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 واقع التجارة االلكترونیة في الدول العربیة والعراق
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 الملخص

التج��ارة االلكترونی��ة واح��دة من ثم��ار التطورات والمتغیرات التكنولوجی��ا والمعلوم��اتی��ة التي یش������ھ��دھ��ا الع��الم       
ومنھا الدول ،المعاص��ر والمفتاح الرئیس��ي للتحول الى االقتص��اد الرقمي والمعلوماتي الذي تس��عى كافة الدول لبلوغھ 

و بك��اف��ة االمك��ان��ات ،ض تجرب��ة التج��ارة االلكترونی��ة العربی��ة التي تعم��ل ج��اھ��دة لالنتق��ال الواقعي والملموس لخو
ان اعداد ،الس����یما في ھذا المیدانوالمؤھالت المادیة والبش����ریة التي تتمتع بھا لتص����بح اكثر جاھزیة وقوة تنافس����یة 

مس��تخدمي االنترنیت في الدول العربیة في تزاید مس��تمر ،عالوة على االنتش��ار الواس��ع لش��بكات االنترنیت ذات النطاق 
خاض������ت تجربة التجارة االلكترونیة وحققت علیھ فقد تناولت ھذه الدراس������ة واقع بعض الدول العربیة التي ،العریض 

في مبیعات التجارة  معدالت النمو الس�����نوي ارتفاع تص�����نیفات عالمیة متقدمة حس�����ب تقاریر االمم المتحدة  من حیث
تحدیات ذو طبیعة ومنھا من التحدیات التي تعترض تعبید خطواتھا  العدیدلكن تبقى تلك الدول تواجھ االلكترونیة ،

تنقیة تتعلق بتطویر البنى التحتیة وقطاع االتص�������االت وتكنولوجیا بجمیع مكوناتھ المادیة والبش������ریة والمعلوماتیة 
ت ذاتھ على توفیر ،واخرى تتعلق باالطر والتشریعات القانونیة التي تحكم وتنظم المعامالت االلكترونیة وتعمل في الوق

 . واالستمراریة بالقدرة والتنافسیةالحمایة والثقة للمتعاملین في حقل التجارة االلكترونیة اما التحدي االخیر فیتعلق 

The Reality of Electronic commerce in the Arab countries and Iraq 

Abstract 

E-commerce is one of the fruits of developments and changes in technology and 
information in the contemporary world and the main key to the transformation of the 
digital and information economy, which all countries seek to achieve, including Arab 
countries that are working hard to move the real and tangible to experience the 
electronic commerce, and all the potential and physical and human qualifications to 
become more And the competitive edge in this field, especially as the number of 
Internet users in the Arab countries is increasing, as well as the wide spread of 
broadband Internet networks, The study of the reality of some Arab countries that 
have experienced the e-commerce and achieved rankings of global advanced according 
to the reports of the United Nations in terms of high rates of growth in annual sales of 
electronic commerce, but these countries are facing many of the challenges to solidify 
their steps, including challenges of a nature of purification related to the development 
of infrastructure And the communications and technology sector with all its physical, 
human and information components, and other related to the tires and legal 
legislations that govern and regulate electronic transactions and at the same time to 
provide protection and confidence to the customers in the field of electronic commerce 
The final challenge is capacity and competitiveness. 
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 المقدمة

العالم في ظل  شھدهتجارة االلكترونیة احدى ابرز نتاجات التطور التكنولوجي والرقمي الذي تعد ال
ترتب على ھذا التطور انبثاق الثورة الصناعیة الثالثة التي اجتاحت العالم و.تطورات العالمیة المعاصره ال

  .بعد الثورة الزراعیة والصناعیة التي مرت بھا البشریة على مدى االزمان 

اعداد  زیادةو االنتشارالواسع لشبكة االنترنیت علىفقد عملت ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
الغاء القیود والحواجر المفروضة تقریب المسافات و  الىلعالم مما ادى ذلك مستخدمي االنترنیت حول ا

 الخاصة بمنتج معین وسھولھ الحصول على المعلومات  بیع وشراء السلع والخدمات محلیا ودولیاعلى 
واتساع االسواق مما ساعد على تبلور مفھوم التجارة االلكترونیة ،  التعرف علیھایرغب المستھلك  التيو

اذ اصبح بامكان اي شخص التسوق عن طریق االنترنیت من خالل تصفح المواقع االلكترونیة التي 
 .والخدمھ منھا ایرغب في انتقاء السلعة 

 اھمیة البحث:

ان التطور التكنولوجي والرقمي الذي شھده العالم في مجال المعلومات واالتصاالت كانت لھ العدید من 
النتاجات ومنھا التجارة االلكترونیة التي الحت بوادرھا في االفق ،علیھ البد من وفقة اقتصادیة 

ارة االلكترونیة في مع اشارة موجزة عن التجالعالم العربي في  التجارة االلكترونیةواقع الستعراض 
 .العراق

 البحث: ھدف
واقع التجارة االلكترونیة في مجموعة مختارة من الدول العربیة على االطالع یتجسد ھدف البحث في 

في ظل التجارة االلكترونیة وامكانیة لھذه الدول والوقوف على ابرز النتاجات المتحققة ومنھا العراق 
 . ة من تجاربھا في ھذا المجالاالستفاد

 فرضیة البحث:
ینطلق البحث من فرضیھ مفادھا ان التجارة االلكترونیة تساھم في رفد اقتصاد البلد واحداث تطورات 

 .عند توفر المقومات االساسیة لھا كبیر في العدید من مرافق الحیاة االقتصادیة

 مشكلة البحث:
التحدیات والصعوبات التي ھ العدید من ھان توسع التجارة االلكترونیة وانتشارھا محلیا ودولیاً بات یواج

 للوصول الیھا.االقتصادیة التي یسعى كل بلد  الھدافتقف حائال في طریق تحقیق ا

 مدخل للتجارة االلكترونیة
ان التقدم العلمي الذي احرزه العالم في مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وحدوث الثورة 

لمجال االقتصادي من خالل توسیع االسواق وزیادة حجم التبادل المعلوماتیة التي ظھرت بوادرھا في ا
االقتصادي ،حیث اصبح العالم اشبھ بسوق الكترونیة مفتوحھ امام الجمیع لغرض التنافس وتبادل السلع 

 والخدمات بموجب وسائل االتصال الحدیثة كل ھذا ظھره من خالل التجارة االلكترونیة .
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ونتیجھ لالوضاع االقتصادیة التي یشھدھا العالم اصبحت التجارة االلكترونیة حاجة ملحة تفرض وجودھا 
على جمیع االقتصادات العالمیة من اجل تطویر قطاعاتھا االنتاجیة والخدمیة وزیادة مساھمتھا بالتجارة 

 وبالتالي زیادة فرص النمو االقتصادي.الخارجیة لكل بلد 

: بھ منظمة التجارة العالمیة منظمةحسب التعریف الذي ى تعریف التجارة االلكترونیة ویمكن التطرق ال
خالل استخدام بانھا العملیة التي تھدف الى انتاج السلع والخدمات وتوزیعھا وتسویقھا وبیعھا وتسلیمھا من 

  [1].الوسائل االلكترونیة

لیة التي یتم من خاللھا توفیر المعلومات وفرص العمل والقیام موتعرف التجارة االلكترونیة بانھا الع
 .]2[بالتعامالت الخاصة بالسلع والخدمات عن طریق االنترنیت وبشكل فوري 

كذلك تعرف التجارة االلكترونیة بانھا جمیع العملیات التجاریة التي یستخدم فیھا االفراد الوسائل 
 .]3[ كلي او جزئي االلكترونیة سواء تمت تلك العملیات بشكل

ویمكن ان نستلخص من خالل التعاریف السابقة بان التجارة االلكترونیة ثشمل كافة العملیات بیع او 
شراء او تسویق للسلع والخدمات التي تتم من خالل استخدام شبكة االنترنیت ووسائل دفع االلكترونیة. 

یب وجود وسائل الدفع االلكترونیة التي نالحظ ان اغلب التعاریف تركزعلى وجود شبكة االنترنیت وتغ
 تعد العنصر المكمل للتجارة االلكترونیة بمفھومھا الشامل.

 التجارة االلكترونیة انماط
ظھرت عدة انماط للتجارة االلكترونیة نتیجة لالنتشار الواسع للشبكة االنترنیت وزیادة عدد المستخدمین 

 ومن ھذه االنماط االتي: االلكترونیة مما انعكس ذلك على نشوء انماط جدیدة للتجارة

ویرمز لھا   (Business to consumer)التجارة االلكترونیة بین وحدات االعمال والمستھلك  -1
(B2C) ویعد ھذا النمط من اوسع انماط التجارة االلكترونیة انتشاراً وفي تقدم متسارع مقارنة

 مع االنماط االخرى.
 اویرمزلھ  (Business to Business)عمال فیما بینھا التجارة االلكترونیة بین وحدات اال -2

(B2B)  ویعتبرھذا النمط ویشمل ھذا النمط التبادالت التجاریة بین وحدات االعمال فیما بینھا
 .من اكثر االنماط شیوعاً اذ تتم جمیع المعامالت التجاریة بما فیھا تبادل الوثائق الكترونیاً 

ویرمز لھا )  to consumer consumer(ومستھلك اخرالتجارة االلكترونیة بین مستھلك  -3
)C2C كما ھو الحال في مجال بیع ) وتشمل التبادالت التجاریة بین المستھلكین بعضھم البعض

 .وشراء السیارات الكترونیا من خالل االسواق المفتوحة
لھا ویرمز  )consumer to Business(ووحدات االعمال التجارة االلكترونیة بین المستھلك  -4

)C2B. ( 
ویرمز لھا  Government To Consumer) (التجارة االلكترونیة بین الحكومة والمستھلك  -5

)G2C. ( 
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ویرمز  Business To Government ) (التجارة االلكترونیة بین وحدات االعمال والحكومة -6
 ) .B2Gلھا (

ویرمز لھا )  consumer To Government(والحكومة  التجارة االلكترونیة بین المستھلك -7
)C2G(. 

ویرمز لھا  ) Government  To Government( التجارة االلكترونیة بین الحكومات  -8
)G2G(. 

) ویرمز لھا Government to Businessالتجارة االلكترونیة بین الحكومة والشركات ( -9
)G2B.( 

وھناك انواع اخرى مثل التجارة االلكترونیة الجوالة التي تتم من خالل ربط الھاتف النقال بشبكة 

المعلومات الدولیة حیث یستطیع الشخص اجراء بعض المعلومات من خاللھا مثل حجوزات 

في الیابان وبعض دول اوربا، الطیران او االطالع على اسوق االوراق المالیة وینتشر ھذا النوع 

ناك نوع اخر ھو التجارة االلكترونیة غیر الربحیة التي تقوم بھا الجھات الغیر ھادفة للربح وھ

 .4] [مثل الھیئات البحثیة و المؤسسات الدینیة

 الفرق بین التجارة االلكترونیة والتجارة التقلیدیة

مالن على تقدیم والتجارة االلكترونیة حیث كالھما یع التقلیدیةلیس ھناك فروق جوھریة بین التجارة 
السلع والخدمات لكن بنمط خاص،علیھ یمكن القول ان التجارة االلكترونیة ھي صیغة محدثة للتجارة 

 ،التجارةالتقلیدیة طریق التي تقف حائالً في التقلیدیة باطارتكنولوجي متجددتعمل على تخطي العقبات
 : 5] [ومن ھنا البد من وفقھ الستعراض ابرز نقاط االختالف بینھما من خالل الجدول االتي

 ) یوضح الفرق بین التجارة التقلیدیة والتجارة االلكترونیة1جدول رقم (

 التجارة االلكترونیة  التجارة التقلیدیة
 ر وایدي عاملة كثیرةالتحتاج الى راس مال كبی تحتاج الى راس مال كبیر وایدي عاملة كثیرة  -1
فتح  التوسع او تحتاج الى قوانین وتشریعات في -2

 اسواق جدیدة وانتشارھا سواء محلیاً او دولیاً 
 

التحتاج الى قوانین وتشریعات في فتح اسواق جدیدة وانتشارھا 
 ً على الرغم من الجھود الدولیة الرامیة الى  سواء محلیاً او دولیا

 وجود تشریعات وقوانین تحمي المتعاملین مع التجارة االلكترونیة 
حیث تكون االسواق االلكترونیة  غیرمقیدة بزمان ومكان معیین مقیدة بزمان ومكان معیین -3

 على مدار الیوم مفتوحة بشكل دائم
تحتاج الى المزید من الوقت والجھد للحصول على  -4

او الخدمة حیث المعلومات الخاصھ بالسلعة 
 التواجد الكبیر للسجالت والمستندات الورقیة 

التحتاج الى المزید من الوقت والجھد للحص������ول على المعلومات 
حیث یمكن للمستھلك الحصول على المعلومات الخاصھ بالسلعة ، 

 بھاع الخاص من خالل تصفح الموق
والصكوك  وسائل الدفع الكترونیة بواسطة النقود االلكرونیة  وسائل الدفع یدویھ وھي الصكوك والحوالت  -5

 االلكترونیة
  اكثر عرضھ للقرصنھ االلكترونیة اقل عرضة كونھا محكومة بتشریعات وقوانین -6
حیث تتم بعض  التعتمد كلیاًعلى شبكة االنترنت -7

 العملیات مباشرةً بین اطراف العملیة التجاریة
تعتمد كلیاً على شبكة االنترنت وتزداد تطوراً وانتشاراً نتیجة للتطور 

 حیث تتم جمیع العملیات الكترونیاً بصورة غیر مباشرة االلكتروني
ت التجارة االلكترونیة))،المكتب العربي باالعتماد على :احمد سمیر ابو الفتوح ((اساسیا المصدر : من اعداد الباحثة

 .48-46،ص2015للمعارف ،
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 واقع التجارة االلكترونیة في الدول العربیة

ة االحداث والتغیرات التكنولوجیا والمعلوماتیة التي مارست تاثیرھا على شتى ادرك العالم العربي اھمی
المجاالت ومنھا المجال االقتصادي في ظل التحول الى االقتصاد المعرفي والتكنولوجي حیث عملت تلك 

ه التغیرات الى تقسیم دول العالم الى شقین االول المصدر للتكتولوجیا ویمثل الدول المتقدمة والمتطور
ومنھا الدول  تكنولوجیا ومعلوماتیا والشق االخر الدول المستھلك للتكنولوجیا وھي دول العالم الثالث 

التي التزال تسیر بخطوات متعثرة وخجولھ في تطبیق تلك التغیرات على اقتصادیاتھا وكانت العربیة 
تطبیق الات متفاوتھ في التجارة االلكترونیة واحدة من التغیرات التي غزت العالم باسره ولكن بدرج

علیھ سوف نستعرض واقع التجارة االلكترونیة في بعض وحسب البنى التحتیة التي تتمتع بھا الدولھ ،
ق بركب التطور الدول العربیة التي تحاول تطبیقھا على اقتصادیاتھا بغیة االستفادة المستقبلیة منھا واللحا

الجوانب التي تندرج ضمن اطار التجارة االلكترونیة العالمي المتسارع ، حیث سیتناول البحث عدد من 
 ومنھا :

 عدد مستخدمي االنترنیت  -1

عدد مستخدمي االنترنیت یعد مقیاس مباشر في معرفة مدى انتشار التجارة االلكترونیة وتوسعھا وادناه 
  .عة من الدول العربیةنیت في مجموجدول باعداد مستخدمي االنتر

     ربیة  (بالمالیین)  مستخدمي االنترنیت في مجموعة من الدول الع) اعداد 2جدول رقم (

مستخدمي  الدولة
االنترنیت 

2015 

عدد 
 2015السكان

%من مجموع 
 2015السكان

مستخدمي 
االنترنیت عام 

2016 

عددالسكان 
2016 

%من مجموع 
 2016السكان

 64.7 32157974 20813695 64.2 31540372 20251947 السعودیة

 91.9 9266971 8515420 91.4 9156963 8372080 االمارات

 92 2291368 2108970 91.8 2235355 2051262 قطر
 75.9 5988153 4545007 75.3 5850743 4405469 لبنان

  www.InternetLiveStats.com    :   در االتياعداد الباحثة باالعتماد على المصالجدول من ا
www.internetworldstates.com       

االولى المرتبة قطریالحظ من الجدول اعاله الزیادة الحاصلة في اعداد مستخدمي االنترنیت اذا احتلت 
%عام 92الى 2015عام % 91.8السكان من فقد ارتفعت نسبة مستخدمي االنترنیت بالنسبة لمجموع 

الثانیة حیث كانت نسب  بالمرتبةفي حین جاءت االمارات  2015)عن عام %0.2اي بمقدار ( 2016
،واحتلت لبنان المرتبة ) %0.5اي بمقدار ( 2016%عام 91.9لتصل الى  2015%عام 91.4الزیادة من 

اي  2016%عام 75.9لتصل الى 2015%عام 75.3من حیث نسب الزیادة اذا ارتفعت من ثالثةال
%عام 64.2من حیت نسب الزیادة فقد ارتفعت من رابعة )،وتحتل السعودیة المرتبة ال%0.6بمقدار(
 دة تلك النسب  الى زیادة الطلب.ویعود السبب في زیا) 0.5اي بمقدار ( 2016%عام 64.7الى 2015
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االجتماعي(الفیسبوك ،تویتر  التواصل مع زیادة االرتباط واالستخدام لقنوات  على خدمات االنترنیت
 على االلعاب االلكترونیة التي تتطلب سرعة عالیة في خدمة االنترنیت.،نستغرام ..الخ )عالوة 

ً  المشتریناعداد  -2  الكترونیا
مارست شبكات التواصل االجتماعي ثاتیرھا على قرارات االفراد الشرائیة والتسویقیة نتیجة 

عبر االنترنیت  المشترینالتفاعل المتبادل بین مستخدمي تلك الشبكات مما ساھم في زیادة اعداد 
فقد بلغ اجمالي قیمة السلع  2016وحسب ما جاء في تقریر المدفوعات لشركة بیفورت لعام 

ً مات التي تم شرائھا الكوالخد في سبعة دول عربیة ( 2016) ملیار دوالر عام 30.4(ترونیا
% عن 22محققاً زیادة مقدارھا  االردن ،الكویت ،قطر ،لبنان )االمارات ،السعودیة، مصر ،

عدد المشترین  ياما بالنسبة الى اجمال،) ملیار دوالر24.9حیث كان اجمالي القیم ( 2015عام 
) ملیون شخص 44.6الى ( 2015) ملیون شخص عام 39.6من(العدد عبر االنترنیت فقد ارتفع 

بعض الدول العربیة من ل اعداد المشترین علیھ یمكن مالحظة التطور الحاصل في.2016عام 
 . خالل الجدول ادناه

 
 (ملیون شخص)   2016- 2015) تطور اعداد المشترین عبر االنترنیت 3جدول رقم (  

                        
 2016 2015 الدولة

 12 10.6 السعودیة
 7 6.80 االمارات

 2.30 2.10 لبنان
 1.20 940 قطر

 
 :https://www.payfort.com/ar/2017الموقع المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على 

 حجم التجارة االلكترونیة  -3

كبیرة بین الشركات المنتجة للسلع والخدمات االلكترونیة في ظل اجواء تنافسیة  التجارةلقد برزت اھمیة  
على  احداث طفرة نوعیة في نقل المستھلك من الواقع الحقیقي الملموس الى واقع افتراضي عن طریق 

الى تنویع مصادر المنتجات واتساع المجال امام المستھلك في االختیار  شبكة االنترنیت مما ادى
من اجل اللحاق  ھذا التطور التكنولوجي المتسارعمواكبة مسیرة  علىالدول العربیة جاھدةً  ملتوقدع،

ومن المتوقع  2016%عام 39نمواً بنسبة العربیة  التجارة االلكترونیة  سوقحیث شھد بالركب العالمي 
،ویعد سوق التجارة االلكترونیة في االمارات والسعودیة االسرع نمواً  2017%عام 51ان یصل الى

بالنسبة للدول العربیة نتیجة الدخول الواسع لالنترنیت وزیادة اعداد المشترون عبر االنترنیت .والجدول 
 .التجارة االلكترونیة  في عددمن الدول العربیة ضح تطور حجم سوق یو ادناه
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 (ملیار دوالر)) تطور حجم التجارة االلكترونیة العربیة 4جدول رقم (

 2016 2015 الدولة
 3.50 2.84 االمارات
 2.93 2.25 السعودیة

 50.6 44.3 قطر
 341 310 لبنان

 https://www.payfort.com/ar/2017من اعداد الباحثة باالعتماد على الموقع  :المصدر

 مة االلكترونیةكوالح -4

الحكومة االلكترونیة واحدة من ثمار التكنولوجیا الحدیثة حیث عمدت الكثیر من دول العالم الى تطبیقھا 
في ادارة مؤسساتھا ومنھا الدول العربیة  لما لھا من مزایا واثار كثیرة تعود بالمنفعة على الحكومة والفرد 

ونیة في عدد من الدول العربیة تطبیق مشروع الحكومة االلكتر 2001في نفس الوقت  ،اذ شھدت عام 
یمكن و ،مثل مصر واالمارات واالردن وسوریا اما الدول العربیة االخرى فقد عملت بھا فیما بعد 

ً في مجال تطبیق الحكومة االلكترونیة لتقریر االمم  حسب التعرف على ترتیب الدول العربیة عالمیا
 .الجدول ادناه من خالل 2016المتحدة حول الحكومة االلكترونیة لعام 

 2016عام  ) ترتیب الدول العربیة في تطبیق الحكومة االلكترونیة5جدول رقم (

 المرتبة الدول
 29 االمارات
 44 السعودیة

 48 قطر
 73 لبنان

  

Source: United Nations, E-Government In Support Of Sustainable 
Development, P162-163,2016. 

تشیر المؤشرات التي تم استعراضھا عن التقدم السریع الذي احرزتھ تلك الدول في مجال تطبیق التجارة 
وعالمیا احتلت المرتبة  االلكترونیة فنالحظ ان دولة االمارات تتصدر قائمة الدول العربیة في ھذا المجال 

نمو الشراء عبر االجھزة الذكیة حیث ارتفع معدل  ،) حسب تقریراالونكتاد حول التجارة االلكترونیة23(
بسبب االستخدام الواسع لالجھزة الذكیة بین شرائح المجتمع مما انعكس ذلك  2015% عام 5.1 بنسبة

% ومن 71عدد المتسوقون عبراالنترنیت  حیث تبلغ  نسبة على زیادة الطلب على التسوق االلكتروني
،وقد اصدرت االمارات  2018ملیار دوالر عام  20المتوقع ان تبلغ قیمة قطاع التجارة االلكترونیة 

على یدل وھذا الخاص بتنظیم المعامالت والتجارة االلكترونیة  2006) لعام 1القانون االتحادي رقم (
، كذلك قطر لھا مستقبل واعد مع التجارة االلكترونیة حیث تاتي ]6[مستقبل زاھر لدولة االمارات 

% من االفراد یفضلون 23 حیث ان نسبةبالمرتبة االولى عربیاً بالنسبة لالعداد مستخدمي االنترنیت 
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واغلب السلعة الموجودة في المتاجر  االنترنیت التسوق االلكتروني للسھولة وانخفاض االسعار
 2010فة الى تشریع قانون خاص بالتعامالت االلكترونیة لعام عالمیة ، اضا االلكترونیة من ماركات

على الرغم من التقدم ھذا التزال قطر تعاني من 7].[ینظم جمیع المعامالت التجاریة التي تتم الكترونیا 
اما بالنسبة للسعودیة فقد عمدت على تبني سیاسة جدیدة  .رداءة خدمة االنترنیت وضعف البنى التحیة

لتنویع مصادر االیرادات بدالً من االعتماد على الجانب النفطي وخصوصاً بعد تراجع اسعار النفط فقد 
في الدول العربیة بالتعاون  الكترونياتجھت نحو قطاع التجارة االلكترونیة حیث قامت بانشاء اكبر متجر

ملیار دوالر خالل  70لى ومن المتوقع ان تصل قیمة مبیعاتھ ا 2017مع دولة االمارات في بدایة عام 
ً حجوزات تذاكر عقد من الزمن ،  تشھد السعودیة نمواًمتسارعا لعملیات الدفع االلكتروني وخصوصا

د الى المعرفة بكیفیة تسویق وما تزال السعودیة تفق. 8] [% 37حیث بلغ معدل النمو السنوي  الطیران
اما لبنان  ،القانوني الذي ینظم المعامالت االلكترونیةوغیاب التشریع المنتجات عبر المواقع االلكترونیة 

 2016لعام  )56(فانھا تمتلك مقومات الجاھزیة للتجارة االلكترونیة اكثرمن قطر لكنھا تراجعت للمرتبة 
ویعود السبب الى ازمة الثقة التي یعاني من المستھلك اللبناني في  2014عام )51(بعد مااحتلت المرتبة 

نسبة % اما 75مؤشر استخدام االنترنیت في لبنان  تبلغ نسبةوابات الدفع االلكترونیة ، ومجال استخدام ب
فیمثلون الئتمان % وعدد االفراد الذین یستخدمون بطاقات ا79مؤشر كفاءة الخدمات البریدیة فقد بلغ 

ه بالشكل %  وتعمل لبنان على اقتراح قانون ینظم التجارة االلكترونیة فیھا لكنھا لم تصدر11نسبة 
 .9] [ النھائي

 واقع التجارة االلكترونیة في العراق

في الوقت الذي تتسابق فیھ الدول العربیة لالستفادة من الخصائص والمزایا التي توفرھا التجارة 
االلكترونیة محاولةً النمو و التوسع في تطبیقھا على اقتصادیاتھا بشكل اوسع والتحول الى االقتصاد 

بیق التجارة المعرفي التكنولوجي الحدیث نجد ان العراق مایزال في نھایة الركب العربي في تط
االلكترونیة مما یعكس ذلك الصوره الحقیقیة للتراجع  التكنولوجي والمعلوماتي الذي یعاني منھ االقتصاد 
العراقي في جمیع ھیاكلھ ویعود السبب الى الظروف االقتصادیة والسیاسیة الغیر طبیعیة التي شھدھا 

عتمد بالدرجة االولى واالساس على المورد العراق خالل السنوات السابقة فقد جعلت منھ اقتصاد مھشماً ی
النفطي في تغذیة قطاعاتھ االقتصادیة في الوقت الذي تسعى الدول العربیة على تنویع مصادرھا االنتاجیة 

وحسب تقریر االونكتاد حول التجارة االلكترونیة احتل العراق ،  التجارة االلكترونیة من خالل تنامي دور
وسنتطرق ھنا الى واقع العراق في ، 2016مؤشر التجارة االلكترونیة لعام ) عالمیا في 139المرتبة (

) ملیون شخص 14اذا یبلغ عدد مستخدمي االنترنیت في العراق ( العالم الرقمي المتسارعالتعامل مع 
ویعود السبب في انخفاض نسبة مستخدمي  .10] [% من مجموع السكان37.3اي بنسبة  2016عام 

 االنترنیت في العراق الى جملة من االسباب یمكن التعرف علیھا من خالل الجدول االتي:
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 .) اسباب عدم استخدام االنترنیت6جدول رقم (

 النسبة% السبب
 16.51 عدم وجود وسیلة االتصال بالخدمة في المنزل

 31.08 تكالیف االجھزة
 23.42 الخدمةتكالیف 

 71.38 عدم المعرفة في استخدام االنترنیت
 0.69 عدم وجود محتوى عربي
 0.4 الخوف من الفیروسات

 16.12 اسباب اجتماعیة تتعلق بالقیم والعادات
 10.18 الیوجد وقت فراغ

 3.84 اسباب اخرى
المعلومات واالتصاالت لالسر واالفراد لسنة الجھاز المركزي لالحصاء في العراق ،مسح استخدام تكنولوجیا :المصدر 

 .68،ص 2014

ً وغیر متكامال للتجارة االلكترونیة بسبب ضعف النظام المصرفي وعدم  ویشھد العراق نموا بطیئا
 التوقیع االلكتروني والشیكات االلكترونیة  تطوراجھزتھ في استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة مثل

ویعني وسائل الدفع الكترونیة حیث الیزال المستھلك العراقي یشتري السلعة الكترونیاً ویدفع ثمنھا نقدا 
ً مسیطراً على  فھناك حلقة المستھلك العراقي ھذا ان الخوف والقلق من استخدام الوسائل االلكترونیا

دمات التي توفرھا شبكة نسب االستفادة من الخ. وتنحصر دة ضمن دائرة التجارة االلكترونیة مفقو
 حسب الجدول االتي :ضیقة یمكن التعرف علیھا االنترنیت في العراق ضمن مجاالت 

 ) نسب االستفادة من تطبیقات تكنولوجي المعلومات واالتصاالت7جدول رقم (

 النسبة% الغرض من استخدام

 3.52 بیع وشراء البضائع الخدمات
 1.73 الصیرفة االلكترونیة

 0.95 دفع االلكترونیةاستخدام نظم 
 2.28 بوابة التجارة االلكترونیة

 92.34 اغراض اخرى
 

الجھاز المركزي لالحصاء في العراق ،مسح استخدام تكنولوجیا المعلومات اعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر
 .60،ص 2014واالتصاالت لالسر واالفراد لسنة 

التكنولوجیة الحدیثة في الموسسات الحكومیة فقد تبنت الحكومة العراقیة وفي جانب تطبیق الوسائل 
ر الفساد في مفاصل الدولة حیث یعتمد ؤبرامج (حكومة المواطن العراقي ) لغرض القضاء على بؤ

البرامج على استالم طلبات المواطن كما ھو الحال في االستمارات االلكترونیة الخاص باصدار جوازات 
السفر والبطاقة الموحدة وغیرھا حیث یقوم المواطن بملء االستمارة دون اكمال المعاملة بصورة كاملھ 
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ومة االلكترونیة في العراق وحسب تقریر االمم المتحدة الكترونیا مما یدل على ضعف تطبیق الحك
) عالمیا في مجال تطبیق الحكومة 141یحتل العراق المرتبة ( 2016الخاص بالحكومة االلكترونیة لعام 

. وضمن مؤشر االمم المتحدة لقیاس الجاھزیة للحوكمة االلكترونیة فان العراق یحتل 11] [ االلكترونیة
% من ناحیة تطور الحكومة االلكترونیة اما من ناحیة المشاركة 29.96سبة المرتبة االخیرة وبن

ویعود السبب في تدني ھذه النسب الى عدم تطور البنى التحتیة في البلد  %4.29االلكترونیة فمثل نسبة
والمتمثلة بقطاع تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات المسؤول عن توفیر االرضیة الخصبة لنمو وتوسع 

ة االلكترونیة والتحول الى االقتصاد المعرفي الحدیث القائم على المستجدات التكنولوجیة الحدیثة التجار
، حیث الیزال ھذا القطاع یعاني التلكؤ والضعف في مستوى الخدمات المقدمة مثل  ضعف االنتشار 

 الواسع لشبكة االنترنیت ورداءة جودة الخدمات المقدمة.
التجارة االلكترونیة في العراق تحتاج الى تضافر كافة الجھود من اجل من ھنا یمكن القول ان نشات 

 في تحریك عجلة االقتصاد العراقي .المساھمة 

 االستنتاجات

 في العراق والدول العربیة وھي:توجد بعض النقاط المشتركة لواقع التجارة االلكترونیة 

تمتلك الدول العربیة بصورة امكانات وطاقات تؤھلھا من التقدم السریع في تطبیق التجارة  -1
توفیر بیئة مالئمة مع متطلبات تطبیق التجارة االلكترونیة ھذه الدول على تعمل االلكترونیة حیث 
ر سواء الفنیة او التكنولوجیا ومایتصل بھا مثل  االنتشاضعف البنى التحتیة لكنھا تعاني من 

 . الواسع لشبكة االنترنیت واسعار االشتراك المرتفعة التي التتناسب مع جودة الخدمة المقدمة
المتمثل عدم الثقة والخوف من التعامالت االلكترونیة نتیجة لغیاب الدور الحكومي  -2

التي تحكم عمل التجارة االلكترونیة مثل التواقیع  باصداراالنظمة وقوانین محلیة ودولیة
 .یة والخطابات والرسائل االلكترونیة وغیرھا االلكترون

للمجتمعات العربیة جعلھا غیر مؤھلة للتعامل مع تطبیقات عدم تطور البنى االجتماعیة والثقافیة  -3
ً ویدفع نقداً عند تسلیم التجارة االلكترونیة  ،حیث الیزال المتسوق العربي یشتري الكترونیا

%من الطلبات عبر االنترنیت 60فھناك مایزید على التحقق الملموس للمواصفات البضاعة وبعد 
 .یدفع ثمنھا نقداً 

غیاب المحتوى العربي للعدید من المواقع العالمیة و قلة الوعي التكنولوجي والمعلوماتي في  -4
التعامل مع معطیات التكنولوجیا الحدیثةجعل االفراد یواجھون صعوبة كبیرة في استخدامھا 

ً ان اغلب مواقع التسوق االلكتروني باللغة بالشكل االمثل وباالتجاه ال صحیح وخصوصا
االنكلیزیة التي تعد اللغة االساسیة المستخدمة في تبادل المعلومات على مستوى العالم لذا یواجھ 

 المتسوق العربي مشكلة محدودیة المواقع التجاریة باللغة العربیة.
ماشى مع تطور السریع للتجارة محدودیة االنظمة المصرفیة وعدم تطورھا بالشكل الذي یت -5

فماتزال بعض الدول تستخدم وسائل الدفع والسداد التقلیدیة نتیجة لسیادة الخوف االلكترونیة 
 وعدم االمان من الوسائل االلكترونیة .
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ومن جانب اخریمكن القول ان عملیة التسوق االلكتروني في العراق یمكن ان تكون عرضة 

 للتحدیات االتیة :
و بصورة  الطرق لالسباب امنیةبعض  وصول السلعة في الوقت المتفق علیھ نتیجة لغلقعدم -أ

 . مفاجاة 
عدم وجود شركات متخصصة في نقل البضاعة التي یتم شرائھا عبر االنترنیت واالعتماد على  -ب

 المندوبین فقط.
وسیلة الغیاب الواضح لخدمة الصندوق البریدي بین المحافظات على الرغم من كونھا بات  -ج

 تقلیدیة.
یعاني البلد من ازمة ثقة في كافة مرافق الحیاة االقتصادیة في ظل غیاب الدور الحكومي مما  -د

 ینعكس سلباً على تراجع البلد في مجال تطبیق التجارة االلكترونیة.
یلعب انقطاع التیار الكھربائي دور كبیر في عدم تطور التجارة االلكترونیة كون االخیرة تعتمد  -ذ

 كبیرة علیھ. بصورة

 التوصیات

یعتمد نجاح تطبیق التجارة االلكترونیة في الدول العربیة عموماً والعراق خصوصاً الى مجتمع  -1
یتمتع بوعي وثقافة في مجال استخدام االنترنیت وقادر على استیعاب تطبیقات التكنولوجیا 

 الحدیثة من اجل االستفادة من المزایا استخدامھا.
واالرتقاء  وخصوصا قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتللبنى التحتیة تطویر شامل  -2

عالوة توفر الجودة في خدمة شبكة االنترنیت ل االنتشار الواسعبمستویات االداء من ناحیة 
 االنترنیت وخصوصاً ان التطبیقات االلكترونیة تتطلب سرعاً عالیة .

النظمة والقوانین الخاصة بالتعامالت االسراع في سن اتفعیل الدور الحكومي من خالل  -3
وتطویر االنظمة  سوف یعزز الثقة واالمان لدى المستھلك في التعامالت االلكترونیةااللكترونیة 

 .المصرفیة وتفعیل استخدام وسائل الدفع االلكترونیة
 وتطبیقھا بما یتناسب مع في ھذا المجال ات وتجارب الدول المتقدمة یستراتیجااالستفادة من  -4

 لنمو التجارة االلكترونیة .االمكانات المتاحة 
اقامة العدید من المؤتمرات والندوات من اجل نشر ثقافة التعامل االلكتروني بین كافة شرائح  -5

المجتمع وتعریفھم بممیزات التجارة االلكترونیة ووسائل الدفع االلكترونیة وجعلھا جزءاً مكمالً 
 في الحیاة االقتصادیة .

التجارة االلكترونیة وزیادة معدالتھا في العراق یحتاج الى تضافر كافة الجھود المحلیة ان تطبیق  -6
والحكومیة من اجل توفیر بنیة اتصاالت متطورة تعمل على الوسائل الحدیثة في ادارة نظمھا 
،اضافة الى وضع الخطط واالستراتیجیات المستقبلیة لكي تسطیع تحدید مسار عملھا المستقبلي 

 اسب مع التغیرات التكنولوجیا والمعلوماتیة المتسارعة.بما یتن
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