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  :Electronic Commerceالتجارة اإللكترونیة         
  بیع وشراء المنتجات والمعلومات الحدیثة فيھي عملیة تطبیق التقنیة 

  تمانآلیة عن طریق بطاقة االئدفع المال بطریقة وعن طریق اإلنترنت 
   )الفیزا كارد(البنكي                             

  : عالم االنترنت
  یعرفھا بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بیع

  .وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر االنترنت 

 أراءلتعاریف التي تناولت مفھوم التجارة االلكترونیة وتعدد اولكن على الرغم من تعدد  
التي عرفت  W.T.Oن الباحثون یتفقون مع تعریف منظمة التجارة العالمیة أال إالباحثین 

نتاج وترویج وتسویق وبیع إذي یشمل عملیة النشاط التجاري ال"نھا أب التجارة االلكترونیة
  .وتوزیع المنتجات من سلع وخدمات من خالل شبكة اتصاالت الكترونیة

  :تاریخ حول التجارة االلكترونیة

وائل السبعینات من القرن الماضي وأكثرھا ات التجارة اإللكترونیة بدأت في أتطبیق
مدى ھذا التطبیق لم یتجاوز  اإللكترونیة لألموال ولكنشھرة ھو تطبیق التحویالت 

لصغیرة وبعدھا أتى التبادل المؤسسات التجاریة العمالقة وبعض من الشركات ا
ة من مجرد معامالت رونیوالذي وسع تطبیق التجارة االلكت  EDIتروني للبیاناتااللك

ً الفترة من .مالت أخرى مالیة إلى معا  ٢٠٠٠إلى١٩٩٥وفي التسعینات وخصوصا
ً سریعا ًوذلك بفاإلشھدت التجارة  ضل تطویر شبكات وبرمجیات لیكترونیة تطورا

أخرى خدمت ھذا المجال حتى أصبحت التجارة اإللیكترونیة تأخذ الشكل والكیان 
التجاري مع ظھور المتصفحات والویب حیث ظھر ت شركة أمازون لتشع نور 

یع الكتب عبر ستخدمي شبكة اإلنترنت وبدأت أولى رحالتھا اإللیكترونیة ببماألمل ل
ً قق أرباحاإلنترنت حتى أنھا أصبحت اآلن من أوائل الشركات العالمیة التي تح ا

األولى لكثیر من الشركات الكبیرة والصغیرة  وكانت ھذه ھي اإلنطالقة..ضخمة 
  ..في عالم التجارة اإللیكترونیة

 صور التجارة اإللكترونیة :  

 ) Business-to-Business(1للشركة الشركة(:   

   .الشركات بین ما والشراء البیع وھو
 ) Business-to-Consumer(2للمستھلك الشركة:(   

   .للمستھلك الشركات من والخدمات المنتجات بیع وھو
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)Consumer-to-Consumer(3للمستھلك المستھلك:(  
  .مباشرة بصورة آخر لمستھلك یبیع المستھلك فإن الخانة، ھذا في

  

  

  "بالتجارة اإللیكترونیة أھم األطراف المتعاملة"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فوائـد التجـارة اإللكترونیـة للمجتمـع: 
التجارة اإللكترونیة أداة لزیادة القدرة التنافسیة وزیادة الصادرات بسھولة الوصول 

ً ، وسرعة عقد  إلى مراكز االستھالك ، وإمكانات تسویق السلع والخدمات عالمیا
وإنھاء الصفقات وتحلیل األسواق واالستجابة لتغیرات احتیاجات ومتطلبات 

  . المستھلكین 
فرص العمل الحر والعمل في المشروعات الصغیرة  تخلق التجارة اإللكترونیة

والمتوسطة التي تتصل باألسواق العالمیة بأقل تكلفة استثماریة ، وتمثل تجارة 

 الشركات

األجھزة  الزبائن
 الحكومیة

 الشركات

األطراف المتعاملة 
بالتجارة 
 االلكترونیة
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ً في التجارة اإللكترونیة  ً أساسیا   . الخدمات مجاال
تعمل التجارة اإللكترونیة على زیادة عدد األفراد الذین یعملون من داخل منازلھم 

یاج للخروج من المنزل من أجل التسوق مما یؤدي إلى تقلیل عدد ویقلل من االحت
  . السیارات على الطرق وبالتالي الحد من التلوث 

تمكن التجارة اإللكترونیة لشعوب العالم الثالث والمناطق الریفیة بالتمتع بالمنتجات 
والخدمات التي لم تكن متاحة لھم من قبل مثل فرصة تعلم مھنة والحصول على 

دة جامعیة تسھل التجارة اإللكترونیة وصول الخدمات العامة لألفراد مثل شھا
الرعایة الصحیة والتعلیمیة وتوزیع الخدمات االجتماعیة الحكومیة بتكلفة منخفضة 

  . وجودة أعلى 

  : فوائد التجارة االلكترونیة

 توسع السوق العالمي واإلقلیمي.  
  أسواق تقلیدیةیمكن العمل من خالل المنزل دون الذھاب إلى.  
  ساعة بدون تقید بالوقت ٢٤عدم إغالق أسواق اإلنترنت فھي مفتوحة. 
 التجارة االلیكترونیة تسمح بتبادل الخبرات واآلراء.  
 تخفیض نسبة التكالیف الورقیة والتخزین واإلیجارات.  
  التجارة في مجال متخصص مثل بیع الكتب أو المفروشات أو التلفونات

  .وغیرھا
 تطور المنتج أو السلعة بالتاليالمستخدم فا  كة على ما یریدهقدرة الشر.  
  ً   .توفیر الوقت والجھد من خالل دفع المال إلكترونیا
  فإن إنتاجیة الباعة .تسھم في عملیة الھندسة والتجدید في العملیة التجاریة

  %.٩٠والموظفین واإلداریین تقفز إلى أكثر من 
  اإلنترنتالرخص في عملیة التواصل من خالل. 
  وأرباح أكثر،تسویق أكثر فعالیة. 
  تواصل فعال مع الشركاء والعمالء. 
  حریة االختیار  حیث أن المستھلك یزور جمیع الشركات العارضة عبر

 .شبكة اإلنترنت قبل الشراء
 سرعة إتمام الصفقة في دقائق.  

  :االلكترونیة للتجارة التقنیة التحدیات

  .والبروتوكوالت والمعاییر واآلمان االعتمادیة في نقص ھناك 
  والالسلكیة السلكیة لالتصاالت كافي- bandwidth .حجمي حی ھناك لیس 
  .وبسرعة باستمرار تتغیر مازالت البرمجیات تطویر أدوات 
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تصعب عملیة وصل االنترنت وبرمجیات التجارة االلكترونیة مع بعض  
  .التطبیقات وقواعد البیانات المستخدمة حالیا

 باإلضافة أخرى تحتیة ولبنى للویب خاصة مزودات إلى المزودین یحتاج قد 
  .الشبكات مزودات إلى

 بعض مع وتقنیا برمجیا تتناسب ال االلكترونیة التجارة برمجیات بعض 
  .أنظمة التشغیل بعض مع أو الصلبة المكونات

 والخصوصیة األمن 

  :ري منھكیف نثق بالموقع الذین نشت

  SSl) (الحمایة في عن طریق شھادة 

  وھي من متطلبات أي موقع تجاري 

  .على اإلنترنت

  

  

  :.المعایر التي أتفق علیھا لیكون ممارسة التسویق على حد علي من األمان والسریة 

 التعامالت اإللیكترونیة اآلمنة(SET) .  
  معیار الشراء المفتوح عبر اإلنترنت)(OBI.  
  ً   ).EDI(معایر تبادل البیانات آلیا
 بروتوكوالت)HTTP .( 

 

  :اإللیكتروني سلبیات وإیجابیات التسوق

 عوائق قلیلة  
 التفاعل مع العمیل 
  االحتیال  
 بالعمالء االحتفاظ  
 المساواة بین العمالء  
  الوظائف المتكاملة  
  إنھاء دور السوق التقلیدي 
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  :األدوات الرئیسة في السوق

  .الباحث 
  .المواقع اإللیكترونیة 
   .البرید اإللیكترونينشرة األخبار في  
  .الدعیة اإللیكترونیة لتحسین سمعة الشركة 
 .التسویق باستخدام الفالش أو الفیدیو 

  

  

   :كیف نبدأ بعمل مشروع تجاري

   .وجود السلعة   - أ
   .التسویق لھذه السلعة للحصول على أكثر الزبائن  - ب
  كیفیة الحصول على النجاح للحصول على التطور   - ت

 .و االزدھار

  : أھم طرق التسویق اإللكتروني المعتمدة

  .عن طرق محركات البحث  )١
  .عن طریق اإلعالنات )٢
  .عن طریق الرسائل اإللكترونیة  )٣
 .عن طریق الدعایة التفاعلیة )٤

  

 :بعض السلع التي نشتریھا من اإلنترنت

  :الكتب
  وھي من أكثر السلع شراًء في العالم
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تعتبر رخیصة عند الشراء :السیارات 
  اإلنترنت بسبب الشركات المتنافسةمن 

  

شراء البرامج : األلعاب والبرامج
واأللعاب من اإلنترنت تعتبر أسھل 

  وأسرع

  

  الساعات
  

  

  أجھزت الحاسوب
  وأجھز المحمولة الذكیة
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  :بعض مواقع التجارة اإللكترونیة

 www.Thawte.com  
 www.buy.com  
  www.bn.com  

 www.buy.com  
 www.yahoo.com 
 www.treemax.com 
 www.amazon.com 
 mwww.tarafen.co 

  

  :اإللكترونیة التجارة أحكام

 كل مسافة على وھما وطالبھا الخدمة أو السلعة مورد بین الصفقات إبرام 
  .اآلخر من واحد

 القانون أھمھا القانونیة المسائل من عدًدا یطرح الذي األمر بالحدود، تتقید ال 
  النزاع حالة في تطبیقھ الواجب

 مسألة یثیر الذي مادیة،األمر مرتكزات أو مستندات بدون تعاقد على تقوم 
 أولویة على تركز زالت ال القوانین التي في المتعاقدة األطراف التزامات

 .اإلثبات في الخطیة والوثائق الكتابة

  .عملیة شراء السلع من شبكة اإلنترنت:التسوق اإللیكتروني

 :التسویق اإللكترونيأنواع 

یرى بعض الخبراء في التسویق،بأنھ یمكن تصنیف التسویق الذي تمارسھ المؤسسات إلى ثالثة 
 :أنواٍع رئیسیة 

 التسویق الخارجي - أ : External marketing وھو مرتبُط بوظائف التسویق التقلیدیة
 ).جالتروی - التوزیع - السعر -المنتج( كتصمیم وتنفیذ المزیج التسویقي 

 التسویق الداخلي - ب : Internal Marketing وھو مرتبٌط بالعاملین داخل المؤسسة
حیث أنھ یجب على المؤسسة أن تتبع سیاسات فعالة لتدریب العاملین وتحفیزھم لالتصال 

فكل .الجید بالعمالء ودعم العاملین للعمل كفریٍق یسعى إلرضاء حاجات ورغبات العمالء
فلیس یكفي وجود قسم في . یكون موجھ في عملھ بالعمالء فرد في المؤسسة یجب أن

المؤسسة خاص بالقیام باألعمال التقلیدیة لوظیفة التسویق وبقیة األفراد أو األقسام كٌل في 
 .اتجاٍه آخر
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 التسویق التفاعلي - ت:Interactive Marketing. وھو مرتبط بفكرة جودة الخدمات
أساسي ومكثف على الجودة والعالقة بین البائع والسلع المقدمة للعمالء تعتمد بشكٍل 

 .والمشتري

عوائق . وھناك أیضا مشاركة فعالة من أجل توفیر الحركة الجدیدة، وسیاسات المحركات
ً لكنھ  - :التطور والنمو شأنھ شأن األفكار والتطبیقات الجدیدة بدأ نمو التجارة اإللكترونیة بطیئا

فراد والشركات على حمایة معلوماتھم وبطاقاتھم سرعان ما بدأ في التسارع مع قدرة األ
لكن مع ھذا التطور تظل ھناك مخاطرة من التجارة اإللكترونیة . االئتمانیة من التعرض للسرقة

ً من تعرض بیانیات البطاقة للسرقة لذلك قامت العدید من الشركات بتوفیر  أو عبر الشبكة خوفا
زوار على اإلقبال على الشراء عبر المواقع اإللكترونیة البیئة اآلمنة إلدخال البیانات لتشجیع ال

 .خاصة مع سھولة مقارنة الموردین واألسعار عبر الشبكة

 

  :المعوقات األساسیة للتسویق اإللكتروني

a. وتحد من التفاعل بین العمالء والمواقع المختلفة لذا ھناك حاجة  :اللغة والثقافة
ملحة لتطویر البرمجیات التي من شأنھا إحداث نقلة نوعیة في ترجمة 
النصوص إلى اللغات المختلفة لیفھمھا العمالء،وضرورة مراعاة االختالفات 

ً نح و استخدام الثقافیة والعادات والتقالید بین األمم بحیث ال یكون ھناك عائقا
  .المواقع التجاریة

b. یحتاج التسویق اإللكتروني إلى إدارة جیدة وخطط واضحة : اإلدارة الجیدة
وال یمكن . لمواجھة التغییر المستمر في حركة السوق المحلي أو العالمي

  .للتسویق اإللكتروني أن ینجح إن لم یتوفر المختصون في ھذا المجال
c. السریة والخصوصیة:  ً عملیة التسویق اإللكتروني  من وھي تحد أیضا

ً وأنھ یفترض الحصول على بعض البیانات المتعلقة بالعمیل مثل  وخصوصا
االسم،النوع،الجنسیة،العنوان،طریقة السداد،أرقام بطاقات االئتمان وغیرھا 
وھذا ما یفترض استخدام البرمجیات الخاصة للحفاظ على السریة وتأمین 

  .ي یتم عبر اإلنترنتالصفقات والدفع اإللكتروني الذ
d. وھي ضروریة لتنظیم عملیات التسویق اإللكتروني  :القوانین والتشریعات

ً عن تطویر األنظمة  وحمایة حقوق الملكیة والنشر على شبكة اإلنترنت فضال
  .المالیة والتجاریة لتسھیل عملیات التسویق اإللكتروني

األسواق في العالم في وقت قصیر أن التجارة اإللكترونیة وسیلة متطورة للوصول إلى   
ً عن مساھمتھا بالتبسیط لإلجراءات وتالفي التأخیر في العملیات  وبأقل التكالیف،فضال

أن تطبیق نظم التجارة اإللكترونیة سیساعد على . التجاریة،وزیادة الربحیة ودوران رأس المال
الیة إلى أخرى منضبطة تغییر ھیاكل الشركات العربیة من شركات تعاني من مشاكل إداریة وم

ً على إتباع نظم التصنیع الحدیثة التي تتم بمساعدة  ً ،كما أنھا تكون حافزا ً ومالیا ومتوازنة إداریا
  .الحاسبات اآللیة
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غیر أن ھذه الحسنات التي رصدت للتسویق اإللكتروني یقابلھا مشكالت قد تترتب علیھا 
الرسوم أو الضرائب على التبادل التجاري وأبرزھا المشاكل المالیة المتمثلة بكیفیة تحصیل 

اإللكتروني إذ أن ھذه اإلشكالیة قد تھدد أھم مصادر اإلیرادات السیادیة في معظم دول العالم وال 
الدول العربیة والنامیة بشكٍل عام والتي تعتمد بشكٍل أساسي على ھذه اإلیرادات الضریبیة  سیما

والجمركیة وبعض المشكالت األخرى كإلحاق الضرر بعدد من النشاطات التجاریة التقلیدیة 
ً العمالة غیر الفنیة  وظھور مشكلة العمالة واالستغناء عنھا في بعض التخصصات وخصوصا

  .وغیرھا من الصعوبات والغیر مؤھلة

  

  :المراجع

  بعض الكتب اإللكترونیة ومواقع اإلنترنت

  

  

  

  

  

  وتوفیقھتم بحمد  

 
 

 


