
  _____________________________________________________________________________________________________ web مواقع الويب اتإستراتيجي

  175

، تقدم للمتعاملني اإلقتصـاديني حلـوال       1994مؤسسة جيكوس، مؤسسة جزائرية خاصة، أنشئت سنة               
 حولت نشاطها إىل ميدان اإلتصال الشـبكي وخصوصـا          1997، ومنذ   )اخل...جتهيزات، برامج،   (معلوماتية  

 ؛ إىل   003/1999خدمات شبكة اإلنترنت، حيث حصلت على رخصة إستغالل خدمات اإلنترنت بإعتماد رقم             
الوطن، (جانب ذلك تقوم هذه املؤسسة ببناء مواقع الويب وإستضافتها لعدة مؤسسات منها صحف جزائرية               

، وزارة الشؤون اخلارجية، اجمللس الشعيب      )، وغريها من املؤسسات اإلعالمية    ...اخلرب، اجملاهد، الشهاب، اليوم،   
معة التكوين املتواصل و عدة مواقع تابعة للقطاع العـام          الوطين، شركة سونطراك، اهلالل األمحر اجلزائري، جا      

 يف جينيـف    1999واخلاص ؛ وقد حصلت مؤسسة جيكوس على النجمة الذهبية الدولية للجودة يف أكتـوبر               
  .بسويسرا، بفضل خدماهتا الرائدة واملمتازة يف ميدان خدمات اإلنترنت

  
ملؤسسة على حتوهلا إىل مؤسسة ذات أسهم توسع املؤسسة وكرب نشاطها على املستوى الوطين أجرب ا

SPA لتتمكن من خوض غمار املنافسة وتغطية الطلبات املتزايدة على خدمات اإلنترنت، 2001 منذ جانفي ،
فالفضل يرجع هلذه املؤسسة يف إنتشار اإلنترنت وخدماته، والعديد من املستعملني يقرون ذلك، بإعتبارها أول 

  . القطر اجلزائري، وسامهت يف تنصيب العديد من مقاهي إنترنتمن قام بفتح مقهى إنترنت يف
  

، 2001أنشئت مؤسسة جيكوس، فرعا جهويا باجلنوب الشرقي الكائن مقره بوالية ورقلة يف أكتوبر 

وظيفة هذا الفرع متثيل املؤسسة األم على مستوى اجلهة حيث ينوب عنها يف تقدمي إشتراكات اإلنترنت، 
، مستضافة 124الشبكات حسب الطلب ؛ صفحات الويب للفرع اجلهوي للجنوبوخدمات أخرى تتعلق ب

 ؛ هذه الصفحات هي مبثابة متجر إفتراضي يتمتع بواجهة http://www.multimania.comجمانا من قبل موقع 
يعرض من خالله خدمات اإلشتراك يف الولوج إىل اإلنترنت عن طريق اخلط اهلاتفي العادي بصيغ خمتلفة، 

ة إىل تقدمي إشتراكات تضخيم إستقبال اإلنترنت عن طريق القمر الصناعي، ويقدم أيضا خدمات باإلضاف
للزائرين ترشدهم إىل كيفية هتيئة احلاسب كي يكون جاهزا لإلتصال باإلنترنت، ويعرض يف إحدى صفحاته 

  .األخرى ملشتركي مؤسسة جيكوس أرقام هواتف اإلتصال باإلنترنت
  

                                                           
124 - http://gecosnet.multimania.com هناك نسخة ثانية من املوقع  :http://www.ouargla-univ.dz/bekhti/gn/  
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  الصفحة الرئيسية للمتجر اإلفتراضي جليكوس اجلنوب الشرقي -5.4الشكل 
  http://gecosnet.multimania.com ,24/10/2001: املصدر 
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  :املتجر اإلفتراضي مهيكل وفق املخطط التايل 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اهليكلة العامة للمتجر اإلفتراضي املصمم -6.4الشكل 
  إعداد الباحثمن : ر املصد

 الفهرس الرئيسي
Index

 )طلب الشراء(طلبية   Panierسلة التسوق  Accueilاإلستقبال 
Bon de commande

  التعريف باملؤسسة
  معلومات اإلتصال

 شروط  البيع

 أمر طباعة الطلبية

 صفحات حنو هتيئة برنامج الربيد اإللكتروين

  إدخال معلومات+ إستظهار طلب الشراء 
   طريقة التسديد املالئمةإختيار+  الزبون

 إشتراكات اإلنترنت عرب اهلاتف
Abonnements RTC 

 فترة اإلستخدام الليلي :01الصيغـة
   ساعة إستخدام20 : 02الصيغـة 
   ساعة إستخدام60 : 03الصيغـة 
   ساعة إستخدام180 : 04الصيغـة 
  ساعة إستخدام24/24 :05الصيغـة

 اإلستخدام املرتيل :01الصيغـة
  اإلستخدام اجلماعي : 02الصيغـة 
  حساب إنترنت+ اإلستخدام اجلماعي  : 03الصيغـة 
  اإلستخدام اجلماعي احملترف : 04الصيغـة 
  حساب إنترنت+ اإلستخدام اجلماعي احملترف  : 05الصيغـة 

  معلومات مكملة

 تراكات اإلنترنت عرب الساتلإش
Abonnements SAT 

 هتيئة الدخول اهلاتفي عن بعد
Configuration de l'accès distant 

 تأرقام هواتف الدخول لإلنترن
Numéros d'accès 

  مراحل التهيئة
روابط لصفحات حول 
  خدمـات اإلنترنـت

  GECOSهواتف خمتلف نقاط الدخول لإلنترنت عن طريق املوزع جيكوس 
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، وتتضمن مقاطع من لغة HTML صفحة ويب مكتوبة بلغة النص الفائق 15عدد الصفحات تقدر بـ 
 و مقاطع من جافا، ملعاجلة طلبات الشراء، أو لعرض التوقيت والتاريخ أو للتحكم Scripts Javaسكريبت جافا 

 صور 8 صورة ستاتيكية و 19ملتجر أيضا من يف بعض مستلزمات الربجمة اليت يتطلبها التصميم ؛ ويتشكل ا
ديناميكية، باإلضافة إىل وجود ملفني واحد بلغة سكريبت جافا ملراقبة اإلدخال وملف سكريبت واحد 
للدخول املباشر شبه أوتوماتيكي للشبكة، حبيث يشتمل هذا امللف على إسم املستخدم وكلمة العبور ؛ 

  : لفات واجلدول أدناه يفصل توزيع و طبيعة امل
  

  
العدد امللف الداللة  امللفات طبيعة

abonrtc.htm 15  إشتراآات اإلنترنت عبر الهاتف  htmlملفات النص الفائق  
 //    abonsat.htm  إشتراآات اإلنترنت عبر الساتل 
 //    accueil.htm  صفحة  اإلستقبال واإلتصال 
 //    achat.htm   )طلب الشراء(طلبية  
 //    banniere.htm  مة األفقية المرتبطة بالفهرس الرئيسيالقائ 
 //    condition.htm  شروط البيع 
configuration.html  تهيئة  الدخول لإلنترنت     // 
 //    cvbekhti.htm  منهج السيرة للمصمم 
 //    envoi.html  صفحة التأآيد إلرسال برید اإللكتروني 
 //    formail.htm  ید اإللكترونيإستمارة إرسال بر 
 //    index.html  الفهرس الرئيسي 
 //    num_acces.html  أرقام  هواتف الدخول إلى موزع اإلنترنت 
 //    panier.htm   سلة التسوق 
 //    sat.htm  معلومات مكملة إلستقبال اإلنترنت عبر الساتل 
 //    sommaire.htm    الرئيسيالقائمة العمودیة المرتبطة بالفهرس 
 ملف جافا سكریبت  verifcde.js 1  ملف مراقبة إدخال معلومات الزبون في الطلبية 
 ملف سكریبت  gecos.scp 1  ملف اإلتصال الهاتفي شبه األتوماتيكي 

html 19  متضمنة في الصفحات .gpgأو . gifهي ملفات تحمل اإلمتداد    ةملفات الصور الستاتيكي 
ملفات الصور الدیناميكية  html 8  متضمنة في الصفحات .gifهي ملفات تحمل اإلمتداد  

    امللفات املديرة للمتجر اإلفتراضي- 3.4دول اجل
  من إعداد الباحث: املصدر 
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<HTML> 
<HEAD> 
<title>fournisseur d'acces internet (ISP) - GECOS sud est</title> 
<meta name="description" content="Site régional de gecos spa - Alger"> 
<meta name="keywords" content="bekhti, brahim, algerie, ouargla, algeria,  gecos, entreprise, 
institution, culture, lien, internet, formation, lien, abonnement, satellite, configuration,   acces distant, 
outlook Express"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
</HEAD> 
<script> 
var cart = new Object; // Le panier a provisions 
function Item(nom, prix, quantite, abrev, taux,reference,cde)   // constructeur d'article  
{this.nom = nom;this.prix = prix;this.quantite = quantite;this.abrev = abrev;this.taux=taux; 
this.ref=reference; 
 if (cde == 'moins' || cde == 'plus') alert('Quantité modifiée'); else alert('Abonnement ajouté'); } 
</script> 
<frameset border="false" frameborder="0" rows="64,*" framespacing="0"> 
<frame name="banniere" scrolling="no" noresize target="sommaire" src="banniere.htm"> 
<frameset cols="150,*"> 
<frame name="sommaire" target="sommaire" src="sommaire.htm"> 
<frame name="principal" src="accueil.htm"> 
</frameset><noframes> 
<BODY bgcolor="#FFCC99"> 
<p>Cette page utilise des cadres, mais votre navigateur ne les prend pas en charge.</p> 
</body> 
</noframes></frameset></html> 
 

  )index.html(مثال لصفحة الويب للفهرس الرئيسي 
   مكتوبة بلغة النص الفائق ومتضمنة ملقطع من لغة جافا

  
أداة من أدوات  (2000Microsoft FrontPageإستخدمنا يف بناء واجهة املتجر اإلفتراضي، برنامج 

، لكي نتمكن )أدوات اخللفيةلتحل حمل  (Script Java، ودعمناه مبقاطع مدجمة من لغة جافا سكريبت )الواجهة
من إدارة الطلبيات وإرساهلا بالربيد اإللكتروين للمؤسسة ؛ وطبقا لذلك فإن املتجر مكون من صفحات 

  :ستاتيكية، صفحات شبه ديناميكية وصفحات ديناميكية 
  

  .وهي تلك الصفحات ذات معلومات قارة، كالتعريف باملؤسسة:  الصفحات الستاتيكية -
  .وهي صفحات تشتمل على حمتوى متغري كقوائم البيع: ه الديناميكية  الصفحات شب-
  .وهي الصفحات املتجدد حمتواها حسب إختيار الزبون مثل سلة التسوق والطلبية:  الصفحات الديناميكية -
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  : ساعة وفقا للرزنامة التالية 42,10مت بناء املتجر اإلفتراضي يف مدة زمنية تقدر بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Gecos Sud-Est رزنامة تصميم وإجناز املتجر االفتراضي -7.4الشكل 
  من إعداد الباحث:                        املصدر 

  
حددت تكلفة بناء املتجر بتكلفة اإلتصال اهلاتفي احمللي، إضافة ملقدار إشتراك خدمة الوصول 

  :لإلنترنت،  أي 
  

  ). http://www.postelecom.dz (للساعة الواحدة/  دج15.21: تسعرية اهلاتف 
  ).عند أغلب موزعي خدمات اإلنترنت( دج للساعة الواحدة 34.00: متوسط اإلشتراك يف اإلنترنت 

  

 مجع املعلومات

بداية
  املشروع

االنطالق

 الدراسة التصورية:التصميم

 الربجمة:اإلجناز

 التشغيل/االختبار

 الترويج/التعريف

 ة املشروعهناي

  دراسة املوجود و تصفح –
 GECOSملوقع جيكوس 

 دقيقة15

  وحتليل للمعلومات اجملمعة  عرض، ختمني-
  ساعات4   تصور عام هليكلة املتجر االفتراضي-

  :تنفيذ التصميم 
  إقتناء ومعاجلة الصور+  إنشاء صفحات الويب -

  ساعة35

   إختبار موضعي للمتجر اإلفتراضي -
  ار مستضيف للمتجر  وإنشاء نطاق للمتجر إختي-
   حتميل امللفات ملوقع املتجر لدى املستضيف-
   جتربة املوقع-

  ساعات2.40

  دقيقة15  اإلعالن عن املوقع يف الفهارس ويف حمركات البحث
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 دقيقة 45 ساعتني و2 دج على أساس 120.56إذن التكلفة اإلمجالية لتصميم وإجناز املتجر تقدر بـ 
  .البحث والفهارسإتصال باملوزع لتشغيل املتجر والتعريف به يف حمركات 

  
، يستضيف 125املالحظ أن تكلفة البناء تكاد ال تذكر، ومرد ذلك إىل أنه وقع إختيارنا على مستضيف

أنطقة ثانوية، حتت نطاقه مقابل إستفادته من اإلشهار عن طريق املوقع املستضاف يف كل حتميل هلذا األخري، 
يرتكز نشاطهم على اإلشهار لتغطية  غالبا ماوهناك العديد من هؤالء الذين يعتمدون هذه الطريقة وهم 

  :اخلدمات اجملانية وما يرتبط هبا ؛ وقد إخترنا هذا املستضيف بني عدة ، نظرا للخدمات املقدمة 
  
   السرعة يف فتح احلساب، مباشرة بعد إمتام عملية التسجيل على اخلط-
   ميغا بيت100 بسعة   توفري نطاق ثانوي للمستضاف-
   ميغا بيت50عة النطاق بإضافة قدرها  إمكانية توس-
  )Forward(قابل للتوجيه ) web, pop( بريد الكتروين مزدوج اإلطالع -
   إمكانية تغيري معلومات املستضيف الشخصية-
   تغيري مفتاح املرور للولوج إىل حساب املستضيف-
   اإلطالع على إحصائيات املوقع املستضاف-
  مية للمساعدة يف تطوير املوقع املستضاف تقدمي خدمات برجمية ورسائل إعال-
   املعروف بريادته يف إدارة الشبكاتLunix النظام املعتمد يف املوزع هو ليونكس -
   إمكانية إلغاء النطاق يف أية حلظة يريدها املستضاف-
  
  
  :كيفية التسوق من املتجر اإلفتراضي - 2
  

) 2(ك يف اإلنترنت، إشتراك عن طريق اهلاتف ، له خيارين لإلشترا)1(عند دخول الزبون إىل املتجر   
، وكل منهما له عدة صيغ خمتلفة، حسب طبيعة وقدرة الزبون ؛ )4) (3(وإشتراك عن طريق القمر الصناعي 

،  وبإمكان فبعد إختيار اإلشتراك وحتديد الكمية يضاف ذلك إىل سلة التسوق بالتأشري على الزر 
  ).5(غيري حمتواها وكمياهتا يف أية حلظة الزبون إضافة صيغ خمتلفة للسلة، وت

  

                                                           
125- http://www.multimania.com  
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  من إعداد الباحث: املصدر 
  

 
1 

 
2    3  

 
4 

 
5 6 

 
7 8 

  
   9                   10 

  GECOS صفحات ويب تظهر مراحل التسوق من املتجر اإلفتراضي -8.4الشكل 
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  ) :6(، متبوعة بصفحة لقسيمة الطلبية )5(مظهر مكرب لسلة التسوق 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   صفحة التسوق للموقع املصمم-9.4الشكل 
  من إعداد الباحث: املصدر 

  
  
  

حيث أنه بإمكان املتسوق من املتجر اإلفتراضي تغيري الكميات من اخلدمة املطلوبة بالزيادة أو 
.النقصان، أو التخلي عن إحدى اخليارات أوجلها
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Bon de commande  

Abonnement commandé Prix U. Quantité Total 

Tranches d’heurs de 2h à 08 h du matin 300.00 1 300.00 

Abonnement satellite Home User 8000.00 1 8000.00 

Total de votre commande en TTC 8300.00 

1-Chèque (à l'ordre de : GECOS) 

2-Virement ou versement bancaire (Compte Bancaire ABC : 161.000.000.3752/21) 

3-Comptant à la réception de vos codes d’accès (dans notre bureau) 

Qualité * P
E = Entreprise  -  A = Association  - P = Particulier

Nom * BEKHTI
 

Prénom Brahim
 

Adresse1 * B.P. 377 OUARGLA R.P.
 

Adresse2  
Wilaya * 30-OUARGLA

 
Code Postal * 30000

 
Ville * Ouargla centre

 
Les champs repérés par (*) sont obligatoires  

Avant de valider la commande, il faut  :  
  

1- Voir les conditions de vente 

2- Imprimer le bon de commande pour la confirmation par Fax  
3- Vérifier que votre logiciel de messagerie comme Outlook Express ( )  ou autre  est 
bien configurer 

   

    

   صفحة طلب شراء من املوقع املصمم-10.4الشكل 
  من إعداد الباحث: املصدر 

  
  :  و إختيار طريقة الدفع املناسبة للزبون من بني ثالثة إختيارات تقليدية وهي بعد مأل إستمارة الطلبية

 بصك بريدي أو بنكي أو التسديد نقدا سويةت، الGECOSالدفع أو التحويل البنكي حلساب مؤسسة 
رسل والتأشري عليها وإرساهلا بالفاكس لتأكيد طلبه، مث ي) 9(عند التسليم ؛ يتحتم على الزبون طبع الطلبية 
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ويتم هذا بعد ، بالضغط على الزر ) 10(الطلبية عن طريق الربيد اإللكتروين 
 Microsoft) 8(والتأكد من حسن هتيئة برنامج الربيد اإللكتروين ) 7(اإلطالع على صفحة شروط البيع 

Outlook؛ وهنا تنتهي مهمة الزبون وينتهي التسوق باملتجر .  
  

فبعد حلظات من إرسال الطلبية عن طريق الربيد   ن، كيفية إمتام ومسار العملية التجارية،يتبقى اآل  
  :، يف بريدها اإللكتروين بالشكل التايل GECOSاإللكتروين، تتسلمها مؤسسة 

  
 

Date : Fri, 12 Oct 2001 20:42:49 –0100 (GMT) 
From: “B.BEKHTI” bekhti@ouargla-univ.dz 
To: gecosnet@multimania.com 
Subject: Form posted from Microsoft Internet Explorer. 
 
Article=Tranches d’heurs de 2h à 08 h du matin 
Qte=1 
Prix=300 
Article=Abonnement satellite Home User 
Qte=1 
Prix=8000 
TotalAchat=8300.00 
rglt[]=2 
Qualite=P 
Nom=BEKHTI 
Prenom=Brahim 
Adresse1=B. P. 377 OUARGLA  R.P. 
Adresse2= 
wilaya=30-OUARGLA 
Cp=30000 
Ville=Ouargla centre 
 

  
ومبجرد تأكيد الطلبية من طرف الزبون، وتسديده للمستحقات، تقوم املؤسسة بفتح حساب للمعين وإعالمه 
مبستلزمات أو معلومات اإلستخدام، فإذا كان الزبون مؤسسة، فبمجرد تأكيد الطلبية يتم فتح حساب هلا 

عن طريق الربيد ) Password و كلمة العبور Usernameإسم املستخدم (وتسليمها معلومات اإلستخدام 
، والشكل التايل يلخص ميكانيزم عملية GECOSاإللكتروين أو الفاكس أو احلضور الشخصي ملكتب املؤسسة 

  .التسوق من بداية زيارة املوقع إىل هناية التسوق وتسلم معلومات اإلستخدام
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   خمطط توضحي لعملية التسوق اإللكتروين-11.4الشكل 
  من إعداد الباحث: املصدر 

 الزبون

  شبكة اإلنترنت

1 

2 

3 

4 5 6 7 

 البنك  التاجر

  

  التسليم

8 

@ 

  )موزع الويب(املتجر اإلفتراضي
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  زيارة املتجر عن طريق اإلنترنت و التسوق منه   :1،2
  إعداد الطلبية وإرساهلا عرب الربيد اإللكتروين  :2،3
  تأكيد الطلبية عن طريق الفاكس   :4
  تسديد املستحقات نقدا لدى حمل التاجر   :5
  قات عن طريق الدفع أو التحويل البنكيتسديد املستح   :6
  تسليم معلومات إستخدام حساب اإلنترنت    :7
  مراجعة البنك للتأكد من تسديد املشتريات   :8

  
التشريعات يبقى هذا التصور صحيحا وقائما ومالئما لوضع البالد، ريثما تتم إصالحات على مستوى 

أكيده هو ضرورة التعجيل يف إستخدام التجارة اإللكترونية التقين، لكن ما نريد تعلى املستوى  ونيانولقوا
بشكل بدائي أو لنقل بشكل ال يقبل الريبة يف التعامالت املالية، أي إدارة املتاجر من خالل الويب، على أساس 

داية ، كبتسديد املستحقات بالطرق التقليدية اليت يثق هبا الزبائن أكثر من التحويالت املالية عن طريق اإلنترنت
  .للغوص يف عامل التجارة اإللكترونية

  
  

  : متطلبات وأسلوب التسوق اإللكتروين - 3
  

   : بصفة عامةمتطلبات وأسلوب التسوق عرب اإلنترنت  نرى ضرورة تقدمي،ختم املبحثقبل 
  
  : اإللكتروين التسوق متطلبات - أ

  
 على السلعة اليت يريدها،  العثورتسوقاملتجر االفتراضي هو موقع ويب، مصمم حبيث يسهل على امل

بعدة طرق، ويقدم له معلومات تفصيلية عنها، مع الصور، ويسمح له بشرائها مباشرة، مع إتاحة عدة خيارات 
وحيتاج إنشاء ، أمامه لتحديد طرق الشحن والدفع اليت يفضلها املشتري، وبيان التكلفة اإلمجالية يف كل حالة

،  افتراضية للمتجركواجهةنترنت، وصفحات ويب عادية تصال باإللإل خط  :متجر افتراضي، بشكل عام، إىل
اإللكتروين، برامج لضمان أمن املعلومات املالية للزبائن، وإدارة التعامالت املالية مع البنوك ومؤسسات النقد 

نات برامج تصل بني واجهة املتجر االفتراضي، وبني قاعدة بيانات الزبائن، وقواعد بياوقد حيتاج أيضا إىل 
 ألهنا تعمل وراء الكواليس، بدون أن يراها ،النظم اخللفيةبسمى عادة تاحملاسبة، واملخزون، والشحن، وهي ما 

  .املستخدم، أو يشعر هبا
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 ، هي امليزة التنافسية األهم للتفوق على املنافسني يف أي قطاع كانزبائنتعترب العالقات املتينة مع ال
 ال يشكل وحده أداة فعالة لتأسيس هذه العالقات واحلفاظ )متجر إفتراضي (ولكن إنشاء موقع على اإلنترنت

 بسرعة من زبائن التنقل فالتنافس جلذب العمالء من خالل اإلنترنت شديد جدا، ومن السهل على ال،عليها
ليب موقع إىل آخر على اإلنترنت، مما حيتم على الشركات اليت تعتمد التجارة اإللكترونية أن جتد لنفسها أسا

  . جديدة ومقنعة لضمان والء العمالء
  

 اليت متارس التجارة ؤسسة عرب الشبكة، جتمع املزبون والتجريف كل مرة تنجز فيها معاملة بني امل
 طواعية أن زبون معاملة جتارية على الشبكة، يستطيع هذا الزبون فخالل إجناز ال، عنهاإللكترونية معلومات

أي نوع من الكتب أو األفالم (ومعلومات حول منتجاته املفضلة ) وان، اجلنسالعن(يقدم معلومات دميوغرافية 
 اليت تعتمد التجارة اإللكترونية أن تستخدم هذه املعلومات لتقترح مشتريات ؤسسة وتستطيع امل،)يشتريها

 ، ويستطيع التجار تقدمي مستوى أعلى من اخلدمة، مثل تقدمي حسومات فرديةزبونأخرى ميكن أن تروق ال
 من خالل زبائنهاكافئ أفضل ت أن ؤسسةستطيع املت فمثال ، وتفضيالتهزبونحبسب منط الشراء السابق لل

مبعلومات خاصة عن أسعار وعروض خاصة للمنتجات من خالل شبكة إكسترانت تابعة " ويب"وصلهم عرب 
  .للشركة

  
.  يف جمال خدمة العمالءوبإمكان املؤسسات أيضا أن تستفيد من الطرق اجلديدة اليت تقدمها الشبكة

 أن تتأكد من أن نظامها خلدمة العمالء عرب اإلنترنت ؤسساتفمع انتشار التسوق عرب اإلنترنت، جيب على امل
فعلى سبيل املثال، طورت بعض الشركات مواقعها للتجارة اإللكترونية من خالل .  املستوى املطلوبيفهو 

الفعلي عرب الشبكة بني املشتري وممثل خدمة العمالء، مما يضمن تقنيات ختوهلا تأسيس اتصال فوري ويف الزمن 
  .حل املشاكل بنفس السرعة اليت تتيحها املكاملة اهلاتفية

  
ساهم يف نترنت استخداماً، حيث تخدمات اإلالربيد اإللكتروين من أكثر  وWebويب الشبكة تعترب 

 الربيد اإللكتروينبإستخدام  التسوق أهم متطلبات ، وردوسن. لتسويق، والترويج، وبيع املنتجات واخلدماتا
   :ويبالشبكة و
  
  :ويتطلب ما يلي ، لربيد اإللكتروين بالتسوقا -
  .اتفاهلعمم رقم يكما للمؤسسة، ربيد اإللكتروين الم عنوان يعم ت-
لصادرة من مجيع الوثائق  ا، وعلى قوائم البيع وعلى زيارة،ربيد اإللكتروين على بطاقة الالطبع عنوان  -

  . أغلفة البضائع اليت تبيعهااملؤسسة، مبا فيها
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يف أدلة الصفحات األدلة التجارية، و وعنوان بريدها اإللكتروين يف مواقع لمؤسسةج االسم التجاري لادر إ-
  .ويبال على شبكة  و يف حمركات البحثالصفراء

، وتعرض اإللكتروين ضمن دفتر الزوارأن يسجلوا عناوين بريدهم ها من زوار موقع لب على املؤسسة أن تط-
قوائم األسعار، وحقائق عن املنتجات، :   أن ترسل هلم معلومات أخرى، بواسطة الربيد اإللكتروين، مثليهمعل

  .وغري ذلك، مىت كان ذلك مناسباً
اسالت ، الستخدامها يف املر املؤسسةمعهاجت قاعدة بيانات لعناوين الربيد اإللكتروين اليت اءنش ضرورة إ-

  .توجيه رسائل الربيد اإللكتروين املناسبة، لكل فئةلضمن فئات معينة، ترتبها  و،مستقبالً
للزبائن الذين إقتنوا منتجات املؤسسة، تشكرهم فيها، وختربهم ل رسائل إلكترونية للمتابعة، السريعة، ارس إ-

  .عن كيفية اإلتصال هبا يف حالة الضرورة، كخدمات ما بعد البيع
  . واملناسبات، يف مواسم األعيادلزبائنالتهاين والتحيات لل ارسإ

   إنشاء جمموعة أخبار-
  
  : ويتطلب من املؤسسة  عرب الويب،لتسوق  ا-
  .هاكما تعمم رقم هاتفاملؤسسة، ويب   موقع تعميم -
  ... قوائم البيع زيارة،بطاقة الاملؤسسة، وقع على كافة مطبوعات املذكر عنوان  -
  و يف حمركات البحثيف أدلة الصفحات الصفراءاألدلة التجارية، وويب يف مواقع الموقع عنوان  تسجيل -

  .ويبالعلى شبكة 
، بني موقع املؤسسة وبقية املواقع لرفع عدد الزوار وكسب املزيد الالفتات اإلعالنية اجملانيةالروابط و تبادل -

  .من الزبائن
  ويب، مراراً وتكراراًالوقع  لزيارة مء،عماللقدم اإلغراءات املناسبة لت -
  .، حلث الزبائن وتشجيعهم على تكرار الزيارةويب، دورياًال مزايا جديدة ملوقع ةفاض إ-
تسمح اللغة األخرى بالوصول إىل فس  إمكانية تصفح موقع املؤسسة بلغة ثانية غري اللغة اليت مت هبا البناء،-

  .الزوار من معظم بلدان العامل مباشرة
  .ض خاصة، مثل خصم جزء من الثمن، عند تقدمي طلبات الشراء مباشرة عرب الشبكة عروميقد ت-
  .لتجوال يف املوقعالبحث و احرك حبث، ليسهل مبوقع  تزويد امل-
  .التعرف على املؤسسةقبل ، وقع، سريعاًامل خارج سوقب وضع ارتباطات تأخذ املتانتج إ-
  .ون وما ال يتقنون ما يتقنعرفةمل دورياً، نافسنياملتصفح مواقع  -
م برجميات عربة التسوق، اليت تسمح للزبائن بالتسوق وطلب املنتجات مباشرة، باإلضافة إىل الرد استخد إ-

  ).إن وجدت(الفوري على استفساراهتم، وحساب الضريبة اليت تترتب على مشترياهتم 
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  .ملبيعاتباحلماية واألمن الالزمني إلدارة اويب الموقع  تزويد -
  ).ميكن للزبائن طباعتها(وقع الشركة اجلغرايف ملريطة خب د املوقع تزوي-
وقع، تتضمن تعليقات  يف امل)newsgroup( جمموعة إخبارية ةفاستضإ ، ور نشرة إخبارية إلكترونيةاصد إ-

  . حول منتجات املؤسسةوأسئلة الزبائن
 اسم سسة، هذا التوقيع حيملإستخدام التوقيع اإللكتروين يف أي رسالة بريد إلكتروين تصدر عن املؤ -

). 126 كارتباط تشعيب نشطاجلغرايف، الربيدي، اإللكتروين، وعنوان موقعها على ويب(الشركة، وعنواهنا 
  . وميكن أن يتضمن، أيضاً، رقم اهلاتف والفاكس

  
  
  : أسلوب التسوق اإللكتروين - ب
  

واء من مكاتب العمل أو املنازل أو  املتسوقني على مدار الساعة، س اإلفتراضيةاحملال التجاريةتستقبل 
 أرخص مثنا حىت وان كانت اإلنترنت عرب 127تكون أسعار السلع واملنتجاتقد  و،حىت من الشوارع العامة
وأهنا سابقة  من بعض الناس ة مقبولغريكون ت من خالل اإلنترنت قد تسوقالفعملية  ،هناك تكلفة الشحن

 الشاشة، ولكن لو خالل معينه كاملالبس مبجرد النظر إليها من  نوعياتشراءخاصة عند الرغبة يف ألواهنا، 
 من خالل املختلفة املالبس وكذلك البضائع شراءتفحصنا هذا األمر لنجد أن الكثري منا قد تعود فعال على 

 أن يف شك أي هناك ليس فانه وهلذا ،النامية األعمال من اآلن أصبح اإلنترنت خالل من التسوققوائم البيع، ف
 التكنولوجيا تطور ومع، املعلومات تكنولوجيا عامل يف ينمو حدث كربأ لتكون ةمؤهل اإللكترونية لتجارةا

 من األسلوب هذا إىل اجتهتومؤسسات  شركات عدة فإن منافس وضع يف الشركات تبقى وحىت ونضجها
  .التجارة

   
 الصفحة موقع أي( ،فتراضياملتجر اإل جتد أن هو اإلنترنت على التسوق جمال يف تواجهه ما أول إن

 ةأدل فهناك ذلك ومع ،)رغبت إذا بالشراء تقوم وأن بياناهتا ومتابعة تصفح بإمكانك ليكون الشبكة على
 ،ترغبه موقع على االستدالل تستطع مل إذا، واملختلفة احملالت مواقع معرفة التسوق لراغب توفر التسوق اليت

                                                           
  .ويبالالرتباط النشط هو نص حمدد وحتته خط، يأخذ عند النقر عليه، املستخدم إىل موقع ا - 126
 ال املستهلكني معظم فان الشراء قبل نهأ أوهلا عديدة أسباب هلذا فان وبالطبع ، مشاهبة أمور أو املدجمة واألقراص الكمبيوتر وبرامج الكتب هي اإلنترنت على اآلن الشراء أنواع معظم - 127
 مكان، ألي اإليصال وسهله الوزن خفيفة األشياء هذه أن كما. الشراء قبل تفحصالب وأ لمسامل أو نلوالب يهتمون وال للكمبيوتر اإللكتروين الربنامج أو سطوانةألا أو الكتاب إىل النظر هرهميب

  .كبري شأن ذات ةخماطر يف يتورطون قد بأهنم يشعروا لن الناس فان وهلذا الثمن، غالية ليست أهنا إىل باإلضافة
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 نوع كان إذا خاصة مفيد  وهذا ،تريد اليت البضاعة جتد نأي تعرف كي البحثحمركات  استخدام فيمكنك
  .الشائع النوع من ليست تريد اليت البضاعة

 داخل تسوق مراكز ليكونوا مجاعات يف أنفسهم اإلنترنت على التجزئة بائعي من كثريقد رتب ال
 أن مع فيها خرآب متصل فيها حمل أي يكون حيث احملالت من سالسل عن عبارة املراكز هذه بعض شبكة،ال

 وفيها تعقيدا أكثر طريقة هلا ما هذه التسوق مراكز من، باألخرى عالقة أو شراكه منها ألي ليس احملالت هذه
  .موحد وتسديد شراء أمر تعمل مث وهناك هنا من تشتري مث املختلفة احملالت بني التجول تستطيع

  
تسوق من أي حمل للا كالعربة اليت تستخدم متام(املواقع التجارية على اإلنترنت عربة افتراضية توفر 

 ما أضفته إىل العربة بواسطة منتج عرب اإلنترنت، فكلما أعجبك منتج ماولو افترضنا أنك تريد شراء ) جتاري
إىل ( مث الضغط على الزر نتج، وهي عملية تتمثل يف اختيار امل،متاما كما لو كنت يف حمل جتاري حقيقي املاوس،
  .اليكوهكذا دو) العربة

  
 بعد االنتهاء من عملية التسوق وبعد أن منتج، اختيار لل إمنا ما قمت به حىت اآلن ليس شراء وإن

ويف ،  تأيت املرحلة الثانية وهي تعبئة قسيمة الشراء، بعدها طلب الشراء ترسلتكتفي مبا يف العربة من منتجات،
 اآلمن واحملصن جبدران نارية ؤسسةع كمبيوتر امل صفحة جديدة على املوقع، وهي يف الواقإىلهذه احلالة تنتقل 

 وتتم على هذه الصفحة عملية ،من الربجميات واألجهزة اليت حتول دون اختراقه من قبل القراصنة واملخترقني
حيث تدخل امسك وعنوان بريدك ، تشفري البيانات املتعلقة برقم بطاقة االئتمان الشخصية واملعلومات الشخصية

، يف الوقت الذي يشرح لك املوقع )اخل...الربيد العادي أو السريع(وانك وتفاصيل الشحن  وعناإللكتروين
يتوفر لك حىت هذه املرحلة أن تلغي ما تشاء من  ؛ اخل...،إليك سلعةالفترة الزمنية اليت يستغرقها وصول ال

  . شئتإذا كلها إلغائهااملنتجات اليت قمت بشرائها أو 
  

ليك يف فاتورة إيصاهلا إ وتكاليف املشتريات حتصل على سعر ) وقت الدفعحيني (ويف املرحلة التالية
رقم بطاقة االئتمان الشخصية، تجر ذا قدمت للمإمجالية باملبلغ املستحق والذي سيخصم مباشرة من حسابك إ

يك  الشاملتجرستلم ين البضاعة لن يتم شحنها ما مل إ كان الدفع سيتم من خالل الشيك املصريف، فإذاأما 
   .قوم بصرفه حلسابهيو
  

 وهذه بعض أهم اخلطوات، ينبغي اختاذ احليطة واحلذر لدى التعامل هبذا النوع من التسوق الفوري
  :  و احلماية لك ، لتوفري األمناإلنترنتملام بأصول الشراء عرب إلل
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اليت يوجد ، ت املنتشرالشركات املعروفة ذات السمعة الطيبة والصيوتسوق دائما من احملال التجارية :  أوال
 على مواقعها على اإلنترنت عناوين حقيقية هلا على األرض مع اسم الشارع الذي تتواجد فيها ورقم اهلاتف

  ).الطبيعي للوضع احلقيقية التفاصيل(
 لصوص رقم بطاقة االئتمان أيدييف فريسة  لئال تقع ، تأكد من توافر وسائل احلماية لدى الشركة: ثانيا

تم من خالل تتقدمي املعلومات الشخصية ورقم بطاقة االئتمان وغريها من املعلومات، جيب أن ف ،الشخصية
  .كمبيوتر يعتمد نظام التشفري

   . ال ترسل رقم بطاقة االئتمان الشخصية بواسطة الربيد اإللكتروين: ثالثا
على من تكاليف البضاعة قم مبراجعة تفاصيل عملية الشراء وخصوصا تكاليف الشحن اليت قد تكون أ:  رابعا
   .ذاهتا

  . احتفظ بنسخة من عملية الشراء كمرجع يف يدك حني الضرورة: خامسا
  
  
  
   :ةصالخ
  

 ،التجارة اإللكترونية خطوات كبرية، وإذا كنا نسمع عن مواقع حققت أرباحاً طائلة           ختطو       
لكترونية مثلها مثل   إن التجارة اإل  ،   حققت خسائر فادحة   أخرى،فال بد أن نعرف أن هناك مواقع        

 نشاط جتارى حيتاج إىل فهم ودراسة ومتابعة، وقد تتميز بإعطاء الفرصة للراغبني ىف الـدخول                أي
إىل عاملها أن يتعرفوا على مناذج النجاح وعليهم حبث أسباب النجاح أو مقوماته لدى هذه املواقع،                

مكاهنا إظهار هذه املنتجات    اخلدمات وليس بإ   و فاملؤسسة تشرف على إدارة جمموعة من املنتجات      
اخلدمات دفعة واحدة عند بداية إنطالق موقعها يف الشبكة تفاديا لعدم قدرهتا على ترويج كـل                و
ثراًء باملعلومات واألكثـر    اخلدمات األكثر   ووتكون ملزمة بإنتقاء املنتجات     ،  اخلدماتونتجات  امل

  .تكيفا ومالئمة للتسوق يف الشبكة
  

وجناحه مرهون باإلستثمارات املسخرة له ماديا وبشريا، وتكون النتائج         التواجد يف الشبكة        
 بقصـد   ، أهدافها حمـددة   ،م على أسس وقواعد مدروسة    وقهذا اإلستثمار ي   ،على قدر اإلستثمار  

قرار املؤسسة بالدخول إىل الشبكة يعترب      ، عندها   طلبات واإلحتاجات الكامنة للزبائن   الإرضاء وسد   
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نصب إهتمامنا حول بناء مواقع الويب، وكيفية إعدادها        إيف هذا اإلطار،     ،ياإستثمارصائبا و قرارا  
لتكون صاحلة ملمارسة التجارة اإللكترونية، حيث إعتمدنا إستراتيجيات احلضور يف الشبكة وفـق             

، ومن خالل التحليل قدمنا حملة عن تكلفة إقامة متجر إفتراضـي            Levin و   Ho  ،Hoffmanكل من     
  .رفبسيط، واآلخر حمت

  
  ملقاربةٍ بع بعرضٍ ِتنظرة مشولية حول تكلفة بناء املواقع اإلفتراضية، أُ       أيضا،  تناولنا يف الفصل    

لـول  ، وقـدمنا احل   املنوطة بـاملواقع    والوظائف ،سس ومراحل إستراتيجية اإلستخدام   أل منهجيٍة
ـ      اإللكترونية التجارةاملستخدمة يف    دمات ، اليت جسدناها بتشييد متجـر افتراضـي، لتوزيـع خ

  .اإلنترنت، مستغلني وسائل الدفع التقليدية
  

يسـتخدم أحـدث     األداء العايل الـذي واحلصول على املوقع ذ من املكلف هولذلك فإن
الـيت ٌيفتـرض    التطبيقات واخلدمات الضرورية لضمان سرعة األداء، واستخدام تقنيات األمـن 

إىل ذلك أن اخلربة املطلوبـة      ، أضف   موجودها، إضافة إىل ضمان تقدمي خدمات فائقة للمستخد       
جدا، حيث أن مواقع اإلنترنت املعقدة تستخدم جمموعة كبرية  إلنشاء مثل هذا املوقع تكون مكثفة

التطوير وانتهاء بأدوات حتسني األداء، إضافة إىل أن تشغيل هذه املواقع  من املنتجات بدءا بأدوات
  .استمراريتها هو أمر ليس بالبسيط وضمان

  
التجارة اإللكترونية، كإنعكاس آلثار اإلنترنت سري سس والقواعد اليت حتكم إن هذه األ  

على املستهلك،   :على املؤسسة، سوف تترك حتما آثاراً على الوضع اإلقتصادي القائم يف البالد
وعلى املنتج، وعلى أصحاب القرار السياسي واإلقتصادي، ألن الثورة اإللكترونية قد بدأت، 

، والبد من ملس آثارها سلبا أم اإلجتماعيةحىت  و،يادين اإلقتصادية والسياسيةوعمَّت مجيع امل
مبعىن آخر، هل نستطيع مشاركة اجملتمع الدويل يف صنع اإلقتصاد الرقمي واإلستفادة منه، أم  إجيابا،

هذا ما ؛ البشرية طاقات الثروات الطبيعية وهدر الُيحكم على إقتصادنا بالتقَزُِّم والتبعية، وإسترتاف 
دراسة ( خاصة باجلزائر سنتعرف عليه من خالل الفصل القادم الذي ُيعَنى بدارسٍة مسحيٍة

   ).ية، تقييِمية، تطلُِّعيةتشخيِص


