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  بناء المواقعو ات الحضورإستراتيجي:  ولالمبحث األ
  
 

التجارة اإللكترونية على الوسائل والطرق املستخدمة يف التجارة التقليديـة، إال أن خصـائص              ترتكز  
طلـق  يرق واألسـاليب    ط طرق وأساليب مدروسة، هذه ال     استخدامه جعلت منه حامال مميزا، يتطلب       تإنترن

 القيام حبمالت توعية    عن طريق  الوسط   ونؤكد على ضرورة هتيئة    نذكر   بدايةكن   ل ،"إستراتيجية"عليها تسمية   
 جيب إعداد الـبىن     ،إعالمية يف خمتلف وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة من جهة، ومن جهة أخرى            

سامهة الدولة   وال بد أيضا من م     ،التحتية لإلتصاالت بالقدر الكايف الذي يضمن السرعة والدقة يف نقل البيانات          
 والتـرخيص  اإلنترنت بشبكة )points de connexion(يف تزويد وجتهيز الدور الثقافية والتربوية بنقاط إتصال 

 وتشـجيع   ،)providers (اإلنترنتمرين بإسترياد تكنولوجيا اإلتصال لفتح املزيد من موزعي خدمات          ثللمست
لو عن طريق الشراكة األجنبية، ليس هذا فحسب بل         لمنافسة و ل جوخللق  ) cybercafé (إنترنتإنتشار مقاهي   

  .اخلارجياألهم مع هذا هو إعداد وتكييف القوانني الالزمة للتبادل التجاري واملايل على الصعيد الداخلي و
  

 تشـرف علـى إدارة      ؤسسـة  فامل ،إن بناء أية إستراتيجية يعتمد على حتديد وإنتقاء النشاط مث تطبيقه          
اخلدمات دفعة واحدة عند بداية إنطالق      ودمات وليس بإمكاهنا إظهار هذه املنتجات       اخل و جمموعة من املنتجات  

وتكون ملزمة بإنتقـاء املنتجـات      ،  اخلدماتونتجات  املموقعها يف الشبكة تفاديا لعدم قدرهتا على ترويج كل          
وتصعب أمثليتـها،   فعملية الفرز أو اإلنتقاء ليست سهلة        اخلدمات األكثر تكيفا ومالئمة للتسوق يف الشبكة،      و

أو  ويبقى جناح املنتج     ، ذات املنتج أو اخلدمة األحادية، فتستثىن من مشكل اإلنتقاء         املؤسساتأما بالنسبة لتلك    
 باإلضافة إىل أمهيته    ، وعلى إجراءات احلصول عليه    ،اخلدمة على الشبكة يعتمد على مدى توفر املعلومات حوله        

  .]SCHWARTZ E.I., 1997[للزبون 
  
 حينئـذ ميكـن     ،ما أن يكون املنتج ثري باملعلومات املبينة له وخلصائصه        إ ، واضح schwartzل   حتلي 

 حينها لن يكون قابال للتسويق إال بعـد إثرائـه باملعلومـات             ،تسويقه على الشبكة، وإما أن يكون غري ذلك       
نيـا يوضـح فيـه     شكال بيا [ARNAUD D., 1998]ولو باحلصول عليها من خالل الشبكة، وقد قدم الالزمة، 
  : اخلدمات املالئمة للشبكة واملنتجات 
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  وضعية املنتجات املالئمة وغري املالئمة للشبكة -1.4الشكل 
  بتصرف،  [ARNAUD D., 1998]: املنبع 

  
إنطالقا من هذا الشكل البياين فإنه ميكن وضع منتجات غري ثرية باملعلومات، وعن طريـق الشـبكة                 

 ميكـن  ،)Livre d'or،  الربيد اإللكتروين، الكتاب الـذهيب  Newsقوائم األخبار :  املتاحة اإلنترنت خدمات(
 ،جذب إهتمام الزبائن املتصـفحني    وميكن   ، باملعلومات اتدماخلأو   اتنتجامل يف عملية إثراء     ااإلستعانة خبدماهت 

ـ     وإدخال املزيد من التحسينات    ،أرائهمبللمسامهة يف اإلثراء واألخذ       اتاخلـدم أو   ات الكفيلة مبالئمة املنتج
قلل ت ةفوضيالعرض  الطريقة  ف ، أن هتيكل املعلومات بشكل مقبول     ؤسسةجيب على امل  للتسويق على الشبكة، و   

  .من إهتمام الزبائن باملنتج أو اخلدمة
  

 متتلك قاعدة معطيات هامة ومعتربة حول الكتب الـيت تسـوقها،            Amazon.comاملكتبة اإللكترونية   
 ، هذه املعلومات تعترب وسيلة منافسة هامة يف السوق اإللكترونيـة          ،ميت بفضل إقتراحات الزبائن وإنتقاداهتم    ُن

 
     منتجات وخدمات             منتجات وخدمات

  الئمة للشبكة               غري مالئمة للشبكة     م
  
  
  

     منتجات وخدمات             منتجات وخدمات
     غري مالئمة للشبكة            غري مالئمة للشبكة

              قوي                          ضعيف
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          احلث على اإلثراء باملعلومات
           ترويج املنتجات أو اخلدمات
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 الكتب واجلرائد واجملالت، الربامج     :عموما املنتجات األكثر مالئمة للشبكة هي     ووأداة ترويج يف نفس الوقت،      
  .[GOLDMAN S. , 1997] قطوعات الغنائية واملوسيقيةاملعلوماتية، املعدات املكتبية، التجهيزات اإللكترونية وامل

  
  

  : إستراتيجيات مواقع احلضور يف الشبكة -1
  

 HOFFMANمن بني اإلستراتيجيات الرائدة واملعروفة اليت يؤخذ هبا للتواجد يف الشبكة، إسـتراتيجية              
  .LEVIN و إستراتيجية HOوإستراتيجية 

  
  : HOFFMANإستراتيجية  -أ

  
من األوائل الذين إهتموا بإستخدام  Thomas Novak و , Donna Hoffman   Patrali chatterjeeيعترب      

  :  [HOFFMAN D.L. et AL., 1996]  يف التسويق وقد حصروا التواجد يف الشبكة يف املواقع التاليةاإلنترنتشبكة 
  

  .الت اإلفتراضية أين ميكن طلب منتجات إنطالقا من قوائم إلكترونيةاحمل .1
ملراكز التجارية اإلفتراضية املمثلة يف حمل إفتراضي متعدد األنشطة التجارية أو بصفة أخرى موقع ويب          ا .2

  .جيمع عدة حمالت إفتراضية تشترك فيما بينها بنظام بيع واحد و فوترة موحدة
  

  :و يتم الترويج للحضور يف الشبكة عن طريق 
  

عـن املنتجـات يف الشـوارع       ) تحركاملغري   (املنشورات الستاتيكية اليت تستعمل لإلشهار الساكن      .1
  .األماكن العموميةو

 حيث أن هدفها األول هو بيـع        ،)الراديو، التلفزة، الصحافة  (اجملالت الصادرة عن مؤسسات إعالمية       .2
  .املعلومات واإلشهار كجزء من خطة التمويل

   .مواقع الربط اليت تعترب كوسيلة جذب حلركة الزوار حنو موقع جتاري .3
  اليت من خالهلا ميكن للزائر البحث عـن معلومـة أو           ، البحث املتكونة من قاعدة معطيات     حمركات .4

  . معينةخدمةأو منتج البحث عن
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  :   LEVINإستراتيجية  -ب
  

 تلك املواقـع املخصصـة   ، عناملؤسسات مفادها عزل مواقع ، إستراتيجية ذات قطبني Levinعرض
ن هلا حتما معلومات تبادهلـا مـع        أل ، على األقل موقع   تلك مت  كل مؤسسة البد هلا أن     ه، فحسب رأي  للتسويق

 أن جتذب له الزبـائن      ؤسسةحميطها وشركائها اإلقتصاديني، فاحلضور املوجه حنو التسويق هو الذي حتاول امل          
  .[DEIGHTON J., 1996]خدماهتا أو هتيئهم لذلك مستقبالأو بغرض دفعهم إىل شراء منتجاهتا 

  
   :HOإستراتيجية  -ج
  

كون م يف التسويق عن طريق عينة اإلنترنت الستخداممية ي بدراسة تقيJames K. HO قام 1996 سنة           
 تشكل إستراتيجية ،[Ho J.K., 1996]  أهداف جتارية) 03( فتوصل إىل حتديد ثالثة ، موقع ويب جتاري1000من 

  :  فرق بني املواقع املخصصة لـ وعلى أساسها ،للتواجد يف الشبكة وهي الترويج، التموين والتطور
  

  .اخلدماتأو نشر املعلومات حول املنتجات ل: الترويج  .1
  .املنتجات من خالل الشبكةأو لبيع اخلدمات : العمليات التجارية  .2
  .لتزويد املتصفح مبعلومات غري جتارية: اإلعالم  .3

  
وأن إسـتغالل الشـبكة      ، يف تقريره أن اإلستخدام التجاري للويب يعتمد على الترويج         HOوقد بني   

  .للعمليات التجارية إلزال غري نامي
  

 يالحظ أهنا تتفق حول اهلدف من إقامـة موقـع ويـب وأن              ،إذن املتمعن يف اإلستراتيجيات الثالث    
 إال أن حمتـوى     ،Hoffman كما ذكر ذلـك      ، هو الترويج املتعدد   تنترناإليلة الوحيدة لدفع التسويق عرب      الوس

 فاملواقع اليت تنشر معلومات     ،تخدمة به تلعب دورا أساسيا يف الترويج وجذب املتصفحني        املوقع والتقنيات املس  
 ختتلف عن تلك اليت تنشر معلومات ديناميكية ترتكز فيها          ، البسيطة HTMLستاتيكية بواسطة لغة النص الفائق      

  .ر جيدد يف كل عملية حتديث للصفحة حيث أن حمتوى اإلشها،على قواعد معطيات
  
  

 Pigneur et Bloch [PIGNEUR Y. et BLOCH M., 1997]ه د دواعي التواجد يف الشبكة فقـد ر ة إىلبالنسب
  :  أهداف رئيسية هي ثالثةإىل 
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 مما قد يرفع من حصة الربح ويقلل تكلفة إقتناء          ،تقليل التكاليف، تكاليف الترويج والدعاية واإلعالن      .1
 خصوصا عنـد    ،)لفارق يف خدمة ما بعد البيع     على أساس إعادة ا   (اخلدمات للمستهلك   أو  املنتجات  
  .وساطةحالة ال

 من التسويق أكثر باإلستناد على أراء الزبـائن         ؤسسةاخلدمات لتتمكن امل  أو  الرفع من جودة املنتجات      .2
  .إنتقاداهتمو

 أو عن طريق كسب حصة      ،زيادة حجم رقم األعمال عن طريق التوسع للحصول على أسواق جديدة           .3
  .رب عن ذلك بزيادة القيمة املضافة نتيجة املنافسة ونعائم،لقجديدة يف السوق ا

  
  
  :تكلفة إستراتيجية التواجد  -2
  

 يترتب عليه نفقات إضافية جيـب       ،إستثمارياصائبا و  بالدخول إىل الشبكة يعترب قرارا       ؤسسةإن قرار امل  
 وحيدد أيضا   ، حتدد سلفا  بد أن ، هذه النفقات ال    على أساس أهنا سوف حتقق دخال بعديا       ، حتملها ؤسسةعلى امل 

 ة، تكلف  املمثل يف النتائج، فتكاليف احلضور تضم العتاد والتجهيزات الالزمة لإلتصال والربامج           ،عائدها املتوقع 
حجز املوقع، تكلفة تسجيل النطاق، اليد العاملة املؤهلة لإلشراف علـى إدارة املوقـع، خـدمات مكملـة                  

، ضافة إىل تكاليف مالئمة التنظيم القائم للوضـع اجلديـد          باإل ،)كخدمات مد خطوط اإلتصال والتنصيب    (
  . من التحديث إىل الصيانة،م الشبكةاتكوين خلية أو مصلحة تعهد إليها مهب

  
فالتواجد يف الشبكة وجناحه مرهون باإلستثمارات املسخرة له ماديا وبشريا، وتكون النتائج على قدر              

طلبـات  ال بقصد إرضاء وسـد      ، أهدافها حمددة  ،اعد مدروسة م على أسس وقو   وقهذا اإلستثمار ي   ،اإلستثمار
إن تواجدها ، ف Internet اليت متتلك شبكات داخليةمؤسساتوعموما بالنسبة لل ؛ واإلحتاجات الكامنة للزبائن

 فاستخدام هـذا اإلبـداع      ، ويرفع من قدرهتا التنافسية يف السوق      ، ويقلل من تكاليفها   ،سوف حيقق هلا دخال   
 فعـوض إنتقـال     ، ويقلل من تكاليف اإلستخدام    ، سوف خيفف عليها الضغط    ، قطاع البنوك  التكنولوجي يف 

 ميكن له أن يقوم بذلك مـن خـالل شـبكة            ،الزبون إىل البنك لإلطالع على رصيده البنكي أو يطلبه هاتفيا         
  . Extranet وهنا نكون أمام اإلكسترنات الومهية 105اإلنترنت

  

                                                 
  ).http://ccp.postelecom.dz(نية اإلطالع على األرصدة اخلاصة عن طريق اإلنترنت ، مكنت حاملي دفتر شيكاهتا من إمكاPTT إدارة الربيد واملواصالت - 105
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 ألن التكنولوجيـا ذات     ،ناء التكنولوجيا العفوي أو املبالغ فيـه       أن حتذر من إقت    املؤسساتلكن على   
 إن كان اإلستثمار مدروسا ويف حمله، وحد سليب إن كان عكـس             ، حد إجيايب يزيد من فرص الرحبية      ،حدين
كنفقـات الصـيانة ونفقـات التسـيري        ( عنها    سوف تتحمل نفقات إضافية هي يف غىنً       ؤسسة ألن امل  ،ذلك

 يف إستراتيجية تواجد بسيطة حسب طاقتـها، تسـتمر يف إسـتراتيجية             ؤسسةتستمر امل  فعوض أن    ،)واإلدارة
حجم ويض  ق وقد يؤدي هبا ت    ، يف حني أن العائد املنتظر هو نفسه أو أقل         ، كرمز دعاية وإفتخار   ،حضور مكلفة 

  . بسبب اإلفراط يف اإلستثمارا،أعماهلرقم 
  

ة موقع ويب بسيط وموقع ويب حمترف إعتمدنا يف         اجلدول أدناه يعطي لنا حملة عن اإلستثمارات إلقام       
، ويف احلقيقة التجربة مقتبسة     دى سنتني يف بناء وصيانة املواقع     ها على م  اضنخكوينه على التجربة البسيطة اليت      ت

  :من الواقع 
  

 : هو ،موقع الويب البسيط الذي إقتبسنا منه التجربة -
http://www.algeria-guide.com   وإستمر يف العمـل      وإجنازه قمنا بتصميمه ، الذي ،

 ،2001 لغاية سـنة  1998ملدة ثالث سنوات تقريبا، من الفترة املمتدة إبتداءا من سنة   
، وقد مت إغالقـه     إستخدمناه إلجناز هذا البحث، وقد ختلينا عنه بعدما أتتمنا اإلجناز         

، وميكن اإلطالع على نسخة من املوقع مـن         2001ديسمرب من سنة    رمسيا يف شهر    
  /http://www.ouargla-univ.dz/bekhti/ag :  العنوانخالل

  
 :موقع الويب احملترف الذي إقتبسنا منه التجربة أيضا، هو  -

http://www.ouargla-univ.dz        ،الذي قمنا بتصميمه وإجنازه، لفائدة جامعة ورقـلة ،
،  األوىل ، حيث أشرفنا عليه منذ إنطالقته     ال يزال يشتغل حلد الساعة    منذ سنتني وهو    

  . والشبكات يف إدارة املواقع106وهذا ما مكننا من احلصول على دورات تدريبية
  

باإلضافة إىل التجربة اليت خضناها من خالل تدريس مقاييس املعلوماتية املتعلقة            -
  . اجلديدةبأنظمة املعلومات وطرق وتقنيات اإلتصال

  

                                                 
106 -  Formation de formateurs aux  technologies de l’information 
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  وقع الويب احملترفاإلستثمار ملوصف   وقع الويب البسيطاإلستثمار ملوصف   اإلستثمار
  حاسوب لإلتصال والتحديث  -  :املعدات 

  ) Onduleur(مموج كهربائي  -
 Modem حمول -
  RTC خط هاتفي -
  Outils de sauvegarde وسائل حفظ -
  Scanner ماسح -
  .Appareil photo Num  آلة تصوير رقمية -
  

   ذو طاقة مقبولة Web  موزع حاسوب -
    Messagerie موزع للتراسل حاسوب-
  ) Onduleur(مموج كهربائي  -
 Routeur  جهاز موجه-
  Modem convertisseur  حمول-
  LSخط متخصص  -
  Hub جهاز ربط شبكي -
 Câbles RG45أسالك توصيل  -
 Connecteurs RJ45موصِّالت  -
      Goulotte قناة وصل -
  Outils de sauvegarde وسائل حفظ -
 Scanner ماسح -
   .Appareil photo Num قمية  آلة تصوير ر-

 Navigateurالحة مبرنامج  -  :الربامج 
 HTMLبرنامج توليد صفحات  -

  برنامج معاجلة الصور البيانية  -
   لتحديث املوقعFTPحتميل برنامج  -

  Serveur Web  موزع ويببرنامج -
   Navigateurالحة مبرنامج  -
 HTML  صفحاتبرنامج توليد -
  لصور البيانية برنامج ملعاجلة ا -
  عطيات امل برنامج إلدارة قواعد -
  )185أنظر ص(برنامج إلدارة حمل إفتراضي  -
  برامج أخرى حسب الضرورة -

  ISP لدى موزع اإلنترنتإشتراك خبدمات  -  :اخلدمات 
  )com.(تسجيل النطاق  -
  تأجري حيز لدى مستضيف مواقع  -
  اإلعالن عن املوقع بشىت الوسائل -
  

   ISP لدى اإلنترنتسنوي خبدمات إشتراك  -
  LS لكراء PTTإشتراك سنوي لدى الربيد  -
  )com.(تسجيل النطاق  -
  اإلعالن عن موقع بشىت الوسائل  -
اخلدمات الالزمة لتشغيل العمليات املاليـة       -
  .التجاريةو

  :اإلدارة 
  

  وقعاليد العاملة املؤهلة إلدارة امل -  اليد العاملة املؤهلة إلدارة املوقع -

 نظــرا بدقــة،يســتحيل حتديــد التكلفة -  :التكلفة 
 والتطــور املــذهل ، األســعارالخــتالف
ـ تشكل عام   ب و ،للمعلوماتية  ال املوقـع    ةكلف

 يون دينار  مل تفوق بشكل من األشكال نصف    
  .جزائري

 الختالف نظرا    بدقة، يستحيل حتديد التكلفة   -
 شكلب و ، والتطور املذهل للمعلوماتية   ،األسعار
 قـد   نريعدة ماليني من الدنا   لف املوقع   عام يك 

  . دينار جزائري ونصفتصل أو تفوق مليون

  إستثمارات املخصصة إلقامة موقع ويب -1.4اجلدول 
  من إعداد الباحث: املصدر 
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  :أسس بناء املواقع التجارية  -3
  

 بـد وأن     هناك مجلة من األساسيات اليت ال      ،ؤسسةاملأو خدمات   لبناء موقع جتاري لتسويق منتجات      
  :اآليت ذكرها يف تتحصل على نتائج إجيابية، هذه األساسيات نأن  إذا أرادت ،تلتزم هبا املواقع

  
 وإن أمكن عرضها عـن طريـق        ، نصا وصورة  ،جيب أن تكون املعلومات حول املنتج بالقدر الكايف        .1

مـل  عا تعـد  ات أو اخلدمات  ، ألن املعلومات حول املنتج    ات أخرى مقاطع الفيديو أو بإستعمال تقني    
 . وحمفز يف نفس الوقت للزبون على إختاذ قرار الشراء، نفس القطاعمؤسساتمنافسة بني 

  
 للزبون، ألن املستهلك حمروم من      مالءمتهاضمان إعادة السلعة لتغيريها أو تسديد مبلغها يف حالة عدم            .2

 .ر فكسب ثقة املستهلك هو رأس مال املستثم،ملس السلع املادية عن قرب يف الشبكة
  

 تاملشـتريا تسهيل إجراءات عملية إنتقاء السلع، واملرونة يف التعديل أو اإللغاء واإلطالع على حجم               .3
 . وأن تكون اإلجراءات موضحة،وقيمتها حلضيا

  
وترك (ة اإلئتمانية   ق بالتسديد اآلمن بواسطة البطا    ءا وترك حرية اإلختيار للزبون، بد     ، الدفع طرقتعدد   .4

عترب التسديد  يو ، إما عرب الشبكة أو اهلاتف أو الفاكس       ،رسال معلومات بطاقته  احلرية للزبون أيضا يف إ    
 مث التسديد عن طريق الصك البنكي أو الربيـدي أو التحويـل             ،)بالبطاقة اإلئتمانية األبسط واألسرع   

 . وصوال إىل الدفع باحلاضر عند إستخدام طرق التوزيع التقليدية،البنكي
  

 وكذلك النفقـات    ،متسليدة ال مة البيع أن تبني طرق التسليم والتوزيع و        عملي د عن ؤسسةيتعني على امل   .5
ها التنافسية يف   معت حفاظا على ص   ، السلع يف الوقت املناسب    إيصال وأن حترص على     ،املترتبة على ذلك  

املطلوب ف ،)سلع وخدمات رقمية  (السوق، أما إذا كانت املنتجات أو اخلدمات قابلة للتسليم الفوري           
، 107تأكيده وهناك من يسلمها فور تقدمي طلب شراء على اخلط و          ،ر إنتهاء عملية التسديد   تسليمها فو 

 إىل املشتري قسيمة التسليم والتوزيع عن طريق الربيـد اإللكتـروين            ؤسسةومن الصواب أن ترسل امل    
 .إرسال الفاتورة النهائية عن طريق الربيد التقليدي املألوفو

  
  

                                                 
107 - www.ovh.net ا تذكر ه بعد، يوما للتسديد21ة هل مل للزبون على اخلط بريد اإللكتروين تبني فيه كيفية إستغالل املوقع و تعطى لهسترلويب  مواقع االيت تستضيف

  . اخلدمةتوقيف مرات متتالية على فترات متباعدة، إما التسديد أو ثالثةالزبون 
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 ،اخلدمات ألولئك الزبائن الذين يرغبون يف ذلـك دوريـا         وات  تجنإرسال نشرات إعالمية حول امل     .6
 اليت عموما ،)FAQ : Foire Aux Questions(إضافة لفتح صفحة ويب خاصة تضم األسئلة و األجوبة 

 اإلفتراضية من تعمد إىل إقامة جمموعة نقاش  مبوقعها          املؤسسات وهناك من    زائرين،تطرح من قبل ال    ما
 املؤسسـات  و هناك من     ، ويف ذات الوقت يعد أداة ترويج      ،خدماهتاونتجاهتا  مسني  لتستفيد منه يف حت   

م، وقد ُتحاورهم كتابيا عن      لترد على إستفساراهت   ، هاتفيا مهباملؤسسة  من تتيح لزبائنها إمكانية إتصال      
 ألن ذلك يؤدي هبـا      ،زبائنهاإستفسارات   ، ولتحذر املؤسسة من عدم الرد على      Chat  الدردشة طريق
  .، وبالتايل فقد حصتها يف السوقان قسم من الزبائنإىل فقد

 
 يف تلبية خدمة ما بعد      ؤسسةاملجناح  بعد البيع لزبائنها، فبقدر       التسويقية ضمان خدمة ما    ؤسسةعلى امل  .7

) www.hp.com( وضعت لزبائنها يف موقعهـا       HPشركة  ف ، بقدر كسبها املزيد من ثقة زبائنها      ،البيع
 احملدثة اخلاصة  Pilotes بتحميل الربامج،املتصفح/ يستطيع من خالهلا الزبون،خدمة إضافية ما بعد البيع

 . املعلوماتيةمؤسسات وحيذو حذوها الكثري من ،مبنتجاهتا
  

 كأسـلوب مـن أسـاليب       ،ذب الزبـائن حنـو املوقـع      جلترغيب  الإستخدام طريقة   على املؤسسة    .8
 Auchanمتـاجر   أحـد    ف ،ياتكمنح هدايا أو ختفيض نسبة معينـة مـن إمجـايل املشـر            ،الترويج

)www.auchanancona.it (      باإلضافة إىل تنقيط كل     ،ختفض ملنخرطيها نسبة معينة من بعض املنتجات 
، وفقـا لعـدد      على أساس أن متنح له هدايا يف آخر السنة املالية          ،عملية شراء قام هبا الزبون املنخرط     

 .النقاط اليت حبوزته
  

إن رغب يف   (حلفظ معلومات املستهلك عند قيامه بعملية شراء        إلقامة قاعدة معطيات    املؤسسة  سعي   .9
 يكفـي أن    ، فعوض أن يدخل الزبون املعلومات الشخصية اخلاصة به عند كل عملية شـراء             ،)ذلك

يلها إن  عد وله اخليار يف إبقائها أو ت      ،يدخل فقط رقمه التعريفي، فتعرض له مجيع املعلومات الشخصية        
ظام سوف يساعد الزبون على التسوق وإمتام إجراءات الشراء يف فترة            وهذا الن  ،كانت هناك تعديالت  

عد  أن تستغل قاعدة املعطيات ملعرفة طبائع وعادات الزبائن اليت من خالهلا تُ            ؤسسةوجيزة، وبإمكان امل  
 .االستهالكيةنتجات وفقا مليوهلم نشرات إعالمية عن امل

  
هو موجود من نظـام       يتطلب دجمه مع ما    ،سسةؤ يف امل  اإلنترنت إستراتيجية إلستخدام    اقتراحإن  

 ذيطها ال ا وطبيعة نش  ؤسسة وتتعلق حبجم امل   ، معقدة نوعا ما   اإلنترنتمعلومايت، وبالتايل فطريقة إستخدام     
 بل  ،، والتعقيد ال يتعلق فقط بصفحات الويب أو مبحتواها        اإلنترنت من خالل شبكة     ه وتنميت هتريد تسويق 
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 أو موقع تسويقي جترى من خالله عمليـات         ،هل هو موقع معلومات للترويج    بطبيعة املوقع،   أيضا  يتعلق  
 DAVID KOSIUR فـاملؤلف  ، إن وجد هبـا املؤسسات بنظام معلومات ه والذي قد يتطلب ربط،جتارية

  :  وحصرها يف ،[KOSIUR D., 1997]ؤسسة طرف املمن اإلنترنت الستخدامإقترح أربعة مراحل إستراتيجية 
  

  .ؤسسةباملعلومات و اإلشهار للتعريف بامليتعلق : النشر  .1
  .ليات التسجيل اخلاصة بطلب املنتج وكذلك عم،تشمل ملئ اإلستمارات خطيا: التفاعلية  .2
  .ايلختص الدفع والتسديد امل: حويالت الت .3
 .اخلدمة للزبون/تدفق املنتج التنفيذ والتسوية،ختص : اإلجراءات  .4
  
  :  أدناه و ميكن تصور هذا بيانيا يف الشكل     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   KOSIUR لـاإلنترنتمراحل إستراتيجية إستخدام  -2.4كل شال
  بتصرف - [KOSIUR D., 1997]: صدر امل

  
 مبعىن أن عنصـر الـزمن       ، مرحلة الحقة  حنو يزداد كلما إجتهنا     ،اإلنترنتنالحظ أن تعقيد إستخدام     

 إسـتراتيجية  لتبلغ املرحلة األخـرية مـن        سسةؤجيرب امل  حيرك و  ،يساهم يف التعقيد من جهة، ومن جهة أخرى       
 أو خـدمات  (ؤسسةاملنشاط  ترتبط بطبيعة  ؛ نستنتج من هذا أن مراحل تطبيق إستراتيجية اإلنترنت، اإلنترنت
  .اجلدول التايل يبني ذلك و،)و كبريةأصغرية ، متوسطة  : مؤسسات(  وحجمها ،)منتجات

 املراحل 

3 

2 

1 

4

 اإلشهار -
النشر  املعلومات   -

التحويالت

 التنفيذ والتسوية- اإلجراءات
 ةدماخل/جتنتدفق امل-

  الدفع -
  التسديد  -

 عمليات التسجيل   -
  ملئ اإلستمارات   -

 الزمن  

التفاعل 
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  لغة البناءنوعية صفحات الربط   نوعية حاسب الربط  ؤسسةطبيعة امل املرحلة
  HTML  ستاتيكية  -حاسب لتحديث املوقع   صغرية  1

  حاسب موزع ويب   متوسطة  2
   ةستاتيكي -
  شبه ديناميكية  -
  ديناميكية  -

HTML    
JAVA    

ASP, PHP 

  حاسب موزع ويب  كبرية 4 و3
مرتبط بنظام املعلومات 

   ةستاتيكي -
  شبه ديناميكية  -
  ديناميكية  -

HTML    
JAVA    

ASP, PHP 

  
  إنترنت حتليل إستراتيجية  -2.4 دولاجل

  ن إعداد الباحثم : صدرامل
  

  :  يتطلب احملاور التالية ،إن كل مرحلة تعد يف حد ذاهتا مشروعا قائما بذاته
  

إعداد تصور للموقع املزمـع      يتم   ، ودراسة وثائقها  ؤسسةباإلعتماد على دراسة املوجود بامل    : التصميم   -
 .ؤهإنشا

  
 .، أي الشروع يف عملية البناءالقيام بتحقيق الدراسة التصويرية واقعيا عن طريق الربجمة: اإلجناز  -
  
 بإجراء جتارب بيضاء إلختباره وتصحيح اإلخـتالالت إن         ،خيص إستغالل املشروع شبكيا   : التشغيل   -

 .وجدت أو إجراء تعديالت إضافية
  

 إىل ؤسسـة املإلنترنت، حيث تلجأ اكة باخل وخارج شوهو إشهار املوقع والتحسيس به د    : التعريف   -
 الوسـائل   شـىت ب هعنبغرض اإلعالن   رية اخلاصة باملوقع اجلديد،      واإلشها ،ن الشرائط اإلعالنية  يتكو

  ).قع اإلشهاريةاالتعريف به يف حمركات البحث واملو( احلديثةاإلعالمية التقليدية و
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  ستراتيجية بناء موقع ويبإلتصور-3.4كلشال
 من إعداد الباحث:املصدر

بداية املشروع

املوقع موجود
 نعم

 تنفيذ وجتربة املوقع

اإلختالل

دراسة املوجود والوثائق

 دراسة التصوريةال

 الربجمة

  تصحيح أو تعديل
  اإلختالل

نعم

 التعريف

ال

 التصميم

 اإلجناز

 التشغيل

 . اللوحات اإلشهارية-/ اإلعالنات-
 . البحث الترقية عن طريق حمركات-

هناية
 املشروع

 ال
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  : عموما يف النجاح  وينحصر ،مؤسسة مبا حيققه من نتائج لل،جناح املوقعتقاس أمهية و
  

  .الترويج، كدليل على جناح )اإلحصائيات(عدد زوار املوقع  -
  . التسويق، كدليل على جناحالعمليات التجارية املربمة من خالل املوقع -

  
،  من ناحية التنظيم   ،علومايتنعطي إهتماما حتليليا للجانب امل    سوف لن     ويب، أثناء اإلعداد لبناء موقع   

 حماولني مالئمة   ، طبقا لطبيعتها ونشاطها   ،ؤسسة على امل  اإلنترنت كيفية إسقاط إستراتيجية      :يهمنا هو  بقدر ما 
الشبكة أصـبح   يف   بغرض التسويق أو النشاط من خالل الويب، فاحلضور          ،وضعها احلايل للتواجد يف الشبكة    

، حصص جديدة يف السوق   أخرى احلصول على    ، ومن جهة    من جهة   وحتمي ملسايرة التطور التقين    ،ضروري
نا مؤسسات فأما أن تشارك ،)Autoroute de l'information(ة املعلومات دو يعد هذا احلضور مبثابة اإلستعداد جلا

  .تندثر أو حتجم و،وتزدهر
  
  

  : قع الويب اوظائف مو -4
  

 رادة وليـد إ   ،املؤسسات أصبح إكتساب موقع الويب يف بعض        ،يف ظل التغريات التكنولوجية والتقنية    
ـ  لوظائفه وفعاليته، فالويب التجاري والتسويقي وظائفه      ، دون وعي منه   ، يف الظهور والفخر   تهرغب و ،املسري ا م

ـ        ، وفقا للنشاط وأمهية املوقع    ، عند إختاذ قرار اإلنشاء    ،حمددة بدقة  ة أو  ي وأغلب املواقع متر من وظيفـة تأسيس
ن الوظائف األساسية للويب عادة مـا  األمر، أحقيقة و ،)Vente en ligne( العرض إىل البيع على اخلط وظيفة

الوظائف  ؛   مل على عدة وظائف مرة واحدة     ت وهناك بعض املواقع تش    ،لة لبعضها البعض  تكون مرتبطة أو مكمِّ   
  :األساسية للويب هي 

  
  الوظيفة التأسيسية    -1.4
 اخلدمات /وظيفة عرض املنتجات   -2.4
  ظيفة التحويالت و   -3.4
  وظيفة تكوين القيمة اإلضافية    -4.4
  وظيفة دعم الزبون    -5.4

  

  وظيفة تقليص التكاليف    -6.4  
  وظيفة اإلنفتاح الدويل    -7.4
  وظيفة مجع املعلومات    -8.4
  وظيفة تكوين الدخول اإلشهارية    -9.4

 ةوظيفة العالمة التجاري -10.4
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 ،ؤسسةتعلقة باإلتصال وتقدمي امل    وامل ، هي الوظيفة األوىل املرتبطة بالويب     :الوظيفة التأسيسية    -1.4
 هو إشـعار احملـيط      ، واهلدف من ذلك   ،اخلدمات/والتعريف بأنشطتها أكثر مما هو خمصص لترويج املنتجات       

، البـاحثني عـن    ني، املستثمرين، الباحثني، الطلبة املتربص    ون، املورد  الشركاء يف القطاع   ،) فقط وليس الزبائن (
 أو أن تكون جزء من موقع ويـب         ،كن أن خيصص هلا موقع ويب خاص      الوظيفة التأسيسية مي   .اخل…،العمل

 ، http://www.auchan.comالشهرية متارس وظيفتها التأسيسية من خالل املوقع         Auchanأكثر مشوال، فمتاجر    
 متـارس  HP فحني أن شـركة  ،…، www.auchanancona.itأو  www.auchan.fr والبيع متارسه من خالل 

من بني جماالت تطبيق     ؛   )www.hp.com( وعرض منتجاهتا وخدماهتا من خالل نفس املوقع         الوظيفة التأسيسية 
  : هذه الوظيفة جند 

 ؤسسةملا وصف مكان تواجد     ،قطاع النشاط، وصف الصناعة   يشمل وصف   و،  ؤسسةعرض نشاط امل    - أ
  .ؤسسةصف تنظيم املو و،ومتركزها جغرافيا

  .ق إتاحة تقارير سنوية عن أنشطتهاستثمار عن طريعرض معلومات مالية للمستثمرين الراغبني يف اإل  - ب
 مما ميكنها من حسـن معاجلـة        ،رها لزائريها وف أن ت  مؤسسة، املمكن لل  اتالتوظيف/عرض التربصات   - ت

  .بصات وخيفض عليها نفقات اإلدخالطلبات التوظيف والتر
ـ  حيث ،ؤسسةقسم البالغات الصحفية، املخصص للصحفيني لإلستعانة به يف حترير مقال عن امل            - ث وفر ي

 وهناك بعض املواقع اليت تـوفر       ،الصور واملعطيات اإلحصائية واألحداث اهلامة كمواد خامة للصحافة       
 مباشرة مع حلقة    موصولة webcams يوفر كامريات ويب      ما  ومنها ،يف هذا القسم قوائم نشر صحفية     

  .رير صوتية أو متحركةاقتتقدم ما  وأخرى منها ،اإلنتاج
  

 اللغـة األم  (ذا جيب أن تكون مزدوجة اللغة على األقـل          هل و إعالمي،سيسية هلا طابع    إذن املواقع التأ  
تلعب دورا هاما يف توسيع قاعدة الزبائن عند طريق إظهار           املواقع التأسيسية     ألن ،)للغة اإلجنليزية باإلضافة إىل ا  

مامية هلا أو حملالهتـا أو       كالواجهة األ  ؤسسةفضل إدماج بعض الصور اخلاصة بامل     ي، و مؤسسةالوجه احلقيقي لل  
  .لبعض منجزاهتا

  
 ااخلدمات يف الوقت احلايل هي األكثر تواجـد و إن وظيفة عرض :اخلدمات  ووظيفة عرض املنتجات  _ 2.4

 ذلـك أن    ، ويرجع هلا الفضل يف التسويق اإللكتروين      ، وهي تسبق مرحلة البيع على اخلط      ،يف املواقع التجارية  
 لإلطالع  ،خدمة معينة أو   للبحث عن منتج     ،اخلدماتوىل مواقع عرض املنتجات     املتصفحني كثريا ما يلجأون إ    

اإلفتراضية للبحث عن   ) bn( بغرض الشراء أو بغرض مقارنة األسعار فقد تزور مكتبة           ،سعرال و صائصاخلعلى  
يل بالتـا  و ، أو من مكتبة أخرى    ، دون أن تشتريه بغرض الشراء الالحق من املوقع        ،كتاب معني لتطبع خالصته   

 يف التجارة ما بني      تساهم يف تنوير الزبائن، وحتفزهم على الشراء، هذه الوظيفة تظهر أمهيتها           فإن هذه الوظيفة  
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 زيادة على كون عمليات الشـراء     ، أكثر منه عند األفراد    ؤسسة ألن وقت اإلتصال بالشبكة عند امل      ،املؤسسات
املعنية، لكن هذه الوظيفة تتطلـب تزويـد         وتتم مبجرد إصدار طلبية من طرف        ، غري معقدة  املؤسساتلدى  
  . ألن العرض هو مبثابة إشهار وترويج،اخلدمة مبعلومات دقيقة/املنتج

  
اخلـدمات دون اإلهتمـام      و ى هذه الوظيفة بالبيع على اخلط ملختلف املنتجات       عَن تُ :وظيفة التحويل    -3.4

ل هلا أمهية نسبية حسب األهداف املسطرة       وهي ناتج وظيفة العرض، وظيفة التحوي      ،بطريقة التسديد املستخدمة  
  :  واملمكن حصرها يف ؤسسةمن طرف امل

  
 دون احلاجة إىل نشر قوائم البيـع        ،إن إنشاء موقع ويب هو مبثابة وسيلة بيع عن بعد         : البيع عن بعد      - أ

)catalogue(،الصغرى واملتوسطة مؤسسات خصوصا بالنسبة لل، أو فتح نقاط بيع أخرى PME.  
 حيث يكون اإلتصال مباشرة مع املستهلك ، هدفها إقصاء وسطاء البيع،حالة الالوساطة: اشر البيع املب   - ب

 ، من هامش اإلضافة السـعري     ، املنتجة ؤسسة حيث تستفيد امل   ، دون حاجة إىل شبكة توزيع     ،النهائي
  . أو يستفيد منه املستهلك النهائياملتولد عن الوساطة

 هو الوسيلة احملبـذة إلقتحـام األسـواق         اإلنترنته أن   من املسلم ب  : احلصول على أسواق جديدة       - ت
 اليت متلك الدعم الكايف للتواجد التجاري املباشـر يف البلـدان            املؤسسات خصوصا لتلك    ،اخلارجية
  .لى مستوى القطر اجلهوي أو الوطين أو حىت ع،املستهدفة

 أداة لتدنئـة تكـاليف       هو يف حد ذاته يعترب     ،إن إستخدام الشبكة يف البيع    : خفض تكاليف التحويل      - ث
، القطـاع املـايل   التحويل بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمشتري، ويظهر هذا جليا يف قطاع اخلدمات و            

  .بكة الويب مبثابة مردودية املوقعاحملقق على ش) وظيفة التحويلالناتج عن (عموما يعترب البيع 
  
  

 اليت نادرا   ،ة هي وظيفة من وظائف موقع الويب       تكوين القيمة املضاف   :تكوين القيمة اإلضافية    وظيفة  _ 4.4
 ،، هذه الوظيفة ميكن أن تكون عامل تنافسي هام حبوزة بعـض القطاعـات             املؤسساتستعرض من قبل    ما تُ 
األساس يف هذه الوظيفة هو إستخدام موقع الويب لزيادة قيمة إستخدام منتج أو خدمة معينة عـن طريـق                   و

هذه الزيادة خصوصـا يف املنتجـات       وتظهر  ،  )رفاهية اإلستخدام ك(به،  ة  التحديث أو إثراء اخلدمات املرتبط    
 واآلن  ، هذه القيمة قد تثمن حسب حالة اإلسـتخدام        ،يف املنتجات املادية  واخلدمات املعلوماتية، وأحيانا تظهر     

  : نستعرض طرق زيادة القيمة 
  
 ، عـن طريـق الويـب      عد اإلقتنـاء   ب  معينة خدمة/سلعةومتديد قيمة إستخدام    نقصد به إثراء     : التحديث -أ

 فمـثال   ،جزء من قيمتها إذا مل يتم التحديث      السلعة  قد تفقد   ، ف )Téléchargement(بإستعمال طريقة التحميل    
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 عند ظهور نوع جديد من الفريوسات       ، سوف لن تكون فعالة مستقبال     ،الربامج املضادة للفريوسات املعلوماتية   
 تفقد ،CDأيضا املوسوعات احململة على األقراص املضغوطة  هلا، يث ضروريوبالتايل فالتحد، إذا مل يتم حتديثها   
 ميكن حتديثها خطيا من خـالل       Microsoft لشركة   ENCARTA حالة   ، إذا مل يتم التحديث    ،جزء من قيمتها  

 وإضـافة   ،هذه الطريقة عادة ما تستخدم لتحديث برامج األلعـاب        ، كذلك   ، كما أسلفنا سابقا   موقع الشركة 
اخلـدمات  /صفحني وتعريفهم باملنتجات  ويتمخض عن اإلثراء جذب املت     ؛    و مستويات أخرى للعبة    حتسينات
  .اجلديدة

  
تدعى ، وقد   اخلدمة/نترنت ميكن إستخدامه للحصول على خدمات مرتبطة باملنتج        اإل :اخلدمات املرتبطة    -ب

 هنـاك مؤسسـة     ، فعلى سبيل املثال   ،اخلدمة/برفاهية اإلستخدام الناجتة عن إستخدام املنتج     اخلدمات املرتبطة،   
108Global line  للخدمات اهلاتفية تسوق بطاقات هاتفية حتمل مبلغا معينا من النقود، حيث يلجأ مسـتخدمها 

 مث الرقم املراد اإلتصال     ،PIN  إدخال شفرة التعريف اخلاصة بالبطاقة اهلاتفية      ر، مث إىل تشكيل رقما هاتفيا أخض    
فة اإلتصال عن طريقها متدنية، وبإمكان الزبون احلاصل عليها أن يستعرض موقع            به، ميزه هذه البطاقة أن تكل     

  . اإلتصالمن وز،بطاقةال للكشف عن املكاملات اليت أجراءها بواسطة ،الويب اخلاص هبا
  

 يف السوق أي رفع حصة      ؤسسةإذن تكوين القيمة اإلضافية عن طريق الويب تسمح بزيادة نصيب امل          
  .أرباحها

  
  يعترب موقع الويب أداة قوية لدعم الزبائن خطيا باملعلومات والوثائق يف شـكل             :دعم الزبون   فة  وظي_ 45. 

 ، أيـام  7/7  سـاعة  24/24ار  على مـد  ،  …، طبيبة، إدارية،  تقنية"  يف خمتلف امليادين     ،إستشارات ومساعدة 
 وال ميكن ،وغريها  Microsoft الكبرية اليت تنشط على املستوى الدويل مثلاملؤسساتخصوصا بالنسبة لذلك 

  .PME الصغرية واملتوسطة املؤسساتهنا أن نستثين 
  

 بداء من ورشة اإلنتـاج إىل       ، الزبون مسار طلبيته    أن يتبع  قد تصل وظيفة دعم الزبون إىل حد إمكانية       
ب   بتسجيل رقم هاتفه على الوي      زبونحيث يقوم ال  حلظية،  غاية التسليم، أحيانا قد تكون هذه الوظيفة مثمنة و        

 لتقدم له املساعدة الالزمة حلل مشكل يتعلـق         زبون،ت الذي حدده ال   يوقت حسب ال  الحقا، ؤسسةتصل به امل  تل
 أو يف   ، األسئلة األكثـر تـداوال     FAQباملنتج أو اخلدمة، وهناك بعض مواقع الويب اليت تقدم الدعم يف شكل             

يضاح املمكنة يف خـدمات  ع وسائل اإل باإلضافة إىل إستخدام مجي،Liste de discussionة قششكل قوائم منا
  .اإلنترنت

                                                 
108 - www.globalline.ch 
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لطبعهـا أو   www.maison-du-sat.com وهناك بعض املواقع اليت تسمح لك بتحميل وثائق اإلستخدام مثـل  
 يف شـكل    ،أتومـاتيكي   فقد تقدم للعميل أدوات تشخيص     ،لمواقع املعلوماتية ل أما بالنسبة    ،نشرها إلكترونيا 

املطروح لديه  عها يف حل املشكل     ِبَت متكن متَ  ،Organigrammeشكل هيكل تنظيمي    ملفات قابلة للتحميل أو يف      
،  اإلخـتالالت  عديل فريسل له برنامج تصحيحي لت     ،برناجماكان   إذا   ا أم ،مرحليا، هذا بالنسبة للعتاد املعلومايت    

 يف تدنئـة    ؤسسـة هذه الوظيفة اليت تدعم الزبون تساعد امل       ؛   ا األسلوب لباقي األنشطة التقنية    على هذ وقس  
 و تقلل من عـدد      ، وبفضلها ميكن أن تتفادى رجوع املنتجات إىل خمازهنا للصيانة         ،تكاليف التدخل والصيانة  

  .اخل....، أو اهلاتف،واردة عن طريق الربيد اإللكترويناجات الجاإلحت
  

 مكملة لبقيـة     وهي ، تدنئة التكاليف وظيفة كلية الوجود يف كل موقع ويب         :وظيفة تدنئة التكاليف     -6.4
ن كل حركة   ع الذي يتطلب نفقات إضافية      ، وتظهر جليا عند مقارنتها بالنشاط التجاري التقليدي       ،الوظائف

  : أو إجراء جتاري، ميكن حصر هذه الوظيفة يف 
  
فبناء موقع ويب مهما بلغ فلن يكلف ما يتطلبه بناء حمل            تدنئة تكاليف البىن التحتية وتكاليف التسيري،       - أ

 وهـذا مـا     ، بإمكان أي زبون زيارتـه     ، كون الويب حمل إفتراضي دويل     ن فضال ع  ،يديجتاري تقل 
ـ     ، يف الويب جد منخفظة    ، أن نفقات التسيري   ، زد على ذلك   ،ستحال تقليديا ُي ل  مقارنة بنفقـات احمل

 إىل خفـض    ، كلمـا أدى ذلـك     ،دت أو إرتفعت مبيعاتـه    ا ويتميز الويب بكونه كلما ز     ،التقليدي
 عوض نفقهـا يف التخـزين       ، توفري مبالغ مالية   ،ن تدنئة التكاليف مبصطلح التوفري     ونعرب ع  ،التكاليف

  .اخل،… و،ورواتب العمال
  

تكلفـة  (تدنئة تكاليف التحويل، املتعلقة باإلدارة واملوارد البشرية املرتبطة بالطلبية أو بالتحويل املايل               - ب
" Northwest Airlines"اري لشركة وقد أعلن نائب رئيس القسم التج، )العمليات البنكية الكالسكية

 مقارنة بالبيع عرب    ،ها الشركة من بيع بطاقات السفر اجلوي عرب الويب        ُر توفِّ ،%80 إىل   %50أن حوايل   
  ).http://www.cio.com(قنوات أخرى 

  
 هي وسيلة لتحقيق الوفرة املالية الناجتة عن التحويالت التجاريـة بـني             ،)على اخلط (الفوترة اخلطية     - ت

  . أو مع املستهلكني األفراد، ذلك أن نفقات الفوترة التقليدية مرتفعة مقارنة بالفوترة اخلطيةساتاملؤس
  

 املستثمر هو الذي يسعى لنشر املعلومة وإيصاهلا         أن تدنئة النفقات املتعلقة باملعلومات والدعم، عوض       - ث
لزبون هو الذي يبحث    ا ،)يةاهلاتف، الفاكس، التلكس أو املعلقات اإلعالم     (للزبون بالوسائل التقليدية    

 وقـع  أو الدخول املباشـر مل     ،ركات البحث حمل  هذا األخري   بإستعمال ،عن املعلومة والدعم املعلومايت   
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 يستفيد روادهـا مـن      ،لك مواقع ويب  ت اليت مت  املؤسسات وإن   ، عن طريق العالمة التجارية    املؤسسة،
 كما أكـد هـذا املـدير        ،ال باهلاتف  الويب عوض اإلتص    يف املعلومات والدعم اإللكتروين املوجود   

دي  إن إستخدام الويب مكننا من تفـا        : بقوله CISCO لشركة جتهيزات اإلتصال     لإلنترنتالتجاري  
 .[NY TIMES, 1999]مسمائة الف مكاملة شهريااملقدرة خبو ،تلقي معظم املكاملات اهلاتفية

  
 بعكس النشر   ، الطباعة والتوزيع  ،اإلجناز نفقات التصميم،    ؤسسة امل ،النشر التقليدي لقوائم البيع   يكلف  

 وفرا ماليا عائدا من عدم الطباعة وعدم التوزيع، فالطباعة يتحملها الزبـون  ؤسسةاإللكتروين الذي حتقق منه امل    
  .انمكلف  فالزبون هو الذي يبحث عن املعلومة، و كما هو معلوم أن عنصر الطباعة والتوزيع،والتوزيع أيضا

  
  

 ،األسواق الدولية  و  قد ساهم يف تنمية األسواق اجلهوية      اإلنترنت ال شك أن     :تاح الدويل   اإلنفوظيفة   _7.4
 تقـع خـارج     مؤسساته من    حاجياتِ َي فأصبح مبقدور الزبون أن يقتنِ     ،بفضل اإلمكانيات اليت يتيحها الويب    

ذ حبَّ، و هلذا تُ   رجيةاخلا خاصية التصدير حنو األسواق      ى الويب ى عل ف مما أض  ،حدوده اجلغرافية عن طريق الويب    
، حادية حتل حمل احلدود اجلغرافية    ، فاللغة األ  أن تكون املواقع على األقل مزدوجة اللغة لكسب املزيد من الزبائن          

  . يف السوق اإلفتراضية حصص جديدة واحلد من كسِب،وبالتايل فإهنا تعترب مبثابة معرقل للتوسع اجلغرايف
  

 بعكـس التواجـد     ، الكبرية منها واملتوسطة والصغرية    املؤسسات متاحة لكل    ،وظيفة اإلنفتاح الدويل  
وتتيح هذه   ة،عتربات مالية وبشرية م   يمكانإ ألنه يتطلب    ، الكبرية املؤسساتالتقليدي الذي هو متاح فقط لتلك       

سواق جديدة، التقرب أكثـر     أكسب  :  فرص جديدة منها     ، التصدير يف املتخصصة   مؤسساتالوظيفة أيضا لل  
  .الوسطاءدون احلاجة إىل  ،من الزبائن
  

، و هلـذا    وسيع قاعدة الزبائن أو احلد منها     ت تلعب دورا يف جلب و      الواجهة، كما ذكرنا سابقا أن لغة    
بلغة ثانية، وال يشترط يف النسخة الثانية، أن تكون ترمجة حرفيـة لكـل              يستحسن أن تكون نسخة من املوقع       

فإذا كان املوقـع      املزيد من التوسع اخلارجي،    ؤسسة به امل  بل يكفي ترمجة جزء من العروض اليت تريد       املوقع،  
بكـل  ) Page d'accueil(   عن طريق الداللة يف صفحة البـدء ،شعار املتصفحني بذلكإ وجب ثانية،يضم لغة 
 ومـن    أخـرى،  لغـة ب دون أن يعلم بوجود نسخة ثانيـة         ،ملتصفح إىل مغارة املوقع   يضطر ا  حىت ال    ،وضوح

 واملعلومات املتعلقـة    ،)$ الدوالربمع اإلشارة إىل سعر الصرف      (عملة البلد األصلي    الضروري نشر األسعار ب   
  .مدة اإلستالمبالشحن وتكاليفه و
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واسـعة  أصـبحت   ،   وخارجها ؤسسة امل داخل   إن حركة سريان املعلومات        :وظيفة مجع املعلومات     -8.4
سريعة حبـوزة   بسيطة و لذي يعترب أداة    االنطاق، بفضل خدمات اإلنترنت، خصوصا الويب والربيد اإللكتروين         

مكن من مجـع    وبالتايل فهو يُ    معينة، خدمة/التعبري عن أحاسيسهم حنو منتج    املستثمرين والعمالء لإلستفسار أو     
 وسـيلة إتصـال باملسـتهلكني       ا ليست لديه  ة،املصنعاملؤسسات  ألن   ؛   حتسني األداء املعلومات لتوظيفها يف    

 ليس هلـا  ،http://www.peugeot.frلربيد اإللكتروين، فشركة صناعات السيارات     غري موقع الويب وا    ،النهائيني
صال  بل مع الوسطاء املوزعيني، لكن بفضل الويب أصبح مبقدورها اإلت          ،إتصال مباشر مع املستهلكني النهائيني    

  .، لتستفيد مصلحة التسويق من اإلقتراحات املقدمةاملباشر مع املستهلك النهائي
  

 ،ملِز بعضها مُ  ،اخلطعلى   إىل مجع املعلومات من زوار املوقع عن طريق اإلستبيان           ؤسسة امل أحيانا تلجأ 
، هبدف تشكيل قاعدة معطيات     البعض اآلخر إختياري  كتلك املواقع املخصصة لتحميل الربامج النفعية اجملانية، و       

  .ها يف الترويج أو هبدف التحسنيتستغلُّ
  

 يعد بيع الفضاءات اإلشهارية وظيفة أساسية للمواقع اليت تنشط يف            :تكوين الدخول اإلشهارية  وظيفة   _9.4
 كوظيفـة   ، وقد جند هذا يف املواقع التجاريـة       ، أو تلك املتخصصة يف اخلدمات اجملانية      ،ميدان النشر واإلعالم  

 ،مايل مكمل  أما النوع الثاين فتعتمده كمورد       ، تعتمد يف متويلها على اإلشهار     ،مكملة، فاملواقع من النوع األول    
 وينطبق هذا على تلك املواقع اليت جتين دخـال مـن الشـراكة كموقـع                ،ألن املورد املايل األساسي هو البيع     

www.nassej.com        الذي وقع عقد شراكة مع مكتبة bn.com،      صفحات ويـب   مبوجبه يستضيف موقع نسيج
  .بيعات اليت متت من خالل موقعهاملمن نسبة مئوية من ا نسيج  على أساس أن تستفيد،nb.comلترويج مبيعات 

  
 حيث تبيع هذه    ،وكذلك بالنسبة للمواقع التجارية اليت تستضيف شرائط إشهارية لفائدة مواقع أخرى          

ة  لقاء حصوهلا على نسبة مئوي     ، متخصصة يف النشر واإلشهار    مؤسساتاملواقع التجارية الفراغات اإلشهارية لل    
   ركات البحث كموقع    مواقع حم  جمال اإلشهار،  ومن مواقع الرائدة يف      قع،وامل من خالل املعلن عنها   من املبيعات   

Altavista.com   أوYahoo.comإعتبار هذا النوع من احملركات يرفع من نسبة احلركـة   ب)le trafic(،  لـدى 
ة هـي  املواقع املشهر هلا، بفضل التقنيات املستخدمة يف حمركات البحث، ذلك أن الشرائط اإلعالمية املستعرض        

لكن من الصعب اإلعتماد على اإلشهار كمورد مايل أساسي إذا مل           ،  من نفس جنس املعلومات املبحوث عنها     
خصوصا بالنسبة لتلك املواقع اإلعالميـة مثـل          احلصول على حجم كبري من احلركة،      ؤسسةيكن مبقدور امل  

  .أصالم به اإلشهارات اإللكترونية  تنعد تكاد الذي Elkhabar.comجريدة اخلرب 
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 ، إن الطريقة املتبعة غالبا يف إستخدام مواقع الويب خلدمة العالمة التجارية           :وظيفة العالمة التجارية     -10.4
 مبعىن آخر جيب أن تكون املعلومات املعروضـة يف الويـب             مرة أخرى،  زيارة املوقع لعود  لياملتصفح  حتفيز  هي  

من خـالل الزيـارات املتكـررة    ف ،ة يف حلقاتخدمة معين / منتج حولجتذب املتصفح كنشر معلومات هامة      
 ومن املواقع من تلجأ إىل عرض تطبيقات نفعيـة يف           ،للموقع ميكن غرس العالمة التجارية يف ذهن رواد املوقع        

وهنا يكون املستهلك جمرب على       للرفع من قيمة إستعماله وأدائه لدى الزبون،       ،خدمة معينة /حلقات خاصة مبنتج  
  .العودة لتتبع احللقات

  
 ، إىل إرسال املعلومات يف حلقات عرب الربيد اإللكتروين        ؤسسةيف حالة النشر على الويب، قد تعمد امل       

 يستعرض ،109يصنف ضمن مواقع النشر وخدمات ترويج املواقع  www.sam-mag.comفعلى سبيل املثال موقع
 ، دوريا  اإللكتروين  طريق الربيد  ويرسل ملشتركيه نشرات إعالمية عن      يف حلقتني أو أكثر،     دوما املقاالت اهلامة 

 بعض املواقع اليت ترسـخ       أيضا، هناكيف ذهن املشتركني ؛      العالمة التجارية    ختليد  و وكل هذا من أجل ترويج    
حـادث   إلسـتخدامه يف الت    ،للمتصـفحني ) منتـدى (عالمتها التجارية عن طريق إستخدام موقعها كملتقى        

  .ائرينبائن والزب الزذادة للنشر أو التحميل جلمشتري تأو األلعاب على اخلط أو ) الدردشة(
  

  .[Laurent V., 2000]رجع اململزيد من املعلومات املساعدة يف بناء املواقع يرجى اإلطالع على  @
  
  
  
  
  

  حلول التجارة اإللكترونية:  نيثاالمبحث ال
 

 تتيح لزبائنها فقط توجد أنواع خمتلفة من املواقع التجارية على شبكة اإلنترنت، منها املواقع اليت
، ومنها ما تسمح عالوة على ذلك )صور ومقاطع فيديوية(تفحص قوائم املنتجات واخلدمات املزودة باحلركية 

بإصدار طلب شراء وتسديده على اخلط، وهناك مواقع حمترفة ديناميكية متتاز بتوفريها لقوائم بيع حوارية 
)Interactif (ري باملؤسسة، حبيث أن الزبون ميكن له معرفة الكمية املوجودة  مرتبطة مع نظام املعلومات والتسي

حلضيا على اخلط ؛ وفيما يلي سوف نقدم عرضا حول األدوات الكفيلة ببناء ) حالة املخزون(من سلعة معينة 
 .املواقع التجارية اليت تعد حامال هلا

                                                 
ة متكونة من قية، ويصدر نسخة وروترويج املواقع والتعريف هبا يف الشبك، واملعلومات اإلقتصادية، وكل ما يتعلق بالتسويق اإللكتروين اإلحصائيات،بيهتم هذا املوقع  - 109
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