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  المستخلص

ًازدھارا  كبیرا ) االفتراضیة (ةاإللكترونیات  شھدت الشركاإلنتعاش في اإلنترنتعندما بدأ  ً
حتى ظن الجمیع أنھا ستتفوق على الشركات الحقیقیة أو الملموسة والشركات المختلطة ودفع 

 اإللكترونين النموذج أ سیلغي الشكل المادي للشركات واإلنترنت االعتقاد بأن إلىھذا المدیرین 
 إلىدى أان سرعة ظھور الشركات االفتراضیة  .البحت ھو النموذج األمثل لشركات المستقبل

 محاسبیة باستخدام الحاسوب غیر قادرة على االستجابة مع متطلبات أنظمةاعتمادھا على 
 المحاسبیة لھذا الشركات نظمة، اذ لم تكن األاإلنترنت عبرالشبكة العالمیة ةاإللكترونیالتجارة 

 المختلفة ومنھا على سبیل المثال ظھور تاإلنترنمستعدة لمواكبة سرعة التغیرات في مجاالت 
 أو االفتراضیة ةاإللكترونی بدأت الشركات نأ جدیدة للسداد وبشكل آني، وكان ذلك السبب أسالیب

 بل بسرعة غیر اعتیادیة وبدأت تعاني بحتةال في التراجع مثلھا مثل الشركات المادیة بحتةال
  .ي دخلت بھاوتواجھ الخسائر وتخرج من السوق بنفس السرعة الت

 ظھور الشركات االفتراضیة على مقومات النظام المحاسبي أثر یسعى البحث لدراسة
من خالل دراسة تحلیلیة ) االفتراضیة (بحتةال ةاإللكترونیأسباب فشل الشركات دراسة  وكذلك

 ھل :ُوالذي مفادهانتقادیھ لمراحل نشوء ھذه الشركات للوصول على إجابة عن التساؤل الرئیسي 
  ؟ةاإللكترونیجب أن ندخل سوق التجارة ی

 على اللھِظ ألقى باإلنترنت ان ظھور أھمھا مجموعة من االستنتاجات إلىخلص البحث 
لیة ممارسة ھذه األنشطة وكان آالشركات من حیث طبیعتھا ومادیة وجودھا وطبیعة أنشطتھا و

 كان لھ تاثیر ةاإللكترونی  التجارةإلىالسبب وراء ظھورالشركات االفتراضیة وان دخول الشركات 
 الدلیل أھمیةذ ازدادت إعلى الدلیل المحاسبي ثر من حیث األ المحاسبیةنظمةمقومات األكبیر على 

یة لنجاح النظم المحاسبیة باستخدام الحاسوب ساس من الضروریات األأصبحالمحاسبي الذي 
 حسب ھِئ المستند واستیفاثیرھا على طریقة تصمیمأ على المجموعة المستندیة من خالل تثرواأل

ن ھذه إذ إ على المجموعة الدفتریة ثر للشركة االفتراضیة واألاإللكترونيتصمیم الموقع 
 على ثر واأل،اإللكترونيحد وسائط الخزن أ مجرد ملفات مخزنة على إلىالمجموعة قد تحولت 

  ةاإللكترونیم التجارة  عالإلىللشركات التي دخلت عداد القوائم المالیة إن إذ إالقوائم المالیة 
 المحاسبیة ئ ضمن نفس القواعد والمبادًأیضاو  بسھولة ودقة من خالل الحاسوبیتم أصبح

  ً. عاماًالمقبولة قبوال
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ABSTRACT 

 
As soon the internet has been boomed, the virtual or electronic companies have 

witnessed a magnificent development as the specialists thought that will surpassed the real 
or considerable companies and corporations. This motivated the managers to think that 
internet will delete the financial formulaic of the companies and the idealized electronic 
search is the sampler of the future companies. The rapid emergence in the virtual 
companies would be inapplicable to the computerized accounting systems to keep coming 
with the electronic trading requirements via internet. So, computerized accounting systems 
had not accumulated yet to the developing variance of internet fields as for in time 
payments. This is because the proper virtual or electronic companies have embarked on 
withdrawal like other considerable companies in a high speed and suffered serious loss and 
quitting the markets competition in the same speed that interred.  

The current paper sought to study the impact of emergence of the virtual companies 
that have been built on the accounting system. Additionally, the reasons of electronic 
companies' failure throughout applying the analytical and critical study to the steps of 
founding this type of companies to reach to answer the following main question:  

Is it possible to inter the electronic trading marketing?  
The research concluded into a group of results. The most important conclusion is the 

emergence of internet has covered the nature, assets, existence, activities, mechanism of the 
companies. The main reason of the emergence of the virtual companies is taking part in the 
electronic trading that has a great impact of the accounting systems on the accounting 
guide.  

The importance of accounting guide has been increased in a way that became one of 
the prerequisite necessaries to success the accounting systems via computers and impact on 
the documentary group. This can help to form the document and booking, so, this group has 
changed into merely saved mediums of electronic inventory. The impact of the financial 
bills is the operation that papering the financial bills of the companies that interred the 
electronic trading has became much more simplified, accurate and depends on data base of 
acceptable accounting principles generally.          

 
  المقدمة

مما ، ةاإللكترونی ظھور التجارة إلى في ھذا العصر اإلنترنتلقد أدى انتشار 
 من أصبحذ إ،  تحقیق العدید من المزایا منھا ما ھو مفید لرجال األعمالإلىدى أ

 بمقدورھم الحد من الوقت أصبح وزبائنھمالممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائھم و
ذ لیس إ، ھا في األسواق ومنھا ما ھو مفید للزبائنوالمال للترویج لبضائعھم وعرض

ًعلیھم التنقل كثیرا للحصول على ما یریدون أو الوقوف في طابور طویل أو حتى 
  .اإلنترنتاستخدام النقود إذ یكفي اقتناء جھاز كمبیوتر وبرنامج مستعرض واشتراك 
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اء السلع  كما یظن البعض على عملیات بیع وشرةاإللكترونیوال تقصر التجارة 
ً منذ انطالقتھا كانت تتضمن دائما ةاإللكترونین التجارة إذ إ ،اإلنترنتوالخدمات عبر 

ولكن  ،اإلنترنت التحویالت المالیة عبر شبكة إرسالمعالجة حركات البیع والشراء و
 إلىًجنبا  قد توسعت لتشمل عملیات بیع وشراء المعلومات نفسھا ةاإللكترونیالتجارة 

فاق ن اآلإ عند ھذا الحد إذ ةاإللكترونیوال تقف التجارة  ، والخدماتجنب مع السلع
  عند حدف أمام الشركات والمؤسسات واألفراد ال تقةاإللكترونیالتي تفتحھا التجارة 

  .معین
  

  مشكلة البحث
) االفتراضیة (ةاإللكترونی شھدت الشركات اإلنتعاش في اإلنترنتعندما بدأ 

جمیع أنھا ستتفوق على الشركات الحقیقیة أو الملموسة ًكبیرا حتى ظن الًازدھارا 
 سیلغي الشكل اإلنترنت االعتقاد بأن إلىودفع ھذا المدیرین  ،والشركات المختلطة

نموذج األمثل لشركات  البحت ھو األاإللكترونينموذج ن األوأ ،المادي للشركات
على الشركات  مثال على ذلك ھو شركة أمازون التي تفوقت أفضلوكان  ،المستقبل

من السوق، وكان على ھذه الشركات ) بارنز اند نوبل(المختلفة وبدا كأنھا ستخرج 
  . ةاإللكترونی محاسبیة تستجیب لمتطلبات التجارة أنظمةمد تأن تع

 محاسبیة أنظمة اعتمادھا على إلىإن سرعة ظھور الشركات االفتراضیة أدى 
 ةاإللكترونیع متطلبات التجارة باستخدام الحاسوب غیر قادرة على االستجابة م

ة جاھز المحاسبیة لھذا الشركات نظمةذ لم تكن األإ، اإلنترنتعبرالشبكة العالمیة 
ومنھا على سبیل المثال  ، المختلفةاإلنترنتلمواكبة سرعة التغیرات في مجاالت 

 أو ةاإللكترونی بدأت الشركات وبسبب ذلك جدیدة للسداد وبشكل آني، أسالیبظھور 
 بل بسرعة غیر بحتةال في التراجع مثلھا مثل الشركات المادیة بحتةالفتراضیة اال

التي دخلت بالسرعة نفسھا اعتیادیة وبدأت تعاني وتواجھ الخسائر وتخرج من السوق 
  .بھا
  

  ھدف البحث
 مقومات النظام في ظھور الشركات االفتراضیة أثر دراسة إلىیسعى البحث 

من ) االفتراضیة (بحتةال ةاإللكترونیفشل الشركات أسباب دراسة  المحاسبي وكذلك
 إجابة عن إلىخالل دراسة تحلیلیة انتقادیھ لمراحل نشوء ھذه الشركات للوصول 

 وذلك من خالل ؟ةاإللكترونیھل یجب أن ندخل سوق التجارة  :التساؤل الرئیس
  :تیة آلااإلجابة على التساؤالت 

 قابل لالنتقال عبر كترونيإل شكل إلىھل یمكن تحویل منتجات شركتك  .١
  ؟اإلنترنت

، التسویق، البیع، نتاجیة لشركتك مثل اإلساسھل یمكن تحویل العملیات األ .٢
 ؟اإللكترونيشكل اللى إ زبائنالتحصیل، المحاسبة، التدقیق، وخدمة ال

 ؟ األداء والتكالیف واإلیراداتفيآلثار المختلفة لھذا التحول ما .٣
 ؟راضیة على مقومات النظام المحاسبي ظھور الشركات االفتأثرما ھو  .٤
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 ؟ل الشركات االفتراضیة وراء فشعدم استجابة النظام المحاسبي كانن أھل  .٥
ًاھي المستلزمات الضروریة لكي یكون النظام المحاسبي ملبیا◌م .٦  لمتطلبات ً

 ؟ةاإللكترونیالتجارة 
  عرض لمفھوماألول أقسام یتناول ةأربع إلىولتحقیق ھدف البحث تم تقسیمھ 

  بیان طبیعة الشركات في عصر التجارةالثاني یتناول في حین ،ةاإللكترونیالتجارة 
 مقومات النظام في ةاإللكترونی التجارة أثر بعرض الثالث ویختص ةاإللكترونی
 ھي شركة بحتة ةإلكترونی عرض حالة دراسیة لشركة الرابعوتناول  ،المحاسبي
  .اإلنترنتت عن ھذه الشركة من خالل وقد تم تجمیع البیانا ،Amazon.com أمازون

  
  ةاإللكترونی مفھوم التجارة -ًأوال

  كترونیةتعریف التجارة اإل.١ 
  منھاةاإللكترونیھناك عدة وجھات نظر في تعریف التجارة 

)www.c4arab.com(:  
 تعرف بأنھا وسیلة من أجل إیصال المعلومات أو :من وجھة نظر االتصاالت. أ

یة أو عبر أي حاسوبعبر خطوط الھاتف أو عبر الشبكات الالخدمات أو المنتجات 
  .وسیلة تقنیة

جل المعامالت  ھي عملیة تطبیق التقنیة من أ:ةاإللكترونیمن وجھة نظر األعمال . ب
 .تجري بصورة تلقائیة وسریعةالتي التجاریة 

ن والمدراء في زبائتلبیة رغبات الشركات والل ھي أداة :من وجھة نظر الخدمات. ج
  .فض كلفة الخدمة ورفع كفاءتھا والعمل على تسریع إیصال الخدمةخ

 ھي المجال من أجل بیع وشراء المنتجات :اإلنترنتمن وجھة نظر تخصص . د
  .اإلنترنتوالخدمات والمعلومات عبر 

 حركات بیع وشراء السلع اإلنترنت من یعرفھا بأنھا نظام یتیح عبر وھناك
 التي تدعم العوائد مثل ةاإللكترونی الحركات ًأیضاوالخدمات والمعلومات، كما ینتج 

ن التجارة إذ إ ،ى تلك السلع والخدمات والمعلوماتعملیات تعزیز الطلب عل
 ویمكن تشبیھ ،الزبائن عملیات دعم المبیعات وخدمة اإلنترنت تتیح عبر ةاإللكترونی
والوسطاء ) موردون الشركات( البائعون ا بسوق یتواصل فیھةاإللكترونیالتجارة 

صیغة افتراضیة أو رقمیة كما یدفع بوالمشترون وتقدم فیھ المنتجات ) السماسرة(
  .)www.alnadi.wsletegara.html( ثمنھا بالنقود

ن من ّ عبارة عن نظام یمكةاإللكترونی ةن التجارومن خالل ذلك یمكن القول إ
  . إیصال وبیع المعلومات أو المنتجاتاإلنترنتخالل 

  ةاإللكترونیارة أنواع التج.٢
  : منھا ةاإللكترونیلتبویبات للتجارة وردت العدید من ا

 ةاإللكترونی تبوب التجارة : ودرجة تقنیة المنتج ةاإللكترونیة التجارة عحسب طبی.أ
  :)com.arab4c.www( إلى

  .ة تجارة تقلیدیة بحت-
  .ة بحتةإلكترونی تجارة -
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  . جزئیةةإلكترونیجارة  ت-
 أو ًاما أن یكون ملموس تكون ملموسة أو رقمیة وأي وكیل إما أنفأي سلعة إ

ً اما أن تكون ملموسة أو رقمیة، عندما یكون الوكیل ملموسًا وأي عملیة إرقمی
 بحتةاللتجارة سیكون التجارة التقلیدیة ن نوع اإوالسلعة ملموسة والعملیة ملموسة ف

ن نوع إ والسلعة رقمیة والعملیة رقمیة فًاندما یكون الوكیل رقمی وعة،اإللكترونی
ً  رقمیاأصبح وإذا أحد العوامل الثالثة بحتةال ةاإللكترونیالتجارة سیكون التجارة 

 ،ةاإللكترونینھ سیكون ھناك مزیج بین التجارة التقلیدیة والتجارة إوالبقیة ملموسة ف
 من ًاً فمثال إذا اشترینا كتاب، الجزئیةةنیاإللكتروونطلق على ھذا المزیج التجارة 

ن الشركة سترسل لك الكتاب على أل، ًان نوع التجارة سیكون جزئیإشركة أمازون ف
 ةاإللكترونیھو التجارة  نوع التجارة سیكون نولكن إذا اشتریت برامجیات فإ، البرید

  .اإللكترونيلبرید ن الشركة سترسل لك البرامجیات عن طریق ا ألبحتةال
  

  :alnadi.wsletegara.html إلىحسب طبیعة المعامالت  تبوب .ب
 البیع والشراء ما بین الشركات وھو: Business to Business الشركة للشركة -

وفي مجملھا ھي  ، تنصب في ھذه الخانةةاإللكترونیغلب معامالت التجارة وأ
 ما بین ةیاإللكترون المعلومات ما بین المنظمات وتعامالت األسواق أنظمة

  .الشركات
وھو بیع المنتجات من الشركات : Business to Consumer الشركة للمستھلك -

  .للمستھلك وتعامالتھا من خالل بیع التجزئة للمستھلك
ن المستھلك یبیع إانة ففي ھذه الخ: Consumer to Consumer المستھلك للمستھلك -

ًنا شخصیا لبیع عالً بصورة مباشرة مثال مستھلك یضع إخرلمستھلك آ  أو خدماتً
  .معلومات أو خبرات

وھذه الخانة تضم األفراد الذین یبیعون : Consumer to Business المستھلك للشركة -
  . منتجات أو خدمات للشركات

   :إلى تبوب :حسب طبیعة الھدف. ت
ي ھ و،No business Electronic Company للربح ھادفة غیر ةإلكترونی تجارة -

 المؤسسات الدینیة مثل الربح إلىلیات لكثیر من الشركات التي ال تھدف تضم العم
  .جتماعیةواإل

تضم  وھي Business Electronic Company تھدف للربح ةإلكترونی تجارة -
  .األرباح خدماتھا وتبیع منتجاتھا بھدف تحقیق العملیات للشركات التي تقدم

  
  ةاإللكترونیمزایا التجارة  .٣

 www.CNN) للشركات منھا العدید من المزایا ةاإللكترونی تحقق التجارة
Arabic.com):  

 في التسویق اإلنترنتن اعتماد الشركات على إ: تسویق أكثر فعالیة وأرباح أكثر  .أ 
من دون إنقطاع طیلة ساعات نحاء العالم عرض منتجاتھا في مختلف أیتیح لھا 



  ]١٩٠ [ّرموـــــــــــ ــــــــــــــــ... تأسیس الشركات وتصفیتھا في عصر التجارة االلكترونیة
 

ضافة  أاألرباحصة أكبر لجني مما یوفر لھذه الشركات فر، یام السنةالیوم وطیلة أ
  . المزید من الزبائنإلى وصولھا إلى

 ةاإللكترونیتعد عملیة إعداد وصیانة مواقع التجارة : مصاریف الشركات  تخفیض  .ب 
و صیانة المكاتب وال اقتصادیة من بناء أسواق التجزئة أكثر  أاإلنترنتعلى 

و تركیب التجھیزات  أاق الكبیر على األمور الترویجیة اإلنفإلىتحتاج الشركات 
 عدد كبیر إلى وال تبدو ھناك حاجة ،الباھظة الثمن لكي تستخدم في خدمة الزبائن

ذ توجد قواعد بیانات على إمن الموظفین للقیام بعملیات الجرد واألعمال اإلداریة 
 ویتیح ذلك ، الزبائنأسماء تحتفظ بتاریخ عملیات البیع في الشركة واإلنترنت

رجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البیانات لتفحص تواریخ لشخص بمفرده است
 .عملیات البیع بسھولة

  المسافات وتعدةاإللكترونیتطوي التجارة : الزبائن تواصل فعال مع الشركاء و  .ج 
وتوفر التجارة  ،الة لتبادل المعلومات مع الشركاءّفرصة جیدة توفر طریقة فع

 والخدمات المقدمة من ادة من البضائع للشركات لالستفًأیضا فرصة ةاإللكترونی
 من الشركات ةاإللكترونیفیما یدعى التجارة ) أي الموردین( خرىالشركات األ

 .Business to Business الشركات إلى
  : تیة  المزایا االضافیة اآلةاإللكترونیوتحقق التجارة 

ت  أو الصوتي أو لقطااإللكترونيوتتمثل في البرید : الزبونالتفاعل مع   .أ 
 .و الروابط التشعبیةالفیدیو أ

 الحركة التجاریة وبدء التعامل جراء إلجراءات تتخذ اإلإذ :تلقائیة التعامل  .ب 
 .بشكل تلقائي

 جانب إلى المنازل إلى یوفر خدمة التوصیل اإلنترنت: لزبونالتكامل مع ا  .ج 
 . ًكونھا سوقا تجاریة متكاملة

 للشركات ولكن ةاإللكترونیارة على الرغم من المزایا السابقة التي تحققھا التج
ًن یكون بدیال كامال لنموذج أنموذج أعمال جدید ألیس من الضروري لكي ینجح  ً

ان أھم ما في أي إنموذجین ھو الحل االمثل وأعمال آخر بل قد یكون المزج بین األ
  .ستراتیجیةنموذج أعمال ھو الفكرة والرؤیة المستقبلیة واإل

 على نوعین من الوجود للشركة أي أنھم أو ظةن الخبراء ینصحون بالمحافإ
 السوقین ن كلتا ألاإلنترنت للدخول على فضلن الشكل المختلط ھو األمعظمھم یرى أ

  .خریساند أحدھما اآل) ةاإللكترونی وةالمادی(
  
  
  ةاإللكترونیالعوامل التي تساعد على نمو التجارة  .٤

    منھا ةاإللكترونیجارة ھناك العدید من العوامل التي تساعد على نمو الت
  :)٢ ،٢٠٠٢، مغیر(
  : وتتمثل في :العوامل االقتصادیة  .أ 

  وتتخلص من ، مباشرةزبونتتعامل الشركات مع الإذ  انخفاض تكالیف التوزیع -
  .التكالیف التقلیدیة للتوزیع
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 انخفاض تكالیف العملیات الجاریة فال یمكن مقارنة تكلفة الحركات التجاریة عبر -
  . بتكلفة العملیات التقلیدیةتاإلنترن

كیة بالركود أسواق السلع االستھال البحث عن أسواق جدیدة بعد أن أصیبت -
  .فاق أرحبوظھرت أسواق رقمیة بآ

   بمستویات عالیة من الجودةّاللمنافسة فالمستھلك لم یعد یقتنع إ االستجابة ل-
ات وقوانین  بدأت الحكومات تصدر تشریعإذ صیاغة سیاسات حكومیة جدیدة -

  . ال معوقة لھاةاإللكترونیفزة للتجارة مح
  : وتتمثل في:العوامل التقنیة  .ب 

 والمعالجات الرقمیة ونظم االتصال والبرمجیات اإلنترنت التقت إذ اندماج التقنیات -
  .في نقطة واحدة

  . تناقص تكلفة التقنیات مع مرور الوقت-
  . واالستقبالرسالجة واإلشكال رقمیة سھلة المعال أإلى تحویل المعلومات -
و  معھا شركة جدیدة أو مستخدم جذبتأ فكلما دخلت شركة جدیدة اإلنترنت عدوى -

  .مستخدم جدید
الجمالیة باستخدام الوسائط المتعددة الجذابة التي تجعل البیع والشراء  ضفاء اللمسة إ-

  . تجربة ممتعةاإلنترنتعبر 
  .اإلنترنتخدام زادت من سھولة است تطور البرمجیات التي -

  
  ةاإللكترونی الشركات في ظل التجارة ً-ثانیا

 فردیة ومساھمة إلى تصنف ةاإللكترونیكانت الشركات قبل عصر التجارة 
اختلفت  تغیرت معاییر التصنیف للشركات واإلنترنتوخاصة وعامة ومع ظھور 
  :طبیعتھا وأنشطتھا وكما یأتي

  
   ةونیاإللكترأنواع الشركات في ظل التجارة  .١

كانتر روزابث، ( إلى تصنف ةاإللكترونیت الشركات في ظل التجارة أصبح
٣، ٢٠٠١:(  

  .إلكترونيوھي شركات ذات وجود مادي خالص وبال وجود : شركة ملموسة .أ
وھي شركات لیس لھا وجود مادي ألنھا ال توجد إال بشكلھا : شركة افتراضیة .ب

ة أمازون كوم مثل شرك( المحسوس وغیر الملموس اإللكتروني
)amazon.com((. 

بارنز اند ( متزامن مثل شركة اإللكترونيوھي ذات وجود مادي : شركة مختلطة.  ج
  ).نوبل

 شھدت الشركات اإلنتعاش باإلنترنت الجدیر بالذكر أنھ عندما بدأ ومن
ً ازدھارا كبیرا حتى ظن الجمیع أنھا تتفوق على الشركات الحقیقیة أو ةاالفتراضی ً
 سیلغي اإلنترنت االعتقاد بأن إلى شركات المختلطة ودفع ھذا المدراء والالملموسة

نموذج األمثل لشركات  البحت ھو األاإللكتروني وأن الشكل ،الشكل المادي للشركات
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 مثال على ذلك ھو شركة أمازون التي تفوقت على الشركات أفضل وكان ،المستقبل
  .الملموسة والمختلطة

 في التراجع مثلھا مثل البحتة أو االفتراضیة ةرونیاإللكتثم بدأت الشركات 
  .  التي بدأت تعاني وتواجھ الخسائرالبحتةالشركات المادیة 

  
   ةاإللكترونیأسباب فشل الشركات  .٢

 إلى بسرعة توازي سرعة دخولھا ةاإللكترونین فشل العدید من الشركات أ
  ) :٦،  ٢٠٠١كانتر،  (أھمھا العدید من األسباب إلىالسوق یعود 

 زبائنھا في تحریر ةاإللكترونیكفشل بعض الشركات  :عدم توافق البرمجیات  .أ 
 الزبائنًا بسبب تضارب البرامج المستخدمة مما یغضب إلكترونیوإتمام التعامل 

   الشركات المنافسة إلىویدفع بھم 
 بما یتالءم مع إدارة الموقع اإللكترونيعدم وجود استراتیجیة إلدارة الموقع   .ب 

ًوھذا یسبب قدرا كبیرا من التضارب فقد یختلف نظام التسعیر على : المادي ً
 كذلك قد یكون ھناك من التضارب في ، عن نظام التسعیر العادياإلنترنت

تركیز البیع في منطقة محلیة مع محاولة ترویج البضائع على المستوى الدولي 
  .نیدون التخطیط لوجود وكالء خارجیمن 

 ةاإللكترونیًبعض الشركات أعواما في تصمیم مواقعھا  تنفق :البحث عن الكمال  .ج 
ً وذلك بحثا عن الكمال فتستمر في اإلنفاق على ، النورإلىدون أن تخرجھا من 

  . تأخیر ظھوره وزیادة كلفتھإلىكمالیات الموقع مما یؤدي 
تكون األسعار ھي الن  وفي ھذا الصدد یجب أ:االختیار الخاطئ لشركة الخدمات  .د 

  .ساساأل
 في كثیر من الحاالت تفشل :اإلنترنتتطابق ثقافة الشركات مع ثقافة عدم   .ه 

ن إذ إ ،اإلنترنتالشركات بسبب الموظفین أو لعدم توافق ثقافة الشركة مع ثقافة 
 النظام الھرمي في اإلدارة وتركز على ىبعض الشركات ما زالت تتبن

لى إلغاء  عًاأساس یقوم اإلنترنت أكثر من النتائج في حین أن جراءاتاإل
دون انتظار أو حتى زبائن من المستویات اإلداریة واالستجابة اآللیة المقنعة لل

  .اختیار
 على تكدیس الملفات الورقیة على  تعود الموظفون:عدم تدریب الموظفین  .و 

یر سلوكھم یًون أن یتخذوا قرارا بصددھا، وھذا یؤكد الحاجة لتغمن دمكاتبھم 
  . من معلوماتاإلنترنتالت تجاه المعلومات التي تتضمنھا شال

 ومبادئ لھا قوة ًا أعرافاإلنترنت لدى أصبح :اإلنترنتعدم احترام قوانین   .ز 
 تروج لمنتجاتك ألشخاص لم یطلبوا منك ةإلكترونی فعندما تبعث برسالة ،القانون

 اإلنترنتن ما فعلتھ یسمى بلغة أل، اإلنترنتذلك فأنت تخالف أعراف 
(spanning)، لیك ما یسمى رسائل بك مستقبلو الرسائل فیرسلوا إویمكن أن یعاق

 أقل ما یمكن أن تتلقاه من ھذا النوع من الرسائل ھو (hate messages)كراھیة  
  .زبائن الإلى رسائل مضادة – فیروسات –عبارات محرجة 
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یة ؤن على رت الشركة والزائرو إذا ما اعتاد:اإللكترونيعدم تطویر الموقع   .ح 
نھم لن یھتموا بزیارة إة طویلة من الزمن فمد ل نفسھالنص وقراءة  نفسھءالشي

  .الموقع مرة ثانیة
 یعتقد بعض المدیرین أن موقع الشركة یدیر :االستھانة بإدارة موقع الشركة  .ط 

ائھ بالدھشة من كمیة العمل الذي تتطلبھ نفسھ بنفسھ ولكنھم یصابون بعد إنش
 زبائنستفسارات الفبالنسبة لشركة صغیرة یستغرق الرد على ا ،دارتھإ

- ٢٠ً ساعة أسبوعیا و من ٣٠-٥ عملیات البیع ما بین إجراءمن دون والزائرین 
 موظفین ٤وتستغرق شركة أنتل  ،ًأسبوعیا بالنسبة للشركة الكبیرة ساعة ٢٠٠

  .زبائن للرد على استفسارات الFull Timeیعملون بشكل دائم 
 اقتباس أو سرقة ترنتاإلن غیر مسموح على :اإلنترنتعدم الوعي بجرائم   .ي 

أدق مما   إذ یتم اكتشاف االقتباس والسرقات بشكل أسرع و،أعمال اآلخرین
 فإذا قام ًأیضا اإلنترنت ویمكن تتبع المجرم النصاب على ،یحدث في الواقع

 فمن الممكن تتبع الجھاز الذي استخدم ھئتمانیة ال تخصدام بطاقة إأحدھم باستخ
مما لو كان بالفعل قد سرق البطاقة االئتمانیة وقام لیھ بشكل أدق إلذلك والوصول 

 اإللكتروني أي منتج على موقعك بالشراء بشخصھ وإذا سمحت باإلعالن عن
یة ننك تؤخذ بجریرة صاحب المنتج إذا ثبت عدم أمانتھ بخصوص المادة اإلعالفإ

  .التي یعرضھا
 التي تتم عبر ةلكترونیاإلن االكتفاء بالتعاقدات  إ:ةاإللكترونیاالكتفاء بالتعاقدات   .ك 

الكثیر ى مثل الفاكس أو البرید قد یسبب ق أخرائدون تأكیدھا بطرمن  اإلنترنت
 دوالر على ٥٠٠ لذا یجب أن یسجل أي تعاقد یزید عن ،من الصفقات الوھمیة

  .الورق خالل الفاكس أو البرید لضمان جدیة التعاقد
ًین الدولة مثال استیراد أو  قد یسبب تجاوز الشركة قوان:تجاوز قوانین الدولة  .ل 

 خسارة صفقات إلىًورة طبقا لقوانین الدولة التي یعمل بھا ظتصدیر مواد مح
  .ًتؤثر سلبیا على الشركة

 عدم قدرة إلىھم سبب لفشل الشركات االفتراضیة یعود  أنویرى الباحث أ
لتجارة  االستجابة لمتطلبات اعلى المحاسبیة التي تستخدم الحاسوب نظمةاأل
 عبر ةاإللكترونین الخصوصیة التي تتمتع بھا التجارة إ إذ ،اإلنترنت عبر ةلكترونیاإل

   :ًیة في النظم المحاسبیة ومنھا مثالأساس تحتم توفر مستلزمات اإلنترنت
 .منیة المعلوماتأاستجابة النظم المحاسبیة باستخدام الحاسوب لضوابط  ضرورة .١
سداد المتطورة والمعتمدة عبر ق الائضرورة استجابة النظم المحاسبیة لطر .٢

 .اإلنترنت
  

  مقومات النظام المحاسبيفي كترونیة  التجارة اإلأثر ً-ثالثا
ًت ضروریة جدا للشركات أصبح ةاإللكترونی التجارة إلىن مسألة الدخول أ

  . واالستفادة من مزایاھا المتعددة لمواكبة التطور
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 األھداف یغیر من طبیعة  لم ولنةاإللكترونیدخول الشركات في التجارة ن إ 
شركات على تحقیق  زیادة قدرة ھذه الإلىدى أ ولكنھ ،التي ینشدھا النظام المحاسبي

  :تیةسباب اآل األإلىویرجع ذلك . اھدافھا بفاعلیة
 تحقیق العدید من إلىدي ًن استخدام الحاسوب في العمل المحاسبي عموما یؤإ .١

 :)٨٢، ٢٠٠٦، رمو (أھمھاالمزایا 
 .انات مرة واحدة لعدة معالجاتالبی إدخال  .أ 
 البیانات مستندات التي تحتوي تعدد صور النماذج والإلى تخفیض الحاجة   .ب 

 .ھاذات
جل یحدث في ظل المعالجة الیدویة من أ تجنب تكرار الجھود الذي كان   .ج 

تجانس  في الوقت ذاتھ ویضمن ، للنظم المحاسبیة المختلفةالبیان ذاتھتوفیر 
  .رضھاھذه البیانات وعدم تعا

ً داخل ذاكرة الحاسوب وطبقا لتعلیمات اإللكتروني ن حدوث عملیات التشغیلإ  .د 
 استبعاد فرص حدوث الغش إلىؤدي تفصیلیة تتضمنھا برامج تطبیقیة سلیمة ی

ن استخدام الحاسوب یستبعد تدخل العنصر البشري في إذ إ، األخطاء وأ
ھما مرحلة التشغیل  ، المعلومات المحاسبیةإنتاجمرحلتین من مراحل عملیة 

ذ توجد فرص حدوث الغش إ ،ومرحلة استخراج النتائج بعكس النظم الیدویة
 . في كل مرحلة من مراحل النظم المحاسبیةاألخطاءو

 العملیات الحسابیة والمنطقیة تجعل إجراءإن قدرات الحاسوب المذھلة على   .ه 
البیانات  كمیة ونماذج ریاضیة معقدة في تحلیل أسالیب استخدام مكانباإل

 في ظل نظم المعالجة ًجراؤه غالبا الذي كان یتعذر إاألمرالمشكالت، وعالج 
 .الیدویة

غراض التجارة ي كفوء وفعال باستخدام الحاسوب ألن اعتماد نظام محاسبإ. ٢
ًفضال . ةاإللكترونی االستفادة من المزایا التي تحققھا التجارة إلى یؤدي ةاإللكترونی

ستخدام الحاسوب، ضافیة یحققھا استخدام نظام محاسبي بایا إعن االستفادة من مزا
منھا ، ضافیة على مزایا اعتماد نظام محاسبي باستخدام الحاسوب ھناك مزایا إإذن

 النظام إلى البیانات إدخالعلى سبیل المثال تخفیف العبء على المحاسب في 
 بتقدیم طلب  یقوم بھذه المھمة من خالل قیامھأصبحإذ إن الزبون  ،المحاسبي

  .اإلنترنتق متنوعة للسداد عبر ائالشراء وكذلك تسھیل عملیة السداد بظھور طر
 واضح على أثر ةاإللكترونی عالم التجارة إلىت قد كان لدخول الشركاو

  :تيالنظام المحاسبي یمكن بیانھا باآلمقومات 
مختلف  أسماء الدلیل المحاسبي خریطة تتضمن یعد : على الدلیل المحاسبيثراأل .١

 والفرعیة التي تتضمنھا القوائم المالیة مع ترتیب لھذه اإلجمالیةالحسابات 
 ،الحسابات في مجموعات متجانسة ومرقمة بشكل یوضح العالقات القائمة بینھا

كما یحتوي الدلیل على شرح موجز لطبیعة كل حساب والقواعد التي تحكم 
 .القیود التي تسجل فیھ

  : على الدلیل المحاسبي كما یأتيةإللكترونیا التجارة أثریمكن تحدید 
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یة ساسالدلیل المحاسبي من الضروریات األذ یعد إ:  الدلیل المحاسبيأھمیةازدیاد   . أ
لشركات لًلنجاح النظم المحاسبیة باستخدام الحاسوب عموما والنظم المحاسبیة 

ي ن الدلیل المحاسبوذلك ألً خصوصا ةاإللكترونی عالم التجارة إلىالتي دخلت 
 رموز تمثل الاألرقامیحتوي خطة منظمة لترقیم الحسابات التي یتضمنھا، وھذه 

 والتسجیل والبحث اإلدخالالتي یستخدمھا مخطط البرنامج في تصمیم عملیات 
نھا تستخدم  على أًفضال ،واالسترجاع والمعالجة التي تتضمنھا البرامج المحاسبیة

 .ةاإللكترونیضمن جمیع مراحل عملیة التجارة 
 النظام المحاسبي باستخدام الحاسوب للشركات إلى الدلیل المحاسبي إدخالبعد   . ب

تتم ن عملیة تحدید رقم الدلیل المحاسبي  فإةاإللكترونیعمل في ظل التجارة التي ت
وتحدیده  اإلنترنت عبر بتقدیم طلب الشراء الزبون بشكل تلقائي بمجرد قیام

 المحاسبيالدلیل ل رقم ادخإبلمحاسبي  النظام ااذ یقوم تھالنوعیة السلعة وكمی
 . لھذه السلعة وتدخل بعد ذلك في المعالجات المحاسبیةًتلقائیا

 
یجة لتحقیقھا مبدأ من ھمیتھا نتتأخذ المستندات أ:  على المجموعة المستندیةثراأل. ١

 التجارة أثرح ایضإویمكن  المحاسبیة ھو مبدأ الموضوعیة ىءاھم المباد
 :لمجموعة المستندیة كما یأتي على اةاإللكترونی

 اإللكتروني حسب تصمیم الموقع ئھعلى طریقة تصمیم المستند واستیفا  .أ 
 .للشركة االفتراضیة

 اإلنترنت یقوم الزبون من خالل ذإ البیانات في المستند إدخالیة على عمل  .ب 
 من جدیة التأكدوھكذا وبعد ، بتقدیم طلب الشراء الذي یتضمن الكمیة والسعر

 المستندات المعتمدة بموجب إلى البیانات الالزمة أدخلقد ًفعلیا  نھإطلبھ ف
 .النظام المحاسبي

 بطریقة قد تلغي مواقعھا وانظمتھا المحاسبیةبتصمیم بعض الشركات تقوم   .ج 
 الزبون لطلب إدخالنھ وبمجرد إ ذإ وجود المجموعة المستندیة إلىالحاجة 

 ، مرحلة التشغیلإلىتقل ن ھذه المعلومات تنإ من جدیتھ فالتأكدالشراء و
 وھذا ما یعرف ،وھكذا انتفت الحاجة الفعلیة لوجود المجموعة المستندیة

 ( On – line Input) الفوري اإلدخالبطریقة 
ق حدیثة في السداد ائ اعتماد طرإلى ةاإللكترونی التجارة إلىالدخول دى أ  .د 

 :(Boodner, 2004, 12)ھي ت بدورھا على المجموعة المستندیة أثر
 Traditional Electronic Bill التقلیدیة ةاإللكترونی دفع الفواتیر أنظمة - 

Payment System : التسدید یرسل المشتري أنظمةفي ھذه االنواع من 
كتروني یتضمن تفاصیل لمن سیتم السداد ل مصرفھ اإلإلى ةإلكترونیوامر أ

لسداد  عملیة اإجراءوعندما تتم عملیة سداد المبلغ یقوم المصرف ب، لھ
  .خرھ أو لدى مصرف آنفس للشركة البائعة سواء كانت لدى المصرف

في ھذه : Traditional Credit Card System بطاقة االئتمان التقلیدیة أنظمة - 
 إلى یرسل المشتري رقم بطاقة االئتمان الخاصة بھ نظمةنواع من األاأل

یطلق موقع شركة خاص وھو حلقة الوصل بین الشركة البائعة والمشتري 
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جموعة متصلة مع البنك الذي  وھو ضمن م(Secure Server)علیھ عادة 
 وتكون عادة االتصاالت بین المشتري وھذه الشركة ، السدادإجراءاتیتخذ 
 .رة ومحمیةمشف

 وھو Secure Electronic Transaction :منة اآلةاإللكترونینظام الصفقة  - 
ك یعتمد على  للمستھل(MASTER CARD & VISA) سس من قبلنظام أ

 اإلنترنتھذا النظام یعمل بارتباط مع و ،اإلنترنت على ةاإللكترونیالدفعات 
 مثل لزبون التي تحتوي على معلومات كاملة عن اةاإللكترونیوالمحفظة 

بطاقة االئتمان والشھادة الرقمیة ورقم جواز السفر وشھادة 
 بعد ذلك ريیقوم المشت،  كاثبات للتعریف بالشخصوغیر ذلك.....السوق

منة بواسطة تقدیم الشھادة الرقمیة وبطاقة االئتمان  آةإلكترونیبعقد صفقة 
 البنك المشترك إلىا  الشركة البائعة التي تقوم بدورھا بتقدیمھإلىالمشفرة 
ن الشركة البائعة ال تعلم رقم بطاقة االئتمان إن میزة ھذا النظام إ .للموافقة

بكاملھا مع موافقة المصرف تستغرق ن العملیة عن أ ًفضال نھا مشفرةأل
 .و ثانیتین فقطانیة أث
معظم نظم السداد : Virtual Cash Systemنظام التسدید االفتراضي  - 

ًا برنامج أساس التي ھي ةاإللكترونیوم المحفظة االفتراضیة تعتمد على مفھ
في الحاسوب یحتفظ بمفاتیح متعددة مثل الشھادات الرقمیة ویستطیع 

حفظة المالیة موجودة في المال النقد من المؤسسات المالیة  طلبالمستخدم
 . وعندھا یتحول النقد

 
    على المجموعة الدفتریةثراأل .١
 عالم التجارة إلىًا بدخول الشركات أثرالشك أن أكثر مقومات النظام المحاسبي ت .٢

 مجرد إلىن ھذه المجموعة قد تحولت ذ إإ،  ھو المجموعة الدفتریةةاإللكترونی
وھذه الملفات الیمكن  ،اإللكترونيحد وسائط الخزن أ مخزنة على ملفات

 من خالل البرامج التطبیقیة المختصة، كما ّاللیھا والتعامل معھا إإالوصول 
 تسجیل ً مثالعلى المجموعة الدفتریةعادة تجرى اختلفت العملیات التشغیلیة التي 

رصدة واستخراج أام ستاذ الع سجل األإلىالقیود في دفتر الیومیة والترحیل 
  یقوم بھذه المھام جمیعھا بسھولة ودقةأصبحذ إن الحاسوب إ، الحسابات الشھریة

 أدخل من جدیة الطلب أنھ قد التأكد بتقدیم طلب الشراء یعني بعد قیام الزبونو
، ةاإللكترونی النظام المحاسبي للشركة التي تعمل في ظل التجارة إلىالمعلومات 
   .ھا بشكل تلقائيجراؤإالمعالجات المحاسبیة یتم یع ن جموھذا یعني أ

 عالم إلىللشركات التي دخلت عداد القوائم المالیة إن إ : على القوائم المالیةثراأل .٣
 ضمن ًأیضاو  بسھولة ودقة یعد من خالل الحاسوبأصبح  ةاإللكترونیالتجارة 

للنماذج المنصوص  ً ووفقاً عاماً المقبولة قبوال نفسھا المحاسبیةئالقواعد والمباد
ل ھذه القوائم بشكل دوري وترس .علیھا بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة

 المالیة، ًلجھات ذات العالقة مثال الجھات الضریبیة او االسواق اإلىتلقائي 
 اإلنترنت مستخدم إمكان بأصبحذ إت عملیة االفصاح أكثر فاعلیة أصبحو
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 من خالل موقع الشركة  یشاء حینیالتھا وتحلاالطالع على ھذه القوائم المالیة
 .Websiteعلى الشبكة العالمیة 

بعض المواصفات الخاصة فر ا البد من توةاإللكترونی عالم التجارة إلىللدخول 
  :والمستلزمات الضروریة للنظام المحاسبي ومنھا

  
 یستجیب لمتطلبات التجارة :نظام محاسبي متكامل باستخدام الحاسوب. ١

ي بعض االرشادات الضروریة الختیار ت وفیما یأاإلنترنت عبر ةاإللكترونی
  ):٧٨ ،١٩٩٨فیومي، (النظام المحاسبي 

  Current System Analysisتحلیل النظام الحالي  .أ
تتمثل الخطوة األولى بفحص النظام الحالي بعنایة وتحدید االحتیاجات من 

فبرنامج یستطیع  ،الالزمةالنظام المحاسبي وھذه االحتیاجات تتضمن طاقة الملفات 
 ١٠٠٠ً لن یكون كافیا إذا كان لدى الشركة زبائنً حسابا من حسابات ال٩٩٩فتح 
ن، الزبائن، الموردو وكذلك تحدید طاقة الملفات لحسابات األستاذ العام، ،زبون

سجالت العاملین، وال یجب مراعاة االحتیاجات الحالیة إنما االحتیاجات المتوقعة في 
 ویجب التأكید على أن القوائم المالیة التي تعدھا البرامج المختارة یمكن المستقبل،

ن تتضمن وأ، تعدیلھا لتتفق مع احتیاجات الشركة وعن قدرتھا على طباعة الفواتیر
قساط ب أالبرامج برامج تمكن من متابعة الموازنة والتحكم في المخزون ومن حسا

 وإذا كان سیعمل على البرنامج ،امومسك سجالت األصول الثابتة وغیرھا من المھ
 برامج تتعامل مع العدید من إلىسنحتاج  نفسھ الوقتمن موظف في  أكثر

ً فمثال شركات  نفسھا وال یتوقع أن یكون لكل الشركات االحتیاجات،المستخدمین
 كل عملیة، وشركات األقسام أساس تجمیع البیانات على إلىالمقاوالت ستحتاج 
 لذلك یجب تحدید ، كل فرعأساس تجمیع البیانات على إلىوالفروع ستحتاج 

  .ًاالحتیاجات أوال حتى یمكن اختیار البرنامج المناسب لتلك االحتیاجات
 تكون برامج المحاسبة مناسبة فقط الحتیاجات تسجیل العملیات بل ّالأكما یجب 

  . لتدفق المستندات داخل الشركةًأیضاینبغي أن تكون مناسبة 
  
  صمیم النظم المحاسبیة باستخدام الحاسوبمستویات ت. ب

ًق تصمیم النظام المحاسبي باستخدام الحاسوب اختالفا كبیرا وفقاائتختلف طر ً ً◌َ 
لحجم الشركة واالحتیاجات المختلفة للتقاریر ومدى ربط الحسابات المالیة بحسابات 

من نظم ویات  ویمكن تبویب عدة مست،التكالیف ومواصفات األجھزة المستخدمة
  :ھي عند تصمیم النظام المحاسبي المعلومات 

  Basic Information Systemیة ساس نظم المعلومات األ-
وتكون ... الزبائنوفیھا یستخدم الحاسوب لمسك حسابات األجور والمخازن و

 سنجد عدم شمول ھذا النظام وتكرار العمل من ثمكل مھمة منفصلة عن األخرى، و
ادة عدد العاملین والرغبة في إعداد أجورھم في فیھ وھو یستخدم لحل مشاكل زی

توقیت مناسب أو لمواجھة مشاكل ضخامة عدد أصناف المخزون والرغبة في 
  .فرض الرقابة علیھا
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   Integrated Information System نظم المعلومات المتكاملة -
مختلفة للحسابات في نظام واحد بحیث یؤدي وفیھا یتم الربط بین المھام ال

 وھذا یمكن أن نطلق علیھ النظام المحاسبي ، تعدیل الحساباتإلىحد القیود  ألإدخا
   .المتكامل

   Management Information System نظم المعلومات اإلداریة -
ھي تلك النظم التي تتعامل مع كل أنشطة المعلومات واتخاذ القرارات المرتبطة 

وكفاءتھا من خالل توفیر غرض زیادة فاعلیة الشركة وذلك ل، بعملیة الشركة
 وتتضمن ،وفیھا یتم إنشاء قواعد بیانات الشركة. المعلومات ودعم القرارات اإلداریة

 نتاجالمھام المختلفة التي تقوم بھا وتشمل ملفات العاملین والحسابات واإل
  .والمشتریات والمبیعات وغیرھا من أوجھ النشاط بالشركة

  Decision Support Systemلقرارات ام دعم ا نظ-
سطة لنماذج القرار وھو نظام ذو تفاعل متبادل یقدم للمستفید طریقة سھلة ومب

 بعض البرامج إدخالوفیھا یتم . جل دعم اتخاذ القرارات شبھ النھائیةوالبیانات من أ
داخل النظام بحیث تمكن اإلدارة من الحصول على المعلومات التي تدعم قراراتھا 

 وھذه النماذج ال تحل محل عملیة اتخاذ ،جموعة بدائلمثل قرار المفاضلة بین م
  .إنما توفر معلومات تدعم اإلدارة في ھذه العملیة، القرارات من قبل اإلدارة

   Artificial Intelligence System نظم المعلومات المستخدمة للذكاء الصناعي -
كاء حد میادین علم الحاسبات وھو یرتبط بتطویر ذیمثل الذكاء الصناعي أ

وفیھ یتضمن نظام المعلومات بعض .  الحاسوب لمحاكاة الذكاء اإلنسانيأنظمة
 مثل برامج نظم الخبرة وتحل محل اإلدارة في ،تالبرامج التي تقوم باتخاذ القرارا

 إذ توجد برامج تحدد برنامج المراجعة للمحاسب القانوني وبرامج ،بعض المھام
  .صول على قرضلمصرف للحاتحدد قبول أو رفض طلب عمیل 

 The Owned Computer Relatedالقیود المرتبطة بالحاسبات المملوكة . ت
Imitations  

 والمتوفرة  من أن برامج المحاسبة تعمل على األجھزة المملوكةالتأكدیجب 
 أن البرنامج الذي تم التأكد كما یجب ،یات ھذه الحواسیبإمكانوأنھا تتالءم مع 

 ولذلك ،ة أعلى من الذاكرة المتاحة للحواسیب المتوفرة ذاكرإلىاختیاره لن یحتاج 
وفق على یجب مراعاة احتیاجات الشركة من البرامج وتحدید مواصفات الحاسوب 

  .أقصى االحتیاجات المتوقعة
   Costالتكلفة . ث

 نوعیة البرامج في إلىتختلف تكلفة برامج الحاسوب وال ترجع ھذه االختالفات 
ھذه الخطوة یتم تحدید تكلفة  كل من النظامین الحالي العدید من الحاالت وفي 

 تكلفة البرامج على أنھا إلىویجب النظر . والمقترح والعائد المنظور لكل منھا
ًستحوي على أشیاء أكثر من مجرد ثمن البرامج، فمثال األخذ في الحسبان تكلفة 

بمعنى . ة الالزمة ألمستندیتتدریب العاملین وتجھیز النظام الجدید وصیانتھ والدورا
 وال یراد بھا ھنا فقط كلفة الشریط أو ،ًن من االعتبارات المھمة دائما ھي الكلفةأ

  . التي تتضمن كلفة التشغیلاإلجمالیة وإنما الكلفة ،القرص أو األجھزة
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  The Post-Purchasing Servicesخدمات ما بعد البیع . ج
 ،یقدم معظم منتجي البرامج ھذه الخدمة ودعم الجھة التي تشتري البرامج

 وعلى المشتري ،وتتنوع خدمات ما بعد البیع حسب رغبة الشركة البائعة وطبیعتھا
ًاألخذ بنظر االعتبار خدمات ما بعد البیع عند المفاضلة بین البرامج، فمثال◌  تقدم ً

امج على األجھزة وتدریب العاملین بعض الشركات خدمة المساعدة في تحمیل البر
من وتتضمن ھذه الخدمة التحول السریع والسھل للنظام الجدید، أو قد تكون الخدمة 

 وھناك بعض الخدمات األخرى التي ، استشارات عن طریق االتصال التلفونيخالل
تقدمھا الشركات المنتجة ھي خدمة تحدیث البرامج أو ترقیتھا عند ظھور نسخة 

  .لةجدیدة معد
  Documentationالتوثیق . خ

التوثیق عبارة عن وصف كتابي، قائمة بالبرنامج، تعلیمات التشغیل، عینة من 
  .المستندات، صور من المخرجات، خرائط التدفق

 أو  أیة إضافاتجراءًفھي الوثیقة التي سیرجع إلیھا مستقبال عند الحاجة إل
ً افتوفر بعض البرامج كتیب. جمة في قرار البرامتعدیالت وتعد من العناصر المھ

 في القراءة لتفھم كیفیة تشغیل البرامج والحل المقترح حین مواجھة المشاكل ًسھال
إذ إنھ یساعد العاملین على معرفة المھام الواجب القیام ،ًوالتوثیق المناسب مھم جدا 

  . وكذلك تساعد على اإلرشاد في عملیة تشغیل الحاسوب،بھا
  Observing Sidesجوانب الرقابة . د

 من احتوائھ على جوانب الرقابة لمنع التأكدعند فحص برنامج المحاسبة یجب 
 ویكون ،بدون توفر الرقابةمن ، إذ ال یمكن ألي نظام أن یوجد لفترة طویلة األخطاء

ن تكون یجب أ .ھدف الرقابة المحافظة على إرضاء متطلبات النظام من مخرجات
ً فمثال إذا اخترت حذف ملف؟ یجب أن یسألك ،لنظامالرقابة مبنیة داخل خیارات ا

؟ وھذا النوع من "ال/ ھل ترغب في حذف ھذا الملف نعم " البرنامج للتحقیق
  . المكلفةاألخطاءاالختبارات المزدوجة تمنع العدید من 

  Programs Reviewعرض البرامج . ذ
لى الرغم  وع،تحاول الشركات البائعة للبرامج تقدیم عروض عملیة لبرامجھا

ً ال یكون بدیال لالعتبارات التي یجب أخذھا بنظر االعتبار عند جراءمن أن ھذا اإل
 من أن لبرامج المحاسبة قوائم تسھل من تشغیلھا التأكد أنھ یجب ّاختیار البرنامج إال

من دون بسرعة وأنھ یمكن استعراض القیود وحسابات األستاذ العام على الشاشة 
ًمثل ھذه األمور توفر وقتا كبیرا في العملیات المحاسبیةن إلزام بطباعتھا أل ً.  

  The Past Experienceالخبرة السابقة  .ر
 إذ ال بد من ،ًمن الضروري جدا التعرف على الخبرة السابقة في البرامج

رائھم حول مزایا ھذه برة عملیة على البرامج واستطالع آاالستعانة بمن لدیھم خ
 ألنھ ،القصور فیھا، ومن المھم االستعانة بھؤالء األشخاصالبرامج وأھمیتھا وأوجھ 

ًیمكنك من االستعداد مسبقا لحل المشاكل التي ظھرت لھم عند قیامھم بالعمل على تلك 
  .البرامج 
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  : ھناك ثالثة عناصر من التكالیف وھي:تقدیر تكالیف الموقع. ٢
جھزة والوقت وجمع وتشمل تكلفة البرمجیات والمعدات واأل:  التكالیف الثابتة-

  .المعلومات المبدئیة
وتشمل تكلفة االتصاالت واستضافة الموقع ونقل البیانات :  التكالیف المتغیرة-

 وھناك تكالیف التسویق واالستجابة ،وتتزاید بتزاید الخدمات التي تحصل علیھا
  . وكذلك تكالیف الصیانة الدوریة والتحدیث المنتظم،للزبائن

من تدریب لموظفین قدامى وتكالیف التأمین واألتشمل تكالیف الو:  تكالیف جانبیة-
  .و ھجوم الفیروساتزمات الناجمة عن انھیار الموقع أ وإدارة األاإللكتروني

من إجمالي تكلفة % ٢٠ن التكالیف الثابتة المبدئیة للموقع ال تتجاوز عادة إ
  :  تعتمد علىن تتغیر بشكل كبیر فھي یمكن أاإلجمالیةولكن التكلفة ، قعالمو
 مباشرة؟ اإللكترونيعدد المستخدمین وعدد األجھزة التي ستتعامل مع الموقع  - 

خر لخدمة لتحصیل وآخر لعملیات اسیكون ھناك جھاز لعملیات البیع وآوھل 
  ..الزبائن

  وما ھي البرامجیات الالزمة لھا؟للزبائنلخدمات التي ستقدم ما - 
ادم وشبكة متكاملة وخط ھاتف ماسرعة التحمیل للموقع وھل ھناك حاجة لخ - 

  واحد؟و مئات الزائرین في وقتٍأخاص یخدم عشرات 
 عن كل اإلنترنتماطریقة حساب العموالت التي ستتقاضاھا شركة خدمات  - 

ین والوسطاء من بنوك اإللكترونی ومالعموالت التي ستدفعھا للمندوبین ؟تعامل
 وبطاقات ائتمان وضرائب ومحامین؟

 على إلكتروني یعتمد جزء كبیر من نجاح أي موقع :إنترنتات  اختیار شركة خدم.٣
فر االشركة التي توفر لك ھذه الخدمة وعند اختیار شركة الخدمة البد من تو

  :أھمھامقومات اختیار 
  .ن تكون شركة معروفة وغالیة ال شركة مغمورة ورخیصة  أ-
 شركات أفضلن  واسأل عةاإللكترونی استشر أصدقاء سبق لھم المرور بالتجربة -

  تطویر المواقع 
 اتصل بالشركة بنفسك واحسب الوقت الذي تحتاجھ لالتصال مع إنسان حقیقي -

تلك األوقات التي كولیس مع جھاز كمبیوتر اتصل في أوقات مختلفة وغیر مألوفة 
  .تقع فیھا األزمات عادة 

یقة وال تتفاجأ قل بكثیر مما تتقاضاه في الحقأً تنشر أسعارا اإلنترنت معظم شركات -
  .بعدد من الخدمات اإلضافیة التي سترفع التكالیف

  .ن توفره الشركة لموظفیكذي یمكن أ استفسر عن نوع ومدة ومجال التدریب ال-
 عمالئھا الذین تتشابھ طبیعة موقعھم مع موقعك اتصل بھذا أسماءطلب من الشركة  أ-

  .سالھ رأیھ في الشركةأ والزبون
ًودا طویلة األجل جدا ثم عقاألجل في البدءًقع عقودا قصیرة  و-   . في النھایةً
و أي حقوق مترتبة علیھا أ الحصول على منتجاتك اإلنترنت ال تسمح لشركة خدمة -

و بیانات خاصة بأسرار أو أرقام بطاقاتھم االئتمانیة أوال على قاعدة بیاناتك 
  .الشركة
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ً ا كانت حافزةكترونیاإللن التجارة أن خالل العرض السابق یمكن القول وم
ت أثرمحاسبیة باستخدام الحاسوب والتي  اعتماد الشركات على نظم إلى ًاضافیإ

بدورھا وبشكل واضح على المقومات التقلیدیة للنظم المحاسبیة المتمثلة بالمجموعة 
المستندیة والدفتریة والدلیل المحاسبي والتقاریر والقوائم المالیة والتعلیمات والقوانین 

 ةاإللكترونی عن التعامل من خالل التجارة ًن استخدام الحاسوب فضالذ إإ، لیةالما
  :تي ن بیانھا باآلیمكوسبب ظھور مقومات جدیدة وتطویر للمقومات القدیمة 

ھ من خالل الزبون إدخال یمكن أصبح المعلومات من واقع المستندات إدخالإن .أ 
  .ب ضوابط معینةًالراغب بالشراء من موقع الشركة مباشرة طبعا بموج

نموذج  األ الحاسوب یكون بصیغة تختلف عادة عنإلى المعلومات إدخالن إ  .ب 
 ً.ألمستندي المعتمد سابقا

 جراءاتًعن السجالت المحاسبیة المعتمدة سابقا واختلفت اإلالت اختلف السج شكل  .ج 
 . ذلكإلىالسجالت من مصادقات وما المعتمدة العتماد ھذه 

 
   )Amazon.Com أمازون شركة(حالة دراسة  ً-رابعا

من  یتم التعامل معھا افتراضیةكبر شركة رئیس أوس زالمھندس جیف بییعد 
ً واحدا من أشھر مواقع دالذي یعو اإلنترنت على www.amazon.comخالل موقع 

ت أكبر مكتبة في العالم وھجمت علیھا أصبح والتي  في العالمةاإللكترونیالتجارة 
 بیزوس ملیاردیر أصبحمئات المالیین من الدوالرات وشركات االستثمار تضخ فیھا 

ً فحقق أرباحا من طرح أسھم الشركة في البورصة ،في غضون ثالث سنوات
 أصبحًفي حین كانت خسائر الشركة في التشغیل تتزاید عاما بعد عام و. بالمالیین

ائر  فكانت خس،نموذج إداري عرفھ التاریخأنموذج أمازون في إدارة األعمال أغرب أ
ًال للتناقضات وإعادة االشركة ترتفع وكذلك أسعار أسھمھا في البورصة فأثارت مث

 . بل وأعادت تعریف مفاھیم كثیرة في إدارة األعمال،الحسابات وتغییر االتجاھات
  : وقد مرت الشركة خالل تأسیسھا بعدة مراحل ھي

  التفكیر:  المرحلة األولى.١
  :تیةسباب اآل لألةلكترونیاإلكتب لیبدأ تجارتھ أختار بیزوس ال

صناعة الكتب ضخمة ولكنھا مبعثرة وغیر قابلة لالحتكار ولیس ھناك ناشر في   .أ
  .العالم یمكنھ إیقاف شركة توزیع جدیدة أو السیطرة علیھا

بدأ التغییر بالفعل یحیط بھذه الصناعة فظھر موزعون یبیعون الكتب بخصومات  .ب
نوبل آندضخمة على رأسھا بارنز عالیة وظھرت شبكات توزیع بفروع 

  .وبوردرن
 ما ھو متاح في األسواق لكل ىعل بمیزة تنافسیة اإللكترونيیتمتع مخزن الكتب  .ج

  .الناس في كل مكان وبتكالیف تشغیل قلیلة مقارنة بمتاجر التوزیع الضخمة
 بسرعة ویلبي احتیاجاتھ ویعرف  لیستجیب للزبوناإللكتروني النظام یمكن برمجة .د

وقع أو من خالل البحث عاداتھ وتفضیالتھ فیخبره بكل جدید على صفحات الم
  .اإللكتروني أو بالبرید الحر للزبون
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 نظام األمانة بحیث ترد للناشر  من خاللیمكن الحصول على الكتب من الناشرین .ه
عادة أي  كتاب إ على ضمانات بت التي لم یتم بیعھا فیحصل الزبونكل الكمیا
  . سیعود في النھایة للناشرنھیشتریھ أل

 وكانت اإلنترنتلم تكن ھناك سوى شركتین صغیرتین تبیعان الكتب عبر . و
  .طموحاتھا محدودة

 والكتاب الذي یشتریھ عبر ،كل الناس في كل مكان یعرفون ما ھو الكتاب .ي
فأنتفت  . شتریھ من المكتبة أو من الرصیفی الذي س نفسھ ھو الكتاباإلنترنت
  .حدیث عن مواصفات المنتج أو حتى لتبریر سعرهالحاجة لل

  :تیة لألسباب اآلًأیضالقد اختیرت سیاتل مدینة للمشروع 
ین غة من الفنیین والمبرمجین النابكبیر أعداد فیھاكان البد من اختیار مدینة  .أ

  .ومصممي النظم المتمیزین
یكان الذین األمر حدودة السكان لتقلیل نسبة الزبائنتم اختیار والیة واشنطن م .ب

ًسیضطرون لدفع ضرائب عندما یشترون كتبا من أمازون وبذلك تشجع سكان 
  .الوالیات األخرى على الشراء

ًمن مكان قریب جدا من مخازن الناشرین والموزعین الضخمة ء بدال كان یجب  .ج
  .یكياألمرًا في الغرب أساسوھذه موجودة 

 مدة متمیزة وبعد الزبائن خدمة  وتقرر أن تكونحاسوببدأ العمل على جھازي 
قصیرة بدأ فریق العمل عملیات البرمجة وشمل النظام الذي عكفوا على تطویره ما 

  :أتيی
  ً. متكامالًا محاسبیًا یتضمن نظامداري للشركةنظام إ  .أ

  . وكان یعكس الروح واإلحساس الذي تخیلوهاإلنترنتموقع أمازون على  .ب
ركة  بما في ذلك الجانب المالي للشن التدخل الیدويًنظام تشغیل یخلو تماما م .ج

یداعھا في حسابات الشركة واتخاذ المعالجات من الزبائن وإ واستالم المقبوضات
  .وفق المعاییر الدولیةعلى المحاسبیة 

  . خاص بالشركة ككلاإللكترونينظام للبرید  .د
  .زبائنات الكتب والطلبات وبیانات القاعدة معلومات لتخزین بیان .ـھ
  التمویل: المرحلة الثانیة .٢

خالل الشھور األولى من عمر الشركة اعتمد بیزوس على التمویل الذاتي 
ثم حصل على قرض حسن . ف دوالر فقطآلافاشترى عشرة مالیین سھم بعشرة 

 ألف حصة من ٥٨٠وباع بیزوس لوالده )  دوالر٤٤.٠٠٠٠(قیمتھ ) بدون فوائد(
 وھذا یعني أن قیمة ،) دوالر١٠٠.٠٠٠(  مقابلمن األسھم% ٥الشركة تعادل 

 ملیون دوالر لكنھ اضطر لتقدیم ضمانات ٢ إلىالشركة وصلت في ھذه المرحلـة 
  .شخصیة لشركة االئتمان لكي تسمح ألمازون باستخدام بطاقاتھا كطریقة للسداد

 عدد الموظفین خمسة لم تعد الكھرباء في المنزل تكفي لتشغیل كل أصبحعندما 
 مقر جدید ومع نھایة الربع األول من إلىجھزة في ھذه المرحلة انتقلت الشركة األ

 بدأ اختیار موقع أمازون ومرة أخرى كانت الشركة قد استنفذت ما لدیھا ١٩٩٥عام 
من سیولھ وبدأت تبحث عن تمویل جدید فدخل عدد من األقارب واألصدقاء 
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) ١٤٥.٠٠٠(الشركة مقابل  سھم من ٨٥٠.٠٠٠المتحمسین ألفكار بیزوس واشتروا 
  .دوالر

احتفلت أمازون  (اإلنترنت أطلقت الشركة موقعھا على ١٩٩٥ یولیو ١٦في 
وبعد شھر من ھذا ). ٢٠٠٠ یولیو ١٦ سنوات على أطالق موقعھا في ٥بمرور 

خدماتھا في السوق وسط ضجة إعالمیة ھائلة لفتت ) نت سكیب(التاریخ طرحت 
  .أنظار العالم

حتى ھذه المرحلة تواجھ منافسة حقیقیة فقبل مرور بضعة أیام لم تكن أمازون 
ًوفي خالل أسبوع بدأت تتلقى طلبا . أول مجموعة من الكتب ألول زبائنھاباعت 

 دوالر ١٢.٠٠٠وخالل األسبوع األول فقط باعت بأكثر من . للشراء كل بضع دقائق
 دولة ٤٥سین وفي ًوفي خالل الشھر األول باعت كتبا في الوالیات المتحدة  الخم

 في الیوم وبعد أقل ١٠٠ إلى وصل عدد الطلبات ١٩٩٥وفي شھر أكتوبر . أجنبیة
 طلب ١٠٠ ين تلقإ في الساعة أما الیوم ف١٠٠ إلىمن عام وصل عدد الطلبات 

ًشراء في الدقیقة الواحدة یعد أمرا عادیا ً.  
ین ن الشركة  لم تكن قد عینت موظفأإال أن المعضالت بدأت تظھر حیث 

لتعبئة الطلبات فكان المبرمجون یتولون ھذه المھمة ولم یكن لدیھا محررون 
یستعرضون الكتب ویكتبون عنھا فتم تكلیف كل موظف بكتابة عروض لعشرة كتب 

ن استجابة النظام المحاسبي والمالي للشركة أ كما كل أسبوع مھما كانت الظروف
ازدیادھا بشكل كبیر لم یؤخذ عداد المتوقعة من العملیات ون األبدأت تضعف أل

  .عداد النظم المحاسبیة والمالیةإبالحسبان عند 
ًإال أن االیجابیات فاقت السلبیات فقد تبین فعال أن الموقع كان سریعا وسھل  ً

 مشكالت حقیقیة ةكلشراًا فلم تواجھ إلكترونیاالستخدام وتمت السیطرة على الطلبات 
  .في خدمة الزبائن

 إعالن الشركة أن كل مشتر یستطیع إعادة ما اشتراه من ئنوزاد من ثقة الزبا
حسابات وخدمة وقد صمم نظام ال. بداء األسبابمن دون إً یوما ٣٠كتب خالل 

دون مشكالت في المتابعة والتشغیل ولترسیخ ثقافة من  ألداء ھذه المھمة الزبائن
قوائم معدنیة ًمنتجة في الشركة فصل بیزوس لنفسھ مكتبا من أحد األبواب ودعمھ ب

ً المكتب رمزا للتقشف والتواضع وبدأ الموظفون یقلدونھ ویصنعون مكاتبھم أصبحو
  .بأنفسھم

 ما ١٩٩٥على الرغم من البدایة القویة والتقشف خسرت الشركة مع نھایة عام 
حد من أصدقاء بیزوس منحھ المزید من أ إمكاندوالر ولم یكن ب) ٣٠٠.٠٠٠(یقرب 

 صفحة وقیم فیھا الشركة ٢٠ة خطة متكاملة جاءت في التمویل فعكف على كتاب
  . مالیین دوالر واستطاع أن یحصل على تمویل بملیون دوالر٦بحوالي 

 بحماس كبیر توفرت لھا السیولة النقدیة نتاجبدأت الشركة عامھا الثاني في اإل
 ملیون دوالر من المبیعات في ذلك العام في ھذه ٥وكانت میزانیتھا تقضي بتحقیق 

وكان ، المرحلة انتقلت الشركة لمقر ثالث وبدأ المستثمرون یتصلون بجیف بیزوس
أن قدرت إحدى شركات رأس المال قیمة الشركة بعشرة مالیین دوالر وبدأت رغبتھا 

 نشرت جریدة وول ١٩٩٦ مایو ١٥في من الشركة بملیون دوالر % ١٠في شراء 
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فكانت النتیجة زیادة رھیبة . لىًستریت جورنال مقاال عن أمازون على صفحتھا األو
ًفي عدد زائري الموقع وارتفاعا خرافیا في المبیعات حتى أن مبیعات الشركة . ً

ًوقیمتھا تضاعفت فعال في الیوم التالي لنشر المقال، وبقیت تتضاعف كل یوم على 
ًوبدال من الحدیث عن عشرة مالیین دوالر، بدأ المستثمرون . مدى أربعة أیام متتالیة

وبعد مفاوضات حادة وجادة وافق بیزوس على بیع . ًیمون الشركة بخمسین ملیونایق
وكان ھذا .  ملیون دوالر٨من الشركة إلحدى الشركات االستثماریة مقابل % ١٣

  ً. ملیونا٦٠ إلىیعني أن قیمة الشركة وصلت 
 مالیین دوالر، ٦ إلى ١٩٩٦وفي حین تنبأ بیزوس أن تبلغ المبیعات عام 

لكن . عن السنة السابقة% ٣.٠٠٠ً ملیونا، بزیادة ١٥مبیعات الفعلیة تجاوزت ال
  . مالیین دوالر٦ ما یقرب من إلى ألف ٣٠٠ قفزت من ًأیضاالخسائر 

 ١٨٠ لدى الشركات أصبح و١٥٠ إلىمع نھایة ھذا العام وصل عدد العاملین 
  .ولكن المشكالت الحقیقیة بدأت تتفاقم.  ألف زائر في الیوم٥٠ وزبونألف 

حتى أن . زبونیجیتھا وتمحور ثقافتھا حول القررت أمازون أن تبني استرات
من ھنا حددت .  في التاریخزبائن شركة تخدم الأفضل یجب أن نكون :مؤسسھا قال
االختیار والراحة :  وھيإلكتروني زبونمتطلبات البد من إشباعھا لدى  ةالشركة ثالث

  . والسعر
  :ةتین المبادرات اآلمازوأ اتخذت األھدافلتحقیق ھذه 

ًصممت موقعا سریعا وبدأت تحدثھ كل یوم ث  - م كل ساعة وبرمجتھ لیظھر لكل ً
ً مختلفا عن اآلخر طبقا لعاداتھ الشرائیة واھتماماتھ التي تعكسھا عملیات زبون ً

.. ً سابقا، واستحدثت محركات بحث مرتفعة التكلفةأجراھاالبحث والشراء التي 
  .ولكنھا رائعة

 ساعة في معظم ٤٢ إلىت برامج داخلیة قصرت مدة التورید للعمیل من الیوم طور  -
  .األحیان

شجعت صغار الناشرین والمؤلفین على إضافة كتبھم للموقع وكانت ھذه الشریحة   -
  .خارج قنوات صناعة وتوزیع الكتاب التقلیدیة

  . فور طلبھاائنزبًلكتب األكثر بیعا لشحنھا للأسس مخزنین لحفظ كمیات كبیرة من ا  -
  . حقوقھ وواجباتھزبوناالستیراد على المأل فعرف كل نشرت سیاستھا في الشحن و -
ً تلقائیا بعد كل عملیة شراء وبعد زبون یخاطب الاإللكترونيًطورت نظاما للبرید   -

شحن الكتب، وساعدت على متابعة طلبھ أثناء عملیة نقلھ مع شركات التوصیل 
  .السریع

 إلى الراغبة بتحویل زائریھا ةاإللكترونی للمشاركة مع كل المواقع ًأسست نظاما  -
 ١٩٩٦، حتى أنھ مع منتصف عام %١٥و% ٥أمازون مقابل عمولة تتراوح بین 

  . یبیع نصائح أمازون موقع على اإلنترنت٥٠٠٠ت أكثر من كان
الخدمة ین الموقع وس لتحزبائنة واالقتراحات الراجعة من الاستخدمت اإلفادة المرتد -

  .ھا بما یحقق المزید من الراحة والمتعة للمتسوقینإجراءاتولتغییر 
ركزت على توفیر وقت المستخدمین وأموالھم، ألن ھذا ھو ما یمیز بین التجارة  -

  . وما یفرق بین الرابحین والخاسرینةاإللكترونیالعادیة والتجارة 
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من موقعھا ومكانتھا جرتھا الشركة في ھذه المرحلة عززت إن التغیرات التي أ
 كان البد من االھتمام ذإب وراء تعقید النظام المحاسبي  السبت كانًأیضانھا أ ّالإ

 فضال عن ظھور متطلبات ًنفاآستجابة للمتطلبات المذكورة بایجاد نظام قادر على اال
ق جدیدة للتسدید ائ بشكل غیر اعتیادي وظھور طرضافیة متمثلة بازدیاد عدد الزبائنإ

  . اإلنترنتل من خال
  
   التجمیل والتعلیل-المرحلة الثالثة .٣

ًال تفشل الشركات أبدا بسبب المنافسة الشرسة من الخارج، لكنھا تفشل بسبب 
عدم قدرة قیادتھا على إدارة العملیة التنافسیة، وعلى تحدید االتجاه واختیار الطریق، 

  .قبل تحدید الوسائل واألدوات
. ١٩٩٧ ومطلع عام ١٩٩٦ في أواخر عام بدأت ضغوط المنافسة تتصاعد
وھي أضخم شبكة توزیع كتب أمریكیة، اتفاقیة . أبرمت شركة مكتبات بارنز آند نوبل

وأعلنت بوردرز ثاني . مع أمریكا أونالین لتصبح بائع الكتب الوحید على الشبكة
 اإلنترنتأكبر شبكة توزیع كتب في أمریكا الشمالیة عن بدء بیع الكتب عن طریق 

  .وبدأ كل الناشرین في العالم یؤسسون موقعھم على الشبكة العالمیة. ًأیضا
 إضافة ممیزات وخصائص جدیدة لموقعھ الكبیر لكن المشكلة إلىعمد بیزوس 
كشفت عن   خاصیة جدیدة لطریقة عملھا كلما أضافتةاإللكترونیأن مواقع التجارة 

ًأبدت جانبا خفیا استراتیجیاوسر جدید من أسرارھا  ً ً.  
وبدأت .  تم اتخاذ قرار طرح أسھم الشركة في البورصة١٩٩٧ومع مطلع عام 

. یكیة والعالمیةاألمر وسائل األعالم إلىحملة عالقات عامة ضخمة تأخذ طریقھا 
وكانت استراتیجیة العالقات العامة تقوم على اعتبار خسائر الشركة المتصاعدة نقطة 

  ًا مضحكا بعض الشيء؟ألیس ھذ. یة لسھمھا الجدیدساسالقوة األ
ًیقول بیزوس في تبریر ذلك، قررنا أن نبقي على مصداقیتنا ونبني اسما تجاریا  ً
ًعالمیا، وكنا واثقین أن كثیرا من المستثمرین سیوافقون على فلسفتنا االستراتیجیة،  ً
ولكن یبدو أن الشركة بدأت تھتم باالستراتیجیة والعالقات العامة أكثر من اھتمامھا 

 نظمةن األ ضمن ھذه المرحلة أًا وكان واضح،یة التشغیل واقتصادیات األداءبفعال
الدرجة ة و المالیة منھا لیس لدیھا القدرة على االستجابًالداخلیة للشركة وخصوصا

ومع تجاوز مبیعات . دث في طبیعة انشطة الشركة وحجمھا للتغیرات التي تحنفسھا
، ١٩٩٦یلة عام  أكثر من مبیعاتھا ط ملیون دوالر، أي١٩٩٧الربع األول من عام 

بدأ بیزوس ومدیره المالي یروجان لنجاح أمازون ویشرحان نظریة الخسائر 
 كان من ذإ. مالیین ومن خلفھم المستثمرینالمتصاعدة مع تصاعد المبیعات للمحللین ال

 ملیون سھم ٢.٥ً دوالرا، باعت الشركة ١٤و١٢المتوقع أن یباع سھم أمازون ما بین 
  . ً دوالرا للسھم١٨ل مقاب

 ارتفع سھم ١٩٩٧وعندما طرحت أسھم الشركة في البورصة في شھر مایو 
ً دوالرا مع ٥٢ إلىً دوالرا، وعاد وارتفع ١٨ إلىثم ھبط . ً دوالرا٣٠ إلىالشركة 

 ٥٠٠ وكان ھذا یعني أن نصیب بیزوس وحده في الشركة وصل ،١٩٩٧نھایة عام 
  . ملیون دوالر
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  رب األسعارحرب الشعارات وح

التي  بارنز آندنوبل كان لشركة اإلنترنتكبر بائع كتب عالمي عبر أن شعارأ
، وعندما رفعت أمازون شعار.  ملیار دوالر٣ في أمریكا وحدھا بحوالي ًتوزع كتبا

رفعت علیھا بارنز آندنوبل في دعواھا أن أمازون لیست ، أكبر متجر كتب في العالم
  .أو موزع كتبنما ھي وسیط إ للكتب وًمتجرا

بالمقابل رفعت أمازون قضیة مضادة على غریمھا األول مدعیة أن بارنز 
ھا أن تستقطع ضرائب من كل  والیة أمریكیة وعلی٤٨آندنوبل تملك متاجر كتب في 

ثم احتدمت حرب . اإلنترنتن اشتروا عن طریق إ في تلك الوالیة حتى وزبائنھا
على %. ٥٠و % ٤٠ إلى التي وصلت األسعار بین الشركتین من خالل الخصومات
 أن ّإال.  ملیون دوالر١٤٨ بحدود ١٩٩٧الرغم من ذلك بلغت مبیعات أمازون عام 

وسارت ردود أفعال السوق تجاه أمازون في .  ملیون دوالر٢٨خسائرھا بلغت 
 إدارة أمازون في سیاتل یخطبون ودھا إلى من ناحیة ھرع الناشرون ،اتجاھین

 أن شركات االستثمار والتمویل بدأت تراجع حساباتھا ّإال. اتویعقدون معھا الصفق
  .بعض الشيء بسبب استمرار خسائرھا

  
   التوسع وجني الثمار المرة -المرحلة الرابعة .٤

في أبریل .  أوروباإلىیكیة األمر بالخروج من الدائرة ًكان بیزوس شغوفا
ھا اسم أمازون  علیوأطلق ،ت بریطانیة لبیع الكتبنترنإ اشترى شركة ١٩٩٨

 ولتدعیم ذلك amazon. com. De.  وأمازون ألمانیاamazon. com. Ukبریطانیا 
 لتصبح بائع الكتب الرئیسي في yahoo دخلت أمازون في تحالف استراتیجي مع یاھو

  .دول كثیرة
  :تیةجیة اتخذت أمازون الخطوات اآللتنفیذ ھذه االستراتی

 والمزادات ةاإللكترونییقى والبطاقات  الموسوأشرطةبدأت تبیع أقراص اللیزر  - 
 والھدایا واألثاث حاسوبلعاب الفیدیو وبرامج الأ وةاإللكترونیواأللعاب واألجھزة 

 .المنزلي
 إلى اتصاالت الموظفین وأخرى لتطویر محركات البحث إلدارة اشترت شركة  - 

 .اإلنترنت
تھا تحت سقف  لبیع منتجاً ثالثاًاطرفبوصفھا فتحت أبوابھا للشركات األخرى  - 

  . لبیع بالمزادةاإللكترونیمتاجرھا 
 للتعامل مع شركات ًأیضا للسداد بدأت تستخدمھ الشركات األخرى ًطورت نظاما - 

  .بطاقات االئتمان
 متفاوتة ً فاشترت نسبااإلنترنت دخلت في مشاركات متفاوتة في مختلف قطاعات  - 

 .ةلكترونیاإل والتجارة اإلنترنتفي أكثر من عشر شركات في مجاالت 
نموذج أمازون لألعمال أیكیة تتناول األمر بدأت كلیات اإلدارة في الجامعات  - 

  .وتحاول استنطاقھ الستخراج نظریات أو فلسفات إداریة جدیدة
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  فماذا كانت النتیجة؟
،  ملیون دوالر٦٠٠ بمبیعات زادت عن ١٩٩٨ترھا المالیة عام اأغلقت الشركة دف - 

  .خیر في الربع األً ملیونا٢٥٠منھا 
 و ٩٧ مالیین ما بین عامي ٦من  أكثر إلى من ملیون ونصف لزبائنزاد عدد ا - 

٩٨.  
 ملیون دوالر في ذلك العام بسبب ضعف ھوامش الربح في ١٢٥خسرت الشركة  - 

  .المنتجات الجدیدة التي بدأت تبیعھا ومبالغتھا الرھیبة في الصرف على التسویق 
 التشغیلیة نظمةضافي على األعبء إ بىلقأإن الدخول في أنشطة متنوعة جدیدة  - 

   .المختلفة داخل الشركة ومنھا النظم المحاسبیة والمالیة
  .نموذج أمازون االقتصاديأبدأت بعض عالمات االستفھام تظھر حول جدوى  - 

  ؟! متى یا أمازونإلى
 ً أیضاوزادت خسائرھا . ١٩٩٧م  مرات في عا٤زادت مبیعات أمازون 

 ٤تضاعفت مبیعات الشركة . ه المعادلة مرة أخرىثم تكررت ھذ . نفسھالمعدلب
وفي ھذه المرحلة .  مرات٥وتضاعفت خسائرھا . ٩٩ و٩٨مرات ما بین عامي 

رغم أنھا تخسر . ھم أمازون تواصل صعودھا الصاروخيعرف العالم كلھ أن أس
  . دوالرات في كل عملیة بیع تجریھا٧أكثر من
 ،ھا الدمویة لجذب االستثماراتالشركة واصلت توسعھا وواصلت جھود أن ّإال

ومع إعالن معدالت . ١٩٩٨ في شھر یولیو ً دوالرا١٤٠ إلىارتفع سھم الشركة 
 أكثر إلىوبھذا وصلت قیمة الشركة .  دوالرا بعد شھرین٨٢ إلىالخسائر ھبط السھم 

 یوما من بدء ٤٥بعد و ، ملیار دوالر٣.٥یملك بیزوس وحده منھا .  ملیارات٩من 
ومع تعاظم . بائع للفیدیو في العالمت أمازون أكبر أصبحأشرطة الفیدیو الشركة بیع 

 ٢٥٩النقد الذي یوجھھ لھا خبراء المال ومحللو البورصة قفز سھم الشركة لیسجل 
في یوم واحد عندما أعلنت أمریكا أونالین عن % ٢١بذلك زاد بنسبة و. ًدوالرا

 العام الذھبي في عمر  ـ وھو١٩٩٨ومع نھایة عام . شرائھا لشركة نت سكیب
. ً دوالرا للسھم الواحد١٧٨الشركة كما یبدو ـ وزعت الشركة سھمین لكل سھم بسعر 

ت الشركة تعاني من مشكالت أصبح .وھكذا تضاعفت قیمة الشركة مرتین من جدید
نشطة التشغیلیة نتیجة دخول الشركة دارة األإمتعددة تتمثل بعدم قدرة الشركة على 

 اإلنترنتر متطلبات متسارعة من قبل و وظھ وازدیاد عدد الزبائنمجاالت جدیدةفي 
 لكي یبقى  نفسھاالسرعةلیة قادرة على االستجابة لھ  التشغینظمةن تكون األأتحتم 

  .اإلنترنت عبر ةاإللكترونی على تحقیق اھدافھ في التجارة ًا وقادرًاالنظام سلیم
  ؟فما ھي أمازون في الحقیقة
، اعمل بجد"  ھوجدرانوظفو الشركة ویعلقونھ على الالشعار الذي یرفعھ م

 امازون نسخة دوعندما سئل بیزوس فیما إذا كان یع" ًواصنع تاریخا، استمتع بعملك
الكیفیة التي تتحدى بھا "  من شركة وول مارت قال إن تعریفھ للنجاح ھوةإلكترونی

 ةاإللكترونیة ویمكننا لتعریف جوھر ھذه الشرك" أولئك الذین یشبھونك باآلخرین
 نظرة مؤسسھا للتخطیط االستراتیجي إذ یقول إلىالعمالقة ـ حتى اآلن ـ أن نشیر 

كلما أوغلنا في ھذا العمل كلما وجدنا أشیاء كثیرة تستحق االنتباه حتى الحظنا أنھ "
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 یواجھنا إن أخطر تحدٍ.  كنا نضعھا كل عام ھو أن نلتزم بالخطط التيًمن الغباء حقا
 مھما نمت زبائنلنوع نادر الوجود من خدمة النواصل تقدیم ھذا ا ھو أن ًحقا

  ."استثماراتنا وتعاظمت مؤشراتنا
 مبیعات ناھزت إلىزون من صفر افي غضون أربعة أعوام نمت أم.. نعم 

 موظف في أمریكا ٧٥٠٠ إلىومن أربعة موظفین في جراج .  ملیارات دوالر٢.٦
ت تقتني أصبحو. یكییناألمرمن % ٥٢فھا  اسمھا عالمة تجاریة یعرأصبحو. وأوربا

 عدة عوامل منھا إلىیرجع ھذا بالتأكید . واحدة من أشھر العالمات التجاریة في العالم
التسویق في كل االتجاھات وحمالت اإلعالن والعالقات العامة التي لم یسبق لھا 

لى مع اتوبدأت األخبار السیئة ت. تجري الریاح بما ال تشتھي السفن.. ولكن . مثیل
واصل سھم الشركة ھبوطھ السریع حتى وصل سعره أواخر . ٢٠٠٠منتصف عام 
وبدأ . %٧٠ بنسبة تجاوزت ً ھابطاً، دوالرا٤٠ ما یقرب من ٢٠٠٠شھر یولیو 

 المشھورة مقالة جاء فیھا أن أمازون قد والھبوط الحاد بعد أن نشرت مجلة فورتشین
ھل ، والسؤال لیس ھو. ائر مستمرةلكنھا لم تنتج سوى خس، ًخدمت العالم فعال

ھل ستبرر أرباحھا المستقبلیة ـ إن ،  نقطة التعادل؟ بل ھوإلى ما ًیوماستصل أمازون 
تاریخ   ٢٠٠٠؟ منذ مطلع شھر مایو أسھمھاتحققت ـ ھذه المبالغة الجنونیة في أسعار 

بدأ وألول مرة خالل خمس سنوات . ورتشینو بدأ سھم امازون بالتراجعنشر مقالة ف
لدفاع عن  واتخذ موقف ا،جیف بیزوس یتحدث بلغة التبریر ویحاول نفي التقصیر

بعد أن تراجعت أسھم أمازون دوت كوم قرابة تسعة في . النفس أو الھجوم المضاد
 االخیر من الشھر العاشر نیویورك الخمیس المائة بنھایة التعامالت في بورصة

  ملیون دوالر،٥٤ الدخل الصافي على الرغم من تقاریر الشركة ببلوغو  ٢٠٠٥
 ملیون ١٦في حین لم تتجاوز أرباح الشركة  .٢٠٠٥أیلول / سبتمبر٣٠بحلول 

الواحد في الفترة ذاتھا من العام الماضي،   سنتات للسھمأربعدوالر، أي ما یوازي 
ً ووصل الحجم الصافي للمبیعات للربع الثالث ملیارا .بحسب وكالة األسوشیتد برس

في المائة من حجم مبیعات الربع الثالث من عام  ٢٩  دوالر بارتفاع نسبتھ ملیون٤٦و
وسبب ھبوط أسھم أمازون ھو عدم  .دوالر  ملیون١٣ وً والذي بلغ ملیارا٢٠٠٣

 ٤٧ ملیار وإلى تصل ًللسھم وأرباحا  سنتا٢٠ و١٥بلوغ التوقعات التي تراوحت بین 
كما ارتفعت المبیعات على  .ققملیون أي بفارق ملیون واحد أكثر من الربح المح

 في كل من المملكة ةاإللكترونی  في المائة، أي في المواقع٥٢المستوى العالمي بنسبة 
وتبقى عالمات  .ملیون دوالر ٦٤٦المتحدة وألمانیا وفرنسا والیابان والصین، وبلغت 
  . استفھام كبیرة قائمة حول أمازون ـ وأمام مستقبلھا

  
  االستنتاجات والتوصیات
  : االستنتاجات اآلتیةإلى التوصل من خالل البحث تم

یة  على الشركات من حیث طبیعتھا وماھاللھ ألقى بظاإلنترنتإن ظھور  .١
سبب وراء لیة ممارسة ھذه األنشطة وكان الآوجودھا وطبیعة أنشطتھا و

  .ظھورالشركات االفتراضیة
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خیالیة خالل ن الكثیر من الشركات االفتراضیة ظھرت بسرعة وحققت إیرادات إ .٢
خرى مضافة ا تراجعت وخرجت من السوق ألسباب أفترات وجیزة إال أنھ

 :أتيیمكن حصرھا بما یولألسباب التي قد تفشل بسببھا الشركات التقلیدیة 
  .اإلنترنتأسباب تتعلق بجوانب فنیة تتعلق بالموقع وخدمة   .أ 
یرات أسباب تتعلق بكوادر ھذه الشركات وعدم قدرتھا على االستجابة للتغ  .ب 

 .المتسارعة
  . واالتفاقیات الدولیةةاإللكترونیأسباب تتعلق بالتعاقدات   .ج 
 للشركات ًت ضروریة جداأصبح ةاإللكترونی التجارة إلىان مسالة الدخول  .٣

 ولكن المزج بین الملموس ةاإللكترونیلالستفادة من المزایا التي تحققھا التجارة 
 .اإلنترنت إلى للدخول فضلي ھو األواالفتراض

مقومات ثیر كبیر على أ كان لھ تةاإللكترونی التجارة إلىدخول الشركات ان  .٤
 :يأت یمكن بیانھا بمای المحاسبیةنظمةاأل

 من أصبح الدلیل المحاسبي الذي أھمیةازدادت :  على الدلیل المحاسبيثراأل  .د 
ً حاسبیة باستخدام الحاسوب عمومایة لنجاح النظم المساسالضروریات األ
 ةاإللكترونی عالم التجارة إلىبیة للشركات التي دخلت والنظم المحاس

ن الدلیل المحاسبي یحتوي خطة منظمة لترقیم الحسابات وذلك أل، ًخصوصا
یستخدمھا مخطط البرنامج في  التي لرموز تمثل ااألرقامالتي یتضمنھا، وھذه 

 والتسجیل والبحث واالسترجاع والمعالجة التي اإلدخالعملیات تصمیم 
 انھا تستخدم ضمن جمیع مراحل ًفضال عن،  البرامج المحاسبیةتتضمنھا

ت أصبحي ن عملیة تحدید رقم الدلیل المحاسبأكما  .ةاإللكترونیعملیة التجارة 
 اإلنترنتتتم بشكل تلقائي بمجرد قیام الزبون بتقدیم طلب الشراء عبر 

م الدلیل  رقأدخلإذ یقوم النظام المحاسبي ب، وتحدیده لنوعیة السلعة وكمیتھا
 .ًالمحاسبي تلقائیا لھذه السلعة وتدخل بعد ذلك في المعالجات المحاسبیة

لى المجموعة  عأثر ةاإللكترونیكان للتجارة :  على المجموعة المستندیةثراأل  .ه 
ھ حسب واستیفائطریقة تصمیم المستند المستندیة من خالل تأثیرھا على 

 إدخالكذلك على عملیة و. كة االفتراضیة للشراإللكترونيتصمیم الموقع 
 بتقدیم طلب الشراء اإلنترنت یقوم الزبون من خالل ذإ، البیانات في المستند

ً من جدیة طلبھ فإنھ فعلیا قد التأكدھكذا وبعد  و،الذي یتضمن الكمیة والسعر
كما  . المستندات المعتمدة بموجب النظام المحاسبيإلى البیانات الالزمة أدخل

نظمتھا المحاسبیة بطریقة قد تلغي بتصمیم مواقعھا وأض الشركات تقوم ن بعأ
 الزبون لطلب إدخالذ إنھ وبمجرد إ،  وجود المجموعة المستندیةإلىالحاجة 

 ، مرحلة التشغیلإلىن ھذه المعلومات تنتقل  من جدیتھ فإالتأكدلشراء وا
 وھذا ما یعرف ،وھكذا انتفت الحاجة الفعلیة لوجود المجموعة المستندیة

 التجارة إلىالدخول ن أكما . ( On – line Input) الفوري اإلدخال بطریقة
ت بدورھا على أثرق حدیثة في السداد ائ اعتماد طرإلىدى  أةاإللكترونی

 .المجموعة المستندیة
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 مجرد ملفات إلىتحولت ن ھذه المجموعة قد أ:  على المجموعة الدفتریةثراأل  .و 
اختلفت العملیات التشغیلیة ا كم، اإللكترونيحد وسائط الخزن مخزنة على أ

 یقوم بھذه أصبحذ إن الحاسوب إ، على المجموعة الدفتریةعادة تجرى التي 
 بتقدیم طلب الشراء یعني بعد ن قیام الزبون أ، كماالمھام جمیعھا بسھولة ودقة

 النظام المحاسبي للشركة إلى المعلومات أدخلنھ قد  من جدیة الطلب أالتأكد
یع المعالجات ن جموھذا یعني أ، ةاإللكترونیتجارة التي تعمل في ظل ال

  .ھا بشكل تلقائيجراؤإالمحاسبیة یتم 
 إلىللشركات التي دخلت عداد القوائم المالیة إن إ : على القوائم المالیةثراأل  .ز 

ً أیضاو  بسھولة ودقة یعد من خالل الحاسوبأصبح ةاإللكترونیعالم التجارة 
 للنماذج ً ووفقاً عاماً المقبولة قبوال نفسھا المحاسبیةضمن القواعد والمبادىء

وترسل ھذه القوائم . المنصوص علیھا بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة
و ًمثال الجھات الضریبیة أ، لجھات ذات العالقةا إلىبشكل دوري تلقائي 

 إمكان بأصبحفصاح أكثر فاعلیة اذ ت عملیة اإلأصبح المالیة، واالسواق
طالع على ھذه القوائم المالیة وتحلیالتھا حین یشاء من  اإلاإلنترنتمستخدم 

 .Websiteخالل موقع الشركة على الشبكة العالمیة 
 استخدام نظم محاسبیة تطلب یةاإللكترونی عالم التجارة إلىن دخول الشركات إ .٥

قھا ائ وطرةاإللكترونی على االستجابة لمتطلبات التجارة ةمن خالل الحاسوب قابل
 .ي السدادالحدیثة ف

 ةاإللكترونیمازون لمتطلبات التجارة أن عدم استجابة النظام المحاسبي لشركة إ .٦
عن ازدیاد عدد  ً فضالزبائننشطتھا التي تقدمھا لل آني نتیجة لتوسعھا في أٍبشكل

 مثل اإلنترنتالعمالء بشكل مضطرد وظھور متطلبات متسارعة للتجارة عبر 
انت من ضمن االسباب وراء ظھور ق جدیدة متنوعة للسداد كائظھور طر
  . بفشل ھذه الشركةئمؤشرات تنب

  :ومن خالل ھذه االستنتاجات یمكن التقدم بالتوصیات اآلتیة
من ذلك  لما یحققھ ةاإللكترونیدخول عالم التجارة  إلى السعي كافة لى الشركاتع .١

ولكن علیھا دمج األسلوبین المادي ، ھاونمو مزایا تساعد في تطور الشركات
  .خرن كلتا السوقین یساند أحدھما اآلأل ،اإللكترونيو

ن وأ، ن یتم اعتماد نظام محاسبي متكامل یتالءم مع الموقع المراد تصمیمھأ .٢
 نًتراعى دائما جوانب الكلفة والمنفعة في تصمیم النظام المحاسبي فضال ع

 .الموقع
ستجابة تمكنھ من اال وفق ضوابط معینھ  علىعداد النظام المحاسبيأن یتم إ .٣

 .اإلنترنت عبر ةاإللكترونی التجارة نیة التي یتطلبھا التعامل معآلاللمتغیرات 
ن تحرص  وأ،اإلنترنت في تصمیم موقعھا على ن تعتمد الشركة على خبراءأ .٤

 .منیة في الموقعن تتضمن النواحي األأ البیع بسھولة ودقة وإجراءاتن تتم أعلى 
  ، تتالءم مع طبیعة الشركة واحتیاجاتھاتي الاإلنترنتن یتم اختیار شركة خدمة أ .٥

ن یكون كل ذلك أن تضمن نوعیة الخدمة واستمرارھا في كل الظروف وأو
 .بموجب عقد یضمن حق الشركة
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 ھو بافتتاح فروع جدیدة AMAZON .COMالحل الوحید إلنقاذ شركة أمازون  .٦
 والتوسع  أنشطةإلىً فضال عن الفروع االفتراضیة وعدم الدخول ،حقیقیة ملموسة

 عن ًفضال ، مما قد یبعد الشركة عن نشاطھا الرئیس،فیھا بشكل غیر مدروس
 الداخلیة التشغیلیة للشركة وتطویرھا بما ینسجم مع نظمةعادة النظر باألإضرورة 

  . اإلنترنت عبر ةاإللكترونیمتطلبات التجارة 
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربیة-ًأوال
، مجلة خالصات كتب المدیر ورجل االعمال، ال سنة اإللكترونيء روزابث موس كانتر، النشو .١

  .٢٠٠١التاسعة، العدد الثامن ، 
حمد حسین علي، تصمیم وتشغیل نظم المعلوم ات المحاس بیة مكتب ة اإلش عاع،  أمحمد و ،فیومي .٢

١٩٩٨.  
   .٢٠٠٦داریة ، وم المالیة واإللوحید محمود، استخدام برنلمج اكسل في الع ،رمو .٣
س واق الرقمی ة، خالص ات كت ب الم دیر ورج ل االعم ال، ال سنة الثامن ة ی ر، افتت اح األ مغ،ولید .٤

  .٢٠٠٠العدد الثالث عشر، 
  

   المراجع باللغة االجنبیةً-ثانیا
1.George H. Bodnar &William S. Hopwood ،Accounting Information System ,Ninth 

Edition ; Prentice-Hall, 2004.  
  

  اإلنترنت
1.www.c4arab.com 
2.www.alnadi.wsletegara.html 
3.www.c4arab.com 
4.www.alnadi.wsletegara.html  
5.www.edara.com 
6. www.CNN Arabic.com 

 

http://www.alnadi.wsletegara.html
http://www.c4arab.com
http://www.alnadi.wsletegara.html
http://www.edara.com

