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:ماتمقدمة بسيطة في مصطلحات شبكة المعلو
INTERNATIONAL»هةةي اصتصةةار لةة  « INTERNET»كلمةةة انترنةة   NETWORK »

خةاد  ومعناها شبكة العالمية والتي يتم فيهةا ربةم مجمو ةب شةبكات مةع بعنةها مةج صة ا أجهة ة ال
فةراد وتثو  هذه األجه ة بتخ يج المعلومات األساسية فيها وتسمى أجهة ة اا« SERVER»تد ى 

«  USERS»ب  

وهةةي تتةةي  « WORLD WIDE WEB» فيةةب اصتصةةار لةة  « WWW»امةةا مةةا تعنيةةب كلمةةة 
.لألجه ة المترابطة بالشبكة ااتصاا ببعنها

وهةي « http»وهذه األجه ة مترابطة  بر بروتوكةوات معتمةد ومتعةارل  ليهةا فةي الشةبكة هةو 
«hyper text transfer protocol» اصتصار ل  

internet»ويسةةمى مةة ودو صدمةةة اانترنةة  بةة   service providers »  ويرمةة  لهةةا بةة
«ISPs»
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ما هي التجارة االكترونية؟: أوا

يعرف مصطلح التجارة االلكترونية طبقا لوجهات النظر المختلفة:

 أو صةدمات تعرل التجارة االكترونية بأنهةا وسةيلة مةج أجةص توسةيص سةلعفي عالم االتصاالت
. بر وسائص ااتصاات المختلفة

د  مةةج أجةةص تعةةرل التجةةارة االكترونيةةة بالتقنيةةة التةةي تسةةتخ: أمااا فااي مجاااا ااعماااا التجاريااة
.اءة  اليةجعص المعام ت التجارية  بجميع أنوا ها تتم بصورة سريعة وبأقص تكلفة وبكف
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:ةتشمل التجارة االلكترونية تفاعل المنشأة مع الجهات التالية الخارجي

الموردون.

العم ء.

المستثمرون.

الدائنون.

الحكومة.

   وسائص اإل.
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خدمات ، الالتجارة  موماً هي كص الفعاليات المتعلقة بشراء أو بيع السلع أو
:وتتوزع هذه الفعاليات ضمج الفئات التالية

التسويق.

المبيعات.
الدفع.

تلبية الطلبات.

صدمات العميص.
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ة ؟؟هص تختلف التجارة االكترونية  ج التجارة التقليدي

لكيج في كص للتجارة االكترونية أسلوب غير تقليدي في الوسوا الى المسته
.انحاء العالم

ي التكاليف نعم تختلف ، في أنها تحقق  ائدات ضخمة يقابلها انخفاض كبير ف
.مقارنة بالتجارة التقليدية

ص لعمليات كما يمكج للشركات مج ص ا التجارة االكترونية القيا  بإدارة أفن
.الشراء،البيع،التوريد والنقص والتأميج وغيرها
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:التطور التاريخي للتجارة االكترونية: ثانياً 

و تطبيق في أوائص السبعينات أكثر تطبيقات التجارة االكترونية شهرة ه
.التحوي ت االكترونية لألمواا

 بعدها أتى التبادا اإللكتروني للبيانات.

 سلكية ، وبدأ ثم ظهرت في أوائص الثمانينات تطبيقات ااتصاات السلكية وال
.انتشار البريد االكتروني مع العمص الشبكي 

ة لتحقيق في العقد األصير مج القرن العشريج ومع تحوا اانترن  إلى وسيل
.األرباح صرج مصطل  التجارة االكترونية 

مستخد نظراً افتقار الشبكة للتأميج والسرية ومج أجص حماية معلومات ال:
بدأت ) الشبكةإجراءات تأميج وتوثيق مواقع 1

وجود ) .قوا د بيانات لحفظ معلومات العم ء2
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لقد ساهم في ازدهار التجارة االكترونية مجمو ة مج العوامص 
:مج أهمها
انخفاض أسعار أجه ة الكمبيوتر.

 تطور شبكة اانترن.

ظهور الحاجة إلى اانترن  كملتقى  المي للمعلومات وااتصاات.

وجود سوق  المية لعدد كبير مج المستخدميج يمكج الوسوا إليها.

وجود حاات ناجحة لشركات التجارة االكترونية.

تجنب مشقة السفر للقاء المشتريج والبائعيج.

 توفير الوق  والماا والجهد.
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:أشكاا التجارة االكترونية: ثالثاً 

لرئيسةية تأصذ التجارة االكترونية  دة أشكاا حسب الع قة بيج األطرال ا
:فيها

التجارة االلكترونية بين وحدات ااعماا :

مؤسسةة هي تجارة تتم بيج مؤسسات األ مةاا بعنةها الةبعو، وفيهةا تقةو  الشةركة أو ال
لةى مورديهةةا باسةتخدا  شةبكة ااتصةاات وتكنولوجيةا المعلومةات لتقةديم طلبةات الشةراء إ

.وتسليم الفواتير والدفع

:مرت التجارة االلكترونية بين قطاعات ااعماا بمرحلتين أساسيتين وهما 

.مرحلة اارتباط بيج الشركات الكبيرة والمورديج الرئيسيج لها-1

.مرحلة التبادا اإللكتروني للوثائق باستخدا  الشبكة الخاسة-2

كتاب الدكتور أحمد زكريا ركي العصيمي                                           دار المريخ للنشر: المرجع



:تابع أشكاا التجارة االكترونية

التجارة االكترونية بيج وحدة أ ماا ومستهلك:

ذا الشكص هي بيع المنتجات والخدمات مج الشركات للمستهلكيج مج ص ا شبكة اإلنترن  وقد توسع ه
دمات وتسم  كثيراً فتوفرت المراك  التجارية الكبيرة  لى اانترن  لتقديم كص أنواع السلع والخ

.  للمستهلك باستعراض السلع وتنفيذ  ملية الشراء 

.اللكترونية، وكذلك تسمى تجارة التجزئة االتسوق اإللكتروني يطلق على هذا النوع من التجارة االلكترونية اسم 

 االكترونية بيج وحدة األ ماا واإلدارة المحلية الحكوميةالتجارة  :

يج وحدات هذه التجارة جميع التحوي ت، مثص دفع النرائب ،وتوزيع اإل انات وكص التعام ت بتغطي 
.األ ماا، وهيئات اإلدارة المحلية الحكومية

التجارة االكترونية بيج المستهلك واإلدارة المحلية الحكومية:

ص دفع مث. هذا النوع العديد مج األنشطة التي تتم بيج المستهلك واإلدارة المحلية الحكومية تنمج 
.  النرائب واستخراج األوراق والمستندات الحكومية إلكترونياً 
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:تابع أشكاا التجارة االكترونية

التجارة االلكترونية بين المستهلك والمستهلك:

مثص مستهلك .في ظص هذا النوع مج التجارة يبيع المستهلك لمستهلك آصر إلكترونياً دون وسيم 
.ينع إ  نات في موقع لبيع األغراض الشخصية أو الخبرات 

التجارة االلكترونية بين المستهلك ووحدة ااعماا:

كترونياً يتنمج هذا النوع مج التجارة بيع األفراد منتجات أو تقديم صدمات لوحدات األ ماا إل
.مثص العمص مج المن ا. دون وسيم 
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ما هي النقود االكترونية؟؟: رابعاً 

خدامها في إتما  هي المكافئ االكتروني للنقود التقليدية التي ا تدنا تداولها واست
:المعام ت والمبادات ، وتأصذ النقود االكترونية  دة أشكاا

البطاقات الب ستيكية الممغنطة.

النقود االكترونية المبرمجة.

الشيك االكتروني.
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:م ايا النقود االكترونية 

تكلفة تداولها زهيدة.

سهولة التحويص مج مكان إلى آصر.

 بسيطة وسهلة ااستخدا.

تسرع  مليات الدفع.

توفر النقود االكترونية  مليات الدفع اآلمنة.
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:التغيرات التي أحدثتها التجارة االكترونية: صامساً 

اصتفاء إدارات التسويق لتحص محلها برامج الكمبيوتر.

 اصتفاء دور رجص البيع التقليدي لتحص محلب المواقع  لى اانترن.

اً ظهور متاجر افتراضية ا تحتاج إلى زيارة بص يمكج معاينة البنائع الكتروني.

قلة الحاجة إلى المباني النخمة في الشركات.

التعامص مع أنواع متعددة مج البنائع في آن واحد.

 سباق امت ك مواقع اانترن.
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:فوائد التجارة االكترونية : سادساً 

فوائد التجارة االلكترونية للشركات:

تحقق تسويق أكثر فا لية وأرباحاً أكثر.

تسا د في تخفيو مصاريف الشركات.

تحقق تواس ً فعااً مع الشركات وفرو ها.

 تسا د  لى توفير نظم معلومات تد م اتخاذ القرارات اإلدارية.
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:فوائد التجارة االكترونية لألفراد 

توفير الوق  والجهد والماا.

لتجارية توافر حرية ااصتيار وفرساً رائعة ل يارة أكبر  دد ممكج مج المح ت ا
.في زمج قياسي

 توفر األسعار التنافسية  ج الشركات المتنافسة.

 توفر طريقة اتصاات فعالة ومباشرة.
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:فوائد التجارة االكترونية للمجتمع ككص 

تخلق التجارة االكترونية فرص العمص الحر.

تعمص التجارة االكترونية  لى زيادة  دد األفراد الذيج يعملون مج داصص منازلهم.

جات والخدمات تمكج التجارة االكترونية شعوب العالم الثالث والمناطق الريفية بالتمتع بالمنت
.التي لم تكج متاحة لهم مج قبص

ليميةتسهص التجارة االكترونية وسوا الخدمات العامة لألفراد مثص الر اية الصحية والتع.
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: يوب التجارة االكترونية: سابعاً 

مشك ت األمج.

د  وجود حي  كال ل تصاات السلكية وال سلكية .

التغير المستمر والسريع في البرمجيات.

د  توافق بعو البرامج اإللكترونية مع بعو تطبيقات البيانات .

تعطص بعو مواقع التجارة االكترونية في بعو األحيان.
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