
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  

ب  

مير هبا العامل، ويف ظل اليت  يف ظل الظروف اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعيةؤسسات عرفت امل : متهيد - أ
وتعدده يف جو تسوده اإلنتاج مؤسسات الدول املتقدمة جبودة متيزت فيها حقبة جديدة  تنامي شبكة اإلنترنت،

ؤسسات تبحث عن غزو األسواق اخلارجية بشىت الطرق املتاحة لديها، املنافسة احلادة ؛ وأصبحت هذه امل
لتصريف منتجاهتا وتعظيم أرباحها من جهة، ومن جهة أخرى إستراد مستلزمات اإلنتاج املادية والبشرية من 

 هتا ؛ وقد ساعدها يف ذلك ظهور منظمة التجارةادول العامل الثالث باألسعار املناسبة هلا، خلدمة إقتصادّي
حول حتسني املؤسسات  املذلك إنصب اهتم، العاملية، املنادية بشعار العوملة وإستئصال مبدأ الدولة الوطنية

 وتصريف هذه تنظيم أيضا حول إنصب ونوعية اخلدمة املقدمة وتعظيم اإلكتفاء للمستهلكني، واإلنتاج
بأقل جهد وتكلفة ون املبـيعات  بإدخال تكنولوجيات جديدة لتحقيق أكرب قدر ماملنتجات بالطرق احلديثة،

  .ممكنٍة
  

يف إدارة املؤسسة تتعلق    مسامهة   أداة   باملؤسسة) Informatique اإلعالم اآليل (ستخدام املعلوماتية   إيعترب    
 هذه األداة الفرصة يف إعادة النظر كلياً ملشاكل         بالتنظيم والتنسيق والتوزيع واملراقبة وكذا التوقع، وبالتايل تتيحُ       

دم يد العـون    ، وهي تساهم بقدر كبري يف التحكم وإدارة نظام املعلومات باملؤسسة، الذي يق             والتنظيم اإلدارة
القرار، ومن هنا نتوصل إىل فكرة اإلدارة املتكاملة         للمسريين يف التحكيم بني اخليارات املتعددة عند عملية إختاذ        

، وهبذا تــتدخل املعلوماتيـة يف تسـيري         ائف املرتبطة بالوظ  املستندة على التشابك والتفاعل بـني مصاحلها     
 .املؤسسات وتصبح أداة لينة للتحليل والتشخيص لتعمل على ضبط األمور واحلد من التجاوزات البشرية

 
 عنها بعض   يترك طابعا ملؤه التفـاؤل، فقد ينجرُّ      إن الوصف الذي أوردناه عن املعلوماتية جيب أن ال         

جرِّد إدارة التنظيم من كلِّ إنسانيٍة فتتغري العـادات املألوفة         لك أن املعلوماتية تُ    غري احملبذة، ذ   تاعباملصاعب وامل 
تغيري وظائفهم، األمر الذي جعـل       واملهن التقليدية، وقد ينجر عنها أيضا فصل بعض العاملني من مناصبهم أو           

ه ناتج عن عـدم القيـام       املعلوماتية تصطدم بسوء فهٍم جعلت منها أداةً فقط لتسريع العمل اليدوي، وهذا كل            
بدراسات مسبقة قبل إستخدامها أو لعدم توفر موظفني أكفاء، والواقع أن كل إستخدام للمعلوماتية جيـب أن                 

 بواسطة مرحلة متهيدية وظيفية حمولة حنو املشكل املطروح، مث بواسـطة             :أوالًحيضَّر له بعناية وأساليب متقنة،      
 يأيت دور مرحلـة      :ثانياها ؛    مث إختيارُ  ، يتبعها تقييم للمادة الالزمة    ،تيةمرحلة عضوية حمولة حنو مواد املعلوما     

  :ثالثا  ؛  للكشف عما إذا كانت به نقائص      اإلختباريبدأ قبل إخضاع الربنامج إىل        الذي ال  ، مث التطبيق  ،الربجمة
  .إستقطاب موظفني أكفاء ملراقبة النظام والتكفل بصيانته

  
الشبكة الدوليـة للمعلومـات     : عتمدة واألكثر إستخداما يف مجيع امليادين       من تطبيقات املعلوماتية امل     

شبكة اإلنترنت وسيلة من وسائل تصريف املنتجات وكسب املزيد من األسـواق            فقد أصبحت   ،  )اإلنترنت(



  

ج  

 نصيب املؤسسات األجنبية كان حضها أوفر يف إستغالل خدمات اإلنترنت بسبب توفر             احمللية والدولية، ولعلّ  
بىن التحتية هلا، ومالئمة القوانني والتشريعات التجارية، وأيضا مرونة التعامالت البنكية وسهولة وتعدد وسائل              ال

  .الدفع هبذه الدول
  

 بني املـوظفني    لومات املع ةشاركمتغيريات جذرية يف كيفية نقل املعلومات، و      شبكات   ال ثتقد أحد ل  
 ؤسسـة  امل ةنشط بتوفري تنسيق سريع َوَسِلس أل     تسمح، فهي    حسب الصالحيات املمنوحة   ، بسهولة ؤسسةوامل

 على نطـاق     اإلنترنت ستخدمت ؛ لقد أٌ   ) ذلك مثل أعمال امليزانية، واجلدولة، وجرد املخزون، وغري      (الداخلية  
 لتقدمي املعلومات اخلاصة مبنتجاهتا وخدماهتا لشـرائح        مؤسساتواسع يف األغراض التجارية، وفتحت جماالً لل      

 من أكثر النشاطات شيوعا يف ، وهو"التجارة اإللكترونية"وظهر للوجود مفهوم   ئن واملتعاملني، عريضة من الزبا  
 وقـد   ، ومسح ذلك لعدد أكرب من املؤسسات يف أن تزيد سرعة وصوهلا إىل األسواق العاملية               ،فضاء اإلنترنت 

لشراء املتعلِّقة مبختلـف أنـواع      أصبح من الواضح فعال أن اإلنترنت قد أخذت ُتغيِّر أساليب املنافسة والبيع وا            
  .)ِسلَع وخدماتمن (املنَتجات  

  
إن شبكة اإلنترنت ترتكز على إستراتيجيات مصممة بشكل يتيح للشركات خيارات وبدائل عديدة،               

منها اختيار األدوات، واخلدمات لتطوير حلول تليب حاجة كل مؤسسة على حدة، حسب إحتياجاهتا املتغرية،               
حاجة ألن تبدأ املؤسسات من الصفر وتضطر للتضحية باالستثمارات اهلامة اليت وظفتها سلفاً             وهذا يعين أن ال   

سواء على صعيد الربامج، األجهزة أو املعرفة ؛ واألهم من ذلك كله أن إستراتيجيات اإلنترنت ليست منهجاً                 
  . للتعديل والتطوير وبسرعةمتصلباً، وإمنا توفر مرونة تسمح للمؤسسات من أي حجم، ببناء حلول راقية قابلة 

  
ففي زمن العوملة والتغريات التكنولوجية السريعة، يتحتم على املؤسسات أن تقوم بإعـادة اكتشـاف                

، فلم يعد باستطاعة أيـة مؤسسـة        طرادإب وتنمووبناء نفسها باستمرار، إن كانت ترغب أن تنافـس بنجاح          
، فتوقعات الزبائن يف سائر أرجاء      السابقذي اعتادت عليه يف     االستمرار يف تأدية أعماهلا على النحو التقليدي ال       

العامل تتزايد، وإذا مل تستطع املؤسسة تقدمي املنتجات واخلدمات اليت تليب الطلب احلايل أو تستطيع خلق طلب                 
يا، عليها، فإن مستقبل املؤسسة سيكون حمدوداً بالتأكيد، فاإلنترنت تعترب وسط متنام ومزدهر وفرته التكنولوج             

لذلك أمام أصحاب املؤسسات خيارين ال ثالث هلما، إما جعل املؤسسة تدخل معترك التنافس العاملي حتت ظل     
اإلنترنت، أو اإلحجام واإلحتفاظ بالتكنولوجيا يف حيز ضيق، بياناته غري متجددة، وحتكم على نفسها بالتقزم               

  .واإلنقراض
  



  

د  

ـ مسـتقبال، ف   التجاريلنمو  يعطي دفعا قويا ل   نت  نتراإلإىل أن   عدة دراسات   تشري   :اإلشكالية   -ب ه روظه
 جمال التسويق بالنسـبة      اإلنترنت يف   إستراتيجيات كيف يتم إدراج  : التالية  اإلشكالية  أدى بنا لطرح     هتطورو
  ؟ لو على الصعيد احمللي    مبا حيقق هلا الفائدة و      حبيث تتمكن من إقامة جتارة الكترونية آمنة        اخلدمية، مؤسساتلل

يف وأن درجة الـوعي متـوفرة لـدى املسـريين            ،اض أن البنية التحتية لإلتصاالت ببالدنا تسمح بذلك       بافتر
إضافة لذلك حناول حتديد القطاع املعين باإلدراج، هل هو قطاع الصناعة، قطاع الزراعة أم قطاع               املؤسسات،  
  .حتليل املوضوعهذا ما َسنتبيُنه من خالل اخلدمات ؟ 

  
كي يكون حتليل املوضوع دقيقا غري متشعب البد من حدود لدراسة املوضوع، وهي              ل :حدود الدراسة    -ت

تطبيقي ويهـتم   ممثلة بـجانبني أوهلما نظري ويعىن بكل ما خيص جمال التسويق بالنسبة للمؤسسات، ثانيهما              
   .بدراسة واقع املؤسسات اجلزائرية فقط

  
  حمور من حماور املوضـوع،  متنوع ليتوافق مع كل   عتمدنا يف دراسة هذا املوضوع على منهج       إ :املنهجية   -ث

كل ما يتعلـق جبوانـب      كشف   لتحليل و  ي، وصف  لدراسة احلالة  املسحولوصف والتحليل   منهج يستند على ا   
 تطور اجلـات  (التجارة اإللكترونية، إال أننا مل هنمل اعتمادنا يف نقاط ضيقة من املوضوع على املنهج التارخيي                

GATT (ترداد معطيات املاضي والتحقق من سري األحداث مبا ميكننـا مـن حتليـل القـوى                 الس  منا، حماولة
  .واملشكالت اليت صاغت احلاضر

  
على إختياره دون غريه    حفزتنا  له مربراته اليت     وضوععاجلة هذا امل  إن إختيار م   :أسباب إختيار املوضوع     -ج

  : اآليت واليت نلخصها يف 
  

تكون األحبـاث    جلامعة وحماولة ردم اهلوة بينهما، حبيث ال      بسط جسر التواصل بني املؤسسة وا      -1
حبيسة األدراج يف املكتبات، بل جيب إنزاهلا إىل أرض الواقع وذلك من أجـل املسـامهة يف تطـوير        

  .املؤسسة
  
املعلوماتيـة يف   خدام  مالزمة تدريس وإست  وذات الطابع املعلومايت،    األحباث  اإلهتمام الشخصي ب   -2

املعلوماتيـة، وذلـك    تطبيقات  ، حفَّزنا على املٌِضيِّ قٌٌدمـاً حنو البحث يف إستخدام          الوظيفية اليومية 
  .بفضل إكتسابنا جملموعة هامة ومعتربة من املراجع واملصادر املختلفة

  
تطـوير أدوات    نريد به إظهار ضرورة      أوهلما غرضني    حتقيق  هلذا املوضوع  باختيارناويف احلقيقة أردنا      

  .بني املؤسسة واملعلوماتيةحتليل العالقة الوظيفية تبيان وومن جهة أخرى التحكيم باملؤسسة، 



  

ه  

،  توعية املؤسسات بأمهيـة التجـارة اإللكترونيـة        من خالل األطروحة إىل   دف  هن  : واألمهية األهداف -ح
ة واملسـتقبلية، عسـى أن تكـون        وضرورة مباشرهتا، باإلضافة إىل تدعيم البحث العلمي باملوضوعات احلديث        

األطروحة مرجعا ألنارة الطريق للباحثني واملسرييني يف املؤسسات، وكذلك العاملني يف حقل املعلومات ملعرفة              
األغراض اإلقتصادية الرابضة خلف تشييد املتاجر واملواقع اإلفتراضية ؛ ومن جهة ثانية أمهية املوضوع تكمن يف                

 أصبح ضرورة ملحة من     يف ظل العوملة،    اإللكترونية، وما ميكن أن تقدمه     هذه التجارة  بطبيعة    اجليدة إن املعرفة 
قها من خالل تطبيق هذه التجـارة       يقحت القيمة املضافة اليت ميكن      املؤسسات واهليئات التجارية،  عرف  تأجل أن   

ـ                ل املبـادالت   واالستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف كل حلقة ويف كل مرحلة مـن مراح
  .التجارية
    

 إحدى هذه الدراسـات   ضئيلة وتكاد تنعدم يف العامل العريب،       الدراسات السابقة   تعترب   :مرجعية الدراسة    -خ
 ؛ والدراسة األخرى نشرت مبجلة إنترنـت العـامل          1 يف شكل تقرير حول اإلنترنت يف املغرب العريب        جاءت
لعبـد القـادر    " واقع إستخدام إنترنت يف العامل العـريب      "ان  ، بعنو 1998، يف عددها الصادر يف مارس       2العريب

الكاملي، وقد مشلت هذه الدراسة كل من مصر، األردن، السعودية، قطر، اإلمارات، عمان، اليمن، الكويت،               
، من  "التجارة اإللكترونية العربية، حاضرا ومستقبالً    "البحرين، لبنان وفلسطني ؛ أما الدراسة الثانية فهي بعنوان          

، وقد مشلت هذه الدراسـة      1998 يف شهر ماي     3إعداد عدنان احلسيين، نشرت يف جملة احلاسب الطبعة العربية        
أيضا كل من مصر، األردن، السعودية، قطر، اإلمارات، البحرين ولبنان ؛ والدراسة الثالثة هي دراسة علميـة                 

ة لنيل دكتوراه يف اإلعالم اآليل ، يف إطار أطروحArnaud Dufour، من طرف 1998جد رائعة، قد قدمت سنة 
، وقد قدمت لنا أفكارا مثينة حول املوضوع، "Du marketing au cybermarketing"للتسيري جبامعة لوزان، بعنوان

  .وتعترب من ضمن املراجع القيمة من الناحية املعلوماتية
  

رقميـة، إال أن    وامل  ح و حوامل ورقية تتأرجح بني   فهي  ملراجع املستخدمة يف البحث     اأما عن طبيعة    
معظمها رقمي، حصلنا عليه من شبكة اإلنترنت، سواء عن طريق مواقع الويب مبساعدة حمركات البحث، أو                

األطروحة جتربة فريدة من نوعها، بسـبب أن موضـوعها          هذه  عن طريق الربيد اإللكتروين، وبالنسبة يل تعد        
  ".اإلنترنت"ون إىل الشبكة الرقمية ومصادرها وحدود الدراسة وجمال تطبيِقها، مجيعهم يستند

  

                                                           
 mohamed.ali@gnet.tn :وميكن طلب الدراسة من صاحبها بواسطة الربيد اإللكتروين  - 1
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و  

 ستة أشهر بكلية االقتصاد مبعهد املؤسسات       06قمت بتربص ملدة     األطروحةلغرض إعداد هذه     :ة  ـاخلط -د
، حيث اطلعت هنـاك     )http://www.econ.unian.it/strutture/ieaei( بإيطاليا   (Ancona) الصناعية جبامعة أنكونا  

معاجلـة  ع املعلومات الكافية بــاشرنا      يوبعد جتم ات ذات العالقة باملوضوع،     على األحباث املتعلقة باملؤسس   
 وفقا للخطة املقترحة اليت مت تعديلها جزئيا، وقد لعبت املعلومات املستخلصة من االستبيان االفتراضي   ،املوضوع

ق من فرضيات   ، والتحق  يف حتديد معامل األطروحة    ساعدتدورا مهما يف الوصول وحتديد بعض التساؤالت اليت         
  ).يف بعض بنود اإلستبيان(النتائج احملصل عليها من القطر 

  
مخسـة  ، جزأنا البحث إىل     طروحةإنطالقا من املعلومات املتوفرة لدينـا وبناًء على طرح وأهداف األ         

حيث تطرقنـا    املتعلقة باملؤسسة واإلنترنت املـادة النظريةاستعراض على  ،األول منها فصل  ينصب ال : فصول  
 املبحث األول إىل تعريف املؤسسة من خالل العناصر املكونة هلا ولدورة استغالهلا، مث عرضنا الوظائف اليت                 يف

متكنها من تأدية دورها، ومن خالل هذه الوظائف سلطنا الضوء علـى إدارة املبيعـات وإدارة املخزونـات                  
 للمعلوماتية وعالقتها بإدارة األعمـال، مث       الرتباطها القوي بالتسويق ؛ ويف املبحث الثاين قدمنا مفهوما شامال         

دور املعلومات ونظم املعلومات يف املؤسسات ؛ واختتمنا هذا الفصل بتعريف الشبكات عمومـا والشـبكة                
  .خدماهتا، طرق الوصول ومستقبلها:  خصوصا "اإلنترنت"الدولية للمعلومات

  
 من خالل تناول املبحث األول لإلنترنت       تحليل اإلنترنت وإستراتيجية املؤسسة،   الثاين كٌرِّس ل  فصل  ال

كإبداع أو كتجديد تكنولوجي وأثره على إستراتيجية املؤسسة، فقد تتولد يف السوق إحتياجـات جديـدة،                
وجيب تلبيتها، وقد تتالشى بعض السلع واملنتجات لعدم اإلقبال عليها مما قد يتسبب يف تدنئة حصة املؤسسة يف                  

املؤسسة إتباع إستراتيجيات للتشخيص وتنمية السوق واملنتجات، وأن تعتين         السوق اجلديد، ولدى وجب على      
بدراسة السوق وعوامل املنافسة، اليت عوجلت يف املبحث الثاين، ويف املبحث الالحق تطرقنا إىل مفهوم التسويق                

ج والتوزيـع،   احلديث ومركباته، مث تعرضنا للمزيج التسويقي اإللكتروين ومركباته، وركزنا أكثر على التروي           
  .باعتبار أن اإلنترنت يساهم يف دفعهما وتطورمها

  
هيكلـة   يف احملـور األول  حللنا:   حماور رئيسية ثالثةيف، التجارة اإللكترونية تناولنا الفصل الثالثيف  

املنظمة ة و التجارة اإللكترونية، مفهومها، دوافعها، املسائل املتعلقة بإنشائها، متطلباهتا وعوائقها، عالقتها بالعومل          
، مث املزايا والعيوب، والتنبؤ مبستقبلها ؛ أما احملور الثاين فقد إشـتمل علـى تعريـف النقـود                   العاملية للتجارة 

احملور الثالث تناولنا فيه أنظمة الـدفع       اإللكترونية وأنواعها، وعرضنا فيه البطاقات املصرفية وأشهر مصدِّريها ؛          
لدفع واليت تعترب مرحلة ضرورية يف تدفق السلع واخلدمات من البـائع إىل             اإللكتروين املستخدمة يف التسديد وا    

  . املشتري



  

ز  

 مواقع الويب واحللول اليت ميكن اعتمادها يف البناء، وقد          اتأما الفصل الرابع فقد خصص إلستراتيجي       
 الشـبكة،    أو احلضـور يف    التواجد ة فبدأنا بإستراتيجي  ،ا هب دماتاخلتصريف   إخترنا مؤسسة خاصة لرفع قدرة    

ا، ال وسيَّما إذا كان املؤسسـة متتلـك عـدة           اخلدمات القابلة للعرض إفتراضي   /انتقاء املنتجات كيفية إثراء و  و
أصناف، فعنصر مالئمة العرض يعترب توفره ضروريا يف السلعة أو اخلدمة، وحناول أيضا تقدمي دواعي احلضـور           

 . بأسس بناء املواقع والوظائف املنوطة هباوتربيره، وما هي التكاليف املترتبة عليه، على أن تتبع
  

 املبحثاجلزائر، يف   يعتمد على دراسة حالة      تشخيصيقسم  ، وهو   يف الفصل اخلامس واألخري   عرضنا    
، وماذا أُعّد لذلك مـن       يف اجلزائر  اإلنترنتواقع  بتسليط الضوء على     منه حللنا شبكة املعلومات الدولية    األول  

جتـارة  ،  النظام البنكي وبطاقات املعامالت املاليـة     يلنا لشبكة املعلومات التجارية،     حتضريات، باإلضافة إىل حتل   
إىل عـرض    التطرق مَّ ؛ ويف املبحث املوايل تَ      لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة     امفاوضاهت و اجلزائر اخلارجية 

بحث األخري فاقتصر على معاجلة وحتليل      اإلستبيان اإللكتروين، من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية، أما امل         
  .نتائج اإلستبيان
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 يف عمليـة    ه، وكـذلك إسـتخدام    -مستضيف املوقـع   -فهو خمصص لتحميل امللفات إىل احلاسب املوزع        

  .التحديث
  


