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وخاصة المعالجة  التجارة اإللكترونية دراسة اقتصادية وقانونية لبعض مشكالت
 الضريبية

 الدكتور صالح زين الدين

 أستاذ ورئيس قسم التشريعات االقتصادية واملالية

 مصر -جامعة طنطا  –كلية احلقوق 

 تقديم: 

املاضى يعادل جممل  لعل التطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السريع منذ سبعينيات القرن

التطور التكنولوجى منذ الثورة الصناعية األوىل، عندما اكتشفت طاقة البخار فى القرن الثامن 

عشر. ومن نتائج هذا التطور أن زادت كثافة العالقات الدولية والتحام األسواق العاملية، وبرزت 

 رية، بدون عمدة أو شيخ غفر.  العوملة االقتصادية التى حولت عاملنا املعاصر اىل قرية كونية صغ

هائلة، تبشر باملوجة احلضارية الثالثة حسب  معلوماتية ثورةكنولوجى الت التطور وقد فجر

مرت البشرية مبوجة احلضارة ، وقبل ذلك Toffler توفللر عامل املستقبليات األمريكى تعبري

العشرين احلضارة اجلديدة  . وتعيش البشرية منذ نهاية القرناحلضارة الصناعية الزراعية وموجة

املعلومات.  االقتصاد اجلديد أو اقتصاد، التى انبثق عنها املعلوماتية الثورةأو حضارة الكمبيوتر و
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 Newبقيادة الليربالية اجلديدة  اجلديد العاملياالقتصادى  النظاموتتسابق الدول للدخول اىل 
Liberalismلدوليني، والثالوث غري املقدس: البنك والصندوق اWB - IMF جارة العاملية تومنظمة ال

WTO . 

تكنولوجيا واالتصال حتى أصبح يعرف  شهد القرن الواحد والعشرين تطورا كبريا فى جمالوي

بالقرن اإللكرتونى وعصر تكنولوجيا املعلومات. 
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أسفر هذا التطور على تغري بعض قواعد قد و 

عل املؤسسات املالية تستفيد من مزايا هذا جمريات التعامالت االقتصادية والتجارية الذى ج

ومنت التجارة الدولية ، التطور وأصبحت العوملة احملددة لسلوكيات عدد من الدول واملنظمات الدولية

مرتفعة مع منو وشهد الكثري من الدول معدالت منو ، األخرية العقودمبعدالت مرتفعة خالل 

 . التجارة العاملية

 ميكن وبواسطتها، متسارع بشكل العامل دول مجيعالدولية االنرتنت املعلومات  شبكةلقد غزت 
زهيدة،  بتكلفة العوملى للمستهلك والوصولالكرتونيا  منتجاتها تسويق لشركاتميع أمنا  اجل

 Multinationalسواء كانت هذه الشركات عمالقة واملسماه بالشركات متعددة اجلنسية 
Corporations أو شركات قزمية صغرية ،Micro-Firms توجد حتت السلم أو فى أى زقاق أو حارة ،

 هذه القول بأن وميكنفى أى مدينة مصرية من االسكندرية حتى أسوان، مرورا ببنى سويف. 
 املعلومات فى القطاعات ينتشر اقتصاد، وبفضلها الدول بني احلدود ألغت قد الشبكة

ويشمل الزراعة والتعدين  Primary Sectorاالقتصادية التقليدية الثالثة: القطاع األوىل 
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ويشمل الصناعة بكافة مراحلها، والقطاع الثالثى  Secondary Sectorوالغابات، والقطاع الثانوى 

Tritiary Sector  .ويشمل التجارة واخلدمات بكافة درجاتها
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لومات إىل حول املعأو املعرفة، وفيه تت جمتمع جديد وهو جمتمع املعلوماتيةاذن أصبحنا نعيش فى 

كما أن املعرفة ، اإلنتاج عناصرصبح االستثمار فى جمال املعلومات أحد ، وأاقتصاديةروة ث

يقوم االقتصاد وكموارد قادرة على زيادة الثروة. ، واملعلومات بدأت حتل حمل رأس املال والطاقة

خالل التجارة الرقمى أو االفرتاضى على أسواق ومنشآت افرتاضية تلغى قيود الزمان واملكان من 

تطبيق القوانني والقيود املألوفة فى عند لذلك جند صعوبة فى اقتصاد املعرفة ، اإللكرتونية

 االقتصاد احلقيقى. 

فالتطورات هم دعائم اقتصاد املعرفة. أ احلديثةتعد املعلوماتية فى ظل التغريات التكنولوجية و

وتعتمد املعلوماتية فى ، ماتية واالتصاالتالعلمية احلديثة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنظمة املعلو

ما تقدمت هذه األنظمة وارتقت تتيح للمجتمع أن ينمو كلف، انتشارها على أنظمة املعلومات

فأصبحت برامج املعلوماتية قيمة غري تقليدية نظرا الستعماالتها املتعددة فى ، ويرتقى ويتقدم

، تتكلف املعلوماتية مبالغ كبرية إلنتاجهاو كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والصناعية.

مما يؤدى إىل تعويض ما ينفق عليها وبزيادة ، ا استخدامات عديدة فى جماالت تختلفةهل إال أن

وترجع أهمية سوق املعلوماتية إىل تنوع التطبيقات املعلوماتية املنتشرة فى كافة اجملاالت . كبرية

خدم فى جمال املعامالت التجارية واألعمال املصرفية وإدارة فهى تست، ذات البعد االقتصادى واملاىل

، وكافة أعمال االنتاج السلعى واخلدمات، وفى مجيع املؤسسات االقتصادية املرافق القومية الكربى

. وأمام هذا التعاظم لدور املعلوماتية فإن الدول توليها اهتمامًا كبريًا لذلك قيل واالجتماعية

، نها التجارة اإللكرتونية، ومستعيد تشكيل حياة اإلنسان فى جماالت عديدةوحبق أن املعلوماتية 

احلاكم فى حضارة القرن احلادى والعشرين.  العامل هىفى ظل العوملة وستكون املعلوماتية 
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من أهم تطبيقات املعلوماتية واالقتصاد  Electronic Commerceالتجارة اإللكرتونية وتعد 

تتضمن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع واخلدمات  ىالرقمى االفرتاضى، وه

واملعلومات عرب شبكة اإلنرتنت، وتشمل التفاعل والتفاوض بني البائع واملشرتى وعقد الصفقات 

تعد التجارة اإللكرتونية منهج حديث يف األعمال ووإبرام العقود وسداد االلتزامات املالية ودفعها. 

يق السلع واخلدمات بسرعة وكفاءة فى األداء، باستخدام شبكة املعلومات التجارية انتاج وتسو

الدولية االنرتنت يف عمليات البحث واسرتجاع املعلومات من اجل دعم اختاذ قرارات األفراد 

ومنظمات األعمال. لقد أصبحت التجارة اإللكرتونية عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تهدف 

استجابة لطلبات السوق وأداء األعمال يف الوقت املناسب، وذلك إىل ضغط سلسلة الوسائط، 

أصبحت السوق االلكرتونية وباستخدام وسيلة إلكرتونية عوضا عن استخدام الوسائل التقليدية. 

Electronic Market  تتخطى حواجز الزمان واملكان، ويتم فيها تبادل السلع واخلدمات عرب شبكة

 معلومات الكرتونية. 

مت الدول الصناعية املتقدمة بإدراج موضوع التجارة اإللكرتونية ضمن مفاوضات اجلات وقد اهت

وأحكام منظمة التجارة العاملية حبيث تضمن هلا احلماية القانونية واالعرتاف الرمسى 
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والتسهيالت احمللية والعاملية من جانب الدول واألجهزة املعنية بتسهيل حركة التجارة الدولية. 

بعض الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية إىل تشجيع وتنشيط التعامل كما اجتهت 

الكرتونيا فى الصادرات والواردات فعملت على إعفاء األرباح الناجتة عن التجارة اإللكرتونية من 

الضرائب املباشرة وغري املباشرة. كما تقوم الدول املتقدمة والنامية على دراسة كيفية التطبيق 

مثل للمعامالت التجارية العاملية الكرتونيًا من حيث الضوابط القانونية وحجية املستندات األ

اإللكرتونية أمام القضاء واملعاملة الضريبية لألرباح الناشئة عنها وأهم الضوابط الالزمة ملواجهة 

ريد السلع املخاطر املرتبطة بهذا النوع اجلديد من التجارة ومثال ذلك تخاطر عدم الدفع بعد تو

أو عدم إرسال البضائع بعد دفع الثمن أو تزويد البيانات واملعلومات باإلضافة إىل حبث كيفية 

 تأمني شبكة املعلومات الدولية من السطو وفريوسات احلسابات اإللكرتونية وغريها. 

علمية وألن التجارة االلكرتونية تعترب علم جديد يف جمال جديد، فإنها مازالت تطور مبادئها ال

حيث تعتمد على كثري من  Inter-disciplineوالنظرية، وهذا ماجيعلها ذات طبيعة علمية متعددة 

 وعلم النفس Computer Sciences وعلوم الكمبيوتر Marketing التسويق العلوم املختلفة مثل

Psychologyوعلم االقتصاد ،Economics واإلدارة Management  والقانون التجارىCommercial 
Law .وغريها من العلوم االجتماعية وأيضا العلوم الطبيعية ، 

وألن التجارة االلكرتونية تعترب علم جديد يف جمال جديد، فإنها مازالت تطور مبادئها العلمية 

حيث تعتمد على كثري   Inter-disciplineوالنظرية، وهذا ماجيعلها ذات طبيعة علمية متعددة 

وعلم  Computer Sciences وعلوم الكمبيوتر Marketing تسويقال من العلوم املختلفة مثل

والقانون التجارى  Management واإلدارة Economics ، وعلم االقتصادPsychology النفس

Commercial Law لقد أصبحت التجارة الطبيعية. العلوم ، وغريها من العلوم االجتماعية وأيضا

لوجية تهدف إىل ضغط سلسلة الوسائط، استجابة اإللكرتونية عبارة عن بنية أساسية تكنو

لطلبات السوق وأداء األعمال يف الوقت املناسب، وذلك باستخدام وسيلة إلكرتونية عوضا عن 

 استخدام الوسائل التقليدية. 

موضوع هذا البحث دراسة اقتصادية وقانونية لبعض مشكالت التجارة اإللكرتونية وخاصة 

البحث فى أن االيرادات الضريبية تعد أهم مصدر لاليرادات  مشكلة املعاجلة الضريبية. وتتمثل

العامة فى الدولة احلديثة، ويرى البعض أن فرض الضرائب على معامالت التجارة االليكرتونية 

حيد من انتشارها والتمتع مبزاياها على مستوى االقتصاد القومى والعاملى، بينما يرى البعض 

لتجارة االليكرتونية، حتى ميكن انطالقها والتمتع خبصائصها اآلخر عدم فرض ضرائب على ا

 ومزاياها. وتعتمد منهجية الدراسة على الوصف، والتحليل االقتصادى والقانونى، واملقارنة. 

أهمية البحث اىل أن التجارة االليكرتونية تعد من أبرز نتائج املعلوماتية وتطور وترجع 

تؤثر فى االقتصاد العاملى فى القرن الواحد والعشرين، ومن هنا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و

 تتسابق الدول فى االستفادة من خصائصها ومزاياها.  
يتمثل فى التعرف على خصائص التجارة االليكرتونية وحتليل فوائدها  البحث هدفو

 لذلك قيقاحتومشكالتها، وخاصة مشكلة املعاجلة الضريبية ملعامالت التجارة االليكرتونية. و
 :  مباحث ثالث اىلدراسة ال تقسيمجرى  فقد اهلدف
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 تعريف التجارة اإللكرتونيةوأدواتها، فيشرح  رة اإللكرتونيةبحث األول يعرض مفهوم التجاامل

 . نظم الدفع اإللكرتونىو لتجارة اإللكرتونيةاأدوات وخصائصها، ويعرض أهم 

 ، من حيث املزايا واملعوقات، فيحلل مزايااإللكرتونية التجارة بحث الثانى يعاجل مسألة تقويم آثارامل

 . التجارة اإللكرتونية، ويدرس املخاطر واملشكالت التى تواجهها التجارة اإللكرتونية

، فيتناول لتجارة اإللكرتونيةاملبحث الثالث يتناول بالعرض والتحليل مشكلة املعاجلة الضريبية ل

الضرائب على األعمال ، ويعرض أهم أنواع ارة اإللكرتونيةاملعاجلة الضريبية للتجكيفية اجراء 

التحديات التى تواجه حتصيل الضرائب على املعامالت ، ثم يدرس عرب اإلنرتنت ومعوقاتها

 . اإللكرتونية

 وأدواتها رة اإللكترونيةمفهوم التجا: بحث األولالم

 وخصائصها:  المطلب األول: تعريف التجارة اإللكترونية

 : يف التجارة اإللكترونيةتعرأوال: 

التى تعرب عن نشا  اقتصادى ، من كلمة جتارة E-Commerce يتكون تعبري التجارة اإللكرتونية

وحتكمه قواعد ونظم ، يتم من خالله تداول السلع واخلدمات بني احلكومات واملؤسسات واألفراد

لتجارى باستخدام الوسائط تعنى األداء الذى يتم به النشا  ا، وكلمة إلكرتونية، ومتفق عليها

فالتجارة اإللكرتونية هى عبارة عن . شبكة اإلنرتنت واألساليب اإللكرتونية التى من بينها

عملية تبادل للمعلومات اخلاصة بالعمليات التجارية بني طرفني أو أكثر بدون استخدام املستندات 

وكذلك إجراء ، Electronic Data Interchange( EDIحيث يتم تبادل البيانات الكرتونيًا )، الورقية

متضمنًا ذلك كل ما ، مجيع عمليات البيع والشراء والتسويق الكرتونيًا من خالل شبكة اإلنرتنت

 يتعلق بهذه العمليات من دفع أو حتصيل لألموال وهو ما يسمى بالتحويل اإللكرتونى لألموال

Elctronic Funds Transfer ،د والشركات واهليئات احلكومية وبالتاىل يستطيع كل من األفرا

اجناز مجيع العمليات التجارية واملالية واملعلوماتية فيما بينهم بصورة الكرتونية دون االعتماد 

بشكل كبري على العنصر البشرى ودون االرتبا  باحلدود الزمنية واجلغرافية. 
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ة اليت تتم إلكرتونيا عرب يدل مفهوم التجارة اإللكرتونية على مجيع أشكال املعامالت التجاري

شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت. وتتم هذه التعامالت بني الشركات بعضها البعض أو بني 

الشركات وعمالئها، أو بني الشركات واحلكومات. وميكن أن تغطى التجارة اإللكرتونية التجارة 

 اخلارجية أو التجارة الداخلية. 

 بعرض ثالثة تعريفات كما يلى:  ية نكتفىولتوضيح مفهوم التجارة اإللكرتون

  ) أ (: تعريف قانون التجارة األلكرتونية فى مصر: 

عرف مشروع قانون التجارة األلكرتونية فى مصر فى مادته األوىل التجارة األلكرتونية بأنها كل 

معاملة جتارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة الكرتونية. 
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 : لتجارة اإللكرتونيةل العامليةتعريف منظمة التجارة ) ب (: 

بأنها تشمل توزيع السلع واخلدمات وتسويقها بالوسائل  WTOتعرف منظمة التجارة العاملية 

اإللكرتونية. فهى جمموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع املنتجات بوسائل 

هلكني ورجال األعمال يف خفض كما أنها أداة من أدوات تلبية رغبات الشركات واملست، إلكرتونية

تكاليف االنتاج والتسويق ورفع كفاءتها االقتصادية. 
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 تعريف جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية للتجارة االلكرتونية: ) ج (: 

قانونا منوذجيا  UNCTRALوضعت جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية )األونسرتال( 

االلكرتونية يكون مقبوال لدى ذات األنظمة االقتصادية والسياسية الستخدام التجارة 

واالجتماعية املختلفة. ويشمل مفهوم التجارة األلكرتونية وفقا للتعريف املوسع للقانون 

النموذجى تلك املبادالت التى تعتمد على وسائل تستند اىل استخدام التقنيات األليكرتونية 

حاسوب بصيغة قياسية. وارسال البيانات من حاسوب اىل 
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 : عناصر وخصائص التجارة اإللكترونيةثانيا: 

تعمل التجارة اإللكرتونية على أداء العمليات التجارية بني مؤسسات األعمال بعضها مع بعض، 

وذلك من خالل استخدام ، ، وبني مؤسسات األعمال واحلكومةاوبني مؤسسات األعمال وعمالئه

االتصاالت من اجل إجناز تلك العمليات التجارية. هذا وتهدف التجارة  تكنولوجيا املعلومات وشبكة

اإللكرتونية أيضا إىل رفع كفاءة األداء التجاري من اجل حتقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية 

يف التكامل. إضافة إىل أن استخدام التجارة اإللكرتونية يف التعامالت التجارية جيعل املتعاملني 

دود املكانية والزمانية واليت ميكن هلذه احلدود بطريقة أو بأخرى أن تقيد بها يتعدون احل

عملية تنفيذ التبادالت التجارية. 
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والتجارة اإللكرتونية هى مفهوم متكامل ال يقتصر فقط على القيام بالتعامالت التجارية 

واإلنتاج وذلك باستخدام الوسائل اإللكرتونية، بل يتعدى ذلك ليشمل كل من عملية التصنيع 

من خالل تقليل الوقت املطلوب إلجناز أو إمتام سلسلة من األعمال. كما تعمل التجارة اإللكرتونية 

على إتاحة االستجابة لطلبات السوق بسرعة من خالل التعامل والتفاعل مع العمالء. إضافة إىل 

إمتامها بالطريقة  أنها تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات ووضوح يف إجراءات العمل من اجل

 املرجوة. 
كما يلى:  هى، وتشتمل التجارة اإللكرتونية على أنواع تختلفة من الصفقات

 

التسليم اإللكرتونى للخدمات مبا يعنى تسليم صفقات املنتجات اخلدمية للمستهلك فى شكل  .1

ع عرب وعن طريقها يتم شراء السل، اإلنرتنت كقناة لتوزيع اخلدمات، ويستخدم معلومات رقمية

 الشبكة ولكن يتم تسليمها بعد ذلك للمستهلك فى شكل غري إلكرتونى. 

تعمل التجارة اإللكرتونية على أداء العمليات التجارية بني مؤسسات األعمال بعضها مع  .2

 Business to Business (B2B) بعض

تقديم خدمات اإلنرتنت نفسها أى تقديم طرق الوصول هلذه الشبكة بالنسبة لرجال  .3

 . Business to Customer (B2C) بني مؤسسات األعمال وعمالئها، أى عمال واملستهلكنياأل
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 Business to Administration (B2A) بني مؤسسات األعمال واحلكومةتقديم اخلدمات  .4

وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات وشبكة االتصاالت من اجل إجناز تلك العمليات 

التجارية. 
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ساعد التجارة على إمكانية إمتام الصفقات التجارية دون حاجة إىل إنتقال الطرفني وهكذا ت

وإلتقائهما فى مكان معني وإن مل يتم إمتام الصفقة فيكفى أن يتم التعريف بها تعريفًا كاماًل 

وبعبارة أخرى . وذلك من خالل أجهزة احلاسب اآلىل وبذلك يوفر الكثري من اجلهد والوقت واملال

بفضل أجهزة احلاسب اآلىل لن تكون سوق التجارة اخلارجية مقصورة على منطقة جغرافية فإنه 

 معينة بل ستمتد وتتسع لتغطى السوق وكافة أحناء املعمورة وهكذا تصبح التجارة اإللكرتونية

  سويق الدوىل. أداة جديدة للت

يق أقصى درجة ممكنة من تهدف التجارة اإللكرتونية إىل رفع كفاءة األداء التجاري من اجل حتق

الفاعلية يف التكامل. إضافة إىل أن استخدام التجارة اإللكرتونية يف التعامالت التجارية جيعل 

املتعاملني بها يتعدون احلدود املكانية والزمانية واليت ميكن هلذه احلدود بطريقة أو بأخرى أن 

 20حوالي  العامل يف اإللكرتونية ةالتجار حجم بلغوقد تقيد عملية تنفيذ التبادالت التجارية. 

% من التجارة 90. ويرتكز حنو UNCTAD لتقديرات األونكتاد وفقا 2016عام  يف دوالر تريليون

 التجارة حجم األليكرتونية فى الواليات املتحدة واالحتاد األوربى والصني واليابان. ويشكل
 حجم % من80حوالي  Business to Business (B2B)املؤسسات املالية والتجارية  بني اإللكرتونية

العامل.  يف اإللكرتونية التجارة
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% 200 واسع حيث تنمو مبعدل بشكل اإللكرتونية التجارة استخدام حنو العامل دول وتتسابق

 معتمدًا جاء الرقم وهذا دوالر سنويا تريليون 5يتزايد بنحو  اإللكرتونية التجارة سنويا. وحجم
تبلغ حنو  واليت العامل حول اإللكرتونية التجارة عدد مستخدمي يف سنويةال الزيادة نسبة على

. سنويا مليون مستخدم 100
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 : نظم الدفع اإللكترونىو لتجارة اإللكترونيةاالمطلب الثانى: أدوات 

وهذه الوسائط تتمثل فى أدوات متعددة ، التجارة اإللكرتونية عن طريق وسائط إلكرتونيةتتم 

 اوالبعض اآلخر أكثر حداثة وتطور، معروف مثل التليفون والتليفزيون والفاكسهو ماالبعض منها 

مثل أجهزة احلاسب اآلىل والشبابيك اإللكرتونية فى البنوك واإلنرتنت، وكل هذه األدوات ظهرت 

وبفضل هذه األدوات املتعددة ، بعد الثورة العلمية اهلائلة التى حدثت فى السنوات األخرية

 . معامالت متطورةأصبحت توجد 

مع ظهور وانتشار التجارة اإللكرتونية أصبحت وسائل الدفع هى الركيزة التى ترتكز عليها و

التجارة اإللكرتونية. فقد اعتمد جناح التجارة اإللكرتونية فى مراحله األوىل على استخدام 

ائل اإلعالم مت بعض وسائل الدفع املتاحة. ومع التطور الذى حدث فى تكنولوجيا االتصاالت ووس

استحداث وسائل جديدة تعد أكثر مالئمة لطبيعة التجارة اإللكرتونية مبفهومها املتطور والذى 

يتضمن إجراء كافة أنواع املعامالت التجارية باستخدام الطرق اإللكرتونية. 

13
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 : وتتضمن نظم الدفع املستخدمة فى التجارة اإللكرتونية الوسائل التالية

 : نقداً عند االستالمالتسديد أوال: 

وهذا األسلوب يعترب من األساليب األوىل التى إعتمدت فى بداية ظهور التجارة اإللكرتونية وهى 

فيقوم املوقع بعرض السلعة وكل شئ يتعلق بها ويقوم . املرحلة البدائية للتجارة اإللكرتونية

املشرتاه كان يتم نقدًا عند الزبون بإختيار السلعة عن طريق اإلنرتنت أما تسديد قيمة السلعة 

ال أن هذا األسلوب ال يعترب دفع إلكرتونى بل هى طريقة تسمح بتسديد قيمة ااستالم السلعة. 

املشرتيات التى مت اقتناؤها من املوقع التجارى ولذلك مسى هذا النوع بالتجارة اإللكرتونية 

 البدائية. 

 : لدفع باستخدام البطاقات البنكيةثانيا: ا

يستطيع حاملها استخدامها فى شراء معظم احتياجاته أو ، وكذلك بالنقود البالستيكيةوتسمى 

أداء مقابل ما حيصل عليه من خدمات عرب اإلنرتنت أو من احملالت التقليدية باإلضافة إىل 

 . ATMإمكانية حصوله على النقد من خالل آالت الصرف الذاتى 

 ى :وتنقسم البطاالت البنكية إىل ثالث أنواع ه

 وهذه تعتمد على وجود أرصدة فعلية لدى البنك ومن أمثلتها: Debit Cards) أ ( بطاقات الدفع 

 . فيزاال

وهذه تصدرها املصارف فى حدود معينة وال يتم إصدارها إال : Credit Card) ب ( بطاقات االئتمان 

 . ماسرت كارد أمثلتهاومن ، ويتم استخدامها كأداة ضمان عميلبعد دراسة جيدة للحالة املالية لل

ختتلف عن بطاقات االئتمان فى أن السداد جيب أن يتم بالكامل من قبل : و) جـ ( بطاقات الصرف

 الزبون للبنك خالل الشهر الذى مت فيه السحب. 

 : الدفع من خالل استخدام البطاقات الذكيةثالثا: 

ى كل البيانات املطلوب حتتوى هذه البطاقات على سجل بيانات يشبه الكمبيوتر وحتتوى عل

معرفتها واألرصدة وحدود املصروفات املالية عالوة على بياناته الشخصية والرقم السرى. وهى من 

 البطاقات التى خيتار العميل التعامل بها سواء كان التعامل عن طريق الدفع أو االئتمان. 

داخل الشبكة  الت املاليةوأهم وظيفة ميكن أن تقوم بها هذه البطاقات هى تأمني إجراء التحوي

نظرًا العتمادها على تكنولوجيا شديدة التعقيد والتخصص جتعل عملية تزويرها أو التالعب 

أدوات األمان الكبرية فى التعامل بهذه البطاقات مقارنة لتوفر  فيها أمرًا مستحياًل. ونظرا

ات إصدار البطاقات بالبطاقات البنكية الشائعة االستخدام فقد أعلنت أكرب شركتني من شرك

أنهما لن تتحمال تخاطر أى عملية شراء بطريقة  البنكية فى العامل وهما شركتا فيزا وماسرتكارد

 كية. ذغري قانونية ما دامت البطاقات التى يتم التعامل بها غري 

 : الدفع باستخدام الشيكات اإللكترونيةرابعا: 
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الدفع املعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة  حتاول كافة املؤسسات املالية تطويع كافة وسائل

اإللكرتونية وفى هذا اجملال فقد جرى تطوير استخدام الشبكات التقليدية إىل نظام الشبكات 

 اإللكرتونية. 

 : وأهم نظامني يتم اعتمادهما حاليًا للشيكات اإللكرتونية هما

رية من البنوك واهليئات هو نظام معتمد من قبل احتاد ماىل جملموعة كب: FSTCنظام  -أ

املصرفية األمريكية وهو يوفر للمستهلك إمكانية االختيار بني جمموعة من وسائل الدفع 

، الشيك Cheque electronique certifieاإللكرتونية أهمها الشيك اإللكرتونى القياسى 

ك باستعمال وذل ATMوآالت الصرف الذاتى  Cheque electronique certifieاإللكرتونى املؤكد  

 نفس دفرت الشيكات اإللكرتونى والذى يصدر كل املعامالت على مستوى نفس احلساب البنكى. 

هو عبارة عن نظام دفع يعتمد على الشيكات اإللكرتونية لشركة : وCyber Cashنظام  -ب

Cyber Cash   األمريكية تتعامل به جمموعة من البنوك واملؤسسات التجارية املشرتكة بهذا

ظام ومن سلبيات هذا النظام أنه ال يوفر للمستهلك إمكانية االختيار بني جمموعة من وسائل الن

 الدفع اإللكرتونية مثل النظام األول. 

ويستخدم الشيك اإللكرتونى بنفس الطريقة التى يستخدم بها الشيك التقليدى حيث أنه عبارة 

لغ املشرتيات التى تتم عرب اإلنرتنت عن رسالة يتم إرساهلا إىل البائع عن طريقها يتم خصم مب

من رصيد املدين ) املشرتى ( وإضافته إىل رصيد الدائن ) البائع ( ويتم هذا اخلصم بطريقة 

إلكرتونية ويتدخل النظام املصرفى والشيك اإللكرتونى هو أكثر أمنًا من الشيك التقليدى بسبب 

 اإللكرتونية. صعوبة تزويره وتوفر العديد من وسائل احلماية واألمن 

يقوم املشرتى بتحرير شيك إلكرتونى ويقوم بتوقيعه بالتوقيع  ومن الناحية العملية

إىل البائع ويقوم البائع  اإللكرتونى ثم يقوم بإرسال هذا الشيك بالربيد اإللكرتونى املؤمن

باستالم الشيك اإللكرتونى املوقع من املشرتى ويقوم بالتوقيع عليه كمستفيد بتوقيعه 

يقوم البنك مبراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة وإللكرتونى ويقوم بإرساله إىل البنك. ا

 والتوقيعات وبناء على ذلك يقوم بإخطار كل من املشرتى والبائع بتمام إجراءات املعاملة املالية. 

 : الدفع اآللى من خالل استخدام النقود اإللكترونيةخامسا: 

طلق الذى ي Cash Digital  نى على الربوتوكول الذى تطوره شركةيعتمد نظام النقد اإللكرتو

ويستعمل النقد اإللكرتونى لسداد  1994، وأول من بدأ استخدامه هى هولندا عام e-cashعليه 

 املشرتيات صغرية القيمة. 

يقوم الزبون بشراء نقد إلكرتونى من البنك املصدر للنقد اإللكرتونى بأن ويعمل هذا النظام 

وهو الذى يدير  الشراء هو شراء افرتاضى يتم عن طريق برنامج خاص يقدم جمانًا للزبون وهذا

عمليات الشراء ويقوم حبفظ النقود من احملو والنسخ ويقوم البائع باالشرتاك لدى نفس البنك 

ويتحصل على برنامج خاص يقدم جمانًا كذلك وهو الذى يسمح له بإدارة عملية التحصيل 
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يع وحتويل األرصدة اإللكرتونية إىل نقد حقيقى ويرصد فى احلساب العادى الناجتة عن الب

 للبائع. 

 المزايا والمعوقات  – التجارة اإللكترونية تقويم آثار: بحث الثانى الم

 مقدمه: 

التجارة اإللكرتونية وسيلة متميزة وغري مسبوقة للوصول إىل مجيع أسواق العامل فى تعترب 

حيث تساعد البائعني على ختطى حواجز املسافات والنفاذ إىل ، كنةوقت واحد وبأقل نفقة مم

كما تساعد املشرتين على التمتع فى الوقت نفسه بنفس ، أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة

 وتساعد أيضًا على ختطى حواجز الزمن والتعامل مع العمالء على مدار، اخلواص بالوسيلة ذاتها

فكرة العوملة بتحويل أسواق العامل إىل سوق واحد ال يتقيد وهى تعد بذلك تطبيق فعلى لاليوم، 

حبواجز املكان وال الزمان وهى توفر فرص وإمكانيات ال نهاية هلا عن طريق عرض السلع 

واخلدمات فى أسواق الدول املختلفة بدون التقيد حدود احليز أو املسافة أو الوقت وبذلك تكون 

 حققت زيادة عالية فى املنافسة. 

، ثم املخاطر التجارة اإللكرتونية سنعرض وحنلل مزايا التجارة اإللكرتونية تناولنا تقويم آثاروفى 

 واملشكالت التى تواجهها: 

 : التجارة اإللكترونية مزايا: األولالمطلب 

بفضل اإلنرتنت مت إلغاء احلدود والفواصل بني املنتج واملستهلك بل أن هناك برامج على 

تتيح للمستخدم التعديل والتغيري املباشر للمنتج، وأن خيتار املستخدم بني اإلنرتنت تستطيع أن 

بدائل متعددة. ومن ثم فإن شيوع استخدام التكنولوجيا املنظورة ساهم فى اخنفاض األسعار 

بصورة كبرية وحتى تعم الفائدة االقتصادية البد من تطوير االستخدام االقتصادى والتجارى 

 ونية خاصة اإلنرتنت. ألدوات التجارة اإللكرت

مايلى:للتجارة اإللكرتونية آثار متعددة ومنها و
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 : اآلثار اإلقتصادية للتجارة اإللكترونيةأوال: 

فقد استطاعت ، فاقا عدة وجماالت كثرية من أهمها اجملال االقتصادىآفتحت التجارة اإللكرتونية 

سواء كان ذلك على املستوى القومى أو ، التجاريةالتجارة اإللكرتونية أن تكون أداة لتسهيل املبادالت 

بفضل األدوات املتطورة التى تستخدمها التجارة اإللكرتونية أصبح من السهل اتصال والدوىل. 

كما أن ، املشروعات ببعضها البعض مقللة بذلك إىل حد كبري تكاليف النقل والتحويل وغريها

مثل تقدير الضرائب والرسوم اجلمركية وغريها هذه األدوات املتطورة تساعد فى عمل احلكومات 

من احلقوق املستحقة للدولة مثل اجلمارك والتحويل اإللكرتونى واإلجراءات اإلدارية واملواصالت 

 والبنوك ووسائل الدفع والتأمني واملعلومات التجارية وغريها. 
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وينصرف مفهوم ، لنسبيةحتسني املزايا ايساعد على التبادل اإللكرتونى للمعامالت اإلنرتنت  ان

حيث ، إىل إنتاج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول األخرى وجودة أعلى املزايا النسبية

كفاءة ، وكفاءة اختيار السلع أو اخلدمات، وهى: أن الكفاءة االقتصادية تتحقق من خالل ثالث شرو 

رة اإللكرتونية من خالل املزايا العديدة وتعمل التجا. كفاء توزيع السلع أو اخلدمة، وختصيص املوارد

التى تتيحها إىل التأثري فى الشرو  الثالثة للكفاءة االقتصادية مما يؤدى إىل زيادة املزايا 

النسبية لالقتصاد القومى. 
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وهناك ارتبا  بني زيادة االعتماد على التجارة اإللكرتونية وزيادة الصادرات نتيجة حتسن املزايا 

ث يؤدى التوسع فى التجارة اإللكرتونية إىل حدوث تغيريات هيكلية فى مستوى النسبية حي

، انتشار التحالفات االسرتاتيجية، وظهور وسطاء جدد، وزيادة املنافسة السوق العاملى ومن أهمها

 . ظهور سوق عاملى واحدو

عل هناك زيادة إن التحول اإللكرتونى يؤثر على مرحلة اإلنتاج والتقنية املستخدمة فيها مما جي

فى القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانيات استخدام التقنية، إضافة إىل أن التجارة 

 اإللكرتونية تلعب دور هام فى توفري املعلومات األمر الذى يؤدى إىل معرفة ظروف السوق. 

الطلب ونوعيته واق واجتاهات ذكما أن تعرف عدد كبري من املؤسسات على ظروف السوق وتطور األ

ى مؤسسات جديدة فى الدخول فى إنتاج السلع واخلدمات التى يرتفع الطلب عليها غرمما ي

وبالتاىل يؤدى ذلك لزيادة التنافسية وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر املؤسسات 

ة اإلنتاجية واخلدمية أحد التحديات التى ترتتب على التوسع فى التجارة اإللكرتونية وزياد

املنافسة على املستوى احمللى والدوىل تؤدى إىل استفادة املستهلك الذى يتمتع بإختيارات أوسع 

 وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى. 

  16:ظهور سوق عالمى واحدفى التجارة اإللكترونية ثانيا: أثر 

نعدام احلواجز بني األسواق تؤثر التجارة اإللكرتونية على حجم السوق نتيجة زيادة املنافسة وا

احمللية وظهور سوق عاملى واحد خاصة أمام اخلدمات واملنتجات القابلة للنقل الكرتونيًا وبالتاىل 

يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة اإللكرتونية هو السوق العاملى وتنخفض 

لكرتونية تغري حجم السوق حنو أهمية السوق احمللى للشركات وبالتاىل يرتتب على التجارة اإل

االتساع والنمو باستمرار. كما أن التجارة اإللكرتونية ستنمو وتتطور بسبب تقليل نفقات 

التحويل والنقل والتسليم يوفر اإلنرتنت إمكانيات هائلة ومتطورة بداية من اإلنتاج حتى 

الفاكس وكذلك يقلل من التوزيع، كذلك يوفر خدمات تتكامل مع الوسائل األخرى مثل التليفون و

النفقات بصورة ملحوظة. 
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كذلك اإلنرتنت يسمح للمشروعات الصغرية بأن تنافس املشروعات الكبرية مما يؤدى إىل زيادة 

املنافسة وبالتاىل فإن نفقات التحويل ستكون أقل ونقل املعلوماتية وإمتام املبادالت ستكون أسرع 

ميكن أن تغري من تركيبة املشروعات والقطاعات االقتصادية التجارة اإللكرتونية ان وأقل تكلفة. 

ن املعروف ان كل منتج عبارة عن توليفة من جمموعة من السلع واخلدمات فمواإلنتاج عموما. 
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ممكن أن جتتمع كل هذه اجملموعة وتتداول بفضل مشروعات متخصصة مما يؤدى إىل اخنفاض 

 . تكاليف املبادالت ونقل املعلوماتية

، مما تتم على حنو أسرع م يالحظ أن من شأن عمل التجارة اإللكرتونية أن جتعل الصفقاتومن ث

إتاحة الفرصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة بوجودها فى السوق ، ويؤدى إىل زيادة دوران رأس املال

اإلنرتنت يسهل عمل مسعة جتارية بصورة قوية وبتكاليف أقل األمر الذى من شأنه ، ألن العاملى

ن يؤدى إىل إتاحة الفرصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة بطرح أنفسهم فى األسواق عرب أ

 . وفعالةغري مكلفة  اقتصادية اإلنرتنت بصورة

 : التجارة اإللكترونية وخصائص مزاياثالثا: 

 ميكن تركيز مزايا وخصائص التجارة االلكرتونية فى البنود األربعة التالية: 

  :ختفيض التكاليف) أ (: 

كان التعرف على املنتج وتعريفه يتطلب ، فقد ختفيض التكاليفتعمل على التجارة اإللكرتونية 

اموااًل ضخمة أما فى شبكة اإلنرتنت فيكفى إنشاء موقع ليعرف املنتج فى كامل أحناء العامل 

. واخنفاض تكلفة االتصال بفضل الربيد اإللكرتونى مما شجع الكثري على التجارة اإللكرتونية

استعمال تقنيات حديثة فى االتصال مثل االتصال املرئى والصور ثالثية األبعاد وقواعد و

ساعد كثريًا على تشجيع املنافسة من خالل حتسني مستوى املنتج وتوفري يالبيانات واالستعالم 

 . منو التجارة وتغري مفاهيمها وطرقها فى العصر احلديث، وخدمات قبل وبعد البيع

 : ختاذ القرارات اإلداريةدعم ا) ب (: 

التجارة اإللكرتونية توفر نظم معلومات تدعم اختاذ القرارات اإلدارية من خالل نظام تبادل  

الفرصة ، ويتيح املعلومات بدقة وبطريقة علمية حتقق القدرة على الرقابة والضبط احملاسبى

كما إللكرتونى للبيانات. للشركات لزيادة أرباحها مع خفض تكاليف التبادل من خالل التشغيل ا

سرعة عقد وإنهاء الصفقات وحتليل األسواق واالستجابة لتغريات احتياجات ومتطلبات أن 

 املستهلكني. 

 ) ج (: التسويق والتسوق األليكرتونى: 

زيادة فرص تسوق األفراد ملنتجاتهم من داخل منازهلم دون تعمل على التجارة اإللكرتونية 

خلق فرص العمل ، وبالتاىل ما يتطلبها من تكاليف مباشرة وغري مباشرةاحلاجة إلنشاء مكاتب و

احلر والعمل فى املشروعات الصغرية واملتوسطة التى تتصل باألسواق العاملية بأقل تكلفة 

املناطق الريفية خاصة فى الفرصة وفى الدول النامية تتاح استثمارية خاصة جتارة اخلدمات. 

ات التى مل تكن متاحة هلم من قبل مثل تعلم مهنة ووصول للحصول على املنتجات واخلدم

اخلدمات العامة لألفراد مثل الرعاية الصحية والتعليمية وتوزيع اخلدمات االجتماعية احلكومية 

 بتكلفة منخفضة وجودة أعلى. 

 والعوملة:  التجارة اإللكرتونية) د (: 

عتمد عليها عوملة املشروعات التجارية تعترب التجارة اإللكرتونية أحد اآلليات اهلامة التى ت

التسويق ويصبح القدرة على إنشاء شركات عاملية متخصصة. ، وتزيد واإلنتاجية والبنوك

األكثر فعالية إلتاحة عرض املنتجات واخلدمات فى العامل دون انقطاع مما يوفر االلكرتونى 
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التجارة اإللكرتونية وتتيح ء. فرص أكرب جلنى األرباح إضافة إىل وصوهلا إىل املزيد من العمال

الشئ الذى كان ، قتحام األسواق العاملية حتى بالنسبة للمؤسسات الصغرية واألفرادفرصة ال

زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ومقتصرًا على الشركات الكربى املتعددة اجلنسيات. 

خلدمات عامليًا. بسهولة للوصول إىل مراكز االستهالك وإمكانات تسويق السلع وا
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 وللمجتمع:  للشركات والمؤسسات : فوائد التجارة اإللكترونيةرابعا

 ، ونشرحها فيما يلى: تتعدد فوائد التجارة اإللكرتونية بالنسبة للشركات وبالنسبة للمجتمع

 : فوائد التجارة اإللكرتونية بالنسبة للشركات واملؤسسات) أ (: 

أنها تنقل السوق من النطاق احمللى إىل النطاق الدوىل العاملى اى من فوائد التجارة اإللكرتونية 

تعترب التجارة اإللكرتونية وسيلة فعالة لتوسيع نطاق األسواق احمللية حبيث تتصل ببعضها 

البعض على مستوى العامل ومن ثم تساهم بكفاءة فى تسويق السلع واخلدمات على مستوى العامل. 

 ني أكثر ومزودين أفضل وشركاء أكثر مالءمة وبصورة سريعة وسهلة. فبوسع أى شركة إجياد مستهلك

التجارة اإللكرتونية ختفض تكاليف إنشاء ومعاجلة وتوزيع وحفظ واسرتجاع املعلومات الورقية. 

تسمح خبفض املخزونات عن طريق استعمال عملية السحب فى نظام إدارة سلسلة التزويد ففى و

باحلصول على طلب جتارى من قبل املستهلك وتزويد املستهلك نظام السحب فإن العملية تبدأ 

التجارة اإللكرتونية على سرعة االستجابة كما تساعد بطلبه من خالل التصنيع الوقتى املناسب. 

لطلبات العمالء إذا ما قورنت باملعامالت الورقية التقليدية التى تستغرق وقتًا أطول حتى ميكن 

تعمل على ختفيض تكاليف املراسالت الربيدية والدعاية ، ويهاتلقى أوامر الشراء والرد عل

، واإلعالن والتوزيع والتصميم بنسبة كبرية فاإلنرتنت أرخص بكثري من شبكات القيمة املضافة

ختفيض تكلفة إنشاء املتاجر اإللكرتونية باملقارنة بتكلفة إنشاء املتاجر التقليدية مما ينعكس و

 صفقات التجارية. إجيابى على تكلفة إمتام ال

تساعد التجارة اإللكرتونية على توفري نظم معلومات تدعم اختاذ القرارات اإلدارية من خالل و

، نظام تبادل املعلومات بدقة وبطريقة علمية حتقق القدرة على الرقابة والضبط احملاسبى

شروعات التجارية تعترب التجارة اإللكرتونية أحد اآلليات اهلامة التى تعتمد عليها عوملة املو

سهولة أداء املدفوعات الدولية املرتتبة على الصفقات التجارية ، وواإلنتاجي والبنوك والبورصات

 بواسطة النقود اإللكرتونية املقبولة الدفع عامليًا وخالل فرتة زمنية قصرية. 

  :التجارة اإللكرتونية للمجتمعفوائد : ) ب ( 

ساعة  24لمستهلك بأن يتسوق أو ينهى معامالته على مدار تعطى التجارة اإللكرتونية خيارا ل

تعطى خيارات للمستهلك بسبب ووفى أى يوم من أيام السنة ومن أى مكان على سطح األرض. 

التجارة وتصبح قابلية الوصول إىل منتجات وشركات مل تكن متوفرة بالقرب من املستهلك. 

ع يستطيع أن يتسوق فى الكثري من املواقع ألن البائ، اإللكرتونية من أرخص األماكن للتسوق

على اإلنرتنت ومقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسهولة حتى يتسطيع أن مييز األفضل 

بالنسبة له وحيصل على أفضل العروض حيث أن البديل هو زيادة كل موقع جغرافى من أجل 
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املنافسة مما يعنى التجارة اإللكرتونية تشجع وبذلك فان مقارنة بضائع كل شركة بأخرى. 

 خفض األسعار. 

فى كثري من األحيان فإن التجارة اإللكرتونية خاصة مع املنتجات الرقمية متكن املشرتى من 

متكن الزبائن من احلصول على املعلومات الالزمة وإرسال البضاعة بسرعة وبسهولة إىل البائع. 

قابل قد يستغرق األمر أيام وأسابيع خالل ثوان أو دقائق عن طريق التجارة اإللكرتونية وفى امل

التجارة اإللكرتونية كما أن من أجل احلصول على رد إن قمت بطلب املعلومات من موقع ملموس. 

تبادل اخلربات واآلراء خبصوص بسمح للزبائن ، وتتسمح لالشرتاك فى املزادات االفرتاضية

 املنتجات واخلدمات عرب جمتمعات إلكرتونية على اإلنرتنت. 

غري متوفرة فى  وسلعتسمح للناس أن ميتلكوا منتجات بالنسبة جملتمعات الدول النامية فان و

شهادات جامعية عرب اإلنرتنت. خدمات تعليمية وبلدانهم األصلية ويستطيعون احلصول على 

التجارة اإللكرتونية تيسر توزيع اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم واخلدمات كما أن 

وبذلك ، أن تباع بأسعار زهيدة السلعتسمح لبعض ، وأسعار أقل وبكفاءة أعلىاالجتماعية ب

 مما يعنى رفع مستوى املعيشة للمجتمع.  شرائهايستطيع األفراد الذين دخلهم املادى حمدود 

 مايلى:  لدول الناميةالتجارة اخلارجية ل ومن أهم اآلثار االقتصادية للتجارة اإللكرتونية على

حتسني ولتسويقية ملنشآت الدول النامية من خالل النفاذ لألسواق العاملية. زيادة الفرصة ا .1

منتجات الدول النامية عن طريق توفري احلافز ملواجهة املنافسة العاملية خاصة صغار املنتجني 

 واملزارعني. 

ملنتجات النهائية وبالتاىل زيادة القدرة ا اتاحة الفرصة للدول النامية من ختفيض أسعار .2

افسية فى تصدير منتجاتها وذلك من خالل ختفيض مكونات اإلنتاج وتكلفته واملدخالت التن

 غري املباشرة. 

إتاحة فرصة تسويق منتجات الدول النامية من الصناعات اليدوية واحلرفية والشعبية التى  .3

 تنتمى إىل تراث هذه الشعوب والتى جتذب السائحني إليها. 

ياحى وجذب السياح وإبرام العقود من خالل االتصال إتاحة الفرصة لتنشيط القطاع الس .4

 املركزى دون حاجة لوسيط وخلدمات الشركات الكربى. 

  19:التجارة اإللكترونيةالمطلب الثانى: المخاطر والمشكالت التى تواجه 

على الرغم مما توفره التجارة اإللكرتونية من مزايا عديدة على النحو السابق فإن هناك العديد 

التى تقف فى طريق التوسع فى األخذ بها بصورة جتعلها البديل احلديث  خاطر واملشكالتاملمن 

تعمل التجارة االلكرتونية على زيادة انفتاح األسواق الداخلية على العامل ، وأن للتجارة التقليدية

 . مما يؤدى إىل تطوير املؤسسات املصرفية واملالية، من خالل نقلها على شبكة االنرتنت

 : التجارة اإللكترونية: المخاطر التى تواجه أوال
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تخاطر تتعرض ، وهى يوجد العديد من املخاطر واجلوانب السلبية الناجتة عن التجارة اإللكرتونية

ومنها املخاطر ، وفى الغالب األعم يكون البنك املركزى، هلا مؤسسة اإلصدار للنقود اإللكرتونية

 : املالية واملخاطر القانونية

 : المخاطر المالية :) أ (

كل هذه املخاطر قد ، وخطر االئتمان وخطر السيولة وخطر معدل الفائدة وخطر السوق وتشمل

وتتعرض هلا التجارة ، حتدث بسبب االستخدام غري املشروع لوسائل الدفع االلكرتونيى

تعرض هلا هذه املخاطر يوأو من الغري أو عرب الشبكة.  تعاملااللكرتونية سواء كان من أطراف ال

مما يؤثر بالسلب على إدارة السياسة النقدية، االئتمان والسيولة النقدية داخل البنوك

 

التى 

 يشرف عليها البنك املركزى. 

 : : المخاطر القانونية) ب (

 اإللكرتونية التجارة عمليات لضبط املناسب القانوني التشريع إىلالنامية الدول  معظم تفتقر
 التجارة يف بعد حسمها يتم مل القانونية األمور من الكثريوالعامل. بينها وبقية دول  فيما

 اإلنرتنت، وكذلك عرب التجاري التعامل بسبب املشكالت القانونية الناشئة خصوصا االلكرتونية
 نشر أو املعلومات على والسطو املواقع باقتحام يقومون الذين اجلرائم مرتكيب معاقبة

 بيانات. ال قواعد تدمري أو الفريوسات

 من األحيان من كثري يف يكون إنه بالتقاضي، حيث القانونية املتصلة املشاكلها أيضا ومن
 القوانني بانتهاك يقومون من السلطة حملاكمة أو السيادة متتلك اليت اجلهة حتديد املستحيل

 وجود ومكان اجلرمية مبكان وقوع يرتبط ذلك إن اإلنرتنت، حيث عرب اجلرائم ارتكاب أو
 القوانني تنازع إىل مما يؤدي تختلفة دول يف تتم أن ميكن وهذه، الضحية وجود ومكان ملتهما

 والتوقيعات املستندات اإللكرتونية حجية مبدى تتصل أخرى مشاكل واالختصاصات. وهناك
 صحة وكيفية ضمان القانونية الناحية من صالحيتها ومدى اإللكرتونية والعقود اإللكرتونية
 إليه.  وصوهلا املطلوب الشخص إىل ووصوهلا عليها حلفاظوا بياناتها

 : : خطر التأثير على استقرار النظام النقدى) ج (

تؤثر النقود االلكرتونية والتجارة االلكرتونية بصورة مباشرة على حسن سري نظام املدفوعات 

النقود وعلى استقرار األسواق املالية وذلك فى حالة عدم خضوع التجارة االلكرتونية و

االلكرتونية إلشراف من قبل البنك املركزى والسلطات العامة للدولة ويؤثر بالسلب على حسن 

 سري نظام املدفوعات واستقرار األسواق املالية. 

ومبا أن عمليات التجارة االلكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت وعمليات سداد قيمتها وتسويتها تتم 

لغاء احلدود الفاصلة بني أسواق الدول املختلفة بدون تدخل ومع إ، ساعة 24إلكرتونيا على مدار 
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فى السلطات النقدية، ومع زيادة قدرة األفراد على تبادل السلع واخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت 

فإن فاعلية أدوات السياسة النقدية قد ترتاجع من حيث ترشيد عمليات ، دون سيطرة أو رقابة

وذلك ، سترياد من سلعة معينة ودعم قطاعات وأنشطة معينةاالئتمان وترشيد متويل عمليات اال

لرتاجع القدرة على السيطرة على عرض النقود داخل حدود الدولة الواحدة فى ظل استخدام 

 تتولد وتتدفق بدون حدود زمنية أو مكانية. ، نقود الكرتونية

بعض الشركات كما أن تطور أدوات وسائل الدفع من خالل التجارة االلكرتونية قد يوحى ل

ولكن غالبية ، عرض خدماتها فى جمال إصدار وإدارة هذه األدواتباملتخصصة فى جمال املعلومات 

يشرف عليها البنوك املركزية  التىالقوانني املصرفية حتصر هذا النشا  فى املؤسسات املصرفية 

 وحتدد سياساتها. 

، ن قوانني تتمشى مع هذه التطوراتكل هذه املشكالت السابقة حتتاج إىل استجابة من املشرع بس

، ة حاليًا وما تكشف عنه من مشكالتقوهناك حاجة ملحة إىل مراجعة تشريعات النقد املطب

 واستيعاب التطورات التكنولوجية واملالية احلديثة. 

 

  20:التجارة اإللكترونيةثانيا أهم المشكالت التى تواجه 

لتقنية التى تعتمد عليها التجارة اإللكرتونية ومنها املعوقات ما يرجع إىل ااملشكالت أو من هذه 

 : ما يرجع إىل الظروف احمليطة بها ومنها ما يرجع إىل طبيعة هذه التجارة

 : ت التقنية للتجارة اإللكترونيةمشكال: ال) أ (

 هناك نقص فى االعتمادية واألمان واملعايري والربوتوكالت.  .1

 لكية والالسلكية. ليس هناك حيز حجمى كاف لالتصاالت الس .2

 تتطور باستمرار وبسرعة. تتغري وأدوات تطوير الربجميات مازالت  .3

صعوبة عملية وصل اإلنرتنت وبرجميات التجارة اإللكرتونية مع بعض التطبيقات وقواعد  .4

 البيانات املستخدمة حاليًا. 

 بعض برجميات التجارة اإللكرتونية ال تتناسب مع بعض أنظمة التشغيل.  .5

 : غير التقنية التى تواجه التجارة اإللكترونية المشكالت: ) ب (

غلبة عنصر املخاطرة فى التجارة اإللكرتونية نتيجة لضعف الثقة فى التعامل بهذه الطريقة  .1

م كفاية األمان بالنسبة لوسائل السداد ، وعدلسهولة التالعب فى املعامالت التى جيرى بواسطتها

ركة فى هذا النوع من التجارة بدواعى اخلوف من الكشف عن وأن كثري من الناس حتجم عن املشا

 خصوصياتهم. 

هناك إحجام من الناس عن ممارسة هذا النوع من التجارة بسبب قلة اخلربة التى تسبب  .2

بعض يؤدى اىل أن عنصر انعدام الثقة ، وأخطاء كبرية وقد تسبب فى تعطيل التجارة اإللكرتونية
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هولني الذين ال يرونهم وال يثقون باملعامالت غري الورقية وال الزبائن ال تثق فى الباعة اجمل

عوبة التعامل فى كثري من األحيان نتيجة لتعدد املقاييس فضال عن صالنقد اإللكرتونى. 

لتجارة اإللكرتونية مازالت فى طورها ، ألن ااملعيارية التى تطبقها الدول املختلفة فى هذا الشأن

  السريع. األول والذى يتميز بالتغيري

اخلشية من اخرتاق املواقع التجارية من جانب قراصنة اإلنرتنت وهو ما حيدث حاليًا بشكل  .3

الكثري من األمور القانونية مل يتم حسمها بعد فى ، وواسع مما يسبب خسائر مادية ضخمة

لعمليات النصب من جانب سلبى  تأثري، وهناك التجارة اإللكرتونية خاصة ما يتعلق بالقرصنة

 الشركات أو بعض املستهلكني على الشبكة. 

عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة اإللكرتونية وما يتعلق بها من موضوعات مع  .4

كما يوجد ، وجود قصور فى تطبيق قواعد محاية امللكية الفكرية فى العديد من التشريعات

 النوع من التجارة.  تعارض بني تشريعات الدول فى هذا الشأن مما يتعرض مع طبيعة هذا

وسرعة االتصال مازالت بطيئة ، الدخول على اإلنرتنت مازال باهظ الثمن لكثري من الناس .5

عف الثقافة املعلوماتية فى كثري من دول العامل الثالث يؤدى ، كما أن ضفى الكثري من دول العامل

عن معلومات  إىل استخدام اإلنرتنت بشكل حمدود يقتصر على الربيد اإللكرتونى والبحث

 وحتميل برامج وأفالم وأغانى جمانية. 

 :21 العربيةالدول النامية و االلكترونية فى التجارة انتشار عوائقثالثا: 

 النحو علىية العربدول النامية وال يف التجارة من النوع هذا يف العوائق مجلة جنمل أن ميكننا
 : التالي

 عوائق اقتصادية: : ) أ (

ت مازال باهظ الثمن للكثري من اجملتمعات وسرعة االتصال مازالت بطيئة الدخول على االنرتن

 الشبكة العنكبوتية العاملية يف اإللكرتونية املواقع بناء يف الكثري من دول العامل. كما أن تكلفة
جناحها،  لضمان وصيانتها دارتهإ  وا يف إنشائها احملرتفني على تعتمد ألنها مكلفة تزال ما

 إضافية.  نفقات التجارة من النوع هذا حيمل مما
 مشكالت حل القادرة على االلكرتونية املصرفية النظم إىل العربيةو النامية تفتقر الدولو

 استخدام مسألة السياق هذا يف االئتمان. وتربز وبطاقات طريق اإلنرتنت عن والدفع السداد
 عمليات % من40اء بنسبة والشر البيع يف الوسيلة األوىل اإللكرتونية، وهي الصرف بطاقة

 بطريقة أموال سحب مشروعة، ومت غري استخدام حاالت شهدت االنرتنت، فقد التجارة عرب
كما التجارة مما يعرضهم للخسارة واالفالس.  من النوع بهذا التجار املتعاملني من شرعية غري

مبيوتر شخصى، ك جهاز الميتلكون األفراد الذين أمام عائقًا لالنرتنت الوصول متثل تكلفة

 املنخفضة.  الدخول ذوي من خصوصًا
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 عوائق سياسية واجتماعية: : ) ب (

 بدون اسرتاتيجية واضحة اإللكرتونية التجارة مع تتعامل العربيةو الدول النامية حكومات
 البيانات قاعدة توفر اليت الوطنية الشبكات وتشكيل املعلومات تكنولوجيا مع وحمددة وخاصة

 بها يؤمن اليت االجتماعية العادات والتقاليدورمبا تكون التجارة.  النوع من هلذا الضرورية
 للتجارة العاملية الشبكات من فوائد القصوى االستفادة وجه يف عائقًا املستهلكون تعترب

 االستخدام مساحة من منخفضة نسبة إال المتثل العربية اللغة أن املعروففمن اإللكرتونية. 
 العربية.  املنطقة يف االلكرتوني التسوق جتارة جناح أمام عائقا يعد وهذا االنرتنت شبكة على

 العمالء وجتعل اجلاذبية املواقع إىل تضفي اليت الفنية اخلصائص إىل العربية وتفتقر املواقع
 تبادل يف املستخدمة اللغة هي اإلجنليزية اللغة مواقعهم. يضاف اىل ذلك أن يقدمون على

 البحث حمركات ذات العاملية، وتفتقر اىل الربامج باللغة العربية وى الشبكاتمست على املعلومات
 القوية. 

 عوائق تكنولوجية: : ) ج (

 األساسية لتكنولوجيا املعلومات والتجارة البنية العربية تفتقر إىلل النامية والدو غلبأ
املصدر ضرورية  شهادةتكلفة التجهيزات اإللكرتونية. كما أن  بسبب ارتفاع وذلكاإللكرتونية، 

 البحث مراكز إىل االفتقار، كذلك الدولهذه  اغلب اإللكرتونية وهى التتوفر يف للتجارة
 أميتهم من يف التخلص بلدانهم يف املواطنني ومساعدة االستشارات تقديم أجل من والتطوير

 اإللكرتونية. 

جميات مازالت تتغري هناك نقص يف جتهيزات ومعايري األمان، كما أن أدوات تطوير الربو

باستمرار وبسرعة. وتصعب عملية وصل االنرتنت وبرجميات التجارة االلكرتونية مع بعض 

التطبيقات وقواعد البيانات املستخدمة حاليا، باالضافة اىل ارتفاع تكلفة تطوير وتسويق برامج 

 الويب على املوقع وامن األصالة مثل األمن قضايا بعض التجارة االلكرتونية. ومتثل
 الكثري من األفراد واملؤسسات.  تؤرق حقيقية مشاكل وتدقيق اهلويات والتشفري واخلصوصية

 استخدام وانتشار أمام حقيقي عائق بالتأكيد قادمة، وهي لسنوات ستستمر املخاوف هذه مثل
 من اجلهود تبذلغري أنه التجارية.  عامالتاملو التسوق ضراألغ جدا واسع نطاق على االنرتنت

 االنرتنت.  امن واحلكومات لضمان واجلمعيات واملؤسسات املعلومات تكنولوجيا شركات قبل

    

 

 

 

  لتجارة اإللكترونيةتحليل مشكلة المعالجة الضريبية ل: المبحث الثالث 

 مقدمة: 
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على املستوى النظرى  األوىل قضيتان: يواجهالضريبة على التعامالت االفرتاضية فرض موضوع 

على املستوى  ، والثانيةملفاهيم والقواعد والقوانني التى حتكم حتصيل هذه الضريبةوهو غياب ا

 تتمثل فى صعوبة تطبيق القوانني املألوفة واجلارية على التجارة اإللكرتونية. والتطبيقى 

عترب حتصيل الضرائب من أهم اجلوانب القانونية التى ترتجم تدخل الدولة وهيمنتها على وي

. للدولة األول لاليرادات العامةورد املالضرائب ، كما أصبحت املؤسسات االقتصادية

22

لتجارة او 

اإللكرتونية تشكل مورد هام من موارد الدولة يتميز بالزيادة املستمرة حبسب حجم التبادل 

رى اإللكرتونى. وتعد الضرائب عامل أساسى لنجاح التجارة بصفة عامة والتجارة على التجا

اإلنرتنت بصفة خاصة، وذلك أن فرض املزيد من الضرائب وزيادة نسبتها من شأنه أن حيد من 

حجم النشا  التجارى ونظرًا ألن هذا النوع من التعامالت حديث وبالتاىل صعوبة تطبيق 

 . املوجودة فى ظل التعامالت التجارية اإللكرتونيةالتشريعات اجلبائية 

أن جزء فى وميكننا حتديد املشاكل والتحديات التى تواجه التجارة اإللكرتونية للنظم الضريبية 

صعوبة إجراء ، وكبري من التجارة اإللكرتونية جتارة غري منظورة من الصعب حصرها وحتديدها

عدم توافر املستندات وأدلة اإلثبات الكافية ، وإللكرتونيةالرقابة اخلارجية على عمليات التجارة ا

 حلصر حجم التجارة اإللكرتونية وعائدها. 

تناقض بني تسهيل إجراءات التجارة اإللكرتونية واملساهمة فى تنميتها وبني املعاجلة ويوجد 

ية على عدم مواكبة التشريعات الضريبية احملل، والضريبية هلا وخلق معوقات وعراقيل لنموها

عدم وجود تنسيق كما أن مستوى الدولة للنمو السريع فى التجارة اإللكرتونية مبختلف أشكاهلا. 

، قوق الدولحلمحاية الحيقق قانونى دوىل واتفاقيات مشرتكة لتجنب اإلزدواج الضريبى الدوىل 

من هنا وفى احلصول على إيراداتها الضريبية الصحيحة وغري املنقوصة. ، خاصة الدول النامية

عدم التجانس بني مبادئ الضريبة التقليدية وإمكانية املعاجلة الضريبية ألمنا  التجارة يتضح 

 اإللكرتونية. 

بالدراسة والتحليل بعرض  لتجارة اإللكرتونيةوسوف نتناول حتليل مشكلة املعاجلة الضريبية ل

، ائب على األعمالالضر، واخلارجيةو املعاجلة الضريبية للصفقات اإللكرتونية احمللية 

:التحديات التى تواجه حتصيل الضرائب على املعامالت اإللكرتونيةو

23

  

 : المعالجة الضريبية للتجارة اإللكترونيةالمطلب األول: 

فمن جهة  :موضوع الضرائب على التجارة اإللكرتونية من زاويتني تختلفتني غالبا ماينظر اىل

رب شبكة اإلنرتنت إىل الضرائب يعد كبحا للنمو يرى البعض أن إخضاع الصفقات التى تتم ع

بينما يرى البعض اآلخر أن اإلعفاء الضريبى . التكنولوجى ويؤثر على تطور التجارة اإللكرتونية

ألن األفراد سوف يتجهوا إىل إبرام ، موارد الدولة حجمللتجارة اإللكرتونية يؤدى إىل التقليل من 

 تكلفتها من حيث القيمة أو الغرض.  الصفقات والعقود عرب اإلنرتنت لقلة

 واخلارجية:  املعاجلة الضريبية للصفقات اإللكرتونية احملليةونتناول فيما يلى دراسة 
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  :المعالجة الضريبية للصفقات اإللكترونية المحلية أوال:

 : وختضع هذه الصفقات واألرباح الناجتة عنها للضرائب اآلتية

 : ) أ ( الضريبة على الدخل

فكرة العدول عن تطبيق الضريبة على الدخل احلالية وفرض ضريبة مستحقة تفرضها  ظهرت

(  Byte Taxطبيعة التجارة االلكرتونية تعرف بضريبة الوحدات الرقمية ) أو ضريبة البايت 

ضمن التقرير الذى قدم أمام نادى روما وذلك فى حماولة لوقف  1994وذلك ألول مرة فى نوفمرب 

عن تآكل وعاء الضريبة بسبب التحول من التجارة التقليدية إىل التجارة  اخلسارة الناجتة

اإللكرتونية والتى يتعذر متابعتها ضريبيا ويتم حتصيلها على أساس كمية البيتس الرقمية 

التى يتم استخدامها أو نقلها ويتطلب ذلك وجود معدات ذات مواصفات خاصة فى األجهزة 

خاصة بقياس البيانات على أساس ، فاكسوال كمبيوترمثل ال وماتاملختلفة التى تقوم بنقل املعل

 البيتس. 

ومن مزايا هذه الضريبة هو تشجيع النقل اإللكرتونى للسلع واخلدمات وباالستفادة من الضريبة 

املنخفضة على هذا النقل مقارنة بالضرائب والرسوم التى تفرض على النقل بالوسائل التقليدية 

د بالنفع على البيئة نتيجة تقليل االزدحام الناتج من النقل املادى هلذه السلع أو املادية مما يعو

واخلدمات وتقليل معدات التلوث البيئى. وميكن استخدام احلصيلة املتوقعة من هذه الضريبة فى 

 أغراض اجتماعية عامة مثل تعويض العمال الذين يفقدون عملهم بسبب التجارة اإللكرتونية. 

 : ة العامة على المبيعات) ب ( الضريب

تفرض هذه الضريبة على مبيعات السلع واخلدمات وفق حتديد كل دولة هلا وتكون الواقعة املنشأة 

ويتحمل البائع االلتزام بتحصيلها ، هلا عملية البيع أو ما فى حكمها ويقع عبؤها على املستهلك

فهى ضريبة ختصم من املنبع ، همن املشرتى وتوريدها إىل اإلدارة الضريبية املختصة نيابة عن

وقد تكون هذه الضريبة حملية متثل موردًا من موارد . ألنها تضاف إىل مثن اخلدمة أو السلعة

فمهما كانت الضريبة عامة أو حملية فإنها تثري مشكلة حتديد السيادة ، احلكومة احمللية

ض الضريبة على التجارة ففى أوروبا تفر، احلق فى فرض الضريبة اإلقليمية التى متنح الدولة

حبيث يعطى احلق لدولة ، اإللكرتونية على أساس دولة املقصد أو دولة املستهلك النهائى

املستهلك فى مطالبة الشركات البائعة بتحصيل الضريبة وتوريدها من املستهلكني املقيمني فى 

 هذه الدولة. 

 : اإللكرتونية وهما د نوعني أساسيني من الصفقات التى تربم من خالل التجارةويوج

ميكن ، وحيصل عليها املستهلك عن طريق االستالم املادى للمنتج التى وهى: املنتجات املادية

 حتصيل الضريبة عليها كغريها من السلع املادية األخرى. 

حبيث خيتفى معها األثر املادى ، تؤول إىل املستهلك بطريق استالم الكرتونى: واملنتجات الرقمية

ويقرتح ، ولتحصيل الضريبة عليها يلزم البحث عن آلية خاصة تتفق معها، تتبعه الذى ميكن

استخدام وسائل والبعض إلزام املؤسسات البائعة بتحصيل الضريبة على التجارة اإللكرتونية 
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حبيث ال ، تقنية متكن إدارة الضرائب أو الدولة من إغالق موقع الشركة غري امللتزمة بالتحصيل

 ون من النفاذ إىل موقعها والتعامل معها. يتمكن املستهلك

 : المعاملة الضريبية للصفقات اإللكترونية الخارجيةثانيا: 

صادرات ختضع أساسا للضريبة اجلمركية والضريبة  تتمثل فىلصفقات اإللكرتونية اخلارجية ا

 ، كما يلى: العامة على املبيعات

  :) أ ( بالنسبة للضريبة الجمركية

فال يوجد لشبكة اإلنرتنت ، بة حتديًا حقيقيا لتنمية التجارة اإللكرتونيةمتثل هذه الضري

. مثل ما هو موجود فى التجارة الدولية احلالية، تقسيم جغرافى حمدد وواضح النتقال البضائع

وفى حني أنه قد يكون من املمكن حتديد الضريبة اجلمركية للبضائع املطلوبة من خالل شبكة 

بواسطة البحر أو اجلو إال أنه ستكون هناك صعوبة حقيقية لتحديد هذه  اإلنرتنت والتى ميكن

مما حيتاج ، الضريبة والتحكم فيها إذا كانت البضائع يتم نقلها الكرتونيًا عرب شبكة اإلنرتنت

 إىل رقابة وإجراءات دقيقة ملتابعة هذه الصفقات. 

  :) ب ( بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات

الصفقات التى يتم تصديرها للخارج من خالل التجارة اإللكرتونية اخلارجية فإنها فيما يتعلق ب

ختضع للضريبة العامة على املبيعات. ففى الواليات املتحدة األمريكية تفرض ضريبة على التجارة 

اإللكرتونية سعر ) صفر ( على مجيع املعامالت اإللكرتونية التى تتم بصورة رقمية أو تنقل 

ألنه مل يتم حتى اآلن التمييز ، طاملا مت نقل السلع بصورة إلكرتونية Onlineاملركزى باالتصال 

وأيضًا مل تقم أى دولة  Softwareبني املعامالت الرقمية البسيطة وبني برامج الكمبيوتر اجلاهزة 

ومن ثم ، حتى اآلن مبعاملة الصفقات االلكرتونية على أنها واردات ألغراض الضريبة اجلمركية

إن معظم املنتجات التى تسلم إلكرتونيًا تتمتع حاليًا باإلعفاء اجلمركى. كذلك ال يزال حجم ف

التجارة اإللكرتونية من السلع اخلاضعة للضريبة حمددًا ومن ثم فإن حجم اخنفاض احلصيلة 

 اجلمركية املتوقع يظل متواضعا. 

 24:ا: الضرائب على األعمال عبر اإلنترنت ومعوقاته الثانىالمطلب 

فرض الضرائب على التعامالت التى تتم على شبكة االنرتنت هو نوع حديث من التعامل يطرح 

العديد من اإلشكاليات ومنها كيفية اجلباية والعوائق التى تعرتضها وهل أسس ومبادئ فرض 

يتميز نطاق ضرائب التجارة اإللكرتونية والضريبة تبقى مستوفاة فى ظل هذه التعامالت. 

وبالتاىل فإن ، وذلك راجع إىل أن التجارة اإللكرتونية غري ملموسة، عدم االستقراربالغموض و
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كذلك فإنه لكى حتدد من هو خاضع للضريبة على التعامالت ، القواعد التى حتكمها قاصرة

. وتتميز كل دولة من الدول بوجود جمموعة من القوانني والتشريعات، اإللكرتونية هو أمر معقد

اإللكرتونية ألغت قيد الزمان واملكان وهو ما يعرف باالقتصاد االفرتاضى األمر  غري أن التجارة

 الذى يؤدى إىل تداخل القوانني والتشريعات مما يؤدى إىل صعوبة التوافق بني القوانني املختلفة. 

ن مبدأ ألن مبدأ سيادة الدولة تصطدم مع حتقيق اجلباية الضريبية عرب شبكة اإلنرتنت ا

أى التواجد املكانى وهو ما يصعب التحقق فى ظل املعامالت ، ريبة هو مبدأ اإلقليميةاخلضوع للض

 اإللكرتونية. 

  :اع للضريبة أو اإلعفاء منهاخضالتجارة اإللكترونية بين االأوال: 

 اختلفت آراء الفقهاء والباحثني حول قضية إخضاع أو إعفاء املعامالت التى تتم الكرتونيا. 

 اآلراء املتباينة اىل ثالث جمموعات كما يلى:  وميكن تقسيم هذه

البعض يرى أن اإلعفاء يشجع رجال األعمال واملستثمرين على عقد الصفقات عرب شبكة ) أ (: 

االنرتنت ويساعد على منو التجارة االلكرتونية ويطور البنية التحتية للشبكة، وأن فرض 

اإلعفاء من اإلخضاع للضرائب للتعامالت  كما أنالضرائب يؤدى إىل تقليص النمو التكنولوجى. 

التى تتم عرب شبكة االنرتنت الجتناب االزدواج الضريبى الذى قد حيدث عند فرض الضريبة 

 على عمليات التجارة االلكرتونية. 

أن االخضاع للضريبة حيقق أهم مورد من موارد الدولة ويتقلص نصيب ) ب (: يرى فريق ثان 

، وأن إعفاء املعامالت االلكرتونية وإخضاع املعامالت التقليدية يعترب الدولة من جباية الضرائب

حجم املعامالت التجارية اإللكرتونية فى تزايد مستمر وعدم إخضاع كما أن إخالاًل مببدأ العدالة. 

 هذه املعامالت للضرائب من شأنه أن يضعف حصيلة الدولة من هذه اإليرادات. 

ه جيب التفرقة بني الصفقات التى تربم بني املتعاملني واألول هناك فريق ثالث يرى أن) ج (: 

يتمثل فى الصفقات التى يتم التعامل فيها بني املتعاملني الكرتونيًا ثم يتم التسليم فيه 

الصفقات التى تتم وتلك بالطريق التقليدية وهذه التعامالت جيب أن ختضع للضريبة العادية. 

عدم إخضاع هذه املعامالت للضريبية لكى يتم تشجيع حركة الكرتونيًا بشكل كامل وهنا جيب 

وعدم اإلزدواج الضريبى أيضًا يتعلق بصعوبة الرقابة والفحص وحصر هذه . التجارة اإللكرتونية

 املعامالت. 

وقد اعتمدت الواليات املتحدة قانونا لإلعفاء الضريبى لالنرتنت حيث يعترب هذا القانون أن 

شاشة تكون منطقة حرة بالنسبة للضرائب ملعظم الصفقات التى تتم ملدة الفراغ عرب اتصاالت ال

وذلك إلعطاء حكومات الواليات واحملليات زمنًا معينًا ، ثالث سنوات بعد العمل بهذا القانون

ويهدف هذا القانون إىل وجود ، إلعداد جمموعة متوافقة من القواعد اخلاصة لضرائب االنرتنت

حيث يعامل مبيعات البضائع على ، لنشا  االقتصادى واإللكرتونىمعاملة ضريبية حمايدة ل

االنرتنت كنوع من االتصاالت غري أن هذا القانون جيمد الضرائب على املعلومات لثمانى واليات. 

وهم يشعرون أن ، يعتقد مؤيدو القانون أن اإلعفاء الضريبى أساس لنمو التجارة اإللكرتونيةو

 العمالء بواسطة احلكومات احمللية سوف متنع النمو التكنولوجى. الضرائب املتعددة على بعض 
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واخلالصة أن القانون حيظر إصدار ضرائب متييز ضد االنرتنت فى الواليات واحملليات وهؤالء 

حيظر مجيع ضرائب املبيعات واإلنفاق على التجارة االلكرتونية ولكن يسمح فقط بضرائب 

  بة مماثلة لتلك املفروضة على الصفقات التقليدية.الواليات واحملليات إذا كانت الضري

 فى فرض الضرائب على التجارة االلكترونية:  مبدأ اإلقليمية أم العالميةثانيا: تطبيق 

ما هو األساس التى يتم عليه فرض الضرائب على التعامالت اإللكرتونية ؟ هل هو مبدأ ولكن 

سيادة الضريبة على أنه لكل دولة ذات سيادة احلق فى  اإلقليمية أم العاملية لإليراد. يستند مبدأ

وهلا أن متد ، فرض ضريبة على األشخاص أو األموال التى تدفع داخل حدود الدولة اإلقليمية

نطاق هذا احلق ليشمل األشخاص واألموال التابعني هلا واملوجودين فى اخلارج، وتنقسم الدول فى 

 : حتديد هذه السيادة إىل فئتني

األوىل: هى تلك التى تعتمد على مبدأ اإلقليمية الذى يعتمد على جنسية املمول أو اختاذه  الفئة

للدولة مقرًا إلقامته الدائمة فيها كأساس فى فرض الضريبة على الدخول املتحققة من مصادر 

أما غري املقيمني فالضريبة تفرض ، وهو ما يسمى مببدأ عاملية اإليراد، داخل الدولة أو خارجها

 ومعظم الدول الصناعية تأخذ بهذا املبدأ. ، على الدخل الذى حتقق من مصادر داخل الدولة فقط

الفئة الثانية: هى تلك الدول التى تأخذ مببدأ اإلقامة والتى تعتمد على مصدر الدخل كأساس 

قق أما الدخول التى تتح، لفرض الضريبة على األفراد املواطنني واألجانب املقيمني داخل الدولة

 وهذا املبدأ يأخذ به معظم الدول النامية. ، خارج حدود الدولة فال تفرض عليها ضريبة

ويثور التساؤل عن كيفية حتديد حصة كل دولة من الدخل الذى حتققه املنشأة التى تعمل فى 

حبيث يكون لكل دولة أن تفرض الضريبة على اجلزء من ، ، التجارة اإللكرتونية على نطاق عاملى

مبا يضمن عدم تعرض هذه املنشأة الزدواج ضريبى ، الذى حتققه من مصادر ترجع إليها الدخل

 ينجم عن خضوعها ألكثر من ضريبة فى أكثر من دولة على نفس الدخل. 

  25:التجارة اإللكترونية ثالثا: تحديات أمام فرض ضرائب على

الضريبى والتكنولوجيا  مع منو حجم التجارة اإللكرتونية وفى ظل العالقة بني هيكل النظام

احلديثة جند العديد من الفجوات التى من شأنها التأثري على إمكانية االستمرار فى جباية 

وحتقيق العدالة  ألفرادوااألصول و الضرائب فى عامل يتسم مبرونة انتقال كل من الشركات

 الضريبية. 

 ما يلى:  ومن هذه التحديات التى تواجه املعامالت الضريبية

 : سيادة الدولة (: ) أ

جرى العرف التشريعى فى معظم دول العامل على خضوع املؤسسات األجنبية واملقيمة خارج 

الدولة ملعدالت ضريبية مفروضة على التعامالت التى تتم داخل الدولة، ومعنى ذلك أن معيار 
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التعامالت اخلضوع للضريبة هو مبدأ اإلقليمية أى التواجد املكانى وهو صعب التحقيق فى ظل 

 اإللكرتونية. 

 :العدالة الضريبية ) ب (:

إن االختالل فى حتقيق العدالة الضريبية مبنى على أساس تكنولوجى، ومع تزايد اختالف 

مستويات الضرائب بني دول العامل وفى إطار مرونة احلركة التى تدعمها تكنولوجيا املعلومات 

الضريبية فقد يتمكن املديرون والعلماء من  واالتصاالت بدأ ظهور اختالل فى حتقيق العدالة

نقل أعماهلم إىل املناطق ذات املعدالت الضريبية األقل بينما سيبقى العامل العادى غري قادر 

 على حتقيق ذلك. 

 : صعوبة إثبات التعامالت والعقود ) ج (:

وعلى هذا ، ابةمعظم القوانني تشرت  أن يتم التعاقد واالتفاق كتابة أو أن تقدم املعلومات كت

األساس فإن غياب التشريعات والقوانني التى تأخذ فى احلسبان العمليات التى تتم الكرتونيًا من 

وهو حتدى يرتبط بصفة رئيسية بالتعامالت اخلاصة ، شأنه أن حيدث صعوبة فى هذا اجملال

ختضع حيث ال ، بالسلع واخلدمات التى تتم عرب شبكة االنرتنت ويتم تسليمها الكرتونيا

وهى عدم قدرة اإلدارة ، مشكلة السريةتوجد عملية التسليم لنقطة مجركية حاكمة. أيضًا 

 الضريبية على معرفة حمتوى املبادالت وقيمتها أو حتى أمساء املتعاملني أحيانا. 

  :صعوبة تحديد مكان إجراء المعامالت ) د (:

ديا كبريا للنظام الضريبى معظم هذه املؤسسات هى مؤسسات افرتاضية حيث يعترب ذلك حت

واملالحظ ، املعتاد والذى يعتمد على مفهوم املؤسسة الدائمة ومفهوم املكان فى املبادالت الدولية

 عدم تطبيق هذين املفهومني فى التجارة االلكرتونية. 

  :آليات جباية الضريبة ) هـ (:

كل صعوبة خاصة، يش عدم وجود آليات حمددة إلخضاع التعامالت اإللكرتونية للضريبة

بالرغم من دعوة العديد من الدول إلعفاء التعامالت االلكرتونية من فرض الضرائب عليها إال ف

ملا يرتتب عليه من تأثري سلبى على أحد أهم املوارد السيادية ى ذلك، أنه من الصعب املوافقة ع

 حتديد آليات عملها. وال يكفى االجتاه إىل فرض الضريبة على القضاء االلكرتونى دون . للدولة

 

 

 : التحديات التى تواجه تحصيل الضرائب على المعامالت اإللكترونيةالمطلب الثالث: 
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، لعل هناك حتديات فى مواجهة فرض الضرائب على املعامالت التى تتم عرب شبكة االنرتنت

مليات ألن غياب األمن يؤدى إىل إحجام التجار عن القيام بع، فى تأمني الشبكاتأهمها تتمثل 

مما يقلل احلصيلة الضريبية على التجارة اإللكرتونية نتيجة انصراف ، التجارة عرب االنرتنت

عامل السرية سواء سرية احلسابات أو املعلومات أو كما أن الناس عن ممارسة مثل هذه التجارة. 

ية سرية األشخاص أنفسهم التى تتسم بها الشبكة العنكبوتية يكون عائق أمام سلطات اجلبا

ألنه ال يوجد لديه املعلومات التى يستطيع من خالهلا أن يقوم بفرض الضريبة ألنه ال يوجد 

لديه معلومات عن أشخاص العملية أو وعاء الضريبة أو الصفقة نفسها ألنها حماطة بالسرية. 

جيرى  أنه الصفقات التى تتم عرب االنرتنت أيضًا من املعوقات التى تعوق فرض الضريبة على

فيتم دفع قيمة السلع أو اخلدمات عن طريق النقود ، سيلة الدفع االلكرتونيةيتها بوتسو

ال يوجد إمكانية فرض الضريبة على هذه التجارة ألن طرق الدفع ال ختضع فاإللكرتونية 

لوسيط معتمد يتم من خالله معرفة الصفقة أو العملية التجارية أو انتقال النقود بني شخص 

 وآخر. 

، هيكل النظام الضريبىة هذه املعوقات أو املشكالت فى ثالثة جمموعات تتعلق بوميكن دراس

حتصيل الضرائب على املعامالت ، وصعوبات وتكنولوجيا املعلومات هيكل النظام الضريبىوتعارض 

 : االلكرتونية

 : لنظام الضريبىالتقليدى ل هيكلأوال: ال

ولكى نناقش ، ام النظم الضريبية القائمةالتجارة اإللكرتونية جمموعة من التحديات أمتثري 

 يتكون من ثالث دعامات رئيسية هى، وهذه التحديات جيب أن نناقش هيكل النظام الضريبى

أشخاصًا اعتباريني أو  واسواء كانأو املمولني اجملتمع الضريبى واإلدارة الضريبية والتشريع الضريبى 

 طبيعيني. 

عن جمموعة من اللوائح والقوانني والتشريعات الصادرة من وهو عبارة : التشريع الضريبى ) أ (:

اجلهات املتخصصة واخلاصة بفرض الضرائب وتنظيم أساليب حتصيلها وأحكام احملاكم وقرارات 

 اللجان املتعلقة باملنازعات الضريبية. 

 لذلك جيب على كل دولة أن تقيم قوانني ونظم تشريعية وإجراء التعديالت الضرورية أو صياغة

تشريعات جديدة تتالئم مع طبيعة التعامالت التجارية اإللكرتونية حتى ال حتدث فجوة 

تشريعية وعلى الرغم من إعالن بعض الدول عن برناجمها القومى للتجارة اإللكرتونية إال أن 

 ذلك مل يتواكب مع إعالن بدء اإلصالحات التشريعية.  

بتنفيذ القوانني الضريبية وحتصيل املوارد العامة هى اجلهات املختصة  :اإلدارة الضريبية ) ب (:

للدولة ومحاية حقوق كل من الدولة واجملتمع الضريبى فيجب عليها أن تبتكر التقنيات احلديثة 

الالزمة ملمارسة عملها ولضمان أعلى مستوى من الكفاءة للنظام الضريبى إال أن ما حيدث هو 

امها كفحص وحتصيل ومتابعة كافة أنواع العكس فهى تعانى من قصور شديد فى أداء مه

 الضرائب. 
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وهو اجملتمع اخلاضع للتشريع الضريبى سواء كان شخص طبيعى أو  :اجملتمع الضريبى ) ج (:

اعتبارى حيث يعانى اجملتمع الضريبى من فجوة فى املفاهيم فعلى الرغم من تطور حجم 

قصور فى فهم املفردات اخلاصة بها التعامالت التجارية االلكرتونية إال أنه ال يزال هناك 

 واملفاهيم العامة التى تضمنها وما يرتتب عليها من اعتبارات. 

 : وتكنولوجيا المعلومات هيكل النظام الضريبىثانيا: مشكالت تعارض 

التى من بينها التجارة ، واالتصاالتكنولوجيا املعلومات وفى ظل التطبيقات الناجتة عن ثورة ت

كنولوجيا ر قصور فى العالقة بني هيكل النظام الضريبى ومستحدثات تظه، اإللكرتونية

املعلومات مما يؤثر سلبًا على كفاءة األداء الضريبى وفى هذا الصدد ميكن الوقوف على ثالث 

، رئيسية فى العالقة بني كل من مفردات هيكل النظام الضريبى وتكنولوجيا املعلوماتمشكالت 

التى مت صياغته وفقًا لطبيعة التعامالت التجارية التقليدية  حيث يواجه التشريع الضريبى

 . قصورًا فى معاجلة التعامالت التجارية اإللكرتونية

 ومن هنا تربز ثالث مشكالت كما يلى: 

 : تشريعيةال ) أ (: المشكالت

على الرغم من إعالن بعض الدول عن برناجمها القومى للتجارة االلكرتونية إال أن ذلك مل 

كب مع إعالن عن بدء اإلصالحات التشريعية الالزمة ويستوجب على الدول تقييم القوانني يوا

والنظم التشريعية السائدة وإجراء التعديالت الضرورية أو صياغة تشريعات جديدة تتالءم 

 وطبيعة التعامالت التجارية االلكرتونية. 

 : اإلدارية ) ب (: المشكالت

القوانني والتشريعات ومحاية حقوق كل من الدولة واجملتمع  ختتص اإلدارة الضريبية بتنفيذ

الضريبى وبذلك أصبح لزامًا عليها استخدام االبتكارات التقنية الالزمة لضمان أعلى مستوى 

ممكن من كفاءة النظام الضريبى غري أنها فى نفس الوقت ال تزال تعانى قصورًا فى أداء مهامها 

 الضرائب. من حصر، فحص وحتصيل كافة أنواع 

 ) ج (: مشكالت فهم مفردات التجارة االلكترونية: 

على الرغم من تطور حجم التعامالت التجارية االلكرتونية إال أنه ال يزال هناك قصور فى فهم 

 املفردات اخلاصة بها وما يرتتب عنها من اعتبارات قانونية. 

 

 

 : تحصيل الضرائب على المعامالت االلكترونيةثالثا: صعوبات 
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عدم توافق التعامالت  التى تواجه حتصيل الضرائب على املعامالت االلكرتونية الصعوباتمن 

االلكرتونية مع مبادئ اجلباية التقليدية وهذا يرجع إىل كما سبق أن ذكرنا اختالف املكان بني 

ضع التجارة مم ياملتعاملني وأن اإلدارة الضريبية ال تستطيع أن حتدد املكلف بالضريبة. 

لكرتونية اإلدارة الضريبية أمام حتد كبري يتمثل فى صعوبة حتديد املعامالت التجارية اال

واألعوان التجارية القائمة بهذه املعامالت بسبب السرية التى قد حتا  بها وعدم إثبات تلك 

التعامالت من جهة أخرى األمر الذى ينجم عنه تهرب وغش ضريبى يضعف كفاءة اجلهاز 

 الضريبى. 

لة تكلفة االتصال باالنرتنت إىل منو املؤسسات املصدرة ومنه قوائم امللفات لدى إدارة قوأدت 

مع العلم بأن إدارة اجلمارك تتميز بنظام كالسيكى غري مرن مما يعيق عملية ، اجلمارك

 التصدير. 

مباشر تتميز املعامالت التجارية عرب االنرتنت بتبادل املعلومات والسلع بني الزبون واملورد بشكل 

األمر الذى يؤدى إىل إلغاء دور بعض الوسطاء التجاريني املعتمدين من طرف الدولة ومنه عدم 

 القدرة على حتصيل الضرائب. 

متتاز تكنولوجيا املعلومات بإمكانية تشفريها بدرجة عالية جدًا يصعب فيها على الدولة و

هذا حتميه سرية املعلومات واالتصاالت معرفة تفاصيل العملية أو املمول أو التاجر أو سعر الصفقة و

عرب االنرتنت وهذا يعد عائقًا أمام فرض الضريبة على املعامالت التجارية الضريبية وكيفية 

 فرض الضرائب عليها. 

شركات متعددة اجلنسيات الوالتجارة عرب الدول من خالل ، لكل دولة شبكة حملية خاصة بهاان 

عديد من العمليات التى يتم التعامل عليها ضريبيًا ألن كل يشكل عائق كبري وتهرب للعديد وال

دولة من هذه الدول التى ختضع هلا الشركات متعددة اجلنسيات هلا شبكة حملية خاصة بها وهلا 

 معاملة خاصة بها فى فرض الضرائب وجبايتها منها. 

ال افرتاضى ال جم ىفه، حدود امكان وال حيده االشبكة العنكبوتية أو االنرتنت ال حيكمهان 

وهذه إشكالية تواجه فرض الضرائب نظرًا لغياب حمل ، مكان له وال جنسية له وال حدود له

عدم خضوع هذه الشبكة لسلطة مركزية تسيطر عليها وحتكمها وبالتاىل ال تستطيع واملعاملة. 

 الرقابة عليها بسبب إشكالية أمام فرض الضرائب على املعامالت الصادرة خالهلا. 

ضًا من ضمن اإلشكاليات واملعوقات التى تواجه فرض الضرائب على املعامالت التجارية التى تتم أي

عرب شبكة االنرتنت هى صعوبة الرقابة على املنتجات الغري مادية مثل الربامج واالستشارات 

 غياب القواعدوكذلك واخلدمات بصفة عامة نظرًا لغياب الفواتري أو النقل عرب منافذ مجركية. 

أن التجارة . كما القانونية العامة التى حتكم نظام اجلباية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية

اإللكرتونية تفرز العديد من التحديات تتعلق باملفاهيم التقليدية مثل اإلقامة واملنشأة الدائمة 

ملشاكل وتاريخ إبرام العقد أو تتعلق بضرورة تطوير وحتديث القوانني التقليدية ملعاجلة تلك ا

وما هى جنسية احملكمة املختصة بفحص املنازعات ، نظرًا لقصور القواعد القانونية التقليدية

وما هى مشروعية التعامل ، بني أطراف التعامل التجارى املتواجدين فى أقاليم جغرافية تختلفة
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ة بالتجارة اإللكرتونية خاصة وأن بعض األنشطة قد تكون مشروعة فى دولة وحمرمة فى دول

  أخرى. 

إعادة ضرورة مما سبق ومن خالل حبث املعوقات الضريبية التى تواجه التجارة اإللكرتونية نرى 

، النظر فى النظم الضريبية فيما يتعلق بضريبة الدخل مبا يتواءم مع نظام التجارة اإللكرتونية

حتسبًا لإلزدواج  وربطها بشبكة اإلنرتنت، للدوائر املالية األساسيةضرورة إعادة بناء البنية و

وميكن إعادة تأهيل الكادرات مبا يواكب ثورة املعلومات واالتصاالت. ، ودوىلالضريبى احمللى أو ال

التوجه حنو ضريبة اإليراد العام على حساب الضرائب النوعية مع الدخول فى االتفاقيات 

إللكرتونية للضرائب دم التسرع فى إخضاع التجارة اوعالدولية ملنع اإلزدواج الضريبى الدوىل. 

 املختلفة فى ظل التوجه الدوىل حنو حترير جتارة السلع واخلدمات. 

 : توصيـاتخاتمه و

 تعد التجارة اإللكرتونية منهج حديث يف األعمال التجارية انتاج وتسويق السلع واخلدمات

االنرتنت يف عمليات البحث باستخدام شبكة املعلومات الدولية وذلك بسرعة وكفاءة فى األداء، 

تناولنا فى هذا وقد واسرتجاع املعلومات من اجل دعم اختاذ قرارات األفراد ومنظمات األعمال. 

وخاصة مشكلة فرض ضرائب  E-commerceالبحث دراسة بعض مشكالت التجارة األليكرتونية 

، الذى ى مفهومها الواسعف التجارة اإللكرتونيةعلى معامالت التجارة االليكرتونية. وقد تناولنا 

من أشكال  جديد شكلترب تع، واملبادالت التجارية التى تتم عن طريق وسائل إلكرتونيةيشمل 

زادت املبادالت اإللكرتونية زيادة املعلومات الدولية االنرتنت. والتبادل التجارى باستخدام شبكة 

التجارة اإللكرتونية مجيع تشمل ووالسيما فى الدول املتقدمة. ، األخرية العقودكبرية فى 

ات والتدفقات املعلوماتية اخلاصة قالصف بعبارة أخرى، املبادالت اإللكرتونية املتعلقة بالتجارة

وبالتاىل فهى تشمل العالقات بني الشركات املختلفة وبني الشركات والوزارات ، بالسلع واخلدمات

م األشكال املتعددة لإلرسال واالتصال واإلدارات احلكومية وبني الشركات واألفراد وذلك باستخدا

 اإللكرتونى مثل اهلاتف والتليفزيون وشبكات احلاسب اآلىل واإلنرتنت. 

تتخطى حواجز الزمان واملكان، ويتم فيها تبادل  Electronic Marketأصبحت السوق االلكرتونية 

ية قاصرة على السلع ومل تعد التجارة اإللكرتونالسلع واخلدمات عرب شبكة معلومات الكرتونية. 

وحركة رؤوس ، بل امتد نطاق تطبيقها ليشمل اخلدمات املصرفية، املتطورة املصدرة والواردة فقط

واملهن احلرة الطبية والتعليمية والتدريبية ، وخدمات السياحة والتأمني واملقاوالت والنقل، األموال

لتجارة اإللكرتونية تنمو بسرعة، وأن مؤشرات منو االقتصاد العاملى أن اوتفيد واحملاماة وغريها. 

 جتارة السلع واخلدمات وتبادل املعلومات عرب اإلنرتنت تتضاعف مرتني أو ثالثة كل سنة. 

 وفى ختام البحث نقدم التوصيات التالية: 

 الكمبيوتراملعلوماتية املالئمة من حيث أجهزة  األساسيةتوفري البنية التوصية بضرورة  -1

الصيانة الدائمة لألجهزة واملعدات والتطوير  وتوفريالتصاالت واالنرتنت، والربجميات وخدمات ا

 املستمر للربجميات، وهذه متثل البنية األساسية للممارسة التجارة االلكرتونية. 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات  

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
837 

تهيئة بيئة قانونية تشريعية تتصف بالشفافية واملرونة، وذلك من التوصية بضرورة  -2

لقة بالتعامل التجاري والضرييب واملعايري واملقاييس وما خالل املواءمة بني بعض القوانني املتع

 . يليب الضرورات امللحة اليت تتطلبها التجارة االلكرتونية

اإلدارية حبيث ال تكون عائقا أمام مزاولة أنشطة التجارة بازالة العوائق  التوصية -3

قانوني املالئم والضامن الثقة لدى املستعملني من خالل وضع اإلطار ال تزيدااللكرتونية. وبالتالي 

 حلقوق تختلف األطراف. 
ضرورة تهيئة القواعد واألطر واإلجراءات لضمان احلماية واألمان والسرية ب التوصية -4

 . واحملافظة على خصوصيات الشركات واألعمال اخلاصة بالتجارة االلكرتونية
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 . 1998شبا   228
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4- Castells,M. (2000). The rise of the network society, (2nd ed. ),Malden, M A: Blackwell.  

5-Computer Industry Almanac, available at (http://www. c-i-. com/199908iu. htm).  

6- Cunningham, P. A. , Fröschl, F. : Outsourcing – Strategische Bewertung einer 
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