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IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …ò`̀dG ËôµdG Éæ«Ñf  ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

,∫hódG ™«ª÷ kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG ¿EG

ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM

…òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG ∫ƒNO ™e á«ªgCG QhódG Gòg OGOõjh .äÉ©ªàéŸG

¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh ±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG

»ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH ,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ`£àdG á``∏`éY ∞bƒàJ ⁄h

»æ©j ’ …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà› ¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj òNCG

ز
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º`dÉ©dG »`a ¿hÒãµdG ø`¶j Éªc á``eó`≤àŸG äÉ``eƒ``∏``©``ŸG É`«LƒdƒæµJ §≤a

ÉgôaGƒJ  øe  óH  ’ Iô`«`ãc á`«°SÉ°SCG  äÉ`eƒ`≤eh äÉ`eó≤e ¬d ¿EG  πH ,»Hô`©dG

.áaô©ŸG ™ªà› áeÉbE’

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qó`̀f ¿CGh , k’hCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàbÓd  Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉ`̀H - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà›  π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh

ك



كـة
يالممل

تف
لالخـريجـا

عمـ
ص

كتـرونيـةوفـر
التجــارةاإلل

áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G

ل
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh

Ëó≤Jh ,™ªàéŸG ‘ »£«£îàdG »YƒdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaô©ŸG ™ªà›

»HôY ™ªà› πch ,¬JÉjƒà°ùe áaÉch ¬JÉ°ù°SDƒe πµH …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸG ¬H ™Øàæj º∏Y

.áaô©ŸG ™ªà› ¤EG ∫ƒNódG ó°ûæj

.. IôNB’Gh ¤hC’G »`a óª◊G ˆh

á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQódG õcôe ôjóe

‹Ó«ØdG ≈«ëj øH ΩÉ°üY .O.CG

م



كـة
يالممل

تف
لالخـريجـا

عمـ
ص

كتـرونيـةوفـر
التجــارةاإلل



كـة
مل

م
ت بال

لللخـريجـا
مـ

ع
ص

وفـر
كتـرونيـة

التجــارةاإلل

س

äÉ````jƒ````à```ë``ŸGáëØ°üdG ºbQ

تـصــديـــر

تـقـــديــم

املقـدمـة

خلفيات الفصل األول:

تاريخية ˚  نبذة

الراهن ˚  الوضع

اإللكترونية التجارة ˚  مزايا

الناجحة اإللكترونية التجارة أسس الثاني: الفصل

اإللكترونية التجارة ˚  متطلبات

اإللكترونية التجارة في والنجاح اخلطر ˚  عوامل

اإللكترونية والتجارة املرأة الثالث: الفصل

واالتصاالت احلديثة وتقنيات املعلومات ˚  املرأة

صغيرة أعمال مؤسسات كأصحاب ˚  النساء

عمل مجاالت وإتاحة اإللكترونية التجارة الرابع: الفصل

السعودية للمرأة

البطالة ˚  مشكلة

اململكة في اإللكترونية ˚  التجارة

واإلنترنت السعودية ˚  املرأة

االلكتروني السوق ˚  عمالء

توصيات الفصل اخلامس:

اإللكترونية التجارة على ˚  التدريب

اإللكترونية التجارة ˚  حاضنة

النسائية اإللكترونية التجارة ملساعدة ˚  برنامج حكومي

املــراجــع

ز

ك

١

١٧

١٩

٢٢

٢٤

٣١

٣٣

٣٨

٤٧

٤٩

٥٢

٥٩

٦١

٦٤

٦٨

٧٢

٧٥

٧٧

٧٧

٧٩
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التقليدية التجارية الشركات مركزية (١) شكل

التجارية شبكة اتمعات (٢) شكل

آلسيا االلكتروني االستعداد مدى تقييم (٣) شكل

لبالد مختلفة مراحل  في االلكتروني االستعداد درجة متوسط (٤) شكل

جنوب شرق آسيا

التجارة اإللكترونية تكوين مستوى االختالف في (٥) شكل

في املعلومات تقنية  مبناهج وامللتحقات امللتحقني عدد مقارنة  (٦) شكل

املتحدة اململكة

تقنيات مبناهج وامللتحقات واخلريجات وامللتحقني للخريجني (٧) صورة شكل

الفلبني واالتصاالت في املعلومات

اإللكترونية للتجارة القانونية التحديات إطار (٨) شكل

مجتمع ريفي افتراضي (٩) شكل

١٥

١٥

٢٣

٢٣

٢٤

٥١

٥٢

٦٦

٧٨

∫hGó`````````é`dGáëØ°üdG ºbQ

اخلليج دول في مستهلك إلى من مؤسسة اإللكترونية التجارة مبيعات (١) جدول

املؤسسات بني التجارة اإللكترونية (٢) جدول

٦٥

٦٥
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املعروفة  (World Wide Web) (www) العاملية العنكبوتية الشبكة شركات كانت

بصورة وتكاثرت  الوب، صفحات خالل من الناس مع  تتعامل «دوت.كــم» بشركات

املالية. األسواق في انهارت فجأة ثم  حدب وصوب، من كل برؤوسها وأطلت مذهلة،

األعمال مجاالت في به التعامل يجري األسلوب الذي غيرت قد اإلنترنت فإن ذلك، رغم

أو الضخمة، اإليرادات تدر فياضة حديثة مصادر اكتشاف خالل من سواء اتلفة، 

ملؤسسة أعمال التوريد سلسلة إدارة أو الزبائن، من جديد نوع استقطاب على القدرة

املفضلة الطريقة أصبح اإلنترنت طريق عن املباشر الشراء إن الواقع،  وفي  جتارية(١).

خاصة األمريكية؛ املتحدة األفراد في الواليات من كبيرة ولنسبة الشركات من للعديد

واملستعملة احلديثة الكتب وشراء االستهالكية،  املكاتب ومعدات احلاسوب،  أجهزة 

السفريات وكذلك ترتيبات واجلرائد، والدوريات االت في واالشتراك القدمية، والوثائق

وعقد املزايدات بل السيارات(٢-٣)، وتأجير الفنادق، وحجز التذاكر، إصدار إلى حجوزات من

والبضائع(٤). املستخدمة واملعدات املقتنيات على

املعاصرة التجارية السوق تشاهده التي لم باملعدل الهائل املباشرة املبيعات وبزيادة

فرصة كل يقتنصون الذين اازفني، املبتكرين األعمال رجال من كال فإن قبل، من 

مؤسسات عليها يطلق ما كثيراً التي  - الناجحة  التقليدية والشركات متاحة،

أن يدرك واحلجر - الطوب من مبنى لها ألن ،(Brick-and-mortar) واألسمنت» «الطوب

ألعمال ذهبية فرصة أنها كما سقف له، ال مفتوحاً سوقاً متثل اإللكترونية التجارة

يوم(٥). بعد االستثمار يوماً على العائد فيها جتارية يتضاعف

من (e-commerce) أو   (Electronic Commerce) اإللكترونية التجارة  انتقلت  وهكذا

املفتوحة للمنافسة، التجارية من السوق ال يتجزأ إلى جزء التجارة سوق في مغامرات

تطبيقات في احلديثة التقنيات من مجموعة استخدام اإللكترونية وتتضمن التجارة

وتشمل: - واملستهلكني واتمعات األعمال مؤسسات تربط - على عمليات

٣
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واخلدمات. والبضائع املنتجات وتوصيل والشراء البيع ˚

أفضل إلى  والتوصل وبينها، األعمال مؤسسات داخل الدائرة العمليات إدماج ˚

ممكنة. تكلفة الفاعلية بأقل من مستوى

األعمال فبينما ،(e-business) اإللكترونية األعمال عن اإللكترونية التجارة وتختلف

التجارة فإن االتصاالت، وأدوات تقنية مبعاونة باألعمال  القيام تتضمن اإللكترونية

وأدوات تقنية مبساعدة واخلدمات البضائع في جتارية بأعمال القيام تتضمن اإللكترونية

اإللكترونية األعمال أنشطة من  خاص اإللكترونية نشاط التجارة أن أي االتصاالت،

عن «العمل تختلف اإللكترونية التجارة أن كما جتارية. غير معامالت التي قد تشمل

وليس وظيفية مبهام القيام  تتضمن إذ منه، درباً  كانت  وإن ،(Tele-work) بعد» عن

جتارية. بالضرورة

مفهوم توضح التي من أبرزها لكن اإللكترونية، للتجارة التعريفات وهناك عديد من

يلي: اإللكترونية ما التجارة

إنتاج أنشطة هي :(World Trade Organization) (WTO) العاملية التجارة منظمة ˚

خالل من للمشتري أو تسليمها وبيعها وتسويقها وتوزيعها  واخلدمات السلع

ثالثة التجارية املعامالت تشمل التعريف  لهذا وطبقاً  اإللكترونية. الوسائط

وهي(٦): العمليات، من أنواع

عنه. البحث وعمليات عن املنتج اإلعالن عمليات -

املشتريات. ثمن وسداد الشراء طلب تقدمي عمليات -

املشتريات. تسليم عمليات -

املنتجات أو أو اخلدمات املعلومات إيصال أجل من وسيلة هي مجال االتصاالت: ˚

تقنية. وسيلة عبر أي احلاسبات أو شبكات أو عبر الهاتف خطوط عبر

التجارية تتم املعامالت التقنية جلعل تطبيق هي عملية التجارية: األعمال مجال ˚

وسريعة. تلقائية بصورة

٤
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في خفض واملدراء واملستهلكني الشركات رغبات لتلبية أداة اخلدمات: هي مجال ˚

اخلدمة. تسريع إيصال والعمل على من كفاءتها اخلدمة، والرفع كلفة

واخلدمات املنتجات وشراء بيع من أجل اال تفتح التي التجارة مجال اإلنترنت: هي ˚

اإلنترنت(٧). عبر واملعلومات

مشهوداً جناحاً أحرزوا اإللكترونية التجارة  مجال  في بالدخول غامروا الذين بعض

كما تنته لم األوضاع  بينما النظير، منقطع بنجاح يتمتعون زالوا وما البداية، منذ 

األعمال أصحاب بعض كما أن آخرون. يحب ما وفق األمور تسير وال يتوقع، البعض كان

اإللكترونية، التجارة وسائل استخدموا لو كبيرة مكاسب بأن مبقدورهم حتقيق يؤمنون

من هناك أن كما يبتدئون. كيف يعرفون ولكنهم ال ذلك فوراً، في يشرعوا أن وعليهم

(Web) على الوب موقع هو اإللكترونية للتجارة مشروع لبدء يحتاجونه كل ما أن يظن

.(٥)(Uniform Resource Locator) (URL) وعنوان خاص بهم عليه

األساسيات وتتضمن والشراء املباشر، البيع جوانب اإللكترونية كل التجارة تشمل

عبر اخلدمات أو تقدمي املصاحبة، واخلدمات والتسويق، والبيع، والشراء، التوزيع، اآلتية:

أو اإلنترنت مثل احلديثة، واالتصاالت املعلومات تقنيات باستخدام األجهزة الكترونية

والتسويق البيع ملتقى هي اإللكترونية  التجارة  أن كما أخرى.  حاسوب  شبكات  أي

اخلاص األعمال شيء عن جانب معرفة إلى مجموعة كل حتتاج إذ املعلومات، وتقنية

وبنجاح. مباشرة باألعمال القيام ميكن حتى األخرى، باموعة

األعمال لتطبيقات وسيلة أنها املعلومات  تقنية في  األعمال مؤسسات جتد

تشمل(٨): وقد التجارية، املعامالت إلى املوجهة اإللكترونية

(Electronic Funds Transfer) إلكترونياً األموال نقل -

(Supply Chain Management) التوريد سلسلة إدارة -

(e-marketing) اإللكتروني التسويق -

٥
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(Online Marketing) املباشر التسويق -

(Online Transaction Processing) مباشرة التجارية املعامالت إجراء -

(Electronic Data Interchange) إلكترونياً البيانات تبادل -

(Automated Inventory Management) تلقائيا العهدة جرد -

(Automated Data-collection) تلقائياً البيانات جمع -

مثل(٦): لالتصاالت اإللكترونية، إمكانات عدة تقنية اإللكترونية التجارة وتستخدم

(Interanet) واإلنترانت ،(Extranet) واالكسترانت ،(Internet) اإلنترنت -

(e-mail) اإللكتروني البريد -

(e-ketab) مثل (e-books)؛ اإللكترونية الكتب -

املعرفة وقواعد املعلومات، وقواعد ،(Databases) البيانات قواعد -

(Personal Digital Assistant) (PDA) الشخصي الرقمي املساعد -

ذلك(٥): في مبا باإلنترنت، خاصة تتطلب عدة تقنيات اإللكترونية التجارة إن ثم

ملوارد الشركة. التخطيط -

اإللكترونية. احليازة معامالت -

االلكترونية. املدفوعات معامالت إجراءات -

تصميم موقع الوب. -

.(Electronic Data Interchange) (EDI) اإللكترونية البيانات تبادل -

.(Extensible Markup Language) (XML) املرنة للطبع التأشير لغة -

الشبكات. بروتوكوالت -

األمان -

٦



٧

الــمـــــــقــــــــدمـــــــــة

اإللكترونية، فرغم التجارة  جناح مستلزمات من اإلنترنت على اإلعالن فإن كذلك،

مبجرد ملنتج أو لشركة النجاح أن حتقق بإمكانها القليلة، فإن اإلعالنات حملة تكاليف

املستهلكني واجتذاب اإلنترنت، اإلعالن على أن غير اإللكترونية(٩)، السوق في طرحها

سريعة بصورة املوقع إلى املشتري تقود التي األساليب اتباع يقتضي البائع إلى موقع

بائع إلى يجذبه رمبا عنه البحث في وقت كبير إضاعة ودون سابق معرفة بالبائع دون

توجد لم إذا الرقمية.  اللجة كثيراً ما يضيع في  الوب يبحر في فالذي منافس(١٠-١٣).

الوب على للبحث محاولة فكل مقصده. إلى تهديه التي واملنارة لتوجيهه، اآلليات

املفيد معرفة التي يصعب املواقع آالف إلى تقود الباحث للبحث وسيلة أي باستخدام

الختصار طريقتها (Search Engine) بحث محرك  أو بحث، وسيلة لكل أن إال منها.

اإللكترونية للتجارة مشروع أي جناح سر أن الواقع، املنشود. وفي الهدف إلى املسافات

على(١٤-١٧): العمل في يتلخص

على الدخول مرات عدد الشراء إلى إمتام مرات عدد (نسبة معدل التحويل زيادة -

املوقع).

الطلب. وتكرار الشراء طلبات حجم متوسط زيادة -

واحلفاظ عليه. الزبون مستوى والء حتسني -

مبا مبلئها الزبون يقوم افتراضية عربة (هي التسوق عربة هجر معدل من اخلفض -

وذلك املوقع، خروجه من ال يتم حتى يؤشر إلى ذلك قبل الشراء شراءه، لكن يريد

اخلاص بالبضائع). الثمن بدفع

الزبون. خدمات تكاليف خفض -

البائع. مع التعامل في للزبون العامة اخلبرة حتسني -

يسمى ملا احلكيمة اإلدارة هو اإللكترونية، التجارة جناح  متطلبات أهم من ولعل 

(Logistics) اللوجستية العمليات  كل جترى  حيث ،(Back Office) اخللفي املكتب

٧
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إلى للطلبية) (املوافق الصحيح املنتج يصل حتى استيفاء الطلبات، على واإلشراف

واخلدمة. املنتج عن الزبون رضاء من التأكد وكذلك املناسب، املكان الصحيح في الوقت

بل توقعاته، خالفت إن أو رضاءه تالقِ لم إن البضائع رد بحرية املستهلك يزود ما وعادة

إعادة البضائع وتتكفل عملية له املستهلك مبلصق يسهل تزود الشركات بعض وإن

من نشاط التجارة اإللكترونية من اخلفي اجلانب في ذلك ما ورغم الشحن. مبصاريف

من النوع في ذلك في الدخول والكبيرة الصغيرة إسراع الشركات وتكلفة، فإن تعقيد

وعادة ما تتفاوض الفشل(١٨). بها إلى مهاوي يؤدي ما غالباً دون هذه الترتيبات، التجارة

الشحن شركات مع واسع على نطاق بضائعها توزع اإللكترونية التي شركات التجارة

للمستهلك، اخلدمات  توفير في  السرعة ميكن  بحيث أسعار مخفضة، على السريع

اإللكترونية للمعدات وإصالح لعمليات صيانة احلاجة أو االسترداد أو عند الشراء سواء

التحديد. وجه على

فهي واحدة جناح ومقيضات عامة، مواصفات من لها ما رغم والتجارة اإللكترونية

تشمل: حيث أنها واملشتري، البائع الطرفني: وفق هوية مختلفة، صوراً تتخذ

أخرى أعمال ومؤسسات جتاريـة  أعـمال مؤسسة بني اإللكترونية التجارة ˚

بني شريكني تلقائية عمليات وفق يتم النوع وهذا :Business to Business (B2B)

(مقارنة البضائع من ضخمة كميات في التجارة يتضمن ما وعادة التجارة، في

علف تنتج التي الشركة املثال مستهلك). فعلى سبيل اإللكترونية مع بالتجارة

للمستهلكني وليس  - أخرى شركة  - دجاج  ملزرعة  مباشرة ببيعه تقوم  دجاج

أن كما أطعمة.  متجر من األعالف على مغذاً دجاجاً يشترون  الذين مباشرة،

بني مؤسسات تسويق أنشطة تشمل األعمال مؤسسات بني التجارة اإللكترونية

كذلك فإن التجارة التسويق. عن الناجمة الصفقة إمتام على تقتصر وال األعمال،

على بينها. التجارية  التعامالت إلى تشير األعمال مؤسسات بني اإللكترونية

جتارة منظمة تعتبر  مستندات تصوير أجهزة تبيع التي الشركة املثال  سبيل 
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مؤسسة إلكترونية بني جتارة منظمة من األعمال، بدالً مؤسسات بني إلكترونية

من املعامالت فيه تتم من التجارة اإللكترونية النوع وهذا ومستهلكني. أعمال

(Market Space) إلكترونية سوقية مساحة في للمعلومات  وتبادل وشراء بيع

قطاعات بني التجارية من املعامالت النوع ويشكل هذا التجارية. الشركات بني

٪٨٠ يقارب ما على حيث تستحوذ اإللكترونية، التجارة معامالت األعمال أغلب

مؤسسة بني التجارة وتشمل العالم(١٩). اإللكترونية في التجارة حجم إجمالي من

يلي: ما أخرى أعمال ومؤسسات جتارية

عدة مؤسسات بخدمة التجارة مؤسسة تقوم حيث األفقية: اإللكترونية التجارة -

التجزئة لتجار االستهالكية البضائع بيع مثل معني، منتج على التركيز دون أعمال،

ملؤسسات أعمال شاحنة على مستغل غير فراغ وبيع احلجم، ومتوسطي الصغار

اجلملة سعر بضائع بتخفيضات على واحلصول صغيرة، شحنات توصيل في ترغب

الشراء باجلملة حيث يجري افتراضية»، «جتمعات خالل من صغيرة أعمال ملؤسسات

واحدة. وكأنه جلهة

واحدة صناعية مؤسسة التجارية  املؤسسة  تخدم الرأسية: اإللكترونية التجارة -

ومعرفة خبرة تقدمي على أو واحد صنف  من ملنتج  التوريد  سلسلة على وتركز 

الفواكه.  واخلضروات أو واملعادن، السيارات، مثل من الصناعة؛ واحد بخط متعمقة

جتارية أعمال مؤسسة أو جتارية شركة بني اإللكترونية التجارة تتضمن ˚

من شركة خدمات أو بيع منتجات :Business to Consumer (B2C) ومستهلك

من التعامل فيه يتم  اإللكترونية التجارة من النوع وهذا مستهلك(٢٠-٢١). إلى

السوق هذا ويشمل املستهلكني، أو واألفراد التجارية املؤسسات بني وشراء بيع

شبكة عبر للمستهلكني واخلدمات  املنتجات تبيع التي التجزئة قطاعات 

احمللي السوق مستوى على واألفراد، سواء الشركة بني التعامل ويتم اإلنترنت. 

الشركة موقع من اخلدمة أو السلعة بطلب املستهلك يقوم الدولي، حيث أو
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السلعة على يحصل ذلك ثم بعد (مثالً) بالبطاقة ثمنها ويدفع اإلنترنت، في

كان إذا التقليدي البريد طريق أو عن منتجاً رقمياً، كانت إذا مباشرة اخلدمة أو

ال اإللكترونية التجارة من اال هذا أن  ورغم  إلكترونياً. للتسليم قابل غير

إال التجارية، األعمال مؤسسات بني اإللكترونية بالتجارة مقارنة محدوداً يزال

االستفادة نحو تتجه التجارية  للشركات اإلستراتيجية واخلطط االهتمام  أن

السمعة ذات  الكبيرة الشركات وأن السيما واملستهلكني، األفراد قطاع  من

األفراد مستوى على اإللكتروني التعامل تكسب أن تستطيع احلسنة التجارية

بني املعاكس االجتاه أيضاً التجاري التعامل هذا ويشمل العالم. أنحاء كافة في

ببيع خدماتهم واملستهلكون األفراد يقوم عندما التجارية، واملؤسسة املستهلك

جداً. هذا التعامل ضئيالً حجم كان وإن أو الشركات التجارية، للمؤسسات

على جترى التجارة هذه تتم وموظفني: أعمال بني مؤسسة اإللكترونية التجارة ˚

منتجات  تقدمي للشركات تتيح (Intrabusiness Network) داخلية جتارة شبكة

جعل في الشبكة تلك الشركات ما تستخدم وعادة بها؛ العاملني وخدمات إلى

اإللكترونية: التجارة من النوع ذلك ويشمل تلقائية. باملوظفني اخلاصة العمليات

الداخلية التوريد وطلبات اإلدارة، بيانات وإذاعة التأمني، لعقد املباشرة اإلدارة

للموظفني. خاصة وعروض املباشرة،

:Consumer to Consumer (C2C) ومستهلك مستهلك بني اإللكترونية التجارة ˚

أنفسهم، املستهلكني  األفراد بني  اإللكتروني التجاري التعامل يكون حيث 

خالل وضع من مستهلك آخر و مستهلك بني البيع والشراء عملية تكون وفيه

أو األغراض الشخصية بيع اإلنترنت بهدف في الشخصية املواقع على إعالنات

التعامالت فيها تتم التي اإللكترونية املزادات ذلك ويشمل اخلبرات لآلخرين، بيع

وتقوم التاريخ، فجر منذ وجد الذي التجارة من النوع هذا األفراد. بني التجارية

األسواق خالل من ببضاعة)، (بضاعة ومياثل املقايضة بتسهيله، اإلنترنت شبكة
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يستبدل حيث العامة، الساحات في والبيع املتبادلة، واالجتماعات املفتوحة، 

األشياء املستعملة، من مالبس يشترون أو يريدون، مبا عنه غنى في هم الناس ما

قدمية، مقتنيات إلى تستخدم، تعد لم أطفال لعب إلى عليهم، ضاقت أطفال

لعمليات صورة أجنح ولعل السريعة. النقود إلى باحلاجة أصحابها حتف يحس أو

من املستهلك فيها يستفيد التي  هي املستهلكني بني اإللكترونية التجارة 

املزمع الغرض الشركة تضع حيث ،(eBay) بايي» «إي مثل الوسيطة، الشركات

لفترة محدودة، عليه للمزايدة اال وتفتح له، املطلوب والثمن موقعها على بيعه

الوسيطة الشركة وتقتطع  العطاء إليه يصل ما الغرض قبول صاحب وعلى

دون حتمل أغراض من عنه ما تعلن تبيع أن الشركة ورغم البيع. سعر نسبة من

العبث. حتمي املستهلكني من أنها صالحيته، إال أو جودته عن املسؤولية

األعمال ومؤسسات  احلكومية واملصالح  املؤسسات بني اإللكترونية التجارة ˚

التجارية األعمال مؤسسات  بني  التعامل أو ،Government to Business (G2B)

التجارة من اجلانب وهذا ،Business to Government (B2G) احلكومية واملصالح

النشاط أغلب هذا كما أن الدول، معظم في في مراحله األولية يزال ال اإللكترونية

واملؤسسات احلكومية، التجارية املؤسسات بني اإللكتروني التفاعل يرتكز على

التجارية التراخيص ومدفوعات  الضرائب،  ومدفوعات  إثباتات  عمليات مثل

به تقوم ما إلى باإلضافة منها، البضائع من الواردات اجلمارك، وتخليص ورسوم

إلكترونياً(١٩). التجارية املؤسسات من مشتريات من املؤسسات احلكومية

 Government to Customer واملستهلك احلكومة بني اإللكترونية التجارة تتضمن ˚

واملؤسسات األفراد بني التجاري املضمون  ذات اإللكترونية التعامالت :(G2C)

احلكومية.

واملؤسسات واألفراد جهة، من احلكومية املؤسسات بني ما التعامل اعتبار وميكن 

 Electronic Government احلكومة اإللكترونية فعـاليات من جزءا أخرى، جهة من التجارية
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اإللكترونية احلكومة فعاليات أن غير التجاري، التبادل تتضمن التي ،(e-governmente)

األفراد بني الرسمية واملعامالت اخلدمات مجال في  اإللكتروني التفاعل تشمل

واحلكومة.

تتجاوز احلدود، بطبيعتها، عاملية أنها هي اإللكترونية التجارة خصائص أهم من ولعل

واجلمركية املالية التعامل عمليات سوى املتوقعة العاملية  أخذها صبغتها يعوق وال

احمللية(٢٢-٢٣).

سواء احلرة، باألعمال مجاالً برحاً للنساء لالشتغال اإللكترونية استحدثت التجارة

أن(٢٤-٢٧): االستبيانات وعدد من الدراسات بعض شركات. وأوضحت أو كأفراد

باملغامرة املبتكرة التي تتسم األعمال التجارية من عارمة موجة رأس على النساء ˚

ااطر. حتدي مع واإلقبال

أنشأها التي األعمال عدد تضاهي تكاد حديثاً النساء أنشأتها األعمال التي عدد ˚

الرجال.

األعمال وثلث ربع بني ما العالم مستوى على لألعمال النساء ملكيات تتراوح ˚

من األحوال تكون وفي كثير رسمية، غير بصورة ذلك واملزيد عن رسمية، بصورة

التجارة. مقاليد بيده والذي الباطن، من ميلك الصامت» الذي «الشريك هي املرأة

اخلدمات وبوابات لألعمال  النسائية اجلمعيات شبكات على واسع إقبال هناك ˚

الوب. على

العاملية، التجارة في املشاركات النساء متلكها التي األعمال نسبة روسيا في ˚

األمريكية، املتحدة  الواليات في نظيرتها من أعلى نسبة وهي ٪١٩ حوالي

البرازيل في ٪٣٣ إلى ٪٢٢ بني ما النسبة وتصل .٪١٣ حوالي تبلغ والتي

واملكسيك واألرجنتني.

فرص من لعدد السبيل تفسح واالتصاالت املعلومات تقنيات  إن الواقع، وفي

لهن ميكن التي األعمال ميدان في االنخراط فرص  جانب إلى  للنساء، الوظائف
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التجارة في مجال تعمل صغيرة أعمال كأصحاب شركات خاصة فيها(٢٨-٣٣)، التفوق

اإللكترونية.

صاحب اسم يبقى أن على  القدرة اإللكترونية، التجارة خصائص أهم من ولعل 

الواقع في ذلك إن بل املستهلكني، عن خافياً شركة، أو فرداً سواء كان العمل وهويته،

الطيبة، على املعاملة كلية تقوم على الشراء وإقبالهم العمالء ثقة إن حيث أفضل،

يعتمد إلكترونية جتارية  أية عملية أن جناح أي  املوقع،  على املتردد بحاجة واالستيفاء

التجارة. موقع وراء بوابة يقبع من على املعاملة التجارية، ال في الطيبة السمعة على

املوقع. الشركة أو تسجيل عند إال والهوية، إعالن االسم على حاجة هناك وليس

فترة دوام إلى حتتاج وال للجميع، اإللكترونية مفتوحة مغامرات التجارة فإن وبهذا

حجم على تتوقف آخرين من للمساعدة أن احلاجة كما محددة. وال إلى ساعات عمل

تضخم وإذا التجارية. األنشطة حلقة وفق أكثر أو فرد بها يقوم فقد التجارية، املؤسسة

وكأي فيها في مكان واحد. العاملني كل يتجمع أن الضروري من فليس التجارة حجم

إلى: يحتاجون عليها القائمني لكن معينة، تتطلب مؤهالت ال فإنها التجارة، من لون

الشركات مع وإجراء الصفقات واالتفاقات شراء وبيع، التجاري من التعامل مهارة ˚

الوب). خالل وراء (من املستهلكني مع والتعامل واملوردة واملوزعة، املصنعة

للبيع. ستطرح التي واخلدمات البضائع نوع في خاصة بالسوق، الدراية ˚

مبتطلبات املهنة. اإلملام ˚

التجارية. لألعمال االستراتيجي التخطيط على القدرة ˚

واالتصاالت احلديثة. املعلومات تقنية وسائل على ˚ التدريب

مخازن، وال محدد، وال عمل مركز يتطلب اإللكترونية ال التجارة في الدخول أن كما

توزيع. مراكز وال مصانع
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تشمل: اإللكترونية تصمم حولها التجارة التي األعمال ومناذج

التجارية. وامعات احملالت التجارية ˚

االفتراضية. اتمعات ˚

الشراء. مركز ˚

واملناقصات. املزايدات ˚

.(Value-chain) القيمة سلسلة خدمات مورد ˚

القيمة. سلسلة مجمع ˚

املتزامنة. املهام وهندسة الشراكة هندسة ˚

املعلومات. وسيط ˚

وبالنسبةللعمليات التجارية التقليدية،فشكل(١)يوضحمنوذجالعالقةبنيالشركة

اإللكترونية التجارة في اإلنترنت استخدام حالة وفي واملستهلكني. واملوردين التجارية

مستحدثة مناذج يستلزم فاإلنترنت متاماً مختلفة تكامله ومتطلبات العمل مناذج فإن

لشركة التجارة التابعة (غير اخلارجية التبادل التجاري، واملصادر ومجتمعات لألسواق،

سلسلة وتكامل املشتريات، ومجمعات واملصادر املفتوحة، ،(Outsourcing) اإللكترونية)

املشاركة التجارية اتمعات شبكة  (٢) شكل ميثل االفتراضية. والشركات التوريد، 

عملية التنسيق املبيعات شركة مهام تتضمن حيث اإللكترونية، التجارة عملية في

دون خارجية، كمصادر معها املتعاقدين املستهلكني على والتوزيع املنتجات مصادر بني

بعد. عن تتم العمليات فكل الفعلية، املشاركة
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تالئم خريجات ومتطلباتها بطبيعتها اإللكترونية التجارة فإن املنطلق، هذا ومن

املربح، العمل فرصة لهن تتيح أنها حيث السعودية، اجلامعات الطالبات في شطر

مكان العمل واختيار أوقات في باملرونة تزويدهن مع األكادميي، تدريبهن واالستفادة من

وظائفهن. أداء
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أنشـطة من  كشطـر اإللكترونية التجارة إلى النظـر يجـب ذلك، ولتحقيق

واالتصاالت املعلومات تقنيات على يقوم الذي ،(Digital Economy) الرقمي االقتصـاد

عصر  في املعلومات صناعة أو  Information and Communication Technology (ICT)

اإللكترونية، للتجارة واحلقيقي الواقعي الوجود صنعت التي واالتصال احلوسبة

وإدارة للتنفيذ التقنية  الوسائل ومختلف واالتصال احلوسبة على تعتمد باعتبارها

التجاري. النشاط

اململكة العربية في اخلريجات تشغيل في اإللكترونية التجارة اإلصدار دور يعرض هذا

التالية: األساسية احملاور إلى تتطرق حيث السعودية،

اإللكترونية. للتجارة األساسية املفاهيم ˚

جديدة. عمل مجاالت إتاحة في اإللكترونية التجارة دور ˚

للمرأة. مجاالت عمل اإللكترونية في إتاحة التجارة دور ˚

السعودية. للمرأة عمل في إتاحة مجاالت اإللكترونية التجارة دور ˚

عبر التجارية املعامالت إمتام وكيفية اإللكترونية، التجارة تعريف هذا ويتطلب

وأيضاً واإليجابية، السلبية وآثارها خصائصها ومعرفة اإللكتروني (اإلنترنت)، الوسيط

والعربي، العاملي املستوى على من التجارة احلديثة النوع هذا مدى انتشار الوقوف على

تواجهها، التي واملشكالت التجارة، هذه مثل ممارسة لقيام أو الالزمة املتطلبات ومعرفة

املشكالت. هذه ملواجهة املطروحة احللول إلى اإلشارة مع
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تاريخية نبذة

١٨٤٤م عام في التلغراف اختراع عقب بدأت اإللكترونية  التجارة صور أقدم لعل 

غطى عشر، حتى التاسع القرن احلديدية في منتصف السكك محطات في وانتشاره

١٨٥٧م عام من الفترة في األطلسي احمليط عبر الكابالت استخدام ومع املعمورة، أنحاء

طلب أمكن التلغراف مكتب خالل واالستقبال. ومن اإلرسال ١٨٦٦م توسع نطاق إلى

بالبضائع، ووعد بالدفع وعد خالل النقد حتويل أمكن بعد، كما عن البضائع واخلدمات

السريعة. الفعلي للنقد بالوسائل اإلرسال مع

التجارية التطبيقات  بدأت مظاهر العشرين، القرن من  التاسع العقد بداية  وفي

مثل: احلديثة، اإللكترونية

الشركات وبعض العمالقة، التجارية الشركات في اإللكترونية لألموال التحويالت ˚

والصغيرة. املتوسطة

التجارية واملؤسسات واملصانع الشركات من  كثير  بني إلكترونياً  البيانات تبادل ˚

وغيرها. واخلدمية

على السفر وتذاكر األسهم  وشراء بيع في والالسلكية السلكية االتصاالت ˚

اخلاصة(٧). والشبكات اإلنترنت

عشر، التاسع القرن بدايات في واملصرفية البريدية واحلواالت الشيكات استخدام بدأ

العشرين. ومبستهل القرن من اخلامس العقد حتى االئتمان بطاقات هناك تكن ولم

ذلك وكان العاملية، العنكبوتية الشبكة ائتمان وبطاقات شيكات ظهرت ١٩٩٥م عام

بني عامة استخدام احلاسوب ورغم بداية اإللكترونية. التجارة منوذج في بداية التحول

اقتناء قريب وقت حتى شائعاً يكن لم إال أنه املاضي، القرن من العقد الثامن الناس في

وتطبيقاته. احلاسوب مجاالت في اتصني على مقتصراً وكان احلاسوب، أجهزة

١٩
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في يعني كان فقد الوقت، عبر تغير قد التجارة اإللكترونية اصطالح مدلول إن ثم

«التبادل مثل تقنية باستخدام إلكترونياً، التجارية املعامالت إلجراء األصل التسهيالت

بهدف املاضي من القرن السابع في العقد أدخلت والتي ،(EDI) للبيانات» اإللكتروني

إلكترونياً. والفواتير الشراء طلبات مثل التجارية، الوثائق إرسال

التجارة مفهوم والدة تاريخ العشرين  القرن من  التسعينات منتصف ويعتبر

اإلنترنت شبكة على اإلشراف حتويل عقب وذلك واألعمال، املال عالم في اإللكترونية

مشاريع  ووكالة   (National Science Foundation) (NSF) للعلوم الوطنية الهيئة من

 Defence Ddvanced Research Projects Agency (DARPA) للدفاع املتقدمة البحث 

فمنذ ١٩٩٥م، أبريل من اعتباراً اخلاص، القطاع إلى  األمريكية  الدفاع لوزارة التابعة 

على من اخلدمات وغيرها واملالية التجارية اخلدمات تقدمي إمكانية التاريخ أتيحت ذلك

عام في وملموس بشكل فعلي  اإللكترونية التجارة أنشطة ظهرت ولكن اإلنترنت،

التجارة تطبيقات زادت والبروتوكوالت  والبرمجيات الشبكات تطوير وبعد  ١٩٩٦م،

سريعاً(٦). ومنت منواً اإللكترونية

املنتجات أي شراء الوب، بتجارة يسمى إلى ما التجارة اإللكترونية ذلك تطورت عقب

في الوب استخدام  بدأ وعندما الوب، أو العاملية العنكبوتية الشبكة  عبر واخلدمات

التجارة أن الفكر وأهل الصحفيون توقع ١٩٩٤م، عام في الناس عامة بني الشيوع 

رئيس(٨). اقتصادي قطاع إلى ستتحول اإللكترونية

في يحدث  كان ما تكرر اإللكترونية، التجارة في احلاسوب استخدام بداية وفي

كان حيث التراحيل، عمال فيها يعمل التي الشركات، مبيعات محالت في املاضي

نظرية، قيمة ذات شهادات استبدال، صورة في يتلقون رواتبهم الشركة في العاملون

مبقدورهم يكن لم لكن الشركة، مبيعات محل من حاجاتهم شراء في يستخدمونها

املبيعات، أسعار في يغالي الشركة مبيعات محل كان كما بنقد، الشهادات استبدال
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داخل سوى تتداول التي ال أغالل شهادات االستبدال  في كانت العمال أيدي أن  غير

املستهلك تزود اإللكترونية التجارة شركات كانت نفس املنوال وعلى منشئات الشركة.

ما على ليحصل حقيقي، بنقد منها املستهلك يشتريه (Cybercash) حاسوب بنقد

الشركة تبيعه الذي احلاسوب» «نقد غير الشركات تقبل ال خدمات، حيث من يحتاجه

احلاسوب نقد فيها يستبدل مرة عن كل تقاضي رسوم مع حقيقي، نقد على للحصول

احلقيقي. بالنقد

الشركات وضعت اإللكترونية، التجارة االئتمان في  بطاقات  استخدام بداية وفي

باحلاسوب، خاصة معدات توصيل الضروري من كان حيث صارمة، قواعد الكبرى

تتطلب كانت التجارية املعاملة  أن كما  خاصة.  بنوك في خاص حساب واستخدام

عن بالشركة االتصال  ثم احلاسوب مباشرة، على اخلدمة أو البضاعة  بطلب القيام

.(PIN) السري الرقم مع االئتمان اخلاصة ببطاقة املعلومات الهاتف إلعطائهم طريق

البروتوكوالت وتنفيذ مت تصميم حيث سنوات، أربع مرور بعد تتغير األوضاع إال ولم

وهو ،(HTTP) العادة فوق مخطوطة نقل بروتوكول مثل االتصاالت، تضمن أمان التي

بني تبقى سرية حتى املستهلك طلب  بيانات بتشفير يقوم  باخلادم خاص بروتوكول

خالل من الوب على التجاري أمكن التعامل املستهلك. عندئذ حلماية واملشترى البائع

بوضع الشراء ويتم االتصاالت، أمان يضمن بروتوكوالً يستخدم آمن  شبكات خادم

االئتمان. بطاقة باستخدام إلكترونياً الدفع ثم إلكترونية شراء عربة في املشتريات

ومبقتضىذلك التطور، قامتعدةمؤسساتبإنشاءمواقعبدائية للتجارة اإللكترونية

التجارة شركات العديد من أن ورغم ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠م. عام من الفترة في الوب على

إال ٢٠٠٠ و ٢٠٠١م، عامي كم» «الدوت انهيار أعقاب في اختفت البحتة اإللكترونية

افتتحته الذي السوق قيمة بالتجزئة أدركت التقليدية للبيع الشركات من العديد أن

في مواقعها(٣٤). اإللكترونية بإضافة خاصية التجارة فبدأت املنهارة الشركات

٢١
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الراهـن الوضـع

الكبرى املدن في القواعد ثابتة اإللكترونية جتارة التجارة أصبحت ٢٠٠٥م، عام بحلول

أنها كوريا اجلنوبية؛ غير مثل آسيا شرق دول وبعض أوروبا الشمالية وغرب أمريكا من

النامية. الدول في معدومة تكون الصناعية، وتكاد الدول من عدد في ببطيء تنمو

مستقبالً لها فإن احمللية، التجارة لقوانني خاضعة اإللكترونية غير التجارة ألن ونظراً

أرباح غزيرة. تدره من واملتقدمة ملا النامية الدول في كبيراً

كتلة بناء إلى جاهدة الدول تلك تسعى آسيا، في اإللكترونية التجارة توغل ومع

اإللكترونية، آسيا إطار اتفاقية آسيا شرق جنوب دول رؤساء وقع لذا إلكترونياً. مترابطة

شعب وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية  كمبوديا، ومملكة السالم، دار بروناى لتشمل

سنغافورة، وجمهورية الفلبني، وجمهورية  ميامنار، واحتاد وماليزيا، الدميقراطية، الوس

جنوب شرق دول جمعية أعضاء وهم االشتراكية، فيتنام وجمهورية  تايالند، ومملكة

العمل جانب إلى مجتمعات املعرفة(٣٦)، بناء برنامج ضمن هي اخلطوة وتلك آسيا(٣٥).

سائر الشعوب األسيوية، مع اإللكترونية التجارة مجال في وطيدة عالقات إنشاء على

وفقاً آلسيا اإللكتروني االستعداد مدى تقييم مت وقد العربي(٣٧). اخلليج دول خاصة

مختلف في اإللكتروني االستعداد متوسط درجات شكل (٤) (٣)(٣٨)، ويوضح لشكل

الدول جتميع مت اإللكترونية، التجارة تهيئة مراحل اختالف ولتوضيح املراحل(٣٩-٤٠)،

وفق أربع مراحل ،(٥) شكل في واحدة في شريحة املستوى نفس على اآلسيوية التي

املرتقبة. التركيز ومجاالت املشتركة التحديات على للتعرف التكوين من

٢٢
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اإللكترونية التجارة مزايا
يعتبر ما منها اإللكترونية،  التجارة بها تتمتع التي اخلصائص من العديد هناك 

الثقافة في مسبق غير انخراطاً يعتبر ما ومنها  املعاصرة، احلياة مع تتماشى مزايا

ما ومنها احلياة، ضروريات على إطار تسهيل احلصول في يدخل ما ومنها االستهالكية؛

واإلغراءات الدعائية باإلعالنات اقترانها إن إذ املال، واإلفراط وإضاعة الرفاهية درب من هو

يدفع الفياضة، اإللكترونية الرسائل من خالل أو الوب على سواء الناس، تالحق التي

كل وهذا شأن منفعة. من فيه ليس وما حاجة، به لهم ليس ما اقتناء بالكثير إلى

وأوجه خير أوجه فيها  مستحدثة، تقنية كل  وشأن واالتصاالت، للمعلومات وسيلة

أضرارها على تغلب الكثيرة اإللكترونية التجارة منافع أن الكثير ويرى  مفسدة،

النفس. بضبط دفعها وميكن ومفاسدها،

kÉ°ü°üîJ ÌcCG ¥Gƒ°SCG øjƒµJ

قد نحو على تخصصاً أكثر أسواق إنشاء إمكانية تتيح أن اإللكترونية للتجارة ميكن

لبيع موقع إنشاء سبيل املثال على ميكن إذ التجارة التقليدية، سبل ال يكون ممكناً عبر

احلاسوب. أدوات أو الطعام مواد البناء أو أو الزهور من معني نوع

٢٤
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االتصال بوسائل مقارنة كبير، حد إلى الثمن رخيصة اتصال وسيلة اإلنترنت تتيح

سبيل على ميكن إذ واجلهد، الوقت توفير تؤدي إلى كما والفاكس، الهاتف مثل التقليدية،

اللحظة. في نفس األطراف من العديد إلى اإللكتروني بالبريد رسالة املثال إرسال

ô°ü©∏d áÑcGƒe ájQÉŒ πFÉ°Sh

اإلنترنت على للدخول فرصة لديه من كل يقضي واملعرفة، املعلومات عصر  في

عن الكبار يبحث حيث املنزل، في ذلك كان سواء احلاسوب، جهاز أمام طويلة ساعات

التصفح مجرد أو يستجد، ما واستعراض (Browser) اإلطالع وسائل خالل معلومة من

يجنحون الصغار أو يتعلم وحيث االستطالع، حب إلشباع غريزة هدف محدد دون العابر

للدردشة (Net Café) اإلنترنت مقاهي في أو اإللكترونية، باأللعاب  التسلية إلى

أمامهم، الصغيرة  أسرى للشاشة أولئك كل اإللكترونية. الرسائل وتبادل  والتسلية

واإلنترنت باحلاسوب تتعلق حديثة منتجات عن إعالنية حمالت لتلقي استعداد وعلى

عرض متنوعة. ووسائل عمليات اإلبحار في اإلنترنت من تسرع ووسائل وألعاب برامج من

التي األخرى جانب البضائع إلى املغرية، الشخصية من االقتناءات العديد جانب إلى هذا

ورسائل واالت اجلرائد وصفحات التلفاز، على كان: أينما إعالناتها املستهلك تالحق

والبطيئة. السريعة الطرق جوانب بها تغص التي والالفتات والراديو، في البيت، البريد

حتى الوب، على املنتجة الشركة أو املنتج موقع على تعلن كلها اإلعالن وسائل إن بل

اإلنترنت. البحث على في التبحر املقتضب اإلعالن السريع أو فاته من تشجع

العالم عن عزلة في هو من اإللكترونية للتجارة الدعائية احلمالت من ينجو وال

األبناء من خاللها من يتعامل ومن اإلعالنات، يطلع على من الرقمي احلديث، فهناك

من اللون ذلك مع خبرته عن يروي أو  وسمع رأي مبا  يحدث من  واألصدقاء واألقارب

التجارة احلديثة.
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مبعزل ليسوا فهم العمل، في الدوام ساعات طوال احلاسوب يستخدمون الذين أما

تكون ما كثيراً التي اإللكترونية، التجارة مواقع عن إليهم واملغريات اإلعالنات تسلل عن

ما تولد يجعلها  (Search Engine) البحث محرك وتصميم  العمل.  ملصالح  موجهة

موقع محدد على عنوان عند الدخول (Cookie) «كووكي» بالكعكة الصغيرة أو يسمى

عن املعلومات من  حبل عن الكعكة عبارة تلك ،(Uniform Resource Locator) (URL)

عن اإللكترونية بالتجارة العاملني وتنبئ .(Browser) اإلطالع وسيلة تختزنها املستخدم

التجارية الشركة فتحصل كثيراً، اإلنترنت ويتردد عليها مستخدم يرتادها التي املواقع

وترسل إليه إعالنات (Spy Ware) التجسس برامج خالل من املعلومات اخلاصة تلك على

التي الصغيرة  اإلعالنات أو اإللكتروني، بالبريد سواء املالئمة، املنتجات عن موجهة

وباملقابل انتباهه. لتلفت (Pop Ups) الشاشة على كالفرقعة عند ظهورها صوتاً حتدث

اإلنترنت. خالل عليها من ميكن احلصول ذلك كل حدوث ملنع هناك برامج

األمناط توافق  إلى ملحة حاجة في واملستهلكني التجارية  الشركات فإن  وبهذا،

من اإللكترونية التجارة متكنت هنا من وسلوكياته، العصر هذا سمات مع التجارية

(Retail) بالتجزئة كالبيع التجاري، النشاط إدارة وسائل من مستحدثة أمناط ابتكار

كال وفي األعمال،  قطاعات  بني اإللكترونية والتجارة  اإللكترونية الوسائل خالل من 

وحتقيق املنتج، وعرض اخلدمة، أداء طريقة في شامل تغيير إحداث أمكن امليدانني

التسوق. خليارات الشامل العرض

¥Gƒ```°SC’G á```Ÿƒ``Y

األسواق قيود وتخطت باحلدود ال تعترف عاملية صبغة التجارة اإللكترونية اكتسبت

النظر بغض أمام املستهلك، مفتوح سوق إلى العالم حتول وبفضلها التجارية التقليدية،

والتعريفات للتجارة العامة االتفاقية كانت وإذا املشتري. أو للبائع اجلغرافي املوقع عن

األخرى  الدولية االتفاقيات  أو The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

بطبيعتها حتقق اإللكترونية التجارة فإن واخلدمات، البضائع في التجارة حترير إلى تسعى

قيود. تخضع ألية ال أنها حيث مفاوضات، احلاجة إلى جوالت دون الهدف هذا
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على التقليدية التجارية مؤسسات األعمال أقدر من اإللكترونية التجارة شركات

بشكل أمامهم التسوق خيارات وإتاحة رغباتهم، وتلبية عمالئها، احتياجات تفهم 

معرفة ميكنه فالعميل العمالء، عالية لدى نسبة رضاء يحقق ذاته حد وهذا في واسع،

واملفاضلة منها، صنف وميزات كل وأسعارها، واخلدمات وأصناف البضائع مواصفات

وخياراته. لرغبته من حيث مدى تلبيته املنتج وتقييم بينها،

»eóÿGh …QÉéàdG ôjƒ£àdG

وتسويقية، مالية إدارة واستراتيجيات تقنية، حتتية بنى من تتطلبه مبا التجارة اإللكترونية

في واخلدمية التجارية املؤسسات أداء  لتطوير الفرصة تتيح  واتصاالت، عالقات وإدارة

وكفاءة تقييم واقعها، ميدان في للمؤسسات كبرى خدمة تقدم امليادين، وهي مختلف

اإلداري. وبرامج التأهيل التقنية، التحتية بنيتها وسالمة وفعالية موظفيها،

الستخدام ومحسنة جديدة أساليب عن البحث يحفز اإللكترونية التجارة أن منو كما

تزدهر جديدة أعمال أساليب هناك األثناء، هذه والشيكات اإللكترونية، وفي القسائم

شركات تبيع املثال، سبيل فعلى قبل.  من الواقع في  ممكنة تكن لم اإلنترنت على 

بواسطة الشبكة عبر الفائض مخزونها مع الشركات التعامل في متخصصة عديدة

بني املزادات أن (Forrester Research) لألبحاث» «فورستر شركة وتتنبأ اإلنترنت. مزادات

الواحد.  العام في أمريكي دوالر مليار ٧٫٣ تتعدى مبيعات حتقق عبر اإلنترنت الشركات

ففي احملدود، السعر على تأثيرها هو اإلنترنت يتعلق مبزادات أهمية فيما األكثر والشيء

أو البضاعة فسعر مبفرده، السعر يحدد أن  املوزع أو املنتج يستطيع ال املزايدة، بيئة

أن على الدراسات وتؤكد  السوق. في املسجل الطلب بحسب  فقط يتحدد اخلدمة 

الشركة مسألة أقسام جميع في اإللكترونية التجارة ملفهوم  الدعم على احلصول

الكادر اإلداري تثقيف خالل من على مثل هذا الدعم احلصول وميكن األهمية. غاية في

متثيل يتسنى املبيعات، حتى ومسؤولي واملالية، املعلومات، وتقنية  التسويق، ومدراء

اإللكترونية. التجارة بشأن تؤخذ التي القرارات على الشركة في القطاعات جميع
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:(٤١) مايلي اإللكترونية التجارة من على احلكومات العائدة تشمل الفوائد

(تقدمي عليها احلصول مدة على وقصراً واخلدمات املتطلبات حيازة تكاليف في خفضاً ˚

باملطلوبات). االستيفاء سرعة ميكن املناقصات والطروحات والعطاءات تتم بسرعة، مما

من أقل اإللكترونية  الشركة تشغيل (تكاليف واخلدمات للبضائع أقل أسعاراً ˚

التقليدية). الشركة

اجليدين. قائمة املوردين التوسع في ˚

املشتري. إنتاج زيادة ˚

أفضل. إدارية معلومات ˚

مسجلة والطلبات الكميات (كل العهد جرد في للتحكم أفضل طريقة ˚

اخلدمات). أو على املقتنيات حتصل التي واألقسام املصادر، ذلك في مبا إلكترونياً،

IÒ¨°üdG ∫ÉªYC’G

تلك ممارسة بداية إن إذ  الصغيرة؛ األعمال أصحاب على تأثير اإللكترونية للتجارة

إلى أدى األمريكية، املتحدة الواليات في القرن املاضي التاسع من العقد في التجارة

من أكثر إلى احلاسوب أجهزة يستخدمون الذين الصغيرة الشركات أصحاب عدد زيادة

اإلنترنت  دخلت على التي األعمال الصغيرة شركات نسبة كما أن شركة. مليون ٤٫٥

نسبة وضعت بينما ١٩٩٦م، عام ٪٢١٫٥ بينما كانت النسبة ٪٤١٫٢ كانت ١٩٩٨م عام

النتيجة وكانت العشرين. بنهاية القرن على الوب مواقع الصغرى الشركات من ٪٣٥

اإللكترونية  التجارة من دوالر مليار ٣٫٥ يبلغ ريع على حصلت الصغرى الشركات أن

التجارة ثلث إلى الصغرى الشركات معامالت وصلت ٢٠٠٠م عام وبنهاية ١٩٩٧م، عام

من الدخل يتراوح الوقت، ذلك من عقد قرابة وبعد بني مؤسسات األعمال. اإللكترونية

دوالر(٤٢). مليار ٢٥ و ٣٠٠ بني اإللكترونية التجارة
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بأنشطة مقارنة التكلفة انخفاض هو اإللكترونية التجارة أنشطة مييز ما أهم

أو أومخازن معارض أو  متاجر إلى حتتاج  ال إنها إذ كبير، حد  إلى التقليدية التجارة

وعرض بنشاط الشركة للتعريف اإلنترنت على موقع وضع يكفي إذ تسويق مجمعات

يكفي بالشركة، إذ العاملني عدد خفض أيضاً إلى ذلك يؤدي كما ومزاياها، منتجاتها

اإللكترونية وخدمة التجارة على أنشطة لإلشراف الواحدة اليد أصابع يتعدى عدد ال

العمالء(٤٣).

ácô°ûdG á£°ûfC’ ÊhÎµdEG πé°S ôaGƒJ

عمليات لكل إلكتروني سجل وجود ميزة للشركة اإللكترونية أنشطة التجارة تتيح

ألنه اخلطأ، وذلك يحتمل ال دقيق نحو على العمالء بيع وشراء وأسماء الشركة من

االستعانة وجهد  ووقت تكلفة يوفر مما باحلاسوب،  التسجيل  تقنية على يعتمد

العاملني من  كبير عدد  ووجود  للمواد، استهالك من تتطلبه مبا الورقية باألنشطة

تسجيل البيانات. في للخطأ األكبر واالحتمال

≥jƒ°ùàdG »`a ÈcCG á«dÉ©a

ملنتجاتها أفضل تسويق حتقيق اإلنترنت على موقعها خالل من تستطيع الشركة

العالم، مستوى على من املستهلكني عدد هائل الوصول إلى من خالل وأكثر فعالية

ساعات  من ساعة أية في املستهلكني طلبات تلقي ميكنها إذ يومياً، ساعة ٢٤ وملدة

التجار أو املستهلكني اقتراحات تلقي أيضاً ميكن كما احلال. في عليها والرد النهار أو الليل

الشركة تستطيع كما عيوب بها، أية وتالفي الشركة منتجات حتسني على والعمل

الكيميائي إذا كان تركيبه حتى أو استخدامه، وكيفية املنتج تفاصيل كافة شرح أيضا

مباشرة. على الهواء دليل املستخدم أو وضع كيميائية، مادة
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دراسة لها يتيح املنافسة، مما الشركات وأسعار منتجات على التعرف ميكن للشركة
على نصيب وافر النجاح واحلصول حتقيق أجل من تنافسية أكثر أسعار ووضع السوق
أجل من تعمل فيه الذي اال جديدة في أفكار التعرف على ميكنها كما العمالء، من

املنافسة. مستوى والبقاء على وحتسني املنتج االبتكار من املزيد

AÉcô°ûdG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y IQó≤dG

البريد خالل من  عمالئها أو بشركائها أسهل نحو على االتصال للشركة ميكن 
الوقوف يؤدي إلى مما اإلنترنت، على برامج التخاطب عبر الفورية أو الرسائل اإللكتروني،

اجلمهور. مع املستمر التواصل وحتقيق املتنوعة، األسواق احتياجات على

èàæŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ádƒ¡°S

انتظار، أو تزاحم دون وقت أي في منتجاتها على احلصول الشركة يستطيع عمالء
بإرسال الشركة الشراء، وتقوم طلب إرسال ميكن املفاتيح لوحة على الضغط ولكن مبجرد

اإللكتروني. الدفع وسائل إحدى ثمنه، عبر العميل بدفع قيام فور في احلال املنتج

øjOQƒŸG ≈∏Y IóFÉ©dG óFGƒØdG

ما يلي: اإللكترونية التجارة من املوردين على العائدة الفوائد تشمل

ال تصنع أو ال البضائع (بعض السوق في وبيعها البضائع إنتاج الوقت بني تقليل ˚

واألفالم). األغاني مثل تسجيالت عليها، وجود الطلب قبل تشتري باجلملة

تكاليفه. خفض مع املنتج جودة حتسني ˚

الدفع. عملية حتسني ˚

الزبائن. عدد في التوسع ˚

ábƒÑ°ùe ÒZ ájQÉŒ ¢Uôa

األعمال من النمط هذا استغالل أمام فرص الطريق  اإللكترونية التجارة تفسح

أموال برؤوس مشاريع وإلنشاء بلوغها، التقليدية التجارة تتيح ال قد أسواق لبلوغ

والشابات الشباب بني خاصة العربية، البيئة في تناسب فرص االستثمار قد صغيرة

مباشرة. اجلامعة من التخرج عقب
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الناجحة اإللكترونية التجارة أسس
اإللكترونية التجارة في والنجاح اخلطر اإللكترونية    ˚  عوامل التجارة ˚  متطلبات



٣٢

كـة
يالممل

تف
لالخـريجـا

عمـ
ص

كتـرونيـةوفـر
التجــارةاإلل



٣٣

كتـرونيـةالنـاجحـة
سالتجــارةاإلل

سـ
ي..أ

لالثـانـ
صـ

الفـ

٣٣

اإللكترونية التجارة متطلبات

توفر بد من ال فإنه أي مجتمع، في متاحة اإلنترنت شبكة عبر التجارة لكي تصبح

لتحقيقها(١٩).  املتطلبات الالزمة وكذلك لها، املناسبة البيئة

á«àëàdG á«æÑdG

التعامالت وعقد اإللكترونية للتجارة الداعمة املكونات التحتية البنى تشمل

املعلومات تقنية قطاع البنية مكونات هذه  أبرز ومن  اإلنترنت.  شبكة التجارية عبر

االتصاالت وأجهزة والالسلكي السلكي االتصال  شبكات  وتشمل واالتصاالت،

التطبيقات وبرامج اآللية احلواسب وكذلك ومتنقلة، ثابتة وهواتف فاكس من

في األعمال والتجارة املستخدم البشري املال ورأس الفنية، الدعم وخدمات والتشغيل،

توفر املكونات املعلومات. فهذه لتقنية املنتجة توفر القطاعات إلى إضافة اإللكترونية،

البيئة وتهيئ اإلنترنت استخدام انتشار على تساعد التي اإللكترونية التحتية البيئة

الدخول للتجارة في رئيساً عامالً اإلنترنت انتشار ويعتبر اإللكترونية. للتجارة املناسبة

خالله من الذي تتم اإللكتروني السوق أو القناة اإللكترونية مبثابة ألنها اإللكترونية،

أساسية، عناصر توفر على يعتمد أن انتشار اإلنترنت كما التجارية. والتبادالت املعامالت

املضيفة، وإمكانية واحلاسبات والهواتف الشخصية اآللي احلاسب أجهزة توفر منها

واملستخدمني واملشتركني  املستخدمني  عدد معرفة خالل من اإلنترنت إلى الدخول

احملتملني لإلنترنت.

áª¶fC’Gh äÉ©jô°ûàdG

شبكة عبر التجارة طبيعة مع تتالءم التي والقواعد والقوانني التشريعات متثل

وحماية اإللكترونية التجارة والتنظيمي الذي يضمن استمرار القانوني اإلطار اإلنترنت

القانونية األدوات بإيجاد القانوني اإلطار هذا كما يتكفل فيها. املتعاملة األطراف حقوق

أو عبر اإلنترنت شبكة عبر التعاقد وسائل مثل اإللكترونية، والتعامالت التي تتناسب
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سواء اإللكترونية، النزاعات التجارية وفض لذلك، الالزمة والشروط اإللكتروني، البريد

وسائل مع التعامل مختلفة، وكذلك دول أطراف في بني كانت أم اتمع داخل في كانت

التشريعات هذه أيضاً وتشمل اإلنترنت. شبكة عبر جتارياً املتنازعة لألطراف اإلثبات

الضرر مفهوم وحتديد اإللكترونية واجلرائم الفكرية، امللكية بحقوق القضايا املتعلقة

صيغة وما هي اإللكترونية التوقيعات مع والتعامل تلك اجلرائم، عن الناجم واإلتالف

إلكترونياً. والقبول اإليجاب

طبقة مستوى على جتري مباشرة، غير أو مباشرة كانت سواء اإللكترونية، التجارة

من أنشطة نطاق أي أنها تتضمن كما التحتية احلقيقية، فوق البنية طبقات عدة أو

مثل املستخدمني، من مجموعة أو محدد زبون ومطالب مبتطلبات خاصة فريدة

والتجارة اإلنترنت فإن وبهذا املباشرة. املعلومات ومصادر املباشرة، األعمال أنشطة

األعمال مجال في جديدة جلية حتديات عن متخضت قد عنها املنبثقة اإللكترونية

سبب كان رمبا وهذا التقليدية، األعمال مناذج حتدت كم» «الدوت والقانون، فشركات

القانونية األطر مباشرة غير أو تتحدى بصورة مباشرة اإللكترونية والتجارة انهيارها.

بدأت كما أوروبا، في تداعيات هذا التحدي نشأتها، وقد ظهرت أماكن في والتنظيمية

العالم(٤٤). من مناطق أخرى في تتجلى

إجراء على  تؤثر احمللية والتنظيمات بالسياسة تتعلق قضايا هناك أن شك وال

الفريدة املتميزة قضاياه بذاته له منفرد اقتصاد أو فكل دولة اإلنترنت، على العمليات

على تؤثر القانونية األطر أن كما العامة. لألمور اخلاصة والنظرة والثقافة القوانني في

االستفادة مدى  وعلى أدائها، طريقة وعلى لإلنترنت،  واملستقبلي احلالي  االستخدام

التعامل على تسري الواقع عالم في القوانني أن أي  اإللكترونية،  التجارة  في منها

السياق. هذا في قوانني تستجد هناك أن كما اإلنترنت، على املباشر

التأثير عن ناجم املستحدثة القضايا بهذه واملشرعني األعمال واهتمام مؤسسات

باألعمال املتعلقة املعامالت إجراء أي املتعلقة بالتجارة اإللكترونية، اجلوانب كل على
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القضايا تستشري وتلك التشغيل. وتكاليف املستهلكني على وكذلك التأثير مباشرة،

الزبائن. اإلنترنت، والوعي االجتماعي، ومطالب استخدام تفجر مع

القطاع كاهل على يقع غالبيته فإن فني، التحديات لتلك احلل من جزء وبينما كان

بحيث احمللي، والعاملي املستوى الوطني على خاصة بعضه تشريعات ويتضمن اخلاص،

عوائق. دون واستخدامها اإللكترونية التجارة تطوير مواصلة ميكن

تشمل: قانونية تداعيات عاملية ولها صبغة ذات اإللكترونية التجارة وقضايا

والتوثيق. اإلمضاء املثال سبيل املستخدمني، على هوية من التأكد التحقق يتضمن التحقق: ˚

اخلصوصية، البيانات استخدام من األشخاص البيانات: حماية اخلصوصية وحماية ˚

وغيره. والعنوان االسم تشمل التي الشخصية، تلك البيانات وحرية حركة

املوقع والبضاعة في ذلك محتوى مبا القانونية، غير التصرفات عن املسؤولية ˚

التي تباع.

احلاسوب. جرائم ˚
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االتصاالت، مصدر من التحقق تشمل: التحقق لعملية املشروعة االستخدامات

بالتحقق، املتعلقة أما القضايا نفسها. البيانات بهدف حماية البيانات حامل وتوثيق

االعتراف وتنوع والتبعات، واملسؤولية التعاوني، التعرف والتشغيل التآزر بني فتشمل

وطني. مورد أو عمل مؤسسة ألية املتاحة والفرصة املباشر، بالتحقق القانوني

äÉfÉ«ÑdG ájÉªMh á«°Uƒ°üÿG

مواقع من البيانات جمع الشخص، مثل إلى البيانات تشير ونقل واستخدام جمع

توفرت التي غير تلك ألغراض واستخدامها واملوظفني، واملستخدمني الزبائن عن الوب

نقل أو آخر، لطرف آخرين أو الزبائن أو الشركة بواسطة ونقلها أجلها، من البيانات
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من واملستخدمني واملستهلكني على الشركات تأثير سلبي له ثالثة، لدولة املعلومات

املرسي فتشمل: املشكلة لهذه احللول أما واملوظفني. الزبائن، وخدمات التسويق، حيث

الطرفني. األسس املتفق عليها بني اتباع وهو اآلمن،

ájô°ûÑdG QOGƒµdG ôaƒJ

مجتمع، أي في اإللكترونية التجارة جناح مقومات أحد املالئمة البشرية الكوادر وفرة

وشبكات املعلومات تقنية قطاع في املتخصصني البشرية  الكوادر هذه وتشمل

ناحية ومن اإلنترنت. عبر بالتجارة العالقة ذات التطبيقية والبرامج االتصال واإلنترنت

أي (E-Readiness) اإللكتروني باالستعداد يسمى ما اإللكترونية التجارة تتطلب أخرى

اإلنترنت. شبكة عبر استخدام وممارسة التجارة الرغبة في لدية والذي القادر، اتمع

األنظمة نوعية تطوير خالل من مجتمع ألي  اإللكتروني االستعداد  معدل ويرتفع

مجتمعاً يصبح حتى منها، لالستفادة اتمع ألفراد الفرص دائرة التعليمية وتوسيع

التعليمية واملعاهد للمؤسسات الفرص توفير إلى باإلضافة تقنية، معرفة وثقافة ذا

مع التعليمية املناهج وتكييف واالتصاالت، املعلومات تقنية الستخدام  واملدارس 

التقنية. املعارف
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الشركة تزوده ملا وفقاً الطلب حتدد رسالة إرسال اإللكترونية التجارة عملية تتضمن

تقوم ثم الوصول، بإعالم الشركة  تستجب عندئذ مواصفات.  من موقعها على

الطلب. لتنفيذ الالزمة باإلجراءات

املراسالت عملية تتم أن يجب عليها، يعتمد بصورة التعامل عملية جتري وحتى

يؤجلون اتخاذ وقد املوقع في املكوث يطيلون بعض الزبائن أن غير مضمونة؛ بطريقة

فيه تتوقف زمني وضع حد التجار إلى بعض يلجأ لهذا عن يوم. النهائي ملا يزيد القرار

الشركة من إعالم إرسال قبل يأزف احملدد الزمن ولكن الطلب، يرسل وأحياناً العملية.
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األحيان، من كثير في بل طلبه، لتلبية الالزمة اإلجراءات الرسالة واتخاذ للزبون بوصول

رغبته بتلبية فينتهي طلبه، الزبون يكرر  للمستهلك،  مهماً الطلب كان لو خاصة

باإلجراءات يقوم  الذي البرنامج يلغي ورمبا البضاعة،  من نسختني ثمن ودفع مرتني

ليحول البرنامج تصميم في يكمن احلل رمبا موعده. في الذي لم يكتمل الطلب تلقائياً

اخلطأ(٤٥). هذا مثل دون

باالستجابة تقوم التي البرامج على فيجب التجارية، العملية ألمان بالنسبة أما

يجب سابقاً زبوناً كان  فإذا مصداقيته، من للتأكد الزبون، هوية عن  التحري تلقائياً

اإللكتروني التوقيع ورمبا كان القدمية، املعلومات تطابق اجلديدة املعلومات أن من التحقق

إجراءات استيفاء في أو الشراء طلب في سواء خطأ أي حدوث حالة في ضرورياً، أما

باخلطأ. الزبون إخطار فيلزم الطلب

على يحتوي موحد موقع في بالشراكة اإللكترونية التجارة شركات بعض تقوم قد

حسب أو فيه، تتعامل الذي النشاط حسب مصنفة تكون التي الشركات من العديد

العادة وفي اجلغرافي. التوزيع حسب أو التصدير، أو االستيراد، والشراء، أو البيع عروض

القفزات. املتعددة بالرسائل يعرف إنترنت، فيما شبكات عدة عبر الرسائل تنتقل
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غير ومواقع مجانية مواقع  إلى اإللكترونية بالتجارة تقوم  التي املواقع تنقسم

والبيع والشراء واحلصول البضائع عن اإلعالن تقدمي خدمة في األولى حيث يتم مجانية،

احلصول يتم ال الثانية بينما في مادي، مقابل دون املوقع وخدمات كافة معلومات على

شهري أو اشتراك صورة على مقابل مادي دفع خالل من منها إال أو جزء اخلدمة على

ذلك. أو غير سنوي،

خالل املادي من العائد من به بأس ال قدر على حتصل اانية املواقع أن بالذكر واجلدير

اانية اإلعالنات عن تختلف والتي اخلاصة، املواصفات املدفوعة الثمن ذات اإلعالنات نشر

املستخدمة(٤٣). العرض واأللوان وطريقة واحلجم املكان حيث من بالبضائع، اخلاصة
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اإللكترونية التجارة في والنجاح اخلطر عوامل
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يلي: ما التجارة اإللكترونية التي تواجه ااطر من أهم

اإللكتروني، االقتصاد اطر الكاملة للصورة الشركات من كبير عدد إدراك عدم ˚

اإلنترنت. على الصفقات إجراء مخاطر ملواجهة استعدادها وعدم

تكون بحيث عريضة، (Bandwidth) حزمة ذات معلوماتية شبكات وجود عدم ˚

الوقت بنفس والنص الصورة والصوت نقل معلومات تستطيع ومستقرة سريعة

وتشعبها، فإنها اإلنترنت شبكة من اتساع الرغم على عاليتني، وجودة وبسرعة

في الهائل الكم مع يتناسب نحو على لالتصاالت احليز الكافي إلى تزال تفتقر ال

خاللها. من تتم التي التجارية األنشطة

املعلومات شبكات وحماية اإللكتروني، للتوقيع وآمنة عملية طرق وجود  عدم ˚

احلاسوب قراصنة هجمات من اإللكترونية التجارة مبواقع اخلاصة اإلنترنت ومواقع

ذلك في املعلومات املوجودة، مبا وسرقة والتجسس، التزوير ومحاوالت واإلنترنت،

وإرسال اإللكترونية، التجارة بزبائن اخلاصة واالئتمان االعتماد بطاقات أرقام

عمل وقد تعطل أضراراً فادحة، تسبب قد التي اإللكترونية أو الديدان الفيروسات

تغيير أو تدميرها، أو هذه املواقع، تخريب ميكن كذلك الشبكات، على هذه املواقع

بها. املوجودة محو البيانات أو العمل، تعطيلها عن أو محتوياتها،

عن احلالية القوانني بعجز  تقترن اإللكترونية التجارة مواقع تعطل إمكانية ˚

بطاقات أرقام سرقة برمجيات متنع ابتكار إلى احلاجة القراصنة. وتؤكد مالحقة

من تشريعات جديدة سن جانب إلى هذا تعطيلها، أو اقتحام املواقع، أو االئتمان،

احلاسوب. قراصنة عقوبة تغليظ أجل

التجارة مواقع إدارة  في املستخدمة البرمجيات في والسريع  املستمر التغير  ˚

بعض في باهظة تكلفة تتطلب مستمرة، حتديث عملية يتطلب مما اإللكترونية،
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بعض تطبيقات مع اإللكترونية التجارة برامج بعض توافق عدم كذلك األحيان.

بعض فإن البيانات، تطبيقات  في مستمراً وابتكاراً تقدماً هناك  ألن البيانات،

األمر اإللكترونية، التجارة في املستخدمة البرامج مع ال يتوافق التطبيقات هذه

التطبيقات. هذه االستفادة من يؤدي إلى عدم الذي

عبر االتصاالت أمن وضعف املالئمة التشريعات التجاري وغياب الغش انتشار ˚

في اإللكترونية التجارة منو تعطل التي العراقيل من يعتبر  والذي اإلنترنت،

املنطقة العربية.

تعامالت أغلب جعل في بارزاً دوراً تلعب العربي باتمع عوامل ثقافية خاصة توجد ˚

واألفراد. الشركات وليس بني الشركات تتم بني اإللكترونية التجارة
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لنظام تبنيها اإلفالس، نتيجة إلكترونية من جتارة شركة تنجو األحيان، من في كثير

موقعها، تصميم حسن ونتيجة معها، املعامالت وتأمني التنظيم، محكم أعمال 

النجاح(٨): عوامل ومن فقط، مبنتجاتها وليس

بضائع. أو خلدمة طلباتهم لتعبئة للمستهلكني وآمنة  سهلة طريقة توفير  ˚

٪٩٠ ومتثل على اإلنترنت، للدفع أكثر الطرق إقباالً االئتمان هي بطاقة واستخدام

إلى املستهلك من وتنتقل البطاقة أرقام  تدون  حيث املشتريات، من مدفوعات

.(Authorize.net) أوثوريز.نت مثل وآمنة، مستقلة دفع بوابات خالل من البائع

اآلمن، التوقف تقنية باستخدام والثقة األمان تعزيز ميكن والثقة: األمان توفير ˚

.(Firewalls) النارية املعلومات، واحلواجز وتشفير

أن أي العميل، مع عن العالقة الزوايا كل شاملة ومكتملة تغطي توفير صورة ˚

الصورة الشركة التجارية، واملوردين، والشركاء نفس في العاملني كل لدى يكون

املتناهية. الرعاية بفكرة يرحبون ال قد بعض الزبائن غير أن الزبون، عن الكاملة
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للنجاح األساسي العامل  هذا أن (لو التجارية لألعمال جتارياً سليم منوذج وضع  ˚

دوت.كم شركات لم تكن فرمبا إرشادي، دليل أو ٢٠٠٠م عام مدرسي كتاب في وضع

أفلست). قد

احملورية؛ القدرات من محدود عدد تركز على للقيمة إلكترونية سلسلة هندسة ˚

متخصصة أو إما تبدو قد التجارية (احملالت واحدة وقفة في التسوق نقيض على

الهندسي). تنسيقها وفق عامة

مع تغير ذلك احلرف منه والبقاء على بالقرب حرف التقنية القاطع، أو على العمل ˚

التقنية). تغير مع ال تتغير التجارة أسس إدراك أن (مع التقنية

فوراً تستجيب بحيث احلركة وخفة والنشاط اليقظة لديها من إقامة منظمة ˚

االجتماعية أو الطبيعية. أو االقتصادية البيئة في للمتغيرات

الثابتة والرسوم املبهجة، األلوان استخدام الوب: على جذاب موقع توفير ˚

ونسبة الواضحة. واحلروف واستخداماته، للمنتج اجلذابة والصور واملتحركة،

جانب املزيد إلى هذا هذا املضمار. في قد تساعد الصفحة على األبيض الفراغ

املستهلكني. واحتياجات أذواق مع تتواءم لكي تطوير املواقع من

(Re-engineering) الهندسة إعادة خالل تقنيات من رمبا األعمال انسياب إجراءات ˚

واملعلومات.

مثل الروتينية، املهام ببعض يقوم أن التجارة اإللكترونية مورد احلال على وبطبيعة

مع والتعامل عليها، يعتمد بسبل والشحن وتوفرها، املنتجات، عن املصداقية توخي

اإلنترنت، لبيئة الفريدة املواصفات من ولعل وسرعة. وحزم صدر بسعة الزبائن شكوى

احلصول مما ميكن أكثر البائع عن معلومات على على احلصول القدرة لديهم أن األفراد

الناجحة(٨). التقليدية الشركات بيئة في عليها
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خبرة للعميل توفر أن النجاح إلى الساعية اإللكترونية التجارة منظمات على إن

وهذا يتطلب(٣): معها، يتعامل مرة كل في مجزية وبهيجة

العمالء يجتذب إنتاج خط أو منتج تقدمي للموردين ميكن للعميل: تقدمي قيمة ˚

اإللكترونية. غير التجارة في كما تنافسي بسعر املرتقبني

املعاملة في باالستجابة والود تتميز فريدة، شراء جتربة تقدمي وأداء: توفير خدمة ˚

للمستهلك.

كوبونات يشمل قد للمبيعات الترويج إن الكرة: ويعاود ليشتري للعميل حافز تقدمي ˚

اجلانب، هذا في عامة. السعر في تخفيضات أو خاص، عرض أخرى، لبضائع تخفيض

بالبائع. اإلعالنات املتصلة وبرامج الوب مواقع ربط من االستفادة ميكن

مالئمة معينة مشتريات  اقتراح أو شخصية،  عروض تقدمي إن االهتمام: ˚

التجارية، الشركة موقع على بالعميل خاصة صفحة إنشاء أو الزبون، ملتطلبات

البيع عمليات في هو احلال ما مثل بشر، مع التعامل وجهاً لوجه عن تعوض

التقليدية. والشراء

استخدام أو التعليق، إلى العميل دعوة بروح اجلماعة: أو باالنتماء الشعور توفير ˚

برنامج (أو النقاش، وتفعيل برنامج الوالء ولوحات ،(Chat Rooms) الدردشة غرف

األلفة).

الفلسفة، هذه اإللكتروني التجزئة بائع يتبني للعميل: الكاملة اخلبرة  ملكية ˚

أن ممكن خبرة شاملة، خبرة من جزء أنه على العميل مع اتصال أي مع بالتعامل

يبيعه. رديفاً للصنف الذي تصبح

استخدامه العميل على يسهل موقع إنشاء نفسه: يساعد بأن للعميل السماح ˚

مساعد. الشراء دون على واحلرية ويوفر القدرة معونة، دون
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اإللكتروني التجزئة لبائع ميكن عملهم كمستهلكني: في أداء العميل مساعدة ˚

على القدرة توفير طريق عن للمستهلك العون تقدمي املباشر  التسوق ولدليل

للبائع ميكن املثال سبيل على البحث. على اجليدة والقدرة البضائع املقارنة بني

أمان املشتريات، عن ومالحظات واألجزاء املكونات معلومات عن توفير اإللكتروني

صحيحة. إرشادات من بها يتعلق وما

á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ä’Éµ°TEG

من البضائع واخلدمات توفير في العاملون يواجهها اإلشكاالت من العديد هناك

وضع في  املمارسة حسن بأصول التزامهم رغم  اإللكترونية التجارة  وسائل خالل

تلك اإلشكاالت: وتتضمن مصادر أعمالهم(٨). ملزاولة مثالية استراتيجية

الفشل ميكن الواقع، وفي يتسوقون. وكيف يشترون العمالء: ملاذا عن فهم العجز ˚

العمالء، عادات وبائعوه  منتجوه يفهم لم إذا عالية، قيمة له  منتج بيع في

املشكلة تلك من تخفف أن اإللكترونية التجارة مبقدور إن ودوافعه. وتوقعاته، 

مثل التجارة في ذلك مثلها للسوق، ومركزة مسبقة املتوقعة بالقيام بدراسة

التقليدية بالتجزئة.

وجيد منوذج عملي وضع لفرد املمكن من التنافسي: الوضع إدراك في اإلخفاق ˚

ملنافس العزمية  يفتقد لكنه مثالً، اإلنترنت، على بالتجزئة كتب بيع ملشروع

الشهيرة. (Amazon.com) أمازون.كم

املنافسني، سيكون موقف مبا التنبؤ أي البيئة: فعل برد التكهن عن املقدرة عدم ˚

يقدمونه هل سيدعمون ما أفضل، وب مواقع أو سيقدمون أنواعاً منافسة وهل

هل منافس؟ على موقع هل سيحاولون الهجوم بخدمات إضافية؟ خدمات من

املنافسني، دراسة  إن احلكومة؟ موقف سيكون وماذا أسعار، حرب ستنشب

في احلال هو كما احملمودة، غير التداعيات من يخفف قد واألسواق والصناعات

السلع غير اإللكترونية. جتارة
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الشركة، في  العاملني  لقدرة الواقعي التقدير عدم املوارد: تقدير في املبالغة ˚

وفشل االستراتيجية، اخلطة تنفيذ على والعمليات وبرامج احلاسوب، واملعدات،

واإلدارة. املوظفني مهارات توفير اإللكترونية بالتجزئة في التجارة على القائمني

العاملني. تدريب للموارد، مع تخطيطاً شامالً تتطلب القضايا تلك

رئيس ومرؤوس من القائمة اإلدارية الهرمية العالقات أن لو في التنسيق: اإلخفاق ˚

قد ومرن، مسؤول، واحد، مستوى على نظام إلى التوجه املمكن ال تكفي، فمن

تنسيق. إلى يحتاج ال يحتاج أو

في فشل إلى يؤدي عادة ما هذا العليا: اإلدارة من التزام احلصول على الفشل في ˚

املهم إدماج من فإنه إلمتام املهمة. ولهذا الشركة موارد كافية من على احلصول

البداية. من اإللكترونية التجارة مشروع في اإلدارة العليا

عن يفصحوا لم اططني أن  لو العاملني: التزام على احلصول في  الفشل  ˚

للعاملني، الكاملة الصورة توضيح في فشلوا أو للعاملني، بوضوح استراتيجيتهم

األمر. في يساعد قد االستراتيجية لتبني للعاملني احلوافز التدريب ووضع فإن

وماالً كبيراً وقتاً يتطلب قد إلكترونية جتارة إنشاء إن  الوقت: تقدير في اخلطأ  ˚

ارتفاع إلى  يؤدي قد املهام وترتيب التوقيت إدراك عن الغفلة فإن ولهذا هائالً،

حدتها من التخفيف ميكن اإلشكالية هذه املقدرة. امليزانية فوق التكاليف

يتأخر رمبا األرباح حتقيق أن إدراك املشاريع، مع تخطيط  آليات بعض باستخدام

السوق. من حصة على الشركة حتصل حتى

األولي التخطيط بعد الطريق مواصلة في التراخي إن اخلطة: تنفيذ عدم ˚

يسبب املرسومة قد باخلطط مقارنة العمل في التقدم متابعة عن والتقاعس

اآلليات الشائعة، استخدام ميكن املشاكل، تلك مثل ولتالفي املشاكل. من العديد

اخلطة جتاوز عند واجلوائز للغرامات نظام ووضع الطريق، معالم على مثل وضع

بها. وااللتزام
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خاصة املنظمة، للجرمية جماعات عدة أدركت لقد منظمة: جرمية فريسة الوقوع ˚

كمصدر مستقبل من اإللكترونية للتجارة ما األمريكية، املتحدة الواليات في 

اثنتني: من طريقة باتباع اجلرمية منظمات تقوم وعليه ينضب. ال ريعاً يدر جديد

أو (phishing) اإللكتروني التصيد أسلوب استخدام  مثل الهوية، سرقة -

مرتفعة بضائع طلب في (Password Harvesting) املرور على كلمات االستيالء

على للحصول بيعها ثم لها،  الدفع مسؤولية برئ  شخص وحتميل الثمن

يستخدم إجرامي نشاط اإللكتروني التصيد وأسلوب باملقابل.  سريع نقد

معلومات على احلصول في االحتيال ويتضمن االجتماعية، الهندسة طرق

شخصية االئتمان، وذلك بانتحال بطاقة وتفاصيل السر كلمة حساسة مثل

رسمي. إلكتروني اتصال أن يبدو ما طريق عن أعمال مؤسسة أو ثقة شخص

الفاكس. أو اللحظية الرسائل أو اإللكتروني البريد طريق عن يتم ما وعادة

على القادرة غير املعطلة احلاسوب أجهزة من شبكة  باستخدام االبتزاز -

التجارة اإللكترونية شركة موقع ضد حمالت موزعة لشن (Zombie) االستجابة

مقابل احلماية.  إتاوة تدفع الشركة (Denial of Service)، حتى اخلدمة إلنكار

è``à`æŸG á``eAÓ``e

بينما عبر اإلنترنت، املباشر للبيع من غيرها مالءمة أكثر اخلدمات املنتجات أو بعض

من العديد (وجهاً لوجه). وهناك التقليدية للتجارة األخرى أنسب واخلدمات البضائع

مثل الرقمية، املنتجات تداول فائقاً في جناحاً حققت والتي كلية، االفتراضية الشركات

والتعليم السينمائية، واألفالم املوسيقي، وتعديلها، واسترجاعها، املعلومات، خزن

من تلك النوعية أمثلة ومن املالية. واملعامالت والتصوير، احلاسوب، واالتصاالت، وبرامج

.(Google) ،(eBay) ،(Paypal) الشركات:

حيث بنجاح، رقمية غير وخدمات بيع منتجات على قادرون االفتراضيون املسوقون

إلى البضائع ترسل وفي العادة الوزن، على للقيمة بنسبة عالية املنتجات تلك تتميز
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مثل معتاد بريد في صندوق توضع أن ميكن التي األغراض أما قاصية. في أماكن زبائن

فشركة االفتراضيني، للمسوقني باخلصوص مالئمة والكتب، فهي املدمجة األقراص

الشركات من واحدة وهي اال، ذلك تاريخياً على  ركزت  (Amazon.com) «أمازون.كم»

كارثة دوت.كم. التي جتاوزت القليلة

ماكينات مثل االستهالكية باملعدات اخلاصة  سواء الغيار، قطع مثل منتجات إن

البضائع من تكون أن ميكن مثل مضخات الطرد املركزي، الصناعية املعدات أو الغسيل،

حيث الغيار خصيصاً، قطع ما يطلبون عادة التجزئة كان بائعو وملا املباشر. للبيع اجليدة

احلالة هذه في اإللكترونية التجارة التجارية، فإن حلول محالتهم في يخزنونها ال أنهم

قطع الغيار. طلب في األخرى الطرق ولكنها تنافس بالتجزئة، البيع محالت تنافس ال

التعرف على على العميل مساعدة الفرص هو الزاوية من هذه في النجاح وأحد عوامل

الغيار(٤). لقطعة واملعتمدة الدقيقة املعلومات

الصغيرة النسبة ذات البضائع فتشمل اإللكترونية تالئم التجارة ال املنتجات التي أما

امللمس، أو النكهة أو الرائحة  مركبات ذات البضائع وكذلك الوزن،  إلى القيمة من

لونها، على احلفاظ يجب التي واملنتجات املقاس، ضبط محاولة تتطلب التي واملنتجات

في واألطعمة اخلضروات في توصيل (Tesco.com) ناجحة شركة «تسكو.كم» أن غير

املالبس جتارة أن كما املعتادة، اجلودة ذات من بضائعها غالبية أن املتحدة، رغم اململكة

األمريكية. املتحدة الواليات في الكبرى التجارية األعمال من اإلنترنت على
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صغيرة أعمال مؤسسات كأصحاب واالتصاالت احلديثة ˚  النساء وتقنيات املعلومات ˚  املرأة
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واالتصاالت احلديثة وتقنيات املعلومات املرأة

اإلنترنت مثل تطبيقات، من عنها متخض وما احلديثة واالتصاالت املعلومات تقنيات إن

فخدمات اإلنترنت العاملي، دفع االقتصاد في املدى بعيد دوراً تلعب اإللكترونية والتجارة

واقتصادية فعالة أنها كما واسعاً، جغرافياً أفقاً وتغطي الناس من كبير عدد إلى وصلت

على الدخول تسهل واالتصاالت احلديثة املعلومات تقنيات أن كما والتكاليف، الوقت في

احلديثة واملعرفة(٤٦-٥٢). التقنية وعمليات التجارية، املعلومات على واحلصول األسواق

الفوائد حول تساؤالت هناك فإن ومنتجاتها، احلديثة املشهودة للتقنيات املزايا هذه مع

من متوازن على قدر النساء حصلت فهل املطرد؛ التقدم من ذلك املرأة قد جتنيها التي

التجارة تفسح وهل احلديثة؟  التقنيات واستغالل اإلنترنت على الدخول على  القدرة

الواعدة العمل فرص هي وما األعمال؟ سوق في للمغامرة املرأة أمام فرصاً اإللكترونية

أن أم احلديثة، واالتصاالت املعلومات تقنيات قطاع في املرأة تستغلها أن ميكن التي

التقنيات؟ تلك استحداث مع سيتكرر العمل فرص في املساواة عدم من السائد النمط

الرقمي؟ االقتصاد في ومساهمتها املرأة شراكة تعوق احلواجز التي هي وما

تلك تثير  احلكومية غير واملنظمات املرأة عن الدفاع  مجموعات من العديد هناك

الشعبية القواعد مستوى على واملتقدمة النامية الدول في وتعمل امللحة األسئلة

وخاصة احتاد عموماً، الدولي اتمع أن كما مجحفة باملرأة(٥٣-٥٩). أوضاعاً تراه لتصحيح ما

التباين قضايا International Telecommunication Union (ITU) يتصدر العاملي االتصاالت

البعد إدخال إلى ويسعى اجلنسني، بني الرقمي للحاجز بالنسبة خاصة والرجل، املرأة بني

واالتصاالت(٦٠-٦١). املعلومات بتقنيات اخلاصة السياسات وضع اجلنسى في

تقنيات كيفية تسخير عن البحث على تركز العاملي على املستوى اجلهود غالبية

في قدراتهن وتعزيز النساء تقدم تساعد على كآلية  احلديثة واالتصاالت املعلومات

جانب إلى العامة، احلياة في والشراكة والصحة، والتدريب، التعليم تتضمن مجاالت

اإللكترونية، في مجال التجارة لهن اقتصادية فرص عن طريق إفساح ذلك اإلنتاج. مجال
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شراكة تعوق التي احلواجز وتخطي العقبات إزاحة جانب إلى النامية الدول في خاصة

الرقمي. االقتصاد في املرأة ومساهمتها

فرصاً يفتح الرقمي االقتصاد أن إدراك هو  جدل من تثيره وما القضية هذه محور

طبيعة اختالف نتيجة الرجل، يواجهه عما تختلف حتديات أمامها يضع كما  للمرأة،

واالتصاالت املعلومات تقنيات املثال، سبيل فعلى واتمع. العائلة في  منهما كل دور

عند والتكلفة الوقت في القصد لهن يتيح األعمال، مما حتابي نساء اإللكترونية والتجارة

يشكلن النساء ألن ذلك احمللية والعاملية؛ األسواق في اجلدد محاوالت تواصلهن بالزبائن

النامية. الدول في الصغر في واملتناهية واملتوسطة الصغيرة غالبية أصحاب األعمال

احلديثة واالتصاالت املعلومات تقنيات أوجدتها التي اجلديدة األعمال فرص إن الواقع، وفي

القوى من كبيراً شطراً يشكلن الالتي النساء أفادت اخلارجي التعاقد خدمات خالل 

الدول النامية(٢٨). املعلومات في تقنية على القائمة األعمال شركات في العاملة

التعليم تلقي يواجهها الرجال في مما أضخم عقبات تواجه املرأة فإن املقابل، وفي

واألعمال. األجنبية واللغات باحلاسوب الدراية مهارات تنمية من ميكنهم الذي والتدريب

غير اإلناث(٢٨). من أكثر الذكور األطفال اإلنفاق على تعليم إلى مييلون اآلباء ذلك ألن

في العالي التعليم أن حيث الوحيد، العائق هي بالضرورة ليست وحدها التكاليف أن

تعليماً الذكور يتلقى أن على حريصون اآلباء فإن هذا ومع مجاني، النامية البالد بعض

في واملعيشة رعاية األسرة مصير اإلناث بينما لعمل مجزي، اال لهم يفسح وتدريباً

النامية الدول من  كثير في احترافها تريد التي للمهنة األنثى اختيار  أن املنزل. كما

بالذكر. مقارنة محدود

يعطي حيث نامية، ودولة دولة متقدمة فيمكن مقارنة التعليم، لعقبة وبالنسبة

في املعلومات تخصص تقنية االنخراط في في اجلنسني التباين بني صورة (٦) شكل

بني توضيح الفارق الفلبني، مع في شكل (٧) احلال باملقابل ويعكس املتحدة(٦٢)، اململكة

واخلريجني. امللتحقني
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ورغم منخفض، الدولتني في املعلومات تقنية مبناهج اإلناث التحاق  أن جند حيث

املتحدة، اململكة في املتاحة الفرص  من بكثير أقل الفلبني  في التوظيف فرص أن

اخلريجات من عالية نسبة توجد ولذا للفلبينيات، أكبر اخلارج في  العمل فرص  فإن

من أقل امللتحقات اإلناث  وبينما عدد واالتصاالت. املعلومات تقنيات في تخصصات

مجال في اخلريجني عدد من أكبر اخلريجات عدد إن إال الفلبني، في الذكور من نظائرهن

ناجمة املنخرطني من اجلنسني وعدد اخلريجني عدد بني الكبيرة الفجوة أن إال احلاسوب.

الطالب. أهالي يتحملها التي التكاليف بسبب التعليم مواصلة عن العجز عن

.IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ègÉæÃ äÉ≤ëà∏ŸGh Ú≤ëà∏ŸG OóY áfQÉ≤e .(6) πµ°T

حيث  احلاسوب، علوم خريجات نسبة في إنخفاض يوجد املتحدة، اململكة وفي  

١٩٩٩/١٩٩٨م عام فانخفضت ١٩٩٤-١٩٩٧م، الفترة في ٪٢٢ حوالي نسبتهن كانت

املعلومات تقنيات اخلريجني في مناهج عدد في انخفاض هناك وعموماً، .(٦٢ ٢١٪(٣١؛ إلى

التقنيات(٦٣-٦٥). تلك في احلرفيني عدد هناك تدهوراً في فإن وبالتالي واالتصاالت،

األصناف في االنخراط في من الذكور أكبر يجدن صعوبة ما عادة فإن اإلناث كذلك

أكشاك واالتصاالت، مثل املعلومات تقنيات  أوجدتها التي  احلرة األعمال  من اجلديدة
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٥٢

اإلنترنت مقاهي أو ،(Cybercafes) احلاسوب عالم مقاهي أو ،(Telekiosks) االتصال

وال العائلة ملكيات في التصرف حق من للرجل ما لديهن ليس ألنه هذا (Internet Cafe)

في على عاتقهن املسؤولية أن تزايد كما املؤسسي. التمويل على احلصول على القدرة

منازلهن خارج التقنيات احلديثة لهن الستخدام املتاح الوقت نافذة من يضيق املنزل

يتطلبه مجال آخر أي في أو اللغات، في أو املعلومات، تقنية في مبهارتهن لالرتقاء أو

املعلومات. اقتصاد

äÉ≤ëà∏ŸGh äÉéjôÿGh Ú≤ëà∏ŸGh Úéjôî∏d IQƒ°U .(7) πµ°T

.ÚÑ∏ØdG »`a ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉ«æ≤J ègÉæÃ

عالية في مهارات تتطلب مجاالت في قليالً من اإلناث يعملن عدداً إن الواقع، وفي

مجاالت في يعملن الالتي املعلومات، وحتى تقنية في أعمال املتخصصة املؤسسات

تتطلب حيث الوالدة، في عملهن بعد االستمرار عليهن دنيا يصعب مهارات تتطلب

األطفال(٢٨). لرعاية أعمالهن ترك والتقاليد األعراف منهم

صغيرة أعمال مؤسسات كأصحاب النساء

في الصغيرة األعمال مؤسسات ألصحاب جذابة فرصاً تقدم اإللكترونية التجارة إن

التجزئة، جتارة أو واملستهلكني األعمال مؤسسات بني التجارة في النامية خاصة الدول
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غامرت رقمية فرص عن ذكرها ميكن أمثلة عدة وهناك نساء. منها كثيراً التي ميتلك

ومراكش، في السنغال االتصال مناذجها مراكز بني من أعمال مبتكرات، سيدات فيها

وماليزيا. تايالند في اإلنترنت  وأكشاك اإلنترنت ومقاهي  غانا، في الهاتف ومحل

النماذج أروع من يعتبر الذي بنجالديش، في (Grameen) جرامني بالذكر هاتف ويختص

لشراء النساء جرامني بنك ميول حيث مجازفات، أعمال متلكه سيدات لعمل الناجحة

متفق على ربح بناء احمللية، األسواق في أو محالتهن خدماته في جوال وتوفير هاتف

تليكوم(٢٨). شركة جرامني مع عليه

طرحها ميكن التي اليدوية األشغال من العديد خدمات الهاتف، هناك جانب إلى

تلك حتتاجه ملا بالنسبة العمل صاحبة تواجه قد التي الصعوبات رغم األسواق، في

العديد وهناك التوريد والتسليم. نظم جانب إلى واإلدارة، التسويق مهارات من السلع

آسيا، جنوب  في املستهلكني، اإللكترونية مع التجارة بخصوص النجاح قصص من

األوسط. والشرق وأفريقيا، الالتينية، وأمريكا

العالم: حول النساء بها تقوم التي للتجارة اإللكترونية قصص النجاح ومن

االستغناء الكتروني  سوق  وهو (India Shop) «إندياشوب» استطاع الهند، في ˚

مببلغ بنفسها حاكته حرير ساري باعت امرأة حيث الساري؛ بيع في الوسطاء عن

للفرد. الدخل السنوي متوسط يزيد عن سعر وهو $١٫١٠٠

من بيوت سيدات تضم التي (Tortasperu) «تورتاسبيرو» شبكة قامت بيرو، في ˚

به تتباهى منوذجاً  وأصبحت اإلنترنت، على تباع حلوى بإعداد بيرو أرجاء جميع

ببعض بالدهن يزودن بينما أطفالهن، برعاية يقمن منازلهن في لسيدات البالد

عملة صعبة. حاجة ماسة إليه من هن في ما

حبشية مالبس اإلنترنت على النساء فيه تبيع هدايا محل احلبشة، افتتح في ˚

تصنيعهن. وأطعمة وبهارات من وطنية

٥٣
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أشغالهن ببيع فنانات سيدات تقوم وتونس، ومراكش ولبنان واألردن مصر في ˚

السوق. يسمونه افتراضي سوق في اليدوية

٪٣٥ يدرن آسيا، حيث في للنساء وباألخص بالغة، أهمية الرقمية ذات الفرص تلك

بنسبة الصينيات النساء بادرت وحيث واملتوسطة، الصغيرة األعمال مؤسسات من

٤ من كل ٥ مؤسسات  النساء اليابان، متلك وفي األعمال اجلديدة. من مؤسسات ٪٢٥

صغيرة. أعمال

هي فرص املنازل في العمل على القائمة الصغيرة لألعمال املزايا األساسية ولعل

تكون أن من بدالً مربحة عمليات االجتهادات تلك جتعل من التي والشبكات املعلومات

مقدرة النساء على إن الواقع، تكاليفها بالكاد. وفي تغطي مجرد عمليات هامشية

بالزبائن االتصال  على تعينهن التي التقنية مبساعدة أسرهن يرعني  وهن الكسب

وعلى إلكترونياً الدفاتر على حفظ تساعدهن مكلفة، والتي غير بطريقة العالم حول

اإلنترنت على وتسليمها املنتجات واحلصول على للطلبيات االستجابة بعمليات القيام

.(٥٩ النساء باإلنترنت(٢٨؛ إلى ولع يضاف

التجارة شرائح تقييم احلرص على الضروري من فإن النجاح، قصص كل عن ورغماً

التجارة في املرأة جناح توقعات  إن الواقع، وفي للمرأة. الفرص  أفضل تتضمن التي

بالدها. بها تنعم  التي التجارية القوة على  كبير  حد إلى يعتمد زال ما اإللكترونية 

مداها وانتشارها فإن اإللكترونية بالتجزئة، للتجارة الدعاية رغم أنه فيه شك ال فمما

بطيئاً(٢٨). مازال العالم من الفقيرة النواحي في

أشغال أو مالبس يبعن العادة في النساء من كثيراً أن تذكر للغاية املهم أنه من كما

استخدام يقتصر احلالة هذه وفي مباشرة. تسليمها يصعب السلع وتلك يدوية،

النساء ولهذا فعلى املبيعات، من اإليراد جمع ورمبا والطلبيات، اإلعالنات على اإلنترنت

مباشرة. يبعنها التي البضائع الزبائن في جودة ثقة لكسب استراتيجيات وضع

٥٤
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قوة في مركز وجود في النساء بعض عن جناح محدودة هناك بشائر الواقع، إن وفي

في النساء بدأت وماليزيا الهند ففي العينية، البضائع من بدالً املعلومات وبيع شراء

ولناشرين آخرين(٥٧). واالت للجرائد محررات كصحفيات اإلنترنت على خدمات توفير

ومؤسسات مؤسسة جتارية بني اإللكترونية التجارة في للنساء أكبر وهناك فرص

نقل املمكن من جعل تقدم من واالتصاالت احلاسوب تقنيات أحرزته ما  إن إذ أخرى،

احلزمة وعرض التحتية  البنية توفر عند  الرقمية مباشرة البيانات هائلة من كميات

ضخمة نقل كميات ميكن الشبكات، تقنية استخدام خالل فمن املناسب. اإللكترونية

وحدات إلى الرئيسة الشركة مكاتب  من للغاية بسيطة  بتكلفة املعلومات من

التوجه إلى الشركات ببعض أدى االحتمال قد معها. ذلك متعاقد وحدات أو فرعية

إلى األعمال سريان في الرئيسة غير  األقسام بنقل املركزية أواصر وتفكيك للخارج

تستهدف كموطن جديد التي واملواقع التكاليف. بخسة تكون ما عادة بعيدة مواقع

عاملة قوى جانب إلى في التكاليف انخفاضاً التي توفر هي الرئيسة غير للعمليات

للغة اإلجنليزية(٢٨). ومجيدة احلاسوب في ماهرة

االقتصادية والتنمية الشراكة في دول منظمة الشركات دوافع الظاهرة هذه تفسر

ولقد بلغ اإلنفاق وماليزيا. بالد، مثل الهند إلى عمليات اخلدمات توجيه إلى «أويسد»

عام ٢٠٠٠م، في مليار دوالر ٥٦ حوالي املعلومات تقنية في اخلارجية التعاقدات على

٢٠٠٥م. عام في دوالر مليار مائة وازداد إلى

ببعض املهام على القيام تتعاقد التي النامية الدول الشركات في أن بعض كما

خارجها من طلب العون نفسها إلى هي تلجأ أوروبية أو أو أمريكية  لشركات عاملية

أقل، أجوراً الالزمة العمالة فيها تتلقى دول في حدودها خارج أو نفس الدولة سواء في

عاملة قوى وراء سعياً نيبال إلى تتجه الهندية، على سبيل املثال، إن بعض الشركات إذ

الهندية. على الشركة األعمال اخلارجية عبء فيها يزداد أوقات في من الهند أرخص

أصغر شركات بها تقوم اخلارجية  باألعمال  القيام توكيالت فمعظم ماليزيا في أما
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٥٦

إلى دون اللجوء الوطنية نطاق احلدود في يحدث أن هذا إال الباطن، من تعاقدات وفق

.(٦٦ ٥١؛ أخرى(٢٨؛ دول في بالعمالة االستعانة

واملراكز اإلجنليزية جتيد املاهرة التي النسائية العاملة توافر القوى بني عالقة هناك

على ذلك وبناء قدراتها؛ من لالستفادة بعض املهام العاملية الشركات لها توكل التي

املباشر واالستثمار اإلناث املاهرة من العاملة القوى وفرة بني عالقة وجود افتراض ميكن

برامج احلاسوب فخدمات النامية، الدول في  املعلومات توظيف أشغال في األجنبي

في العاملني رواتب بني الفجوة االفتراض. إن هذا تدعم والفلبني الهند مثل دول في

احلاسوب برمجة وخبراء املتحدة األمريكية الواليات في احلاسوب برامج وتنفيذ تصميم

خدمات غياب توطني تفسر ال الكبيرة الفوارق هذه أن غير هائلة، الفلبني أو الهند في

والفلبني. الهند من أقل الرواتب حيث وأوغندا، احلاسوب في بنجالديش برمجة

على تعتمد والفلبني الهند في اخلبرة مضاهاة فإن املطلوبة، املهارات إلى باإلضافة

املعلومات بتقنية املدعومة احلاسوب برامج فخدمات للسياسة. املالئم اإلطار وضع

توجه إلى كما ميكن أن الهند والفلبني، احلال في هو كما التصدير، إلى توجه أن ميكن

كون العاملي قد التوسع إن ثم والبرازيل. والصني ماليزيا في كما هو احلال احمللي، اإلنتاج

ورغم محدودية اإلحصائيات جديدة. آفاق في النساء عريضة لتوقعات أعمال جبهة

حتتل الالتينية وأمريكا آسيا دول بعض في النساء أن إلى تشير الشواهد فإن احلالية،

من أكبر النسبة احلاسوب، وهذه برامج خدمات في املهنية األعمال من ٪٢٠ من أكثر

.(٥٧ ،٥٥ ،٥٣ ،٥١ األخرى في الهندسة(٢٨-٢٩، احلقول من حقل أي في نسبة أي

اخلدمات في للنساء توفراً أكثر الفرص  أن إلى احلديثة  والتوقعات البحوث تشير

على الطلب أن املتوقع من ألن هذا البرمجة، خدمات عن املعلومات املدعمة بتقنية

لألعمال اخلارجية  باملوارد  االستعانة عملية  أو املعلومات  بتقنية املدعمة اخلدمات

أن  بعد القادم، العقد خالل هائل مبعدل سينمو Business Process Outsourcing (BPO)

عام ٢٠٠٥م. دوالر مليار ٦١١٫٤ إلى وصل
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إلى وصل عائد ومع اجلديد. السوق هذا في األوفر النصيب اقتناص الهند في وتأمل

املدعمة  اخلدمات في لألعمال اخلارجية عملية االستعانة باملوارد من دوالر مليون ٨٧٠

من فإن ،٪٦٦ إلى يصل سنوي ومعدل منو ٢٠٠٠-٢٠٠١م الفترة في بتقنية املعلومات

من ٪٤٠ على في الهند املرأة حتوز وأن السوق(٥٠). من ٪٣٨ على حتوز الهند أن املتوقع

اال(٥٧). هذا في استجدت التي األعمال

املكاتب عمليات نقل باألساس  تتضمن  املعلومات بتقنية املدعمة اخلدمات إن

العمليات تلك منتجات يحتاج إلى الذي الرئيس املركز عن بعيدة املساندة إلى مواقع

والزيادة الرجال. أو النساء من سواء املهارات، من مختلفة مستويات تتطلب التي

اخلارجية باملوارد االستعانة إلى الكبرى واألوروبية الشركات األمريكية توجه في املطردة

إدخال مثل النساء، غالبية تعمل حيث املهارة، بني أدنى مستويات تتراوح أعماالً تتضمن

املعلومات ونظم احلاسوب برمجة املهارة مثل مراتب إلى أعلى البيانات ورصد البيانات

إلى الواقع األنظمة. ويشير وحتليل ،Geographical Information Systems (GIS) اجلغرافية

أفضل أو على  بسيطة تتطلب مهارات التي األعمال في النساء توظيف إلى امليل

غير معقدة(٢٨). تقدير مهارات

مهارات تتطلب التي إلى أن أعمال النساء مركزة في ااالت الهند عن تشير البحوث

املتخصصة في املكاتب العمليات في املرأة وجود يالحظ ال بينما انسيابية، أو روتينية

التغيرات اجلديدة من املراحل اجلنسي في التميز مراقبة هذا األمر تطلب ورمبا املساندة.

اال حيث باحلاسوب، الصور الصوت وحتضير مثل مجاالت التعرف على في التقنيات،

الروتينية. املهارات عن غنى العاملي في السوق ويصبح عالية مهارات على يقتصر

الفرص نفس النساء تتلقى أن على احلرص السياسات صانعي على فإن  ولهذا 

في ليس فهذا وتخصصاً، تعقيداً أكثر ألعمال تؤهلهن التي املهارات القتناء واحلوافز

وتعزيزها(٤٩). للدول القدرة التنافسية على للحفاظ الزم إنه بل فحسب، املرأة صالح



٥٨

كـة
يالممل

تف
لالخـريجـا

عمـ
ص

كتـرونيـةوفـر
التجــارةاإلل

وضعت التي (The Outsourcing Institute) اخلارجية باملوارد االستعانة ووفقاً ملؤسسة

في حتوالً هناك فإن األمريكية، املتحدة للواليات واالتصاالت املعلومات تقنيات  دليل

اإلنترانت خدمات في باملوارد اخلارجية االستعانة عملية تستهدفها منط ااالت التي

الوب، وضيافة املستخدمني، ودعم البيانات، مراكز وإدارة الشبكات، إدارة مثل واإلنترنت،

الراغبات في النساء فعلى ولهذا، اإللكترونية. التجارة أنشطة لزيادة اإلقبال على هذا

األولى مقارنة باملراحل اإلنترنت مهارات على التدرب اخلدمات تلك من حصتهن زيادة

كما اإللكترونيات، جتميع على التركيز كان حيث واالتصاالت، املعلومات تقنيات من

وأمريكا الالتينية(٢٨). آسيا في احلال عليه كان
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السعودية للمرأة عمل مجاالت وإتاحة
اململكة في اإللكترونية ˚  التجارة البطالة ˚  مشكلة

اإللكتروني السوق ˚  عمالء واإلنترنت السعودية ˚  املرأة
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البطالة مشكلة
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وفقاً ٢٠٠٥م، عام ٪٨٫٥ حوالي السعودية العربية اململكة في البطالة معدل بلغ

إلى نسبة البطالة الدولية املصادر وترفع بعض العامة. اإلحصاءات مصلحة لتقرير

نحو سنوياً إلى هؤالء يضاف العمل. عاطل عن مليون من ما يقرب هناك أن أي ،٪١٢

امليزانية  عام، وفقاً لتقديرات كل فقط ألفاً بتوظيف ٣٠ الدولة تلتزم خريج، ١٦٠ ألف

الدولة اجتاه ظل التوظيف احلالية، في نسبة تهديدات بتقليص هناك لكن احلكومية.

برامج السعودة. على اخلاص القطاع وحتايل للخصخصة،

منهن  يعمل ال امرأة، ماليني ٥ نحو العمل سن في هن ممن السعوديات عدد وقد بلغ

اتمع(٦٧). في مع املرأة بسبب خصوصية التعامل ٥٫٨٪؛ سوى

πªY øY åëÑdG »`a âfÎfE’G QhO

وهم  نسمة، ٢٫٦ مليون نحو بلغوا الذين عدد مستخدمي الويب زيادة فإن باملقابل

بالغ دوراً اإلنترنت شبكة تلعب أن بشائر معها حتمل اتمع ١٠٪ من من أكثر يشكلون

من اإلنترنت حتولت شبكة فقد وبالفعل اململكة، في حدة البطالة تقليل في األهمية

معينة، مهن تعلم أو وظيفة، للبحث عن ملجأ الشباب إلى لدى للترفيه وسيلة مجرد

استفادة أكثر املرأة تكون وقد فرصة عمل. احلصول على تعينهم في متنوعة مهارات أو

البطالة. مكافحة في اإلنترنت دور من

البطالة، مشكلة حل في  احلديثة واالتصاالت  املعلومات تقنيات تساهم  وبهذا 

التالي: النحو عمل، على البحث عن مهمة بتيسير

مواقع أو اإللكترونية الشركات  مواقع  في الشاغرة  العمل  فرص عن اإلعالن ˚

الصحف على الوب.
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موقع ٢٠٠٥م عام في  السعودية والصناعية التجارية الغرف مجلس أطلق  ˚

على ضخمة معلومات وكقاعدة للتوظيف، رسمي إلكتروني موقع كأول كفاءة

في سواء املطلوبة، أو املتاحة عن الوظائف متنوعة بيانات تضم مستوى اململكة،

ذلك، إلى الوظائف. باإلضافة طالبي وبيانات اخلاص القطاع أو القطاع احلكومي

التي السياسات لرسم النتائج واستخالص املعلومات حتليل املوقع خدمات يقدم

مشكلة ملعاجلة القصوى االستفادة لتحقيق املتاحة؛ املوارد توجيه في تسهم

الوطني. الدخل في يسهم بشكل فعال إلى مورد اقتصادي وحتويلها البطالة،

املكرمة مكة منطقة إمارة في والتوظيف للتدريب الوطني موقع املشروع يحتوي ˚

عن املتقدمني، البحث وآليات باملوقع بالشركات املسجلة خاصة صفحات على

السيرة بنماذج صفحات خاصة على يحتوي كما وربطها آلياً، وظائفهم وعرض

ويقدم للمتقدمني. املتاحة باملوقع بالوظائف االلتحاق وطرق للمتقدمني، الذاتية

يصنف فهو الوظائف؛ وطالبي األعمال لرجال اخلدمات من العديد أيضاً املوقع

من الشركات أيضاً ميِّكن  كما الشركات، احتياج حسب للوظائف املتقدمني 

التنسيق املناسب، وكذا على املوظف البحث املتقدم للحصول تقنية استخدام

وباستطاعة اإلنترنت، القبول عبر واختبارات التقييم عمليات  إلجراء املوقع مع

اخلاصة التحكم لوحة خالل من طلبه املتغيرات التي حتصل على متابعة املتقدم

التوظيف. طلب استكماله بعد به،

الشركات عناوين ونشر الوظائف املتاحة، تتناقل أخبار التي منتديات التوظيف، ˚

ملوظفني. بحاجة التي

للتمويل العربية البوابة موقع مثل الصغيرة، للمشاريع متويالً تقدم مواقع ˚

شبكة مع بالتعاون جميل، اللطيف  عبد  مبادرة  وفق  انطلق الذي األصغر:

«سنابل»، واموعة االستشارية ملساعدة العربية البلدان  في األصغر التمويل

مصدر واملوقع الفقر. على للقضاء الدولي البنك مؤسسات إحدى الفقراء،

صغيرة قروضاً ويقدم العربي، العالم في األصغر عن اإلقراض رئيس للمعلومات
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السيدات؛ خصوصاً مالي، دخل لديهم ليس الذين لألفراد أخرى مالية وخدمات

املستوى املعيشي لهم. لتحسني وذلك

منتديات منها ميسر، بشكل تفصيلي حرف مختلفة لتعليم إلكترونية مواقع ˚

شرح تقدمي املنتديات هذه وتراعي والتطريز. والتريكو والكروشيه اخلياطة لتعليم

مع بالتعامل ومروراً وأنواعها، األقمشة من بدءًا بالصور للعملية برمتها، مرفق

بالتفصيل. وانتهاءً اخلياطة، ماكينة

πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ »`a âfÎfE’G QhO

مالية ومبزايا كبرى، عمل فرص احلديثة واالتصاالت املعلومات  تقنيات استحدثت

وتغفل الدوام، ساعات خالل من املوظف مع تتعامل التي التقليدية الوظائف أفضل من

من العمل لصاحب احلقيقية االستفادة مدى  حتدد التي اإلنتاجية وهو املهم، اجلانب

الوظيفة حتلها لم على مشكالت اإلنترنت، عبر العمل خالل من التغلب، مت كما العامل.

انتقال. ووسائل دائم، ومقر محددة، إلى أوقات دوام حتتاج والتي اتمع، في التقليدية

سيما ال اإلنترنت، خالل من العمل إلى تتوجه  الرائدة الشركات معظم إن كما

عن النظر املوظفني بغض مع الشركات تتعاقد حيث البرمجيات؛ مجال هندسة في

تقنيات بناء فمثالً من يجيد جديدة، عمل فرص توفير إلى أدى ما وهو وجودهم؛ أماكن

اإلنترنت. خالل العمل من لصاحب والتسليم التعاقد اإلنترنت، يستطيع مواقع

بتسليم اجلامعة وطالبات طالب قام حيث اململكة؛ في جدواه األمر هذا لقد أثبت

وصيانتها، املواقع إدارة فرص هناك أن وبريطانيا، كما الهند في النوع من هذا مشاريع

ومصادر التقارير كبير من لتوفر عدد نظراً حملتاجيها؛ وإرسالها وحتليالت أبحاث وعمل

العنكبوتية. الشبكة على املعلومات

خالل(٦٧): من وذلك عمل؛ استغالل تقنية اإلنترنت كفرصة ميكن ذلك، باإلضافة إلى

- سياسية (اقتصادية - اتلفة  بأنواعها اإللكترونية املنتديات اإلشراف على ˚

السعوديات. اخلريجات لبعض فرصاً - إخبارية) ميثل ثقافية
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اإلنترنت. مقاهي إنشاء ˚

اإللكتروني. للتسوق مراكز إنشاء ˚

اإللكترونية. التجارة ˚

اململكة في اإللكترونية التجارة

á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ™«é°ûJ

وزارة وبحسب اإللكترونية، التجارة غمار خلوض السعودية العربية اململكة تتهيأ

البنية التحتية تأسيس يخص فيما وساق قدم على قائمة التحضيرات التجارة، فإن

حيث(٦٨): واألنظمة والتشريعات؛ املدفوعات، ونظم لالتصاالت،

والسياسات حتديد األنظمة مهمة والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة تتولى ˚

األدلة إعداد إلى إضافة اإللكترونية، والتواقيع الرقمية وإصدار الشهادات األمنية،

ذلك. اإلرشادية وما إلى

املدفوعات أنظمة تصميم مهمة السعودي العربي النقد مؤسسة تتولى ˚

املتطورة، اإللكترونية عبر التقنيات لها األمن الكامل وحتقيق وتطويرها الالزمة

الشركات، بني اإللكترونية للتعامالت األساسية املتطلبات حتقيق ابتغاء وذلك

واألفراد. الشركات والتجارة بني

االتصاالت بنى تطوير في املعلومات وتقنية االتصاالت وزارة مهمة تتمثل  ˚

قادر موجه عالية، وتأمني نطاق بسرعات البيانات خدمات نقل وتوفير التحتية،

البيانات. حلركة تبادل املستمر النمو حجم استيعاب على

بواقع االرتقاء سبيل في كبيرة جهوداً اخلاصة والقطاعات احلكومية اجلهات تبذل

وأخرى اإلطار، هذا إجنازها في مت كثيرة مشاريع وهناك اململكة. في واألعمال التقنية سوق

من كبير عدد على كبيرة آثار اإللكترونية  للتجارة أن شك وال التنفيذ. طور  في  تزال ال

والتمويل البيع، قبل ما وخدمات واملبيعات، والترويج التسويق فيها مبا األنشطة التجارية،

٦٤



٦٥

سعودية
ت عملللمرأةال

لالـرابـع..التجارةاإللكترونيةوإتاحةمجاال
صـ

الفـ

٦٥

التجارة تؤدي أن املتوقع ومن وغيرها. الصيانة وخدمات والدفع، والطلب، والتوزيع والتأمني،

العمل(٦٩). قطاعات كافة في التنافسية قلب املعايير اإللكترونية إلى

á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ºéM

في واملستهلكني املؤسسات  بني اإللكترونية التجارة حجم (١) جدول يوضح

من ٪١٧ أن على بناءً ٢٠٠٥م، عام في املبيعات توقع ومع  ٢٠٠٢م، عام اخلليج دول 

يصل أن املتوقع  فمن اإلنترنت. منتجات من خالل اإلنترنت سيشترون مستخدمي

في التجاري احلجم من ٪١٠ ميثل وهذا ٢٠٠٥م، عام في مليار دوالر املبيعات إلى حجم

التجارية إلى املستهلك املؤسسات من في املبيعات اململكة نشاط حيث املنطقة،

اخلليج(٧٠). بني دول األعلى هو
.è«∏ÿG ∫hO ‘ ∂∏¡à°ùe ¤EG á°ù°SDƒe øe á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉ©«Ñe .(1) ∫hóL

âjƒµdG äGQÉeE’G ô£b ¿ÉªY øjôëÑdG áµ∏ªŸG ΩÉ©dG

27 131 8 22 15 278 Ω2002

54 262 16 44 30 556 Ω2005

فمن واملؤسسات األخرى، التجارية األعمال مؤسسات بني اإللكترونية التجارة أما

ويعطي عام ٢٠٠٥م، في اخلليج منطقة في دوالر مليار ٧٫٧ بلغت قد تكون أن املتوقع

الناجت احمللي. مقارنة مبجمل اخلليج دول في التجارة حجم (٢) جدول

.äÉ°ù°SDƒŸG ÚH á«fhÎµdE’G IQÉéàdG .(2) ∫hóL

 äGQÉeE’G ô£b âjƒµdG ¿ÉªY øjôëÑdG áµ∏ªŸG

59^998 15^100 34^150 19^300 8^299 170^500
 2001 »∏ëŸG èàæŸG πª›

(Q’hO ¿ƒ«∏e)

%3 %1 %1 %1 %1 %3
 ÚH á«fhÎµdE’G IQÉéàdG

% ,äÉ°ù°SDƒŸG

1^770 151 342 193 83 5^115
 ÚH á«fhÎµdE’G IQÉéàdG

(Q’hO ¿ƒ«∏e) äÉ°ù°SDƒŸG
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اإللكترونية التجارة انتشار أمام حائالً تقف املعوقات التي أبرز التحفظات األمنية

والتشريعات األنظمة توفير املشكلة هذه حلل والسبيل اململكة. في املأمولة بالصورة

الثقة تعزز بحيث املتعاملني، حقوق وتضمن اإللكترونية، التعامالت تنظم التي

تشريعي للتجارة قانوني إطار طرح ذلك يتطلب وقد اإللكترونية. التجارة بتطبيقات

املتعاملني حقوق من خاللها تتحدد بصورة طريقها، عن املبرمة والصفقات اإللكترونية

التوقيع اعتماد إلى  باإلضافة النزاعات، حلل  مناسبة آلية  إيجاد مع والتزاماتهم،

اإللكترونية. للتجارة املتشابكة التحديات القانونية (٨) شكل اإللكتروني. ويوضح

.á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d á«fƒfÉ≤dG äÉjóëàdG QÉWEG .(8) πµ°T

تطبيق أحدث واحلرص على الالزمة األمنية االحتياطات اتخاذ على العمل هنا ينبغي

احلكومية واجلهات  الشركات لدى أمنية وبرامج حلول من التقنية إليه توصلت ما

اإللكترونية، الهجمات تصاعد ظل في سيما  ال اإللكترونية، التجارة في املنخرطة

تقف التي التحديات أبرز إحدى اخلصوصية تشكل كما واالختراق. وعمليات التخريب

إزاء العمالء جانب من كثيرة  فااوف اإللكترونية، التجارة انتشار أمام عثرة حجر

كبير، وأثر بالغة أهمية ذات أخرى مسألة وهناك واالحتيال. واملوثوقية، األمنية، املسائل
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السريع التحرك  عليها  يتعني التي املصارف دور يبرز وهنا  االئتمان،  بطاقات وهي أال

البطاقات نشر واستخدام سبيل التشجيع على احلكومة في مع والتنسيق الكامل

احمللية املصارف بأعمال اخلاصة والتشريعات القوانني  حتديث على والعمل االئتمانية،

عالية من درجة على تدابير اتخاذ ذلك ومن اإللكترونية. التجارة ومتطلبات يتالءم مبا

التعامل، سرية لضمان القانوني اإلطار وضرورة توفير املالية، واألنظمة املصرفية الرقابة

باألمن واملقصود الشخصية. خصوصيتهم واحترام العمالء ثقة على احملافظة وبالتالي

في وقوعها أو استخدامها من سوء االئتمان بطاقة بيانات حماية السياق، في هذا

واألنظمة التشفير تقنيات من مبزيج ذلك ملكافحة جادة محاوالت يد احملتالني، وهناك

في القانون التجاري، عليه املنصوص اإللكتروني التوقيع باستخدام الرادعة القانونية

العاملي(٧١). أو احمللي املستوى على سواء

إلكترونية جتارة ميكن ألية ال إذ اال، هذا في أيضاً بارزاً دوراً التوقيع اإللكتروني تقنية وتلعب

أو لسلعة الترويج على مقتصراً األمر كان إذا إال إلكتروني، توقيع بدون  وتزدهر تقوم  أن

إلكترونياً. يوقع ملن احلماية توفر إلى ضمانات اإللكتروني التوقيع ما، ويحتاج خلدمة

بشتى اإللكترونية التجارة تطبيقات انتشار في بالغة أهمية والوعي للثقافة

مع التعامل أمية على محو واحلرص هذه املسألة االلتفات إلى الضروري أنواعها، ومن

وفوائدها، وتطبيقاتها، وتقنياتها،  بأسسها، واإلملام الوعي مستوى وتعزيز اإلنترنت،

املواطنني(٦٩). من ممكنة شريحة أكبر لدى ومخاطرها

äGógÉ°ûeh äGÈN

املشاهدات منها: بعض عن اململكة في اإللكترونية التجارة اخلبرة في أثمرت

املأمولة، النمو معدالت يشهد ال اململكة في اإلنترنت خدمات في عدد املشتركني ˚

املشتركني احلاليني. قبل من اإلنترنت استخدام فيه مدة تزيد الذي الوقت في

أعداد بتعزيز للمساهمة دوراً كبيراً تلعب السعودية أن االتصاالت ميكن لشركة ˚

اإلنترنت. انتشار نطاق وتوسيع املشتركني
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٦٨

تقبالً أكثر منفتحة ورؤية ضخمة، استثمارات إلى اإللكترونية التجارة حتتاج  ˚

والصحيح، والعمل الشامل التخطيط إلى باإلضافة التقنية العصرية، لألفكار

واملتواصل. اجلاد

رغم اإللكترونية،  التجارة لتقنيات السعودية  السوق في ماسة حاجة هناك ˚

وكذلك املستخدمني من العظمى  النسبة لدى كبيرة حماسة  تلقى ال أنها

نحو اجلهود املبذولة في تتمثل اال هذا في أن التحركات اجلادة الشركات، غير

اإللكترونية. إلى احلكومة التحول

جلميع وتوفيرها  نشرها على والعمل باإلنترنت، االتصال  خدمات تطوير ˚

بنوعية واالرتقاء التكاليف، خفض خالل  من وذلك اململكة، في املستخدمني

املتخصصة. الشركات تقدمها التي اخلدمات

وتوفير مرونة، أكثر وقوانني تشريعات وسن لالتصاالت، التحتية البنية تطوير ˚

واحد. آن في للمزودين واملستخدمني أكبر تسهيالت

باإلنترنت، والدولية االتصاالت احمللية رسوم تخفيض املسؤولة اجلهات على يتعني ˚

تشجيع في  كمساهمة وتوطينها احلديثة واملصرفية  املالية التقنيات وإدخال 

اإللكترونية. على دخول غمار التجارة واألفراد الشركات

األبرز على العامل فإن التعريب يظل اإللكترونية، التجارة لتطبيقات بالنسبة سواء ˚

االلتفات من االني في هذين املتخصصة للشركات والبد السعودية، الساحة 

السعودي. السوق في واالنتشار أرادت النجاح ما إذا منتجاتها، تعريب إلى

واإلنترنت السعودية املرأة

اإلنترنت البحث في خدمات في املشاركني أغلبية األمريكية، املتحدة الواليات في

وخدمة لوائح السريعة االتصاالت برامج القت لذلك من النساء، وكنتيجة معظمهم

وبقية الفتيات طرف من النظير إقباالً منقطع ومجموعات األخبار اإلخبارية النشرات
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التركيز وبدأت احلقيقة هذه مؤخراً البحث شركات أدركت وقد حد سواء، على النساء

أصبحن اللواتي للنساء املرتفع العدد بسبب وذلك باملرأة تتعلق التي املواضيع  على 

الشركات(٧٢). تلك توفرها اخلدمات التي مختلف يشاركن في

ثم التقنية، يخص تبني فيما ااطر ويتقبل اإلنترنت، في من أجل اإلبحار الرجل يبحر

بعض عناصر الترفيه. وفيه ومريح جديد شيء ألنها إال لشيء ال تقنية مدمن يصبح

الطريقة عن خاصة بصفة تبحث إنها  بل اإلبحار فقط،  أجل من تبحر فال املرأة أما

في خدمتها(٧٣). التقنية تكون أن وتريد للتقنية، العملي املثلى للتطبيق

الشبكة العاملية تعكس هيكلة لها أن ميكن بطريقة وتتعامل تفكر فاملرأة وعموماً،

الشركات وحول األعمال، نساء وباألخص العاملة، حول املرأة دراسة للمعلومات، ففي

والشبكة، القطاع هذا في املرأة مشتركة بني هناك خاصية أن تبني التي متتلكها املرآة

ونواة واحدة، واحدة كشبكة يتعاملن فإنهن بأعمالهن، يقمن عندما النساء وهي أن أال

ومتشابكة، منتظمة بطريقة بينهن األعمال تنتشر البداية منفردة ثم تكون حيث

حيث من الشبكة العاملية للمعلومات بها تعمل الطريقة التي تفهم فحاسة املرأة

قدرات تطبيق في فيها، وينجحن يتحكمن أن املمكن فمن لهذا والتواصل، االتصال

واالجتماعية النفسية املرأة مهارات إن الواقع وفي إمكانياتها(٧٤). واستغالل الشبكة

االتصاالت(٧٥). الريادة في موقع في والتواصلية تضعها

والقدرة على تقنية، بيئة إحداث في كبيرة سهولة يجدن النساء من هناك العديد

بيئة إنشاء قوة اكتشاف وجتربة للمرأة وحتى ميكن اجلديد، التوجه هذا مع التواصل

التي ستقوم القوة تلك من قسماً تصبح حتى قدرتها تستخدم أن عليها تقنية، فإن

وانفتاحها وتطورها املرأة خدمة على قادرة وجعلها فيها، والتحكم التقنية بتوجيه

أجمع. العالم وعلى بل االقتصادية، القطاعات جميع أكثر على

بيئة جعل خالل من وذلك املرأة، من تغيير حياة اليوم اإلنترنت شبكة متكنت ولقد

األسرية، وحياتها العائلية واجباتها مع ومتوازنة ومرنة مالئمة للمرأة بالنسبة العمل
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العالم، أنحاء في جميع افتراضية نسائية مجتمعات من إحداث الشبكة متكنت كما

بعضهن من واالستفادة وبطريقة سريعة، جتاربهن على اإلطالع والتعرف من ومكنتهن

احلياة. أمور يخص فيما البعض

مجتمعات وإحداث احلالي  مجتمعها لتعزيز اإلنترنت تستعمل أن للمرأة وميكن

نفس لها أخرى  وجمعيات مبجتمعات تتصل أن لها ميكن كما أخرى. افتراضية

ميكن لهذا القوة، تأتي املعرفة خالل من  فإنه منها،  وتتعلم واألهداف  االهتمامات

التي والقضايا األخرى من اتمعات أوسع معارف وحتصل على الكثير تتعلم أن للمرأة

مجتمعها. على مباشرة بصفة تأثر

اإلنترنت. في يومياً البحث على البعض بعضهن يساعد أن النساء على يجب كما

عليها يجب فإنه املراجع واألخبار، من للتيقن الشفوية الرسالة على تعتمد أن املرأة ومبا

أن عليها بأن تتيقن حتى وأهميتها الشبكة أسرار معرفة في وباستمرار تشارك أن

استعمال تتعود على أن يجب ذلك، إلى إضافة بنفسها. األشياء من العديد تتعلم

أكثر العالم بنساء عالقتها جلعل األخبار ومجموعات  واملشاركة اإللكتروني البريد

أغوار وسبر اإلنترنت من خصائص العديد على اإلطالع على سيساعدها مما توثيقاً،

للمعلومات. العاملية بالشبكة جديد كل

العديد ففي واملرأة. الرجل التقنية بني الفجوة القضاء على اإلنترنت في ولقد بدأت

رد اآللي احلاسب مختبرات ألول مرة الفتيات تستعمل املثال، سبيل على املدارس من

أجهزة استعمال من خالل بالرضى واإلحساس مرور الوقت ومع اإلنترنت. في البحث

التي الوجهة يخص اختيار فيما من املساواة نوع على يحصلن فإنهن اآللي، احلاسب

املعرفة احلصول على على املرأة تساعد اإلنترنت أن كما هذه التقنية. عليها ستسير

وإجادتها. بها واإلملام التقنية على سيطرتها يقوي بسرعة، مما

أكبر كبيراً؛ فإن واهتماماً تزايداً مستمراً العربي يشهد العالم في اإلنترنت انتشار إن

العربية فيها باملنطقة للمشاركني نسبة أكبر وكذلك اإلنترنت في للمبحرين نسبة
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اململكة العربية السعودية فإن كذلك املتحدة. العربية اإلمارات دولة من النساء هن

في املرأة بدأت ولقد فقط. للنساء اإلنترنت خدمات بتوفير خاصة شركة إنشاء بصدد

من كل تبنته الذي فالتوجه العالم،  أنحاء من العديد في  اإلنترنت على االستحواذ

هذه أن على خاص بشكل واململكة العربية السعودية يدل املتحدة العربية اإلمارات

جميع في بأهمية اإلنترنت بوعي املرأة كبيراً هناك اهتماماً أن وعلى تزايد، املوجة في

العالم(٧٢-٧٣). أنحاء

استطعن األمريكية املتحدة والواليات األوربية الدول  في النساء من الكثير وهناك

خصوصاً املنزل، داخل من العمل مجال  في واالتصاالت املعلومات تقنية من االستفادة

إلكترونية متاجر يدرن أعمال سيدات فهناك اإلنترنت، شبكة عن طريق تدار التي األعمال

العمالت بيع وكذلك األفراح، إكسسوارات الفنية اليدوية أو األشغال أو اجلاهزة املالبس لبيع

النادرة. الورقية

وضيق العربية، الدول من العديد في اإلنترنت على الدخول سهولة لعدم ونظراً

الكثير هناك أن من بالرغم املشوار، هذا في بداية تزال العربية ال املرأة فإن اإلرسال، حزمة

اإلنترنت شبكة  على الدخول سهل حيثما ولكن واملوهبة. املقدرة  ميتلكن  ممن منهن 

إظهار من  العربية املرأة متكنت املنازل داخل وسهولة بيسر متوفرة أصبحت وحيثما 

الناجحة الصغيرة األعمال بعض إنشاء بعضهن في وجنح ومواهبها، وتطوير هواياتها

التسويق أعمال مجال تزال محدودة في ال األعمال هذه أن غير اإلنترنت، شبكة طريق عن

في املنازل من فيعملن الكمبيوتر علوم في املتخصصات أما اإلدارية، واخلدمات واإلعالن

تصميم املواقع في خاصة أو لشركات اآلخر البعض وتطوير البرامج بعض استحداث

الفرصة إتاحة في اإلنترنت ساهمت كذلك الفالش، وعروض والبطاقات واإلعالنات

واالت. اليومية الصحف  في واملشاركة واإلعالم الصحافة مجال للعمل في للمرأة

عربيات(٧٦). أعمال بسيدات اخلاصة اإللكترونية التجارة مواقع هناك القليل من أيضاً
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املنزل، داخل من العمل مجال السعودية املرأة دخول تشجع عوامل  عدة هناك

حيث اململكة، في  الرجال من اإلنترنت شبكة استعمال على  إقباالً أكثر فالنساء

بعض حسب  اململكة داخل املستخدمني إجمالي من من٦٠٪  أكثر يشكلن إنهن

لم الالتي الفتيات حديثات التخرج من أن العديد التوقعات إلى وتشير الدراسات(٧٧).

تكون لن املثمر، أيضاً اإلنتاج على قدرتهن إلظهار الفرصة تتاح لهن سوف يجدن عمالً

املواصالت، في مشكلة هناك تكون ولن بها، االلتزام يجب محددة دوام ساعات هناك

عمل أي ممارسة حرية لكل سيدة وستصبح آخر، إلى مكان لالنتقال من حاجة ال إنه إذ

اإلنتاج سيجعل مما زمنية، بفترة من دون التقيد مجال أي في فيه تتقنه وجتيده وترغب

ومتيزاً. إبداعاً أكثر

واألم تنتهي، ال التي املنزلية من األعمال الكثير التي لديها املنزل ربة إن األمر، واقع وفي

في لديها بينما وإسعادهم، لتربيتهم حياتها كل تكرس أن وترغب أطفاالً لديها التي

صغيرة وإجنازات وظيفة وعمل لديها يكون بأن والطموحات األحالم من الكثير نفس الوقت

جتد لم العمل ولكن في وترغب التخرج كانت حديثة أو البنك، في به بأس ال مشرقة ورصيد

املنزل(٧٨). داخل من العمل هو احلاالت لكل هذه األمثل اآلن، فاحلل إلى الوظيفة املناسبة

اإللكتروني السوق عمالء

شريكة أو كصاحبة أو كفرد املنزل من اإللكترونية بالتجارة اشتغال املرأة عند من املتوقع

منها: أسباب لعدة النساء كعميالت إلى تتوجه بحملتها التجارية أن شركة في

على يسهل وبالتالي عليها، النساء تقبل التي واملنتجات البضائع بنوع الدراية ˚

بصورة جتذبهن. تصميم املوقع وكذلك النساء، حتتاجه ما على يركز أن املوقع

الرجال. مشتريات حجم يفوق ما عادة النساء مشتريات حجم ˚

واسعاً مجاالً املوقع  صاحبة يعطي مما النساء، جتتذب قد التي املنتجات تنوع ˚

بيعه بسهولة. ميكنها ما الختيار
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املصاعب، بعض يواجه قد  فقط النسائية املتطلبات  توريد  على التركيز أن غير

اإلنترنت(٧٩). خالل من املباشر الشراء على إقباالً أقل النساء أن أهمها

الباحثني ومؤسسات التجارة اإللكترونية شغل التعامل مع في اجلنسني بني االختالف

على واإلناث كل الذكور استهداف إلى متيل الوب مواقع إن إذ طويالً، والتسويق اإلعالن

املباشر. وفي التسوق عند اجلنسان يتقبلها التي الطرق اتلف حملاولة إدراك ذلك حدة،

أنشطة في املشاركة ومنط درجة يوجه رمبا أو يؤثر اجلنس أن يبدو اإلنترنت، مضمون

أكثر الذكور أن جتمع على اخلصوص بهذا أجريت التي كل الدراسات وتكاد الوب(٨٠-٨٢).

عن عن معلومات املرأة بالبحث من أكثر يهتم فالرجل اإلنترنت، من الشراء على إقباالً

أن احتمال وبالتالي التعامالت، في الوب استخدام على يركز أنه كما خدمة، أو منتج

أن كما الوب(٨٣)، خالل من شراء من احتمال ٢٫٤ إلى يصل الوب خالل من الرجل يشترى

نتائج وهناك الطالبات(٨٤). انطباع من الشراء املباشر أفضل عن الذكور الطلبة انطباع

اإللكتروني(٨٥). للتسوق الذكور تفضيل عن مشابهة أخرى

الناجحة، فمن التقليدية الشركات في الرئيسات املتسوقات هن النساء كانت وملا

ذلك، غير الواقع لكن االفتراضية، البيئة في الرئيسات املتسوقات يكن  أن املتوقع 

قرارات بينما اجلنسني،  بني  االنطباعات  في االختالف هو ذلك  في  الرئيس والسبب

السلبي فاالنطباع خدمة(٨٦)، أو منتج عن املستهلك بانطباعات الشراء كلها موجهة

أقل على أو للبيع فقدان فرصة إلى يترجم دائماً شركة نوع أو أو خدمة أو منتج عن

عنه. املعلن أو املعروض املنتج لشراء نية وجود عدم تقدير

على مشتريات املستهلكني إنفاق زيادة هو اإللكترونية التجارة من الهدف كان فإذا

دوراً يلعب املباشرة املشتريات عن املستهلك انطباعات فإن اإلناث، خاصة اإلنترنت،

الذكور بني االنطباعات عن الفوارق في املسؤول الرئيس والعامل التجارة. جناح في كبيراً

وهما: أال مرتبطني بالعاطفة، عاملني إضافيني هناك كذلك فإن العاطفة. هو واإلناث

(أو العملية). والسهولة (أو التشكك) الثقة
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اإللكترونية التجارة ˚  حاضنة اإللكترونية التجارة على ˚  التدريب

النسائية اإللكترونية التجارة ملساعدة ˚  برنامج حكومي
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احلرة، خاصة األعمال ميدان في مجاالً كبيراً ستفتح أن التجارة اإللكترونية شك ال

غير اململكة، في اخلريجات تشغيل في كبيراً دوراً ستلعب وكذلك اجلامعة، خلريجات

للدخول الفرص إفساح جانب  إلى املساعدة البرامج من العديد يتطلب  ذلك  أن

اإلرسال. حزمة عرض وفي في اململكة، االتصال شبكات في والتوسع اإلنترنت على

أن تقوم العزيز عبد امللك ميكن جلامعة التي العملية التوصيات  بعض يلي وفيما 

فيها. الريادة بدور

اإللكترونية التجارة على التدريب

اإللكترونية بالتجارة  خاصة تدريبية برامج ضمن الفعاليات ببعض القيام  ميكن

تتناسب التي اجليدة األفكار وإعطائهن اال هذا في الدخول الطالبات على لتحفيز

حسب تنجح أن يتوقع والتي احملافظ، السعودي اتمع وطبيعة املرأة طبيعة مع

ومنها: العمل؛ سوق احتياجات

تشارك فيها اإللكترونية التجارة في موضوع للتحاور وندوات دورية لقاءات ترتيب ˚

اططات بعض وطرح املبتكرة األفكار لتبادل والطالبات التدريس عضوات هيئة

شؤون التجارة في وخبيرات خلبراء التسجيالت بعض عرض جانب إلى ونقاشها،

لها. واملمارسات واملمارسني بها املهتمني واملهتمات أو اإللكترونية

مضمون في اإللكترونية  للتجارة املتعددة باجلوانب  خاصة  عمل ورش تنظيم ˚

اململكة. في فيها النساء اشتغال

على حتتوي بالتجارة اإللكترونية خاصة الطالبات في شطر صغيرة مكتبة إنشاء ˚

العرض املتنوعة. ووسائط املقاالت والكتب

اإللكترونية التجارة حاضنة

بالفعل  وتقوم والطالبات، فيها اخلريجات اإللكترونية تشارك للتجارة حاضنة إنشاء

التي اخلبرات بعض املشتركات بتوظيف حيث تقوم اتلفة، التجارية املبادرات ببعض
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حيث املشاركات، بني افتراضية بتجربة البداية ومن املمكن دراساتهن. في اكتسبنها

املشتري. بدور واآلخر البائع بدور منهن فريق يقوم

تكاليف تتطلب ال بصورة املشاريع مصممة هذه ملثل النماذج من العديد هناك 

القائـم ،(Virtual Rural Community) االفتراضي القرية  مجتمع مشروع مثل  عالية،

رئيـس كخـادم يعمل حاسوب واحد وجهـاز السلكيـة انترنت شبكة استخدام على

على يوزع بينما ،(HUB) مركزي موقع يوضع في كلها، حيث (Main Server) للمنطقة

(Thin Client) النحيف بالزبون يسمى ما تستخدم طرفية وحدة منزل أو مستخدم كل

البيانات، املستخدم  عليها يدخل  واجهة مجرد  ولكنه احلاسوب،  جهاز يضاهي الذي

املعقدة العمليات إجراء أو التخزين على قدرة دون واملعلومات الرسائل ويتلقى عليها

االفتراضية. القرية فكرة شكل (٩) احلاسوب(٨٧). يوضح مثل

.»°VGÎaG »ØjQ ™ªà› .(9) πµ°T
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النسائية اإللكترونية التجارة ملساعدة برنامج حكومي

امللك جامعة في لديهن مكتب إلنشاء املسؤولني لدى مبساعٍ الطالبات شطر يقوم

إمرأة بها تقوم  التي أو نساء، متلكها التي الصغيرة الشركات ملساعدة عبدالعزيز،

تقوم الذي  البرنامج  منط على اإللكترونية، للتجارة مبشروع القيام  في ترغب واحدة

والذي ،U.S. Small Business Administration (SBA) األمريكية الصغيرة إدارة األعمال بها

جتارة  مبشروع للقيام ألف ريال ٣٥٠ إلى تصل مبنح النساء التي متلكها الشركات سيزود

تشمل: املنحة على احلصول وشروط إلكترونية(٤١-٤٢).

للتنفيذ. خطة مع للمشروع تفصيلياً عرضاً ˚

سنوات. مدى عشر املشروع على منو تتضمن تنبؤات للمشروع جدوى دراسة ˚
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