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 مقدمة

امل بني التجارة التقليدية منافسة واضحة املعأن هناك مما ال شك فيه 

والتجارة االلكرتونية، هذه األخرية اليت حققت جناحًا باهرًا خاصة يف الدول 

ملا تقدمه من مزايا ورفاهية لألفراد، وتقلل من أعبائهم،  املتقدمة نظرًا

التجارة االلكرتونية كغريها من الظواهر االقتصادية هلا مزايا وفوائد يستفيد ف

ؤسسة والدولة واالقتصاد، كما هلا أيعضًا مشاكل وعيوب حيث منها الفرد وامل

تسَبب ظهورها يف خلق جرائم يف اجملتم  من نوع خاص وهي اجلرائم 

االلكرتونية، وهذا مل مين  مواصلة التجارة االلكرتونية يف التطور بل حاربت 

من أجل البقاء من خالل ظهور عدة حماوالت قانونية وتكنولوجية ملواجهة 

لذلك جاء هذا املقال لتسليط العضوء على هذه .العيوب والتخلص منها هذه

 :الظاهرة االقتصادية، و ذلك مبحاولة اإلجابة على األسئلة التالية

  هل فعاًل للتجارة االلكرتونية فوائد ومزايا ذات أثر إجيابي على املشرتي

 والبائ  ؟

  املخاوف ما هو اجلانب املظلم هلذه الظاهرة والذي خلق زوبعة من

 اجتاهها؟

  هل حَدت العقبات اليت واجهتها التجارة االلكرتونية من انتشارها عرب

 العامل ؟

 من تعريفها، ويعترب ال بدوقبل التطرق لفوائد التجارة االلكرتونية 

 منظمة تعريف هو اإللكرتونية للتجارة شيوًعا التعريفات أكثر

 يف التجارية العمليات كل أو تنفيذ بعض :"وهي هلا العاملية التجارة

األخرى،  العاملية التجارية والشبكات اإلنرتنت شبكة عرب واخلدمات السل 

 سريعة وسيلة واالتصاالت، وهي املعلومات تكنولوجيا باستخدام أي

 يف التجارة كانت التجارية اإللكرتونية، سواء الصفقات إلبرام وسهلة

 . "يوترالكمب وبرامج املعلومات يف أم واخلدمات السل 
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 اليت واملقاالت الدراسات هي كثرية :مزايا التجارة االلكرتونية -أواًل

 منطا واعتمادها إليها اللجوء وأهمية االلكرتونية مزايا التجارة تتناول

 بإجياز السرعة، وميكننا فائق املعلومات عصر يف التجاري ًرئيسًا للنشاط

 :التالي  النحو االلكرتونية على التجارة مزايا أبرز عرض

 التكلفة اخنفاض هو اإللكرتونية التجارة أنشطة مييز ما أهم -0

 إىل حتتاج ال حيث إنها كبري حد إىل التقليدية التجارة بأنشطة مقارنة

 على موق  وض  يكفي تسويق، إذ جممعات أو خمازن أو معارض أو متاجر

 عضًاأي ذلك يؤدي منتجاتها، كما وعرض الشركة بنشاط للتعريف اإلنرتنت

 .بالشركة العاملني عدد خفض إىل

 التجارة أنشطة تتيح: الشركة ألنشطة إلكرتوني سجل توافر -5

 يعتمد ألنه اخلطأ، وذلك حيتمل ال سجل وجود ميزة للشركة اإللكرتونية

 االستعانة وجهد ووقت تكلفة يوفر مما بالكمبيوتر التسجيل تقنية على

للمواد كاستهال من تتطلبه مبا الورقية باألنشطة
0

. 

 على موقعها خالل من الشركة تستطي  :قالتسوي يف أكرب فعالية -0

 الوصول خالل من وأكثر فعالية ملنتجاتها أفعضل تسويق حتقيق اإلنرتنت

 يوميًا ساعة 52العامل، وملدة  مستوى على املستهلكني من هائل عدد إىل

 أو الليل اعاتس من ساعة أي يف املستهلكني طلبات من تلقي ميِكنها حيث

 أو املستهلكني تلقي اقرتاحات أيعضًا ميكن احلال، كما يف عليها والرد النهار

 عيوب بها، كما أية وتاليف الشركة منتجات حتسني على والعمل التجار

 أو استخدامه وكيفية املنتج تفاصيل كافة شرح أيعضا  الشركة تستطي 

 .كيميائية مادة كان إذا الكيميائي تركيبه حتى

 منتجات على التعرف للشركة ميكن :املنافسني على التعرف -2

 أكثر أسعار ووض  دراسة السوق هلا يتيح مما املنافسة الشركات وأسعار

العمالء،  من وافر نصيب على واحلصول النجاح حتقيق أجل من تنافسية

 أجل من فيه تعمل الذي يف اجملال جديدة أفكار على ميكنها التعرف كما

 .مستوى املنافسة على والبقاء املنتج وحتسني االبتكار من املزيد



(204) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 على االتصال للشركة ميكن :الشركاء مع التواصل على القدرة -2

 الرسائل أو الربيد اإللكرتوني خالل من عمالئها أو بشركائها أسهل حنو

 على الوقوف إىل يؤدي اإلنرتنت، مما على التخاطب برامج عرب الفورية

 .اجلمهور م  املستمر التواصل وحتقيق املختلفةاألسواق  احتياجات

 احلصول الشركة عمالء يستطي  :املنتج على احلصول سهولة -1

 على العضغط انتظار، مبجرد أو تزاحم دون وقت أي يف منتجاتها على

 يف املنتج بإرسال الشركة وتقوم الشراء طلب إرسال ميكن املفاتيح لوحة

اإللكرتوني الدف  وسائل إحدى عرب مثنه بدف  العميل قيام فور احلال
5

 . 

وهو توفر العديد من البدائل أمام نوع آخر من املنافع وهناك  -7

طالع على العديد من فلديه فرصة االاملشرتي باستخدام شبكة االنرتنت، 

املنتجات اليت تعرض بواسطة العديد من البائعني يف أماكن خمتلفة من 

ان حمدد تعرض فيه جمموعة قليلة من املنتجات، العامل، بداًل من التقُيد مبك

كما يتوافر لدى املشرتي قدر كبري من املعلومات املتاحة عن هذه 

املنتجات وبدائلها، فالبائ  ميكنه عرض موسوعة من املعلومات عن 

الشركة ومنتجاتها املختلفة كما ميكنه أيعضًا استخدام الصور واألفالم، 

هم املشرتيواإلحصائيات واألرقام اليت ت
0

. 

 الصحة مثل العامة اخلدمات توزيع تيِسر االلكرتونية التجارة -0

 .أعلى وبكفاءة بسعر منخفض والتعليم

 أساليب جديدةكما أن منو التجارة اإللكرتونية حيِفز األحباث على إجياد  9-

والشيكات اإللكرتونية، ويف هذه األثناء، هناك  وحمَسنة الستخدام القسائم

يف العامل   يب أعمال جديدة تزدهر على اإلنرتنت واليت مل تكن ممكنةأسال

فعلى سبيل املثال، تبي  شركات عديدة متخصصة يف التعامل . الواقعي

. الشبكة بواسطة مزادات اإلنرتنت  م  الشركات فائض خمزونها عرب

والشيء األكثر أهمية فيما يتعلق مبزادات اإلنرتنت هو أن تأثريها على 

ر حمدود، ففي بيئة املزايدة، ال يستطي  املنتج أو املوزع أن حيدد السع

فسعر البعضاعة أو اخلدمة يتحدد فقط حبسب الطلب   السعر مبفرده

املسجل يف السوق
2

. 
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 اإللكرتونية التجارة تطبيقات مَكنت ، حيثعمل فرص توفري -01

 نتجاتامل إىل الوصول من األماكن الريفية يف يعيشون الذين األفراد

 بها علم على مل يكونوا اإللكرتونية، واليت املواق  عرب تباع اليت واخلدمات

شهادات  على احلصول أو جديدة مهن لتعلم للسعي حيفزهم وهذا

جامعية
2

. 

وهكذا بواسطة استخدام التجارة االلكرتونية أصبح املستهلك ال 

ني وال يتطلب حيتاج إىل عناء الوقوف واالنتظار يف طابور لشراء منتج مع

شراء أحد املنتجات أكثر من جمرد النقر على املنتج املبني يف شاشة 

الكمبيوتر وإدخال بعض املعلومات اخلاصة به، بل أكثر من ذلك أصبح 

ميكنه التعامل يف األسواق احمللية والدولية بعضغطة واحدة على جهاز 

ودون عناء  الكمبيوتر دون حاجة إىل الدخول يف عالقة مباشرة م  البائ 

فالغرض من التجارة االلكرتونية هو خلق جمتم   .مشقة السفر

املعامالت الالورقية، وبالتالي سوف حتل الدعائم االلكرتونية حمل الدعائم 

 .الورقية

كل هذه الفوائد السالفة الذكر، ال ميكن أن تدل إال على أن التجارة 

راد واالقتصاد، فهي االلكرتونية عملية جد مرحبة ومفيدة للمجتم  واألف

سَهلت احلياة على اجلمي  ورفعت مستوى الرفاهية وقامت بإرضاء مجي  

األطراف، وحققت ما عجزت عنه التجارة التقليدية، من سرعة يف األداء 

وتلبية األذواق وإرضاء الزبون وحتقيق ربح للبائ  بطرق سَهلت عليه 

 .املعيشة

ايا، فهي ال ختلو من خماطر ومثلما للتجارة االلكرتونية فوائد ومز

 .وسلبيات وحتديات تواجهها على أكثر من صعيد

مدى خطورة استخدام التجارة االلكرتونية وطرق الوقاية  -ثانيًا

 :منها

إن من بني املشاكل اليت تسببها شبكة االنرتنت، االعتداء على 

خصوصيات األفراد، حبيث أن الطاب  املفتوح هلذه األخرية يعطي الفرصة 

ملن يريد التطفل على احلياة اخلاصة للمستخدمني، فالفرد ميد الشبكة 
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مبعلومات خاصة عن نفسه ورغباته، مما يكشف عن شخصيته ويسمح 

باستغالل هذه املعطيات اليت أصبحت سلعة مهمة تباع يف السوق، فهناك 

شركات وخمابر خمتلفة تقوم بتجميعها وحتليلها ألغراض خاصة دون علم 

 .أصحابها

من اخلطري جدًا : خطورة استخدام التجارة اإللكرتونية -أ

التسوق عرب شبكة االنرتنت يف عصرنا احلالي، إذ جيب على املستهلك 

التفكري جيدًا قبل التسوق إلكرتونيًا يف حال كان جاهاًل الستخدام طرق 

ظهر م  التجارة االلكرتونية الوقاية من املخاطر االلكرتونية، حيث 

نت واستخدام احلاسوب، عمليات احتيال وغش وسرقة وشبكة االنرت

تعرف باجلرائم االلكرتونية، وهي متعددة األشكال قد متس خصوصية 

 . املستهلك وتهدد أمنه، وميكن التطرق هلذه اجلرائم كما يلي

من الناحية الفنية تعرف اجلرائم : تعريف اجلرائم االلكرتونية -0

ي تستخدم فيه تقنية احلاسب اآللي نشاط إجرام"االلكرتونية على أنها 

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل 

"اإلجرامي املقصود
1

، وهذا التعريف يعترب جام  مان  من الناحية 

الفنية للجرمية االلكرتونية حيث أنه الرتكاب اجلرمية يتطلب وجود أجهزة 

أما من الناحية . ضخمة كمبيوتر زيادة على ربطها بشبكة معلوماتية

جمموعة من األفعال واألنشطة املعاقب عليها : "القانونية تعرف بأنها

 ىومبعن" رامي والثورة التكنولوجيةواليت تربط بني الفعل اإلج قانونًا

"نشاط جنائي ميثل اعتداء على برامج احلاسب اآللي:" آخر هي
7

. 

عناصرها وأركانها إن خطورة اجلرمية االلكرتونية تتمثل يف طبيعة 

وأساليب ارتكابها حيث ختتلف كثريًا عن اجلرائم التقليدية، فاجلرمية 

االلكرتونية حبكم موق  حدوثها يف الفعضاء االفرتاضي الواس  وإمكانية 

تنفيذها عن بعد وصعوبة مشاهدة اجلناة فيها جيعل من الصعب ضبطها، 

ة إلثباتها العتمادها اكتشافها، التعرف على عناصرها، مج  األدلة الالزم

على الدعائم االلكرتونية بداًل من الورقية، لذلك التشريعات القانونية اليت 
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تنظم اجلرائم التقليدية واليت تعتمد على الواق  العملي املادي، قد ال 

 .الوسائل االفرتاضية تنطبق على اجلرائم ذات الطاب  أو

: ة االلكرتونيةأنواع اجلرائم اإللكرتونية اليت متس التجار -0

هناك الكثري من الطرق والوسائل اليت يستخدمها أصحاب اجلرائم 

االلكرتونية واليت يتم استحداثها م  تقدم الزمن وم  التطور 

التكنولوجي، ولعل أهم اجلرائم اليت متس التجارة االلكرتونية عرب شبكة 

 :االنرتنت ميكن حصرها يف ما يلي

رئيون أخطر من املغري ن إن اجملرمو: عمليات القرصنة -

اجملرمون املرئيون، فاجملرم املعلوماتي هو شخص خيتلف عن اجملرم العادي 

فال ميكن أن يكون هذا الشخص جاهاًل للتقنيات احلديثة للمعلوماتية، 

 :فالقراصنة نوعان

فعضولي يف بعض األحيان يكون عادة  وهو : أواًل/ -

لعنكبوتية حيث يدفعهم الفعضول إىل من املراهقني املولعني بالشبكة ا

بعض األشخاص والدخول إىل نظامهم املعلوماتي،   معرفة كلمة سّر

 .كما يقول بعض الكتاب إنهم ال يشكلون خطر

هم أشخاص متسللون يتابعون عن كثب آخر  : ثانيًا/ -

 األخبار وبرامج احلماية األمنية لألجهزة واملعلومات، إىل حد أنهم ينشئون

 .النوادي لتبادل املعلومات

وهؤالء اجملرمون يستطيعون االجتياز األمين ملختلف املواق  بقصد 

التخريب واالختالس والتزوير، ومن أهم هذه اجلماعات هي مجاعة 

القراصنة الروس الذين يعتربون األفعضل على اإلطالق لتفوقهم يف علوم 

أنهم متمكنون من اخلرق الرياضيات والفيزياء، ففي استطالع للرأي أكد 

حتى أن الواليات املتحدة األمريكية وجهت % 05اآللي لألنظمة بنسبة 

االتهام لروسيا مبحاولة سرقة برامج نظام متركز الصواريخ العالي، ألن 

 .بعض قراصنة الروس قاموا مبهامجة موق  األطلسي

الفريوس هو برنامج مدمر يتم إرساله إىل بعض : الفريوسات -

بات وشبكات املعلومات عن طريق أقراص ممغنطة أو مدجمة أو عن احلاس
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طريق االتصال بالشبكات، بهدف تدمري احلاسبات والربامج والبيانات 

واملعلومات
2

أضحى تصميم برامج الفريوسات وما يعرف  وعرب الوقت .

 .بالديدان من املهام واألنشطة اليت يعضطل  بها اجملرمون

 :رتونية على أكثر من صعيدمشاكل التجارة االلك -0

تواجه التجارة االلكرتونية صعوبات من حيث اعرتاف القوانني -

التقليدية بقانونية إبرام العقود بهذه الوسائل، ومسائل اإلجياب والقبول 

ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبري عن اإلرادة وما يتصل بذلك من 

 .مسائل حتديد زمان ومكان إبرام العقد

التجارة االلكرتونية حتديات يف حقل الوفاء بالثمن ومقابل  تثري -

اخلدمة، وتتصل هذه التحديات مبفهوم النقود االلكرتونية، احلواالت 

االلكرتونية، وآليات الدف  النقدي االلكرتوني، وما يتصل بذلك من 

مسائل االعرتاف بهذه الوسائل وحتديد مسؤوليات األطراف ذوي 

العالقة
01

. 

ات محاية املستهلك من أنشطة االحتيال على اخلط ومن حتدي -

 .املواق  الوهمية أو احملتوى غري املشروع للخدمات واملنتجات املعروضة

مبا أن التعامالت يف التجارة االلكرتونية تتم دون احلاجة إىل اتصال  -

بني أطراف ال يعرفون بععضهم البعض، فهو ما خيلق ( فيزيائي)مباشر

ية هذه التعامالت من حيث بث معلومات غري صحيحة احتمال عدم جد

 . من طرف البائ  أو الزبون

كثريًا ما يشتكي املتسوقون عرب شبكة االنرتنت من عدم وصول  -

طلباتهم يف الوقت احملدد، أو ما يصلهم من سل  يكون غري مطابق 

للمواصفات املتفق عليها، وما يالحظ أن هناك تأخرًا يف سن قوانني     

شريعات حتد من ظاهرة الغش يف املعامالت اليت تتم بواسطة التجارة وت

لكرتونيةاإل
00

. 

بعض أنشطة األعمال ال ميكن أن تدخل يف التجارة االلكرتونية -

كاألغذية سريعة التلف واألصناف عالية التكلفة كاجملوهرات واآلثار، واليت 

 .ديكون من املستحيل معاينتها بدرجة كافية من مكان بعي
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بات حتويل املبالغ الكرتونيًا إحدى املمارسات الشائعة يف اجملتمعات -

الغربية الصناعية، إذ أصبح من غري املستغرب أن يسعى اجملرمون إىل 

حتويل حواالت املبالغ املشروعة، أو تدبري حتويل املبالغ النقدية من 

احلسابات املشروعة بهدف الكسب عن طريق قنوات إجرامية، وميكن 

يعضا سرقة أو تزوير البطاقات االئتمانية وتستخدم لشراء البعضائ ، أو أ

 .اخلدمات سواء عن طريق األشخاص أو عرب االنرتنت

 Vladimirويف هذا الصدد متكن متخصص يف الرياضيات يدعى  

Liven  من الدخول بطريقة غري مشروعة إىل نظام  0222يف عام

ن خالل جهاز حاسبه وذلك م" City Bank"احلاسوب اخلاص مبصرف 

باملكتب يف مدينة بطريسبريغ الروسية، وقد رتب م  شركاء له فتح 

حسابات مصرفية يف إسرائيل، وفنلندا، وكاليفورنيا، ثم بدأ يف حتويل 

إىل " City Bank"املبالغ من مالكي حسابات شرعيني يف مصرف 

 .حسابات شركائه

تقنية طرق من الناحية ال: أمن املعلومات وطرق الوقاية -ب

الوقاية واألمن من اجلرائم االلكرتونية هي الطرق املوضوعة حلماية 

عمليات الدف  االلكرتونية كجزء من التجارة االلكرتونية، وهي كثرية 

التشفري االلكرتوني، التوقي  االلكرتوني، أنظمة التحقيق : ومتعددة مثل

عامل منذ منتصف اخل، لكن من الناحية القانونية اجته ال.....البيولوجية

الثمانينات إىل إقرار قواعد لتجريم أنشطة إساءة استخدام الكمبيوتر 

والشبكات، لكن احلركة التشريعية يف هذا امليدان ال تزال ضيقة 

ومتعثرة، وقد دفعت التجارة االلكرتونية وأهميتها املتزايدة إىل وجوب 

لومات، ومن هنا الوقوف أمام أهمية التدابري التشريعية حلماية نظم املع

مل يكن كافيًا اعتماد احلماية التقنية فقط
05

 . 

فنظرًا لوجود عدة إشكاالت تطرحها التجارة االلكرتونية من 

الناحية القانونية مت تسجيل أنشطة واسعة حتققت على املستويات 

الدولية واإلقليمية والوطنية للتعامل م  املسائل التنظيمية والقانونية 

 :، وميكن تلخيصها كما يليهلذا املوضوع



(207) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 :على الصعيد الدولي -0

فعلى الصعيد الدولي تعد أوس  اجلهود تلك اليت بذلتها جلنة قانون 

اعتبارًا من منتصف ( UNICITRAL)التجارة الدولية يف األمم املتحدة 

الثمانينيات يف حقل البحث مبسائل التبادل االلكرتوني للرسائل، ليتوج 

رار القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية واملعروف بإق 0222اجلهد عام 

، الذي ميثل يف وقتنا الراهن اإلطار التشريعي 0221بقانون اليونسرتال 

األساسي للتشريعات الوطنية يف حقل التجارة االلكرتونية، وما يتفرع 

عنها كتشريعات التواقي  االلكرتونية وتشريعات شهادات التوثيق وحجية 

 .بيانات ذات الطبيعة االلكرتونية وغريهااإلثبات بال

وقد صنفت التجارة اإللكرتونية عامليًا، يف إطار مسعى منظمة 

إىل إيعضاح طبيعتها وإطارها القانوني، ضمن  (OMC)التجارة العاملية 

مفهوم اخلدمات، وقد تقرر ذلك يف التقرير الصادر عن جملس منظمة 

، 07/0/0222دمات بتاريخ التجارة الدولية اخلاص بالتجارة يف اخل

حيث ذهب هذا  (OMC)واملقدم إىل اجمللس العام ملنظمة التجارة الدولية 

تزويد اخلدمات بالطرق التقنية يق  ضمن نطاق "التقرير إىل أن 

باعتبار أن االتفاقية تطبق ( GATS)االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 

ها، وألن العوامل على كافة اخلدمات بغض النظر عن طريقة تقدمي

املؤثرة على التزويد اإللكرتوني للخدمات هي نفسها اليت تؤثر على جتارة 

اخلدمات، ومن هنا ختعض  عمليات تزويد اخلدمة بالطرق التقنية إىل كافة 

سواء يف ميدان ( GATS)نصوص اتفاقية التجارة العامة يف اخلدمات 

الشفافية، التنظيم الداخلي، املتطلبات أو االلتزامات، مبا فيها االلتزام ب

املنافسة، الدف  والتحويالت النقدية، دخول األسواق، املعاملة الوطنية 

أن هناك حاجة لتحديد املوقف "وااللتزامات اإلضافية، هذا م  مراعاة 

من عملية تسليم البعضائ  املنتجة بطرق تقنية وذلك لتحديد ما إذا 

السل  -ة للتجارة يف البعضائ  كانت هذه األنشطة ختعض  لالتفاقية العام

(GAAT) أم اتفاقية التجارة يف اخلدمات(GATS)
00

. 
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ىل جانب اليونسرتال يظهر جهد واضح ملنظمة التجارة الدولية، إو

إىل جانب املنظمة العاملية ( OECD)ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ز دور االحتاد ، أما على الصعيد اإلقليمي، فيرب( WIPO)للملكية الفكرية 

( APEC)الباسيفيك للتعاون االقتصادي  -، ومنظمة آسيا EUاألوروبي 

، ويف ميدان اهليئات املتخصصة، يربز جهد (NAFTTA)والنافتا األمريكية 

 (.ICC)مميز لغرفة التجارة العاملية 

سارعت الدول املتقدمة إىل إصدار تشريعات : على الصعيد الوطين -5

لي واالنرتنت واجلرائم االلكرتونية وجرائم تقنية جلرائم احلاسب اآل

 :املعلومات، ومن أهم تلك التشريعات ما يلي

.قانون إساءة استخدام احلاسب اآللي الربيطاني لسنة  ()

.قانون اجلرائم االلكرتونية الباكستاني لسنة  ()

.قانون املعامالت االلكرتونية املوحد األمريكية لسنة  ()

.وحد ملعلومات احلاسب اآللي لسنة القانون امل ()

.قانون تقنية املعلومات اهلندي لسنة  ()

.القانون الفرنسي جلرائم الكمبيوتر لسنة  ()

.قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلماراتي لسنة  ()

تنص االتفاقيات الدولية واملعاهدات الدولية  :االتفاقيات الدولية -0

موذجية اليت جيري إعدادها ملواجهة اجلرائم االلكرتونية والقوانني الن

بإلزام الدول املشاركة على تعضمني قوانينها العقابية الوطنية مخسة 

 :أنواع رئيسية من اجلرائم االلكرتونية وهي

  االعرتاض غري املشروع أو التدخل يف بيانات احلاسب اآللي، والدخول

اآللي وإساءة استخدام أي غري املشروع أو التدخل يف نظم احلاسب 

.جزء منه الرتكاب اجلرائم

 املتعلق باحلاسب اآللي الغش والتزوير.

 استغالل األطفال يف األعمال الفاضحة.

 اإلخالل حبقوق التأليف والنشر.

 املساعدة على التحريض أو املشاركة.

أما أهم مشكل والذي اعترب يف كيفية إثبات العمليات االلكرتونية 

ال تعتمد بطبيعتها على الدعامة الورقية، وبالتالي السؤال الذي حناول اليت 
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اإلجابة عليه هو كيف يتم إثبات التعامالت املنفذة عرب االنرتنت وهي 

عمليات غري مادية؟ خاصة وأن وسائل اإلثبات غري اخلطية ومنها 

التسجيالت االلكرتونية تشكل إثباتات غري كاملة إذ ميكن التشكيك بها 

ى عكس اإلثبات اخلطي، كما أنها ال تتعضمن توقيعًا ماديًا عليها من عل

ومن أجل معاجلة هذا اإلشكال كانت احلاجة املاسة فعليًا .قبل أطرافها

إلدخال تعديالت جوهرية على قوانني اإلثبات وقوانني املعامالت 

التجارية، حبيث تعرتف باالستناد االلكرتوني والتوقي  االلكرتوني والسجل 

 .االلكرتوني وغريها

كان أول خطوة  0222ه األوربي يف عام يويف هذا الصدد صدر التوج

تشريعية دولية ملعاجلة أحكام التجارة االلكرتونية والتوقي  االلكرتوني 

، أما على 0221ثم صدور قانون اليونسرتال عن األمم املتحدة يف عام 

ف بالتوقي  الصعيد التشريعي الداخلي، فقد صدر أول قانون يعرت

 .0221االلكرتوني وحجيته يف اإلثبات يف والية بوتا األمريكية عام 

وقد أصدر االحتاد األوربي إطار مشرتك خصص للتوقي  االلكرتوني 

، كما صدر القانون الفرنسي بشأن التوقي  االلكرتوني 5111-10-02 يف

، وصدر القانون الفدرالي األمريكي بشأن 5111-10-00 ونفذ يف

، وقد صدر قانون املعامالت 5111-01-10 :قي  االلكرتوني ونفذ يفالتو

:  االلكرتوني التونسي وهو أول قانون عربي يف
02

 00-10-5111. 

م  كل هذا الكم اهلائل من املعاهدات واملواثيق الدولية والقوانني 

الوطنية الصادرة بشأن مكافحة اجلرائم االلكرتونية، هنالك من يرون 

ني وحدها لن تنجح يف احلد من هذه اجلرائم، واقرتح أنصار هذا أن القوان

االجتاه التعليم بدياًل للقانون، ويقصد بالتعليم هنا نشر الوعي وسط 

أصحاب الشركات ورجال األعمال واألفراد الذين يستخدمون التقنيات 

طاملا هنالك " Phillip vigroااللكرتونية وشبكات االنرتنت، ويف ذلك يقول 

اص ميكن التحايل عليهم من قبل مرتكيب اجلرائم االلكرتونية فلن أشخ

"يتمكن أي قدر من التشريعات من من  وقوع جرائم الكرتونية
01

. 
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وتشري اإلحصائيات إىل أن املصارف اإلقليمية يف الواليات املتحدة 

هجمات صيد )األمريكية تعترب اهلدف املفعضل للهجمات االلكرتونية 

 5101نه ارتفعت عمليات اهلجوم يف شهر جانفي سنة إث ، حي(املعلومات

يف حني ارتفعت  Natinwide U.S Banksعلى بنك % 52و% 02ما بني 

 U.S Credit Unionsو Regional U.S Banksنسبة استهداف كل من 

 .10، وهو ما يوضحه الشكل رقم%2إىل 

 

 

ة للهجمات فالواليات املتحدة األمريكية ال تزال البلد األعلى استعضاف

 5101االلكرتونية، وأكرب حصة من هذه اهلجمات كان خالل شهر جانفي 

، أما يف الصني هي ثاني أعلى بلد استعضافة %27إىل % 05ارتف  من 

يف شهر % 2إىل % 07للهجمات االلكرتونية على الرغم من تقلصها من 

، %2إىل % 02يف عدد اهلجمات من  جانفي، وشهدت بريطانيا اخنفاضًا

لشكل املوالي يبني ترتيب البلدان العشر األوائل عامليًا من حيث وا

، وهو ما 5101استعضافة اهلجمات االلكرتونية خالل شهر جانفي 

 .15نالحظه يف الشكل رقم 
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 :تطور التجارة االلكرتونية يف العامل -ثالثًا

إن التجارة االلكرتونية يف وقتنا احلاضر عرفت تطورًأ ومنوًا سريعًا يف 

تلف مناطق العامل، ولعل املزايا اليت متنحها ملستخدميها سواء مؤسسات خم

أو أفراد دور يف ذلك، إذ توفر الكثري من الرفاهية للمستهلكني لدرجة 

عدم قدرتهم التخلي عن ممارستها وهذا بطبيعة احلال يف الدول املتقدمة، 

ة بينها أما الدول العربية فتعرف تأخرًا كبريًا وتعاني من فجوة رقمي

وبني العامل املتقدم، هذا باستثناء الدول اخلليجية اليت حققت جناحًا ملفتًا 

لالنتباه فيما خيص هذا النوع من التجارة وطرق الدف  فيها، إذ ال خيلو 

تقريرًا ُأعد من طرف اهليئات العاملية خيص التجارة االلكرتونية إال وأشار 

 .طرللدول اخلليجية وعلى رأسها اإلمارات وق

تطور حجم التجارة االلكرتونية يف العامل بـ  : على مستوى العامل-0

، وهو ما نالحظه يف 5101إىل غاية عام  5111مليار دوالر منذ  07102

 .10الشكل رقم 
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أما املنطقة األكثر استخدامًا للتجارة االلكرتونية فهي أوروبا 

سية رائدة وهي شركة فرن) NIELSENالغربية وذلك حسب تقرير أعدته 

حيث بني  5117، وذلك يف نوفمرب (عامليًا يف جمال خدمات املعلومات

من سكان أوربا الشرقية يشرتون عرب االنرتنت، وهو % 20التقرير بأن 

، ثم تليها آسيا واحمليط اهلادي بنسبة %25تقريبًا بقدر أمريكا الشمالية 

يذكر التقرير بأن يف مجي  أحناء العامل، و% 01، وتصل هذه النسبة إىل 02%

التسوق عرب االنرتنت أصبحت عادة متأصلة يف بعض الدول الناشئة مثل 

اهلند أو الصني، حيث جمال التجارة االلكرتونية يعرف منوًا سريعًا، وهو ما 

 .12يوضحه الشكل رقم 
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 :على مستوى منطقة آسيا-0

ا لتليه 5100حتى سنة  5111حتتل اليابان املرتبة األوىل منذ سنة 

اسرتاليا من حيث مبيعات التجارة االلكرتونية ثم تأتي الصني يف املرتبة 

بة األوىل من حيث عدد الثالثة، فبالرغم من أن الصينيون حيتلون املرت

نرتنت يف من يستخدم األ نرتنت إال أنه يبدو بأنه ليس كلمستخدمي األ

كل املوالي الش يفلكرتونية، وسنتطرق لصني حيبذ اللجوء إىل التجارة اإلا

 .لكرتونيةسيوية من حيث استخدام التجارة اإلإىل ترتيب الدول اآل

يف الدول اآلسيوية يف  B2Cلكرتونية مبيعات التجارة اإل(: 10)دول رقم اجل

 (.0100-0114)الفرتة 

 (متوقع)     
  

 (متوقع)

       اليابان

       اسرتاليا

       الصني

كوريا 

 اجلنوبية
      

       اهلند

       احمليط/آسيا

Source: Singh Sumanjeet، “emergence of payment systems in the age of 

electronic commerce: the state of art”، global journal of international business research، 

Vol. 2. No. 2، 2009، date available: 10/02/2011، on line:  

www.globip.com/pdf_pages/globalintern 
متوقعة، وفعاًل يف  5100يف اجلدول السابق كانت اإلحصائيات لسنة 

يا من حيث حجم بقي نفس الرتتيب لدول منطقة آس أيعضًا 5100سنة 

 .12لكرتونية كما يوضحه الشكل رقم مبيعات التجارة اإل
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تؤكد تقارير أرقام  :على مستوى الواليات املتحدة األمريكية -0

لكرتونية بالتجزئة بالواليات املتحدة األمريكية تقدر إلارة اقياسية ملبيعات التج

مقابل العام % 00أي بزيادة تقدر بـ  5101اب  من سنة يف الرب  الر $2002 :بـ

 :املاضي، مثلما يوضحه اجلول املوالي

-0112)لكرتونية يف الواليات املتحدة معدالت منو التجارة اإل(: 10)رقم اجلدول 

0101.) 
 (يستبعد جتارة السيارات واملشرتيات للشركات الكربى)لكرتونية مو يف التجارة اإلمعدالت الن

 نسبة التغري ($مليون )لكرتونية اإلنفاق يف التجارة اإل بعالر

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 

، الربع الرابع 

، الربع األول 

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 

، الربع الرابع 

، الربع األول 

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 
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 ، الربع الرابع 

، الربع األول 

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 

، الربع الرابع 

Source: Com score reports record-breaking,“$43.4 billion in Q4 2010 U.S. retail 

E-commerce spending, up 11 percent vs. year”, date available: 20/02/2011٬ on 

line: www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/2/comScore                           

لكرتونية سيزداد بوترية اخلرباء بأن النمو يف التجارة اإلق  ويتو

سريعة، حيث وض  فورسرت لألحباث توقعاته مدتها مخس سنوات متتد من 

جارة ، ويتوق  أن مبيعات الواليات يف الت5102إىل غاية  5112سنة 

، حيث 5102خالل عام % 01لكرتونية ستنمو مبعدل منو سنوي يقدر بـ اإل

 .5112مليار دوالر يف  022ليار دوالر ارتفاعًا من م 521ستحقق 

من كل % 0لكرتونية نفس املصدر بأن متثل التجارة اإل كما يتوق 

يف % 1، ارتفاعًا من 5102مبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة حبلول عام 

أمريكي من االنرتنت  02201110111تسوق  5112، ويف عام 5112عام 

، ومتثل فئات املنتجات (5110زيادة مقارنة بعام % 2)من السكان % 17أي 

أكثر من ( لكرتونيات االستهالكيةاإلأجهزة كمبيوتر، املالبس، )الثالثة 

، وهو ما 5112يف عام ( $مليار 1701)من املبيعات على االنرتنت % 22

 .00يوضحه الشكل رقم 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (218) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

:على مستوى االحتاد األوروبي -

لكرتونية، حيث حجم التجارة اإل ة عامليًا منألوروبا مكانة مرموق

أما من حيث الدول املوجودة يف هذه املنطقة جند الدمنرك  حتتل املرتبة 

من عمليات الشراء على اخلط، لتليها بريطانيا بنسبة % 22األوىل بنسبة 

، وهو ما 5110، وهذا حسب إحصائيات %21ثم هولندا بنسبة % 27

 .17يوضحه الشكل رقم

 

 

من مبيعات % 00و أسرع يف أوروبا الغربية يقدر بـ ويتوق  فورسرت من

( مليار أورو 10)مليار دوالر  20التجزئة على االنرتنت حيث االنتقال من 

يف عام ( يورو 002211111111)مليار دوالر  021إىل  5112يف عام 

، هذا باستبعاد مبيعات السيارات على االنرتنت، السفر  وعقاقري 5102

 021مقابل  5102مليون عام  021دد املتسوقني طبية، حيث سيبلغ ع

 .مليون حاليًا
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 :امتةـــخ

لكرتونية يف الدول جود عدة حمفزات لقيام التجارة اإللقد ظهر يف الو

وتطورها أكثر فأكثر يف الدول اليت بدأت يف تطبيق  اليت مل تستخدمها بعد

 هذا النوع من التجارة، هذه احملفزات تشج  وتغري الدول وخاصة

فشبكة االنرتنت هي الفعضاء .لكرتونيلبنوك على الدخول هلذا العامل اإلا

أو معنوي  الذي يلتقي فيه التجار واملصارف والزبائن وكل فرد طبيعي

تقليل التكاليف، كلها أمور  أو يرغب يف التمت  خبدمة أو حتقيق ربح

بعد ساهمت يف توسي  العامل االفرتاضي وزيادة عدد املقبلني عليه يومًا 

لكرتونية اليت ذه الشبكة صاحبه ظهور التجارة اإلحيث أن تطور ه .يوم

تعتمد يف قيامها وجناحها واستمراريتها على الكثري من العوامل 

واحملفزات، ولعل أهم هذه العوامل عملية تأمني سداد املدفوعات اليت قد 

فظهور االنرتنت  .تسبب فشل املوق  التجاري وجناحه يف نفس الوقت

لتجارة عن بعد خلق جرائم من نوع جديد مل يتعود عليه اجملتم ، وهو وا

 .نوع أكثر خطورة وأكثرها قدرة على اهلروب وجتنب العقاب

لكرتونية وجهان، الوجه الذي يشمل كل بذلك أصبح للتجارة اإل 

واملؤسسات واجملتم  واالقتصاد حيث  الفوائد اليت تدرها على األفراد

لشخصية الوجه الذي يشمل التعدي على احلياة اجعلت احلياة أسهل، و

ن هذا مل ينجح يف من  التجارة إال أ.لكرتونيًاإوسرقة املمتلكات املالية 

لكرتونية من االستمرار حيث يظهر يوميًا الصراع بني الوجهني، ويتم اإل

يوميًا اخرتاع وابتكار الربامج واإلجراءات اليت ميكن هلا مواجهة هذه 

 . اجلرائم

 ـدةوامش واملراجع املعتمــاهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسالة "واقع وآفاق التجارة االلكرتونية يف الوطن العربي"حممد تقرورت، -(0)

ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم اإلنسانية 

 .10، ص 5112والعلوم االجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

، على 17/12/5111: ريخ اإلطالع، تا"التجارة االلكرتونية"يونس عرب،  -(5)

  www.arablaw.org/Download/E-commerce_General.doc الرابط
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (211) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 من  ف سلسلة اإلمدادـــــــــإدارة تكالي

 أسلوب إدارة التكلفة  خالل التكامل بين

 المستهدفة وأسلوب تحليل سلسلة القيمة
 ، SOITEXEية لصناعة النسيج احلريري دراسة ميدانية يف الشركة الوطنـ 

 ـ بتلمسان SOITINEوالشركة الوطنية لنسج وطباعة احلرير 

 

  ساوس الشيخ.أو  قاسم عمر.د

 أدرار جامعــــــــــــــــــــــة

 :متهيد

أدوات إدارة التكلفة احلديثة دورا مهما يف إدارة التكلفة عرب سلسلة  متثل

أكرب خلفض التكلفة، خاصة أن البحث اإلمداد وذلك من خالل خلق فرص 

عن حلول خلفض التكلفة قد أصبح الشغل الشاغل للشركات يف بيئة املنافسة 

احلالية، والبحث عن حلول خلفض التكلفة خارج احلدود التنظيمية للشركة 

على طول سلسلة اإلمداد يعترب جماال جديدا إلدارة التكلفة، ويفتح آفاقا وجماالت 

خاصة أن خفض التكلفة ليس هدفا يف حد ذاته، وإمنا  أوس  لتحقيقها،

وسيلة لتحقيق هدف، وهو حتسني الوض  التنافسي لسلسلة اإلمداد، وعليه 

فإن إشكالية هذه الورقة البحثية تدور حول كيفية إدارة تكاليف سلسلة 

للوصول بسعر  (Soitexe et Soitine)اإلمداد املكونة من الشركتني 

ويات التنافسية داخل السوق، وعليه فإننا سوف نعاجل املنتوج إىل املست

- :اإلشكالية من خالل التطرق إىل

 ماهية إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد؛ -0

 األساليب املقرتحة إلدارة تكاليف سلسلة اإلمداد؛ -5

 (.Soitexe et Soitine)الدراسة التطبيقية على مستوى الشركتني  -0

 : ماهية إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد  -0

تعترب إدارة التكاليف مفهوما حديثا نسبيا يساهم يف توفري 

املعلومات الالزمة لتوجيه التكلفة الوجهة الصحيحة واملرجوة منها، 

بهدف تقويض اهلدر واإلنفاق غري الصحيح للتكلفة، وبذلك فهي تعترب 

رقابة وقائية على التكاليف وأوجه إنفاقها؛ إذ تعمل على الرقابة على 


