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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٧ (د) من جدول األعمال* 
األنشطة غري املصنفة حسب ااالت: 

  تعريف التجارة اإللكترونية وقياسها 
  وضع إحصاءات التجارة اإللكترونية 

  مذكرة من األمني العام 
بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورا الثانية والثالثـني**، يتشـرف األمـني العـام 
أن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقارير كل من مكتب اإلحصاء األسترايل، وهيئة إحصـاء كنـدا 
ومكتـب اإلحصـاء املركـزي اهلنغـاري حـول أعماهلـا املتعلقـة بوضـع إحصـــاءات عــن التجــارة 
اإللكترونية، اليت دف، باإلضافة إىل التقارير الواردة يف اإلضافات املرفقـة ـذه املذكـرة، إىل 
إعطاء أعضاء اللجنة ومكاتب اإلحصاء الوطنية مؤشرا عن كيفية قيـام بعـض البلـدان بتعريـف 
التجـارة اإللكترونيـة وقياسـها. وقـد ترغـــب اللجنــة يف أن حتيــط علمــا باألعمــال الــواردة يف 

التقارير. 
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تقارير كل من مكتب اإلحصاء االسترايل، وهيئة إحصاء كنـدا ومكتـب 
اإلحصاء املركزي اهلنغاري حول أعماهلا املتعلقــة بوضـع إحصـاءات عـن 

  التجارة اإللكترونية 
احملتويات 

الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قياس التجارة اإللكترونية: جتربة مكتب اإلحصاء االسترايل ٣أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قياس التجارة اإللكترونية: التجربة الكندية (هيئة إحصاء كندا) ١٩ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع إحصاءات التجارة اإللكترونية يف هنغاريا ٢٧ثالثا -
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قياس التجارة اإللكترونية: جتربة مكتب اإلحصاء األسترايل  أوال -  

 مقدمة 
ــــاس التجـــارة  يصــف هــذا التقريــر أعمــال مكتــب اإلحصــاء األســترايل املتعلقــة بقي - ١
اإللكترونية. ولتحديد السياق، تلخص الورقة أوال أعمـال منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان 
االقتصادي املتعلقة باملعايري اإلحصائيــة لقيـاس التجـارة اإللكترونيـة. مث تعـرض أعمـال التطويـر 
واجلمـع الـيت قـامت ـــا أســتراليا يف جمــال إحصــاء التجــارة اإللكترونيــة وتصــف التحديــات 

الرئيسية اليت اعترضتها. 
  

ـــدان االقتصـــادي لإلحصـــاءات املتعلقـــة بالتجـــارة  معايــري منظمــة التعــاون والتنميــة يف املي
 اإللكترونية(١) 

تتطـرق منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي إىل احلاجـــة إىل وضــع معايــري  - ٢
دولية إلحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت منـذ عـدة سـنوات. وإثـر توصيـة قدمـها 
مؤمتر الوزراء املعين بالتجارة اإللكترونية، الـذي عقـد يف أوتـاوا يف عـام ١٩٩٨، أنشـأ الفريـق 
العامل التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعـين مبؤشـرات جمتمـع املعلومـات، 
فريق خرباء معـين بتعريـف التجـارة اإللكترونيـة وقياسـها وذلـك يف االجتمـاع الـذي عقـده يف 
نيسان/أبريل ١٩٩٩. ومتثل اهلدف من فريق اخلرباء يف مجع تعاريف عـن التجـارة اإللكترونيـة 

ذات الصلة بالسياسات وذات اجلدوى إحصائيا. 
 

 تعريف التجارة اإللكترونية 
متخض العمل الذي قامت به األمانة العامة وأعضاء فريـق اخلـرباء خـالل السـنة التاليـة  - ٣
عن وضع منوذج قـدم إىل الفريـق العـامل يف االجتمـاع الـذي عقـده يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. 

وقد حدد النموذج األبعاد التالية لتعريف التجارة اإللكترونية: 
العمليات (مثل، إذا كانت تنطوي على تبادالت نقدية أو نقل ملكية)؛  �

الوسيلة (البنية التحتية لالتصاالت)؛  �
 __________

استخدمت عدة مصادر جلمع هذا امللخص عن أعمال منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، مبـا فيـها  (١)
ـــة متاحــة بعــد أو ال تظــهر  تفسـري املؤلـف عـن نتـائج ومناقشـات االجتمـاع، حيـث مل تكـن امللخصـات الرمسي
التفـاصيل املطلوبـة؛ وال سـيما وأن الكثـري مـن املعلومـات الـواردة يف الورقـة تسـتند إىل مناقشـات عامـة جـــرت 
مؤخرا يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت مل تصدر نتائجها رمسيا عند كتابة التقريـر. لذلـك 

جيب أن ال تعزى اآلراء الواردة يف الورقة إىل املنظمة أو إىل البلدان األعضاء فيها. 
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ـــة بالنســبة للشــركات أو أطــراف  اجلـهات الفاعلـة املشـاركة (مثـل، إذا كـانت داخلي �
ثالثة). 

اقترحت أربعة تعاريف:  - ٤
معامالت التجارة اإللكترونية؛  �

العمليات التجارية عن طريق التجارة اإللكترونية؛  �
معامالت التجارة باإلنترنت؛  �

العمليات التجارية عن طريق التجارة باإلنترنت.  �
وافق الفريق العامل يف االجتماع الذي عقده يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ علـى املضـي يف  - ٥
تعريـف املعـاملتني، رهنـا بـإجراء مزيـد مـن العمـــل مــن جــانب البلــدان األعضــاء يف توضيــح 

جوانب التعريف، كتعريف البنية التحتية لالتصاالت. 
وعلى أثر العمل الذي اضطلعت به البلدان األعضـاء خـالل عـام ٢٠٠٠ ومطلـع عـام  - ٦
٢٠٠١، توجـد حاليـا تعـاريف شـاملة وتعـاريف حمـددة متفـق عليـها عـــن معــامالت التجــارة 
اإللكترونية: إذ يشمل التعريف الشـامل معـامالت التجـارة اإللكترونيـة بشـكل عـام، يف حـني 

يشمل التعريف احملدد التجارة باإلنترنت فقط. 
التعريف الشامل هو:  - ٧

تتمثـل املعاملـة اإللكترونيـة يف بيـع أو شـراء بضـــائع أو خدمــات، ســواء كــانت بــني 
الشـركات التجاريـة، واملنـــازل، واألفــراد، واحلكومــات ومنظمــات عامــة أو خاصــة 
أخــرى، عــن طريــق الشــبكات املرتبطــة باحلواســيب. إذ يتــم طلــب هــذه البضـــائع 
واخلدمات عن طريق هذه الشبكات، أمـا الدفـع والتسـليم النـهائي للسـلعة أو اخلدمـة 

فقد يتم بواسطة اإلنترنت أو بغريها. 
التعريف احملدد (الذي يعترب فرعا من التعريف الشامل) هو:  - ٨

تتمثـل املعاملـة اإللكترونيـة يف بيـع أو شـراء بضـــائع أو خدمــات، ســواء كــانت بــني 
الشـركات التجاريـة، واملنـــازل، واألفــراد، واحلكومــات ومنظمــات عامــة أو خاصــة 
أخـرى، عـن طريـق اإلنـترنت. ويتـم طلـب البضـائع واخلدمـات علـــى اإلنــترنت، أمــا 

الدفع والتسليم النهائي للسلعة أو اخلدمة قد يتم بواسطة اإلنترنت أو بغريها. 
رغـم وجـود توافـق معقـــول يف اآلراء بشــأن تعــاريف الصفقــات الــيت تتــم بالتجــارة  - ٩
اإللكترونية، كان التقدم الذي أحرز يف جمـال مفـهوم األعمـال التجاريـة اإلكترونيـة أقـل (الـيت 
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يشري إليها الفريق العامل إىل أا معامالت جتارية حمددة تتم عن طريـق اإلنـترنت أو الشـبكات 
املرتبطة باحلواسيب). إال أنه توجد بعـض املعـامالت التجاريـة اإللكترونيـة الـيت عرفـها الفريـق 
العامل بكوا ميكن قياسها عبـر عدد من الدراسات االسـتقصائية، ولذلـك رمبـا تكـون متاحـة 

على أساس دويل قابل للمقارنة، مبا يف ذلك: 
استالم البضائع واخلدمات وتسديد مثنها على اإلنترنت؛  �

إجراء معامالت مالية أخرى على اإلنترنت، كاألعمال املصرفية اإللكترونية؛  �
التوريد الرقمي واستالم املنتجات؛  �

التسويق والترويج؛  �
استخدام قواعد بيانات اإلنترنت.  �

 
قياس التجارة اإللكترونية 

 
باالقتران مع العمل املتعلق بتعريف التجارة اإللكترونية، اقترحت أمانة املنظمة منـوذج  - ١٠

قياس شامل للتجارة اإللكترونية، يتكون من املراحل التالية: 
ــــة  اجلاهزيــة اإللكترونيــة (أو البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة): إعــداد البــىن التحتيــة الفني �

والتجارية واالجتماعية الالزمة لدعم التجارة اإللكترونية؛ 
الكثافة اإللكترونية: حالة اسـتخدام التجـارة اإللكترونيـة، وحجمـها وقيمتـها وطبيعـة  �

املعامالت؛ 
التأثـري اإللكـتروين: ويتعلـق مبقـاييس الفـرق الـذي أحدثتـه التجـــارة اإللكترونيــة فيمــا  �
يتعلق بكفاءة وإنشاء مصادر الثروة اجلديدة. وقـد تكـون هـذه التدابـري علـى مسـتوى 

االقتصادي اجلزئي أو الكلي. 
حبث الفريق العـامل يف االجتمـاع الـذي عقـده يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ هـذا العمـل،  - ١١
ووافـق علـى منـوذج القيـاس. وحـاول الفريـق العـامل تعريـف جمموعـة مــن مؤشــرات التجــارة 
اإللكترونية الرئيسية لكل مرحلة من مراحل النموذج، إال أنه بسـبب الصعوبـات الـيت تكتنـف 
القيــاس وافــق مبدئيــا علــى حصــر املؤشــرات املقترحــة باملؤشــرين األولــني ومهــا: اجلاهزيـــة 

اإللكترونية والكثافة اإللكترونية. 
وافق الفريق العامل يف اجتماعه يف عـام ٢٠٠١ علـى جمموعـة مـن مؤشـرات التجـارة  - ١٢
اإللكترونية الرئيسية للشركات التجاريـة واألسـر. وأجـري مجـع أويل للمؤشـرات الرئيسـية يف 
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 Sc ience, Technologyحزيران/يونيه ٢٠٠١، وأدرجت بعض البيانات يف منشورات املنظمة�
�and Industry Scoreboard: Towards a Konowledge-based Economy (صـدرت يف أيلـول/ 

سبتمرب ٢٠٠١). 
ـــة اجلمــع علــى أســاس متجــدد إلنشــاء قــاعدة بيانــات منســقة عــن  سـتتواصل عملي - ١٣
إحصاءات التجارة اإللكترونية لكي تستخدم يف منشورات املنظمة. ويتوقـع أن تتغـري جمموعـة 

املؤشرات الرئيسية نوعا ما مع اكتساب خربة يف جمال البيانات. 
 

 العمل الذي اضطلعت به أستراليا يف جمال قياس التجارة اإللكترونية 
قــام مكتــب اإلحصــاء األســترايل منــذ عــام ١٩٩٤ جبمــع بيانــــات عـــن اســـتخدام  - ١٤
تكنولوجيا املعلومات من قبل األسـر والشـركات التجاريـة واملنظمـات احلكوميـة. وقـد تطـور 
مـدى املعلومـات امعــة مــع مــرور الســنوات وحتــول مــن التركــيز املبدئــي علــى اســتخدام 
احلاسوب إىل البيانات حول استخدام اإلنـترنت، وخصـائص مواقـع الشـبكة العامليـة والتجـارة 

باإلنترنت. 
وحىت اآلن فإن التركيز على قياس التجــارة اإللكترونيـة يف أسـتراليا يتـم علـى التجـارة  - ١٥
اليت تتم عن طريـق اإلنـترنت وليـس علـى اسـتخدام الشـبكات األخـرى املرتبطـة باحلواسـيب. 
ويتوقع أن تشمل التطورات يف املستقبل توسيع الدراسة االستقصائية عن اســتخدام الشـركات 
التجارية للتكنولوجيا اليت يضطلع ا مكتب اإلحصاء األسترايل لتشـمل تفـاصيل عـن التجـارة 

اإللكترونية برمتها، مثل استخدام تبادل البيانات اإللكترونية عن غري طريق اإلنترنت. 
 

الدراسات االستقصائية عن استخدام األسر للتكنولوجيا 
أجريـت دراسـات اسـتقصائية فصليـة عـن اســـتخدام األســر للتكنولوجيــا عــن طريــق  - ١٦
الدراسة االستقصائية لرصد السكان اليت أجراهـا مكتـب اإلحصـاء األسـترايل يف شـباط/فـرباير 
١٩٩٤ ومجيـــع فصـــول األعـــوام ١٩٩٦، ١٩٩٨، ١٩٩٩، و ٢٠٠٠. وكـــانت الدراســـــة 
ـــتقصائية  االسـتقصائية لرصـد السـكان الـيت توقفـت يف ايـة عـام ٢٠٠٠، جمموعـة لدراسـة اس
لألسـر ومجعـت معلومـات عـن جمموعـة مـن املواضيـع مـن أكـثر مـن ٠٠٠ ٣ أسـرة فقـط كـل 
فصـل. ومنـذ عـــام ٢٠٠١، أدرجــت األســئلة املتعلقــة باســتخدام األســر لتكنولوجيــا أدوات 
الدراسـات االسـتقصائية السـنوية عـن األسـر. وجتمـــع الدراســة االســتقصائية لرصــد الســكان 
والدراسـات االسـتقصائية الســـنوية الالحقــة البيانــات املتعلقــة باســتخدام األســر لتكنولوجيــا 

املعلومات عن طريق مقابالت وجها لوجه مع بالغني مت اختيارهم عشوائيا. 
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يتـم مجـع البيانـات األسـرية عـن عـــدد مــن املواضيــع املتعلقــة باســتخدام احلواســيب،  - ١٧
واإلنـترنت والتكنولوجيـات األخـرى. وجتمـع بيانـات أيضـا عـن اسـتخدام عـدد منتخـب مـــن 
البالغني للحواسيب واإلنترنت يف املنـزل، والعمل ويف أماكن أخرى؛ وتفاصيل عن مشـتريام 
على اإلنترنت؛ والعوائق اليت حتول دون الشراء على اإلنترنت؛ واملعـامالت املاليـة اإللكترونيـة 

واألنشطة املتعلقة بالعمل من املنـزل. 
طرحت أسئلة عن أنشطة التجارة باإلنترنت على البالغني املختارين يف االسـتقصاءات  - ١٨
املنـزلية من عام ١٩٩٩ إىل عام ٢٠٠٢. وكانت األسئلة املطروحة، مع اختالفات طفيفة بـني 

السنوات، على النحو التايل: 
خــالل االثــين عشــر شــهرا األخــرية، هــل اشــتريت أو طلبــت بضــائع أو خدمــــات  �

الستخدامك اخلاص عن طريق اإلنترنت؟ 
هل اشتريت أو طلبت بضائع أو خدمات من أستراليا أو من وراء البحار؟ (أسـتراليا،  �

ما وراء البحار، كليهما)؟ 
هل سددت مثن البضائع أو اخلدمات على اإلنترنت؟  �

بشكل إمجايل، كـم دفعـت تقريبـا لقـاء البضـائع واخلدمـات الـيت اشـتريتها عـن طريـق  �
اإلنترنت يف األشهر الـ ١٢ األخرية؟ (يتم التعبري عن االختبارات بالدوالر األسترايل) 
كـم دفعـت تقريبـا بـاإلنترنت لقـاء البضـــائع واخلدمــات الــيت مت شــراؤها عــن طريــق  �
اإلنترنت يف األشهر الـ ١٢ األخرية؟ (يتم التعبري عن االختيارات بالدوالر األسترايل) 
يف كـم مناسـبة اشـتريت بضـائع وخدمـات عـن طريـــق اإلنــترنت يف األشــهر الـــ ١٢  �

األخرية؟ (عدد) 
مـا نـوع البضـائع واخلدمـات الـيت اشـتريتها عـن طريـق اإلنـــترنت يف األشــهر الـــ ١٢  �

األخرية؟ (قائمة باملواد املزودة) 
(مـن عـام ٢٠٠٠) مـا هـــو الســبب الرئيســي لعــدم شــراءك أي بضــائع أو خدمــات  �

الستخدامك الشخصي؟ (قائمة باألسباب املقدمة) 
(مـن عـام ٢٠٠٠) يف األشـهر الــ ١٢ األخـرية هـــل بعــت أو اشــتريت أســهما علــى  �

اإلنترنت؟ 
يف األشهر الثالثة األخرية، هل استخدمت اإلنترنت لتسـديد فواتـري، أو حتويـل أمـوال  �

وما إىل هنالك؟ 



801-71079

E/CN.3/2002/24

الدراسات االستقصائية عن استخدام الشركات التجارية للتكنولوجيا 
أجــــرى مكتـب اإلحصـاء األسـترايل دراسـات اسـتقصائية علـــى النطــاق االقتصــادي  - ١٩
ــــدام الشركــــات التجاريــة الــيت تســتخدم موظفــني تكنولوجيــا املعلومــات يف  حــــول استخــ
األعـوام ١٩٩٣-١٩٩٤، ١٩٩٧-١٩٩٨، ١٩٩٩-٢٠٠٠ و ٢٠٠٠-٢٠٠١. وســـتجرى 
الدراســة االســتقصائية عــن اســتخدام الشــركات التجاريــة للتكنولوجيــا ســنويا يف املســـتقبل 
املنظـور. ويشـمل نطـــاق الدراســات االســتقصائية مجيــع وحــدات الشــركات التجاريــة الــيت 
تستخدم موظفني يف االقتصاد األسترايل باستثناء األعمـال التجاريـة املتعلقـة بالزراعـة واحلـراج 
ـــات التعليميــة والدينيــة. ومت  وصيـد األمسـاك، واإلدارة احلكوميـة، ومنظمـات الدفـاع، واملنظم
احلصول على البيانات املتعلقة باستخدام تكنولوجيـا املعلومـات يف املـزارع بـإدراج أسـئلة عـن 

الدراسة االستقصائية للسلع الزراعية السنوية اليت جيريها سنويا مكتب اإلحصاء األسترايل. 
وتركّـزت الدراسـة االسـتقصائية عـن اسـتخدام الشـركات التجاريـة للتكنولوجيـا الــيت  - ٢٠
ــــى مواضيـــع تتعلـــق باســـتخدام احلاســـوب  أجريــت يف ١٩٩٣-١٩٩٤ بشــكل رئيســي عل
واإليرادات والنفقات والعمالة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومـات. ومتكنـت الدراسـة االسـتقصائية 
للفترة ١٩٩٧-١٩٩٨ من مجع طائفة واسعة من البيانـات، مـع التركـيز، للمـرة األوىل، علـى 
اسـتخدام لإلنـترنت مـن قبـل الشـركات التجاريـة، مبـا يف ذلـك تفـاصيل عـن أنشـطة/خدمــات 
اإلنـترنت املسـتخدمة والعوائـق الـيت حتـول دون الوصـول إىل اإلنـترنت. وبذلـت أيضـــا حماولــة 

جلمع قيمة لصفقات البيع على اإلنترنت. 
وكـانت الدراسـة االسـتقصائية للفـــترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ أكــرب بكثــري مــن الدراســتني  - ٢١
األوليتـني، حيـث مشلـت ٥٠٠ ١٥ شـركة جتاريــة. وكــان اهلــدف مــرة أخــرى معرفــة قيمــة 
املبيعات على اإلنترنت، حيث استخدم التعريف �طلبات البيـع علـى اإلنـترنت الـيت مت تلقيـها 
عـرب اإلنـترنت بصـرف النظـر عـن طريقـة التسـليم أو الدفـع�. وأسـقط عـدد مـن األسـئلة مـــن 
الدراسة االستقصائية السابقة (مثل اإليرادات والنفقات املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات وعـدد 
املوظفني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات) وأضيفت أســئلة أخـرى (كـاليت تتعلـق مبواقـع 

الشبكة واستخدامهم هلا). 
أمــا الدراســة االســتقصائية للفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، فقــد مشلــت حـــوايل ٠٠٠ ١٤  - ٢٢
شـركة جتاريـة، ومت اإلبقـاء علـــى العديــد مــن أســئلة الدراســة االســتقصائية للفــترة ١٩٩٩-
٢٠٠٠. ومتثل الفرق الرئيسي بني اموعات يف تغري ج قياس قيمة املعامالت التجارية علـى 
اإلنترنت، اليت متت لتبسيط احللول للمشاكل املفاهيمية وتقدمي التقـارير الـيت طرحـها الوكـالء 
والوسطاء، مثل منظمات اخلدمات املالية (وتكمن املسألة يف ما إذا كان ينبغي هلـم ذكـر قيمـة 
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املبيعات/املعامالت أو قيمة العمــوالت/األجـور الـيت يتـم تقاضيـها علـى هـذه املبيعـات ومـا إىل 
هنالك). وتغيـّر املفهوم من قيمة الطلبات إىل أساس اإليرادات املنسـوبة للدراسـة االسـتقصائية 
ـــرادات املنســوبة هــي قيمــة اإليــرادات النامجــة عــن مبيــع  للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. إذ أن اإلي
البضائع أو اخلدمات عن طريق اإلنترنت. وميكن التعبري عنها كقيمـة إمجاليـة وكنسـبة، حيـث 
ـــواد غــري  يكـون القاسـم هـو اإليـرادات (وتشـمل اإليـرادات غـري التشـغيلية ولكـن باسـتبعاد امل
العادية). وقد مكّن هذا التغيري من وضع استبيان معمم يسري على مجيـع الشـركات التجاريـة 

بغض النظر عن الصناعة. 
وأضيفت أيضا أسئلة عن مزايا الشراء بـاإلنترنت وتأثـري البيـع بـاإلنترنت إىل الدراسـة  - ٢٣

االستقصائية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
وضم استبيان ٢٠٠٠-٢٠٠١ البنود املتعلقة بتجارة اإلنترنت التالية:  - ٢٤

أي من أنشطة أو خدمات اإلنترنت التالية اسـتخدمتها هـذه الشـركة التجاريـة خـالل  �
السنة املنتهية يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١؟ 

األنشطة املتعلقة بشراء البضائع واخلدمات:  !

البضائع واخلدمات املطلوبة؛  �
مت الدفع/التفويضات إلكترونيا؛  �

الفواتري املرسلة؛  �
األنشطة املتعلقة ببيع البضائع واخلدمات:  !

الطلبات املستلمة على البضائع والسلع؛  �
املبالغ/التفويضات املستلمة؛  �
الفواتري املرسلة إىل الزبائن؛  �
املنتجات املسلمة إلكترونيا؛  �
مقدمة بعد خدمة املبيعات؛  �

معامالت أخرى (تتعلق بالتجارة اإللكترونية):  !

اإلعالن عن هذه الشركة أو الترويج هلا؛  �
اخلدمات املصرفية واملالية؛  �
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وضع االستمارات وطلبات الدفع احلكومية وما إىل هنالك إلكترونيا؛  �
أي مـن األمـور التاليـــة الــيت قدمــها وجودكــم علــى الشــبكة يف ٣٠ حزيــران/يونيــه  �

٢٠٠١؟ 
اإلعالن عن منتجات الشركة التجارية؛  �

معلومات عن حساب الزبون؛  �
الطلب باإلنترنت؛  �

تسهيالت سلة التسوق؛  �
إدارة تتبع الطلبات؛  �

إمكانية الدفع باإلنترنت؛  �
القدرة على الدخول بأمان أو املعامالت؛  �

التكامل مع النظم اخللفية؛  �
هـل طلبـت هـذه الشـــركة التجاريــة أي بضــائع وخدمــات عــن طريــق اإلنــترنت أو  �

الشبكة العاملية خالل الفترة املالية؟ 
مـا هـي الفوائـد، إن وجـدت، الـيت مت جنيـها نتيجـة طلـب البضـائع أو اخلدمـــات عــن  �

طريق اإلنترنت أو الشبكة العاملية؟ (قائمة بالفوائد) 
هل رحبت هذه الشركة التجارية من بيع البضائع واخلدمات اليت مت طلبـها عـن طريـق  �

اإلنترنت أو الشبكة العاملية خالل الفترة املالية؟ 
مـن بـني إمجـايل إيـرادات الشـركة التجاريـة، يرجـى تقديـر املبلـغ الـذي جنـم عـــن بيــع  �
البضائع أو اخلدمات عن طريق اإلنترنت أو الشبكة العاملية (يتم طرح السـؤال املتعلـق 

باإليرادات اإلمجالية كسؤال منفصل) 
هل بدأت هذه الشركة التجارية تلقي الطلبات عن طريق اإلنترنت أو الشبكة العامليـة  �

بإصرار من الزبائن أو العمالء؟ 
يرجى اإلشارة إىل كيفية تأثر القـدرة علـى اسـتالم طلبـات البضـائع أو اخلدمـات عـن  �
طريـق اإلنـترنت أو الشـبكة العامليـة علـى هـذه الشـركة التجاريـة (قائمـة بـــاملواد، يتــم 

تصنيف كل منها من قبل ايب على أا تتناقص، مل تتغري، ازدادت أو ال تنطبق). 
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ستتغري الدراسة االستقصائية عن استخدام الشركات التجارية للتكنولوجيا مـع الزمـن  - ٢٥
ــة  لكـي تعكـس احتياجـات املسـتخدم املتغـرية للبيانـات، والتطـورات احلاصلـة يف املعايـري الدولي
والتغـريات الطارئـة علـى التكنولوجيـات واسـتخدامها. ومتشـــيا مــع هــذه العوامــل، يتوقــع أن 

يشمل اختبار الدراسة االستقصائية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ مواضيع من قبيل: 
التجـارة اإللكترونيـة بوسـائل غـري اإلنـترنت، مثـل اسـتخدام تكنولوجيـــات مــن قبيــل  �

تبادل البيانات اإللكترونية؛ 
تكنولوجيات أمن تكنولوجيا املعلومات املستخدمة؛  �

قضايا مهارات تكنولوجيا املعلومات؛  �
ـــق  طرائـق إجـراء التجـارة عـن طريـق اإلنـترنت مـن وجهـة نظـر البـائع (مثـال عـن طري �
ـــع  الـربيد اإللكـتروين البسـيط، والوظيفـة األكـثر تطـورا ملوقـع الشـبكة عـن طريـق موق

سوق اإلنترنت وما إىل هنالك)؛ 
إمكانية حتليل اإليرادات الواردة من اإلنترنت حسب الزبون (التحليل حسـب شـركة  �

جتارية إىل شركة جتارية/شركة جتارية إىل زبون). 
الدراسات االستقصائية عن استخدام احلكومة للتكنولوجيا 

أجريــت الدراســات االســتقصائية عــن قيــام املنظمــات احلكوميــة العامــة باســـتخدام  - ٢٦
ــــــترة ١٩٩٣-١٩٩٤، ١٩٩٧-١٩٩٨ و ١٩٩٩-٢٠٠٠ وصممـــــت  التكنولوجيــــا يف الف
ــــة  اموعتــان األوليتــان لتكمــال الدراســات االســتقصائية عــن اســتخدام الشــركات التجاري
للتكنولوجيا. وقد احنرفت جمموعة الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ بشكل هام عـن نظريـا للشـركات 
التجارية، وقامت بدال من ذلـك بقيـاس جمموعـة مـن األنشـطة احلكوميـة احملـددة (كاالسـتعانة 
مبصادر خارجية وتقدمي خدمـات إلكترونيـة). وتغطـي الدراسـات االسـتقصائية عـن اسـتخدام 
ـــة يف الواليــة/اإلقليــم  احلكومـة للتكنولوجيـا كـال مـن املنظمـات الفيدراليـة، واهليئـات احلكومي

واحمللية يف استراليا. 
واقترحت الدراسة االستقصائية احلكوميـة للفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨ عـددا مـن األسـئلة  - ٢٧

املتعلقة بالتجارة اإللكترونية على النحو التايل: 
أي من الوظائف التالية اليت متت باستخدام اإلنترنت؟  �

شراء البضائع والسلع:  !

تثبيت طلبات الشراء؛  �
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تلقي الفواتري؛  �
تسديد الدفعات؛  �

بيع البضائع واخلدمات:  !

التسويق/األنشطة التروجيية؛  �
استالم طلبات الشراء؛  �

إرسال الفواتري؛  �
احلصول على الدفعات؛  �
تنسيق ترتيبات التسليم؛  �

معامالت أخرى:  !

الربيد اإللكتروين؛  �
وضع االستمارات احلكومية/املناقصات؛  �

أخرى؛  �
تقدمي تسهيالت نقطة بيع لتحويل األموال إلكترونيا إىل الزبائن.  !

رغـم أن العديـد مـن هـذه البنـود ذات صلـة باملنظمـات احلكوميـة، مثـة حاجـة مدركــة  - ٢٨
للتركيز أكثر على أمناط اخلدمات الـيت تقدمـها احلكومـات عـن طريـق اإلنـترنت. وباسـتخدام 
اخلدمات باإلنترنت، تصبح احلكومة فعـال حمركـا أساسـيا لنمـو اقتصـاد املعلومـات فضـال عـن 

جعل احلكومة نفسها ألن تصبح فعالة أكثر. 
وقـد صمـم مكتـب اإلحصـاء االسـترايل دراسـته االسـتقصائية للفــترة ١٩٩٩-٢٠٠٠  - ٢٩

لتعكس هذه احلاجات. ونتيجة لذلك: 
ركزت الدراسة االستقصائية عن احلكومة للفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ تركـيزا قويـا علـى  �

اخلدمات اإللكترونية اليت تقدمها احلكومة، وال سيما عن طريق اإلنترنت؛ 
وتشمل هذه اخلدمات أنشطة التجـارة اإللكترونيـة، مثـل القـدرة علـى احلصـول علـى  �
الدفاعات إلكترونيا مبختلف الوسائل (الرد الصويت التفاعلي، مراكز املنـاداة، واملواقـع 
على الشبكة وما إىل ذلك) والقدرة على تقدمي تثبيت الطلبـات بـاإلنترنت عـن طريـق 

موقع الشبكة؛ 
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ـــل  وسـألنا أيضـا عـن اسـتخدام بعـض التكنولوجيـات املتعلقـة بالتجـارة اإللكترونيـة مث �
ـــات التشــفري وفيمــا إذا كــانت املنظمــة تقــوم بعمليــات الشــراء  اسـتخدام تكنولوجي

باإلنترنت؛ 
 قياس التجارة باإلنترنت: التحديات اليت يتم مواجهتها 

صعوبات اجلمع 
مثة العديد من التحديـات املتعلقـة بـاجلمع يف قيـاس التجـارة بـاإلنترنت وال سـيما مـن  - ٣٠
وجهة نظر الشـركات التجاريـة (واملفـهوم أبسـط بكثـري بالنسـبة لألسـر واألفـراد). ويف جتربـة 

مكتب اإلحصاء االسترايل، ميكن إجيازها على النحو التايل: 
إن تصميم صيغة مجع تناسب خمتلف مستويات التقدم التكنولوجي بـني ايبـني يعتـرب  �
أمرا صعبا ويتطلب الكثري من االختبارات. ومن املهم جتنب استخدام اللغـة واملفـاهيم 

الفنية بقدر اإلمكان؛ 
قد يكون وضع بنيـة صيغـة اجلمـع أمـرا صعبـا. وتشـمل صيغنـا بنـودا حـول اسـتخدام  �
تكنولوجيا املعلومات بدءا من استخدام احلاسوب واية بالبيع علـى اإلنـترنت (يعتـرب 
الطلب األبسط بالنسبة ألكثر االستخدامات تقدما). ويعترب استخدام األسـئلة املنتقـاة 
وتسلسلها بعناية أمرا هامـا لبلـوغ تدفـق منطقـي والتقليـل مـن حجـم ايبـني. ومثـال 
بســيط عــن الصعوبــة الكامنــة يف هــذه الدراســات االســــتقصائية يتمثـــل يف معاملـــة 
الشركات التجارية اليت ال تستخدم احلاسوب. فهل جيب انتقاؤهـا مـن مجيـع األسـئلة 
املتالحقـة (األمـر الـذي قمنـــا بــه لدراســتنا االســتقصائية للفــترة ١٩٩٩-٢٠٠٠) أو 
إبقاؤها على أساس أا قد تستخدم تكنولوجيـات أخـرى مثـل املواقـع علـى الشـبكة، 
أو عـن طريـق أطـراف ثالثـة (وقـد اتبعنـا هـــذا املنطــق يف دراســتنا االســتقصائية لعــام 

٢٠٠١/٢٠٠٠)؟ 
ال تزال بعض جوانب التجـارة اإللكترونيـة أحداثـا نـادرة، ولذلـك حتتـاج إىل أحجـام  �
عالية من العينات إلعطاء تقديرات جيدة. وينطبق ذلك بشكل خـاص علـى قياسـات 
قيمـة التجـارة بـاإلنترنت. فقـد ُأرسـلت مثـال دراســـتنا االســتقصائية للفــترة ١٩٩٩-
٢٠٠٠ إىل مــا يقــرب مــن ٠٠٠ ١٥ شــركة جتاريــة، ومــع ذلــك بلغــت األخطـــاء 
املعيارية إىل حد أننا مل نشعر باالرتياح إال بنشـر تقديـر عـن قيمـة التجـارة بـاإلنترنت 

على املستوى �اإلمجايل�؛ 
ال تتماشـى ممارسـات حفـظ السـجالت دائمـا مـع مصـاحل املسـتخدمني اإلحصـــائيني.  �
ـــة ومــن  فمثـال هنـاك اهتمـام قـوي يف الفصـل بـني مـن شـركة جتاريـة إىل شـركة جتاري
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شركة جتارية إىل زبون يف التجارة اإللكترونية، إال أن االختبار احملدود الـذي قمنـا بـه 
حول املوضوع يشري إىل أنه قد ال تتمكن الشركات التجارية من متييز املعـامالت بـني 
شـركات جتاريـة أخـرى والزبـائن. ونتوقـــع اختبــار هــذا املوضــوع ثانيــة يف جمموعــة 

الشركات التجارية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢؛ 
حيتـاج مفـهوم اإليـرادات املرتبـط مبعـامالت التجـارة بـاإلنترنت تفكـــريا متأنيــا (انظــر  �

املناقشة أدناه). 
يرد أدناه مزيد من املعلومات حول بشأن بعض هذه القضايا.  - ٣١

األسر واألفراد - على مر السنوات، مل تنشأ إال قضايا منهجية طفيفة بشـأن الدراسـة  - ٣٢
االستقصائية عن استخدام األسر للتكنولوجيا. وقد أدت أحجام العينة الفصلية الصغـرية نسـبيا 
إىل تقييد املخرجات الفصلية بشكل عام للمجاميع الرئيسية. ويبدو أنـه ال توجـد أيـة مشـاكل 
تذكر رئيسية ترتبط باألسئلة املطروحة عن األشهر الـ ١٢ املاضية، مبا يف ذلـك قيمـة صفقـات 
التجارة باإلنترنت من قبل عدد خمتار من البالغني. وحيتمل أن يكون الطلـب علـى النفقـات يف 
حـدود النطاقـات قـد أدى إىل ختفيـف املشـكلة احملتملـة. ومـن املمكـــن أيضــا ازديــاد حــدوث 
االحنياز للتذكر مع شيوع الشراء عن طريق اإلنترنت أكثر (وبـذا ال ميكـن تذكـر كـل معاملـة 

من معامالت الشراء). 
الشركات التجارية - بالنسبة للدراسـة االسـتقصائية للفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨، كـانت  - ٣٣
ـــاإلنترنت تتمثــل يف ارتفــاع األخطــاء املعياريــة واملشــاكل  املشـاكل الرئيسـية لبنـود التجـارة ب
املتعلقة بتقدمي التقارير. واعترب أن اإلجابات على عـدد مـن بنـود البيانـات غـري صاحلـة للنشـر. 
وجتدر املالحظة إىل قيمة املبيعات باإلنترنت، اليت تأثرت مبشاكل األخطاء املعيارية، والقصـور 
يف مسائل تصميــم األسـئلة وحفـظ السـجالت. ومل جتـب سـوى ٣١٥ شـركة مـن الشـركات 
التجارية املوظفة البالغ عددها ٨٠٠ ٦ املختارة باإلجياب على استالم طلبات البيع عـن طريـق 
اإلنترنت، وكان على جزء كبـري منـها تقـدمي تقديـرات بسـبب عـدم توفـر البيانـات الرئيسـية. 
ويف الدراسة االستقصائية للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، كانت املشـكلة الرئيسـية الـيت مت مواجهتـها 
فيما يتعلق بقياس جتارة اإلنترنت أن األمر التبس على بعض ايبني حول مـا جيـب إدراجـه يف 
مبيعات اإلنترنت، وال سـيما الشـركات التجاريـة الـيت تعمـل كوكـالء (مثـل مساسـرة األوراق 
املالية ووكالء السفر) واملؤسسات املالية. وذكرت بعض الشركات أا حتصل على عمـوالت 

أو أجور يف حني أفاد بعضها اآلخر مبدئيا بقيمة املعاملة بكاملها. 
املنظمات احلكومية - مت مواجهة عدد من القضايـا املنهجيـة يف الدراسـة االسـتقصائية  - ٣٤
عن استخدام احلكومة للتكنولوجيا. وتتعلق القضايا الرئيسية بنوعية اإلطـار السـكاين، وتغطيـة 
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اإلبـالغ مـن جـانب الدوائـر احلكوميـة واإلفـادة عـن بعـض البيانـات. وهـذه املشـــاكل ليســت 
حمــددة بشــكل رئيســي بقيــاس جتــارة اإلنــترنت بــل تعكــس الصعوبــات الكامنــة يف إجــــراء 

الدراسات االستقصائية هلذا القطاع. 
 

معاجلة إيرادات اإلنترنت 
مثة اتفاق عام بني بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي عـن مـا يشـكل  - ٣٥
معاملة يف التجارة اإللكترونية. وكان مثة عمل أقــل علـى القيمـة املرتبطـة ومفـاهيم اإليـرادات. 
وجتــري اســتراليا حاليــا دراســتها االســتقصائية الرابعــة عــن اســتخدام الشــــركات التجاريـــة 
ـــة قيمــة مبيعــات  للتكنولوجيـا. فقـد سـعت الدراسـتان االسـتقصائيتان الثانيـة والثالثـة إىل معرف
اإلنـترنت وقيمـة املبيعـات اإلمجاليـة للخـروج مبعـدل مبيعـــات اإلنــترنت إىل إمجــايل املبيعــات. 
ـــى مســتوى ســجل الوحــدة والقطاعــات الفرديــة  وأردنـا أن نتمكـن مـن اخلـروج بـاملعدل عل

واالقتصادي بكامله. 
ـــق مبفــهوم  وقـد وجدنـا أن املمارسـة ليسـت بسـيطة وطرحـت عـددا مـن األسـئلة تتعل - ٣٦

اإليرادات الصحيح وهي تشمل: 
ما هي الصورة واملخرج املالئمني بالنسبة لإلنترنت: النمط اإلمجايل للنسب؟  �

هل تتباين بتباين احلاالت وملختلف القطاعات؟  �
كيف ينبغي لنا أن نعاجل قطاع املال والتأمني؟  �

بافتراض أن املنظمات لـن تعـرف بـالضرورة قيمـة املعـامالت الـيت تتـم بـاإلنترنت مـن  �
جانبها، فكيف حنصل على املعلومات؟ 

هـل نقـوم بتسـجيل قيمـة املبيعـات الـيت أجراهـا الوكـالء أو العمولـة النامجـة عـن هــذه  �
املبيعات؟ 

ـــترة  ويف دراســتنا االســتقصائية عــن اســتخدام الشــركات التجاريــة للتكنولوجيــا للف - ٣٧
١٩٩٩-٢٠٠٠، استخدمنا مفهوما لإليرادات يستند إىل إمجايل مبيعات البضائع واخلدمـات. 
وحاولنـا إدراج إمجـايل املبيعـات الـيت قـام ـا الوكـالء بالنيابــة عــن منظمــات أخــرى. وكــان 
املخرج الذي استخدم حلساب نسـبة اإلنـترنت إىل إمجـايل املبيعـات يرتكـز أيضـا علـى مفـهوم 
إمجايل املبيعات (أي أنه أدرج املبيعات اليت قامت ا املنظمات بنفسها أو بالنيابة عن غريهـا). 

وقد أسفر استخدام هذا املفهوم عن صيغة معقدة وملتبسة بالنسبة للمجيبني. 
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اعتربنا مشكلة الوكالء بأا مشكلة من املهم حلها. فليس هناك فقط عـدد كبـري مـن  - ٣٨
الوكـالء الذيـن يعملـون يف االقتصـاد (مبـن فيـهم وكـالء العقـارات، ووكـالء للسـفر، ووكــالء 
الرهان والبطاقات) إال أننا اعتربنا أنه من املرجح أن جيدوا أن البيع باإلنترنت قد جيلـب فعاليـة 

ولذلك فقد يكونون أول من يعتمد تكنولوجيات التمكني. 
ومثـة جمـال إشـكايل آخـر لتجـــارة اإلنــترنت يتمثــل يف املعــامالت املاليــة (كاألعمــال  - ٣٩
املصرفية والسمسرة يف سوق األوراق املالية والتأمني). ومن املؤكد أننا مل نكن مـهتمني جبمـع 
قيمة املعامالت الـيت تتـم علـى اإلنـترنت، بـل افترضنـا أننـا حنتـاج إىل قيمـة األجـور علـى هـذه 

املعامالت. 
وعنـد كتابـة هـذا التقريـر، مـن السـابق ألوانـه القـــول فيمــا إذا كــان ــج اإليــرادات  - ٤٠
املنسوبة لعملية اجلمع خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ قد حـل هـذه املشـاكل (انظـر الفقـرة ٢٢ 

أعاله). 
املسائل املتعلقة حبدود التكنولوجيا 

بشكل عام، فإن تعريف املعامالت التجاريـة اإللكترونيـة الـذي وضعـه الفريـق العـامل  - ٤١
التابع للمنظمة املعين مبؤشرات جمتمع املعلومات ال يعتمد على التطـورات التكنولوجيـة. فمثـال 
يشـري التعريـف احملـدود ببســـاطة إىل اإلنــترنت وليــس إىل تســمية بروتوكــوالت اإلنــترنت أو 
اإلشـارة إليـها. ويف إشـارة إىل احتمـال االبتعـاد عـــن هــذا املوقــف، نــاقش الفريــق العــامل يف 

اجتماعه يف عام ٢٠٠١، ما إذا كان الربيد اإللكتروين وسيلة فعالة للتجارة على اإلنترنت. 
ـــف جتــارة اإلنــترنت علــى أســاس  وتدفـع بلـدان عديـدة، مبـا فيـها اسـتراليا، بـأن تعري - ٤٢
التكنولوجيـات املسـتخدمة سـيجعل مـن الصعـب اخلـــروج بتعريــف مــا، ومنــه اخلــروج بــأي 
سلسلة زمنية من اإلحصاءات القائمة عليه. وقد يطرح أيضا مشاكل يف احملاولة لنقـل املفـاهيم 
إىل املستخدمني. فقد يكون الربيد اإللكتروين مثال عدة أشياء: إذ ميكن أن يكون جمـرد رسـالة 
بسيطة (موازيا للفاكس) ترسل عن طريق اإلنترنت، وهي رسـالة يتـم توليدهـا بـالضغط علـى 
زر يف موقع على الشبكة العامليـة، أو مـا يطلـق عليـه الـربيد اإللكـتروين التفـاعلي، حيـث يـرى 
متلقي الربيد اإللكتروين فعال صفحة على الشبكة العاملية ومبجرد ضغطـة بسـيطة ميكنـه حتويـل 
طلب هو يف اية األمر طلبا على الشـبكة العامليـة. وقـد ناقشـت بعـض بلـدان منظمـة التعـاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي األخرى بنفس القوة أنه ينبغي اعتبار الربيد اإللكتروين التفـاعلي 
فقـط وسـيلة لتنفيـذ التجـارة علـى اإلنـترنت وذلـك ألـا الشـكل الوحيـد مـــن أشــكال الــربيد 
اإللكتروين الذي ميكّن من الربط آليا بني عمليـيت املسـتخدم ومقـدم اخلدمـة. ومـن املرجـح أن 

يبذل مزيد من العمل حول هذه املسألة اليت تفضي إىل اجتماع الفريق العامل عام ٢٠٠٢. 
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اخلالصة والتطورات املستقبلية 
ـــب اإلحصــاء االســترايل يف جمــال قيــاس التجــارة اإللكترونيــة هامــا  كـان عمـل مكت - ٤٣
وسـوف يسـتمر يف التوسـع والتطـور. ويتضمـــن احلــافز لتغيــري احتياجــات بيانــات املســتخدم 
املتغرية، والتطورات احلاصلة يف املعايري الدولية، وإدخال تكنولوجيات جديدة والتغيريات الـيت 

تطرأ على أمناط استخدام التكنولوجيا. 
ــــن قبـــل  ويف املســتقبل القريــب، سيشــمل برنــامج اختبــار اســتخدام التكنولوجيــا م - ٤٤

الشركات التجارية مواضيع التجارة اإللكترونية من قبيل: 
التجارة اإللكترونية اليت جتري بوسائل غري اإلنترنت؛  �

طرائق إجناز التجارة عرب اإلنترنت من وجهة نظر البائع؛  �
جدوى حتليل إيرادات اإلنترنت حسب نوع الزبون.  �

ورغم أن التغيريات الفورية املتعلقة بقياس التجارة اإللكترونية غـري مزمـع إجراؤهـا يف  - ٤٥
الدراسـات االسـتقصائية عـن اسـتخدام األسـر واحلكومـة للتكنولوجيـا، يتوقـع أيضـا أن تتطــور 
استجابة إىل حاجات املستخدم والتطورات التكنولوجية. ومن املواضيع الـيت حيتمـل أن تكـون 
ذات اهتمام يف املستقبل الشراء عن طريق اإلنترنت من قبل احلكومة واستخدام طائفـة واسـعة 

من خدمات اإلنترنت املقدمة إىل األسر. 
ويف املستقبل، ميكننا أن نتوقع مزيدا من التعاون يف منطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ فيمـا  - ٤٦
يتعلق بقياس تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مبـا يف ذلـك التجـارة اإللكترونيـة. ومت ذلـك 
العمل يف أيار/مايو ٢٠٠١، مع انعقاد أول اجتماع فين لإلحصـائيني يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ 
حــول إحصــاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. وقــد عقــد االجتمــاع يف بســــربني، 
باسـتراليا، ومت متثيـل البلـدان أو املنـاطق التاليـة: ســـنغافورة، اليابــان، مجهوريــة كوريــا، هونــغ 

كونغ، الصني، نيوزيلندا واستراليا. 
ومتثـل اهلـدف الشـامل لالجتمـاع يف تقاسـم اخلـربات والعمـل معـــا للتوصــل إىل فــهم  - ٤٧
أفضل للمسائل والتوجـهات املسـتقبلية لألعمـال اإلحصائيـة يف هـذا اـال. ومت االتفـاق علـى 
عــدد مــن املقترحــات يف االجتمــاع مشلــت التصنيفــات واملعايــري اإلحصائيــة، وأطــر العمـــل 

اإلحصائي ومجع البيانات املتعلقة مبختلف مواضيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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معلومات إضافية 
ميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن أعمال مكتب اإلحصـاء االسـترايل عـن  - ٤٨

إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من:  
Sheridan Roberts

Director, Science and Technology Statistics

Australian Bureau of Statistics

e-mail: sheridan.roberts@abs.gov.au
  

يصـدر مكتـب اإلحصـاء االسـترايل املنشـورات التاليـة املتعلقـــة باســتخدام تكنولوجيــا  - ٤٩
املعلومات يف استراليا:  

  
• Government Use of Information Technology, Australia (catalogue no. 8119.0);

• Business Use of Information Technology, Australia (catalogue no. 8129.0);

• Household Use of Information Technology, Australia (catalogue no. 8146.0);

• Use of Information Technology of Farms, Australia (catalogue no. 815.0).
  

ـــات علــى موقــع  تتـاح معلومـات موجـزة عـن املنشـورات املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلوم - ٥٠
 .(ww w.abs.gov.au شبكة مكتب اإلحصاء األسترايل (انظر �املعامل الرئيسية� على

ــابع  توجـد لصفحـة مواضيـع إحصـاءات تكنولوجيـا املعلومـات علـى موقـع الشـبكة الت - ٥١
ملكتب اإلحصاء األسترايل روابط بامللخصات املذكورة أعاله ومعلومـات أخـرى عـن برنـامج 
إحصاء تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت. وميكـن الدخـول إىل صفحـة املوضـوع مـن موقـع 
 �Themes� واخـتر كلمـة ،w ww.abs.gov.au شـبكة مكتـب اإلحصـاء األسـترايل (اذهـب إىل
مــن القائمـــــة املوجـــودة علــى اجلانــب األيســــر مـن الصفحـــة واختـــر صفحـــة موضــــــوع 

 .(�Information technology”

ميكـن احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن اجتمـــاع اإلحصــائيني آلســيا واحمليــط  - ٥٢
اهلادئ حول إحصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن صفحـة موضـوع إحصـاءات 

تكنولوجيا املعلومات على موقع مكتب اإلحصاء األسترايل على الشبكة. 
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قياس التجارة االلكترونية: التجربة الكندية (هيئة إحصاء كندا)   ثانيا -
مقدمة  - ١

تويل السياسات اهتماما كبريا حبجم التجارة االلكترونية وما هلا من تأثري �حتويلـي�.  - ١
واسـتجابة هلـــذا االهتمــام، تقــوم هيئــة إحصــاء كنــدا بقيــاس مــدى التجــارة االلكترونيــة يف 
ممارسـات الشـركات التجاريـة واألسـر منـذ عـام ١٩٩٩: نسـبة الشـركات التجاريـــة واألســر 
وشـركات القطـاع العـام الـيت تعمـل يف التجـارة االلكترونيـة، وقيمـة املبيعــات الــيت تتــم علــى 
اإلنـترنت. باإلضافـة إىل ذلـك، قدمنـا معلومـات عـن التكنولوجيـات الـيت تفضـــي إىل التجــارة 
االلكترونيـة أو تعززهـا مثـل اسـتخدام احلاســـوب، واســتخدام اإلنــترنت، ووجــود صفحــات 
الشبكة العاملية وتبادل البيانات االلكترونية على الشبكات املمتلكـة. ومل يتطـور هـذا الربنـامج 
اإلحصائي من فـراغ. فقـد مت وضـع احملتـوى واإلطـار املفـاهيمي مـع شـركائنا يف هيئـة صناعـة 
كنـدا وبالتعـــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. ونتيجــة لذلــك فــإن 

املعلومات اليت متخضت عنها تدعم تشكيل السياسة وميكن مقارنتها دوليا. 
تصف هذه الورقة كيف تقوم هيئة إحصاء كندا بقياس التجارة االلكترونية. إذ يقـدم  - ٢
اجلــزء األول خلفيــة عــن بيئــة السياســات الــيت أدت إىل نشــوء مشــروع احلكومــــة للوصـــل 
باإلنترنت (الذي يعترب مقياس التجارة االلكترونية جزءا منـه). ويقـدم اجلـزء ثـاين، وصفـا عـن 
برنامج الدراسة االستقصائية الذي يقيس التجـارة االلكترونيـة يف الشـركات التجاريـة واألسـر 

وأخريا، هناك مناقشة عن إىل أين ميضي برنامج التجارة االلكترونية. 
 

متهيد األرضية  - ٢
اعتمــدت حكومــة كنــدا يف عــام ١٩٩٨ سياســة �وصــل الكنديــني بــــاإلنترنت�.  - ٣
وتطـالب هـذه السياسـة بتحسـني دخـول الشـركات التجاريـــة واألســر واتمعــات احملليــة إىل 
اإلنترنت لدعم املبيعات أو توريد البضائع أو اخلدمات على اإلنترنت، سواء من القطاع العـام 

أو اخلاص. 
مشلت استراتيجية التجارة االلكترونية للحكومـة وضـع �ظـروف إطـار عمـل� معنيـة  - ٤
تتيح بيئة تفضي إىل إجراء معامالت جتارية على اإلنترنت، تشـمل وضـع نظـام ضرائـب حمـايد 
تكنولوجيـا ووضـع سياسـات عـن التشـــفري والبنيــة التحتيــة الرئيســية العامــة، ووضــع مبــادئ 

توجيهية حلماية املستهلك، وتشريعات حلماية املعلومات الشخصية. 
وصاحب تركيز احلكومة على الوصل بـاإلنترنت االنشـغال املـتزايد ـذا املوضـوع يف  - ٥
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. فقد حدد املؤمتر الـوزاري الـذي عقدتـه املنظمـة 
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يف أوتـاوا يف عـام ١٩٩٨، الفجـوات يف اإلحصائيـات الرمسيـة، ودعـــى الفريــق العــامل التــابع 
للمنظمـة املعـين مبؤشـرات جمتمـع املعلومـــات إىل وضــع تعــاريف عمليــة للتجــارة االلكترونيــة 
ومبـادئ توجيهيـة الســـتخدامها، ودراســات اســتقصائية منوذجيــة عــن اســتخدام تكنولوجيــا 
ـــن التجــارة  املعلومـات واالتصـاالت والتجـارة االلكترونيـة. ووضـع الفريـق العـامل تعـاريف ع
االلكترونية يف عام ٢٠٠٠، ويف عام ٢٠٠١، أدخل عليها تنقيحـات طفيفـة وأضـاف مبـادئ 
توجيهية لتطبيقها. وأطلقت منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي التعـاريف واملبـادئ 
التوجيهيــة والدراســة االســتقصائية النموذجيــة لألعمــال التجاريــة يف تشــرين الثــاين/نوفمـــرب 
٢٠٠١. ويستمر العمل على الدراسات االسـتقصائية النموذجيـة للقطاعـات األخـرى. ورغـم 
أن كندا تستفيد مـن املفـاهيم والتعـاريف املتفـق عليـها دوليـا، يعكـف اإلحصـائيون الكنديـون 

وصانعو السياسة بنشاط على عملية بناء توافق دويل يف اآلراء. 
وإزاء هذه التطورات، اقترحت هيئة إحصاء كندا إىل احلكومة أن تنشـئ �صندوقـا�  - ٦
(يف الواقع خمصصات سنوية يف امليزانية) بغرض إلقاء الضوء بوضوح علـى قضايـا ذات اهتمـام 
مباشر وحايل للسياسات بالنسـبة إىل الدوائـر االحتاديـة. وسـيقوم فريـق مشـترك بـني اإلدارات 
بتحديد �فجوات� املعلومـات، ولكـن مـع خيـار حـق النقـض لرئيـس اخلـرباء اإلحصـائيني يف 
كندا على أي مشروع. ووافقت احلكومة على إنشاء الصندوق، وكان أحد املشـاريع املمولـة 
من خالل هذه املبادرة يتمثل يف وضع برنامج سـنوي مـن املؤشـرات االقتصاديـة واالجتماعيـة 
للوصل باإلنترنت، اليت كانت التجارة االلكترونية جزء منـها. وقـد أسـفر ذلـك عـن مشـاركة 
تعاونية بني إدارات السياسات واملكتـب اإلحصـائي، وهـي حالـة كـانت أسـاس جنـاح برنـامج 
التجـارة االلكترونيـة، كفلـت أن إنشـاء جمموعــات بيانــات جديــدة ستســتخدم لدعــم حتليــل 

السياسات. 
 

الربنامج اإلحصائي وبعض النتائج  - ٣
رغـم أنـه يعتقـد يف غـالب األحيـان أن بيـع البضـــائع واخلدمــات علــى اإلنــترنت هــو  - ٧
خالصة العمل االلكتروين، فهو ليـس إال جـانب منـه. ويذكـر آخـرون أن اسـتخدام اإلنـترنت 
يعـد أداة للمسـاعدة يف تطويـر املنتجـات، واالتصـال بـاملوردين، والـترتيب لإلنتـاج والتســـليم، 
وتقـدمي خدمـة بعـد البيـع. وعلـى حنـو ممـاثل، فمـن وجهـة نظـر األسـرة، فـإن البيانـات املتعلقــة 
بالطلبات املثبتة على اإلنترنت ال ميكن دراستها مبعزل عن األنشطة األخرى ذات الصلة، مثـل 
استخدام اإلنترنت واستخدام اإلنترنت لتســهيل معـامالت جتاريـة (أي البحـوث علـى الشـبكة 
العاملية أو �استعراض التسوق�). وقد زودت اإلحصـاءات الرمسيـة بعـض املفـاهيم يف متنـاول 

التجارة االلكترونية يف االقتصاد الكندي. 
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تسـتخدم هيئـة إحصـاء كنـدا تعريـف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي  - ٨
للمعامالت على اإلنترنت، الـذي يتضمـن الطلبـات املثبتـة علـى اإلنـترنت، والدفـع أو التسـليم 

باإلنترنت أو بغريه. 
 

املشتريات عن طريق اإلنترنت من املرتل 
ميكن اعتبار التجــارة االلكترونيـة داخـل األسـرة اسـتمرارا لألنشـطة. فكمـا أن الطفـل  - ٩
سيحبو قبل أن ميشي مث يعدو، مير املرء منوذجيا يف عـدة مراحـل قبـل أن يثبـت يف الواقـع علـى 
اإلنترنت طلبا: إذ جيب عليه أن يستخدم حاسوبا، مث ميضي ألن يصبـح مسـتخدما لإلنـترنت، 
ويستطلع البضائع واخلدمـات املتاحـة علـى اإلنـترنت ومـا إىل هنـالك. ويتـم قيـاس مجيـع هـذه 
املراحـل يف الدراسـة االسـتقصائية السـتخدام األسـرة لإلنـترنت الـيت جتريـها هيئـة اإلحصـــاء يف 

كندا. 
وقـد وضعـت هـذه الدراسـة االسـتقصائية الـيت أجريـت ألول مـرة يف الســـنة املرجعيــة  - ١٠
١٩٩٧، لقيـاس اسـتخدام اإلنـترنت، حسـب املوقـع، وصنفـه وفـق خمتلـف اخلصـــائص املرتليــة 
(الدخل، نوع العائلـة، جغرافيـة وخصـائص معيـل األسـرة). ويف عـام ١٩٩٩، توسـع احملتـوى 
ليشمل معلومات عن التسوق باإلنترنت. فالنسـبة للعـامني ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ مجعـت الدراسـة 
االسـتقصائية معلومـات عـن التجـارة االلكترونيـة حســـب األســرة الــيت دخلــت إىل اإلنــترنت 
منوذجيا من املرتل (غري مكان العمل أو املدرسة، أو من موقع آخر)، الستهالك األســرة فقـط. 
إن وحدة العينة هي األسرة، وجترى مقابلة مـع أحـد أفـراد األسـرة فيمـا يتعلـق بالطلبـات الـيت 

ثبتها مجيع أفراد العائلة باإلنترنت. 
وتعترب الدراسة االستقصائية مكمال لعينة فرعيـة مـن الدراسـة االسـتقصائية عـن القـوة  - ١١
العاملة. وبوجود عينة قدرها ٠٠٠ ٤٣، فهي متثل األسرة املدنية غري التابعـة ملؤسسـات، يبلـغ 

أفرادها ١٥ سنة من العمر وأكثر يف واليات كندا الـ١٠(٢). 
ومثة أمران يقيدان الدراسة االسـتقصائية املنفـذة حاليـا. األول، أنـه يتـم مجـع البيانـات  - ١٢
عن األسرة فقط، وليس عن الفرد. ورغم أنه ميكن أن يكـون لألسـرة مكـان جغـرايف، ودخـل 
ونوع من أنواع الوصل باإلنترنت (أي عن طريق خط اهلاتف إزاء االتصـال السـريع)، إال أنـه 
ال ميكن أن يكون هلــا عمـر أو جنـس أو تعليـم (أي خصـائص فرديـة). ويتـم طلـب معلومـات 

 __________
ـــكان الذيــن يعيشــون يف  باسـتثناء سـكان يوكـون، واألقـاليم الشـمالية الغربيـة ونونـافوت. وباسـتثناء أيضـا الس (٢)

احملميات اهلندية، وأفراد القوات اجلوية الكندية املتفرغني ونزالء املؤسسات. 



2201-71079

E/CN.3/2002/24

عن التجارة االلكترونية أيضا فقط من األسرة اليت تستخدم اإلنترنت بانتظام مـن املـرتل؛ وقـد 
استثنيت املشتريات اليت تتم عن طريق اإلنترنت من أماكن أخرى. 

ورغـم هذيـن القيديـن، ال زال مـن املمكـن خلـق صـــورة صادقــة عــن حالــة التســوق  - ١٣
االلكتروين يف كندا. ففي عام ٢٠٠٠، كــان مـن بـني األسـر الكنديـة الـيت تسـتخدم اإلنـترنت 
بانتظام من املرتل، استخدم أكثر من نصفها (٥٥ يف املائة) اإلنترنت لدعـم قـرار لشـراء سـلعة 
أو خدمة سواء إلجراء حبث عن سـلعة (اسـتعراض التسـوق) أو لتثبيـت طلـب علـى اإلنـترنت 
وبدورها، ثبتت ٥٦ يف املائة من أسـر التسـوق بـاإلنترنت هـذه طلبـا بـاإلنترنت. فقـد أنفقـت 
األسر الكندية مبلغا قدره ١,١ بليون دوالر على ٩,١ مليون طلـب علـى اإلنـترنت مت تثبيتـها 
من املرتل وسدد ما يقرب من أربعة أمخاس هذه األسر اليت مارست التجـارة االلكترونيـة لقـاء 
ــن  مشـترياا بـاإلنترنت. وشـكلت املبيعـات املرتليـة أكـثر مـن النصـف بقليـل (٥٥ يف املائـة) م

الطلبات و ٥٨ يف املائة من اإلنفاق على اإلنترنت. 
ـــاس علــى  قـامت الـدورة ١٤ مـن الدراسـة االسـتقصائية االجتماعيـة العامـة بـإجراء قي - ١٤
اسـتخدام األفـراد لإلنـترنت مقـابل اسـتخدام األســـر هلــا. ووجــدت هــذه الدراســة أنــه كــان 
مسـتخدمي اإلنـترنت يف عـام ٢٠٠٠ كـانوا بشـكل عـام أصغـر سـنا، ويتقـاضون دخـال أعلـى 
وأكـثر تعليمـا ممـــن مل يســتخدموها. باإلضافــة إىل ذلــك، كــان احتمــال اســتخدام النــاطقني 
باالنكليزية لإلنترنت أكـثر منـه مـن النـاطقني بالفرنسـية. ووجـدت الدراسـة أيضـا أن البـالغني 
الذيـن جيــرون عمليــات مصرفيــة أو يثبتــون طلبــات علــى اإلنــترنت ينحــون ألن يكونــوا يف 
العشرينات والثالثينات من العمر. وكان احتمال قيـام الرجـال بشـراء بضـائع وخدمـات علـى 

اإلنترنت أكرب أيضا. 
وكانت السرية واألمـن أحـد مصـادر القلـق اهلامـة الـيت تشـغل مسـتخدمي اإلنـترنت.  - ١٥
ففي صفوف الناطقني بالفرنسية، أفيد أن اللغة تشكل أيضا عائقا أمام املشـتريات أو األعمـال 
املصرفية على اإلنترنت. وكان الرجال أقل قلقــا فيمـا يتعلـق مبسـائل األمـن مـن النسـاء بقليـل. 

وكان مستخدمو اإلنترنت األصغر سنا أيضا أقل اهتماما بالسرية واألمن. 
 

التجارة االلكترونية من قبل الشركات التجارية 
جتـري هيئـــة إحصــاء كنــدا منــذ عــام ١٩٩٩ دراســات اســتقصائية لتحديــد طبيعــة  - ١٦
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــاالت مـــن قبـــل الشـــركات التجاريـــة: اســـتخدام 
احلواسيب، واستخدام اإلنترنت، وإنشـاء مواقـع علـى الشـبكة، واسـتخدام اإلنـترنت للتجـارة 

املباشرة. 
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ويف عام ١٩٩٩ ركزت الدراسة االستقصائية عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - ١٧
والتجارة االلكترونية على استخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت والتجـارة االلكترونيـة 
يف مجيـع شـركات القطـاع العـام واخلـاص تقريبـا(٣)؛ وعنـد إنشـائها، مت وضـع اسـتبيان مفصـل 
جـدا لقيـاس خمتلـف اسـتخدامات تكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــاالت والتجــارة االلكترونيــة 
(املبيعـات واملشـتريات). وأجريـت الدراسـة علـى مسـتوى املنشـأة واعتـربت مكملـــة للدراســة 
االستقصائية عن النفقات الرأمسالية. وتسـتند هـذه الدراسـة االسـتقصائية اجليـدة إىل املنشـآت، 

وتشمل مجيع صناعات القطاع العام واخلاص تقريبا. 
ويف نظـرة إىل السـابق، كـان ذلـك القـرار خطـــأ. وبــالفعل، كــانت نســبة اإلجابــات  - ١٨
ضعيفة مبدئيا خالل عملية مجع البيانات واتضح شيئان. األول، أن املؤسسة مل تكـن املسـتوى 
ـــى اإلنــترنت).  الصحيـح يف منظمـة مـا جلمـع الكثـري مـن املعلومـات املطلوبـة (أي املبيعـات عل
والثـاين، مل يكـن ايبـون علـى الدراسـة االسـتقصائية عـــن النفقــات الرأمساليــة دائمــا ايبــون 
الصحيحــون علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــاالت والتجـــارة االلكترونيـــة. وكـــإجراء 
عالجي، اختذت خطوتــان: فقـد وضعـت صيغـة قصـرية مـن االسـتبيان كمتابعـة، ونقـح النـهج 

إلعطاء تقديرات على مستوى الشركات(٤). 
وفـرت بيانـات الدراسـة االســـتقصائية هــذه الــيت أطلقــت يف آب/أغســطس ٢٠٠٠،  - ١٩
مقياس خط قاعدي الستخدام احلواسيب، والربيد االلكـتروين واإلنـترنت مـن قبـل الشـركات 
العامـة والشـركات التجاريـة الكنديـة. وقـد خلصـت املـدى الـذي وضـــع فيــه القطاعــان العــام 
واخلـاص مواقـع علـى الشـبكة العامليـة وشـاركت يف التجــارة االلكترونيــة، مبــا يف ذلــك قيمــة 

 .(B akker. 2000) املبيعات على اإلنترنت. وحددت أيضا العوائق أمام التجارة االلكترونية
كررت الدراسة االسـتقصائية يف عـام ٢٠٠٠ بصفتـها الدراسـة االسـتقصائية للتجـارة  - ٢٠
االلكترونيـة والتكنولوجيـا. ولتفـادي بعـض الصعوبـات الـيت مت مواجهتـــها يف الســنة الســابقة، 
خفض حمتوى االستبيان، وأصبح يركز على األسئلة اليت ميكـن أن جييـب عنـها شـخص واحـد 
للشركة كله. فعلـى سـبيل املثـال، تضمنـت أسـئلة عـن البيـع علـى اإلنـترنت لكنـها اسـتبعدت 
املشـتريات، الـيت تتـم بشـكل كبـــري علــى حنــو ال مركــزي. ورغــم أن الدراســة اســتمرت يف 

 __________
استبعدت هذه الدراسة االستقصائية من إطار عينتها الزراعة وصناعة التشييد، فضال عن احلكومات البلدية.  (٣)

للقيـام بذلـك، مت توليـد البيانـات علـى مســـتوى الشــركات مــن بيانــات املنشــأة امعــة. مث مت حتليــل بيانــات  (٤)
الشـركات علـى مجيـع املنشـآت داخـل املؤسسـة (سـواء كـانت يف العينـة أم مل تكـن). مث اسـتخدمت املنشـــآت 
موضوع العينات بنفس الطريقة على النحو الذي كانت دف إليه أصال يف إطار تصميم أخذ عينات املنشآت 

 .(Whitridge and Beaucage, 2000)
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استخدام عينة نفقات رأس املال، فقد تغريت بعض جوانـب املنهجيـة. فقـد أصبحـت الوحـدة 
اموعة هي الشركة (مما مل تعد مثة حاجة إىل مجع بيانات املؤسسة مع الشركات)(٥). 

باإلضافـة إىل عنـاصر البيانـات املشـار إليـها أعـــاله، مشلــت التقديــرات املســتمدة مــن  - ٢١
الدراســـة االســـتقصائية لعـــام ٢٠٠٠ اســـتخدام اإلنـــترنت، واإلكســـترانيت، واالتصــــاالت 
الالسلكية، وتبادل البيانات االلكترونيـة علـى الشـبكات املمتلكـة وحتويـل األمـوال الكترونيـا. 
وأسفرت الدراسة أيضا عن جمموعة أغىن من البيانات عن التجـارة االلكترونيـة الـيت مل تشـمل 
فقط قيمة املبيعات على اإلنترنت، بل مشلت كذلك النسبة املئويـة هلـذه املبيعـات الـيت أجريـت 
إىل األسر (شركات جتارية إىل املستهلك) والشركات التجارية (شركات جتارية إىل شـركات 

جتارية) فضال عن مبيعات التصدير. 
أسفرت الدراسة االستقصائية لعام ٢٠٠٠ عن بعض النتائج اهلامة. ففـي عـام ٢٠٠٠  - ٢٢
بلغـت مبيعـات القطـاع اخلـاص علـى اإلنـترنت ٧,٢ بليـون دوالر بزيـادة قدرهـا ٧٣ يف املائــة 
عن عام ١٩٩٩. وقد عبر عنها كنسبة مئوية مل إيرادات التشـغيل. وبلغـت نسـبة املبيعـات 
٠,٤ يف املائـة وبزيـادة قدرهـا ٠,٢ يف املائـة عـن عـام ١٩٩٩. وكـــانت قيمــة املبيعــات علــى 

اإلنترنت صغرية. 
وكمـا اخنفضـت نسـبة مبيـع الشـركات التجاريـة علـى اإلنـترنت يف الفـترة بـني عــامي  - ٢٣
١٩٩٩ و ٢٠٠٠ من ١٠ يف املائة إىل ٦ يف املائة. وبالنسـبة للشـركات الـيت كـانت يف العينـة 
لكـال العـامني ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، فقـد توقفـت مخـس شـركات جتاريـة بالنسـبة لكـل شــركتني 
جتــاريتني بدأتــا البيــع علــى اإلنــترنت يف عــام ٢٠٠٠. وأخــريا، فقــد بلغــت نســبة النشــــاط 
االقتصادي بالنسبة للشركات التجارية اليت بـاعت علـى اإلنـترنت يف عـام ٢٠٠٠، نسـبة ٢٥ 
يف املائـة ممـا كـانت عليـه ١٧ يف املائـة يف السـنة السـابقة. وبـدا أن التجـارة االلكترونيـة بــدأت 
تتركز يف عدد أقل من الشركات التجارية األضخم. وكـانت هيئـة إحصـاء كنـدا أول منظمـة 
يف كندا، من القطاع العام أو اخلاص، تقوم بنشر هذه املعلومات، اليت تنطوي علـى تأثـري هـام 
على اخلطاب العام بشأن التجارة االلكترونية يف كندا. وتتمثل اآلثار الواضحة هلذه النتـائج يف 

وجود تقلب كبري وراء قوة التجارة االلكترونية الظاهرة. 
 
 
 

 __________
رغم أن وحدة اجلمع هي الشركة، فقد بقيت وحدة العينة هي املؤسسة. وبنـاء عليـه، فقـد اسـتخدمت طريقـة  (٥)

السهم املرجح نفسها حلساب التقديرات. 
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اخلطوات التالية  - ٤
األسر 

صممت الدراسة االسـتقصائية أصـال لقيـاس اسـتخدام أفـراد األسـرة لإلنـترنت، ليـس  - ٢٤
كـأداة لقيـاس التجـارة االلكترونيـة بشـكل حمـــدد. وكمــا ُذكــر أعــاله فقــد أجــرت الدراســة 
االسـتقصائية يف العـامني ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ التجـارة االلكترونيـة مـــن املــرتل. وبالنســبة للســنة 
ـــة علــى اإلنــترنت مــن أي مكــان (املــرتل،  املرجعيـة ٢٠٠١، ستتوسـع لتشـمل الطلبـات املثبت

العمل، املدرسة، مكتبات عامة). 
أمـا نقطـة الضعـف املتبقيـة مـن الدراسـة االسـتقصائية فتتمثـل يف أـا تقيـس خصــائص  - ٢٥
األسرة فقط، أو خصائص معيل األسر: إذ ال تقوم بقياس خصائص مستخدمي اإلنـترنت مـن 
األفـراد. والعمـل جـار علـى وضـع خطـط لتصميـم برنـامج الدراسـة االسـتقصائية مـرة أخـــرى 
للسـنة املرجعيـة ٢٠٠٣ جلمـع معلومـات عـن البيـع بواسـطة اإلنـترنت والـيت ميكـــن أن تصــف 

باخلصائص الفردية واألسرية على حد سواء. 
 

الشركات التجارية 
أخـذت العينـة للدراسـة االسـتقصائية لعـام ٢٠٠١ علـى مسـتوى الشـركات، بشـــكل  - ٢٦
مسـتقل عـن الدراسـة االسـتقصائية لنفقـــات رأس املــال، الــيت ســتأخذ بعضــا مــن العينــة مــن 
صناعـات أكـثر تركـيزا علـى رأس املـال (أي التصنيـع) وختصصـها ثانيـة إىل اجلـهات األخـــرى 
(التجارة باجلملة واملفرق واخلدمات). ووحدة العينـة هـي الشـركة، وبذلـك تنفـي احلاجـة إىل 
املنهجية اخلاصة الالزمة لتحويل أي دراسة استقصائية تسـتند بشـكل جوهـري علـى املؤسسـة 

إىل دراسة استقصائية للشركات. 
وستوفر نتائج الدراسة االستقصائية لعام ٢٠٠١ شيئا من الفهم أيضا حـول الصـالت  - ٢٧
بني الشركات. ولنتذكر أن مخـس شـركات جتاريـة توقفـت عـن البيـع علـى اإلنـترنت يف عـام 
٢٠٠٠ لكل شركتني بدأتا العمل. وعند السؤال عن عوائق التجارة االلكترونية، قال ايبـون 
بشـكل عـام، إن منتجـام مل تكـن صاحلـــة لعقــد الصفقــات علــى اإلنــترنت، أو أــم كــانوا 
يفضلـون اإلبقـاء علـى منـط عملـهم احلـايل (أي وجـها لوجـه). وكـان احتمـال رد الشـــركات 
التجاريـة الـيت �خرجـت� مـن التجـارة االلكترونيـة يف عـام ٢٠٠٠ بـأن زبائنـــها أو مورديــها 
ـــى اســتعداد بعــد لذلــك. وإن فــهم كيــف متضــي املعلومــات ومعــامالت التجــارة  ليسـوا عل

االلكترونية يف سلسلة التوريد ستوفر فهما مثينا حول أين ميكن أن تقع هذه الصعوبات. 
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اخلالصة  - ٥
وضعت هيئة إحصاء كندا برناجما سنويا لقيـاس التجـارة االلكترونيـة والتكنولوجيـات  - ٢٨
التمكينية ذات الصلة يف األسرة، والشركات التجارية والقطــاع العـام. ومت وضـع إطـار العمـل 
ـــع إدارة السياســات ومنظمــة التعــاون  الـذي تسـتند إليـه هـذه اإلحصـاءات بالتعـاون الوثيـق م
والتنمية يف امليدان االقتصادي. وقد وضعت اخلطط لتحسني البيانات وتوسيع التغطية ملواصلـة 

املسامهة يف املناقشات حول السياسات العامة. 
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وضع إحصاءات التجارة االلكترونية يف هنغاريا  ثالثا -  
أمهية قياس التجارة االلكترونية  - ١

إن التغـريات الـيت ميكـن مقارنتـها، مـن حيـث األمهيـة، بالتغـريات الـيت حدثـت خـــالل  - ١
الثورة الصناعية أبرزت مواضيع تتعلق بتطوير جمتمع املعلومات إىل املأل. وأخـذ إدراك صـانعي 
القرار يف ااالت السياسية واألعمال التجارية والعلمية باألمهية التارخيية هلـذه العمليـة يـتزايد. 
وقـد ظـهرت علـــى الســاحة مــادة أوليــة اســتراتيجية جديــدة – املعــارف املتاحــة عــن طريــق 
تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت اجلديـدة واملالئمـة لتقـــدمي تعريــف طويــل األجــل عــن 
ـــدرك  توقعـات التنميـة، ومعـدل النمـو يف البلـدان وقوـا االقتصاديـة ونوعيـة حيـاة سـكاا. وي
عدد متزايد من احلكومات بأن نظاما عامليا جديدا آخذ يف التشكل، وإنه جيري إعـادة ترتيـب 
عالقات القوى، وأنه جيب أن تتاح للمناطق املتخلفـة الفرصـة للحـاق بركـب التقـدم إذا كـان 

عليها أن ال تستمر يف االحندار. 
لذلك يعترب عدد مـتزايد مـن احلكومـات أنـه مـن الضـروري تعزيـز نشـر هـذه العمليـة  - ٢
على حنو مضطرد بأساليب إدارية. وتبذل احلكومات اليت تتفاعل بسرعة جـهودا هامـة لوضـع 
اسـتراتيجيات وطنيـة وخطـط عمـل إلجيـاد املصـادر املاليـة املطلوبـة ويئـة الظـروف مـن أجـــل 

عملية القياس. 
وتنطوي أمهية جمتمع املعلومات العاملية أيضـا علـى أمهيـة نظمـها الفرعيـة البـارزة، الـيت  - ٣
تربز غالبا إىل مركز الصدارة، حىت ولو بشـكل منفصـل. ويعتـرب تطبيـق تكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصـاالت املسـألة الرئيسـية للدخـول إىل العمليـة، وتعتـرب التجـــارة االلكترونيــة اــال اهلــام 
الـذي يـربز مـن بـني إمكانيـات التطبيــق. ويعتــرب العديــد أن التجــارة االلكترونيــة أهــم حــافز 

للعمليات التجارية على املدى البعيد. 
ويؤمل أن يسفر الدخول إىل التجارة االلكترونية عـن التعجيـل يف العمليـات التجاريـة  - ٤
واملاليـة، وعـن زيـادة حجـم األعمــال يف البضــائع واألمــوال، واخنفــاض املوجــودات ورســوم 

التمويل، واخنفاض التكاليف من ناحية توريد البضائع واخلدمات. 
ـــل بكثــري لتلخيــص التوريــد، وســتصبح  ومـن ناحيـة الطلـب، مثـة حاجـة إىل وقـت أق - ٥
األسعار ومعايري اجلودة قابلـة للمقارنـة متامـا؛ وسـيتعزز موقـف الشـاري مـن السـوق؛ ونتيجـة 

لذلك قد يتوقع حدوث اخنفاض يف األسعار. 
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اجلهود احلكومية الرامية إىل حفز العملية  - ٢
عندما تقدمت هنغاريا رمسيا بطلب االنضمام إىل االحتاد األورويب، مل تكن تعين جمـرد  - ٦
قرار ألن تصبح عضوا فيه، بل كذلك التزاما منها لقبول األعبـاء املترتبـة عليـها للحـاق مبعـدل 
التنمية يف بلدان االحتاد األورويب. ويعين هذا أيضا التزاما بتطويـر جمتمـع معلومـات يقـوم علـى 

أساس املعارف. وحيظى تطوير التجارة االلكترونية بأمهية بالغة يف هنغاريا. 
وبغيـة تكثيـــف هــذه العمليــة، فقــد اضطلعــت احلكومــة بــدور مــتزايد يف الســنوات  - ٧

األخرية: 
ففي عام ٢٠٠٠، أنشـئت منظمـة حكوميـة مسـتقلة، وهـي مكتـب مفـوض احلكومـة  �

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنسيق تطوير جمتمع املعلومات؛ 
ويف عام ٢٠٠١، أعدت النسخة األوىل من استراتيجية جمتمع املعلومات الوطين علـى  �

يد متخصصني من خمتلف ااالت املتأثرة أشد التأثري يف تطوير جمتمع املعلومات؛ 
ويف مطلـع عـام ٢٠٠٢، سـينتهي نظـام الرصـد اإلحصـــائي لقيــاس كفــاءة اخلطــوات  �

االستراتيجية؛ 
 Széch e nyi ويف عام ٢٠٠١، أطلق برنامج طويل األجل للتنمية الوطنية وهو خطة �

حيـث يشـكل جمتمـع املعلومـات وبرنـامج التنميـة االقتصاديـة فرعـا منفصـال. وعرضـت برامــج 
عمل متماسكة وحددت املوارد يف اخلطة بغية بلوغ األهداف املوضوعة. 

أحـرز تقـدم ملحـوظ يف وضـع اخللفيـة الدسـتورية والتنظيميـــة . وبــني أمــور أخــرى،  - ٨
صدرت قوانني بشأن: 

االتصاالت السلكية والالسلكية؛  �
التجارة االلكترونية، باإلضافة إىل أي خدمات تتعلق مبجتمع املعلومات؛  �

التوقيع االلكتروين  �
وفيمـا يتعلـق بـالدخول إىل التجـارة االلكترونيـة، فـإن يئــة البــىن التحتيــة والظــروف  - ٩
اإلنسانية يعد أمـرا بـالغ األمهيـة، لكـي تبلـغ اجلـهود احلكوميـة املذكـورة أعـاله أهدافـها. وقـد 
يعترب أنه مت يئة بعض هذه الظـروف مبـا فيـها شـبكة اهلـاتف العامـة واهلـاتف اجلـوال املتطـورة 
نسـبيا، والتحسـني املسـتمر لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف قطـــاع األعمــال التجاريــة 
ووجـود رأس املـال الفكـري وتنافسـه دوليـا. ويعتـرب إنشـاء البـىن التحتيـة لالتصـاالت الســلكية 
والالسلكية يف هنغاريا أحد الشروط احملبذة األخرى اليت أجنزت يف السـنوات الــ ١٠ املاضيـة. 
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وبسـبب التنميـة اهلادفـة، وصلـت أدلـة رئيسـية خلدمـات االتصـاالت السـلكية والالســـلكية إىل 
معـدل االحتـاد األورويب. وتقـوم الشـركات اهلنغاريـة حاليـا باسـتخدام نقـل البيانـات الرقميـــة، 
واألعمال التجارية االلكترونية، والتجارة االلكترونية. إال أن عملية اللحاق بالركب ال جتـري 
بسرعة كافية، وال يتأثر املشاركون يف االقتصاد – حسب نوع وحجم الشركات – علـى حنـو 
متساو. ورغم أن العديد مـن الشـركات الضخمـة جمـهزة بشـبكات اتصـال الكترونيـة حديثـة، 

فإن عدد الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تشغل هذه الشبكات ليس ضئيال. 
وضع التجارة االلكترونية يف هنغاريا  - ٣

مبا أن البيانات اإلحصائية الرمسية عن وضع التجارة االلكترونية يف هنغاريا لـن تصبـح  - ١٠
متاحـة إال يف عـام ٢٠٠٢، فـإن هـذا العـرض يقـوم علـى أسـاس الدراسـات االسـتقصائية الـــيت 

أجرا شركات حتليل خاصة معترف ا مهنيا ومنظمات دولية. 
 Be ll Research ـا شـركتان لتحليـل السـوق ومهـــاوحسـب دراسـة اسـتقصائية أجر - ١١
و Thin Consulting، كان لدى ٧٠ يف املائة من الشركات اهلنغارية الـيت يزيـد عـدد موظفيـها 
على ١٠ موظفني مدخال إىل اإلنترنت يف النصف األول من عـام ٢٠٠١. ومتثـل هـذه القيمـة 
نسبة ١٠٠ يف املائة يف حالة الشركات الكبـرية، و ٨٠ يف املائـة يف حالـة الشـركات املتوسـطة 
احلجم، و ٦٢ يف املائة يف حالة الشركات الصغرية. ويف عام ٢٠٠١، أنفقـت الشـركات الـيت 
ـــى ١٠ موظفــني مــا يقــرب مــن ١٤ بليــون فورنــت هنغــاري علــى  يزيـد عـدد موظفيـها عل
توصيالا لإلنترنت. ويوجد لدى ما يقـرب مـن ٤٥ يف املائـة مـن الشـركات الـيت هلـا مدخـل 
إىل اإلنترنت صفحات رئيسية خاصة ا؛ إال أن تلك القيمة ال تبلـغ سـوى ٣٢ يف املائـة عنـد 
دراسة اال الكامل للشركات. ويزمع ما يقرب من نصف هذه الشركات الـيت ال يوجـد هلـا 
صفحات رئيسية خاصة ا إىل وضع هذه الصفحات يف عـام ٢٠٠٢، لذلـك قـد تصـل نسـبة 
ـــبة ٥٠ يف املائــة مــع ايــة العــام. ويف معظــم احلــاالت، تســتخدم  الدخـول إىل اإلنـترنت نس
الشركات اإلنترنت إلرسال الربيد االلكتروين، واإلعالن عن بضائعها وخدماـا والتصفـح يف 
الشبكة العاملية واحلصول على معلومـات عـن السـوق. ومـن املثـري لالهتمـام، تفيـد الشـركات 
الصغرية يف هنغاريا بأا تنفـذ جـزءا مـن مشـترياا اإلمجاليـة االلكترونيـة عـن طريـق اإلنـترنت 
أكثر مما تفعله الشركات الضخمة. وبالرغم من ارتفـاع نسـبة الدخـول إىل اإلنـترنت ووجـود 
عدد كبري من الصفحات على الشبكة العاملية، فال ترتبط بالتجـارة اإلليكترونيـة سـوى حـوايل 

٥ يف املائة من الشركات اليت أجريت عليها الدراسة االستقصائية. 
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حملــات عـــــن املنتجــــــات علــــــى مواقــــــع التجــارة االلكترونيــة للمســتهلك علــى الشـــبكة يف 
عام ٢٠٠٠ 

شأن األخرى، كانت املكتبات وحمالت بيـع األقـراص املدجمـة أول مـن انتـهز الفرصـة  - ١٢
يف هنغاريـا الـيت أتاحتـها اإلنـترنت لبيـع منتجاـا بـاإلنترنت. ويـتزايد نطـــاق املنتجــات طــوال 
الوقت، ويكاد يكون كل شيء متوفرا على اإلنترنت: أجهزة تكنولوجيــا املعلومـات، معـدات 
تقنية، منتجات أغذية، أغذية سريعة، أزهار، قرطاسية، جموهرات، أجهزة اتصـاالت، بطاقـات 
دور السينما واملسارح، قطع تبديل سيارات وما إىل هنالك. ويعمـل مـا يقـرب مـن ١٠٠ إىل 
١٤٠ حمال الكترونيا يف هنغاريـا. ويتـم تصميـم معظـم احملـالت االلكترونيـة ملباشـري األعمـال 
احلـرة مـن قبـل جـهات مـزودة للمحتـوى للمـواد الـيت تلقـــى رواجــا. وتقــوم الشــركات الــيت 

تضطلع بأنشطة جتارية حاليا بتشغيل حمالت وخمازن الكترونية. 
وتقـع التجـارة االلكترونيـة يف هنغاريـا حتـــت نفــس الفئــــــة الــيت تقــع فيــها األنشــطة  - ١٣
التجارية األخرى وتعترب أعماال جتارية بالطلب بالربيد. وينظـم حاليـا املرسـوم رقـم ١٩٩/١٧ 
(ثانيـا – ١٥) العمليـات التجاريـة البعيـدة، ويســـتند إىل املبــادئ التوجيهيــة لالحتــاد األورويب. 
وسـيحل قريبـا قـانون جديـد ينظـم التجـارة االلكترونيـــة كمــا هــو مشــار إليــه أعــاله مكــان 

املرسوم. 
 

التجارة االلكترونية من شركة إىل شركة يف هنغاريا يف األعوام ١٩٩٨-٢٠٠١ 
تعتـرب التجـارة االلكترونيـة مـن شـركة إىل شـركة يف هنغاريـا متطـورة نســـبيا وتــتزايد  - ١٤
ـــرات، يتوقــع أن تــزداد  العمليـات بـاإلنترنت باسـتمرار مـن حيـث القيمـة. واسـتنادا إىل التقدي
التجارة االلكترونية من ١٣٥ مليون فورنت يف عـام ٢٠٠٠ إىل ٣٨٧ بليـون فورنـت يف عـام 
٢٠٠٢. وحبلـول عـام ٢٠٠٤، يتوقـع أن تصـل قيمــة التجــارة االلكترونيــة األوروبيــة إىل مــا 
يقرب من ٣٥٠ بليون دوالر أمريكي ميثل ١ إىل ٢ يف املائـة منـها سـوق التجـارة االلكترونيـة 
اهلنغاري. وهناك عدة مئات من الشركات املسجلة حاليا كموردين يف السوقني االلكـترونيني 
– ومهـا Marketline.hu و First Hungarian E-market. إال أنــه مل تبــدأ  احلـاليني يف هنغاريـا 
املعامالت بعد، لذا ال توجد توقعات عن التجارة االلكترونيـة يف املسـتقبل. ويتـألف أصحـاب 
السوقني من شركة اتصاالت سـلكية والسـلكية متعـددة اجلنسـيات، وتطويـر نظـم، ومعـدات 
معلومات وموردي نظم. وتتميز أنشطة من شركة إىل شركة بأا ال تتـم يف السـوق املفتوحـة 
بل جتري بني شركات متعددة اجلنسيات فضـال عـن شـركات ومصـارف خمتـارة علـى أسـاس 
ـــرية يف  معايـري جـودة تقليديـة. ومثـال علـى ذلـك شـركة جـنرال إليكـتريك ذات املبيعـات الكب

هنغاريا، اليت ختطط إىل زيادة نسبة مشترياا ذه الوسائل. 
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التجارة اإللكترونية من شركة جتارية إىل املستهلك يف هنغاريا للفترة ١٩٩٨-٢٠٠٠ 
ـــا غــري  ال تـزال التجـارة اإللكترونيـة مـن الشـركات التجاريـة إىل املسـتهلك يف هنغاري - ١٥
متطورة. فباإلضافة إىل اخنفاض نسبة الدخـول إىل اإلنـترنت يف اتمـع، فـإن السـبب الرئيسـي 
لذلك يكمن يف انعدام الثقة يف أساليب الدفع على اإلنترنت والشك يف التوريد. وبلغت قيمـة 
التجارة اإللكترونية بالنسبة إىل الشـركة التجاريـة إىل املسـتهلك يف عـام ٢٠٠٠ حـوايل ١٧١ 
مليون فورنت هنغاري أي اقل من ٠,١ يف املائة مـن جممـل معـدل التجـارة بـاملفرق. وكـانت 
أوىل املبيعات من الشركات إىل املستهلك يف هنغاريا هي الكتب واألقـراص املدجمـة وبطاقـات 
السـفر بـاجلو وبطاقـات دور السـينما واملنتجـات املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات والقرطاســـية. 

وتعترب عوائد املبيعات على اإلنترنت شديدة االخنفاض حاليا. 
واستنادا إىل البيانات اليت قدمتها شـركة كارنيشـن كونسـلتنغ، يتوقـع حـدوث تطـور  - ١٦
كبري يف حجم األعمال التجارية (فيمـا يتعلـق بالقيمـة النهائيـة) ولكـن ليـس كثـريا. وال زالـت 
األنشطة التجارية املتعلقة باألعمال املصرفية واألوراق املاليـة غـري مدرجـة يف البيانـات. وتعتـرب 
طريقة الدفع املفضلة يف أكثر من ٨٠ يف املائة من املواقع هي طريقة الدفع نقـدا عنـد التسـليم. 
ـــائن، يف  ويسـتخدم مـا يقـرب مـن ٩٤ يف املائـة مـن املورديـن الـربيد اهلنغـاري للتوريـد إىل الزب
حــني أن ١,٤ يف املائــة مــن الســكان البــالغني (علــى أســاس اللقــــاءات) يشـــعرون بارتيـــاح 
باستخدام اإليداع والبطاقات االئتمانية للتسـوق علـى اإلنـترنت. وقـد نفـذ ٣,٨ يف املائـة مـن 
ـــترنت. ويــهيمن علــى ســوق الشــركات التجاريــة إىل املســتهلك  ايبـني مشـتريام عـرب اإلن
اهلنغارية شركات كبرية متتلك مواردا مالية كافيـة مبـا ميكنـها مـن االسـتثمار يف هـذه األعمـال 
التجارية وإنشاء وجود هلـا يف املسـتقبل يف هـذه السـوق اخلاصـة. وقـد ظـهرت أوىل شـركات 
السمسرة على اإلنترنت يف عام ١٩٩٨، الـيت متلكـها مجيعـها جمموعـات ماليـة حمليـة مسـتقلة. 
ـــترنت وانعــدام االســتثمارات عائقــا أمــام منــو األمــوال  ويعتـرب اخنفـاض عـدد مسـتخدمي اإلن

املستثمرة على اإلنترنت وال يزال عدد احلسابات يقل عن ١٠٠ ألف حساب. 
 

استخدام بطاقات املصارف 
مع اية عام ٢٠٠٠، كان هناك ٤,٥ مليون بطاقة مصرفية قيد االسـتخدام؛ وبذلـك  - ١٧
حتتل هنغاريا املرتبة الثالثة بـني بلـدان وسـط وشـرق أوروبـا – وحيمـل شـخص مـن كـل أربعـة 
أشخاص بالغني بطاقة مصرفية. إال أن البلد ال يزال يفضــل الدفـع نقـدا، وتشـمل ٨٥ يف املائـة 
مـن املعـامالت املصرفيـة سـحب أمـوال نقديـة. إال أن التجـارة مـن شـركة إىل املسـتهلك تعتـرب 
ممكنة فيما يتعلق بالبطاقات املصرفية، حـىت لـو بقـي اهلنغـاريون غـري واثقـني مـن التسـوق علـى 
Eu وماسـتركارد أنـــه  ropay ـااإلنـترنت يف الوقـت احلـايل. وأظـهرت دراسـة اسـتقصائية أجر
ال يثق إال ٣٠ يف املائة من اهلنغاريني باملصارف اليت تتنـاول بيانـام الشـخصية سـرا. كمـا أن 
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خمـس مسـتخدمي اإلنـترنت اهلنغـاريني يبـدون شـكوكهم بأنـه ســـيتم الكشــف عــن بيانــام 
الشخصية أثناء تسوقهم على اإلنترنت. 

 
قضايا دولية رئيسية عن التنمية  - ٤

تتضـح صعوبـــات التنميــة يف تعقــد ظــاهرة التجــارة اإللكترونيــة، ومعــدل تطورهــا،  - ١٨
وغمـوض نظامـها املفـاهيمي والتصنيفـي والصعوبـات املتمثلـــة يف اإليفــاء باملتطلبــات املــتزايدة 
نتيجـة للعوملـة املتعلقـة مبضاهاـا للبيانـات الدوليـة. واسـتنادا إىل خربتنـا، تعـترض اإلحصـــائيني 

املشاركني يف التنمية مشاكل املنهجية التالية: 
يعترب قياس التجارة اإللكترونية أكـثر تعقيـدا باملقارنـة مـع التجـارة التقليديـة. إذ جيـب  �
أن تفـرق التعـــاريف بــني العمليــات املنجــزة إلكترونيــا الــيت تســتند إىل مــدى شــدة 
ارتباطها بالعمليات التجارية امللموسة وجيب النظر يف مفاهيم املعـامالت اإللكترونيـة، 
ـــة واالجتــار اإللكــتروين واألعمــال التجاريــة اإللكترونيــة. ومــن  والتجـارة اإللكتروني
الناحيــة األخــرى، جيــب أن تنظــــر التعـــاريف أيضـــا يف اـــال املفـــاهيمي للتجـــارة 
اإللكترونيـة والسـبل الـيت تتـم مـن خالهلـا (اإلنـترنت، االكسـترانت، تبـــادل البيانــات 
اإللكترونيـة، وتبـادل البيانـات اإللكترونيـة عـن طريـق اإلنـترنت، والـربيد اإللكـــتروين 
وبروتوكول التطبيقات الالسلكية) وتلك اليت تشارك يف العمليـة القائمـة علـى أسـاس 
توجيــه التوصيــالت (مــن األعمــال التجاريــة إىل األعمــال التجاريــة، مــن األعمــــال 

التجارية إىل املستهلك، من األعمال التجارية إىل احلكومة)؛ 
رغم وجود حاجة ماسة وعاملية لقياس التجارة اإللكترونية، فإن الدخـول ومسـتويات  �
تنمية الظاهرة اليت جيب قياسها تظهر فروقا كبرية بني البلدان. وفيمـا عـدا عـدد قليـل 
من البلدان اليت تصدر أدلة هامـة عـن دخـول اإلنـترنت (الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
ــــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  واليابــان) فــإن األدلــة ذات الصلــة يف بل
االقتصادي والدول األعضاء يف االحتاد األورويب ليست ملحوظـة، وقلمـا ميكـن قيـاس 

التجارة اإللكترونية يف بلدان وسط وشرق أوروبا؛ 
مل يتم وضع نظام مفـاهيمي وتصنيفـي جديـد مقبـول دوليـا بعـد رغـم وصـول عمليـة  �
التعريف إىل مرحلة متقدمة. فقد مت قبول التوصيات ألكثر التعـاريف أمهيـة (األعمـال 
ـــــة، االجتــــار اإللكــــتروين، التجــــارة اإللكترونيــــة، الصفقــــات  التجاريـــة اإللكتروني
اإللكترونيـة) الـيت اسـتكملت نتيجـة للعمـل الـذي أجنـزه خـرباء الفريـق العـــامل التــابع 
للمنظمة املعين مبؤشـرات جمتمـع املعلومـات والفريـق العـامل املعـين بإحصـاءات جمتمـع 

املعلومات التابع للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) وبدائلها أيضا. 
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باإلضافـة إىل الصعوبـات الـيت تكتنـــف عمليــة التطويــر، جيــب التنويــه بنتــائج العمــل  - ١٩
التطوري البارز الذي اضطلعت به حلقات البحث اليت عقدهـا الفريـق العـامل التـابع للمنظمـة 
املعـين مبؤشـرات جمتمـع املعلومـــات والفريــق العــامل التــابع للمكتــب اإلحصــائي للجماعــات 
األوروبية. إذ أن آثارها ملموسة جـدا يف عمليـة صياغـة التعـاريف وتنقيحـات نظـام التصنيـف 
املرتبطـة بقطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وقطـاع التجـارة اإللكترونيـة، ويف وضـــع 
استبيان منوذجي وأخذ العينات. وقد سامهت حلقات البحـث الدوليـة هـذه يف متكـني هنغاريـا 
وبلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية يف أن تصبــح مرشــحة للمشــــاركة يف األنشـــطة العامـــة 
كأطراف متساوية، واحلصـول علـى املعلومـات واخلـربات الالزمـة للتنميـة. وقـد حفـزت هـذه 

احللقات رفع مكتب اإلحصاء املركزي إىل مستوى عال جدا. 
 

األجوبة اهلنغارية عن األسئلة  - ٥
متثل قرار التنمية األول املتعلق بقياس التجارة اإللكترونية يف تعريـف مراحـل الدخـول  - ٢٠

إىل التجارة اإللكترونية وتطورها يف هنغاريا. 
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يظهر املنحى S مراحل تطور التجارة اآللية 
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تفرق التنمية الدولية بني ثالث مراحل مميزة للتنمية:  - ٢١
اجلاهزية: تطوير اجلاهزية والتقبل املتعلقتني بالتجارة اإللكترونية؛  (أ)

الكثافة: البدء يف نشاط مكثف؛  (ب)
التأثري: إظهار تأثري النشاط.  (ج)

يتم التشديد على أدلة الفرق لقياس خمتلف املراحل على النحو التايل:  - ٢٢
اجلاهزية: عدد مقدمي خدمة اإلنترنت، ومقدمي خدمة االتصاالت السـلكية  (أ)
والالسلكية، وخطوط اهلاتف وإمكانيـة الوصـول إىل اإلنـترنت واالكسـترانت، العوامـل والـيت 
ــــون  تعيــق التجــارة اإللكترونيــة، ومزايــا التجــارة اإللكترونيــة، وعــدد املوظفــني الذيــن حيمل
مؤهــالت تكنولوجيــا املعلومــات، والنفقــات علــى التجــــارة اإللكترونيـــة، وعـــدد مضيفـــي 

اإلنترنت. 
الكثافة: كثافة وتكرار استخدام اإلنترنت، التوقعات من استخدام اإلنترنت،  (ب)

عدد وقيمة املعامالت على اإلنترنت، ومعدالت الدخول. 
التأثري: التأثري على أداء الشركة ومزايا التجارة اإللكترونية.  (ج)

اسـتنادا إىل مـا ذكـر أعـاله، قـرر اختصـاصيو املشـــروع املشــاركني يف عمليــة تطويــر  - ٢٣
مكتب اإلحصاء املركزي أثناء مجعهم لالستبيانات بأن هنغاريا متــر بشـكل رئيسـي يف املرحلـة 
األوىل من التطوير؛ إال أن التطوير وصل إىل نقطة جيـب فيـها إدمـاج أدلـة الكثافـة لكـي ميكـن 
قيـاس اإلشـارات األوىل مـن مرحلـة الكثافـة عندمـا حيـني وقـــت إجــراء الدراســة االســتقصائية 
األوىل. لذلك كان التركيز يف املقام األول عند مجع االستبيانات، على وضـع قيـاس اجلاهزيـة، 
ويف املقـام الثـاين، علـى قيـاس الكثافـة، يف حـني اعتربنـا أن تأثـريات القيـاس خطـوة أخـرى مـن 
خطوات التنمية. وكانت األمهية االقتصادية للمرحلة األوىل والدخول هي الـيت جعلتنـا خنلـص 
إىل أن العملية قد وصلت إىل أكثر املراحل تقدمـا يف جمـال األعمـال التجاريـة، وبسـبب اآلثـار 
املتوقعـة، يصبـح القيـاس يف غايـة األمهيـة، لذلـك جيـب أن تسـتهدف الدراســـات االســتقصائية 

األولية قطاع األعمال التجارية. 
ويف الوقت الذي كنا نتخذ فيه قرارنا بشأن التعريف الثاين اهلام، مل يكـن متاحـا إلينـا  - ٢٤
سوى توصيات بالتعريف. وعلى أساس التوصيات، تنطـوي العمليـة علـى ثـالث أبعـاد هامـة، 

لذلك كان علينا اختاذ قرار بشأن األبعاد الثالثة التالية يف وقت واحد جلمع االستبيان: 
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نطاق األنشطة: ما هو اجلزء الذي ينبغـي للدراسـة االسـتقصائية أن تغطيـه يف  (أ)
العملية اإللكترونية (معامالت إلكترونيـة، التجـارة االلكترونيـة، االجتـار اإللكـتروين، األعمـال 

التجارية اإللكترونية)؛ 
نطـاق اتصـــاالت البنيــة التحتيــة: كــم عــدد الوســائل املمكنــة الــيت تتوســط  (ب)
األنشطة واليت جيب إدراجها يف التعريف (اإلنترنت، االكسترانت، تبادل البيانات اإللكترونيـة 
وتبـادل البيانـات اإللكترونيـة مـن خـالل اإلنـترنت، الـربيد اإللكـتروين بروتوكــول التطبيقــات 

الالسلكية)؛ 
نطـاق املشـاركني: مـا هـي أمنـاط وصـــل التجــارة الــيت جيــب علــى الدراســة  (ج)
االستقصائية أن تغطيها حسب جتاه التوصيل (أعمال جتارية إىل أعمـال جتاريـة، أعمـال جتاريـة 

إىل األسر، أعمال جتارية إىل احلكومة). 
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شكل بياين 

 
البنية التحتية لالتصاالت 

املشاركني  
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الشركات التجارية 

املعامالت اإللكترونية 
إاء املعامالت اإللكترونية 

املشاركة يف املعامالت اإللكترونية 
دعم اإلنتاج 

الشبكات القائمة على اإلنترنت 
الشبكات املرتبطة باحلواسيب 

الشبكات اإللكترونية 
األعمال التجارية اإللكترونية 

االجتار اإللكتروين 
التجارة اإللكترونية 

املعامالت اإللكترونية 
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نطاق األنشطة 
باالشتراك مع االختصاصيني يف املشروعني، اتفقنا علـى أنـه مبـا أننـا يف بدايـة العمليـة،  - ٢٥
وبـافتراض أن جتـاه الدخـول سـيتبع مسـارا بـدءا مـن األكـثر بســـاطة إىل األكــثر تعقيــدا، فقــد 
افترضنا أنه ينبغي قياس العمليات األكثر بساطة أوال، مث ننتقـل يف مراحـل التطويـر التاليـة، إىل 
ـــاون والتنميــة يف امليــدان  قيـاس العمليـات األكـثر تعقيـدا. وقـد سـاعدتنا توصيـات منظمـة التع
االقتصادي حول التعريف يف اختاذ قرار حول ترتيب املفاهيم املدرجـة مـن أكثرهـا بسـاطة إىل 
أكثرهـا تعقيـدا (املعـامالت اإللكترونيـة، التجـارة اإللكترونيـة، االجتـار اإللكـتروين، واألعمـــال 

التجارية اإللكترونية). وتنطوي املفاهيم اآلنفة الذكر على احملتويات التالية: 
املعامالت اإللكترونية: الطلب، الشراء، البيع؛  �

التجــارة اإللكترونيــة: املعــامالت اإللكترونيــة + إعــداد الفواتــري، الدفــع، التمويــــل،  �
التسليم، خدمات ما بعد البيع؛ 

االجتار اإللكتروين: التجارة اإللكترونية + التسويق + اإلعالن + حتليل السوق؛  �
األعمـال التجاريـة اإللكترونيـة: االجتـــار اإللكــتروين + الشــراء + ضبــط املخــزون +  �

إدارة نظام اإلنتاج. 
بدا واضحا أنه جيب قياس أبسط عملية، واقعيا، يف املقام األول. 

 
نطاق البنية التحتية لالتصاالت 

فيما يتعلق بالوسـائل املمكنـة الـيت تتوسـط األنشـطة والـيت تعتمـد علـى احلكـم املتعلـق  - ٢٦
مبسـتوى تطـور بنيتنـا التحتيـة، علينـا أن خنتـار مـن بـني أربعـة خيـارات (مـن أكـثر التفســـريات 
حمدودية إىل أكثرها مشوال)، وهي ما هي املعـامالت اإللكترونيـة وعلـى أي الوسـائل الوسـيطة 

اليت جيب أخذها يف االعتبار: 
www: صفحات شبكة اإلنترنت العامة الفعالة فقط؛  �

الشبكات القائمة على اإلنترنت: www + إكسترانت + تبـادل البيانـات اإللكترونيـة  �
على اإلنترنت، بروتوكول التطبيقات الالسلكية، تلفاز الشبكة العاملية؛ 

الشـبكات املرتبطـة باحلواسـيب: الشـبكات القائمـة علـى اإلنـترنت + تبـادل البيانــات  �
اإللكترونية، شبكات اتصاالت القيمة املضافة؛ 

الشبكات اإللكترونية: الشبكات املرتبطة باحلواسيب + شبكة الفاكس، اهلاتف.  �
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إزاء حكمة العملية اإللكترونية، فقد رأينا أن تطوير البنية التحتية وشـبكة الدخـول يف  - ٢٧
ــة  هـذه احلالـة يف جمـال األعمـال التجاريـة كـانت أكـثر تقدمـا مـن دخـول العمليـات اإللكتروني
ـــى البيانــات املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات  املرتبطـة ـا، وكـان احلصـول عل
واالتصاالت أمر يف غاية األمهية أيضا يف املرحلة األوليـة، حـىت لـو كـانت العمليـة اإللكترونيـة 
املرتبطة ا قلما ميكن قياسها. وحسب جتربتنا الدولية، فإن للشـبكات املسـتقلة عـن اإلنـترنت 
ـــن  مـن قبيـل تبـادل البيانـات اإللكترونيـة دور هـام جـدا يف العمليـات اإللكترونيـة يف العديـد م
البلدان. باإلضافة إىل ذلك، فإننا نرى أنه برصد املعامالت املرتبطة باإلنترنت فقـط لـن نلحـظ 
الوقت الذي بدأت ا املعامالت اإللكترونية خارج الشـبكات القائمـة علـى اإلنـترنت. وهلـذا 
السبب فقد قررنا يف هذه احلالة يف املرحلة الثالثـة األكـثر تعقيـدا مـن إمكانيـات التعريـف، أي 

أننا وسعنا دراستنا االستقصائية لتشمل مجيع الشبكات املرتبطة باحلواسيب. 
 

نطاق املشاركني 
حسب اجتاه التوصيالت، تعني علينا اختــاذ قـرار بشـأن أمنـاط التوصيـل الـيت ستشـملها  - ٢٨
دراستنا االستقصائية. وباالشتراك مع فريــق اخلـرباء، اختـذ قـرار واضـح مفـاده أنـه جيـب إدراج 
مجيع أمناط إمكانيات التوصيل يف الدراسة االستقصائية (من شـركة جتاريـة إىل شـركة جتاريـة، 
من شركة جتارية إىل املستهلك وما إىل هنالك)، حىت لو كنا نعرف أن املعامالت الـيت تدخـل 
يف جمال األعمال التجارية تتسم فقـط بتوصيـالت مـن شـركة جتاريـة إىل شـركة جتاريـة، ومـن 

شركة جتارية إىل املستهلك وما إىل هنالك) يف الوقت احلايل. 
تلخيص التعريف الذي نقـوم بتطبيقـه: ميكننـا القـول إن التعريـف يتكـون مـن عنـاصر  - ٢٩
التعريف اليت تستند إىل التوصيات الدولية حول األبعاد الثالثـة (العمليـة اإللكترونيـة، الوسـائل 

اليت تربط األنشطة واألمناط حسب اجتاه التوصيل). 
لذلـك ميكـن تلخيـص جمـــال الدراســة االســتقصائية علــى النحــو التــايل: فيمــا يتعلــق  - ٣٠
باحملتويات، يتم إدراج كل معاملة (الطلب، الشراء، البيـع) مـع أي اجتـاه توصيـل ممكـن متعلـق 
به (من شركة جتارية إىل شركة جتارية، من شركة جتارية إىل املستهلك ومـا إىل هنـالك)، الـيت 
ـــى أســاس اإلنــترنت +  تتـم عـن طريـق الشـبكات املرتبطـة باحلواسـيب (الشـبكات القائمـة عل
تبادل البيانات اإللكترونية، شبكة اتصاالت القيمة املضافة) بصــرف النظـر عمـا إذا مت التسـليم 

والدفع عن طريق اإلنترنت أو بالطريقة التقليدية. 
 

تعريف مسات مميزة متنوعة للدراسة االستقصائية  - ٦
يف أثناء تعريف األسئلة املفاهيمية، اختذنا قرارا بشأن الســمات املمـيزة اهلامـة األخـرى  - ٣١
ـــا إذا كــان ينبغــي علينــا أن نعــامل التجــارة  للدراسـة االسـتقصائية. فقـد واجـهنا السـؤال فيم
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اإللكترونيـة كدراســـة اســتقصائية مســتقلة أو أن جنمعــها مــع دراســة أخــرى، ومــع بيانــات 
موجودة حاليا، وما نـوع العينـة الـيت جيـب أن تسـتخدمها خـالل الدراسـة االسـتقصائية. وقـد 
تزامــن اختــاذ القــرار مــع مشــروع مــواز عــن الدراســة االســتقصائية الســتخدام تكنولوجيـــا 
املعلومات واالتصاالت يف جمال األعمال التجاريـة. ورأى اخلـرباء اهلنغـاريون أنـه ينبغـي إجـراء 
هذه الدراسة االستقصائية على أكـرب عينـة ممكنـة علـى مسـتوى االقتصـاد الوطـين الـيت يطبقـها 
مكتــب اإلحصــاء املركــزي. وينطبــق األمــر كذلــك علــى الدراســــة االســـتقصائية للتجـــارة 
اإللكترونيـة. ووقـع االختيـار علـى عينـة إحـدى الدراسـات االســـتقصائية اإلحصائيــة اهليكليــة 
لألعمال التجارية اليت يطبقها مكتب اإلحصاء املركزي. وقد أبان لنا هــذا التطـور أن التجـارة 
اإللكترونية ما هي يف الواقع إال أحد مظاهر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولذلك كـان 
قرارا واضحا لتناول املسألتني كدراسة استقصائية واحدة. وميكن القـول بـأن االسـتبيان الـذي 
نقـوم بـه (باملقارنـة مـع منـوذج االسـتبيان الـذي مت اختبـاره يف آخـر دراسـة اسـتقصائية أجراهــا 
املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة يف عــام ٢٠٠١) يــأيت امتثــاال ملتطلبــات االحتـــاد 
األورويب. ونظرا لكونه يتألف من عناصر، فإنه يتألف من العناصر الثالثة الرئيسـية مـن منـوذج 
ـــــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات  اســـتبيان املكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة (اس
واالتصاالت، استخدام التجـارة اإللكترونيـة يف املشـتريات واسـتخدام التجـارة اإللكترونيـة يف 
املبيعات). أما فيما يتعلق باألسئلة فيمكن القول إنـه مت إدراج معظـم أسـئلة كـل جمموعـة، أمـا 
ـــها الــدول األعضــاء يف  األسـئلة الـيت أغفلـت العتبـارات مهنيـة، فـهي األسـئلة ذاـا الـيت أغفلت
االحتـاد األورويب، والـيت، مـا عـدا ذلـك فـهي يف مقدمـة تطويـر جمتمـع املعلومـــات والقياســات 
اإلحصائية (السويد، فنلندا، هولندا). وقد عرض استبياننا الذي مت مجعه حسب ما ورد أعـاله 
على اخلرباء الداخليـني واخلـارجيني يف املكتـب للحصـول علـى رأي اخلـرباء وأدخـل جـزء مـن 
تعليقام لتحسني االسـتبيان (تـرد بيانـات مفصلـة عـن احلصـول علـى البيانـات يف الفقـرة ٣٦ 

أدناه). 
 

اخلربة املكتسبة خالل الدراسة االستقصائية االختبارية واالستفادة منها  - ٧
بغية اختبار االستبيان وجدنا أنه من الضـروري إجـراء دراسـة اسـتقصائية اختباريـة يف  - ٣٢
متوز/يوليه ٢٠٠١ بني مقدمي البيانات يف املستقبل. وكـان اهلـدف مـن الدراسـة االسـتقصائية 
يتمثل يف احلصول على تعليقات من مقدمي البيانات بشأن صحـة األسـئلة ووضوحـها ومـدى 
سـهولة مـلء االسـتبيان. وقـد أدرجـت حـوايل ٢٤ شـركة يف دائـرة مقدمـي البيانـات للدراســة 
االستقصائية، لكي ميكن تغطية مجيع اـاالت املتعلقـة بـالفروع واحلجـم واملكـان. ومت اختيـار 
شركتني من كل فرع. ومثَّل نصفـها الشـركات ذات العـائد الصـايف املنخفـض علـى املبيعـات 
(مـن ١ إىل ٢٠ مليـون فورنـت/شـهر) يف حــني مثَّــل النصــف اآلخــر لشــركات ذات العــائد 
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الصايف املرتفع (أكثر من ٤ باليني فورنت) عن املبيعات. وكـانت توجـد حـوايل ٦٣ يف املائـة 
مـن الشـركات يف العاصمـة يف حـــني تواجــد ٣٧ يف املائــة منــها يف الريــف. وعينــت شــركة 
مستقلة إلجراء الدراسة االستقصائية عن طريق إجراء لقاءات شخصية، ومت توظيـف موظفـني 

خارجيني إلجراء املقابالت. 
 

املشاكل 
ساعدت الدراسة االستقصائية يف الكشف عن مشاكل منوذجية عديدة:  - ٣٣

كان من الواضح أن بعض مقدمـي البيانـات (وال سـيما الشـركات الصغـرية)  (أ)
كـانت تواجـه مشـاكل هامـة يف التفريـق بـني اإلنـترنت وتبـادل البيانـات االلكترونيـة، وتبـــادل 
البيانـات االلكترونيـة علـى اإلنـترنت، للخـــروج بتعريــف واضــح عــن املفــاهيم وحتديدهــا يف 
سجالم. وسيحدث ذلك مشكلة للذين يضطلعـون بأنشـطة التجـارة االلكترونيـة، إال أن أيـا 
منهم لن يكون بوسعه تقدمي بيانات تتعلق باإليرادات والتكـاليف املتحققـة مـن خـالل خمتلـف 

الشبكات، أو أن يفعل ذلك بشيء من التشويه؛ 
وتوافقـا مـع التجربـة الدوليـة، ثبـت أن الشـــراء االلكــتروين يشــكل اموعــة  (ب)
األكثر إشكالية يف دراستنا االستقصائية. فعلى أساس التعليقات الـيت حنصـل عليـها، حيتمـل أن 
حنصـل علـى أقـل عـدد مـن األجوبـة املناسـبة للتقييـم يف هـذا اـــال بســبب اخنفــاض مســتوى 
املشاركة الفعالة. وستشـكِّل أكـرب عـائق ألـا ال تظـهر يف حسـابام: إذ ال تكـون املشـتريات 
غالبا مركزية يف حال الشركات اليت هلا أكثر من مبىن، لذلـك يكـون التقييـم املركـزي ممكنـا. 
وتدعم التجربة قرارانا يف جتاهل األسئلة املنفصلة عـن حمدوديـة املشـتريات واملبيعـات وإدخاهلـا 
يف االسـتبيان، وقـد اعتربنـا أن مسـتوى النشـاط هنـا منخفـض نســـبيا وافترضنــا أن التقييــدات 

مشاة لألنشطة؛ 
يف حالة جمموعة املبيعات االلكترونية، برزت احلاجة إىل قيمة حديـة للتجـارة  (ج)
االلكترونية يف مرات عديدة. ومبا أن مستوى نشاط التجارة االلكترونيـة منخفـض جـدا لـدى 
العديد من مقدمي البيانات، جيب البت يف القيم احلدية اليت ينبغي اإلفادة عـن حجـم األعمـال 
إذا جتاوزهـا وجتاهلـها إذا كـانت أدىن منـها. وإذا مل حتـدد القيـم احلديـة ميكـــن أن نتعــرض إىل 
خطر فقدان البيانات، وذلك ألن مقدمي البيانات سـيقررون عشـوائيا جتـاهل حجـم أعمـاهلم، 
الذي لوال ذلك، ميكن عدم جتاهلـه. ويف رأينـا، سـتكون القيـم احلديـة املقبولـة دوليـا ضروريـة 
من أجل املقارنة؛ ولكن مبا أنه ال توجـد مثـل هـذه القيـم احلديـة، يتعيـن علينـا أن نطلـب كـل 
البيانات اليت جيب تقدميها يف أول فرصة لنتمكن من وضع بأمان مـا ميكـن اعتبـاره يف هنغاريـا 

اليوم القيمة اليت ميكن إمهاهلا على مستوى النشاط احلايل؛ 
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ويـرى جـزء هـام مـــن مقدمــي البيانــات تعــذر اإلجابــة علــى أســاس حتليــل  (د)
األنشـطة املتعلقـة باملبيعـات االلكترونيـــة بالنســبة لالجتاهــات (مــن شــركة جتاريــة إىل شــركة 
جتارية، من شركة جتارية إىل مستهلك وما إىل هنالك)، ومن الناحية األخرى وجـدوا أنـه مـن 

املمكن تقدمي إجابة عن القيمة اإلمجالية؛ 
تؤكـد الـردود أن معظـم مـــوردي البيانــات غــري قــادرين علــى التفريــق بــني  (هـ)
ـــربيد االلكــتروين) يف ســياق قيــاس املبيعــات؛  مفـاهيم خمتلـف قنـوات اإلنـترنت (اإلنـترنت، ال
ولذلك، فإن جزءا من الربيد االلكتروين سيختلط ال حمالة مع حركـة التعـامل علـى اإلنـترنت. 
ورغم أن توصيات املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية تقترح جتاهل حركة التعامل علـى 
الربيد االلكتروين (ميكننا قبول ذلك مـن اجلـانب املـهين)، فقـد فضلنـا أن نـدرج كذلـك خيـار 
الربيد االلكتروين على حنـو منفصـل بـني الـردود املمكنـة. ويف رأينـا فـإن صياغـة اجلـزء املتعلـق 
بالتعريف يف الدليل على حنو أفضل سيساعد يف جتنب اخللط بني هذين املفـهومني، وسـنتمكن 
كذلـك مـــن تقــدمي البيانــات (بــدون عنصــر الــربيد االلكــتروين) حســب توصيــات املكتــب 

اإلحصائي للجماعات األوروبية؛ 
يف أثناء إجراء الدراسة االستقصائية، برزت مشكلة وهـي أنـه مل يكـن بوسـع  (و)
الكثري من مقدمي البيانات اإلجابة على جمموعات األسئلة اهلادفة إىل القيود املتعلقة باسـتخدام 
اإلنـترنت والتجـــارة االلكترونيــة علــى املســتوى احمللــي للدخــول إىل اإلنــترنت. وعليــه فقــد 
أوضحنا السؤال. وبإضافة بعض اجلمل التوضيحية، متكنا مـن توضيـح أنـه حـىت أولئـك الذيـن 
ـــة عــن  ال يسـتخدمون اإلنـترنت بعـد، وال يتنـاولون التجـارة االلكترونيـة، جيـب عليـهم اإلجاب
األسئلة، وذلك ألن أجوبتهم ستعترب سببا لالمتناع عن استخدامها، وليس بسبب القيود علـى 
اسـتخدامها، مبـا ســـيوفر معلومــات هامــة علــى حنــو مــواز لتقييــم القيــود علــى الدخــول إىل 

اإلنترنت؛ 
أصبح من الواضح لنا يف بعض احلاالت، أنـه جيـب وضـع تعـاريف أكـثر دقـة  (ز)

للحصول على بيانات أفضل. وسيتم ذلك يف الفقرات ذات الصلة يف الدليل؛ 
وقد أدت إحدى النتائج اهلامة للدراسة االســتقصائية إىل جعلنـا أن نـدرك أنـه  (ح)
ينبغـي تغيـري تركيبـة االسـتبيان حبيـث تتبـع منطـق مقدمـي البيانـات عنـــد ملئــها. وأصبــح مــن 
الضروري إدخال كتل يف جمموعة واحدة يقوم مبلئها خبري يف جمـال معيـن يف الشـركة. وتعيـن 
كذلك اإلشارة إىل كل كتلة عـن اإلدارة اخلاصـة املخولـة لتقـدمي األجوبـة عـن جمموعـة معينـة 
مــن األســئلة. ومبــا أن هنــاك حاجــة إىل تعــاون عــدة جمــاالت متخصصــة ، بســبب صعوبـــة 
االستبيان وتعقده، فإن اإلشارات املذكورة أعاله ستسهل عمليـة تنسـيق إكمـال االسـتبيان يف 
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الشـركة. وقـد أدخلـت مجيـع التغيـريات الضروريــة يف االســتبيان اســتنادا إىل التوصيــات الــيت 
قدمها مقدمو البيانات. 

 
النتائج 

ميكن تلخيص نتائج الدراسة االستقصائية على النحو التايل:  - ٣٤
ـــة، ســتواجه الشــركات الصغــرية  بسـبب النقـص يف مسـتوى ثقافـة املعلومـات املطلوب �
مشـاكل مجـة عندمـا حماولتـها مــلء االســتبيان بشــكل صحيــح، وخاصــة الشــركات 

الصغرية جدا اليت ال ميكنها أن توظف اختصاصا مستقال يف تكنولوجيا املعلومات؛ 
ينبغي توضيح األسـئلة علـى حنـو أكـرب للشـركات الصغـرية الـيت ال تعمـل يف اـاالت  �

موضوع االستقصاء وغري القادرة على تقدمي أجوبة عن بعض األسئلة؛ 
ينبغي تقليل عدد األسئلة وتوضيحها، وجيب توضيح بعض التعاريف؛  �

جيب وضع كتل االستبيان وفق منطق مقدمي البيانات الذين يقومون مبلئها.  �
 

التطورات املستقبلية 
مهام التنمية األخرى:  - ٣٥

نـود اإلبقـاء علـى مشـاركتنا املكثفـة يف أنشـطة التنميـة الدوليـة للفـرق العاملـــة التابعــة  �
ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــــائي للجماعـــات 

األوروبية؛ وسيتم باستمرار تكييف أية نتائج جديدة عن هذه األنشطة؛ 
دف إىل تعزيز خاصية سهولة اسـتخدام االسـتبيان. وكتجربـة، نزمـع تقسـيم الدليـل  �
جزئيا أو كليا، واستنادا إىل أي كتلة تتعلق ا تدخـل أجـزاء تفسـريية يف الكتـل ذات 

الصلة، بغية الوصول إىل املعلومات األساسية الالزمة مللء االستبيان بسهولة؛ 
متشيا مع حمتويــات تنميـة التجـارة االلكترونيـة يف هنغاريـا، سـنتخذ خطـوة أخـرى إىل  �
األمـام لرصـد فئـات األنشـطة االلكترونيـة (التجـارة االلكترونيـة، االجتـار االلكــتروين، 

األعمال التجارية االلكترونية) اليت تتنامى حمتوياا باستمرار؛ 
عرضـت االسـتبيانات إىل املديريـات يف املقاطعـات التابعـة ملكتـب اإلحصـاء املركـــزي  �
للحصـول علـى رأيـها االستشـاري. وقـد انتـهت العمليـــة مؤخــرا. ومبــا أنــه ســيكون 
لتسجيل بياناا ومراقبة أنشطتها تأثري كبري على نوعية البيانات، فستؤخذ العديد مـن 
تعليقاـا املفيـدة باالعتبـار عنـد وضـع االسـتبيان. وبسـبب املفـهوم اجلديـد لالســـتبيان 
وطلبـه القـوي علـى املعلومـات ذات الصلـــة بتكنولوجيــا املعلومــات، جيــب علينــا أن 
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نواجه مهمة جديدة خمتلفة اختالفا تاما عن أي استبيانات سابقة، لذلـك جيـب إعـداد 
املوظفني العاملني يف املديريات إعدادا تاما. 

فيما يلي املمارسات املتبعة يف مجع البيانات:  - ٣٦
عنوان مجع البيانات.  - ١

تقرير عن املوجودات وتطبيق املعلومات وأجهزة االتصاالت 
موضوع مجع البيانات.  - ٢

دراسة استقصائية علـى املوجـودات املتعلقـة باملعلومـات وأجـهزة االتصـاالت 
والتغيـريات احلاصلـة يف قيمـها ونسـبة احلصـول علـى هـذه األجـهزة، ووضـــع 

التجارة االلكترونية يف هنغاريا 
منط مجع البيانات.  - ٣

دراسة استقصائية تستند إىل االستبيان 
الفترة املرجعية.  - ٤

يتـم مجـع  البيانـات الـيت تبحــث يف خمــزون املعلومــات وأجــهزة االتصــاالت 
وتطبيقها سنويا؛ وتشري البيانات إىل سنة الدراسة االستقصائية 

العينة.  - ٥
إن مجيــع الشــركات الــيت تضــم أكــثر مــن ١٩ موظفــا تعتــرب مــن مقدمـــي 
البيانات؛ أما الشركات اليت يقل عدد موظفيها عن ٢٠ موظفا فـهي مدرجـة 
ـــة؛ ويتــم  يف الدراسـة االسـتقصائية. واملصـدر هـو سـجل املنظمـات االقتصادي
اختيار الشركات لتقدمي البيانات بطريقة أخذ العينـات املرتبـة العشـوائية. ومت 
 O إىل A اختيـار مـا جمموعـه ٥٦٤ ٢٣ شـــركة. ومت اســتطالع الفــروع مــن

 TEAOR حسب
إرسال االستبيانات بالربيد.  - ٦

أرسـلت االسـتبيانات واألدلـة املرافقـة لتصنيـف األنشـطة اهلنغاريـة يف كـــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 
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آخر موعد إلعادة االستبيانات.  - ٧
جيــب علــى الشــركات إعــادة االســــتبيانات بالـــربيد يف موعـــد أقصـــاه ٣١ 

آذار/مارس ٢٠٠٢ 
تذكري.  - ٨

إذا مل ترسـل الشـركات املختـارة لتقـدمي البيانـات االسـتبيان يف املوعـد احملـــدد 
فيتم تذكريها باهلاتف عن آخر موعد الستالم االستبيانات 

الوصول إىل البيانات  - ٩
ستنشر البيانات اهزة املتعلقة باالستبيان فصليا ويتوقع نشـرها يف ايـة عـام 

 .٢٠٠٢
 


