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المس���تهلكين عائقًا في وجه االس���تفادة 
القص���وى من فوائ���د الش���بكات العالمية 
للتجارة اإللكترونية. حيث أن عامل التربية 
ل���ه دورًا هام���ًا في اإلق���دام على ذل���ك، لذا 
يتوج���ب علين���ا أن نح���اول تج���اوز العام���ل 
النفس���ي ال���ذي يق���ف عائق���ًا بينن���ا وبين 
التق���دم واإلقدام عل���ى التعام���ل مع هذا 

النوع من التجارة. 

9 - ما تزال تكلفة بناء المواقع اإللكترونية 
في الشبكات العالمية مكلفة ألنها تعتمد 
عل���ى المحترفي���ن ف���ي إنش���ائها وإدارتها 
وصيانتها لضمان نجاحها، مما يحمل هذا 

النوع من التجارة نفقات إضافية.

ال��دول��ي ف��ي بناء  ال��ت��ع��اون  - ض���رورة   10
الثقة بين المتعاملين ومالحقة اللصوص 
على  وال��م��ت��ج��س��س��ي��ن  وال��م��ت��ط��ف��ل��ي��ن 

المعلومات.



مالية
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التجارة 
اإللكرتونية

نشأة وتطور التجارة اإللكترونية:

 مرت التجارة اإللكترونية بين قطاعات األعمال االقتصادية 
إل���ى أن وصلت إلى هذا الحد م���ن التعامل بثالث مراحل 
أساسية بدأت منذ بدء استخدام أجهزة الكمبيوتر في 

المؤسسات والمنشآت االقتصادية:

المرحل��ة األولى: تعتب���ر مرحلة االرتباط بين الش���ركات 
الرئيس���ية والموردي���ن الفرعيي���ن Supply Chain، أي بين 

الشركة األم والفروع التي تتبع لها . 

المرحل��ة الثاني��ة: وب���دأت بالتب���ادل اإللكترون���ي بي���ن 
 Electronic Data« الشركات الرئيسية ومختلف الموردين
Interchange”، وذلك من خالل استخدام شبكات القيمة 

.»Networks Value Added“ المضافة

المرحل��ة الثالث��ة: وه���ي مرحل���ة التب���ادل اإللكترون���ي 
للوثائ���ق وإنجاز كاف���ة المعام���الت التجارية على ش���بكة 
المرحل���ة  وتعتب���ر   ،»Electronic Commerce« اإلنترن���ت  

الراهنة من التعامل.

تعريف التجارة االلكترونية:

م���ا هي التج���ارة اإللكترونية إال واحدة من أه���م التعابير 
الجدي���دة الت���ي دخلت قاموس���نا االقتص���ادي بقوة. وقد 
أصبح ه���ذا المفهوم مت���داوالً في االس���تخدام اليومي، 
وذل���ك للتعبي���ر ع���ن العدي���د من األنش���طة اإلنس���انية 
المعلوم���ات  صناع���ة  تكنولوجي���ا  بث���ورة  المرتبط���ة 

واالتصاالت. لذا فإن التجارة االلكترونية تعد: 

1 - وس���يلة مزاول���ة العملي���ة التجاري���ة بي���ن الش���ركاء 

التجاريين باس���تخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة 
بغرض رفع كفاءة وفاعلية األداء.

2 - شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة 
االتصاالت بين الشركات بعضها البعض من جهة وبين 

الشركات وعمالئها أو بين الشركات وبين الحكومات.

3 - أهم عمليات التبادل باستخدام التبادل اإللكتروني 
للمستندات ) Electronic Data Interchange ( EDI ، أو من 
خ���الل البري���د اإللكترون���ي E-mail النش���رات اإللكترونية، 
والفاكس، وباس���تخدام التحوي���الت اإللكترونية لألموال

الوس���ائل  كل  وكذل���ك   Electronic Funds Transfer
اإللكترونية المشابهة لهذه النشاطات.

B2B-(  4 - تجارة األعمال أو ما يطلق عليه باللغة اإلنكليزية
business to business)، حي���ث يت���م التعام���ل م���ع الش���ركة 
ضمن عناوين ويب الخاصة بالش���ركة والغير قابل لل ش���ر 
عل���ى الجمه���ور، من جهة ثاني���ة فهي تنحصر ف���ي تجارة 
.(B2C - business to consumer( األعمال مع المستهلكين

ويمكن أن نعرف التجارة اإللكترونية على النحو التالي:

التج���ارة اإللكتروني���ة Electronic Commerce: عب���ارة ع���ن 
جمي���ع العمليات واألنش���طة التي لها صلة بش���راء وبيع 
الس���لع والخدم���ات والمعلوم���ات عب���ر ش���بكة اإلنترن���ت 
أو أي ش���بكة أخرى مثل الش���بكات التجاري���ة العالمية أو 

الشبكات المحلية. ويتضمن هذا التعريف األمور اآلتية:

1. اإلعالنات بجميع أنواعها عن السلع والخدمات.

2. تقدي���م المعلوم���ات ع���ن الس���لع والخدمات بش���كل 

واضح غير مبهم. 

3. ربط العمالء بعالقات ما يخص عمليات البيع والش���راء 
وتقديم خدمات ما بعد عمليات البيع.

4. عملي���ة التف���اوض بي���ن العم���الء )البائ���ع والمش���ترى( 
وتحديد أسعار لسلعهم وخدماتهم .

5. عقد الصفقات وإبرام العقود بعد التوصل إلى الوفاق 
فيما بينهم نتيجة التفاوض.

6. س���داد االلتزامات المالية ودفعه���ا وتقديم الضمانات 
والتسهيالت الالزمة.

7. عمليات تس���ليم الس���لع وتقديم الخدم���ات ومتابعة 
اإلجراءات النهائية للصفقات المعقودة.

EDI مزايا استخدام نظام التبادل اإللكتروني للوثائق

التجاري���ة  المعام���الت  إنج���از  ف���ي  التكلف���ة  1. تخفي���ض 
وتحقي���ق دورة تجارية في وق���ت قصير من خالل تطبيق 
النظ���م الخاص���ة باإلنت���اج الموق���وت، مما يس���مح بزيادة 
كفاءة العمليات اإلنتاجية والتجارية. وهذا بدوره يساعد 
على فتح األس���واق في سبيل استقطاب العمالء الجدد 
م���ع إمكاني���ة االحتف���اظ بالعم���الء الحاليين. وه���و بدوره 
يعزز مكانة الش���ركة ف���ي زيادة القدرة التنافس���ية أمام 

الشركات الجديدة التي دخلت السوق حديثًا. 

2. تعزي���ز إمكاني���ة خل���ق تجمع���ات اقتصادي���ة متكاملة 
تعمل عل���ى تخفيض التكاليف الثابت���ة والمتغيرة على 
الس���واء من قرطاس���ية وأجور البريد ومراس���الت تجارية، 
باإلضاف���ة إلى إنها عملت على اإلس���راع ف���ي فترة دوران 
المخ���زون والطل���ب عليه مما قلل من تكلف���ة العمليات 
اإلجرائية المتبعة على الحاسب اآللي من إدخال و طباعة 
ومراجعة وغيرها من العمليات المرافقة لتنفيذ العقود 

وعقد الصفقات التجارية اإلضافية.

3. تحس���ين التدفق���ات المالي���ة والنقدي���ة للش���ركة كما 
تساهم في تقليل األخطاء وضمان وتأكيد المعامالت.

4. تحس���ين صورة المؤسس���ة االقتصادية وزيادة القدرة 
التنافس���ية بي���ن الش���ركات، باإلضاف���ة إل���ى زي���ادة حجم 

التبادل بين المؤسسات التجارية.

5. تعم���ل على رفع الكفاءة ف���ي األداء وتحقيق الفاعلية 
ف���ي التعام���ل م���ن اس���تغالل تكنولوجي���ا المعلوم���ات 

وشبكة االتصاالت بشكل مثالي.

6. تعم���ل على تخط���ي الحدود الزمني���ة والمكانية التي 
تقيد حركة التعامالت التجارية عادة.

7. تتفاعل بس���رعة كبيرة لتلبية حاجة السوق من خالل 
االستجابة السريعة لمتطلباته، وذلك من خالل التفاعل 
مع العمالء )المستهلكين( الطالبين للسلع والخدمات 

على شبكة االتصاالت.

سمات التجارة اإللكترونية:

 1 - ع���دم وج���ود عالقة مباش���رة بي���ن طرف���ي العملية 
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التجاري���ة حي���ث يت���م التالق���ي بينهما من خالل ش���بكة 
االتص���االت )أي التعام���ل بي���ن العم���الء يكون ع���ن بعد(. 
وبالرغم من أن هذا النموذج ليس جديدا حيث شهدت 
التج���ارة االس���تخدام المكث���ف لوس���ائل االتص���ال مث���ل 
الهاتف والفاكس والمراس���الت التجارية بجميع أنواعها، 
إال أن���ه يمت���از بوجود درج���ة عالي���ة م���ن التفاعلية بغض 
النظر عن وجود طرفي التفاعل في الوقت نفس���ه على 
الش���بكة، وه���و يش���به إلى حد م���ا تبادل الفاكس���ات أو 
الخطابات مع األخذ بعين االعتبار عامل الزمن والس���رعة 

في االستجابة.

2 - يؤم���ن ه���ذا النوع م���ن التجارة إمكاني���ة التفاعل مع 
مصادر متعددة في وقت واحد، حيث يس���تطيع التاجر، 
أي أح���د أط���راف التعامل اإللكتروني، من إرس���ال رس���الة 
إلكترونية إلى عدد ال نهائي بوقت واحد للمس���تقبلين 
الراغبي���ن في ذلك ودون الحاجة إلعادة إرس���الها في كل 
مرة. وتوفر ش���بكة اإلنترنت مي���زة التفاعل الجماعي غير 

المح���دود، أي التفاعل المتوازي بين األفراد والمجموعات. 
وه���ذه تعتب���ر مي���زة جدي���دة غير مس���بوقة ف���ي أدوات 
التفاع���ل الس���ابقة مث���ل خاصي���ة المؤتمر عل���ى الهاتف 
وه���ي األقرب لخاصي���ة التفاع���ل الجماعي حيث تس���مح 

لعدد محدود من المشاركين.

3 - إمكاني���ة تنفي���ذ وإنج���از كل المعام���الت الت���ي تخص 
نش���اط العملي���ة التجارية لها، بما فيها تس���ليم الس���لع 
الغي���ر مادي���ة على الش���بكة )مث���ل البرام���ج والتصاميم 

وغيرها...(.

4 - إمكاني���ة التب���ادل اإللكترون���ي للبيان���ات والوثائ���ق 
)Electronic Data Interchange EDI) ال���ذي يحقق انس���ياب 
البيانات والمعلومات بين الجهات المشتركة في العملية 
التجارية دون تدخل بش���ري وبأق���ل تكلفة وأعلى كفاءة 
وذلك من خالل التأثير المباش���ر على أنظمة الحاس���بات 

في الشركات الداخلة في عملية التعامل التجاري.

الس��مات الواجب توفرها في منظوم��ة العمل التي 
تعتمدها التجارة اإللكترونية:

1 - االعتماد الكبير على تكنولوجيا المعلومات، س���واء 
كان بالنس���بة للحاس���بات اإللكتروني���ة وتطبيقاته���ا أو 

االتصاالت على مختلف أنواعها.

2 - يتطل���ب إع���ادة الهيكل���ة الكاملة في المؤسس���ات 
األخ���ذ  ،م���ع  فيه���ا  الوظائ���ف  توزي���ع  وإع���ادة  التجاري���ة 
المتمي���زة  والكف���اءة  المه���ارة  عوام���ل  االعتب���ار  بعي���ن 
والتركيز الش���ديد عل���ى مهارات اس���تخدام تكنولوجيا 

المعلوماتية.

3  - األتمتة الكاملة لجميع العمليات اإلدارية داخل المؤسسة 
أو بين المؤسسة وجميع عناصر القيمة المضافة. 

4 - االنخف���اض الكبير في حجم العمالة مقارنة مع حجم 
العملي���ات التي يت���م تنفيذها بل أن االتج���اه األغلب هو 

التحول إلى نوع آخر من العمالة.

5 - المنتج���ات الت���ي يت���م تداولها هي منتجات حس���ب 
الطلب، لذلك تمتاز هذه العمليات بالكفاءة اإلنتاجية. 

- انخف���اض المس���احات المخصص���ة للمكات���ب إلدارة   6
الورق���ي  التعام���ل  النحص���ار  نظ���رًا  التجاري���ة  العملي���ات 
واالعتم���اد على الوس���ائط اإللكترونية والمغناطيس���ية 

والضوئية في تخزين وتبادل البيانات. 

7 - الش���فافية والوض���وح ف���ي كاف���ة المعام���الت الت���ي 
تجريه���ا المؤسس���ة التجاري���ة م���ع األخ���ذ بعي���ن االعتبار 
ضرورة اس���تخدام تقني���ات المعلوم���ات وإيصالها لكافة 
المس���تويات التي تطلبها وتقديمه���ا وتعريفها للغير 

أثناء عملية البحث.

سلبيات التجارة اإللكترونية:

1 - ع���دم األم���ان، وخاصة في ه���ذا النوع م���ن التجارة ما 
بين األطراف غير المعروفة بالنس���بة لبعضهم البعض 

والتي ال تتمتع بالشهرة التجارية الكافية.

2 - ليس���ت ف���ي مأم���ن م���ن اللصوصي���ة والتطفل في 
الش���بكات العالمية الذي يحص���ل في مثل هذه المواقع 
م���ن أجل س���رقة المعلوم���ات والوصول لألرقام الس���رية 

للحسابات وبطاقات االئتمان.

3 - وجود التجس���س الدولي من قبل بعض الحكومات 
والش���ركات الكبي���رة متعددة الجنس���يات، عل���ى أعمال 
وتج���ارة بعض الش���ركات واألف���راد تحت ذريعة األس���باب 
األمني���ة يت���م الحص���ول عل���ى أس���رار الصفق���ات التجارية 

وتمريرها للعمالء المنافسين.

4 - عملي���ة النصب واالحتيال، التي يت���م مزاولتها تحت 
أس���ماء معروف���ة وذل���ك بقصد االبت���زاز والحص���ول على 

المال من أقصر الطرق.

5 - ع���دم وجود األنظمة والقوانين الملزمة لكافة الدول 
ف���ي العال���م، وإن وجدت في بعض ال���دول فهي تختلف 
في تشريعها فيما بينها، وبالتالي ال تصلح إال في البلد 
المش���رع. علمًا أن هذا النوع م���ن التجارة يتعدى الحدود 
واألقالي���م الجغرافية. وك���ذا اختالف األنظم���ة والقوانين 
الدولية في القب���ول أو عدم القبول في المعامالت التي 

تجرى في شبكات االتصال اإللكترونية.

6 - عدم توفر البنية التحتية التي تحتاج إليها ش���بكات 
االتص���االت والمعلومات ف���ي جميع الدول، مم���ا يجعلها 

حكرًا لبعض الدول في العالم دون غيرها.

7 - تحت���اج إل���ى الكادر الفني والتقن���ي الذي يقوم على 
إدارته���ا باإلضافة إلى الكادر المتخصص في إدارتها، مما 

يحملها أعباء إضافية.

مجاالت مزاولة نشاط التجارة االلكترونية:

تجارة التجزئة: وهو النش���اط التج���اري واالقتصادي الذي 
يس���تهدف األفراد على ش���بكة االتص���االت. ويتناول هذا 
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النوع من التجارة الس���لع والخدم���ات التي يطلبها األفراد 
بالدرج���ة األول���ى كع���رض الرح���الت الس���ياحية أو تقدي���م 
البرمجي���ات المختلف���ة وبيع الكتب والمج���الت، حيث يتم 
فيها البحث عن اسم الكتاب أو المحتوى ومعرفة السعر. 
تت���م ع���ادة عملية الدفع بالط���رق االلكتروني���ة ثمنًا لهذا 
السلع والخدمات، سواء بالبطاقة االئتمانية أو غيرها من 

طرق الدفع التي تم استحداثها لمثل هذه الغرض.

البن��وك والتمويل: تلجأ كثيرً من البن���وك  إلى تقديم 
وم���ن  أنواعه���ا،  مختل���ف  عل���ى  اإللكتروني���ة  الخدم���ات 
أبس���طها فتح الحس���ابات واالس���تعالم عنه���ا ومتابعة 
أسعار األس���واق المالية والبورصات وبيع وشراء األسهم 

وغيرها من الخدمات األخرى المتاحة.

التوزيع: ظهرت في اآلونة األخيرة شركات على اإلنترنت 
تق���وم بوظيف���ة التوزي���ع للمنتجي���ن، مث���ال ذل���ك توزيع 
المنتج���ات اإللكتروني���ة م���ن برامج وأجهزة حاس���ب آلي، 
توزي���ع الص���ور، واألف���الم، والش���رائط الموس���يقية وذلك 

لحساب منتجيها مقابل العمولة التي تحصل عليها.

الدراس��ات والتصميم الهندس��ي: القيام بالدراسات 
واألبحاث لحساب الش���ركات حسب الطلب، وذلك بغض 
النظر عن مكان تواجد الش���ركة التي تطلب الدراسة أو 
التصميم الهندس���ي المطلوب. تصمي���م المواقع على 
الشبكة اإللكترونية وتقديم الخدمة الدائمة من صيانة 
وغيرها. تصميم المنتجات الجديدة، من خالل مجموعات 
عم���ل متنوع���ة وموزع���ة ف���ي أنح���اء جغرافي���ة متباعدة 

وبدون التواجد في المكان نفسه.

التعامالت التجارية: يقصد بذلك التعامل التجاري على 
أصوله التقليدية كالتبادل التجاري بين الش���ركات حيث 
تق���وم الش���ركات بع���رض منتجاته���ا من خ���الل اإلعالنات 
اإللكتروني���ة عل���ى الش���بكات ومن ث���م تلق���ي الطلبات 
واإلجابة على االستفسارات في طريقها لعقد الصفقات 
التجارية حسب مراحل عملية التبادل المختلفة. كتقديم 
التسهيالت التجارية ودعم نظم الدفع المختلفة وتبادل 
التس���هيالت  وتقدي���م  الالزم���ة  والوثائ���ق  المس���تندات 
التأميني���ة وتقديم خدمات ما بعد البيع للمنتجات التي 

تتطلب مثل هذا النوع من الخدمات.

تقديم االستش��ارات الطبية وإجراء التحاليل الالزمة: 
أصبح من إحدى األساليب الهامة التي يلجأ إليها األطباء 
والمواطنين في بلدان العالم النامي في الحصول على 
التحاليل واالستش���ارات الطبي���ة الالزمة دون تحمل عناء 

السفر وتكبد المصاريف العالية. 

نظم الدفع والسداد في التجارة االلكترونية:

1 - الش��يكات اإللكترونية: تحاول بعض المؤسس���ات 
المالية تطويع كافة وس���ائل الدفع المعروفة لتتناس���ب 
م���ع مقتضي���ات التج���ارة اإللكتروني���ة. وقد ج���رى تطوير 
إل���ى نظ���ام الش���يكات  الورقي���ة  اس���تخدام الش���يكات 
اإللكتروني���ة. »يعتم���د تحوي���ل الش���يكات الورقي���ة إل���ى 
ش���يكات رقمية على أس���اس الدراس���ات الت���ي تمت في 
الوالي���ات المتحدة والت���ي أوضحت أن البنوك تس���تخدم 
سنويا أكثر من 500 مليون شيك ورقي تتكلف إجراءات 
تش���غيلها حوالي 79 س���نتا لكل ش���يك، وتتزايد أعداد 
الشيكات بنسبة 3 % سنويا. وعندما أجريت دراسة عن 

إمكانية استخدام الشيكات اإللكترونية أتضح أن تكلفة 
التشغيل للش���يك يمكن أن ينخفض إلى 25 سنتا بدال 
م���ن 79 س���نتا وهو ما يحق���ق وفرا يزيد ع���ن 250 مليون 
دوالر س���نويا في الواليات المتح���دة فقط، وتعتمد فكرة 
الش���يك اإللكترون���ي عل���ى وجود وس���يط يق���وم بإجراء 

عملية التخليص«.

2 - البطاقات المصرفية االلكترونية: تش���به من حيث 
استخدامها، البطاقات االئتمانية المعروفة ولكن تختلف 
هذه البطاقات عن بطاقات االئتمان في طريقة الس���داد 
حي���ث يتوجب عل���ى العمي���ل تقدي���م المبال���غ بالكامل 

للبنك خالل الشهر الذي تم فيه السحب. 

العوائق التي تقف في وجه التجارة اإللكترونية العربية:

1 - افتق���ار المواقع العربية إل���ى الخصائص الفنية التي 
تضفي على المواقع الجاذبية وتجعل العمالء يتعاملون 

معها.

2 - مش���كلة اللغ���ة العربي���ة واالفتقار للبرام���ج العربية 
ذات مح���ركات البح���ث القوي���ة الق���ادرة عل���ى الح���د م���ن 
نقط���ة الضع���ف هذه، خاص���ة وأن اللغ���ة اإلنكليزية هي 
اللغة المس���تخدمة في تبادل المعلومات على مستوى 

الشبكات العالمية.

3 - االفتق���ار إل���ى النظ���م المصرفي���ة في بع���ض الدول 
العربية القادرة على حل مش���كالت الس���داد والدفع عن 
طريق اإلنترنت وبطاقات االئتمان. وتبرز في هذا السياق 
مس���ألة اس���تخدام بطاق���ة الص���رف اإللكتروني���ة، وه���ي 

الوسيلة األولى في البيع والشراء.

4 - االفتق���ار إل���ى التش���ريع القانون���ي المناس���ب لضبط 
عملي���ات التج���ارة اإللكترونية فيم���ا بين ال���دول العربية 

وحتى على مستوى الدولة العربية الواحدة.

5 - االفتقار إلى البنية األساسية للتجارة اإللكترونية في 
أغلب الدول العربية وهي شهادة المصدر.
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اإللكتروني���ة ف���ي أغل���ب ال���دول العربي���ة وخاص���ة ارتفاع 
ثم���ن التجهيزات اإللكترونية وارتفاع ثمن أجور االتصاالت 

وصعوبة توفرها في بعض الدول العربية.

7 - طريقة تعامل الحكومات العربية مع التجارة اإللكترونية 
في ظل غياب اس���تراتيجيات واضح���ة ومحددة وخاصة مع 
تكنولوجيا المعلومات وتشكيل الشبكات الوطنية التي 

توفر قاعدة البيانات الضرورية لهذا النوع من التجارة.

8 - تعتب���ر العادات والتقاليد االجتماعية التي يؤمن بها 




