابان 

 5 5302 فرنسا  5  402 فرنسا 

 6  9305 إيطاليا  6  402 كندا 

 7 9503 كندا  7 304 استراليا 

 8 904 الصين  8 309 إيطاليا 

 9 706 ىولندا  9 505 السويد

 92  508 استراليا  92  505 ىولندا 

 www.angelfire.comالمصدر:
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ىد.ىزوادةىمبوعاتىالحادوبىوبرامجه
من المعروف، أن أي تكنولوجيا حديثة تتميز من بين ما تتميز بو،      

ارتفاع تكاليفيا ومن ثم أسعارىا، ولكن مع تقادم الزمن يزداد إنتاجيا 
 وتنخفض أسعارىا، عندىا تكون في متناول الجميع، وىكذا ىو الحل بالنسبة

، تم وضع اكثر من 9997لمحاسوب، حيث تشير البيانات انو في عام 
( مميون حاسوب في المنازل والمؤسسات التعميمية في أنحاء العالم 998)

 .(9)9995( مميون حاسوب في عام 35كافة، في حين كان عددىا )
ذا أخذنا بعين االعتبار أن تبادل البيانات عبر شبكة اإلنترنت       وا 

( يوم، فمعنى ذلك أن ىناك زيادة ليس في عدد 922) يتضاعف كل
مستخدمي اإلنترنت فقط وانما حتى في زيادة مبيعات الحاسوب، بعد أن 

 أصبح أداة رئيسة في حياة الدول واألفراد معًا.

 

ىهـ.ىالحاجةىالىىاالندماجىفيىاالقتصادىالعالمي
حرج اليوم،  نفسو في -السيما النامية منيا–يجد عدد كبير من الدول      

بعد أن تأخر كثيرًا عن المحاق بركب الدول المتقدمة وما أحرزتو من تقدم 
 وتطور في المجاالت كافة ومن بينيا المجال االقتصادي.

لذلك وجب عمى ىذه الدول السعي الى إجراء مجموعة من اإلصالحات      
مع  الكي يتماشى اقتصادياتي -من بينيا المالية والنقدية –االقتصادية 

 المتغيرات الجديدة في االقتصاد العالمي.
وميما يكن من أمر ىذه اإلصالحات، سواء أكانت مفروضة من      

الخارج، أم بفعل ضغوط داخمية، فيي ضرورة أممتيا تمك المتغيرات والتي 
منيا قيام منظمة التجارة العالمية وما أفرزتو من إحكام قبضتيا عمى التجارة 

الدول النامية )دول الجنوب(. ومن ىذا الباب، فالتجارة الدولية، وتيميش 
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اإللكترونية تعد منفذًا ميمًا لمولوج الى االقتصاد العالمي واالندماج فيو 
 ومتابعة تطوراتو، واالستفادة من بعض الفرص التي يتيحيا.

ى.ىواقعىالتجارةىاإللكترونوة3
ضبط  -الحاضرعمى األقل في الوقت  –قد يكون من الصعوبة بمكان      

ومتابعة التعامالت التجارية وطبيعة توجياتيا وتفاصيل مفرداتيا عمى شبكة 
 اإلنترنت، وبالتالي ىناك صعوبة في قياس حجم التجارة اإللكترونية.

مع ذلك يمكن االستفادة من بعض البيانات المتوفرة التي قد تعطي      
واقعيا المرصود، فقد صورة وان كانت أولية عن تطور ىذه التجارة في ضوء 

اعتمدت منظمة التعاون والتنمية في عمميا التحضيري لمؤتمر )أوتاوا( بشأن 
( 952، عمى )9998التجارة اإللكترونية المعقود في تشرين األول عام 

، يتمثل في أن 9997-9995مصدرًا، واستخمصت متوسطًا لتقديراتيا لمفترة 
 .(92)( مميار دوالر755ية قد ناىزت )القيمة اإلجمالية لكل التجارة اإللكترون

( مميار 522بينما قدرت مؤسسات األبحاث حجم التجارة اإللكترونية بـ )     
( مميار دوالر لممبادالت ضمن 422، منيا )5229دوالر قي أواخر عام 

%( من مواقع 72قطاع األعمال، كما تشير اإلحصاءات المتوفرة الى أن )
%( من مجموع حجم التجارة 98ات المتحدة، وان )اإلنترنت موجودة في الوالي

 اإللكترونية يتم داخميا، مما يدل عمى موقعيا المتميز والرائد في ىذا المجال.
يتزايد االىتمام   -عمى سبيل المثال –وفي دول االتحاد األوربي      

(، حيث يبين 5بالتجارة اإللكترونية، ولعل ىذا يتضح من خالل الجدول )
، الى 9996( في عام 9384التجار في شبكة اإلنترنت من ) زيادة عدد

، وزيادة إيرادات المؤسسات من المبادالت 5229( تاجر في عام 569782)
( مميون 52406التجارية التي تجري أو تتم بين بعضيا والبعض اآلخر من )

، وكذا 5229( مميون دوالر في عام 9494708، الى )9996دوالر في عام 
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بة إليرادات المؤسسات من عالقتيا مع الزبائن، حيث ازدادت الحال بالنس
( مميون دوالر لمفترة 9272504( مميون دوالر الى )93305ىي األخرى من )

نفسيا، وبالتالي فأن اإليرادات اإلجمالية لمتجارة اإللكترونية قد شيدت زيادة 
ن ( مميون دوالر ما بي5485305( مميون دوالر، الى )33708كبيرة من )

السنتين المذكورتين، ىذا مع العمم أن ىذه البيانات مقتصرة عمى الدول 
 االثنتي عشرة األساسية في االتحاد األوروبي.

 (2جدول )
        التجارة اإللكترونية في االثنتي عشرة األساسية في االتحاد األوروبي

 2221 2222 1999 1991 1991 1991 البيان

ت عدد التجار في شبكة اإلنترن
 )وحدات(

9384 4459 98893 73697 96458 569782 

مؤسسات /مؤسسات إيرادات التجارة 
 اإللكترونية

52406 65607 997044 494206 836304 9494708 

مؤسسات/زبائن إيرادات التجارة 
 اإللكترونية

93305 49903 955606 322509 654208 9272504 

اإليرادات اإلجمالية لمتجارة 
 اليين الدوالرات(اإللكترونية )م

33708 9268 3944 794305 9462405 5485305 

المصدر: زاير بمقاسم وطوياش عمي، طبيعة التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها المتعددة، مجمة 
 (.11، ص)2223(، 211المستقبل العربي، العدد )

 
أما عن مكونات التجارة اإللكترونية، فيمكن التعرف عمييا من الجدول      

( الذي يوضح المبيعات المسجمة ليذه التجارة والمتمثمة بالخدمات المالية 3)
وبطاقات السفر والكتب والموسيقى وأجيزة الحاسوب وغيرىا، والتي بدورىا 

 .5229و 9997شيدت زيادة واضحة في مبيعاتيا بين عامي 
 (3جدول )

 المبيعات المسجمة لمتجارة اإللكترونية
 2221 1991 مفردات المبيعات
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 5 905 الخدمات المالية

 704 20654 بطاقات السفر
 909 20956 الكتب والموسيقى

 308 20865 مبيعات أجيزة وبرامج الحاسوب
 507 20598 خدمات الترفيو

 983 8 معامالت الشركات
 111111 223 

ممنافسة : ثائر محمود رشيد العاني وميس صاحب عبد الوىاب، التجارة اإللكترونية أداة لالمصدر
، 5225(، السـنة الرابعة، 95الدولية في األسواق العالمية، مجمة دراسات اقتصادية ، العـدد )

 (.98ص)
ى

ىثانوًاى/األهموةىاالقتصادوةىللتجارةىاإللكترونوة
الشك في أن التجارة اإللكترونية تتميز بفعالية عالية في تقديم الخدمات      

الدول في النظام  تدور اقتصاديا لتحسين المبادالت التجارية، وتعزيز
 التجاري العالمي.

كما إنيا ستعمل عمى تغيير الكثير من العالقات االقتصادية، السيما      
بين الشركاء التجاريين ورجال األعمال والمستيمكين، وأعادت توصيف 
السوق. فبعدما كان المكان الذي يمتقي فيو المنتجون أو البائعون والمشترون 

 مكون(، لم يعد فيو المكان محددًا ببعد جغرافي.)المستي
من أجل –وعمى الرغم من أن ىذا النوع من التبادل التجاري يتوقف      
عمى وجود طرفين )مؤسسات/مؤسسات( أو )مؤسسات/زبائن(، إال  -إتمامو

، والصفقات التجارية تتم وفقًا لممعمومات المتوفرة نأن ىذين الطرفان ال يمتقيا
المزمع االتجار بيا عبر الحدود، وكأنيا بال حدود أو عوائق عن السمع 

إدارية أو كمية، وال يستغرق ىذا النوع من المعامالت سوى بضع دقائق، إذ 
يتم عن طريق استخدام أي حاسوب موصل بشبكة اإلنترنت ... وسوف 
تعزز التطورات المتوقعة في التجارة اإللكترونية االتجاه نحو العولمة الذي 
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ح ىو االتجاه المييمن عمى العالم، ومن المتوقع أن تحصل زيادة كبيرة أصب
في جميع أرجاء العالم في استخدام المؤسسات التجارية ورجال األعمال 

 .(99)وغيرىم لمتجارة اإللكترونية
ومع أن التجارة اإللكترونية قد تواجو عددًا من التحديات التي ذكرناىا      

يث من قبل الدول والمنظمات الدولية ذات العالقة سابقًا، فأن ىناك سعي حث
لتجاوزىا، نظرًا لما تتمتع بو التجارة اإللكترونية من مزايا ميمة يمكن أن 

 تعبر عن أىميتيا االقتصادية والتي يمكن إجماليا بما يأتي:
جراء عمميات تبادل  .9 سيولة الوصول الى األسواق العالمية المختمفة، وا 

يدة والتي يمكن تسويقيا بين أطراف متعددة، مثل السمع والخدمات الجد
خدمات التعميم والتدريب والمنتجات االستثمارية المتنوعة، بما يجعل أكثر 

 فاعمية ويحقق أرباحًا أكثر. 
في وقت واحد،  (95)إمكانية مقارنة األسعار التي تقدميا عدة شركات .5

دين أو المستيمكين وُيترك أمر االختيار والمفاضمة فيما بينيا الى المستور 
 دون أي ضغوط أو تأثيرات سمبية.

تعزيز الشفافية االقتصادية في األسواق، والتي يمكن أن تتم عن طريق  .3
عرض مجموعة من )الكاتالوجات( عمى الخط، توضح أنواع السمع 

ا، وكل ما يحتاجو المشتري من معمومات عن إنتاجي ئوأسعارىا ومناش
 السمع التي ينوي شراءىا أو التعامل بيا.

اختصار الوقت والجيد الذي تستغرقو المعامالت، وبحسب الشركة  .4
(، يمكن IDCاالستشارية في صناعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )

ف لعدم الكفاءة المتعمق بالوصول الى الوثائق أن يكمف مؤسسة توظ
( مميون دوالر في العام، نظرًا الى 505( عامل معرفة تقريبًا     )922)
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أن العاممين يضيعون ما يعادل ثالث ساعات يوميًا في التفتيش عن 
 .(93)المعامالت

تقصير المسافات الجغرافية وتجاوز الحدود السياسية من خالل سرعة  .5
شركاء الحصول عمى اكبر قدر ممكن من المعمومات والمنتجات وال

المحتممين، بما يؤمن توفير السمع والخدمات بسرعة، ويؤدي الى تواصل 
 فعال مع الشركات والعمالء.

انخفاض تكاليف السفر أو إلغاءىا، ومن ثم فأن ىذا يساىم في تخفيض  .6
كمفة المبادالت التجارية بما يؤثر ايجابيًا عمى أسعار السمع المتداولة 

 افسة.بحيث يجعميا اكثر قدرة عمى المن

توفر التجارة اإللكترونية فرصة لحرية االختيار من خالل مختمف أنواع  .7
المحالت عمى اإلنترنت، عالوة عمى ذلك فيي تزود الزبائن بالمعمومات 
الكاممة عن المنتجات، ويتم ذلك دون ضغوط من الباعة وبذلك فيي 

 . (94)توفر خدمات أفضل لمزبائن وتستحوذ عمى رضاىم

ل جديدة وبالتالي تعظيم األرباح التي ستنعكس عمى إيجاد مصادر دخ .8
 استمرارية المبادالت التجارية وزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو.

التعريف بالمنتجات المحمية من حيث أنواعيا وجودتيا بما يؤمن إيجاد  .9
أسواق جديدة، وىذه العممية تدعم إنعاش االقتصاد، وبذلك تكون التجارة 

 النية لمصناعة المحمية بأقل التكاليف.اإللكترونية نافذة إع

إلغاء الحواجز الجمركية التقميدية، السيما في مجاليا اإلداري الروتيني  .92
 بما يؤمن وصول السمع والخدمات بانسيابية ودون تأخير.

تطوير األداء التجاري والخدمي من خالل إيجاد وسائل اتجار توافق  .99
 مستيمكين معًا.    عصر المعمومات وتمبي خيارات المنتجين وال
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تسييل الولوج الى االقتصاد المبني عمى المعرفة، وتعبيد الطريق أمام  .95
الوطنية لالندماج باالقتصاد العالمي لالستفادة من الفرص  تاالقتصاديا

 االقتصادية التي يتيحيا.

ىثالثًاى/ىالتجربةىالدولوةىوالعربوةىفيىمجالىالتجارةىاإللكترونوة
المتسارعة القائمة عمى تكنولوجي المعمومات،  في ضوء التطورات     

جراء  صارت الدول في سباق مع الزمن من أجل االبتكار والتجديد وا 
اإلصالحات الييكمية التي تتناسب وىذه التطورات، واكتسبت الكثير من ىذه 
الدول تجارب عممية وممموسة يشار ليا بالبنان، يمكن االستفادة من 

 تمفة.مضامينيا وتوجياتيا المخ
ى.ىالتجربةىالدولوة1

ما يؤكد تزايد االىتمام بالتجارة اإللكترونية، قيام العديد من الدول بوضع      
أطر قانونية تحكم ىذه التجارة، وفي ىذا السياق، قامت الواليات المتحدة في 

، بوضع إطار عام لمتجارة عبر اإلنترنت، شمل جميع الجوانب 9997عام 
 :(95)ا وشممت موضوعات منياالفنية وغير الفنية لي

شطب الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل لمسمع  .أ 
 المتبادلة من خالليا.

 تنظيم أساليب الدفع الكترونيًا. .ب 

 حماية الممكية الفكرية وحقوق النشر. .ج 
 ضمان السرعة. .د 
 ضمان األمن. .ه 
 خمق المعايير الفنية لمتجارة اإللكترونية. .و 

جارة العالمية، أن ال تفرض الدول األعضاء وقد أوجبت منظمة الت     
رسومًا جمركية عمى االتصاالت اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت، كما ىو 
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الحال في عدم فرضيا ىذه الرسوم عمى المكالمات الياتفية أو رسائل الفاكس 
 أو البريد اإللكتروني أو أجزاء الحاسوب عندما تعبر الحدود.

 Worldعالمية لحقوق الممكية الفكرية )كما قامت المنظمة ال     

Intellectual Property Orgnization بتعديل قوانينيا من خالل ،)
تضمينيا قوانين تتعمق بتأطير التجارة اإللكترونية في لوائحيا واتفاقياتيا 

(TRIPSلناحية الممكية الفكرية وحقوق النشر والتوزيع )(96). 
تقارير المؤسسات البحثية التي ُتعنى ويظير من واقع سوق التقنية و      

بالنشاطات المالية عمى اإلنترنت حصول زيادة كبيرة في المجوء الى التجارة 
( الشييرة في عالم الحاسوب، حققت زيادة DELLاإللكترونية، فشركة   )

وبمغت الزيادة بمعدل  9998كبيرة في مبيعاتيا، حيث تضاعفت في عام 
، بمغت الزيادة 9999وفي الربع األول من عام ( مميون دوالر يوميًا، 94)

( مميون دوالر دوالر خالل 505( مميون يوميًا بمبمغ إجمالي )99بمعدل )
، (97)9999( مميون دوالر نياية 32الربع األول فقط، في حين بمغت )

مبيعات عمى  9999( خالل الربع األول لعام Travelecityوحققت شركة )
%( عن مقدار 956والر بنسبة زيادة تبمغ )( مميون د958الخط بمغت )

 .9998المبيعات في نفس الفترة من عام 
أما إذا أخذنا حجم صادرات التجارة اإللكترونية، فأن كندا تحتل المرتبة      

%(، تتبعيا دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي بـ 83األولى بنسبة )
بتيا سالواليات المتحدة فال تبمغ ن%(، أما 66%(، فاستراليا ونيوزيمندا بـ )79)
%( من مجموع التجارة اإللكترونية، إذ أن األكثرية الساحقة من 92)

 المبادالت تم داخميا.
ى.ىالتجربةىالعربوة2
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عمى المستوى العربي، تواجو التجارة اإللكترونية ثالث تحديات أساسية      
 :(98)ىي
وادر البشرية في حقل متطمبات الُبنى التحتية الذي يتصل بتطوير الك . أ

المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات إدارة مشاريع المعموماتية في 
 القطاعين العام والخاص وسالمة التعامل مع لغتيا ومتطمباتيا.

تحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع، وىو تحد ذو  . ب
 طبيعة تنظيمية.

القدرة التنافسية، وىو تحد يتصل جـ. تحديات التميز واالستمرارية و 
 Businessباألعمال أو عمى نحو أدق بمفيوم تطوير األعمال )

Development .) 
وعمى الرغم من ىذه التحديات فأن عددًا كبيرًا من قطاعات األعمال في      

العديد من الدول العربية قد اكتسب موقعًا أو وجودًا عمى اإلنترنت، وان نسبة 
جارة اإللكترونية قائمة عمى معامالت بين قطاع األعمال كبيرة من الت

والمستيمكين، مع سيطرة قطاعات األعمال األجنبية عمى السوق العربية في 
مجال اإللكترونيات، وتشير البيانات المتاحة الى أن حجم التجارة اإللكترونية 

 .(99)( مميون دوالر922، بمغ نحو )9999في الدول العربية في عام 
أما عمى صعيد الدول العربية منفردة، فعمى سبيل المثال، تبذل كل من      

مصر واإلمارات جيودًا أولية ال تزال في بدايتيا، تستيدف ترويج التجارة 
اإللكترونية، حيث بدأت مصر مبادرة في ىذا المجال تقودىا اىتمامات 

وبالمثل  القطاع الخاص لتعزيز نصيبيا في التجارة اإللكترونية العالمية،
اتخذت مدينة دبي لإلنترنت في اإلمارات خطوات كبيرة بيدف تشجيع 
مجموعة من مشاريع التجارة اإللكترونية، الن القصد من مدينة دبي ىذه 
أساسًا ىو توفير بيئة تؤدي الى تطوير المشاريع، وتشمل الكيانات التي يتم 
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واألعمال القائمة تشجيعيا لالنضمام الى تمك المدينة المؤسسات الصناعية، 
عمى الوب، والشركات التي تشارك في تقديم مجموعة متنوعة من الوظائف 

 .(52)الخمفية والخدمات الداعمة
وتشير المؤشرات المتصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أن كثافة      

%( في دبي، وىي أعمى من المتوسط 92اليواتف الخموية قد بمغت نسبتيا )
%(، وىي أعمى منيا 39غربية، كما بمغت نسبة دخول اإلنترنت )في أوربا ال

في سائر الدول النامية، كما بمغ اإلنفاق عمى تكنولوجيا المعمومات 
 .(59)%( من الناتج المحمي اإلجمالي507واالتصاالت )

وفي السعودية وبغية مواكبة التطورات اإليجابية وافق مجمس الوزراء      
دائمة في وزارة التجارة تضم ممثمين من الجيات عمى تشكيل لجنة فنية 

الرسمية المعنية بيدف متابعة التطورات في ميدان التجارة اإللكترونية 
والتنسيق فيما بينيا إليجاد البيئة المواتية لمتعامل مع متطمباتيا السموكية 
والقانونية وتقدير احتياجاتيا من الخدمات والبنية األساسية لالتصاالت 

ة التطورات وتعزيز قدرة االقتصاد الوطني عمى التعامل معيا بمرونة لمواكب
 وكفاءة.
أما في األردن، فأن قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لو      

مساىمات واضحة وممموسة في الناتج المحمي اإلجمالي، فقد كانت القيمة 
( 90464المضافة اإلجمالية لالستشارات والتمويل في مجال البرمجيات )

( مميون دوالر 990575مميون دوالر، ولمبيعات الحاسوب بالتجزئة   )
( مميون دوالر، وكانت 5980692ولخدمات االتصاالت السمكية والالسمكية )

نسبة مساىمة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الناتج المحمي اإلجمالي 
(506)%(55). 
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التجارة اإللكترونية في البيئة أن نسبة تزايد أنشطة  توتظير الدراسا     
العربية تزداد عمى نحو متسارع يصعب رصده، والتنبؤات تشير الى أن كل 

( جيات عربية تستحدث موقعًا عمى اإلنترنت، تضيف 92( من أصل )7)
عالمية وخدماتية تقع ضمن نطاق  تضمن خدما الموقع نشاطات تسويقية وا 

 .(53)ومفيوم التجارة اإللكترونية
ى/ىإمكانوةىتطبوقىالتجارةىاإللكترونوةىفيىالعراقىىىرابعًا 

بناءًا عمى ما تقدم، من أىمية اقتصادية لمتجارة اإللكترونية، وفي ضوء      
التجربة الدولية والعربية في ىذا المجال، نجد أن الكثير من الدول تحث 
خطاىا مسرعة صوب آفاق العمم الرحبة واالستفادة من مزايا تكنولوجيا 

عمومات والثورة اليائمة التي أحدثتيا في المعمومات واالتصاالت. والحق الم
يقال ال يمكن لدولة في ىذا العالم أن تعيش في اقتصاد مغمق، وفي عزلة 
عن ما يجري حوليا من متغيرات ستأثر في مسار توجياتيا االقتصادية 

 واالجتماعية، بل وحتى السياسية عاجاًل كان ذلك أم آجاًل.
أخيرًا، ماذا عن العراق في ىذا المجال؟ سؤال نجده مشروعًا لمناقشة و      

مدى إمكانية تطبيق التجارة اإللكترونية فيو وسبل إنجاحيا، والبدء ىنا 
 سيكون عن طريق ثالثة أسئمة نراىا متسمسمة، تجري اإلجابة عنيا تباعًا.
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ى9 ىتطبو. ىرلى ىمذجع ىرامل ىالمجتمعي ىوالوري ىاالقتصادي ىالواقع قىهل
ىالتجارةىاإللكترونوة؟ى

من الممكن القول أن العراق بعد الحروب التي خاضيا، والحصار      
االقتصادي الذي ُفرض عميو بموجب القرارات الدولية، وسوء إدارة اقتصاده، 
فانو اليوم من الدول الميمشة اقتصاديًا، فقد استنزفت موارده بشكل واضح، 

لحروب والتخريب الذي طال أغمب وتعطمت قطاعاتو عن اإلنتاج بفعل ا
( 958مؤسسات الدولة ومشاريع القطاع الخاص، عندما تعرضت اكثر من )

( شركة 995شركة أو مؤسسة الى التخريب والتدمير من أصل     )
حكومية، وما تبقى منيا توقف عن العمل واإلنتاج جراء نقص الطاقة وسوء 

 األوضاع األمنية.
تبق سوى القطاع النفطي كأىم مصدر لإليرادات وفي حقيقة األمر لم ي     

، وعندما سعت 5227العامة، وقد أعمنت وزارة النفط في شباط من عام 
، الى تنويع مصادر اإليرادات العامة، 5226الموازنة الفيدرالية لمعراق لعام 

فشمت في مسعاىا ىذا بدليل بقاء مصادر اإليرادات عمى حاليا في الموازنة 
، وبقى اعتمادىا عمى العوائد النفطية كأىم مصدر ليذه 5227عام الفيدرالية ل

 %(.99089اإليرادات بنسبة )
وفي الوقت الذي يسعى فيو العراق لالنضمام الى منظمة التجارة      

العالمية، فأنو قام عن طريق وزارة المالية بزيادة الرسوم الجمركية )رسم إعادة 
مخترقًا بذلك اتفاقية المنظمة %(، 92%( الى )5أعمار العراق( من )

 %(.5المذكورة التي وحدت الرسوم الجمركية وجعمتيا )
لقد انعكس الواقع االقتصادي عمى المجتمع مباشرة، فازدادت مشكمة      

%( من القوى العاممة، واصبح الفقر من سماتو، 42البطالة الى اكثر من )
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، من 5227اط / فبراير بعد تأكيد األمم المتحدة في آخر تقرير ليا في شب
 ( سكان العراق ىم تحت خط الفقر.9/3أن )
من ناحية الوعي المجتمعي، فأنو ال يزال قاصرًا عن متابعة اىتماماتو      

المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات، بل وحتى االتصاالت، بدءًا من أىميتيا، 
أن المجتمع مرورًا باستخداماتيا، وصواًل الى كيفية االستفادة منيا، صحيح 

دخل اليوم عصر االتصاالت من خالل )الياتف الخموي واإلنترنت(، إال أن 
الخدمات المقدمة لو لم ترق الى المستوى المطموب، وال تزال الكثير من مدن 
العراق وأحياءىا تعاني من نقص في خدمة االتصاالت )الياتف األرضي( 

 نترنت.الذي يرتبط بو جياز الحاسوب لمدخول الى شبكة اإل
بال أدنى شك، أن ذلك كمو لن يساعد العراق عمى دخول عصر      

تكنولوجيا المعمومات ولن يعبد أولي خطواتو في فضاء التجارة اإللكترونية، 
النو ال يقدم دعمًا في انتشار استخدام الحاسوب ومتابعة تطوراتو كما ينبغي 

ول أن العراق لم بما يؤدي الى دخول عالم المعرفة، وعمى ذلك، يمكن الق
يدخل بعد بشكل جدي وموضوعي في مجال ىذه التجارة بسبب ظروفو 
االقتصادية وعدم اكتمال وعي مجتمعو بيكذا متغيرات لم يكن مستعدًا 

 لمتعامل معيا.
ومع كل ذلك، فأن العراق يمكن أن يكون سوقًا واعدًا لتكنولوجيا      

ب واليواتف الخموية المعمومات واالتصاالت في مجال أجيزة الحاسو 
واإلنترنت التي دخمتو حديثًا مع المتغيرات السياسية واالقتصادية الجديدة، 
ألنيا صارت اليوم تفتح نوافذًا لممستقبل وتساعد عمى االندماج االقتصادي، 

 عالوة عمى كونيا تكنولوجيا نظيفة حيث ال تخمف أي عوامل تموث البيئة.
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ىجارةىاإللكترونوةىفيىالعراق؟ىىىىى.ىماىهيىموجباتىاالهتمامىبالت2
 اإلجابة عمى ىذا السؤال يمكن إدراجيا عمى النحو اآلتي:      
االستفادة من المزايا التي تتمتع بيا التجارة اإللكترونية من تسييل  . أ

المبادالت التجارية وخفض التكاليف وتقصير المسافات وتحقيق 
 األرباح وغيرىا.

 العراقية وتعزيز قدراتيا التنافسية.التعريف مستقباًل بالمنتجات  . ب

جـ. العمل عمى تنوع مصادر االستيرادات والبحث عن أسواق لمصادرات 
من خالل تنوع األسواق التي يتيح التعرف عمييا شفافية التعامل من 

 خالل التجارة اإللكترونية.
د. محاولة تنويع مصادر اإليرادات التي تعد ضرورية جدًا في ىذه 

مراحل الالحقة، جراء ظروف العراق الراىنة ومحدودية المرحمة وال
 مصادر إيراداتو التي تقتصر عمى العوائد النفطية.

ىـ. إتاحة الفرصة أمام االقتصاد العراقي لالندماج باالقتصاد العالمي 
 واالستفادة من فرصو في إنعاش االقتصاد العراقي وتطويره.

 ئتيا لمدخول في عالم المعرفة.و. تطوير الميارات الفنية والتنظيمية وتيي
 ز. خمق فرص العمل ذات الميارات الخاصة التي تقوم عمى المعرفة.

ح. مواكبة التغيرات والتطورات التي تحصل في مجاالت االقتصاد 
 واإلدارة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

ى.ىهلىهناكىتحدواتىتواجهىالتجارةىاإللكترونوةىفيىالعراق؟3
ك تحديات، وىي في أغمبيا ال تخرج عن إطار التحديات التي نعم ىنا     

تواجو التجارة اإللكترونية عمى المستوى العربي، مع اإلشارة الى بعض 
يمكن إجمال ىذه التحديات  -عمى العموم–المالمح الخاصة بالعراق، ولكن 

 -عمى النحو اآلتي:
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 .عدم اكتمال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعمومات . أ
عدم وجود اإلطار القانوني الذي يوصف ىذه التجارة ويضع الضوابط  . ب

القانونية التي تسيل انسيابيتيا وتمنع أعمال أو جرائم القرصنة عمييا، 
 وينظم أعماليا.

جـ. عدم اكتمال اإلطار المؤسساتي عمى الرغم من استحداث وزارة العموم 
 والتكنولوجيا.

يفقد العراق جانبًا من إيراداتو  د. وجود فرصة التيرب الضريبي، مما
 العامة.

ىـ. ضعف السيطرة عمى أمنية المعمومات وسالمتيا، وكذلك عممية الدفع 
 لتسييل المبادالت أو التعامالت التجارية.

و. ضعف الوعي بأىمية الحاسوب والوب والبريد اإللكتروني 
 واستخداماتيا المتعددة.

القتصادية واألمنية، الذي ز. ضعف االستقرار بجوانبو السياسية وا
ينعكس سمبيًا عمى بيئة األعمال، السيما في القطاع الخاص وحتى 

 عمى توجيات المستيمكين.
ح. ضعف القدرة التنافسية لممنتجات المحمية مقارنة مع المنتجات 

 األجنبية.
ط. الفساد اإلداري والمالي الذي يبدد موارد العراق ويدفع الى عزوف 

يع الخاصة عن االستثمار فيو بعد أن صار العراق الشركات والمشار 
 في المراتب المتقدمة من بين الدول األكثر فسادًا في العالم.
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ىخامدًاى/ىمقترحاتىأولوةىالنجاحىالتطبوق
في الختام يقدم البحث مجموعة من المقترحات كتوصيات يمكن      

اإللكترونية  التذكير بيا واالستفادة منيا النجاح تطبيق العمل بالتجارة
 -منيا:

ضرورة اختيار إدارة رشيدة تتحمل مسؤولية إدارة ىذه التجارة من خالل  .9
متابعة تطوراتيا ووضع السبل واألسس النجاحيا وىو ما يقع ضمن 

 اإلطار المؤسسي المطموب.

عمى وزارة العموم والتكنولوجيا أن تأخذ الدور الريادي في ىذا المجال  .5
وتخصصيا، ثم أنيا تضم كفاءات  الياتيألنو من ضمن مجاالت مسؤو 

عممية متميزة ، وعمييا التنسيق مع وزارة التجارة والجياز المركزي 
 لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات في ىذا الشأن.

سن القوانين والتشريعات الخاصة بيا والمتعمقة بالضرائب والرسوم  .3
 الجمركية والحد من دخول العابثين عمى المواقع والشبكة.

عزيز التعاون الدولي والدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية وجماعية في ت .4
 ىذا المجال.

تنظيم الدورات التأىيمية لرجال األعمال في القطاع الخاص ومنتسبي  .5
القطاع العام من قبل وزارة التجارة ووزارة العموم والتكنولوجيا وغيرىا 

 من المؤسسات الحكومية والعممية.

دة وعيو لمتعامل مع المتغيرات الجديدة، ويقع عبء تييئة المجتمع وزيا .6
 المسؤولية ىنا عمى مؤسسات المجتمع المدني.

ضرورة وجود محكمة تنحصر مسؤولياتيا في النظر بالقضايا  .7
 التجارية.
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تييئة الكوادر الوظيفية المتخصصة في مؤسسات الدولة في ىذا  .8
دات العممية الى المجال من خالل الدورات التأىيمية والبعثات أو اإلفا

الخارج لالستفادة من تجارب الدول األخرى والمنظمات الدولية 
 المتخصصة في ىذا المجال.

ينبغي أن يكون لوسائل اإلعالم المختمفة دور متميز لتوعية المجتمع  .9
والتعريف بأىمية التجارة اإللكترونية ودورىا في المتغيرات االقتصادية 

 الحديثة.
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ىالمصادرىوالكوامش
ير بمقاسم وطوباش عمي، طبيعة التجارة اإللكترونية وتطبيقاتيا زا .9

 (.75، ص)5223(، 588المتعددة، مجمة المستقبل العربي، العدد )
من قبل قسم  9969كان اليدف من إنشاء شبكة اإلنترنت في عام  .5

الدفاع األمريكي، ىو ربط حواسيب اإلدارة األمريكية بالشبكة الرئيسة. 
، 9983ت أولى أشكال النشر، ثم في عام ، ظير 9976وفي عام 

( الخاصة بقسم الدفاع لمربط ARPANETظيرت شبكة أربانت   )
بين مراكز البحوث األمريكية ضمانًا الستمرار التواصل بين العمماء 
ومتخذي القرار السياسي والعسكري في حالة حدوث ضربة سوفيتية 

 نووية مفاجأة.

 .http://www.itep.aeشبكة االنترنت          .3

 (.75زاير بمقاسم وطوباش عمي، المصدر السابق، ص) .4

 http://www.ongelfire.comشبكة اإلنترنت         .5

 .http://www.madmoc.comشبكة اإلنترنت         .6

(، 947، سمسمة عالم المعرفة )د. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسيا .7
 (.59، ص)9992الكويت، 

، نحو مجتمع متكامل قائم عمى المعرفة في الدول العربية: اأال سكو  .8
، 5225االستراتيجيات وطرائق التطبيق، األمم المتحدة، نيويورك، 

 (.4ص)

عاطف عبد اهلل قبرصي، التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة:  .9
، نيويورك، اسمة دراسات التنمية البشرية، أال سكو التحدي العربي، سم

 (.99، ص      )5222

http://www.itep.ae/
http://www.madmoc.com/
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ثائر محمود رشيد العاني، وميس صاحب عبد الوىاب، التجارة  .92
اإللكترونية أداة لممنافسة الدولية في األسواق العالمية، مجمة دراسات 

، 5225(، السنة الرابعة، 95اقتصادية، بيت الحكمة، العدد )
 (.97ص)

، مسح لمتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة أال اأال سكو  .99
 (.925، ص)5222، األمم المتحدة، نيويورك، 9999-9998  اسكو 

 .http://www.ecommercetechndogy.orgاإلنترنت    شبكة .95

في قطاعات مركزية ، منيجية إدارة المعرفة: مقارنة تجريبية اأال سكو  .93
، 5224األعضاء، األمم المتحدة، نيويورك،  افي دول أال سكو 

 (.45ص)

 .  arab.com4http://www.cشبكة اإلنترنت    .94

 (.925ثائر محمود رشيد العاني...، المصدر السابق، ص) .95

 (.925المصدر السابق، ص) .96

 .http://www.opendirectorysite.infoشبكة اإلنترنت    .97

 المصدر السابق. .98

، التكنولوجيا الجديدة لتعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية في اأال سكو  .99
 (.75، ص)5223قطاعات مختارة، األمم المتحدة، نيويورك، 

 (.74المصدر السابق، ص) .52

 (.57، نحو مجتمع معرفي...، المصدر السابق، ص)اأال سكو  .59

، مجتمع المعمومات في المممكة األردنية الياشمية، األمم اأال سكو  .55
 (.5، ص)5223المتحدة، نيويورك، 

 ، المصدر السابق.www.opendirectorsite.info اإلنترنتشبكة  .53
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