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Introduction to e-Bussiness  

 

Internet

Interconnection of networks 

 . جمموعة من الشبكات املرتابطة واملتداخلة املنتشرة يف مجيع احناء العامل

 معلومات   -قواعد بيانات 

مرتابطة ومتداخلة وفق مقاييس معينة ختدم مليارات املستخدمني املنتشرين يف  نظام دولي من شبكات كمبيوتر

اخل ذات نطاق ميكن ان يكون حمليا او دوليا وفيها ..العامل، تتألف من شبكات خاصه ،عامة ،اكادميية ،اعمال ، حكومية 

 .كميات ضخمة من مصادر البيانات واملعلومات ختدم البشرية
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  Transaction processing (TPS)معاجلة املعامالت  •

  Management and Decision Support (MIS/DSS)اإلدارة ودعم اختاذ القرار  •

  Enterprise Resource Planning (ERP)ختطيط موارد املؤسسات  •

  Customer Relationship Management (CRM)إدارة عالقات العمالء  •

  Knowledge Management (KM)إدارة املعرفة  •

 Communication and social network systemsنظم االتصاالت والشبكات االجتماعية  •

  Talent Management Systemsنظم إدارة الكفاءات  •

جيب أن تستخدم بذكاء عن طريق ناس أذكياء لديهم املعرفة  –تقنية املعلومات ال تفعل شيئا مبفردها  •

 .بأمور التقنية

لناس، العمليات التجارية، التقنية، األهداف النهائية، تغيري السوق، الشركاء واملنافسون، املخاوف األخالقية، ا •

 .تتفاعل مجيعها لتحديد جناح أو فشل التنفيذ –املخاوف القانونية 

 .التوازن الصحيح؟ هو الذي جيمع بني املعرفة واحلكمة يف آن واحد •

 
e-commerce

 

 .عمليات بيع او شراء وتبادل السلع من خالل االنرتنت •

 .نشاطات جتارية تعقد من خالل االنرتنت •

 .أحيانا يشرتط ان يكون فيها اجراء عملية مالية •

وتتكون أيضا من تبادل . جلانب الذي ميثل مبيعات االعمال اإللكرتونيةوتعترب التجارة اإللكرتونية بشكل عام ا •

 .البيانات لتسهيل األمور املالية كالتمويل والدفع للمعامالت التجارية اخلاصة باالعمال االلكرتونية
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e-bussiness

 

وال تقتصر على عمليات  –هذا املفهوم أوسع من التجارة االلكرتونية ، يشمل كافة نشاطات واعمال املنشأة  •

التعاون مع االعمال األخرى وتبادل املعلومات معها وخدمة العمالء والزبائن وإدارة االعمال  -البيع والشراء

 .اج والتسويق وغريهاوإدارة املوظفني والشئون املالية والنت

اليت تشغل بشكل جزئي او كلي من خالل االنرتنت، وعادة تقدم خدمات لالعمال  -نشاطاتها–االعمال  •

 .األخرى
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e-bussiness

وال تقتصر  –هذا املفهوم أوسع من التجارة االلكرتونية ، يشمل كافة نشاطات واعمال املنشأة  •

التعاون مع االعمال األخرى وتبادل املعلومات معها وخدمة العمالء  -على عمليات البيع والشراء

 .اج والتسويق وغريهاوالزبائن وإدارة االعمال وإدارة املوظفني والشئون املالية والنت

اليت تشغل بشكل جزئي او كلي من خالل االنرتنت، وعادة تقدم خدمات لالعمال  -نشاطاتها–االعمال  •

 .األخرى

 

e-commerce

 

 .ل السلع من خالل االنرتنتعمليات بيع او شراء وتباد •

 .نشاطات جتارية تعقد من خالل االنرتنت •

 .أحيانا يشرتط ان يكون فيها اجراء عملية مالية •

وتتكون أيضا من تبادل . وتعترب التجارة اإللكرتونية بشكل عام اجلانب الذي ميثل مبيعات االعمال اإللكرتونية •

 .للمعامالت التجارية اخلاصة باألعمال االلكرتونية البيانات لتسهيل األمور املالية كالتمويل والدفع

 

 

1) internet  عبارة عن شبكة ضخمة تتكون من عدد كبري من شبكات احلاسب املنتشرة يف أحناء

ومات، وتشكل الشبكة كثرية من العامل ومرتبطة مع بعضها مبا يسمى بربوتوكول االنرتنت للمشاركة يف املعل

 .اجلزء األهم من االنرتنت( world wide web( )www)العنكبوتية العاملية 

 

2)  intranet  هي شبكة الشركة اخلاصة اليت تصمم لتلبية احتياجات العاملني من املعلومات

تم تنفيذها يف مقر الشركة أو يف الداخلية أو من اجل تبادل البيانات واملعلومات عن عمليات وأنشطة املنظمة، ي

  .فروعها وال يستطيع األشخاص من غري العاملني يف املؤسسة من الدخول اىل مواقع الشبكة
 

3)  extranet  هي شبكة املؤسسة اخلاصة اليت تصمم لتلبية حاجات فئة من الناس من

ألعمال، ويتطلب الدخول إليها استخدام كلمة مرور الن املعلومات ومتطلبات املنظمات األخرى املوجودة يف بيئة ا

تصمم لتلبية احتياجات املستفيدين يف خارج املنظمة من اجملهزين والزبائن  الشبكة غري موجهة اىل اجلمهور العام

 .وجمموعات املؤثرين وأصحاب األسهم
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  e-commerceالتجارة االلكرتونية   •

  customer relations management (CRM)   إدارة العالقات •

    business partnershipsالشركاء •

  electronic transactions within an organizationالعمليات االلكرتونية يف املؤسسة  •

األساليب االعمال االلكرتونية متكن الشركات من ربط نظم معاجلة البيانات الداخلية واخلارجية على حنو  •

 .أكثر كفاءة ومرونة

  partners  وشركاء العمل    suppliers تعمل بشكل وثيق مع املزودين •

 أفضل تلبية حلاجة وتوقعات العمالء •

  ادارة االعمال االلكرتونيStrategic- focus  

 التجارة االلكرتونية جزء من اسرتاتيجية االعمال االلكرتونية. 
 

 

 What is not E-Business ??                         

  ليس فقط التجارة اإللكرتونيةe-commerce  

 ليس فقط التعامالت املالية، ولكن كافة األنظمة واالنشطة.  

 يس فقط التقنية، ولكن االسرتاتيجية التشغيلية والعملياتل. 

  ليس فقطB2C (األعمال للزبائن ) ولكن ،B2B (األعمال لألعمال.) 

  (ولكن االستفادة من تقنيات اإلنرتنت على حنو متزايد)ليس فقط اإلنرتنت 
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  Measurementالقياس  •

  Flexibilityاملرونة  •

 Reengineering supply chainsإعادة هندسة سالسل التوريد  •

 Process-centeredالرتكيز على العمليات  •

  Securityاألمن  •

 Standardization and interoperabilityتوحيد املقاييس والتكامل  •

 

 

 (إنتاجية تقنية املعلومات -على سبيل املثال اآلن )زيادة اإلنتاجية  •

 .يض تكاليف التشغيل النهائيةختف •

 .املعرفة/ حتسني ومشاركة التعلم   •

 .الزبائن/ حتسني العالقات مع املوردين  •

 التوحيد واملواءمة  •

 

 

 األخطاء االسرتاتيجية وعدم التوافق •

 التغريات الثقافية والعداء الثقايف •

 تكلفة التنفيذ والعائد على االستثمار •

 حتول الوالءاتاألمن والثقة و •

 املسائل القانونية والدولية •

 اهتمامات التكنولوجيا  •
 

 

 .الرتكيز على املستهلك مقابل الرتكيز على حجم كبري من املستهلكني •

 .الروابط مع املوردين والعمالء •

 العوملة  •

 االنتشار •

 تبادل املعرفة •

 البساطة •

 بيانات املصدر املفتوح •
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 املشرتيات، ويأمر، جتديد املخزون، واملدفوعات، وصلة مع املوردين، وعملية مراقبة اإلنتاج

procurement, ordering, replenishment of stock, payments, link with suppliers, 

production control process,  
 

 

 

خدمات املوظفني، والتدريب، تشارك املعلومات الداخلية، التوظيف، واملبيعات، واالتصاالت، االتصال بني جمموعة 

 العمل، النشر اإللكرتوني 

employee services, training, internal information sharing, recruiting, sales, 

workgroup communication, electronic publishing 
 

 

  

 اجلهود الرتوجيية والتسويقية، بيع على اإلنرتنت، معاجلة أوامر الشراء، ومعاجلة املدفوعات، دعم العمالء 

promotional and marketing efforts, selling over the internet, processing purchase 

orders, processing payments, customers suppor 
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E-commerce       

E-commerce

 

نشاط جتاري خيتص بعالقة البائع باملشرتي، أي تنفيذ عمليات البيع والشراء عرب شبكة   •

 . اإلنرتنت، سواًءا كانت تلك املبيعات عبارة عن سلع أو منتجات أو خدمات

 .قنيةومجيع هذه العمليات التجارية التبادلية تتم باستعمال الوسائل اإللكرتونية أو الت •

 .ف عن إدارة األعمال اإللكرتونيةالتجارة اإللكرتونية ختتل •

 ..  أمشلأعم و   E-businessفمهموم إدارة األعمال اإللكرتونية 

•  

 Computer software               

 Computer hardware                

 Books                                                    

 Music                                                    

 Gifts                                                       

 Travel  

 Clothes                                              

 

  

 شركات السوق التقليدي     Brick –and Mortar 

  شركات جزئيا الكرتوني  Click – and –Mortar  

 شركات ذات أسواق الكرتونية    Pure Online Organization 

 

 

 B2B شركات  لشركات       

 B2C    شركات إىل مستهلكني  

 C2B    مستهلكني إىل الشركات  

 C2C    مستهلك ملستهلك  

 EG   حكومات الكرتونية    

 B2E     شركات  تقدم خدمات ملوظفيها  
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 Transactions    

 Subscriptions   

 Advertising   

 Sales              

 Affiliations     

 الدعم  •

 استخدام تقنية مفتوحة •

 خطوط كافية لنقل املعلومة •

 أساليب خمتلفة لتوقيع املستندات •

 حتديد املسؤولية واحلدود القانونية للعقود •

 توافر مقومات األمن واخلصوصية •

 توافر مبادئ محاية حقوق مللكية الفكرية •

 فر قواعد بيانات ديناميكيةتوا •

 وجود قوانني وتشريعات حتكم عمليات التبادل االلكرتوني  •

 

 عدم إدراك الشكات ملخاطر االقتصاد االلكرتوني •

 عدم وجود شبكات معلوماتية سريعة •

 إجياد طرق آمنة للتوقيع االلكرتوني ومحاية شبكات املعلومات •

  ار وغياب التشريعات املالئمةانتشار الغش التج  •

  عوامل ثقافية خاصة باجملتمع العربي •
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 . أحد أهم العوامل املفيدة للزبائن نتيجة استخدام التجارة اإللكرتونية   (1

 توفر الراحة للزبون يف احلصول على املعلومات، وإمتام عملية الشراء

 

رعة احلصول على املعلومات املطلوبة خالل دقائق، والسرعة يف س  (2

  Digital Productsاحلصول على املنتج من خالل ما يسمى باملنتجات الرقمية 

/ مثل  onlineوهي املنتجات اليت تستطيع احلصول عليها من خالل االنرتنت 

ميلها وحت Downloadكتاب ، خريطة ، حماضرة ، فيلم ، تذكرة عن طريق الـ 

هذه امليزة . مقابل مبالغ مالية تدفع وحتصل على املنتج فورًا وبسرعة وبدون تأخري 

 . ال ميكن احلصول عليها يف املنتجات التقليدية العادية أو السوق التقليدي

 

غالبًا ما تكون األسعار على االنرتنت أقل من األسعار يف   (3

إىل استخدام التقنية فهي تساعد على ختفيض السوق التقليدي وسبب ذلك يعود 

 الضرائب،( التكاليف فإذا اخنفضت التكاليف فذلك يؤدي إىل اخنفاض األسعار

 )التقليدية االسواق يف السلعة مثن من تزيد ...اجلمارك،

 

 

 

 .واملستهلكنيني املنتجني تزيل اإلنرتنت من الناحية النظرية العديد من الوسطاء ب •

 .يف املمارسة العملية، ما زلنا نستخدم العديد من األمثلة •

 .البوابات ومصفوفات الوسائط االفرتاضية تلعب دورا يف إعادة تقديم الوساطة، ولكن بطريقة فعالة وقوية •

 

 

  E-Governmentحلكومة اإللكرتونية  ا: على سبيل املثال. حتسني اخلدمات والسلع املقدمة للزبائن •

 . ارتفاع مستوى املعيشة لدى الناس، ودخول عدد كبري من األفراد عامل االنرتنت •

 . ارتفاع مستوى اخلدمات املقدمة من قبل احلكومات والشركات •
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Direct Sales Model
 

يعين هذا املفهوم أن العالقة بني الزبون والشركة تكون مباشرة بدون واسطة  •

   Michil Delll. بينهما

 .ل يؤدي ذلك إىل ارتفاع التكاليفوجود الوسطاء بني الشركة والعمي •

أما إذا كان التعامل مع العميل بدون واسطة مباشر فتنخفض التكاليف على  •

 . العمالء ويستفيدون

 اء من االنرتنت خيفض التكاليف على عكس الشراء من السوق التقليديالشر •

 

 

 

 

  

 عدم وجود معايري دولية ثابتة عاملية اجلودة للتجارة اإللكرتونية •

 .حمدودية سرعة االنرتنت •

 .حمدودية برامج التطبيقات •

 .ارة اإللكرتونية وأنظمتها مع األنظمة الداخلية للمنظمةصعوبة ربط التج •

 

  

 .عدم األمان واخلصوصية •

 .عدم وجود مرونة ووضوح يف القوانني •

كثري من الزبائن ال يثق باملنتج من خلف الشاشة، بعض الزبائن يريد أن يلمس السلعة ويقلبها بني  •

 . يديه

 

 التسويق 
 علوم الكمبيوتر 

 سلوك املستهلك 

 املاليات 

 االقتصاد 

 اإلمداد والتموين/ انتاج  
 اإلدارة 
 أنظمة املعلومات 

 احملاسبة واملراجعة 

 قوانني وأخالقيات العمل  
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 ا عن السعر األقلحبث املشرتي دائم •

  املقارنات السريعة •

 اخنفاض األسعار •

 خدمة الزبائن •

   افتقار املنتجات الرقمية للتجريب •

 

 

  

  .متكن العديد من الباعة واملشرتين من الدخول إىل السوق بتكلفة قليلة أو معدومة •

  .لسوقال تسمح ألي من املشرتيني أو البائعني بالتأثري بشكل فردي على ا •

 .جتعل املنتجات متجانسة •

 .متد الباعة واملشرتين مبعلومات كاملة عن املنتجات واملشاركني يف السوق والشروط •

 

  

 يف السوق. سيكون هناك العديد من الداخلني اجلدد •

 . ترجيح زيادة القوة التفاوضية للمشرتين •

 . ضالقوة التفاوضية للموردين قد تنخف •

 . وسوف يكون هناك املزيد من املنتجات واخلدمات البديلة •

  .زيادة عدد املنافسني الصناعني يف اجملاالت الواحدة •
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 commerce Markets-E 
 

 عناصر المحاضرة
 التسوق التقليدي •

 التسوق اإللكرتوني •

 األسواق اإللكرتونية  •

    وظائف السوق •

 عناصر السوق •

 أنواع املتاجر يف السوق اإللكرتونية •

 التنافس •
 

املكان الذي يلتقي فيه البائع واملشرتي لتبادل املنتج مبال أو تبادل املنتج مبنتج أو خدمة أو 

 معلومات

 

 onlineاللقاء عرب االنرتنت  ولكن يتمهو املكان الذي يلتقي فيه البائع واملشرتي  •

عرب البيئة االفرتاضية لتبادل املنتج مبال أو تبادل املنتج مبنتج أو خدمة أو 

 . معلومة

   

 

السوق اإللكرتوني عبارة عن شبكة من التفاعالت والعالقات حيث يتم تبادل  •

 .املعلومات واملنتجات واخلدمات واملدفوعات

 .والسوق اإللكرتونية هي املكان الذي جيتمع فيه املتسوقني والباعة إلكرتونيا •

يتم يف السوق اإللكرتونية التفاوض بني البعة واملشرتين، وتقديم العطاءات،  •

 . onlineوإبرام االتفاقات بشكل مباشر 

 (.عن طريق الفاكس )  Off lineأو غري مباشر  •
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  (من أهم الوظائف. )مطابقة الباعة باملشرتين/ ربط  •

 .هيل العمليات اليت تتم يف السوقتس •

  .تدفق املعلومات، انتقال املنتجات واخلدمات من البائع إىل املشرتي 

 . للبائع واملشرتي السوق بنية قانونية تنظيمية •

حيث أن السوق يشكل املكان القانوني النظامي الذي تتم فيه عملية البيع والشراء والدول حتمي املستهلك من  •

 .الغش

 

1 Customers  . 

2. Seller  .  

3. Products   :  هناك املنتجات الرقميةDigital Products   

 .، األفالم ، التذاكر ، اجلرائداضرات الكتب ، احمل 

 تاج حياإللكرتوني السوق    4

  شبكات 

  وقواعد معلومات 

 وسريفرات 

 وأجهزة حاسبات آلية سريعة 

  وخطوط ضوئية وألياف بصرية سريعة تنقل فيها املعلومات من مكان إىل مكان آخر ومن دولة

اح للسوق والتجارة بيانات أخرى حتى يكون هناك جن ألخرى ومن قاعدة بيانات إىل قاعدة

 .اإللكرتونية

  

(السوق)البيع التقليدي  Onlineالبيع اإللكتروني   

لمسية/ المنتجات حسية  Digitalالمنتجات رقمية   

 كتالوج ورقي كتالوج إلكتروني

 استخدام الشبكات العادية استخدام اإلنترنت والموبايل

 قيةالفواتير ور الفواتير إلكترونية

 اإلنتاج شامل وواسع جدا اإلنتاج مخصص حسب رغبة الزبون
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5.  Front –endhg : و العميل حتى يتم عملية الشراءهي الشاشة اليت يتعامل معها الزبون أ. 

6. Back – end   :  عن طريق الشركة البائعة للمنتج حتى تتم  هي العمليات اليت تتم

 .ة الشراء وإيصال املنتج للعميلعملي

 ذي يكون بني البائع واملشرتي هو الشخص ال   .7

  ينقل املعلومات 

  ويسهل عملية الشراء 

  وحيفز البائع على البيع 

 اء إلمتام عملية البيع والشراءويشجع املشرتي على الشر. 

 .ون معنا يف العمل الذي نقوم بههناك شركاء يعمل  .8

 . وغريها ... فهناك شركات تعمل يف جمال الشحن ، التقنية ، إيصال املنتج للزبون ، والتأمني ،  •

 .لضمان والوثيقخدمة العمالء وا   .9

 

 

 

1 Storefront:

  .هو موقع إلكرتوني لشركة واحدة يوجد فيه منتجات وخدمات معروضة للبيع

1 

2.  Search Engine :  وهو برنامج صغري يستخدمه املشرتي للبحث يف الكتالوج عن املنتج

 . املطلوب

3.  Shopping Cart   

 . هي صفحة خاصة يف املوقع لتوضيح طريقة الدفع بعد اختيار املشرتيات  .4

املنتجات )ل املشرتيات املادية، أما املشرتيات هي خيارات توضح طريقة إيصا  .5

 . ال حتتاج إىل شحن وإيصال ( الرقمية 

6.  Customer Service  : وتشمل إعطاء معلومات عن املنتج وتسجيل املنتج والضمان

 واملساعدة بعد شراء املنتج

2 E-Mall   

قد يصل عددها إىل عشرات  العديد من املتاجر اإللكرتونيةوني يوجد فيه هو عبارة عن مركز تسوق إلكرت •

 .اآلالف

•  Choicemall.com  
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1 General : 

  .يبيع كافة أنواع السلع واخلدماتفهو   •

 . ebay.comموقع   •

 

2 

 

•  :1200flowers.com  ببيع الورود فقطمتجر متخصص . 

 

3 

  

 .   خيدم كافة أحناء العامل يف أي دولة  •

 

4 

• Pure – online  

 

5 

 .التقليدي واإللكرتوني بني السوق  •

  Click – Mortarموقع   •

 

1 Private Markets:  

 .ال ميكن للجميع الدخول فيهح سوق هي شركة تفت •

من العمالء أو الزبائن  هو فقط  •

أو  يف نفس اجملالأو الشركات اليت تعمل مع هذه الشركة 

 الصناعة،

 . صناعة احلديد، النفط والبرتول:  •

2 Public Markets:

 .هي أسواق رمبا تكون مفتوحة  •

 .فيها باعة ومشرتون •

 .تدار من قبل طرف آخر  •
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Competition

  

 .تكلفة البحث عن املعلومات  فاضاخن .1

 .السريعة بني السلعاملقارنة  .2

 Customization    /Differenceالتخصيص / االختالف  .3

 الختالفا : 
والتميز  رضااملستهلك يريد سلعة خمتلفة عن اآلخرين ال توجد عند غريه، سلعة فريدة ومتميزة تشعره بال

 .عن غريه من املستهلكني

  :التخصيص •

 Personalization أن يبين مواصفات املنتج حسب حاجته الشخصيةأعطت االنرتنت املستهلك القدرة على 
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1 

2
 

  عناصر المحاضرة

 
  انخفاض تكلفة البحث عن المعلومات .1
  المقارنة السريعة بين السلع .2
  Customization   /Differentiationالتخصيص / االختالف  .3
 .تدني األسعار .4
  Customer Serviceخدمة العمالء  .5

  E-catalogالكتالوج اإللكتروني  .1
  Search Engineمحرك البحث  .2
  Shopping Cartسلة التسوق  .3

 
 

Competition

 

 

  اخنفاض تكلفة البحث عن املعلومات .1

  املقارنة السريعة بني السلع .2

  Customization   /Differentiationالتخصيص / االختالف  .3

 .تدني األسعار .4

  Customer Serviceخدمة العمالء  .5

 .. شرح النقاط     

  :اخنفاض تكلفة البحث عن املعلومات (1

 .نرتنت يف ثوان معدودة وبدون تكلفةيتم البحث عن املعلومات على اإل •

ميكن للزبائن البحث عن معلومات املنتجات مبنتهى السهولة،  •

  .وحيصلون على كم هائل من املعلومات، مبجرد ضغطة زر

ميثل ذلك حتدي كبري أمام البائعني لوضعهم يف منافسة مع كافة البائعني اآلخرين، الذي ميكن  •

 .للمستخدم البحث عنهم بسهولة
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  :املقارنة السريعة بني السلع  (2

تقدم الكثري من مواقع األسواق اإللكرتونية والبيع املباشر  •

على اإلنرتنت خدمة املقارنة بني املنتجات وبشكل سريع، 

 .وتسهل على العميل املقارنة بني املنتجات

يزيد هذا من قوة املنافسة لوجود خدمات سريعة وسهلة  •

 .لعميل وحتت تصرفهللمقارنة يف متناول يد ا

تضع املقارنة السريعة بني السلع البائعني أمام حتديات كربى، حتتم عليهم البحث عن مزايا تنافسية وقم  •

  .مضافة متيزهم عن اآلخرين
 

  Customization   /Differentiationالتخصيص / االختالف  (3

  

رين، ويسعى يفضل املستهلك دائما احلصول على سلعة خمتلفة عن اآلخ

للحصول على سلعة فريدة ومتميزة تشعره بالرضا والتميز عن غريه من 

 .املستهلكني

 

  

أعطت اإلنرتنت املستهلك القدرة على بناء املنتج حسب حاجته وتفضيالته 

وأصبحت معظم الشركات تتبنى هذا   Personalizationالشخصية 

  .الفكر

 

 :تدني األسعار (4

 .األسعار منخفضة يف التجارة اإللكرتونية عن السوق التقليديغالبا ما تكون  •
 .نظرا الخنفاض تكاليف إنتاج تلك السلع أو اخلدمات

  

 

  Customer Serviceخدمة العمالء  (5

 .  يف التجارة اإللكرتونيةللتفوق على املنافسني امليزة التنافسية األهمتعترب العالقات املتينة مع العمالء هي 

 

 

  التفاعل مع العمالء والتواصل معهم بشكل دائم لتذليل أي

 .عقبات قد تواجههم

  مجع معلومات العمالء إلنشاء قاعدة بيانات للعمالء لتسهيل

 .الرجوع إىل أي عميل عند احلاجة إىل ذلك

 ات العمالء والتأكد من وصوهلامتابعة طلب. 
 

 

 

 

 



 

 

20 

 

CRM

 

 

 

  

 
تعترب إدارة العالقة مع الزبائن مزيج من السياسات والعمليات واالسرتاتيجيات بهدف إرضاء العمالء وتوفري 

ل تتبع العميل، سيلة لتتبع معلومات العميل سواء كان راضيا عما يقدم له من خدمات أو منتجات، أو إذا وسائ

 . كانت له انتقادات أو اقرتاحات لتحسينها

 

  

 .مع العمالء التفاعل املباشر   (1

  .االجتماعات املباشرة، واملكاملات اهلاتفية، والربيد اإللكرتوني، واخلدمات اإللكرتونية 

 العمليات اليت تؤثر يف النهاية على أنشطة األسواق اإللكرتونية    (2

   (.تحويلية ، وغريهاالفواتري، والصيانة، والتخطيط والتسويق واإلعالن، والتمويل، والصناعة ال) 

 .التفاعل مع الشركات األخرى والشركاء ، كاملوردين، املوزعني، والصناعة   (3

يتم حتليل البيانات الرئيسية إلدارة عالقات العمالء من أجل التخطيط حلمالت التسويق    (4

أنشطة إدارة عالقات العمالء، والتعرف على املستهدفة، وتصور االسرتاتيجيات التجارية، واحلكم على جناح 

 . احلصة السوقية، وعدد وأنواع الزبائن، والعائدات والرحبية املتوقعة
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1 E-catalog 

نية أو البيع العمود الفقري للتجارة اإللكرتو E-catalogيعد املتجر اإللكرتوني 

وهو عبارة عن طريقة لعرض املنتجات، وما خيصها من معلومات، . اإللكرتوني

 الزبون رغب ما كل جذاب كان ماكل  . وصور، وكل ما خيص هذه املنتجات

 .بالسلعة

 

 (. ور، فيديو، معلومات شاملةص)فاعلية عرض املعلومات به  •

 .معلوماته سهلة التحديث •

 .مرونته عالية يف التخصيص وإعادة البناء حسب الزبون •

  .مرتبط باملخزون، ووجود السلعات •

  مرتبط بالعمليات اإلدارية األخرى عند الشراء وبالنظام املالي للشركة •

 

 

 الزبون  دعم خدمات

 

 

 :مؤقتةخدمات 

 (بعد الشراء)

 أسئلة الزبائناإلجابة على 

 خدمة استرجاع البضائع

 إرسال تقارير للزبائن حول عيوب 
 المنتجات

 

 

 

 :دائمة خدمات

 تبادل البيانات والمعلومات

 اإلعالنات والعروض الترويجية

 معلومات حول المنتج

 لمستوى المالحظة المستمرة 
 الزبونرضا 
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 . سهل البناء والتصميم •

 . صعب التحديث •

املخزون ، )يصعب ربطه مع أنظمة الشركة  •

 ( . املالية

 . يسهل نقله وتداوله •

كل حيث انه  البعيد املدى على عالية تكلفته •

 .. ستتم الطباعه والتغليف والتصميم وو  مرة

     
 

 

 . لفصعب ومك •

 . سهل وبسيط التحديث •

 . سهولة الربط مع املخزون واملالية •

من خالل استخدامه على )أسهل يف احلركة  •

 (. األجهزة النقالة واهلواتف الذكية

حيث تتم .  تكلفته متدنية على املدى البعيد •

 .. عملية التحديث فقط علية 

    
 

 

2 Search Engine

  .هو أشهر حمرك حبث يف الوقت احلالي Googleيعد جوجل  •

حمرك البحث عبارة برنامج حاسوبي صغري بالدخول على قواعد  •

البيانات املوجودة على االنرتنت من أجل البحث عن معلومة أو كلمة أو 

 . مفردة حمدده ثم يقوم بإعادة النتيجة للمستخدم

ة األخرية اما جعلها ال ميكن تطورت حمركات البحث كثريا يف الفرت •

 .االستغناء عنها يف العمل على اإلنرتنت

 ال ميكن فتح متجر إلكرتوني بدون االعتماد على  •

 حمرك حبث قوي للبحث داخل املتجر 

 .أو على اإلنرتنت

 جيب جتهيز صفحات املوقع اإللكرتوني بالكلمات املفتاحية والوسوم ليسهل التعامل معها ولتظهر يف نتائج •

  .البحث بشكل جيد
 

3 Shopping Cart

  .هي عنصر مهم يف مجيع املتاجر اإللكرتونية •

 .ضرورية جدا يف املتاجر اإللكرتونية جلمع مشرتيات العمالء •

هي عبارة عن برنامج إلكرتوني يتمم عملية شراء املنتجات أو  •

 . اخلدمات اإللكرتونية
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 .ار السلعةاختي .1

 .اختيار طريقة الدفع املناسبة .2

 .اختيار طريقة الشحن .3

 .إمتام عملية الدفع  .4
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E-Auction            

  عناصر المحاضرة
  Auctions  املزادات •

 عيوب املزادات التقليدية •

  e-Auctionsاملزادات اإللكرتونية  •

 أنواع املزادات •

 ئد املزادات اإللكرتونيةفوا •

 أوجه القصور يف املزادات اإللكرتونية •

  Barteringاملقايضة  •

  M-Commerceالتجارة املتنقلة  •

  Direct Marketing  التسويق املباشر •

  Re-engineeringإعادة اهلندسة  •
 

 

Auction

هي آلية للسوق موجودة منذ زمن قديم، وحتى وقتنا احلاضر، وتطورت  •

                             .لتستخدم يف السوق اإللكرتوني، ومواقع البيع املباشر

  

يقوم البائع بعرض منتج أو سلعة أو خدمة للبيع، ويقوم املشرتون 

، ومع مرور bidsبتقديم عروض شراء  Potential Buyersاحملتملون 

 .الوقت يرتفع سعر املنتج، ويتم البيع لألعلى سعرا

 

 

 

 

  

 . لغش واخلداعالسرعة يف عملية البيع، اما ال ميكن املشرتي من فحص املنتج بشكل جيد، يكون عرضة ل .1

 . موقع املزادعدم القدرة على تقل املنتجات الكبرية إىل  .2

 . قيام املشرتي بدفع مبالغ زيادة عن قيمة املنتج احلقيقة نتيجة املزايدة على السلعة .3
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E-Auctions

هي نفس املزادات التقليدية لكنها تعمل على االنرتنت بشكل مباشر  •

online.  

ظهر مع اإلنرتنت والوسائط اإللكرتونية املتنوعة، وظهور شركات البيع  •

 .   Ebay.comاملباشر على اإلنرتنت مثل شركة 

،  Dynamic Pricingيتميز املزاد بوجود ما يسمى بالتسعري النشط  •

نتج للمشرتي حيث يتغري السعر مع مرور الوقت بسبب وجود منافسة بني املشرتون احملتملون، حتى يتم بيع امل

 . الذي قدم أعلى سعر لشراء املنتج املعروض

   

 

1 One Seller  –One Buyer  

عبارة عن مزاد على منتج معني لفرتة حمددة، حيث يعرض املشرتي احملتمل سعر، إذا كان 

 .السعر غري مناسب للبائع يتغري املشرتي مبشرتي حمتمل آخر

 

2 One Seller  –Many Buyer  

 English Auction 

تملون وهو أن يقوم البائع بعرض منتج واحد يف وقت املزاد وتتم املنافسة بني املشرتون احمل

 . عليه حتى يباع بأعلى سعر، ومن ثم يقوم بعرض منتج آخر غريه بعد بيع املنتج األول

 Yankee Auction

هي نفس املزاد اإلجنليزي لكن الفرق بينهما هو أن مزاد يانكي يتم على نفس فئة املنتج 

 . سيارات فقط، حاسبات آلية فقط/ وبكميات كبرية، مثل 

 

3 Many Seller  –One Buyer  

 .ينتشر هذا النوع من املزادات يف املنافسات واملناقصات احلكومية •

  .يفوز بهذه املنافسة الذي يقدم العرض األقل سعرًا •

  Reverse Auction باملزاد املتجه إىل األسفليسمى هاذ النوع  •

. 
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4 Many Seller –Many Buyer  

حيث ( )أفضل مثال على هذا النوع من املزادات هو سوق األسهم  •

 . يوجد آالف الباعة وآالف املشرتون يف الوقت ذاته

ألفضل سعر مع  Matchingيتم يف هذا النوع من املزادات عمل مفاضلة  •

  .أفضل عرض مقدم حتى تتم عملية البيع

 

 

  

 

 .  توسعة قاعدة املشرتينيستطيع البائع أن يزيد من مبيعاته من خالل  .1

                                                       . قصر زمن عملية البيع  .2

 . السوق حتديد السعر يتم عن طريق  .3

4  

  

 . املزاد فرصة كبرية للحصول على منتجات اميزة  1

 . ميثل املزاد فرصة للمساومة على السعر 2

 . متثل املزادات نوعا من التسلية 3

 (. يميكن اللجوء لطرف ثالث ميثل املشرت)يوفر املزاد اخلصوصية والسرية للمشرتي  4

 . املزاد به حتقيق للراحة، من مناسبة الوقت، أو التفاعل عن طريق اهلاتف أو اإلنرتنت 5

  

1.  

 . اما يعود بفائدة على صاحب املوقع الذي يستفيد من كل من البائع واملشرتي عن طريق العموالت 

2. Sticking  

  .الزيارات املتكررة للموقع تزيد من شعبية وجناحه 
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 . احتمالية الغش واخلداع .1

 . املشاركة احملدودة من الباعة أو املشرتون .2

 . C2Cانعدام األمان، وخاصة يف املزادات اليت تتم بني الزبائن  .3

 .متابعة ومراقبة املزاد لفرتة طويلة قد تطول فرتة املزايدة حبيث يضطر املزايد على .4

وهي أن ينتظر املزايد حتى اللحظة األخرية قبل انتهاء مدة املزاد حتى يطرح قيمة :   snippingمشكلة الـ  .5

 .عرضه

 . حمدودية األنظمة والربامج احلاسوبية يف جمال املزادات، وحتتاج إىل مزيد من التطوير والتحديث .6

 

Bartering

استبدال منتج مبنتج، أو خدمة خبدمة، وتوجد بعض املواقع  •

 .اإللكرتونية اليت تروج هلذا النوع من التجارة

    .تعتمد املقايضة على املساومات والتفاوض •

 

M-commerce

هي أبسط وأسهل طريقة للتجارة اإللكرتونية واليت تتم عن طريق اهلواتف  •

 . اجلوالة

  .انتشار اهلواتف الذكية ورخص أسعارها •

       .تصل على اجلوال رسائل الدعاية العروض الرتوجيية •

 .تركز عليه الشركات التجارية لتواجده مع اجلميع •

 .يعترب هو مستقبل التجارة اإللكرتونية •
 

 
 

Direct Marketing

 .أصبح من املمكن اآلن تسويق محلة تسويقية ملستهلك واحد •

 مراقبة العمالء ومتابعتهم وحتليل بياناتهم ملعرفة يتم ذلك عن طريق  •

• Cookie  عبارة عن ملف برجمي بسيط ينسخه املوقع على جهاز املستخدم ويعرف عن طريقه تاريخ

 .زياراته للموقع، وبعض املعلومات األخرى اخلاصة باملستخدم

 .له معلومات عن املنتجات اليت يهتم بهايتابع الكوكي سلوك املستخدم عند زيارته للموقع، ويعرض  •

 .الكوكي عند ترك املستخدم املوقعينتهي عمل  •
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Re-engineering
 

 : ظهر مفهوم إعادة اهلندسة  يف بداية التسعينات،  •

 .الشركات اليت ال تضيف قيمة للعملإعادة النظر يف مهام 

 .يهدف إىل إمتام العمليات بأقل اخلطوات املمكنة، مبا ال يؤثر على العملية  •

  .يسرع ذلك من وترية العمل وزيادة اإلنتاجية •
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  عناصر المحاضرة
  Direct Marketingالتسويق املباشر  •

 BPRإعادة هندسة العمليات اإلدارية  •

  فوائد التسويق املباشر لبائع واملشرتي •

  التسويق املباشر مقابل التسويق اجلمعي •

  تسهيل األسواق اإللكرتونية والتقنية للتسويق املباشر •
 

 

Direct Marketing

( للحاسب اآللي Dellصاحب شركة ) Michael Dellظهر مفهوم التسويق املباشر عندما طور مايكل ديل  •

 .Direct Sales Modelمنوذج البيع املباشر 

 .وكان اهلدف منه تعامل الشركات مباشر مع الزبائن •

 .اق اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونيةأصبح التسويق املباشر سهال مع وجود األسو •

  

 الربيد العادي 

 اهلاتف 

  الرسائل القصريةSMS  

 الربيد اإللكرتوني 

 اإلعالنات على اهلواتف النقالة 

 اإلعالنات املباشرة على اإلنرتنت  

نظرا لوفرة املعلومات الكثرية عن العمالء . لسلوكيات للعمالء واهتماماتهم أصبح هناك فهما واضحا •

 من معرفة وتتبع اهتمامات العمالءوسلوكياتهم الشرائية، نظرا لألدوات واألنظمة اليت متكن الشركات 

 وينتج عن ذلك محالت تسويقية مباشرة تستهدف ما يفضله العمالء •
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Business Process Re-engineering (BPR)
 

  .يعين هذا املفهوم إعادة النظر يف مهام الشركات اليت ال تضيف قيمة للعمل •

 . ويهدف إىل إمتام العمليات بأقل اخلطوات املمكنة، مبا ال يؤثر عليها  •

 .يسرع ذلك من وترية العمل وزيادة اإلنتاجية ويقلل التكلفة •

 

 

 

Business Process Re-engineering (BPR)
 

 
 .MITأستاذ معهد  Michael Hammerعلى يد مايكل هامر ظهر  •

اإلدارة العليا، اإلدارة الوسطى، واإلدارة الدنيا : تنقسم املستويات اإلدارية يف املنظمة إىل ثالث مستويات هي •

 (. التشغيلية)

 .خطيط االسرتاتيجيتهتم اإلدارة العليا بالت •

 .تقوم اإلدارة الوسطى بتفسري اخلطط االسرتاتيجية وتوصيلها لإلدارة الدنيا •

 . اإلدارة الوسطى هي حلقة الوصل بني اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا •

للتخلص من طبقة اإلدارة الوسطى  ITمن توظيف تقنية املعلومات  (BPR)استفاد مفهوم إعادة اهلندسة  •

 .  التكلفة، وتصغري حجم الشركات واملنظمات بغرض تقليل

 .اليت تعتمد على تقنية املعلومات بشكل كبري ظهور املنظمات الشبكيةأدى تطبيق مفهوم إعادة اهلندسة إىل  •

  .نتيجة لذلك مت تصغري اهلياكل الكبرية للمنظمات ومت االعتماد على تقنية املعلومات بشكل كبري •

 
 

 

 

 (التشغيلية ) 

 

 (التشغيلية ) 
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 . انتشار استخدام بطاقات االئتمان •

 . انتشار جمموعات الشركات الداعمة •

 .تغري منط حياة الناس  •

 .التطور التكنولوجي الكبري وثورة االتصاالت •

 . زيادة أهمية العالقات التجارية كوسيلة للبيع •
 

 .الدقة يف اختيار اجلمهور املستهدف •

 .املرونة العالية •

 .عدم وجود منافسة مع اآلخرين •

 .اللمسة الشخصية املوجهة للعميل •

 .وسيلة فعالة لقطاع العمالء األفراد •

 . يساعد الشركات على ترويج خدماتها اخلاصة •

 

  

 تيسري احلصول على املنتجات بناء عالقات مع العمالء

 اخلصوصية فيض التكاليفخت

 إدراك واختيار املنتج السرعة والفاعلية

 وفرة املعلومات املرونة

 التفاعل املباشر العاملية

 

 مجيع العمالء عميل مفرد

 عميل غري معروف عميل معروف

 منتج عام منتج خاص

 انتاج مجعي اج خاصانت

 توزيع للجميع توزيع خاص

 رسالة تسويقية ذات اجتاه واحد رسالة تسويق ذات اجتاهني

 إغراء العمالء االحتفاظ بالعمالء
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 . سهولة ترويج املنتجات واخلدمات بفضل انتشار األسواق اإللكرتونية -1

 . ترويج جديدة بني البائع واملستهلك/ اإللكرتونية أصبحت متثل قنوات بيع األسواق  -2

 . حتسني خدمة العمالء، وتقدميها بشكل فوري عن طريق القنوات اإللكرتونية -3

 . أسهمت التجارة اإللكرتونية يف التوفري واخنفاض السعر املنتجات عن األسواق التقليدية -4

 . ية املنظمة بفضل استخدام التقنيةالكفاءة يف ترويج وحتسني مسعة أو هو -5
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 عناصر المحاضرة

  Customizationمفهوم التخصيص  •

  Advertisementاإلعالنات  •

  Ordering Systemsأنظمة أخذ الطلب  •

  Knowledge Organizationاملنظمات املعرفية  •

  Tele-Commutingالعمل عن بعد  •
 

 

 

        Customization                                                                                

يعين وجود قدرة لدى العميل لبناء املنتج حسب متطلباته، وأال يكون املنتج  •

 .جاهزا يباع ألي زبون

  .ة الفرصة للزبون ليغري ويعدل املنتج مبا يتالءم مع احتياجاتهتتيح الشرك •

 .مثل ختصيص لون السيارة واختيار الكماليات واخليارات بنفسه •

 .شراء الب توب أو كمبيوتر وحتديد مواصفاته •

 

 

 

  Advertisement

 .تعترب اإلعالنات من املفاهيم الكبرية يف جمال التجارة اإللكرتونية •

                                                                            .تسعى مجيع املنظمات إىل اإلعالنات للرتويج عن نفسها ومنتجاتها أو خدماتها •

 .ة املنظمة إىل املستهلكمتثل اإلعالنات وسيلة إليصال رسال •

تطورت اإلعالنات كثريا مع تتطور التقنيات واالتصاالت، وظهور التجارة  •

 .اإللكرتونية

أصبح من املمكن مع ظهور التسويق املباشر توجيه محالت إعالنية مباشرة تستهدف العمالء وطلباتهم  •

 .ورغباتهم

  

 الربيد اإللكرتوني.      

 أخذ العميل من موقع ملوقع خمصص لإلعالنات. 

  اإلعالنات القافزةPopup ads . 

 .تستهدف هذه اإلعالنات العميل وتتعرف على رغباته وتطلعاته •
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Ordering Systems

تطورت أنظمة أخذ الطلب من العمالء كثريا، ومل تعد تتم  •

 (.ية اهلاتف، املقابلة الشخص)بالطريقة التقليدية 

أصبحت هذه األنظمة تتم بشكل إلكرتوني يتسم بالسرعة  •

 .والفاعلية والبساطة، عن طريق اإلنرتنت

تستخدم هذه النظم على نطاق واسع لتوصيل الطلبات إىل  •

 .املنازلالزبائن، وإىل 

يعتمد هذا املفهوم بشكل أساسي على التطور اهلائل يف تقنية  •

 .االتصاالت واملعلومات وقواعد البيانات
 

 

 

Knowledge Organization

هي منظمات تأخذ باجلديد واحلديث وتوظف من له مهارات  •

 . ي، وقادرين على تعلم التقنيات احلديثةباحلاسب اآلل

املنظمات املعرفية أصبحت من اميزات املنظمات احلديثة بفضل  •

 .انتشار التقنية

أصبح هذا النمط من املنظمات حتميا لالعتماد على التواصل  •

االلكرتوني بني املوظفني، وإجناز األعمال عن طريق احلاسب اآللي، 

 .وتغري طبيعة العمل

ر التكنولوجي املنظمات على تغيري طريقة عملها ونوعية أجرب التطو •

                       .موظفيها، وطريقة التعامل مع عمالئها

 .أمكن باستخدام التقنيات احلديثة تقليل أعداد املوظفني •
 

 خري مثال على ذلك  •

 .املعلومات  ألنه من أكثر القطاعات اليت تستخدم تقنية 

ذلك إىل تقليل فروع املصارف، وزيادة أعداد ماكينات الصراف أدى  •

 .اآللي

 .ميكن إمتام الكثري من العمليات البنكية عن طريق اهلاتف النقال •

هي املستقبل الواعد  Mobile Technologyالتقنية النقالة  •

 .للتجارة اإللكرتونية
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Tele-Commuting

 (. أو العمل من املنزل)العمل عن بعد  Teleتعين  •

  .أي االتصاالت Telecommunicationوهي اختصار  •

 .االنتقال من مكان إىل مكان آخر لغرض العمل Commutingتعين  •

هناك ماليني األشخاص حول العامل يعملون من خالل املنزل، وال يكون  •

 .ك داعي للذهاب إىل العملهنا

  

 

 احملاسب                                             

 املصمم 

 املربمج 

 مدقق احلسابات 

 املسوق 

 .التكاليفواهلدف من هذا املفهوم تقليل . ال حتتاج هذه الوظائف إىل مكتب داخل الشركة •

 .اإلنتاجية هي الفيصل يف جناح مفهوم العمل عن بعد •

 

Tele-Commuting

      .توفري التكاليف •

      .املرونة يف املواعيد •

 .جتنب عناصر اإلهلاء •

 .القرب من العائلة •

 .ختفيف توتر العمل •

 .جية أعلىإنتا •

 .توازن أفضل بني العمل واحلياة •
 

Tele-Commuting
 

 .العزلة •

  .مصادر إهلاء جديدة •

 .صعوبة الفصل بني العمل واألعباء املنزلية •

 .صعوبة االلتزام باملواعيد واألوقات •

 .عاد عن تطورات الشركة اليوميةاالبت •
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 .ارتفاع مستويات التوظيف يف الدول اليت تعتمد هذا النهج •

 . زيادة اإلنتاجية، وبالذات يف قطاع الصناعات املعلوماتية •

 .حيث النوع والعمر والظروف الصحية واالجتماعية تكافؤ فرص العمل، بني شرائح اجملتمع املختلفة من •

 

 

  

خرى الذي يؤدى غالبا إىل زائدة يف بعض الدول العربية ووفرة الوظائف املعروضة يف الدول األ بطالة وجود •

 .اهلجرة، وبالتالي ميكن استبداهلا بالعمل عن بعد

 .أدى التقدم الذي حيدث يف االتصاالت يف العامل العربي إىل سهولة الربط بني خمتلف الدول العربية •

ت ما تفرضه العادات والتقاليد على املرأة العربية، فيمكن ان جتد سوق واسع يف العمل عن بعد يف جماال •

 .أعمال الرتمجة والكتابة والتأليف وأعمال احلاسب اإللكرتوني بصفة عامة: عديدة 

 .على مستوى العامل العربي ميكن استغالله جيدا بالعمل عن بعد توحد اللغة العربية •
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E-retailing                 

 عناصر المحاضرة

 ة اإللكرتونية التجزئ جتارة •

 الالعبون يف سوق التجزئة االلكرتونية •

 أكثر السلع مبيعا على اإلنرتنت •

  مواصفات جتارة التجزئة االلكرتونية الناجحة •

 أسباب فشل بعض مواقع جتارة التجزئة االلكرتونية •

  اإللكرتونية  أنواع قنوات التوزيع •

 
 

Electronic Retailing
 

 .جتارة التجزئة اإللكرتونية /ويقصد بها  E-Tailingيطلق عليها اختصارا  •

الذي يكون بني املصنع أو تاجر اجلملة واملستهلك النهائي، وتعمل بشكل مباشر على  الوسيط  •

 .اإلنرتنت

 .دام اإلنرتنت يف شتى جماالت احلياةظهر هذا املفهوم نتيجة االنتشار الواسع الستخ •

•  : 

 حمالت البيع اإللكرتونية 

  ومراكز البيع الكبرية مثلamazon.com   

 وأيضا املخازن احمللية الصغرية اليت متلك موقعًا على اإلنرتنت. 

 تشمل أنشطة جتارة التجزئة مجيع األنشطة املشرتكة من البيع، والتأجري، وتوفري السلع، و

 . ألغراض شخصية أو عائلية أو االستخدام املنزلي. للعمالء واخلدمات

 

•   
 .وعنويتسم باخلصوصية، والت. ، وترتيب املنتجاتها ، وتقييمالسلعه  البحث عن

مليار دوالر  11فوق وتشري اإلحصائيات إىل أن حجم املبيعات السنوية احلالية لتجارة التجزئة اإللكرتونية ي •

  .ليار دوالر يف غضون سنوات قليلةم 111ميكن أن تصل إىل 
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1. 

 . هم املسوقون املباشرون واملسوقون عرب الكتالوجات •

 . العمالء البارعة للوصول إىلربة واملهارة ميتلكون اخل •

 . ميكنهم توسيع نطاق خدماتهم باستخدام اإلنرتنت •

 

2.  

 مثال  •

  .هم جتار ال ميتلكون حمال جتارية يف العامل الواقعي •

  .وميتلكون خربات عريقة يف التجارة •

 

3.  

 .( يقصد به حجم العمل)  ] وهم صغار ومتوسطو احلجم [موقع ثابت،  هم الذين يعملون من خالل •

 .هم األكثر ميال إلستخدام اإلنرتنت وذلك لقدرته علي التكيف وامتالكهم خلاصية املرونة •

 .من حجم السوق اإللكرتوني %45ميلكون  •

 

 

 

 

جتار 

  التجزئة
 التقليديون

  جتار
  التجزئة

اإللكرتوني

 ين

  جتار
  التجزئة

 الراسخون
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     (كبرية، متوسطة، صغرية)ناء موقع خاص بالشركة ب .1

  Online Mallsعن طريق جممعات التسويق املباشرة  .2
 

 

 .اللعب والدمى •األاكثر مبيعالتذاكر وحجوزات السفر 

 .أدوات الصحة والتجميل • .ترمعدات وبرجميات الكمبيو •

 .املالبس • .األجهزة اإللكرتونية •

 .اجملوهرات • .األدوات املكتبية •

 .السيارات • .البضائع الرياضية •

  .تاخلدما • .الكتب واملوسيقى •
 

 

اجلملة تاجر الشركة التجزئة تاجر   املستخدم 
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 .بيع عالمات جتارية عالية الشهرة .1

 .وثوق بهموجود ضمان من قبل مصنعني معروفني وم .2

 .االعتماد على املنتجات الرقمية .3

 .التعامل مع بضائع غري باهظة الثمن .4

 .اإلكثار من بيع على املنتجات اليت يتكرر شرائها .5

 .االعتماد على السلع ذات املواصفات القياسية .6

  .تسويق البضائع الغري موجودة يف األسواق التقليدية .7

 

 . االفتقار إىل إسرتاتيجية عمل واضحة .1

 . االعتقاد اخلاطئ بإمكانية بيع أي شيء عرب االنرتنت .2

 . االعتقاد اخلاطئ باستمرارية النمو يف جتارة التجزئة بدون حدود .3

 (. اجلوانب التسويقية)إهمال خدمة العمالء  .4

 . الفشل يف التحكم يف اإلنفاق .5

اجلوانب )كرتوني يف العامل االفرتاضي حيتاج فقط إىل برجميات جاهزة االعتقاد اخلاطئ بأن العمل االل .6

  (.اإلدارية

 

 :

 الطلب اإللكرتوني لتجار التجزئة عن طريق الربيد .1

 Mail-order retailers that go online 

 التسوق املباشر من الشركات املصنعة .2

 Direct marketing from manufacturers 

 اللعب لصرف ملراكز البيع اإللكرتونية .3

  Pure-play e-tailers  

 جتار التجزئة حسب الطلب .4

 Click –and-mortar retailers  

 جممعات التسويق املباشرة .5

 Internet (online) malls  

 

 

  

 



 

 

41 

 

1 

Mail-order retailers that go online 

حيدث على نطاق واسع بدون وسطاء بني املصنعني واملشرتين، والتسويق  •

 .القيام به على اإلنرتنت بني أي من البائع واملشرتي

 اتفية أو عن طريق موقع اإلنرتنتيضع املشرتي طلبه عن طريق املكاملات اهل •

الربيد حسب العنوان الذي ويتم تسليم املنتجات إىل العمالء عن طريق  •

 . حيدده املستهلك
 

2  

 .يتم عن طريق قناة البيع املباشرة اليت ميتلكها املصنع على اإلنرتنت •

ميكن للباعة فهم أسواقهم بشكل عن طريق االتصال املباشر مع  •

 .املستهلكني

ل على قدر كبري من املعلومات عن املنتجات ميكن للمستهلكني احلصو •

 .من خالل عالقتهم املباشرة للمصنعني

  Del Computers ديل للكمبيوترشركة   •

 

3  
Pure-play e-tailers

هي الشركات اليت تبيع بشكل مباشر للمستهلكني عن طريق اإلنرتنت دون أن حتتفظ بقنوات بيعها  •

 .التقليدية

  

4  
Click –and-mortar retailers

، عن طريق األسواق ومنافذ (بعيدا عن اإلنرتنت)هم جتار التجزئة الذي يؤدون أعماهلم يف األسواق التقليدية  •

 .اليت تقدم اخلدمة للجمهور وجها لوجه mortar retailersالبيع التقليدية 

 .لبيع املباشر عن طريق اإلنرتنت، ليقدوا خدمات البيع املباشر لزبائنهمويقدمون أيضا ا •

                           

5  
Internet (online) malls 

عبارة عن مراكز تسوق إلكرتونية ضخمة يوجد فيها العديد من املتاجر اإللكرتونية، قد يصل عددها إىل  •

 . عشرات اآلالف

 .كن املستهلكني من العثور على املنتجات بسهولة، وترتيب طريقة الشحن ودفع التكلفةمت •

 .توفر مراكز استضافة، لكثري من املتاجر اإللكرتونية املستقلة •

 .تستخدم عربة تسوق واحدة داخل املتاجر املختلفة داخل املركز التجاري، ويتم الدفع والشحن مرة واحدة •

 smallbusiness.yahoo.com/merchantمتجر ياهوو   •
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جزئة خالل تمن إمجالي جتارة ال% 1كشفت تقارير تقنية، أن سوق التجزئة اإللكرتوني يف اململكة مل تتعدى قيمته 

 تدني هذه النسبة يرتكز يف البنوك وسياسات مؤسسة النقد، الفرتة املاضية، وأكد متخصصون أن السبب الرئيسي يف

. بسبب صعوبة إجراء التعامالت املالية املتعلقة بوسائل الدفع اإللكرتوني للمتاجر اإللكرتونية

إن املسؤول عن تدني حجم سوق التجزئة عرب : وقال مدير إدارة األحباث واملشورة بشركة البالد املالية تركي فدعق

ت اإللكرتونية هو اجملتمع بشكل كامل، لكن هناك دور رئيسي يقع على عاتق مؤسسة النقد يف توفري وتعميم التعامال

وسائل الدفع اإللكرتوني على مجيع قطاعات التجزئة، وشاهدنا يف الفرتة األخرية أن الكثري من البنوك تقدم وسائل 

األمر حيتاج إىل بعض الوقت الرتفاع النسبة اليت مل تصل وأجهزة الدفع املباشر لكثري من قطاعات التجزئة، وأن هذا 

حتى اآلن إىل املعدل املعقول، وهذا بسبب اخنفاض الوعي اجملتمعي يف هذا اجلانب الذي بدأ يتطور ويتبلور خالل العقد 

 .األخري من السياسات اليت بدأت تتبعها مؤسسة النقد لزيادة منافذ ووسائل الدفع اإللكرتوني

إن املسؤولية الكربى لتحفيز أصحاب األعمال للدخول إىل التجارة اإللكرتونية وخاصة يف قطاع التجزئة تقع »: وتابع

على النظام املصريف، واملقصود هنا البنوك ووسائل الدفع، فالنظام املصريف جيب أن يتبع سياسات حمفزة لتجار 

بادرات احلكومية هلا دور رئيسي وجوهري يف هذا األمر، التجزئة واألفراد عرب تسهيل وسائل الدفع اإللكرتوني، وان امل

ووسائل الدفع  والذي يتمثل يف مبادرات مؤسسة النقد بشكل أساسي، فهناك اجتاه معلن من املؤسسة لزيادة نقاط

تجارة إن جتارة التجزئة اإللكرتونية وال: وقال خبري االقتصاد التقين عبدالعزيز محزة.«اإللكرتوني يف السوق بشكل عام

اإللكرتونية بصفة عامة أصبحت من أهم الركائز االقتصادية يف العامل، إال أننا نواجه نقصا يف اململكة يف هذا النوع 

من التجارة، ومن اجلهات املسؤولة عن هذا النقص البنوك احمللية اليت حتتكر تقديم خدمات الدفع اإللكرتوني عن 

ل البنكي، فكثري من البنوك تبالغ يف وضع احلواجز والعقبات األمنية اما طريق بطاقات اإلئتمان أو من خالل التحوي

يؤدي إىل إحجام الكثري من املستهلكني عن الشراء عرب مواقع التجزئة اإللكرتونية، كما أن هناك العديد من وسائل 

ن خالل بطاقات الدفع اليت ميكن للبنوك تطبيقها لدعم جتارة التجزئة اإللكرتونية كتوفري خاصية الشراء م

الصراف أو بطاقات إلكرتونية ذات ارقام سرية عرب املواقع اإللكرتونية، واالستفادة من نظام سداد الذي يشرتط أرقام 

مبيعات عالية لتقديم خدماته، واالستفادة من شركات االتصاالت بتقديم خدمات الدفع من خالل فواتري اهلواتف 

يل عمليات التوصيل والدعم اللوجسيت بتخفيض رسوم الشحن والتوصيل داخل النقالة أو حتى اهلاتف الثابت، وتسه

وأكد أن على وزارة التجارة والغرف التجارية السعودية  .وخارج السوق احمللي لتشجيع زيادة هذه املواقع اإللكرتونية

لتجارية مثل التصاريح زيادة االهتمام وتقديم الدعم عرب توفري البنية التحتية الالزمة واإلجراءات احلكومية ا

والسجالت مع وجود شركات الشحن اليت تقوم بعملية توصيل املنتج، فمواقع التجارة اإللكرتونية للتجزئة تعد مثلها 

 .مثل املؤسسات الصغرية اليت يف حاجة لدعم حكومي مستمر

والعمل على إصدار سجالت  وليس املقصود هنا الدعم املادي بل الدعم اإلجرائي بتسهيل إصدار التصاريح اخلاصة، 

جتارية خاصة هلذا النوع من التجارة حتى تضفي نوع من الثقة على كل من التاجر واملستهلك، والعمل على زيادتها 

بأسلوب جتاري مقنن واحرتايف مرن، مبخاطبة مجيع األطراف واجلهات املشاركة يف تقديم الدعم واخلدمات لتجارة 

وأشار إىل أن أحد أهم أسباب تدني النسبة هو  .شركات االتصاالت وشركات الشحن وكالتجزئة اإللكرتونية مثل البن

قلة وجود الشركات التقنية احملرتفة يف تطوير املواقع التجارية اإللكرتونية واليت متلك الدراية واخلربة الكاملة 

املواقع يف صورة ضعيفة تقنيًا التقنية والتجارية وحتى التسويقية على حد سواء، اما أدى لظهور الكثري من هذه 

وتسويقيًا فأصبحت غري جاذبة للمستهلك وغري عملية على املستوى التجاري وأدت لعدم سالسة عمليات الشراء، 

واملبالغة يف أسعار املنتجات املعروضة، وعدم توصيل املنتجات للمشرتين يف وقت قصري والتوصيل اخلاطئ وأسعار 

تواء املوقع على اتفاقية االستخدام واخلصوصية وضمان وصيانة املنتج وخدمات ما الشحن املرتفعة، كذلك عدم اح

بعد البيع والرد على استفسارات العمالء والدعم، ففي ظل عدم وجود هذه األمور القانونية واخلدمية فإنها قد أثرت 

د أن أصحاب األعمال يف حاجة ال أعتق»: وقال محزة .على قرار الشراء والتعامل مع هذه املواقع من قبل املستهلك

لتحفيز يف هذه املرحلة بقدر ما هم يف حاجة ماسة أوال لفهم أوسع لتجارة التجزئة اإللكرتونية، فيغيب عن معظمهم 

أنه ويف وجود موقع جتاري إلكرتوني ملنتجاتهم فإنهم بذلك يقومون بصناعة سوق جديد ملبيعاتهم، فاملواقع التجارية 

نعة أسواق وتدخل ضمن تنويع مصادر الدخل الرخيصة غري املكلفة، وعلى أصحاب األعمال أن اإللكرتونية تعد صا

يعلموا أن االهتمام بالعميل التقليدي والعميل اإللكرتوني حيمالن نفس االهتمامات والرعاية مثل الضمان وخدمات 

 .«ما بعد البيع
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عن تفوق منطقة آسيا على أمريكا الشمالية يف إمجالي  2113كشف تقرير عن التجارة اإللكرتونية خالل عام    

. الذي يعين البيع املباشر من الشركات إىل املستهلكني عرب اإلنرتنت B2C مبيعات التجارة اإللكرتونية وفق نظام

ثلث سكان العامل يستخدمون اإلنرتنت فيما يتوقع اخلرباء أن فإن  yststs.com ووفقًا للتقرير الذي أعدته شركة

ومازالت املالبس واإلكسسوارات . 2113يبلغ عدد املتسوقني عرب اإلنرتنت حنو مليار شخص بنهاية العام احلالي 

 .والكتب وحجوزات السفر حتتل الصدارة يف التجارة اإللكرتونية عرب العامل
 : منو يف أمريكا الالتينية 

وأشار التقرير إىل منو سريع للتجارة اإللكرتونية يف أمريكا الالتينية نتيجة للنمو امللحوظ يف استخدامات اإلنرتنت     

يف املتسوقني إلكرتونيا من مستخدمي اإلنرتنت % 41منوًا بنسبة  2112يف الربازيل، فيما توقع التقرير أن يشهد عام 

اليت تقود « تشيلي»جارة اإللكرتونية يف األرجنتني، مع تفوق متوقع لـ لكن مثة توقعات باخنفاض الت. يف الربازيل

 اإلنرتنت يف أمريكا الالتينية مبعدالت مرتفعة، وكذلك بالنسبة لكولومبيا اليت تشهد منوًا متسارعًا يف عدد

 . مستخدمي االنرتنت

 : تباطؤ يف أوروبا

فرغم جتاوز معدالت النمو يف التجارة . أوروبا الغربية تباطؤًاوتوقع التقرير أن يشهد منو التجارة اإللكرتونية يف    

. 2112فإن اخلرباء يتوقعون اخنفاضًا يف معدالت منوها حبلول  2112يف عام % 11اإللكرتونية يف بريطانيا حاجز الـ 

مثة توقعات باخنفاض  لكن. أما يف أملانيا فمازالت مبيعات اإلنرتنت يف تزايد، تقودها جتارة املالبس واملوسيقى والصور

يف عوائد التجارة اإللكرتونية يف فرنسا، اليت يتسوق فيها ثالثة أرباع مستخدمي اإلنرتنت عرب اإلنرتنت، خباصة فيما 

م، كما 2112خالل % 21وكشف التقرير عن تناٍم يف مبيعات اإلنرتنت يف إيطاليا بنسبة . يتعلق خبدمات السفر

اخلشيب مبيعات اإلنرتنت يف  مليون يورو، وقادت جتارة األثاث 21نية يف إسبانيا بواقع زادت إيرادات التجارة اإللكرتو

 .السويد
 :روسيا تقود أوروبا الشرقية 

حيث تستحوذ على أكرب عدد من مستخدمي اإلنرتنت  ،وتقود روسيا عائدات التجارة اإللكرتونية يف أوروبا الشرقية    

فيما تشكل املالبس . من الشركات األجنبية سوق التجارة اإللكرتونية الروسية فيها، خاصة بعد دخول العبني رئيسني

واألحذية حمور التجارة اإللكرتونية يف التشيك وبولندا، ويتصل نصف سكان تركيا باإلنرتنت، وتقود السوق هناك 

 .املنتجات اإللكرتونية
 

 :تراجع ياباني ومنو كوري 

ئدات التجارة اإللكرتونية يف آسيا واحمليط اهلادي، فإن احتماالت التجارة وعلى الرغم من النمو امللحوظ يف عا 

. اإللكرتونية تنذر برتاجع ملحوظ يف اليابان اليت يستخدم متسوقو اإلنرتنت فيها اهلواتف الذكية يف إجناز صفقاتهم

. السفر واملالبس واألزياءتقودها حجوزات % 2وسجلت كوريا اجلنوبية منوا يف مبيعات التجارة اإللكرتونية بواقع 

 .فإن الغلبة مازالت للشركات الصينية 2112ورغم دخول شركاء أجانب السوق الصينية بقوة يف 

وهم ميثلون نصف  2112مليون مستخدم حبلول  111اإلنرتنت يف الصني إىل  مستخدميويتوقع أن يصل عدد 

 . %21نت مبعدل سنوي يقدر بنحو سكان الصني، وينتظر أن ينمو معها بالتالي عدد متاجر اإلنرت
 :أسرتاليا تضاعف مبيعاتها

منهم عرب % 51من سكانها، يتسوق حنو % 01بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف أسرتاليا نسبة  2112وخالل عام  

وسجلت مبيعات التجارة اإللكرتونية .م2112اإلنرتنت، ويتوقع أن تتضاعف مبيعات التجارة اإللكرتونية فيها حبلول 

ويف اإلمارات مثة اجتاه  . الشرق األوسط وإفريقيا منوا متزايدًا مع تزايد الثقة يف التجارة اإللكرتونية يف السعوديةيف

من مستخدمي اإلنرتنت يف مصر % 21وأظهر التقرير أن . متزايد بالتسوق عرب اإلنرتنت باستخدام بطاقات االئتمان

يف املغرب اليت يستخدم نصف سكانها اإلنرتنت فثمة توقعات بتزايد  أما. يدفعون الفواتري ويتسوقون عرب اإلنرتنت

 .م2112معدالت منو التجارة اإللكرتونية فيها حبلول 

 :مليار دوالر  111

يف الربع الثاني من العام احلالي % 12وسجل تقرير لشركة كومسكور، منوًا يف التجارة اإللكرتونية لألفراد بنسبة  

مليار  211يار دوالر خالل األشهر الستة األوىل منه، وقدر حجم جتارة التجزئة بواقع مل 111حبجم إنفاق بلغ 
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وأظهر التقرير تزايدًا . من إمجالي جتارة التجزئة% 9دوالر خالل الربع الثاني، وسجلت التجارة عرب اهلاتف املتحرك 

وتبقى . يما يتعلق بالتجارة اإللكرتونيةمضطردًا يف قلق املستهلكني جتاه األسعار، بل احتل املصدر الرئيس للقلق ف

خيارات الشحن معضلة رئيسة يف التجارة اإللكرتونية، حيث يعرتض كثري من املستهلكني على تكاليفها ومواعيد 

من املستهلكني اخليار األقل تكلفة، فيما يتوقع أكثر من نصف املستهلكني % 10التسليم اليت عادة ما تتأخر، وخيتار 

ووفقًا للتقرير، تقود فئات املالبس واإلكسسوارات  تفوق املالبس واإلكسسوارات .ات التسليم أسرعأن تكون خيار

واحملتوى الرقمي أكثر من نصف صفقات مستهلكي جتارة التجزئة، فيما سجلت مبيعات اإللكرتونيات زيادة قدرها 

وتستحوذ %. 22سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة ، أما أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الرقمية ف%11والكامريات واملعدات % 25

وسجلت مبيعات اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية زيادة . متاجر التجزئة على ثلث مستخدمي التجارة اإللكرتونية

جتربة  .من مالكي اهلواتف الذكية عرب هواتفهم% 33ويتسوق . قدرت بالضعف على مدى السنوات الثالث املاضية

ألف دوالر يف الثانية،  41مليونًا ينفقون ما يعادل  241تسوقني عرب اإلنرتنت يف الصني أكثر من يبلغ عدد امل الصني

وتتوقع دراسات حديثة أن تقفز مبيعات . لكن مازال خيار التسوق عرب اإلنرتنت بعيدًا عن اهلدف املنشود يف الصني

مقارنة بالفرتة % 45ام احلالي، بزيادة تقدر بنحو مليار دوالر خالل الربع الثاني من الع 11اإلنرتنت يف الصني إىل 

وبينما تصل مبيعات الشركات إىل . ويسيطر جتار التجزئة على جتارة اإلنرتنت يف الصني. نفسها من العام املاضي

  .مليار دوالر 11تستحوذ على  (C2C) مليار دوالر فإن املبيعات بني األفراد 25.2حنو  (B2C) املستهلكني
 

 :إللكرتونية يف أوروباالتجارة ا

ذكرت مؤسسة فورسرت لألحباث، والبحوث العاملية األمريكية وشركة استشارية، يف تقرير مشرتك صدر مؤخرًا، أن   

مخس دول كربى تستحوذ على أعلى األنصبة يف التجارة اإللكرتونية بأوروبا، هي اململكة املتحدة، وأملانيا، وهولندا، 

النتائج إىل أن حجم السوق ليس العامل احملدد اهلائل للتفوق يف جمال التجارة اإللكرتونية  وتشري. والنرويج، والسويد

. بل مثة عوامل أخرى مهيمنة على هذا اجملال مثل سلوك الدفع، والبنية التحتية والتطور التكنولوجي والدخل املتاح

ىل حتديات مهمة تعرتض التجارة األوروبية وأشار مؤمتر مائدة مستديرة عقد يف إيطاليا يف أول أكتوبر احلالي، إ

 اإللكرتونية، تشمل اخلصوصية والتشريعات، وعدم وجود تنافسية يف أساليب الدفع عرب اإلنرتنت 

اهلاتف احملمول، وتأمني عمليات الدفع، وإجراءات احلماية من الغش، واجلرائم اإللكرتونية، وخيارات التسليم، 

مازال هناك قصور يف املعلومات املتاحة عن واقع التجارة اإللكرتونية يف اململكة،  ةحال السعودي .وتكاليف التوصيل

ومثة تضارب يف األرقام املطروحة اليت ال ُيعرف املصدر الذي يستند عليه من يطلقونها، لكن املؤشرات تبني أن هناك 

رغم أن الفرص مهيأة لنمو كبري يف التجارة . منوًا نسبيًا يف الثقة يف التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت يف اململكة

من إمجالي املبيعات بالطرق % 1ولكن حتى اآلن تقدر بعض املصادر بأنها ال تتجاوز ما نسبته . اإللكرتونية بالسعودية

ويعتقد خرباء، أدلوا بتصرحيات لوسائل إعالم خمتلفة، أن السر الذي يكمن وراء ضآلة . وهو رقم ال يذكر. التقليدية

كما مازالت ثقافة الشراء عرب اإلنرتنت . ا الرقم هو القلق من خطورة تداول أرقام بطاقات االئتمان عرب اإلنرتنتهذ

ويقتصر األمر على بيانات تصدرها . حمدودة رغم حماوالت متاجر عديدة بث درجة عالية من املصداقية يف خدماتها

ة حيد من ثقة املستهلكني، حيث مازالت اإلحصاءات شركات البطاقات االئتمانية، وهي تتسم بشيء من الدعاي

  .الرمسية غائبة عن املشهد
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Customer Behavior             

 

 عناصر المحاضرة

  سلوك املستهلك اإللكرتوني •

  فائدة دراسة سلوك املستهلك اإللكرتوني •

  منوذج سلوك املستهلك اإللكرتوني •

  يف عملية اختاذ قرار الشراء أدوار املستهلكني •

  النموذج العام لسلوك املستهلك •

  منوذج سلوك املستهلك املباشر عرب اإلنرتنت •

 One-to-One Marketingالتسويق من فرد لفرد  •

 أمن املعلومات  •
 

 

تتصل األسواق اإللكرتونية مع الزبائن بشكل مباشر، ويفرض ذلك التعرف  •

 . جتارة التجزئة اإللكرتونيةستهلك وفهم سلوكه، وخصوصا يف على امل

  اهلدف األساسي من فهم سلوك املستخدم  •
 .دفعه الختاذ قرار الشراء اخلاص مبنتج أو خدمة حمددة

 

تعترب دراسة سلوك املستهلك من املوضوعات احليوية اليت تهم كثريا كل  •

 .ومسؤولي البيع املباشرمن األفراد، ورجال األعمال، ومديري الشركات، 

 

 .اكتشاف الفرص التسويقية املواتية •

 .جتزئة السوق واختيار القطاعات املرحبة •

 .االستجابة السريعة للتغريات يف حاجات وخصائص املستهلكني •

 .تطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها الشركة لعمالئها •

 .ت النفسية للمستهلكنيالتأثري يف االجتاها •

 .مراعاة التقاليد والقيم السائدة يف اجملتمع عند إعداد االسرتاتيجيات التسويقية •

 . التعرف على العوامل الشرائية املؤثرة يف القرار الشرائي •
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 .املستهلك لقرار الشراء ية اختاذمساعدة البائعني على فهم كيف

 

  (.ال ميكن السيطرة عليها)متغريات مستقلة 

 متغريات معتدلة. 

 متغريات تابعة. 
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One-to-One Marketing

  :منط التسويق الذي يعامل كل العمالء بطريقة فريدة من نوعها 

شركات من تتميز التجارة اإللكرتونية والتجارة املباشرة عرب اإلنرتنت بأنها متكن ال

 .التواصل بشكل أفضل مع احتياجات العمالء، وتتعرف على عاداتهم الشرائية

  

 Personalization

 :تتم مطابقة اخلدمات، واملنتجات، واإلعالنات مع املستهلكني األفراد، ويتم ذلك عن طريق

 كل مباشراحلصول على املعلومات من املستخدم بش. 

 مراقبة سلوك املستهلكني على اإلنرتنت. 

 تسجيل أمناط الشراء السابقة لألفراد. 

 إجراء االستدالالت. 
 

 Cookies 

 .هي امللفات اليت ينسخها موقع التجارة اإللكرتونية على جهاز املستهلك، ويسجل بها أنشطتة على املوقع •

 .كل مرة يزوره فيها املستخدمتتم قراءة هذه امللفات من خادم املوقع يف  •

 .بناء على ذلك يقدم له عروض تتماشي مع تفضيالته •

 املتغريات الفاصلة

 احملفزات التسويقية

 

املتغريات 

الدميوغرافية املستقلة   

 العوامل اخللفية

 املتغريات التابعه
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 User Profile 

 . يتضمن املتطلبات، واألفضليات، والسلوكيات، والصفات الدميوغرافية لعميل معني •

 

 Customer Loyalty 

ومرات، مع عدم قبوله الشراء من املنافسني على الرغم يعين معاودة العمالء الشراء من الشركة نفسها مرات  •

 .من حماوالتهم جلذبه

يتطلب ذلك قدًرا كبرًيا من العمل على بناء الثقة بني الشركة والعميل، وربط عالقات وثيقة به عن طريق  •

 .تقديم أفضل اخلدمات له

 .يعود والء العمالء على الشركات مبزيد من الربح على املدى البعيد •

 

 e-loyalty  

 .يعين والء العمالء لشركات جتارة التجزئة اإللكرتونية •
 

 Trust in EC  

 .املباشرة على اإلنرتنت B2Cتعترب الثقة واحدة من أهم ردود األفعال للمستهلكني يف بيئة  •

 

 01 %عالي على اإلنرتنت يتسوقون مرتني عادة يف الشهر الواحدمن املستهلكني ذوي الرضى ال. 

 01 %من املستهلكني يوصون غريهم من الزبائن بتجار التجزئة اإللكرتونيني. 

 08 %من الزبائن غري الراضيني يرتكون جتار التجزئة املباشرون من دون أي شكوى. 
 

 

 

ة عقد صفقاته التجارية وإدارة أعماله وهو يف منزله بكل أصبح بإمكان املستثمر مع التجارة اإللكرتوني •

 . سهولة

ميكن للمستهلك التجول يف املواقع اإللكرتونية والبحث عن ما يريد بأفضل املميزات وأقل األسعار ويف وقت  •

 .قصري

 .اخلصوصية وأمن املعلومات تعد أهم مقومات جناح التجارة اإللكرتونية •

كقانون نظام مكافحة جرائم ، بوضع قوانني لتنظيم هذه املعامالت اإللكرتونيةقامت العديد من دول العامل  •

والذي يهدف إىل محاية تلك املعامالت من خالل سن عقوبات ، املعلوماتية املوجود يف اململكة العربية السعودية

 .صارمة على من يتعدى على تلك املعامالت
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  Social Engineering: اهلندسة االجتماعية .1

  Phishingاالصطياد اإللكرتوني  .2

 اهلجمات على بروتوكول التوثيق  .3

  man in the middle attackباعرتاض البيانات  .4

  Replay Attackهجوم إعادة اإلرسال  .5

 .وسائل الدفع املالي .6

 .خدمات الرسائل القصرية املتضمنة لكلمات مرور فورية .7

 

وهي املواقع اليت يتصل معها ، على املستخدم التعامل مع مواقع التجارة اإللكرتونية اليت تشفر املعلومات .1

  .واليت تظهر فيها صورة القفل يف أعلى أو أسفل الصفحة httpsاملستخدم عن طريق بروتوكول 

  .يتم شحنها بقيمة املشرتيات الدفع املالي عن طريق البطاقة االئتمانية اليت .2

  .استخدام كلمة مرور قوية يصعب ختمينها .3

  .عدم إفشاء رقم البطاقة االئتمانية وكلمة املرور ألي شخص .4

التعامل مع مواقع التجارة اإللكرتونية من خالل اجلهاز اخلاص باملستخدم،  و جتنب أن يكون ذلك يف مكان  .5

  .عام حتى ال يتمكن أحد من اختالس النظر

  .واستخدام برامج مكافحة الفريوسات وحتديثها بشكل دائم، تفعيل جدار احلماية اخلاص جبهاز املستخدم .6

  .جتنب الدخول إىل الروابط املوجودة يف الرسائل اإللكرتونية و إجراء معامالت مالية من خالهلا .7

  .التعامل مع املواقع اإللكرتونية املشهورة واملعروفة .8

ليتصدى ألي هجمات تهدف إىل ، عة مصروفاته ومراجعة حساباته البنكية بصورة دوريةعلى املستخدم متاب .9

 .التعدي على أمواله

قراءة سياسة املوقع اليت تتبعها أثناء إجراء معامالتها اإللكرتونية لتحديد مستوى األمان واخلصوصية اليت  .01

  .يقدمها املوقع
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E-payment    

 

 محاضرةعناصر ال

 طرق الدفع التقليدية •

 طرق الدفع اإللكرتونية •

 عوامل اختيار طرق الدفع اإللكرتونية •

 متطلبات طرق الدفع اإللكرتوني •

 إجيابيات وسلبيات الدفع اإللكرتوني •

  Credit Cardsبطاقات االئتمان  •

  Digital Currencyالعمالت الرقمية  •

  E-Wallets احملافظ اإللكرتونية  •

  Peer-to-Peer Methods طرق الند للند •

 Smart Cards الكروت الذكية  •

 

 

 

  Payment : هو نقل األموال من شخص ألخر أو من كيان قانوني

 .لكيان آخر

 

  الدفع النقديCash  

  الشيكات الشخصيةPersonal Cheques  

  احلواالت البنكيةMoney Orders  
 

 

 

 Credit and Debit Cardsبطاقات االئتمان، والسحب اآللي  •

  Credit Cardsبطاقات االئتمان  •

  Debit Cardsبطاقات السحب اآللي  •

  Digital Currencyالعمالت الرقمية  •

  E-Walletsاحملافظ الرقمية  •

 Peer-to-Peer Methodsطرق الند للند  •

  Smart cardsالكروت الذكية  •
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  املالءمةConvenience  

  تتبع القدرةTrace-ability 

  الرفضRepudiation  

  املخاطر املاليةFinancial risk  

  احلماية من االحتيالFraud protection  

 

 

  .مالء الصادقني وإقناعهم بقبول الدفعمتكني الع •

 .عدم متكني احملتالني من التسديد غري الصحيح أو االحتيال •

 .ضمان خصوصية العمالء الصادقني •

 .قبول طريقة الدفع من قبل عدد كبري جدا العمالء •

 .التكامل مع النظم القائمة واملتطورة •

 

  

 نة العاليةاملرو •

 اخنفاض تكاليف املعامالت •

 سرعة وتنوع القدرة الشرائية •

 

 .إمكانية نسخ املعامالت املالية •

 إمكانية التعرض للهجوم من مجيع أحناء العامل •

 عدم الكشف عن اهلوية، وإمكانية اقتحام اخلصوصية •
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Credit Cards

 .أكثر طرق الدفع شيوعا يف التجارة اإللكرتونية •

 .تصدر عن البنوك •

رقما فريدا، وتتضمن أرقام الفحص، وتاريخ  11يكون لكل بطاقة  •

  .االنتهاء

تقوم شركات ترخيص ثالثة بالتحقق من املشرتيات وصالحية  •

 .بطاقة االئتمان
 

 

 .تعترب مشاكل التزوير واالحتيال من أكرب املشكالت اليت تواجه التجارة اإللكرتونية •

 .التجار ليس هلم سند قانوني للمشرتيات ما مل يكن املشرتي يستخدم شهادة مصادقة •

 Visa, nochargeback.com, VeriSign: شركات مصادقة بطاقات االئتمان مثل •

 . النصب واالحتيالتعمل للحد من عمليات 

 

 

 

Credit Cards-Business Model
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Digital Currency

ه حسابات البنوك العمالت الرقمية عبارة عن حسابات تشب •

 .التقليدية

يودع املشرتي النقد يف احلساب، ويتعامل به على مواقع التجارة  •

اإللكرتونية، ويتم التعامل به من خالل بروتوكول عالي 

 .التأمني

  .تصل املدفوعات إىل جتار التجارة اإللكرتونية •

 .بال حيتاج الزبائن إىل بطاقات ائتمان، ويقتصر االنفاق على رصيد احلسا •

• www.ecash.com  

 

 E-Wallets
 

  .مت إنشائها بواسطة شراكة بني بعض املؤسسات املالية وبعض مواقع التجارة اإللكرتونية •

 :رتونية العمالء مناحملافظ اإللك متكن •

 دفع الفواتري 

 مواقع التجارة اإللكرتونية يوإرسال املعلومات بضغطات بسيطة ملستخدم . 

 

، e-Cash، واملدفوعات اإللكرتونية e-Chequesميكن للمحافظ اإللكرتونية ختزين الشيكات اإللكرتونية  •

 .ومعلومات بطاقات االئتمان

 

 

http://www.ecash.com/
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Peer-to-Peer Methods

 .(eCash.com)النقد اإللكرتوني عن طريق الربيد اإللكرتوني  

   PayPal.comنظام الدفع اإللكرتوني  

 

 طلب إرسال مدفوعاتيقوم املرسل بإعداد احلساب، وي. 

 يضع املرسل املدفوعات يف حساب املستلم عن طريق بطاقة االئتمان. 

 يتم إعالم املستلم باملدفوعات عن طريق الربيد اإللكرتوني. 

 ميكن للمستلم نقل املدفوعات إىل حساب بنكب أو عن طريق طلب شيك. 

 

 Smart Cards

  .كروت ذات شرحية كمبيوتر مدجمة بها، وهي شائعة االستخدام يف أوروبا •

تستخدم على احلصول على خدمات الرعاية الصحية، والنقل، واهلوية،  •

 ...وشحن فواتري اهلواتف، وغريها

تتم قراءتها عن طريق قارئات خاصة وتتطل إخال رقم تعريف خاص  •

 .PINاملستخدم ب

 .ميكن للماكينات البنكية حتميل الكاش على هذه البطاقات، ويتم تنزيلها عن طريق املشرتيات •

 .   رائدة يف جمال الكروت الذكية GemPlus ،MasterCardتعترب شركات  •
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E-business Strategy                                

 

 عناصر المحاضرة

 ما هي االسرتاتيجية؟ •

 أهداف االسرتاتيجية •

 امليزات التنافسية اليت ميكن أن حتققها االسرتاتيجية •

  Generic Strategiesاالسرتاتيجية العامة  •

 حتديد امليزة التنافسية •

 أسئلة االسرتاتيجية  •
 

 

 .االسرتاتيجية هي الطريق إىل النجاح •

 .ية حتدد كيفية االستمرار يف السوقاالسرتاتيج •

 .االسرتاتيجية تركز على الشركة كي تكون يف اجتاه موحد •
 

 .تقديم منتجات وخدمات جديدة •

 .اإلعالن عن األعمال القائمة •

 .إكمال برنامج األعمال القائم •

  .توسيع قاعدة العمالء •

 .تقديم خدمات أفضل •

 .تبادل املعلومات •

 .تكاليف األعمالختفيض  •

 

 

 .الرتكيز على قطاعات السوق وخاصة األسواق املتخصصة •

 .طرح املنتجات اليت ختتلف من املنافسة •

 .استخدام قنوات التوزيع البديلة وعمليات التصنيع •

توظيف التسعري االنتقائي وهياكل التكلفة اليت ختتلف  •

  .تالفا جوهرايااخ
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Generic Strategies
 

  تتم صياغة اسرتاتيجية األعمال اإللكرتونية من خالل ثالث اسرتاتيجيات عامة، واليت إذا ما نفذت بنجاح

 .لسوقميكن أن تسمح للشركة بأن تتخذ حصة مناسبة من ا

 

 Overall costقيادة التكلفة اإلمجالية  .1

leadership. 

 .Differentiationالتميز  .2

 . Focusالرتكيز  .3
 

Overall cost leadership

 .فاعلية مقياس الكفاءة •

 .خفض التكاليف بقوة •

 .بالتكلفة التحكم •

 .مراقبة النفقات العامة •

 .جتنب احلسابات اهلامشية •

 .تقليل تكاليف البحث والتطوير •

 .تقليل اخلدمات •

 .تقليل اإلعالنات •

Differentiation

 .إنشاء منتج فريد ومتميز على نطاق واسع  الفكرة الرئيسية من التميز 

 

 اجلودة                             

 التسليم 

 شروط االئتمان 

 اخلدمة 

 التدريب 

 السمعه 

 صور العالمات التجارية 

 تقنية املعلومات 

  املنتجات الفعلية 

 األسعار 
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Focus

 .يقصد به الرتكيز على جمموعة املشرتين، أو جزء من خط اإلنتاج، أو السوق اجلغرافية   •

 .بنيت هذه االسرتاتيجية حول خدمة السوق املستهدفة بشكل جيد للغاية •

اءة وفاعلية أفضل من املنافسة على تفرتض أن الشركة قادرة على خدمة اهلدف االسرتاتيجي الضيق بكف •

 .نطاق واسع

ميكن للشركة من خالل هذه االسرتاتيجية حتقيق التمايز من خالل حصر احتياجات السوق أو ختفيض  •

 .التكاليف من خالل التخصص، أو كليهما
 

 

 

 تفرد الزبون .1

  اخنفاض التكلفة .2
 

 

 

 

إعادة تقييم 

 اإلسرتاتيجية
تنفيذ التخطيط 

صياغة 

 اإلسرتاتيجية


الصناعة 

 وحتليل املنافسة
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Competitive Analysis

 رصد وتقييم ونشر املعلومات من البيئات اخلارجية والداخلية 

  حتليلSWOT  

 

  حتليلSWOT 

 Strengths 

ة املنتجات، والسلع منخفضة كالسمعة الطيبة، ونوعي. تتمثل يف العوامل اليت تأخذ بالشركة إىل النجاح 

 .التكاليف

 Weaknesses 

املنتجات عالية التكلفة، التكلفة اإلنتاجية العالية، ارتفاع معدل دوران : متثل نقاط الضعف للشركة، مثل 

  .املوظفني، كثرة املنافسني

 Opportunities  

كتغيري الوضع . الت ميكن االستفادة منهاهي العوامل اليت تكون خارج سيطرة الشركة، ومتثل جما

 .الدميوجرايف، وإغالق بعض احملطات املنافسة، والسماح بتوزيع املنتجات على نطاق واسع

   

 .هي العوامل اليت تكون خارج سيطرة الشركة، ورمبا تعيقها، مثل، القوانني اجلديدة، الركود، زيادة املنافسة

 

 

 .ما هي مقومات التفرد اخلاصة بالشركة •

 .ما هو موقف الشركة من التعرض للمخاطر •

 .ملاذا ختسر الشركة عمالئها احلاليني •

 .ما هي أعظم قيمة موجودة يف الشركة •

 .ما هي أكثر االعرتاضات اليت ُتسمع من العمالء •

 

 من هم أقوى ثالثة منافسني للشركة؟ •

 ما هو مدى قوتهم؟ •

 متى يكون املنافسون عرضة للخطر؟ •

 متى ميكنك اهلجوم؟ •

 .ما هو ناتج مقارنة الشركة باملنافسون من حيث األسعار، واخلدمات، واجلودة •
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 ما هي أهم ثالثة عالمات جتارية؟ •

 ما هو مدى تغري الصناعة؟ •

 متى يكون املنافسون عرضة للخطر؟ •

 كم عدد قطاعات السوق اليت تقوم خبدمتها؟ •

 .ا هو ناتج مقارنة الشركة باملنافسون من حيث األسعار، واخلدمات، واجلودةم •

 .ما هي أكرب إمكانات النمو املتوقعة •

 من هم أفضل الزبائن بالنسبة لك، وملاذا؟ •
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EE--bbuussssiinneessss  
    

  

          EE--ccoommmmeerrccee  

••  PPrroocceessss  ooff  bbuuyyiinngg,,  sseelllliinngg,,  ttrraannssffeerrrriinngg,,  eexxcchhaannggiinngg  pprroodduuccttss,,  sseerrvviicceess,,  

oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oovveerr  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkkss  

••  PPuurree  vveerrssuuss  ppaarrttiiaall  

  BBaasseedd  oonn  ddeeggrreeee  ooff  ddiiggiittiizzaattiioonn  

oo  PPrroodduucctt  

oo  PPrroocceessss  

oo  IInntteerrmmeeddiiaarryy  

  

            PPuurree  rreeqquuiirreess  aallll  tthhrreeee  ccoommppoonneennttss  ttoo  bbee  ffuullllyy  ddiiggiittiizzeedd    

••  IInntteerrnneett  vveerrssuuss  nnoonn--IInntteerrnneett  

  MMoosstt  aarree  IInntteerrnneett  bbaasseedd  

  MMaayy  bbee  vvaalluuee--aaddddeedd  nneettwwoorrkkss  oorr  llooccaall  aarreeaa  nneettwwoorrkkss  

  

EE--ccoommmmeerrccee  TTrraannssaaccttiioonnss  
• Business-to-business (B2B) 

• Business-to-consumer (B2C) 

• Consumer-to-consumer (C2C) 

• Consumer-to-business (C2B) 

• Government-to-citizens (G2C) 

• Collaborative commerce between partners 

• Business to employees 

• Intrabusiness / Intraorganizational commerce 

• Mobile commerce (M-commerce) 
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SSccooppee  ooff  EE--ccoommmmeerrccee  

AApppplliiccaattiioonnss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  

  HHaarrddwwaarree  
  SSooffttwwaarree  

  MMeessssaaggiinngg,,  mmuullttiimmeeddiiaa,,  iinntteerrffaacceess,,  bbuussiinneessss  sseerrvviicceess  
  NNeettwwoorrkkss  

  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  
SSuuppppoorrtt  aarreeaass  

••  PPeeooppllee  
••  LLeeggaall  aanndd  ppuubblliicc  ppoolliiccyy  aanndd  rreegguullaattiioonnss  
••  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  aaddvveerrttiisseemmeennttss  
••  SSuuppppoorrtt  sseerrvviicceess  rraannggiinngg  ffrroomm  ppaayymmeennttss  ttoo  oorrddeerr  ddeelliivveerryy  
••  BBuussiinneessss  ppaarrttnneerrsshhiippss  lliikkee  jjooiinntt  vveennttuurreess,,  ee--mmaarrkkeettppllaacceess,,  

aaffffiilliiaattiioonnss  
 
 

AAddvvaannttaaggeess  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expands marketplace globally 

• Expands availability of 

resources 

• Shortens marketing-distribution 

channels 

• Decreases expenses 

• Reduces inventory 

• Aids small businesses in 

competing 

• Enables specialized niches 

• Quicker delivery of information 

• Enables individuals to work 

from home 

• Facilitates delivery of public 

services 

 

 

 

 

• Allows for purchase of goods 

at lowered prices 

• Enables customization, 

personalization 

• Decreases costs to 

customers, while 

increasing their choices 

• Allows for 24 hour 

shopping 

• Makes electronic auctions 

possible 

• Enables people to interact 

in electronic communities 
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LLiimmiittaattiioonnss  
  

• Lack of universal standards 

• Insufficient bandwidth 

• Software-development tools are still evolving 

• Integration difficulties 

• Need for special Web servers in addition to network servers 

• Accessibility expensive 

• Unresolved legal issues 

• Lack of national and international governmental regulations 

• Lack of mature methodologies to measure benefits and justify 

• Customer resistance 

• Security questions 

• Insufficient number of buyers and sellers for profitable e-commerce 

operations. 

 

EE--ccoommmmeerrccee  MMeecchhaanniissmmss  
  

                          EElleeccttrroonniicc  aauuccttiioonnss  

••  CCoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  mmeecchhaanniissmmss  

  FFoorrwwaarrdd  aauuccttiioonnss  

oo  SSeelllleerrss  ppllaaccee  ooffffeerrss  aanndd  bbuuyyeerrss  mmaakkee  sseeqquueennttiiaall  bbiiddss  

  RReevveerrssee  aauuccttiioonnss  

oo  SSeelllleerrss  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  bbiiddss  oonn  pprroodduucctt  oorr  sseerrvviiccee  

bbuuyyeerr  wwaannttss  

                        BBaarrtteerriinngg  

••  EExxcchhaannggee  ooff  ggooooddss  oorr  sseerrvviicceess  wwiitthhoouutt  mmoonneeyy  ttrraannssaaccttiioonnss  

                      PPoorrttaallss  

••  IInnffoorrmmaattiioonn  ggaatteewwaayyss  

  SSiinnggllee  ppooiinntt  ooff  aacccceessss  tthhrroouugghh  WWeebb  bbrroowwsseerr  



 

 

63 

 

BBuussiinneessss  ttoo  CCoonnssuummeerr  AApppplliiccaattiioonnss      

                    EE--ttaaiilliinngg  

••  SSttoorreeffrroonnttss  

  GGeenneerraall  oorr  ssppeecciiaalliizzeedd  

  MMaayy  bbee  eexxtteennssiioonnss  ooff  pphhyyssiiccaall  ssttoorreess  

••  EE--MMaallllss  

  CCoolllleeccttiioonn  ooff  ssttoorreess  uunnddeerr  ssiinnggllee  IInntteerrnneett  aaddddrreessss  

••  MMaannuuffaaccttuurreerrss  mmaayy  sseellll  ddiirreecctt  

••  RReettaaiilleerrss  mmaayy  aacctt  aass  iinntteerrmmeeddiiaarriieess  

  

DDiissccoovveerriinngg  CCuussttoommeerr  DDeessiirreess  
••  SSooffttwwaarree  aaggeenntt  sseeaarrcchh  eennggiinneess  

••  IInntteelllliiggeenntt  aaggeennttss    

  MMoonniittoorr  ssiittee  aaccttiivviittyy  

  SSeeaarrcchhiinngg  aanndd  ffiilltteerriinngg  aaggeennttss  ffoorr  ccuussttoommeerrss  

  CCoommppaarriissoonn  aaggeennttss  

••  EElleeccttrroonniicc  qquueessttiioonnnnaaiirreess  

••  SSiittee  ttrraacckkiinngg  

  CCooookkiieess,,  WWeebb  bbuuggss,,  ssppyywwaarree  

••  CCoollllaabboorraattiivvee  ffiilltteerriinngg  tthhrroouugghh  iinnffeerreennccee  ooff  iinntteerreesstt  

  

EE--ccoommmmeerrccee  CCRRMM  
••  DDuurriinngg  lliiffee  ccyyccllee  ooff  pprroodduucctt  

  DDeetteerrmmiinnee  ccuussttoommeerr  rreeqquuiirreemmeennttss  

  HHeellpp  ccuussttoommeerr  aaccqquuiirree  pprroodduucctt  oorr  sseerrvviiccee  

  OOnnggooiinngg  ssuuppppoorrtt  

  AAiidd  iinn  ddiissppoossaall  

••  TToooollss  aavvaaiillaabbllee  

  FFAAQQss  

  EE--mmaaiill  mmeessssaaggiinngg  

  TTrraacckk  ssttaattuuss  ooff  oorrddeerr  

  PPeerrssoonnaalliizzaattiioonn  ooff  WWeebb  ppaaggeess  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  vveennddoorr ’’ss  ssiittee  

  CChhaatt  rroooommss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  

                                              WWeebb--bbaasseedd  ccaallll  cceenntteerrss  
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EE--bbuussssiinneessss                   
  

  

  

  

CCoonnssuummeerr  BBeehhaavviioorr  MMooddeellss  
  SSttuuddyy  ooff  ccoonnssuummeerr  bbeehhaavviioorr  

  AAtttteemmppttss  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhaatt  ccoonnssuummeerrss  ppuurrcchhaassee  aanndd  wwhheerree,,  wwhheenn,,  hhooww  

mmuucchh  aanndd  wwhhyy  tthheeyy  bbuuyy    

  CCoonnssuummeerr  bbeehhaavviioorr  mmooddeellss  

  PPrreeddiicctt  wwiiddee  rraannggee  ooff  ccoonnssuummeerr  ddeecciissiioonnss  

  BBaasseedd  oonn  bbaacckkggrroouunndd  ddeemmooggrraapphhiicc  ffaaccttoorrss  aanndd  ootthheerr  iinntteerrvveenniinngg,,  mmoorree  

iimmmmeeddiiaattee  vvaarriiaabblleess  

  

SSeeccuurriittyy  iinn  EElleeccttrroonniicc  PPaayymmeennttss  
••  AAuutthheennttiiccaattiioonn  ooff  aallll  ppaarrttiieess  

••  PPrrootteeccttiioonn  ooff  ddaattaa  ffrroomm  aalltteerraattiioonn  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  dduurriinngg  ttrraannssmmiissssiioonn  

••  PPrrootteeccttiioonn  ffrroomm  bbuuyyeerr ’’ss  uunnjjuussttiiffiieedd  rreeppuuddiiaattiioonn  

••  PPrriivvaaccyy  

••  CCuussttoommeerr  ssaaffeettyy  

••  PPrrootteeccttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  sseelllleerr ’’ss  eenndd  

  

LLeeggaall  aanndd  EEtthhiiccaall  IIssssuueess  
  FFrraauudd  

  SSeelllleerr ’’ss  aanndd  bbuuyyeerr ’’ss  

  BBuuyyeerr  pprrootteeccttiioonn  

  SSeelllleerr  pprrootteeccttiioonn    

  UUnnwwaarrrraanntteedd  rreeppuuddiiaattiioonn  

  IInntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  

  DDoommaaiinn  nnaammeess  
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  PPrriivvaaccyy  iissssuueess  

  CCooookkiieess  

  WWeebb  ttrraacckkiinngg  

  SSaalleess  ooff  lliissttss  

  MMoonniittoorriinngg  ee--mmaaiillss  aanndd  ssiittee  vviissiittss  

  TTaaxxaattiioonn  

  DDiissiinntteerrmmeeddiiaattiioonn  

  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  iissssuueess  

  

IInntteerrnneett  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  EElleeccttrroonniicc  RReettaaiilliinngg  
WWhhaatt  SSeellllss  WWeellll  oonn  tthhee  IInntteerrnneett??  

  

 

 

 

 

 

IInntteerrnneett  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  EElleeccttrroonniicc  RReettaaiilliinngg  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  SSuucccceessssffuull  EE--TTaaiilliinngg  

••  HHiigghh  bbrraanndd  rreeccooggnniittiioonn  

••  AA  gguuaarraanntteeee  pprroovviiddeedd  bbyy  hhiigghhllyy  rreelliiaabbllee  oorr  wweellll--kknnoowwnn  vveennddoorrss  

••  DDiiggiittiizzeedd  ffoorrmmaatt  

••  RReellaattiivveellyy  iinneexxppeennssiivvee  iitteemmss  

••  FFrreeqquueennttllyy  ppuurrcchhaasseedd  iitteemmss    

••  CCoommmmooddiittiieess  wwiitthh  ssttaannddaarrdd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  

••  WWeellll--kknnoowwnn  ppaacckkaaggeedd  iitteemmss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ooppeenneedd  eevveenn  iinn  aa  ttrraaddiittiioonnaall  

ssttoorree  

  

  

  

  

••  CCoommppuutteerr  hhaarrddwwaarree  

aanndd  ssooffttwwaarree  

••  CCoonnssuummeerr  eelleeccttrroonniiccss  

••  OOffffiiccee  ssuupppplliieess  

••  SSppoorrttiinngg  ggooooddss  

••  BBooookkss  aanndd  mmuussiicc  

  

••  TTooyyss  

••  HHeeaalltthh  aanndd  bbeeaauuttyy  

••  AAppppaarreell  aanndd  ccllootthhiinngg  

••  JJeewweellrryy  

••  CCaarrss  

••  SSeerrvviicceess  

••  OOtthheerrss  
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TTrraaddiittiioonnaall  PPaayymmeenntt  MMeetthhooddss  

PPaayymmeenntt::    TThhee  ttrraannssffeerr  ooff  mmoonneeyy  ffrroomm  oonnee  iinnddiivviidduuaall  oorr  lleeggaall  eennttiittyy  ttoo  aannootthheerr::  
••  CCaasshh   

••  PPeerrssoonnaall  CChheeqquueess    

••  MMoonneeyy  oorrddeerrss  ((BBaannkk  nnoottee))  

••  CCrreeddiitt  ccaarrddss  

••  DDeebbiitt  ccaarrddss  

  

SSeelleeccttiioonn  ooff  PPaayymmeenntt  MMeetthhoodd  
                BBaasseedd  oonn::   

••  CCoonnvveenniieennccee  

••  TTrraaccee--aabbiilliittyy  

••  RReeppuuddiiaattiioonn  

••  FFiinnaanncciiaall  rriisskk  

••  FFrraauudd  pprrootteeccttiioonn  

                          AAttttaacckkss  oonn  ttrraaddiittiioonnaall  mmeetthhooddss??  

  

CCrreeddiitt  CCaarrddss   
••  AA  vveerryy  ccoommmmoonn  mmeetthhoodd  ooff  ppaayymmeenntt    

••  CCaarrddss  aarree  iissssuueedd  bbyy  aa  bbaannkk  

••  UUnniiqquuee  1166--ddiiggiitt  nnuummbbeerr  ((iinncclluuddiinngg  cchheecckk  ddiiggiittss))  

aanndd  aann  eexxppiirraattiioonn  ddaattee    

••  TThhiirrdd  ppaarrttyy  aauutthhoorriizzaattiioonn  ccoommppaanniieess  vveerriiffyy  ppuurrcchhaasseess  

  

EE--PPaayymmeenntt  PPrrooss//CCoonnss  
                        PPrrooss::        

••  PPootteennttiiaall  ffoorr  ggrreeaatt  fflleexxiibbiilliittyy  

••  LLooww  ttrraannssaaccttiioonn  ccoossttss  

••  RRaappiidd  aanndd  ddiivveerrssee  ppuurrcchhaassee  ppoowweerr  

                      CCoonnss::  

••  PPeerrffeecctt  ccooppyyiinngg  ooff  ttrraannssaaccttiioonnss  iiss  ppoossssiibbllee  

••  VVuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  wwoorrlldd--wwiiddee  aattttaacckk  

••  LLaacckk  ooff  aannoonnyymmiittyy,,  ppootteennttiiaall  ffoorr  pprriivvaaccyy  iinnttrruussiioonn  
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VVaarriioouuss  EE--PPaayymmeenntt  MMeetthhooddss  
••  CCrreeddiitt  aanndd  DDeebbiitt  ccaarrdd  

••  DDiiggiittaall  CCuurrrreennccyy  

••  EE--WWaalllleettss  

••  PPeeeerr--ttoo--PPeeeerr  MMeetthhooddss  

••  SSmmaarrtt  ccaarrdd  

••  MMiiccrroo--ppaayymmeennttss  

••  BB22BB  

WWhhaatt  iiss  SSttrraatteeggyy  

••  SSttrraatteeggyy  iiss  tthhee  rrooaaddmmaapp  ttoo  ssuucccceessss..  

••  SSttrraatteeggyy  aannsswweerrss  tthhee  qquueessttiioonn  wwhhaatt  bbuussiinneessss  aarree  yyoouu  iinn??  

••  SSttrraatteeggyy  ddeetteerrmmiinneess  hhooww  yyoouu  ccoommppeettee  wwiitthhiinn  tthhee  mmaarrkkeett  yyoouu  aarree  iinn..  

••  SSttrraatteeggyy  ffooccuusseess  tthhee  ccoommppaannyy  iinn  aa  uunniiffiieedd  ddiirreeccttiioonn..  

••    

SSttrraatteeggiicc  QQuueessttiioonnss  

          TThhee  CCoommppaannyy  

••  WWhhaatt  iiss  yyoouurr  uunniiqquueenneessss??  

••  WWhheerree  aarree  yyoouu  vvuullnneerraabbllee??  

••  WWhhyy  aarree  yyoouu  lloossiinngg  eexxiissttiinngg  ccuussttoommeerrss??  

••  WWhheerree  iiss  tthhee  ggrreeaatteesstt  vvaalluuee  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  ccoommppaannyy??  

••  WWhhaatt  aarree  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  oobbjjeeccttiioonnss  yyoouu  hheeaarr  ffrroomm  ccuussttoommeerrss??  

  

SSttrraatteeggiicc  QQuueessttiioonnss  

TThhee  ccoommppeettiittiioonn  TThhee  mmaarrkkeett  

••  WWhhoo  aarree  tthhee  ttoopp  33  ccoommppeettiittoorrss??  

••  WWhhaatt  aarree  tthheeiirr  ssttrreennggtthhss??  

••  WWhheerree  aarree  tthheeyy  vvuullnneerraabbllee??  

••  WWhheerree  ccaann  yyoouu  aattttaacckk??  

••  HHooww  ddoo  yyoouu  ccoommppaarree  oonn  pprriiccee,,  

sseerrvviiccee,,  qquuaalliittyy,,  eettcc??  

  

  

••  WWhhaatt  aarree  33  iimmppoorrttaanntt  ttrreennddss??  

••  HHooww  iiss  tthhee  iinndduussttrryy  cchhaannggiinngg??  

••  HHooww  mmaannyy  mmaarrkkeett  sseeggmmeennttss  ddoo  

yyoouu  sseerrvvee??  

••  WWhheerree  iiss  tthhee  ggrreeaatteesstt  ggrroowwtthh  

ppootteennttiiaall??  

••  WWhhiicchh  ooff  yyoouurr  ccuussttoommeerrss  aarree  ddooiinngg  

wweellll  aanndd  wwhhyy??  
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CCoommppeettiittiivvee  AAddvvaannttaaggee  CCaann  BBee  AAcchhiieevveedd  BByy  SSttrraatteeggyy::  
••  CCoonncceennttrraattiinngg  oonn  ppaarrttiiccuullaarr  mmaarrkkeett  sseeggmmeennttss  ((nniicchhee  mmaarrkkeettss))  

••  OOffffeerriinngg  pprroodduuccttss  wwhhiicchh  ddiiffffeerr  ffrroomm  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  ((pprroodduucctt  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn))  

••  UUssiinngg  aalltteerrnnaattiivvee  ddiissttrriibbuuttiioonn  cchhaannnneellss  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg  pprroocceesssseess  

••  EEmmppllooyyiinngg  sseelleeccttiivvee  pprriicciinngg  aanndd  ffuunnddaammeennttaallllyy  ddiiffffeerreenntt  ccoosstt  ssttrruuccttuurreess  

  

SSWWOOTT  

••  SSttrreennggtthhss  ––  tthhoossee  ffaaccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  tthhaatt  pprroovviiddee  ffoorr  iittss  ssuucccceessss..    AA  

ggoooodd  rreeppuuttaattiioonn,,  qquuaalliittyy  pprroodduuccttss  oorr  llooww  ccoosstt  pprroodduucceerr..  

••  WWeeaakknneesssseess  ––  tthhoossee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  aarree  aa  ddiissaaddvvaannttaaggee  ffoorr  tthhee  ccoommppaannyy..    AA  

hhiigghh  ccoosstt  pprroodduucceerr,,  aa  hhiigghh  eemmppllooyyeeee  ttuurrnnoovveerr,,  oorr  mmuucchh  ccoommppeettiittiioonn..  

••  OOppppoorrttuunniittiieess  ––  tthhoossee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  aarree  oouuttssiiddee  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  ccoonnttrrooll,,  bbuutt  

aarree  aarreeaass  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ccoouulldd  ccaappiittaalliizzee..    AA  cchhaannggiinngg  ddeemmooggrraapphhiicc  pprrooffiillee,,  

ccoommppeettiittiioonn  cclloossiinngg  ppllaannttss  oorr  ee--bbuussiinneessss  aalllloowwiinngg  ffoorr  wwiiddeerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  

pprroodduuccttss..  

••  TThhrreeaattss  ––  tthhoossee  iitteemmss  oouuttssiiddee  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  tthhaatt  mmaayy  

hhiinnddeerr  iitt..    IItteemmss  ssuucchh  aass  nneeww  llaawwss,,  aa  rreecceessssiioonn  oorr  iinnccrreeaasseedd  ccoommppeettiittiioonn..  

    

♥


