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تمهيد

مجــال  فــي  ثــورة  اإللكترونيــة  التجــارة  أحدثــت 
األعمــال علــى الصعيــد العالمــي. وقــد الءم ذلــك 
المســتهلكين مالءمــة كبيــرة، حيــث مكنهــم مــن شــراء 
مــا يريــدون، وقتمــا يريــدون، أينمــا كانــوا. كمــا أنشــأ 
فرصــاً جديــدة للمؤسســات البريديــة، إذ شــجعها علــى 
لتتــالءم مــع  الخدمــات ونمــاذج األعمــال  تطويــر 

اإلمكانيــات الجديــدة المتاحــة.

وبوجــود أكثــر مــن 000 670 منفــذ بريــدي يغطــي 
ــة موقعــاً  ــم، تحتــل الشــبكة البريدي معظــم أنحــاء العال
مهمــاً يمكنهــا مــن دعــم السياســات الحكوميــة الخاصــة 
بإدمــاج التجــارة اإللكترونيــة. وتدعــم المؤسســات 
والصغيــرة  الصغــرى  المنشــآت  إدمــاج  البريديــة 
والمتوســطة بمــا يتيــح لهــا البيــع علــى اإلنترنــت 
ــات  ــم المؤسس ــدود. وتدع ــر الح ــا عب ــل بضائعه ونق
البريديــة أيضــاً إدمــاج المســتهلكين، حيــث تتيــح لهــم 
القيــام عبــر اإلنترنــت بشــراء المنتجــات التــي ال 
تتوافــر دومــاً فــي المتاجــر المحليــة. وتشــكل التجــارة 
اإللكترونيــة الشــمولية أحــد المســاهمات الرئيســية 
التــي تقدمهــا المؤسســات البريديــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة فــي بلدانهــا، 

ال ســيما األهــداف 1 و2 و5 و8 و9.

وقــد عينــت قمــة األمــم المتحــدة العالميــة لمجتمــع 
ــاد  ــام 2005 االتحــ ــي عــ ــودة فــ ــومات المعقـ المعلـ
ــراً مشــاركاً لمســار عملهــا  البريــدي العالمــي ميّسِ
فيمــا يتعلــق بالتجــارة اإللكترونيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
عــزز االتحــاد البريــدي العالمــي دوره الــذي يضطلــع 
ــارة  ــا يتصــل بالتج ــة فيم ــزاً للمعرف ــه مرك ــه بصفت ب
ــة وذلــك عبــر إجــراء الدراســات  ــة البريدي اإللكتروني
واســتحداث المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة والنظــم 

ــدي. ــاع البري ــة بالقط الخاص

ــدي العالمــي للتجــارة  ــل االتحــاد البري ــل دلي ــد قوب وق
اإللكترونيــة الــذي نشــر فــي 2014 وحيِّــن بعــد ذلــك 
فــي 2015 بترحيــب كبيــر مــن البلــدان األعضــاء فــي 
االتحــاد البريــدي العالمــي التــي اعترفــت بأنــه مرجــع 
مهــم إلعــداد خططهــا لتطويــر التجــارة اإللكترونيــة.

ــن  ــإن المســتثمرين البريديي ــل، ف ــا يوضــح الدلي ومثلم
فــي جميــع أنحــاء المعمــورة يمثلــون جــزءاً ال يتجــزأ 
مــن النظــام اإليكولوجــي للتجــارة اإللكترونيــة الشــامل 
ــا  ــات منه ــن الخدم ــعة م ــة واس ــر مجموع ــذي يوف ال
على ســـبيل الذكــر ال الحصـر الخدمات اللوجستيـــة 
والمنصــات الرقميــة وخدمــات التســويق وخدمــات 
الدفــع. وتتبنــى اليــوم الخدمــات البريديــة التكنولوجيات 
الموصولــــة وغيـــــر الموصولـــــة باإلنترنــت وتلــك 
المتنقلــة لتوفيــر خدمــات تنافســية ومريحــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.

ويعمــل هــذا التحديث الشــامل األخيــر لدليــل التجـارة 
اإللكترونيــــة علـــى إدراج المــــواد التي ُجمعت علــى 
ِر أنشــطة  مـدار العــامين الماضيين مــن دراســة تطوُّ
القطــاع البريــدي علــى صعيــد التجــارة اإللكترونيــة. 
ويتضمــن الدليــل معلومــات جديــدة وموســعة عــن 
ــال، والعناصــر  ــاذج األعم ــة، ونم ــات الحديث االتجاه
الرئيسية للتجـــــارة اإللكترونيــــة، واالســـــتراتيجيات 
وأدوات االتحــاد البريــدي العالمــي إلتاحــة تيســير 

التجــارة اإللكترونيــة.

وإننــي علــى يقيــن بــأن هــذا الدليــل ســيمد صنــاع 
ــن  ــتثمرين البريدييــ ــن والمسـ ــات والمنظمي الســياســ
بمجموعــة مــن االعتبارات االســتراتيجية واإلجراءات 
ــن  ــم م ــي بلدانه ــة ف ــة التحتي ــز البني ــة لتجهي الملموس
ــد  ــة والتأك ــارة اإللكتروني ــات التج ــة متطلب ــل تلبي أج

ــي الســوق. ــدم ف ــه موطــأ ق ــع يجــد ل ــن أن الجمي م

وأحــث جميــع أعضــاء االتحــاد البريــدي العالمــي على 
االطــالع علــى المعلومــات القيمــة الــواردة فــي الدليــل 
وعلــى العمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع االتحــاد البريــدي 
العالمــي علــى ضمــان أن يكونــوا فــي أفضــل وضــع 

ممكــن لالســتفادة مــن بيئــة التجــارة اإللكترونيــة.

المدير العام،
االتحاد البريدي العالمي،

بشار حسين





الشكر والتقدير
قــام الســيد دانيــال نييتــو كوريديــرا بتنســيق وكتابــة هــذه 
ــدي العالمــي للتجــارة  ــل االتحــاد البري ــة مــن دلي الطبعــة الثالث
اإللكترونيــة، تحــت اإلشــراف العــام للســيد بــول دونوهــو فــي 
ــة  ــع لمديري إطــار برنامــج االقتصــاد الرقمــي والمتاجــرة التاب
السياســة العامــة والتنظيــم واألســواق التابعــة للمكتــب الدولــي 

ــي.  ــدي العالم ــاد البري لالتح

وقــد اســتفاد الدليــل مــن المعلومــات الجوهريــة التــي قدمها عدد 
مــن خبــراء المكتــب الدولــي لالتحــاد البريــدي العالمــي بمــا فــي 
ذلــك الســيد نــور أدان والســيد خافييــر غارســيا بالنــش والســيد 
ــدي  ــيدة ون ــكي والس ــيرغي دوكلس ــيد س ــي والس ــور غي منص
ــيد  ــان والس ــح خ ــيد صال ــي والس ــكري الليل ــيد ش ــان والس إيت
التــي ماتاتــا والســيد فريديريــك أومامــو والســيد ألكســاندر 

رودريغــز والســيد يوســف ســي والســيدة داون ويلكــس.

وقــد ورد دعــم كبيــر مــن خبــراء المســتثمرين البريدييــن 
المعيَّنيــن فــي البلــدان األعضــاء فــي إطــار فريــق تنميــة 
الخدمــــات اإللكترونيـــــة المنبثــق عـــــن مجلــس االســـــتثمار 
ــي  ــادة تونــس، بمــا ف ــدي العالمــي، بقي ــدي لالتحــاد البري البري
ذلــك المعلومــات التــي قدمتهــا كل مــن إيطاليــا وإســبانيا وتركيــا 
ــراء كل  ــؤالء الخب ــمل ه ــة. وش ــدة األمريكي ــات المتح والوالي
مــن الســيد فينســينزو أورليــو والســيد ماريــو غونزاليــز مونتيــل 

ــوداه.  ــد أل ــس جول ــيدة جاني ــاي والس ــيدة أيســون ت والس

كمــا رحــب االتحــاد البريــدي العالمــي بالمعلومــات اإلضافيــة 
ــارك  ــة الجم ــن منظم ــدي ع ــباتي بان ــيد بوش ــا الس ــي قدمه الت

ــة.  العالمي

ــيدة  ــت الس ــة وقدم ــات إضافي ــا معلوم ــس ليت ــيد تافي ــدم الس وق
ــاً. ــاً إداري ــرا دعم ميســم صب

وأعــدت الســيدة ســونيا ِدنوفســكي الغــالف والتصاميــم األخــرى 
ر الســيد جيمــس هولــدن الدليــل.  وقامــت بالنشــر المكتبــي وحــرَّ

وبالنســـــبة إلـــــى النسخــة العربيـــة، جرت الترجمــة في قســم 
ـــي  ـــد العالم ـــاد البري ـــي لالتح ـــب الدول ـــة بالمكت ـــة العربي الترجم
وقـــام بالتوضيب والتنســيق والنشـــر المكتبــي الســيد أحمــد 

ـــة بالقســـم المذكـــور. الصوفـــي رئيـــس وحـــدة الطباعـــة العربي
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15 الفصل األول: مقدمة

النسـخة الجديـدة مـن دليل االتحـاد البريدي العالمـي المخصص 
للتجـارة اإللكترونيـة هـي عبـارة عن مجموعـة توصيات عملية 
مقدمـة إلـى أعضـاء االتحـاد لألخـذ بهـا فـي تنميـة قدراتهـم في 
هـة إلـى األسـواق  مجـال التجـارة اإللكترونيـة وخدماتهـا الموجَّ

الداخليـة واإلقليميـة واألسـواق العابـرة للحدود.

والدليل منظم بحسب األقسام الرئيسية التالية:

اتجاهــات الســوق ومحركاتهــا: عــرض اتجاهــات وفــرص 
ســوق التجــارة اإللكترونيــة المهمــة علــى األصعــدة المحليــة 

واإلقليميــة والداخليــة؛

العناصــر الرئيســية للتجــارة اإللكترونيــة: وصــف الجوانب 
الرئيســية لبنيــة التجــارة اإللكترونية؛

بالتجــارة  الخاصــة  واالســتراتيجيات  األعمــال  نمــاذج 
اإللكترونيــة: شــرح نمــاذج األعمــال الخاصــة بالتجــارة 
اإللكترونيــة التــي يمكــن للمؤسســات البريديــة تطبيقهــا، 
بــدءاً مــن توزيــع الطــرود وانتهــاءً باألســواق اإللكترونيــة؛

أدوات االتحــاد البريــدي العالمــي التــي تدعــم التجــارة 
اإللكترونيــة: المســاعدة التقنيــة واألدوات المتاحــة مــن أجــل 

ــة. ــارة اإللكتروني ــات التج ــر خدم تطوي

وليـس مـن السـهل جمـع مجموعـة مفيـدة مـن التوصيـات نظراً 
ذلـك، يغطـي هـذا  السـوق. ورغـم  لتفـاوت مسـتويات تطـور 

الدليـل أكبـر عـدد ممكـن مـن التصـورات المختلفـة. 

وليـس هـذا الدليـل بخطـة أعمـال كاملة، وال هو أسـلوب ُمفصَّل 
يُطبـق. وال يمكـن التعمـق علـى هـذا النحـو فـي مسـتند واحـد، 
لكثـرة المتغيـرات التي ينطوي عليها سـياق كل مسـتثمر معيَّن. 
بـل يقـدم هذا الدليـل معلومات ومبـادئ وتوصيـات عملية يمكن 
البريديـة علـى وضـع نمـاذج أعمالهـا  أن تسـاعد المؤسسـات 
وتحديـد خدماتهـا. وسـيُراعي كل نمـوذج يوضـع اسـتراتيجيات 
المتعلقـة  والمسـائل  األسـواق  وأوضـاع  الخاصـة  األعمـال 
بالقـدرات وغيرهـا مـن مسـائل إدارة المنتجـات، وهـي مسـائل 

تتجـاوز المبـادئ التـي يتناولهـا هـذا المسـتند.

ل  يقــف العالــم علــى أعتــاب عصــر رقمــي جديــد. وهــذا التحــوُّ
الرقمــي آِخــذٌ فــي تحويــل األنشــطة االقتصاديــة وتعزيــز النمــو 
ــر  ــاض الكبي ــل االنخف ــك بفض ــم، وذل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
فــي تكاليــف جمــع البيانــات وتخزينهــا ومعالجتهــا. وتؤثــر 
المنشــآت  أمــام  المتاحــة  اآلفــاق  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، وال ســيما فــي 
البلــدان الناميــة، للمشــاركة فــي أنشــطة التجــارة العالميــة عبــر 
ــة. وســيتطلب هــذا التحــول تكييــف األطــر  التجــارة اإللكتروني
القانونيــة والتنظيميــة القائمــة فــي مجــاالت شــتى، وســتكون لــه 

ــة.  ــة البريدي ــارة الرقمي ــى التج ــة عل ــات هائل تداعي

ولقـد ظـل المكتـب الدولـي يتابـع تطـور التجـارة اإللكترونيـة 
اسـتقصائية  دراسـات  وأجـرى  عـام 2014،  منـذ  كثـب  عـن 
اإللكترونيـة.  التجـارة  دليـل  ونشـر  البريديـة  القـدرات  عـن 
ويثابـر االتحـاد البريـدي العالمـي مـن أجـل أن يكـون مركـزاً 
للمعـارف يفيـد البلـدان األعضاء فـي جميع المجـاالت، بما فيها 
التجـارة اإللكترونيـة، مـن خـالل جمـع مراجـع عديـدة متاحـة 
حاليـاً وإصـدار منشـورات تحليليـة يمكـن أن تتخـذ أداة تخطيط 

إلحـداث التغييـر الـالزم علـى السـوق البريديـة مسـتقبالً.

ويلـزم أن يتبـع االتحـاد البريـدي العالمـي نهجاً عالميـاً، ينصب 
فيـه التركيـز علـى السـوق والزبائـن، مـن أجـل تطويـر نظـام 
إيكولوجـي بريـدي ذكـي تقوم فيه أنشـطة التجـارة اإللكترونية، 
بهـدف  ومتكاملـة  الوظائـف  متعـددة  تحتيـة  بنيـة  باسـتعمال 
العالـم  أرجـاء  شـتى  فـي  البريديـة  الخدمـات  علـى  الحصـول 

بطريقـة بسـيطة وموثوقـة.

أثنـاء  البريـدي  التابعـة لمجلـس االسـتثمار  اللجنـة 3  ووافقـت 
الـدورة 5 للمجلـس علـى تحديـث هذا الدليل ليشـمل مسـائل أعم 
تتعلـق بالتجـارة اإللكترونيـة، بحيث يمكن للمسـتثمرين المعيَّنين 

اسـتخدامه كمرجـع محدث.

ــة أســاس خطــة  ــة العالمي تشــكل اســتراتيجية إســطنبول البريدي
ــي  ــا ف ــل هدفه ــرة 2017-2020. ويتمث ــال إســطنبول للفت أعم
ــن االتحــاد  توفيــر توجيــه اســتراتيجي رفيــع المســتوى يمّكِ
التــي  التحديــات  ألهــم  االســتجابة  مــن  العالمــي  البريــدي 
يواجههــا ومــن اغتنــام مــا يتــاح أمامــه مــن فــرص فــي الحاضر 

والمســتقبل.

وأقـرَّ مؤتمـر االتحـاد البريـدي العالمـي لعـام 2016 اقتراحـات 
العمـل 031 و032 و033 الـواردة فـي خطـة أعمـال إسـطنبول 
والتـي ُكلِّـف فيهـا مجلـس االسـتثمار البريدي بالعمـل على تنمية 

التجـارة اإللكترونيـة فـي القطـاع البريدي.

تمهيد

الدوافع

أوجه الصلة بين التجارة اإللكترونية 
واالستراتيجية البريدية العالمية 
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حالة: جمهورية كوريا
تساعد خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البريدية 
المجتمعات  كوريا  في  اإللكترونية  األسواق  إلى  المقدمة 

المحلية على توزيع منتجاتها داخلياً وخارجياً. 

وعلى الصعيد الدولي، تجســـد رؤية االتحاد 
البريـــدي العالمي التي يـــود من خاللها أن 
يُنظر إليه باعتباره معززاً للتنمية الشـــاملة 
مـــن مكونـــات االقتصاد  أساســـياً  ومكوناً 
العالمـــي، المبـــادئ األســـــاسية ألهـــداف 

التنمية المســـتدامة. 

يدعـم االتحـاد البريـدي العالمـي، بصفتـه الوكالـة المتخصصـة 
المتحـدة،  األمـم  وكاالت  بيـن  مـن  البريـدي  بالقطـاع  المعنيـة 
بلدانـه األعضـاء فـي تحقيق أهـداف التنمية المسـتدامة. وتشـمل 
األنشـطة الرئيسـية التـي يضطلـع بهـا االتحـاد البريـدي العالمي 
تحــديد دور الشبكة البريدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وتحليلـه، ودمـج إطـار أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي التخطيـط 
االســتراتيجــي لالتحـاد البريـدي العــالمي، وإشــراك البلـــدان 
األعضــاء فـي تقييم أهميــة القطــاع البريــدي علـى المســـتوى 
القُطـري، ورصـد تأثيـر القطـاع البريـدي علـى تحقيـق أهـداف 

التنميـة المسـتدامة وتقييمه.
وشـهدت السـنوات األخيـرة نمـواً سـريعاً فـي أنشـطة التجـارة 
السـواء  علـى  والشـركات  المسـتهلكين  قيـام  مـع  اإللكترونيـة 
بزيـارة مواقـع اإلنترنت للعثور على مـا يلزمهم. وتبرز التجارة 
اإللكترونيـة كمحـرك لتحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة عـن 
واإلبـداع  المشـاريع  وتبنـي  اإلنتاجيـة  األنشـطة  دعـم  طريـق 
واالبتـكار والتشـجيع علـى إضفـاء الطابـع الرسـمي علـى نمـو 
المنشـآت المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة، بمـا فـي 
ذلـك مـن خـالل الحصـول علـى الخدمـات الماليـة التـي يقدمهـا 

مركـز التجـارة الدوليـة.
وعلـى الصعيـد الدولـي، تجسـد رؤيـة االتحـاد البريـدي العالمي 
التـي يـود مـن خاللهـا أن يُنظـر إليـه باعتبـاره معـززاً للتنميـة 
العالمـي،  االقتصـاد  مكونـات  مـن  أساسـياً  ومكونـاً  الشـاملة 
المبـادئ األساسـية ألهـداف التنميـة المسـتدامة. وأصبـح القطاع 
البريـدي بفضـل إسـهامه المباشـر وغيـر المباشـر فـي تحقيـق 
العديـد مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة وغاياتهـا، شـريكاً طبيعياً 
علـى  اإلنمائيـة  أهدافهـا  تحقيـق  نحـو  سـعيها  فـي  للحكومـات 

الوطنـي.  المسـتوى 
ويعــزز الهدف 2 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الممارســـات 
المسـتدامة عـن طريـق ضمـان  الزراعيـة 
االســتثمار فـي البنيــة التحتية والتكنولوجيا 
لتحســـين النواتــج الزراعيــــة. وتضطلـــع 
مؤسسـات  بصفتهـا  البريديـة،  المؤسسـات 
تسـخر التجـارة اإللكترونيـة لتحقيـق التنمية 
الريفيـة، بـدور فـي إتاحـة األدوات الالزمـة 
للمزارعيـن لبيـع منتجاتهـم علـى اإلنترنـت. وتبيـن أبحـاث االتحـاد 
البريـدي العالمـي وجـود عالقـة إيجابيـة قويـة بيـن اتسـاع نطـاق 

الشبكة البريدية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ويعـــزز الهدف 8 توفيـــر فــرص العمــل 
الالئق الشـــامل وتحقيق النمو االقتصـــادي 
المســـتدام للجميع. ويــرمي الهــدف أيضــاً 
إلـى تعزيـز اإلجـراءات المتخـذة فـي إطـار 
الســياســة العــامــة للقضــاء علـى الســخرة 
والعبوديـــة واالتجـار بالبشـر. ويبين تقرير 
التنميــة البريديــة الذي أعــده االتحــاد البريـدي العــالمي فــي عام 
2018 أن القطـاع البريـدي يسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي تحقيـق هـذا 
الهدف من خالل تيســير التجـــارة على المنشــآت المتناهية الصغر 
والصغيـرة والمتوسـطة عـن طريـق تقديـم منتجـات وخدمـات معدة 
خصيصـاً لتلبـي احتياجـات المنشـآت التجارية.1 وتخدم المؤسسـات 
البريديـة أكثـر مـن 000 100 نسـمة لـكل مكتـب بريـدي؛ كما أنها 
تتيح للمنشـآت التجارية والمسـتهلكين على السـواء النفاذ إلى شـبكة 
ضخمـة تقـدم الخدمـات اللوجسـتية والمالية وخدمـات االتصاالت. 

ويسـهم القطـاع البريـدي أيضـاً إسـهاماً قيماً في توفيـر فرص العمل 
وتحقيـق النمـو االقتصـادي المسـتدام والشـامل. وفـي عـام 2016، 
عمـل فـي القطـاع البريـدي 5.32 مالييـن موظـف في شـتى أرجاء 
العالـم، وتسـعى المؤسسـات البريديـة جاهـدة فـي العالـم بأسـره إلـى 
تحقيـق الهـدف الرامـي إلـى توفيـر فـرص العمـل الالئـق وتعزيـز 

النمـو االقتصادي الشـامل.
أجـراه  الـذي  متعـددة  لمتغيـرات  االرتـدادي  التحليـل  نتائـج  وتبيـن 
االتحـاد البريـدي العالمـي وجـود عالقـة قويـة بيـن التنميـة البريديـة 
2 وتكشـف نتائـج التحليل أيضـاً أن البلدان 

وتحقيـق غايـات الهـدف 8. 
التي تقدم خدمات بريدية متطورة تسـجل نسـبة عالية، في المتوسـط، 
مـن البالغيـن الذيـن يملكـون حسـابات مصرفيـة، وهـو مؤشـر يـدل 
علـى تحقـق اإلدمـاج المالي. وتعـزز الخدمات البريديـة الرقمية، مثل 
المتاجـر اإللكترونيـة، نمـو المنشـآت المتناهيـة الصغـر والصغيـرة 

والمتوسـطة مـن خـالل الحصـول علـى خدمـات السـوق العالميـة.
1 

أوجه الصلة بين التجارة اإللكترونية  
وأهداف التنمية المستدامة 

حالة: جمهورية إيران اإلسالمية
تقـدم مؤسسـة بريـد إيـران خدمـة السـوق البريديـة 
BAZAAR POST، وهـي عبـارة عـن حـل مبتكـر 
يتيـح  اإللكترونيـة  التجـارة  تكنولوجيـا  حلـول  مـن 
للمنشـآت التجاريـة توسـيع نطـاق أعمالها فـي جميع 
أنحـاء البلـد، ويقـدم لهـا فـي اآلن ذاتـه تجربة تسـوق 
موضعيـة تركـز كثيـراً علـى الزبـون. وسـجلت هذه 

الخدمـة 5.4 مالييـن معاملـة فـي عـام 2014.

https://www.upu.int/en/Publications/2IPD/Postal-Development-Report-2018
المرجع نفسه.
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التقرير على  التالي من  الجزء  يحتوي  إخالء مسؤولية: 
البريدي  االتحاد  موظفو  أجراها  عديدة  إفرادية”  “دراسات 
موثقة  وهي  للبحوث،  المنتدبون  الموظفون  أو  العالمي 
هذه  تعني  وال  العالمي.  البريدي  االتحاد  بيانات  قاعدة  في 
“الدراسات اإلفرادية” بالضرورة أن البلدان التي تجرى فيها 
هذه الدراسات تقرها أو تقبلها رسمياً. وعليه، تمثل المستندات 
العالمي  البريدي  االتحاد  حوزة  في  المتاحة  الرسمية  المواد 

ويمكن لفرد أو مجموعة االطالع عليها حسب الطلب.

ويرمـي الهـدف 10 إلـى الحـد مـن أوجه 
عـدم المسـاواة داخـل البلدان وفيمـا بينها: 
نمـو  تحقيـق  إلـى  تدريجيـاً  “التوصـل 
الدخـل ودعـم اسـتمرار ذلـك النمـو ألدنى 
40 فـي المائـــة مـن الســــكان بمعـــدل 
أعلــى مــن المعـــدل المتوســـط الوطني 
بحلـول عـام 2030.” ويمكـن أن تكـون المؤسسـات البريديـة 
قنـاة تتيـح تحقيـق اإلدمـاج االقتصـادي واالجتماعي عـن طريق 
إتاحـة تكنولوجيـا جديـدة فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة تسـمح 
بتحقيـق اإلدمـاج االجتماعي. وتسـاعد الخدمات البريدية الرقمية 
المقدمـة فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة علـى وضـع أداة قويـة 
االجتماعـي  التقـدم  تحقيـق  بغيـة  االجتماعـي  اإلدمـاج  لتحقيـق 
واالقتصـادي فـي الشـرائح المهمشـة مـن المجتمـع، وهـو عامل 

مـن عوامـل تحقيـق اإلدمـاج المالـي أيضـاً.

يـؤدي تزايـد اسـتخدام الطـرود فـي التجـارة إلى تغييـر نمـوذج التجارة 
اإللكترونيـة عبـر الحـدود. فبينمـا كانـت التجـارة تقـوم في السـابق على 
اسـتخدام حاويات كبيرة ومسـتند واحد إلنهاء المعامالت لدى السـلطات 
الجمركيـة، فـإن الـرزم الصغيـرة تُنقـل اآلن عبـر الحـدود متسـببة فـي 

اختناقـات لـدى الجمـارك وواضعـة عراقيـل أمام أنشـطة التجارة. 
الجمركيـة  اإلجـراءات  تبسـيط  إلـى  التجـارة  تيسـير  اتفـاق  ويرمـي 
تكلفتهـا.  وخفـض  إجراءاتهـا  وتسـريع  التجـارة  لتسـهيل  وتسـريعها 
ويتيـح االتفـاق القيـام بأنشـطة التجـارة اإللكترونيـة بإزالـة مـا يضعـه 
الروتيـن مـن عراقيـل أمـام التجـارة عبـر الحـدود. ويعمـد االتفـاق إلى 
تقليـص التكاليـف والحـد مـن حـاالت التأخـر في نقـاط الجمـارك وإلى 
المواءمـة بيـن اإلجـراءات الجمركيـة علـى الصعيـد العالمـي. ويعالـج 
االتفـاق أيضـاً مسـائل شـفافية هـذه اإلجـراءات وتوحيدهـا وتبسـيطها، 
وذلـك مثـالً بإلزام السـلطات المعنية بالتجارة بقبول النسـخ اإللكترونية 

مـن اإلقـرارات الجمركيـة.
ولمـا كان تيسـير التجـارة يمـس العديـد مـن قطاعـات الشـبكة البريديـة 
وسلسـلة اإلمـدادات البريديـة - الخدمـات الماديـة والخدمـات الماليـة 
والخدمـات اإللكترونيـة والجمـارك وشـركات الطيـران واألمـن - فـإن 
االتحـاد البريـدي العالمـي يقـدم األطـر القانونيـة والتنظيميـة والتقنيـة 
الالزمة لدعم تنمية المنشـآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة 

مـن خـالل البنيـة التحتيـة البريدية.
والصغيـرة  الصغـر  المتناهيـة  المنشـآت  البريديـة  الشـبكة  وتمكـن 
والمتوسـطة مـن المشـاركة فـي أنشـطة التجـارة اإللكترونيـة، إذ تتيـح 
لهـا وسـائل ميسـورة التكلفـة ومباشـرة لشـحن البضائـع إلـى الزبائـن 
وتقلـل الحاجـة إلـى التعاون مـع الموزعين ووسـطاء الجمـارك وتجار 
التجزئـة. ومـع نمـو التجـارة اإللكترونية وإرسـال تدفقات مـن الطرود 
عبـر الحـدود باالسـتعانة بالمؤسسـات البريديـة، تسـاعد قواعـد االتحاد 
البريـدي العالمـي ومعاييـره وبرامجـه وأدواتـه البلـدان األعضـاء على 
تيسـير التجـارة، وال سـيما التجـارة بيـن المنشـآت المتناهيـة الصغيـر 

والصغيـرة والمتوسـطة. 
تتيـح  جديـدة  وأنظمـة  معاييـر  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  أعـد  ولقـد 
تطبيـق نمـوذج فعـال لسلسـلة اإلمـدادات البريدية العالمية يشـمل تبادل 
المعلومـات إلكترونيـاً بيـن الشـركاء فـي سلسـلة اإلمـدادات أال وهـم 
المؤسسـات البريديـة وشـركات النقـل والسـلطات الجمركيـة. ويتيسـر 
تنفيـذ هـذا النمـوذج بفضل الحلـول التقنية التي يتيحهـا االتحاد البريدي 
العالمـي مـن أجـل التبـادل اإللكتروني للبيانـات التي تتنـاول العديد من 
االلتزامـات المترتبـة علـى اتفـاق تيسـير التجـارة، مـن قبيـل طلبـات 
األحـكام المسـبقة والمعالجـة قبـل الوصـول والتعـاون مـع السـلطات 

الجمركيـة وقبـول النسـخ.
وقـد اتبـع االتحـاد البريـدي العالمـي نهجـاً رقميـاً أكثـر تقدمـاً حيـال 
تنفيـذ االلتزامـات المترتبـة علـى اتفـاق تيسـير التجـارة، بفضـل إتاحـة 
الدولـي  البريـدي  النظـام  مثـل  للبيانـات،  اإللكترونـي  التبـادل  أدوات 
ونظـام اإلقـرارات الجمركيـة، وذلـك لتيسـير تبـادل البيانـات آنيـاً بيـن 
المؤسسـات البريديـة والسـلطات الجمركيـة. وبفضـل تيسـير التجـارة، 
الحكومـات  وضعتهـا  التـي  األهـداف  المعيَّنـون  المسـتثمرون  يدعـم 
االقتصادييـن  والتنميـة واإلدمـاج  اإللكترونيـة  التجـارة  فـي مجـاالت 
واالجتماعييـن، ويحتلـون فـي اآلن ذاتـه مكانـة تجعـل منهـم وسـطاء 
موثوقيـن إلدخـال المنشـآت المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة 

إلـى السـاحة الدوليـة.

حالة: أرمينيا
لتطوير  مثالية  فرصة   HAYPOST المؤسسة  اغتنمت 
التجارة  تكنولوجيا  باستخدام  جديد  أعمال  مسار 
اإللكترونية الحديثة واستحداث أداة قوية لتحقيق اإلدماج 
تكنولوجيا  خدمات  وحدة  واستحدثت  االجتماعي. 
“التسوق  منصة  المستثمر  لدى  واالتصاالت  المعلومات 
إلتاحة  الجديدة   )SHOP IN AMERICA( أمريكا”  في 
تجربة تسوق من الطراز العالمي في المناطق النائية من 
أرمينيا. وأنشأت المؤسسة شبكة على اإلنترنت تضم أكثر 
من 700 مكتب بريد، وركبت 2900 حاسوب جديد في 
البريد  مكاتب  جميع  وجهزت  واألقاليم.  يريفان  مكاتب 
لإلنترنت. وتساعد منصة  بأركان  للتجديد  التي خضعت 
التسوق في أمريكا على تعزيز اإلدماج االجتماعي عبر 
تنمية التجارة اإللكترونية، بحيث يُعفى األشخاص من دفع 
قيمتها  تتراوح  التي  المستوردة  البضائع  على  الضريبة 
وتمكن  السنة.  في  أمريكي  دوالر  و4800   600 بين 
تركيب  بعد  أتيحت  التي  الجمركي  التخليص  المركزية 
مكتب   700 في  اآللية  الجمركي  التخليص  برمجيات 
في  بضائعهم  تخليص  من  الزبائن  اإلنترنت  على  بريد 
شركة   HAYPOST المؤسسة  وأنشأت  وقراهم.  مدنهم 
الواليات  في  كاليفورنيا،  في  غليندال،  مدينة  في  فرعية 
أرميني  تجمع  أكبر  تحتضن  التي   - األمريكية  المتحدة 
في أمريكا الشمالية - ليتمكن الزبائن من تسجيل أنفسهم 
مجاناً والحصول على عنوان مجاني في الواليات المتحدة 

األمريكية لشراء بضائعهم على اإلنترنت. 

تيسير التجارة
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تُرى التجـارة اإللكترونيــة علــى نطاق واســع 
على أنها المحرك الرئيســـي لالبتكار والقدرة 
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تُـرى التجـارة اإللكترونية على نطاق واسـع علـى أنها المحرك 
الرئيسـي لالبتكار والقدرة التنافسـية والنمو االقتصادي الشامل. 
وقـد زادت مبيعـات التجـارة اإللكترونية عالمياً عشـرة أضعاف 
فـي السـنوات القليلـة الماضيـة فقـط. ويقـدم الشـكل الـوارد أدناه 
معلومـات عـن مبيعـات التجـارة اإللكترونية بالتجزئة في شـتى 
أرجـاء العالـم بيـن عاَمـي 2014 و2021. وفـي عـام 2018، 
بلغـت قيمـة مبيعـات التجـارة اإللكترونيـة بالتجزئـة فـي شـتى 
أرجـاء العالـم 2.84 تريليـون دوالر أمريكـي ومـن المتوقـع 
أن تنمـو مبيعـات التجزئـة اإللكترونيـة لتبلـغ 4.88 تريليونـات 
3 ومـن المتوقـع أن يتواصـل 

دوالر أمريكـي فـي عـام 2021. 
هـذا االتجاه. 

الشـكل 2-1: مبيعـات التجـارة اإللكترونيـة فـي شـتى أرجـاء العالـم بيـن 
و2021  2014 عاَمـي 

بالتجزئـة  اإللكترونيـة  التجـارة  مبيعـات  تشـهد  أن  المتوقـع  ومـن 
نمـواً غيـر مسـبوق خـالل السـنوات المقبلـة بفضـل جميـع األدوات 
التكنولوجيـة الجديـدة. ويعـد التســــوق علـى اإلنترنت أحــــد أشـــيع 
األنشـطة علـى اإلنترنـت في شـتى ربـوع العالم. وتبيـن اإلحصاءات 
الـواردة أدنـاه معـــدل النمـو الســـنوي المركـب لمبيعـات التجـــارة 
البلـدان  فـي  و2023   2019 عاَمـي  بيـن  بالتجزئـة  اإللكترونيـة 
الرائـدة.4 وتبيـن اإلسـقاطات أيضـاً تزايـد عـدد المتسـوقين الرقمييـن 
فـي جميـع المناطـق، بغـض النظـر عـن مسـتوى التقـدم االقتصادي. 
وتسـتحوذ الهنـد علـى نصيب األسـد مـن معدالت النمو السـنوي على 
اإلنترنـت كنسـبة مئويـة مـن إجمالـي المبيعـات بالتجزئـة )٪17.8( 
تليها إسـبانيا )11.1٪( ثم جمهورية الصين الشـعبية )11٪(. ويقدم 
الشـكل التالـي موجـزاً مرئيـاً مفيـداً لتوقعـات نمـو مبيعـات التجـارة 

بالتجزئة. اإللكترونيـة 

ــبة  ــت كنس ــى اإلنترن ــنوي عل ــو الس ــدالت النم ــص مع ــكل 2-2: حص الش
ــة ــات بالتجزئ ــي المبيع ــن إجمال ــة م مئوي

اإلحصاءات العالمية 
للتجارة اإللكترونية

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
https://www.statista.com/statistics/220177/b2c-e-commerce-sales-cagr-forecast-for-selected-countries/
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اإللكترونية  التجارة  اتجاهات 
ومحركاتها 

الرادار التكنولوجي لالتحاد البريدي العالمي

يقيـس الـرادار التكنولوجـي لالتحـاد البريـدي العالمي مدى وعي 
المسـتثمرين المعيَّنيـن باالتجاهـات التكنولوجيـة الحديثـة التـي قد 
تؤثـر )إيجابيـاً أو سـلبياً( فـي أعمالهـم التجارية البريديـة الرقمية 
فـي المسـتقبل. ويمكـن أن يعتبـر الـرادار التكنولوجـي أداة جيـدة 
لتحديد المشـاريع االسـتراتيجية الجديدة )مثل المشاريع التجريبية 
الجديـدة أو المواضيـع التـي يلزم أن تخضـع لمزيد من البحث أو 
الرصـد( المتعلقـة بالتجارة اإللكترونيـة. وفي عام 2017، بلغت 
نسـبة وعـي المسـتثمرين المعيَّنين بأثر التكنولوجيـا الجديدة على 
الصعيـد العالمـي 51٪ فـي المتوسـط بعـد أن بلغـت نسـبة ٪38 

في عـام 2015. 
وتشـمل التكنولوجيا الجديدة التي زاد وعي المسـتثمرين المعيَّنين 
بأثرهـا علـى الخدمـات اإللكترونيـة البريديـة زيـادة كبيـرة بيـن 
الكتـل  سالسـل  تكنولوجيـا  يلـي:  مـا  و2017   2015 عاَمـي 
المغلقـة )ارتفـاع قـدره 30 نقطـة مئويـة(؛ وأجهـزة االستشـعار 
البريديـة  )المركبـات  البريديـة  التحتيـة  البنيـة  فـي  المركبـة 
وصناديـق البريـد وما إلـى ذلك(، والمعروفة أيضاً باسـم إنترنت 
األشـياء )ارتفـاع قـدره 21 نقطـة مئوية(؛ والهجمات السـيبرانية 
ومعاييـر وتكنولوجيـا األمـن السـيبراني )ارتفـاع قـدره 17 نقطة 
علـى  الحافظـات  مثـل  الجديـدة،  الدفـع  وتكنولوجيـا  مئويـة(؛ 
أجهـزة االتصـال المحمولـة والبيانـات الضخمة وتحليـل البيانات 
وتكنولوجيـا الحوسـبة السـحابية )ارتفـاع قـدره 15 نقطـة مئويـة 
لـكل منهـا(؛ واعتمـاد النطـاق “POST.” بصفتـه منصـة ترابـط 
آمنـة وموثوقـة، وتكنولوجيـا التوزيـع الجديـدة، مثـل الطائـرات 
بـدون طيـار )ارتفـاع قـدره 12 نقطـة مئويـة لـكل منها(. وشـهد 
وعـي المؤسسـات البريديـة بتكنولوجيـا الطباعـة الثالثيـة األبعاد 
والشـحن التعاونـي كمجـال عالـي التأثيـر اتجاهـاً إيجابيـاً أيضـاً 

)ارتفـاع قـدره 10 نقـاط مئويـة(.
ومـن التكنولوجيـا الجديـدة التـي زاد الوعـي بها زيـادة طفيفة في 
عـام 2017 مقارنـة بعـام 2015 الجيـل الجديـد مـن المحطـات 
والتطـورات  الرسـائل،  توزيـع  سـعاة  يسـتخدمها  التـي  اليدويـة 
الجديـدة التـي شـهدتها خدمـات الصحـة اإللكترونيـة والخدمـات 
المقدمـة إلـى كبـار السـن )ارتفـاع قـدره 6 و3 نقـاط مئويـة على 

التوالي(. 

الشـكل 2-3: التكنولوجيـا الجديـدة التـي من المتوقع أن تؤثـر في الخدمات 
البريديـة الرقميـة: االتجاهات العالمية 

المصدر: الدراســة االســتقصائیة التي أجراھا االتحاد البریدي العالمي في عام ۲۰۱۷ عن الخدمات البریدیة الرقمیة.

البیانات الضخمة وتحلیل البیانات وتكنولوجیا الحوســبة الســحابیة

الجیل الجدید من المحطات الیدویة التي یســتخدمھا ســعاة توزیع الرســائل
أجھزة االستشــعار المركبة في البنیة التحتیة البریدیة (المركبات البریدیة وصنادیق البرید) -

المعروفة أیضاً باســم إنترنت األشیاء

تكنولوجیــا الدفــع الجدیدة، مثل الحافظات على أجھزة االتصال المحمولة

التطورات الجدیدة في خدمات الصحة اإللكترونیة والخدمات المقدمة إلى كبار الســن

تكنولوجیــا التوزیــع الجدیدة مثل الطائرات بدون طیار

الشحن التعاوني

الھجمات الســیبرانیة ومعاییر وتكنولوجیا األمن السیبراني

تكنولوجیــا الطباعة الثالثیة األبعاد

تكنولوجیا سلســلة الكتل المغلقة
(الھویة والخدمات اللوجســتیة والعمالت االفتراضیة)

POST." بصفتھ منصة ترابط آمنة وموثوقة اعتمــاد النطــاق ".

٪۷۰

٪٥۰

٪۳۰

٪۱۰

۲۰۱۷ ۲۰۱٥
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يـــؤدي اعتمـــاد أحـــدث تكنولوجيـــا أجهـــزة 
ــو  ــي نمـ ــراً فـ ــة دوراً كبيـ ــال المحمولـ االتصـ
التجـــارة اإللكترونيـــة، حيـــث أدت الحاجـــة إلـــى 
ـــو  ـــى نم ـــريع إل ـــوق الس ـــات التس ـــير عملي تيس
التســـوق عبـــر أجهـــزة االتصـــال المحمولـــة. 

الخدمات اللوجستية التي تقدمها أطراف ثالثة

تـؤدي الخدمـات اللوجسـتية دوراً رئيسـياً فـي 
فـي  اإلمـدادات  علـى سلسـلة  الضـوء  تسـليط 
مجـال التجـارة اإللكترونيـة كمـا أنهـا حاسـمة 
فـي تحقيق الرضا العـام لدى الزبائن واالرتقاء 

بالفعاليـة وتقديـم الخدمـات. 
ــراف  ــا األط ــي تُقدمه ــتية الت ــات اللوجس ــت الخدم ــد أضح وق
ــب  ــرى أغل ــة. وي ــارة اإللكتروني ــياً للتج ــركاً رئيس ــة مح الثالث
ــات  ــناد عنصــر الخدم ــت أن إس ــى اإلنترن ــة عل ــار التجزئ تج
اللوجســتية فــي سلســلة اإلمــدادات إلــى أطــراف خارجيــة 
مجــد مــن الناحيــة الماليــة بالنظــر إلــى طبيعتهــا المعقــدة 
ــا  ــي تُقدمه ــتية الت ــات اللوجس ــذه الخدم ــاعد ه ــة. وتس والمكلف
ــر  ــة عب ــل بفعالي ــى العم ــة عل ــار التجزئ ــة تج األطــراف الثالث
االرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة. ويصــب عــدد مــن 
شــركات التجــارة اإللكترونيــة تركيــزه علــى شــحنات التجــارة 
ــن األدوات  ــة م ــركات مجموع ــذه الش ــك ه ــة، وتمل اإللكتروني
التــي تلبــي االحتياجــات فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة. 
ــن  ــازن والتخزي ــة المخ ــات صيان ــركات خدم ــذه الش ــدم ه وتق
علــى  التجزئــة  تجــار  حاجــة  مــن  يقلــل  ممــا  والتوزيــع، 
ــا تحــد هــذه  ــل. كم ــى المســتودعات ووســائل النق ــت إل اإلنترن
الخدمــات مــن مخاطــر التلــف الــذي قــد تتعــرض لــه البضائــع 

ــور. ــد العب عن

تزايد تطبيقات الهواتف الذكية 
ــة  ــا أجهــزة االتصــال المحمول يــؤدي اعتمــاد أحــدث تكنولوجي
دوراً كبيــراً فــي نمــو التجــارة اإللكترونيــة، حيــث أدت الحاجــة 
إلــى تيســير عمليــات التســوق الســريع إلــى نمــو التســوق عبــر 

أجهــزة االتصــال المحمولــة. 
وقــد ســجلت عمليــات التســوق عبــر أجهــزة االتصــال المحمولــة 
ــي  ــى الت ــتقصائية األول ــة االس ــداد الدراس ــذ إع ــراً من ــواً كبي نم
عــن   2012 عــام  فــي  العالمــي  البريــدي  االتحــاد  أعدهــا 
الخدمــات البريديــة اإللكترونيــة. وقــد شــهدت األعــوام الخمســة 
فــي اســتخدام تطبيقــات أجهــزة االتصــال  الماضيــة طفــرةً 
المحمولــة للحصــول علــى الخدمــات البريديــة اإللكترونيــة. وفي 
ــدوا  ــم اعتم ــط أنه ــاً فق ــن 16 مســتثمراً بريدي عــام 2012، أعل
بمــا مجموعــه 57  المحمولــة، مقارنــة  الهواتــف  تطبيقــات 
مســتثمراً فــي عــام 2017 )و51 فــي عــام 2015(. وتتفــاوت 
وتيــرة نمــو اســتخدام تطبيقــات أجهــزة االتصــال المحمولــة 
للحصــول علــى الخدمــات اإللكترونيــة حســب البلــدان، إال 
ــى الخدمــات  ــات يشــهد للحصــول عل أن اســتخدام هــذه التطبيق
ــات  ــذه التطبيق ــتخدام ه ــدان، إال أن اس ــب البل ــة حس اإللكتروني
يشــهد توجهــاً نحــو الزيــادة فــي جميــع مناطــق االتحــاد  البريدي 
العالمــي. وقــد أفــاد خمســة عشــر مســتثمراً بريديــاً فــي البلــدان 
الصناعيــة وتســعة فــي كل مــن آســيا والمحيــط الهــادئ وأفريقيــا 
وســبعة فــي كل مــن أوروبــا ورابطــة الــدول المســتقلة وأمريــكا 
الالتينيــة والكاريبــي وثمانيــة فــي المنطقــة العربيــة بأنهــم 
يســتخدمون تطبيقــات الهواتــف الذكيــة فــي تقديــم خدماتهــم 

ــة.  ــة اإللكتروني البريدي

ويعــرض الشــكل التالــي المســتثمرين البريدييــن الذيــن أعلنــوا 
ــر  ــة عب ــات اإللكتروني ــون الخدم ــم يقدم ــام 2017 أنه ــي ع ف
ــدان  ــت البل ــة. وكان ــة بحســب المنطق ــف الذكي ــات الهوات تطبيق
الصناعيــة مــن أوائــل البلــدان التــي اعتمــدت تطبيقــات أجهــزة 
ــة،  ــة اإللكتروني ــات البريدي ــم الخدم ــة لتقدي ــال المحمول االتص
حيــث تســتحوذ علــى أكثــر مــن ربــع اإلجمالــي العالمــي، تليهــا 
أوروبــا ورابطــة الــدول المســتقلة وآســيا والمحيــط الهــادئ 
ــة المناطــق  ــب بقي ــن رك ــة ع ــف أي منطق ــا. وال تتخل وأفريقي
كثيــراً علــى مــا يبــدو مــن حيــث التوزيــع الجغرافــي العتمــاد 
تكنولوجيــا الهواتــف المحمولــة. كمــا يتزايد اعتماد المســتثمرين 
البريدييــن فــي المنطقــة العربيــة وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي 
علــى تكنولوجيــا تطبيقــات أجهــزة االتصــال المحمولــة لتقديــم 
أن  هــو  لالهتمــام  المثيــر  واألمــر  اإللكترونيــة.  خدماتهــم 
المؤسســات البريديــة اإلقليميــة فــي أفريقيــا ال تفتــأ تعتمــد هــذه 
التطبيقــات أكثــر فأكثــر لتقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة رغــم أن 
ــدالت  ــاض مع ــبياً وانخف ــة نس ــف الذكي ــعار الهوات ــاع أس ارتف
انتشــار اإلنترنــت علــى أجهــزة االتصــال المحمولــة يقفــان 
ــة. ــات أجهــزة االتصــال المحمول ــاد تطبيق ــام اعتم حاجــزاً أم

الشـكل 2-4: المسـتثمرون البريديـون الذيـن يقدمون الخدمـات اإللكترونية 
عبـر تطبيقات الهواتـف الذكية

المصدر: الدراســة االســتقصائیة التي أجراھا االتحاد البریدي العالمي في عام ۲۰۱۷ عن الخدمات البریدیة الرقمیة.

منطقة أفریقیا

المنطقة العربیة

منطقة آسیا
والمحیط الھادئ

أوروبا 
ورابطة الدول المستقلة 

البلدان الصناعیة

أمریكا الالتینیة
والكاریبي 
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ويبيـن الشـكل 2-5 الخدمـات اإللكترونية البريدية العشـر األولى 
التـي يمكـن الحصـول عليهـا عبـر الهواتـف المحمولـة. ويكثـر 
التـي  الخدمـات اإللكترونيـة  تقديـم  المعيَّنـون فـي  المسـتثمرون 
تعـزز نمـو التجـارة اإللكترونيـة، مثـل بوابـات التسـوق البريدية 
)المراكـز التجاريـة( وخدمـات هوايـة جمـع الطوابـع البريديـة 
علـى اإلنترنـت ومتاجر بيـع المنتجات البريديـة )انظر العمودين 

الوارديـن باللـون البرتقالـي(.

الشـكل 2-5: الخدمـات اإللكترونيـة البريديـة التـي يتـاح الحصـول عليهـا 
عبـر الهاتـف المحمـول

المصدر: الدراســة االســتقصائیة التي أجراھا االتحاد البریدي العالمي في عام ۲۰۱۷ عن الخدمات البریدیة الرقمیة.

التتبع وتحدید المكان

بوابة التســوق البریدي على اإلنترنت (مركز التســوق)

متجــر الطوابع والمنتجات البریدیة على اإلنترنت

تغییــر العنوان على اإلنترنت

البطاقات اإللكترونیة

خدمة سحب البعائث

دفــع الفواتیر على اإلنترنت

حلول الدفع

إدارة الحســاب على اإلنترنت

الحواالت المالیة اإللكترونیة

اإلخطار اإللكتروني

صندوق البرید اإللكتروني

البحــث علــى اإلنترنت (الرموز البریدیة والعناوین والمكاتب البریدیة)

المعلومــات على اإلنترنت عن الخدمات والتعریفات

االتصــال وخدمة الزبائن على اإلنترنت
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ويدفـع انتشـار اإلنترنـت علـى أجهـزة االتصال 
المحمولة المزيد من الزبائن نحو التسوق على 
اإلنترنت باسـتخدام أجهـزة االتصال المحمولة. 
كمـا زادت خبـرة الزبائـن باحتياجاتهم والحلول 
المتاحـة وتعمقـت معرفتهـم بهـا أكثـر مـن أي 

وقـت مضى. 

ال  الذيـن  للمتسـوقين  المتاحـة  الدفـع  وسـائل  تزايـد 
يحصلـون علـى مـا يكفـي مـن الخدمـات المصرفيـة 
خالفـاً للبلـدان المتقدمـة، ال تحصل طائفة كبيرة من السـكان في 
البلـدان الناميـة علـى مـا يكفـي مـن الخدمـات المصرفيـة. وفـي 
عـام 2018، لـم يكـن يحصل ما نسـبته 66٪ من سـكان أفريقيا 

جنـوب الصحـراء على خدمـات مصرفية.5
مثـل  اإلنترنـت  الدفـع عبـر  كبـار منصـات  نطـاق  اتسـع  وقـد 
PayPal وPayoneer فـي جميـع أنحـاء العالـم. ورغـم ذلك، ال 
تـزال فجـوة تفصـل بيـن المناطـق فـي ظل عـدم توفـر الخدمات 
فـي جميـع البلـدان. وهـي فجـوة تسـدها منصـات الدفـع المحليـة 
عبـر اإلنترنـت ومنصـات تحويل األموال عبـر أجهزة االتصال 
المحمولـة، مثـل منصـة M-Pesa فـي كينيـا. فـي حيـن ركبـت 
الصين محطات مسـتقلة في الشـوارع إلجراء عمليات الشـراء. 
وشـهدت المحافـظ اإللكترونيـة والعمـالت المشـفرة وغيـر ذلـك 
مـن العمـالت الرقميـة التـي تتيـح المتاجـرة دون الشـعور بالقلـق 
إزاء أسـعار الصرف والمسـائل المالية الخاصة بالبلد نمواً كبيراً 
أيضـاً. ولقـد يسـر الطيـف الواسـع مـن الخيـارات المتاحـة للعديد 
مـن األشـخاص إجـراء عمليـات الشـراء والدفـع عبـر اإلنترنت. 
وتـؤدي المؤسسـات البريديـة دوراً محورياً في زيادات خيارات 
الدفـع المتاحـة للمتسـوقين الذيـن ال يحصلـون علـى الخدمـات 
المصرفيـة. ويقـدم حاليـاً 91٪ مـن المؤسسـات البريديـة علـى 
مسـتوى العالـم )183 مـن بيـن 201 مؤسسـة بريديـة( خدمات 
ماليـة سـواء بشـكل مباشـر أو بالشـراكة مـع المؤسسـات المالية 
األخـرى. وتكشـف الدراسـات الحديثـة أن المؤسسـات البريديـة 
تقديـم  فـي  األخـرى  الماليـة  المؤسسـات  مـن  نسـبياً  أفضـل 
الخدمـات المصرفيـة إلـى الفئـات المسـتبعدة مـن السـكان، على 
غـرار النسـاء والفقراء واألشـخاص األقـل تعليمـاً وأولئك الذي 
ينضـوون تحت سـقف االقتصـاد غير الرسـمي.6 وهكذا، ينبغي 
أن تشـارك الشـبكات البريديـة فـي المحادثـات التـي تسـعى مـن 
خاللهـا الحكومـات وواضعو السياسـات والمنظمات الدولية إلى 
وضـع االسـتراتيجيات الراميـة إلـى تعزيـز اإلدمـاج المالـي.7 

المنصات التي تقوم على سلسلة السجالت المغلقة

سلسـلة السـجالت المغلقة )Blockchain( هي عبارة عن سـجل 
فيـه  تسـتخدم  للمعامـالت  “دفتـر”  أو  ومـوزع  مركـزي  غيـر 
تقنيـات التشـفير مـن أجـل تخزيـن المعامـالت بطريقـة دائمـة 
وغيـر قابلـة للتعديـل تقريبـاً. وخالفـاً لقواعـد البيانـات التقليديـة 
التـي يديرهـا كيـان مركـزي، تقـوم سلسـلة السـجالت المغلقـة 
علـى شـبكة األقـران التـي ال يمكـن ألي طـرف مـن األطـراف 
التحكـم فيهـا. وتجـرى عمليـة المصادقـة علـى المعامـالت عبر 
حسـابي  إجمـاع”  و”بروتوكـول  التشـفير  علـى  قائمـة  وسـائل 
يحـدد القواعـد التـي يتـم مـن خاللهـا تحييـن الدفتـر، وهـو مـا 
يتيـح للمشـاركين الذيـن ال يثقـون ببعضهـم بالضـرورة التعاون 
دون الحاجـة إلـى االعتمـاد علـى طـرف ثالـث وحيـد موثـوق 
علـى حسـب  المغلقـة  السـجالت  تسـمى سلسـلة  وبالتالـي  بـه. 
ويمكـن  الموثوقـة”.  “اآلالت   The Economist مجلـة  تعبيـر 
للمشـاركين فـي سلسـلة السـجالت المغلقـة الوصول إلـى الدفتر 

والتحقـق منـه فـي أي وقـت مـن األوقـات.
    https://www.itnewsafrica.com/2018/12/66-percent-of-sub-saharan-africans-are-listed-as-unbanked-world-bank/

   Ansón, Berthaud, Klapper & Singer, 2013, “Financial Inclusion and the Role of the Post Office”, Policy Research Working Paper 6630, World Bank
    Global Panorama on Postal Financial Inclusion. UPU 2016 www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/globalPanoramaOnPostalFinancialInclusion2016En.pdf

5
6
7



23 الفصل الثاني - التجارة اإللكترونية: االتجاهات والمحركات 

وبالنظـر إلـى اإلمكانيـات التي تتيحها سلسـلة السـجالت المغلقة، 
ينبغـي للشـركات ومنظمـات المجتمـع المدني ومطـوري البرامج 
واألكاديمييـن والحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة العمل 
جنبـاً إلـى جنب لتقييم ما للتكنولوجيا من تداعيات عملية وقانونية 
وتطويـر حلـول جماعيـة للتحديـات القائمـة. وينطبق هـذا خاصة 
عندمـا يتعلـق األمـر بالمتاجـرة علـى الصعيد الدولـي. ويمكن أن 
تجعـل سلسـلة السـجالت المغلقة عمليـات المتاجرة علـى الصعيد 
الدولـي أذكـى، إال أن ذلـك يتطلـب توحيـداً ذكيـاً - وهـو مـا ال 
يمكـن أن يتحقـق إال عبـر سـبل التعـاون. وإذا توفـر نظـام بيئـي 
جديـد يفضـي إلـى تطويـر سلسـلة السـجالت المغلقـة علـى نطاق 
أوسـع، فقـد يتغير شـكل المتاجـرة على الصعيد الدولـي تماماً في 

غضـون فتـرة تمتـد مـن 10 أعـوام إلـى 15 عاماً.8

إنترنت األشياء
ف إنترنـت األشـياء علـى أنـه بنيـة تحتيـة عالميـة للمعلومـات  عـرَّ
يتـم فيهـا تحديد األشـياء المادية واالفتراضية بشـكل فريد ووصلها 
عبر اإلنترنت، مما يتيح تقديم خدمات مبتكرة ومتقدمة والتأسـيس 
لحيـاة أرغـد وأذكـى.9 ومن شـأن إنترنت األشـياء أن يوسـع نطاق 
التجـارة اإللكترونيـة وعمقها من خالل ربط األشـخاص واألشـياء 
الذكيـة واألشـياء غيـر المتصلة باإلنترنت في إطـار نموذج أعمال 
التجـارة اإللكترونيـة الحالـي. ويولـد ذلـك كميـة غيـر مسـبوقة من 
البيانـات الضخمـة بشـأن أداء المنتـج وسـلوك الزبائـن وتجاربهـم 
فـي  المعتمـدة ويشـكل،  التواصـل واإلجـراءات  ويرفـع مسـتوى 

نهايـة المطاف، مسـتقبل التجـارة اإللكترونية. 

الذكاء االصطناعي
الـذكاء االصطناعـي طريقـة مـن الطرائـق المعتمـدة لتقديم حلول 
تجاريـة مبتكـرة وذكيـة إلـى القطـاع. حيث يضيـف عناصر قيمة 
تسـاعد منصـات التجـارة اإللكترونيـة علـى أن تظـل قـادرة على 
المنافسـة. ويتيـح للشـركات جمـع البيانـات واسـتخدامها آنيـاً مما 
ييسـر إجـراء األعمـال بفعاليـة وكفـاءة ويوفـر للزبائـن تجـارب 

شـخصية عبـر االطـالع علـى ميولهم.
ويتيـح الـذكاء االصطناعـي لمواقـع التجـارة اإللكترونيـة اقتراح 
منتجات تناسـب المتسـوقين على وجه التحديد ويسمح لألشخاص 
بالبحـث عـن المنتجـات باسـتخدام لغـة تخاطب أو صـور وكأنهم 

يتفاعلـون مع شـخص آخر. 

الواقع االفتراضي
الواقع االفتراضي هو تكنولوجيا ناشـئة قادرة على إعادة تشـكيل 
تجـارب التسـوق على اإلنترنـت برمتها. وتوفر هـذه التكنولوجيا 

مسـتوى جديد من التفاعل بين الزبائن والمسـتخدمين. 
وتحمـل تكنولوجيـا الواقـع االفتراضـي فـي طياتهـا عـدداً هائـالً 
مـن اإلمكانيـات التـي تتيـح للزبائـن فرصـة تصـور شـكل المنتج 
قبـل شـرائه فعليـاً. وبالتالي تحاول شـركات عديـدة وضع تطبيق 
خـاص بهـا للتسـوق عبـر تكنولوجيـا الواقع االفتراضـي من أجل 

تمكيـن المسـتخدمين مـن تجربـة المنتـج قبل شـرائه. 

يقتـرن النمـو الكاسـح للتجـارة اإللكترونيـة بنمـو سـوق الطـرود 
نمـواً سـريعاً ومسـتداماً. وقـد سـجلت السـوق العالميـة للتجـارة 
اإللكترونيـة زيـادة بنحـو عشـرين ضعفـاً منذ عـام 2000، ومن 
المتوقـع أن تنمـو فـي المناطـق المتقدمـة بنسـبة 10٪ تقريبـاً كل 
عـام حتـى عـام 2025 لتصـل إلـى 8 تريليونات يـورو تقريباً.10
التجـارة  نمـو  السـوق  ديناميـات  مـن  كبيـرة  مجموعـة  وتدعـم 
اإللكترونيـة، مـع إضافـة مناطـق جديـدة )مثـال أفريقيـا جنـوب 
مـن  جديـدة  وشـرائح  الشـرقية(  وأوروبـا  الكبـرى  الصحـراء 
جديـدة  عموديـة  وأسـواق  السـن(  كبـار  )مثـال  المسـتهلكين 
منصـات  )مثـال  جديـدة  وقنـوات  األثـاث(  )مثـال  للمنتجـات 
التسـوق  التواصـل االجتماعـي( وفـرص جديـدة )مثـل  وسـائل 
“الفـوري” المتخصـص علـى الصعيد المحلي( إلى عالم التسـوق 
عبـر اإلنترنـت. وفـي الواقـع، سـتتجاوز تجـارة التجزئـة عبـر 
اإلنترنـت مسـتوى الزيـادة التـي يحققهـا البيـع المـادي بالتجزئـة 
بخمـس مـرات خـالل الفتـرة مـن عـام 2016 إلـى عـام 2021 
وستسـتحوذ هـذه التجـارة علـى نسـبة تتـراوح بيـن 25٪ و٪30 
مـن إجمالـي البيـع بالتجزئـة بحلـول عـام 2030 مقارنة بالنسـبة 

اليـوم وقدرهـا ٪9.11 المسـجلة 

التحديات الناشـئة التي تواجهها المؤسسـات البريدية 
التجـارة  سـوق  تشـهده  الـذي  التنافـس  سـياق  فـي 

اإللكترونيـة
سلسـلة القيمة اللوجسـتية الكاملة الخاصة بمعالجة الرزم الصغيرة 
عمالقـة  األخـص،  علـى  منهـا،  يسـتفيد  لكـي  متاحـة  والطـرود 
اآلونـة  فـي  كبيـرة  أشـواطاً  تقدمـوا  الذيـن  اإللكترونيـة  التجـارة 
 .JD.comو  Alibabaو  Amazon مثـل  التكامـل،  نحـو  األخيـرة 
وتشـمل هـذه الخطـوات طلب Amazon الحصـول على 000 20 
شـاحنة توزيـع في الواليـات المتحدة وتوجه شـركة Alibaba نحو 
تقديـم خدمـة توزيـع الطـرود بمـا يتجـاوز احتياجاتهـا الخاصة إلى 
السـوق بنطاقها الواسـع. وتسـتحوذ هذه الشـركات العمالقة الثالث 
وحدهـا حاليـاً على حوالي خمسـي عمليات الشـراء على اإلنترنت 
علـى مسـتوى العالـم، ويبـدو التوجـه نحـو توزيـع الطـرود خيـاراً 

واضحـاً بالنسـبة إلـى هذه الشـركات.12
وقد أظهرت دراسـة أجرتها شـركة McKinsey & Company أن 
معظـم المسـتثمرين البريدييـن ال يـزال يعانـي مـن تكاليـف العمالة 
غيـر التنافسـية مـن الناحيـة الهيكليـة والتـي تزيـد بنسـبة تتـراوح 
بيـن 20 و40٪ علـى التكاليـف التـي يتكبدهـا منافسـوهم الجـدد، 
وذلـك إلـى جانـب أنظمة تكنولوجيـا المعلومـات والثقافـات القائمة 
علـى عـدم المخاطرة، في حين يشـحذ المنافسـون الجـدد المصادر 
األساسـية لميزتهـم التنافسـية: العالمـات التجاريـة القويـة والفوائـد 

الكبرى.

المشهد التنافسي في مجال 
التجارة اإللكترونية

Can Blockchain revolutionize international trade? World Trade Organization 2018 www.wto.org/english/res_e/booksp_e/blockchainrev18_e.pdf
www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx

The endgame for postal networks: How to win in the age of e-commerce. McKinsey 2019. www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Travel%20Transport%20
and%20Logistics/Our%20Insights/The%20endgame%20for%20postal%20networks%20How%20to%20win%20in%20the%20age%20of%20e%20commerce/
The-Endgame-for-Postal-Networks.ashx

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.
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المستهلكون
وأكثر  أسرع  بشكل  بضائعهم  توزيع  اليوم  المستهلكون  يتوقع 
منخفضة.  أو  ثابتة  إما  تكون  وبأسعار  مالءمة  وأكثر  شفافية 
وعلى الرغم من انتشار نماذج التوزيع العالية القيمة، بما في ذلك 
التوزيع في اليوم نفسه، يتطلع حوالي 70٪ من المستهلكين إلى 
أن يكون توزيع منتجات التجارة اإللكترونية مجانياً.13 كما يقوم 
المستهلكون بشكل متواصل بتوسيع فئات المنتجات التي يسعون 

إلى شرائها على اإلنترنت، بما في ذلك األثاث والسلع الغذائية.

تجار التجزئة
 McKinsey & Company أشـارت الدراسـة التي أنجزتها شـركة
 Alibabaو Amazon ،إلـى أن هـذه الشـركات العمالقـة الثـالث
وJD.com، تهيمـن علـى خمَســـْي عمليـات التجـارة اإللكترونيـة 
تقـود  التـي  الشـركات  وتسـتطيع هـذه  العالمـي.14  الصعيـد  علـى 
مجـال البيـع بالتجزئـة أن تتيح مجموعة واسـعة وسـريعة النمو من 
خيـارات التوزيـع لزبائنهـا، بمـا فـي ذلـك االبتـكارات علـى غرار 
الفتـرة الزمنيـة المحـددة للتوزيـع وعمليـات التتبـع وتحديـد المـكان 
المتقدمـة وإعـادة التوجيـه خـالل الرحلـة الجويـة واالسـتالم فـي 
المنـزل وخيـارات أخـرى جديـدة للوصـول مثـل صناديـق الطرود 
والصناديـق الذكيـة. وفـي الواقـع، كانـت بعـض السـنوات كافيـة 
ل العديـد مـن هـذه االبتـكارات إلـى معاييـر خاصة بالسـوق. ليتَحـوَّ

من  الموجهة  الطرود  مجال  في  الجدد  المنافسون 
الشركات إلى الزبائن

تغطية  في  متزايدة  صعوبة  البريديون  المستثمرون  يواجه  قد 
التكاليف المترتبة على هذه االبتكارات، نظراً ألن الجهات الفاعلة 
التجارة فيما بين الشركات والتوزيع السريع للطرود  في مجالي 
)مثل  االستثماري  المال  رأس  من  لة  المموَّ المبتدئة  والشركات 
التي جمعت   ،Instacartو  DoorDashو Postmates الشركات
3.9 مليارات دوالر أمريكي من التمويل منذ عام 2011 وتتطلع 
اآلن إلى سوق التجزئة غير الغذائية( ترغب في تخصيص مبلغ 
كبير من المال للحصول على حصة من سوق الطرود الموجهة 
هؤالء  ويقوم  ذلك.  على  قادرة  وهي  الزبائن  إلى  الشركات  من 
المنافسون بذلك عن طريق التخلي عن تحقيق أرباح على األجل 
فرض  طريق  عن  أو  اإليرادات  في  نمو  تحقيق  مقابل  القصير 
البضائع  لقاء شحن  الزبائن  العادية على  الرسوم  أقل من  رسوم 

بالنظر إلى استفادتهم من البيع المتبادل للخدمات األخرى. 
مـع اسـتمرار تطلعـات الزبائن فـي التزايد يقل اسـتعدادهم لتحمل 
التكاليـف اإلضافيـة. ويضغـط تجـار التجزئـة علـى اإلنترنـت، 
خاصـة، علـى شـركائهم مـن مقدمي الخدمـات اللوجسـتية لتغطية 
التكاليـف مـن أجـل تعويـض رسـوم الشـحن المهـدورة والحفـاظ 

علـى سـالمة وحداتهـم االقتصاديـة. 
ويعني تزايد حجم تجار التجزئة على اإلنترنت وتمرسهم مقارنة 
الحصول  يمكنهم  أنه  اللوجستية  الخدمات  مقدمي  من  بشركائهم 
على التنازالت التي يرغبون فيها، إن هددوا ضمنياً وزاد تهديدهم 
من  مع عدد  بالتعامل  أو  الداخل  من  اللوجستية  الخدمات  بتقديم 

األطراف الثالثة للحصول على خدماتهم اللوجستية.15 

الخدمات البريدية الفعالة هي جوهر التجارة اإللكترونية 
تحتـاج المؤسسـات البريديـة كـي تنجـح فـي المنافسـة فـي مجـال 
متكاملـة  بيئـة  تهيئـة  فـي  اإلسـراع  إلـى  اإللكترونيـة  التجـارة 
للتجـارة اإللكترونيـة عبـر الحدود، وهو ما سيسـعى المسـتثمرون 
البريديـون إلـى تحقيقـه مـن خـالل مراكـز التجـارة اإللكترونيـة 
الماديـة المربوطـة بمنصـات التجـارة اإللكترونيـة علـى اإلنترنت 
عبـر مجموعـة مـن المعاييـر وأدوات تكنولوجيـا المعلومـات التي 

ابتكرهـا االتحـاد البريـدي العالمـي. 

القــدرة علــى المنافســة فــي ســوق التجــارة 
اإللكترونيــة اآلخــذة فــي االزدهــار

مـع اسـتمرار نمـو التجـارة اإللكترونيـة خـالل السـنوات القادمة، 
ينبغـي أن تسـتمر المؤسسـات البريديـة فـي أداء دور محـوري 
فـي سـوق التجـارة اإللكترونيـة مـن خالل االسـتفادة مـن كفاءاتها 
احتـالل  أجـل  مـن  البريديـون  المسـتثمرون  ويحتـاج  األساسـية. 
هـذه المكانـة إلـى المضـي فـي تحسـين عملياتهـم الحاليـة وتعزيز 
الكفـاءة التشـغيلية فـي عمليـات الفـرز والنقـل والسـحب والتوزيع 

ووظائـف دعـم األعمـال التـي عـادة مـا ال تحظـى باالهتمـام.
 McKinsey & Company وتقترح الدراسة التي أنجزتها شركة
تصل  بنسبة  اإلجمالية  التكاليف  لخفض  رئيسية  مبادرات  سبع 
بالنسبة إلى العديد من  إلى 20٪.16 وأكثر هذه المبادرات تأثيراً 
الجهات الفاعلة هي اعتماد طرائق تكامل اإلنتاج المتقدمة واعتماد 
التخطيط  وأتمتة  التحليالت  على  والقائم  المرن  الموارد  تخطيط 

التشغيلي وأنشطة الدعم بنسبة تصل إلى ٪50.
األجـل  إلـى خطـة طويلـة  أيضـاً  البريديـة  المؤسسـات  وتحتـاج 
لترسـيخ اإلمكانيـات اإلضافية المطلوبة للمشـاركة فـي نمو قطاع 
الطـرود المسـتمر. وتحتـاج الخطـة الطويلـة األجـل لإلجابـة على 

ثالثـة أسـئلة رئيسـية هـي:
مـا هـو حجم اإلمكانيات المطلوبـة )وفي أي مجال( لاللتزام 
المتطـورة  اإلنترنـت  علـى  التجزئـة  تجـار  باسـتراتيجيات 

لتحضيـر الطلبيـات وتلبيـة التطلعـات مـن حيـث الخدمـة؟
ما هي تكنولوجيا األتمتة السليمة بالنسبة إلى المنتجات؟

كيـف يمكـن دمـج اإلمكانيـات اإلضافيـة بشـكل أفضـل مـن 
أجـل حمايـة اقتصاديـات الشـبكة المشـتركة؟

www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/us/en/ecommerce-study/2018-global-ecommerce-study-overview.pdf
The endgame for postal networks: How to win in the age of e-commerce. McKinsey 2019 www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Travel%20Transport%20
and%20Logistics/Our%20Insights/The%20endgame%20for%20postal%20networks%20How%20to%20win%20in%20the%20age%20of%20e%20commerce/The-Endgame-for-
Postal-Networks.ashx

المرجع نفسه.
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وتضيـف الدراسـة أنـه بالنظـر إلـى أن 75٪ تقريباً من مشـاكل 
النوعيـة المتعلقـة بسـرعة التوزيع في الشـبكات البريدية الحالية 
هي مشـاكل هيكلية، فإن االسـتثمارات االسـتراتيجية في الشبكة 
تتيـح فرصـة فريـدة ليـس فقـط مـن أجل تهيئـة بيئة تعـزز النمو 
وتحسـن أسـس التكاليـف التشـغيلية، ولكـن أيضاً لتحقيـق تغيير 
حقيقـي فـي عـروض الخدمـة. وهكـذا، تسـتثمر أبـرز الجهـات 

الفاعلـة باسـتمرار مليـارات الدوالرات في شـبكاتها. 
ويمكـن أن تواصـل المؤسسـات البريديـة أداء دور جوهري في 
العديـد مـن مجاالت سـوق التجارة اإللكترونيـة، إذ يمكنها تقديم 
حلـول التوزيـع والخدمـات اللوجسـتية وخدمـات الدفـع ويمكنها 
إقامـــة شــــراكات لتقديـم حلول للتجـــارة اإللكترونيـة بنطاقها 

الواسـع تماشـياً مع متطلبات كل سـوق من أسـواقها. 

لمــاذا تدخــل المؤسســات البريديــة ســوق 
التجــارة اإللكترونيــة

تعـزز المؤسسـات البريدية التجـارة اإللكترونيـة وتضيف ميزة 
تنافسـية فريـدة بفضـل تطبيـق اسـتراتيجيات التنويـع. ويوضـح 
تقريـر االقتصـاد الرقمـي الـذي أعـده االتحـاد البريـدي العالمي 
أيضـاً أن المؤسسـات البريديـة تنشـئ سـوقاً محتملـة للتجـارة 
اإللكترونيـة مـن خالل التنويع.17 كما تظل المؤسسـات البريدية 
قـادرة علـى المنافسـة فـي سـوق التجـارة اإللكترونيـة المتنامـي 
ويعـرض  وتعزيزهـا.  األساسـية  األعمـال  حمايـة  خـالل  مـن 
الجـدول الـوارد أدنـاه النسـبة الكبيـرة مـن المؤسسـات البريديـة 

التـي تتبنـى هـذه اآلراء، أي أكثـر مـن نصـف المجيبيـن:

نسبة المؤسسات البريديةاألسباب
االستفادة من 

القدرات
صنَّف 83٪ من المستثمرين المعيَّنين 
البريدية  المؤسسات  في عام 2017 
كمقدم خدمة موثوق )مقابل 72٪ في 

عام 2015(
يستفيد 69٪ من المؤسسات البريدية من 
تآزر الجهود بين الخدمات اإللكترونية 

وأنشطتها األخرى على اإلنترنت
يرغـب 69٪ مـن المؤسسـات البريديـة التنويع

فـي أن تسـاعد الخدمـات الرقميـة علـى 
تحقيـق إيـرادات جديـدة مـن الخدمـات 
اإللكترونيـة البريديـة مـن أجل تعويض 
معظـم انخفاضـات اإليـرادات المحققـة 

مـن البريـد )المحتملـة( أو كاملهـا
حماية األعمال 

األساسية وتعزيزها
يرغـب 82٪ مـن المؤسسـات البريديـة 
فـي اسـتغالل أكبـر حصـة ممكنـة مـن 

لسوق ا
يسـتجيب 64٪ من المؤسسات البريدية 

للتهديدات الناجمة عن المنافسـة
يرغـب 70٪ مـن المؤسسـات البريديـة 
األطـراف  قبـل  السـوق  دخـول  فـي 

لمنافسـة ا

مــا هــي العقبــات الرئيســية التــي تعتــرض 
ــل ســوق  ــي تدخ ــة الت ــات البريدي المؤسس

ــة التجــارة اإللكتروني
يشـكل كبـار المنافسـين تهديـداً كبيـراً للمسـتثمرين البريدييـن، 
شـأنهم فـي ذلـك شـأن التكنولوجيـا الرقميـة التي ال تنفـك تتغير. 
التـي أجراهـا االتحـاد البريـدي  وقـد حـددت أحـدث األبحـاث 
العالمـي العقبـات الخمـس األولـى التـي تواجـه تنفيـذ الخدمـات 

الرقميـة البريديـة مـن أجـل دعـم التجـارة اإللكترونيـة.18

ويواجـه أكثـر مـن نصـف المؤسسـات البريديـة علـى الصعيـد 
العالمـي التحديـات التاليـة:

قيــود المـــوارد التـي تحــد مـن االنتشـار الكامـل للخـدمـات 
اإللكترونيــة البريدية؛

الوقت المستغرق لالنتقال إلى الثقافة الرقمية؛
قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛

نقص الخبرات الداخلية لتطوير الخدمات اإللكترونية.

ويمكـن أن تواصـل المؤســسات البريديــة أداء 
دور جوهـري فــي العـديــد مـن مجاالت ســوق 
التجـارة اإللكترونيــة، إذ يمكنـها تقديـم حلــول 
التوزيـــع والخدمـــات اللوجســـتية وخدمـــات 
الدفـع ويمكنها إقامــــة شراكات لتقـديم حلـول 
للتجارة اإللكترونية بنطاقها الواســـع تماشـــياً 

مع متطلبات كل ســـوق من أســـواقها.

منشور االتحاد البريدي العالمي لعام 2019 بعنوان “االقتصاد الرقمي واألنشطة البريدية الرقمية - مشهد عالمي”.
المرجع نفسه.
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 دليل االتحاد البريدي العالمي المخصص للتجارة اإللكترونية26

وحددت التحديات الخمسة التي تواجه أكثر من نصف المؤسسات 
البريدية في كل منطقة على النحو التالي:

العقبات المنطقة

شح المواردأفريقيا
نقص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

االنتقال الضروري إلى الثقافة الرقمية
لتطويـر  الضرورييـن  الخبـراء  إلـى  االفتقـار 

اإللكترونيـة الخدمـات 
البريدية  اإللكترونية  للخدمات  الزبائن  اعتماد 

بشكل أبطأ من المتوقع

الخدمـات المنطقة العربية نطـاق  مـن  يحـد  قانونـي  إطـار 
نيـة   و لكتر إل ا

نمـاذج أعمال متاحة محدودة واسـتخدام التجار 
علـى اإلنترنت لشـبكات التوزيع الخاصة بهم

اعتمـاد الزبائـن للخدمات اإللكترونيـة البريدية 
بشـكل أبطأ مـن المتوقع

مصـادر اسـتثمار غيـر كافيـة لنشـر الخدمـات 
اإللكترونيـة نشـراً كامـالً

لتطويـر  الضرورييـن  الخبـراء  إلـى  االفتقـار 
اإللكترونيـة الخدمـات 

والمحيـط  آسـيا 
ئ د لهـا ا

مصادر استثمار غير كافية
التخليص الجمركي

قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
اعتمـاد الزبائـن للخدمات اإللكترونيـة البريدية 

بشـكل أبطأ مـن المتوقع
لتطويـر  الضرورييـن  الخبـراء  إلـى  االفتقـار 

اإللكترونيـة الخدمـات 

ورابطـة  أوروبـا 
المسـتقلة الـدول 

االنتقال الضروري إلى الثقافة الرقمية
نقـص التدريـب الموجـه لتحسـين مسـتوى أداء 

لموظفين  ا
الكامـل  النشـر  التـي تحـد مـن  المـوارد  قيـود 

للخدمـات 
إطار قانوني ُمقيَّد

الخدمـات  أمـام  الجمركـي  التخليـص  حاجـز 
البريـدي القطـاع  وتنميـة  اإللكترونيـة 

الوقت المستغرق لالنتقال إلى الثقافة الرقميةالبلدان الصناعية
اعتمـاد الزبائـن للخدمات اإللكترونيـة البريدية 

بشـكل أبطأ مـن المتوقع
الالتينيـة  أمريـكا 

لكاريبـي  وا
نقص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

موارد استثمار غير كافية
فترة انتقالية طويلة نحو الثقافة الرقمية

التخليص الجمركي
لشـبكات  اإلنترنـت  علـى  التجـار  اسـتخدام 

بهـم الخاصـة  التوزيـع 

كبـار منافســي المؤسـســات البريديـة فــي 
مجـال التجـارة اإللكترونيـة

يعـد فهـم التحديـات الداخليـة والخارجية مسـألة حاسـمة بالنسـبة 
إلى المؤسسـات البريدية من أجل أن تظل قادرة على المنافسـة. 
ويلـزم أن يضحى المسـتثمرون البريديون جهات فاعلة منافسـة 
فـي سـوق الطـرود إذا أرادوا الحفـاظ علـى األعمـال األساسـية 

وتقديـم الخدمـات الشـمولية بأكثـر الطرائق وفراً. 

ويتزايـــد تركيــــز ســــوق التجزئـــــة علــــــى 
ـــة التجـــارة  ـــح اآلن عمالق ـــد أصب ـــت. وق اإلنترن
 JD.comو Alibabaو Amazon اإللكترونيـــة
يمثلـــــون وحـــــدهم حوالي 40٪ مـن مجمــوع 
بائعـــي التجزئـــة علـــى اإلنترنـــت ويهيمنـــون 
علــى ســبع مــن أكبــر 10 أســـواق للتجـــارة 

ـــم. ـــي العال ـــة ف اإللكتروني
ويحتل نظراؤهم في معظم األسواق المتبقية المكانة نفسها، بما 
في ذلك شركة Flipkart في الهند وشركة eBay في جمهورية 
كوريا. ويظل االتحاد الروسـي هو الجهة الوحيدة التي لم تكشف 

بعد عن الطرف المهيمن على السوق.19 
وتـرد فيمـا يلي أكبر شـركات التجارة اإللكترونية على مسـتوى 

العالم:
شركة Amazon أكبر شركة للتجـــارة اإللكترونيـــة بإيرادات 
تصل إلى 180 مليار دوالر أمريكي تقريباً. وهي تعمل بنسق 
أسواقها  في  بها  الخاصة  التوزيع  شبكة  إنشاء  على  سريع 

الرئيسية.
شركة JD.com هي أكبر مقدم لخدمات التجارة اإللكترونية في 
الصين ولها أكثر من 300 مليون زبون نشط. وقد تجاوزت 
إيراداتها 55 مليــار دوالر أمريكــي فـــي عـــام 2017. وتقوم 

الشركة بتطوير حلول توزيع مبتكرة وبتعزيز تجربة الزبائن.
يمكن اعتبار شركة Alibaba بمثابة ميسر للتجارة اإللكترونية 
نظراً للطريقة التي تعتمدها في جمع التجـــار والمــستهلكين من 
خالل نظامها البيئي المتطور للغاية، حيث تقدم خدمات الدفع 

والخدمات المالية من أجل تعزيز التجارة. 
شـركة eBay: أنشـئ موقـع eBay كموقـع للمـزادات العلنيـة 
المشـترين والبائعيـن. وقـد  بيـن  الجمـع  علـى اإلنترنـت بغيـة 
تأســســت شــركة eBay فــي المقــام األول فـي شــكل شــركة 
للتجـارة اإللكترونيـة مـن المسـتهلك إلـى المسـتهلك. وفـي حين 
ال تـزال هذه الشـركة تنظـم مزادات للبضائع المسـتخدمة، فإنها 

تبيـع كذلـك حاليـاً سـلعاً جديـدة وفقـاً للنمـط التقليدي.

www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Travel%20Transport%20and%20Logistics/Our%20Insights/The%20endgame%20for%20postal%20networks%20
How%20to%20win%20in%20the%20age%20of%20e%20commerce/The-Endgame-for-Postal-Networks.ashx
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تعــرض شـــركة Rakuten طائفـــة مــن األجـهزة اإللكترونية 
وخدمات اإلنترنت، حيث تمثل المنصة Rakuten Ichiba أكبر 
هذه  تعد  ذلك،  ومع  اليابان.  في  اإللكترونية  للتجارة  منصة 
إذ  اإللكترونية،  للتجارة  بكثير من مجرد شركة  أكثر  الشركة 
أنها تمثل شركة رقمية حقيقية تقدم طائفة واسعة من الخدمات.

تعد شركة B2W ومقرها في البرازيل واحدة من أكبر منصات 
التجارة اإللكترونية في أمريكا الالتينية. وقد نشأت هذه الشركة 
 ،Submarino.comو Americanas.com نتيجة الندماج شركتَي
أمريكي  مليار دوالر  البالغة 2.1  لعام 2017  إيراداتها  وتعادل 

نصف سوق التجارة اإللكترونية في البرازيل.
تأسست شركة Zalando في برلين عام 2008، وهي توفر 
اإلنترنت.  شبكة  على  المنتجات  من  طائفة  لبيع  شامالً  متجراً 
أنحاء  جميع  في  بلداً   15 من  أكثر  في  اآلن  الشركة  وتعمل 
أوروبا، وقد حققت إيرادات تجاوزت 5 مليارات دوالر أمريكي 

في عام 2017. 
منطقة   785 في  للتنقل  كخدمة  عملها   Uber شركة  بدأت 
حضرية حول العالم، ولكنها تقدم اآلن خدمات سيارات األجرة 
وتوصيل الطعام وتقاسم وسيلة النقل وغير ذلك من الخدمات 

القائمة على أجهزة االتصال المحمولة.
بـدأت شـركة Flipkart التـي تأسسـت عـام 2007 فـي الهنـد 
عملهـا فـي بيـع الكتـب على شـبكة اإلنترنـت. وقـد نجحت على 
إثـر انتقالهـا بسـرعة لمنتجـات أخـرى فـي بيـع أكثـر مـن ٪51 
مـن إجمالـي الهواتـف الذكيـة فـي الهنـد فـي عـام 2017. وفـي 
عـام 2018، اشـترت شـركة Walmart حصـة مسـيطرة مـن 

الشـركة بنسـبة 77٪ مقابـل 16 مليـار دوالر أمريكـي.
تتخصـص شـركة Yandex فـي المنتجـات والخدمـات المتعلقة 
باإلنترنـت، بمـا فـي ذلـك محـركات البحـث والتصفـح والنقـل 
والتجـارة اإللكترونيـة. وفـي عـام 2018، قامت بدمـج أعمالها 
أيضـاً  وبـدأت   Uber شـركة  مـع   Yandex NV شـركة  فـي 

بتجربـة المركبـات الذاتيـة القيـادة.

وتطرح هذه الشركات المتنافسة في كثير من الحاالت مجموعة 
من الفرص والتهديدات أمام المستثمرين البريديين. حيث تمثل 
فرصاً ما دامت تسعى إلى تعزيز البيع بالتجزئة على اإلنترنت، 
األمر الذي يتطلب التوزيع المادي للبعائث على المشترين على 
اإلنترنت. ومع ذلك، تطرح هذه الشركات أيضاً تهديدات أمام 
المستثمرين المعيَّنين ألن العديد منها يشارك كذلك في زعزعة 
أساليب العمل التقليدية والبحث عــن طرائــق لتقديم حلول بديلة 

للتوزيع.

ـــع  ـــن وض ـــتثمرين البريديي ـــى المس ـــب عل ويج
هـــذه اإلشـــارات التحذيريـــة نصـــب أعينهـــم. 
فرغـــم ســـعي عمالقـــة التجـــارة اإللكترونيـــة 
ــرة  ــبة كبيـ ــة نسـ ــوات لتلبيـ ــاذ خطـ ــى اتخـ إلـ
ـــى  ـــتية عل ـــم اللوجس ـــن احتياجاته ـــدة م ومتزاي
الصعيـــد الداخلـــي، فإنهـــا تمهـــد لالســـتحواذ 

علـــى حصـــة أكبـــر مـــن الســـوق.
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الجدول 3-1: أحداث التتبع اإللزامية- سلسلة القيمة المادية
أين؟عناصر البياناتالوصفالحدث  
EMAتحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته | اإليداع/التجميع

ف هوية مكتب المصدر  معّرِ
مكتب البريد

EMB الورود إلى مكتب تبادل
البريد الصادر

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته | 
ف هوية مكتب المصد  معّرِ

مكتب التبادل
)المصدر(

EMC مغادرة مكتب تبادل البريد
الصادر

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته | 
ف هوية مكتب المصد  معّرِ

مكتب التبادل
)المصدر(

EMD الوصول إلى مكتب تبادل
البريد الوارد 

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته | 
ف هوية مكتب المصد  معّرِ

مكتب التبادل
)المصدر(

EDB عرض البعائث على
الجمارك عند االستيراد

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته | 
ف هوية مكتب المصد  معّرِ

مكتب التبادل 
)المقصد- منطقة 

الجمارك(
EDC بعائث أعادتها الجمارك

عند االستيراد 
تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |

ف هوية نقطة جمارك اإلعادة  معّرِ
مكتب التبادل 

)المقصد- منطقة 
الجمارك

EDE بعائث احتجزتها الجمارك
عند االستيراد

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
االستالم - مكتب التبادل |  سبب احتجاز البعيثة لدى الجمارك  

عند االستيراد

مكتب التبادل 
)المقصد- منطقة 

الجمارك
EMF مغادرة مكتب تبادل البريد

الوارد
تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |

الوارد - مكتب التبادل
مكتب التبادل

EDD وصول البعيثة إلى مركز
الفرز

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
ف هوية مكتب التوزيع  معّرِ

مركز الفرز

EDE مغادرة البعيثة مركز
الفرز

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
ف هوية مكتب التوزيع  معّرِ

مركز الفرز

EMG الوصول إلى مكتب
التوزيع

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
ف هوية مكتب التوزيع  معّرِ

مكتب البريد

EDG مغادرة البعيثة لمكتب
التوزيع لتوزيعها المادي

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
ف هوية مكتب التوزيع  معّرِ

مكتب البريد

EDH وصول البعيثة إلى مركز
التجميع لتوزيعها

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
ف هوية مركز التجميع  معّرِ

الصناديق

EMIتحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |التوزيع النهائي
ف هوية مكتب التوزيع  معّرِ

مكتب البريد/محل 
اإلقامة

EMH محاولة توزيع/محاولة
توزيع فاشلة  

تحديد هوية البعيثة | بلد المقصد | تاريخ الحدث وساعته |
ف هوية مركز التجميع  معّرِ

محل اإلقامة

ITMATT .تتضمن هذه الرسالة اإلقرارات الجمركية اإللكترونية المتبادلة بين المستثمرين البريديين
CUSITM/
CUSRSP

تتضمن هتان الرسالتان اإلقرارات الجمركية اإللكترونية التي يرسلها المستثمرون البريديون إلى السلطات الجمركية والرد الذي ترسله 
السلطات الجمركية إلى المؤسسات البريدية.

سلسلة قيمة التجارة اإللكترونية

سلسلة القيمة المادية للتجارة اإللكترونية
يعرض الجدول الوارد أدناه الدورة الكاملة لسلسلة قيمة التجارة اإللكترونية التي تشمل التدفقين المادي والرقمي لبيانات البعائث 
ولعمليات الدفع. وتُعدُّ عملية التبادل اإللكتروني للمعلومات عملية إلزامية لتتبع بيانات البعائث وتحديد مكانها سلسلة قيمة التجارة 
اإللكترونية. ويتبادل المستثمرون المعيَّنون معلومات قبل اإلرسال ومعلومات استالم اإلرساليات طبقاً لنظام اتفاقية االتحاد البريدي 

العالمي.20 وهناك أيضاً أحداث تبادل بيانات إلزامية مع الزبائن، يوفرها المستثمرون المعيَّنون.
وفيما يخص خدمـات االتحــاد البريــدي العالمي المادية التي توفر خاصية التتبع كخاصية خدمة، ينبغي توفير معلومات التتبع وتحديد 

المكان التالية فيما يتعلق بالبعائث البريدية الصادرة والواردة.

www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesManualOfConventionEn.pdf 20
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الشكل 3-1: سلسلة القيمة المادية 
للتجارة اإللكترونية
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مــــع اسـتمرار نمــــو التجارة اإللكترونيـة خـالل 
السنوات القادمـة، ينبغي أن تسـتمر المؤسـســات 
البـريـديــة فــي أداء دور محــوري فــي ســوق 
التجـــارة اإللكترونيـــة من خالل االســـتفادة من 

كفاءاتها األساســـية.

سلسلة القيمة الرقمية للتجارة اإللكترونية
تبدأ سلسلة القيمة الرقمية للتجارة اإللكترونية، التي تركز على أنشطة المتسوقين على اإلنترنت، بعملية البحث في متجر إلكتروني. 
والتسوق في المتاجر اإللكترونية هو عملية يقتني من خاللها الزبائن بضائَع وخدمات مباشرة من بائع على شبكة اإلنترنت دون خدمة 

وسيطة. وبوسع المتسوقين على اإلنترنت زيارة المتاجر اإللكترونية من منازلهم والتسوق وهم أمام حواسيبهم. 

ويعرض الجدول 3-2 سلسلـة قيمة التجارة اإللكترونيــة مـــن منظــور الزبائن. وتبدأ المرحلــة األولى من اللحظــة التي يقــوم فيها 
الزبون بزيارة متجر على اإلنترنت للبحث عن منتج. وعندما يختار الزبون المنتج، يوجه المتجر اإللكتروني طلب دفع للزبون. 

وعندما يؤدي الزبون عملية الدفع، تجري عملية تأكيد الدفع والتحقق منه. 

وبعد التحقق من عملية الدفع، يتم تنفيذ عملية الدفع وينشأ الطلب. وعندما يقدم الزبون طلباً، يرد مقدم الخدمة بأن يوجه له تأكيد طلب 
)بواسطة بريد إلكتروني مثالً(. 

ويحتوي تأكيد الطلب على معلومـات هامــة بالنسبـة إلى الزبـــون، بما في ذلك معلومات عن الطلب وتواريخ الشحن المقدرة.  ويوفر 
للزبون رقم تتبع، يمكنه استخدامه للحصول على معلومات بخصوص عملية الشحن. 

وتتمثل آخر مرحلة في سلسلة قيمة التجارة اإللكترونيـة في نقل البعيثـة إلى مقصد التوزيع النهائي للزبون. ويجري تأكيد نجاح عملية 
التوزيع عند استالم الزبون البعيثة. وعادة ما تقتضي هذه العملية من الزبون تأكيد االستالم. 

الجدول 3-2: سلسلة القيمة الرقمية

كيف؟أين؟األحداث
على اإلنترنت - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكترونيالبحث

طلب دفع - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكترونيالدفع

إجراء الدفع - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكتروني )المصرف(تنفيذ عملية الدفع

استالم تأكيد - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكترونيإتمام عملية الدفع

تأكيد عملية الدفع - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكتروني الطلب

تأكيد الطلب- واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكتروني التأكيد

تأكيد الشحن - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكترونيالشحن

تأكيد التوزيع - واجهة برمجة التطبيقاتالمتجر اإللكتروني  التوزيع
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من المؤسسات البریدیة تقدم 
الخدمات المالیة

سواء بشكل مباشر أو بالشراكة مع 
المؤسسات المالیة األخرى

٪۹۱

من المستثمرین المعیَّنین 
صنَّف المؤسسات البریدیة 

كمقدم خدمة موثوق
في عام ۲۰۱۷ (مقابل ٪۷۲ 

في عام ۲۰۱٥(

٪۸۳

من المؤسسات 
البریدیة یرغب في 

دخول السوق 
قبل األطراف 

المنافسة

٪۷۰

من إجمالي البیع بالتجزئة سیكون على 
اإلنترنت بحلول عام ۲۰۳۰

وستفوق مبیعات التجزئة اإللكترونیة في نموھا 
مبیعات التجزئة المادیة بخمسة أضعاف في الفترة 

من عام ۲۰۱٦ إلى عام ۲۰۲۱

٪۳۰

ھو معدل النمو السنوي 
المتوقع

للسوق العالمیة للتجارة 
اإللكترونیة

٪۱۰

تریلیونات دوالر أمریكي
ھو مبلغ اإلیرادات 
المتوقع تحقیقھ من 

مبیعات التجزئة 
اإللكترونیة

٤٫۸۸
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العناصر الرئیسیة للتجارة اإللكترونیة

األمن

تبادل البیانات
الشكل 4-1: العناصر األساسية للتجارة اإللكترونية

ــطة  ــكال األنش ــن أش ــكل م ــة أي ش ــارة اإللكتروني ــمل التج تش
ــطة  ــك أنش ــي ذل ــا ف ــت بم ــى اإلنترن ــة عل ــة الجاري االقتصادي
إنتــاج المنتجــات والترويــج لهــا وبيعهــا وتوزيعهــا. ولفهــم 
ــه  ــة بوج ــات البريدي ــام المؤسس ــة أم ــرص المتاح ــد الف وتحدي
أفضــل، يجــب عــرض العناصــر الرئيســية للتجــارة اإللكترونية 
عرضــاً أكثــر تنظيمــاً وتفصيــالً. وينبغــي اعتبــار هــذه العناصر 
بوصفهــا جــزءاً مــن أي عمليــات تخطيــط وتنفيــذ تُجــرى فــي 
ــات: ــى ثــالث فئ ــة، وهــي تنقســم إل إطــار التجــارة اإللكتروني

ــات  ــة ببواب ــة: العناصــر المتعلق العناصــر الرئيســية الرقمي
التجــارة اإللكترونيــة، مــع مراعــاة األدوات التقنيــة والدعــم 
وإدارة المحتــوى وآليــات البحــث عــن المنتجــات والنمــاذج 

التجاريــة.
العناصــر الرئيســية لعمليــات الدفــع: العناصــر المتعلقــة 
بــأدوات الدفــع اإللكترونــي المتاحــة والنمــاذج التجاريــة.
ــية  ــات األساس ــمل الخدم ــة: تش ــية المادي ــر الرئيس العناص
ــاذج  ــذ والنم ــع والتنفي ــة بالشــحن والتوزي واألدوات المتعلق

ــة. التجاري

ــدُّ مركزيــة بالنســبة إلــى أي  وهنــاك أيضــاً مســائل متقاطعــة تُع
اســتراتيجية تجــارة إلكترونيــة. وتنقســم هــذه المســائل إلــى فئتين:
لتبــادل  المتاحــة  واألدوات  المعاييــر  البيانــات:  تبــادل 
البيانــات ذات الصلــة بالمنتجــات والرســوم والضرائــب 
بيــن  والزبائــن والطلبــات ومعلومــات أخــرى متبادلــة 

الجهــات الفاعلــة فــي التجــارة اإللكترونيــة.
األمــن: يعــد عنصــر األمــن عنصــراً رئيســياً فــي ضمــان 
الثقــة والحــد مــن عمليــات االحتيــال علــى مســتوى األبعــاد 

الثالثــة )الرقمــي والمــادي والمالــي )عمليــات الدفــع((.

ترد العناصر الرئيسية للتجارة اإللكترونية في الرسم التالي:
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تعتبــر بوابات التجـارة اإللكترونيـــة البريديـــة 
نقطـــة االتصــال االفتراضيــة الرئيسيـــة بيــن 

والمشترين. الباعة 
ومـن خالل هــذه البوابات، تعرف المتاجــر اإللكترونيــة نفسها 
للزبائـن وتتيـح معلومـات أساسـية عـن منتجاتهـا وخدماتها، بما 
فـي ذلـك األسـعار والشـحن وغيرهـا مـن المعلومـات التجاريـة 

األخـرى الضروريـة للـزوار لبدء المعاملـة وإتمامها.

بوابات التجارة اإللكترونية

متجــر منتجــات هــواة جمــع الطوابــع البريديــة 
والمنتجــات البريديــة علــى اإلنترنــت

لبيـع  إلكترونيـاً  متجـراً  تُنشـئ  أن  البريديـة  للمؤسسـة  يمكـن 
منتجاتهـا وخدمـات بريديـة إلكترونيـة. ويمكـن أن تسـاعد هـذه 
التجربـة المؤسسـات البريديـة علـى تقديـم المزيـد مـن خدمـات 

اإللكترونيـة.  التجـارة 
بديهـي  البريديـة هـي خيـار  الطوابـع  ومنتجـات هوايـة جمـع 

بريـدي.  إلكترونـي  لمتجـر 

بوابة التسوق البريدية على اإلنترنت )مركز تجاري(

أن  يمكـن  التـي  المنصـات  مـن  صنفـاً  التسـوق  مراكـز  تُعـد 
تسـتخدمها المؤسسـات البريديـة لتقديـم حلول وخدمـات التجارة 
اإللكترونية. وهي تسـمح للمنشـآت المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسـطة بعـرض منتجاتهـا وبيعهـا علـى اإلنترنـت. 
ويوفـر مركـز التسـوق خدمـات يسـيرة وآمنة من خـالل واجهة 
عـرض للمسـتخدمين تمتاز بأحـدث التكنولوجيـا وبروتوكوالت 
حمايـة المواقـع الشـبكية. ويمكـن للزبائـن الدخـول إلـى الموقـع 
والتسـجيل واالطـالع علـى قائمة المنتجـات والخدمـات المتاحة 

وإجـراء عمليات الشـراء. 
وتوفـر مراكـز التسـوق أيضـاً فـرص تجـارة إلكترونيـة، ليـس 
فقـط للمؤسسـات البريديـة، وإنمـا أيضـاً لرجـال األعمـال بمـا 
والخدمـات  المنتجـات  لعـرض  مثلـى  قنـاة  يُعتبـر  الموقـع  أن 
علـى أكبـر قاعـدة زبائـن محتملـة. وهـذا مـن شـأنه أن يزيد من 
عـدد الـزوار والمبيعـات ويمكـن رجـال األعمـال والمؤسسـات 

البريديـة كذلـك مـن جنـي إيـرادات وفيـرة.

)TURKISH POST( حالة: البريد التركي

توفر المؤسسة PTTEM، وهي مؤسسة فرعية تابعة لمؤسسة 
ودفع  المنتجات  القتناء  سوقاً  للزبائن   ،TURKISH POST
للمنشآت  أيضاً  وتسمح  بمقابل  الخدمات  وتعزيز  الضرائب 
الصغيرة والمتوسطة ببيع منتجاتها أو خدماتها. وعالوة على 
من  غيرها  شأن  شأنها   ،PTTEM المؤسسة  شرعت  ذلك، 
المؤسسات البريدية الوطنية، في تقديم خدمات إلى زبائن في 
بلدان أخرى عن طريق التجارة اإللكترونية عبر الحدود. وقد 
استهدفت المؤسسة PTTEM زبائن وتجار وشركاء بريديين 
محلياً وإقليمياً. وتتولى المؤسسة PTTEM تنفيذ العملية برمتها 
حتى  الدفع  وإجراء  وشرائه  المنتج  عن  البحث  مرحلة  من 
مكاتب  أو  التركي  البريد  مؤسسة  تتولى  حين  في  التوزيع، 
إلى  التوزيع  الباعة وعملية  القبول من  المحلية عملية  البريد 
الزبائن. وفضالً عن ذلك، عززت المؤسسة PTTEM خدماتها 
للحدود، وتنفيذ عمليات  العابرة  للتجارة  بتوفير منصة خدمة 
والء  وبرامج  وشركاء،  تجار  لفائدة  اإللكترونية  التجارة 
للتوزيع في محل اإلقامة والتجارة  لفائدة الشركاء وصناديق 
اإللكترونية للشركات وحلول الخدمات. وعالوة على أسواق 
المنتجات، قامت المؤسسة PTTEM بدمج عدة خدمات تقدمها 
الزبائن في منصة األسواق، من  إلى  التركي  البريد  مؤسسة 
قبيل خدمات نظام العبور السريع )نظام دفع رسوم الطرقات 
ضرائب/غرامات/تأمينات  دفع  وخدمة  اإلضافية،  السريعة( 

السيارات، وخدمة صناديق الطرود الذكية.

وتتولى المؤسسة PTTEM تطوير وإدارة تكنولوجيا وعمليات 
من البداية إلى النهاية لفائدة:

 ،epttavm.com المحلية  اإللكترونية  التجارة  سوق 
شهرياً  زائر  ماليين   10 على  يزيد  لما  توفر  التي 

منتجات يقدمها ما يزيد على 000 10 بائع؛
 Ready2Sale منصة سوق التجارة اإللكترونية عبر الحدود
البريديين مثل turkishsouq.com لفائدة  وأسواق الشركاء 
المؤسسة Qatar Post، وeshop.posta.ba لفائدة المؤسسة 

Bosnia and Herzegovina Post، وما إلى ذلك.

حالة: بريد أوروغواي

أنشأت المؤسسة CORREO URUGUAYO متجراً خاصاً بها 
لمنتجات هواية جمع الطوابع البريدية لبيع منتجاتها وخدمات 

بريدية إلكترونية على اإلنترنت.21 

 CORREOS حالة: المؤسسة

اإلسباني،  البريدي  المستثمر   ،CORREOS المؤسسة  تأوي 
في  المتخصصة   ”COMANDIA“ خدمة  هي  إنترنت  خدمة 
التجارة اإللكترونية، وإيواء مواقع اإلنترنت، واستراتيجيات 
في  األعمال  وتنمية  اإلنترنت  على  البيع  وأدوات  التسويق، 

األسواق العالمية.22  

العناصر الرقمية الرئيسية

متاجر إلكترونية في أسواق أطراف ثالثة
تُعد األسواق قنوات بيع فعالة تربط الباعة بالمشترين. والبيع في 
 Tmall أو eBay أو Amazon أكبر األسواق كأسواق شركات
الصغيرة  المنشآت  إلى  الوصول  يعزز  أن  شأنه  )الصين(، من 

والمتوسطة ويعزز سمعتها على الصعيدين الوطني والدولي.
وعالوة على ذلك، فهي تسمح للمستهلكين بالوصول، عبر الشبكة 

البريدية، إلى المنتجات من أي بلد كان ومن أي مكان كان.

www.stamps.uy.post/
www.comandia.com/blog/

21
22
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أيضـاً  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وتوفـر 
فرصـاً قيِّمـة لتكوين جماعـات ال يمكن وجودها 
فـي أي مـكان آخر. فهي تتيح تقاسـم محتويات 
مـن وراء الكواليـس علـى صفحتـك الشـخصية 
أو إنشـاء مجموعـة تشـاركك أعمالـك، ولذلـك 
ينبغـي الثنـاء على وسـائل التواصل االجتماعي 

علـى كل مـا هـي أهـل له.

 PTTEM المؤسسة  قامت  المنتجات،  أسواق  على  وعالوة 
بدمج عدة خدمات تقدمها مؤسسة البريد التركي إلى الزبائن 
السريع  العبور  نظام  خدمات  قبيل  من  األسواق،  منصة  في 
وخدمة  اإلضافية،  السريعة(  الطرقات  رسوم  دفع  )نظام 
صناديق  وخدمة  السيارات،  ضرائب/غرامات/تأمينات  دفع 

الطرود الذكية.
وقامت المؤسسة PTTEM، فضالً عن ذلك، بتطوير خدمات 
للباعة وللعالمات التجارية، كخدمات تنفيذ التجارة اإللكترونية 
وخدمة   CORPORATE FTS وخدمة  الوالء،  وبرامج 

التصدير اإللكترونية والتجارة اإللكترونية العابرة للحدود. 
وفي الختام، أصبحت المؤسسة PTTEM مقدم خدمات شاملة 
في  التركي  البريد  ولمؤسسة  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 

مجال التجارة اإللكترونية ولزبائن آخرين.

حالة: البريد السعودي 

يُعد المركز التجاري اإللكتروني منصة لتقديم حلول وخدمات 
المملكة  اإلنكليزية والعربية في  باللغتين  اإللكترونية  التجارة 
التي  والمنظمات  للشركات  يسمح  وهو  السعودية.  العربية 
العربية  المملكة  في  الخيرية  والمؤسسات  الربح  تستهدف 
السعودية بعرض منتجاتها وخدماتها وبيعها على اإلنترنت. 
المصنفة  المنتجات  على  باالطالع  للزبائن  يسمح  أنه  كما 
بحسب الفئة وبدفع أجرة مقتنياتهم )بواسطة بطاقة ائتمان أو 
المنتشرة في أنحاء  البريد السعودي  نقداً( في فروع مؤسسة 
البلد، ثم توزيع المواد المقتناة مباشرة إلى عناوين الزبائن عن 
طريق شبكة توزيع مؤسسة البريد السعودي. ويوفر المركز 
التجاري اإللكتروني خدمة زبائن على مدار 24 ساعة يومياً 
عن طريق مركز اتصال موحد )على الرقم 05590 9200( 
بالمركز  خاصة  اجتماعي  تواصل  وسائل  في  وحسابات 

 .FACEBOOKو TWITTER التجاري على موقعي

ومن شأن المراكز التجارية أن تؤدي دوراً أيضاً في الترويج 
البريد  مؤسسة  أنشأت  التقاليد:  على  والمحافظة  لإلدماج 
“سوق  تسمية  عليها  أطلقت  إضافية  فرعية  سوقاً  السعودي 
المرأة  تصنعها  التي  والمشغوالت  المنتجات  لعرض  القرية” 
بيديها وبيعها. وتمتاز هذه السوق بتصميمها التقليدي وبكونها 
تجمع المؤسسات الخيرية وجمعيات الحرف اليدوية معاً في 
مكان واحد مجاناً. وتسهر “سوق القرية” على دعم الحرفيين 
لبيع منتجاتهم على مدار  دائمة  لهم سوقاً  توفر  بأن  وأُسرهم 
الترويج  في  ذلك  على  عالوة  المنصة  هذه  وتسهم  السنة. 

للحرف التقليدية والمتميزة والمشغوالت اليدوية.23

األسواق اإللكترونية
الســـوق اإللكترونيـــة هـــي عبارة عـــن موقــع إلكتروني للتجــارة 
اإللكترونية يعرض معلومات عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها 
أطراف ثالثة متعددة، وحيث يتولى مستثمر السوق إدارة العمليات.

وتُعــد األســواق اإللكترونيــة منصات أســواق افتراضية على 
اإلنترنت يمكن للشركات التسجيل فيها بصفة مشترين أو بائعين 

إلجراء معامالت فيما بين الشركات على اإلنترنت.

وقــد ســاعد اســتخدام اإلنترنــت علــى التخلــص مــن الوســطاء 
فــي المعامــالت. واألســواق اإللكترونيــة هــي عبــارة علــى نظــم 
معلومــات قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت توفــر فرصــاً لمقدمــي 

الخدمــات وللمشــترين علــى حــد الســواء.
مختلف  بين  مقارنة  بإجراء  للمشترين  المنصات  هذه  وتسمح 
المنتجات والخدمات وفقاً لعناصر متنوعة مثل األداء والنوعية 
والســعر وما إلـى ذلك. ويمكـن للمشــترين الوصـول إلى طيـف 
الوصول  للبائعين  يمكن  كما  والخدمات،  المنتجات  من  واسع 
إلى زبائنهم بكل بساطة وبأقل تكلفة. وبوسع البائعين النفاذ إلى 
األسواق الجديدة والبحث عن زبائن جدد وزيادة المبيعات من 
خالل تعزيز القيمة لفائدة المشترين. وتنقسم األسواق اإللكترونية 

عموماً إلى أربعة أنواع:

األســـواق اإللكترونيــة المســـتقلة: هــي منصــة للمعــامالت 
وتكـون  ثالـث،  طـرف  يديرهـا  الشـركات  بيـن  فيمـا  الجاريـة 
ن. وعندمـا  مفتوحـة أمـام المشـترين والبائعيـن فـي قطـاع معيَـّ
يقوم طرف بالتسـجيل في منصة سـوق إلكترونية مسـتقلة، فإنه 

ن. يتلقـى عروضـاً مـن قطـاع معيَـّ
Alibaba -مثال

سـوق إلكترونية تركز على المشـترين: مجموعة من األشخاص 
لهـم االهتمامـات التجاريـة نفسـها تجتمـع لتهيئة بيئة اقتنـاء فعالة. 
ومـن شـأن ذلـك أن يمنح المشـترين قدرة تفاوضيـة كافية لالقتناء 
مـن مقـدم الخدمـة بالسـعر الـذي يرغبـون فيـه. ويمكـن لمقدمـي 
الخدمـات االسـتفادة أيضـاً مـن هذه السـوق ألنها توفر لهـم قاعدة 

زبائـن يمكنهـم أن يتقاسـموا معهم قوائـم منتجاتهم.
Amazon -مثال

سـوق إلكترونيـة تركـز علـى مقدمـي الخدمـات: يُعـرف هـذا 
النـوع مـن األسـواق أيضـاً باسـم دليـل مقدمـي الخدمـات. وهـي 
توفـر منصـة للبائعيـن للترويـج لمتاجرهـم مـن خـالل مختلـف 
وسـائل االتصـال، كمـا أنهـا تسـمح لمقدمي الخدمات باسـتهداف 

عـدد كبيـر مـن المشـترين المحتمليـن.
eBay -مثال

السوق اإللكترونية األفقية والعمودية:
ومقدمي  للبائعين  فيها  يمكن  األفقية:  اإللكترونية  السوق 
الخدمات من مختلف القطاعات أو المناطق التجمع وإجراء 

معامالت فيما بينهم.
السوق اإللكترونية العمودية: توفر نفاذاً قائماً على اإلنترنت 
لمختلف القطاعات ضمن صناعة محددة وفق طريقة هرمية.
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القنوات الترويجية

وسائل التواصل االجتماعي

تـؤدي وسـائل التواصـل االجتماعـي دوراً رئيسـياً فـي عمليـة 
التســـويق. فالزبائـن يبذلـون جهـوداً حثيثـــة فـــي البحـث عـن 
العالمـات التجاريـة التـي يريدون أو التي تهمهـم، في حين يلجأ 
عـدد متزايد من المسـتخدمين إلى وسـائل التواصـل االجتماعي 
للبحـث عـن منتجـات القتنائهـا أو التخـاذ قـرار بشـأن عمليـة 

الشراء.
وتوفـر وسـائل التواصـل االجتماعـي أيضاً فرصـاً قيَّمة لتكوين 
جماعـات ال يمكـن وجودهـا فـي أي مـكان آخـر. فهـي تتيـح 
تقاسـم محتويـات مـن وراء الكواليـس على صفحتك الشـخصية 
أو إنشـاء مجموعـة تشـاركك أعمالـك، ولذلك ينبغـي الثناء على 

وسـائل التواصـل االجتماعـي علـى كل مـا هـي أهـل له.
ويمكـن اسـتخدام منصـات وسـائل التواصـل االجتماعـي، مثـل 
Facebook و+Google وInstagram، مـن خـالل خاصيتهـا 
“تسـوق اآلن” )“Shop Now”( للبيـع علـى اإلنترنت. وتسـتخدم 
هـذه المنصـات واجهـات عـرض إلكترونـي محـددة تتـالءم مع 

الشـبكات االجتماعيـة الشـديدة التفاعل.
وباإلضافة إلى برامج التصفح اإللكتروني التقليدية المسـتخدمة 
علـى الحواسـيب المكتبيـة والحواسـيب المحمولـة، يمكـن إتاحة 
جميـع نمـاذج المتاجـر اإللكترونيـة هـذه للحواسـيب اللوحيـة أو 

الهواتـف الذكيـة أو أجهـزة التلفزيـون الرقمية.

التسويق المباشر 

ينطـوي التسـويق المباشـر على الدعاية مباشـرة لـدى مجموعة 
مـن المسـتهلكين. ويُعـد البريـد الدعائـي فئـة من فئات التسـويق 
المباشـر، تُرسـل في إطاره مواد مادية مباشرة إلى المستهلكين، 

أي مـواد دعائيـة ومطويات وفهارس.
ويســهم التســويق المباشــر فــي تعزيــز التعريــف بالمتاجــر 
اإللكترونيـة، وال سـيما إذا اصطحـب بمحتوى شـبكي وبأدوات 

دعائية علـى اإلنترنت.

التسويق عن طريق البريد اإللكتروني

يمكـن الوصـول إلى زبائن التجـارة اإللكترونيـة المحتملين ليس 
فقـط عـن طريـق البريـد التقليدي ولكـن أيضاً عن طريـق البريد 
مـن  البريـد اإللكترونـي شـكالً  يمثـل  أن  اإللكترونـي. ويمكـن 
أشـكال التسـويق المباشـر الفعالـة الكفيـل بالوصـول إلـى قوائـم 
الزبائـن المسـتهدفين الذيـن يختـارون فعـالً تلقـي معلومـات عن 

منتجـات أو خدمـات معيَّنـة.
وينبغـي أن يكـون البائعـون واعيـن بمسـألة الرسـائل اإللكترونيـة 
التطفليـة )الموزعــة علـى نطاق واســـع، الرســائل اإللكترونيــــة 
التطفليــة( التـي تعتبــر غيــر مشــروعــة وفقــاً لبعـض الــواليات 
القضائيـة. وعـالوة علـى المشـاكل القانونيـة واألخالقيـة، تتسـبب 
الرسـائل اإللكترونية التطفلية في تدمير سـمعة المتجر اإللكتروني.

ولذلـك، مـن األهميـة بمـكان النظـر فـي توفيـر حلـول لتأميـن 
 S52 البريـد اإللكترونـي. وقـد طـور المكتـب الدولـي المعيـار
لتأميـن البريـد اإللكترونـي. وبتوفيـر مسـتوى األمـن هـذا يزداد 
احتمـال قيـام الزبائـن المحتمليـن بالنقـر علـى الرابـط، ألن فيـه 
اإللكترونـي  بالبريـد  هـو  مـا  اإللكترونـي  البريـد  بـأن  ضمانـاً 

االحتيالـي. 

الدعاية على المواقع الشبكية

تنطوي الدعايـــة علـــى المواقـــع الشبكيـــة على ربط المتاجر 
اإللكترونيـة بمواقـع شـبكية أخرى لتعزيـز التعريف بها. وهناك 

عـدة طرائـق لتحقيق ذلك:
محـركات البحـث: يقـدر الخبـراء أن 70٪ مـن عمليات الشـراء 
إلكترونيـاً تنطـوي علـى عملية بحـث. وتعتبر محـركات البحث 
علـى اإلنترنـت وسـيلة عمليـة ليجـد المسـتخدمون ضالتهـم فـي 

خضـم المعلومـات المتاحـة علـى اإلنترنت.
الوصـالت الدعائيـة: تسـمح محركات البحث أيضـاً بالوصالت 
الدعائيـة، وال سـيما اإلعالنـات المتعلقـة بمفاتيـح البحـث التـي 
يدخلها المســـتخدمون. ويختــار المعلنـــون مجموعــة كلمــات 
مفاتيـح، وعندمـا يبـدأ شـخص عمليـة بحـث باسـتخدام كلمة من 
هـذه الكلمـات، يطلـق محـرك الوصلـة الدعائية إعالنـات تتعلق 
بتلـك الكلمـة. وتعتبـر هـذه الطريقـة طريقـة فعالـة وغيـر مكلفة 
ن ألن اإلعالنـات تكـون فـي هـذه الحالـة  للتسـويق لمنتـج معيَـّ
مرتبطـة ارتباطـاً مباشـراً بحاجات الزبون المحتمـل. ويقوم هذا 
النمـوذج مـن الدعايـة على مبـدأ “التكلفة مقابل النقـر”، فال يدفع 

تجـار التجزئـة إال النقـرات الناجحـة فـي اإلعالن.
المواقـع الشـبكية المقاِرنـة بيـن األسـعار: عـالوة علـى البحث 
عـن المنتجـات والمتاجـر التـي يرغـب فيهـا المسـتخدم، توفـر 
المواقـع الشـبكة المقاِرنـة بيـن األسـعار أداة لمقارنـة األسـعار 

ونوعيـة الخدمـة.
الالفتـات: تظهـر الالفتـات الدعائيـة عمومـاً فـي أعلـى أو أسـفل 
نمـاذج  اسـتخدام  أيضـاً  يمكـن  ولكـن  الشـبكي،  الموقـع  صفحـة 
أخـرى مـن قبيل الصفحات الخاللية والعناصـر المنبثقة الدعائية.
األسـواق اإللكترونيـة: هـي عبـارة عـن فضـاءات قائمـة علـى 
معـاً  لالتجـار  والبائعـون  المشـترون  فيهـا  يجتمـع  اإلنترنـت 

بطريقـة أكثـر فعاليـة وفـي بيئـة تنافسـية.

ضبط محركات البحث

تتمثـل عمليـة ضبط محركات البحث في ضبط موقعكم الشـبكي 
ليظهـر مـن األوائـل فـي نتائـج بحـث محـركات البحـث، ومـن 
ثـم يـزداد عـدد زوار موقعكـم الشـبكي مجانـاً. والقنـوات التـي 
تسـتفيد مـن عمليـة ضبط محـركات البحث هي المواقع الشـبكية 

والمدونـات ومخططـات الرسـوم البيانية. 
وتسـاعد عمليـة ضبـط محـركات البحـث علـى ضمـان قابليـة 
وصـول محـركات البحـث إلـى الموقـع الشـبكي وتعمـل علـى 
تعزيـز فـرص عثـور محـرك البحـث علـى الموقـع الشـبكي. 
وينبغـي للمؤسسـات البريديـة أن تسـعى سـعياً حثيثاً إلـى تعزيز 
مواقعها الشـبكية ألغراض محركات البحث، إذا أرادت تنشـيط 
حركتهـا وتنميـة عالمتهـا التجاريـة وبيـع المزيد مـن المنتجات.
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الشكل 4-2: السوق اإللكترونية البريدية

الدعاية بالدفع مقابل النقر
ــاذج التســويق  ــن نم ــاً م ــر نموذج ــل النق ــع مقاب ــة بالدف ــر الدعاي تعتب
ــى  ــر عل ــم النق ــا ت ــماً كلم ــون رس ــه المعلن ــن خالل ــع م ــي يدف الرقم
ــارات  ــة لشــراء الزي ــم. وهــي باألســاس طريق ــن إعالناته إعــالن م
لموقــع شــبكي معيَّــن، عوضــاً عــن محاولــة “كســب” هــذه الزيــارات 

ــاً بشــكل طبيعــي.  مجان
وتعتبــر الدعايــة عبــر محــركات البحــث أشــهر أشــكال الدعايــة بالدفــع 
مقابــل النقــر. وهــي تســمح للمعلنيــن بتقديــم عــروض إلدراج إعــالن 
مــا فــي وصــالت دعائيــة فــي محــرك بحــث مــا عندمــا يُدخــل شــخص 

مفتــاح بحــث يتعلــق بالخدمــات التــي يقدمــون. 
ــا:  ــان هم ــان يهْيمن ــر عمالق ــل النق ــع مقاب ــة بالدف ــم الدعاي ــي عال وف
ويســاعد   .Facebook/Instagram Adsو  Google Ads
ــون  ــن يبحث ــن بالمســتخدمين الذي ــط المعلني ــى رب Google Ads عل

ــاطهم.  ــال نش ــار مج ــي إط ــدرج ف ــات تن ــات أو خدم ــى منتج عل

النماذج التجارية الرقمية
بوابات التجارة اإللكترونية

المتاجر اإللكترونية البريدية

البريدية عالوة  المنتجات  التجاري مجموعة من  النموذج  هذا  يوفر 
على الطوابع البريدية والمواد التي يهتم بجمعها هواة الجمع. والمتجر 
المؤسسات  تُنشئه  اإلنترنت  على  متجر  هو  البريدي  اإللكتروني 
جمع  هواية  منتجات  اقتناء  من  البريديين  الزبائن  لتمكين  البريدية 
الطوابع البريدية عبر اإلنترنت. ويدفع المشترون مقابالً لما يقتنونه 

من منتجات وخدمات. 
المتاجر  شهدت  اإللكترونية،  التجارة  أنشطة  ازدهار  تواصل  ومع 
القليلة  السنوات  مستمراً خالل  نمواً  البريدية هي األخرى  اإللكترونية 
أجراها  التي  الرقمية  البريدية  االستقصائية  الدراسة  وبينت  الماضية. 
االتحاد البريدي العالمي في عام 2017 أن عدد المتاجر اإللكترونية 
البريدية عرف زيادة من نسبة 39٪ في عام 2012 إلى نسبة 53٪ في 
عام 2015، و59٪ في عام 2017، وما زال االتجاه ماٍض في الزيادة.

متاجر إلكترونية في أسواق أطراف ثالثة
يسمح هذا النموذج لجميع المؤسسات التجارية بإنشاء منصاتها اإللكترونية 
على اإلنترنت وإدارتها. ويتولى متجٌر إلكتروني مضيف إنشاء بنية متكاملة 
التوزيع  الدفع وخدمات  المنتجات ووسائل  بمعالجة جرد  للشركات  تسمح 

والدعاية وإدارة المبيعات.
البيئة  تهيئةَ  النموذج  هذا  توفر  التي  البريدية  المؤسسات  وتتولى 
التكنولوجية للمتجر اإللكتروني وتُدمج فيها كلياً خدمات التوزيع والدفع 
والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  المنشآت  وتعتبر  البريدية. 
فاعالً  عنصراً  تشكل  ألنها  هذا،  الخدمة  لنموذج  المرشحين  أفضل 

جديداً بخبرة قليلة في مجال التجارة اإللكترونية.  
وحتـى إن كانـت التكنولوجيـا مبسـطة، فمـا زالـت المسـاعدة الضرورية 
واجبـة فـي النمـوذج لمسـاعدة البائعين على إنشـاء متجرهـم اإللكتروني 
المضيف وتهيئته وتشغيله. وتُعــد هــذه المساعدة التقنية عنصراً رئيسياً 
لضمـان نجـاح النمـوذج التجـاري. وأمـا فيمـا يخـص األجرة، فقـد تجمع 
مـن الرسـوم الشـهرية أو نصـف السـنوية أو السـنوية المدفوعـة مقابـل 

الخدمـة المضيفة.

بوابة التسوق البريدية على اإلنترنت 
على  تجارية  مراكز  البريدية  المؤسسات  توفر  النموذج،  لهذا  وفقاً 
اإلنترنت للترويج للمنتجات وإليواء المتاجر اإللكترونية. وفي كنف هذا 
المتاجر في موقع شبكي واحد يشمل أدوات  العديد من  النموذج يجتمع 

بحث وترويج وبيع لسلع.

بنية  إلكترونية على  إلكتروني متاجَر  ويمكن أن يضيف مركٌز تجاري 
تكنولوجيا المعلومات الخاصة به، في إطار توسيع لنطاق نموذج مضيف 
المتاجر اإللكترونية. ومــن جهــة أخرى، يمكن أن يتولى مركز تجــاري 
عرض منتجات لمتاجر يستضيفها طرف آخر. ويوفر هذا النموذج فرص 

تجارة إلكترونية للمؤسسات البريدية وللتجار ورجال األعمال أيضاً. 

المواقع  بين  من  المعيَّنين  للمستثمرين  الشبكية  المواقع  تكون  ما  وعادة 
المراكز  إلى  الزوار  من  العديد  وتستقطب  بلدانهم،  في  شهرة  األكثر 
التجارية اإللكترونية. وبالنسبة إلى تجار التجزئة، تساعد المشاركة في 
المستهلكين ألن  ثقة  البريدية على تعزيز  التجارية اإللكترونية  المراكز 

سمعة المتاجر فيها تكون مرتبطة بسمعة المستثمر البريدي الجيدة.

ونموذج المركز التجاري اإللكتروني هو أول محاولة الستنساخ المتاجر 
التقليدية، على شبكة إنترنت. ويتمثل أكبر تحّدٍ في استقطاب المتسوقين 
على اإلنترنت. وفي أسواق التجارة اإللكترونية الناضجة، تشهد نماذج 
المراكز التجارية اإللكترونية تدهوراً. وفي هذه األسواق، ليست المراكز 
شبكة  على  االقتناء  حوافز  أهم  هي  ذاتها  حذ  في  اإللكترونية  التجارية 

إنترنت، بل هي البحث المفتوح ومقارنة المنتجات. 

ولذلك، تكون أفضل استراتيجية تعتمدها المراكز التجارية اإللكترونية هي 
تلك التي تنطوي على دمج خصائص البحث والمقارنة الخاصة بها في 
المواقع الشبكية الكبيرة المخصصة لهذه األنشطة. وهناك أدوات تعزيز 

ألغراض محركات البحث متاحة إلدارة المراكز التجارية اإللكترونية. 

الشبكية  المواقع  لدعم  أدوات  البائعين  دعم  بنية  تشمل  أن  ويمكن 
والهواتف، وحتى المساعدة الشخصية لكبار البائعين. وينبغي أن يغطي 
التوزيع  خدمات  أيضاً  وإنما  باإليواء  الخاصة  األدوات  فقط  ليس  الدعم 
وأساليب الدفع وإدارة العرض وخدمات ما بعد البيع والدعاية والبحث 
عن المنتجات ومقارنتها والمسائل اللوجستية. وقد تشمل األجرة رسوماً 

دورية وعموالت مقابل عمليات البيع واإلعالنات.

1 2 3

4 5

ربط المتجر 
اإللكتروني للبائع 
بخدمة الضمان 

البريدي

يختار المستهلك المنتجات يشتري المستهلك المنتجات 
ويدفع أجرة خدمة الضمان 

البريدية من خالل الرابط بين 
المتجر اإللكتروني وواجهة 
برمجة التطبيقات الخاصة 

بالمؤسسة البريدية

تتولى المؤسسة البريدية 
جمع البعائث من مخزن 

البائع ثم تسلمها إلى 
المستهلك

بعد تأكيد عملية التوزيع، 
تحّول المؤسسة البريدية 

األموال إلى البائع
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األسواق اإللكترونية 

نمـاذج  مـن  خصائـص  اإللكترونيـة  األسـواق  نمـوذج  يشـمل 
تجاريـة أخـرى. وتضـم السـوق اإللكترونيـة طيفـاً واسـعاً مـن 
المنتجـات التـي يعرضهـا أي بائـع. وتتولى هذه األسـواق أيضاً 
تلقـي المدفوعـات وتوزيـع الطلبـات وتوزيـع البعائـث وصرف 

األمـوال لفائـدة البائعيـن بعـد نجـاح عمليـة التوزيـع.
يكـون  اإللكترونـي،  التجـاري  المركـز  نمـوذج  إطـار  وفـي 
البائعـون مسـؤولين عـن المبيعـات. وأمـا فـي نمـوذج السـوق 
اإللكترونيـة، تتصـرف المؤسسـة البريديـة بوصفهـا طرفـاً ثالثاً 
موثوقـاً بـه، ومـن ثـم، تكـون مسـؤولة جزئيـاً عـن المبيعـات. 
وتقبـل المؤسسـة البريديـة أيضـاً مخاطـر االحتيال فـي عمليات 

الدفـع، ومـن ثـم، تمسـي مسـتثمر دفـع.
إن نموذج السـوق اإللكترونية نموذج معقد ويواجه منافسـة من 
مواقـع التجارة اإللكترونيـة العمالقة. وفي بعض البلدان، تكون 
 Amazonو eBay األسـواق اإللكترونيـة العمالقـة مـن قبيـل
وAlibaba راسـخة األقـدام. ولذلـك، يتعيـن علـى المؤسسـات 
البريديـة تقييـم أثـر هـذه األسـواق اإللكترونيـة وخطـر الدخـول 
فـي منافسـة مـع شـركات متخصصـة فـي التجـارة اإللكترونية. 
وتتمثـل االسـتراتيجية البديلـة فـي أن تـؤدي المؤسسـة البريديـة 
دور سـوق إلكترونية لألسـواق المتخصصة مثل سـوق الحرف 
اليدويـة. وهنـاك خيـار آخـر ينطـوي علـى عقـد شـراكات مـع 
أسـواق إلكترونيـة لتقديـم خدمـات لوجسـتية بريديـة وخدمـات 

توزيـع ودفـع، بـدالً مـن إنشـاء سـوق إلكترونيـة جديدة.

ومـن المهـم مراعـاة مخاطر عـدم اتباع اسـتراتيجيات وأنشـطة 
األسـواق اإللكترونيـة. فهـذه الشـركات تنـوي أن تصبـح مـن 
أشـرس المنافسـين للمؤسسـات البريديـة وهـي قـادرة على ذلك. 
إنشـاء  إلـى  الشـركات  هـذه  األخيـرة، عمـدت  السـنوات  وفـي 
منصـات تقـدم مـن خاللهـا لزبائنهـا طيفـاً واسـعاً مـن خدمـات 
والمدفوعـات  الشـبكية  المواقـع  إيـواء  اإللكترونيـة:  التجـارة 
اإللكترونيـة والدعايـة والخدمـات اللوجسـتية. وهـا هـي اليـوم 
تختبـر التوزيـع فـي الكيلومتـر األخيـر شـأنها فـي ذلـك شـأن 
علـى  تشـكل خطـراً  التحـوالت  هـذه  وكل   .Amazon شـركة
القطـاع البريـدي، ألنـه فـي هذه الحالة تنتقل سـلطة القـرار فيما 
يخـص عمليـة التوزيـع مـن المشـتري أو البائـع إلـى األسـواق 

العمالقـة. الممركـزة  اإللكترونيـة 

ويجب علـى المؤسـسات البريديـة أن تقـدم أفضل 
خدمـات توزيـع وأفضـل خدمـات لوجسـتية إلى 
األســواق اإللكترونيـــة لتشــجيعها على وقـف 
تطويــر خــدمات توزيـع خاصـــة بهـا. ويجـب 
أن تتمتـع المؤسسـات البريديـة بـروح االبتكار 
ألن األســـواق اإللكترونيـــة تعمـل حاليـاً علـى 
استكشـاف خيـارات توزيـع غيـر تقليديـة مـن 
قبيـل الطائــات بــدون طيار وتوزيـع المقتنيات 
مـن المـواد الغذائيـة والشـحن التعاونـي، ومـا 

إلـى ذلك.
وإذا قررت المؤسسات البريدية إنشاء سوق إلكترونية بريدية، 
فيوصى بأن تبدأ باعتماد أبسط النماذج: متجر إلكتروني خاص، 

واإليواء، وبوابات الدفع، والمراكز التجارية اإللكترونية.
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بوابات التجارة 
اإللكترونية/
الخصائص

المتاجر اإللكترونية 
البريدية

متاجر إلكترونية 
في أسواق أطراف 

ثالثة

بوابة التسوق 
البريدية على 

اإلنترنت

األسواق 
االفتراضية

وسائل التواصل 
االجتماعي

منخفضةمنخفضة جداًعاليةمنخفضةمنخفضةالتكلفة

منخفضةمنخفضةعاليةمتوسطةمتوسطةالمرونة

منخفضةمنخفضةمتوسطةمتوسطةمنخفضة-متوسطةدرجة التعقيد

قصيرة قصيرة طويلةقصيرة  قصيرة  مدة التركيب

االستثمارات 
الالزمة في 
تكنولوجيا 
المعلومات

شراء البرمجيات 
الحاسوبية وصيانتها

عقد للربط بشبكة 
اإلنترنت

تكنولوجيا المعلومات
تشغيل بيئة تكنولوجيا 

المعلومات

شراء البرمجيات 
الحاسوبية وصيانتها

تشغيل بيئة تكنولوجيا 
ً المعلومات جزئيا

شراء البرمجيات 
الحاسوبية وصيانتها

خدمات أمن 
تكنولوجيا المعلومات

تشغيل بيئة 
تكنولوجيا المعلومات

رسوم شهرية و/أو 
عمولة على كل معاملة

رسوم شهرية و/أو 
عمولة على كل معاملة

المستثمرون تنطبق على
البريديون

المتاجــر الكبيرة التي 
لها تجربة في التجارة 
اإللكترونيـــــة ولديها 
موظفــــون متدربون 

تدريباً جيداً

المستثمرون 
البريديون

المتاجـر المتوســـطة 
لـــديها  التـي  الحجـم 
مــــن  محـدود  عـدد 
ومـــوارد  الموظفيـن 
محـدودة، ولكن لديها 
معالجـة  علـى  قـدرة 
عمليـات وتكنولوجيـا 
اإللكترونيـة التجـارة 

المستثمرون 
البريديون 

الصغيــرة  الشــركات 
التــي  والمتوســــــطة 
خبــرة  لديهــا  ليــس 
ــا و/أو  فــي التكنولوجي
لديهــا مــوارد بشــرية/
مالية محــدودة، وعادة 
حديثــة  تكــون  مــا 
ســوق  فــي  العهــد 
اإللكترونيــة التجــارة 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة

يمكن لألفراد البيع على 
باســـــتخدام  اإلنتــرنت 

األسواق اإللكترونية
وعالمات  متاجر  وجود 
تجارية كبرى أيضاً في 

األسواق اإللكترونية

أي شركة

موجز عن النماذج التجارية

يُبيِّن الجدول الوارد أدناه مزايا ومساوئ كل نموذج من نماذج بوابات التجارة اإللكترونية:

الجدول 4-1: نماذج بوابة التجارة اإللكترونية

فـي  البريديـة  المؤسسـات  بهـا  تتمتـع  فرصـة  أسـنح  وتتمثـل 
تجـاوز خدمـات التوزيـع لتقـدم خدمـات لوجسـتية إلـى المتاجـر 
اإللكترونيـة وينبغـي توفيـر معلومات عـن العمليات اللوجسـتية 
التـي تنطـوي عليهـا عمليـات البيـع )قبـل وأثنـاء وبعـد( وينبغي 

دمـج هـذه المعلومـات فـي مواقـع شـبكية.
ويعنـي هـذا إتاحـة مكونـات إضافيـة وأدوات لحسـاب أسـعار 
الشـحن والنقـل والتتبـع وتحديـد المـكان لمقـدم خدمـة اإلنترنـت 
وشـركات أخرى إليواء المواقع الشـبكية. ويتيح القسـم المتعلق 

بتبـادل البيانـات أدنـاه تفاصيـل عـن عمليـة الدمج. 
كمـا يمكـن للمؤسسـات البريديـة إنشـاء بوابـة تجـارة إلكترونيـة 
البريديـة.  التوزيـع  لخدمـات  والمشـتري  البائـع  والء  لتعزيـز 
وعـالوة علـى هـذا، مـن شـأن إتاحـة خدمـات اإليـواء أو إنشـاء 
األسـواق اإللكترونية أن يسـهل دمج المنشـآت المتناهية الصغر 
والصغيـرة والمتوسـطة فـي التجـارة اإللكترونيـة. وتسـتفيد هذه 
األخيرة من التبسـيط التكنولوجي ومن خدمات منخفضة التكلفة 
ومـن تكامـل خدمـات التوزيـع والخدمـات اللوجسـتية وخدمـات 

الدفـع التـي تقدمهـا العالمـة التجاريـة البريديـة الموثوقة. 

متاجـر  إيـواء  خدمـات  البريديـة  المؤسسـات  تبـدأ  أن  ويمكـن 
التجـارة اإللكترونيـة ببنـاء متاجرها اإللكترونية لبيـع المنتجات 
والخدمـات البريديـة. وبعـد هـذه التجربـة، يمكـن توسـيع نطـاق 
منصـة الموقـع اإللكترونـي إلـى بائعيـن آخرين. وهـذه الفرصة 
هـي فرصـة جيـدة فـي األسـواق المحليـة، وال سـيما مـع وجـود 
المنشـآت  لفائـدة  متاحـة  اإللكترونيـة  لألسـواق  قليلـة  بدائـل 

المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة. 
وفـي أسـواق التجـارة اإللكترونيـة المتطـورة، يجـب أن تحـدد 
المؤسسـات البريديـة وتُقيـم النمـاذج التجاريـة الخاصـة بمقدمي 
خدمـــات إيـــواء المتاجــر واألســواق اإللكترونيــة اآلخريــن. 
وعند اتخــاذ قــرار اقتحام قطـاع اإليــواء يجب مراعــاة قــدرة 
المؤسسـة البريديـة علـى منافسـة الشـركات التـي لديهـا تجربـة 
راسـخة وخبـرة فـي الميدان. وهنـاك خيار آخر يتمثـل في إقامة 
شـراكات مـع شـركات اإليـواء لتفـادي منافسـة غيـر ضروريـة 
مـع جهـات فاعلة يمكن أن تكـون بالفعل زبائن للخدمة البريدية.
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الدفـع هـو أحـد أهـم مكونـات تنفيـذ أي نمـوذج مـن نمـاذج التجارة 
اإللكترونيـة. غيـر أنـه يظـل أحـد العناصـر األكثر تعقيـداً، ويعزى 
ذلـك أساسـاً إلـى الخصائـص األمنية التي يجب وضعهـا. وال تزال 
 Good Small Business Guide النصائـح التـي يقدمهـا الدليـل
)دليـل األعمـال التجاريـة الصغيرة الجيدة24 سـارية اليوم، رغم كل 
مـا تحقـق مـن تقدم علـى المسـتويين التنظيمـي والتقني وما شـهدته 

منصـات التجـارة اإللكترونيـة مـن ازدهار:

“قـــد يخشـــى المســـتهلكون تقديـــم معلومـــات 
عـــن بطاقـــة االئتمـــان وغيرهـــا مـــن المعلومـــات 
الشـــخصية علـــى اإلنترنـــت. ولعـــل الخطـــوة 
ــب  ــي كسـ ــق هـ ــب أن تحقـ ــي يجـ ــى التـ األولـ

ثقتهـــم.”

“ويعتبــر الغــش وتحمــل التكلفــة مــن المســائل 
المهمــة التــي يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً جمــاً فــي 

األعمــال التجاريــة علــى اإلنترنــت.”
وقـد ازداد مسـتوى الوعـي بأمن المعامـالت المالية والغرض منه 
فضـالً عـن تعقيـد عمليـات الدفـع فـي السـنوات القليلـة الماضيـة، 
وذلـك لالمتثـال للوائـح المصارف المركزيـة المختلفة في مختلف 
المناطـق والبلـدان. ويقصـد باألمـن أيضـاً تطبيـق معاييـر األمـن 

التقنـي للمعامـالت فـي حـد ذاتها لمنـع عمليـات االحتيال.
وهنـاك مجموعـة متنوعـة من أدوات الدفـع اإللكترونية المتاحة 
لممارسـي التجـارة اإللكترونيـة. وقـد عملـت رابطـات بطاقـات 
االئتمـان والجهـات التي تصدرها والمصـارف ومقدمو خدمات 
الدفـع اإللكترونـي )مقدمـو خدمـات الدفع عبر أجهـزة االتصال 
المحمولـة ومؤسسـات التكنولوجيـا الماليـة( والمسـتثمرون فـي 
مجـال تحويـل األمـوال والمسـتثمرون البريديـون علـى تحسـين 
وموثوقيتهـا  بالدفـع  الخاصـة  اإللكترونيـة  التطبيقـات  أمـن 

للتشـجيع علـى اعتمـاد التجـارة اإللكترونيـة.
ولقـد دأبـت المؤسسـات البريديـة منـذ نشـأتها علـى تقـدم خدمات 
اللوجسـتية األساسـية. ورغـم مـا  الخدمـات  إلـى جانـب  ماليـة 
مثـل  الضخمـة  المؤسسـات  مـن  منافسـة شرسـة  مـن  تواجهـه 
المؤسسـات  فـإن  وغيرهمـا،   Alibabaو  Amazon شـركتَي 
البريديـة ال تـزال تتمتـع بميـزة تنافسـية كبيرة حيـث إن معظمها 
يقـدم خدمـات الدفـع والتوزيع في كافة أنحـاء العالم، والتي يمكن 
االسـتفادة منهـا لتقديـم خدمـة التجـارة اإللكترونية كاملـة، ناهيك 
عـن القيمـة الجوهريـة المكتسـبة مـن السـمعة الطيبـة والعالمـة 

التجاريـة المتميـزة المرتبطـة بمعظـم المؤسسـات البريديـة.
التجـارة  خدمـات  مـن  متكامـل  تطويـر عـرض  الحاسـم  ومـن 
اإللكترونيـة البريدية لمسـاعدة المؤسسـات البريديـة على تعزيز 
مركزهـا والحفـاظ على أهميتها فـي مجال المتاجرة اإللكترونية.

بوابات الدفع اإللكترونية
يلـزم توفـر بوابـة دفع بغيـة إجراء الدفـع أثناء القيـام بمعامالت 
التجـارة اإللكترونيـة. وتعـد بوابات الدفع المنصة الوسـيطة بين 
المتجـر علـى اإلنترنـت وجهـة معالجة الدفـع التي تتلقـى المبلغ 

المدفـوع مـن الزبون وتحوله إلـى التاجر.
ويمكـن القـول باختصـار إن بوابـات الدفـع هـي المسـؤولة عـن 
اإلذن بالدفـع. وتُشـفر جميـع البيانـات المسـجلة وترسـل بشـكل 

آمـن بيـن الزبـون والتاجر.
أمـا جهـة معالجـة الدفـع فهـي الكيـان الـذي يعالـج طلـب الدفـع 
الـوارد مـن البوابـة وينفـذه - بخصم المبالغ الالزمة من حسـاب 
الزبـون وإيداعهـا فـي حسـاب التاجـر ثـم إخطـار بوابـة الدفـع 

بحالـة المعاملـة )أي بإنجازهـا أم فشـلها(.
وبوابـات الدفـع مكـون رئيسـي يتيـح إنجـاز معامـالت التجـارة 

اإللكترونيـة علـى اإلنترنـت.

طرائق الدفع اإللكتروني
الدفـع اإللكترونـي هـو عبـارة عن معاملـة مالية علـى اإلنترنت 
بيـن الزبـون والتاجر. ويتوقف اختيـار طريقة الدفع اإللكتروني 

عـادةً علـى عدة عوامل مـن بينها:
المخاطر المالية؛

المالءمة؛
الرسوم المطبقة على المعاملة؛

أسعار صرف العمالت األجنبية المطبقة؛
الحماية من االحتيال؛
إمكانية تتبع المعاملة.

بطاقات االئتمان/السحب

وأبسـطها  الدفـع  أشـيع طـرق  هـي  االئتمان/السـحب  بطاقـات 
فـي معامـالت التجـارة اإللكترونيـة. غيـر أن هـذا الخيـار بـات 
مكلفـاً بسـبب رسـوم المعامـالت، وال يـزال العديـد مـن الزبائن 
يتجنبونـه لعـدم ثقتهـم فـي هـذا النـوع مـن البطاقـات )أي تقديـم 

تفاصيـل البطاقـة لهويـة مجهولـة(.

بطاقات االئتمان/السحب االفتراضية

تـزداد شـعبية البطاقـات االفتراضية ألنه ال يمكـن تجاوز المبلغ 
المدفوع مسـبقاً عند إنشـاء بطاقة االئتمان/السـحب االفتراضية، 
ممـا يحـد مـن مخاطـر سـوء اسـتخدامها. وقـد تترتب علـى هذا 

النـوع مـن البطاقات تكاليـف إضافية.

العناصر الرئيسية للدفع
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البطاقات الذكية/البطاقات الرقاقة

تصـدر البطاقـات الذكية/الرقاقـة عـادة فـي شـكل بطاقـة بالسـتيكية 
تحتـوي علـى دائـرة متكاملـة تتضمـن المعلومات الشـخصية الخاصة 
الحسـاب  مـن  باألمـوال  الذكيـة  البطاقـة  تزويـد  ويمكـن  بالزبـون. 
ن هذه  المصرفـي للزبـون لتمكينـه مـن الشـراء علـى اإلنترنـت. وتمّكِ
الطريقـة، شـأنها شـأن بطاقـات االئتمان/السـحب االفتراضيـة، المالك 

مـن تعديـل المبلـغ المتـاح ومـن ثـم تقليـل مخاطـر االحتيـال وأثـره.

العمالت المشفرة

لقـد درس مسـتند تقنـي صـدر مؤخـراً عـن االتحـاد البريـدي العالمـي 
بشـأن اإلدمـاج المالـي البريـدي الحـاالت التـي يمكن أن تسـتخدم فيها 

المؤسسـات البريديـة العمالت المشـفرة.25

ويعكـف االتحـاد البريـدي العالمـي علـى دراسـة الـدور الـذي يمكـن 
أن تؤديـه تقنيـة سـجالت البيانـات الموزعـة وتقنيـة سـجالت البيانات 
المغلقـة والعمـالت المشـفرة فـي القطـاع البريـدي، كما يـدرس الدور 
مـن  البريديـة  المؤسسـات  تمكيـن  فـي  هـو وأعضـاؤه  يؤديـه  الـذي 
تقديـم الخدمـات بفعاليـة. ويتضـح أن بعـض المؤسسـات البريديـة في 
العالـم تضـرب المثـل بالفعـل علـى اسـتخدام تقنيات سـجالت البيانات 

الموزعـة أو تجربتهـا لتقديـم الخدمـات الماليـة واللوجسـتية.

واسـتناداً إلـى التجربـة الحاليـة، هناك ثـالث حاالت اسـتخدام محتملة 
تعتمـد علـى القـوة األساسـية الكامنـة فـي الشـبكة البريدية وتسـتند إلى 

العمـل الـذي تقـوم به المؤسسـات البريديـة حالياً:

حالة االستخدام 1: التحويل الداخلي المنخفض التكلفة والفوري؛
حالة االستخدام 2: إدارة مشاريع التحويالت النقدية المباشرة؛

حالة االستخدام 3: تسهيل التحويالت من الحكومة إلى الخواص.

الحافظة اإللكترونية

الحافظـة اإللكترونيـة )أو الحافظـة الرقميـة( هـي حسـاب آمن مدفوع 
مسـبقاً عبـر اإلنترنـت يسـمح للزبـون بتخزيـن الحافظـات المتعـددة. 
اإللكترونيـة.  بالحافظـة  للزبـون  المصرفـي  الحسـاب  ربـط  ويمكـن 
وتتطـور الحافظـات الرقميـة ليـس فقـط إلجـراء المعامـالت الماليـة 

األساسـية ولكـن أيضـاً لتوثيـق البيانـات الخاصـة بحاملهـا.

الدفع عبر أجهزة االتصال المحمولة/الخدمات المالية عبر 
أجهزة االتصال المحمولة/الحافظة اإللكترونية المحمولة

المدفوعـات عبـر أجهـزة االتصال المحمولـة هي المعامـالت التي تنفذ 
باسـتخدام جهـاز محمول كوسـيلة دفـع إلكتروني السـلكية. أما الحافظة 
اإللكترونيـة المحمولـة فهـي عبـارة عـن تطبيـق موصـول بالمعلومات 
المتاحـة علـى بطاقـة الزبـون، األمـر الـذي يسـهل إجـراء المدفوعـات 
الرقميـة. وقد انتشـرت حلول الدفع بواسـطة أجهـزة االتصال المحمولة 

فـي العديـد مـن البلـدان كوسـيلة لتحقيق اإلدمـاج المالي.

الدفع في مكاتب البريد

تقـدم بعـض المؤسسـات البريديـة الخدمات المصرفيـة وخدمات الدفع 
البريديـة فـي مكاتبهـا وعـن طريـق خدمـات البريـد. وتتسـم حلـول 
الدفـع هـذه، بالموثوقيـة ويمكـن الحصـول عليهـا علـى نطـاق واسـع. 
ويمكـن لخيـار الدفـع البريـدي الـذي أُنشـئ فـي إطار االتفـاق الخاص 
بخدمـات الدفـع البريديـة والمتـاح عبر الشـبكة العالمية للدفـع البريدي 
اإللكترونـي لالتحـاد البريـدي العالمـي )“WEPPN”( أن يتيـح بديـالً 
آمنـاً وموثوقـاً للتسـوق اإللكترونـي، ال سـيما في البلـدان التي ال تزال 
والبيانـات  الشـخصية  المعلومـات  تقديـم  األسـواق عـن  فيهـا  تحجـم 
الخاصـة ببطاقـات االئتمـان عبـر اإلنترنـت. وقبـل معالجـة عمليـة 
دفـع بريـدي تمـت إلنجـاز معاملـة تجاريـة إلكترونيـة، يجـب تقديـم 

معلومـات عـن الهويـة.

الدفع عند التوزيع

تمثـل إتاحـة خيـارات مختلفـة للدفـع عامالً لتحفيـز المبيعـات. ويعتبر 
خيـار الدفـع عنـد التوزيـع أحـد هـذه الخيـارات المرتبطـة بعمليـات 
الدفـع البريديـة، وغالبـاً مـا تقـدم المؤسسـات البريديـة خيـار التوزيـع 
مقابـل تأديـة القيمـة. وخيـر مثال على ذلـك الخدمـة المتداولة في كافة 

أنحـاء منطقـة رابطـة الدول المسـتقلة.

ويعـد خدمـات الدفـع عند التوزيع بالنسـبة إلـى الزبائن الذين يخشـون 
تقديـم بيانـات ماليـة علـى اإلنترنـت خيـاراً آمنـاً. وتعـد خدمـات الدفع 
عنـد التوزيـع بالنسـبة إلـى البائعيـن حلـوالً آمنة للدفـع إذ تنخفض فيها 

مخاطـر الغش.

ولتلبيـة طلبـات التجـارة اإللكترونيـة، يلـزم أن تكـون خدمـات الدفـع 
عنـد التوزيـع موثوقـة ورخيصـة وفعالـة ويلـزم أن تسـمح باسـتخدام 
وسـائل مختلفـة للدفـع. وتتطلـب هـذه الخدمـات أيضـاً إدمـاج تكنولوجيـا 

مناسـبة عبـر المواقـع اإللكترونيـة ومكاتـب البريـد.

حالة: البريد التونسي
لعـل أحـد األمثلـة الرائـدة علـى هـذا االسـتخدام هـو خدمـة الدينار 
اإللكترونـي "eDinar" التـي تقدمهـا مؤسسـة البريـد التونسـي، 
مدعومـة  رقميـة  محفظـة  علـى  الحصـول  لألفـراد  تتيـح  والتـي 
ببطاقـة ذكيـة ماديـة مسـبقة الدفـع دون الحاجـة إلـى فتـح حسـاب 
مصرفـي. وخدمـة الدينـار اإللكترونـي مرتبطـة بالعملـة الوطنيـة 
وتعمـل مثـل العمـالت الورقيـة الرقميـة. ويحظى البريد التونسـي 
بالتحكـم الكامـل فـي تـداول الدينـار اإللكتروني وإصـداره بغرض 
إدارة تـداول العمـالت ومنـع المعامـالت غيـر القانونيـة )البريـد 
التونسـي 2019(. وقـد عقـدت مؤسسـة البريـد التونسـي شـراكة 
مـع شـركة سويسـرية مـن شـركات التكنولوجيـا الماليـة فـي عـام 
2015 لتطبيـق تقنيـة سـجالت البيانـات المغلقـة التي نقلـت العملة 
الرقميـة الوطنيـة، الدينـار اإللكترونـي، إلـى منصـة جديـدة تدعى 
eDinar Plus. ولكـن نظـراً لإلطـار التنظيمـي المطبـق حاليـاً 
فـي البلـد، تُسـتخدم تقنية السـجالت المغلقـة األساسـية كآلية توثيق 
بـدالً مـن عملـة رقمية مشـفرة. ويتمثل االبتكار الرئيسـي في كون 
اسـتخدام "بروتوكـول المعامـالت المسـتوحى مـن تقنيـة سـجالت 
االفتراضيـة  المحافـظ  عكـس  علـى  يسـمح،  المغلقـة"  البيانـات 
خدمـات  مقدمـي  مختلـف  بيـن  المتبـادل  بالتشـغيل  األخـرى، 
االتصـاالت الالسـلكية مـن خـالل نظـام مشـترك واحـد لسـجالت 

البيانـات الموزعـة )شقشـوق، 2017(.
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وفـي حالـة المعامـالت الدولية، يمكن أن تشـمل خدمة الدفـع عند التوزيع 
أيضـاً جمـع الضرائب والرسـوم ممـا يضيف قيمة بالنسـبة إلى الزبائن.

وتعتبـر خدمـات الضمـان فرصـة أخـرى للمسـتثمرين البريدييـن. وفـي 
إطـار هـذه الخدمات، يدفع المشـتري قيمة السـلعة إلى مكتـب البريد الذي 

يحتفـظ بالمـال إلـى حيـن القيـام بالتوزيع.

خدمات الضمان

تقـدم خدمـات الضمـان حـالً آمنـاً للدفـع بحيـث تجمـع األمـوال وتحفظ ثم 
تدفـع لقـاء مـا يشـتريه الزبـون مـن سـلع علـى اإلنترنـت إلـى أن يتسـلم 
الطـرود الخاصـة بـه. وبهـذا تسـاهم هـذه الخدمـات فـي توسـيع نطـاق 
مدفوعـات التجـارة اإللكترونيـة مـن خـالل ربـط توزيـع المنتـج بعمليـة 

الدفع.

وحتـى تـزداد الثقـة فـي التجـارة اإللكترونيـة، يلجـأ إلـى خدمـة الضمـان 
التـي تكفـل عـدم تنفيـذ الدفـع حتـى يسـتلم الزبـون المنتـج ويقبلـه وتعمـل 
المؤسســات البريديـــة كوســـيط موثـــوق بــه فـي عمليــة الشـراء عبـر 
اإلنترنـت. وأمـا بالنسـبة إلـى المسـتهلكين، فتكفـل خدمة الضمـان توزيع 

السـلع إليهـم، فـي حيـن تكفـل دفـع األمـوال إلـى البائعيـن.

وكمـا هـو الوضـع بالنسـبة إلـى نمـوذج دفـع التجـارة اإللكترونيـة، يثيـر 
خطـر االحتيـال والمعالجـة السـريعة إللغـاء المشـتريات قلقاً كبيـراً. على 
المؤسسـة  الضمـان، ألن  نمـوذج  فـي  تعقيـداً  تـزداد  الجوانـب  هـذه  أن 
البريديـة تتولـى المسـؤولية مؤقتـاً عـن ممتلـكات كال الطرفيـن: المنتَـج 

الـذي يملكـه البائـع وأمـوال المشـتري.

وقـد وسـعت المؤسسـات البريديـة خدمات الضمان علـى الصعيد العالمي 
بغيــة تقديــم حلــول إضافيـــة إلدارة المخاطــر التي يمكن أن يتعــرض 
لهـا الزبائـن خــالل المعامـالت الماليــة البريديـة. وعلـى مدى الســنوات 
الخمـس الماضيـة، حققـت خدمـات الضمـان معـدالت نمـو مـن رقميـن. 
وتظهـر الدراسـة االسـتقصائية التـي أجراها االتحاد البريـدي العالمي في 
عـام 2017 عـن الخدمـات البريديـة الرقميـة أن نسـبة التغطيـة العالميـة 
لخدمـات الضمـان البريـدي ارتفعـت مـن 5٪ فـي عـام 2015 إلى ٪17 

.2017 عام 

نماذج الدفع التجارية

للمؤسسـات البريديـة بـاع طويـل فـي تقديـم خدمـات الدفـع إلـى زبائنهـا، 
وتجـري معظمهـا عبـر شـبكتها الماديـة. ويوسـع نمـوذج الدفع فـي إطار 
مجموعـة  موفـراً  البريديـة،  التجـارة  هـذه  نطـاق  اإللكترونيـة  التجـارة 
متنوعـة مـن خيـارات الدفـع لتجـار التجزئـة علـى اإلنترنت مثـل إمكانية 
الدفـع فـي مكتـب البريـد والدفـع عنـد التوزيـع والدفـع اإللكترونـي علـى 

مواقـع اإلنترنـت وكـذا الدفـع بواسـطة جهـاز اتصـال محمـول.

ويلـزم إدراج حلـول الدفـع البريـدي بسـهولة فـي المتاجـر اإللكترونيـة 
باسـتخدام واجهـة برمجـة التطبيقـات العاليـة التوافـر.

وتعـد آليـات مكافحـة االحتيال أيضاً أمـراً حيوياً. فالبائعـون في العديد 
مـن البلـدان، يتكبـدون مخاطـر البيـع علـى اإلنترنـت التـي اسـتخدمت 
فيهـا بطاقـة االئتمـان: فإذا أبلغ المسـتهلك جهة إصـدار بطاقة االئتمان 
أنـه لـم يجـر عمليـة الشـراء، تعـاد قيمـة الدفـع إلـى المسـتهلك ويتكبـد 

البائع الخسـائر.

وألن بطاقـات االئتمـان هـي أشـيع وسـيلة دفـع لشـراء المنتجـات علـى 
اإلنترنـت، يلـزم إيجـاد حـل لتحليـل مخاطر الطلبـات المدفوعة بواسـطة 
هـذا النـوع مـن البطاقـات. ويلـزم أيضـاً إجـراء عمليـة تقييـم الطلبـات 

المشـبوهة. وهـي خطـوات يمكـن أن تقلـل مخاطـر االحتيـال.

األمـوال  لـرد  عمليـات  تصميـم  يتعيـن  االحتيـال،  جانـب خطـر  وإلـى 
وتنفيذهـا بعنايـة فـي حـاالت إلغـاء المعاملـة أو تغييـر السـلع أو إعادتها. 
وقـد تسـبب مثـل هـذه المواقـف توتـر العالقـة بيـن المشـتري والتاجـر 
ومقـدم خدمـة الدفـع. ولهـذا يتحتـم إيجـاد حـل سـريع للمشـكالت دون 

إغفـال الجوانـب األمنيـة.

وعـادة مـا يتوقـف نمـوذج التعويـض على نـوع كل معاملـة أو يقوم على 
رسـوم دوريـة أو يكـون مزيجـاً من االثنيـن. وبموجب نمـوذج التعويض 
حسـب المعاملـة، تدفـع عمولـة أو مبلغ ثابت عـن كل عملية دفع. ويفضل 
تجـار التجزئـة هـذا الخيـار حيـث إنهـم ال يدفعـون إال عنـد إتمـام عمليـة 
البيـع. وفـي الحـاالت التـي تكـون فيهـا المعـدات لمعالجـة المدفوعـات 
متوفـرة )مثـل قارئـات البطاقـات أو الهواتـف الذكيـة(، عـادة مـا تفرض 

أيضـاً رسـوم دوريـة لتغطيـة تكلفـة تلـك األجهزة.

ويتوقـف نجـاح أعمـال جميـع األطـراف علـى وجـود نمـوذج مناسـب 
للتعويـض. فحينمـا يدفـع المشـتري للمتجـر اإللكترونـي، يجـب أن يدفـع 
البائـع تكاليـف بنيـة تكنولوجيـا المعلومـات والجهـة التـي قامـت بإيـواء 
الخدمـات  ومقـدم  اإللكترونـي  الدفـع  خدمـة  ومقـدم  الشـبكي  الموقـع 
اللوجسـتية ومـا إلـى ذلـك. وفي حين يسـهل تحديـد نمـوذج للتعويض في 
األسـواق الداخليـة، فـإن معامـالت التجـارة اإللكترونيـة الدوليـة تنطـوي 
علـى تعقيـدات مثل رسـوم االسـتيراد والتصديـر والضرائـب واالتفاقات 

الثنائيـة أو المتعـددة األطـراف.

القائمـة  التعويـض  معاييـر  تـزال  ال  البريـدي،  القطـاع  يخـص  وفيمـا 
والعمليـات المتعلقـة بـه بيـن أعضـاء االتحـاد البريـدي العالمـي تحتـاج 
إلـى التعديـل كـي تتناسـب مـع الخدمـات اإللكترونيـة البريديـة الجديـدة. 
فـإذا بيـع مثـالً منتـج مـن منتجـات المؤسسـة البريدية “سـين” فـي المتجر 
المؤسسـة  تعويـض  فيتعيـن  “صـاد”،  البريديـة  للمؤسسـة  اإللكترونـي 
البريديـة “صـاد” عـن بيـع منتـج المؤسسـة البريديـة “سـين”. وتعكـف 
لجـان مجلـس االسـتثمار البريـدي علـى دراسـة المسـائل المتعلقـة بهـذه 

التعويضـات.

وتجـدر اإلشـارة أيضـاً إلى األجور التـي يطبقها أعضاء االتحـاد البريدي 
العالمـي علـى البعائـث البريديـة العابـرة للحـدود. ويضمـن نظـام األجور 
باسـم نظـام النفقـات الختاميـة، تعويـض  البريديـة، الـذي يعـرف أيضـاً 
والـرزم  المزحمـة  الرسـائل  معالجـة  تكلفـة  عـن  البريديـة  المؤسسـات 
الصغيـرة ونقلهـا عبـر الحـدود وتوزيعهـا. وقـد اتفقـت البلـدان األعضـاء 
علـى النظـام الحالـي خـالل المؤتمـر البريـدي العالمـي لعـام 2016 الذي 
عقـد فـي إسـطنبول. وفـي عـام 2019، وافـق مؤتمـر جنيـف االسـتثنائي 
بالتزكيـة علـى تسـريع زيـادات األسـعار فـي نظـام األجـور المسـتخدم 
للتعويــض عــن توزيــع الرســـائل المزحمـة والرزم الصغيــرة الدوليــة 
الـواردة وبـدء تطبيـق األسـعار المعلـن عنهـا ذاتيـاً علـى مراحـل اعتبـاراً 
مـن عـام 2020. وبموجـب الحل المتفق عليه، سـتتمكن البلدان األعضاء 
التـي تفـي بمتطلبـات معيَّنـة، منهـا تجـاوز كميـات بريـد الرسـائل الواردة 
000 75 طـن متـري بنـاًء علـى بيانات عام 2018، مـن اختيار اإلعالن 

26
ذاتيـاً عـن أسـعارها المطبقـة اعتبـاراً مـن 1 يوليـو 2020..

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن التجـارة اإللكترونيـة تفرض ضغطـاً كبيراً على 
أسـعار التوزيـع التـي تطبقهـا المؤسسـات البريدية بسـبب جاذبية الشـحن 
بالمجـان. وينبغـي أن تراعـي نمـاذج األسـعار واألجـور المطبقـة هـذا 

الضغط.

https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Remuneration 26
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االستعالم عن المنتجات

تحديد المورد

تشكيل الطلب

تصريح الشحن

Shipment releaseالتوزيع

أسعار المبيعات

تغيير أمر الشراء

أمر بحجز المنتج

الشحن

Shipmentاإلعادة

الشكل 4-3: العناصر المادية األساسية للتجارة اإللكترونية

اللوجســتية عنصــر أساســي  الخدمــات 
مــن عناصــر التجــارة اإللكترونيــة.

والمؤسسـات البريديـة مـن بيـن أكبـر الجهـات المقدمـة لخدمـات 
التوزيـع فـي العالـم ويمكـن أن تصبح من الجهات الفاعلة الرئيسـية 
فــي مجــال توزيــع سلع التجــارة اإللكترونيــة. وبالفعــل، يشــكل 
التوزيـع أحـد أكبـر التحديـات التـي تواجههـا الجهـات الفاعلـة فـي 
مجـال التجـارة اإللكترونيـة إضافـة إلـى توقعـات المشـترين العالية 

فيمـا يخـص نوعيـة خدمـات التوزيع.

جميـع  وإدارة  للطلبـات  االسـتجابة  اللوجسـتية  الخدمـات  وتشـمل 
الخطـوات إلـى أن يتـم التوزيـع النهائـي، أي:

االســتعالم عــن المنتجــات: التحريــات األوليــة عــن العــروض 
ــات؛ ــل المنتج ــب دلي ــبكي وطل ــع الش ــارة الموق وزي

أسعار المبيعات: طلب سعر و/أو توافر المنتج؛
تشكيل الطلب: انتقاء المنتجات؛

أمر بحجز المنتج: تقديم أمر الشراء الرسمي بعد تأكيد الدفع؛
تأكيد أمر الشراء: تأكيد الحجز و/أو تلقيه؛

التــي  البعائــث  شــحن  مصدر/مــكان  تحديــد  المــورد:  تحديــد 
؛ ستشــحن

تغييــر أمــر الشــراء: إدخــال تغييــرات علــى أمــر الشــراء إذا 
اقتضــى األمــر؛

ــة الشــحن مــن قبــل المخزن/مــكان  ــة عملي تصريــح الشــحن: بداي
ــة الســحب  ــد تشــمل عملي ــة الشــحن، وق ــات لعملي وجــود المخزون

ــع المــواد التــي ستشــحن؛ ــة وتجمي والتعبئ
الشحن: شحن السلع ونقلها؛

التوزيع: توزيع السلعة على الزبون؛
ــة البعائــث  ــع فــي حال ــى البائ اإلعــادة: إعــادة المشــتري الســلع إل

ــة. ــر المقبول غي

ولقـد أنشـئت الشـبكة البريديـة التقليديـة بهـدف توزيـع بعائـث بريد 
الرســائل. ولكن تغيــر طبيعــة حركـة البريد وتحولها من الرسائل 
إلــى الطـرود والـرزم الصغيــرة بفضــل تزايـــد أنشــطة التجـــارة 
اإللكترونيـة، حتـم تعديـل البنيـة التحتيـة البريدية لتوزيـع البضائع. 
يصممـون  أصبحـوا  الذيـن  والمشـترين  القائمـة  للمنافسـة  ونظـراً 
المعاييـر التشـغيلية، ناهيـك عـن توقعـات األداء للجهـات الفاعلـة 
فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة، اضطـر المسـتثمرون البريديـون 
الراغبـون فـي الحصـول علـى حصـة األسـد فـي مجـال التجـارة 
اإللكترونيـة إلـى اكتسـاب الكفـاءات الرقميـة والقـدرات الديناميـة 

لتلبيـة توقعـات السـوق أو تجاوزهـا.

العناصر الرئيسية للخدمات 
المادية
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المستوى 4
الفرز المؤتمت 

بالكامل

المستوى 3
عمليات الفرز 

نصف المؤتمتة
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المصدر: مقاييس أتمتة مراكز الفرز.27 

للحدود،  العابرة  اإللكترونية  التجارة  إمدادات  سلسلة  وضمن 
البريد كي  البعائث وتجميعها في مراكز  توزيع  يشكل كل من 
تنقل إلى مكاتب التبادل وعمليات الفرز والتوزيع حتى الكيلومتر 
األخير أكبر ثالثة عوامل محددة للتكاليف بالنسبة إلى المستثمرين 
البريدييـن. وتشــمل العناصــر المهمـة األخرى معالجة البضائع 
المعـــادة والترابـــط السـلــس مــع الشركاء الرئيسيين في سلسلة 
عنصر  وهناك  الطيران.  وشركات  الجمارك  مثل  اإلمدادات، 
آخر ال يفتأ يكتسب أهمية متزايدة في بيئة التجارة اإللكترونية 

أال وهو اللوجستيات الالزمة لمعالجة البعائث المعادة.
وينبغي أن يكون ممكناً وصول جميع البعائث الموجهة للتصدير 
والمقبولة في أي مكتب بريد في بلد ما إلى مكتب تبادل البريد 
الصادر في غضون عدد األيام نفسه. وعلى غرار ذلك، ينبغي 
أن تصل البعائث الواردة إلى الزبون خالل الفترة الزمنية نفسها 
تصميم  ويعد  البلد.  في  الزبون  إقامة  مكان  عن  النظر  بغض 
وقدرة  البلد  داخل  البريد  مراكز  ومواقع  الرئيسية  الطرقات 
تجميع  عمليات  ضمن  مهمة  لوجستية  عناصر  النقل  أسطول 

البريد وتوزيعه.
الفرز وإعداد الشحنات - تعد عمليات الفرز وإعداد الشحنات، 
أي عملية فصل البعائث ووضعها في شحنات جاهزة للنقل إلى 
تأثيرها على  أهم نشاط من حيث  لتوزيعها،  الصحيح  العنوان 

الفعالية الكلية لسلسلة اإلمدادات كاملة.
ويعد كل من الوقت المستغرق في فرز البعائث، سواء الواردة 
منها أو الصادرة، ودقة الفرز أو ونوعيته وتكلفة عمليات الفرز 
عناصر لوجستية رئيسية للمستثمرين البريديين في مجال التجارة 
ميزة  اكتساب  البريديون  المستثمرون  أراد  وإذا  اإللكترونية. 
تنافسية كميسرين لخدمات التجارة اإللكترونية، فينبغي أال يكون 
الفرز سريعاً فحسب، بل وأن يكون فعاالً من حيث التكلفة ودقيقاً.
عملية  إطار  في  بسرعة  تسند  أن  ينبغي  البعائث،  فرز  وبعد 
الشحن إلى وسيلة النقل المناسبة لضمان توزيعها على المستهلك 
فـي الوقت المناسـب وفـي المكان المناسـب وبالتكلـفة المناسـبة. 
البريد  توزيع  بين عمليتي  تجري  التي  الفرز،  وتؤثر عمليات 
اإلمدادات  سلسلة  أداء  في  األخير،  الكيلومتر  حتى  والتوزيع 
مستوى  يكون  أن  ويمكن  التكلفة.  حيث  من  وفعاليتها  برمتها 
البريديون في  التي يقوم بها المستثمرون  الفرز  أتمتة عمليات 

أحد المستويات األربعة المبينة في الشكل أعاله.

وتشمل العوامل التي تحدد مستوى األتمتة التي يعتمدها مستثمر 
ما تكلفة المعدات والبرمجيات وكمية البعائث المعالجة وتكلفة 
وفعالية  وتكلفتها  الطاقة  وموثوقية  وكفاءتها  المتاحة  العمالة 
تجميع البريد وعمليات التوزيع حتى الكيلومتر األخير. وينبغي 
حتى  التوزيع  لضمان  البعائث  الفعالة  الفرز  عملية  تجهز  أن 
الكيلومتر األخير بفعالية متساوية؛ وإال فإن ما يحقق من أرباح 
سدى  يذهب  قد  اإلمدادات  سلسلة  داخل  ما،  عملية  وراء  من 

بسبب عملية أخرى.
تكلفة  تبلغ  الكيلومتر األخير - عادة ما  التوزيع حتى  عمليات 
عمليات التوزيع حتى الكيلومتر األخير، أي نقل البضائع التي 
تشترى على اإلنترنت من آخر نقطة من نقاط التوزيع األولى 
مثل مكتب التوزيع أو مركز البريد إلى الوجهة النهائية، نسبة 
هذه  وتعد  تتجاوزها.28  أو  الطرود  تكاليف  إجمالي  من   ٪50
بها  التنبؤ  يمكن  ال  التي  أيضاً  العناصر  أكبر  من  العمليات 
التجارة  إطار  في  البريدية  اللوجستية  اإلمدادات  سلسلة  في 
اإللكترونيــة ويعـزى ذلك إلـى االختالفات بين مســتلمي البريد 
المصنعون أن  التوزيع. ويقدر  اليقين من وجودهم عند  وعدم 
متوسط التكلفة الدولية لبلوغ الكيلومتر األخير يتراوح ما بين 

28٪ و55٪ من تكلفة المنتج حسب كل المنطقة.29
وتكمـن صعوبـة التوزيـع النهائـي فـي إرسـال أكبر عـدد ممكن 
مـن البعائـث عبـر أقصـر الطـرق إلـى الزبائن المنتشـرين على 
نطـاق واسـع داخـل أماكـن جغرافيـة متباعـدة فـي ظـل قيـود 
معقـدة مـن حيـث المـكان والزمـان. وهـذا يعنـي أن عمليـات 
التوزيـع حتـى الكيلومتـر األخيـر تتطلـب اسـتراتيجيات خاصة 
بالموقـع تراعـي كميـة البريـد المـوزع وكثافة المناطق السـكنية 
والحالـة االجتماعيـة واالقتصاديـة للزبـون. فعلى سـبيل المثال، 
تعـد المجتمعـات المحليـة التـي يرتفـع فيهـا معـدل الشـيخوخة 
مثاليـة لتقديـم خدمـات التوزيـع فـي محـل اإلقامـة.30 فـي حيـن 
أن المسـتهلكين الشـباب يميلـون أكثـر إلـى دفـع أقسـاط التأميـن 
علـى  العاجـل  التوزيـع  ويفضلـون  نفسـه  اليـوم  فـي  الكبيـرة 
التوزيـع المنتظـم، ال سـيما فيمـا يخص منتجـات البقالة والطعام 

واألدويـة.31
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المستودع وتحضير الطلبات

المسـتودعات هـي مرافـق تسـتعمل لخـزن السـلع بصفـة مؤقتـة 
ومعالجتهـا قبـل توزيعهـا ألغـراض البيع أو التصديـر. وبصفة 
عامـة، تكـون المسـتودعات عبـارة عـن مبانـي كبيـرة تقـع فـي 
مناطـق صناعيـة يسـهل على وسـائل النقـل الوصـول إليها. كما 
أنهـا نقـاط تنسـيق لتدفـق المنتجـات والمعلومـات بيـن مصـادر 

اإلمـداد ومقدمـي خدمـات النقل.
تشـمل  إنهـا  إذ  النطـاق  واسـعة  عمليـات  التخزيـن  وعمليـات 
إدارة عمليـات اإلمـداد والجـرد والتخطيـط وتحضيـر الطلبـات 
عمليـة  هـي  الطلبـات  تحضيـر  وعمليـة  للنقـل.  والتحضيـر 
االسـتجابة لطلبـات الزبائـن وإدارة جميـع الخطـوات إلـى غايـة 

التوزيـع. عمليـة 
وفـي توجـه جديـد تسـند عمليـة تحضيـر طلبـات الزبائـن إلـى 
جهـات خارجيـة تقـدم الخدمـات اللوجسـتية. ويكـون مقدمو هذه 
الخدمـات علـى درجات عاليـة من التخصـص وفعالين ويمكنهم 
وفـورات  إلـى  باالسـتناد  الطلبـات  تحضيـر  تكاليـف  تحسـين 
الحجـم ممـا يسـمح بتوفير األمـوال على الشـركات. وخير مثال 
علـى مقدمـي الخدمـة الخارجيـة، شـركات الخدمات اللوجسـتية 

.DHLو UPS العالميـة مـن قبيـل
ويمكـن أن تستكشـف المؤسسـات البريديـة الفرص التـي تمكنها 

مـن إدارة عمليـة تحضيـر طلبـات الزبائن كليـاً أو جزئياً.

الجمارك
يعنـي ازدهـار سـوق التجـارة اإللكترونيـة تبـادل أعـداد غيـر 
مسـبوقة مـن الطـرود والـرزم الصغيرة عبـر الحـدود مما يحتم 
قيـام التعـاون السـلس بيـن المؤسسـات البريدية والجمـارك أكثر 
مـن أي وقـت مضـى. ويعمـل االتحـاد البريـدي العالمـي جاهـدا 
اسـتمرار  للحفـاظ علـى  اإلمـدادات  فـي سلسـلة  الشـركاء  مـع 
حركـة البريـد عبـر الحـدود لضمـان وصـول بعائـث البريد إلى 

وجهتهـا بأمـان وفـي الوقـت المحـدد.
بعـد  تواكـب  ال  البريديـة  الجمركيـة  والنظـم  العمليـات  ولكـن 

تامـة. مواكبـة  اإللكترونيـة  التجـارة  ازدهـار 

وتتطلـب السـوق الجديـدة المشـاركة والتعـاون 
مـع هيئـات الجمـارك والنقـل الدوليـة )منظمـة 
الجمـارك العالميـة واتحاد النقـل الجوي الدولي 
ومنظمـة الطيـران المدنـي الدولـي( مـن أجـل 
الحفـاظ علـى سلسـلة لوجسـتية عالمية سلسـة 

آمنـة خاليـة مـن العقبات.

ولتحقيق هذا األمر، ال بــد من تحســين بعض الجوانب المتعلقة 
بالجمارك:

شركات  إلى  مسبقة  إلكترونية  معلومات  إرسال 
الطيران وإدارات الجمارك وسلطات األمن الحدودية 
 CARDITو  ITMATT التراســل  معايير  باســتخدام 
الخاصة   EMSEVT V3و  PRECONو  PREDESو
البيانات كالً  العالمي. وتمكن هذه  البريدي  باالتحاد 
من السلطات والشركاء من تحديد اإلرساليات العالية 

المخاطر وزيادة مستويي األمن والفعالية؛
منـح األولويـة للطـرود الواردة الموجهـة في إطار 
التجـارة اإللكترونيـة عنـد توفـر البيانـات بشـأنها 
وتقاسـمها بيـن الجمـارك والمؤسسـات البريديـة 
منظمـة  بيـن  المشـتركة  المعاييـر  خـالل  مـن 
العالمـي  البريـدي  واالتحـاد  العالميـة  الجمـارك 
ونظـام   )CUSRSPو  CUSITM( الرسـائل  بشـأن 
اإلقـرارات الجمركيـة لالتحـاد البريـدي العالمي أو 

مـا يعادلهمـا علـى الصعيـد الوطنـي؛
إيـالء األولويـة للمعلومات الجمركية المسـبقة من 

أجـل التوزيع الخالص الرسـوم؛
االستيراد/ عمليات  في  البيروقراطية  من  الحد 
التجارة  تيسير  نماذج  اعتماد  خالل  من  التصدير 
 )Easy Export( السهل  التصدير  برنامجي  مثل 
المصممين   )Easy Import( السهل  واالستيراد 
تحديداً لتمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة من بيع منتجاتها في بلدان أخرى.
وينبغـي أن يكـون إرسـال المعلومات الجمركية المسـبقة إلى بلد 
التوزيـع جـزءاً ال يتجـزأ من الحلول البريديـة في مجال التجارة 
اإللكترونيـة العالميـة وينبغـي أن تفضـي إلـى انخفـاض تكاليـف 
التوزيـع. وبعبـارة أخـرى، فـإن تخفيـض أسـعار التوزيـع مـن 
شـأنه التشـجيع علـى اإلشـعار المسـبق، حتـى وإن لـم تكـن هذه 
المعلومـات المسـبقة إلزاميـة. وينبغـي تصنيـف تجـار التجزئـة 
لمسـتوى امتثالهـم لمعاييـر اإلشـعار المسـبق.  إلكترونيـاً وفقـاً 
وعليـه، يمكـن أن يحظـى أولئـك الذيـن يقدمـون بيانـات دقيقـة 
مسـبقاً بعمليات تخليص أسـرع وتيرةً وأسـعار توزيع أرخص.

ــي  ــة الت ــات الجمركي ــال للمتطلب ــات االمتث تحدي
يواجههــا المســتثمرون المعيَّنــون فــي مجــال 

ــة ــة الدولي ــارة اإللكتروني التج
التخليـص الجمركـي هـو إتمـام اإلجـراءات الجمركيـة الالزمـة 
لكي يسـمح باسـتخدام البضائع محلياً أو تصديرها أو إخضاعها 

إلجـراء جمركـي آخر.32
الدولية33  التجارة  مركز  أجراها  استقصائية  دراسة  بينت  وقد 
السلع  من  كل  توزيع  خدمة  أمام  كبيرة  عوائق  هناك  أن 
التي  العقبات  أن  عن  كذلك  أُبلغ  وقد  الحدود.  عبر  والخدمات 
تطرحها اإلجراءات الجمركية )بنسبة إجمالية تبلغ 27٪( تشكل 
العقبات على اإلجراءات والقواعد  كبيراً، وتنطوي هذه  تحدياً 
)بنسبة٪11(  والضرائب  الرسوم  لتطبيق  المضنية  الجمركية 
مبالغ  توقع  المطلوبة )7٪( وصعوبة  الوثائق  إعداد  وصعوبة 

الرسوم والضرائب المستحقة )٪9(.
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Postal-Supply-Chain/Customs

www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New%20Pathways%20to%20E-commerce_Low%20res(2).pdf
32
33
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المصدر: "االقتصاد الرقمي والخدمات البریدیة الرقمیة - مشــھد عالمي"، االتحاد البریدي العالمي، ۲۰۱۹.

تحد غیر كبیر

تحــد كبیر إلى حد ما

تحد كبیر جداً

۱۸

٤۷
۳٥

وقــد بيّــَن التقــريــر عـــن االقتصاد الرقمي34 الذي أعده االتحـاد 
البريدي العالمي أيضاً أن االمتثال والتخليص الجمركيين أيضاً 
من بين التحديات التي ذكر مراراً وتكراراً أنها تعرقل تطوير 
الخدمات البريدية الرقمية في مجال التجارة اإللكترونية. وعلى 
الصعيد العالمي، أشار ما نسبته 47٪ من المستثمرين المعيَّنين 
إلى أن مسألة االمتثال والتخليص الجمركيين تمثل تحدياً كبيراً 
جداً وغالباً ما يرونها كعقبة تقف أمام تطوير الخدمات البريدية 
إلى ذلك أن ما  التجارة اإللكترونية. أضف  الرقمية في مجال 
نسبته 35٪ من المؤسسات البريدية ترى أن هذا التحدي كبير 
بأن  أفاد  المستجيبين  من  نسبته ٪18  ما  أن  ما. غير  إلى حد 
الرقمية  الخدمات  أمام  كبيراً  تحدياً  ليس  الجمركي  التخليص 

المتعلقة بالتجارة اإللكترونية35 )انظر الشكل الوارد أدناه(.

عالميــاً: هــل يشــكل التخليــص الجمركــي 
الدوليــة  المبيعــات  أمــام  كبيــراً  حاجــزاً 

الوطنيــة؟ بالمبيعــات  مقارنــة 

الشكل 4-5: تحديات التخليص الجمركي

التخليص  أن  إلى  كافة  العالمي  البريدي  االتحاد  مناطق  وتشير 
الجمركي يشكل حاجزاً يجعل تحقيق المبيعات الدولية أصعب من 
االستقصائية  الدراسة  على  المجيبون  ويرى  الوطنية.  المبيعات 
من جميع المناطق أن الحاجز الذي تفرضه اإلجراءات الجمركية 
وينطبق  أعاله.  الوارد  الشكل  في  موضح  هو  كما  جداً،  كبير 
)بنسبة  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  على  خاصة  األمر  هذا 
60٪ مقابل 47٪ عالمياً(، على سبيل المثال، وهي تفوق بقليل 
النسب المسجلة في أمريكا الالتينية والكاريبي )58٪( والبلدان 

الصناعية )43٪( وأفريقيا )28٪( والمنطقة العربية )٪33(.36

متطلبات األمن الجمركي وإدارة المخاطر

ساحة  على  ملحوظاً  تحوالً  اإللكترونية  التجارة  أحدثت  لقد 
المتاجرة الدولية. وقد يجادل البعض بأنه مجرد شكل آخر من 
أشكال المتاجرة، غير أن المؤسسات البريدية تحتاج إلى مواكبة 
التغييرات التي تحــدثها التجارة اإللكترونيــة في بيئــة المتاجرة

على اإلنترنت وتوفير حلول مبتكرة للتعامل معها. وتعد فعالية 
عمليات التخليص وتوزيع الطرود الصغيرة والمنخفضة القيمة 
تحتاج  اإللكترونية،  التجارة  معامالت  وإلدارة  حيوياً.  أمراً 
إدارات الجمارك إلى مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين 
في تحديد النهج المناسب الذي ينبغي اعتماده، سواء من منظور 

تيسير المتاجرة أو أمن الجمارك.
وإن األمن وإدارة المخاطر هي المجاالت الرئيسية التي ينصب 
عليها تركيز السلطات الجمركية وتخضع للمتطلبات المتغيرة. 
 2005 عام  في  العالمية  الجمارك  منظمة  مجلس  اعتمد  وقد 
التجارة  العالمية لمعايير تأمين وتيسير  إطار منظمة الجمارك 
الدولي  اإلرهاب  ردع  على  ليعمل   )SAFE )اإلطار  العالمية 
في جميع  المتاجرة  تيسير  وتعزيز  اإليرادات  وتأمين تحصيل 
37 إلى معياري االتحاد 

أنحاء العالم. ويشير إصداره  لعام 2018 
البريدي العالمي األمنيين S58 وS59. وحددت أهـداف اإلطـار 

SAFE كما يلي:

وضع معايير توفر أمن سلسلة اإلمدادات وتيسرها 
اليقين  إمكانية  لتعزيز  العالمي  المستوى  على 

والقدرة على التنبؤ؛
إتاحة إدارة سلسلة اإلمدادات المتكاملة والمنسقة 

لجميع وسائل النقل؛
على  وقدراتها  ووظائفها  الجمارك  دور  تعزيز 
القرن  فرص  من  واالستفادة  التحديات  مواجهة 

الحادي والعشرين؛
تعزيز التعاون بين إدارات الجمارك لتحسين قدرتها 

على الكشف عن الشحنات العالية المخاطر؛
خالل  من  الجمارك،  إدارات  بين  التعاون  تعزيز 
المتبادل  واالعتراف  المعلومات  تقاسم  مثالً، 
بعمليات التفتيش واالعتراف المتبادل بالمستثمرين 
اإلدارية  والمساعدة  لهم  المرخص  االقتصاديين 

المتبادلة؛
والوكاالت  الجمارك  إدارات  بين  التعاون  توطيد 
واألمن  التجارة  في  المشاركة  األخرى  الحكومية 

الدوليين، من خالل التبادل عبر نافذة واحدة؛
توطيد التعاون بين الجمارك والشركات التجارية؛

تعزيز سالسة حركة السلع عبر سلسلة اإلمدادات 
البريدية الدولية اآلمنة.

“االقتصاد الرقمي والخدمات البريدية الرقمية - مشهد عالمي”، إصدار االتحاد البريدي العالمي، 2019.
المرجع نفسه.

https://www.upu.int/en/Publications/Digital-services/The-digital-economy-and-digital-postal-activities-–-a-global-panorama
2018 Edition WCO SAFE Framework of Standards www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/
safe-framework-of-standards.PDF?la=en

34
35
36
37
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وباإلضافة إلى ذلك يتكون إطار تأمين وتيسير التجارة العالمية 
ينسق  اإلطار  هذا  أن  أوالً  وهي،  أساسية  عناصر  أربعة  من 
متطلبات المعلومات اإللكترونية المسبقة عن الشحنات الواردة 
والصادرة والعابرة؛ ثانياً، يلتزم كل بلد ينضم إلى اإلطار باتباع 
نهج ثابت إلدارة المخاطر للتعامل مع التهديدات األمنية؛ ثالثاً، 
يتطلب هــذا اإلطــار، بناًء على طلب معقــول مـــن بلـد المقصد 
أن  المخاطر،  الستهداف  للمقارنة  قابلة  منهجية  إلى  واستناداً 
تجري إدارة الجمارك في البلد المرسل تفتيشاً للبضائع المغادرة 
معدات  استخدام  ويفضل  المخاطر  العالية  النقل  وسائل  و/أو 
وكاشفات  السينية  األشعة  أجهزة  مثل  اقتحامية  غير  كشف 
اإلشعاع الواسعة النطاق؛ ثم رابعاً، يقترح هذا اإلطار الفوائد 
من  األدنى  الحد  تلبي  التي  للشركات  الجمارك  ستوفرها  التي 

المعايير األمنية لسلسلة اإلمدادات وتطبق أفضل الممارسات.

التعـاون بين منظمة الجمـارك العالمية واالتحاد 
العالمي البريدي 

البريدي  العالمية واالتحاد  التعاون بين منظمة الجمارك  يركز 
الجمركي  التخليص  بعملية  المتعلقة  المسائل  على  العالمي 
التنظيمية  للمتطلبات  االمتثال  البريد مع ضمان  لبعائث  الفعال 
المختلفة. وتدرك كلتا المنظمتين أن الحركة البريدية لها طبيعة 
خاصــة بحكم الكميات الضخمــة للبعائث المتبادلــة والطبيعـة 
المقيدة للبعائث البريدية. وقــد ســاهم االتحـاد البريدي العالمي 
في المراحل األخير من وضع إطـار معايير منظمة الجمارك 

العالمية بشأن التجارة اإللكترونية العابرة للحدود.
حيز  العالمية  الجمارك  لمنظمة  المنقحة  كيوتو  اتفاقية  ودخلت 
التنفيذ في 3 فبراير 2006، متضمنة قسماً جديداً عن الحركة 
البريدية يرد في الملحق ياء من الفصل 2، وينص هذا القسم 
يتعلق  فيما  المحددة  الجمركية  اإلجراءات  من  مجموعة  على 
بالبعائث البريدية، مثل االعتراف بالنموذجين الخاصين لإلقرار 
الجـمركـي CN 22 وCN 23 كإقراريــن معيارييــن للبضائــع 

لتخليص البعائث البريدية.

وقد أُنشئت لجنة االتصال المشتركة بين منظمة الجمارك العالمية 
اعتمده  لحكم  طبقاً   1964 عام  في  العالمي  البريدي  واالتحاد 
االتحاد البريدي العالمي خالل مؤتمره الخامس عشر الذي ُعقد 
وإصدار  اإلجراءات  على وضع  اللجنة  هذه  وتعمل  فيينا.  في 
المستويين  على  والجمارك  البريد  أعمال  لتوجيه  المنشورات 
بناء  مشاريع  في  أيضاً  المنظمتان  وتشارك  والدولي.  الوطني 
القدرات المشتركة وتنظيم حلقات عمل تدريبية وبعثات لتقديم 
المساعدة التقنية المشتركة على الصعيد اإلقليمي والوطني بشأن 

مسائل الجمارك البريدية لفائدة أعضائهما.

وقــد وقَّعــت المنظمــة العالميــة للجمــارك مذكرة 
ــي 5  ــي ف ــدي العالم ــاد البري ــع االتح ــم م تفاه
يوليــو 2007 متيحــة بذلــك إطــاراً واســعاً 
للتعــاون بيــن المنظمتيــن بمــا يشــمل التعــاون 

ــة: ــي المجــاالت التالي ف

تعزيــز دور الجمـــارك والمؤسســـات البريديـــة 
كوسيلتين لتحقيــق النمـــو االقتصـــادي والتنميــة 
االجتماعية وتيسير التجارة من خالل بناء القدرات 

وتقديم المساعدة التقنية؛
مكافحــة تهريــب المخــدرات عــن طريــق البريــد 
والمســاهمة فــي ضمان أمـن البريـد مــع االلتزام 
بالمبادئ األسـاسية للخدمــة البريديــة الدوليـة، ال 

سيما حرية العبور؛
التي قد  البريدية  البعائث  التعاون على الكشف عن 
لقيود  الخاضعة  وتلك  محظورة  مواد  على  تحتوي 
على  اإلبقاء  مع  للبريد  السريعة  المعالجة  وتيسير 

تدابير الرقابة الجمركية؛ 
السعي إلى إدراك مهام اإلدارات البريدية وسلطات 
مما  األفضل،  النحو  على  ومشكالتها  الجمارك 

ييسر التبادل المثمر للمعلومات بين الطرفين؛
تسـهيل تبـادل المعلـومات واســتخدام نظم التبادل 
البريديـة  المؤسســات  بيـن  للبيانات  اإللكترونــي 
والجمــارك مــن خـالل مثالً، تطــويــر المعاييــر 
المشتركة بين منظمـة الجمارك العالميـة واالتحـاد 
البريدي العالمي بشأن رسائل التبادل اإللكتروني 
للبيانات CUSITM-CUSRSP أو من خالل المبادئ 
التوجيهية المشتركة بين المنظمتين بشأن البيانات 

اإللكترونية المسبقة؛
تحديــد وتلبيــة احتياجات البلــدان األعضــاء فــي 
المنظمتين مــن حيث التدريب فــي المجــاالت ذات 

االهتمام المشترك؛ 
مواصلــة تطويــر المعاييـر األمنية الدنيا مثل إطار 
تأمين وتيسير التجـارة العــالمية لمنظمة الجمارك 
لالتحاد   S59و S58 العالمية والمعيارين األمنيين 
البريدي العالمي، مـع اتخــاذ اإلجـراءات الالزمـة 
لتسـهيل األمـن العـام لشـبكة النقـل الدولي للبريـد 

وتسريع عملية التخليص الجمركي؛
تشجيع المؤسسات البريدية والجمارك على تشكيل 

لجان مشتركة بينهما على المستوى الوطني؛
تحيين المنشورات المشتركة الصادرة عن كل من 
منظمة الجمارك العالمية واالتحاد البريدي العالمي 
)دليــل المســائل البريديــة الجمركيـــة والمبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن البيانات اإللكترونيـــة المسبقـة 

والمبادئ التوجيهية الخاصة بتسجيل البيانات(.
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التجارة  بشأن  العالمية  الجمارك  منظمة  معايير  إطار  ُوضع  وقد 
بالتجارة  معني  عمل  فريق  بواسطة  للحدود  العابرة  اإللكترونية 
اإللكترونية يمثل جهات فاعلة متعددة تشمل االتحاد البريدي العالمي 
وعدداً من المستثمرين المعيَّنين إلى جانب أصحاب المصلحة اآلخرين 
إطار  “يهدف  وإيجازاً،  اإللكترونية.38  التجارة  إمدادات  سلسلة  في 
المعايير هـذا إلى توفيـر معايير أسـاسيـة عالميـة لمساعدة الجمارك 
والوكاالت الحكومية األخرى ذات الصلة على تطوير أطر استراتيجية 
محددة.  ومواعيد  عمل  خطط  تكملها  اإللكترونية  للتجارة  وتشغيلية 

ويهدف هذا اإلطار عموماً إلى تحقيق ما يلي:

وضع معايير عالمية لتعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ 
والشفافيــة والسالمــة واألمن والفعالية على مستوى 

سلسلة إمدادات التجارة اإللكترونية.
تعزيز نهج منسق لتقييم المخاطر وتخليص البضائع 
واإلفراج عنها وتحصيل اإليرادات والتعاون الحدودي 

فيما يتصل بالتجارة اإللكترونية العابرة للحدود.
وضع إطار معياري لتبادل البيانات اإللكترونية المسبقة 
بيـن الجهات الفاعلـة فــي مجـال التجـارة اإللكترونـية 
والجمارك والوكاالت الحكوميـة األخــرى ذات الصلــة 
بهدف تيسير الشحنات المشروعة، بما يضمن المزيد 

من المساواة بين مختلف الجهات الفاعلة.
الســعي إلــى تعزيــز التعــاون بين إدارات الجمــارك 
والوكاالت الحكوميــة األخــرى ذات الصلــة والجهــات 
اإللكترونية  التجارة  في  المشاركــة  األخرى  الفاعلة 

العابرة للحدود”.

ــي يســخرها  ــا المعلومــات الت ــول تكنولوجي حل
ــدي العالمــي للجمــارك االتحــاد البري

التكنولوجيا  مركز  أنشأه  الذي  الجمركية  اإلقرارات  نظام  يساعد 
البريدية لدى االتحاد البريدي العالمي، على تبسيط عملية التخليص

بتبادل  والجمارك  البريدية  للمؤسسات  السماح  خالل  من  الجمركي 
البيانات المسبقة وحساب الرسوم والضرائب الالزم سدادها. ويمكن 
حالياً ربط نظام اإلقرارات الجمركية بالنظام اآللي للبيانات الجمركية 
)ASYCUDA( التابع لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( 
الذي تستخدمه حوالي 100 إدارة جمركية في كافة أنحاء العالم، مما 
يتيح تبادل البيانات بين المؤسسات البريدية والجمارك وتيسير االنتقال 

صوب عملية الجمارك البريدية الالورقية.
ويتطلب نظام االتحاد البريدي العالمي من المؤسسات البريدية، فيما 
الجمركية  السلطات  مع  المعلومات  تقاسم  المرسلة،  بالطرود  يتعلق 
عن هوية المرِسل ومحتويات الطرد وقيمتها. وكانت هذه المعلومات 
الجمركية  تُرسل عن طريق نموذج ورقي غير أن نظام اإلقرارات 
أصبح اآلن يسمح للمؤسسات البريدية بتقاسمها بواسطة رسائل التبادل 
اإللكتروني للبيانات قبل إرسال الطرد. ويمكن لهذه المعلومات المسبقة 
أن تساعد الجمارك على تقليص األوقات التي تستغرقها في عمليات 

المعالجة الخاصة بها.
من  الجمركية  السلطات  أيضاً  الجمركية  اإلقرارات  نظام  يمكن  كما 
البريدية.  المؤسسات  إلى  للبيانات  اإللكتروني  التبادل  إرسال رسائل 
المؤسسات  إلبالغ  المنصة  هذه  الجمارك  تستخدم  أن  مثالً  ويمكن 
البريدية إذا رفضت بعيثة ما أثناء عملية تفتيش البعائث. ويتيح ذلك 
بدوره للمؤسسات البريدية تتبع الطرود على نحو أفضل أثناء انتقالها 

عبر سلسلة اإلمدادات.39 
وتعمل أداة االتحاد البريدي العالمي للبحث عن المواد المحظورة 
متطلبات  تحديد  من  البريدية  المؤسسات  زبائن  تمكن  كواجهة 
االستيراد والقيود المفروضة والمواد المحظورة في بلد المقصد 
البريدي  لالتحاد  المحظورات  مستودع  في  االستعالم  بواسطة 
االتحاد  في  األعضاء  للبلدان  المناسبة  الوسيلة  وهي  العالمي، 
الدولي )كما  بالبريد  المتعلقة  العامة  المحظورات  قائمة  لتوسيع 
تنص على ذلك المادة 19 من اتفاقية االتحاد البريدي العالمي(. 
ويمكن للمؤسسات البريدية إدراج أداة البحث عن المحظورات 
بسهولة في المواقع اإللكترونية الخاصة بها على غرار مؤسسة 

،Cayman Islands Postal Service ،بريد جزر كايمان
 .(www.caymanpost.gov.ky)

WCO Cross-Border E-Commerce Framework of Standards www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/
wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?la=en

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Physical-Services/Supply-Chain-Coordination
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لعمليـة  شاشـة  لقطـة   ،50 الصفحـة  فـي  الصـورة،  وتوضـح 
اسـتيراد  فيمـا يخـص حظـر  األداة  هـذه  أجريـت علـى  بحـث 
مـادة “الغلوتاميـن” فـي ألمانيـا. وتُظهـر نتيجـة البحـث أنـه ال 
الشـركات  إال  الصيدالنيـة  المسـتحضرات  يسـتورد  أن  يمكـن 
الحاصلـة علـى ترخيـص وتحتـوي الصفحـة على رابـط للموقع 

الطبيـة. لألدويـة واألجهـزة  األلمانـي  للمعهـد  اإللكترونـي 

التوزيع
ال تقوم التجارة اإللكترونية بدون خدمات توزيع متينة وموثوقة. 
النوعية  عالية  لوجستيات  بالتجزئة  اإللكتروني  البيع  ويتطلب 
وخدمات توزيع سريعة لتلبية متطلبات العصر الحديث للحصول 
على الخدمات بسرعة. وفي الوقت نفسه، ال مجال لتطبيق زيادة 
كبيرة في التكلفة. فانتظام الخدمات المقدمة والقدرة على تحمل 
تكاليفها أمران حيويان وتتمتع المؤسسات البريدية بوضع جيد 

يسمح لها بإضفاء هذه الخصائص على خدمات التوزيع.

ويُعد توزيع الطرود والرزم الصغيرة من أبسط 
التي  األساسية  الخدمات  أهم  من  وكذلك  بل 
يتعين على القطاع البريدي تقديمها في مجال 

التجارة اإللكترونية. 
المتاجر  في  المقتناة  المنتجات  جمع  في  الخدمات  هذه  وتتمثل 

اإللكترونية ونقلها وتوزيعها وتبادلها وإعادتها.
تقديم  يلزم  اإللكترونية،  التجارة  أسواق  في  الطلب  ولتلبية 
السريع  التوزيع غير  بداية من  التوزيع  مجموعة من خيارات 
)عندما  الفوري  التوزيع  حتى  أو  نفسه  اليوم  في  التوزيع  إلى 

يتعلق األمر بالتوزيع المحلي(.
يعد  المجاني  الشحن  ينبغي مراعاته وهو أن  وهناك أمر آخر 
من بين المحفزات الرئيسية للتسوق عبر اإلنترنت. وعادة ما 
يرضى المستهلكون بقبول التوزيع غير السريع إذا كان الشحن 
مجانياً. ومع ذلك ينبغي إتاحة خيارات شحن وتوزيع أخرى كي 

لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الزبائن.
المحموم  اليومي  الحياة  نمط  البريدية  المؤسسات  تساير  ولكي 
طرق  تتجاوز  جديدة  توزيع  خيارات  تقدم  فإنها  باستمرار، 
والتوزيع خارج  الطرود؛  التقليدية كصناديق  البريدي  التوزيع 
األوقات االعتيادية؛ والتوزيع في موعد معين؛ وإمكانية تغيير 
عنوان التوزيع؛ واإلشعار بالتوزيع عبر البريد اإللكتروني أو 

الرسائل القصيرة أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.
من  العديد  يعزف  الدولية  اإللكترونية  التجارة  مجال  وفي 
الشركات عن خوض مغامرة التجارة اإللكترونية بسبب ارتفاع 
والتوزيع.  اللوجستية  والخدمات  التصدير  عمليات  تكاليف 
وعدم  البيروقراطية  الجمركية  اإلجراءات  أن  إلى  باإلضافة 
تعد من  الخارجية  السوق  الجمركية ونظم  باإلجراءات  اإللمام 
العوامل الرئيسية التي تمنع الشركات من إرسال البضائع إلى 
خدماتها  من  البريدية  المؤسسات  تزيد  أن  وينبغي  الخارج.40 
الباعة  ولمساعدة  والتصدير  االستيراد  لعمليات  كميسر  لتعمل 
على اإلنترنت41 على التعامل مع حواجز المتاجرة الدولية )مثل، 
حساب ضرائب االستيراد/التصدير وتقديم المشورة بشأن القيود 

المفروضة على المنتج والمعايير والمتطلبات القانونية(.

استالم الطرود
باستالم  البريدية  المؤسسة  قيام  الطرود  استالم  خدمة  تعني 
الطرود مباشرة من المستودعات أو المرافق الخاصة بالبائع، 
الذهاب  إلى  البائعين بحيث لن يحتاجوا  الوقت على  مما يوفر 
المستثمرون  ويحتاج  الطلبات.  لشحن  البريدية  الشبابيك  إلى 
البريديون إلى توفير األدوات التي تيسر عملية استالم البعائث 

وتحسن مستواها، ال سيما فيما يتعلق بالعمليات الكبرى.
واألمثل أن توفر المؤسسات البريدية خيارين على األقل لعملية 
استالم الطرود: االستالم نزوالً عند الطلب أو االستالم في موعد 
معين. وفي الحالة األولى، تقوم المؤسسة البريدية بجمع الطرود 
عندما بناء على طلب من البائع. وهو اختيار مالئم بالنسبة إلى 
معين  موعد  في  االستالم  نموذج  إطار  وفي  البائعين.  صغار 
المصمم للبائعين ذوي الكميات الكبيرة من البضائع، يحدد موعد 

متفق عليه بين المؤسسة البريدية والبائع الستالم الطرود.
الصادر  للبريد  مواقع  تنشئ  أن  البريدية  للمؤسسات  ويمكن 
التجارة  المتاجر اإللكترونية بالنسبة لعمليات  المباني أو  داخل 
اإللكترونية الضخمة قصد إعداد الشحن وجمع الطرود. وفي 
موظفين  )من  البريدية  المؤسسات  موارد  تهيئ  المواقع،  هذه 
ومعدات( تحميل الشحن في مكان مصدره. وتضفي هذه الخدمة 

ذات القيمة المضافة تحسيناً على عملية الجمع وتبسطها.

خدمات إعادة البضائع
تسمح التشريعات للمشترين في العديد من البلدان بإعادة البضائع 
إليها.  بحاجة  الزبون  يعد  لم  التي  أو  تُقبل  ولم  اشتريت  التي 
وتساعد خدمة االتحاد البريدي العالمي إلعادة البضائع البائعين 
مطلوبة  بضائع  وشحن  المشترين  من  منتجاتهم  استرداد  على 
للمؤسسات  قيَّمة  فرصة  الخدمة  هذه  وتمنح  بديلة.  أو  مقبولة 

البريدية.
تنطوي  الدولي  الصعيد  على  البضائع  إعادة  عمليات  أن  غير 
بكثير  تكلفة  أكثر  البلد وتكون  تُنظَّم حسب  على تحديات ألنها 
قدرة  تصبح  أن  المرجح  ومن  المحلية.  اإلعادة  عمليات  من 
بفعالية  المعادة  البضائع  معالجة  على  البريدية  المؤسسات 
وبتكلفة محدودة خاصية حاسمة يترقبها الزبائن وتجار التجزئة 
عند قيامهم في المستقبل بعمليات الشراء عبر الحدود في إطار 
التجارة اإللكترونية. ويجب أن تحدد المؤسسات البريدية أيضاً 
كيفية معالجة مسألة استرداد الرسوم والضرائب في حالة عملية 
إعادة البضائع،42 وهو أمر يمثل تحدياً أمام المؤسسة البريدية 
من  نسبته٪30  ما  يعاد  حيث  الجديدة  الزبائن  توقعات  بسبب 
عدد  يدرس  لذلك  اإلنترنت،  على  اشتريت  التي  السلع  جميع 
بالتجزئة  اإللكترونية  التجارة  وتجار  المستهلكين  من  متزايد 
إمكانات إعادة البضائع عند تقييم مقدم خدمات التوزيع. ويتحقق 
ما تصل نسبته إلى 75٪ من المستهلكين من الترتيبات المتعلقة 
بعملية اإلعادة، و81٪ منهم سيفضلون التسوق أكثر من تجار 
إمكانية  توفير  ويمثل  اإلعادة.43  يسهلون عملية  الذين  التجزئة 
االستبدال واإلعادة إحدى الصعوبات التي تواجه تجار التجزئة 

في مجال التجارة اإللكترونية عبر الحدود.

Paul Donohoe and Matthieu Boillat, The postal sector – a key facilitator of global commerce for SMEs.
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Trade-Facilitation :برنامج التصدير السهل

االتحاد البريدي العالمي )2019(. استعراض خطة المنتجات المتكاملة للفترة 2024-2021.
Accenture. (2016). Differentiating delivery: How to win the eCommerce battle.
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متطلبات زبائن التجارة 
اإللكترونية

خدمات االتحاد البريدي 
العالمي المادية

خدمة غير ذات أولوية، 
ودون خاصيات مميزة 

ومنخفضة التكلفة وموثوقة 

الرزم الصغيرة

خدمة غير ذات أولوية، 
ومنخفضة التكلفة 

وموثوقة + تشمل خدمة 
التتبع والمسؤولية والتوقيع

الطرود

خدمة ذات أولوية، دون أي 
ميزات 

الرزم الصغيرة

خدمة ذات أولوية + خدمة 
التتبع

الرزم الصغيرة + خدمة 
التوزيع بالتتبع

طرود البرنامج المخصص 
للتجارة اإللكترونية

خدمة ذات أولوية + 
دليل على إيداع البعيثة + 
المسؤولية + التوقيع عند 

االستالم

الرزم الصغيرة + خدمة 
البعائث المسجلة

خدمة ذات أولوية + 
دليل على إيداع البعيثة + 
المسؤولية + التوقيع عند 

االستالم + التتبع

الطرود

خدمة ذات أولوية + دليل 
على إيداع البعيثة + التوقيع 

عند االستالم + التأمين

الرزم الصغيرة + البعائث 
المؤمن عليها

خدمة ذات أولوية + دليل 
على إيداع البعيثة + التوقيع 

عند االستالم + التأمين + 
التتبع

الطرود + البعائث المؤمن 
عليها

الخدمة الممتازة والسريعة 
وتتضمن كل الميزات 

البريد العاجل الدولي

وعادة ما تطبق المتاجر اإللكترونية األكثر رواجاً شروطاً أنسب 
التشريعات نفسها. وتعزز  على خدمة اإلعادة مما تنص عليه 
هذه الممارسة ثقة المستهلك وهو ما يعني زيادة في المبيعات. 
إعادة  الطرود مسألة  تراعي خدمات  أن  يلزم  الغرض،  ولهذا 
البضائع، ليس باعتبارها فرصة عمل أمام المؤسسات البريدية 
االحتياجات  من  لكونها  أيضاً  بل  كذلك(،  فعالً  )وهي  فحسب 

األساسية.
وفي بعض الحاالت، يدفع البائع تكاليف إعادة المنتجات وليس 
استبدالها،  أو  السلع  إعادة  المشتري  يطلب  وعندما  المشتري. 
المؤسسة  تتيحها  التي  األدوات  باستخدام  البائع،  إليه  يرسل 

البريدية، مستنداً إلعادة الشحن في أحد مكاتب البريد.

وهناك نموذجان لعملية إعادة البضائع:

العملية  هي  المتزامن:  التبادل غير  أو  البسيطة  اإلعادة   
التي يأذن من خاللها البائع للمشتري بشحن المنتج. حينها، 
خدمة  يتيح  مرفق  أي  عبر  المعاد  الطرد  المشتري  يرسل 
اإلرسال )مثل، مكاتب البريد أو صناديق الطرود أو خدمة 
االستالم في المنزل أو غيرها( ثم تُعاد البضائع إلى البائع. 
وفي حالة طلب الزبون استبدال السلعة، يقوم البائع بشحن 

المنتج الجديد.

التبادل المتزامن: في هذه الحالة، يرسل البائع إلى المشتري 
عند  توزيعه  البريدية  المؤسسة  من  ويطلب  جديداً  منتجاً 
استالم المنتج المعاد، ثم يعاد إرسال هذا األخير إلى البائع. 
ويمكن إجراء عملية التبادل تلك في مكتب بريد أو في منزل 
المشتري. ولكن هذا النموذج يصعب تنفيذه في المعامالت 
المعقدة  الجمركية  اإلجراءات  بسبب  الحدود  عبر  الجارية 

في حين أنه يناسب التجارة اإللكترونية المحلية.

تكاليف  المشتري  فيها  يدفع  أن  يجب  التي  الحاالت  في  أما 
اإلعادة، فيبقى أمر تحديد أساليب إعادة البضائع واستبدالها بيد 
البائـع باالتفـاق مباشــرة مـع المشتري. وفيما يتعلق بالمؤسســة 
البريدية، ال يعدو ذلك كونه مجرد عملية بريد يوجه من البائع 

إلى المشتري.
وبعــد إنجـاز الخدمات اللوجستيــة األساسيــة المتعلقــة بعمليــة 
قائمة  كإدراج  الالزمــة.  التحسينات  إدخــال  يمكـن  اإلعــادة، 
مرجعية بمحتوى الطرد المراد إعادته، للتأكد من إعادة جميع 

السلع المعنية.
البضائع  إدارة  خدمات  توفير  يمكن  التحسين،  سبل  بين  ومن 
إلى  تعاد  البائع،  إلى  مباشرةً  السلع  إعادة  من  وبدالً  المعادة: 
المؤسسـة البريديــة حيث يمكن إصـالحها أو إعــادة بيعـها أو 
إعادتها إلى المتجر اإللكترونــي أو التخلص منها علــى النحــو 

الصحيح.
وعند إعادة البضائع أو تبادلها عبر الحدود قد تفرض السلطات 
الجمركية ضرائب على المنتج خطأً ألنها قد تعتبره منتجاً جديداً 
مستورداً. وقد أنشأ االتحاد البريدي العالمي فعالً ملصقاً خاصاً 

بعملية اإلعادة وهو مدرج في خدمة إعادة البضائع.

خدمات االتحاد البريدي العالمي المادية

المادية  العالمي  البريدي  االتحاد  خدمات  التالي  الجدول  يسرد 
المستخدمة في مجال التجارة اإللكترونية:

الجدول 4-2: خدمات االتحاد البريدي العالمي المادية
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نموذج العالقة في إطار 
التجارة اإللكترونية

الوصف

ــى  ــة إلـ ــركة تجاريـ ــن شـ مـ
ــرى ــة أخـ ــركة تجاريـ شـ

ـــة تجـــري  الشـــركات التجاري
الشـــركات  مـــع  األعمـــال 

ــرى األخـ

ــى  ــة إلـ ــركة تجاريـ ــن شـ مـ
مســـتهلك

الشـــركات تبيـــع البضائـــع 
للمســـتهلكين والخدمـــات 

ــى  ــة إلـ ــركة تجاريـ ــن شـ مـ
موظـــف

الشـــركات تبيـــع البضائـــع 
للموظفيـــن والخدمـــات 

ــع من مستهلك إلى مستهلك ــون البضائـ ــراد يبيعـ األفـ
ــراد ــات لألفـ والخدمـ

ــركة  ــى شـ ــة إلـ ــن حكومـ مـ
ــة تجاريـ

ــات  ــدم خدمـ ــات تقـ الحكومـ
للشـــركات التجاريـــة

ــات من حكومة إلى مواطن ــدم خدمـ ــات تقـ الحكومـ
للمواطنيـــن

ـــسات الحكوميـة تقـدم من حكومة إلى حكومة المؤسـ
ــسات  ــى مؤســ ــدمات إلـ خـــ

ــرى ــة أخـ حكوميـ

ــى  ــة إلـ ــركة تجاريـ ــن شـ مـ
ــدد ــتهلك محـ مسـ

الشــــركات تبيــــع البضائـــع 
والخدمــات المصممة حســب 

ــب لمســتهلك محــدد الطل

ـــى مســـتهلك  مـــن مســـتهلك إل
محـــدد

األفــــراد يبيعـــون البضائـع 
والخدمات لمسـتهلك محدد

من حكومة إلى مستهلك 
محدد

ــات  ــدم خدمـ ــات تقـ الحكومـ
ــدد ــتهلك محـ لمسـ

ويتطلب كل نــوع من العالقــات توافـر وســائل لوجستيـة مختلفـة 
لتلبيـــة احتياجــات األطــراف المشاركـــة فــي عمليــــة التجــارة 

اإللكترونيـة وتوقعاتهـا، كمـا هـو موضـح فـي الجـدول 4-4.
وبعـد تحديــد نموذج العالقـة في إطـار التجـارة اإللكترونية، يصبح 
ضرورياً تحديد الجمهور المستهدف. ورهناً بالجمهور المستهدف، 
يمكن للمؤسسة البريدية تحديد صفات الزبائن أي: موقعهم الجغرافي 
واحتياجاتهم وأنواع المنتجات المطلوبة والعادات والقيود. ويمكن 
بعد ذلك أن تفرز المؤسسة البريدية الجمهور المستهدف في فئات 

تضم كل واحدة الزبائن الذين يشتركون في الصفات.
وبتحديد الجمهور المستهدف وفئاته، ينبغي تقييم القدرة التنافسية 
للمؤسسة البريدية على تقديم حلول التجارة اإللكترونية إلى السوق. 
ومن األدوات الشائعة لتحليل القدرة التنافسية تحليل مكامن القوة 
القوى  ومواطن الضعف والفرص والمخاطر )SWOT( وتحليل 

.)Porter( الخمس لبورتر
وتعـد هـذه التحليـالت ضروريـة قصد تقديم رؤيـة واضحة عن كيفية 
عمـل المنافسـين وعـن الفـرص المتاحـة أمـام المؤسسـات البريديـة 
)شـركة  السـوقية  المكانـة  تحديـد  عـن  التنافسـية، فضـالً  ومزاياهـا 
رائدة أو تابعة في السـوق أو مكملة أو سـوق متخصصة(. وستشـكل 

المكانـة السـوقية المحـددة األسـاس لنمـوذج األعمـال المختـار.

تنفيذ نماذج األعمال المرتبطة بالتجارة اإللكترونية

خدمات توزيع الطرود

تشـمل خدمـة توزيـع الطرود في مجـال التجـارة اإللكترونية جمع 
المنتجـات التي اشـتريت علـى اإلنترنت ونقلهـا وتوزيعها وتبادلها 
وإعادتهـا. وخدمـة التوزيـع هي الخدمـة األساسـية )واألهم أيضاً( 

التـي يقدمهـا القطـاع البريدي إلى سـوق التجـارة اإللكترونية.
ويمكـن تطبيـق نمـوذج توزيـع الطرود على أي نمـوذج من نماذج 
العالقـات فـي إطـار التجـارة اإللكترونيـة. غيـر أن كل نمـوذج 
بسـمات  خدمـة  يتطلـب  اإللكترونيـة  التجـارة  عالـم  فـي  عالقـة 
مختلفـة. وتتميـز خدمات التوزيـع المرتبطة بمواقع إلكترونية تقوم 
عليهـا العالقـات “مـن شـركة تجاريـة إلى مسـتهلك” و“من شـركة 
تجاريـة إلـى موظف” و“من حكومة إلى مسـتهلك” و“من مسـتهلك 
إلـى مسـتهلك” بمـا يلـي: طرود صغيـرة ومتوسـطة الحجم، توزع 
دون تكييفهـا فـي مناطـق مختلفـة بواسـطة التوزيع السـريع وغير 

السـريع والطلـب غيـر المخطـط له.
بيـد أن خدمـات التوزيـع الخاصـة بمواقـع إلكترونيـة تقـوم عليهـا 
العالقـات “مـن شـركة تجاريـة إلى شـركة تجاريـة” و“من حكومة 
إلـى شـركة تجاريـة” و“مـن حكومـة إلـى حكومـة” تتسـم بتوزيـع 
كميـات مجمعـة أكبـر حجمـاً وتلبيـة طلبـات مكيفـة والتوزيـع غير 

السـريع والطلـب المخطـط له.
وكمـا سـبق أن ذكـر أعـاله في الجزء الخـاص بخدمـة “التوزيع”، 
يطلـب زبائـن التجـارة اإللكترونيـة ميـزات ومعلومـات أكثـر مما 

يطلبـه سـائر مسـتهلكي الخدمـات البريدية. 

ويتطلــب توزيــع طــرود التجـارة اإللكترونيــة 
ضمان نوعية جيدة وقابليـة االتصال والمرونة 
والموثوقيــة ودمـج التكنولوجيا وتطبيـق أقــل 

ممكن. سعر 

نماذج األعمال المادية الخاصة بالتجارة اإللكترونية

يوجـد العديـد مـن نماذج أعمال التجـارة اإللكترونيـة التي يمكن 
إحداهـا  تقصـي  ال  وهـي  البريديـة،  المؤسسـات  تعتمدهـا  أن 
األخـرى ويمكـن المـزج بينهـا كـي تالئـم قـدرات المؤسسـات 

البريديـة وخصائـص السـوق.
ومـن الضـروري تحديـد الجمهـور المسـتهدف بحلـول التجـارة 
اإللكترونيـة  التجـارة  نمـاذج  تحليـل  تيسـير  بغيـة  اإللكترونيـة 
المناسـبة للقطـاع البريدي، فيكون جديراً البـدء بتحديد الجمهور 

حسـب نـوع عالقتـه بالتجـارة اإللكترونيـة:

الجدول 4-3: نموذج العالقة في إطار التجارة اإللكترونية

مبنـي  نمـوذج  فهـو  التقليـدي  البريديـة  األعمـال  نمـوذج  وأمـا 
علـى احتياجـات الزبائـن. وبمـا أن الوضـع آخـذ فـي التغيـر، 
فهـذا يعنـي أن المؤسسـات البريديـة يجـب أن تسـتغل بفعاليـة 
طرقـاً جديـدة لممارسـة األعمال التجارية لالسـتفادة من ازدهار 

التجـارة اإللكترونيـة اسـتفادة تامـة.
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مواصفات الطلبالعالقة
التفاوضالتوزيعالمستهلكونالبائعونالتوزيعالطرود

من شركة تجارية إلى 
شركة تجارية أخرى

طلب منتظم 
ومقرر ويمكن 

التنبؤ به

البعائث 
عة المجمَّ

المرونة في تحديد األسعارمركَّزمعروفونبائع واحدالسريع 
عادة ما تتوقف المفاوضات على كل حالة 

على حدة

من شركة تجارية إلى 
مستهلك

الرزم غير منتظم
الصغيرة

السريع 
وغير 
السريع

انعدام المرونة في تحديد األسعارمتفرقغير معروفينبائع واحد

من شركة تجارية إلى 
موظف

الرزم غير منتظم
الصغيرة

انعدام المرونة في تحديد األسعارمركَّزمعروفونبائع واحدخدمة سريعة

الرزم غير منتظممن مستهلك إلى مستهلك
الصغيرة

السريع 
وغير 
السريع

المرونة في تحديد األسعارمتفرقغير معروفينمتعددون
تكون المزادات على اإلنترنت 
والمفاوضات المباشرة اختيارية

من حكومة إلى شركة 
تجارية

الرزم منتظم
الصغيرة

انعدام المرونة في تحديد األسعارمتفرقمعروفونبائع واحدخدمة سريعة

الرزم غير منتظممن حكومة إلى مواطن
الصغيرة

انعدام المرونة في تحديد األسعارمتفرقمعروفونبائع واحدخدمة سريعة

البعائث منتظممن حكومة إلى حكومة
المجّمعة

المرونة في تحديد األسعارمركَّزمعروفونبائع واحدغير السريع

من شركة تجارية إلى 
مستهلك محدد

الرزم غير منتظم
الصغيرة

السريع 
وغير 
السريع

المرونة في تحديد األسعارمتفرقمعروفونبائع واحد
تكون المزادات على اإلنترنت 
والمفاوضات المباشرة اختيارية

من مستهلك إلى مستهلك 
محدد

الرزم غير منتظم
الصغيرة

السريع 
وغير 
السريع

المرونة في تحديد األسعارمتفرقمعروفونبائع واحد
تكون المزادات على اإلنترنت 
والمفاوضات المباشرة اختيارية

من حكومة إلى مستهلك 
محدد

البعائث غير منتظم
عة المجمَّ

المرونة في تحديد األسعارمركَّزمعروفونبائع واحدغير السريع
تكون المزادات على اإلنترنت 
والمفاوضات المباشرة اختيارية

النوعية
إن مستهلكي التجارة اإللكترونية لديهم توقعات عالية جداً من حيث 
نوعية الخدمة، فهم يسعون إلى التأكد من أنهم سيستلمون السلع التي 
اشتروها، وفي معظم الحاالت تدفع مسبقاً، دون حدوث تأخيرات 

غير متوقعة.
ولعل أفضل ممارسة للتجارة اإللكترونية هي إبرام اتفاقات مستوى 
الخدمــات مــن أجـــل تنظيم العالقـــة بين المؤسسة البريدية وتاجر 
التجزئة بصورة أفضل وزيادة ثقة هذا األخير. ويحدد اتفاق مستوى 
ونسب  المتوقع  األداء  ومستوى  المحددة  لآلجال  إطاراً  الخدمات 

المكافآت والغرامات.
للتوزيع  المحددة  المستهلك، يجب أن تراعي اآلجال  ومن منظور 
إعداد  عن  فضالً  الدفع  تأكيد  عملية  تستغرقه  الذي  الالزم  الوقت 

الطلب وتجميعه وشحنه ثم توزيعه في نهاية المطاف.

قابلية االتصال
النهائية  النقاط  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  هي  االتصال  قابلية 
المتصلة بشبكة اإلنترنت دون أي قيود. وتتطلب عمليات التجارة 
اإللكترونية وسائل اتصال قوية كي تمكن زبائن البريد من تشغيل 
تطبيق للوصول إلى حــزم البيانات التي يشـــترونها علــى اإلنترنت. 
وبفضل قابلية االتصال يتمكن المستثمرون البريديون الذين يجري 
الزبائن عن منتج  إلى هؤالء  تقديم معلومات  بزبائنهم من  ربطهم 
أو  المنتج  بتفاصيل  بربطهم  الزبائن  االتصال  قابلية  وتساعد  ما. 
الخدمات مباشرة باستخدام االســتشعار عـن بعد، أي قراءة البيانات 
عن بعد. وتســاعـد قابليــة االتصــال أيضــاً المسـتثمرين البريديين 
البريدي؟(،  القطاع  يستفيد  )ماذا  التســويــق  باتجـاهــات  بربطـهم 
شبكة  استغالل  زيادة  يمكننا  )كيف  التكنولوجيا  بوسائل  وربطهم 
اإلنترنت؟( والتواصل مع المنافسين )ماذا يفعلون وكيف يفعلونه؟ 

هل هو تعاون أم غزو للسوق؟(.
وعندما ينشئ المستثمر البريدي مستوى مناسباً من قابلية االتصال، 
يصبح بإمكانه دمج عملياته التجارية في موقع شركة أخرى. وهذا 
ن كال الشركتين من التفاعل مع سلوك الزبائن بسرعة وبمرونة  يمّكِ
واالستعداد لتطبيق استراتيجيات استباقية في معامالتهما التجارية.

الجدول 4-4: نموذج عملية التجارة اإللكترونية
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المرونة
المرونــة هــي القدرة على التفاعل بسرعة وبفعالية مع التغيرات 

الحاصلة في البيئة المحيطة.
وبمـا أن سـوق التجـارة اإللكترونيـة يتسـم بشـدة التنافـس فيجب 
أن تتكيـف الخدمـات بسـرعة لتلبيـة احتياجات الزبائن. ويشـكل 
الذيـن  البريدييـن  المسـتثمرين  أمـام  هـذا األمـر تحديـاً خاصـاً 
عليهـم مجابهـة القـرارات التنظيميـة فضـالً عـن القيـود المتعلقة 
بالتوظيـف وتخصيـص المـوارد ومعاملـة كافـة الزبائـن معاملة 
منصفـة )فيجـب أن تخـدم الخدمـات المكيفـة الســـوق كاملـــة 
وبالمسـاواة(. ولهـذا، قـد يكـون مـن الصعـب إجـراء تعديـالت 
مـن  معيَّنـة  بمجموعـات  الخاصـة  االحتياجـات  لتلبيـة  سـريعة 

الزبائن.

الموثوقية
تعتمد أنشـطة التجارة اإللكترونية كثيراً على تجربة المشـتري، 
فـإذا فشـلت معاملـة، قـل احتمـال عـودة الزبـون السـتخدام تلـك 
الخدمـة في المسـتقبل. وحتماً سـتقع مشـاكل ال مفـر منها، ولكن 
طريقـة حلهـا يمكـن أن تقلـل مـن فقـدان ثقـة المسـتهلك بشـكل 
ملحـوظ. ممـا يجعـل وضـع إطـار لخدمـة الزبائـن مـن أجـل 

التعامـل مـع المشـاكل وتقديـم الحلـول أمـراً مهمـاً.
بنـاء خدمـة موثوقـة  التاليـة فـي  العناصـر  تـدرج  وينبغـي أن 
وتتبـع  اإلعـادة  لخدمـة  اللوجسـتية  الخدمـات  تحسـين  وهـي، 
الطلبـات وهيكلـة خدمـة الزبائـن والتحقق مـن العمليات وقنوات 
استكشـاف األعطـال وإصالحهـا ودفـع التعويضـات. وأخيـراً، 
يتعيـن تسـجيل المشـكالت ومواصلـة تحسـين الخدمـات انطالقاً 

مـن الـدروس المسـتخلصة.

دمج التكنولوجيا
ال يقـل توفيـر المعلومـات عـن عمليـة التوزيع في عالـم التجارة 
إلـى  يحتـاج  والبائـع  نفسـه.  التوزيـع  أهميـة عـن  اإللكترونيـة 
الحصـول علـى المعلومـات الخاصـة بعمليـة التوزيـع بواسـطة 
تكنولوجيـا المعلــومات التـي يســـهل اســـتخدامها والموحـــدة 
والمتاحـــة علـــى نطــاق واســع. ومـــن ثم، مــن الضــروري 
تطويـر واجهـة برمجـة التطبيقـات والبروتوكـوالت مـن أجـل 
إنجـاز عمليـات متكاملـة بيـن المسـتثمرين البريدييـن والمتاجـر 

اإللكترونيـة.

وينبغـي أن يشـمل الدمـج التكنولوجـي جميـع العمليـات التـي 
تشـارك فيها المؤسسـة البريدية والبائع والمشـتري. ونظراً ألن 
تحقيـق هـذا الدمـج يتطلـب مجموعـة واسـعة مـن عمليـات دمج 
النظـم، فيوصـى بتعميـم اإلطـار التكنولوجـي تدريجيـاً. ويقترح 

إجـراء العمليـات وفـق الترتيـب التالي:
التتبع وتحديد المكان؛
حساب أزمنة التوزيع؛

حساب أسعار التخليص؛
إعداد الشحن )التصريح المسبق ولصائق الشحن(؛

استالم الطرود؛
خدمة إعادة البضائع الداخلية؛

المعلومات الجمركية )بما يشـمل اإلشـعار المسـبق وتنسيق 
المعلومـات المتعلقـة بعمليـات االسـتيراد/التصدير والقيـود 
التوزيـع  وحلـول  والدفـع  الرسـوم  وحسـاب  المفروضـة 

الخالـص الرسـوم(؛
خدمة إعادة البضائع الدولية.

وبمـ أنــه ليـس مألـوفاً فــرض رســوم علـى اســـتخدام واجهــة 
برمجـة التطبيقـات، فيمكـن دمـج تكاليف تكنولوجيـا المعلومات 

في سـعر خدمـة الطرود.

تطبيق أقل سعر ممكن
تفـرض المنافسـة الشـديدة وجاذبية الشـحن المجاني للمتسـوقين 
ضغطـاً علـى أسـعار التوزيـع في أسـواق التجـارة اإللكترونية. 
وفـي المقابـل، مـن الضـروري أن تحافـظ المؤسسـات البريديـة 

علـى نمـوذج عمل مسـتدام.
وتكمـن أفضـل السـبل أمـام المسـتثمرين البريدييـن للسـعي إلـى 
الوصـول إلـى مركـز تنافسـي أفضـل مـع الحرص علـى تفادي 
وضـع مالـي غيـر مسـتدام فـي التحسـين المسـتمر للعمليات من 
أجـل تحسـين نوعيـة الخدمة ورفع مسـتوى اإلنتاجية التشـغيلية 
وخفض التكاليف. وبالنسبــة إلـى عمليات التجارة اإللكترونيــة 
الكبيـرة، يمكـن مثـالً أن تتجـاوز المؤسسـات البريديـة بعـض 
الخطـوات فـي العمليـة التشـغيلية مـن خـالل تلقـي المعلومـات 

المسـبقة إلكترونيـاً ودمج الشـحنات.

البريديــة  المؤسســات  توفــر  أن  ويمكــن 
خيــارات شــحن متعــددة بواســطة عقــد اتفاقــات 
الخدمــة المختلفــة. ويمكــن للتجــار أن يختــاروا 
منــح فرصــة خيــار الشــحن وأســعار التوزيــع 

ــم. ــا لزبائنه ــة به المرتبط
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النموذج اللوجستينموذج توزيع الطرود

االستراتيجيات 
التجارية

أفضـل خدمـة: تحقيـق الميـزة التنافسـية مـن خـالل االبتكار فـي الخدمة 
والنوعيـة. وتحسـين العمليـات التشـغيلية مهـم من أجل خفـض التكاليف 

واألسـعار. والخدمـات المقدمـة موحدة وتسـتهدف جمهوراً واسـعاً.

حـل شـامل: ينشـئ روابـط قويـة مـع الزبائـن لتلبيـة احتياجاتهـم بمـا 
يناسـبهم. وحـل كامـل قائـم علـى مدخـرات الزبائـن )التكلفـة اإلجماليـة 
لسلسـلة اإلمـدادات منخفضـة(. وتحسـب األسـعار بالنسـبة إلـى كل عقد 

بنـاء علـى نمـاذج تشـغيلية خاصـة.

الخدمـات السـابقة لشـحن الطـرود وإيداعهـا وتوزيعهـا داخـل الحـدود النطاق
المقـررة لـألوزان واألبعـاد.

سلسلة اإلمدادات كاملة

فيمـا نسق حافظة المنتجات الخيـارات  بعـض  وجـود  مـع  موحـدة،  الطـرود  توزيـع  خدمـة 
يتعلـق بمسـتوى الخدمـة. ويمكـن تقديـم خدمـات خاصـة للزبائـن الذيـن 

يسـتوفون معاييـر معيَّنـة.

مكيفة

ما قبل الشحن )التغليف ووضع اللصائق(عناصر الخدمة
اإليداع

النقل
التوزيع

الخدمات اللوجستية إلعادة البضائع

التخطيط للخدمات اللوجستية
إدارة اإلمدادات الواردة

إدارة المستودعات
إدارة عمليات الجرد

تحضير الطلبات
الجمع والتغليف

إصدار المستندات الضريبية
الشحن

إدارة النقل المكيف
التوزيع المكيف

الخدمات اللوجستية المكيفة إلعادة 
البضائع

عاليةمتوسطةدرجة التعقيد

الجدول 4-5: نموذج توزيع الطرود مقابل النموذج اللوجستي

خدمات التوزيع المخصصة
يعــد قـــرار اســـتحداث خــدمات توزيــع تكون مخصصة للتجارة 
اإللكترونية قراراً استراتيجياً يتعين أن يخضع لعملية تقييم يجريها 
المستثمر البريدي على النحو الصحيح لما له من تأثير كبير على 

المدى القصير والمتوسط والطويل.
في  اإللكترونية  للتجارة  مخصصة  توزيع  خدمات  تطبيق  ويمكن 
األسواق الجديدة حيث يمكن للمؤسسات البريدية تطوير خدمات مع 
مجموعة صغيرة من الجهات الفاعلة. مما ييســر تكييــف الخدمـات 
الجديــدة دون التأثيــر على الخدمات القائمــة التي يستخدمها غالبية 

الزبائن والتي ال تعرض بعد مبيعاتها على اإلنترنت.
وفي األســواق الراسخـة حيث تحظى المؤسســة البريديــة بحصــة 
للتجارة  تطوير خدمات جديدة مخصصة  ن  يمّكِ منخفضة،  سوقية 
اإللكترونيــة من اإلســراع في زيادة حصتها في الســوق. وتصميم 
خدمة جديدة مخصصة لسوق التجارة اإللكترونية ما هو إال رسالة 
قوية تعبر عن رغبة المستثمر البريدي في أن يكون مورداً رئيسياً 

في هذه السوق.
وقــد يفضي تقديـم خدمات مخصصــة للتجــارة اإللكترونيــة إلى 
إضعاف خدمات التوزيع األخرى نتيجة تداخل الخدمات. باإلضافة 
إلى أن هذا التداخل قد يصعب على الزبائن فهم مجموعة خدمات 

التوزيع المختلفة.
هذه  مثل  في  الوقوع  تجنب  من  تمكن  قد  التي  الطرق  بين  ومن 
ولكون  السوق.  في  والمألوفة  القائمة  الخدمات  تكييف  المشاكل، 
التجارة اإللكترونية تمثل الشريحة الرئيسية الناشئة من الزبائن في 
مجال الطرود، يجدر التفكير في تكييف مجموعة الخدمات بكاملها 

مع احتياجات سوق التجارة اإللكترونية.

مقدم الخدمات اللوجستية
تقدم المؤسســة البريديـة في هذا النموذج خدمات تتجاوز الخدمات 
الماديـة لتوزيـــع البضائـــع. فهي تدير سلسلــة الخدمات اللوجستيــة 
الخاصة بالبائـــع بكاملها أو جــزءاً منها: كتوفير المستودع وجرد 
بعد  الطلبات وتحضيرها والتوزيع وخدمة ما  المخزون ومعالجة 

البيع )انظر قسم “المستودع وتحضير الطلبات” أعاله(.

ومـن خــالل نمـــوذج مقــدم الخدمات اللوجستيــة، تطــور حلــول 
مخصصــة لكل زبــون عـلى حــدة كجزء من نظام متكامل تماماً. 
وعلــيه، يشمـل نموذج األجور مجموعــة متنوعــة من األنشطــة، 
البيع، مثل  البعائث إلى أنشطة ما بعد  انطالقاً من عملية تخزين 

إعادة البضائع وتبديلها.
ويمكــن تطبيــق نمـــوذج األعمــال هـــذا أيضاً على أي نموذج من 
نماذج عالقات التجارة اإللكترونية؛ ولكن شكله سيختلف باختالف 
في  واحد  كبير  لبائع  مستودع  تخصيص  فيمكن  البائع.  خصائص 
العمليات التي تقوم من شركة تجارية إلى شركة تجارية ومن شركة 
تجارية إلى مستهلك ومن حكومة إلى شركة تجارية ومن حكومة 
إلى مواطن ومن حكومة إلى حكومة. وفي المقابل، يمكن أن تتقاسم 
المواقع اإللكترونية لعدد من البائعين األصغر حجماً مستودعاً واحداً 
فيما يخص المواقع اإللكترونية التي تقوم عليها العالقات من شركة 
إلى مستهلك ومن  تجارية  تجارية ومن شركة  إلى شركة  تجارية 
ومن  تجارية  شركة  إلى  حكومة  ومن  موظف  إلى  تجارية  شركة 

حكومة إلى مواطن ومن حكومة إلى مستهلك محدد.
تقوم  التي  اإللكترونية  للمواقع  مثالياً  اللوجستي  النموذج  يعد  وال 
عليها العالقة من مستهلك إلى مستهلك نظراً لكون البعائث مجزأة 
ولما ينطوي عليه من تعقيدات ضريبية. وال يوصى باعتماد هذا 
وسيط  إلدارة  خاضعة  البائعين  بضائع  تكون  عندما  إال  النموذج 
لدى عــدد كبير  التجــارة اإللكترونـــية يعمـل وكيالً  فــي مجال 
من فرادى البائعين. ويسـعى هـذا النموذج إلى زيادة اعتماد السوق 
على الخدمات البريدية، وإقامـة حواجز أمام دخول المنافسين الجدد 
وتمكين المتاجر اإللكترونية من التركيز على أعمالها األساسية أال 

وهي، البيع على اإلنترنت.
ويعد نموذج توزيع الطرود في الغالب بمثابة استراتيجية “أفضل 
خدمة”. إذ إنه يدفع االبتكار ويرمي إلى تقديم أفضل حل للسوق، 
ســعياً إلى احتالل مركــز الريادة في الســوق. وينبغي أن تراعـــي 
حلول توزيــع الطــرود اعتمـــاد الزبائن المتزايد على الخدمــات 
البريدية. وهذا يعني أنه يتعين إيجاد طرق مبتكرة لتلبية احتياجات 
الزبائن. ومن جهة أخرى، يراعي النموذج اللوجستي احتياجات 

كل زبون على حدة بغية التوصل إلى “حل شامل”.
وتعرض مقارنة للنموذجين في الجدول 5-4:
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التتبع وتحديد المكان
يرغب الزبائن في أن تكون لديهم القدرة على تتبع شحناتهم. ويعد 
الذي يسجل معلومات دقيقة عن وضع  المكان  التتبع وتحديد  نظام 
الطلبات أمراً أساسياً ويجب أن يعرض مراحل الطلب بكاملها من 
مرحلــة حجز البضائــع إلى إعادتــها. وينبغــي أن تكون معلومــات 
آنية. ويمكن أن تساعد نظم  التتبع واضحة ودقيقة وحبذا لو كانت 
التتبع وتحديد المكان أيضاً على العثور علــى الطلبات الموجهة خطأ 
في  تطرأ  أن  يمكن  التي  األخرى  واالختناقات  المتأخرة  والطلبات 
سلسلة التوزيع والتي تؤثر على نوعية معامالت التجارة اإللكترونية.
ويمكن أن يوزع طلب ما حسب األشكال المتعددة للتوزيع وعادة ما 
يكون بناء على طلب البائع وليس المشتري. ويتعين على المستثمر 
البريدي تزويد المتجر اإللكتروني بأرقام التتبع المعنية. مما يساعد 
المشتري على متابعة طلباته والتقليل من عدد طلبات ما بعد البيع 

المتعلقة بوضع التوزيع.

اإلقرارات الجمركية اإللكترونية
يمكن أن يقدم الزبائن المعلومات الالزمة )أي اإلقرارات الجمركية 
CN 22 وCN 23 وCP 72( إلى السلطات المختصة عن طريق 
السلع.  البريدي قبل استيراد أو تصدير سلعة من  الشبكي  الموقع 

وهي خدمة جديدة ترمي إلى دعم توسع التجارة اإللكترونية.
وتعــد خدمــات اإلقــرارات الجمركيــة اإللكترونيـــة من الخدمات 
اإللكترونيــة البريديـــة التي تزايــد اســتخدامها على مدى السنوات 
القليلة الماضية. وتظهــر الدراســـة االستقصائيـــة البريدية الرقمية 
التي أجراها االتحاد البريدي العالمي عام 2017، أن تقديم خدمة 
اإلقرارات الجمركية البريدية اإللكترونية ارتفع من نسبة 14٪ فقط 

في عام 2015 إلى 33٪ في عام 2017.

معايير الترابط
قبل الشروع في تبادل البيانات بين األطراف المشاركة في معامالت 
التجارة اإللكترونية، من الضروري وضع المعايير الالزمة. وهو 
البريديين  للمستثمرين  العالمية  الشبكة  لحجم  نظراً  األنسب  الحل 
داخل االتحاد البريدي العالمي. فمــن دون وضــع معاييــر الترابــط 

الثابتة، لن يتسنى إجراء بعض عمليات التجارة اإللكترونية.
تبسط  األطراف،  بين  الضروري  التكامل  تعزيز  إلى  وباإلضافة 
المعاييــر عمليــة نشــر حلــول التجارة اإللكترونيــة. وإذا تجاهلـت 
الشركات المعاييــر الثابتــة والمختبرة، فإنها تضيع الوقــت والمال 
في ابتكار ما قد أنشئ أصالً، مخاطرة بذلك باالنعزال عما حولها. 
االتحاد  معايير  فهرس  في  التالية  البيانات  تبادل  معايير  وترد 

البريدي العالمي:
إمكانية  لتحسين  مقبولة  تقنية  معايير  تطبق  ذلك  إلى  وإضافة 
متابعــة المتجــر اإللكترونـي. ويعــد اسـتخدام معايير لغة الترميز 
القابلة للتوســيع )XML( وبروتوكـول الوصـول البســيط لألشــياء 
تبادل  من  تمكن  التي  المتبادل  التشغيل  منصات  لبناء   )SOAP(
اللوجستية وغيرها(  )المنتج والزبون والخدمات  البيانات بسهولة 
هذه  وتشكل  القطاع.  في  المتبعة  الجيدة  الممارسات  على  أمثلة 
اإلنترنت  لخدمات  األساسية  الركائز  والبروتوكوالت  المعايير 
التي تتيح تكامل التطبيقات المختلفة حتى لو كانت التطبيقات قائمة 
على منصات تكنولوجية مختلفة. وينبغي أن يراعي البائعون هذه 

المعايير والبرتوكوالت أثناء تنفيذ منصاتهم للتسوق اإللكتروني.

والمعلومـات.  البضائـع  تدفـق  اللوجسـتية  العمليـات  تتطلـب 
وتكـون للمعلومـات فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة، مـع ذلـك، 
أهميــة أكبر مــن أهميتها بالنسبـــة إلـى غيــرها مــن األعمــال 
األخـرى. ويتطلـب حجـم المعامالت والتدفق المسـتمر للمبيعات 
واألطـراف المختلفـة فـي أماكـن مختلفة والعمليـات اآللية ودمج 
أنشـطة مـا قبـل البيع/البيع/مـا بعـد البيـع تبـادالً مكثفـاً للبيانات.

الناقصــة  أو  المغلوطــة  المعلومــات  وتــؤدي 
إلــى انخفــاض مســتوى اإلنتاجيــة. وعليــه، 
مــن المهــم وضــع إطــار عمــل لتبــادل البيانــات 
يكــون فعــاالً وآمنــاً وموثوقــاً وميســور التكلفــة 

ــتمرار. ــراً باس ومتوف

الربط بشبكات سلسلة اإلمدادات األخرى: 
الجمارك وشركات الطيران

مـن العناصـر األخـرى المهمة المتعلقـة بالخدمات اللوجسـتيات 
بالنسـبة إلى المسـتثمرين البريديين في عالم التجارة اإللكترونية 
هـو الترابـط السـلس وتدفـق البعائـث دون عقبـات عبر شـبكات 
المؤسسـات البريديـة والجمـارك وشـركات الطيـران. وتكمـن 
المرسـلة  البريديـة  المؤسسـات  مـن  لـكل  األساسـية  الحاجـة 
والمسـتلمة فـي أن ترسـل المؤسسـة البريديـة فـي بلـد المصـدر 
إلكترونيـاً بيانـات محتـوى البعائـث البريديـة التـي تحتـوي على 
بضائـع إلـى الوكاالت الجمركية المسـتقبلة قبـل وصول البعائث 
ماديـاً إلـى بلـد المقصـد. واألهـم مـن ذلك، أنـه اعتبـاراً من عام 
2021، سـيصبح إلزاميـاً علـى كافـة البلـدان األعضـاء إرسـال 
البيانـات اإللكترونية المسـبقة عن البعائـث البريدية التي تحتوي 

علـى بضائع.44
جميـع  عـن  المسـبقة  اإللكترونيـة  البيانـات  تبـادل  وسيسـاعد 
الجمركيـة  اإلدارات  بضائـع  علـى  تحتـوي  التـي  البعائـث 
للمؤسسـات البريديـة فـي بلـد المقصـد علـى القيـام بإجـراءات 
التخليـص قبـل وصـول البعيثـة أو التحضيـر لتخليـص البعائـث 
الـواردة، ممـا يزيـد مـن سـرعة التخليـص الجمركـي وموثوقية 
مواعيـد التوزيـع. وسـتدعم البيانـات اإللكترونيـة المسـبقة أيضاً 
التـي  البعائـث  القـرارات بشـأن  اتخـاذ  شـركات الطيـران فـي 
يمكـن شـحنها علـى متـن الطائـرة. ويقيـم المنافسـون الناشـئون 
عون  عالقـات مـع الوسـطاء الجمركييـن التجارييـن الـذي يسـّرِ
عمليـات التخليـص الجمركـي للبريـد ويوفـرون خدمـة توزيـع 

عبـر الحـدود فـي اليـوم التالـي.45 

تبادل البيانات

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.
44
45
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الوصفالمعيار

الرسائل
EMSEVT V3

يحتـوي اإلصـدار الجديـد للرسـائل EMSEVT الخاصـة بالبعائـث البريديـة حالياً علـى عناصر مهمة لشـحنات التجارة اإللكترونيـة مثل، خيارات 
المنتجـات وطـرق التتبـع وتحديد المكان المحسـنة وخيارات إعـادة البضائع.

الرسائل
ITMATT

تحمل هذه الرسائل اإلقرارات الجمركية اإللكترونية التي يتبادلها المستثمرون البريديون.

CUSITM/
CUSRSP

تحمـل هـذه الرسـائل اإلقـرارات الجمركيـة اإللكترونيـة الموجهـة مـن المسـتثمرين البريدييـن إلـى الجمـارك ورسـالة الـرد الموجهة مـن الجمارك 
إلـى المؤسسـات البريدية.

 - S43 المعيار
مواصفات واجهة 
لخدمات بريدية 
إلكترونية آمنة

يتكون هذا المعيار من جزأين.

S43، الجزء “ألف”: المفاهيم والمخططات والعمليات

يحـدد هـذا المسـتند واجهـة معياريـة بلغـة الترميـز القابلة للتوسـيع XML التي تتيح ربـط التطبيقات البرمجية بخدمـة بريدية إلكترونيـة آمنة يقدمها 
 XML بلغـة الترميـز )XSD( المسـتثمر البريـدي. كمـا يصـف الوظائـف وقواعـد تحريـر المواصفـات التقنيـة ذاتهـا، معروضـة بواسـطة مخطـط

ووصـف لغـة تعريـف خدمـات اإلنترنـت )WSDL( المرتبط بها.

S43، الجزء “باء”: خدمة ختم التصديق البريدي اإللكتروني

يحـدد هـذا المسـتند معالـم خدمـة بريديـة إلكترونيـة آمنـة يشـار إليهـا بخدمـة ختـم التصديق البريـدي اإللكترونـي، والتي توفر سلسـلة مـن البينات، 
يخزنهـا مسـتثمر بصفتـه طرفـاً ثالثـاً موثوقـاً بـه، إلثبـات وجـود حـدث إلكترونـي لمحتـوى ما، في تاريـخ ووقت مـا، وينطوي على طـرف معرفة 

هويتـه واحـد أو أكثر.

وخدمـة ختـم التصديـق البريـدي اإللكترونـي هـي تكنولوجيـا تطبيـق الطوابـع الزمنيـة الموثـوق بهـا، الصـادرة عـن هيئـة بريديـة، علـى مسـتند 
إلكترونـي والتحقـق مـن صحـة التوقيعـات اإللكترونيـة وتخزين وأرشـفة جميع بيانات اإلثبـات الضرورية لدعم أي مواجهة محتملـة أمام المحاكم.

ويمكن للوثائق المتعلقة بالتجارة اإللكترونية أن تطبق خدمة ختم التصديق البريدي اإللكتروني على ما يلي:
الطلبات اإللكترونية؛

اإليصاالت؛
عمليات الدفع؛

الرسائل اإللكترونية األخرى المتبادلة بين البائع والمشتري.

وتقدم خدمة ختم التصديق البريدي اإللكتروني أدلة قاطعة على الوضع القانوني وإثباتاً لقيام معاملة التجارة اإللكترونية.

 - S52 المعيار
الموصفات الوظيفية 
للبريد اإللكتروني 
البريدي المسجل 

يحـدد هـذا المعيـار المواصفـات الوظيفيـة لخدمـة بريديـة إلكترونيـة آمنـة تدعـى خدمـة البريـد اإللكترونـي البريـدي المسـجل )PReM(. وتكفـل 
هـذه الخدمـة عمليـة معتمـدة لتبـادل البريـد اإللكترونـي فيمـا بيـن المرسـل والمسـتثمر المعيَّن والمرسـل إليـه. وعالوة علـى ذلك، تنشـأ األدلة على 

األحـداث والعمليـات المقابلـة فـي نطـاق خدمـة البريـد اإللكترونـي البريـدي المسـجل وتتـم أرشـفتها للتصديـق عليها في المسـتقبل.
ويرمـي المعيـار S52 إلـى تعزيـز التوحيـد القياسـي لخدمـات البريـد المسـجل ومسـاعدة المجتمـع البريـدي علـى االنتقـال مـن األسـواق التقليديـة 

الماديـة إلـى أسـواق الخدمـات اإللكترونيـة، ألن المؤسسـات البريديـة تحتـل أفضـل مكانـة لالسـتفادة مـن هـذه الخدمـات.
وفي مجال التجارة اإللكترونية، يتيح هذا المعيار إقامة اتصال آمن بين البائع والمشتري واألطراف األخرى بالبريد اإللكتروني.

الجدول 4-6: معايير تبادل البيانات

واجهات برمجة التطبيقات
تحتاج نُظم التجارة اإللكترونية إلى االتصال فيما بينها باستعمال 
معاييـر وبروتوكـوالت محددة تسـمح بتبادل المعلومـات. ويمكن 
إجـراء هـذا التبـادل بطرائـق عـدة بـدءاً مـن تبـادل الملفـات إلـى 
اسـتخدام الخدمـات الشـبكية. وأفضـل طريقة هي إنشـاء واجهات 

تتيـح تبـادل البيانات، مثـل واجهات برمجـة التطبيقات.
وتسـمح واجهـات برمجـة التطبيقـات لتطبيـق شـبكي بالتفاعـل مع 
تطبيق شـبكي آخر. ويمكن للتجار اإللكترونيين اسـتعمال واجهات 
برمجة التطبيقات الخاصة بالبائعين أو الخدمات المجانية لتحسـين 
خصائـص متاجرهـم أو إضافـة محتـوى إلـى موقعهـم الشـبكي أو 

التواصـل تواصـالً أفضـل مع زبائنهم وشـركائهم.
وتنـدرج فـي عـداد أنـواع واجهـات برمجـة التطبيقـات المناسـبة 
واجهـةُ برمجـة التطبيقـات الخاصـة بشـبكة اإلنترنـت. وواجهـة 
برمجـة التطبيقات الخاصة بشـبكة اإلنترنـت هي واجهة لبرمجة 
التطبيقـات خاصـة بالخـادوم وبمتصفـح الشـبكة على حد سـواء. 

ويسـمح هـذا النوع مـن الواجهـات بجمع التعاريـف واإلجراءات 
البرمجيـات  مختلـف  بيـن  االتصـال  لتيسـير  والبروتوكـوالت 
الحاسـوبية. وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بشـبكة اإلنترنت 
هـي نـوع مـن أنواع خدمة شـبكة اإلنترنت، لذا يمكن اسـتعمالها، 
بصفتهـا تلك، لربط موقع شـبكي بنُظـم وتطبيقات متعددة أخرى.
وأصبـح مـن الشـائع أن تصمـم المؤسسـات البريديـة واجهـات 
قبيـل  مـن  الخارجييـن  للمسـتخدمين  تتيـح  التطبيقـات  لبرمجـة 
األسـواق اإللكترونيـة ضـم قواعـد البيانات البريديـة إلى المنصة 
الخاصـة بـكل منهـا، أو تتيـح تقديـم الخدمـات البريديـة. وضـم 
الدراسـة  شـملتها  التـي  البريديـة  المؤسسـات  مـن   ٪60 زهـاء 
االستقصائـــية التـي أجريـــت عـــام 2017 واجهــات برمجـــة 
التطبيقـــات إلـى خدماتهـا. وبينـــت الدراســـة االستقصائيـــة أن 
واجهـات  ضمـوا  الذيـن  المعيَّنيـن  المسـتثمرين  نسـبة  متوسـط 
برمجـة التطبيقـات إلـى الخدمـات التـي يقدمونهـا بلـغ 55٪ على 

الصعيـد العالمـي )انظـر الشـكل 6-4(.
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المصدر: الدراســة االســتقصائیة التي أجراھا االتحاد البریدي العالمي في عام ۲۰۱۷ عن الخدمات البریدیة الرقمیة.

منطقة أفریقیا

المنطقة العربیة

منطقة آسیا
والمحیط الھادئ

أوروبا 
ورابطة الدول المستقلة 

البلدان الصناعیة

أمریكا الالتینیة
والكاریبي 

٪۲۱
٪٤۲
٪٦۰
٪٥٤
٪۷۰
٪۱۹

الشكل 4-6:  المستثمرون المعيَّنون الذين يستعملون واجهات برمجة التطبيقات

المعلومات المتاحة عن المنتجات والزبائن 
والطلبات

أدوات  اسـتعمال  فـي  اإللكترونيـة  المتاجـر  تنظـر  أن  يمكـن 
لنقـل معلومـات عـن منتجاتهـا إلـى مواقـع شـبكية أخـرى، مـن 
أجـــل أمـــور منهـا على ســـبيل المثـال تبادل أوصاف الســـلع 
والمعلومـات عن األسـعار. وتعزز هـذه األدوات إمكانية متابعة 

ـنةً بذلـك مسـتوى مبيعاتهـا.  المتاجـر اإللكترونيـة، محّسِ
وينبغــي أن يتـاح للزبائـن االطـالع علــى جميــع المعلومـــات 
المتعلقــة بُمصنِّع/ُمــورد المنتـج وخصائـص السـلع وشـــروط 

الدفـع، فضـالً عـن األدلـة وقوائـم البيانـات ومـا إلـى ذلـك.
وال يجــوز إرســال بيانات المســـتهلكين إلـــى أطـــراف ثالثـة 
إال بموافقتهـم الصريحـة. وتجـــدر اإلشـــارة إلـى أن سالمـــة 
المعلومات التي يقدمها المسـتهلكون هي من مسـؤولية الشـركة 
التـي تقـدم المنتجات أو الخدمات؛ ويجب أن تتحمل الشـركة أي 
ضرر يلحق بالمســتهلكين من جــراء انتهـاك مثل هـذه البيانات 
الشـبكي باألهميـة  الموقـع  أو إسـاءة اسـتخدامها. ويتسـم أمـن 
الحيويـة لألعمـال التجاريـة علـى اإلنترنـت ولتجنـب الدعـاوى 

القانونيـة ولضمـان نجاح الشـركة.

تسجيل البيانات اإللكترونية المسبقة
يسـتهدف مشـروع البيانـات اإللكترونيـة المسـبقة بعائـث البريد 
الدوليـة ويتيـح تعزيـز القـدرات البريديـة فـي مجـاالت نوعيـة 

الخدمـة وسلسـلة اإلمـدادات واألمـن.
د فـي إطـار المشـروع تحويـل لصيقتـي االتحـاد البريـدي  ويؤيَـّ
 ،)CN 23و CN 22( العالمـي الخاصتيـن باإلقـرار الجمركـي
لصيقتيـن  إلـى  البريديـة،  البعائـث  مرسـلو  يضعهمـا  اللتيـن 
إلكترونيتيـن، مـن أجـل تمكيـن السـلطات الجمركيـة فـي بلـدان 
المقصـد مـن اسـتخدام هذه المعلومات لتسـريع عمليـة التخليص 

الجمركـي تماشـياً مـع القوانيـن الوطنيـة.
وعلـى وجـــه أخـص، يتمثل أحـــد أهـــداف مشـــروع البيانات 
اإللكترونية المســـبقة في اســـتخدام حلول سهلـــة مـــن حلــول 
تكنولوجيـا المعلومـات لتسـجيل بيانـات اإلقـرار الجمركـي مـن 

المرسـلين الفـرادى والتجارييـن للبعائـث البريديـة مباشـرةً. 

ويرد فـي تقريـر االتحاد البريدي العالمي تحليل لدراسة استقصائية 
المستثمرين  واحتياجات  الراهنة  التقنية  الظروف  عن  إلكترونية 
تكنولوجيا  استخدام  وجدوى  العالمي  البريدي  لالتحاد  المعيَّنين 
المسبقة.  البيانات اإللكترونية  لتسجيل  المحمولة  أجهزة االتصال 
ولذلك يتناول التقرير بالبحث الشبكة البريدية العالمية لتكنولوجيا 
لتسجيل  حالياً  بها  المعمول  واآلليات  وخصائصها،  المعلومات 
المفضلة  التكنولوجية  والمنصات  المسبقة،  اإللكترونية  البيانات 

لتقديم حلول على أجهزة االتصال المحمولة.
ويتنـاول التقريـر أيضـاً التعليقـات الـواردة عبـر نمـوذج تطبيـق 
مســـتخدم على أجهــــزة االتصال المحمولــة صممــه خبـراء من 

المكتـب الدولـي لالتحـاد البريـدي العالمـي.

وتتلخص استنتاجات التقرير فيما يلي:
تغدو شـبكة االتحـاد البريدية الخاصـة بتكنولوجيا المعلومات 
أنضـج، حتـى فـي نقـاط النفاذ البريديـة النائيـة أو التي تعالج 
كميـة منخفضـة مـن البعائـث البريديـة. ويمكـن توسـيع نطاق 
البيئـة  مـة لمالءمـة خصائـص  المصمَّ التكنولوجيـة،  الحلـول 
البريديـة المعيَّنـة، ليشـمل دعـم مزيـد مـن الخدمـات البريدية. 
الجمركيـة  المعلومـات  تسـجيل  إتاحـة  المجـدي  مـن  لـذا، 

إلكترونيـاً عنـد جميـع نقـاط النفـاذ البريديـة.
النطـاق  عـرض  ذات  المحمولـة  االتصـال  أجهـزة  شـبكات 
الواسـع متاحـة عنـد عـدد متزايـد مـن نقـاط النفـاذ البريديـة 
)تشـمل مناطـق جغرافيـة شاسـعة(، فأضحـت هـذه الشـبكات 
والمنصـات تدعـم مزيـداً مـن الخدمات البريديـة لوحدها. لذا، 
أصبـح مـن الممكـن االسـتعاضة عـن خدمـات بريديـة مقدَّمـة 
عبـر  مقدَّمـة  بحلـول  المعلومـات  لتكنولوجيـا  شـبكات  عبـر 
شـبكات أجهـزة االتصـال المحمولـة أو تعزيزهـا بهـذه الحلـول.
المعلومـات  لتسـجيل  عـدة  طرائـق  هنـاك  أن  إلـى  بالنظـر 
الجمركيـة، فـإن احتياجـات الزبون المرسـل وخصائصه تحدد 
الطريقـة الفضلـى لتسـجيل المعلومـات الجمركيـة. لـذا، ينبغي 
إلـى  باالسـتناد  القنـوات  متعـددي  ونهـج  اسـتراتيجية  وضـع 
ن.  خصائـص الزبائـن الذيـن يخدمهـم كل مسـتثمر بريـدي معيَـّ
أخيـراً، يتمثـل هـدف مجـٍد فـي تدشـين تطبيـق مـن تصميـم 
االتحـاد البريـدي العالمـي الستخادمـــه على أجهـزة االتصال 
المحمولـــة استخداماً ســـهالً وواضحــاً مــن أجــل تســـجيل 
البيانـات اإللكترونيـة المسـبقة وإدارتهـا. وسـتُولى األولويـة 
للخصائـص التـي تضمن االمتثال لعناصـر البيانات النموذجية 
)ITMATT(، ومـن الـوارد أن تُولى األولوية أيضاً لخصائص 
متقدمـة إذا اقتضـت ذلـك الخصائص المسـتندة إلـى احتياجات 

معيَّنـة للمسـتثمرين المعيَّنيـن التابعيـن لالتحاد. 
المنصـة  بوضـوح  هـي   Android منصـة  أن  التقريـر  ويكشـف 
المفضلـة فـي جميـع مناطق االتحـاد عند اختيـار تكنولوجيا منصة 
أجهـزة االتصـال المحمولـة، إذ بلغت نسـبة اسـتخدام هـذه المنصة 
المنصتـان  همـا   IOSو Android فـي حيـن أن منصتَـي  .٪75
المفضلتـان بالتسـاوي فـي منطقـة أوروبـا الغربيـة. أمـا منصـة 
لـة فـي أفريقيـا واألمريكتيـن، إذ  Windows فهـي المنصـة المفضَّ
تصـل نسـبة اسـتخدامها فيهما إلـى 65٪ و46٪ تباعـاً، وإن كانت 
تصـل نسـبة اسـتخدامها العامـة إلـى 43٪. وهـذا يـدل علـى أن 
مـن الضـروري اتبـاع نهـج متعـدد المنصـات، مع إيـالء األولوية 

.Android لمنصـة
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يعتـرف االتحـاد البريـدي العالمـي بـأن انـدراج سـالمة القطـاع 
يتسـم  العالميـة  اإلمـدادات  سلسـلة  إطـار  فـي  وأمنـه  البريـدي 
بأهميـة حاسـمة لدعـم التجـارة واالتصال على النطـاق العالمي. 
وتيسـيراً لوضـع معاييـر األمن والممارسـات الفضلـى وتنفيذها 
العالمـي  البريـدي  البريديـة، أنشـأ االتحـاد  ضمـن المؤسسـات 
فريـق األمـن البريدي لتحسـين األمن المادي، وأنشـأ فريق اسـم 

النطـاق “POST.” لتحسـين األمـن الرقمـي.

األمن المادي
يسـاعد وضـع معاييـر قابلـة للقيـاس فيمـا يخـص أمـن القطـاع 
البريـدي علـى حمايـة العامليـن فـي القطـاع البريـدي واألصول 
والبعائث البريديـــة على وجه العموم، ويســـهم فـــي ضمـــان 
سـالمة وسـيلة النقـل المسـتخدمة لحمـل بعائـث البريـد، وتأميـن 

سلسـلة اإلمـدادات بأسـرها.
وتنطبـق معاييـر األمـن المـادي واإلجرائـي الموضوعة برعاية 
فريــق األمــن البريــدي علـى المرافق الحرجــة األهميــة فــي 

الشـبكة البريدية:
عامـة(  أمنيـة  )تدابيـر   S58 البريـدي  األمـن  معيـار  يحـدد 
الحرجـة  المرافـق  التطبيـق علـى  الواجبـة  الدنيـا  المتطلبـات 
وأمـن  المـادي  األمـن  مجـال  فـي  البريديـة  الشـبكة  ضمـن 

العمليـات؛46 
يحـدد معيـار األمن البريـدي S59 )أمن مكاتب التبادل والبريد 
الدولـي المنقـول جـواً( المتطلبـات الدنيـا لتأميـن العمليات فيما 

يخـص نقل البريـد الدولي.47

المواد المحظورة

يمثـل أمـن العامليـن في القطـاع البريدي عنصراً حاسـم األهمية 
مـن إدارة سلسـلة اإلمـدادات البريديـة بأسـرها. لـذا، يُحظر نقل 

عـدد مـن المواد عبـر البريد.
والطـرود  الرسـائل  ببريـد  الخاصـان  االتحـاد  نظامـا  وينـص 
البريديـة نصـاً واضحاً على أنواع المواد التي ال يجوز إرسـالها 
بالبريـد الدولـي. وتبلـغ المؤسسـات البريدية زبائنهـا بهذه المواد 
المحظـورة، ولكـن يتعيـن علـى الزبائـن التحقق مـن أن الطرود 
وبعائـث البريـد التـي يرسـلونها عبـر المؤسسـات البريدية تخلو 
مـن المـواد التـي قـد تسـبب أذى أو خطـراً للموظفيـن والزبائـن 

فـي القطـاع البريدي.

وتضــم قائمــة المــواد المحظــورة أمــوراً كثيــرةً 
منهــا المخــدرات غيــر المشــروعة والمنتجــات 
المزيَّفــة أو المقرصنــة، والمــواد المتفجــرة أو 

القابلــة لالشــتعال، والحيوانــات الحيــة.48 
وفـي بعـض الحـاالت االسـتثتائية، يجـوز للمؤسسـات البريديـة 
نقـل حيوانـات حيـة مثـل النحـل والعلقيـات ودود القـز وذبـاب 
الفاكهـة مـن مؤسسـة معتـرف بها رسـيماً إلى أخـرى ألغراض 

الفحـص والبحـث البيولوجـي الطبـي.
وإذا لـم يكـن الزبائـن متأكديـن ممـا يجـوز أو ال يجـوز إرسـاله 
عبـر البريـد، فعليهـم االستفسـار مـن مركزهم البريـدي المحلي 

عـن ذلك.

األمن الرقمي
األمـن السـيبراني هـو مجموعـة المناهـج الوقائيـة المسـتخدمة 
أو  السـرقة  مـن  التنظيميـة  والمـوارد  المعلومـات  لحمايـة 
الخطـر أو الهجـوم علـى يـد مجرميـن سـيبرانيين عبـر اسـتخدام 
الحواسـيب واإلنترنـت. وتزداد حـال قطاع التجـارة اإللكترونية 
ضعفـاً حيـال مخاطـر األمـن السـيبراني بسـبب ازديـاد االتصال 
القطـاع  يعـرض  الـذي  األمـر  عليهـا،  واالعتمـاد  التكنولوجيـا 
الفكريـة،  الملكيـة  لخطـر تكبـد خسـائر ماليـة فادحـة، وسـرقة 

السـمعة.  وتشـويه  العمليـات،  واضطـراب 
اإللكترونيـة  التجـارة  قطـاع  فـي  السـيبرانية  الهجمـات  وتؤثـر 
تأثيـراً بالغـاً. فالقطـاع هـو أحـد األهـداف التـي يتيـح شـن هجوم 
عليهـا در القـدر األكبـر مـن األربـاح. ووفـق ما جاء في دراسـة 
للجريمـة  اإلجماليـة  التكلفـة  بلغـت   ،McAfee شـركة  أجرتهـا 
حوالـي  أي  عـام 2018،  فـي  دوالر  مليـار   600 السـيبرانية 
1٪ مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي العالمـي. وعلـى مـا يبـدو مـا 
مـن مؤسسـة تجاريـة معصومـة عـن الهجمـات السـيبرانية لكـن 
المتاجـر اإللكترونيـة أكثـر عرضـة لهـذه الهجمـات السـيبرانية. 
ولسـوء الحـظ، أصبـح شـن هجـوم على مؤسسـة تجارية مسـألة 

وقـت ولـم يعـد مسـألة احتمـال. 

أهمية األمن السيبراني للتجارة اإللكترونية

فـي الوقـت الـذي ينتقـل فيـه عـدد متزايد مـن المؤسسـات التجارية 
إلـى الفضـاء اإللكترونـي، شـهدت معـدالت الجريمـة السـيبرانية 
مـن  رئيسـياً  السـيبراني شـاغالً  مطـرداً. ويمثـل األمـن  ارتفاعـاً 
علـى  التجزئـة  تجــار  اإللكترونيـة ألن  التجـارة  قطـاع  شـواغل 
اإلنترنـت معرضـون للخطر بوجه خاص إذ يسـعى القراصنة إلى 
الحصـول علـى معلومـات الدفـع الخاصـة بالمسـتهلكين وغيرهـا 

مـن البيانـات الخاصـة.
إذ مـن  وتواجـه المتاجـر اإللكترونيـة البريديـة تهديـداً حقيقيـاً 
شـأن هجـوم أن يضـر إضـراراً دائمـاً بمؤسسـة بريديـة تمارس 
نشـــاطاً فـي التجـارة اإللكترونية وأن يشـــوه ســـمعتها. ومـــع 
اسـتمرار سـوق التجـارة اإللكترونيـة فـي النمو بوتيرة سـريعة، 

ترتفـع أيضـاً كميـة البرامـج الخبيثـة كل سـنة. 

األمن

www.upu.int/en/activities/postal-security/security-standards/s58-general-security-measures.html

www.upu.int/en/activities/postal-security/security-standards/s59-office-of-exchange-and-international-airmail-security.html

www.upu.int/en/activities/postal-security/dangerous-goods.html
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ويسـلط بحـث أجرتـه شـركة EPC Group فـي عـام 2018 
الضـوء علـى تكلفـة األمـن السـيبراني:

ســتصل التكاليــف الســنوية لألضــرار الناجمــة 
عــن الجريمــة الســيبرانية 6 تريليونــات دوالر 

أمريكــي فــي عــام 2021؛
ــيبراني  ــن الس ــق باألم ــاق المتعل ــيزيد اإلنف س
علــى تريليــون دوالر أمريكــي من عــام 2017 

حتــى عــام 2021؛
يشن القراصنة هجوماً كل 39 ثانية.

لــذا، يتســـم األمـــن الســـيبراني بأهميـة قصـوى فــي التجـارة 
إلـى  بالنظـر  رئيسـية  أولويـة  ويمثـل  العصريـة  اإللكترونيـة 
أن السـوق التـي سيسـتهدفها المسـتثمرون البريديـون سـتكون 
إلكترونيـة فـي المقـام األول. ويحتـاج المسـتثمرون البريديـون 
الذيـن يقومون بأنشـطة فـي مجال التجـارة اإللكرونية إلى اتخاذ 
ومواقعهـم  اإللكترونيـة  متاجرهـم  لتأميـن  استشـرافية  تدابيـر 
اإلنترنـت وحمايتهـا  علـى  بالدفـع  الخاصـة  ونظمهـم  الشـبكية 
مـن الهجمـات السـيبرانية التـي مـن شـأنها أن تعـرض بياناتهـم 

لمخاطـر جمـة.

األمن السيبراني والمتاجر البريدية اإللكترونية

يمثـل األمـن السـيبراني الخاصيـة األهم من خصائـص المتاجر 
اإللكترونيـة. وفيمـا تـزداد المتاجـر اإللكترونيـة انتشـاراً، تتسـم 
حمايـة بيانـات الزبائـن اإللكترونيـة أكثـر فأكثر بأهميـة حيوية. 
لسـد  البريدييـن  المسـتثمرين  علـى  يفـرض ضغطـاً  مـا  وهـذا 
هـذه الحاجـة باعتمـاد ابتـكارات متنوعـة لزيـادة أمـن التسـوق 

اإللكترونـي وتلقـي الطـرود.
وعلـــى المستثمريـــن البريدييــن، مـــن أجــل حمايــة منصتهم 
الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة، إيـالء األولويـة لتأميـن المواقع 
اإللكترونيـة الخاصـة بالتسـوق اإللكترونـي وبيانـات الزبائـن. 
وهـذا ليـس مهمـاً لحمايـة أنفسـهم فحسـب، بـل هـو مهـم أيضـاً 
لتمكيـن الزبائـن مـن ممارسـة التسـوق اإللكترونـي مـن غيـر 

الشـعور بالقلـق علـى أمـن معلوماتهـم.
وبمـا أن عـدد الزبائـن الذيـن يعون هـذه المخاطـر يتزايد، يحذر 
هـؤالء أكثـر فأكثـر مـن التسـوق اإللكترونـي علـى منصـات ال 
تقــدم فيهـا المؤسســـات التجاريـة خصائـص وخيارات أمنيـــة 
ملموسـة. وبالنظـر إلــى الخصائـص المهمـة التـي ينظـر إليهـا 
المتســـوقون قبــل الشـــراء علـى اإلنتـرنت، تمثــل الموثوقيــة 

والمصداقيـة مسـألتين أساسـيتين.
وتُعـد الموثوقيـة الباديـة لمتجـر علـى اإلنترنت حاسـمة األهمية 
لتحويـل متصفحـي مواقـع المتاجـر اإللكترونيـة إلـى مشـترين. 
فعنـد الشـروع فـي معامـالت تجاريـة إلكترونيـة، علـى الزبائن 
علـى  التجزئـة  تاجـر  قطعهـا  التـي  الوعـود  علـى  التعويـل 
اإلنترنـت. لـذا، تمثـل تهيئـة بيئـة تسـودها الموثوقيـة أحـد أهـم 
العوامـل التـي يتطلـع إليهـا الزبائن حين يـزورون منصة متجر 

إلكترونـي للمـرة األولـى.

األمن السيبراني والدفع على اإلنترنت

الدفـع علـى اإلنترنـت هـو فـي واقـع األمـر وسـيلة دفع مناسـبة 
وسريعـــة جـداً. غيــر أن الهجمـات السـيبرانيـة التي تسـتهدف 
الدفـع علـى اإلنترنـت تسـبب فـي وقـوع خسـائر ماليـة  نظـم 
وتضـر بالسمعـــة علـــى حـــد ســـواء. ومـــن غيـــر وجـــود 
بروتوكـوالت سـليمة وتنفيذهـا، تعـرض المتاجـر اإللكترونيـة 

البريديـة نفسـها وزبائنهـا لخطـر االحتيـال المتعلـق بالدفـع.
ببطاقتهـم  مشـترياتهم  ثمـن  المسـتخدمين  مـن  العديـد  ويدفـع 
ن المعلومات الخاصة بهـذه البطاقات  االئتمانيـة وغالبـاً ما تُخـزَّ
فـي منصـة يدعمهـا التخزيـن السـحابي. لـذا، تحتـاج المتاجـر 
اإللكترونيـة إلـى ضمـان أن أنشـطتها التجاريـة محاطـة باألمن 
والسـالمة وأنهـا ال تواجـه خطـر الهجمـات السـيبرانية التي من 

شـأنها أن تعـرض هـذه البيانـات لمخاطـر جمـة.

أنواع التهديدات السيبرانية والمجاالت التي تستهدفها

مـن  كبيـراً  التجـارة اإللكترونيـة بـال شـك عـدداً  أتاحـت  لئـن 
المزايـا والفـرص للمؤسسـات التجاريـة، تمثـل المسـائل األمنية 
مشـكلة كبيـرة. فتحتـاج المؤسسـات التجارية التي تقوم بأنشـطة 
فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة إلى أن تكون محميـة من جميع 
أنـواع التهديـدات السـيبرانية. وتتمثـل الخطوة األولـى نحو بناء 
درع مسـتدامة فـي اإللمـام بجميـع أنـواع التهديـدات الممكنـة 

ومصادرها.

التصيد االحتيالي

يمثـل التصيـد االحتيالـي أحد أشـيع التهديدات السـيبرانية ويتخذ 
الخطـر  هـذا  مصـدر  يكـون  مـا  وعـادةً  ممكـن.  شـكل  أبسـط 

السـيبراني أساسـاً بريـد إلكترونـي أو رسـالة إلكترونيـة. 
وكثيـراً مـا تتعـرض التجارة اإللكترونية لهجوم تشـنه مجموعة 
أو يشـنه فـرد بإرسـال بريـد إلكترونـي قـد يبـدو وكأنـه صـادر 
عـن زبـون أو موظَّـف موثـوق بـه. ويتمثـل هـذا النـوع مـن 
اإللكترونيـة  البوابـة  اختـراق  فـي  أساسـاً  السـيبراني  الهجـوم 
للمؤسسـة التجاريـة مـن أجـل “تصيـد” بيانـات مهمـة إمـا مـن 

المؤسسـات التجاريـة أو مـن زبائنهـا.

االحتيال المتعلق بالدفع

تتســم إدارة مخاطــر االحتيـال بأهميــة أساسيــة لكــي تضمــن 
الشـركات والـوكاالت أن مهمتهـا ومواردهـا وسـالمتها غيـر 
معرضــة للخطر. وعنــد توسـيع منصـة مـن منصـات التجـارة 
اإللكترونيـــة، مـــن المهــم فهــم التدفقـــات التي سيخضــع لها 
الزبـون عنـد دخـول الموقـع الشـبكي مـن ناحيـة النفـاذ وإجراء 
المعامالت التجاريــة. ويجــب تحديــد محيط الشبكـة باسـتخدام 
سالسـل مـن اآلليـات األمنيـة المتعـددة الوجـوه من أجـل حماية 

الشـبكة مـن الهجمـات المتنوعة.
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ويمكـن أن يتخـذ االحتيـال المتعلـق بالدفـع شـكل سـرقة البيانـات 
المتعلقـــة ببطاقـــة االئتمــان أو بطاقـــة الدفــع أو تلك المتعلقـــة 
بالحسـاب المصرفـي أو الحسـاب علـى موقـع PayPal مـن أجل 
شــراء منتجــات أو خدمــات. وكثيـراً مـا يتســنى الوصــول إلى 
هـذا النـوع مـن المعلومـات الماليـة وصـوالً غيـر قانونـي عبـر 
اإلنترنـت المظلـم. وبعـد الحصول على البيانـات الخاصة بالدفع، 
يتسـنى دفـع أجـرة التخليص و/أو شـراء المنتج باسـتخدام بيانات 
الدفـع المسـروقة. وإذا لـم يُكتشـف أن المدفوعـات هـي نتيجـة 
احتيـال وإذا لـم تُلـغ هـذه المدفعوعـات، فكثيـراً تجـري عمليـات 
رد قيمـة مـن شـأنها أن تكبـد المؤسسـة التجاريـة تكاليـف باهظة.
وعـادةً مـا يقتـرن االحتيال المتعلق بالدفع فيمـا يخص المنتجات 
البريديـة، بمـا فيهـا لصائـق العنـوان، بعمليـات تدليـس متنوعـة 

تشـمل علـى سـبيل المثـال ال الحصر:
التدليس بالتالعـــب بالمشـــاعر الغراميــة: اســتخدام طوابــع 
تخليص مســـروقة أو مزيفـــة لنقـــل أشـــكال متنوعـــة مــن 

المدفوعـات والبضائـع.
التدليس بطلب تأديـــة دور المشـــتري المجهـــول: اســـتخدام 
طوابـع تخليـص مسـروقة أو مزيَّفـة لتُنقـل إلى منـزل الضحية 
شيكات مزيَّفــة، وحـواالت بريدية مزيَّفة، ورسائل المشـتري 
المجهــول، وتعليمــات بشــأن العمــل المطلوب مـن الضحيـة 

المخدوعـة أن تضطلـع به. 
المتفـق عليهـا فـي  المبالـغ  التدليـس بدفـع مبالـغ زائـدة عـن 
األسـواق اإللكترونيـة: اسـتخدام طوابـع تخليـص مسـروقة أو 
مزيَّفـة لنقـل شـيكات مزيَّفـة و/أو حـواالت بريديـة مزيَّفـة إلى 
البائعيـن فـي السـوق. وعـادةً مـا يُدفـع في إطار هـذا النوع من 
ـه البائع لكي  التدليـس مبلـغ أكبـر مـن المبلـغ المطلوب ثـم يُوجَّ
يحـول الجـزء الزائـد مـن المبلـغ إلى شـخص يتبـع للجهة التي 

تنفـذ االحتيال. 
ويمكـن أن يتخـذ نـوع آخـر مـن االحتيـال شـكل التدليـس المتعلـق 
بالهويـة، وقـد يسـرق فـي إطارهـا المحتـال المعلومـات الشـخصية 
لمـن لهـم فـي الوقـت الحالـي حسـابات فـي منصتكـم. ويمكـن فعـل 
ذلـك باللجـوء إلـى حيـل التصيـد أو يمكـن شـراء المعلومـات علـى 
اإلنترنـت المظلـم. وتبيـع منتديات عدة متخصصـة في البطاقات أو 
القرصنـة اإللكترونيـة أسـماء مسـتخدمي الحسـابات وكلمات السـر 
الخاصـة بهـم مـن أجـل االنتفـاع بخيـارات متنوعـة فيمـا يخـص 
 .usps.comو  endicia.comو stamps.com أجـرة التخليص مـن قبيـل
ويمكـن أن تتلخـص االسـتراتيجية الخاصـة بمنـع االحتيال على 

النحـو التالي:
الوقايـة: االضطـالع بأعمـال فحـص تمنـع أو تخفـف خطـر 
تكبـد خســـائر و/أو االطـالع غير المســـموح به علـى بيانات 

تنظيميـة وشـخصية سـرية.
الكشـف: إجـــراء عمليـات لرصد فعاليـــة أعمـــال الفحـــص 
عمليـة  أيـة  والكتشـاف  التخفيـف  ألغـراض  بهـا  المضطلـع 
احتيـال أمكـن تنفيذهـا بسـبب انقطـاع هـذه األعمـال أو غيابهـا.
التصـدي: وضـع بروتوكـوالت لتحليل المعلومــات المتعلقـــة 
بعمليـة احتيـال مشـتبه بهـا أو مؤكـدة أو التحقيـق فـي العمليـة 

المعنيـة أو التصـدي لهـا.

ً االتجاهات المرصودة حاليا

االحتيـال باسـتخدام منتجـات بريديـة متنوعـة القتـراف سـرقة 
الهويـة واالحتيـال بالبطاقـات االئتمانيـة، بمـا فيهـا تقديم طلب 
تغييـر العنـوان وطلـب االحتفـاظ بالبريـد عبـر اإلنترنـت بغية 
تحويـل توزيـع بطاقـة االئتمـان وحرفهـا عـن عنـوان الزبـون 
األصلـي - حيثمـا كانـت هـذه الخدمـات متاحـة. وكثيـراً مـا 
يسـتخدم المحتالـون بطاقـات ائتمـان أو بطاقـات مسـبقة الدفـع 
مسـروقة لسـداد المبلـغ المطلـوب لتلبيـة طلـب تغييـر العنوان. 
ويُوصـى ببـدء العمـل بنظام خـاص بالتحقق مـن الهوية يمتثل 
لمعاييـر القطـاع عنـد تلبيـة أي طلـب مقـدَّم عبـر اإلنترتنـت 

بتغييـر العنـوان أو االحتفـاظ بالبريـد.
االحتيـال باللجـوء إلى الخدمـة اإللكترونية التي تتيح اعتراض 
طـرد بغيـة تحويـل مسـار البضائع المشـتراة بواسـطة بطاقات 
ائتمـان مسـروقة أو حسـابات مقرصنـة علـى منصات السـوق 
بالدفـع  التجاريـة  المؤسسـة  تسـمح  أال  وينبغـي  اإللكترونيـة. 
تتيـح  التـي  الخدمـة  أجـل  مـن  االئتمـان  بطاقـات  بواسـطة 
المتلقـي. ويُوصـى، حيثمـا  اعتـراض طـرد وتغييـر عنـوان 
أتاحـت المؤسسـة التجاريـة اعتـراض طـرد، بالسـماح بالدفـع 
بواسـطة بطاقـة االئتمـان حيـن يختـار الزبـون “اإلعـادة إلـى 

المرسـل” أو “حفـظ الطـرد لسـحبه مـن مكتـب البريـد”. 
االحتيـال باسـتخدام اللصائـق التـي توضـح أن التخليـص ليس 
مطلوبـاً. فيزيـد توزيـع المؤسسـة التجاريـة مثل هـذه اللصائق 
علـى زبائنهـا مـن خطـر اسـتغالل المحتالين لهـا وتالعبهم بها 
عبـر اسـتخدام برنامـج Photoshop لتزييـف مختلـف أنـواع 
التخليـص اإللكترونـي التـي تتضمنهـا اللصائـق. وبالنظر إلى 
أن التخليـص واللصيقـة مزيَّفـان، ال تتلقـى المؤسسـة التجارية 
نـوع  يتمثـل  مـا  وكثيـراً  البريديـة.  البعيثـة  لقـاء  مدفـوع  أي 
آخـر مـن اإلعفـاء مـن التخليـص فـي سـماح مؤسسـة تجاريـة 
لزبائنهـا بطباعـة لصائق “تجريبيـة” توضح أن التخليص ليس 
مطلوبـاً. وهـذه وسـيلة تدليسـية أخـرى يسـتخدمها المحتالـون 

لتيسـير نقـل البريد.

الهجوم بالحرمان من الخدمات

يمثـل الهجـوم بالحرمـان مـن الخدمـات نوعـاً حقيقيـاً مـن أنواع 
الهجـوم عـرض نطـاق  السـيبرانية ويسـتهدف هـذا  الهجمـات 
موقـــع التجـــارة اإللكترونيــة علــى اإلنترنت. ويُشــن الهجوم 
انطالقـاً مـن مصـادر متعـددة مـن أجـل جعـل حركـة التصفـح 
مرتفعة على غير عــادة. وهـــذا ما يخل بآلية عمل المؤسســـة 
التجاريـة إخـالالً كليـاً، ويمنـع المسـتخدمين من تصفـح الموقع، 

ويهـدد قاعـدة بيانـات الزبائـن القائمـة أصالً.
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البرامج الخبيثة

تُسـتخدم هـذه البرامـج لشـن هجمـات سـيبرانية. وتتيـح لفـرد أو 
لمجموعـة الوصـول مباشـرة إلـى أي نظـام بـدون الخصـوع 
إلشـراف صاحبـه. وفـي التجـارة اإللكترونيـة تُسـتخدم البرامج 
الخبيثـة للتمكـن مـن االطـالع علـى معلومـات متعلقـة بمختلـف 
الزبائـن، فضـالً عـن التفاصيـل السـرية عن المؤسسـة التجارية 
نفسـها. وترد فيما يلي بعض أشـيع البرامج الخبيثة المسـتخدمة 

فـي الهجمات السـيبرانية:

برامج الفدية

أحصنة طروادة اإللكترونية

برامج اإلعالنات

برامج التجسس

الفيروسات اإللكترونية 

الديدان اإللكترونية

السـيبرانية  المخاطـر  مكافحـة  يمكـن  ال  أنـه  القـول  خالصـة 
واالحتيـال المتعلـق بالدفـع بـدون فهـم نمـط التعـرض للمخاطر 
البريديـة. وعلـى المسـتثمرين البريديين أن يجـروا تحليالً معمقاً 
لعملياتهـم وبياناتهـم ونظمهـم ومراكز االتصال بهـم بغية تحديد 
العمليـات واألصـول الحاسـمة األهميـة المعرضـة للخطـر فـي 
المؤسسـة التجاريـة. وبعـد تحديـد المجاالت المعرضـة للخطر، 
ينبغـي للمسـتثمرين البريدييـن اتخـاذ إجـراءات للتخفيـف مـن 
المخاطـر المتأصلـة الناجمـة عـن وجوه القصور فـي العمليات.

وبوسع المؤسسات البريدية أن تبني القدرات 
الالزمــة لحمايــة مـا للخدمــات البريديـــة مــن 
معلومات وموارد وأصــول ماليــة بإعمـال إطار 
قائم على المخاطر يتمحور حول أربعة عناصر 
رئيسية هي عمليات الفحص المتمعن، والرصد 
المستمر، وتدريب الموظفين، والتصدي الفعال 

للحوادث.

سـاعد إدارة العالقة مع الزبائن المؤسسـات على كسـب الزبائن 
والحفـاظ عليهـم عن طريق فهم احتياجاتهـم وتوقعاتهم وتلبيتها، 
بمـا فـي ذلـك إدارة التفاعـالت مـع الزبائـن الحالييـن والزبائـن 

المستقبليين. 
وكثيـراً مـا تنطوي إدارة العالقـــة مع الزبائن علـــى اســـتخدام 
التكنولوجيـا لتنظيم وأتمتة وتنسـيق األنشـطة المتعلقة بالمبيعات 
والتسويـــق وخدمـــة الزبائن والدعـــم التقني. ويُلجأ فــي إطار 
إدارة العالقـة مـع الزبائـن إلى تحليـل البيانات عـن كيفية تعامل 
الزبـون مع الشـركة فيما مضى لتحسـين العالقـات التجارية مع 
الزبائـن، بالتركيـر خاصة علـى االحتفاظ بالزبائـن، وبالتركيز، 

فـي نهاية المطـاف، على تنميـة المبيعات.

مراكز االتصال
تُعـد الثقـة عنصـراً أساسـياً فـي مجـال التجـارة اإللكترونية لعدم 
قيـام تفاعـل مباشـر بين األطراف ويجب علـى الزبائن االنتظار 
تبرهـن  أن  ويجـب  اشـتروها.  التـي  السـلع  علـى  للحصـول 
المتاجـر اإللكترونيـة علـى مصداقيتهـا ونوعيـة خدماتهـا عـن 
طريـق تقديـم معلومـات واضحة ومفيـدة عن نفسـها ومنتجاتها، 
باإلضافـة إلـى تلبيـة الطلبـات بسـرعة وعلـى الوجـه الصحيـح.
وتُعـد خدمـات مراكـز االتصـال وسـيلة مهمة لتقديـم المعلومات 
وتعزيـز ثقـة الزبائـن. فباإلضافة إلـى اإلجابة على استفسـارات 
الزبائـن، يمكـن أن تقـوم مراكـز االتصال بوظيفـة مراكز البيع، 
لـةً عمليـات البيـع علـى اإلنترنـت ومسـاعدةً الزبائـن علـى  مكّمِ

اتخـاذ قرارات فـي عمليات الشـراء.
وإضافـةً إلـى ذلـك، يظل بعـض الزبائن يفضلون إتمـام عمليات 
ألنهـم  االتصـال  بمراكـز  باالسـتعانة  اإلنترنـت  علـى  الشـراء 
يخشـون تقديـم معلومـات شـخصية ومصرفيـة علـى اإلنترنـت.

تحليل بيانات الزبائن
يمكـن اسـتعمال عمليـات وتكنولوجيا تنظيمية لجمـع بيانات عن 
سـلوك الزبائـن علـى اإلنترنـت وميولهـم، فضـالً عـن بياناتهـم 
الفـرص،  تحديـد  فـي  ذلـك  مـن  الغـرض  ويتمثـل  الشـخصية. 
والفهـم الجيـد للزبائن، وتحسـين التفاعل معهم، وتقديم المنتجات 
والخدمـات المناسـبة. ويُعـد البحث عن بيانـات الزبائن وتحليلها 
أمراً أساسـياً في إدارة العالقة مع الزبائن؛ ولذا تُسـتخدم النتائج 
المسـتخلصة فـي تقديـم عـروض مكيفـة مـع احتياجـات الزبـون 
وزيـادة المبيعـات وتحسـين آليـات الدعم. ورغم ذلـك، يمكن أن 
تكـون تكنولوجيـا إدارة العالقـة مـع الزبائـن الراميـة إلى البحث 
عـن بيانـات الزبائـن وتحليلهـا معقـدة وباهظة التكاليـف، لذا من 
المستحسـن تقسـيم أنشـطة عملية تنفيذ إدارة العالقة مع الزبائن 

إلى أقسـام أصغـر تسـهيالً إلدارتها.
والطريقـة الفضلـى للحصـول علـى بيانـات الزبائـن هـي عـن 
طريـق عمليـة تسـجيل الزبائـن ورصد سـلوكهم وتفاعلهم خالل 
عمليـة التسـوق على اإلنترنـت. ويُعد تفاعـل الزبائن مع مراكز 

االتصـال مصـدراً آخـر مـن مصـادر المعلومات.

إدارة العالقة مع الزبائن
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ورغـم ذلـك، هناك اعتبارات قانونيـة وأخالقية يجب مراعاتها. 
ويجـب إعـالم الزبائـن أوالً بما تفعلـه المواقع الشـبكية بالبيانات 
التـي يجـري جمعهـا وينبغـي أيضـاً أال تُسـتخدم أي معلومـات 
تخصهـم إال بإذنهم. ويجب أن ينشــر البائعــون علــى مواقعهم 
الشـبكية سياسـات واضحـة بشـأن خصوصيـة البيانـات ويجـب 
أفضـل  تراعـي  وأن  بالتشـريعات  السياسـات  هـذه  تتقيـد  أن 

الممارسات.

التقارير عن األداء وخدمات التحليل
تقاريـر  اإللكترونييـن  التجـار  إلـى  البريديـة  المؤسسـات  تقـدم 
مكيَّفــة عـــن األداء )بشـــأن عمليات اإلعــادة والتأخيــر ومدد 
التوزيـع علـى سـبيل المثـال( لمسـاعدتهم علـى إدارة التكاليـف 

والعمليـات وتجـارب الزبائـن. 
وتقدــم المؤسســات البريديــة عـدداً متزايـداً مــن التقاريـر عـن 
األداء وزادت مـــن تقديـــم خدمات التحليــل مـن أجـل تحســين 
تنميـة القطـاع البريـدي. وخالل الفتـرة الممتدة مـن عام 2015 
حتـى عـام 2017، شـهد هـذا المجـال نمـواً متواضعـاً. وبينـت 
الدراسـة االسـتقصائية التـي أجراهـا االتحـاد فـي عـام 2017 
عـن الخدمـات البريديـة الرقميـة أن تقديـم التقاريـر عـن األداء 
البريـدي وتقديـم خدمـات التحليـل نميـا حتـى وصـال مـن ٪20 

فـي عـام 2015 إلـى 28٪ فـي عـام 2017.

المبيعات
يشـمل عنصر المبيعات اسـتراتيجيات تهدف إلى جذب الزبائن 
والحفـاظ عليهـم وضمـان مرورهم بتجارب شـراء إيجابية عبر 
المتجـر اإللكترونـي. ولهـذه الغايـة، يجـب أن يتنـاول البائعـون 
قضايـا مثـل تحديـد األسـعار وعمليـة الترويـج وإدارة المحتوى 

ودعـم الزبائن.
ويُعــد الموقــع اإللكترونــي مركـــز البيــع الرئيســيي. ويميــل 
مسـتهلكو اإلنترنت إلى طلب الحصول على معلومات واضحة 
ومفيـدة وأسـعار منخفضة وخيارات للدفـع وخدمة دعم الزبائن. 
ولتحقيـق هـذه المطالـب، ينبغي أن يسـتثمر البائعـون في أدوات 

البيـع، ومنها على سـبيل المثال:
صفحـات سـهلة االسـتعمال: يجـب تنظيـم المحتـوى علـى 
نحـو جـذاب وبسـيط ويلبـي احتياجـات الزبائـن. وينبغي أن 
تحظـى آراء الزائريـن باألسـبقية علـى آراء المصمميـن أو 
الفريق التقني. ويجب أن يكــون النص موضوعياً وموجزاً 
وُمحيَّنـاً. ويجـب أن تكـون المعلومـات مفيـدة وكاملـة قـدر 

اإلمكان.
محتـوى شـبكي مكيـف مـع االحتياجـات الشـخصية: يمكـن 
أن تجمـع المواقـع اإللكترونيـة معلومات عن سـلوك زبائنها 
الشـخصي واختياراتهـم وأن تقـدم إليهـم بعـد ذلـك معلومات 
مختـــارة بنــــاء علــى احتياجاتهـــم الخاصــة. وبمـراعــاة 
االحتياجـات الشـخصية للزبائـن سيتسـنى لهـم ربـح وقـت 
ثميـن بمـا أنهم سـيصلون بسـرعة إلـى المحتوى الـذي يلبي 

احتاجاتهم.
المعلومـات التعاونيـة: يمكـن للمواقـع اإللكترونية أن تثري 
محتوياتــها بالســـماح للمستعملين بنشــر آرائهم وتعليقـاتـهم.
خيـارات الدفـع: كلمـا زادت خيـارات الدفـع المتاحـة، كان 
مـن األسـهل علـى الزبائـن إتمـام المعامـالت علـى اإلنترنـت.
دعـــم الزبائـن مـــن خــــالل قنــــوات متعـددة: الرسـائل 
اإللكترونيـة، والمحادثة المباشرة/الرسـائل اآلنية، ووسـائل 
التواصـل االجتماعـي، ومراكز االتصال هي جميعاً وسـائل 
يمكـن أن تقـدم المتاجـر اإللكترونيـة بواسـطتها الدعـم إلـى 

الزبائـن بهـدف زيـادة عـدد المعامـالت المجـراة.
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ــارة  ــال التج ــي مج ــارية ف ــات استش خدم
اإللكترونيــة

إضافــة إلــى المســائل المتصلــة بالتســويق وإدارة المحتــوى 
والتســوق والخدمــات اللوجســتية وإدارة العالقــة مــع الزبائــن، 
ينبغــي أن تنظــر شــركات التجــارة اإللكترونيــة فــي مســائل مثل 
القيــود القانونيــة والضرائــب والتشــريعات المتعلقــة بالتصديــر/
االســتيراد واألمــن. وســتواجه العديــد مــن المنشــآت المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة صعوبــات فــي معالجــة هــذه 
المســائل، وال ســيما فــي المعامــالت الدوليــة، وهنــا تنشــأ 

ــى الخدمــات االستشــارية. الحاجــة إل

وتتطلب مبادرات التجارة اإللكترونية الناجحة، 
هياكل  وجود  النامية،  البلدان  في  سيما  وال 
بالخبرة  المصلحة  أصحاب  تدعم  استشارية 
وبأفضل الممارسات والتدريب وبناء القدرات.

قنوات التسويق

تتمثـل قنـاة التسـويق فـي سلسـلة مـن األنشـطة الالزمـة فـي المقـام 
األول لنقـــل ملكيــة البضائـــع مــن المنتج إلــى المستهلك. وعلـى 
غـرار مـا يســري على أية مؤسسـة تجارية، يتوقف نجـاح التجارة 
اإللكترونيـــة علــى حســـن تصميم أنشطــة التسويـــق والترويــج 

لمنتج. الرقمييـن 
وتحتـاج المؤسسـات البريديـة إلـى تحديـد زبائنهـا علـى اإلنترنـت 
عـن  فضـالً  السـوق،  المتخصصة/قطاعـات  واألسـواق  والسـوق 
سمـــات منافسيها الرئيسيين. وتتســـم ســوق التجـارة اإللكترونيــة 
بالتنافــس الشــديد وضعــف والء الزبائـــن. والحـــال أن الزبائــن 
سينقلــون بسـهولــة انشــطتهم التجــاريــة إلـى شــركات ومنتجـات 

إلكترونيـة أخـرى تلبـي احتياجاتهم.
لذا، حري بالمؤسسـات البريدية أن تصمم اسـتراتيجية تسـويق قبل 
وضـع خطـة تكنولوجيـة أو تشغيليـة. ومن شـأن خطة التسويق أن 
ترشـد جميع جهود التخطيط التي سـتُبذل في المسـتقبل. ومن المهم 
أيضـاً دمج اسـتراتيجية التسـويق الخاصة بالتجـارة اإللكترونية في 
االسـتراتيجية التنظيميـة العامـة الخاصـة باألعمـال، بغية اسـتكمال 

أنشـطة التسـويق غير اإللكترونية.
وترتقـي أدوات قنـوات التسـويق بإمكانيـة متابعـة المنتجـات وهـي 
أساسيــة إلنجــاح استراتيجيــة التســويق الرقمــي. غير أنـه يمكن 
أن ينظـر المسـتثمرون البريديـون أيضـاً في اسـتخدام جميع أدوات 
التسـويق. والحـال أن بوسـعهم تحسـين نتائجهم إلـى أقصى حد من 

خـالل الجمـع بيـن جهود التسـويق الماديـة واإللكترونية.
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فـي الوقـت الـذي تتطـور فيـه احتياجـات المسـتهلكين، يتعيـن علـى 
المستثمريـــن البريدييـــن إيـــالء األولويــة لراحة زبائنهم من أجل 
تلبيـــة االحتياجات المســـتجدة. ويجـــب أن تواصـــل المؤسســات 
البريديـة، علـى غـرار مـا تفعلـه الشـركات التكنولوجيـة العمالقـة، 
وضع حلول ابتكارية من أجل سـوق التجارة اإللكترونية. ويسـعى 
المسـتثمرون البريديــون أكثر فأكثر، بصفتهم شــركاء الحكومــات 
والمواطنيـن والشـركات، إلـى النهـوض بالطابـع الشـامل للتجـارة 
اإللكترونيـة عبـر إقامـة منصـات للتجـارة اإللكترونيـة وإتاحة نظم 
الدفــع وخيارات التوزيــع، وال ســيما للمنشـآت المتناهيــة الصغر 

والصغيرة والمتوسـطة.

وفي عام 2017 على سبيل المثال، رأى ٪74 
من المستثمرين البريدييـن أن خدمات التجــارة 
اإللكترونيــة تؤثـر تأثيراً إيجابياً في در األرباح 
مـن األنشطـــة البريديـــة، األمـــر الذي يبين أن 
التجارة اإللكترونية تتيح للمؤسسات البريديــة 

االستفادة من الخدمات الرقمية.

المسـتثمرون  ويُضطـر  سـريعاً.  تغيـراً  البريديـة  األنشـطة  تتغيـر 
البريديـون، فـي ظـل تقلـص كميات البريـــد، الذي لطالما كان فــي 
صميـم أنشـطة السـواد األعظـم منهـم، إلـى جانـب ارتفـاع الطلـب 
عناصـر  جميـع  فـي  النظـر  إعـادة  إلـى  الطـرود،  توزيـع  علـى 

أنشـطتهم.
وعلــى المســتثمرين البريدييــن عنــد المضــي قدمــاً أال يكونــوا 
مستعديــن فقــط العتمــاد نمــاذج األعمـــال المتطــورة الخاصــة 
بالتجارة اإللكترونية بـل إلعــادة النظر فــي أنشــطتهم مــن أجــل 
اغتنـام الفـرص الجديــدة لـدر األرباح وتحقيـــق النمـــو. وبوســــع 
المستثمرين البريديين أن ينتقلوا من تأدية دور مقدم خدمات التوزيع 

إلى تأدية دور الريادة في سوق التجارة اإللكترونية.
نمـاذج  نمـو  يخـص  فيمـا  المسـتجدة  االتجاهـات  بعـض  وتتمثـل 
فيهـا  يسـتطيع  التـي  اإللكترونيـة،  بالتجـارة  الخاصـة  األعمـال 
المسـتخدمون االنتفـاع بالبضائـع والخدمـات بال انقطـاع، فيما يلي:

استراتيجيات التجارة 
اإللكترونية البريدية

نماذج أعمال المنصات اإللكترونية
يتمثـل نمـوذج األعمـال هـــذا في اســـتحداث القيمة بتيسـير التبادل 
بيــن مجموعتيـــن علـى األقــل تعتمــد كل منهمــا علــى األخــرى، 
المسـتهلكين والمنتجين فـــي معظم األحيـــان. وال يكتمل نمـــوذج 
أعمـال خـاص بالتجـارة اإللكترونيـة مـن غيـر منصـة إلكترونيـة 
تـؤدي فـي آن معـاً دور تاجـر التجزئـــة ومقـدم األســـواق الرقمية 
الـذي يجمـع بين المشـترين والبائعيـن على اإلنترنت. وعلى سـبيل 
 Uber المثـال، ال تصنـع وال تديـر مباشـرةً مؤسسـات تجاريـة مثل
وAlibaba مخزونـاً عبـر سلسـلة اإلمـدادات، علـى عكـس ما تفعله 

المؤسسـات التجاريـة التقليديـة، بـل تتيح وسـائل للتواصل.

نمـاذج أعمـال المنصـات التـي تـؤدي دور 
الوصـل حلقـات 

تمكـــن هــــذه اآلليـــة، التي تقـــوم على التعلــم اآللـــي، البائعيــن 
والمشـــترين مــــن التعـارف بغيـــة التواصـــل تواصالً يرضـــي 
كال الطرفيـن. وهـذا مـا يخفـض التكاليف التي يتكبدهـا الزبائن من 
جـراء إجـراء المعامـالت التجاريـة واالنبـراء للبحـث ويزيـد مـن 
فعاليـة هاتيـن العمليتيـن. ويتمثـل دور حلقـة الوصـل فـي تعريـف 
مشـتري البضائـع بالبائعيـن ذوي المخـزون الذي يالئـم احتياجاتهم 

وتعريـف البائعيـن بأنسـب مشـترين لبضائعهـم. 

نماذج األعمال القائمة على االشتراك
نمـوذج األعمـال القائـم علـى االشـتراك هـو نمـوذج أعمـال آخـر 
خـاص بالتجـارة اإللكترونيـة يحظـى باهتمـام متزايـد. ويتعلـق هذا 
النمـوذج بالشـراء المتكـرر لبضائـع وخدمات رقميـة، أو مزيج من 
المنتجـات الرقميـة والمادية على حد ســـواء. ولطالما كانت شـركة 
Amazon علـى سـبيل المثـال، وهي شـركة رائدة فـي هذا المجال، 
ناجحـةً جـداً فـي العمـل بنمـوذج “Prime”. وهـو نمـوذج قائـم على 
ثابتـاً  شـهرياً  إطـاره رسـماً  فـي  الزبـون  يدفـع  االشـتراك،  نظـام 
لالنتفـاع بخدمـة توزيـع جميـع المنتجـات التـي يشـتريها. وتتمثـل 

الميـزة الرئيسـية لهـذا النمـوذج فـي تعزيـز والء الزبـون. 

نمـاذج األعمـال القائمـة على المسـتودعات 
العمومية

تـــؤدي خدمـــات الدعـــم اللوجســتي في هذا العصر الجديد دوراً 
نظـم  إعمـال  وفـي  تقاسـم  وفـورات  تحقيـق  فـي  األهميـة  حاسـم 
تعـاون مرنـة فـي إطار التجـارة اإللكترونية. ويمتلك المسـتودعات 
العموميـة مقدمـو الخدمـات اللوجسـتية وهي مسـتودعات مشـتركة 
مـع عالمـات تجاريـة فـي مجـال المعلوماتيـة أو عالمـات تجاريـة 

تابعـة لمؤسسـة افتراضيـة. 

االستراتيجيات المستجدة 
في مجال التجارة اإللكترونية
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الشكل 5-1: الخدمات اللوجستية القائمة على دمج القنوات

ويضــم المســتودع العمومــي التابــع لشركـــة DSV في مدينـة 
 .Under Armour and Patagonia فنلو49 بهولندا أيضاً شـركة
وتتمثـل ميـزة نمـوذج األعمـال هـذا فـي ضمـان المرونـة فـي 
مسـاحـــة التخزيــن وتقاســم التكاليـف الثابتـة، بالنظــر إلــى أن 
مقدمـي الخدمـات ال يدفعون إال ثمن األمتار المربعة المسـتخدمة 
ويتقاســمون تكاليـف النقـل. ويُعمـل بهـذا النمــوذج حيـن تكـون 
كميـة المبيعــات منخفضــة ويكـون الطلـب متقلـباً تقـلباً شـــديداً، 
وحيـن تكـون الحاجـة إلـى تقديـم خدمـات إلـى الزبائـن وإجـراء 

عمليـات الفحـص المـادي والفحـص األمنـي محدودة.

نمـاذج األعمـال اللوجسـتية القائم على دمج 
القنوات

يسـتخدم الزبـون المعاصـر قنوات شـرائية مختلفـة، أي المتاجر 
الماديــة واإللكترونيــة وتطبيقات أجهــزة االتصــال المحمولــة 
ووسـائل التواصـل االجتماعي. وفي إطار النموذج القائــم على 
دمـج القنـوات تُدمـج مختلف قنوات البيـع لتُصهر في قناة واحدة 
تكفـل تدفـق المنتجـات تدفقـاً منتظمـاً. والنهـج القائـم على دمــج 
القنوات معقـــد أكثــر مــن النهــج التقليدي المتعدد القنوات ألنه 
يجـب أال تختلـف تجربـة الزبـون من قناة إلى أخـرى وأن يكون 

االنتقـال مـن قناة إلى أخرى سلسـاً.
الخدمــات اللوجستيــة وسـلسلــة اإلمــدادات هما حجـر األســاس 
أليـــة استراتيجيـــة قائمة على دمج القنوات. وهمــا العـــامالن 
الرئيسـيان اللـذان يتيحان تقديـم الخدمات المكيَّفة مع األشـخاص 
تقديمـاً مرنـاً ومتسـقاً وفعـاالً مـن حيـث التكلفـة. ويمكنـان تجـار 
التجزئـة أيضـاً من تسـليط الضـوء على المخزون المشـترك بين 
القنـوات وتحسـينه إلـى الحـد األقصـى )األمر الـذي يتوقف عليه 
نجـاح تنفيـذ النمـوذج القائـم علـى دمج القنـوات( وتلبيـة تطلعات 

الزبائـن بزيـادة درجة رضاهـم ووالئهم.

نمـاذج األعمـال الخاصـة بتحضيـر طلبـات 
الشـراء عبـر مختلـف القنـوات

م لتحسين  تحضيــر طلبات الشـــراء عبر مختلف القنـوات مصمَّ
تنسـيق تدفقـات المنتجـات، وإتاحـة شـبكة ماديـة وشـبكة مـن 
تكنولوجيـا المعلومـات لتنسـيق توزيـع البضائـع المطلوبـة فـي 
طلبـات الشـراء اإللكترونيـة وإعادتهـا. ويُركَّـز فـي إطاره على 
مراكـز التحكـم عبـر مختلـف القنـوات مـن خـالل دمـج قنـوات 

البيـع فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة:
اسـتراتيجيات  تنفيـذ  القنـوات:  المتعـددة  االسـتراتيجيات 
خاصـة بالتخزيـن والتوزيـع تقـوم على تبـادل المنتجات بين 

قنـاة المتاجـر التقليديـة وقنـاة التجـارة اإللكترونيـة.
تتيـح منصـة اإلعـالم الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة تبادل 

المعلومـات تبـادالً معيارياً.
تحسـين تجربـة المسـتهلك عبر دمج البنيـة التحتية الخاصة 
بتكنولوجيـا المعلومـات وتلـك الخاصـة بالدعـم اللوجسـتي 
بين الشـركات المختلفــة وبيـن القنـوات اإللكترونيــة وغير 
اإللكترونيــة، مــن أجــل توزيــع البضائـع المطلوبــة فــي 

طلبات الشـراء توزيعـاً متكامالً.

المصدر: تتيح االستراتيجية القائمة على دمج القنوات للزبون تجربة سلسة عبر جميع القنوات.50

www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_omnichannel.pdf

www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_omnichannel.pdf
49
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النهج األحادي القناةالنهج المتعدد القنواتالنهج القائم على دمج القنوات
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تجــار التجزئة على اإلنترنت الشركات التكنولوجیةالحكومات

منطقة أفریقیا

المنطقة العربیة

منطقة آســیا والمحیط الھادئ

أوروبا ورابطة الدول المســتقلة 

البلدان الصناعیة

أمریكا الالتینیة والكاریبي 

المصدر: الدراســة االســتقصائیة التي أجراھا االتحاد البریدي العالمي في عام ۲۰۱۷ عن الخدمات البریدیة الرقمیة.
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ــت  ــى اإلنترن نمــاذج األعمــال القائمــة عل
المــادي

يتمثـل اإلنترنـت المـادي في نظـام عالمي مفتوح خـاص بالدعم 
اللوجســـتي يقـــوم على الترابـط المـادي والرقمـي والتشـغيلي، 
وذلك مـــن خالل تغليـــف المعلومــات واســــتخدام الواجهـات 
والبروتوكـوالت. ويُــراد لإلنترنــت المــادي أن يحـــل محـــل 
النمــاذج المعمــول بهـــا حالياً فيما يخـــص نمــاذج الخدمـــات 
اللوجسـتية.51 وفـي إطـار هـذا المفهـوم، ينطبـق نقـل البيانـات 

عبـر اإلنترنـت علـى نقـل البضائـع مادياً:
توضـع البضائـع في صناديـق معيارية تتضمـن المعلومات 
المغلَّفـة، وعـادةً مـا تجـري عمليـة التغليـف عبـر التعـرف 
بواسـطة التـرددات الراديويـة، بغيـة التعرف علـى الرزمة 

ونقلهـا إلـى المقصـد الصحيح؛
تنظيم نقل الصناديق المعيارية نقالً دينامياً؛

بعـد الوصـول، دمـج الصناديـق المعياريـة إلعـادة تشـكيل 
المجمـوع األولـي للمنتجـات؛

يتيـح هـذا النموذج: تحسـين تسـخير المـوارد والقدرات في 
مجال النقل تسـريع زمن المعالجة بفضل الدمج بالمنافسـين 

من مقدمي الخدمات اللوجسـتية.
ويلخـص الجـدول 5-1 االسـتراتيجيات الرئيسـية التـي تشـمل 
نموذجاً واحـداً أو أكثـر مــن نمـاذج األعمـال البريديـة الخاصة 
بالتجـارة اإللكترونيـة، بمـا فيها وصف موجـز لكل منها وأنماط 

اإليـرادات األشـيع فيما يخـص كالً منها.

الشراكات
بالنظــر إلـــى المنافســة القويــة الســـائدة فــي ســوق التجــارة 
المتأهبـة  ذات  الفاعلـة  الجهـات  مـن  الكثيـر  بيـن  اإللكترونيـة 
جيـداً، مـن الضـروري النظـر فـي إمكانيـة إقامـة شـراكات من 
تنفيـذ نمـاذج األعمـال. والمـدة الالزمـة لطـرح  أجـل تسـريع 
المنتـج فـي السـوق حاسـمة فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة.52
ويتضمــن الدليــل المتعلــق بالشــراكات بيــن القطــاعين العـام 
والخـاص فـي مجـال الخدمـات اإللكترونية في القطـاع البريدي 
معلومـات شـاملة عـن كيفيـة التخطيـط للشـراكات فـي مجـال 
الخدمـات اإللكترونيـة البريديـة وتنفيذهـا، بمـا في ذلـك التجارة 
وأنواعهـا  الشـراكات  تعاريـف  الدليـل  ويشـمل  اإللكترونيـة. 
وخياراتهـا وهيـاكل تمويلهـا ومتطلباتهـا، فضـالً عـن مجموعـة 

مـن التوصيـات العمليـة والتجـارب الناجحـة.

وفي ظل ازدهار التكنولوجيا الرقمية والتجارة 
اإللكترونيــة، يتوقـع زبائن المؤسسات البريدية 
من المستثمريـن المعيَّنيـن أال يحـدثوا الخدمات 
التي يقدمونها ويحسنوا جودتـها ويجعلـوا من 
االبتكار ضرورة ملحة فحســب، بـل أن يعـززوا 
ترابــط البنيــة التحتيــة للشـبكات وأن يـوطـدوا 
الشراكات في مجال التجارة اإللكترونية أيضاً.

فـي  االتحـاد  أجراهـا  التـي  االسـتقصائية  الدراسـة  وبيَّنـت 
مـن   ٪47 أن  الرقميـة  البريديـة  الخدمـات  عـن   2017 عـام 
المسـتثمرين المعيَّنيـن علـى الصعيـد العالمـي شـجعوا مطورين 
وشـركات ناشئــة على اقتـراح تقديــم خدمــات بريديــة رقميــة 
جديــدة. غير أن أكثر من نصف المسـتثمرين المعيَّنين لم يجب 
علـى السـؤال المطـروح لمعرفـة مـا إذا كانوا يتبعـون المنهجية 
المناسـبة، التـي ترمي إلى بناء شـراكات جديـدة لتقديم الخدمات 

البريديـة الرقميـة.
ويبيـن الجـدول الـوارد فيما يلــي مطـوري الخدمــات الرقميــة 
مـن األطـراف الثالثـة الذين أقـام معهـم المسـتثمرون البريديون 
شـراكات، مـن قبيل الحكومـات والشـركات التكنولوجية وتجار 
التجزئــة علــى اإلنترنـت والمتاجــر اإللكترونيــة إلــى آخــره، 

لتقديـم خدمـات بريدية متعلقة بالتجـارة اإللكترونية. 

الشكل 5-2:  شراكات المستثمرين البريديين مع األطراف الثالثة

www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2011-03.pdf

https://www.upu.int/en/Publications/Digital-services/Guide-to-public–private-partnerships-for-e-services-in-the-postal-sector
51
52
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خدمات الدعم التمویل اإللكترونيالتجارة اإللكترونیة
وحلول الدفع

الخدمات اإللكترونیة
البریدیة والخدمات

الحكومیة اإللكترونیة

منطقة أفریقیا

المنطقة العربیة

منطقة آســیا والمحیط الھادئ

أوروبا ورابطة الدول المســتقلة 

البلدان الصناعیة

أمریكا الالتینیة والكاریبي 

المصدر: الدراســة االســتقصائیة التي أجراھا االتحاد البریدي العالمي في عام ۲۰۱۷ عن الخدمات البریدیة الرقمیة.
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ويتمثل مجال اســـتراتيجي آخر موجــود فــي جميــع المناطــق 
فـي الشـراكات بيـن المسـتثمرين البريدييـن واألطـراف الثالثـة 
التـي تقـدم الخدمـات الرقميـة، وتسـتحوذ التجـارة اإللكترونيـة 
علـى نصيـب األسـد فـي هـذا المضمار، علـى النحـو المبيَّن في 

الجـدول الـوارد فيمـا يلي:

الخدمـات اللوجسـتية وسلسـلة اإلمـدادات همـا 
حجـر األسـاس أليـة اسـتراتيجية قائمـة علـى 
دمــج القنــوات. وهمــا العــامـالن الرئيســيان 
مـع  المكيَّفـة  الخدمـات  تقديـم  يتيحـان  اللـذان 
األشـخاص تقديمـاً مرنـاً ومتسـقاً وفعـاالً مـن 
حيـث التكلفـة. ويمكنان تجار التجزئة أيضاً من 
تسـليط الضـوء علـى المخـزون المشـترك بيـن 
القنـوات وتحسـينه إلـى الحـد األقصـى )األمـر 
الـذي يتوقـف عليـه نجاح تنفيذ النمـوذج القائم 
على دمج القنوات( وتلبيـــة تطلعـــات الزبائـن 

بزيـادة درجـة رضاهـم ووالئهـم.

الشـكل 5-3:  شـراكات المسـتثمرين البريديين مع األطراف الثالثة بحسـب 
فئة الخدمـات الرقمية



71الفصل الخامس - استراتيجيات التجارة اإللكترونية

اإليراداتأمثلة على المنتجاتالوصفنموذج األعمالاالستراتيجية

االستراتيجية المادية
الخدمات اللوجستية في 

مجال التجارة اإللكترونية

أو توزيع الطرود الوطنيـــة  التوزيــــع  خدمـات 
اإلقليميـــة أو الدوليــــة للمتاجــــر 
التجاريـة  والمراكـز  اإللكترونيـة 
اإللكترونية واألسـواق اإللكترونية 

االشتراك اإللكتروني: 
تقــدم المؤسســة البريديــة خدمــات 
الشــراء  أجــل  مــن  االشــتراك 
المتكـــــرر لبعــض البضائـــــع 
ــاً  ــة، أو مزيج ــات الرقمي والخدم
مــن الخدمــات الرقميــة والماديــة

اشـتراك  رسـوم  المشـتري  يدفـع 
شـهرية أو نصف سـنوية أو سنوية

مجمـل مقدم الخدمات اللوجستية البريديـة  المؤسسـة  تديـر 
بالدعـم  الخاصـة  البائـع  سلسـلة 
اللوجسـتي أو جزءاً منها، وهذا ما 
يشـمل على سـبيل المثـال التخزين 
وجـرد المخـزون ومعالجـة طلبات 
الشـراء وتنفيذهـا والتوزيع وخدمة 

مـا بعـد البيع

الذكيــة:  اللوجســتية  الخدمــات 
أن  البريديــة  المؤسســة  بوســع 
المتخصصــة  للشــركات  تتيــح 
فـــــــي المعلوماتيــــــــة مرفقــاً 
لوجيســتياً مشــتركاً، يشــمل إدارة 
ــرد  ــات الجـــ ــزون وعملي المخــ

المــادي ووظيفــة النقــل

التخزيــن  رســوم  مــن  مزيــج 
ورســـــوم المعامــالت التجاريــة 
الواجبــة التطبيــق علــى الــواردات 

والصــادرات

النقل الدينامي: 
ترسل المؤسسة البريدية صناديق 
معياريــــة تتضمــن معلومـــات 
عملية  تجري  ما  وعادةً  مغلَّفة، 
التعرف  تكنولوجيا  التغليف عبر 
الراديوية،  الترددات  بواسطة 
بغية التعرف على الرزمة ونقلها 

إلى المقصد الصحيح

لقــاء  رســوماً  المشــتري  يدفــع 
والتوزيــع  المشــتراة  المنتجــات 
المطلــوب  للبضائــع  المتكامــل 

شــراؤها

المدفوعات
المدفوعات في إطار 

التجارة اإللكترونية

المدفوعات البريدية 
اإللكترونية

تقـدم المؤسسـة البريديـة خدمـات 
للدفـع اإللكترونـي أو المـادي إلى 

المتاجـر اإللكترونيـة

منصـة  نحـو  الدينامـي  التحويـل 
)منصـات( الدفـع اإللكتروني من 

أجـل دفـع ثمـن البضائـع ونقلهـا

و/أو  التجاريـة  المعاملـة  بحسـب 
رسـوم دوريـة

االستراتيجية الرقمية
بوابات التجارة اإللكترونية

متجراً المتجر اإللكتروني البريدي البريدية  المؤسسة  تمتلك 
إلكترونياً لبيع المنتجات والخدمات 

البريدية على اإلنترنت

ــات  ــن المنتج ــتري ثم ــع المش يدف
المشــتراة وكذلــك ثمــن توزيــع 

ــة ــث مادي ــة بعائ أي

تقـدم المؤسسـة البريديـة خدمـات إيواء المتاجر اإللكترونية
إيـواء المتاجـر اإللكترونيـة

رســوم شــهرية أو نصــف ســنوية 
أو ســنوية

المركز التجاري اإللكتروني 
البريدي

تتيـح المؤسسـة البريديـة مركـزاً 
إليـواء متجـر  إلكترونيـاً  تجاريـاً 
للمنتجـات والترويـج  إلكترونـي 

تلبية طلبات الشراء عبر مختلف 
القنوات: تؤدي المؤسسة البريدية 
القنوات  المتعددة  المنصة  دور 
بدمج تكنولوجيا المعلومات والبنية 
األســاسية الخاصــــة بالخدمـــات 

اللوجستية

ــات  ــن الخدم ــتري ثم ــع المش يدف
ــوات  ــف القن ــر مختل ــة عب المقدم
للبضائــع  المتكامــل  والتوزيــع 

المطلــوب شــراؤها

دور السوق اإللكترونية البريديـة  المؤسسـة  تـؤدي 
التجـارة  معامـالت  فـي  الوسـيط 

اإللكترونيـة

الخدمات اللوجستية القائمة على 
المؤسسة  بوسع  القنوات:  دمج 
البريدية دمج مختلف قنوات البيع 
لتُصهر في قناة واحدة تتمثل في 

تدفق منظَّم للمنتجات

المنتــج  ثمــن  المشــتري  يدفــع 
المشــترى وكذلــك ثمــن توزيــع 

أيــة بعائــث ماديــة

الجدول 5-1: أنساق األعمال التجارية في مجال التجارة اإللكترونية

المصدر: االتحاد البريدي العالمي.
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مدة الركائز األساسيةالنطاق
النتائج المنشودةالتنفيذ

االستعداد 
للتجارة 

اإللكترونية 
من الناحية 

التشغيلية

واستخدام  التشغيلية  العمليات  تحديث 
لتكنولوجيا  المعيارية  األدوات  جميع 
البداية  من  الشاملة  والنظم  المعلومات 
التشغيلية  الحلول  لتنفيذ  النهاية  إلى 
التي تفي بمتطلبات التجارة اإللكترونية.

المعلومـات  تكنولوجيـا  أدوات  المتابعـة:  إمكانيـة 
ورسـائل التبـادل اإللكترونـي للبيانـات والتقاريـر 

اإللكترونيـة بالتجـارة  الخاصـة 

هر
أش

رة 
عش

واسـتخدام  التشـغيلية  الخطـط  تقييـم 
أدوات تكنولوجيـا المعلومـات مـن حيـث 
مـن  اإللكترونيـة  للتجـارة  االسـتعداد 

التشـغيلية الناحيـة 

نوعيـة البيانـات: امتثـال البيانـات لمعاييـر االتحاد 
البريـدي العالمي 

خارطة الطريق وخطة العمل الخاصتان 
من  اإللكترونية  للتجارة  باالستعداد 

الناحية التشغيلية

تكامـل سلسـلة اإلمدادات: الجمـارك والنقل الدولي 
واألمن والخدمات اللوجسـتية والتخزين

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات 
والتوصيات

اإلبـالغ  النهايـة:  إلـى  البدايـة  مـن  الموثوقيـة 
مـن البدايـة إلـى النهايـة، والعمـل بالنظـام العالمـي 

الشـهادات وإصـدار  الزبائـن،  لخدمـة 

االستعداد 
للتجارة 

اإللكترونية 
من الناحية 

الرقمية

النهوض بالقدرات الرقمية واستخدام 
الحلول  لتنفيذ  المتاحة  األدوات  جميع 
التجارة  بمتطلبات  تفي  التي  الرقمية 

اإللكترونية

أطـر السياسـة العامـة: السياسـة العامـة الخاصـة 
بالتجـارة اإللكترونيـة )إطـار السياسـات والتنظيـم 
الخاص بمشـاركة المؤسسـات البريدية في التجارة 

اإللكترونية( 

هر
أش

رة 
عش

الرقميــة مــن حيــث  القــدرات  تقييــم 
مــن  اإللكترونيــة  للتجــارة  االســتعداد 

الرقميــة الناحيــة 

ــة  ــة أدوات التحويــل الخاصـــ مجموعــ
ــن  ــة م ــارة اإللكتروني باالســتعداد للتج

ــن( ــل التمكي ــة )عوام ــة الرقمي الناحي اإللكترونيــة  التجــارة  الرقميــة:  االســتراتيجية 
ــتراتيجية  ــة )االس ــتراتيجية الرقمي ــة واالس البريدي

واالقتصــاد الرقمــي(
تقييم االستراتيجية الرقمية البريدية

ــة  ــدرات الرقمي ــذ الق ــة: تنفي ــتراتيجية الرقمي االس
والخدمــات،  والمنتجــات  الســيبراني،  )األمــن 

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات واالســتراتيجية(
والتوصيات

االستعداد 
للتجارة 

اإللكترونية 
من ناحية 
المدفوعات

النهوض بقدرات الدفع واستخدام جميع 
األدوات/الخدمات المتاحة لتنفيذ حلول 
بمتطلبات  تفي  التي  اإللكتروني  الدفع 

التجارة اإللكترونية

أطــر السياســة العامــة: السياســة العامــة الخاصــة 
بالدفع/الدفــع اإللكترونــي )إطــار السياســة العامــة 
ــي  ــدي ف ــع البري ــراك الدف ــاص بإش ــم الخ والتنظي

ــة( التجــارة اإللكتروني

هر
أش

رة 
عش

حيــث  مــن  الدفــع  متطلبــات  تقييــم 
مــن  اإللكترونيــة  للتجــارة  االســتعداد 

المدفوعــات ناحيــة 

ــة  ــع البريدي ــتراتيجية الدف ــع: اس ــتراتيجية الدف اس
ــال( ــوذج األعم ــتراتيجي ونم ــوذج االس )النم

طريق  وخارطة  استراتيجية  وضع 
خاصتين باالستعداد للتجارة اإللكترونية 

من ناحية المدفوعات

وضــع حلــول الدفــع: تنفيــذ االســتراتيجية الخاصــة 
بالدفــع )المنتجــات والخدمــات(

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات 
والتوصيات

الجدول 6-1: مشاريع المساعدة التقنية الثالثة الرئيسية لالتحاد البريدي العالمي

تتطلـب ســـوق التجـارة اإللكترونيـة أن يتبـع االتحـاد البريدي العالمي نهجاً عالميـاً ومتكامالً بالتركيز على السـوق والزبائن من أجل 
إقامـة شـبكة بريديـة ذكيـة فـي مجال التجـارة اإللكترونية العابرة للحدود. وفي هذا السـياق، صمم االتحاد مشـاريع خاصة بالمسـاعدة 

التقنيـة لدعـم المسـتثمرين المعيَّنيـن دعمـاً ثالثي األبعاد: البعد التشـغيلي والبعد الرقمي والبعـد المالي )المدفوعات(:
االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية؛

االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية؛
االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات.

ويلخص الجدول 6-1 مشاريع المساعدة التقنية الثالثة:
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قـرر المكتـب الدولـي لالتحـاد البريـدي العالمـي تنفيـذ مشـاريع 
مـن  وتحسـينها  الخدمـة  نوعيـة  تنسـيق  بغيـة  إقليميـة  تعـاون 
خـالل العمـل بسلسـلة إمـدادات متكاملـة. ويرمي هـذا النهج إلى 
مسـاعدة المسـتثمرين المعيَّنين على تحديث عملياتهم التشـغيلية 
واســـتخدام جميـــع األدوات المعياريـــة المتاحـــة لتكنولــوجيا 
المعلوماـت والنظـم مــن البدايــة إلى النهايــة مــن أجــل تنفيــذ 

الحلـول التشـغيلية التـي تفـي بمتطلبـات التجـارة اإللكترونيـة.
وسيسـهم المسـتثمرون البريديون في تواصل نمو سوق التجارة 
اإللكترونيـة عبـر تحسـين أداء التوزيـع الموثـوق به مـن البداية 
إلـى النهايـة وعبـر تزويـد الزبائـن بإمكانيـة متابعـة البعائث من 
خـالل مبـادالت رسـائل التبـادل اإللكترونـي للبيانـات واعتمـاد 
التوزيـع  خيـارات  )مثـل  الزبائـن  علـى  تركيـزاً  أكثـر  حلـول 
باإلعـادة  الخاصـة  والحلـول  المصـدر  فـي  البيانـات  وتسـجيل 

وخدمـات الزبائـن البسـيطة(.

ويتمثل هدف االتحاد البريدي العالمي الرئيسي 
فـي ضمـان اسـتعداد المؤسسـات البريديـة مـن 
الناحية التشـغيلية للتجارة اإللكترونية السلسـة 
العابـــرة للحـــدود، باستخـدام البنيــة التحتيــة 
البريديــة المتكاملــة المتعــددة الوظـائــف مــن 
أجـل تمكيـن جميـع مواطني العالم مـن االنتفاع 
السـهل والموثوق به بالخدمات البريدية، ومن 
ثـم تلبيـة تطلعات البلدان األعضــاء التي جعلت 

مـن التجارة اإللكترونيـة أولويتها األولى.

االستعداد للتجارة اإللكترونية من 
الناحية التشغيلية
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إمكانية المتابعة                                         
أدوات تكنولوجيا المعلومات ورسائل التبادل اإللكتروني 

للبيانات والتقارير الخاصة بالتجارة اإللكترونية

نوعية البيانات                           
امتثال البيانات لمعايير االتحاد البريدي العالمي 

تكامل سلسلة اإلمدادات               
الجمارك والنقل الدولي واألمن والخدمات اللوجستية والتخزين

الموثوقية من البداية إلى النهاية                                   
اإلبالغ من البداية إلى النهاية، والعمل بالنظام العالمي 

لخدمة الزبائن، وإصدار 
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تقييم نظري

قائم على المعلومات المتاحة واستعراض اإلجابات 
على األسئلة المطروحة في الدراسة االستقصائية

استعراض العمليات في الموقع 
باستخدام قائمة مرجعية

عقد اجتماعات 
مع كبار مسؤولي اإلدارة والعمليات 

تقييم الخطط التشغيلية واستخدام أدوات تكنولوجيا 
المعلومات

تقييم خارطة الطريق القطرية وخطة العمل الخاصتين 
باالستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية

التقرير الذي يتضمن االقتراحات والتوصيات

دعم المكتب الدولي لتنفيذ خطة العمل من خالل 
مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية 

التشغيلية

أهداف مشـروع االسـتعداد للتجـارة اإللكترونية 
من الناحية التشـغيلية

اإلنترنت  على  التجار  تمتع  ضمان  في  النهائي  الهدف  يتمثل 
بالبنية التحتية المناسبة للتوزيـع مـن أجـل تطويـر أنشـطتهم من 
خالل المؤسسات البريدية. ويرمي مشــروع االسـتعداد للتجارة 
مؤاتية  بيئة  تهيئة  إلى  أيضاً  التشغيلية  الناحية  من  اإللكترونية 
للتجــارة اإللكترونيــة المتكاملــة العابــرة للحــدود، التي يتيحها 
المســتثمرون البريديــون مــن خالل مراكز التجارة اإللكترونية 
المادية المرتبطة بمنصات التجــارة اإللكترونـية على اإلنترنت 
عبر واجهات بواسطــة مجموعــة مــن المعايير االبتكارية التي 
يعتمدها االتحاد البريدي العالمي وأدوات تكنولوجيا المعلومات.

مفهــوم اســتعراض العمليات فــي إطـار مشــروع 
االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية

ومـن خالل األنشطـة المشمولـة في الركائـز األســاسـيـة، يُقــدَّم 
فــي إطــار المشــروع الدعــم إلى المستثمريــن المعيَّنيــن مــن 
أجـل إتاحـة حافظـة منتجـات خاصـة باالتحـاد البريـدي العالمي 
موثـوق بهـا وقابلة للتتبــع وميســورة التكلفــة لتلبيــة احتياجات 

الزبائـن وتجـار التجزئـة علـى اإلنترنـت تحقيقـاً لمـا يلي:
تحسـين إمكانيـة متابعـة البعائث عبر خدمـة التتبع وتحديد 

المكان؛
مـدد توزيـع تتسـم باالتسـاق والمصداقيـة والموثوقيـة من 

البدايـة إلـى النهاية؛
االنتقال من العمليات الورقية إلى العمليات اإللكترونية؛

عمليات جمركية سلسة؛
القدرة على اختيار مكان التوزيع؛

عمليات إعادة تتسم بالبساطة والموثوقية؛
عملية مرنة فيما يخص تقديم خدمات الزبائن.
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نوعية البياناتإمكانية المتابعةالمتطلبات التشغيلية الدنيا

تنفيــذ المعاييــر التشــغيلية الدنيــا الواجبــة 
التطبيــق علــى المنتجــات؛

تنفيــذ هيــكل وسياســات فــي مجــال ضمــان 
النوعيــة؛

ــة  ــن البداي ــات م ــتعراض العملي ــد اس تحدي
ــة؛ ــاعات الحدي ــة والس ــى النهاي إل

بالمشــاريع مــن  وضــع معاييــر خاصــة 
البدايــة إلــى النهايــة فيمــا يخــص كل جــزء 

ــلة ؛ ــزاء السلس ــن أج م

فــي  المنشــورة  المعلومــات  تحديــث 
البريديــة  المنتجــات  عــن  المجموعــات 

لجمــارك؛ وا

االنتقــال إلــى النظــام IPS.post أو أحــدث 
إصــدار مــن النظــام البريــدي العالمــي؛

)وضـع  المتكاملـة  المنتجـات  خطـة  تنفيـذ 
 S10 الرمـز ذي الخطـوط المطابق للمعيار
علـى الـرزم الصغيـرة والتصنيـف الجديـد(؛

التوزيــع  يخــص  فيمــا  خيــارات  إتاحــة 
اإلعــادة؛ خدمــة  وتقديــم 

العمل بالرموز البريدية ونظم العنونة؛

ــارة  ــص التج ــا يخ ــع فيم ــول دف ــة حل إتاح
اإللكترونيــة.

رسائل التبادل اإللكتروني للبيانات:

وضعهـا  التـي  التراسـل  معاييـر  اعتمـاد 
يتعلـق  فيمـا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
التبـــادل  لرســـائل  اإللزامــــي  بالتبـادل 
اإللكترونـي للبيانات، واألحداث وعناصر 
)EMSEVTv3(؛ بهـا  المتعلقـة  البيانـات 

بالعناويــن  المتعلقــة  البيانــات  تســجيل 
المصــدر؛ فــي  والجمــارك 

إرســـال البيانات اإللكترونيــة فـي الوقت 
المناسب وتبادلها مع المستثمرين المعيَّنين 

وشركات الطيران والجمارك؛

لتكنولوجيــا  المعياريــة  األدوات  اســتخدام 
التقاريــر؛ تقديــم  المعلومــات ونظــم 

تكنولوجيــا  أدوات  جميــع  اســتخدام 
ــام  ــل النظ ــن قبي ــة، م ــات المتاح المعلوم
اإلقــرارات  ونظــام  العالمــي  البريــدي 
لخدمــة  العـــالمي  والنظــام  الجمركيــة 
التجــارة  مدفوعــات  ونظــام  الزبائــن 
الدولــي؛ المالــي  والنظــام  اإللكترونيــة 

اســتخدام النظــم المتاحــة لتقديــم التقاريــر 
لتقديــم  المتاحــة  النظــم  جميــع  ومنهــا 
التقاريــر مــن البدايــة إلــى النهايــة )نظــام 
ــر  ــام تقاري ــة ونظ ــة الخدم ــة نوعي مراقب
الرصــد  ونظــام  المتكامــل  النوعيــة 

العالمــي إلــى آخــره(؛

بواســـطة  ف  التعـــرُّ تكنولوجيـا  تنفيـذ 
نظـام  إطـار  فـي  الراديويـة  التـرددات 
النهايـة. إلـى  البدايـة  مـن  العالمـي  الرصـد 

رصد االمتثال:

اإللكتروني  التبادل  رسائل  جميع  تقديم 
 ،EMSEVTv3 للبيانات اإللزامية واألحداث

وعناصر البيانات؛

المناسب،  الوقت  في  التتبع  أحداث  إعادة 
ومعلومات الرسائل RESDES وITMATT؛

تحليــل امتثــال رمــوز مراكــز معالجــة 
البريــد الدولــي؛ 

الرصد )مركز التكنولوجيا البريدية(؛

اإللكترونــي  التبــادل  رســائل  امتثــال 
نــات؛  للبيا

امتثال األحداث؛ 

امتثال عناصر البيانات؛ 

التقيد بالمواعيد؛

تقديم التقارير عن االمتثال؛

اســتخدام األدوات الجديــدة لتقديــم التقارير 
)معلومــات األعمال(؛

ــق االســتفادة القصــوى مــن رســائل  تحقي
ــادل اإللكترونــي للبيانــات باســتخراج  التب
البيانــات واســتخدامها فــي نظــم تكنولوجيا 

المعلومــات الداخليــة.

الجدول 6-2: الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية )يتبع في الصفحة التالية(

الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية
يلخص الجدول 6-2 الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية.
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الموثوقية من البداية إلى النهايةتكامل سلسلة اإلمدادات

النقل:

تصميــم خطــط اإليصــال والمحاســبة مــع 
جــداول  باســتخدام  الطيــران  شــركات 
الرحــالت المتاحــة، مــن خــالل النظــام 
البريــدي العالمي/النظــام IPS.Post أو 

مجموعــة العبــور؛

ــة  ــأن الخدم ــاري بش ــاق اإلط ــح االتف تنقي
البريديــة  المؤسســات  بيــن  المبــرم 
ــع  ــذه تماشــياً م ــران وتنفي وشــركات الطي
ــن  ــا بي ــق عليه ــة المتف ــادئ التوجيهي المب
ــل  ــدي العالمــي واتحــاد النق االتحــاد البري

الجــوي الدولــي؛

االمتثــال للمتطلبــات الجديــدة فيمــا يخــص 
المســبقة  اإللكترونيــة  البيانــات  تقديــم 
الرســائل  تبــادل  الشــركاء بجعــل  إلــى 
CARDIT وRESDIT يصــل إلــى حــده 
ــم  ــران وتقدي ــع شــركات الطي األقصــى م
ــة مــن نظــام  ــة الثاني ــر عــن المرحل تقاري
ــى  ــي عل ــة اإللكترون ــرارات الجمركي اإلق
مســتويات البعيثــة واإلرســالية والتجميــع، 
ــي؛ ــل الدول ــات النق ــن أجــل تســريع عملي م

ــل  ــص النق ــا يخ ــة فيم ــم سلس ــار نظ اختب
والمحاســبة.

الجمارك:

ــا  ــات فيم ــغيلية وسياس ــط تش ــع خط وض
للبعائــث  الجمركيــة  المعالجــة  يخــص 

البريديــة؛

تنفيذ نظام اإلقرارات الجمركية؛

مــع  الجمركيــة  المعلومــات  تبــادل 
الشــركاء الجمركييــن باســتخدام الرســائل 

ITMATT؛

إرسال اإلقرارات الجمركية عبر الرسائل 
عبر  عليها  الردود  وتلقي   CUSITM
تحليل  أجل  من   ،CUSRSP الرسائل 
الجمركية  المعالجة  تستغرقها  التي  المدد 
وزيادة  الجمركي  التخليص  تسريع  بغية 

فعالية معالجة البريد؛

الجمــارك  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  وضــع 
علــى  وتنفيذهــا  البريديــة  والمؤسســات 
ــق  ــى النحــو المتف ــي، عل المســتوى الوطن
العالمــي  البريــدي  االتحــاد  بيــن  عليــه 

العالميــة. الجمــارك  ومنظمــة 

األمن:

تنفيــذ معاييــر األمــن الماديــة واإلجرائيــة 
الواجبــة التطبيــق علــى المرافــق الحرجــة 

التاليــة فــي الشــبكة البريديــة:

ــر  ــدي S58: تدابي ــار األمــن البري   معي
تحديــد  إلــى  ترمــي  عامــة  أمنيــة 
باألمــن  الخاصــة  الدنيــا  المتطلبــات 
والواجبــة  العمليــات  وأمــن  المــادي 
التطبيــق علــى المرافــق الحرجــة فــي 

البريديــة؛ الشــبكة 

  معيــار األمــن البريــدي S59: أمــن 
مراكــز التبــادل والبريــد المنقــول جــواً 
مــن أجــل تحديــد المتطلبــات الدنيــا 
الخاصــة بتأميــن عمليــات نقــل البريــد 

ــي. الدول

المعايير والعنونة:

ــدي العالمــي  ــر االتحــاد البري ــذ معايي تنفي
ــادل  ــائل التب ــة برس ــك المتعلق ــة وتل التقني
اإللكترونــي للبيانــات الواجبــة التطبيــق 
والالزمــة لحســن ســير العمليــات البريديــة 
البريديــة  الشــبكة  ترابــط  ولضمــان 

العالميــة.

وإعمــال نظــام خــاص بالعنونــة البريديــة 
ــار  ــالً بالمعي ــي عم ــد الوطن ــى الصعي عل
S42 الخــاص بالعنونــة الدوليــة، بمــا فــي 
ذلــك عناصــر العناويــن البريديــة وقوالــب 

العناويــن القُطريــة.

موثوقية األداء من البداية إلى النهاية:

ــي  ــة ف ــكل مرحل ــة ل ــر فردي وضــع معايي
ــى  ــة إل ــن البداي ــة م ــات كل وصل مصفوف

ــا؛ ــا وتلبيته ــة ورصده النهاي

ربــط جميــع تقاريــر األداء )نظــام مراقبــة 
ــة  ــر النوعي ــام تقاري ــة ونظ ــة الخدم نوعي
ــا  ــي وم ــد العالم ــام الرص ــل ونظ المتكام
مســتوى  علــى  باالتفاقــات  ذلــك(  إلــى 
الخدمــة )الداخليــة والخارجيــة( بالتعــاون 

ــع الشــركاء؛ م

تنفيــذ جميــع المعاييــر التشــغيلية الخاصــة 
بالمنتجــات؛ 

الــرد  مجــال  فــي  جيــدة  خدمــة  تقديــم 
ــة  ــي لخدم ــام العالم ــن )النظ ــى الزبائ عل

الزبائــن(؛

إعمــال نظــم مناســبة فيمــا يخــص األجــور 
ــارات  ــي مس ــألداء ف ــاً ل ــع وفق )نظــم الدف
العمــل مــن البدايــة إلــى النهايــة( وخدمات 

االتحــاد البريــدي العالمــي اإلضافيــة؛

الحصول على الشهادة S42؛

ــي  ــد العاجــل الدول ــز البري شــهادات جوائ
ــدي العالمــي. واالتحــاد البري
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منهجية مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية

مراحل استعراض العمليات

النتائج المنشودة من مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية

تقييم الخطط التشغيلية واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في مجال االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية؛ 

خريطة الطريق وخطة العمل الخاصتين باالستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية؛ 

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات والتوصيات.

ينبغي إرسال االستعالمات اإلضافية المتعلقة بمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية 
.ORE@upu.int :من الناحية التشغيلية إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي

مرحلة المتابعةمرحلة استعراض العمليات في الموقعمرحلة البدء

بدء استعراض 
العمليات

)أفرقة متكونة من 
خبيرين أو ثالثة خبراء، 
لة، والتزام  وخطة مفصَّ

المستثمر المعيَّن(

استبيان تقييمي 
بسيط قبل استعراض 

العمليات
)الكميات التي يعالجها 
المستثمرون المعيَّنون، 

وخرائط العمليات، 
والساعات الحدية، ونتائج 
النوعية، والوضع فيما 
يخص رسائل التبادل 
اإللكتروني للبيانات(

اجتماع تدشيني

)الدعم الذي يقدمه 
المستثمر المعيَّن 

والجدول الزمني...(

تنفيذ استعراض 
العمليات في الموقع

)عملية تدقيق مستفيضة 
باالستناد إلى قائمة 

بالمهام ومنهجية(

عرض التعليقات

)تقديم قائمة بالمالحظات 
والتوصيات إلى اإلدارة(

التقرير النهائي عن 
استعراض العمليات

)تقرير مفصَّل صادر 
عن فريق استعراض 
العمليات وخطة عمل 
صادرة عن المستثمر 

المعيَّن(

حلقة العمل اإلقليمية 
بشأن مشروع 

االستعداد للتجارة 
اإللكترونية من 
الناحية التشغيلية

)تقاسم الدروس المستفادة 
وعرض المستثمر المعيَّن 

للتقدم المحرز(

التقرير النهائي الصادر 
عن المستثمر المعيَّن 
)أو تقييم العمليات؟(

)تقرير مفصَّل صادر عن 
المستثمر المعيَّن الخاضع 

للتدقيق، حالة التقدم وإصدار 
 S58 الشهادات }المعياران

وS59؟{(

من شهرين إلى ثالثة أشهر
 قبل استعراض العمليات

استعراض العمليات في الموقع 
خالل فترة من ثالثة إلى خمسة أيام

ستة أشهر بعد استعراض شهر بعد استعراض العمليات
العمليات
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المتطلبات الدنيا
إنشاء فريق قُطري ووضع خارطة طريق وخطة عمل

السياسة الخاصة بالتجارة اإللكترونية ومسائل 
أصحاب المصلحة

ضمان أن األطر القانونية والتنظيمية تتيح 
الفرص الرقمية 

التجارة اإللكترونية البريدية واالستراتيجية الرقمية
تنفيذ برنامج المنظمة الخاص باالقتصاد الرقمي

تنفيذ القدرات الرقمية
النهوض بالقدرات لتنفيذ االستراتيجية الرقمية

سية
سا

 األ
ائز

رك
ال

جية
نه

الم
ودة

نش
الم

ج 
تائ

الن

التقييم الذاتي القائم على المعلومات المتاحة 
واستعراض اإلجابات على االستبيان

استعراض العمليات في الموقع باستخدام قائمة 
مرجعية

عقد اجتماعات مع كبار مسؤولي اإلدارة 
والعمليات 

تقييم القدرات الرقمية في إطار االستعداد 
للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية

مجموعة أدوات التحول في إطار االستعداد 
للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية

تقييم االستراتيجية الرقمية البريدية 

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات 
والتوصيات

تغير الرقمنة ســالســل اإلمدادات وكيفيــة شــراء الزبائن على 
اإلنترنت. وتـؤدي هــذه االبتكارات إلــى طروء تغييرات هائلة 
على األهداف االستراتيجية للمؤسسات البريدية إذ تتطلب من 
هذه المؤسسات النهوض بإمكان توقع سلوكها وبشفافيتها وأمنها 

وفعاليتها سداً لما للزبائن من متطلبات جديدة.
وفي هذا السياق، وضع المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي 
مشاريع خاصة ببناء القدرات وتقــديم المســاعدة التقنيــة بغيــة 
تنسيق القدرات الرقميـة للمؤسسـات البريدية وتحسينها. ويرمي 
النهج المتكامل المتبع في هذه المشاريع إلى مساعدة المستثمرين 
المعيَّنين على تحديث استراتيجياتهم الرقميــة، واســتخدام جميع 
األدوات الرقميــة المتاحــة وتنفـيــذ الحلول الرقميــة التي تفــي 

بمتطلبات التجارة اإللكترونية.

ويتمثل هدف االتحاد الرئيسي في ضمان استعداد 
المؤسسـات البريديـة من الناحيــة الرقميــة لتنظيم 
التجارة اإللكترونية العابرة للحدود تنظيماً سلساً. 
وهــذا ما يتطلــب مـواءمـة السـياسـات الحكوميـة 
مع االستراتيجية الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة 
للمؤسســـات البريديـــة وقيامها على اســـتخدام 
عوامــل التمكين الرقميــة مـن أجــل تمكين جميع 
المواطنين من االنتفاع بالخدمات البريدية انتفاعاً 
رقمـياً يتســم بالسهولــة والموثوقيــة، بما يلبــي 
تطلعات البلـدان األعضـاء التي جعلت من التجـارة 

اإللكترونية أولويتها األولى.

أهداف مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية 
من الناحية الرقمية

يتمثل الهدف في االستفادة من القدرات الرقمية الرئيسية القائمة 
وتحديد القدرات اإلضافية التي قد تلزم مستقبالً لتحقيق االستعداد 
للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية. ويتمثل الهدف النهائي 
فـي ضمــان أن التجــار اإللكترونيين يتمتعون بالبنيــة األساسيــة 
المناسبــة فيما يخص التوزيــع من أجــل تطويــر أنشــطتهم من 
للتجارة  االستعداد  ويرمي مشروع  البريدية.  المؤسسات  خالل 
اإللكترونية من الناحية الرقمية أيضاً إلى تهيئة بيئة مؤاتية للتجارة 
اإللكترونية المتكاملة العابـرة للحــدود، التي تقدمها المؤسســات 
البريدية من خالل الترويج الرقمي وإيواء مواقع شبكية خاصة 
بالبيع مرتبطة بمنصات التجارة اإللكترونية على اإلنترنت عبر 
واجهات بواسطة مجموعة من المعايير االبتكارية التي يعتمدها 

االتحاد البريدي العالمي وأدوات تكنولوجيا المعلومات.
ويقدَّم في إطار هذا المشروع، من خالل أنشطة مشمولة بالركائز 
الثالث )انظر فيما يلي(، الدعـم إلى المســتثمرين المعيَّنيـن بغيــة 
إتاحة حافظة منتجات خاصة باالتحاد البريدي العالمي موثوق 
بها وقابلة للتتبع وميسورة التكلفة لتلبية احتياجات الزبائن وتجار 

التجزئة على اإلنترنت.

االستعداد للتجارة اإللكترونية 
من الناحية الرقمية
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أطر السياساتالمتطلبات الدنيا

التدابير الموصى باتخاذها
تشكيل فريق قُطري معني بالمشروع؛

وضع قائمة بجهات االتصال )المديرون التنفيذيون 
وخبراء المكتب الدولي والجهة المعنية بالتنظيم 

والوزارة المعنية(؛

وضع خارطة طريق وخطة عمل.

التدابير الموصى باتخاذها

ضمان أن تتيح األطر القانونية والتنظيمية اغتنام 
الفرص الرقمية؛

وضع أطر قانونية وتنظيمية تدعم تنسيق تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت عبر القطاع العام؛

ضم البعد الرقمي إلى تقييمات تأثير اإلجراءات 
التنظيمية.

عوامل التمكين/المساعدة

عرض حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية على 
الحكومات والجهات المعنية بالتنظيم؛

التقدم باقتراح بإعمال لوائح تنظيمية ابتكارية تتيح 
مشاركة القطاع البريدي في التجارة اإللكترونية؛

إجراء دراسة بشأن التموضع االستراتيجي 
للمؤسسات البريدية في التجارة اإللكترونية.

الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية
ص الجدول الوارد فيما يلي الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية يلّخِ

الجدول 6-3: الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية
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التحول الرقمياالستراتيجية الرقمية البريدية

التدابير الموصى باتخاذها

االستراتيجية الرقمية

آليات التنسيق: ربط االستراتيجية الرقمية البريدية 
باالستراتيجيات الرقمية الوطنية؛

تحديد دور المؤسسة في االقتصاد الرقمي؛

تقييم دراسات الحاالت في مجال التحول الرقمي.

عوامل التمكين/المساعدة 

المنهجية الخاصة بتقييم االستراتيجية الرقمية 
واستراتيجيات التحول الرقمي؛

آلية التنسيق مع المجتمع الدولي والحكومات؛

التقرير الرئيسي الصادر عن االتحاد البريدي 
العالمي بعنوان “االقتصاد الرقمي واألنشطة 

الرقمية البريدية”؛

مكتبة دراسات الحاالت لالتحاد البريدي العالمي.

التدابير الموصى باتخاذها 

تطوير المهارات الرقمية الداخلية؛

إدارة المخاطر السيبرانية؛

تطبيقات أجهزة االتصال المحمولة؛

إعمال المتاجر اإللكترونية. 

عوامل التمكين/المساعدة

المنصة TRAINPOST: الخدمات اإللكترونية 
والتعلم على اإلنترنت/الدورة التدريبية اإللكترونية 
الجديدة بشأن التجارة اإللكترونية والتحول الرقمي

اسم النطاق “POST.”: الرصد السيبراني وخدمات 
تقديم التقارير على اإلنترنت

مواصفات تطبيقات أجهزة االتصال المحمولة )عامة(

المبادئ التوجيهية الخاصة باألسواق االفتراضية 

تشكيل فريق قُطري معني بالمشروع؛

المتطلبات الدنيا

وضع قائمة بجهات االتصال )المديرون التنفيذيون وخبراء المكتب الدولي والجهة المعنية بالتنظيم والوزارة المعنية(؛

وضع خارطة طريق وخطة عمل.
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السياسات بشأن التجارة اإللكترونية وإشراك الجهات الفاعلة
الجدول 6-4: التدابير الموصى باتخاذها في مجال التجارة اإللكترونية

التنفيذ/التدابيرعوامل التمكين/المساعدةالتدابير الموصى باتخاذها
ــة  ــر القانوني ــح األط ــان أن تتي ضم
والتنظيميــة اغتنــام الفــرص الرقمية 

عرض حزمة من السياسات واللوائح 
التنظيميــة على الحكومات والجهات 

المعنية بالتنظيم

تسـتطيع البلدان الرجـوع إلى برنامج 
المكتب الدولي لالستفسـار عن عامل 

التمكيـن هذا )بنـاًء على الطلب(

وتنظيميـة  قانونيـة  أطـر  وضـع 
تدعم تنسيق تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـاالت عبـر القطـاع العـام 

التقدم باقتـراح بإعمال لوائح تنظيمية 
القطـاع  مشـاركة  تتيـح  ابتكاريـة 

اإللكترونيـة التجـارة  فـي  البريـدي 

تسـتطيع البلدان الرجـوع إلى برنامج 
المكتب الدولي لالستفسـار عن عامل 

التمكيـن هذا )بنـاًء على الطلب(

ضـم البعـد الرقمـي إلـى تقييمـات 
التنظيميـة اإلجـراءات  تأثيـر 

إجـــراء دراســـة بشـــأن التموضــع 
االســـتراتيجي للمؤسـسـات البريديـة 

فـي التجـارة اإللكترونيـة 

تسـتطيع البلدان الرجـوع إلى برنامج 
المكتب الدولي لالستفسـار عن عامل 

التمكيـن هذا )بنـاًء على الطلب(

التجارة اإللكترونية البريدية واالستراتيجية الرقمية
الجدول 6-5: االستراتيجية الرقمية البريدية الخاصة بالتجارة اإللكترونية

التنفيذ/التدابيرعوامل التمكين/المساعدةالتدابير الموصى باتخاذها
المنهجية الخاصة بتقييم االستراتيجية االستراتيجية الرقمية

الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي
قد يلجأ االتحاد إلى االستعانـة بمزيج 
والمستشارين  الداخليين  الخبراء  من 
الخارجيين إلجراء عمليات استعراض 
ضمان  وشريطة  الطلب  على  )بناًء 

التمويل الالزم(

آليات التنسـيق: ربط االستراتيجية 
الرقميـة البريديـة باالسـتراتيجيات 

الرقميـة الوطنية

آليـة التنسيق مــع المجتمـــع الدولـي 
والحكومات لتسليط الضوء على دور 
المؤسسات البريدية في تنفيذ االقتصاد 

الرقمي

وســينبري االتحــاد لتيســير التواصــل 
علــى مختلــف المســتويات لضمــان 

الحــوار

تحديـد دور المنظمـة في االقتصاد 
الرقمي

التقـريــر الرئيـســي الصــادر عــــن 
االتحـــــاد البريـدي العــالمـي بعنــوان 
"االقتصـــــاد الرقمـــــي واألنشـــــطة 
الرقميـــة البريديـــة" )علـــى موقـــع 
ـــادئ  ـــة الموجزة/المب االتحـــاد(، واألدل
ـــارة  ـــذ التج ـــة بتنفي ـــة الخاص التوجيهي
اإللكترونيـــة - دليـــل االتحـــاد الخـــاص 
ـــع  ـــى موق ـــة )عل ـــارة اإللكتروني بالتج

االتحـــاد(

تسـتطيع البلـدان الرجـوع إلى برنامج 
المكتـب الدولي لالستفسـار عن عامل 

التمكيـن هذا )بنـاًء على الطلب(

تقييم دراسـات الحـاالت في مجال 
التحـول الرقمي

يستطيع المكتب الدولي تقديم دراسات مكتبة دراسات الحاالت لالتحاد
حاالت إلى البلدان فيما يخص مجاالت 
معيَّنة من التحول )بناًء على الطلب(
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تنفيذ القدرات الرقمية
الجدول 6-6: تنفيذ القدرات الرقمية

التنفيذ/التدابيرعوامل التمكين/المساعدةالتدابير الموصى باتخاذها
الخدمــات تطوير المهارات الرقمية الداخلية   :TRAINPOST المنصــة 

اإللكترونيــة والتعلــم علــى اإلنترنــت/
الدورة التدريبيـة اإللكترونيـة الجديدة 
بشــأن التجــارة اإللكترونيــة والتحــول 

الرقمــي 

بوسع برنامج االتحاد إتاحة متابعة 
الدورات التدريبية اإللكترونية على 
المنصــــة TRAINPOST بهــدف 

النهوض بمهارات الموظفين

اســـم النطـــاق “POST.”: الرصـــد إدارة المخاطر السيبرانية
الســـيبراني وخدمـــات تقديـــم التقاريـــر 

علـــى اإلنترنـــت

يشجع برنامج االتحاد على اعتماد 
“POST.” ويقيمــــه عبــر حلقـات 
بغرض  وخلوات  إلكترونية  عمل 
اإلعالم والدعم فيما يخص عملية 

ضم البلدان الراغبة في ذلك

االتصال تطبيقات أجهزة االتصال المحمولة أجهزة  تطبيقات  مواصفات 
المحمولة )عامة(

الخاصة  المنهجيـــة  مع  تماشــــياً 
باالستعداد للتجارة اإللكترونية من 
الناحية الرقمية، يمكن للبلدان تنفيذ 
المواصفات تنفيذاً مباشراً، أو طلب 
العون مـن االتحـاد إلقامة عالقات 
توأمــــة مع البلـدان األخــرى، أو 
طلب وضع حل تعاوني من مركز 
)شريطة  البـريديــة  التكنـولـوجـيا 

ضمان التمويل الالزم(

المبادئ التوجيهية الخاصة باألسواق إعمال المتاجر اإللكترونية 
االفتراضية

يشجع برنامج االتحاد على اعتماد 
اسم النطاق “POST.” ويقيمه عبر 
حلقات عمل إلكترونية واجتماعات 
والدعم  اإلعالم  بغرض  شخصية 
فيما يخص عمليــــة ضم البلــدان 

الراغبة في ذلك
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المنهجية الخاصة بمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية
مراحل استعراض العمليات

مرحلة المتابعةمرحلة استعراض العمليات في الموقعمرحلة البدء

بدء استعراض 
العمليات

)أفرقة متكونة من 
خبيرين أو ثالثة 
خبراء، وخطة 

لة، والتزام  مفصَّ
المستثمر المعيَّن(

استبيان تقييمي 
بسيط قبل 

استعراض العمليات

)تقييم القدرة الرقمية 
واالستعداد(

حلقة عمل لبناء 
القدرات

)الدعم الذي يقدمه 
المستثمر المعيَّن 

والجدول الزمني ...(

تقييم االستراتيجية 
الرقمية البريدية 

الوطنية

)عملية تدقيق 
مستفيضة باالستناد 
إلى قائمة مرجعية 

ومنهجية(

تنفيذ عوامل 
التمكين في مجال 
التجارة اإللكترونية

)تقديم قائمة 
بالمالحظات 

والتوصيات إلى 
اإلدارة(

التقرير النهائي عن 
استعراض العمليات

)تقرير مفصَّل 
صادر عن فريق 

استعراض العمليات 
وخطة عمل صادرة 

عن المستثمر 
المعيَّن(

التقرير النهائي 
الصادر عن 

المستثمر المعيَّن 
)أو تقييم العمليات؟(

)تقرير مفصَّل 
صادر عن المستثمر 

المعيَّن الخاضع 
للتدقيق، وعملية 

تقييم التقدم المحرز(

شهر بعد استعراض 
العمليات

ستة أشهر بعد 
استعراض العمليات

استعراض العمليات في الموقع خالل فترة من ثالثة إلى 
خمسة أيام لكل خطوة

من شهرين إلى ثالثة أشهر قبل 
استعراض العمليات

النتائج المنشودة من مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية

تقييم القدرات الرقمية في إطار االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية؛  

مجموعة أدوات التحويل في إطار االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية الرقمية )عوامل التمكين(؛

تقييم االستراتيجية الرقمية البريدية؛

ينبغي إرسال االستعالمات اإلضافية المتعلقة مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية 
.eservices@upu.int :من الناحية الرقمية إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات والتوصيات.
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المتطلبات الدنيا
إنشاء فريق قُطري ووضع خارطة طريق وخطة عمل

إطار السياسة العامة
ضمان أن األطر القانونية والتنظيمية تتيح 
المدفوعات اإللكترونية، وقدرة المستثمرين 

المعيَّنين على إتاحتها

استراتيجية الدفع البريدي
وضع االستراتيجية البريدية ونموذج األعمال، 
ووضع خارطة الطريق وخطة العمل الخاصتين 

بالدفع البريدي، وإعداد االتصاالت إلقامة 
شراكات محتملة

تنفيذ المدفوعات اإللكترونية
قامة شراكات مع مقدمين محتملين للخدمات 

والحلول في مجال الدفع، ووضع حلول خاصة 
بمدفوعات التجارة اإللكترونية، وتنمية المهارات 

الداخلية في مجال الدفع واالنبراء للترويج

سية
سا

 األ
ائز

رك
ال

جية
نه

الم
ودة

نش
الم

ج 
تائ

الن

تقييم نظري قائم على المعلومات المتاحة 
واستعراض االستبيان

استعراض العمليات في الموقع باستخدام قائمة 
مرجعية

عقد اجتماعات مع كبار مسؤولي اإلدارة 
والعمليات 

تقييم القدرات في مجال الدفع

خارطة الطريق الخاصة بالنهوض باالستعداد 
للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات

تقييم االستراتيجية الخاصة بالدفع البريدي 

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات 
والتوصيات

تغيــر الرقمنــة عقليــة الزبائــن وثقافــة الشــراء. 
تغييـرات  طـروء  إلـى  االبتـكارات  هـذه  وتـؤدي 
هائلة على األهــداف االستراتيجيــة للمؤسســات 
البريديـة إذ تتطلـب مـن هـــذه المؤسسـات زيـادة 

عرضــها لتلبيــة متطلبات الزبائن.
وفـي هـذا السـياق، وضـع المكتـب الدولـي لالتحـاد البريـدي العالمـي 
مشـاريع خاصـة ببنـاء القـدرات وتقديـم المسـاعدة التقنيـة بغية تنسـيق 
تقدمهـا  التـي  بالدفـع  الخاصـة  البريديـة  الخدمـات  وتحسـين عـرض 
المؤسسـات البريدية وقدرة هذه المؤسسـات على مسـاعدة المستثمرين 
المعيَّنيـن علـى تحديـث اسـتراتيجياتهم الخاصـة بالدفـع وتنفيـذ الحلول 
الرقمية/اإللكترونيـة المتكاملـة الخاصـة بالدفع سـداً لمتطلبات التجارة 

اإللكترونية.

أهداف مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية 
من ناحية المدفوعات 

يتمثـل الهـدف فـي االسـتفادة مـن القـدرات الرئيسـية القائمـة في 
مجـال المدفوعـات وتحديـد القـدرات اإلضافيـة التـي قـد تلـزم 
ناحيـة  مـن  اإللكترونيـة  للتجـارة  االسـتعداد  لتحقيـق  مسـتقبالً 
المدفوعـات. ويتمثـل الهـدف النهائـي فـي ضمـان أن المشـترين 
يخـص  فيمـا  المناسـبة  التحتيـة  بالبنيـة  يتمتعـون  اإللكترونييـن 
الدفـع مـن أجل تطوير أنشـطتهم من خالل المؤسسـات البريدية. 
ناحيـة  مـن  اإللكترونيـة  للتجـارة  االسـتعداد  مشـرع  ويرمـي 
المدفوعـات أيضـاً إلـى تمكيـن المؤسسـات البريديـة مـن إقامـة 
بوابة/منصـة دفـع متماشـية مـع االتجاهـات الملحوظـة مؤخـراً 
تكـون مرتبطـة بمنصـات التجـارة اإللكترونيـة علـى اإلنترنـت 
االبتكاريـة  المعاييـر  مـن  مجموعـة  بواسـطة  واجهـات  عبـر 
التــي يعــتمدها االتحــاد البريـدي العــالمي وأدوات تكنـولـوجيا 

المعلومـات.
ويقـدَّم فـي إطـار هـذا المشـروع، مـن خـالل أنشـطة مشـمولة 
بالركائـز األربـع )انظـر فيمـا يلـي(، الدعـم إلـى المسـتثمرين 
المعيَّنيـن بغيـة إتاحـة حافظـة متكاملـة مـن وسـائل الدفـع تتسـم 
وتجـار  الزبائـن  احتياجـات  لتلبيـة  التكلفـة  ويسـر  بالموثوقيـة 

اإلنترنـت. علـى  التجزئـة 

االستعداد للتجارة اإللكترونية 
من  ناحية المدفوعات

مفهـوم اسـتعراض العمليات فـي إطـار 
مشـروع االستعداد للتجارة اإللكترونية 

من الناحية التشـغيلية
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أطر السياساتالمتطلبات الدنيا

التدابير الموصى باتخاذها

تشكيل فريق قُطري معني بالمشروع من أصحاب 
المصلحة الرئيسيين )الوزارة المعنية والمنظم 

والمستثمر المعيَّن(؛

وضع خارطة طريق وخطة عمل.

التدابير الموصى باتخاذها

ضمان أن تتيح األطر القانونية والتنظيمية اغتنام 
الفرص في مجال الدفع اإللكتروني: وضع أطر 

قانونية وتنظيمية تدعم التجارة اإللكترونية؛

ضمان قدرة المستثمرين المعيَّنين على تقديم 
خدمات الدفع في إطار التجارة اإللكترونية: يشجع 
االتحاد البلدان على التوقيع على االتفاق الخاص 

بخدمات الدفع البريدية

عوامل التمكين/المساعدة

إجراء دراسة بشأن األطر القانونية والتنظيمية 
الخاصة بالدفع اإللكتروني والتوصيات الخاصة 

بالتحسينات التنظيمية المطلوبة؛

اقتراح إشراك القطاع البريدي في وضع األنظمة 
المالية.

الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات

الجدول 6-7: الركائز األساسية لمشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات
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تنفيذ مشروع الدفع البريدياستراتيجية الدفع البريدية

التدابير الموصى باتخاذها

وضع استراتيجية بريدية ونموذج أعمال فيما 
يخص خدمات الدفع ومنتجاته التي تتيح مدفوعات 

التجارة اإللكترونية؛

وضع خارطة طريق وخطة عمل خاصتين بالدفع 
البريدي؛

ضمان إعداد االتصاالت إلقامة شراكات محتملة 
مع مقدمين محتملين للخدمات والحلول في مجال 

الدفع.

عوامل التمكين/المساعدة 

إجراء دراسات بشأن الخدمات والمنتجات الحالية 
في مجال الدفع والخدمات الجديدة التي قد تقدَّم 

مستقبالً فيما يخص مدفوعات التجارة اإللكترونية؛

وضع نموذج األعمال البريدية الخاص بمدفوعات 
التجارة اإللكترونية.

التدابير الموصى باتخاذها 

ضمان التعاقد/إقامة الشراكات مع المقدمين 
المحتملين للخدمات والحلول في مجال الدفع؛

ضمان وضع/تعزيز بوابة/منصة الحلول الخاصة 
بمدفوعات التجارة اإللكترونية وضمها إلى منصة 

التجارة اإللكترونية؛

تنمية المهارات الداخلية والنهوض بالتسويق في 
مجال الدفع.

عوامل التمكين/المساعدة

تقديم الدعم في إقامة الشراكات واستحداث منتجات 
وخدمات جديدة

تقديم الدعم في وضع/اقتناء منصة خدمات الدفع

إعداد أدوات التدريب والتسويق

تشكيل فريق قُطري من أصحاب المصلحة الرئيسيين معني بالمشروع )الوزارة المعنية والمنظم والمستثمر المعيَّن(؛ 

المتطلبات الدنيا

وضع خارطة طريق وخطة عمل.



88 دليل االتحاد البريدي العالمي المخصص للتجارة اإللكترونية

السياسات بشأن االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات وإشراك أصحاب المصلحة
الجدول 6-8: السياسات بشأن االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات وإشراك أصحاب المصلحة

التنفيذ/التدابيرعوامل التمكين/المساعدةالتدابير الموصى باتخاذها
ضمـان أن تتيـح األطــر القانـونيـة 
ـــي  ـــرص ف ـــام الف ـــة اغتن والتنظيمي

ـــي  ـــع اإللكترون مجـــال الدف

إجـــراء دراســـة بشـــأن األطـــر 
القانونيـــة والتنظيميـــة الخاصـــة 
ـــات  ـــي والتوصي ـــع اإللكترون بالدف
الخاصـــة بالتحســـينات التنظيميـــة 

ــة المطلوبـ

وضـــع أطـــر قانونيـــة وتنظيميـــة 
تدعـــم التجـــارة اإللكترونيـــة أو 
البلـــدان  وتســـتطيع  اســـتكمالها 
الرجـــوع إلـــى برنامـــج االتحـــاد 
ـــن  ـــل التمكي ـــن عام ـــار ع لالستفس

هـــذا )بنـــاًء علـــى الطلـــب(

ضمان قدرة المستثمرين المعيَّنيـن 
علــى تقديــم خدمــات الدفــع فــي 

إطـار التجـارة اإللكترونيـة

اقتـراح إشـراك القطـاع البريـدي 
فـي وضـع األنظمـة الماليـة

يشـــجع االتحـــاد البلـــدان علـــى 
التوقيـــــع علـــــى اتفـــــاق االتحـــــاد 
الدفــــــع  بخدمـــــات  الخـــــاص 
البريديـــــة الـــذي يتيـــح تقديـــم 
خدمـــات الدفـــع األســــاسية، إذا لـــم 
ــه بالفعـــل ــد وقعـــت عليـ تكـــن قـ

استراتيجية الدفع البريدية فيما يخص التجارة اإللكترونية 
الجدول 6-9:  استراتيجية الدفع في إطار االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات

التنفيذ/التدابيرعوامل التمكين/المساعدةالتدابير الموصى باتخاذها
وضع اسـتراتيجية بريدية ونموذج 
أعمـال فيمـا يخـص خدمـات الدفع 
مدفوعـات  تتيـح  التـي  ومنتجاتـه 

التجـارة اإللكترونيـة

إجــراء دراســات بشــأن الخدمــات 
والمنتجــات الحاليــة فــي مجــال 
الدفــع والخدمــات الجديــدة التــي 
قــد تقــدَّم مســتقبالً فيمــا يخــص 
مدفوعــات التجــارة اإللكترونيــة 

االسـتعانة  إلـى  االتحـاد  يلجـأ  قـد 
الداخلييـن  الخبـراء  مـن  بمزيـج 
والمستشـارين الخارجييـن إلجراء 
علـى  )بنـاًء  اسـتعراض  عمليـات 
الطلـب وشـريطة ضمـان التمويـل 

الـالزم(

تقييم دراسات حاالت تتناول حلول 
الدفع المتبعة

ــى االســتعانة مجموعات من دراسات الحاالت ــد يلجــأ االتحــاد إل ق
بمزيــج مــن الخبــراء الداخلييــن 
ــم  ــن لتقدي والمستشــارين الخارجيي
دراســـات حــــاالت إلــــى البلــدان 
فيمــا يخــص مجــاالت معيَّنــة مــن 

ــب(  ــى الطل ــاًء عل التحــول )بن

وضع خارطة طريق وخطة عمل 
خاصتين بالدفع البريدي

وضـــع نمـــوذج األعمـــال البريديـــة 
ـــارة  ـــات التجــ ـــاص بمدفوعــ الخــ

اإللكترونيـــة

سـيجري االتحـاد اتصـاالت علـى 
مختلف المسـتويات لضمـان إقامة 

الحوار

ضمــان إعــداد االتصــاالت إلقامــة 
شــراكات محتملــة مــع مقدميــن 
محتمليــن للخدمــات والحلــول فــي 

مجــال الدفــع

سيجري االتحـاد اتصاالت علــى 
مختلف المسـتويات لضمـان إقامة 

الحوار
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تنفيذ مشروع الدفع البريدي
الجدول 6-10:  تنفيذ مشروع الدفع في إطار االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات

التنفيذ/التدابيرعوامل التمكين/المساعدةالتدابير الموصى باتخاذها
ــراكات  ــة الش ــان التعاقد/إقام ضم
مــع المقدميــن المحتمليــن للخدمات 

والحلــول فــي مجــال الدفــع

تقديــم الدعــم فــي إقامــة الشــراكات 
واســتحداث منتجــات وخدمــات 

جديدة

بوســــع برنامـــج االتحــــاد دعــــم 
ــع  ــات م التواصــل وإعــداد االتفاق
للخدمــات  المحتمليــن  المقدميــن 

والحلــول الخاصــة بالدفــع 

بوابة/منصـة  وضع/تعزيـز  ضمـان 
الحلـول الخاصـة بمدفوعات التجارة 
منصـة  إلـى  وضمهـا  اإللكترونيـة 

اإللكترونيـة  التجـارة 

فــي وضع/اقتنــاء  الدعــم  تقديــم 
الدفــع منصــة خدمــات 

ــة  ــة الخاصــ ــع المنهجيــ ــياً مـ تماشـــ
باالســتعداد للتجــارة اإللكترونيــة مــن 
ناحيــة المدفوعــات، يمكــن للبلــدان 
تنفيــذ المواصفــات تنفيــذاً مباشــراً، 
أو طلــب العــون مــن االتحــاد إلقامــة 
عالقــات توأمــة مــع البلــدان األخــرى، 
أو طلــب وضــع حــل تعاونــي مــن 
مركــز التكنولوجيــا البريدية )شــريطة 

ــالزم( ــل ال ــان التموي ضم

تنمية المهارات الداخلية والنهوض 
بالتسويق في مجال الدفع 

بوســــع برنامــــج االتحــاد إتاحــة إعداد أدوات التدريب والترويج
االنتفــــاع بالـــــدورات التدريبيـــة 
 TRAINPOST علــــــى المنصـــة
ــادة  ــل إع ــن أج ــر م ــاد خبي أو إيف

ً ــا ــن ميداني ــب الموظفي تدري

منهجية االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات
مراحل استعراض العمليات

مرحلة المتابعةمرحلة استعراض العمليات في الموقعمرحلة البدء

بدء استعراض 
العمليات

)أفرقة متكونة من 
خبيرين أو ثالثة 
خبراء، وخطة 

لة، والتزام  مفصَّ
المستثمر المعيَّن(

استبيان تقييمي 
بسيط قبل استعراض 

العمليات

)تقييم االستعداد من 
النواحي القانونية 

والتنظيمية والتقنية(

اجتماع تدشيني

)الدعم الذي يقدمه 
المستثمر المعيَّن 

والجدول الزمني وما 
إلى ذلك(

تقييم استراتيجية 
الدفع البريدية 

الوطنية

)عملية تدقيق 
مستفيضة باالستناد 
إلى قائمة مرجعية 

ومنهجية(

عرض التعليقات

)تقديم قائمة 
بالمالحظات 

والتوصيات إلى 
اإلدارة(

التقرير النهائي عن 
استعراض العمليات

)تقرير مفصَّل صادر 
عن فريق استعراض 
العمليات وخطة عمل 
صادرة عن المستثمر 

المعيَّن(

التقرير النهائي 
الصادر عن 

المستثمر المعيَّن 
)أو تقييم العمليات؟(

)تقرير مفصَّل صادر 
عن المستثمر المعيَّن 

الخاضع للتدقيق، 
وعملية تقييم التقدم 

المحرز(

شهر بعد استعراض 
العمليات

ستة أشهر بعد 
استعراض العمليات

استعراض العمليات في الموقع خالل فترة من ثالثة إلى 
خمسة أيام لكل خطوة

من شهرين إلى ثالثة أشهر قبل 
استعراض العمليات

تقييم القدرات في مجال الدفع؛ 
بمشروع  بالنهوض  الخاصة  الطريق  خارطة  وضع 

االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات؛

النتائج المنشودة من مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من ناحية المدفوعات
تقييم القدرات في مجال الدفع؛ 

التقرير النهائي الذي يتضمن االقتراحات والتوصيات.

ينبغي إرسال االستعالمات اإلضافية المتعلقة مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية 
.PFS@upu.int :من الناحية الرقمية إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
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الشكل 6-1: معدالت انتشار اإلنترنت على مر السنوات العشرين الماضية

أفریقیا

نســبة البضائع الصادرة بحســب المنطقة في عام ۲۰۱۸ (بالمالیین)

نســبة البضائع الواردة بحســب المنطقة في عام ۲۰۱۸ (بالمالیین)

آسیا 

أوروبا 

أمریكا الشمالیة

أمریكا الجنوبیة

٪۰٫٤۲

٪۷۸٫۰۹

٪۱٦٫۸۲

٪٤٫۳۱
٪۰٫۳٦

٪۰٫۷٥

٪۱۷٫۷۳

٪٤۲٫٥۱

٪۳۳٫۸۷
٪٥٫۱۳

أفریقیا

آسیا 

أوروبا 

أمریكا الشمالیة

أمریكا الجنوبیة

يقـدم االتحـاد البريـدي العالمـي المسـاعدة التقنية إلى البلـدان األعضاء 
فــي االتحــاد فــي مجال التجــارة اإللكترونيــة خــالل مراحــل تقييــم 
المشــاريع ووضعـها وتنفيــذها. وخــالل هــذه المراحــل، يقـدَّم الدعـم 
التقنـي إلـى البلـد فـي المجـاالت التاليـة: النهـوض باالسـتعداد للتجـارة 
اإللكترونيـة مـن الناحيـة التشـغيلية؛ وتحسـين نوعيـة الخدمـة وتقنيات 
سلسـلة اإلمـدادات؛ وتوفير مجموعة مـن المنتجات والخدمات الخاصة 
بالتجـارة اإللكترونيـة؛ وإتاحـة األدوات التكنولوجيـة المناسـبة والنظـم 
واألسـواق  للبيانـات  اإللكترونـي  التبـادل  رسـائل  تبـادل  ومنصـات 
االفتراضيـة؛ وتحديـد كيفيـة عمـل مكونـات المشـروع عمـالً متكامالً.

وعلـى الرغـم مـن االرتفـاع الكبيـر جـداً الـذي شـهده معـدل انتشـار 
اإلنترنت على الصعيد العالمي على مر السـنوات العشـرين الماضية، 
كمـا تبيُنـه الخريطـة الـواردة فيما يلـي، ونمو التجـارة اإللكترونية نمواً 
سـريعاً، ال يرتفـع معـدل انتشـار اإلنترنـت فـي أفريقيـا بالوتيرة نفسـها 

التـي يرتفـع بهـا في سـائر أرجـاء العالم.
ويبلـــغ عـــدد ســـكان أفريقيا 1.2 مليار نسمة، وهـــذا ما يجعل منها 
ثاني أكبر قـــارة علــى الكــرة األرضيـــة من حيث عــدد السـكان بعد 
آسـيا. وفضـالً عـن ذلـك هـي القـارة الثانيـة مـن حيـث عدد مسـتخدمي 
اإلنترنـت بعـد الصيـن، إذ يبلـغ فيهـا هـذا العـدد 400 مليون مسـتخدم. 
غيـر أن تقريـراً صـادراً عـن مؤتمـر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة 
ن أن 21 مليـون شـخص فقـط مـن سـكان أفريقيـا  فـي عـام 2018 بيَـّ
اشـتروا بضائـع علـى اإلنترنـت، وهـذا يمثـل نسـبة 2٪ من المشـترين 

اإللكترونييـن علـى الصعيـد العالمي.

مشاريع المساعدة التقنية األخرى 
التي ينفذها االتحاد البريدي العالمي 

في مجال التجارة اإللكترونية

Ecom@Africa مبادرة

الشكل 6-2: نسب البضائع المشتراة على اإلنترنت

٪36

٪2

٪9

٪1

٪1

٪2 ٪57

٪58

٪34

٪89
٪95

٪59

معدَّل انتشار اإلنترنت في عام 1999

معدَّل انتشار اإلنترنت في عام 2019

The Colography Group Inc والشركة We Are Social المصدر: البنك الدولي والوكالة

أمريكا الالتينية والكاريبي

أمريكا الشمالية
أوروبا

أفريقيا

المنطقة العربية

آسيا والمحيط الهادئ

1
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وبينـت دراسـة أخـرى أن 84٪ مـن البعائـث العابـرة للحـدود 
المشـــتراة علــى اإلنترنت تــزن أقــل مـــن كيلوغراميــن وأن 
المسـتثمرين البريدييـن يهيمنـون حاليـاً علـى هـذا القطـاع مـن 
المندرجـة  البعائـث  مـن   ٪70 حوالـي  يوزعـون  إذ  السـوق، 
فـي هـذه الفئـة )وفـق مـا جـاء فـي الدراسـة االسـتقصائية التـي 
أجرتهـا المؤسسـة الدوليـة للبريـد عـن المشـترين اإللكترونييـن 
فـي عـام 2017(. غيـر أن المسـتثمرين المعيَّنيـن فـي أفريقيـا، 
الذيـن ينقلـون أقـل مـن 1.2٪ مـن البريد الـوارد والصادر )كما 
تبينـه الرسـوم البيانيـة(، يواجهـون مصاعـب فـي ضـم التجـارة 

اإللكترونيـة إلـى عملياتهـم.
ـنت مبـادرة Ecom@Africa تعزيزاً لدور المسـتثمرين  لذا، ُدّشِ
المعيَّنيـن لالتحـاد فـي أفريقيـا ولقدراتهـم بصفتهـم جهات تسـهم 
إسـهاماً رئيسـياً في إتاحة التجارة اإللكترونية بجعل المؤسسـات 
للشـركات والمواطنيـن  للحكومـات، وكذلـك  البريديـة شـركاء 

المسـتبعدين مـن أنشـطة التجـارة اإللكترونية.

وتمثـــل مكاتـــب البريد البالـــغ عددها 700 21 
مكتب والعاملــون فــي القطـــاع البريــدي البالــغ 
عـــددهم 000 138 عــامل فـــي أفريقيا شــبكة 
توزيع واســـعة يمكنهـــا أن تدعم نمـــو التجارة 

اإللكترونيـــة في أفريقيـــا دعماً كبيراً.

األهداف الخاصة للمبادرة
تعزيز التزام الخدمــة الشموليـة الواقـع على عاتق المستثمريـن 
المعيَّنيـن لضمـان أن يكـون بإمـكان جميـع السـكان فـي بلـد مـا 
االنتفـاع بالخدمـات البريديـة المعياريـة إمكانـاً معقـوالً، بتمكين 
هــؤالء األهــالي مــن الشــراء والبيــع إلكترونياً علــى أسـاس 
اإلنصــاف، ســـواء أكانـوا يقيمـون فـي البلــد أم يمكثــون فيــه 

ألغـراض أعمالهم. 
وتمكين المجتمعـــات المحليـــة الريفيــــة والمجتمعـــات التــي 
ال تحصـل علـى مـا يكفـي مـن الخدمات مـن بيـع منتجاتها على 
اإلنترنـت وتوزيعهـا توزيعـاً فعـاالً علـى الزبائـن داخـل البلـد 

وخارجه.
وتمكيــن المجتمعــات المحليــة الريفيــة والمجتمعــات التــي ال 
تحصـل علـى مـا يكفـي مـن الخدمات مـن أن تشـتري إلكترونياً 

منتجـات التجـار المقيميـن في البلـد وخارجه.
وإقامــة مراكــز لتنميـــة التجــارة اإللكترونيــة اإلقليميــة عبـر 

الشـبكة البريديـة الدولية لالتحـاد البريدي العالمي.
وتيســير تبــادل الحلـــول والقــدرات االبتكاريــة بيـــن البلــدان  

األعضـاء فـي االتحاد وضمها إلـى النظم الوطنية.

المنافع المتوقع أن تفضي إليها المبادرة 
يُتوقـع أن يعـود تنفيـذ مبـادرة Ecom@Africa بالمنافـع التاليـة 
علــى البلــدان األعضــاء فــي االتحــاد المعنيــة ومســتثمريهم 

المعيَّنين:
تحسين العمليات ونوعية الخدمة دعماً للتجارة اإللكترونية؛
إبراز النوعية ضمن الشبكة ومع شركاء سلسلة اإلمدادات 

إبرازاً تاماً؛
تحسين نوعية البيانات دعماً لعمليات التجارة اإللكترونية؛
زيادة الموثوقية من البداية إلى النهاية لضمان مدد موثوق 

بها لتوزيع البريد؛
تعزيز أمن الخدمات البريدية؛

تحسين خدمات الزبائن وزيادة النوعية البادية للزبائن؛
استخدام الموارد استخداماً أنجع.

المنهجيـة: المكونات الرئيســية والمسـاعدة 
التقنية المقدَّمة إلى البلدان

حكومـات البلـدان األعضـاء في االتحاد ومسـتثمروهم المعيَّنون 
هـم النوعـان الرئيسـيان مـن أصحـاب المصلحـة المعنيـة بهـذه 
المبـادرة. وبوسـع أصحـاب المصلحـة اآلخريـن مـن القطاعيـن 
العـام أو الخـاص االنضمـام إلـى هـذه المبـادرة بإقامة شـراكات 
مـع الحكومـات أو المسـتثمرين المعيَّنيـن. ويتمثـل دور االتحـاد 
فـي جعـل جميع أصحـاب المصلحة هؤالء يجمعـون على رؤية 
توافقيـة واحـدة وتهيئـة إطـار ومنهجيـة مشـتركين فيمـا يخـص 

لتنفيذ. ا
وتتمثـل الخطـوة األولـى التـي يجـب على بلد عضو فـي االتحاد 
اتباعــها لالنضمام إلــى المبادرة فــي تحريــر رســالة إعـــالن 
النوايـا توقـع عليهـا الـوزارة المعنيـة بالقطـاع البريـدي، يشـار 
فيهـا إلـى أسـباب رغبة البلـد المعني في االنضمام إلـى المبادرة 
واألهـداف التـي يصبـو إلـى تحقيقهـا فـي إطـار هـذه المبـادرة. 
وتنبـري الحكومـة لقيـادة المبـادرة، فـي حيـن يتحمـل المسـتثمر 
البريـدي جل المسـؤولية عـن تنفيذها. وبالنظر إلـى أن المبادرة 
االنضمـام  فـي  رغبتـه  يبـدي  عضـو  بلـد  كل  بإسـهام  ل  تمـوَّ
إليهـا، يجـب أن تتضمـن الرسـالة التـزام الحكومة بتمويـل تنفيذ 

المبـادرة فـي البلـد المعني.

ثم يُنفَّذ المشروع على أربع مراحل هي: 

التقييم؛

الصياغة؛

التنفيذ؛

الرصد.
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االستعداد التنظیمي
والبیئة االستثماریة

االستراتیجیة الوطنیة الخاصة
بالتجارة اإللكترونیة
واألھداف اإلنمائیة

البیئة التنظیمیة والسیاساتیة
في مجال التجارة اإللكترونیة

بیئة األعمال واالستثمار

المؤسسة البریدیة

شبكة مكتب البرید

مركز التنفیذ

السوق االفتراضیة

واجھات برمجة
التطبیقات المتجر اإللكتروني

Own

شركات الطیرانالجمارك

الشكل 6-3: عمليات االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية

ويقدم االتحاد البريدي العالمي المساعدة التقنية خالل مرحلتي التقييم وصياغة المشروع. وخالل هاتين المرحلتين، يقدَّم الدعم التقني إلى 
البلد في المجاالت التالية: النهوض باالستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية التشغيلية؛ وتحسين نوعية الخدمة وتقنيات سلسلة اإلمدادات؛ 
تبادل  والنظم ومنصات  المناسبة  التكنولوجية  األدوات  وإتاحة  اإللكترونية؛  بالتجارة  الخاصة  المنتجات والخدمات  وتوفير مجموعة من 
رسائل التبادل اإللكتروني للبيانات واألسواق االفتراضية؛ وتحديد كيفية عمل مكونات المشروع عمالً متكامالً على النحو المبيَّن فيما يلي.

تحتـاج البلـدان إلى تهيئـة بيئة تنظيمية واسـتثمارية مؤاتية لدعم 
تنفيـذ المشـروع، وإلـى اتبـاع سياسـات واسـتراتيجيات وطنيـة 
لتعزيـز التجـارة اإللكترونيـة. وفيمـا يتعلـق بالبلـدان التـي قـد 
ال تفـي بجميـع الشـروط الالزمـة لتنفيـذ المبـادرة )فـي بـادئ 
األمـر(، تُسـتخدم نتائـج تحليـل المعلومـات وتحليـل الوضـع في 
الموقـع لتصميـم خطـة ونهـج مكيَّفيـن وتقديـم الدعـم التقنـي من 
أجـل زيـادة قـدرة البلـد على تنفيـذ المبـادرة في المسـتقبل. ومن 
مصلحـة االتحـاد البريدي العالمي أن يتمكـن جميع أعضائه من 
دعـم التجـارة اإللكترونيـة وتيسـير متاجـرة المنشـآت الصغيـرة 
والمتوسـطة مـن خـالل تعزيـز قدرات الشـبكة البريدية بأسـرها 

وزيـادة فعاليتها التشـغيلية. 

آلية المساعدة التقنية في مجال 
اإلدماج المالي

أنشـأ االتحـاد البريـدي العالمـي فـي عـام 2017 آليـة المسـاعدة 
 Gates التقنيـة فـي مجـال اإلدمـاج المالـي بدعـم مـن مؤسسـة

.Visa وشـركة
وتقـدم آليـة المسـاعدة التقنيـة فـي مجـال اإلدمـاج المالـي موارد 
تقنيـــة وماليـــة )قــد تصــل إلــى 000 150 دوالر أمــريكي( 
رقمنـة  عمليـة  لتكثيـف  المعيَّنيـن  البريدييـن  المسـتثمرين  إلـى 
الخدمـات الماليـة البريديـة عبـر تسـخير التكنولوجيـا )أجهـزة 
االتصـال المحمولـة والبطاقـات والتطبيقـات إلـى آخـره( لتقديـم 
خدمـات ماليـة أكثـر مالءمـةً ويسـراً مـن أجـل توسـيع نطـاق 
اإلدمـاج المالـي وتلبيـة احتياجـات األفـراد الذيـن ال يمتلكـون 
حسـابات مصرفيـة والمؤسسـات التجاريـة الصغيـرة. وترمـي 
آليـة المسـاعدة التقنيـة فـي مجـال اإلدمـاج المالـي إلـى دعم 20 

مشـروعاً فـي عـام 2021.
ودعمت آلية المساعدة التقنية في مجال اإلدماج المالي حتى اآلن 
11 مستثمراً بريدياً في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط والمحيط 
الهادئ ورابطة الدول المستقلة. وتنطوي معظم هذه المشاريع 
علــى بــدء العمــل بحافظات إلكترونية مرتبطة ببطاقات مسبقة 
الداخلية والدولية،  التحويل  المدفوعات وعمليات  لتيسير  الدفع 
من  الصغيرة  التجارية  والمؤسسات  األفراد  تمكين  أجل  من 
إرسال المال وشراء البضائع والخدمات إلكترونياً، األمر الذي 

سيدعم التجارة اإللكترونية أيضاً.

ينبغي إرسـال االسـتعالمات اإلضافية المتعلقة مشـروع االسـتعداد 
البريـد  عنـوان  إلـى  الرقميـة  الناحيـة  مـن  اإللكترونيـة  للتجـارة 

.ecomafrica@upu.int التالـي:  اإللكترونـي 

ينبغـي إرسـال االسـتعالمات اإلضافيـة المتعلقـة بآليـة المسـاعدة 
التقنيـة فـي مجـال اإلدمـاج المالـي إلـى عنـوان البريـد اإللكتروني 

.fitaf@upu.int التالـي: 

2
1

3

4

5

الشركاء في سلسلة
طرف ثالثاإلمدادات البريدية الخاص

االستعداد للتجارة اإللكترونية 
من الناحية التشغيلية
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التصدير السهل
تسـعى الحكومـات والـوكاالت اإلنمائيـة ووكاالت األمم المتحدة 
فـي معظـم البلـدان، سـواء أكانـت متقدمـة أم ناميـة، إلـى تذليـل 
العقبـات التجاريـة التـي تحـول دون دخـول المنشـآت المتناهيـة 
الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة إلـى السـاحة الدوليـة. ويُنشـد 
النفـاذ إلـى األسـواق الدوليـة عبـر اتبـاع حلـول وطنيـة ودوليـة 
خاصـة بالدعـم اللوجسـتي تتسـم بيسـر التكلفـة والفعاليـة في آن 

معـاً ويوفرهـا مقدمـون متخصصـون للخدمـات.
المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة  غيـر أن المنشـآت 
كثيـراً مـا ال تتمكـن مـن النفـاذ إلـى أنشـطة المتاجـرة الدوليـة. 
وبوسـع القطـاع البريـدي، لمـا يتمتـع بـه مـن تغطيـة جغرافيـة 
واسـعة وشـبكة ثالثيـة األبعـاد مـن الخدمـات الماديـة والماليـة 
أنشـطة  إلـى  النفـاذ  تيسـير  علـى  المسـاعدة  واإللكترونيـة، 

الدوليـة. المتاجـرة 
وباالسـتناد إلـى تجربـة برنامـج Exporta Fácil الـذي بـادرت 
البرازيـل إلـى تنفيـذه قبـل أن تنفـذه بلـدان أخـرى مـن جنـوب 
أمريكا، دشـن االتحاد البريدي العالمي برنامج التصدير السـهل 
مـن أجـل تكـرار المنهجيـة والنمـوذج اللذيـن خضعـا لالختبـار 
بالفعـل، مكيفـاً إيـاه التكييـف الالزم، في مناطـق أخرى. وخالل 
الفتـرة الممتـدة مـن عام 2002 حتى عـام 2008، مكن برنامج 
Exporta Fácil فـي البرازيـل مـا يزيد على 000 10 مؤسسـة 
تجاريـة صغيـرة لـم تكـن قـد صـدرت منتجاتهـا مـن قبـل، مـن 

النفـاذ إلـى األسـواق الدولية.
مبسَّـطة  تصديـر  خدمـة  وضـع  إلـى  البرنامـج  هـذا  ويرمـي 
ــدة لصالـح المنشـآت المتناهيـــة الصغـــــر والصغيـــرة  وموحَّ
والمتوسـطة باسـتخدام البنية األساسـية البريديـة. وتتمثل النتائج 

المنشـودة فـي:
زيادة عدد المؤسسات التجارية الصغيرة في حافظة البلد 

من المصدرين؛
ــطة يســهل علــى  بــدء تنفيــذ عمليــة تصديــر بريــدي مبسَّ
المؤسســات التجاريــة الصغيــرة اللجــوء إليهــا وتالئــم 

ــد؛ ــص البل خصائ
القناة  عبر  وتحديثها  الدولية  المتاجرة  عمليات  تحسين 

البريدية مع إشراك المؤسسات في المشروع؛
تنويــع مجموعــة المنتجــات المصــدَّرة وزيــادة عــدد بلــدان 

لمقصد؛ ا
من  هاماً  مكوناً  بصفته  البريدي  القطاع  حضور  تعزيز 

مكونات االقتصاد.
ويندرج هذا البرنامج في إطــار السعي االستراتيجي للحكومات 
المتناهية  المنشآت  قطاع  في  واالستيراد  التصدير  تعزيز  إلى 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، دعماً إلتاحة فرص العمل ودر 
الثروات وتقليص الفقر. وسيدعم أيضاً انبراء الحكومات لصياغة 
عمليات التدخل السياساتي المناسبة لضم البنية األساسية البريدية 

إلى استراتيجياتها الخاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وفــي الوقت نفسه، يندرج المشــــروع فـي إطــار االســــتراتيجيات 
التجارية للمستثمريـن البريديين. وإذ تتقلص كميات البريــد ويحتــد 
التنافس في سوق االتصاالت، تتسنى للمستثمرين البريديين فرص 
جليلة لدعم التدفقات الناجمة عن التجارة اإللكترونية ولتأدية دور 
شركاء األعمال الموثوق بهم والجديرين بالتعويل عليهم والميسوري 

التكلفة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التالين،  المصلحة  أصحاب  إشراك  البرنامج  تنفيذ  وسيقتضي 
سيتعين  أخرى  فاعلة  جهات  عن  فضالً  المعني،  بالبلد  رهناً 
تحديدها على النحـو الواجـب وإشــراكها فـــي العمليــة: وكاالت 
التجارة الدولية؛ والسلطات الجمركية؛ والوزارة المسؤولة عن 
أو  النقل  أو  التحتية  بالبنية  المعنية  )الوزارة  البريدي  القطاع 
الشركات  التجارة و/أو  المسؤولة عن  والوزارة  االتصاالت(؛ 
الصغيــرة؛ والــوزارة المســـؤولة عن الشــــؤون الخارجيـــة؛ 
والمؤسســات والجمعيات التي تدعــم المؤسســـات التجاريــة 
الصغيرة؛ واألسواق المالية أو الجهات التي تنظم سوق صرف 

العمالت. لذا، من المهم تنسيق المشروع تنسيقاً فعاالً.

ينبغـــي إرســـال االســـتعالمات اإلضافيـــة المتعلقـــة ببرنامـــج 
التصديـــر الســـهل إلـــى عنـــوان البريـــد اإللكترونـــي التالـــي: 

.tradefacilitation@upu.int

ــاح للقطــاع  ــا مت ــة العلي ــن المرتب ــو نطــاق م النطــاق “POST.” ه
البريــدي حصريــاً. ويتمثــل فــي بنيــة تحتيــة إلكترونيــة آمنــة 
ــع  ــات المجتم ــة احتياج ــت لتلبي ــى اإلنترن ــوم عل ــا تق ــوق به وموث
البريــدي العالمــي فــي المجــال الســيبراني. وســيتيح النطــاق هــذا 
ــراد  ن األف ــيمّكِ ــوراً وس ــروعة ف ــة المش ــات البريدي ــد الخدم تحدي
والمؤسســات التجاريــة وأصحــاب المصلحــة مــن تفــادي االرتباك. 
ــي  ــد المال ــادي والبع ــد الم ــاج البع ــى إدم ــذا إل ــي النطــاق ه ويرم
ــم  ــة تقدي ــل إتاح ــن أج ــة م ــات البريدي ــي للخدم ــد اإللكترون والبع
ــاً. ــة إلكتروني ــة والحكومي ــة والتجاري ــة والمالي ــات البريدي الخدم

ويمثــل غيــاب الثقــة بالتجــارة اإللكترونيــة العابــرة للحــدود شــاغالً 
ــدى  ــام 2017، أب ــي ع ــت. وف ــى اإلنترن ــوقين عل ــياً للمتس رئيس
ــال إمــكان خــرق  82٪ مــن المشــترين علــى اإلنترنــت قلقهــم حي

ــن الســيبرانيين لســرية بياناتهــم.53 المجرمي
وتقوم النوعية في إطار النطاق “POST.” هذا على ما يلي:

فضـاء حصـري مخصَّـص للقطاع البريدي علـى اإلنترنت: 
علـى المتقدميـن لتسـجيل اسـم علـى النطـاق هـذا الوفـاء 
بمتطلبـات معيَّنـة لالنـدراج فـي عـداد المؤهليـن لتسـجيل 

أسـماء النطـاق؛
متحقـق  تفضيليـة  معاملـة  البريديـة  المؤسسـات  معاملـة 
البريديـة  المؤسسـات  جميـع  تحمـي  أن  ضمـان  منهـا: 
النطـاق؛ السـم  العـام  التوفيـر  قبـل  التجاريـة  عالماتهـا 

ألسماء  عليه  المشَرف  واالستخدام  المراقَب  التخصيص 
النطاق العامة )واليات منح أسماء النطاق(: تُخصَّص أسماء 
 e-commerce.postو postal.post نطــــاق مــــن قبيــل

تخصيصاً محمياً لألنشطة الصناعية.

”.POST“ النطاق

www.techrepublic.com/article/online-shoppers-are-losing-trust-in-e-commerce-study-finds/ 53
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ويُعتـرف فـي موقـع مسـجل علـى النطـاق “POST.” بـأن مقـدم 
الخدمـات البريديـة يحمـي عالمتـه التجارية ويضفـي قيمة على 

أنشـطته البريديـة مـن خالل:
 الثقة: تزيد الحماية السيبرانية من الثقة في المواقع الشبكية 

البريدية؛

 إمكانية المتابعة: يُشار إلى المواقع التي توجد فيها مراكز 
تقديم الخدمات البريدية من غير أخطاء؛

ز حضور مؤسستكم   النفـــاذ إلى األســــواق الجديــدة: يُعزَّ
التجارية في نطاق يتخطى الحدود الوطنية تخطياً كبيراً؛

 إعمـال نمـاذج جديـدة فيمـا يخـص الخدمـات واألعمـال: 
تعزيـز الخدمـات وتنفيـذ نمـاذج أعمـال جديـدة.

العالمي،  البريدي  لالتحاد  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  تتيح 
وال سيما النظام البريدي الدولي والنظام المالي الدولي ونظام 
اإلقرارات الجمركية، اسـتخدام مجموعــة واســعة من الوظائف 
لدعم سلسلــة اإلمــدادات البريديــة لالتحــاد البريــدي العــالمي. 
ولطالما أدت هـذه التطبيقات دور المساندة لمكاتب تبادل البريد 

الدولية ومرافق البريد الجوي ومراكز االتصال.
غير أن االتحاد البريدي العالمي وسَّع على مدار دورتي مؤتمر 
متتاليتين )نيروبي 2009-2012، والدوحة 2016-2013(، 
في ظل الحاجة إلى تحسين النوعيـة التشغيليــة ونوعية البيانات، 
نطاق الوظيفة المتمثلة في تأدية بعض أدوار التعامل المباشر 
أو  مستقلة  حاسوبية  برامج  تؤيدها  ما  عادةً  التي  الزبائن  مع 

عمليات يدوية. 
وهذا ما يشمل تسجيل بيانات البريد األولى واألخيرة، ومبيعات 
شبابيك البيع، والتخليص الجمركي، وعمليات اإلعادة والقدرات 
الداخليــة. وإضافــةً إلــى ذلك، صمم االتحــاد البريــدي العالمي 
أدوات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تسرع تسوية الحسابات بين 
المستثمرين المعيَّنين لالتحاد )من قبيل نظام المقاصة الخاص 
 ،UPU-IP ونظام   ،PPS* Clearing البريدية  الدفع  بخدمات 
الخاص  المقاصة  نظام  في  الدولي  البريدي  النظام  وإدماج 

.)UPU*Clearing باالتحاد البريدي العالمي

وبوسـع االتحـاد البريـدي العــالمي، عبــر جمــع 
القـــــدرات التي يتمتع بهـــــا علــــى حــــدة كــــل أداة 
ممـــا لالتحـــاد مـــن أدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات، 
ـــى  ـــال عل ـــل األعم ـــة لتفاع ـــة معياري ـــة منص إتاح
اللوجســـتي  الدعـــم  مجـــال  فـــي  اإلنترنـــت، 
ـــات. ـــات الخدم ـــارك ومعلوم ـــات والجم والمدفوع
وتتخــذ هـــذه المنصـــة شــكل مجموعــة مــن واجهـات برمجة 
التطبيقات تتيح وصلــة إدمـاج مستقرة ومصونة ومتسقة للمواقع 
الشبكية المخصصة للتجارة اإللكترونية وللتجار اإللكترونيين. 
ومن الجدير بالذكر أن ما يزيد على 30 مؤسسـة بريديــة تجعل 
واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بشحن البضائع متاحة بيسر 
للمطورين من األطراف الثالثة وللتجار اإللكترونيين. لذا، يمكن 
للمنصــة المعياريــة خدمــة المستثمرين المعيَّنين المتبقين البالغ 

عددهم 162 مستثمراً معيَّناً.

باســـم  المتعلقـــة  اإلضافيـــة  االســـتعالمات  إرســـال  ينبغـــي 
النطـــاق “POST.” إلـــى عنـــوان البريـــد اإللكترونـــي التالـــي: 

.secretariat@info.post

أدوات تكنولوجيا المعلومات 
لالتحاد البريدي العالمي التي 

تدعم التجارة اإللكترونية 
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...

...

الدفعالشحن
معلومات عن الخدمات

التتبع وتحدید المكان

النظام المالي الدوليالنظام البریدي الدولي

خدمات واجھة برمجة التطبیقات الخاصة بالتجارة اإللكترونیة لالتحاد البریدي العالمي

اللواحق الخاصة بالجمارك

نظام اإلقرارات الجمركیة

خدمات األعمال
التناغم والشبكة

الشفافیة

الخدمات الوطنیة

المصدر: االتحاد البريدي العالمي

خدمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي
يشـار إلـى هـذه المنصـة بخدمـات واجهة برمجـة التطبيقات الخاصـة بالتجـارة اإللكترونية لالتحـاد البريدي العالمي. وسـيُتاح تثبيت 
هـذا المنتـج فـي الموقـع داخل المؤسسـات البريدية، ضمن البنية التحتية المشـتركة بيـن االتحاد البريدي العالمـي ومركز التكنولوجيا 

البريديـة أو الخدمـة السـحابية المخصَّصـة لهـذا الغرض المشـتركة بين االتحاد البريـدي العالمي ومركـز التكنولوجيا البريدية. 

ويقـدم الرسـم البيانـي التالـي لمحـة عامـة السـتراتيجية االتحـاد البريـدي العالمـي فـي مجـال خدمـات واجهـات برمجـة التطبيقـات 
الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة، ويعـرض إدمـاج واجهـات برمجة التطبيقات للمسـتثمرين المعيَّنيـن لالتحاد بمقدمـي خدمات التجارة 

اإللكترونيـة، وإدماجهـا بـأدوات تكنولوجيـا المعلومـات لالتحاد.

الشكل 6-4: لمحة عامة الستراتيجية االتحاد البريدي العالمي في مجال خدمات واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية

معلومات االتحاد البريدي العالمي عن الخدمات:
-  المجموعات

-  قاعدة البيانات الخاصة بالرموز
POST*CODE البريدية   

-  المحظورات والقيود
...  -

المواقع الشبكية البريدية الخاصة بالتجارة اإللكترونيةمقدمو خدمات التجارة اإللكترونية

اإلدماج العالمي لألسواق االفتراضية البريدية

المستثمر المعيَّن
1 

المستثمر المعيَّن 
رقم ...

).API.POST( خدمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي

البيانات المرجعية لالتحاد البريدي العالمي:
-  المجموعات

-  قاعدة البيانات الخاصة بالرموز
POST*CODE البريدية   

-  المحظورات والقيود
...  -

أدوات تكنولوجيا المعلومات لالتحاد 
البريدي العالمي )النظام البريدي الدولي 
والنظام المالي الدولي ونظام اإلقرارات 

الجمركية(

نظم المستثمرين المعيَّنين 
)المدمجة بناًء على الطلب(

شبكة تكنولوجيا المعلومات 
البريدية لالتحاد البريدي 

العالمي

مقدم الخدمات
1 

مقدم الخدمات
 رقم ...

واجهات برمجة التطبيقات للمستثمرين المعيَّنين
ـــة  ـــى 30 مؤسســـة بريدي ـــد عل ـــا يزي )ينشـــر م

ـــات( ـــة لبرمجـــة التطبيق ـــات عمومي واجه
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الخدمات الوطنیة

المصدر: االتحاد البريدي العالمي

وتقـدَّم فـي إطـار خدمـات واجهـة برمجـة التطبيقـات الخاصـة بالتجـارة اإللكترونية لالتحـاد البريـدي العالمي ثالث خدمـات منفصلة 
لضمـان تمكـن جميـع األسـواق االفتراضيـة العموميـة والتجاريـة من االتصال السـلس بـأدوات تكنولوجيا المعلومـات لالتحاد. 

الشكل 6-5: خدمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي

مجموعـة أدوات التجـارة اإللكترونيـة لالتحـاد البريـدي العالمـي: يتمثـل الغـرض منهـا فـي منـح الشـركاء الخارجييـن المعلومـات 
الوظيفيـة والتقنيـة الالزمـة لوصـل مواقعهـم الشـبكية الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة بخدمـات واجهـة برمجـة التطبيقـات الخاصـة 
بالتجـارة اإللكترونيـة لالتحـاد البريـدي العالمـي. وسـتتاح هـذه المجموعـة مـن المعاييـر التقنيـة، وأوصـاف األجـزاء األخيـرة مـن 

ـدة واألمثلـة مـن الرمـوز للمسـتثمرين المعيَّنيـن لكـي يوزعوهـا علـى شـركائهم التجارييـن. محـددات مواقـع المـوارد الموحَّ

الشكل 6-6:  مجموعة األدوات في إطار خدمات واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي

المصدر: االتحاد البريدي العالمي.

التتبع
الدفعالشحنوتحديد المكان

معلومات
عن الخدمات خدمات

التسجيل المركزية
خدمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي

خدمات األعمال
التناغم والشبكة

الشفافية

مجموعة األدوات الخاصة 
بالتجارة اإللكترونية

الخدمات الوطنية
نظام النظام المالي الدوليالنظام البريدي الدولي

اإلقرارات الجمركية

>>التنفيذ<<

>>الواجهة<<
الخدمة

+ عملية الشـراء )معلومات عن البعيثة، والمرسـل، والمرسـل 
إليـه، ورمـز القيمة(: نتيجة عملية الشـراء

+ تتبع البعيثة )معرف هوية البعيثة(: نتيجة تتبع البعيثة

+ تتبـع أمـر الشـراء )معـرف هويـة األمـر(: نتيجـة تتبـع أمـر 
نتيجة عملية الشراءالشـراء ... ومـا إلـى ذلـك

+ عملية شراء ناجحة: الدفتر
+ تفاصيل خاطئة: التسلسل

+ معرف هوية البعيثة: 
التسلسل

+ رمز البعيثة ذو الخطوط: 
الشفرة الثمانية ][

+ معرف هوية أمر الشراء: 
التسلسل

+ النموذج CN 23: الشفرة 
الثمانية ][

إدارة النفاذ والخدمات
-  األمن والتأكد من الهوية

واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات 
البريدية والعمليات

-  التوحيد وضمان التناغم وتأدية دور الوكيل

مجموعة أدوات التجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي
-  حزم أدوات تطوير البرمجيات وقوالب العقود  

وجهات االتصال  

المواقع الشبكية البريدية الخاصة بالتجارة اإللكترونية

اإلدماج العالمي لألسواق االفتراضية البريدية

المستثمر المعيَّن
1

المستثمر المعيَّن
رقم ...

مقدمو خدمات التجارة اإللكترونية

).API.POST( خدمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية لالتحاد البريدي العالمي

نظم المستثمرين المعيَّنين 

)المدمجة بناًء على الطلب(

أدوات تكنولوجيا المعلومات لالتحاد 
البريدي العالمي )النظام البريدي 

الدولي والنظام المالي الدولي ونظام 
اإلقرارات الجمركية(

معلومات االتحاد البريدي العالمي 
عن الخدمات:

-  المجموعات
-  قاعدة البيانات الخاصة بالرموز

POST*CODE البريدية   
-  المحظورات والقيود

...  -
شبكة تكنولوجيا المعلومات 
البريدية لالتحاد البريدي 

العالمي

واجهات برمجة التطبيقات للمستثمرين المعيَّنين 
)ينشر ما يزيد على 30 مؤسسة بريدية واجهات 

عمومية لبرمجة التطبيقات(

مقدم الخدمات
1

مقدم الخدمات
رقم ...
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خطوة التجارة 
أدوات تكنولوجيا المعلومات لالتحاد قدرة واجهة برمجة التطبيقاتاإللكترونية

البريدي العالمي
حالـة البعيثـة التـي ُوضـع عليها رمـز ذو خطوط التتبع وتحديد المكان 

مطابـق للمعيـار S10 لالتحـاد البريـدي العالمي
والتتبـع  العالميـان،  المـكان  وتحديـد  التتبـع 
الشـبكي فـي إطـار النظـام البريـدي الدولـي

التتبع الشبكي في إطار النظام البريدي الدوليمعلومات متعلقة بإثبات التوزيع
النظام المالي الدوليحالة الدفع 

النظام البريدي الدوليتخصيص رمز ذي خطوط مطابق للمعيار S10معلومات الشحن 

النظام البريدي الدولي تصميم لصائق خاصة بالشحن
)S67 عمالً بالمعيار(

النظام البريدي الدوليالتعرف على آليات اإلعادة 
نظام اإلقرارات الجمركيةإرسال اإلقرار الجمركي

نظام اإلقرارات الجمركيةالتصديق على عمليات المنع والتقييد
نظام اإلقرارات الجمركيةالتعرف على تكاليف التفريغ

النظام البريدي الدوليالتعرف على تكاليف التخليص
النظام المالي الدولي، والنظام UPU-IP تنفيذ عملية دفع بريديمعلومات الدفع

النظـام المالـي الدولـي، مدفوعـات التجـارة إيداع أمر بالشراء
اإللكترونيـة مـن البدايـة إلـى النهايـة

التأكد من حالة الدفع/اإلفراج عن البعيثة البريدية 
لتوزيعها النهائي 

النظـام المالـي الدولـي، مدفوعـات التجـارة 
اإللكترونيـة مـن البدايـة إلـى النهايـة

النظام البريدي الدوليالتعرف على الرمز البريدي العنونة
واجهـة التصديق على المعلومات الخاصة بنسق العنوان إلـى  )الرجـوع   POST*CODE

)S42 برمجـة التطبيقـات المتعلقـة بالمعيـار

الجدول 6-11: متطلبات التجارة اإللكترونية

إدارة النفـاذ والخدمـات: يُضفى فــي إطــار النفــاذ والخـدمـات 
الطابـع التعاقـدي علـى العالقـة بيـن االتحـاد البريـدي العالمـي 
والمسـتثمرين المعيَّنيـن، وبيـن المسـتثمرين المعيَّنين والشـركاء 
الخارجييـن، ويُضمـن فيـه االمتثـال لهـذا الطابـع، فيمـا يتعلـق 
تكنولوجيـا  ألدوات  التطبيقـات  برمجـة  واجهـات  إلـى  بالنفـاذ 

المعلومـات لالتحـاد البريـدي العالمـي.
وعلـى المسـتثمرين المعيَّنيـن، بغيـة إتاحـة النفـاذ إلـى واجهـات 
التكنولوجيـا  التـي تقدمهـا منتجـات مركـز  برمجـة التطبيقـات 
البريديــة وخــدماتها، أن يمتلكـوا القــدرة علــى التصريـح بكــل 
طلـب تتقـدم بـه نظم تكنولوجيـا المعلومات للشـركاء الخارجيين 
المسـتثمرون  وسيسـتخدم  الطلـب.  عـن  ينجـم  اتصـال  وبـكل 
التصريـح،  إنـكار خطـوة  عـدم  أجـل ضمـان  مـن  المعيَّنـون، 
لة عبر اتصـال ثنائي االتجـاه لبروتوكول طبقة  برمجيـات مسـجَّ

المنافـذ اآلمنـة.
وإضافـةً إلـى ذلك، ينبغي أن يكون بوسـع المسـتثمرين المعيَّنين 
تتبـع اسـتخدام نظـام تكنولوجيـا المعلومـات الخارجـي الواجهـةَ 

وأن يمتلـك القـدرة علـى وقـف هـذا االتصال فـي أي وقت.
العمليـات البريديـة: تتطلـب العمليـات التجاريـة العاديـة مـلء 
البعيثـة  وإدخـال  اإللكترونيـة  بالتجـارة  خـاص  شـراء  طلـب 
البريديـة  اإلمـدادات  فـي سلسـلة  المطلـوب شـراؤها  البريديـة 
لالتحـاد. وقـد يُلجـأ فـي العمليـات التجاريـة هـذه إلـى واجهـات 
برمجـة التطبيقـات المتعـددة الوظائف والمتكونة مـن الواجهات 
المركبـة التـي تقدمهـا أدوات تكنولوجيـا المعلومـات لالتحـاد.

وتقوم الخطـوات التاليــة مــن خطــوات التجارة اإللكترونيــة على 
مزيج من الواجهات العمومية لبرمجة التطبيقات التي يقدمها حالياً 
المستثمرون المعيَّنون الرائدون. وتؤثر هذه الخطوات، بعد إتمامها، 
تأثيراً مباشراً في العمليات اللوجستية، بما فيها المدفوعات، التي 
بالتوزيع  المعني  وتلزم شريكه  وتلزمه  المعيَّن،  المستثمر  ينفذها 

بوعد بتقديم خدمة جيدة إلى الزبون على اإلنترنت.

ويتمثـل الغـرض النهائـي مـن إعـداد القائمـة في 
تقديـم مجموعـة من الواجهات المعيارية لبرمجة 
التطبيقـات تخــص التجـارة اإللكترونيــة وتتبــع 
لالتحــاد مــن شــأنها تخفيـض تكاليــف اإلدمــاج 
التـي يتحملهـا قطـاع البريدي على وجـه العموم.
ومــن الصعــب فهم تنفيــذ واجهـات برمجـــة التطبيقــات الخاصـة 
بالتجارة اإللكترونية، وستُنفَّذ مجموعة دنيا من الخصائص وستُعد 

هذه المجموعة معيار القبول. 
وســتحدد المواصفات الوظيفيــة الناجمـة عن هذه المتطلبات تحديداً 
مفصَّالً أداة تكنولوجيا المعلومات لالتحاد التي تفي بكل معيار قبول.
ويلخص الجــدول الوارد فيما يلي الخطــوات التي تطلب المواقـع 
الشبكيــة المخصصــة للتجــارة اإللكترونيــة اتخـاذها والتي يجب 

تنفيذها لجعل تجربـة الزبائـن على اإلنترنت مكتملة.
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خطوة التجارة 
اإللكترونية 

قدرة واجهة 
برمجة التطبيقات 

خيارات المنتجات قبل طلب الشراء
والخدمات 

للمستثمرين المعيَّنين 
لالتحاد

منتج االتحاد متاح 
للتوزيع )البريد العاجل 

الدولي والرسائل 
والطرود والبرنامج 
المخصص للتجارة 

اإللكترونية(
مدة التوزيع المتوقعة معايير التوزيع

من البداية إلى النهاية 
للمنتج المطلوب شراؤه

السياسة الخاصة 
بإعادة البعائث

قبول عمليات اإلعادة 
وفوات األوان 

مدة التوزيع المتوقعة معايير التوزيعبعد الشراء
من البداية إلى النهاية 

للمنتج المطلوب شراؤه 
توقع موعد التوزيع 

عبر خوارزمية 
prEDI

د هذا المفهوم في  حّدِ
مستند االتحاد )مجلس 

االستثمار البريدي- 
اللجنة 2- فريق 

االقتصاد التطبيقي 
وأبحاث السوق- 

2015-1- المستند 7( 

المعلومـات المتعلقـة بالخدمـات البريديـة: المعلومـات المتعلقة 
بالخدمـات البريديـة هـي البيانـات التـي يسـتخدمها موقع شـبكي 
مخصـص للتجـارة اإللكترونيـة لتحديـد توقعـات الزبائـن فيمـا 
البعيثـة  توزيـع  إتمـام  علـى  البريديـة  الشـبكة  قـدرة  يخـص 
البريديـة. غيـر أنهـا ال تؤثر تأثيراً مباشـراً في الدعم اللوجسـتي 

أو عمليـات سلسـلة اإلمـدادات للمسـتثمرين المعيَّنيـن.
وينشـر المكتب الدولي لالتحــاد البريــدي العـــالمي المعلــومات 
في  األعضاء  البلدان  إلى  ويقدمها  البريدية  بالخدمات  المتعلقة 
االتحاد والمستثمرين المعيَّنين )من قبيل دليل التصدير البريدي 
ومجموعـــة الطرود إلى آخــره(. وال يفعــل المكتب ذلك وفــاًء 
بالتزام الخدمـــة الشــمولية فحســب، بل يفعل ذلك أيضاً لمعرفة 
البيانات المرجعيــة عـن قدرات المستثمرين المعيَّنين على تقديم 

خدمات موثوق بها ومتسقة فيما بينهم.
وتتضمن المعلومات عن الخدمات البريدية البيانات الضرورية 
المتعلقة بمعايير التوزيع، التي تحــدد توقعات الزبائن في مجال 

التوزيع.
وتقـدَّم هـذه المعلومـات حاليـاً علـى الـورق وعلى مواقع شـبكية 
إتاحـة واجهـات برمجـة  المطلـوب  إلكترونيـة. وأضحـى مـن 
التطبيقـات ألصحـاب المصلحـة في مجـال التجـارة اإللكترونية 
للحصـول علـى المعلومات المتعلقة بالخدمـات البريدية وتبيانها 

للزبائـن علـى اإلنترنت.
وتنقسـم المعلومـات عـن الخدمـات البريديـة علـى وجـه العمـوم 
إلـى قسـمين: تجربـة الزبـون علـى اإلنترنـت قبل طلب الشـراء 

وتجربتـه بعد الشـراء.

ولضمـــان قــدرة واجهات برمجــة التطبيقــات 
المحـدَّدة الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة لالتحاد 
علـى دعـم تجربـة التجـارة اإللكترونيـة الكاملـة 
لكـل مــن البائـع والزبـون )الفهـرســة والبحـث 
وطلب الشـــراء والدفــع والتســوية واإليــداع 
والنقـــل والتخليـــص الجمــــركي والتــوزيــع 
وعمليـات اإلعـادة(، ُوضعـت خرائـط للعمليـات 
التجاريـة لوصف تدفق البيانات بين المسـتثمر 
ن المسـتورد والمسـتثمر المعيَّن المصدر  المعيَـّ

في القطاعـات التالية:

العمليات ذات األولوية
عادةً ما ال يشارك في التفاعل األساسي بين البائع والمشتري 
على اإلنترنت إال الموقع الشبكي المخصص للتجارة اإللكترونية 
سلسلة  سياق  وفي  والتوزيع.  الجمع  عن  المسؤولة  والجهات 
اإلمدادات لالتحاد، يتولى المستثمرون المعيَّنون الموجودون في 

مختلف األقاليم الجمع والتوزيع.
وعـادةً مـا يكـون البائع على اإلنترنت منشـأة متناهية الصغر أو 
صغيـرة أو متوسـطة ويكـون المشـتري علـى اإلنترنـت مواطناً 
ن المحلـي ومـن المحتمـل أن  مشـموالً بخدمـات المسـتثمر المعيَـّ
ينفـذ المشـتري إلى خدمـة إلكترونية متمثلة في سـوق افتراضية 

يديرهـا المسـتثمر المعيَّن المعنـي أو تاجر. 
وبالنظر إلى أن األسواق اإللكترونية الوطنية والدولية متقدمة 
جداً وتشهد منافسة ضارية، تكمن القيمــة اإلضافية للمستثمرين 
المعيَّنين لالتحــاد في تقديم خدمــات موثــوق بها إلى المشـــترين 

المحليين الذين يتسوقون على اإلنترنت.
وإضافـةً إلـى ذلـك، تمثـل وسـائل الدفـع المحلية من قبيـل إعداد 
الفواتيـر والدفـع عنـد التوزيـع حلـوالً منخفضـة التكاليـف تتيـح 
للمشـتري درجـةً أعلـى مـن الحمايـة. لـذا، تـؤدي معرفـة مـن 
يملـك موقعـاً شـبكياً مخصصـاً للتجـارة اإللكترونيـة وأين يوجد 
مقـره دوراً مهمـاً جـداً فـي تحديـد مسـتوى الثقـة الـذي يمنحـه 

المشـتري.
وتعــرض المصفوفــة التاليــة الخصائص األســاســية للتجـارة 
اإللكترونيــة العابــرة للحـدود من منظــور المنشــآت المتناهيــة 

الصغر والصغيرة والمتوسـطة ومن منظور المشـتري.
وتبيـن األهميـة المـوالة للمشـتريات الوطنيـة والدولية نـوع نفاذ 
الطـرف المعنـي إلـى خدمـات اإللكترونيـة )على سـبيل المثال، 
يدخــل مشــــتٍر مــن جنــوب أفريقيا موقــعاً مخصصاً للتجارة 
اإللكترونيــة مقــره فــي تونــس - نفـاذ دولي(، وأنـواع الدفــع 

الممكنة المتاحة للمشـتري.
ويمكـن تحديـد نمـوذج األعمـال الكفيـل بإضفـاء قيمـة إضافيـة 
علــى االتحــاد بالنظــر إلــى خصائص األســواق االفتـراضــية 
وخــيارات الدفـــع ومـقدمـي الخدمــات اللوجستيــة )على سبيل 
المثـال يعـادل منـح المشـتري مزيـداً مـن الثقـة وحمايتـه حمايـةً 

أفضـل إضفـاَء قيمـٍة إضافية(.

الجـدول 6-12: التجربـة قبـل طلـب الشـراء والتجربـة بعـد الشـراء فـي 
اإللكترونيـة التجـارة  مجـال 
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األولوية 2الصعيد الوطني 
المتناهيـة  للمنشـآت  الوطنيـة  )البضائـع 
الصغــر والصغيـــرة والمتوســطة متاحة 

فـي السـوق الوطنيـة للمشـتري(
السـوق االفتراضيـة - مدفوعـات وحيـدة 
- الصعيـد المحلـي )مثـل أجهـزة االتصال 
المحمولـة والفواتيـر والدفع عنـد التوزيع(
الدعم اللوجستي - المستثمر المعيَّن المحلي 

األولوية 3
المتناهيـة  للمنشـآت  الوطنيـة  )البضائـع 
الصغــر والصغيـــرة والمتوســطة متاحة 

فـي السـوق الدوليـة للمشـتري(
الســوق االفتراضيـة – يتولـى المســتثمر 
ن المحلي  ن الجمـع )المسـتثمر المعيَـّ المعيَـّ
يخـــدم المنشـــآت متناهيــــة الصغـــر أو 

الصغيـرة أو المتوسـطة(
 Visa المدفوعـات - الصعيـد الدولي )مثل

)PayPalو
الخدمـات اللوجسـتية - يتولـى المسـتثمر 

ن الجمـع والتوزيـع المعيَـّ
األولوية 1الصعيد الدولي

)البضائـــع الدوليــــة للمنشـــآت المتناهية 
الصغـــر والصغيـــرة والمتوسـطة متاحة 

فـي السـوق الوطنية للمشـتري(
الســـوق االفتراضيـــة - يتولى المسـتثمر 
المعيَّن التوزيع )المسـتثمر المعيَّن المحلي 

يخدم المشـتري(
المدفـوعــات - الصعيــد المحلــي )مثــل 
أجهـــزة االتصـــال المحمولـــة والفواتير 

والدفـع عنـد التوزيـع(
الخدمات اللوجستيـــة - يتولى المســتثمر 

المعيَّن الجمـع والتوزيع

)التجارة اإللكترونية( 

الجدول 6-13: العمليات ذات األولوية

لـذا، تُولـى األولويـة األولـى فـي إطـار واجهـات برمجـة التطبيقـات الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة لالتحـاد البريـدي العالمـي للحالة 
التـي يدخـل فيهـا المشـتري موقعـاً شـبكياً محليـاً مخصصـاً للتجـارة اإللكترونيـة لـه فهـارس مـن بضائـع المنشـآت المتناهيـة الصغر 
والصغيـرة والمتوسـطة فـي األسـواق الدوليـة. ويدفـع المشـتري البضاعـة محليـاً ويتفاعـل مـع المؤسسـة البريديـة المحليـة لضمـان 

البضائع. توزيـع 
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 (افل اض   ملكيمل  أو مشل ك ا مسلبم ون ا مع  نون ا مص  ون وا مسلو  ون ا ذ ن    هم سوق من ا   ا   إ ى ا نهي   )ا  و    عمل   االلحي  ا       ا عي مي 

 ا مشل  
 

موقع ا لجي ة اإل كل ون   
ا خيص  ي مسلبم  ا مع  ن 
ا مسلو   )+ ا   مج   

 األميم    ل يئع(

واجه  ا مسلبم  ا مع  ن 
ا مسلو      مج  ا لط  قيت 

في مجيل ا لجي ة 
 اإل كل ون  

ش ك  ا ل ي ل اإل كل ون   
ا خيص   ل  ينيت ا        

  ياللحي  ا       ا عي مي

واجه  ا مسلبم  ا مع  ن 
ا مص      مج  

ا لط  قيت في مجيل 
 ا لجي ة اإل كل ون  

موقع ا لجي ة اإل كل ون   
ا خيص  ي مسلبم  ا مع  ن 

ا مص   )+ ا   مج   
 األميم    ل يئع(

ا منشأة ا ملنيه   ا صغ  
وا صغ  ة وا ملوسط  

 )ا  يئع(

عم
 اء

ا ش
   

ل
 

 ا   ا   ا   ا  

ا لوز ع مقي ل 
 لأ    ا ق م ؟

1 

ا حصول على 
 فيلو ة عن  ا  فع؟

ص  ت 
 فيلو ة؟

 نعم

 ال

لح  ث فه س 
 ا  ضيئع ا مزمع   عهي

 ا لسج ل

إ جي  ا  ضيئع 
 وش اؤهي

اإلخطي   لأج ل ا  فع 
إ ى ح ن اسلالم 

 ا  ضيئع

اإلخطي   ي  فع في 
 ا ش يك

 ال )ا  فع على اإلنل نت(

اسلالم 
 ا م فوعيت

ا لحقق من وضع 
 ا  فع

 إ غيء ا  فع؟

    األموال

 اإل قيف

إج اء ا  فع 
 ا      

ا لحقق من معلوميت 
خ م  ا مسلبم  
 ا مع  ن ا مص  

خ م  ا لل ع 
 ولح    ا مكين
 وضع ا  فع

 فه س ا  ضيئع وأ قيمهي ا م جع  

M38 
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (CC) ا محلي

M38 
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (EI)ا محلي 

M38 
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (AC)ا محلي 

M38/M40 
 -ا  قم ا م جعي < ا  ع ب  

 مع ف ا هو   -ا مقص  
(EMA/EMC) 

 -ا  قم ا م جعي < ا  ع ب  
ا ق م   -مع ف ا هو    -ا    ل 

(ITMATT) 

ا لحقق من 
 ا طل يت ا مسللم 

 ا لحض    لشحن

 إ غيء ا طلب

 إ قيف ا  فع

 لأك   ا  فع

 ا لسج ل

لسج ل ا  ضيئع ا مزمع 
  عهي ) لحقق منهي 

ا مسلبم  ا مع  ن في  ل  
 ا مص  (

ا لحقق من 
ا طل يت ا مسللم  

 وإخطي  ا  يئع

ا لأك   
واإل سيل/ا  قم 

 ا م جعي

 ا نوع  ؟ق ول 

لحض   ا  ضيئع 
 إل سي هي

ا لوز ع مقي ل لأ    
 ا ق م ؟

اإلخطي   إ سيل 
 ا  ضيئع

 ا  قم ا م جعي

 اسلالم ا م فوعيت

1 

 اإلخطي  إلج اء ا  فع

 اإلخطي   للوز ع

 لوز ع ا  ع ب 

 إعي ة ا  ع ب 

ا لحقق من وضع 
 ا لوز ع

ا  ضيئع جيهزة 
 السلالمهي؟

ا لوز ع مقي ل لأ    
 ا ق م ؟

اسلالم 
 ا م فوعيت

 لوز ع ا  ع ب 

خ م  إعي ة 
 ا  ضيئع

خ م  ا لل ع 
 ولح    ا مكين
 وضع ا لوز ع

ا لحقق من 
ا  سوم 
 ا جم ك  

خ م  ا لل ع 
 ولح    ا مكين
 وضع ا  فع

ا لحقق من 
 خ م  اإلعي ة

M38 
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (FPو EPا محلي )

M40 
 -ا  قم ا م جعي < ا  ع ب  

مع ف ا هو    -ا مقص  
(EMD/EMF) 

M38 
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (FPو EPو TDا محلي )

اإلخطي  
 ي لوز ع )ا نظيم 
 ا       ا  و ي(

ا لوز ع مقي ل 
 لأ    ا ق م 

 ص ف ا م لغ

اإلخطي   ي  فع 
 ومعي جله

 ا  ضيئعل فق عمل   خ م  إعي ة 

ا  قم 
 ا م جعي

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 نعم

ي ة
إلع

+ ا
ل 

سي
إل 

  ا
مل 

ع
 

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

 نعم

خريطتا العمليات
توضح خريطتا العمليات التاليتان مجاالت األولويتين 1 و2 الواردة في المصفوفة الواردة أعاله. ويُرمى من الخريطتين استعراض التفاعل 
الخريطتان  النهاية، وتبين  إلى  البداية  اإللكترونية من  التجارة  إطار  المندرجة في  التجارية  المعامالت  الرئيسية في  الفاعلة  الجهات  بين 

واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية الالزمة لدعم العملية على اإلنترنت. 

مالحظة.- ال يندرج إدماج سوقين افتراضيتين بغرض ضمان نقل فهرس البضائع من إحداهما إلى األخرى في نطاق خريطتي العمليات.
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إلى عنوان البريد اإللكتروني  ينبغي إرسااااااال االسااااااتعالمات اإلضااااااافية المتعلقة بمدوات تكنولو يا المعلومات
 .ptc.support@upu.intالتالي: 

 

 (ا سوق االفل اض   ا        ا وطن  من ا   ا   إ ى ا نهي   ) ا  اخل  عمل   االلحي  ا       ا عي مي 

 ا مشل  
موقع ا لجي ة اإل كل ون   

ا خيص  ي مسلبم  ا مع  ن )+ 
 ا   مج   األميم    ل يئع(

واجه  ا مسلبم  ا مع  ن 
ا مسلو      مج  ا لط  قيت في 

 مجيل ا لجي ة اإل كل ون  

أ وات لكنو وج ي ا معلوميت 
ا خيص   ياللحي  ا       ا عي مي 
)األ وات ا محل  ، اسم ا نطيق 

".POST")  ا سحي   اإل كل ون ، 

واجه  ا مسلبم  ا مع  ن 
ا مص      مج  ا لط  قيت 

في مجيل ا لجي ة 
 اإل كل ون  

موقع ا لجي ة اإل كل ون   
ا خيص  ي مسلبم  ا مع  ن )+ 

    األميم    ل يئع(ا   مج

ا منشأة ا ملنيه   ا صغ  
وا صغ  ة وا ملوسط  

 )ا  يئع(

 اء
 ش

  ا
مل 

ع
 

 ا   ا   ا   ا  

ا لوز ع مقي ل لأ    
 ا ق م ؟

1 

ا حصول على 
 فيلو ة عن  ا  فع؟

ص  ت 
 فيلو ة؟

 نعم

 ال

 ا لسج ل

إ جي  ا  ضيئع 
 وش اؤهي

 اإلخطي   لأج ل ا  فع
إ ى ح ن اسلالم 

 ا  ضيئع

اإلخطي   ي  فع في 
 ا ش يك

اسلالم 
 ا م فوعيت

ا لحقق من وضع 
 ا  فع

 إ غيء ا  فع؟

    األموال

 اإل قيف

إج اء ا  فع 
 ا      

ا لحقق من معلوميت 
خ م  ا مسلبم  
 ا مع  ن ا مص  

خ م  ا لل ع 
 ولح    ا مكين
 وضع ا  فع

 ا طل يت ا مزمع   عهيلح  ث فه س 

إمكين يت ا  فع ا  اخل   
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (ED)ا محلي 

إمكين يت ا  فع ا  اخل   
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (AC)ا محلي 

M33/M40 
 -ا  قم ا م جعي < ا  ع ب  

مع ف ا هو    -ا مقص  
(EMA/EMC) 

ا لحقق من 
 ا طل يت ا مسللم 

 ا لحض    لشحن

 إ غيء ا طلب

 إ قيف ا  فع

 لأك   ا  فع

 ا لسج ل

لسج ل ا  ضيئع 
 ا مزمع   عهي

ا لحقق من 
ا طل يت ا مسللم  

 وإخطي  ا  يئع

ا لأك   
وا لحض   

  لشحن

 ق ول ا نوع  ؟

لحض   ا  ضيئع 
 إل سي هي

ا لوز ع مقي ل لأ    
 ا ق م ؟

اإلخطي   إ سيل 
 ا  ضيئع

 ا م جعيا  قم 

 اسلالم ا م فوعيت

1 

 اإلخطي  إلج اء ا  فع

 اإلخطي   للوز ع

 لوز ع ا  ع ب 

 إعي ة ا  ع ب 

ا لحقق من وضع 
 ا لوز ع

ا  ضيئع جيهزة 
 السلالمهي؟

ا لوز ع مقي ل لأ    
 ا ق م ؟

اسلالم 
 ا م فوعيت

 لوز ع ا  ع ب 

خ م  إعي ة 
 ا  ضيئع

خ م  ا لل ع 
 ولح    ا مكين
 وضع ا لوز ع

ا لحقق من 
ا  سوم 
 ا جم ك  

خ م  ا لل ع 
 ولح    ا مكين
 وضع ا  فع

ا لحقق من 
 خ م  اإلعي ة

ا  قم ا م جعي < ا  قم 
 (FPو EPا محلي )

M40 
 -ا  قم ا م جعي < ا  ع ب  

مع ف ا هو    -ا مقص  
(EMD/EMF) 

ا  قم ا م جعي < ا  قم 
 (FPو EPو TDا محلي )

اإلخطي  
 ي لوز ع )ا نظيم 
 ا       ا  و ي(

ا لوز ع مقي ل 
 لأ    ا ق م 

 ص ف ا م لغ

اإلخطي   ي  فع 
 ومعي جله

 ل فق عمل   خ م  إعي ة ا  ضيئع ) اخل ي (

ا  قم 
 ا م جعي

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 نعم

ي ة
إلع

+ ا
ل 

سي
إل 

  ا
مل 

ع
 

ا  فع على اإلنل نت؟ )إ ى 
 ا مسلبم  ا مع  ن ا مسلو  (

إمكين يت ا  فع ا  اخل   
ا  قم ا م جعي < ا  قم 

 (CC)ا محلي 

 ال

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 ال
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ينبغـــي إرســـال االســـتعالمات اإلضافيـــة المتعلقـــة بـــأدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات إلـــى عنـــوان 
.ptc.support@upu.int :ــي ــي التالـ ــد اإللكترونـ البريـ
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UNIVERSAL POSTAL UNION 
International bureau

Weltpoststrasse 4
3015 BERNE

SWITZERLAND

Tel: +41 31 350 31 11
E-mail: info@upu.int


