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 المرحلة الثانية \تجارة الكترونية  \ 2+ 1المحاضرة 

 

 

 بالتجارة االلكترونيةمالمقصود 

التجارة اإللكترونية هي مجرد عملية بيع وشراء المنتجات بالوسائل اإللكترونية مثل تطبيقات الهاتف  

التسوق عبر المحمول واإلنترنت. تشير التجارة اإللكترونية إلى كل من التسوق عبر اإلنترنت و

اإلنترنت وكذلك المعامالت اإللكترونية. زادت شعبية التجارة اإللكترونية بشكل كبير على مدى العقود 

  الماضية ، وبطرق ، تحل محل التقليدية

، أربع وعشرون ساعة في اليوم نطاق عالمي لكترونية تمكنك من شراء وبيع المنتجات علىالتجارة اإل

للحصول على أفضل مزيج  .الطوب ومونة هاون دون تكبد نفس النفقات العامة كما تفعل مع تشغيل

تسويقي وأفضل معدل تحويل ، يجب أن يكون لمشروع التجارة اإللكترونية أيًضا وجود مادي ؛ هذا هو 

 .انقر متجر هاون المعروف باسم

هي عملية بيع وشراء البضائع والخدمات عبر اإلنترنت. يمكن لعمالء التجارة  التجارة اإللكترونية

اإللكترونية إجراء عمليات شراء من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باإلضافة إلى نقاط االتصال 

 من Echo رى، بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية والمساعدات الرقمية، مثل أجهزةاألخ

Amazon. 

التعامالت  و (B2Cالتعامالت بين الشركات والمستهلكين ) التجارة اإللكترونية تزدهر في كال قطاعي

ت والمستهلكين، يبيع في نموذج التجارة اإللكترونية بين الشركا .(B2Bبين الشركات بعضها وبعض )

بائع التجزئة أو شركة أخرى مباشرة للعمالء النهائيين. في التجارة اإللكترونية بين الشركات بعضها 

، تبيع شركة إلى أخرى. في كال القطاعين، يتمثل هدف معظم الشركات في تمكين (B2B) وبعض

 .ام أي جهاز رقميالعمالء من شراء أي شيء يريدونه، في أي وقت، ومن أي مكان، باستخد

ببساطة، البيانات الضخمة هي مجموعات بيانات أكبر وأكثر تعقيًدا، خاصة من مصادر البيانات 

الجديدة. مجموعات البيانات هذه ضخمة جًدا لدرجة أن برامج معالجة البيانات التقليدية ال تستطيع 

لجة مشكالت العمل التي لم تكن إدارتها. ولكن يمكن استخدام هذه الكميات الهائلة من البيانات لمعا

 .لتتمكن من معالجتها من قبل

 :عة أسباب تجعل التجارة اإللكترونية خياًرا جذابًا لرواد األعمالفيما يلي سب

 مع متجر فعلي من الطوب وقذائف الهاون ، ستقتصر جغرافيًا على األسواق القريبة  - امتداد عالمي

، أي إذا كان لديك متجر في نيويورك وتريد أيًضا البيع في نيو جيرسي ، فستحتاج إلى فتح موقع 

ة اإللكترونية ليس لديها هذا القيد. بدالً من ذلك ، يمكنك البيع ألي شخص في أي فعلي آخر. التجار

 .مكان في العالم عبر نشاطك التجاري اإللكتروني الرقمي
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 عادة ما تكون ساعات العمل الفعلية للشركات محدودة ، ولكن يبقى متجر التجارة  - دائما مفتوح

في  365ة يوميًا ، سبعة أيام في األسبوع ، وأيام ساع 24اإللكترونية عبر اإلنترنت "مفتوًحا" 

 .السنة. هذا مريح للغاية للعميل وفرصة ممتازة للتجار

 تتمتع شركات التجارة اإللكترونية بتكاليف تشغيل أقل بكثير مقارنة بالمتاجر  - وفورات في التكاليف

ابتة. دا من تكاليف التشغيل الثالفعلية. ال يوجد إيجار ، وال يوجد موظفين للتأجير والدفع ، وقليل ج

هذا يجعل متاجر التجارة اإللكترونية تنافسية للغاية على السعر ، والذي عادة ما يزيد من حصة 

 .السوق بشكل كبير

 من خالل استخدام األدوات  ادارة المخزون إنها أسهل بكثير ألتمتة - إدارة المخزون اآللي

اإللكترونية عبر اإلنترنت وموردي الجهات الخارجية. وقد وفر هذا شركات التجارة اإللكترونية 

مليارات الدوالرات من المخزون وتكاليف التشغيل. كما أصبحت إدارة المخزون معقدة بشكل 

عبر قنوات متعددة بسهولة كبيرة. لذلك ، يمكنك بيع ومراقبة  متزايد. يمكنك اآلن إدارة مخزونك

 .فعليأو متجر  Etsy أوأمازون ، eBay األسهم الخاصة بك في متجرك الخاص وكذلك األسواق مثل

 يمكن للتجار عبر اإلنترنت جمع كمية مذهلة من بيانات المستهلك  - تسويق مستهدف بالليزر

لضمان استهداف األشخاص المناسبين لمنتجاتهم. هذا يقلل من تكلفة اكتساب العمالء ويسمح ألعمال 

اف الذكور استهدالتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت بالبقاء رشيقة للغاية. تخيل أن تكون قادًرا على 

تسويق  عاًما والذين يعيشون في المناطق الحضرية. هذا 24و  18الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .بالنسبة لك ، ال توجد طريقة تحصل عليها من خالل متجر فعلي فقط الليزر التركيز

 بسبب انخفاض تكاليف التشغيل ، والقدرة على استهداف الخاص  - هيمنة السوق المتخصصة

لى الوصول إلى جمهور عالمي يجمعه موقع ويب للتجارة اإللكترونية باإلضافة إ العميل المثالي بك

 .، فهذا يضمن أرباح شركتك

 ال يرتبط مالك النشاط التجاري بأي موقع واحد عند تشغيل  التجارة اإللكترونية أ - موقع االستقالل

ارة لتجنشاطه التجاري. طالما لديك كمبيوتر محمول واتصال باإلنترنت ، يمكنك تشغيل أعمال ا

 .اإللكترونية الخاصة بك

 

  ؟  E-Commerceما أنواع التجارة اإللكترونية 

يوجد وسائل وأساليب أخرى لترويج ونشر السلع والمنتجات على شبكة اإلنترنت، وتنقسم التجارة  

 أقسام أساسيين، وهي : 6اإللكترونية 

 ( :B2Bالشركات مع الشركات )

أول نوع من أنواع التجارة اإللكترونية هو الشركات مع الشركات، ويُعرف 

وهو تبادل تجاري إلكتروني بين شركة وشركة أخرى؛  Business to Business  (B2B)بمصطلح

ويعتمد على العالقات التسويقية بين الشركتين، مثل أن تعرض شركة منتجاتها عند الشركة األخرى، 
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لتجارة بينهما، لتتوفر بينهما الفرص أكثر في البيع باستخدام التجارة اإللكترونية ويتبادالن التسويق وا

Ecommerce . 

 ( .B2Cالشركات مع العمالء األفراد ) -2

 Business toهذا النوع من التجارة اإللكترونية يكون بين الشركات والعمالء األفراد، ويُعرف بـ )

Consumer (B2C اإللكترونية بين الشركات والمستهلكين، ويتوافق مع قسم  وهو المبني على التجارة

 .  E- commerceالبيع بالتجزئة في التجارة اإللكترونية

وهذه األنواع من العالقات يمكن أن تكون من أسهل األنواع وأكثرها ربًحا، ويتطور هذا النوع بشكل 

به أنواع سلع استهالكية كثيرة،  كبير بسبب زيادة استخدام اإلنترنت في جميع أنحاء العالم، ويوجد

: )أجهزة الحاسوب، البرامج، الكتب، األحذية، السيارات، األطعمة( وجميع أنواع األجهزة  مثل 

  اإللكترونية وغيرها.

  ( :C2Cالمستهلك مع المستهلك ) -3

المستهلك مع المستهلك، ويُعرف  E-commerceيشمل هذا النوع من التجارة اإللكترونية 

ويعمل على جميع المعامالت اإللكترونية للسلع  C2C ( Consumer to Consumer)  حبمصطل

طرف آخر، وهو الذي  والخدمات التي تتم بين المستهلكين بشكل عام؛ وتتم هذه المعامالت عن طريق 

  يوفر المنصة اإللكترونية، حيث يتم تنفيذ المعامالت في الواقع.

 إلى مستهلك آخر . Amazonأو  eBayك القديم على موقع يمكنك بيع أثاث على سبيل المثال :

  ( :C2Bالمستهلك مع األعمال ) -4

على المستهلك، حيث يبيع منتجاته أو خدماته  E-commerceة اإللكترونية يعتمد هذا النوع من التجار

( C2B) الخاصة إلى مؤسسة تبحث بدقة عن هذه األنواع من الخدمات والمنتجات؛ ويُعرف بمصطلح 

وهذا النوع من التجارة اإللكترونية شائع جًدا في المشاريع، ويعمل الشباب من خالله أعمااًل 

  تفيدون من هذا النوع جيًدا.ويس Freelance حرة 

وتصميمات مختلفة للشركات، وأيًضا  Logoالمصممون الذين يعرضون شعاًرا  على سبيل المثال :

الذين يعرضون الصور الفوتوغرافية وعناصر التصميم الخالية أيًضا من حقوق الملكية، 

 وغيرها من المواقع الكثيرة التي توفر هذه الخدمات. iStockphoto – shutterstock مثل

  ( :B2Aاإلدارة مع األعمال ) -5

جميع المعامالت التي تتم على اإلنترنت  E-commerceيشمل هذا النوع من أنواع التجارة اإللكترونية 

وهو  B2A) ) Business to Administrationالشركات واإلدارة العامة، ويعرف بمصطلح  بين

المجال الذي يمتلك كمية كبيرة ومجموعة متنوعة من الخدمات، مثل : )المجاالت المالية، الضمان 

  االجتماعي، العمالة، المستندات، السجالت القانونية( وغيرها الكثير.

لخدمات إلى حد كبير في السنوات األخيرة مع االستثمارات في الحكومة وقد زادت هذه األنواع من ا

 . E-governmentاإللكترونية 

  ( :C2Aالمستهلك مع اإلدارة ) -6
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المستهلك مع اإلدارة على جميع المعامالت  E-commerceيشمل هذا النوع من التجارة اإللكترونية 

 C2A ) Consumer   عامة، ويُعرف في التسويق بمصطلحاإللكترونية التي تتم بين األفراد واإلدارة ال

to Administration . ) 

تتضمن التجارة اإللكترونية في هذا النوع : )التعليم، نشر المعلومات، التعلم عن بعد، الضمان  كمثال :

  االجتماعي من خالل توزيع المعلومات، الضرائب، دفع الخدمات الصحية( وغيرها من الخدمات. 

" بقوة الكفاءة وسهولة C2A و B2Aترتبط كل من النماذج التي تشمل اإلدارة العامة " ة :ملحوظ

  االستخدام للخدمات المقدمة للمواطنين من قِبل الحكومة بدعم من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات .

  ؟ E-commerceما مميزات التجارة اإللكترونية 

يجب معرفتها لكي توفر  E-commerceيوجد مميزات مهمة وأساسية للتجارة اإللكترونية 

 التساؤالت الكثيرة عند قرارك إلنشاء موقع يعمل على التجارة اإللكترونية، وهي : عليك 

الميزة األساسية للتجارة اإللكترونية هي قدرتها على الوصول إلى السوق العالمية دون الحاجة إلى  – 1

   ستثمار المالي الكبير من خالل اإلنترنت. اال

الحصول على المعلومات التي تحتاجها والضرورية لكل منتج، ويمكنك أيًضا مقارنتها بمنتج آخر  -2

  من أي مواقع أخرى.

تتيح التجارة اإللكترونية للموردين أن يكونوا أقرب إلى عمالئهم، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية  – 3

 تنافسية للشركات.والقدرة ال

 دعم أكثر كفاءة قبل وبعد البيع مع هذه األنواع الجديدة والمتنوعة من التجارة اإللكترونية. – 4

 توفير الجهد والوقت للمستهلكين، وسهولة البيع والشراء بطريقة إلكترونية ناجحة. – 5

  ؟ E-commerceما عيوب التجارة اإللكترونية 

  ة اإللكترونية تتمثل في بعض النقاط المهمة، يجب أيًضا معرفتها، وهي :العيوب األساسية في التجار

  االعتماد القوي والكلي على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. -1

بعض المواقع ال يوجد لديها األمان الكامل لسرية البيانات عند إجراء المعامالت التجارية على  -2

  اإلنترنت.

  ؟ E-commerce اإللكترونية  ما هي أفضل شركات التجارة

يمكنك من خالل هذه الشركات المشهورة االطالع عليها وعلى طريقة عرض منتجاتها، لكي تقوم 

باالستفادة منها عند بداية مشروعك إلنشاء موقعك على التجارة اإللكترونية، وتحديد الخدمات 

لع بأفضل األسعار من هذه المواقع والمنتجات التي تناسب، باإلضافة إلى أنه يمكنك شراء أفضل الس

  أيًضا :

1-  Amazon.com 

2- eBay 

3- Best Buy 

https://www.amazon.com/
https://www.ebay.com/
https://www.bestbuy.com/?intl=nosplash
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4- souq.com 

5- jumia 

6- bigcommerce 

7- shopify 

8- noon.com 

9- jarir 

10- Weebly 

 أنواع تجار التجارة اإللكترونية

 :على وجه العموم ، هناك نوعان من تجار التجارة اإللكترونية

هذا أمر بديهي. إنها مجرد شراء وبيع المنتجات المادية عبر نوع من  :بيع المنتجات المادية هؤالء .1

الوسائط اإللكترونية. على سبيل المثال ، يمكنك بيع البضائع من أي من المنافذ التالية: األزياء ، 

 .واإلكسسوارات ، واألدوات المنزلية ، واأللعاب ، وما إلى ذلك

إذا سبق لك شراء دورة تدريبية عبر  :(قابلة للتنزيلال AKA منتجات) متاجر بيع المنتجات الرقمية .2

اإلنترنت ، فإن هذا يندرج تحت فئة "المنتجات الرقمية". كقاعدة عامة ، إذا كان عليك الوصول إلى 

المنتج عبر منطقة أعضاء عبر اإلنترنت أو إذا كان عليك تنزيله ، فمن المحتمل أن يكون "منتًجا 

 ."رقميًا

 

https://egypt.souq.com/eg-en/
https://www.jumia.com.eg/
https://www.bigcommerce.com/
https://www.shopify.com/
https://www.noon.com/egypt-ar/
https://www.jarir.com/
https://www.weebly.com/?lang=en

