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  ٕالهداءا

 

 ٔ�هدي مثرة �دي 

      " ٔ�يب و �ٔيم" ٕاىل ٔ��ىل ما ٔ�م� يف الوجود                     

  " ٔ�خواين و ٔ�خوايت"  من ٔ�قامسهم ٔ�حزاين و ٔ�فرا� ىلإ                          

  ٕاىل �دي و �ايل ٔ�طال هللا يف معرهام                              

  ٕاىل معيت "�دجية" و ٔ�والدها لك �مسه        

  ٕاىل لك ٔ�فراد �ائليت من ٔ��د�م س�نا ٕاىل ٔ�رفعهم قدرا                                        

  ٕاىل لك من عرف امسي و ٔ�ح�ين و مجع اخلري بی��ا                     

    مجیعا ٔ�هدي هذا العمل ٕا�هيمٕاىل لك طالب �مل.............                                      

                                  

        

   



شكر و تقد�ر       

 بعد محد هللا تعاىل و شكره �ىل تقد�ره وتوف�قي الجناز هذا العمل 

ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل و �م�نان ٕاىل ٔ�س�تاذي املرشف أ�س�تاذ رق�ق اسعد ٕادر�س جزاه هللا عنا ٔ�فضل 

.لهذه الرسا� ٕا�داديطی� اجلزاء �ىل نصاحئه و توصیاته القمية و سعة صدره   

ٔ�عضاء ا�لجنة املناقشة �ىل ق�وهلم م�اقشة مثرة �د� و تق�مي مهنج معلنا.ٕاىل السادة   

مث اكمل الشكر و التقد�ر ٕاىل لك عامل و موظفي مد�ریة البیض ملؤسسة اتصاالت اجلزا�ر �ىل تعاوهنم و 
 ٕاجناز يف سا�د� من لك وٕاىلمسا�دهتم   ا��ن �اولوا ٕافادتنا قدر املس�تطاع، 

  .أ�س�ئ� اس��رة �ىل ٔ��ابنا من ولك وموظفني ٔ�صدقاء من ا�ٓراء سرب

شكر كذ��ٔ  ٔ�نكام ال یفوتين   

.جيزهيم عنا �ري اجلزاء ٔ�نبعید داعیا املول عز و�ل  ٔ�وید العون من قریب  ٕايل ٔ�مدلك من   

  

   



                                                                                                           اإلهداء      

 شكر و تقدير

 الفهرس

 قائمة الجداول

 قائمة األشكال

  ه-أ                المقدمة العامة                                                                                

 الفصل أ�ول:  ال�سویق و �ك�ولوج�ا املعلومات

  02.....................................................................................مقدمة الفصل

]28-02[............................................المفاهيم األساسية حول التسويق :المبحث األول   

03....................................................................ماهية التسويق :المطلب األول   

03.................................................................تعريف التسويق :أوال                  

07...........................................................مراحل تطور التسويق :ثانيا                  

10....................................................مكانة التسويق في المؤسسة :ثالثا                  

  14........................................................وظائف و أهداف التسويق  :المطلب الثاني 

14.................................................................وظائف التسويق :أوال                 

  15.................................................................أهداف التسويق :ثانيا               

  17...........................................................عناصر المزيج التسويقي :المطلب الثالث

19.........................................................................المنتج :أوال                  

21........................................................................التسعير :ثانيا                  

22........................................................................الترويج :ثالثا                  



24........................................................................التوزيع :رابعا                  

  ]50-28[............................................تكنولوجيا المعلومات و االتصال :المبحث الثاني 

  28..............................................................تكنولوجيا المعلومات :المطلب األول 

29.............................................................تعريف التكنولوجيا : أوال                  

30..............................................................مفهوم المعلومات :ثانيا                  

31...........................................................خصائص المعلومات :ثالثا                  

33.........................................................................االتصال :المطلب الثاني    

34..................................................................مفهوم االتصال :أوال                 

35.........................................................عناصر العملية االتصالية :ثانيا                 

37..................................................................أنواع االتصال. :ثالثا                 

40..................................................تكنولوجيا المعلومات و االتصال :المطلب الثالث   

41...........................................م تكنولوجيا المعلومات واالتصالمفهو  :أوال                 

41............................مؤشرات التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات و االتصال :ثانيا                 

45.....................األهداف اإلستراتيجية لتطور تكنولوجيا المعلومات و االتصال :ثالثا                 

45..................................تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على التسويق :المطلب الرابع   

46...............................................................تخطيط المنتجات  :أوال                

47.........................................................................التسعير :ثانيا                

48..........................................................................التوزيع :ثالثا                

49.........................................................................الترويج :رابعا                

]64-50[..................................................تطور االنترنت وخدماتها  :المبحث الثالث   



51..........................................................مفهوم الشبكات وأنواعها :المطلب األول   

51.................................................................مفهوم الشبكات  :أوال               

52...................................................................أنواع الشبكات :ثانيا               

54..................................................................شبكة االنترنت   :المطلب الثاني   

55..........................................................مفهوم االنترنت و تطورها :أوال               

  59....................................................استخدام االنترنت في التسويق :ثانيا             

  61................................................................خدمات االنترنت  :المطلب الثالث

61......................................................................خدمة الويب :أوال               

62.........................................................خدمة البريد االلكتروني   :ثانيا               

63...........................................................خدمة مجموعة النقاش  :ثالثا               

63....................................................................خدمة الحوار   :رابعا              

  63..............................................................دمة نقل الملفاتخ :خامسا           

65....................................................................................خالصة الفصل  

 الفصل الثاين:  ال�سویق �لكرتوين و م�طلباته

67.....................................................................................مقدمة الفصل  

  ]94-68[.............................المبحث األول: ماهية التسويق االلكتروني وتطبيقاته في المؤسسة

68.........................................................المطلب األول:  ماهية التسويق االلكتروني  

 68....................................................أوال:تطور مفهوم التسويق االلكتروني             

       

 71........................................................ثانيا: تعريف التسويق االلكتروني             

75.................................................ثالثا: نموذج "آرثر" للتسويق االلكتروني               



76.....................رابعا:العوامل و المبررات المساعدة على انتشار التسويق االلكتروني.               

  77...................................فاعلية التسويق االلكترونيالمطلب الثاني:  خصائص، مجاالت و 

78......................................................أوال: خصائص التسويق االلكتروني               

79......................................................ثانيا: مجاالت التسويق االلكتروني               

81........................................................ثالثا: فاعلية التسويق االلكتروني               

  83................................................المطلب الثالث: عناصر المزيج التسويقي االلكتروني

85..............................................................أوال: المنتج عبر االنترنت               

85.............................................................ثانيا: التسعير عبر االنترنت               

86..............................................................ثالثا: الترويج عبر االنترنت               

87......................................................................رابعا: الخصوصية               

88.........................................................خامسا: امن األعمال االلكترونية              

90..............................................................سادسا: التوزيع االلكتروني               

  90..................................................................سابعا: تصميم الموقع             

  92...................................................المطلب الرابع: استراتيجيات التسويق االلكتروني

92.............................................أوال: التسويق االلكتروني الموجه للمستهلك               

93........................................ثانيا: التسويق االلكتروني الموجه لمنشاة األعمال               

  93...........................ثالثا: التسويق االلكتروني الحكومي الموجه لمنظمات األعمال             

]111-94[.........................المبحث الثاني:  األشكال الجديدة للتسويق و تسوية المعامالت فيه  

  94..............................................المطلب األول: األشكال الجديدة للتسويق االلكتروني

94............................................................أوال: الحوار عبر االنترنت                 



95.................................................................ثانيا: ملف المعطيات                 

96...............................ي:  البنية التحتية للتسويق االلكتروني ومتطلباته األساسيةالمطلب الثان  

  97................................................أوال: البنية التحتية للتسويق االلكتروني               

98.....................................................ثانيا: بروتوكوالت الحماية التجارية                 

100..................................ثالثا: أسماء النطاق و عنوان المشترك عبر االنترنت                 

101....................................سادسا: خطوات بناء موقع على الشبكة العنكبوتية                

104........................................................المطلب الرابع:   وسائل الدفع االلكتروني  

104...................................................................أوال: النقود الرقمية               

105...........................................................ثانيا: أوامر الدفع المصرفي               

105...............................................................ثالثا: الهاتف المصرفي                

105.............................................................رابعا: االنترنت المصرفي                

106..........................................................خامسا: البطاقات المصرفية                

110.............................................................سادسا: البطاقات الذكية                

110.........................................................سابعا: الشيكات االلكترونية                

111.................................................ثامنا:  خدمات المقاصة االلكترونية                 

]120- 111[................................................المبحث الثالث:  آثار التسويق االلكتروني  

111........................معايير نجاح الصفحات و ضمان التسويق االلكتروني الفعالالمطلب األول:   

112...........................................أوال: كيف يعظم المسوق أنشطته التسويقية                

113...............................ثانيا: المعايير التي تضمن نجاح الصفحات عبر االنترنت                

114...........................................................ثالثا: تقييم نجاح المؤسسة                



   115..............................................المطلب الثاني:فرص و تحديات  التسويق االلكتروني

115.......................................................لكترونيأوال: فرص التسويق اال                

117....................................................ثانيا: تحديات التسويق االلكتروني                

118................................................المطلب الثالث: فوائد وعيوب التسويق االلكتروني  

118......................................................أوال: فوائد التسويق االلكتروني                 

  119.....................................................ثانيا: عيوب التسويق االلكتروني               

121...................................................................................خالصة الفصل  

 الفصل الثالث: اع�د ال�سویق �لكرتوين ؤ�مهیته

  123....................................................................................مقدمة الفصل

  ]138- 124[...............................................ول: اعتماد التسويق االلكترونيالمبحث األ

  124.........................................المطلب األول:  دراسة أولوية العتماد التسويق االلكتروني

  124.......................................................أوال: تحديد السوق المستهدفة              

  125......................................ثانيا: دراسة صالحية المنتج للتسويق االلكتروني              

  128.....................................ثالثا: دراسة استجابة  العمالء للتسويق االلكتروني              

  130....................................................المطلب الثاني: مستلزمات التسويق االلكتروني

   130................................................................أوال: نظام المعلومات              

  132...................................................................ثانيا: نظام اإلمداد              

  133................................................................ثالثا:نظام الدفع اآلمن              

  133...........................................................رابعا: المستلزمات البشرية              

  135.............المطلب الثالث: أهمية التسويق االلكتروني بالنسبة للمنظمات و على المستوى القومي.



  135...............................أوال:أهمية التسويق االلكتروني على مستوى المنظمات.              

  137................................ثانيا: أهمية التسويق االلكتروني على المستوى القومي.              

  ]149- 138[...........................................المبحث الثاني: الخدمات المصرفية االلكترونية

  138.......................................................المطلب األول: العمل المصرفي االلكتروني

  139...................................أوال: مراحل التحول إلى العمل المصرفي االلكتروني              

                 140..........................................................مفهوم العمل المصرفي ثانيا:             

  141..........................................مستلزمات العمل المصرفي االلكتروني.ثالثا:              

  142............................................المطلب الثاني:تسويق الخدمة المصرفية عبر االنترنت.

   143........................عبر االنترنت. العوامل المؤثرة في تسويق الخدمة المصرفية أوال:             

  144......................................اتجاهات التعامل  مع البنوك على االنترنت.ثانيا:              

  144...........................................فئات الخدمات المصرفية االلكترونية. ثالثا:             

   145...................................................الثالث: الخدمات المصرفية االلكترونيةالمطلب 

  146...........................................أوال: تعريف الخدمات المصرفية االلكترونية              

  147....................................ثانيا: البنية التحتية للخدمات المصرفية االلكترونية              

  148................................ثالثا:تحديات و مخاطر الخدمات المصرفية االلكترونية              

  ]174- 150[....................................المبحث الثالث: التسويق االلكتروني في البلدان العربية

  150........................................المطلب األول: واقع التسويق االلكتروني في البلدان العربية

  150......................................................أوال: التسويق االلكتروني عالميا              

  152......................................ثانيا: حالة التسويق االلكتروني في البلدان العربية              

  154.................................................ثالثا: التسويق االلكتروني في الجزائر              

  159.........................االلكتروني في البلدان العربيالمطلب الثاني: المتطلبات األساسية للتسويق 



  160..........................................................أوال:  متطلبات البنى التحتية             

  161...............................................................ثانيا:  متطلبات تنظيمية             

  162...............................................................ثالثا:  متطلبات تنافسية             

  163.............................المطلب الثالث: التشريعات العربية ومراحل مواكبة التسويق االلكتروني

                  163.........................................اللكترونيةأوال: الموقف القانوني من الرسائل ا              

  164......................................................ثانيا: التعاقد بالطرق االلكترونية              

  165....................................................ثالثا: االختصاص والوالية القضائية              

  165.....................................................رابعا: اإلثبات للتصرفات القانونية              

  166............................................................خامسا: حماية المستهلك              

  166........................................................لكية الفرديةسادسا: حماية الم              

  167......................................................سابعا: حماية الدفع االلكتروني               

  167.............اإللكترونيالمسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في أنشطة التسويق ثامنا:                

  168........................................الضرائب والجمارك والتعريفة الجمركيةتاسعا:                

  168..........................................مسائل الخصوصية وأمن المعلوماتعاشرا:                

  170........................................................االلكتروني.المطلب الرابع: آثار التسويق  

  170........................................................أوال:على مستوى المؤسسات.              

  173.....................................................ثانيا: على مستوى المستهلكين.               

                175...................................................................................خالصة الفصل

  الفصل الرابع: واقع ال�سویق �لكرتوين �رشكة اتصاالت اجلزا�ر.

  177...................................................................................مقدمة الفصل.



  ]203- 178[..........................................المبحث األول: اإلطار العام التصاالت الجزائر.

  178....................................................المطلب األول: تقديم عام التصاالت الجزائر.

  178.........................................................أوال:نشأة اتصاالت الجزائر.              

  179.................................................ثانيا:تعريف مجمع اتصاالت الجزائر.              

  182...........................ة العملية التصاالت الجزائر بمدينة البيض.ثالثا:تقديم الوحد              

  185...........................................المطلب الثاني:فروع و مهام و أهداف اتصاالت الجزائر

  185........................................................أوال: فروع اتصاالت الجزائر.              

  187.......................................................ثانيا: األهداف العامة للمجمع.              

  187.................................................ثالثا: مهام مجمع اتصاالت الجزائر.               

  187.....................................المطلب الثالث: نشاطات وإنجازات مجمع اتصاالت الجزائر.

  188................................................أوال: نشاطات اتصاالت الجزائر.                   

  191........................................................ثانيا: حصيلة اإلنجازات.                   

   193..................................................ثالثا:اتصاالت الجزائر باألرقام.                   

  ]203-195[.............................المبحث الثاني:المزيج التسويق االلكتروني باتصاالت الجزائر.

  195........................................................األول:خدمات اتصاالت الجزائر.المطلب 

  195.................................................................أوال: خدمات الهاتف             

  199................................................................ثانيا:خدمات االنترنت             

  199............................................................ثالثا:الخدمات االلكترونية.             

  200..................................................المطلب الثاني:تسعير خدمات اتصاالت الجزائر.

  200..................................................أوال: تسعير خدمات شبكة الهاتف.              



  200.......................................................ثانيا: تسعير خدمات االنترنت.              

   201.....................................................ثالثا: تسعير خدمات االلكترونية.              

  201..................................المطلب الثالث:السياسة الترويجية و التوزيعية التصاالت الجزائر.

  201.............................................أوال:السياسة التوزيعية التصاالت الجزائر.              

  202...................................ثانيا:السياسة الترويجية لخدمات اتصاالت الجزائر.              

  ]236-204[....................................................المبحث الثالث:الدراسة االستقصائية.

  204...........................................المطلب األول: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.

  204..........................................................أوال:تحديد مجتمع الدراسة.             

  204..............................................................ثانيا:تحديد حجم العينة.             

  205...........................................................ثالثا: أداة جمع المعلومات.             
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  .أهداف البحث 

 .تنظيم الدراسة 
 



 

هائلة وحتوالت كبرية و ذلك يف أمناط اإلنتاج و لقد شهدت الدول و ا�تمعات املعاصرة و كذا املنظمات تغريات 

إذ كان هلذا التطور اهلائل أثره يف دخول  عمليات التبادل و االتصاالت، حيث أصبحت تسيطر على العامل اآلن.

اإلنرتنت هي السمة الرئيسية هلذا العصر الذي شهد ظهور أهم  شبكة اإلنرتنت يف مجيع ا�االت حىت أصبحت

الشبكة من  العوملة حىت أن اإلنرتنت تشكل إحدى مقومات هذه الظاهرة العاملية ملا حتققه هذه وهي ظاهرٍة فيه أال

و نتيجة  .شىت ا�االت وألغراٍض متعددة ربٍط مع كافة أجزاء العامل وإمكانية احلصول على املعلومات املطلوبة يف

إىل التواصل و إزالة احلدود و الفواصل بني كل  للعوملة اليت  يقصد �ا انتشار األشياء لتصبح عاملية فهي تسعى

دول العامل حيث حتول إىل قرية واحدة ،  و انطالقا من ذلك ظهرت على الساحة العاملية أفكار ونظريات 

و بفعل قطاع تكنولوجية  املعلومات فقد  ٠وتطبيقات حديثة خاصة يف جمال االقتصاديات وإدارة االعمال

ألدوات االلكرتونية قادرة على حتقيق االتصال املباشر و اآلين مع بعضها البعض أصبحت أجهزة  احلاسوب و ا

   ٠عرب شبكات عاملية أمهها  االنرتنت بصرف النظر عن تباعد املسافات بينها

نتيجة ملا توفرها التكنولوجية الرقمية من إمكانية االتصال و سرعتها فقد حتولت الوظائف التسويقية إىل مفهوم 

ت تأخذ شكال أكثر فعالية إال أ�ا مل تستبعد أو تنكر نظريات التسويق التقليدي و إمنا استطاعت جديد وبات

االستفادة منها يف تطوير أو إجياد حلول ملشاكلها و أخرجت ظاهرة جديدة تسمى التسويق االلكرتوين حيث 

و غريها عن  طريق االنرتنت و  أصبحت املنظمات تقوم  مبعامال�ا التجارية مثل البيع و الشراء و املبادالت

  1993الشبكات العاملية األخرى، و التسويق عرب هذه الشبكة حديث النشأة  حيث ظهر مع ظهور الويب سنة 

٠  

مل يعد استخدام االنرتنت حمصورا جبمع املعلومات و االطالع على ابرز املواقع اإلخبارية فقط، بل تعد�ا إىل 

جعل السلعة أو اخلدمة معروفة لدى مشرتكي االنرتنت ختتلف عن عملية  احتالل أمهية كربى حيث جند أن

اإلعالن عنها سواء يف صحيفة أو إعالن تلفزيوين و هلذا فان االنرتنت تعترب تقنية مثلى وإحدى األدوات اجلديدة 

  ٠لالتصال وترويج  البضاعة أو اخلدمة

  أهمية البحث:



التسويقية،دفعت العديد من الشركات إىل إعادة التفكري يف الدور  يف ظل التغريات اجلذرية احلاصلة يف البيئة

األساسي للتسويق،ونتيجة للمنافسة العاملية أصبح من الضروري على عامل األعمال إن يسعى إىل طرق أكثر 

فاعلية  حنو دراسة التسويق،و ابتكار أساليب و طرق أكثر فعالية و العمل على استقطاب الزبائن وتنشيط 

مالت والتبادالت يف ظل التكنولوجيا الرقمية ، فكان البد من استخدام أسلوب التسويق االلكرتوين حيث املعا

ومن هنا تأيت أمهية الدراسة من ٠يساهم هذا األسلوب يف تعزيز اخلطط التسويقية لطرح املنتجات يف االسواق

  خالل: 

دماتية و اإلنتاجية، فيما له من دور يف التغلب _ ضرورة  تطبيق مفهوم التسويق االلكرتوين يف   املؤسسات اخل

  على املشاكل و املعوقات اليت تعرتض املنضمات عند قيامها بأداء عمليا�ا التسويقية.  

_ضرورة إدخال  و تطوير خدمات شبكة االنرتنت و الويب و االستفادة من خدما�ا  يف األنشطة التسويقية، 

ز العمليات التسويقية بفرتة قياسية مع ختفيض التكاليف، و يعمل على زيادة لتحقيق األهداف املنشودة مثل: اجنا

اخل                                    ٠٠٠٠قدرة الشركات على إجياد أسواق جديدة  و اقتحامها، زيادة احلصة السوقية و السمعة الطيبة

الرتويج و اإلعالن و اإلشهار عرب مواقع الويب   _استخدام االنرتنت يف جمال التسويق بعناصره األربعة خاصة جمال

  ملختلف املؤسسات اجلزائرية .

_ تقدمي مسح للدراسات ذات الصلة باهتمام املؤسسات مبفهوم التسويق االلكرتوين و مدى تطبيقها هلذا املفهوم، 

                                                                                   ٠وإيضاح الفوائد املرجوة منه عند تبنيه

  إشكالية البحث:

حيضا  التسويق بأمهية كبرية يف التطبيق كمحدد رئيسي لنجاح العديد من الشركات العاملية يف العديد من الدول  

لدولية، بااليضافة إىل املشكالت اليت تواجه املؤسسات اليوم، وهي متارس أعماهلا يف األسواق احمللية و ا٠الصناعية

   ٠أدى إىل بروز مفاهيم كثرية من بينها مفهوم التسويق االلكرتوين

فقد ساهم انطالق التسويق اإللكرتوين يف العامل يف اخنفاض تكلفته وازدياد قدرته على توسيع السوق، حيث مت  

كرتونية اليت تأسيس آالف الشركات املتخصصة يف التسويق اإللكرتوين وأصبح هناك املاليني من الرسائل اإلل

  وقد أكدت الدراسات بان التسويق اإللكرتوين أدى إىل توسيع األسواق وزيادة احلصة " « تتجول يومياً يف الشبكة.



.مل يعد باإلمكان 1 .» % بسبب االنتشار العاملي لشبكة االنرتنت22إىل 3السوقية للشركات بنسٍب ترتاوح بني 

واقع عصر التقنية العاملية، ومناء استخدام وسائل التقنية احلديثة،وزيادة جتاهل التسويق اإللكرتوين،ذلك أنه أمام 

االقتناع بضرورة كو�ا منطًا لتنفيذ األعمال ومرتكزًا للتطور يف ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة التجارة 

دمات،وملا توفره عملية العاملية،ويف ظل متطلبات التجارة الدولية اليت تسعى إىل حترير التجارة يف السلع واخل

التسويق اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية بشكٍل عام من تسهيالٍت يف عملية التنافس،فإن جتاهلها يشري إضافًة إىل 

  عدم القدرة على امتالك أدوا�ا والتعامل مع حتديات عصر املعلوماتية.

  الرئيسي التايل:انطالقا من كل ما سبق ميكن طرح إشكالية هذا البحث يف التساؤل   

ما مدى نضج الوظيفة التسويقية في المؤسسة الجزائرية؟ هل هذا النضج إذا تحقق يسمح بالمرور إلى    

     التسويق االلكتروني، أم يكون عائقا له؟ 

   وميكن أن يتفرع عن السؤال أعاله مجلة من األسئلة اجلزئية أدناه:

  ؤسسات اجلزائرية؟هل توسع استخدام التسويق االلكرتوين يف امل_

  _ما هي أسس وشروط تفعيل التسويق االلكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية؟

_كيف هو واقع اجلزائر يف جمال تقنية االتصاالت وأنشطة التسويق االلكرتوين؟ وما هي املعوقات اليت تعيق 

  انتشارها فيها؟ وما هي السبل الكفيلة لتنشيطها فيها مستقبال؟

  ديدة اليت فتحها التسويق االلكرتوين يف عامل التسويق؟_ما هي اآلفاق اجل

  فرضيات البحث:

  يمكن صياغة الفرضيات التالية قصد طرحها للمناقشة واختبار صحتها:            

  

1-http ://WWW.OK1313.YOO7.COM   

  

  الفرضية األولى:



قادرة على حتسني و تطوير أداءها التسويق االلكرتوين يفتح أمام املؤسسات فرصا تسويقية واسعة، و تصبح 

  التنافسي و قادرة على حتقيق اقل التكاليف، حىت إذا مل تنجح يف ترسيخ عمليات التسويق التقليدي.

   الفرضية الثانية:

تشكل البنية التحتية والصعوبات الفنية لدى األطر الفنية يف املؤسسة اليت تسوق إلكرتونيًا عقبة أمام التسويق 

  استخدام طرق الدفع اإللكرتونية يف إجناز املعامالت.اإللكرتوين و 

  الفرضية الثالثة:

من منافذ التوزيع ،األمر  التسويق اإللكرتوين يساهم بزيادة حجم الزبائن وعدد الصفقات املربمة،وسيختصر الكثري

املنافسة من شأ�ا أن ؛وهذه احملليةحدة املنافسة  الذي يؤدي إىل الوصول إىل أسواٍق جديدة،وهذا بدوره يزيد من

بسبب كثرة الشركات العارضة على املواقع املخصصة هلا على الشبكة  تؤدي بدورها إىل حتسني جودة املنتج

األسعار بسبب ختفيض التكاليف،وبالتايل زيادة املبيعات واألرباح األمر الذي يؤدي إىل دعم  العنكبوتية وختفيض

  .الوطين االقتصاد وزيادة الناتج

  ف البحث:أهدا  

  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى ما يلي:          

  ۰_البين التحتية وعمليات وأنشطة التسويق االلكرتوين

   ۰_املعوقات الاليت حتلن دون قدرة املنظمة على تبين التسويق عرب االنرتنت بالشكل السليم

  نعكاس نتائجه على التنمية االقتصادية._إبراز دور وفعالية التسويق االلكرتوين يف العملية التسويقية و ا

  _تقدمي أسلوب أفضل ألداء اخلدمة التسويقية. 

  _واقع التسويق االلكرتوين باجلزائر.

_شروط تفعيل وتوسيع استخدام وسائل الدفع االلكرتوين اليت تضمن سرعة املبادالت التجارية و املعامالت و 

 ۰غريها



  تنظيم الدراسة:

ى اإلشكالية املطروحة و إثبات مدى صحة الفرضيات، مت تقسيم الدراسة إىل أربع فصول بغية اإلجابة عل      

 يأيت تفصيلها كما يلي:

: يبحث يف التسويق و املفاهيم األساسية املتعلقة مباهية و مراحل تطوره كما يربز أمهية اكتساب الفصل األول

  تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و االنرتنت وخدما�ا ؛

  : يبحث يف التسويق االلكرتوين و البنية التحتية الالزمة و خصائصه و املعوقات اليت حتد من تطوره,الفصل الثاني

املستقبلية يف جمال  يبحث يف اعتماد  التسويق اإللكرتوين يف اجلزائر وسبل تطويره واخلطوات :الفصل الثالث

التسويق السلعي واملصريف واملعوقات األساسية اليت  جمال التسويق اإللكرتوين واستخدام البطاقات اإللكرتونية يف

عائقاً أمام تطور  ووسائل الدفع االلكرتونية يف اجلزائر وماهية املعوقات اليت تقف حتد من تطور التسويق اإللكرتوين

  .اخلدمات املصرفية اإللكرتونية

ائر وذلك بدراسٍة ميدانية إلحدى املؤسسات يبحث باجلانب التطبيقي للتسويق اإللكرتوين يف اجلز  : الفصل الرابع

اجلزائرية.  و يتمحور االستبيان حول جمموعة من األسئلة اليت تبني مدى استغالل تكنولوجيا املعلومات و االتصال 

  التسويقية و انعكاس ذلك على أداء الشركات. و اإلنرتنت يف العملية

 



يك» ف ميك احديو تعملأنأجلمنو يق،ت سو تطلبوالت نكي لم تقانهأجلمنالعمرطو «اإ
يب تلرفيل .كو



I

االإلهداء

ةأهدي هجديمثر

ديفأمكلماأغىلاإلىل جو "أيموأيب"الو

هممناإلىل اينأقامس ايحوأحز اين"أفر ايتوأخو "أخو

هاميفهللاأطالخايلوجدياإلىل معر

ابمسهلكأوالدهاو"خدجية"معيتاإلىل

ادلكاإلىل ناأحدهثممنعائليتأفر ىلس هماإل اأرفع قدر

فمنلكاإلىل بينوامسيعر نااخلريمجعوأح بين

ىل لهيم.............عملطالبلكاإل يعااإل العملهذاأهديمج



 
 
 

II 

 شكر و تقد�ر

 بعد محد هللا تعاىل و شكره �ىل تقد�ره وتوف�قي الجناز هذا العمل 

ٕادر�س جزاه هللا عنا ٔ�فضل اسعد  رق�ق املرشف أ�س�تاذٔ�س�تاذي  ٕاىل �م�نان اجلزیل ؤ�تقدم �لشكر 

.لهذه الرسا� ٕا�داديطی�  اجلزاء �ىل نصاحئه و توصیاته القمية و سعة صدره  

.ا�لجنة املناقشة �ىل ق�وهلم م�اقشة مثرة �د� و تق�مي مهنج معلنا ٕاىل السادة ٔ�عضاء  

�ىل تعاوهنم و  مث اكمل الشكر و التقد�ر ٕاىل لك عامل و موظفي مد�ریة البیض ملؤسسة اتصاالت اجلزا�ر
 ٕاجناز يف سا�د� من لك وٕاىل، ا��ن �اولوا ٕافادتنا قدر املس�تطاع  مسا�دهتم 

  .أ�س�ئ� اس��رة �ىل ٔ��ابنا من ولك وظفنيوم ٔ�صدقاء من ا�ٓراء سرب

شكر كذ��ٔ  ٔ�نكام ال یفوتين   

.جيزهيم عنا �ري اجلزاء ٔ�نبعید داعیا املول عز و�ل  ٔ�وید العون من قریب  ٕايل ٔ�مدلك من   

 



 فهرس احملتويات
 

                                                                                                           اإلهداء

 شكر و تقدير

 الفهرس

 قائمة الجداول

 قائمة األشكال

  ه-أ                                                                                                المقدمة العامة

 الفصل أ�ول:  ال�سویق و �ك�ولوج�ا املعلومات

  02.....................................................................................مقدمة الفصل

]28-02[............................................المفاهيم األساسية حول التسويق :المبحث األول   

03....................................................................ماهية التسويق :المطلب األول   

03.................................................................تعريف التسويق :أوال                  

07...........................................................مراحل تطور التسويق :ثانيا                  

10....................................................مكانة التسويق في المؤسسة :ثالثا                  

  14........................................................أهداف التسويق وظائف و  :الثاني المطلب 

14.................................................................التسويقوظائف  :أوال                 

  15.................................................................أهداف التسويق :ثانيا               

  17...........................................................عناصر المزيج التسويقي :المطلب الثالث

19.........................................................................المنتج :أوال                  

21........................................................................التسعير :ثانيا                  

22........................................................................الترويج :اثالث                  
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24........................................................................التوزيع :ارابع                  

  ]50-28[............................................تكنولوجيا المعلومات و االتصال :نيالمبحث الثا 

  28..............................................................علوماتتكنولوجيا الم :المطلب األول 

29.............................................................تعريف التكنولوجيا : أوال                  

30..............................................................مفهوم المعلومات :ثانيا                  

31...........................................................خصائص المعلومات :ثالثا                  

33.........................................................................االتصال :المطلب الثاني    

34..................................................................مفهوم االتصال :أوال                 

35.........................................................عناصر العملية االتصالية :ثانيا                 

37..................................................................أنواع االتصال. :ثالثا                 

40..................................................تكنولوجيا المعلومات و االتصال :المطلب الثالث   

41...........................................مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال :أوال                 

41............................مؤشرات التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات و االتصال :ثانيا                 

45.....................األهداف اإلستراتيجية لتطور تكنولوجيا المعلومات و االتصال :ثالثا                 

45..................................تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على التسويق :المطلب الرابع   

46...............................................................تخطيط المنتجات  :أوال                

47.........................................................................التسعير :ثانيا                

48..........................................................................التوزيع :ثالثا                

49.........................................................................الترويج :رابعا                

]64-50[..................................................تطور االنترنت وخدماتها  :الثالثالمبحث    
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51..........................................................وأنواعهامفهوم الشبكات  :المطلب األول   

51.................................................................مفهوم الشبكات  :أوال               

52...................................................................أنواع الشبكات :ثانيا               

54..................................................................شبكة االنترنت   :المطلب الثاني   

55..........................................................مفهوم االنترنت و تطورها :أوال               

  59....................................................استخدام االنترنت في التسويق :ثانيا             

  61................................................................خدمات االنترنت  :المطلب الثالث

61......................................................................خدمة الويب :أوال               

62.........................................................خدمة البريد االلكتروني   :ثانيا               

63...........................................................خدمة مجموعة النقاش  :ثالثا               

63....................................................................خدمة الحوار   :رابعا              

  63..............................................................خدمة نقل الملفات :خامسا           

65....................................................................................خالصة الفصل  

 الفصل الثاين:  ال�سویق �لكرتوين و م�طلباته

67.....................................................................................مقدمة الفصل  

  ]94-68[.............................المبحث األول: ماهية التسويق االلكتروني وتطبيقاته في المؤسسة

68.........................................................المطلب األول:  ماهية التسويق االلكتروني  

 68....................................................تطور مفهوم التسويق االلكترونيأوال:             

       



 فهرس احملتويات
 

 71........................................................تعريف التسويق االلكتروني ثانيا:             

75.................................................ثالثا: نموذج "آرثر" للتسويق االلكتروني               

76.....................انتشار التسويق االلكتروني. و المبررات المساعدة على عواملالرابعا:               

  77...................................التسويق االلكتروني و فاعلية مجاالت ،خصائص  المطلب الثاني:

78......................................................التسويق االلكتروني خصائصأوال:                

79......................................................االلكترونيالتسويق  مجاالت ثانيا:               

81........................................................التسويق االلكتروني فاعلية ثالثا:               

  83................................................عناصر المزيج التسويقي االلكترونيالمطلب الثالث: 

85..............................................................أوال: المنتج عبر االنترنت               

85.............................................................ثانيا: التسعير عبر االنترنت               

86..............................................................ج عبر االنترنتثالثا: التروي               

87......................................................................رابعا: الخصوصية               

88.........................................................خامسا: امن األعمال االلكترونية              

90..............................................................سادسا: التوزيع االلكتروني               

  90..................................................................سابعا: تصميم الموقع             

  92...................................................استراتيجيات التسويق االلكتروني المطلب الرابع:

92.............................................أوال: التسويق االلكتروني الموجه للمستهلك               

93........................................ثانيا: التسويق االلكتروني الموجه لمنشاة األعمال               

  93...........................ثالثا: التسويق االلكتروني الحكومي الموجه لمنظمات األعمال             

]111-94[.........................و تسوية المعامالت فيه األشكال الجديدة للتسويق المبحث الثاني:   
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  94..............................................المطلب األول: األشكال الجديدة للتسويق االلكتروني

94............................................................أوال: الحوار عبر االنترنت                 

95.................................................................ثانيا: ملف المعطيات                 

96...............................األساسيةومتطلباته  المطلب الثاني:  البنية التحتية للتسويق االلكتروني  

  97................................................أوال: البنية التحتية للتسويق االلكتروني               

98.....................................................ثانيا: بروتوكوالت الحماية التجارية                 

100..................................ترنتو عنوان المشترك عبر االن ثالثا: أسماء النطاق                 

101....................................سادسا: خطوات بناء موقع على الشبكة العنكبوتية                

104........................................................وسائل الدفع االلكتروني  المطلب الرابع:   

104...................................................................: النقود الرقميةأوال               

105...........................................................ثانيا: أوامر الدفع المصرفي               

105...............................................................ثالثا: الهاتف المصرفي                

105.............................................................رابعا: االنترنت المصرفي                

106..........................................................خامسا: البطاقات المصرفية                

110.............................................................سادسا: البطاقات الذكية                

110.........................................................سابعا: الشيكات االلكترونية                

111.................................................كترونيةثامنا:  خدمات المقاصة االل                 

]120- 111[................................................المبحث الثالث:  آثار التسويق االلكتروني  

111........................المطلب األول: معايير نجاح الصفحات و ضمان التسويق االلكتروني الفعال  

112...........................................كيف يعظم المسوق أنشطته التسويقيةأوال:                  
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113...............................المعايير التي تضمن نجاح الصفحات عبر االنترنتثانيا:                 

114...........................................................ثالثا: تقييم نجاح المؤسسة                

   115..............................................التسويق االلكتروني فرص و تحديات المطلب الثاني:

115.......................................................التسويق االلكتروني فرص أوال:                

117....................................................التسويق االلكتروني تحديات ثانيا:                

118................................................المطلب الثالث: فوائد وعيوب التسويق االلكتروني  

118......................................................: فوائد التسويق االلكترونيأوال                 

  119.....................................................ثانيا: عيوب التسويق االلكتروني               

121...................................................................................خالصة الفصل  

ؤ�مهیتهالفصل الثالث: اع�د ال�سویق �لكرتوين   

  123....................................................................................مقدمة الفصل

  ]138- 124[...............................................اعتماد التسويق االلكتروني المبحث األول:

  124.........................................دراسة أولوية العتماد التسويق االلكتروني  :األولالمطلب 

  124.......................................................تحديد السوق المستهدفةأوال:               

  125......................................ثانيا: دراسة صالحية المنتج للتسويق االلكتروني              

  128.....................................ثالثا: دراسة استجابة  العمالء للتسويق االلكتروني              

  130....................................................: مستلزمات التسويق االلكترونينيالمطلب الثا

   130................................................................أوال: نظام المعلومات              

  132...................................................................ثانيا: نظام اإلمداد              

  133................................................................منثالثا:نظام الدفع اآل              
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  133...........................................................المستلزمات البشرية رابعا:              

  135.............بالنسبة للمنظمات و على المستوى القومي. لتسويق االلكترونيأهمية االمطلب الثالث: 

  135...............................أهمية التسويق االلكتروني على مستوى المنظمات.أوال:              

  137................................القومي.مستوى ال االلكتروني علىأهمية التسويق ثانيا:               

  ]149- 138[...........................................المبحث الثاني: الخدمات المصرفية االلكترونية

  138.......................................................المطلب األول: العمل المصرفي االلكتروني

  139...................................أوال: مراحل التحول إلى العمل المصرفي االلكتروني              

                 140..........................................................مفهوم العمل المصرفي ثانيا:             

  141..........................................المصرفي االلكتروني.مستلزمات العمل ثالثا:              

  142.............................................عبر االنترنت تسويق الخدمة المصرفيةالمطلب الثاني:

   143........................العوامل المؤثرة في تسويق الخدمة المصرفية عبر االنترنت. أوال:             

  144......................................اتجاهات التعامل  مع البنوك على االنترنت.ثانيا:              

  144...........................................فئات الخدمات المصرفية االلكترونية. ثالثا:             

   145...................................................الخدمات المصرفية االلكترونية المطلب الثالث:

  146...........................................أوال: تعريف الخدمات المصرفية االلكترونية              

  147....................................لخدمات المصرفية االلكترونيةل البنية التحتية ثانيا:              

  148................................المصرفية االلكترونية تحديات و مخاطر الخدماتثالثا:              

  ]174- 150[....................................يق االلكتروني في البلدان العربيةالمبحث الثالث: التسو 

  150........................................التسويق االلكتروني في البلدان العربيةالمطلب األول: واقع 

  150......................................................أوال: التسويق االلكتروني عالميا              
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  152......................................حالة التسويق االلكتروني في البلدان العربية ثانيا:              

  154.................................................ثالثا: التسويق االلكتروني في الجزائر              

  159.........................المطلب الثاني: المتطلبات األساسية للتسويق االلكتروني في البلدان العربي

  160..........................................................أوال:  متطلبات البنى التحتية             

  161...............................................................ثانيا:  متطلبات تنظيمية             

  162...............................................................ثالثا:  متطلبات تنافسية             

  163.............................المطلب الثالث: التشريعات العربية ومراحل مواكبة التسويق االلكتروني

                163.........................................الموقف القانوني من الرسائل االلكترونية :أوال              

  164......................................................التعاقد بالطرق االلكترونية ثانيا:              

  165....................................................ثالثا: االختصاص والوالية القضائية              

  165.....................................................للتصرفات القانونية اإلثباترابعا:               

  166............................................................خامسا: حماية المستهلك              

  166........................................................الفرديةالملكية سادسا: حماية               

  167......................................................سابعا: حماية الدفع االلكتروني               

  167.............المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في أنشطة التسويق اإللكترونيثامنا:                

  168........................................الضرائب والجمارك والتعريفة الجمركيةتاسعا:                

  168..........................................مسائل الخصوصية وأمن المعلومات عاشرا:               

  170........................................................المطلب الرابع: آثار التسويق االلكتروني. 

  170........................................................أوال:على مستوى المؤسسات.              

  173.....................................................ثانيا: على مستوى المستهلكين.               
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                175...................................................................................خالصة الفصل

  الفصل الرابع: واقع ال�سویق �لكرتوين �رشكة اتصاالت اجلزا�ر.

  177...................................................................................مقدمة الفصل.

  ]203- 178[..........................................المبحث األول: اإلطار العام التصاالت الجزائر.

  178....................................................المطلب األول: تقديم عام التصاالت الجزائر.

  178.........................................................أوال:نشأة اتصاالت الجزائر.              

  179.................................................ثانيا:تعريف مجمع اتصاالت الجزائر.              

  182...........................بمدينة البيض. لية التصاالت الجزائرثالثا:تقديم الوحدة العم              

  185...........................................فروع و مهام و أهداف اتصاالت الجزائرالمطلب الثاني:

  185........................................................أوال: فروع اتصاالت الجزائر.              

  187.......................................................ثانيا: األهداف العامة للمجمع.              

  187.................................................ثالثا: مهام مجمع اتصاالت الجزائر.               

  187.....................................المطلب الثالث: نشاطات وإنجازات مجمع اتصاالت الجزائر.

  188................................................أوال: نشاطات اتصاالت الجزائر.                   

  191........................................................ثانيا: حصيلة اإلنجازات.                   

   193..................................................ثالثا:اتصاالت الجزائر باألرقام.                   

  ]203-195[.............................المبحث الثاني:المزيج التسويق االلكتروني باتصاالت الجزائر.

  195........................................................األول:خدمات اتصاالت الجزائر.المطلب 

  195.................................................................أوال: خدمات الهاتف             

  199................................................................خدمات االنترنتثانيا:             
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  199............................................................الخدمات االلكترونية.ثالثا:             

  200..................................................تسعير خدمات اتصاالت الجزائر.المطلب الثاني:

  200..................................................أوال: تسعير خدمات شبكة الهاتف.              

  200.......................................................ثانيا: تسعير خدمات االنترنت.              

   201.....................................................ثالثا: تسعير خدمات االلكترونية.              

  201..................................السياسة الترويجية و التوزيعية التصاالت الجزائر.المطلب الثالث:

  201.............................................أوال:السياسة التوزيعية التصاالت الجزائر.              

  202...................................ثانيا:السياسة الترويجية لخدمات اتصاالت الجزائر.              

  ]236-204[....................................................المبحث الثالث:الدراسة االستقصائية.
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و ذلك يف أمناط اإلنتاج و هائلة وحتوالت كبرية  ت الدول و ا�تمعات املعاصرة و كذا املنظمات تغرياتلقد شهد

كان هلذا التطور اهلائل أثره يف دخول   إذ عمليات التبادل و االتصاالت، حيث أصبحت تسيطر على العامل اآلن.

السمة الرئيسية هلذا العصر الذي شهد ظهور أهم  اإلنرتنت هي شبكة اإلنرتنت يف مجيع ا�االت حىت أصبحت

الشبكة من  العوملة حىت أن اإلنرتنت تشكل إحدى مقومات هذه الظاهرة العاملية ملا حتققه هذه ظاهرٍة فيه أال وهي

نتيجة  و .شىت ا�االت وألغراٍض متعددة ربٍط مع كافة أجزاء العامل وإمكانية احلصول على املعلومات املطلوبة يف

يقصد �ا انتشار األشياء لتصبح عاملية فهي تسعى إىل التواصل و إزالة احلدود و الفواصل بني كل  للعوملة اليت 

ونظريات  أفكارظهرت على الساحة العاملية و انطالقا من ذلك  ، دول العامل حيث حتول إىل قرية واحدة 

فقد بفعل قطاع تكنولوجية  املعلومات و  ٠القتصاديات وإدارة االعمالوتطبيقات حديثة خاصة يف جمال ا

بعضها البعض أصبحت أجهزة  احلاسوب و األدوات االلكرتونية قادرة على حتقيق االتصال املباشر و اآلين مع 

   ٠بصرف النظر عن تباعد املسافات بينها عرب شبكات عاملية أمهها  االنرتنت

االتصال و سرعتها فقد حتولت الوظائف التسويقية إىل مفهوم  إمكانيةنتيجة ملا توفرها التكنولوجية الرقمية من 

جديد وباتت تأخذ شكال أكثر فعالية إال أ�ا مل تستبعد أو تنكر نظريات التسويق التقليدي و إمنا استطاعت 

ظاهرة جديدة تسمى التسويق االلكرتوين حيث  أخرجتاالستفادة منها يف تطوير أو إجياد حلول ملشاكلها و 

طريق االنرتنت و  و املبادالت و غريها عن  ملنظمات تقوم  مبعامال�ا التجارية مثل البيع و الشراءأصبحت ا

  1993الشبكات العاملية األخرى، و التسويق عرب هذه الشبكة حديث النشأة  حيث ظهر مع ظهور الويب سنة 

٠  

ملواقع اإلخبارية فقط، بل تعد�ا إىل مل يعد استخدام االنرتنت حمصورا جبمع املعلومات و االطالع على ابرز ا

احتالل أمهية كربى حيث جند أن جعل السلعة أو اخلدمة معروفة لدى مشرتكي االنرتنت ختتلف عن عملية 

تعترب تقنية مثلى وإحدى األدوات اجلديدة اإلعالن عنها سواء يف صحيفة أو إعالن تلفزيوين و هلذا فان االنرتنت 

  ٠أو اخلدمةلالتصال وترويج  البضاعة 

  البحث: أهمية

يف ظل التغريات اجلذرية احلاصلة يف البيئة التسويقية،دفعت العديد من الشركات إىل إعادة التفكري يف الدور 

األساسي للتسويق،ونتيجة للمنافسة العاملية أصبح من الضروري على عامل األعمال إن يسعى إىل طرق أكثر 
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فاعلية  حنو دراسة التسويق،و ابتكار أساليب و طرق أكثر فعالية و العمل على استقطاب الزبائن وتنشيط 

املعامالت والتبادالت يف ظل التكنولوجيا الرقمية ، فكان البد من استخدام أسلوب التسويق االلكرتوين حيث 

ومن هنا تأيت أمهية الدراسة من ٠سواقيساهم هذا األسلوب يف تعزيز اخلطط التسويقية لطرح املنتجات يف اال

  خالل: 

_ ضرورة  تطبيق مفهوم التسويق االلكرتوين يف   املؤسسات اخلدماتية و اإلنتاجية، فيما له من دور يف التغلب 

  على املشاكل و املعوقات اليت تعرتض املنضمات عند قيامها بأداء عمليا�ا التسويقية.  

يف األنشطة التسويقية، بكة االنرتنت و الويب و االستفادة من خدما�ا  إدخال  و تطوير خدمات ش_ضرورة 

اجناز العمليات التسويقية بفرتة قياسية مع ختفيض التكاليف، و يعمل على زيادة تحقيق األهداف املنشودة مثل: ل

اخل                                    ٠٠٠٠زيادة احلصة السوقية و السمعة الطيبةقدرة الشركات على إجياد أسواق جديدة  و اقتحامها، 

اإلشهار عرب مواقع الويب  و  اإلعالن الرتويج و خاصة جمال األربعةاستخدام االنرتنت يف جمال التسويق بعناصره _

  . ملختلف املؤسسات اجلزائرية

تطبيقها هلذا املفهوم، اهتمام املؤسسات مبفهوم التسويق االلكرتوين و مدى _ تقدمي مسح للدراسات ذات الصلة ب

                                                                                   ٠جوة منه عند تبنيهوإيضاح الفوائد املر 

  :البحث إشكالية

ول بأمهية كبرية يف التطبيق كمحدد رئيسي لنجاح العديد من الشركات العاملية يف العديد من الدالتسويق  حيضا  

بااليضافة إىل املشكالت اليت تواجه املؤسسات اليوم، وهي متارس أعماهلا يف األسواق احمللية و الدولية، ٠الصناعية

   ٠ن بينها مفهوم التسويق االلكرتوينأدى إىل بروز مفاهيم كثرية م

توسيع السوق، حيث مت ساهم انطالق التسويق اإللكرتوين يف العامل يف اخنفاض تكلفته وازدياد قدرته على فقد  

تأسيس آالف الشركات املتخصصة يف التسويق اإللكرتوين وأصبح هناك املاليني من الرسائل اإللكرتونية اليت 

  وقد أكدت الدراسات بان التسويق اإللكرتوين أدى إىل توسيع األسواق وزيادة احلصة " « .تتجول يومياً يف الشبكة
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مل يعد باإلمكان .1 .» ت% بسبب االنتشار العاملي لشبكة االنرتن22إىل 3السوقية للشركات بنسٍب ترتاوح بني 

جتاهل التسويق اإللكرتوين،ذلك أنه أمام واقع عصر التقنية العاملية، ومناء استخدام وسائل التقنية احلديثة،وزيادة 

العربية منظمة التجارة  االقتناع بضرورة كو�ا منطًا لتنفيذ األعمال ومرتكزًا للتطور يف ظل دخول غالبية الدول

العاملية،ويف ظل متطلبات التجارة الدولية اليت تسعى إىل حترير التجارة يف السلع واخلدمات،وملا توفره عملية 

التسويق اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية بشكٍل عام من تسهيالٍت يف عملية التنافس،فإن جتاهلها يشري إضافًة إىل 

  .دوا�ا والتعامل مع حتديات عصر املعلوماتيةعدم القدرة على امتالك أ

  انطالقا من كل ما سبق ميكن طرح إشكالية هذا البحث يف التساؤل الرئيسي التايل:  

ما مدى نضج الوظيفة التسويقية في المؤسسة الجزائرية؟ هل هذا النضج إذا تحقق يسمح بالمرور إلى    

     التسويق االلكتروني، أم يكون عائقا له؟ 

   السؤال أعاله مجلة من األسئلة اجلزئية أدناه: يتفرع عن أنوميكن 

  هل توسع استخدام التسويق االلكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية؟_

  وشروط تفعيل التسويق االلكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية؟ أسس_ما هي 

االلكرتوين؟ وما هي املعوقات اليت تعيق _كيف هو واقع اجلزائر يف جمال تقنية االتصاالت وأنشطة التسويق 

  انتشارها فيها؟ وما هي السبل الكفيلة لتنشيطها فيها مستقبال؟

  _ما هي اآلفاق اجلديدة اليت فتحها التسويق االلكرتوين يف عامل التسويق؟

  حث:الب فرضيات

  للمناقشة واختبار صحتها:يمكن صياغة الفرضيات التالية قصد طرحها             

  

1-http ://WWW.OK1313.YOO7.COM   
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  األولى: الفرضية

فرصا تسويقية واسعة، و تصبح قادرة على حتسني و تطوير أداءها  املؤسساتالتسويق االلكرتوين يفتح أمام 

  يف ترسيخ عمليات التسويق التقليدي.مل تنجح  إذا ، حىتالتنافسي و قادرة على حتقيق اقل التكاليف

   الثانية: الفرضية

تشكل البنية التحتية والصعوبات الفنية لدى األطر الفنية يف املؤسسة اليت تسوق إلكرتونيًا عقبة أمام التسويق 

  اإللكرتوين واستخدام طرق الدفع اإللكرتونية يف إجناز املعامالت.

  الثالثة:الفرضية 

من منافذ التوزيع ،األمر  الكثريالتسويق اإللكرتوين يساهم بزيادة حجم الزبائن وعدد الصفقات املربمة،وسيختصر 

؛وهذه املنافسة من شأ�ا أن احملليةحدة املنافسة  الذي يؤدي إىل الوصول إىل أسواٍق جديدة،وهذا بدوره يزيد من

بسبب كثرة الشركات العارضة على املواقع املخصصة هلا على الشبكة  تؤدي بدورها إىل حتسني جودة املنتج

بسبب ختفيض التكاليف،وبالتايل زيادة املبيعات واألرباح األمر الذي يؤدي إىل دعم األسعار  العنكبوتية وختفيض

  .الوطين االقتصاد وزيادة الناتج

  البحث: أهداف  

   :إلى التعرف إلى ما يليتهدف هذه الدراسة          

  ۰_البين التحتية وعمليات وأنشطة التسويق االلكرتوين

   ۰املنظمة على تبين التسويق عرب االنرتنت بالشكل السليم_املعوقات الاليت حتلن دون قدرة 

  .و انعكاس نتائجه على التنمية االقتصادية _إبراز دور وفعالية التسويق االلكرتوين يف العملية التسويقية

  _تقدمي أسلوب أفضل ألداء اخلدمة التسويقية. 

  _واقع التسويق االلكرتوين باجلزائر.



 المقدمة العامة

 

 ه 
 

استخدام وسائل الدفع االلكرتوين اليت تضمن سرعة املبادالت التجارية و املعامالت و _شروط تفعيل وتوسيع 

 ۰غريها

  تنظيم الدراسة:

فصول  أربعبغية اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و إثبات مدى صحة الفرضيات، مت تقسيم الدراسة إىل       

 يأيت تفصيلها كما يلي:

أمهية اكتساب فاهيم األساسية املتعلقة مباهية و مراحل تطوره كما يربز يبحث يف التسويق و امل :الفصل األول

  ؛وخدما�ا تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و االنرتنت 

  يبحث يف التسويق االلكرتوين و البنية التحتية الالزمة و خصائصه و املعوقات اليت حتد من تطوره, :الفصل الثاني

املستقبلية يف جمال  التسويق اإللكرتوين يف اجلزائر وسبل تطويره واخلطواتيبحث يف اعتماد   :الفصل الثالث

التسويق السلعي واملصريف واملعوقات األساسية اليت  التسويق اإللكرتوين واستخدام البطاقات اإللكرتونية يف جمال

عائقاً أمام تطور  املعوقات اليت تقفووسائل الدفع االلكرتونية يف اجلزائر وماهية  حتد من تطور التسويق اإللكرتوين

  .اخلدمات املصرفية اإللكرتونية

يبحث باجلانب التطبيقي للتسويق اإللكرتوين يف اجلزائر وذلك بدراسٍة ميدانية إلحدى املؤسسات   :الفصل الرابع

علومات و االتصال استغالل تكنولوجيا امليتمحور االستبيان حول جمموعة من األسئلة اليت تبني مدى و   .اجلزائرية

  و انعكاس ذلك على أداء الشركات.التسويقية  العملية اإلنرتنت يفو 



لالفصل األو

يق جياوالتسو لو ماتتكنو المعلو

لالمبحث لاألساسيةاملفاهيم:األو يقحو .التسو

جيا:الثانيالمبحث لو ماتتكنو .االتصالواملعلو

ر:الثالثالمبحث نتتطو .خدماهتاواالنرت
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 الفصل األول

 التسويق وتكنولوجيا المعلومات

                                                                       

               :املفاهيم األساسية حول التسويقالمبحث األول       

:تكنولوجيا املعلومات و االتصالالمبحث الثاني              

:تطور االنرتنت و خدما�ا    المبحث الثالث                       
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                      مقدمة:               

وحتقيق أهدافها العامة، فقدرة أي مؤسسة تريد النجاح  ألي اإلداريةتعترب وظيفة التسويق من أهم الوظائف       

يساعد على حتديد  تسويقي فعالجهد  يصحبهاالسلع و تقدمي اخلدمات تكون حمدودة ما مل  إنتاجعلى منظمة 

  . إليهاِاحتياجات املستهلك وزيادة املبيعات و الرحبية اليت تسعى 

ولقد ساهم التطور اهلائل لوسائل اِالتصال يف تقريب طريف التبادل و سهل عملية نقل و توزيع السلع       

بني املنتج واملستهلك عرب العامل  السيما االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات اليت أصبح العامل بفضلها  واخلدمات 

تكاليف اخلدمات اليت توفرها خنفاض كقرية صغرية وذلك مبا أسهمت به من خدمات و امتيازات من بينها اِ 

انعكس األمر   بني املنظمات و املستهلكني مما حسن من زيادة األرباح،وسهولة وسرعة اِالتصال  وتقليل الوقت

على العديد من أوجه عمل املنظمات و على التسويق  بصفة اكرب مما اثر على إتباع أساليب  وطرق جديدة للبيع 

  منتجا�ا  وبناء اسرتاتيجيا�ا التسويقية على أسس ومفاهيم علمية دقيقة. والتسويق للشركات يف بيع

املفاهيم  أساسية: املبحث األول حتديدوعلى هذا األساس مت تقسيم الفصل األول إىل ثالث مباحث       

تكنولوجيا  إىل لننتقلاملتعلقة مباهيته و مراحل تطوره إضافة إىل أهدافه و مكانته يف املؤسسة  األساسية للتسويق 

  املبحث الثالث حول تطور االنرتنت وخدما�ا. أمااملعلومات واالتصال يف املبحث الثاين 
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 المبحث األول: المفاهيم األساسية حول التسويق.

ظهر مصطلح التسويق ألول «يعد التسويق يف وقتنا احلاضر احد ا�االت املعرفية اليت تستحق الدراسة،حيث       

، ويف » تسويق املنتجات«يف أوائل القرن العشرين و مت تدريسه حتت عنوان مرة كمقرر دراسي جبامعة بنسلفانيا 

أما منظمات .Wisconsinجامعة ويسكنسون  يف» أساليب التسويق«بتدريس    Butlerقام بتلر  1910عام 

بدأت الشركات الصناعية و التجارية أوائل القرن العشرين حيث األعمال فقد ظهر أول قسم للتسويق يف 

.و هذا 1»يف إدراك أمهية التسويق يف عدة جماالت خمتلفة، واستمر هذا االهتمام إىل اآلن 1917منذ  األمريكية

و يف أنشطة كافة املؤسسات، سواء تلك اليت تقدم سلعا و منتجات مادية، أه التسويق يلعبالذي للدور األساسي 

خدمات كالفنادق وشركات الطريان و البنوك.وقد ختتلف املؤسسات فيما بينها يف األساليب و الطرق اليت تقدم 

باعتبار أن  مسؤولية املؤسسة هي إشباع رغبات وحاجات  العمالء و املستهلكني  اليت تتبناها لالتصال بأسواقها.

   .املتطورة و املتغرية

ويف الوقت احلايل بدأت املنظمات اليت ال �دف إىل الربح مثل املستشفيات واجلمعيات اخلريية والدينية       

تشري الدراسات أن هناك إمجاع بأن املمارسات التسويقية يف منظمات «بالتسويق اهتماما كبريا، كما وغريها �تم 

  .2»اليات التجارية وغري التجاريةاألعمال املعاصرة تشكل أكثر من ثلثي إمجايل النشاطات و الفع

  المطلب األول: ماهية التسويق

لقد ازداد االهتمام بالتسويق يف السنوات األخرية بدراسة وحماولة تطبيق املبادئ و األسس التسويقية يف       

معظم املؤسسات على اختالف أنواعها، فقدرة هذه األخرية على إنتاج السلع و اخلدمات تكون حمدودة، ما مل 

  زبائن.يرافقها جهد تسويقي فعال يساعد على حتديد رغبات و حاجات ال

  أوال: تعريف التسويق

 والذي يعين السوق. Mercatusهي كلمة مشتقة من املصطلح الالتيين  Marketing إن كلمة التسويق     

  .17،ص2002جامعة اإلسكندرية،- د.عيد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة -1

مان، د.زكريا عزام و د.عبد الباسط حسونة و د. مصطفى الشيخ، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية و التطبيق،دار املسرية للنشر و التوزيع، ع -2

    .27ه،ص1428-م2008الطبعة االوىل 
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 .1واليت تعين املتجرة ercariMوكذلك تشتق من الكلمة الالتينية 

فربة البيت تعترب عملية شرائها  »عن التسويق، ولكنهم يعنون به أشياء أخرىإن معظم الناس يتحدثون «       

ِالحتياجات املنزل املختلفة تسويقا. ومندوب املبيعات يعترب زيارته ألحد زبائن املنشأة حماوال عقد صفقة بيع معه 

ا يف كثرة اإلعالنات اليت . كموجلب احملاصيل الزراعية إىل األسواق يعترب من وجهة نظر املزارع تسويقاتسويقا. 

ال يعين ذلك أن البيع و  .2نراها أو نسمعها جتعلنا نفكر يف التسويق على أنه اإلعالن عن سلع املنشآت وخدما�ا

فكل يتناوله من  و الرتويج،و الشراء و الرتويج أنشطة غري تسويقية، وال يعين أيضا التقليل من أمهية البيع والشراء 

  تعريف متفق عليه بني الباحثني والكاتبني.  إجيادلذلك من الصعب �ا.الزاوية اليت يهتم 

انعكس بشكل مباشر على كثرة التعاريف الواردة بشأنه وبتعدد وجهات النظر يف حتديد مفهوم التسويق       

 وتراوحت بني مفصل ومعمم ومن بني هذه التعاريف:

  تعريف اجلمعية االمريكية للتسويقAMA  1960يف عام:  

توجيه تدفق السلع و اخلدمات من املنتج إىل اليت �دف إىل  املشروع املختلفةأنشطة  تنفيذالتسويق هو «     

حيث يفهم من هذا التعريف أن التسويق وظيفة تبدأ بعد أن يتم االنتهاء من إنتاج  ،3»ماملستهلك أو املستخد

  و املستعملني الصناعيني.  السلعة وتنتهي مهامه مبجرد بيعها إىل املستهلكني النهائيني

  و احلقيقة أن املبادئ التسويقية ترفض أي تعريف ال يأخذ بعني االعتبار:      

o .األنشطة و الفعاليات اليت تسبق عملية إنتاج السلعة وتقدمي اخلدمة 

o .الوظائف و األعمال الالحقة لعملية بيعها إىل املستهلكني و تسليمها إليهم 

o  املستهلك يف  كذا دور  مسامهته يف تصميم منتجاة جديدة أو القيام ببحوث التسويق ودور رجل التسويق مثل

 حتديد حاجاته و رغباته.

o لربح.دماتية و املنظمات اليت ال �دف إىل اأمهية التسويق و دوره يف املنظمات اخل  

  

 .49،صمرجع سبق ذكره  د.عيد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق،  -1

 .25م،ص2008-ه1429املؤذن،مبادئ التسويق، جامعة الزرقاء االهلية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،د.حممد صاحل  -2

 .10،ص2007د. محيد الطائي، حممد الصميدعي،بشري العالق، األسس العلمية للتسويق احلديث،دار اليازوري العلمية،  -3
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  1965تعريف أساتذة التسويق يف جامعة أوهايو يف عام:  

ؤ، و زيادة ، و إشباع هيكل الطلب على العملية اليت توجد يف ا�تمع و اليت بواسطتها ميكن التنب التسويق هو« 

  .1»السلع واخلدمات االقتصادية من خالل تقدمي، و ترويج، وتبادل، والتوزيع هلذه السلع و اخلدمات

ويق، حيث مت فيه حتديد عناصر يعد هذا التعريف أمشل من التعريف الذي جاءت به اجلمعية األمريكية للتس      

التسويق األساسية (منتجات، تسعري، ترويج، توزيع) واليت تبني ضرورة النظر إليها على أ�ا تكون نظاما متكامال، 

                                                                            حيث تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف النظام .

  تعريفStanton  1971عام: 

نظام متكامل من األنشطة املنظمة اليت ختتص بالتخطيط و التسعري و الرتويج و « عرف التسويق على أنه:      

تبىن قد  Stantonو�ذا فإن  .2»توزيع املنتجات اليت �دف إىل إشباع حاجات مستهلكني حاليني و حمتملني

 ومبقتضى هذا التعريف فإن التسويق يعد عملية ألنه نفس الفكرة اليت جاء �ا أساتذة التسويق يف جامعة أوهايو.

حتقيق أهداف األفراد و املنظمات من خالل  كما يهدف إىل يشتمل على ختطيط و تنفيذ األنشطة التسويقية،

  عمليات التبادل. 

  تعريفKotler  1980عام: 

نشاط إنساين يهدف إىل إشباع احلاجات و الرغبات من خالل عمليات « أن التسويق  Kotlerيرى       

عمليات التبادل بني طرفني اليت تتم لغرض إشباع  هأساس ه نشاط إنساين.يتضح من هذا التعريف أن3»التبادل

   وعريها......رغبات و حاجات اإلنسان من السلع واخلدمات واألفكار

  

  .50ص،مرجع سبق ذكره  أبو قحف، أساسيات التسويق،د.عيد السالم  -1

 

2- William J.Stanton, Fandamentals of Marketing N. Y.McGraw-Hill Book Inc, 1989, pp.10-
17. 

3-  Philip Kotler, Marketing Management, Analysis, Planing and Cotrol, 
EnglewoodCliffs,N.J.Printice-Hall Inc, 1989, p20. 
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  تعريفCarthy Me 1981عام: 

العملية االجتماعية اليت توجه التدفق االقتصادي للمنتجات و اخلدمات من املنتج  و «التسويق هو       

تضمن التطابق بني العرض و الطلب و تؤذي إىل حتقيق أهداف  بطريقةاخلدمات من املنتج إىل املستهلك 

قد بني أن التسويق ميكن النظر إليه على أنه عملية اجتماعية، إذ تتم  Carthy Me  من املالحظ أن. 1»ا�تمع

بإجراء عملية  التبادل بني الطرفني بطريقة تضمن التطابق بني العرض و الطلب و تؤدي إىل حتقيق أهداف 

  ا�تمع.

  1985تعريف ثاين للجمعية األمريكية للتسويق عام: 

نظرا لالنتقادات املوجهة لتعريف اجلمعية األمريكية األول، قامت اجلمعية بتقدمي تعريف جديد للنشاط       

بعد أن الحظت عدم انسجام التعريف السابق بل ختلفه عن مسايرة النهضة الكبرية و  1985التسويقي يف عام 

ووفقا هلذا عرفته ثانية مبا ،ول املتقدمةيق يف الوقت احلاضر وخاصة يف الدقطاع التسو التطور الواسع الذي يشهده 

  يلي:

تنفيذ عمليات تطوير و تسعري و ترويج و توزيع السلع و اخلدمات بغية خلق  والتسويق هو ختطيط «      

  . من امتيازات هذا التعريف:2»ليت حتقق أهداف األفراد و املنشآتعمليات التبادل ا

o  املنظمات و األفراد و يعمل على حتقيق أهدافهم.التسويق نشاط يتم ممارسته من قبل خمتلف 

o .حدد أنشطة الوظيفة التسويقية ( املنتوج، التسعري،الرتويج، التوزيع) و اليت تعرف اآلن باسم املزيج التسويقي 

o  حاجيات طريف التبادل.أساس النشاط التسويقي هي عمليات التبادل اليت تتم بغرض إشباع 

o  املستهلك و حاجاته قبل البدء يف العملية اإلنتاجية.أبرز أمهية حتليل رغبات 

 نلخص التسويق يف النقاط  من خالل تعرضنا ألهم التعاريف اخلاصة بالتسويق، ميكن أن

 التالية:

التسويق نشاط بشري اجتماعي اقتصادي، يأخذ بعني االعتبار العناصر األساسية املتمثلة يف تسعري املنتجات _

كيفية تروجيها و خلق األفكار اجلديدة و أساليب توزيعها بغية حتقيق أهداف املستهلكني و املراد تسويقها،و  

 املنظمات؛

  .50د.عيد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره ،ص -1

  .18ذكره، ص  د.زكريا عزام و د.عبد الباسط حسونة و د. مصطفى الشيخ، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية و التطبيق، مرجع سبق -2
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  ؛1"التسويق ميثل نظاما متكامال تتفاعل من خالله جمموعة من األنشطة املصممة ضمن صياغات حمددة"_ 

و مستمرة وال تنتهي حبدود معينة وال تتوقف أنشطته فهي متثل دائرة بالنسبة  عملية ممتدة_ يعد التسويق 

  .االستهالكالتسويقية تبدأ قبل عملية اإلنتاج و بعد  فلألنشطة لنشاطا�ا و تكاملها،

وال يتم هذا ، فني أو أكثر لشيء ذو قيمة و منفعةفالتبادل أخذ و عطاء بني طر "_ التسويق وظيفة تبادل، 

التبادل إال إذا كانت هناك استجابة من طرف آخر فيحاول رجل التسويق تقدمي ما حيتاجه السوق املستهدفة لكي 

 .2"طريق ذلك إجياد جذب يكفي إلحداث تبادل طوعي يستطيع عن

  ثانيا: مراحل تطور التسويق

ميكن القول أن التسويق كنشاط يرتبط بعملية املبادلة، و بالتايل فهو نشاط قدمي قدم عملية املبادلة نفسها.       

االكتفاء الذايت لإلنسان  أي أن ظهور التسويق تزامن مع بداية عملية املبادلة ، وهي املرحلة اليت تلت مرحلة

أنه شأن  الكثري . مبعىن أن التسويق ش3البدائي. غري أن املفهوم احلديث للتسويق ظهر مع �اية القرن التاسع عشر

سواء أكان ذلك يف أساليب  4حىت وصل إىل مستواه احلايل1910من العلوم مر مبراحل خمتلفة من التطور من عام 

ئه، أم باعتباره وظيفة أساسية من وظائف املنشأة اليت تتبلور يف إطارها ميول و رغبات ممارسته أم يف طرق تقييم أدا

  وهذه املراحل هي:املستهلكني النهائيني و املستعملني الصناعيني. 

  اإلنتاج:ه بيالتوج مرحلة 

ه املرحلة حقبة الزمن املمتدة من انبثاق الثورة الصناعية اليت شهد�ا أوروبا و العامل يف أواسط القرن متثل هذ"       

. وقد اعتمد يف هذا التوجه على اإلنتاج بالصورة 5م "1929الثامن العشر حىت حدوث الكساد الكبري يف عام 

كفاءة اإلنتاج و ها  الرئيسي هو  حتسني  اليت جتعل املنظمة تنتج أكرب قدر ممكن و بأعلى جودة ممكنة، فهدف

  التوزيع و ختفيض التكلفة مبا ميكن أن خيفض األسعار و يضمن اإلحتفاظ باملستهلك. أما املستهلك فمجرب على

  

1- Philip Kotler, les clés des Marketing, Pearson Education, Paris, 2003, p10. 
  .22-21،ص1997الشامل، دار الزهران للنشر و التوزيع،د.زكي خليل املساعد ،التسويق يف املفهوم  -2

 .23م، ص1999-ه1420د.عوض بدير احلداد، تسويق اخلدمات املصرفية، البيان للطباعة و النشر، الطبعة األوىل  -3

 .35، مرجع سبق ذكره، صيف املفهوم الشامل املساعد، التسويقد.زكي خليل  -4

  .37مصطفى الشيخ، مرجع سبق ذكره، صد.زكريا عزام و د.عبد الباسط حسونة و د.  -5
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فعادة ما يفوق الطلب الكمية املعروضة يف السوق، األمر الذي جعل إدارة املنظمات  شراء منتجات املنظمة.

  تصب اهتمامها على حماولة زيادة اإلنتاج.

إقناع املستهلك بأن ومتيزت هذه املرحلة بعدم تدخل رجال البيع يف قضايا اإلنتاج و اقتصار وظيفتهم على       

يف بداية عصر معرفة  Ford Henryإذ قال رائد صناعة السيارات األمريكية    " ما أنتج هو ما يشبع حاجتك.

حيث مل ينتج إال » إن بإمكان املستهلكني احلصول على سيارا�م باللون الذي يرغبونه طاملا كان أسودا« اإلنسان

  .1اللون األسود"

 :مرحلة التوجيه للبيع 

 تتمتع به. هذا عائد إىل ما 2شيئا فشيئا و كنتيجة مباشرة لإلنتاج الوفري أصبح العرض يفوق الطلب      

هدفها األساسي هو بيع ما مت إنتاجه و ليس إنتاج ما كان املؤسسات يف هذه الفرتة من قدرة عالية على اإلنتاج ف

بالتايل صار لعمليات البيع أمهية  أكرب �دف حل  .، و أصبح املشكل اجلوهري للمؤسسة إجياد الزبائنميكن بيعه

، من خالل فرض املنتجات يف السوق باستخدام طرق اإلشهار املشاكل اإلنتاجية للتخلص من اإلنتاج الكبري

                  .اإلشهارالتسويق ما هو إال مرادف للبيع و   املكثف وأساليب الضغط يف البيع مما أدى إىل اإلعتقاد أن 

ساد هذا التوجه يف الثالثينات و األربعينات يف القرن العشرين و أصبح اإلعالن عن السلع مسة مميزة لعدد        

نتجة من خالل شبكات قوية للتوزيع من وبدأت يف العمل على حتسني نظم التوزيع للسلع املكبري من الشركات 

  .3جتار اجلملة و جتار التجزئة

" يتجه هذا املفهوم اجلديد يف الرتكيز على فكرة أن املستهلكني إذا تركوا لوحدهم فلن يقوموا بشراء الكمية      

تروجيية كبرية من أجل املؤسسة، و هلذا جيب على املؤسسة أن تتبىن بيعا هجوميا و جهودا الكافية من منتجات 

  .4إقناع املستهلكني بشكل فعال لشراء السلعة أو املنتج

  

 .44د.عيد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره، ص -1

  .22،ص2001حممد فريد الصحن، إمساعيل السيد، التسويق، الدار اجلامعية، القاهرة، -2

  .18باعة و النشر و التوزيع، القاهرة،صالقرن احلادي و العشرين، دار قباء للطد.أمني عبد العزيز حسن، اسرتاتيجيات التسويق  -3

 .28، ص 2004،، الطبعة األوىل، فاضل إبراهيم، تسويق املعلومات، األردن، دار صفاءعليان،السامرائيمصطفى  رحبي -4
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 :مرحلة التوجه بالتسويق 

، يشري أساسا إىل أن مفتاح النجاح األساسي 1من القرن العشرينه يف منتصف اخلمسينات ظهر هذا التوج      

يف حتقيق املؤسسة ألهدافها يكمن يف التعرف على احتياجات ورغبات املستهلكني  من خالل التنسيق و التوفيق 

بني مجيع فعاليات و أنشطة التسويق ذات األثر يف حتقيق األرباح،انطالقا من إشباع حاجات و رغبات 

  أرقام املبيعات.املستهلكني وليس من خالل 

ومن هنا بدأ الرتكيز على التسويق و االهتمام به  يظهر للعيان أكثر فأكثر،وقد متثل ذلك يف إنشاء وحدات       

حيث تبلورت تلك األفكار فيما بعد يف إدارية مسؤولة مسؤولية كاملة عن أداء مجيع وظائف التسويق يف املنظمة.

فلسفة إدارية تقضي بأن يتم توجيه نشاطات « التسويقي و الذي عرف بأنهفلسفة إدارية متكاملة مسيت باملفهوم 

املنظمة حنو حتقيق حاجات املستهلكني كوسيلة أساسية حنو حتقيق أهداف املنظمة و ذلك ضمن نظام متكامل 

  .2»لألنشطة التسويقية

 :مرحلة التوجه االجتماعي للتسويق 

نتيجة زيادة حركة املستهلكني يف كثري من الدول األجنبية حيث   يف أوائل الستيناتقد ظهرت هذه املرحلة       

املؤسسات حنو املستهلك وتوجيه  األساليب اليت تستخدمها بعض كان هدفها توجيه نظر املسؤولني إىل بعض

يتحقق شاط التسويقي، ألن الربح ال الن الرأي العام إىل حماربتها، باعتبار الصاحل العام هو الرأي األول يف مزاولة 

وذلك باعتبار املستهلك هو جزء من ا�تمع و  .3"إال وفقا لرغبات و احتياجات األفراد و متطلبات ا�تمع معا

  .أن حتقيق إشباع حاجاته جيب أن ال يتعارض مع مصلحة ا�تمع أو أن يعطى أية مؤثرات سلبية على ا�تمع

فإن واجب املنظمة هو خدمة األسواق ليس فقط بتقدمي وبارتباط املفهوم التسويقي با�تمع و مصاحله،       

املنتجات و اخلدمات اليت حتقق اإلشباع لدى األفراد ولكن جيب أن تسعى أيضا إىل مصلحة الفرد و ا�تمع يف 

  .4األجل الطويل، كضرورة جلذب العمالء و االحتفاظ �م

  

  .24ذكره صد.عوض بدير احلداد، تسويق اخلدمات املصرفية، مرجع سبق  -1

2- Philip Kotler, Marketing Management, op-cit, p14 . 

  .67، ص 2000د.حممد جاسم الصميدعي، مدخل التسويق املتقدم، األردن، دار الزهران للنشر و التوزيع،الطبعة األوىل -3

 .21، مرجع سبق ذكره، صد.أمني عبد العزيز حسن -4
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  ثالثا: مكانة التسويق في المؤسسة.

ج وتسعريه و تروجيه و توزيعه وتسهيل استخدامه وتبادله و لتسويق اجلهد اإلداري للمنظمة لتحديد املنتميثل ا      

لتحقيق األرباح املالية أو االجتماعية هلذه  ، املختلفة املناسب، مبا حيقق رغبات املستهلكنييف الوقت واملكان 

اإلبتكار و التجديد، إذ أن أعمال البحوث و   كما "أنه يشجع على املنظمة و ا�تمع معا بأقل تكلفة ممكنة.

كذلك و ضع استثمارات جديدة يف الصناعة تنشطان عندما يقبل املستهلكني على السلع و اخلدمات 

وظيفة إىل جانب الوظائف األخرى تتضافر مجيعا لتحقيق أهداف املؤسسة، و ما التسويق  ويعترب  .1اجلديدة"

نالحظه أن التسويق يهدف إىل إشباع رغبات املستهلكني على املستوى الفردي و ا�تمع ككل وال ميكن حتقيق 

ه هذا اهلدف إال من خالل فهم مناسب لرغبات و حاجات املستهلكني حاليا ويف املستقبل، وبتوفري هذ

يف توجيه األنشطة األخرى يف املؤسسة، وذلك ألنه بدون سوق يتم فيها املعلومات يكون التسويق هو األساس 

 إشباع الرغبات واحلاجات فإنه يصبح من املتعذر توفري رأس املال أو احلصول على األفراد أو حىت إنتاج املنتوج.

  وهذا ما توضحه األشكال التالية:

  المختلفة لدور التسويق في المنظمة.: وجهات النظر 01الشكل 

        

  

    

  

  

  

    

  

 .14، ص 1988د.حممد عبد اهللا عبد الرحيم، التسويق املعاصر، مطبعة جامعة القاهرة،  -1

 األفراد     

 التسويق

 اإلنتاج

 التمويل

 التسويق  كوظيفة  أكثر أمهية
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 األفراد التمويل

 التسويق اإلنتاج

 التسويق كوظيفة متساوية  يف األمهية مع الوظائف األخرى

 املستهلك

 التسويق اإلنتاج

 األفراد التمويل

الوظائف ارتكاز لكافةاملستهلك كنقطة   
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  .20،19د.عيد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 التسويق

 اإلنتاج

 التمويل

 األفراد

 التسويق كوظيفة أساسية

كلالمسته  

 التسويق

 اإلنتاج

 األفراد التمويل

 املستهلك كنقطة ارتكاز و التسويق كوظيفة متكاملة 
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  التصورات املختلفة لدور التسويق يف املنظمة كالتايل: 01يوضح الشكل 

o مثل اإلنتاج والتمويل وإدارة األفراد. إن وظيفة التسويق هلا أمهية متساوية مع الوظائف األخرى 

o .تعطى بعض الشركات أمهية نسبية أكرب لوظيفة التسويق مع تساوي الوظائف األخرى يف األمهية 

o  تكز بعض الشركات على وظيفة التسويق باعتبارها مركز اهتمام و الوظيفة الرئيسية يف املنظمة، وأن تر

اإلدارات األخرى ختدم كوظائف مدعمة للجهود التسويقية، ويالحظ أن هذا الوضع خيلق جوا من التوتر 

 التسويق بالشركة. خدمة إدارة ملديري اإلدارات األخرى الذين ال يتصورون

o  هذا الوضع فإن املستهلك بدال من إدارة التسويق هو بؤرة االهتمام لكافة اإلدارات واليت تتساوى يف ظل

 يف أمهيتها النسبية وتوجه جهودها حنو خدمة املستهلك.

o  و يوضح الشكل األخري أنه بالرغم من أن املستهلك هو نقطة االرتكاز و حمور االهتمام إال إن الوظيفة

ذ دور املنسق و الوظيفة األساسية لتحويل احتياجات املستهلك إىل منتجات التسويقية هي اليت تأخ

أنشطتها املختلفة ذات قيمة و حتقيق اإلشباع املطلوب. و بناء عليه تقوم اإلدارات األخرى بتخطيط 

   لتحقيق ذلك الغرض.

                                  

 الوظائف األخرى يف املؤسسة ليقوم بتوجيهها ن التسويق يأيت على رأس باقي فإ خالصةو ك

 و بالتايل: من خالل املعلومات اليت يقوم بتجميعها من السوق

 .مهمة املنظمة  األساسية هي بالتايل اكتشاف املستهلك و احملافظة عليهم 

 .إن مجيع أصول املنظمة ليس له قيمة بدون وجود املستهلك 

 القا�م باملنظمة بل وتوطيدها ال يتم أو يتحقق إن اجتذاب املستهلكني و احملافظة على ع

 إال من خالل حتقيق رضاهم.

  إن مهمة التسويق هي حتديد النقص يف إشباع حاجات املستهلك و السعي إلشباعها

 رضاه.بطريقة حتقق 

  ،إن الرضا احلقيقي للمستهلك يتأثر مبدى جودة أداء األقسام أو اإلدارات األخرى(اإلنتاج

 فراد) باملنظمة.و التمويل، األ

  جيب أن ميارس رجال التسويق رقابة أو تأثريا على األقسام األخرى لضمان حتقيق رضا

        املستهلك.
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                                                                   : وظائف و أهداف التسويقالثانيالمطلب   

  أوال: وظائف التسويق.

التسويقية هي عبارة عن نشاط متخصص أو خدمة اقتصادية معينة يتم أداؤها قبل و أثناء عملية الوظيفة       

تتمثل الوظائف اليت يؤديها التسويق يف البيع، و  .1توزيع السلع و حتويلها من حيازة املنتج إىل حيازة املستهلك

املعلومات التسويقية، وخيتلف أداء هذه  الشراء، النقل، التخزين، دراسة السوق، التمويل، حتمل املخاطر و تأمني

  الوظائف من منظمة إىل أخرى تبعا خلصائصها و أهدافها.

  :2وميكن أن نفصل هذه الوظائف على النحو التايل

o تشمل حبث و تقييم السلع و اخلدمات املالئمة. وظيفة الشراء و 

o البيع الشخصي و اإلعالن و الدعاية. الرتويج وشمل ت وظيفة البيع و 

o .(النقل املادي) وظيفة النقل وتتمثل يف نقل السلع من مكان إىل آخر 

o .وظيفة التخزين وتتمثل يف االحتفاظ بالسلع لوقت حاجتها من السوق 

o .وظيفة تصنيف السلع حسب نوعيتها و حجمها حيث تسهل عملية الشراء من قبل املستهلك 

o  االئتمان لإلنتاج، و النقل، والتخزين، والتصنيف و وظيفة التمويل إذ تشمل تقدمي الدعم املايل و املادي و

 البيع، و الرتويج.

o  وظيفة حتمل املخاطر إذ أن املنتج عندما يقوم باالستجابة لدراسات التسويق من حبوث ودراسات سابقة فهل

سيشرتي املستهلك هذه السلعة أم ال. فإن التسويق يتحمل هذه املخاطر يف قبول أو رفض املستهلك هلذه 

 لسلعة.ا

o  وظيفة تأمني املعلومات: فمدراء التسويق يقوموا جبمع املعلومات من خالل األحباث والدراسات و

االستخبارات التسويقية و السجالت الداخلية ونظم معلومات التسويق اليت تساعدهم يف اختاذ القرارات 

 الالزمة خلدمة املستهلكني و األسواق احملتملة.

o ل يف األنشطة اليت تستهدف البحث عن مشرتكني و بائعني للسلع و املنتجات.الوظيفة االتصالية فتتمث 

فالوظائف التسويقية تتصل مباشرة بتدفق السلع و اخلدمات حىت تصل إىل األسواق املختلفة، و عند حتديد هذه 

 ىل املستهلك.مويل السلع و اخلدمات من املنتج إتظهر لنا اخلطوات الضرورية لتالوظائف 

 .28، ص 2001الشرمان، زياد حممد، عبد السالم، عبد الغفور، مبادئ التسويق، عمان، دار صفاء، -1

 .54، 53د.زكريا عزام و د.عبد الباسط حسونة و د. مصطفى الشيخ، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية و التطبيق، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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   .ثانيا: أهداف التسويق

  :1يقصد بأهداف التسويق النتائج النهائية اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها من خالل نشاط إدارة التسويق، حبيث

 بالنسبة للمؤسسة: .أوال 

تتعدد أهداف التسويق و تتباين ليس فقط بتعدد و اختالف املنظمات  من حيث النشاطات و املوقع       

اجلغرايف و املستوى التكنولوجي و غريها، و لكن باختالف دورة حياة األعمال على مستوى االقتصاد القومي من 

  وعلى مستوى املنظمة من فرتة ألخرى.ناحية 

التنوع يف أهداف التسويق لألسباب املذكورة سلفا إال أن أهدافها معينة بذا�ا، وعلى الرغم من التعدد و       

فهناك إمجاع بني االقتصاديني و املسريين على املؤسسة االقتصادية على اختالف طبيعتها ثالث أهداف 

  يشرتك يف حتقيقها خمتلف أنشطة املؤسسات، وهذه األهداف هي: الربح، النمو، البقاء. إسرتاتيجية

o :هدف الربح 

يأيت يف مقدمة أهداف املؤسسة االقتصادية و من مث فإ�ا حتاول تعظيم أرباحها، غري أن حرية املؤسسة يف       

و الرقابة  املر حمددة يف هذا ا�ال، إذ توجد قيود حتول دون إمكانية حتقيق ربح أعظم كتصرفات املنافسني الواقع

بائية، وكذا يصبح على املؤسسة أن تسعى لتحقيق ربح أمثل و هذا الربح احلكومية على األسعار، و التشريعات اجل

القابل للتحقيق و الذي يضمن إيرادا مقبوال (أعلى من سعر الفائدة يف السوق املايل) للمسامهني يف رأس مال 

لطويل، و الذي حيقق هلا هدف النمو املطلوب يف األجل ا لالستثماراملؤسسة، كما متد املؤسسة بفائض قابل 

فوظيفة التسويق تبحث عن احلجم الذي حيققه الربح املطلوب وعن الفرص التسويقية اجلديدة اليت حتقق الربح 

املطلوب و عن القطاعات السوقية املرحبة و أخريا فهي البحث عن سلع جديدة من ناحية أخرى فإن وظيفة 

  حتسني مستوى الربح.أقل بغرض التسويق ختطط االسرتاتيجيات و تنفذ األعمال عند مستوى تكلفة 

o :هدف النمو  

  بزيادةق زيادة حجم املبيعات الذي يتأتى يساهم التسويق يف حتقيق هدف النمو من خالل التوسع عن طري     

  حصة املؤسسة من حجم السوق أو غزو أسواق جديدة مما يكون حافز قوي على النمو و التوسع أين تتمتع

، 11م، ص 2012بنك"، ماجستري، جامعة وهران، - اخلدمات املصرفية: دراسة حالة "الصندوق الوطين للتوفري و االحتياطبوخنالة حيي، تسويق   -1

12 ،13.      
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املؤسسة بقدرة إنتاجية تفوق قدرة مبيعا�ا املطلوبة و يؤدي هذا حتما إىل أن يتوافر لدى هذه املؤسسات دافع 

 قوي لزيادة نصيبها من السوق.

o  االستمرارهدف البقاء و: 

يعترب بقاء املؤسسة و استمرار نشاطها يف السوق هدف رئيسي يشرتك يف حتقيقه مجيع أقسام وحدات        

التسويق يقوم بدور حيوي املؤسسة، و يعترب هذا اهلدف يف نظر الكثريين اهلدف األول و الرئيسي، حبيث نرى أن 

تساهم بفاعلية يف حتقيق هذا اهلدف إذا بذلت اجلهود الكافية لتحقيق يف حتقيقه و ميكن إلدارة التسويق أن 

  غرضني أساسيني:

  _ جيب على إدارة التسويق أن تبحث باستمرار عن فرص تسويقية جديدة لتحسني وضعها يف السوق.

املساعدة يف _ ال بد إلدارة التسويق أن تضع كهدف هلا تطوير  نظام املعلومات التسويقية اليت تؤدي بدورها إىل 

  حتديد أهداف املشروع يف عملية التخطيط الختاذ القرارات يف مجيع جوانب املؤسسة.

 بالنسبة للمستهلك: .ثانيا 

إن املفهوم احلديث للنشاط التسويقي يركز عموما على املستهلك، هذا األخري الذي لديه حاجات خمتلفة،        

املستهلك وعلى هذا فإن اهلدف الرئيسي للتسويق هو إجياد  ورغبات متباينة حياول إشباعها قدر املستطاع،

رغباته و حاجاته و تقدميها  باملواصفات و اجلودة املناسبة، والسعر  إشباع، فاقتناء السلعة أو اخلدمة، مع وإقناعه

مع  موازاةاملناسب و يف املكان املناسب و الوقت املالئم مع احلفاظ عليه إبقاءه وفيا للمؤسسة، لكن بالطبع 

  حتقيق األرباح و األهداف املسطرة، كما يسعى إىل حتقيق أهداف و فوائد أخرى جنملها فيما يلي:

  _الرفع من مستوى معيشة الفرد يف ا�تمع.

  خيلق النشاط التسويقي عددا كبريا من الوظائف، يعمل فيها أفراد ا�تمع._

 استفادةيفها فسوف يستفيد املستهلك سعار إذا أمكن ختفاأل مستوىات_ تؤثر نفقات الرتويج تأثريا واضحا على 

واضحة، فإذا جنح مسؤول التسويق يف خفض املنتجات اليت مت عرضها عن طريق أسلوب تسويقي ممتاز، يستطيع  

  يف شراء عدد أكرب من الوحدات أو شراء أصناف و أنواع أخرى.مبلغ ما، يستخدمه  اقتصادكل مستهلك 

اقع تتفاعل عدة عوامل يف حتقيقها، منها ما يرتبط باملؤسسة وإمكانيتها و سياستها، و وهذه األهداف يف الو 

  اسرتاتيجيا�ا يف النمو و التطور أو ما يرتبط باملستهلك كمستوى الدخل لديه أو با�تمع عامة.
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  المطلب الثالث: عناصر المزيج التسويقي.

يقصد باملزيج التسويقي جمموعة العناصر و املتغريات اليت ميكن التحكم و السيطرة عليها من جانب املنظمة       

وخدما�ا اليت و اليت توظفها لتحقيق أهدافها التسويقية من خالل التأثري اإلجيايب على مستهلكي منتجا�ا 

  . 1تقدمها

و كذلك يعرف على أنه "جمموعة من اجلهود املتفاعلة مع بعضها البعض بشكل قابل على تشكيل خطط و       

سياسات يؤدي تطبيقها إىل حتقيق األهداف املطلوبة، وهكذا فإن حتقيق األهداف ال يتم إال من خالل جهد 

فكرة  وقد نشأت  . 2جات مع التسعري و الرتويج و التوزيع"تسويقي متكامل تتحدد فيه جهود التخطيط للمنت

  :وهده العناصر معروفة ب"، 3مفهومه يف أربعة عناصر أساسية حيث مت حتديد 1960املزيج التسويقي عام 

 s'P4 إذ أ�ا تضم كل من املنتج :Productالسعر ،Priceاملكان ،Place الرتويج ،Promotion . تبدأ كل

 .4P’sوعددها أربعة و لذلك تدعى  Pمن هذه العناصر حبرف 

  7P’s مت إضافة ثالث عناصر أخرى للخدمات ليصبح عددها سبعة عناصر للمزيج التسويقي للسلع و :

 Physical، البيئة املادية Peopleوهي: الناس  )2(كما هو مبني يف الشكل اخلدمات

Environnement عملية تقدمي اخلدمة ،Process. 

املزيج التسويقي إسرتاتيجية تتبعها اإلدارة إلشباع رغبات و حاجات املستهلك و يعد املزيج تشكيلة مؤثرة أو    

داعمة لالسرتاتيجية التسويقية لكي يكون املزيج التسويقي ذو فعالية وميكن املنظمة من حتقيق أهدافها فال بد من 

  و اخلصائص:توافر بعض الشروط 

o ا البعض؛عناصر جيب أن تكمل بعضه  

o ترابط العناصر و تفاعلها فيما بينها؛  

o توازن العناصر فيما بينها لتجنب وقوع يف خطأ ترجيح عنصر على آخر؛  

o "4أن يكون كل عنصر من العناصر مزجيا حبد ذاته. 

 .29د.أمني عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص   -1

 .125،السامرائي، فاضل إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص رحبي مصطفى عليان -2

، ص 2010دراسة تقييمية للمواقع اإللكرتونية للناشرين"، جامعة قسنطينة، -ابراهيم مرزقالل، اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين للكتاب يف اجلزائر -3

22. 

  .203م،ص 2004ىل، دار وائل للنشر، بعة األو فهمي الربزجني، اسرتاتيجيات التسويق" مفاهيم و أسس معاصرة"، الطحممد أمحد  -4
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ومن خالل كل ما سبق نستنتج أن املزيج التسويقي هو خليط من األنشطة يتم من خالهلا دراسة املنتج مبا    

و حاجات املستهلك مث حتديد و دراسة السعر املناسب و التنافسي لبيعها والرتويج هلا و يتناسب مع رغبات 

إيصاهلا إىل املكان املناسب و يف الزمان املناسب من أجل إشباع حاجات املستهلك بأعلى بعدها يتم توزيعها و 

  مستوى ممكن أو على األقل إثبات وجود املؤسسة.

   

 

 

 

 

   

 المزيج التسويقي

Marketing Mix 

 السوق املستهدفة

Target Market 

 المنتج

الجودة -  

الخصائص الممیزة -  

األداء -  

التمییز و التبیین -  

التعبئة -  

األحجام -  

الضمان -  

خط اإلنتاج -  

 

 السعر

الخصومات -  

العموالت -  

المرونة -  

الدفع -  

االئتمان-  

التقسیط-  

 التوزیع

قنوات التوزیع -  

منافذ التوزیع -  

المناولة -  

وسائل النقل -  

التخزین -  

التغطیة- الموقع -  

اختیاري- مكثف -  

حصري -  

 

 الناس

مقدموا الخدمة -  

العالقة بین  -

 المقدم و المستفید

 البیئة المادیة

  الدیكور -

  األثاث -

األلوان-اإلضاءة -  

  اإلزعاج -

التكنولوجیا -  

-الترتیبات داخل  -

 الموقع

سعة المكان -  

عملیة تقدیم 

 الخدمة

  السیاسات- 

اإلجراءات-   

مشاركة - 

المستفید في 

الحصول على 

 الخدمة

الخدمة الذاتیة-   

 

 الترویج

اإلعالن -  

البیع الشخصي -  

تنشیط المبیعات -  

النشر -  

اإلعالم -  

العالقات العامة -  

: عناصر المزيج التسويقي للسلع و الخدمات.02الشكل   

.48د.زكريا عزام و د.عبد الباسط حسونة و د. مصطفى الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر  
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  .المنتجأوال: 

 .تعريف املنتج 

يعترب املنتج العنصر األساسي يف العملية التسويقية حيث إن املنتجات هي موضوع التبادل و بدو�ا ال توجد       

و يعرف املنتج تعريفا اقتصاديا بأنه ذات قيمة بالنسبة للسلع األخرى، ومن وجهة النظر  حاجة إطالقا إىل التبادل،

الفنية أو التكنولوجية فإنه ميكن وصف السلعة أو املنتج وصفا ماديا حسب طبيعة تركيبها أو تكوينها املادي ومن 

، حيث يرى بأ�ا مجع من جهة نزر رجل التسويق فإن السلعة تعين أكثر من جمرد كو�ا مجع مادي متكامل

 .1املواصفات الوظيفية اليت تشبع رغبات معينة لدى املستهلك

. كما ميكن أن يعرف على أنه 2املنتوج هو  كل ما ميكن أن يعرض يف السوق بطريقة تسمح بإشباع حاجةف      

صائص ما يشبع حاجة من أي شيء أو جمموعة من األشياء املادية أو غري املادية تطرح يف األسواق و هلا من اخل

احلاجات الغري مشبعة لفرد أو جمموعة من األفراد. و قد يكون املنتج سلعة أو فكرة أو خدمة أو حىت تنظيم 

  .3معني

 4سياسة املنتج. 

  :بثالث حماور أساسية االهتمامإن سياسة املنتوج تويل 

o  الرغبات للمستهلك وحيقق املنفعة يتضمن احملور األول جوهر املنتوج الذي حيقق إشباع احلاجات و

 األساسية من وراء استخدامه؛

o  و يتضمن احملور الثاين كل ما هو متعلق مبظهر املنتوج من شكل وغالف و عالمة جتارية و جودة و

 نوعية؛

o  و يتضمن احملور الثالث املنافع اإلضافية مثل خدمات الرتكيب و التوصيل و السداد و الضمان و خدمة

 يع.ما بعد الب

 .30 د.أمني عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص -1

2- Kotler Philip, Marketing Management, op-cit, p 139. 

 .382د.عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 .40، 39،ص 2008كوسى ليلى، واقع وأمهية اإلعالن يف املؤسسة اجلزائرية دراسة حالة"موبيليس"، ماجيستري،جامعة قسنطينة، -4
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  تتألف سياسة املنتوج من عدة سياسات فرعية أخرى ميكن إمجاهلا يف: و

o  سياسة سلسلة املنتجات: يرتكب مزيج املنتجات من عدة سالسل من املنتجات ونقول عن سلسلة من

املنتجات أ�ا سلسلة "إذا كانت مرتابطة و توظف بنفس الطريقة و توجه لنفس الزبائن أو تباع يف نفس 

  نقاط البيع".

تم االهتمام هنا بدراسة سلسلة املنتجات ومبعرفة أنواع املنتجات املصنعة واملباعة واتساع وعمق السلسلة ومعرفة وي

  املبيعات و الفوائد مقارنة باملنافسني.

o  سياسة العالمة: العالمة التجارية هي إسم، عبارة، رمز، إشارة، رسم، أو جمموعة من كل هذه

 اخلدمات للبائع أو جمموعة من البائعني وهي ختتلف عن املنافسني.العناصر،تسمح بتعريف السلع أو 

وتسمح العالمة بتمييز املنتوج عن غريه من املنتجات املنافسة، و إعطائه هوية فريدة، كما تعترب حامل اتصال 

  ، لذلك تعين املؤسسة  ببناء هذه العالمة.مهم

 :وتتبع املؤسسة واحدة أو أكثر من السياسات اآلتية  

  عالمة واحدة لكل املنتجات؛_ 

  _ عالمة واحدة لكل سلسلة املنتجات؛

  _ عالمة لكل منتوج؛

  _ عالمة واحدة ملنتجات خمتلفة.

o  سياسة اجلودة و اخلدمة: على املؤسسة تسيري جودة منتجا�ا، فاجلودة تقوم على عنصرين مها املوضوعية

نات الفيزيائية للمنتوج أمل اجلودة الذاتية فهي و الذاتية، اجلودة املوضوعية هي تلك اليت تنجر عن املكو 

بواسطة مدركاته و توقعاته و اخلصائص اليت يتصورها و اليت ترتبط مدى حتقيق الرضا للمستهلك 

 باملنتوج. أما اخلدمات فتتضمن  اخلدمات املرفقة و املرتبطة باملنتوج.

o و كذا محايتها، أضافة إىل كونه رجل  سياسة التغليف: حيث يسمح التقليف اجليد بتخزين و نقل السلعة

 تسويق صامت من خالل مسامهته يف نقل املعلومات، وجذب اإلنتباه ووصف املنتوج و جما�ة املنافسني.
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  ثانيا: التسعير.

 :تعريف التسعير  

يعترب التسعري فن ترمجة قيمة املنتوج إىل مقابل نقدي، و التسعري هو القرار الذي يعين بالنسبة للمنظمة        

  . هو "عملية وضع السعر على املنتوجحصوهلا على عوائد لقاء ما تقدمه من منتوجات، فالتسعري إذا 

الفرد يف سبيل احلصول على السلعة أو فالسعر يعرف على أنه مقدار التضحية املادية و املعنوية اليت يتحملها  

   .. و التسعري هو العملية اليت تقوم من خالهلا املؤسسة بتحديد مثن السلعة أو اخلدمة1اخلدمة

وهناك عدة عوامل تؤثر على التسعري مثل الطلب على السلعة و احلصة السوقية املستهدفة، وأيضا املنافسة و        

دون أن ننسى املواد األولية وتكاليف اإلنتاج، وهناك مؤسسات تراعي الدخل  الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة،

  .2الفردي للمجتمع

 3سياسة التسعير: 

لسياسة التسعري عدة أهداف من بينها تعظيم األرباح و حتقيق املردودية والبقاء و االستمرارية و البحث عن كسب 

ح أمام املؤسسة عدة طرق لتحديد أسعارها، هذه أصب .املنافسةو غريهاحصة سوقية وبناء صورة حمببة وجما�ة 

  الطرق تتمثل يف:

o  حتديد السعر على أساس التكاليف: وهي طريقة شائعة تقوم على أساس احتساب سعر التكلفة ويتم

 إضافة هامش ربح معني؛

o عندها  حتديد السعر بناءا على حتليل نقطة التعادل: إن نقطة التعادل هي نقطة التوازن اليت ال حتقق

 املؤسسة ال ربح و ال خسارة وحتسب بالعالقة التالية:

                                        التكلفة املتغرية للوحدة) –(السعر ÷ نقطة التعادل= التكاليف الثابتة 

   ومتكن هذه الطريقة من معرفة أثر ارتفاع السعر على الربح االمجايل؛

 .240التسويق املعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  د.حممد عبد اهللا عبد الرحيم، -1

 -184، ص2004وائل للنشر و التوزيع،الوظائف، األردن،دار -األسس-الربواري، نزار عبد ا�يد، الربزجني، اسرتاتيجيات التسويق:املفاهيم -2

186 . 

 .40كوسى ليلى، واقع وأمهية اإلعالن يف املؤسسة اجلزائرية دراسة حالة"موبيليس"، سبق ذكره، ص  -3
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o  حتديد السعر على أساس املنافسني: وهنا يتم وضع سعر على أساس السعر السائد يف السوق فقد يكون

 أعلى أو أقل من أسعار املنافسني.

وختتار تلك اليت متكنها من حتقيق أهدافها، وتتبىن املؤسسة  تقوم املؤسسة باملفاضلة بني طرق التسعري املختلفة

لة من دورة حياة املنتوج، ظروف السوق، نوعية وطبيعة املنتوج و عريها من العوامل سياستها السعرية تبعا للمرح

  :1. ومن بني سياسات التسعري نذكر مايلياألخرى

o  سعر يف نفس مستوى أسعار املنافسني؛ اقرتاحسياسة األسعار املوازية: ويتم 

o  السوق؛ اخرتاقسياسة االخرتاق: وفيها يتم حتديد سعر منخفض �دف    

o  سياسة السعر املرتفع: حيث يتم حتديد سعر مرتفع، ويساعد ذلك يف بناء صورة جيدة عن جودة و

 مكانة املنتوج للوصول إىل الزبائن ذوي القدرة الشرائية املرتفعة؛

o  سياسة السعر النفسي: وتعتمد على استخدام عواطف املستهلكني وإظهارها و مثال ذلك األسعار

 الكسرية.

  ثالثا: التوزيع.

 :تعريف التوزيع 

تعترب عملية توزيع املنتوجات من مصادر إنتاجها إىل أماكن استهالكها العنصر األساسي يف التسويق، فاملنتوجات 

مهما تباينت بساطتها أو تعقيدها متر بقنوات من  املنتج إىل املستهلك كي تصل يف الزمان و املكان املناسبني عرب 

  منافذ التوزيع.  

ويعرف على أنه جمموعة ،  2الطريقة اليت يتم بواسطتها إيصال املنتج إىل السوق مث إىل املستهلكالتوزيع هو 

  .3األنشطة و العمليات اليت تسمح بوضع املنتوج يف متناول املستهلك

  

 .281د حممد فريد الصحن،  امساعيل السيد،  التسويق، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .230اسرتاتيجيات التسويق، مرجع سبق ذكره، ص أمحد حممد فهمي الربزجني،  -2

3- Micallef André, Le marketing: fondements; techniques; évaluations, Edition LITEC, Paris, 

1992, p 117. 
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 :سياسة التوزيع 

إىل  ميثل التوزيع احللقة الرابعة من عناصر املزيج التسويقي، حيث يتم من خالله إيصال املنتجات من مصدرها

�ايتها املقصودة، و مع تعقد و انتشار القطاعات السوقية املستهدفة، كان ال بد من وضع إسرتاتيجية دقيقة و 

  فعالة إليصال املنتجات يف الوقت املناسب لطالبها.

  :1ارة التسويق املفاضلة بني سياستني مهاوميكن إلد

o  النهائي أو املشرتي الصناعي من خالل القوى التوزيع املباشر: و يتم عن طريق ايصال املنتج باملستهلك

 البيعية داخل املؤسسة.

o  التوزيع غري املباشر: و ذلك من خالل االعتماد على الوسطاء الذين يساعدون يف تصريف منتجات

 الشركة، و هنا تقوم املؤسسة باختيار قناة التوزيع املناسبة.

ىل املستهلك، وأي مؤسسة توزع منتجا�ا تستخدم وسطاء فالتوزيع هو الذي يسمح بتوجيه املنتجات من املنتج إ

  :2توزيع، معتمدة على واحدة من السياسات اآلتية

o  التوزيع املكثف: وميس املنتجات اليت تعرف طلبا واسعا يف السوق، أو تكون ذات شراء متكرر و بكميات

لبيعها و ال تتطلب صغرية، أو سعرها منخفض نوعا ما، إضافة إىل أ�ا ال تتطلب معارف متخصصة 

 خدمات ما بعد البيع؛

o .التوزيع اإلنتقائي: ويتم عن طريق متوين عدد من التجار يتم اختيارهم وفق معايري حمددة 

o  التوزيع احلصري: ويعين أن يتم اإلعتماد على موزع واحد يقوم بتوزيع املنتوج كما يشرتط أن ال يقوم املوزع

 بتوزيع منتجات املنافسني.

 ديد من العوامل اليت تساهم يف اختيار قنوات التوزيع ، و من ضمنها: و هناك الع  

 حيث تتحكم خصائص و طبيعة السلعة يف اختيار منافذ التوزيع املطلوبة، فبصفة طبيعة السلعة :

 عامة متيل السلع االستهالكية سريعة التلف و السلع اليت حتتاج إىل مقومات فنية متخصصة إىل أن 

  

 .361- 360، ص 2003الصحن و آخرون، التسويق، الدار اجلامعية، االسكندرية،حممد فريد  -1

  .42كوسى ليلى، نفس املرجع ص  -2
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تكون منافذ التوزيع املباشر بعكس احلال يف السلع االستهالكية املسرية و ذات القيمة املنخفضة 

  بفضل  استخدام عدد كبري من الوسطاء حىت تصل إىل املستهلكني النهائيني.

 يف حالة تركز السوق و تركز مبيعات الشركة يف عدد حمدود من العمالء بفضل إتباع عة السوقطبي :

التوزيع املباشر أو منافذ توزيع قصرية بعكس احلال يف حالة السوق منتشرة جغرافيا يف مناطق متباعدة 

 فيفضل استخدام عدد كبري من الوسطاء لضمان الوصول إىل تلك املناطق.

  لكي تواجه معظم الشركات املنافسة احلادة و لكي تضمن أن تعرض منتجا�ا يف نفس : المنافسون

املناطق اليت يعرض فيها املنافسون، قد جيد رجل التسويق من الضروري األخذ بعني االعتبار منافذ التوزيع 

  اليت يتبعها املنافسون، و يوجد هذا بصفة خاصة بني الشركات القائدة و الشركات التابعة.

 كلما زادت اإلمكانيات و املوارد املالية للشركة و كرب حجمها مع قيامها بإنتاج إلمكانيات الماديةا :

تشكيالت متنوعة من السلع كلما مالت إىل استخدام أكثر من طريقة للتوزيع سواء باالعتماد على 

  التوزيع املباشر أو غري املباشر أو إقامة منشأة توزيع متخصصة لتوزيع منتجا�ا.

 تلعب التغريات االقتصادية و البيئية دورا هاما يف حتديد منافذ التوزيع التغيرات االقتصادية و البيئية :

املستخدمة أو ابتكار منافذ التوزيع اجلديدة... و من ناحية أخرى فان التطورات التكنولوجية مثال يف 

صـرفية و خدمـات التأمني... و جمال البنوك مكنت من استخدام ماكينات اآللية يف توزيع اخلدمات امل

 هكذا.

  رابعا: الترويج.

  الترويج: تعريف                                                                                                                                   

للتأثري على  اتصايل متكاملإن الرتويج قبل كل شيء عنصر من عناصر املزيج التسويقي القائم على نظام        

  إزاء ما يروج له، وذلك دون اخلروج عن اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة. سلوكهم استمالة األفراد و 

و تفكري األفراد بقبول ار أو إقناع أيعرف الرتويج على أنه " نشاط االتصال التسويقي الذي يهدف إىل إخب      

  1إعادة شراء أو استخدام منتج أو خدمة أو فكرة  أو حىت مؤسسة "

: نشاط الرتويج هو نشاط اتصال بني املنظمـة و املستهلكـني وهو يهدف إىل اإلخبـار أو اإلقناع أو أوال 

  التذكري.

  .3. ص 2002امساعيل السيد، اإلعالن، الدار اجلامعية ، مصر،  -1
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: ليست كل املنظمة الرتوجيية موجهة إىل املستهلك النهائي، فهناك منها ما هو موجه إىل الشركات اليت ثانيا

تقوم بعملية اإلنتاج، و ال شك أن اجلمهور املستهدف من النشاط الرتوجيي يؤثر على نوع و صياغة الرسالة 

  اليت توجه إليهم.

نظمات مهما كان اهلدف من إنشائها حىت و لو كان تروجيها ألفكار : ميكن استعمال الرتويج يف مجيع املثالثا

  بعض السياسيني أو بعض املؤسسات احلكومية.

: إن النشاط الرتوجيي يتطلب فهما من طرف رجال التسويق لعملية االتصال الفعلية و إال كان جمهودا و رابعا

  موارد ضائعة تتكبدها املؤسسة. 

  :يهدف الرتويج إىل  

  بني النظم التسويقي و بني البيئة التسويقـية، حيث تلعب شبكة االتصـاالت دورا هامـا يف تطبيق االتصال

املعرفة املتدفقة من البيئة إىل النظام ومن هذا األخري للبيئة، هذا جبانب االتصاالت اجلزئية داخل املزيج 

  التسويقي و عناصره.

 ظيمها أو إدخال مشرتين جدد.احلفاظ على املستهلكني و زيادة كمية شرائهم أو تن 

  يستخدم الرتويج ألغراض املنافسة بني الشركة و منتجا�ا يف السوق احمللي أو العاملي و عليه فالدور

 اإلقناعي يف الشراء ال يتحقق إال بالرتويج الفعال سواء باإلعالن أو البيع الشخصي.

 :عناصر المزيج الترويجي 

ن املتغريات اليت تتفاعل مع بعضها لتحقيق أهداف املؤسسة. إذ حياول مدير يتكون املزيج الرتوجيي من جمموعة م

التسويق من خالل املزيج الرتوجيي بلوغ أهداف تروجيية ختدم األهداف التسويقية وذلك بإجياد مزيج أمثل من 

  خمتلف العناصر املشكلة للمزيج الرتوجيي وهي:

o : البيع الشخصي    

االتصال الشخصي للبائع باملستهلكني، ويتم إما بني املنتج وتاجر اجلملة أو بني املنتج يقصد بالبيع الشخصي" 

وتاجر التجزئة، أو املنتج و املستهلك النهائي، أو املنتج واملشرتي الصناعي، وذلك من أجل بيع سلعة أو 

   1اقناعهم".

  .287، ص 1984بريوت،  مصطفى زهري، التسويق و إدارة املبيعات، دار النهضة للطباعة و النشر، -1
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فالبيع الشخصي يعرب عن ا�هودات الشخصية اليت تبذل حلث العميل املرتقب على شراء سلعة أو خدمة و 

  مساعدتة على القيام بعملية  الشراء.

o 1تنشيط املبيعات: 

مات ما جمموعة من األنشطة الرتوجيية اليت تستهدف إثارة طلب املستهلك و حتسني األداء التسويقي مثل: خد

  بعد البيع، عينات جمانية....

 :يهدف تنشيط املبيعات إىل 

 .املساعدة على جتريب واختبار السلع اجلديدة من خالل أسلوب العينات مثال 

 .تغيري عادات الشراء احلالية لدى املستهلك مثل خصم مادي وكمي 

 .جذب عمالء و مستهلكني جدد 

 .إحداث زيادة يف املبيعات 

o 2اإلعالن: 

أي شكل من أشكال االتصال غري شخصي مدفوعة القيمة إلرسال فكرة أو معلومة ترتبط بسلعة معينة أو يعترب 

خدمة بواسطة منظمة ما أو شخص معني تستهدف إقناع املستهلكني عن طريق وسائل خمتلفة و هي وسائل 

  مقروءة (جمالت و صحف) وسائل مرئية (تلفزة، انرتنت) وسائل مسموعة مثل راديو.

 اإلعالن إىل: يهدف 

 :تغيري ميول و اجتاهات املستهلكني احملتملني من خالل األساليب التالية 

  _ توفري املعلومات والبيانات عن املنتج.

_ التأكيد على إن اإلعالن هو تعهد أو ضمان جبودة السلع أو اخلدمات وصدق البيانات فهي تدفع املستهلك 

  للشراء.

  ملزايا و الفوائد اليت تعود على املستهلك جراء شراءه و استخدامه للمنتج._ تغيري الرغبات من خالل إبراز ا

  _ حتويل رغبات املستهلك إىل املعلن عنها.

 عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص غري متأكد منها  -1

  .300، ص 2005األردن، الطبعة الثانية ، - حممود العمر رضوان، مبادئ التسويق، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان -2



التسويق و تكنولوجيا املعلومات             الفصل األول                                   

27 
 

 .خلق الطلب على سلعة معينة 

  حاولة تأجيل اخنفاض املستمر على هيكل الطلب من خالل جمموعة من املغريات البيعية لوقف هذا

 التدهور التدرجيي.

 .فتح آفاق جديدة لألسواق مل تكن موجودة قبل توجيه اإلعالن 

o 1الدعاية :  

و اخلدمات و األفكار للجمهور العام، إذ تستخدم بغية وسيلة غري شخصية و جمانية للرتويج عن السلع       

  زيادة وعي الزبائن بالشركة و نشاطها و زيادة االهتمام مبنتجا�ا،وتتمل الدعاية يف:

 خرب قصري عن نشاط معني قامت به الشركة أو سلعة جديدة؛  

 حتديث أو ابتكار مت طرحه يف السوق؛  

 صورة فوتو غرافية يليها شرح تفصيلي، مقالة . 

o :النشر 

ميثل أي رسالة أو معلومة خاصة باملنظمة تظهر يف وسائل اإلعالن ( صحف) يف شكل خرب أو جمموعة       

أخبار عن املنظمة أو السلع اليت تنتجها دون أن تتحمل املؤسسة ومن خصائصه الصدق ( ميكن الثقة يف 

  املعلومات املنشورة) و ضمان السرعة يف أعداد اخلرب و النشر.

o :العالقات العامة 

حسب اجلمعية الدولية للعالقات العامة فإن" العالقات العامة وظيفة إدارية ذات طابع خمطط و مستمر        

الذين �تم �م، و  كسب تعاطف وتأييد أولئك  إىلو اهليئات العامة و اخلاصة  املنظمات�دف من خالهلا 

تعلق �ا من أجل ربط سياستها و إجراءا�ا قدر اإلمكان ومن احلفاظ على ثقتهم عن طريق تقييم الرأي العام امل

  .2أجل حتقيق تعاون مثمر أكثر كفاءة عن طريق ختطيط املعلومات و نشرها"

وتعرف على أ�ا "نشاط تسويقي يهدف إىل حتقيق الرضا و التفاهم املتبادل بني املؤسسة و مجاهريها سواء       

  .3ت و برامج تستند يف تنفيذها على األخذ مببدأ املسؤولية االجتماعية"داخليا أو خارجيا من خالل سياسا

 .329، ص 2002الطبعة األوىل،  األردن،-مود جاسم الصميدعي، بشري عالق، اساسيات التسويق الشامل و املتكامل، دار النشر، عمانحم -1

  .176، ص 1998عمان، حممد جودة ناصر، الدعاية و األعالن و العالقات العامة، دار جمدالوي،  -2

 .14، ص 1998بشري عباس  العالق، علي حممد ربابعة، الرتويج و اإلعالن، الطبعة األوىل، دار اليازورى العلمية، عمان، د. -3
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 :و �دف العالقات العامة إىل  

 التعريف بنشاط الشركة؛ 

 العمل على تقبل هذا النشاط من قبل اجلمهور؛ 

  للشركة؛خلق ردود فعل و مسعة جيدة 

 ؛دعم اجلمهور املستهدف  

 .تطويع التسويق لمواءمة ثورة تكنولوجيا المعلوماتالمبحث الثاني: 

يتجه العامل اليوم حنو اقتصاد املعرفة الذي يقوم أساسا على املعلومة اليت تعترب املادة األولية الوحيدة اليت كلما       

ما مت إيصال هذه املعلومة بالوسيلة و األداة  شكل تام أذازاد استهالكها كلما ارتفعت قيمتها، و يتم دورها ب

  الالزمة لذلك.

أصبحت املؤسسات تتجه حنو تبين هذا املفهوم باعتباره إحدى أهم املرتكزات اليت تسمح للمؤسسة وهلذا       

على باختالف نشاطها و حجمها من وضع إسرتاتيجية تضمن هلا النجاح لبلوغ أهدافها املسطرة، فاحلصول 

املعلومة و االستغالل اجليد هلا يعين اختاذ القرار الصائب، باستخدام التكنولوجيا و وسائل االتصال احلديثة يعين 

  تنفيذ هذا القرار يف الوقت املناسب و بالشكل األمثل و بالطريقة األفضل.

  المطلب األول: تكنولوجية المعلومات.

املفاهيم الواسعة االنتشار يف العديد من جماالت احلياة، كما تعترب من يعترب مفهوم تكنولوجيا املعلومات من       

  فهي حتتل مكانة رائدة يف بيئة أعمال اليوم. أكثر الصناعات انتشارا يف عصرنا هذا،

تقول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية أن: " تكنولوجيا املعلومات هي منوذج تقين اقتصادي جديد، يؤثر       

و اخلدمات يف االقتصاد، و يعتمد على جمموعة  مرتابطة من االكتشافات   تسيري و مراقبة أنطمة اإلنتاجعلى 

املعقدة يف ميدان احلاسبات االلكرتونية، هندسة الربجميات، نظم املراقبة و االتصاالت عن بعد، مما يسمح 

  1بري جدا"بتخفيض تكاليف التخزين، املعاجلة، تبادل و توزيع املعلومات بشكل ك

واقع املؤسسة اجلزائرية" امللتقى الدويل األول حول أمهية الشفافية -بوتني حممد،" أثر تكنولوجيا املعلومات على عملية اختاذ القرارات و األداء -1

  .02، ص 2003وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي،اجلزائر، 
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و التجديد، من  اإلبداععمل تكنولوجيا املعلومات على رفع اإلنتاجية  باالعتماد على قدرات االخرتاع و ت       

للتمكن من إدارة املعلومات على كل املستويات، و التأثري األكرب  املتاحةخالل استخدام كل الوسائل التكنولوجية 

لتكنولوجيا املعلومات سيكون يف خفض تكاليف اإلنتاج وبالتايل التأثري على مستوى النمو االقتصادي، و تعتمد 

  يف حتقيق ذلك على املكونات التالية:

o  :مبا فيها من أجهزة احلاسوب.و تتضمن وسائط ووسائل ختزين البيانات املختلفةنظم احلاسبات ، 

o  تكنولوجيا الربجميات: وتشمل تصميم برامج تشغيل احلاسوب، التطبيقات املختلفة مثل: قواعد البيانات و

 املعلومات و االتصاالت.

o  تكنولوجيا شبكات املعلومات وهي تساعد على ربط احلاسبات و نظم املعلومات يف أنظمة متكاملة على

 مستويات خمتلفة.

حقيقة األمر أن تكنولوجيا املعلومات ترتكز على تكنولوجيا االتصاالت حيث يعرب عنها بأ�ا احلامل  ويف

 . 1لتكنولوجيا املعلومات

  أوال: تعريف التكنولوجيا.

و  Logosو تعين الفن أو الصناعة، و Techneإن أصل كلمة تكنولوجيا هو يوناين، ترتكب من عنصرين:       

  .2تعين الدراسة أو العلم، و هذا ما يعين أن التكنولوجيا مفادها صناعة العلم أو فن الدراسة

و هناك من يعرفها أيضا بأ�ا:" خمتلف العمليات واألساليب اليت تقوم �ا املؤسسات قصد حتويل مدخال�ا      

خمرجات جاهزة و قابلة لالستهالك: كالسلع و مبختلف أنواعها ( مواد، معارف، بيانات، رؤوس أموال......) إىل 

  .3اخلدمات"

فالتكنولوجيا متثل للمؤسسة مصدرا غري حمدود للتطور و التميز، و املؤسسة اليت تعتمدها كخيار اسرتاتيجي       

تتأقلم و متطلبات النمو بوترية سريعة و فعالة، كما تسمح بإبداع منتوجات جديدة و تفعيل النشاط الداخلي و 

إلنسان يف توجيه شؤون حياته، و بالتايل هي الوسائل و األجهزة اليت يستخدمها ا إىلهي تعرف بأ�ا " تشري 

  .4االستخدام املفيد ملختلف جماالت املعرفة"

 .94-92، ص 2004د. جنم عبود جنم، اإلدارة االلكرتونية، دار املريخ، األردن،  -1

 .22، ص 2009د.وليد عودة اهلمشري، عقود نقل التكنولوجيا، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، -2

 .14،ص 2009حممد الصرييف، إدارة تكنولوجيا املعلومات، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية،  -3

       .33، ص 2007حسن عماد مكاوي، حممود سليمان علم، تكنولوجيا املعلومات و االتصال، مركز القاهرة، للتعلم املفتوح،القاهرة،  - 4
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ومن خالل ما سبق ميكن القول بأن التكنولوجيا جانب مشرق للبشرية تسعى إىل االستخدام األمثل للمعرفة  

  املتاحة و اجياد األفضل دائما من الوسائل اليت ختقق ذلك.

  ثانيا: مفهوم المعلومات.

، إال أن هناك صعوبة على الرغم من استخدام مفهوم املعلومة بشكل واسع و يف خمتلف األنشطة و ا�االت      

يف وضع تعريف دقيق هلذا املصطلح، املعلومات هي:" ما حنصل عليه نتيجة ملعاجلة البيانات لطريقة تزيد من 

  .1مستوى املعرفة ملن حيصل عليها، و هي ذات قيمة و فائدة يف صناعة القرارات"

كما تعرف على أ�ا : عبارة عن بيانات تتم معاجلتها من أجل الوصول إىل هدف معني من خالل اختاذ        

ن طريق وسائل خمتلفة، األفراد فيما بينهم ع يتناقلهاالقرار املناسب، املعلومة هي خمتلف احلقائق و املعارف اليت 

  .2تناسقة اليت متكن من االستفادة منها"وهي جمموعة البيانات املنظمة، و األفكار املتكاملة و امل

جيب األشارة أن هناك اختالف و عالقة بني املصطلحات التالية: البيانات، املعلومات، و املعرفة،       

فاملعلومات عبارة عن بيانات معاجلة، و املعارف هي تلك املعلومات اليت مت تبادهلا بني األفراد عن طريق االتصال، 

  الشكل التايل: و هذا ما يوضحه

  

  :العالقة بين البيانات، المعلومات و المعرفة. 03الشكل 

 

 

 

 

 

 

  .21رحبي مصطفى عليان، السامرائي،مرجع سبق ذكره، ص  :  المصدر

عبارة عن بيانات مت تصفيفها و تنظيمها بشكل يسمح باستخدامها، و و يقال أيضا عن املعلومة بأ�ا "       

   .3االستفادة منها، وبالتايل فإن املعلومة هلا معىن و تؤثر يف ردود الفعل و سلوك من يستقبلها"

 .20د.رحبي مصطفى عليان،السامرائي، نفس املرجع السابق، ص  -1

 .20املرجع السابق، ص  -2

  .41، ص 2000مات اإلدارية مدخل إداري، الدار اجلامعية االسكندرية، د.ابراهيم سلطان، نظم املعلو  -3

 البيانات

Data 

 املعلومات

Information 

 املعرفة

Knowledge 

 اتصال معاجلة
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كأي سلعة أخرى حقيقية و ملموسة، حيث أن املنتوج يصهرون كما ميكن أن تكون " منتوج يسوق و يتاجر به،  

  .1و يطوعون التسويق يف دائرة معارفه وحسب قناعتهم و اعتقادا�م"

  نستخلص  إىل أن املعلومة :ومن خالل هذه التعاريف ميكن أن 

 بيانات متت معاجلتها؛ 

 صاحلة لالستعمال أو باألحرى معدة لالستعمال؛ 

 تؤثر يف ردود األفعال و يف االجتاه و بالتايل يف صناعة و اختاذ القرار؛ 

 ميكن اعتبارها سلعة حقيقية ميكن تقييمها وتسويقها؛ 

  

  اليت متت معاجلتها بالشكل الذي جيعلها و بالتايل فإن املعلومة عبارة عن خمتلف البيانات

مرتبة و منظمة و خمزنة بطريقة تسمح للمؤسسة الرجوع إليها وذلك الختاذ القرارات املناسبة 

يف الوقت املناسب، و املعلومة مادة أولية مهمة وجب على املؤسسة االقتصادية احلصول 

 عليها و استغالهلا بالطريقة املالئمة.

  المعلومات.: خصائص ثالثا

إن للمعلومات من خصائص ما جيعلها تتبوأ هذه املكانة املرموقة يف جمال األعمال، باإلضافة إىل مميزات       

جيب أن تتسم �ا املعلومات، كي تعظم من منافع استخدامها و بالتايل سالمة القرارات املتخذة و نذكر من بني 

  2اخلصائص:

o  :املعلومة سلعة اقتصادية 

كز اقتصاد املعلومات على ميزة املعلومة كمورد أو سلعة اقتصادية، فهي مدخالت غري جمانية، وتكون حيث يرت

املعلومة سلعة اقتصادية خاصة عندما يقتصر استخدامها على فرد واحد، كما تصبح املعلومة سلعة أو خدمة عامة 

  لكلية بعدد األشخاص املستفدين.عند السماح بتداوهلا، من طرف مستفيدين إضافيني، كما تتأثر تكلفتها ا

o :القيمة االستعمالية و التبادلية للمعلومات 

، و مدخالت جلميع عمليات إنتاج السلع و اخلدمات، حيث يف وقتنا احلايل تعترب املعلومات سلعة استهالكية

  تتجلى القيمة االستعمالية للمعلومات باعتبارها سلعة استهالكية و أيضا من مدخالت اإلنتاج جلميع السلع و 

1- Philip KOTLER, DUBOIS, Marketing Managements, édition d’organisation,3ed, 2001,p 10. 

  .310بشري عباس العالق، مرجع سبق ذكره، ص حممد جاسم الصميدعي،  -2
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اخلدمات، إذ أن تدفق املعلومات يتيح أفضل استخدام للموارد املادية، البشرية و املالية. أما القيمة التبادلية فتتمثل 

ندفعه مقابل سلعة تتضمن معلومات و معرفة مثل الكتب، األقراص.....، من أجل زيادة املعرفة و  الذييف الثمن 

  يل عدم التأكد.تقل

ومن كل هذا فإن املعلومة مهمة جدا، وحىت  تؤدي وظيفتها بشكل كامل ال بد أن تتوفر فيها خصائص        

  1أخرى  تساعد يف جناعة القرارات املتخذة وسالمتها و منها:

  تستخدم ألجله، فيمكن القول أن على املعلومة  الذياملالئمة: مبعىن أن تكون املعلومة مناسبة و الغرض

مالئمة من خالل القرار اليت مت اختاذه جراء استخدامها إن كان قرار صائبا أم ال. وهل سنتمكن للوصول 

 املعلومة أو استخدام معلومة أخرى؛إىل هذا القرار يف حال استخدام هذه 

   :احلاجة أليها كلما كان متخذ القرار صائبا يف كلما مت احلصول على املعلومة يف وقت التوقيت السليم

 اختاذه للقرارات املناسبة و يف الوقت املناسب؛

  أو  على رمزالسهولة و الوضوح: ويقصد بأن تكون املعلومات مفهومة ملستخدمها، فال جيب أن حتتوي

استغالل هذه كلما مت مصطلحات غامضة و غري مفهومة، فكلما كانت مفهومة و بسيطة ملتخذ القرار  

 املعلومة بشكل كامل و صحيح؛

  الصحة و الدقة: مبعىن أن تكون املعلومة حقيقية و موجودة فعال عن الشيء الذي تشري إليه، فاملعلومة

 خاطئة وبعيدة متاما عن الواقع املراد معاجلته؛ قراراتاخلاطئة تؤدي إىل اختاذ 

 ة شاملة و تغطي خمتلف جوانب املشكل املراد الشمول: جيب أن تكون املعلومات املتوافرة و املقدم

معاجلته من خالل القرار املناسب، كما جيب أن تكون املعلومة معاجلة يف شكلها التام و اجلاهز 

 لالستخدام؛

  القبول: جيب أن تكون املعلومة املقدمة ملستخدمها مقبولة و بلغة سهلة و بأشكال و جداول ورسومات

، ومن حيث املضمون جيب أن تكون منطقية وواقعية من جانب بيانية واضحة من حيث الشكل

 التفاصيل اليت تتناوهلا و بالقدر الذي يسمح ملستخدمها الرتكيز بطريقة جيدة.

من خالل التعرض خلصائص املعلومة ميكننا القول أ�ا لوحدها ال تكفي الختاذ القرار املناسب إذ مل تتوفر       

فيها الشروط إذ مل تتوفر فيها الشروط الالزمة لكي تكون فعالة بدرجة أكثر،كما جتدر اإلشارة إىل أن متخذ 

مة اليت أمامه كلما كان القرار يف املكان و الوقت القرار هو اآلخر يلعب دورا أساسيا يف تكملة  دور املعلو 

  املناسبني.

  .15-14تصميم و تشغيل نظام املعلومات، كلية التجارة، اإلسكندرية، ص  أمحد حسني، حممد الفيومي، -1
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  المطلب الثاني: االتصال.

ذكرنا سابقا فإن العامل االتصال يعد اليوم من بني أهم أولويات و اهتمامات األفراد و املؤسسات، فكما       

  اليوم أصبح يعرب عنه بالقرية الصغرية، ويرجع هذا أساسا للتطور الكبري الذي شهده قطاع االتصاالت.

ومع تطور الوسائل االلكرتونية و استخدامها يف املعاجلة الرقمية للبيانات، أصبحت ظاهرة االتصال عن بعد       

احلضارية اإلنسانية و الرقي البشري، وميكن تقسيم املراحل اليت مر �ا شديدة األمهية، ويعكس تطور االتصاالت 

  1:االتصال عرب العصور املختلفة إىل

o .املرحلة األوىل (مرحلة الشفاهية): أي مرحلة ما قبل التعلم اعتمد فيها على الكلمة املنطوقة 

o .املرحلة الثانية (مرحلة الكتابة): وفيها عرف اإلنسان اللغة املكتوبة 

o  ) مرحلة الطباعة): و اليت بدأت باخرتاع الطباعة باحلروف املعدنية.املرحلة الثالثة 

o  هذا، وقد املرحلة الرابعة ( الرحلة االلكرتونية): و هي مرحلة بدأت من منتصف القرن التاسع عشر إىل يومنا

باالستمرار و بدأت بتجارب و اكتشافات و اخرتاعات يف االتصاالت السلكية و الالسلكية، وتواصلت 

االنتشار لألجهزة االتصالية اجلماهريية اليت تشكل لب الثورة االتصالية، و يطلق عليها اليوم اسم مرحلة 

 االتصاالت السلكية و الالسلكية، أو الثورة االتصالية، أو االنفجار االتصايل...

به، خاصة يف جمال بث اإلشارات فقد شهدت هذه الفرتة منوا متزايد السرعة يف وسائل االتصال و أسالي      

  املسموعة و املرئية، حيث كانت تناظرية يف بادئ األمر ورقمية بعد ذلك.

و أدى امتزاج احلاسبات االلكرتونية باالتصاالت السلكية و الالسلكية إىل ظهور شبكات املعلومات احمللية        

أقل ما يقال عن هذه املرحلة أ�ا أحدثت ثورة يف نظم  و الدولية و اليت تطورت بشكل كبري يف املرحلة الراهنة، و

ورة، بالكلمة املطبوعة و احلدث االتصال و حولت العامل إىل قرية عاملية إلكرتونية يعرف الفرد فيها بالصوت، الص

  فور و وقوعه.

 .71-68حسن عماد مكاوي، حممود سليمان علم الدين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 أوال: مفهوم االتصال.

 :تعريف االتصال  

و  Communisيف اللغات األجنبية يعود إىل جذور الكلمة الالتينية  Communicationإن كلمة اتصال       

و اليت كانت تعين  Communeاليت  تعين " الشيء املشرتك"، ويف القرن العاشر و احلادي عشر اشتقت كلمة  

 Communiqueقد اشتق من الالتينية و الفرنسية نعت يف ذلك الوقت و ألسباب سياسة "اجلماعة املدنية"، و ل

  1الذي يعين بالغا رمسيا.

االتصال هو:"طريق مزدوج االجتاه هلذا فهو أقوى العوامل اليت تضمن لطريف االتصال أن يتفهم كل منهما       

  .2ل على حتقيق رغباته، تطمعها يف ذلك املصاحل"وجهات نظر اآلخر، فيعم

خص آخر مقصود هلا املرسل إرسال رسالة معينة لشالعملية اليت يقوم من خال" و يعرف أيضا على أنه:       

  .3حمددة "بعينه و ميثل املستقبل و يكون ذلك عرب و سائل اتصال 

من خالل ما سبق ميكن القول أن االتصال هو عملية تقوم على اإلرسال و االستقبال بني طرفني أو أكثر،       

  و الغرض منها إيصال الرسالة وخلق التفاعل بني الرسل و املستقبل على أساس مضمون و حمتوى الرسالة. 

  

 :أهمية االتصال 

ت و تنوع املنتجات و اخلدمات و هلذا البد من خلق يشهد عاملنا املعاصر تطورا مذهال يف حجم املؤسسا      

إتصال بني املنتج و املستهلك لتحقيق املنفعة للطرفني فاملنتج عن طريق األرباح و رفع رقم املبيعات، و الزبون عن 

  طريق إشباع حاجاته و تلبية رغباته ومن هنا تتجلى أمهية االتصال فيما يلي:

o  بني املنتج و الزبون يتطلب وجود وسائل حتقق االتصال بني الطرفني بعد املسافة الفكرية و املكانية

 لتحقيق املنفعة لكليهما؛

o  تنوع األذواق و تزايدها لدى الزبائن حيتم على املنتج القيام بعملية االتصال إلخباره مبا هو موجود يف

افق مع ميوالت السوق و أيضا القيام بالتغذية العكسية ملعرفة ميوالت الزبائن لتصميم سلع تتو 

 املستهلكني لتصميم سلع تتوافق معها لتحقيق اإلشباع و الربح؛

 

  .26، ص2011األردن،-عبد الرزاق حممد الدليمي، املدخل إىل وسائل اإلعالم و االتصال، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان -1

  .225، ص 1998)، الدار اجلامعية، القاهرة، د. حممد فريد الصحن، العالقات العامة (املبادئ و التطبيق -2

 .253األردن، ص  -حممد ابراهيم عبيدات، سلوك املستهلك، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان -3
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o  قوة املنافسة حتتم على املنتج القيام بعملية االتصال ملستهلكي سلعته خاصة و أن احلرب اليوم مل تعد

 حرب اتصال من أجل كسب أكرب حصة سوقية؛ حرب أسعار بقدر ما هي

o رفع رق املبيعات و بالتايل زيادة األرباح؛ 

o  التأثري على سلوك الزبائن و توجيه ميوال�م حنو سلعة معينة عن طريق االتصال و تركيز جهود االتصال

 على الفئة املقصودة؛

o ا يباع أصبح الزبون على دراية مب خلق الوعي التسويقي عن طريق ما تقدمه وسائل االتصال اليت بواسطتها

 حىت يف األسواق العاملية.

 :أهداف االتصال 

  ختتلف أهداف االتصال من إخبار إىل تذكري فإقناع حيث:      

o  االتصال يهدف إىل إخبار الزبائن بوجود السلعة أو اخلدمة اجلديدة يف السوق أو تذكريه بسلع و

 خدمات قل الطلب عليها لرفعه من جديد؛

o  معرفة درجة تقبل املنتوج يف السوق ألخذ االنتقادات املفيدة و ترمجتها إىل واقع ملموس يرضى مجيع

 فئات الزبائن؛

o  إقناع الزبائن املستهدفني و احملتملني بفوائد السلع إلشباع حاجا�م و زيادة األرباح عن طريق خلق طلب

  مستمر على خمتلف السلع.

  .ثانيا: عناصر العملية االتصالية

االتصال عملية تبادل للمعلومات بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بني املنظمات و األفراد من أجل إعالمهم       

بالسلعة و إقناعهم، فاهلدف الرئيسي لعملية االتصال هو التأثري على سلوكيات الزبائن و توجيهها يف املنحىن 

ة االتصال ال تتم إال باإلجابة على جمموعة من الذي خيدم املنظمة و مصاحلها و إنطالقا من هذا فإن عملي

  األسئلة:

 من صاحب الرسالة ؟ 

 إىل من توجه هذه الرسالة ؟ 

 ما مضمون هذه الرسالة ؟ 

 ما هي الوسيلة املستخدمة لتبليغ هذه الرسالة ؟ 

 و ما التأثري الناتج عن هذه الرسالة ؟ 
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  و الشكل التايل يبني النموذج العام لالتصاالت.

  : النموذج العام لالتصال.) 04(شكل رقم 

  

  

  

        ----------------------------------------------------------- 

  المعلومات المرتدة 

 ( بأي تأثير؟)

Source : Jean-Marc Decoudin , « la communication marketing », economica, 

2edition,1999,p 16. 

ومن هنا فإن عملية االتصال تبىن على عناصر أساسية، فعناصر العملية االتصالية جتعل منها عملية متكاملة و 

  1متناسقة، و أهم عناصر يف العملية كما يلي:

رسال الرسالة و قد يكون منتج أو مورد أو موزع.... و هو صاحب املصلحة يف إاملرسل ( املصدر):  .1

 آخذا باالعتبار كيفية إعداد الرسالة و إحداث التأثري املطلوب و املرغوب يف مستقبل هذه الرسالة.

الرسالة : أثناء عملية االتصال يقوم املرسل بتحويل فكرته اليت يرغب يف ايصاهلا و ترمجتها يف رسالة  .2

عبارة عن جمموعة من الكلمات و الرموز و الصور، و قد تأخذ أشكاال عديدة: حمددة، و الرسالة 

منطوقة، غري منطوقة، مكتوبة، مسموعة، مع األخذ باالعتبار بيئة و سلوك املرسل إليه لتؤدي الرسالة و 

 ظيفتها يف إيصال أفكار معينة.

الة، و قد تكون هذه الوسيلة الرس إرسالالوسيلة: متثل وسيلة االتصال الوسيط الذي يتم من خالله  .3

شخصية أو غري شخصية مع مراعاة رغبات و ميول املستقبل لوسيلة معينة دون أخرى للتمكن من جعل 

 الرسالة تؤدي وظيفتها على أكمل وجه.

 .480-479، مصر، ص 2002"، مكتبة عني مشس،21.طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال" كيف تواجه حتديات القرن د -1

 املرسل إليه الوسيلة الرسالة املرسل

 ملن ؟ يف أي قناة ؟ ماذا يقول ؟ من
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ملرسل إليه ( املستقبل ): هو الشخص أو اجلماعة اليت يعنيها املرسل برسالته و لكي تتم عملية االتصال ا  .4

بصورة فعالة ال بد أن يدرك مستقبل الرسالة معناها بصورة مطابقة للمعىن الذي يريد حيققه املرسل  و 

ياته و حالته النفسية. و الواقع أن ذلك ال يتم بصورة مطلقة ألن مستقبل الرسالة يفهمها حسب خلف

هلذا فعلى املرسل أن جيمع املعلومات الكافية و الكاملة عن احمليط البيئي للمستقبل و التعرف على 

 الواردة بالرسالة و ذلك قبل إرساهلا.إمكانيات تفهمه لألفكار 

فهم هذه  الرتميز: هو عملية حتويل الرسالة أو الفكرة إىل رموز االتصال بشكل يسهل على املستقبل .5

 الرسالة بوضعها يف جمموعة كلمات، مجل أو صور أو موسيقى.

 بعد الرتميز ال بد من القيام بفك و فهم هذه الرموز إلدراك الفكرة األصلية و فهمها. فك الرموز: .6

و هي تلقي املرسل إليه للرسالة و ال بد من دراسة طبيعة هذه االستجابة للتأكد من أنه قد  االستجابة:  .7

 مت فهم الرسالة كما هو مطلوب و حققت األهداف املسطرة.

التغذية العكسية: وهو نوع من االستجابة يتم إعاد�ا من خالل االتصال باملرسل  ورغم ذلك فمن  .8

فعالة فهي غالبا تأيت متأخرة ألنه ال يتم احلصول عليها إال بأجراء الصعب احلصول على معلومات مرتدة 

استقصاء ملعرفة ردود الفعل للرسالة، كما أن االستقصاء يتطلب كلفة عالية، كما سيستغرق وقتا طويال و 

ية ودة مما ال ميكن املرسل من تعديل رسالته أثناء القيام بعملهلذا فإن كفاءة املعلومات املرتدة تكون حمد

 االتصال.

التشويش: و هي إعاقة غري حمسوسة مسبقا حتدث أثناء عملية االتصال، قد تؤدي إىل إنقاص فعالية   .9

  الرسالة أو إيصاهلا بشكل غري مرغوب فيه مثل اقتطاع الصوت أو الصورة يف التلفاز.

و ممهد للعنصر الذي   من خالل استعراضنا لعناصر العملية االتصالية ميكننا القول أن كل عنصر مكمل      

يليه، كما جتدر اإلشارة إىل أن املرسل عليه مراعاة خصائص و طبيعة وبيئة متلقي الرسالة فهذا يعد عنصر أساسيا 

  يف ضمان قبوله و األهم قناعته و احلصول على استجابة منه حىت تكون الرسالة أدت الغاية املراد منها.

جهها الرسالة خالل إرساهلا و إىل غاية وصوهلا للمتلقي، و ميكن القول أن للعملية االتصالية عوائق قد توا      

هذا األمر طبيعي و حمتمل احلدوث هلذا وجب على املرسل قدر املستطاع التقليل من هذه العوائق و ذلك من 

ضافة إىل خالل: حماولة ترمجته لألفكار بتعابري و رموز و حركات واضحة و سهلة الفهم بالنسبة للمتلقي باالي

  اختيار وسيلة االتصال املناسبة و املالئمة هلذا الغرض.

  ثالثا: أنواع االتصال.

  ميكن تقسيم االتصال إىل نوعني رئيسيني: اتصال داخلي و اتصال خارجي.      

o :هي كل أنواع االتصاالت اليت تتم يف املؤسسة  وفق خلطة عملها و طبيعة  االتصاالت الداخلية

تسيريها و إدار�ا ملختلف أنشطتها،هدفها تعريف العاملني يف خمتلف األقسا م و املستويات بأهداف 
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و اسرتاتيجيات املؤسسة و ذلك عن طريق خمتلف الوثائق املستعملة، مثال اهلاتف الداخلي و ايضا 

  االنرتنت.

 1لالتصال داخل املؤسسة نوعني مها: و 

  ،االتصاالت الرمسية: وهي االتصاالت اليت تكون منظمة و منسقة وفق للهيكل التنظيمي للمؤسسة

فاملدير يتصل مبن هو أدىن ز هكذا....، أو االتصال على نفس املستوى بني األقسام: اتصال بني مدير 

 االتصال شكال صاعد أي اتصال املستويات الدنيا باإلدارة العليا.اإلنتاج و املدير املايل....، وقد يأخذ 

  االتصاالت غري رمسية: وهي االتصاالت اليت تكون خارجة أو بعيدة عن اهليكل التنظيمي املخطط له، و

  هي مبنية على العالقات و بعيدة عن األطر الرمسية للمؤسسة. 

  ): االتصاالت الرسمية و غير رسمية داخل المؤسسة.05الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتصاالت التسويقية و الرتوجيية، الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر و التوزيع،  : تامر البكري،المصدر

.46، ص  2009األردن، -عمان  

  .49-45، صنفس املرجع السابق تامر البكري، -1

 مدير الشركة

 م,األفراد م.التسويق م.املايل م.اإلنتاج

 البيع التخزين الرتويج التوزيع

 ؟ ؟ ؟ ؟
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االتصاالت الرمسية و غري الرمسية، فاخلطوط املتقطعة توضح لنا االتصاالت غري رمسية و  )05(يوضح هذا الشكل

  اليت تتم خارج إطار التسلسل الوظيفي يف املؤسسة.

o :االتصاالت اخلارجية 

ويسمى أيضا االتصال التسويقي و هو حمور ما نتحدث عنه، و يعرف بأنه كل حوار أو رسالة مشرتكة بني       

البيئة اخلارجية احمليطة �ا كاملستهلكني، املوزعني، أصحاب القرار،....اخل،من أجل حتقيق أهدافها  املؤسسة و

  التسويقية أي رسم صورة جيدة يف اذهان خمتلف املتعاملني مع املؤسسة ،

 :ميكن تقسيم االتصال اخلارجي إىل قسمني  

الغايات و املقاصد، من حيث  اتصال جتاري و اتصال انطباعي، وخيتلف هذين النوعني من حيث        

وحىت من حيث األهداف ، فمثال تنشيط املبيعات يستعمل يف االتصال  )Medias(املستعملة  اإلعالميةالوسائل 

 لإلشهارتستعمل يف االتصال االنطباعي، بينما ميكن  )Sponsoring(التجاري، بينما العالقات العامة و الرعاية 

أن يكون وسيلة  لالتصال التجاري لرفع املبيعات ، كما ميكن  أن يكون وسيلة لالتصال االنطباعي لتحسني 

  صورة املؤسسة مثال.

  إىل قسمني حسب الشكل املوايل:االتصال التجاري و االنطباعي ميكن تقسيم كل منهما و 

  مستويات االتصال.): 06الشكل (

  

  

  

  

  

  

La source : J . Lendrevie et Brochard « publicitor » 5édition, Dalloz,Paris 2001, p59.  

 

 االتصال

 اتصال اخلارجي اتصال انطباعي

 اتصال المؤسسة اتصال مؤسساتي

 (اجتماعي)

اتصال حول  اتصال حول العالمة

 المنتوج
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  التجاري: يضم نوعني:االتصال 

  ،اتصال حول املنتوج: وهو اتصال موضوعي، هادف، يتناول أهم موصفات املنتوج، استعماالته

 مكوناته.

  اتصال حول العالمة: و هو اتصال رمزي أو شكلي خيتص �وية العالمة و وجودها و يتناول أمهية

 العالمة و موقعها يف السوق و يف عقليات املستهلكني,

 النطباعي: يضم نوعني أيضا:االتصال ا 

  اتصال مؤسسايت:و هو اتصال موضوعي هادف يتناول و يعرض أهم اجنازات و جناحات املؤسسة يف

 اجلانب االقتصادي التكنولوجي االجتماعي.

  بتناول هوية املؤسسة، القيم اتصال اجتماعي ( اتصال حول املؤسسة): وهو اتصال شكلي خيتص

 املؤسسة و االجنازات اإلنسانية للمؤسسة.الرئيسية للمؤسسة، ثقافة 

 المطلب الثالث: تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

عرفت هذه التكنولوجيا تسميات عديدة حبيث وصفت يف أول ظهور هلا أ�ا التكنولوجيا احلديثة  لقد"       

، TICمث حذفت كلمة احلديثة من التسمية لتصبح تكنولوجيا املعلومات واالتصال   NTICللمعلومات و االتصال

مث بداية من استخدام االنرتنت  يف التسعينات من نفس القرن ظهرت بعض األدبيات استخدم مؤلفوها التسمية 

  .  TIاملختصرة 

ا االتصال، فقد مجع بينهما النظام كما ميكن القول بأنه ميكن  الفصل بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجي      

و هو ما نلمسه يف الرقمي الذي تطورت إليه نظم االتصال و ترابطت شبكات االتصال مع شبكات املعلومات،

حياتنا اليومية من التواصل بالفاكس عرب شبكات التليفون ويف بعض األحيان مرورا بشبكات أقمار االتصال و ما 

  . 1"ن معلومات تأيت من الداخل أو من أي مكان يف العاملنتابعه على شاشات التلفزيون م

أمر  ل نظم املعلومات عن نظم االتصال، أصبح اليوم الوصول إىل املعلومة و إيصاهلاانتهاء عهد استقالوب       

هال و مسري للجميع، فتكنولوجيا املعلومات و االتصال جعلت األفراد و املؤسسات على اتصال دائم، و وفرت س

  من نشاطها.االتصال ض اجلهد و الوقت، لذلك كل مؤسسة تسعى لوجود تكنولوجيا املعلومات و

التصال وأمهيتها يف اقتصاديات الدول العربية ملسايرة حتديات االقتصاد اد.نوري منري، أ.بارك نعيمة،أ. مداح العرايب احلاج، تكنولوجيا املعلومات و  -1

 .6اجلزائر، ص-شلف-"،دامعة حسيبة بن بوعليالعاملي اجلديد"التوصيات و املتطلبات
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  أوال: مفهوم تكنولوجيا المعلومات و االتصال.

تعرف تكنولوجيا املعلومات و االتصال بأ�ا " جمموعة التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة         

اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال اجلماهريي أو الشخصي 

ات املسموعة أو املكتوبة أو املصورة أو املرسومة أو أو التنظيمي اليت يتم من خالهلا مجع املعلومات و البيان

املسموعة املرئية أو املطبوعة أو الرقمية ( من خالل احلاسبات االلكرتونية). مث ختزين هذه البيانات و املعلومات، مث 

أو املطبوعة أو شر هذه املواد االتصالية أو الرسائل أو املضامني املسموعة املرئية مث ناسرتجاعها يف الوقت املناسب 

الرقمية، ونقلها من مكان إىل آخر و مبادلتها، وقد تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أو الكرتونية أو كهربائية 

  .1حسب مرحلة التطور"

تعرف أيضا بأ�ا: األدوات اليت تستخدم جلمع وحتليل و تصنيف و ختزين املعلومات وإعادة اسرتجاعها        

  .2التقنيات املستندة للحاسوبوكل هذا باستخدام 

عرفها آخرون على أ�ا: " اجلانب التكنولوجي يف نظام املعلومات، و الذي يتضمن األجهزة و قواعد        

  .3البيانات و الربجميات و الشبكات و أجهزة أخرى"

  ثانيا: مؤشرات التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات و االتصال.

تعترب تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت أحد أهم العوامل املؤثرة يف تطور ا�تمعات، فقد أدى التطور        

إىل تغري جوهري يف أمناط حياة السريع يف تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت خالل العشرين سنة املاضية 

ملعرفة و العمل و األلعاب و الصحة و الشعوب من حيث أساليب احلياة و التواصل و الوصول إىل املعلومات و ا

قضايا األمن و خلق الثروة و احلكم و التحكم يف الطاقة و محاية البيئة و غري ذلك الكثري من ا�االت. و طال 

  هذا التحول ا�تمعات املتقدمة و النامية على حد سواء و إن كان مبعدالت متفاوتة.

 .26، ص 1999قائق"، الطبعة األوىل، مطبعة و مكتبة الشعاع، مصر،حي حممد مسعي، ظاهرة العوملة"األوهام و احل -1

غسان قاسم داود الالمي، أمري شكرويل البيايت، تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال( االستخدامات و التطبيقات)، الطبعة األوىل،  -2

  16، ص 2010مؤسسة وراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 

ساسة،حتسني فاعلية األداء املؤسسي من خالل تكنولوجيا املعلومات، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، وصفي عبد الكرمي لك -3

  . 33، ص 2011عمان، األردن، 
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إذ أردنا تتبع و معرفة التوجهات و التحوالت اليت يشدها العامل اليوم يف جمال املعرفة و التكنولوجيا وجب علينا  

  :1اد على مؤشرات مرجعية لذلك، ومن أهم مؤشرات التوجه حنو استخدامها ما يلياالعتم

o  االعتماد على األيادي العاملة الكفؤة و املتخصصة، حيث أصبح الطلب يشهد ارتفاعا على األيدي

 القتصاد املعلومة و التكنولوجية؛ العاملة املؤهلة باعتبارها أحد أهم املعايري حنو التوجه

o  باملائة من قطاع  70 نسبةإنتاج اخلدمات أكثر من السلع، فمثال ميثل االقتصاد األمريكي الرتكيز على

 باملائة؛ 3،2اخلدمات تزداد سنويا بنسبة 

o  أي زيادة 1996باملائة سنة  60زيادة نسبة مستخدمي احلاسوب يف عملهم لتصل هذه النسبة إىل ،

 مهمة يف العمل؛ استخدام التكنولوجيا و املعلومات كأداة

o  ظهر قطاع تكنولوجيا املعلومات و االتصال كقطاع إنتاجي خدمي مهم، فاإلضافة إىل تقسيم النشاط

االقتصادي إىل ثالثة قطاعات: الزراعة، الصناعة و اخلدمات، أضاف علماء االقتصاد قطاعا رابعا و 

 هو قطاع املعلومات.

o  فعالية اإلنتاج و اخلدمات.تزايد دور و أمهية املعرفة و التكنولوجية يف 

  

  

  

  

  

 فيجي كرمية، تكنولوجيا املعلومات و االتصال و تأثريها على رضا زبائن املؤسسة املصرفية ( دراسة لعينة  من البنوك التجارية يف منطقة - 1

 bu.Univ_Ourgla/master/pdf/Karima Kiji/pdf   22/04/2013    12 :07.11، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، ص 2012ورقلة)،
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و اجلدول أدناه يوضح مؤشر جاهزية الشبكات و استعداد الدول الستخدام تكنولوجيا املعلومات و        

جاهزية األفراد، ا�تمع و  -االتصال بفعالية ثالث حماور: جمال األعمال العام  و التنظيمي و البنية األساسية

 الستخدام الفعلي لتكنولوجيا املعلومات و االتصال: املؤسسات

  .. ( املراكز العشرة األوىل)2011- 2010مؤشرات جاهزية الشبكات  ):01الجدول (

  2011-2010مركز  2010- 2009مركز   اقتصاد الدولة

  1  1  السويد

  2  2  سنغافورة

  3  6  فلندا

  4  4  سويسرا

  5  5  و.م.أ

  6  11  صني -تايوان

  7  3  الدامنارك

  8  7  كندا

  9  10  النرويج

  10  15  كوريا

كاي بوتشر، املدير املعاون االتصاالت، اإلصدار العاشر من التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات،  :المصدر

       www.weforum.org:2011أبريل  12نيويورك 

املعلومات و االتصال و اليت  ) بعض األرقام حول العامل من وارداته لسلع تكنولوجيا02كما نستعرض باجلدول (

  تشمل: كل من االتصاالت السلكية و الالسلكية، الصوت، الفيديو، احلاسوب اآليل وكل األجهزة  ذات الصلة:
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  واردات سلع تكنولوجيا املعلومات و االتصال ):02الجدول (

فيجي كرمية، تكنولوجيا املعلومات و االتصال و تأثريها على رضا زبائن املؤسسة املصرفية، مرجع سبق  :المصدر

  .41ذكره، ص

يتضح من اجلدول أعاله أن هناك تفاوت و اختالف بني الدول من واردا�ا من تكنولوجيا املعلومات و       

االتصال، و من بني أكثر الدول استرياد للتكنولوجيا دوليت ماليزيا و الصني حبيث هناك فرق واضح بينهما و بني 

  باقي الدول.

  

  2007  2008  2009  

  11.4  10.0  11.8  استراليا

  11.0  9.1  9.9  اسرائيل

اإلمارات العربية 

  السعودية

5.8  5.3  5.4  

    7.2  8.4  األردن

  4.9  5.7  5.8  الجزائر

  24.0  23.2  26.7  الصين

  9.3  8.8  10.0  ألمانيا

  15.1  12.5  13.6  و,م,أ

  12.0  10.3  12.2  اليابان

  14.0  17.5  20.2  ايرلندا 

  21.6  21.2  26.1  بارغواي

  13.5  12.6  15.6  هولندا

  3.9  3.9  3.9  موزمبيق

  34.0  25.3  36.3  ماليزيا

 البلد
 السنة
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  .تكنولوجيا المعلوماتثالثا: األهداف اإلستراتيجية لتطور 

لتكنولوجيا املعلومات و االتصال فوائد عديدة ميكن أن حتققها سواء للقطاع احلكومي أو اخلاص على        

  :1خمتلف ا�االت و أقسام املؤسسة، وهي �دف إىل

o خفض تكاليف اإلنتاج و إزالة أثر امليزة التنافسية النامجة عن اقتصاديات احلجم؛ 

o  االتصال و كفاءته و خفض تكاليفه؛زيادة سرعة 

o توفري املعلومة الدقيقة و املتجددة و ذلك قصد اختاذ القرارات الصائبة؛ 

o تبسيط إجراءات و عمليات املؤسسة و جعلها أكثر وضوحا و فعالية؛ 

o الشفافية و تقليل التزوير ووقوع األخطاء؛ 

o حسن؛توفري و تقدمي خدمات أكثر و أفضل للعمال و بالتايل تنظيم أ 

o استغالل الوقت بطريقة أفضل وحسن استغالل املوارد و املخزون؛ 

  .تسويقالمطلب الرابع: تأثير تكنولوجيا المعلومات و االتصال على ال

يتوزع تأثري تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على عناصر املزيج التسويقي السلعي األربعة املتمثلة يف       

املنتج، التسعري، التوزيع، و الرتويج، باإلضافة إىل العناصر الثالثة األخرى اليت متثل إضافة إىل العناصر األربعة 

      .2املادية و الناس و عملية اخلدمة ، و املتمثل يف البيئةاملذكورة آنفا املزيج التسويقي اخلدمي السباعي

إن تأثري التكنولوجيات احلديثة  للمعلومات و االتصاالت على عناصر املزيج التسويقي أصبح أمرا ضروريا       

حيث أصبح أكرب جزء من ميزانيات املنظمات ينفق على ترسيخ هذه التكنولوجيات يف كل جزء من نشاطا�ا 

و يعين هذا املصطلح إضافة  لتسويقية هذا التأثري الذي أصبح يعرف باسم "إعادة هندسة عمليات التسويق"ا

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت بشكل تدرجيي إىل عمليات التسويق وتضمني هذه التكنولوجيات يف إعادة 

  .3التصميم و اعتبار ذلك جزء ال تتجزأ منه

وجيا املعلومات و االتصاالت و عالقتها بتنمية و تطوير األداء، املؤمتر العلمي الدويل حول"األداء املتميز للمنظمات و ابراهيم خبيت، صناعة تكنول -1

     http://bbkhti.online-Frtrv.pdf Performance%20et 20% TIC.pdf-pdf    .320، ص 2005مارس 9-8احلكومات"،

  .20، ص 2010، التسويق االلكرتوين، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن،د.بشري عباس العالق.    -2

  .74مدخل تسويقي، ص  د.بشري عباس العالق، تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف األعمال، -3

http://bbkhti.online-frtrv.pdf/
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  المنتجات.أوال: تخطيط 

لقد تأثرت عملية اإلنتاج حلد كبري بتكنولوجيا املعلومات و االتصال إذ أصبح بإمكان املنظمات استخدام       

  :1التقنيات التمكينية يف ا�االت التالية

o  تصميم السلع و اخلدمات باستخدام احلاسوب بدال عن أساليب التصميم التقليدية، حيث توجد العديد

 جلاهزة و املفصلة للقيام �ذه املهام؛من الربجميات ا

o  إنتاج السلع و تقدمي اخلدمات باستخدام احلاسوب أيضا باإلضافة إىل األساليب األخرى مثل املصنع

االفرتاضي و الواقع االفرتاضي، والطلب االتصايل أو عن بعد من خالل شبكات االنرتنت و 

ألساليب االلكرتونية اليت تشمل على آالف السلع و االكسرتانت، و االنرتانت باإلضافة إىل العديد من ا

 اخلدمات؛

o  املنتجات و العالمات التجارية، و احلصول على معلومات فورية و يف الوقت احلقيقي عن أوضاع

 احلصص السوقية و ذلك من خالل شبكات االتصاالت املتطورة؛

o حيث أصبح احلصول على  القيام بعمل البحوث اخلاصة بالسوق، و املستهلكني، و سلوك الشراء

 معلومات تفصيلية حمدثة عن النشاطات و الفعاليات التسويقية كافة أمرا سهال ال يكلف؛

o  تسهيل و تسريع التعامل املنتجني مع املوردين و املوزعني من خالل نظم التبادل االلكرتوين للبيانات

EDI  و شبكات االنرتنت و االكسرتانت و هذا حقق هلا عدة ميزات كتقليص التكاليف و اجلهد و

تقدمي النصح واملشورة للمستهلكني و العمالء بنقرة بسيطة من خالل الربط الوقت، كما مكنتها من 

 بشبكات االكسرتانت و االنرتنت؛

o جمال تطبيقي،  100املخمن يف أكثر من  استخدام منوذج االختبار القبلي للمنتج اجلديد املعروف باسم

حيث يلجأ إليه املسوقون كأداة غاية يف الدقة و اإلتقان للتنبؤ باحلصة السوقية للماركة، و التعرف على 

 مرحلة املنتج يف دورة حياته؛

o  بفضل استخدام االنرتنت، أصبح بإمكان املشرتين القيام مبقارنة السلع و املنتجات على اخلط بشكل

  ح هلم فرصة البحث عن أفضل العروض؛و يف الوقت احلقيقي،مما يتي مباشر

 

 .22، 21، 20د. بشري عباس العالق، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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o  باإلمكان احلصول على على اخلدمات اإللكرتونية املطلقة. و نقصد �ا تلك اخلدمة اليت حيصل عليها

 اإللكرتوين والعميل دون اتصال مادي مع املزود من أمثلتها تقدمي اخلدمات املصرفية إلكرتونيا و السفر 

 ......اخل.االلكرتونية و املزادات االلكرتونية .التعامالت املالية 

الصحيح و  فتكنولوجيا املعلومات و االتصال إذن هلا تأثري كبري على عملية اإلنتاج و إذا استعملت بالشكل      

                                                                                                                             على الوجه السليم ميكنها إحداث أثر حقيقي على املنتجات و اخلدمات املقدمة.

  ثانيا: التسعير.

املؤثر املباشر من عناصر املزيج التسويقي على إيرادات و أرباح املنظمة،كما ميكن أن يصبح يعترب السعر        

معيار لتقييم املنتوج يف حالة صعوبة االختيار ألن السعر املرتفع غالبا ما يعرب عن اجلودة العالية و لذلك فإنه 

صر الثالثة إذ باستطاعة املنظمة رفع حيضى بأمهية كبرية بالنسبة للمنظمات و إنه عنصر متغري على عكس العنا

السعر أو ختفيضه بصورة سريعة حسب الظروف املتغرية و لكنها رغم دلك فأحيانا تواجه صعوبات تفرض عليها 

نوع من األسعار كاملنافسة،و جلأت املنظمات إىل إدخال تكنولوجيا املعلومات و االتصال على اسرتاتيجيات 

املعلومات و االتصال يف إحداث ثورة حقيقية يف جمال هيكل األسعار و  ، حيث أسهمت تكنولوجيا1السعر"

  :2أساليبها و إجراءا�ا حيث ميكن إجياز ذلك يف اآليت

o ربط التسعري بالسوق املستهدفة و املكانة التنافسية و املنتج؛ 

o دراسة اسرتاتيجيات التسعري البديلة و تفحصها؛ 

o تها بالطلب على املنتج؛دراسة تكاليف التصنيع و التوزيع و عالق 

o تطوير منحىن مرونة السعر الذي يبني كيفية تغري املبيعات وفقا لتغيري السعر صعودا أو نزوال؛ 

o اختيار السعر األمثل باالستناد إىل اإلسرتاتيجية األفضل و كذا التكاليف و منحىن مرونة السعر؛ 

o  بشأ�ا؛التحكم بالتغريات السعرية املفاجئة و اختاذ قرارات فورية 

o إدارة املردود ( العائد) بشكل فاعل؛ 

o حتديد التكاليف و بالتايل حتديد األسعار املناسبة؛ 

 .348، ص 1999د. بشري عباس العالق، قحطان العبديل، التسويق، جامعة البنات االردنية ،  -1

   .23- 22د.بشري عباس العالق، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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o  تنامي استخدام الطرق اإلبداعية يف التسعري من خالل االنرتنت، فالتسعري املرن مفهوم جديد جيد

إذ تتوفر يف جمال األسعار تقنيات متطورة عرب االنرتنت متكن املشرتي من تطبيقاته من خالل االنرتنت، 

توفرة عب يساعده يف البحث عن األسعار امل (Shop Bot) استخدام تقنية أو برنامج  يعرف ب

 االنرتنت.

و بالتايل فأن تكنولوجيا املعلومات واالتصال تساعد املسوقني يف احلصول على معلومات و بيانات شاملة و       

دقيقة حول أمناط الشراء، و فرتات الشراء و أحوال املنافسة و ذلك لتحديد العالقة بني السعر و الكمية املطلوبة 

   مالئمة تتناسب مع حجم الطلب و طبيعة السوق.وضع أسعار و بات بإمكا�م 

                                                                                                                

  : التوزيع.ثالثا

يعترب التوزيع األداة اليت تضع املنتوج أو اخلدمة بني يدي الزبون و من أكرب التحديات اليت تواجهها       

اسرتاتيجية التوزيع هي كيفية تسريع إيصال السلع و اخلدمات إىل الزبائن لتلبية رغبا�م من جهة و احلفاظ على 

امل إىل استعمال التكنولوجيات احلديثة للمعلومات والئهم من جهة أخرى، و لذلك جلأت معظم املنظمات يف الع

  و االتصاالت يف عمليات التوزيع املختلفة.

أ�ا أسهت يف تقليص دور و أمهية الوسطاء التقليديني و أمهيتهم، و لعل من أبرز تأثريات هذه التكنولوجيا       

التوسط، ويعين هذا املصطلح" زوال لدرجة أن عصر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت أصبح يسمى بعصر عدم 

  .1صفة الوساطة يف العمليات املباشرة بني البائع و املشري على االنرتنت"

فبدخول االنرتنت على عمليات التوزيع أدى إىل ظهور وسطاء افرتاضيني كاملتاجر االفرتاضية، و األسواق       

التقليديني بصفة �ائية بل أن جهود املسوقني اليوم أصبحت تركز االفرتاضية إال أن هذا ال يعين إ�اء دور الوسطاء 

على خلق نوع من التزاوج و التالحم و التعاون بني الوسطاء االفرتاضيني و الوسطاء الواقعيني و جعل كل هؤالء 

الوسطاء يعملون يف نظام واحد متكامل لتحقيق أهداف املنظمة، كما ساعدت هذه التكنولوجيا خاصة جتار 

  لتجزئة على التعرف على حاجات و طلبات الزبائن و تلبيتها بسرعة فائقة.ا

  .701د. حممد الصرييف، اإلدارة االلكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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إذن هذه التكنولوجيا قد حولت عامل القنوات التوزيعية الشاسع إىل قرية صغرية فعالة و ديناميكية و صار       

  .1 املعلومات و لكن أيضا شركاء يف اختاذ القرارات التسويقي املهمة"املوزعون ليسوا فقط شركاء يف

  : الترويج.رابعا

و هو من أكثر عناصر املزيج تأثرا بتكنولوجيا املعلومات و االتصال، لدرجة أن امسه قد تغري ليصبح التسويق       

يشري إىل كافة نشاطات الوسيلة اليت تولد سلسلة من االتصاالت و االستجابات مع العمالء  الذياملباشر و 

  احلاليني و املرتقبني. 

و بفضل استعمال هذه التكنولوجيا يف الرتويج أصبحت االتصاالت التسويقية مع العمالء أكثر عملية       

العمالء لتبادل اآلراء و املعلومات وهكذا تأثرت كل حبيث ميكن إجراء حمادثات سريعة و مباشرة بني املنتجني و 

عناصر املزيج الرتوجيي  بتكنولوجيا املعلومات و االتصال من دعاية إىل البيع الشخصي إىل تنشيط املبيعات إىل 

    .اإلشهار و أحدثت فيها تغريات فعلية و جوهرية

 :و يعود هذا التأثر لعاملني أساسيني مها 

 استغالل التطورات التكنولوجية املختلفة ال سيما تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و مات حماولة املنض

 استثمارها لصاحلها و جعلها أداة قوية لتحقيق أهدافها بأقل التكاليف و اجلهود؛

  التطور احلاصل يف الظروف املعيشية و أفكار اجلماهري نتيجة االنفتاح اإلعالمي على الغرب و الدول

 مما جعلهم مييلون إىل جتريب هذه الوسائل الرتوجيية اجلديدة عوضا عن الوسائل التقليدية.املتقدمة 

  :2و من أبرز وسائل الرتويج اجلديدة و اليت تقع ضمن التسويق املباشر مايلي

o إعالن الربيد املباشر؛ 

o إعالن االستجابة املباشرة؛ 

o الرتويسات اإلعالنية على االنرتنت؛ 

o  األجهزة النقالة؛اإلعالن عرب 

  .220د. بشري عباس العالق، تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف األعمال، مدخل تسويقي، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .27- 26د.بشري عباس العالق، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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o اإلعالن حسب الطلب؛ 

o الدفع مقبل املشاهدة؛ 

o  املعلومات و بطاقات االنتساب و البطاقات الذكية اليت تستخدم يف برامج الوالء املدعمة بتكنولوجيا

 برنامج تنشيط املبيعات؛

o  االتصاالت التسويقية التفاعلية اليت مكنت املشاركني من إجراء حمادثات بسرعة فائقة، و التفاعل بشكل

ركات و العمالء على حد مباشر مع املروجني. و الواقع أن االنرتنت حبد ذا�ا توفر أداة تفاعلية راقية للش

 سواء.

[ الشبكة العنكبوتية العاملية] عنصرا أو مكون الوسائل االتصالية و التفاعلية املتعددة من  (www)و ميثل نظام 

حيث قدرته على توفري العديد من التسهيالت للمستخدمني مثل الصور و األشكال ا�سدة باأللوان و الصورة 

 والصوت.  

o خدمات أخرى مثل النشر و التسويق و البحث، عالوة على دورها يف إتاحة ا�ال  كما تقدم االنرتنت

أمام املستخدمني لالطالع على كل ما ينشر يف الوسائل املقروءة مثل الصحف و ا�الت، و معلومات 

                                                                                             جارية و إعالنات التوظيف و غريها.عن األعمال الت

  و خدماتها. االنترنتالمبحث الثالث: تطور 

تطورت وسائل و طرق االتصال واملعرفة يف العامل بشكل مذهل خالل السنوات العشر األخرية .وتوجت       

باستخدام االنرتنت الذي كان نتاج العبقرية اإلنسانية الفذة، و أحدث متار التطور التكنولوجي املتسارع، يف عصر 

من الوقت و اجلهد، وأتاحت سرعة الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات و االتصال. وقد  وفرت االنرتنت كثريا 

  املعلومات بشىت أنواعها إىل األفراد و اجلهات و املؤسسات املهتمة.

فقد أحدث استخدام شبكة االنرتنت ثورة يف جمال التجارة وأحدث انتعاش كبري يف جمال األعمال التجارية،       

  .1بليون دوالر10.616حوايل م 1997ولقد بلغت قيمة األعمال عرب هذه الشبكة عام 

حتليلي،دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة -كمي-د. حممد جاسم الصميدعي و د.ردينة عثمان يوسف، التسويق املصريف مدخل اسرتاتيجي -1

 ه.1425-م2005االوىل 
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  .المطلب األول: مفهوم الشبكات وأنواعها

أحد املكونات األساسية للنظام ااملعلومايت يف املؤسسة فالنمو اهلائل و املتزايد حلجم تعد الشبكات       

املعلومات اليت تتعامل معها املؤسسة أدى إىل ظهور احلاجة املاسة الستخدام احلواسيب يف معاجلتها و ختزينها و 

مبثابة القلب النابض لتكنولوجيا  هيف اسرتجاعها بالكم و الكفاءة املطلوبة و املناسبة و يف الوقت املناسب، 

املعلومات واالتصال، فقد تعددت و اختلف دورها، إال أ�ا حتقق هدف واحد هو خدمة املنظمة و تسهيل 

  .وظائفها و عمليا�ا اليومية بسرعة فائقة و حتسني أدائها

     أوال: مفهوم الشبكات.

إن كلمة شبكة تعين أن أكثر من حاسب مت توصيلهم معا، ألي غرض من األغراض، سواء كان الغرض       

  .1تبادل معلومات (أي إرسال و إستقبال ملفات) أو لالتصال ( االستقبال فقط أو اإلرسال فقط)

ملستخدميها فشبكة احلاسب هي جمموعة من احلاسبات تنظم معا وترتبط خبطوط اتصال حبيث ميكن       

  املشاركة يف املوارد املتاحة و نقل و تبادل املعلومات فيما بينهم وهي:

o جمموعة من احلاسبات قد تكون حاسبات شخصية مرتبطة معا، أو حاسبات كبرية؛ 

o تشكل نظاما واحدا و قد يكون هذا النظام حمليا يتسع ليغطي منطقة أو أكثر؛ 

o  ربط الخطوط االتصال اليت تربط عناصر النظام ببعضها، قد تكون سلكية أو ال سلكية وحتدد طريقة

 شكل الشبكة ببنيتها؛

o  2الربامج و املعلوماتاملوارد املتاحة: وهي اليت حتوي املعدات و. 

د البيانات، و حيث  تعرف شبكة املعلومات احملوسبة على أ�ا:" جمموعة من النظم احلاسوبية، و قواع      

و املستفدين من  مصادر املعلومات املخزنة يف نظم احلواسيب و الطرفيات املعتمدة من قبل املستخدمني

  .3معلوما�ا"

  56: 23    21/04/2013 .2001م. أمحد ريان، خدمات االنرتنت، أبوظيب، ا�مع الثقايف، الطبعة الرابعة، -1

WWW.BIBLIOTHECA ALEXNDRINA.COM  

 .22، ص2005اق حممد الساملي و آخرون، شبكات اإلدارة االلكرتونية، دار النشر والتوزيع، عبد الرز د.عالء  -2

، 2009عامر ابراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي، شبكات املعلومات و االتصاالت، الطبعة األوىل، امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة،  -3

  .25ص 
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 ة و باخلصوص تطبيقات التسيري تطبيقات مجاعية، فوضع وتعد أغلبية تطبيقات املعلوماتي

يف املؤسسات تسمح بتقاسم و تبادل املعلومات مع الغري، حيث أن الشبكة تسمح  شبكة 

بوضع قاعدة بيانات مشرتكة حبيث يكون حجمها كبريا، و هذا لتسيري األنشطة كتسيري 

ول و استغالل املعلومات أينما  املخزون، باإلضافة إىل أ�ا متكن أعضاء املؤسسة إىل الدخ

كان أعضاؤها، وبالتايل تعطي الفرصة لتبادل و نشر املعلومات املتنوعة مع الشركاء من 

  خارج املؤسسة كاملوردين و الزبائن.

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن الشبكة هلا عناصر أساسية ترتكز عليها و ال بد من توفرها وهي:       

معلومات، توفر قناة االتصال، وجود اآللة املخزنة للمعلومة كاحلاسوب، من هذا ميكن استخالص التعريف وجود 

اآليت:الشبكة عبارة عن جمموعات أفراد باختالف أصنافهم يشرتكون معا هلدف معني و متكنهم من التواصل و 

  .من دون أي صعوبات االتصال فيما بينهم أينما كانوا، بإرسال و تلقي املعلومة بكل سهولة و

  فالعمل االلكرتوين ال ميكن أن حيدث دون تقنيات اتصالية لوظائف و أنشطة و عمليات

داخل املنظمة و مع بيئتها اخلارجية، ومن أهم هذه التقنيات االتصالية اجلديدة هي 

و فضائها الرقمي االنرتنيت  Ixtranetو االكسرتانت  Intranetمنظومات شبكات االنرتانت

  ضافة إىل مكونات البنية التقنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.باإل

  ثانيا: أنواع الشبكات.

أصبح التصنيف يف عصرنا هذا علما واسعا، و تصنيف الشبكات هو بعينه علم مستقل، إذ يوجد العديد       

  من املعايري اليت ميكن تصنيف الشبكات بناءا عليها، وقد جيتمع أكثر معيار يف صنف واحد.

 1فقد اتفق أعلب الباحثني على تصنيف الشبكات وفق ما يلي:  

  القدرات الحوسبية:تصنيف الشبكة على وفق 

o ويف هذا النوع من الشبكة ترتكز كل القدرات املعاجلة يف احلاسوب املركزي.الشبكة ذات الحوسبة المركزية : 

o يعد هذا النموذج من الشبكة من آخر التطورات التكنولوجية، حبيث يعتمد الشبكة ذات حوسبة مشتركة :

شبكة و جتميع النتائج اجلزئية للحصول على النتيجة على تقسيم و توزيع مهام املعاجلة على مجيع عقد ال

 النهائية.
، مؤسسة الوراق 1غسان قاسم داود الالمي، أمري شكرويل البيايت،تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال (االستخدامات و التطبيقات)، ط -1

 .95-91،ص ص 2010للنشر و التوزيع، عمان األردن،
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  عالقة األنظمة ببعضها:تصنيف الشبكات بناء على 

o  :تعتمد هذه الشبكة على طرفيات متوازنة القدرات و يتم فيها تبادل امللفات و املعلومات و شبكة الند للند

 تشرتك فيها بعض املوارد املادية: كالطابعة و املودمي وغريمها؛

o  :أكثر و يتميز هذا هي عبارة عن عقد من إحدى الشبكات ترتكز فيه خدمة أو شبكة الخادم المستفيد

 العقد مبستوى عايل من تشارك اخلدمات.

 :تصنيف الشبكات على أساس التوزيع الجغرافي 

o ) الشبكة المحلية(LAN-Local Area Network: 

خليطا من احلاسبات الشخصية املختلفة أدوات  LANوهي شبكة تغطي مساحة جغرافية حمددة، تستخدم       

  معاجلة املعلومات و تعمل على ربطها فيما بينها.

تشارك موارد الشبكة من عتاد، و  إلتاحةتربط هذه الشبكة جمموعة من حمطات العمل مع بعضها، و هذا       

ت و االتصال فيما بينهم من برجميات بني احملطات، إضافة إىل ذلك متكني مستعملي الشبكة من تبادل امللفا

  .1خالل الربيد االلكرتوين و اجللسات احلوارية

o ) الشبكة المدينةMAN-Metropolitan:( 

من حيث حدود التغطية، و تستعمل يف املؤسسات اليت لديها  LANوهي شبكة أوسع من الشبكة السابقة      

فروع متباعدة، و حتافظ هذه الشبكة على هيكلها نفسه من حيث استخدامها خلطوط االتصال املخصصة ذات 

  .2السرعات العالية. "ومن األمثلة على ذلك التغطية التلفزيونية ملنطقة حمددة بالربط السلكي"

o ) الشبكة الواسعةWAN-Wide Area Network:( 

، وهي وسيلة متكن من االتصال و إجناز قد تشمل عدة دول حيث تغطي مناطق جغرافية جد واسعة      

  األنشطة و األعمال يف مناطق متباعدة بعدا كبريا.

   Local Area Network،(23/09/2013   23:45)، الشبكة احمللية (itepمركز تعليم تكنولوجيا املعلومات( -1

http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/lan_01.asp 

  .244، ص 2005فايز مجعة صاحل النجار، نظام املعلومات، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن،  -2

http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/lan_01.asp
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اهلاتف و األقمار الصناعية و غريها من وسائط نقل البيانات لالتصال، و يف بعض و "قد تستخدم خطوط       

،  و تكمن فائدة الشبكات الواسعة يف أ�ا تتيح نقال آمنا و سريعا 1األحوال قد تتكون من عدة شبكات حملية"

  ة، و اخنفاض.نقل املعلومات عرب الشبكة الواسعة من سرع من للمعلومات بني خمتلف العقد، وما ميتاز به

حيث "يتم توصيل الشبكات   يعتمد يف تقسيمه على نوع وسيلة االتصال،وهناك تصنيف آخر و الذي       

عرب خطوط االتصاالت و هي األساليب اليت يتم من خالهلا نقل املعلومات و غري ذلك من أشكال االتصاالت 

: الشبكة السلكية ( 3حيث تقسم الشبكة إىل، 2من وسيلة اإلرسال إىل وسيلة االستقبال يف شبكة االتصاالت"

  االتصاالت السلكية)/ الشبكة الالسلكية (االتصاالت الالسلكية).

 :الشبكة السلكية: تتكون هذه الشبكات من عدة أنواع 

 شبكات بأسالك حمورية؛ 

 شبكات بأسالك ثنائية؛ 

 .شبكات بألياف ضوئية 

 شبكات السلكية:ميكن تقسيم هذه الشبكات إىل نوعني: 

 شبكات ذات اتصال بأمواج الراديو؛ 

 .شبكات ذات اتصال باألشعة حتت احلمراء  

حيث تعرف االتصاالت السلكية و الالسلكية على أ�ا:" عبارة عن تبادل للمعلومات يف أي شكل أو       

  .4صيغة (صوت، بيانات، فيديو ، نص) وذلك من خالل شبكات مبنية على احلاسوب

  االنترنت.المطلب الثاني: شبكة 

مبثابة العملة الصعبة لتكنولوجيا املعلومات و نت من أكثر الشبكات استعماال و هي تعترب شبكة االنرت       

، حيث يستطيع األفراد االتصال ة التواصل فيما بينهم، وحىت املؤسسات اليوم متكن هلا االتصال و االتصال

  التواصل مع نظريا�ا، وخمتلف القوى يف بيئتها اخلارجية لتبادل املعلومات، و هذا ما كان ليحدث لوال االنفجار 

 Wide Area Network ،(23 /09/2013         23:50الشبكات الواسعة (  -1

http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/wan_01.asp3 

 .100،ص2004عماد عبد الوهاب، نظم املعلومات، دار الثقافة، األردن،  -2

 .102البيايت،مرجع سبق ذكره، ص الالمي، أمري شكرويل  غسان قاسم داود -3

، 2007، القاهرة، مصر، بشري عباس العالق،تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و تطبيقا�ا يف جمال التجارة النقالة،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية -4

  .3ص 

http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/wan_01.asp
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  اليوم.الواسع يف النسيج الرتابطي وتنامي استخدام االنرتنت حىت وصلت إىل ماهية عليه 

  أوال: مفهوم االنترنت وتطورها.

  االنرتنت:مفهوم 

) أو ما يسمى بالشبكة الدولية و Inter net work) باالجنليزية هي اشتقاق من (Internetإن كلمة انرتنت (      

. فشبكة االنرتنت تغطي 1اليت تقوم يف الوقت احلاضر بتحقيق عملية االتصال ما بني ماليني احلاسبات يف العامل

على حنو ما كامل مساحة األرض من القطب الشمايل إىل القطب اجلنويب، و متتد خيوط اتصاال�ا عرب عشرات 

األقمار االصطناعية يشار إىل االنرتنت بالعديد من األلقاب ا�ازية  مثل "طريق املعلومات السريع"، "ا�تمع 

  ".Cyberspaceسيرب سبيس"  العاملي" وأحيانا باالسم األسطوري "

أصبحت االنرتنت اآلن من أهم اهتمامات الزبائن و املؤسسات، وتعد من بني أهم التطورات يف جمال       

تكنولوجيا املعلومات و االتصال ف " االنرتنت عبارة عن شبكة عنكبوتية مؤلفة من شبكة  حاسوبية ترتبط 

من البحث و استثمار و الوصول إىل املعلومات اليت يوفرها ) Userببعضها البعض بطريقة متكن املستخدم (

  .2اآلخرين"

" االنرتنت هي شبكة خاصة تستخدم تكنولوجيا االنرتنت مثل مستندات لغة النصوص و يطلق عليها      

HTML "3و بروتوكوالت االنرتنت من أجل ختزين و اسرتجاع البيانات.  

  .4مما جيعلها تبدو مثل شبكة واحدة مستمرة"" االنرتنت عبارة عن وسيلة اتصال مكونة من شبكتني أو أكثر     

يعتقد البعض أن شبكة االنرتنت متلكها دولة أو منظمة دولية تقوم بإدار�ا، و لكن الواقع أن شبكة       

أ�ا تربط بني كل أجهزة احلاسوب احلكومية اليت  االنرتنت ال ميلكها أحد، حيث ال توجد نقطة انطالق مركزية بل

   .متلكها خمتلف شعوب العامل

 .226مرجع سبق ذكره، ص  د. حممد جاسم الصميدعي و د.ردينة عثمان يوسف، -1

، 2006االردن، -، دار الوراق للنشر و التوزيع، عمان1تطبيقي)، ط -د.بشري عباس العالق، االتصاالت التسويقية االلكرتونية (مدخل حتليلي -2

 .97ص 

 .22عالء عبد الرزاق الساملي، حسني عالء عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  -3

  .183، ص 2006نبيل مرسي حممد، نظم املعلومات اإلدارية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  -4



التسويق و تكنولوجيا املعلومات             الفصل األول                                   

56 
 

سسات التجارية و أجهزة احلاسوب اليت تدار من قبل مئات اجلامعات و الكمبيوترات احلكومية من قبل املؤ 

، فال يوجد من يسيطر على نشاط America on lineومايكروسوفت و أمريكا على االنرتنت  IBMالكبرية مثل 

  .1االنرتنت

 2نشأة وتطور االنرتنت: 

)، عندما طلبت وزارة الدفاع األمريكية 1960ظهرت النواة األوىل لفكرة شبكة االنرتنت يف أوائل الستينات(      

يف حالة تشغيل حىت ولو (البنتاغون) من أفضل باحثي تكنولوجيا االتصاالت إجياد شبكة عاملية ميكنها أن تبقى 

دمرت أجزاء من الشبكة بواسطة عمل عسكري، وقد عمل هؤالء الباحثون لتصميم طرق البناء وشبكات ميكنها 

  كات ال حتتاج إىل كمبيوتر مركزي لرقابة عمليات الشبكة.أي شب- العمل بصورة مستقلة

استخدم باحثوا وزارة الدفع منوذج الشبكة هذا لربط أربعة كمبيوترات أحدها جبامعة   1969يف سنة       

، و على مدى UTAHالدولية و جامعة كاليفورنيا يف "سانتا باربارا" و جامعة  SRIكاليفورنيا يف لوس أجنلس، و 

السنوات املتتالية فإن عددا كبريا من الباحثني يف ا�تمع األكادميي ارتبطوا �ذه الشبكة وسامهوا يف التطورات 

التكنولوجية اليت زادت من السرعة و الكفاءة اليت شغلت �ما الشبكة، ويف نفس الوقت كان الباحثون يف 

  مماثلة.تكنولوجيا  جامعات أخرى يبتكرون شبكا�م اخلاصة مستخدمني

)، بعد ذلك ظهرت يف عام ARPANETوقد مست وزارة الدفاع األمريكية مشروع هذه الشبكة أربانت (      

إذ قدم أحد مربجميها_ وهو راي توم  BBN) اليت ابتكر�ا شركة Emailخدمة الربيد االلكرتوين ( 1972

امج إلرسال الرسائل االلكرتونية بني الناس عرب شبكة لينسون_أول برنامج الكرتوين و تعتمد هذه اخلدمة على برن

 المركزية، وقد أصبح الربيد االلكرتوين الذي القى رواجا سريعا، أحد.أهم وسائل االتصال عرب االنرتنت.

، مث تال ذلك دخوهلا مرحلة Telmetوبدأت أربانت يف السبعينات طرح أول استخداما�ا التجارية، و يدعى       

العاملية إثر ربطها ببعض اجلامعات ومراكز األحباث يف أوروبا. ويف أواخر السبعينات كان بإمكان الناس حول 

العامل الدخول عرب الشبكة يف نقاشات حول مواضيع متفرقة عرب ما يعرف باسم ا�موعات اإلخبارية مثل 

USNET.  

 .31، ص 2007قد االلكرتوين، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،خالد ممدوح ابراهيم،إبرام الع -1

، ص 2011-2010بوباح عالية، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات "دراسة حالة قطاع االتصاالت"،شهادة ماجستري، جامعة قسنطينة، -2

70-73  .23:57         2013/04/21. bu .umc.edu.dz/thes/commercial/ABOU3579.pdf.                
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 scienceعندما قامت مؤسسة العلوم الوطنية( 1985جاء مع عامإال أن النمو احلقيقي لالنرتنت       

Fondation National فائق السرعة يسمح للعلماء ) بربط ستة من مركز احلواسيب العمالقة بنظام اتصال

أما التطور    .)E.mailبسيط يعرف بالربيد االلكرتوين ( بتحريك بيانات رقمية عرب الشبكة باستخدام نظام

-Time Bernesعندما طور املدعو ( 1989الرئيسي الثاين الذي طرأ على االنرتنت و استخداماته فقد جاء عام 

Lee جمموعة من القواعد اليت تتحكم مبلفات مكتبية (نصوص، صور، أصوات أو فيديو) خمزونة يف احلواسيب (

) الن أي من امللفات قد حيتوي على مسارات تقود إىل www، وهو ما يشار إليه اليوم ب (االنرتنتاليت تؤلف 

  ملفات أخرى خمزونة على الشبكة، وعليه فإنه ميكن الوصول إىل حمتوى أي ملف من خالل أي ملف آخر.

بفعل استخدام  1993أما قوة الدفع الثالثة اليت ضاعفت من منو و انتشار االنرتنت فقد جاءت عام      

) اليت أتاحت ألصحاب احلواسيب الشخصية برجميات التصفح بسهولة و يسر منتقلني من Mosaicالفسيفساء (

إىل حتول االنرتنت  1994ملف إىل آخر عرب االنرتنت، وقد ساهم توفر هذه املتصفحات على نطاق واسع عام 

 ل املعلومات على نطاق عاملي.اق من مسربني لتبادمن جمرد أسلوب لتشغيل احلواسيب عن بعد إىل طريق سريع ر 

هذا وقد انبثق عن استعمال االنرتنت ظهور مفهومي االنرتانت و االكسرتانت لضمان اتصال مع العمالء و 

  العاملني يف الشركة و املوزعني  و املوردين حسب الشكل املوايل:

  االنترنت.): العالقة ما بين االنترانت و االكسترانت و 07(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 االنترانت

 االكسترانت

 االنترنت

 العالم
 الموردون

 العمالء

 الموزعون

 العالم
 الموردون

 العمالء

 الموزعون

دار الوراق للنشر و التوزیع، :د.بشیر عباس العالق، التسویق على االنترنت، المصدر

 .45ص ، األردن، 2002
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  رتنيت و االنرتانت و االكسرتانت): العالقة بني شبكات االتصال (االن)08(الشكل 

  

  

  

  

  

  

 

  استقراء املالحظات التالية و استخالص املصطلحات املوالية:من خالل الشكلني ميكن  

 ) الشبكة الداخليةIntranet(1 : 

هي شبكة املؤسسة اليت تعتمد على من أجل إنشاء الشبكة الداخلية  لقد أوجدت االنرتنت إمكانية كبرية       

عبارة عن شبكة مصممة خلدمة  ) وهيinter al webاستخدام تكنولوجيا االنرتنت، وهي مبثابة الويب الداخلي(

، و خباصية التصفح السهل احلاجة إىل املعلومات داخل املؤسسة و تعتمد على أدوات الويب و قدرات االنرتنت

عرب امللف وهي شبكة صالت يستطيع العمال من خالهلا اإلطالع على القرارات، خمطط االستفسارات، طلب 

 يانات املؤسسة.املعلومات و اسرتجاع البيانات من قاعدة ب

 ) الشبكة اخلارجيةExtranet(
2: 

وهرية كلها تكون داخل املؤسسة، و أن يتم غريت االنرتنت نظرة جممع األعمال على أن القدرات اجل       

داخليا، من أجل التحول باجتاه التكامل االفرتاضي الذي يقوم على أساس أن القدرات اجلوهرية ميكن أن توزيعها 

  داخل املؤسسةيكون بعضها 

 .35- 34ص مرجع سبق ذكره،جنم عبود جنم، اإلدارة اإللكرتونية،  -1

  .38-35جنم عبود جنم، املرجع السابق، ص  -2

  

 التسويق التسويق/الشراء

تياإلكسرتان تياالنرتان   

تياالنرتن  

.123غسان قاسم داود الألمي، أمري شكرويل البيايت، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:   
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فق فيها املؤسسة على منافسها) و يكون البعض اآلخر خارج املؤسسة (لدى املوردين أو ا( القدرات اليت تتو 

املنافسني أو الزبائن "البيئة اخلاصة للمؤسسة"، ليشارك فيها شركاؤها اخلارجيون، كما أن االكسرتانيت متكن 

 تطوير أعماهلا، بنفس الزبائن و املوردين من تقاسم قواعد و مستودعات بيانات املؤسسة من أجل املسامهة يف

القدر الذي تستخدم املؤسسة صال�ا اخلارجية لتطوير عالقات تعاقدية على أجزاء و مكونات و تدخل يف 

صناعة منتجا�ا ما جيعل الكثري من قدرا�ا اجلوهرية أو املهمة خارجها، و لكن شبكتها اخلارجية تسمح هلا و 

و املرتبطة بالتطور  نظرا هلذه املزايا تكاثف استخدام الشبكة اخلارجيةتساعدها على حتويلها إىل قدرات داخلية، و 

الكبري يف الربجميات اليت حتقق األمن و السيطرة املتزايدة من قواعد البيانات من قبل األطراف املرخصني، و هي 

  تستخدم أيضا لألغراض التالية:

o تبادل احلجم الكبري من البيانات بني أطراف املؤسسة؛ 

o  األخبار و االهتمامات املشرتكة مع املؤسسات األخرى؛تقاسم 

o وصول اخلدمات املقدمة من قبل مؤسسة واحدة إىل املؤسسات األخرى؛ 

o التعاون مع املؤسسات األخرى فيما يتعلق بأنشطة التطوير؛ 

o ف األخرى ذات العالقة مع املؤسسة.تقاسم أدلة و فهارس املنتج مع جتار اجلملة و األطرا 

 من خالل ما سبق ميكن استخالص أن شبكة االنرتنت تعد ذات طابع يتمتع بدرجة خصوصية عالية        

توصل املعلومات بشكل أسرع بني األفراد و تسهل عملية املشاركة يف املعلومات و سرعة تبادهلا بني  حيث 

شبكة ف ، كائها التجاريني و تساهم يف تغيري األسلوب الذي تتعامل مبقتضاه املؤسسات مع شر  مستخدميها

االنرتانيت  ختص املؤسسة و عامليها الداخليني فقط، أما شبكة االكسرتانت هي أوسع من األوىل من حيث 

باإلضافة عالقة مع املؤسسة أطراف التعامل إذ تتخطى احلدود الداخلية للمؤسسة لتمس أطراف خارجيني تربطهم 

 إىل تقليص تكاليف التعامل مع املوردين.

  .1ثانيا: استخدام االنترنت في التسويق

هلا ال تبدي االنرتنت سوف ختطو خطوات متسارعة حيث أن التقدم املذهل يف التقنيات املرافقة  إن ثورة "     

مؤشرات على التباطؤ، و التغريات اهلائلة تشهدها رقائق الكمبيوتر، حيث أن قوة رقاقة الكمبيوتر سوف تتضاعف  

  و ميكن لالنرتنت حتقيق و جتسيد هذا التغيري املرتقب يف مجيع عناصر احلياة بفضل متايزها و شهرا"، 18كل 

ة اخلنساء سعادي، التسويق االلكرتوين و تفعيل التوجه حنو الزبون من خالل املزيج التسويقي "دراسة تقييمية ملؤسسة بريد اجلزائر"، شهاد  -1

  .31، ص 2006يوسف بن خدة، املاجستري يف العلوم التجارية، جامعة 
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و تطبيقا�ا أكثر تطبيقا�ا؛ خاصة على املستوى اجلزئي حيث أدت االنرتنت إىل جعل االسرتاتيجيات التسويقية 

تنفيذ عملية التسويق، حيث قامت االنرتنيت بتغيري موازين كفاءة  و فعالية، كما غريت أيضا الطريقة اليت يتم �ا 

  ت أرجل املسوقني و حتويله إىل الزبائن حيث قامت ب:القوة فسحبت البساط من حت

o  حتويل موازين القوى من البائع و املنتج ملصلحة الزبون حيث أصبح الزبائن األفراد أو املؤسسات يطلبون

خدمات و منافع أكثر من أي وقت مضى، أل�م أصبحوا على بعد كبسة زر من عدد هائل من 

س ا�ال، الكل يتنافس من أجل املؤسسة و يف هذه البيئة يعترب احلصول يف نف املنافسني العاملني اآلخرين

 ؛على اهتمام الزبون هو السلعة النادرة، و تأصيل العالقة معه هي أهم أصول املؤسسات يف عصر الرقمية

o  التحول من دفع الزبون إىل جذبه، فقد حولت االنرتنت املستهلك من فريسة إىل صياد، فهو الذي خيتار

 ضعف أو ختوف ألن االنرتنت جعاله يتمتع حبرية االختيار و بالتايل اختاذ القرار؛دون 

o  موت املسافات: املوقع اجلغرايف مل يعد عامال مهما، يأخذ بعني االعتبار عند التعامل بني الشركاء

طي التجاريني، حيث جعلت االنرتنت املوقع أقل أمهية و مكنت العديد من البائعني و املشرتين من خت

 الوسطاء التقليديني؛

o  ،ضغط الوقت: مل يعد الوقت أيضا بالعامل املهم يف االتصاالت عرب االنرتنت مابني املؤسسات و زبائنها

ساعة و على مدار األسبوع، و الناس ميكنهم التواصل  24حيث تفتح حمالت البيع العاملة على االنرتنت 

قيت للمدراء و املسريين الذين يتعاملون مع حسب ما تسمح به أوقا�م، و ختتفي اختالفات التو 

 شركائهم؛

o  الرتكيز على املعارف العلمية املختلفة: على رجال التسويق أن يفهموا التكنولوجية ليستفيدوا منها، و ال

يتوجب عليهم أن يطوروا بأنفسهم هذه التكنولوجية بل يكفيهم أن حيسنوا اختيار املزودين املناسبني 

 بطريقة صحيحة؛

o  اعد رأمسال ذكية: كل من اخليال و اإلبداع و غريها أصبحت اآلن مصادر رأس املال أكثر أمهية من قو

 رأس املال النقدي.
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  :1عالوة على ما تقدم ذكره، فإن استخدام االنرتنت حيقق منافع أخرى يف كافة وظائف التسويق مثل  

o من خالل زيادة الوعي باألصناف و املنتجات و  املبيعات: حيث يساهم االنرتنت يف زيادة حجم املبيعات

 دعم قرارات الشراء و متكني الشراء على احلظ؛

o  االتصاالت التسويقية: يعترب االنرتنت وسيلة فعالة و مبتكرة من وسائل التأثري باآلخرين، ذلك أن قوة

القات العامة و البيع االنرتنت تساهم بشكل كبري يف تفعيل عناصر املزيج الرتوجيي ( مثل اإلعالن و الع

الشخصي و تنشيط املبيعات). فاعالن الربيد املباشر و االستجابة املباشرة بات يعتمد بشكل متنامي على 

احلاسوب و تكنولوجيا اهلاتف، يف حني تغريت طبيعة اإلعالن التلفزيوين بفعل ظهور أساليب إعالنية جديدة 

 يا اجلديدة؛لوجة و غريها من تطبيقات التكنو مثل اإلعالن حسب الطلب و الدفع مقابل املشاهد

o :قد ساهم فعال يف تقدمي سلع و خدمات  ترقي يف حاالت كثرية إىل  من املؤكد أن االنرتنت  خدمة العميل

مستوى اخلدمة الذي يتوقعه العميل، و بالتايل فإن ذلك أدى يف حالة حسن استخدام االنرتنت إىل حتقيق 

 لدى العمالء؛مستويات عالية من الرشا 

o  العالقات العامة: ميكن استخدام كقناة جديدة للعالقات العامة، حيث توفر هذه القناة فرصة نشر و بث

 آخر األخبار حول املنتجات و السوق و الناس؛

o :را حيويا يف متكني املنظمات من إجراء حبوث التسويق بشكل سريع و يلعب االنرتنت اليوم دو  حبوث التسويق

استخدام ليف أقل باملقارنة مع تلك املرتتبة على أساليب حبوث التسويق التقليدية. كما ميكن فعال و بتكا

 ).Web Siteاالنرتنت لتقييم القيمة اإلسرتاتيجية و التشغيلية للموقع الشبكي (

  المطلب الثالث: خدمات االنترنت. 

تطورت العديد من  ،نتيجة التطور اهلائل يف االنرتنت بعدما كان مقصورا على األغراض البحثية العلمية فقط       

و بالتايل تسهل االرتباط باالنرتنت إذا أرادت املؤسسة التزود  خدمات  االنرتنت  و تقنيات الويب ملستخدميها

  �ا. و نذكر من هذه اخلدمات:

  أوال: خدمة الويب.

       )Word Wide Web) و املعروفة اختصارا بالويب (WWW وهي شبكة ضخمة من  الوثائق املوصولة (

 ) و HTML )Hyper Text Markup Language ببعضها البعض حيث تستخدم تقنيات النصوص الفائقة

  .41-39بشري عباس العالق، التسويق عرب االنرتنت، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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) لتجعل االنرتنت سهلة االستخدام و ميكن ألي كان أن يتصفحها و يشارك Multi Médiaالوسائط املتعددة (

  و تعترب هذه الشبكة ذات أمهية عاملية بالغة فقد قلبت موازين العامل يف كل ا�االت كاألعمال و التسويق..1فيها

مج تصفح شبكة الويب كلغة عاملية أي كلمات مضيئة و هي اللغة اليت تستطيع برا HTML و تستخدم      

قراء�ا، واليت متكن من عرض نصوص، الصور و األصوات و لقطات الفيديو، فهي من أكثر اخلدمات استخداما 

  .2يف االنرتنت

 3و يتميز النشر على شبكة  العنكبوت الدولية بعدة ميزات أمهها:  

 أكثر إيضاحا؛ إمكانيات استعمال الصور و احلركة و األصوات يف نقل املعلومة مما جيعلها 

 تعدد الوسائط و سهولة و سرعة البحث؛ 

 إمكانية التعامل مع كم هائل من املعلومات بسهولة؛ 

 .التكلفة املنخفضة  

  : خدمة البريد االلكتروني:ثانيا

يعترب الربيد االلكرتوين من أكثر وسائل االتصال سرعة و دقة يف نقل املعلومات،حيث يتيح كأداة اتصال        

رسائل بسيطة أو ملفات ضخمة إىل أية جهة أخرى يف العامل لديها أيضا بريد الكرتوين وذلك خالل فرتة إرسال 

  .4ال تتجاوز ثالث دقائق و بتكلفة ال تكاد تذكر وبإمكان املؤسسة أن متتلك بريدا أو أكثر

نتج معني أو طلب فعلى املستوى التجاري ميكن استخدام الربيد االلكرتوين يف طلب معلومات حول م       

فواتري شكلية أو إرسال طلبيات للموردين أو تأكيدها أو إلغائها، و بالتايل فالربيد االلكرتوين حل حمل االتصال 

 التقليدي من هاتف  و فاكس ورسائل بريدية.

 

 

 .35د. طالل عبود، التسويق عرب االنرتنت، دار الرضا للنشر و التوزيع، دمشق، سوريا، ص  -1

 .61ة، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات "دراسة حالة قطاع االتصاالت"، مرجع سبق ذكره، ص بوباح عالي -2

  .73د. بشري عباس العالق، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و تطبيقا�ا يف جمال التجارة النقالة، مرجع سبق ذكره، ص  -3

  .251-250د.حممد الصرييف، اإلدارة االلكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 :ويتميز الربيد االلكرتوين بعدة ميزات أمهها 

 توطيد العالقات مع الزبائن احلاليني و املرتقبني؛ 

 سهولة تبادل املعلومات بني األفراد و املنظمات؛ 

 تقليص التكاليف؛ 

 .سرعة األداء 

  ثالثا: خدمة مجموعة النقاش.

تسمح خدمة النقاش ملشرتكيها بالتعبري عن آرائهم و كتابة موضوع معني حيدد على أساس االشرتاك يف        

ا�موعة، و هي خدمة تسمح بالتبادل اليومي لألخبار و اإلطالع على خمتلف املواضيع املناقشة فيها، إذ بإمكان 

  اليت تثري اهتمامه. املستعمل االتصال بعنوان ا�موعة و املشاركة يف املواضيع

ش خاصة �ا يطرح فيها نقاشا حول منتجا�ا للتعرف على املشاكل اميكن للمؤسسات أن تطرح جمموعة نق       

اليت قد تعرض لزبائنها أو التعرف على وجهات نظرها وما يقرتحونه من تعديالت مما يعزز قدرة املؤسسة على 

  .1من جمموعات النقاش وسيلة للتوزيع ة احلرة، وهناك بعض املؤسسات تتخذاملنافس

  رابعا: خدمة الحوار.

إذ حيضى  ) أو احلوار أكثر تطبيقات االنرتنت سرعة و فعالية يف االتصاالتChatتعترب غرفة الدردشة (       

التحاور املباشر سواء كان  هذه اخلدمة و تعين ،بشعبية واسعة مشا�ة لتلك اليت يتمتع �ا الربيد االلكرتوين 

بالصوت أو الصورة و النص أو بالصوت و الصورة معا، شرط أن يكون لدى املستعمل عنوان على شبكة 

و بالتايل فإن احلوار خيتلف عن الربيد االلكرتوين كونه شكال فوريا من أشكال االتصال فالناس ميارسونه  اإلنرتنت

  .بكثرة و لساعات طويلة

  .FTP(2ل الملفات (خامسا: خدمة نق

قد حيتاج املستخدم إىل احلصول على نسخ من الربجميات أو ملفات املعطيات لالستخدام الشخصي        

 �دف املعاجلة و يف هذه احلالة ميكننا اللجوء إىل خدمة بروتوكول نقل امللفات الذي حيدد طريقة حتويل امللفات 

 .30، ص 2005املطبوعات اجلامعية،  ابراهيم خبيت، التجارة االلكرتونية، ديوان -1

ية شاذيل شوقي، أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال عل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ( حالة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  بوال -2

  2013/09/12     23:24 .41- 40، ص 2008اجلزائر)، شهادة املاجستري  يف العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، 

bbkhti.e-ptaatin.info_pdf/mémoire-chadli.pdf    
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من حاسوب إىل آخر، و بذلك ميكن حتويل مناذج خمتلفة و عديدة من امللفات إىل احلاسوب، وميكن ملوظفي 

  التسويق أن يستخدموا هذه اخلدمة بطرقتني خمتلفتني:

o  تستخدم برامج بروتوكول لتحميل أو نقل امللفات، أو نقل صفحات الويب و الرسومات املكتوبة بلغة

HTML  إىل موقع الويب عند بناء أو حتديث املوقع، و تأيت العديد من هذه التسهيالت اليوم مع

 برجميات كتابة صفحات الويب.

o  لالتصال مع الزبائن حيث ميكن توزيع كميات  ميكن استخدام خدمة بروتوكول نقل امللفات أيضا كوسيلة

كبرية من املعلومات مثل قوائم األسعار، قوائم املنتجات ( الكتالوجات) أو معلومات الدعم الفين على 

 مواقع االنرتنت، ليقوم الزبائن أو املوردين برتنزيلها حسب حاجتهم.
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 خالصة:

يف هذا الفصل  مت التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقة مبوضوع التسويق و تكنولوجيا املعلومات واالتصال و اليت      

من خالهلا مت التعرض يف أول خطوة إىل أساسيات التسويق من  مفاهيم و عناصر و وظائف و أهداف نظرا إىل 

وتلبية  وإرضاء الزبائنمن جهة القريبة و البعيدة  الدور الذي يلعبه هذا األخري يف املنظمات من حتقيق ألهدافها

  من جهة أخرى باعتبارهم أساس كل نشاط تسويقي. حاجا�م و رغبا�م 

ويف اخلطوة الثانية مت التعرض إىل تكنولوجيا املعلومات و االتصال باعتبارها من أبرز مظاهر القرن املاضي      

كات االتصال، رساهلا عرب شبوبإ جلة و التخزين و اسرتجاع للمعلوماتوالقرن احلايل ملا تقوم به من عمليات املعا

اكتسا�ا من خالل ما تتميز به من تقليل للتكاليف و اجلهد و توفري الوقت  فقد أدركت املؤسسات  ضرورة

  والوصول ألي مكان يف العامل و االستغالل األمثل للموارد.

تكنولوجيا املعلومات واالتصال  أال وهي االنرتنت، حيث أصبح ز لو كآخر خطوة مت اإلشارة إىل أهم مرتك     

فهي أكرب مصدر للمعلومات يف العامل و ميكنها تقدمي عدة خدمات توفرها ضروري لكل من الفرد و املؤسسة.

مثل خدمة الويب، الربيد االلكرتوين و احلوار.....حيث ميكن للمؤسسة االستفادة من هذه االخرية يف معامال�ا 

  تجارية و خاصة التسويق والذي أصبح يعرف بالتسويق االلكرتوين الذي سنتناول أساسياته يف الفصل التايل.ال

  

  

  

  

  

  

   



 

  الفصل الثاني

  متطلباتهالتسويق االلكتروني و 

  

 :ماهية التسويق االلكرتوين و تطبيقاته يف املؤسسةالمبحث األول.  

 األشكال اجلديدة للتسويق وتسوية املعامالت فيه:المبحث الثاني.  

 آثار التسويق االلكرتوين:  المبحث الثالث. 
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  الفصل الثاني

  التسويق االلكتروني و متطلباته

  ماهية التسويق االلكرتوين و تطبيقاته يف املؤسسةالمبحث األول:

  األشكال اجلديدة للتسويق وتسوية املعامالت فيهالمبحث الثاني:          

 آثار التسويق االلكرتوين الثالث:المبحث 
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 مقدمة:

االنرتنت كأهم نتيجة من تطرقنا يف الفصل األول إىل  املفاهيم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و االتصال و       

حيث تطور تكنولوجيا املعلومات و االتصال و كذا التأثريات اليت حتدثها يف  ميدان التسويق بصفة عامة،  نتائج 

تراجع االقتصاد الصناعي بشكل متسارع لصاحل االقتصاد الرقمي ومسي العصر احلايل بعصر اقتصاد االنرتنت 

سع و اهلائل حيث يقدر عدد مستخدميها ارها الوااملتالحق يف شبكة االنرتنت و انتشنتيجة التطور السريع و 

مليار لسنة  2.4"و ؛1"م)2013مليار شخص يف أحناء العامل حىت الربع األول من هذا العام ( 3.4بأكثر من "

كان  2000،و يف عام 2005 إحصائياتمليون شخص يف العامل حسب 750يف مقابل أكثر من "، 2"2012

  .3مليون"276عدد املستخدمني يصل إىل 

ومن هذا املنطلق أصبحت الشركات تسعى لتطوير مفهوم التسويق والتميز يف هذا امليدان مستندة إىل كل ما       

هو جديد يف عامل التكنولوجيا، فقد أصبحت ظاهرة التسويق االلكرتوين حقيقة أساسية، ومدخال من مداخل 

  ب مع العصر اجلديد.....يف عامل الشركات احلديثة اليت تتناس اإلبداعالنجاح و التميز و 

ول يف هذا الفصل إبراز أهم املفاهيم األساسية للتسويق االلكرتوين، من خالل استعراض ثالث و سنحا     

  مباحث على النحو التايل:

  املبحث األول: التسويق االلكرتوين و متطلباته؛

  ين: األشكال اجلديدة للتسويق االلكرتوين؛املبحث الثا

  آثار التسويق االلكرتوين. املبحث الثالث:

 

 

 

1- http://www.alqt.com/section_commun_info_tech.html.     24/09/2013       20 :46 

2- http://www.ainoussra.info/art.      24/09/2013     22 :20 

 .43، ص ه، دار االعصار ، العلمي للنشر و التوزيع ، عمان، األردن1431-م2010أ. مسر توفيق صربة، التسويق االلكرتوين،الطبعة األوىل،  -3
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  .تطبيقاته يف املؤسسةالتسويق االلكرتوين و  ماهية المبحث األول:

يعد التسويق االلكرتوين أحد املفاهيم األساسية املعاصرة الذي استطاع و خالل السنوات القليلة املاضية من   

التسويقية و مبختلف األنشطة إىل اجتاهات معاصرة تتماشى  األعمالاأللفية احلالية من أن يقفز مبجمل اجلهود و 

دوات و الوسائل املتطورة و التكنولوجيا احلديثة يف تنفيذ مع العصر احلايل و متغرياته،وذلك باالستعانة مبختلف األ

  العمليات و األنشطة التسويقية.

فقد تعددت مفاهيم التسويق االلكرتوين و تنوعت إال أن كلها تستخدم تكنولوجيا االنرتنيت و التقنيات       

حتقيق إلبراز أثره يف يف املؤسسة،  و تطبيقاته، لذا سنتعرض إىل تطوره، ا�االت اليت خيوضها ووظائفه، الرقمية

  و الو صول إىل أكرب شرحية ممكنة من العمالء لكسب رضاهم. للمنظمة األهداف التسويقية

 .ماهية التسويق االلكرتوين: األولالمطلب 

اليت تعد ) www( إن توسع استخدام االنرتنت بظهور الربيد االلكرتوين و الشبكة العنكبوتية العاملية الويب      

خطوة متهيدية يف جمال التسويق و تزويد املستهلكني املرتقبني مبنتجات و معلومات حيتاجو�ا أدى إىل االهتمام 

  التسويقية و أعطاها الصيغة الشمولية املتكاملة.بالعملية 

و بالتايل ترتكز فكرة التسويق االلكرتوين يف كيفية تسخري التكنولوجيا جلعل التسويق أكثر فاعلية و جلذب       

و انتباه األفراد و املستهلكني و كل هذا يعتمد على اإلدارة اجليدة للحاالت التجارية و التصميم األفضل للموقع، 

ىل اإلقبال الكبري على االنرتنت و اتساع استخدامه و مع ازدياد أعداد املواقع على شبكة االنرتنت هذا أدى إ

  خاصة يف جمال إمتام عمليات البيع و الشراء الناجحة.

  أوال: تطور مفهوم التسويق االلكتروني.

أشار ميشال بودوك أن " مفهوم التسويق هو مصطلح قابل للتغري و ذلك لتكيفه مع التطور التكنولوجي       

ين على أساس طلب العمالء املقسم إىل قطاعات سوقية و املبين على أساس التسويق فالتسويق التقليدي املب

املختلط مل يعد كافيا، ألن املتغريات: السعر، التوزيع، املنتوج و اإلعالن اهلادف إىل رفع احلصة السوقية و رقم 

تطوير البنوك و عليه فإن للمؤسسات مل تعد قادرة  على إدماج املشاريع التكنولوجية يف إطار سياسة  األعمال

التسويق االلكرتوين يتطلب أربعة متغريات تعترب املفاتيح القيادية له وهي: املعلومة، التكنولوجيا، التوزيع، األفراد.  
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و ذلك كما هو  .1كل هذه املتغريات ميكن أن تعترب كمصدر مستقل لتطور عمالء جدد أو عروض جديدة"

  ).09موضح يف الشكل(

  القواعد األساسية للتسويق االلكتروني.): 09الشكل(

  

  

  

  

  

    

    

  

Source :Michel Badoc et autres, op.ct p75. 

فالتسويق االلكرتوين يهدف عن طريق استخدام التقنيات التكنولوجية املتاحة إىل تعظيم أرباح املؤسسات و بذل 

 ا�هودات لتلبية احلاجات الشخصية لكل زبون بصفة كلية، دائمة تفاعلية و يف إطار أكرب مقاربة ممكنة. 

إذ أوضح كوتلر بأن"الثورة الرقمية قد غريت بطريقة أساسية مفهومنا عن الفضاء و الوقت و الكتلة و بالتايل       

ال حتتاج أية منظمة إىل ملء فراغ كبري فهي ميكن أن تكون موجودة و يف أي مكان و ميكن إرسال الرسائل و 

  .2ضات بدال من شحنها ككتلة معينة"استالمها يف نفس الوقت، و ميكن شحن األشياء على شكل و م

1- Michel Badoc et autre, e-marketing de la banque et de l’assurance,2e édition, Edition 

d’organisation, 2000, Paris, p p 74-75. 

2- Philip Kotler et autres, op cit, p 679. 

 

 املعلومة التكنولوجيا

المواد  التوزيع

 البشرية
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التقليدي مضاف إليه  على أنه املكافئ للتسويقه التطورات جتعل النظرة إىل التسويق االلكرتوين كل هذ       

اخلصائص اجلديدة املرتافقة مع االنرتنيت، و ميكن تلخيص مراحل تطور مفهوم التسويق من التقليدي إىل 

 االلكرتوين يف اجلدول التايل:

  .): تطور مفهوم التسويق03الجدول(

Source :Michel Badoc et autres,op cit, p70-73. 

   

نالحظ من خالل اجلدول أن املفهوم التسويقي تطور منذ السبعينات حيث تغريت أولوياته و مبادئه،  فقد     

و هو تطور حىت وصل إىل ما هو عليه اليوم  هذا املفهوم   ،متكن من التأقلم و مسايرة التطور التكنولوجي

  .االلكرتوين أين تعددت تعاريفه و تنوعت بتنوع مداخلهالتسويق 

  2000  1990  1980  1970  السنة

اجتاه التسويق و 

  نوعه

التسويق   التسويق اإلداري  تسويق الطلب  تسويق العرض

  االلكرتوين

تلبية احتياجات   األولوية

  املؤسسة الداخلية

احتياجات الزبائن؛   احتياجات الزبائن

احتياجات الشبكة 

التوزيعة؛ حتصيل 

  الربح اإلمجايل.

التشخيص؛ 

  التفاعلية.

املبدأ الذي يقوم 

  عليه هذا املفهوم. 

رفع حجم 

  املبيعات.

القيام بدراسة 

التسويق؛ 

االتصاالت من 

أجل رفع خجم 

  املبيعات.

االهتمام باجلودة و 

الربح اإلمجايل؛ 

احلرص على 

تكامل شبكة 

التوزيع و 

االتصاالت و رفع 

  حجم املبيعات.

االهتمام بالعميل 

وإنشاء القيمة 

لديه؛ مواكبة 

التكنولوجيا و 

االهتمام 

باالتصاالت؛ 

حتسني اجلودة 

  لتحقيق الربح.
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  .ثانيا: تعريف التسويق االلكتروني

قبل التطرق لألبعاد املختلفة للتسويق االلكرتوين ارتأينا التوقف على بعض املفاهيم املرتبطة �ذا ا�ال احليوي       

هلذه املعاين و التأثري املتداخل له. وفيما يلي عرض خمتصر ألهم  نظرا الرتباط املمارسة الفعالة بالفهم الصحيح

  املفاهيم :

 :األعمال االلكترونية  

، كما تعرف على أ�ا 1تعرف بأ�ا استخدام االنرتنت ملمارسة األنشطة املختلفة ملؤسسات األعمال      

  .2أعمال املنظمة""االستخدام األمثل للوسائط اإللكرتونية مبا فيها االنرتنت يف أداء 

وأيضا " األعمال االلكرتونية تعين إستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف جمال األعمال ليس فقط       

ث حتول كيفي يف طرق من أجل اليسر و السرعة يف إجناز املعامالت و تبادل املعلومات و لكن من أجل إحدا

  .3أداء األعمال"

 يست جمرد أداة أو وسيلة جديدة إمنا هي منهج متكامل و أوسع و أمشل من إذن األعمال االلكرتونية ل

التسويق االلكرتوين حيث أ�ا تتضمن عمليات التسويق و اإلنتاج و املالية و عمل املوارد البشرية و 

 البحث و التطوير اإللكرتوين.....اخل.

 :التجارة االلكترونية 

تعرف بأ�ا استخدام االنرتنت يف شراء و بيع املنتجات و اليت يتم نقلها إما ماديا أو حسابيا من موقع       

  .4آلخر، و تبادل املعلومات بني البائعني و املشرتين من خالل الشبكة

ت احلماية و ومن وجهة نظر التكنولوجية تعرف بأ�ا:" تكامل بني االتصاالت و إدارة البيانات و إمكانيا     

  . 5اليت تسمح للمنظمة بتبادل املعلومات املتعلقة مببيعات السلع و اخلدمات"

  

 .434د.ثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد املرسي، التسويق املعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 . 5، ص 2007أبو ديس، الطبعة الثانية -، جامعة القدس”عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت“التسويق االلكرتوين  ،يوسف امحد أبو فارة۰د -2

 .126، ص2007علي موسى، عبد اهللا فرغلي،تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التسويق التقليدي و االلكرتوين، القاهرة، إيرتاك،  -3

 .434د.ثابت عبد الرمحان إدريس،مجال الدين حممد املرسي،املرجع نفسه، ص  -4

  .28، ص 2008االسكندرية،  -شارع سويرت 30ق االلكرتوين، دار الفكر اجلامعي،د.حممد الصرييف، التسوي -5
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  و ننبه هنا أن األعمال االلكرتونية أمشل من التجارة االلكرتونية، و أن االثنني يعمالن حتت مظلة الويب

حيث يصبح من السهل تطوير اليت تسمح للمؤسسات أن متارس أعماهلا بطريقة مل تكن متاحة من قبل 

 أسواق جديدة و خلق فرص إضافية يف األسواق احلالية.

  وحىت متارس املنظمة التجارة االلكرتونية فال بد أن يتضمن عملها القيام بعدد من الوظائف يف

  :1عمليات التبادل التجاري، ومن أمهها

 توفري املعلومات؛ 

 التسويق؛ 

 املفاوضات و عقد الصفقات؛ 

 إعطاء أوامر البيع و الشراء؛ 

 التبادل التجاري؛ 

 منح االمتياو ة الرتخيص؛ 

 .احلسابات و تسوية املدفوعات و النقود االلكرتونية 

و خالصة القول أن التسويق يعترب أحد أهم ا�االت اليت تتضمنها التجارة االلكرتونية و ميكننا اآلن توضيح 

  ل التايل:العالقة بني التجارة االلكرتونية و التسويق االلكرتوين من خالل الشك

  

  

  

 

  

 .30د.حممد الصرييف، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  ): التسويق أحد مكونات التجارة االلكترونية.10الشكل(

  

   

  

  

 

 

 

 

 

.30الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص : د.حممد المصدر  

 :التسويق االلكتروني 

      الذي متارسه املؤسسات إىل ثالثة  قيرى بعض اخلرباء يف التسويق بأنه ميكن تصنيف التسوي

 :1أنواع رئيسية

 ) التسويق اخلارجيExternal marketing(:  وهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدية كتصميم وتنفيذ

 املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج)؛ املزيج التسويقي (

 ) التسويق الداخليInternal marketing وهو مرتبط بالعاملني داخل املؤسسة حيث أنه جيب على :(

فعالة لتدريب العاملني و حتفيزهم لالتصال اجليد بالعمالء و دعم العاملني املؤسسة أن تتبع سياسات 

 للعمل كفريق يسعى إلرضاء حاجات ورغبات العمالء. 

 ) التسويق التفاعليInteractive marketing و هو مرتبط بفكرة أن جودة اخلدمات و السلع املقدمة  :(

فقد اعترب  عل و العالقة بني البائع و املشرتي.للعمالء تعتمد بشكل أساسي و مكثف على جودة التفا

 ،CD Marketingبعض الباحثني أن التسويق باالنرتنت و التسويق باالسطوانات املدموجة للحاسبات 

 2013/04/09   18:32.   3م، ص 2011أمحد السيد كردي، التسويق االلكرتوين،  -1

Kenanaonline.com/Users/A/…/248917. 

 منظمات أعمال إلكرتونية

الكرتوين جتارة  أنشطة أخرى 

تقليدي/ الكرتوين :التسويق  وظائف أخرى 
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للتسويق  األخرى االلكرتوين ال خيتلف عن املفاهيم ومفهوم التسويق  .1التسويق التفاعلي مها شكلني من أشكال

على شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال سريعة و  األخريإال فيما يتعلق بوسيلة االتصال بالعمالء، حيث يعتمد هذا 

  و قليلة التكلفة. سهلة

ام الوسائل االلكرتونية يف إجراء العمليات التجارية ميكن تعريف التسويق االلكرتوين على أنه " استخد      

عمليات االتصال املباشر" أو " هو عملية بيع و شراء السلع و اخلدمات عرب التبادلية بني األطراف املعنية بدال 

  .2شبكة االنرتنت"

إدارة التفاعل بني الشركة و املستهلك ضمن البيئة املتوقعة ( االفرتاضية) من أجل حتقيق  " ويعرف على أنه      

التبادل املشرتك من منافع مشرتكة، أما البيئة االفرتاضية للتسويق االلكرتوين تعتمد على ثقافة و تكنولوجيا 

لبيع و الشراء و إمنا على تطبيق و ال تركز فقط على عمليات ا عملية التسويق االلكرتوين ألناألنرتنت. و لذلك 

تنفيذ األدوات التسويقية إلكرتونيا. كما و تركز على إدارة العالقات بني الشركة و املستهلك من جانب و التكيف 

  .3البيئي سواء البيئة الداخلية أو اخلارجية من جانب آخر"

ة و اخلرباء يف جمال التسويق يف تطوير و هناك من يرى أن التسويق االلكرتوين هو " االستفادة من اخلرب       

اسرتاتيجيات جديدة و ناجحة و فورية متكن من حتقيق األهداف و الغايات احلالية بشكل أسرع من التسويق 

  . 4التقليدي، باإلضافة إىل توسع و منو األعمال بدرجة كبرية يف وقت قصري و باستثمار أقل لرأس املال"

االلكرتوين يشري إىل "جمموعة من األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط  و بالتايل فإن التسويق      

بشبكات احلاسبات جمموعات احلاسبات اآللية   ويقصد .5اإللكرتونية و شبكات احلاسبات اآللية، و االنرتنت"

املتصلة ببعضها، و تتبادل البيانات و تستخدم املوارد املادية ( أجهزة) و الغري املادية ( برامج)، مع احتفاظها 

يف  بقدرا�ا اخلاصة �ا، أما الوسائط اإللكرتونية فتتمثل يف القنوات اليت يتم من خالهلا التداول اإللكرتوين للبيانات

 صورها املختلفة داخل شبكات احلاسبات اآللية.

 .490، ص 2007اريطية، ز األ - د.حممد فريد الصحن، طارق طه أمحد، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و االنرتنت، دار اجلامعة اجلديدة -1

 .44أ.مسرة توفيق صربة، مرجع سبق ذكره، ص -2

-425، مرجع سبق ذكره، ص .زكريا عزام و د.عبد الباسط حسونة و د. مصطفى الشيخ، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية و التطبيق  -3

426. 

 .128علي موسى، عبد اهللا فرغلي، تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التسويق التقليدي و االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -4

  .490مرجع سبق ذكره، ص  طه أمحد، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و االنرتنت،د.حممد فريد الصحن، طارق  -5
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 :التسويق باالنترنت 

يرى البعض أن التسويق عرب االنرتنت هو مرادف للتسويق االلكرتوين نظرا ألنه ميثل األسلوب األكثر ممارسة       

  من بني أساليب التسويق االلكرتوين األخرى. 

ويق عرب االنرتنت هو " استخدام شبكة االنرتنت و التكنولوجيا الرقمية املرتبطة �ا لتحقيق حيث أن التس      

نوع من التسويق لسلعة أو خدمة معينة على شبكة . أي أنه 1األهداف التسويقية و دعم املفهوم احلديث"

  االنرتنت.

  ،وبالتايل ميكن النظر إىل التسويق عرب االنرتنت باعتباره جزء من نشاط أوسع و هو التسويق االلكرتوين

أي أن التسويق عرب االنرتنت ميثل أحد وسائل التسويق االلكرتوين وإن كان هو األكثر شيوعا حاليا يف 

تندرج و مبختلف أنشطة األعمال. عاملنا املعاصر، نتيجة التنامي املتزايد يف استخدامات شبكة االنرتنت 

أخرى مثل الوسائط املتعددة، إىل التسويق عرب االنرتنت وسائل  باإلضافةحتت التسويق االلكرتوين 

 .CD ROMالتلفزيون التفاعلي، الواقع االفرتاضي و الرسوم املتحركة، و االسطوانات املدجمة 

  ثالثا: نموذج آرثر للتسويق االلكتروني.

، و تتكون E-Marketing Cycleمنوذجا يعرب عن دورة التسويق االلكرتوين  Arthur D.Little لقد قدم      

  :2هذه الدورة من أربع مراحل أساسية هي

 ) مرحلة اإلعدادPreparation Phase ،يف هذه املرحلة جيري حتديد حاجات و رغبات املستهلك :(

طبيعة املنافسة. و ال يتم ذلك إال بسرعة احلصول حتديد األسواق املستهدفة ا�دية و اجلذابة، حتديد 

على املعلومات و البيانات الالزمة باستخدام منهج حبوث التسويق، مما يساعد املنظمة يف طرح املنتجات 

 و اخلدمات املالئمة على االلنرتنت و اليت حتقق أهدافها.

  ) مرحلة االتصالCommunication Phaseنظمة عملية االتصال مع الزبون ): يف هذه املرحلة حتقق امل

لتعريفه باملنتجات اجلديدة اليت جيري طرحها يف الشبكة االلكرتونية عرب االنرتنت، و تتكون من أربع 

 مراحل:

 .128علي موسى، عبد اهللا فرغلي، تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التسويق التقليدي و االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .138-136،مرجع سبق ذكره، ص ”عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت“التسويق االلكرتوين  ،فارة يوسف امحد أبو۰د -2
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o  مرحلة جذب االنتباه: تستخدم عدة أدوات ووسائل لتحقيق هذه املرحلة منها األشرطة اإلعالنية و الربيد

 االلكرتوين؛

o  الزبون لبناء رأي خاص حول املنتوج اجلديد؛مرحلة توفري املعلومات الالزمة: توفري املعلومات اليت حيتاجها 

o  مرحلة إثارة الرغبة: حىت تنتج هذه املرحلة جيب أن تكون عملية العرض و التقدمي عملية فاعلة و يفضل

 استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة؛

o ل الشرائي.مرحلة الفعل و التصرف: إذا اقتنع املستهلك باملنتوج املطروح عرب االنرتنت فإنه يتخذ الفع 

 مرحلة التبادل  Transaction Phase) :( هذه املرحلة تعرب عن عملية التبادل بني البائع و املشرتي، فعلى

املنظمة توفري املنتجات و اخلدمات أما املشرتي يوفر الثمن املطلوب ، و تتعدد أساليب الدفع وأمهها 

 البطاقات االئتمانية عرب االنرتنت.

   مرحلة ما بعد البيع(After Sales Phase) إن العملية التسويقية ال تقف عند كسب و استقطاب:

عمالء جدد، بل ال بد من االحتفاظ �م، و ينبغي أن تستخدم املنظمة كل الوسائل االلكرتونية لتحقيق 

 ذلك من أمهها:

o ا�تمعات االفرتاضية و غرف احملادثة؛ 

o  بكل جديد حول املنتوج؛التواصل عرب الربيد االلكرتوين و تزويد العمالء 

o توفري قائمة األسئلة املتكررة؛ 

o .خدمات الدعم و التحديث  

  .1رابعا: العوامل و المبررات المساعدة على انتشار التسويق االلكتروني

يزداد اجتاه العديد من الشركات و املنظمات الصغرية و الكبرية حنو التسويق عرب االنرتنت لالستفادة منه       

  على النحو التايل: 

  العديد من حتقيق التواجد االلكرتوين عرب االنرتنت، و يعين التواجد االلكرتوين توفر موقع للمؤسسة به

 سائل االتصال بالشركة.البيانات عن الشركة و أنشطتها و كذلك و 

  اإلجاباتتوفري معلومات عن املنظمة، فالتواجد عرب االنرتنت ميكن الشركة من احلصول على العديد من 

 لتساؤالت زائري  موقع الشركة  عرب االنرتنت بدون أن تتكبد الشركة الوقت الذي قد يضيعه موظفيها يف 

 .35-33ذكره، ص د.حممد الصرييف، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق  -1



  التسويق االلكرتوين ومتطلباته                  الفصل الثاين                                 

 

77 
 

 الرد على األسئلة املختلفة.

  فيمكن  املعلومات،الوصول إىل السوق العاملية، ففي االنرتنت ال توجد حدود جغرافية تقيد حركة

 ل إليها بالطرق التقليدية.مل تكن لتفكر يف الوصو املؤسسات من الوصول إىل املستهلكني يف أماكن 

 تقدمي خدمات واسعةMass Service  . 

 .استخدام عنصر اإلثارة جلذب انتباه مستخدم الرسائل االلكرتونية   

  و الصور و الفيديو و األصوات باملوقع على االنرتنت بدون أي تكاليف إضافية مثل  الكتالوجاتتوفري

 الكتالوجات إىل املستهلكني بالربيد العادي.التكاليف اليت كانت تتحملها املؤسسات إلرسال 

  التكلفة على كمية املعلومات اليت ميكن عرضها على االنرتنت أو الويب و هذا ال توجد قيود غري 

 ساعة يف اليوم ألن شبكة الويب العاملية ال تقفل. 24العرض يستمر 

  أيام أسبوعيا. 7ساعة يوميا و  24القيام خبدمة املستهلك 

  للمستهلك.جعل املعلومات احلديثة و الكثرية التغيري متاحة بسهولة و يسر 

  تسمح االنرتنت بالتفاعل بني املنتج و املستهلك و توفر للمؤسسة فرصة احلصول على تغذية مرتدة من

 العمالء حول املنتج.

 .تطوير تكنولوجيا االتصاالت و سهولة ربط مجيع بلدان العامل بشبكة متكاملة من خطوط االتصاالت 

 عن استخدام نظريها من أساليب التسويق اخنفاض تكلفة استخدام إمكانات التسويق االلكرتوين 

 التقليدية.

 .تزايد إدراك املتعاملني يف األسواق ملدى املرونة الفائقة اليت ينطوي عليها استخدام التسويق االلكرتوين 

  على السرية يف الربط الشبكي. احلفاظتطوير أساليب األمان و  

  التسويق االلكرتوين. ،و فاعليةجماالت ،خصائصالمطلب الثاني: 

لقد فتح التسويق االلكرتوين أفاقا جديدة يف عامل التسويق حبيث أتاح للمنظمة فرصة استهداف املشرتين و       

املتسوقني  يف وقت واحد، و بأقل التكاليف  حيث يساعد على ختطي حواجز املسافات و الوصول إىل أسواق 

  على استقطاب و جذب املستهلك بصورة أفضل. بعيدة و متعددة، وبالتايل ميكن املؤسسات
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  أوال: خصائص التسويق االلكتروني.

يتميز التسويق االلكرتوين خبصائص االنرتنت، فال بد من فهم هذه اخلصائص إلجناح العملية التسويقية،       

  :1وهي كالتايل

  ،حىت قبل القيام بعملية الشراء، قابلية اإلرسال املوجة: لقد مكنت االنرتنت املؤسسات من حتديد زبائنها

وذلك ألن التكنولوجيا الرقمية جتعل من املمكن لزائري موقع الويب أن حيددوا أنفسهم و يقدموا 

 معلومات عن حاجا�م و رغبا�م قبل الشراء؛

  :و يعين  �ا قدرة الزبائن على التعبري عن حاجا�م و رغبا�م مباشرة للمؤسسة و ذلك استجابةالتفاعلية 

 لالتصاالت التسويقية اليت تقوم �ا املؤسسة؛

  الذاكرة: هي القدرة على الوصول إىل قواعد و مستودعات البيانات اليت تتضمن املعلومات عن الزبائن

احملددين و تاريخ مشرتيا�م املاضية و تفضيال�م، مما ميكن املؤسسة املسوقة على االنرتنت من استخدام 

 احلقيقي من أجل العروض التسويقية.تلك املعلومات يف الوقت 

  الرقابة: وهي قدرة الزبائن على ضبط املعلومات اليت يقدمو�ا، حبيث يصرحون فقط مبا يريدون، دون

 إجبارهم على تقدمي معلومات سرية بينهم أو ال يرغبون يف التصريح �ا؛

 ر عن منتجات املؤسسة، و قابلية الوصول: و هي إمكانية جعل الزبائن ميتلكون معلومات أوسع و أكث

املؤسسة جاهدة  قيمها، مع إمكانية املقرنة باملنتجات و األسعار األخرى املنافسة، لذلك تسعى 

إلكساب منتجا�ا حتسينا�ا و تطورات وفق رغبات عمالئها الذين سبق هلم شراء منتجا�ا، رغبة منها 

 يف الوصول إىل والء عمالئها هلا. 

من زبائنها؛ بعد التعامل األول  %50إىل أن جل املؤسسات تفقد قرابة  ائيات تشرياإلحص"حيث أن أغلبية 

 .2بوالء الزبائن القدامى أكثر رحبية و أقل تكلفة من اجتذاب زبائن جدد" االحتفاظمعهم، و لذلك فإن تكلفة 

 3وقد اتسم التسويق االلكرتوين مبميزات معينة من أمهها: 

  خاصية أوتوماتيكية الوظائف التسويقية وخاصة يف الوظائف اليت تتصف بالتكرار و القابلية للقياس 

1- http://kenanaonline.com/Users/ahmedkordy/posts/450891.      22 :36            27/04/2013 

 .373مرجع سبق ذكره، ص  ،21اسرتاتيجيات التسويق يف القرن  عبد العزيز حسن، د.أمني -2

 .46-45أ.مسر توفيق صربة، التسويق االلكرتوين ، مرجع سبق ذكره، ص  -3

http://kenanaonline.com/Users/ahmedkordy/posts/450891
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 الكمي، مثل حبوث التسويق و تصميم املنتجات و املبيعات، و إدارة املخزون؛

  مع اجلهات املعنية باحملافظة على العمالء و خاصية التكامل بني الوظائف التسويقية بعضها البعض و

  قات بالعمالء. و الذي طور إىل ما يعرف بالتسويق التفاعلي.الذي يطلق عليه منهج إدارة العال

  ثانيا: مجاالت التسويق اإللكتروني.

تشمل جماالت تطبيق األساليب اإللكرتونية كافة األنشطة و العمليات التسويقية واليت هي يف خدمة العمالء       

  :1املستهدفني و ذلك على النحو التايل

 :ميكن استخدام األساليب االلكرتونية يف إجراء البحوث   يف جمال الدراسات التسويقية و حبوث التسويق

 ليت:و الدراسات التسويقية ا

تساعد على اختاذ القرارات التسويقية بفعالية و بتكلفة أقل و يف وقت أسرع و بأسلوب يقضي على 

 الكثري من املشكالت 

 املرتبطة باستخدام أساليب حبوث التسويق التقليدية؛

o  متكن منظمات األعمال من إنشاء قاعدة بيانات من أجل خدمة أفضل لعمالئها من خالل تفضيل ذلك

 التسويقي املالئم لكل عميل على حدة؛املزيج 

o  احلصول على أفكار و أراء العمالء لتنمية املنتجات اجلديدة وذلك من خالل فحص و دراسة مقرتحا�م و

 شكواهم عن اجلوانب املختلفة للمنتج و باقي عناصر املزيج التسويقي؛

o سة من تعديل عناصر العرض كما يتيح التفاعل اللحظي مع العمالء احلصول على معلومات متكن املؤس

 التسويقي و إمتام عملية التبادل حلظيا.

  :يف جمال تصميم املنتجات 

أتاحت األساليب التكنولوجية احلديثة الفرصة للعديد من الشركات أن تقوم بتصميم املنتجات وفق       

كما متكنه من أن يقوم بتجديد املكونات و اإلضافات املختلفة اليت يرغبها يف االحتياجات الفردية للعميل،  

 العديد من املنتجات. و يالحظ يف الوقت احلاضر أن العديد من الشركات قد جنحت يف تطبيق الفكرة من خالل 

 

 .43-40د.حممد الصرييف، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  واصفات اخلاصة باملنتج الذي يطلبه مثل السيارات و الدراجات و األجهزة اإللكرتونية.مشاركة العميل يف وضع امل

 :يف جمال تسعري املنتجات 

طاملا أن العمالء يلعبون دورا يف نشطا يف العالقة مع املنتجني من خالل مد الشركة باملعلومات و وضع       

ليتضمن التفاوض مع الشركة بشأن اجلوانب املرتبطة  املكونات اخلاصة باملنتج، فإن هذا اجلور ميكن أن ميتد

  بالسعر.

 :يف جمال الرتويج 

تستخدم  منظمات األعمال الوسائل االلكرتونية بكثافة يف الرتويج عن املنظمة ومنتجا�ا من خالل عرض        

كافة املعلومات و املواد الرتوجيية املتنوعة باملواقع و الصفحات االلكرتونية،  و تقدمي حزمة من األدوات التحفيزية 

  فرتة زمنية معينة. قصرية األجل و املصممة لتنشيط عملية البيع خالل 

  :إضافة إىل استخدام العديد من املنظمات أساليب التسويق املباشرة عن طريق الوسائل التالية 

  الربيد االلكرتوينE-mail:  يستخدم  لنقل الرسائل الرتوجيية يف صورة الكرتونية من احلاسب اآليل

 للمنظمة إىل احلاسب الشخصي للعميل.

  الربيد الصويتVoice-mail: وذلك من خالل اشرتاك للشركات يف بعض املؤسسات املتخصصة مثل

American on line   و اليت توفر خطوط اتصال ميكن العمالء من خالهلا تبادل الرسائل مع املنظمة و

كذا احلصول يف الوقت ذاته على معلومات و أخبار متنوعة من خالل مراكز املعلومات اليت توفرها تلك 

 اخلطوط.

  الفاكسFax-mail تقوم بعض املنظمات باستخدام الفاكس يف إرسال رسائل مباشرة للعمالء :

 املستهدفني و تعترب هذه الوسيلة أقل الوسائل تفاعال مع العمالء.

 :يف جمال التوزيع 

ساعة و يقلل إىل حد   24ميكن التسويق االلكرتوين الشركات من التفاعل مباشرة مع العمالء على مدى       

شر للعمالء.  كما يتيح استخدام خدمات االنرتنت كبري من استخدام الوسطاء التسوقيني إذ يقوموا بالتوزيع املبا
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حيث يستطيع العمالء أن يقوموا بإعداد قائمة باملنتجات املطلوبة و يتم تسليمها إىل هور السوق االفرتاضية ظ

  العمالء مباشرة.

 مالء:يف جمال خدمة الع 

تتنوع جماالت خدمة العمالء باستخدام الوسائل االلكرتونية بدءا من املساعدة يف حتديد االحتياجات و ما       

يناسب املستهلك، مرورا باملساعدة يف تقدمي اخلدمات املرتبطة بعملية البيع و خبدمات ما بعد البيع. و يوفر القدر 

 عمالء الشركات.الكبري من املعلومات و التفاعل اللحظي مع 

 ثالثا: فاعلية التسويق االلكتروني.

حىت تنجح عملية التسويق االلكرتوين، و تكون عملية ناجحة و فاعلية، فإنه ينبغي أن يتوفر فيها عدد من       

  :1العناصر منها

 :حتقيق املنفعة للزبون 

ينبغي أن تسعى املؤسسة إىل تقدمي منفعة كافية وواضحة من طرح املنتوج (سلعة أو خدمة) عرب األنرتنت. إذ       

حمتوى يرتتب على مستوى هذه املنفعة قرار العميل بتكرار أو عدم تكرار عملية الشراء. و لذلك ينبغي أن يتضمن 

بات الزبون، وأن تسعى املؤسسة إىل التميز من خالل املوقع اإللكرتوين مجيع اخلدمات التعزيزية اليت تستجيب لرغ

  تقدمي منافع فريدة ومميزة إىل عمالءها.

 :حتقيق التكامل مع مجيع أنشطة األعمال االلكرتونية 

ينبغي أن تسعى املؤسسة إىل حتقيق التكامل بني التسويق اإللكرتوين و بقية أنشطة األعمال االلكرتونية       

شطة يف كل مرحلة من مراحل عملية التسويق اإللكرتوين. على سبيل املثال ال ميكن أن حبيث تنعكس هذه األن

كن هناك تفاعل وتكامل مع نظم الدفع عرب االنرتنت. و إذا مل تتوفر نظم أمن و محاية   جتري و تتم عملية البيع بنجاح إذا مل

 فاعلة.
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 :القدرة على عرض حمتويات و خدمات املوقع اإللكرتوين يف صورة فاعلة 

ينبغي عرض احملتويات و اخلدمات املختلفة ضمن موقع الويب بصورة تالئم الطبيعية اجلديدة لألعمال       

نبغي أن اإللكرتونية. و بصورة خمتلفة عن األساليب املستخدمة يف ميدان األعمال التقليدية. إن حمتوى املوقع ي

  يتضمن ثالثة جوانب تسويقية أساسية هي:

o .توفري املعلومات الالزمة و الكافية حول املنتجات املعروضة للبيع عرب االنرتنت 

o  ،متكني العميل من االتصال و التفاعل مع عناصر مهمة يف العملية التسويقية، مثل الباعة، مدير املوقع

 اجلماعات املرجعية،.......

o تبادل بفعالية. وهذا يتطلب توفري كل ما يلي حاجات ورغبات العميل. و توفري اخلدمات حتقيق عملية ال

 التكميلية اليت تتعلق باملنتوج ( سلعة أو خدمة).

 

  للموقع اإللكرتوين: االبتكاريالبناء البسيط و 

تسهل على العميل عملية احلصول على البيانات واملعلومات و إجراء  ابتكاريهينبغي بناؤه بصورة بسيطة و        

عمليات التفاعل و التبادل. على سبيل املثال ينبغي أن ال يزيد عدد االرتباطات اليت تقود إىل املعلومات النهائية 

. وهذا ضروري لتسهيل العملية و LAYERSأو خطوات أو صفحات أو طبقات  LINKSعن ثالث ارتباطات 

  جنازها بسرعة. إ

   إن حتقيق هذا األمر يتطلب حتقيق املوازنة بني ثالثة عناصر مرتابطة:      

o  على وقت العميل و  حفاظاوتوفري القدر الكايف و الالزم من املعلومات مع االختصار قدر اإلمكان عرض

 حتقيق للسرعة.

o .توفري املعلومات الدقيقة اليت يبحث عنها العميل حصرا 

o ظيم اجليد لصفحات موقع الويب.حتقيق التن 

 

  



  التسويق االلكرتوين ومتطلباته                  الفصل الثاين                                 

 

83 
 

 .1عناصر املزيج التسويقي االلكرتوينالمطلب الثالث: 

ال يوجد اتفاق حمدد و تقسيم موحد لعناصر املزيج التسويقي االلكرتوين بني العلماء و الباحثني يف ميدان       

مع اختالفات يف املمارسة  4sاألعمال االلكرتونية، فهناك من يرى بأ�ا تتكون من نفس العناصر التقليدية األربعة 

  و التطبيق. 

تسويقي االلكرتوين هي تطور لعناصر مزيج جتارة التجزئة، ويتكون ومن جانب آخر، فإن عناصر املزيج ال       

  مزيج جتارة التجزئة من العناصر اآلتية:

 خدمات الزبون؛ - 

 املوقع؛ - 

 الرتويج؛ - 

 السعر؛ - 

 التصنيف؛ - 

 تصميم املتجر. - 

و شامال لعناصر املزيج التسويقي  تقسيما واضحا   (Kalyanam & McIntyre, 2002) و قد قدم الباحثان      

   و هذه العناصر هي:، P2C2S, 24 االلكرتوين، و قد أطلقا على هذا التصنيف تسمية

 تصميم موقع الويب؛ - 

 األمن؛ - 

 املنتوج وتصنيفه؛ - 

 الرتويج؛ - 

 ا�تمعات االفرتاضية؛ - 

 التوزيع/املكان؛ - 

 خدمات الزبون، - 

 السعر؛ - 

 اخلصوصية؛ - 

 التخصيص. - 

 .142-140فارة، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص د.يوسف أمحد أبو  -1
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و الشكل اآليت يوضح تطور عناصر املزيج التسويقي ( من املزيج التسويقي التقليدي إىل مزيج جتارة التجزئة       

  إىل املزيج التسويقي االلكرتوين).

  ):مقارنة بين عناصر المزيج التسويقي.11(الشكل

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.142: د.يوسف أمحد أبو فارة، مرجع سابق، ص المصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتوج

 السعر

 التوزيع

 الترويج

 تصميم المتجر

 خدمات الزبون

 الموقع

 الترويج

 السعر

 التصنيف

 تصميم الموقع

 خدمات الزبون

 التوزيع

 الترويج

 السعر

 المنتوج وتصنيفه

 التخصيص 

 الخصوصية

 األمن

 المجتمعات االفتراضية

 املزيج التسويقي االلكرتوين مزيج جتارة التجزئة املزيج التسويقي التقليدي



  التسويق االلكرتوين ومتطلباته                  الفصل الثاين                                 

 

85 
 

 أوال: المنتج عبر االنترنت.

املنتج هو عبارة عن جمموعة من األرباح و الفوائد اليت تليب احتياجات املؤسسات أو املستهلكني أو اليت من       

مواد أخرى ذات قيمة. من املمكن أن يكون املنتج بضاعة ملموسة أو خدمة أو أجلها يرغبون بتبادل املال أو 

سواء كان تقليديا أو على شبكة  . فهو جوهر النشاط االقتصادي1فكرة أو شخص أو مكان أو شيء آخر

  االنرتنت.

  و أهم هذه اخلصائص و الصفات اليت يتصف �ا املنتج الذي جيب طرحه عرب االنرتنت ما يلي:      

o .إمكانية شراء املنتج من أي منظمة يف العامل و يف أي وقت 

o .توفر نظم التسليم و الدفع ملنظمات األعمال االلكرتونية و سرعتها 

o  توفر البيانات و املعلومات يلعب دورا حامسا يف جناح املنتج.مستوى 

o .توفر عالمة جتارية للمنتج املطروح هو أحد الشروط األساسية لنجاحه 

o  من خالل مجع البيانات سامهت تكنولوجيا املعلومات يف تسريع و تقصري مدة تصميم و تطوير املنتج اجلديد

رة سريعة على شبكة االنرتنت. كما يتعني على املسوقني اختاذ مخس اخلاصة باملستهلك و رغباته و أذواقه بصو 

قرارات عامة للمنتج لتلبية احتياجات الزبون ( صفات مميزة، ماركات جتارية، خدمات دعم، متييز) تنطبق على 

 منتجات االنرتنت.

  ثانيا: التسعير عبر االنترنت.

، و تتقلب و غري ثابتة تتغري يوميا و أحيانا يف اليوم الواحدتعترب عملية التسعري عملية ديناميكية و مرنة       

فقا ملتغريات متعددة مثل املزايا و الفوائد اليت تتحقق للمشرتي بعد عملية الشراء و حجم مبيعات األسعار و 

أساس  و هناك العديد من الطرق للتسعري منها التسعري على أساس نسبة اإلضافة املعتادة، و التسعري على .2املنتج

و "إذا كان التسويق االلكرتوين يعطي فرصة قدرات العمالء و املنافسة، و هناك سياسات تسعريية أخرى. 

للمستهلكني و العمالء يف التعرف على أسعار املنتجات، فإنه يف نفس الوقت يعطي الفرصة للمنتجني أيضا 

 .3إلجراء مقارنة بني تكاليف منتجا�م و املنتجات املنافسة"

 .281، ص 2005د.حممد طاهر نصري، التسويق االلكرتوين، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  -1

 .193د.يوسف أمحد أبو فارة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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يستخدم يف إسرتاتيجية التسعري االلكرتوين العملة الرقمية حيث يسمح للعلماء من خالل هذه اإلسرتاتيجية       

  بإدخال رقم حسا�م مع وضع اعتماد مببلغ معني لالستفادة من خدمات معينة.

  ثالثا: الترويج عبر االنترنت.

  :1هناك جمموعة من األدوات األساسية اليت تستخدم يف ترويج األعمال االلكرتونية عرب االنرتنت منها        

o اإلعالنات املتحركة عرب الشاشة: و اليت تظهر يف شكل شريط نقل األخبار (Banner ads and tickers). 

o الويب بأعالها كأنه ميثل  إعالن ناطحة السحاب: و هو منط إعالين طويل و موجود على جانب صفحة

 ا�لد أو اجلانب اجللدي لصفحة الويب.

o املستطيالت (Button ads): و هي إعالنات تأخذ شكل صناديق أو علب هلا أحجام أكرب بكثري من النمط

 املوجود على هيئة شرائط نقل األخبار.

o إعالنات الرعاية ملوضوعات أو برامج معينة Sponsorships):(  األشكال اجلديدة للرتويج عرب وهي من

برعاية بعض املوضوعات اخلاصة اليت يتم عرضها من خالل برامج  و اليت تقوم فيها الشركة االنرتنت،

معينة.مثل الرعاية اليت تقوم �ا بعض الشركات لنشرات األخبار أو للربامج املتخصصة يف النواحي املالية أو 

 ويب.الرياضية املوجودة على خمتلف مواقع ال

o  املواقع  اإللكرتونية اجلزئية: ميكن للمسوقني أن يعملوا عرب االنرتنت من خالل مواقع إلكرتونية جزئية، و هي

عبارة عن مناطق  أو أجزاء معينة  على موقع ويب خاص بشركة معينة، و لكن يتم  إدار�ا و اإلنفاق عليها 

 بواسطة شركة أخرى.

o  قيام الشركة بتنمية  حتالفات مع شركات أخرى على اإلنرتنت بغرض أن برامج التحالفات: و هي عبارة عن

 يقوم كل منهم باإلعالن عن اآلخر على موقعه.

o ل الكلمة التسويق الفريوسي: و هو عبارة عن النسخة التسويقية االلكرتونية لتحقيق اتصاالت من خال

ية اخلاصة بأحداث تسويقية معينة و اليت يتم املنطوقة عن طريق الفم، و ينطوي على الرسائل أو املواد الرتوجي

تداوهلا بني املستهلكني عرب الربيد االلكرتوين و اليت تنتقل كأي فريوس بالعدوى، ونتيجة هلذا ميكن أن يكون 

 هذا التسويق أداة تروجيية غري مكلفة على اإلطالق.

   

 .365-360، ص 2008تانيس سابقا،-شارع زكريا غنيم84،د.حممد عبد العظيم أبو النجا، التسويق املتقدم ، الدار اجلامعية -1
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o  املشاركة يف جمتمعات الويب: أدى تزايد شعبية املنتديات و مجاعات األخبار اليت تعمل عرب االنرتنت إىل قيام

اليت ميكن اعتبارها مبثابة نوادي بعض الشركات بالدعاية التجارية ملواقع الويب يطلق عليها جممعات الويب، 

اجتماعية ميكن لكل فرد فيها أن يتفاعل مع اآلخر. و يعرف عناوين الربيد االلكرتوين هلؤالء اآلخرين الذين 

 يشاركوه عضوية املكان.

o  استخدام الربيد االلكرتوين و شبكات الويب: ميثل الربيد االلكرتوين واحد من أهم أدوات التسويق

ليت يعتمد عليها املسوقون يف كل من املعامالت اليت تتم من االلكرتوين، و يعترب أحد الدعامات و الركائز ا

 .B2B و كذلك املعامالت اليت تتم من منظمة إىل منظمة،  B2Cاملنظمة إىل املستهلك

كما ميكن للشركات أيضا أن تعتمد على اخلدمات اليت تقدمها شبكات الويب، فتقوم هذه الشركات بإجراء       

، كما تقدم هذه الشبكات للمعلومات اليت يتم تفصيلها حسب اهتمامات املستقبلني هلا أوتوماتيكيحتميل 

  أو أي معلومات أخرى يراد توصيلها إىل املستهلكني. قنوات جذابة لتوصيل اإلعالنات االلكرتونية 

  رابعا: الخصوصية.

موقع ويب على بيان متعلق  اخلصوصية هي أحد عناصر املزيج التسويقي األساسية، ومن الطبيعي أن يشتمل كل

باخلصوصية. و هذه البيانات توضح الكيفية اليت سيتم من خالهلا جتميع املعلومات و ما إذا كان سيتم نقل عن 

  .1هذه املعلومات ألطراف أخرى أم ال

اخلصوصية تعرب عن حق األفراد و اجلماعات و املؤسسات يف تقرير جمموعة من القضايا خبصوص البيانات و 

  : 2علومات اليت ختصهم، و أهم هذه القضاياامل

o  حتديد نوع و كمية البيانات و املعلومات املسموح باستخدامها من جانب املتجر االلكرتوين و األطراف

 األخرى.

o  حتديد توقيت و كيفية استخدام البيانات و املعلومات اليت ختص األفراد و اجلماعات و املؤسسات من جانب

 .االلكرتونية و مواقع الويب األخرى و املتاجراملتجر االلكرتوين  

 

 .53، ص2004د.عماد احلداد، التجارة االلكرتونية، دار الفاروق للنشر و التوزيع، الطبعة العربية الثانية،  -1

 .341د.يوسف أمحد أبو فارة، مرجع سابق، ص  -2
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الزبون سوف تعامل بسرية و  و ضمن سياسة اخلصوصية ينبغي التأكيد على أن البيانات الشخصية اليت يقدمها

  أن استخدامها جيري يف إطار ما تعلنه سياسة اخلصوصية و يوافق عليه الزبون.

 1هناك جمموعة من العناصر املهمة الالزمة لتحقيق اخلصوصية، ومن هذه العناصر: 

  املعلومات هذه البيانات و ينبغي أن يكفل املتجر االلكرتوين الذي جيمع البيانات و املعلومات بأن

 الشخصية لن تستخدم دون تصريح و موافقة الزبون؛

  ضرورة أن يفحص املتجر االلكرتوين عن الكيفية اليت سيجري مبوجبها التعامل مع البيانات و املعلومات

الشخصية. وهذا اإلفصاح ينبغي أن يكون يف صورة مالحظة واضحة ضمن سياسة اخلصوصية، و أن 

 يف مجع البيانات و املعلومات؛ جيري إدراجها قبل املباشرة

 متكني الزبون من الوصول إىل البيانات اليت ختصه و التأكد من مدى دقتها و مستوى كماهلا؛ 

  .وضع عدة خيارات أمام الزبون خبصوص استخدام البيانات و املعلومات اليت جيري مجعها من هذا الزبون 

وصية، بل أن اهليئات احلكومية و مجاعات الدفاع عن حقوق مل يعد الزبون فقط هو الذي يهتم مبسألة اخلص      

اإلنسان �تم بتحقيق اخلصوصية و كيفية استخدام البيانات و املعلومات الشخصية اليت حتصل عليها مواقع الويب 

  و املتاجر االلكرتونية من الزبائن.

  كترونية.لأمن األعمال اال خامسا:

جيري تبادهلا بني البائع و املشرتي من القضايا املهمة جدا و الضرورية لنجاح  يعد أمن و سرية املعلومات اليت      

لة بأسرار العمل أو بقضايا مالية. إذ بسبب عمليات االخرتاق و هذه التجارة، خصوصا عندما تتعلق املسأ

د أدت يف أكثر التخريب اليت ميارسها لصوص االنرتنت، أدت إىل خسائر كبرية ملنظمات األعمال االلكرتونية و ق

  .2من مرة إىل توقف هذه املواقع عن األعمال بسبب الفريوسات أو عمليات التخريب

لذلك اهتم املختصني يف جمال األعمال االلكرتونية عرب االنرتنت  مبسألة أمن و سرية البيانات، و قد جلأت       

  :3إىل أساليب متعددة لتحقيق األمن و السرية مثل

 . 345، نفس املرجع السابق، ص فارةد.يوسف أمحد أبو  -1

 .363د.يوسف أمحد أبو فارة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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o للجهات املأذون هلا، حيث تقام  جدران النار: هي توليفة من التجهيزات و الربجميات اليت تسمح بالدخول

نقطة تفتيش افرتاضية، و قد تكون وظيفتها يف بعض احلاالت غربلة الربيد االلكرتوين فقط، و يف حاالت 

 أخرى تكون معقدة لدرجة فصلها عن الشبكة احمللية مع وصلة خارجية فقط.

تتعهدها الشركات الكبرية  وال حتتاج معظم إن صنع جداران النار هو عملية معقدة و حتتاج إىل مراقبة دائمة، 

  الشركات إىل هذا املستوى الفائق من األمن الذي تقدمه جدران النار.

o فريق طوارئ احلاسوب CERT : هلذا الفريق دور هام يف أمن االنرتنت،  و يقدم هذا الفريق دعما فنيا على

احلوار و الوثائق، و التدريب. يرسل الفريق مدار الساعة للرد على احلوادث األمنية و املعلومات و قوائم 

 من خالل قوائم الربيد. و عنوان صفحتهم: و announce.Security.com استشارته إىل

http://www.cert.org. 

o كلمات السر )Passwords:(  السر، هي التكتم على كلمة إحدى أبسط احلمايات اليت ميكن  وضعها

 وكلمات سر األنظمة.

o  محاية امللفات:  تتغري امللفات بسهولة بالغة بدون ترك الكثري من اآلثار أو الدالئل، و هلذا من املهم قضاء

  وقت غري كاف لتعلم الطرق و األساليب املعتمدة يف محاية امللفات و األدلة و األنظمة.

o  أمن الربيد االلكرتوين، و األكثر شيوعا هو برجميةالربيد االلكرتوين اآلمن: هناك وسائل متاحة لضمان 

S /MIME . و هذا يعين أن الربيد االلكرتوين و امللفات املرفقة ميكن نقلها بأمان على االنرتنت و ال ميكن

 فتحها أو قراء�ا أثناء العبور.

o ئل تشفري متاحة  التشفري: هو ترميز املعلومات حبيث يصعب اخرتاقها أو الوصول إليها. هناك حاليا وسا

و كمثال عن أنظمة التشفري  سنة لكسرها. 100 إىل أكثرتدعى "التشفري القوي" و حيتاج حاسوب متطور 

و هو نظام معقد ميكن استخدامه للتعرف على املستخدمني و األنظمة  Kerberos االنرتنت نظاماملتاحة عرب 

 املسموح هلا استعمال امللفات و األنظمة.

  

 

http://www.cert.org/
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  .1التوزيع االلكترونيسادسا: 

تعد وظيفة التوزيع أحد الوظائف األساسية لتنفيذ إطار و حمتوى إسرتاتيجية األعمال االلكرتونية و تعد       

  املواقع أحد أهم الركائز اليت تدعم تنفيذ اإلسرتاتيجية.

و الشراء عرب شبكة االنرتنت، و ففي ميدان األعمال االلكرتونية عملية التوزيع تأيت مباشرة وراء عملية البيع       

  هنا خيتلف أسلوب التوزيع باختالف صورة و طبيعة املنتج سواء كان سلعة أو خدمة.

o  :يتم توزيع السلع من خالل االعتماد على النظم اللوجستية الداعمة املوجودة يف امليدان الواقعي.توزيع السلع 

o  تسمح بإمكانية حتقيق جتارة أكثر تكامال. و هنا جيري توزيع اخلدمات: إن الطبيعة اليت تتصف �ا اخلدمات

 توزيع اخلدمات بأساليب كثرية منها: 

توزيع اخلدمات عرب موقع املنظمة من خالل الدخول إىل اخلدمة املطلوبة عرب كلمة السر الذي حيصل  - 

 االلكرتونية.عليها املشرتي االلكرتوين بعد أن يدفع الثمن املطلوب من خالل أساليب الدفع 

 توزيع اخلدمة بأسلوب التحميل و يكون بعد دفع الثمن املطلوب للمنظمة. - 

التوزيع املختلط و هو الذي جيري جزء منه بصورة الكرتونية و اجلزء اآلخر يف العامل الواقعي مثال: كراء  - 

 غرفة يف قندق من طرف البائع تكون الكرتونية لكن املبيت يكون يف الواقع.

فاعلة يف التوزيع ألن الكثري من اخلدمات اليت تباع التوزيع من خالل الربيد االلكرتوين يستخدم بصورة  - 

على االنرتنت جيري تسليمها من خالل الربيد االلكرتوين، كخدمات بيع امللفات أو إرسال إشعار إىل 

 الية للمنظمة.....اخل.امل مدفوعا �مالزبائن تؤكد وصول طلبا�م و شحنها، إشعار للزبائن بوصول 

  .2سابعا: تصميم موقع

ميكن القول بأن اخلطوة األوىل يف ممارسة التسويق االلكرتوين بالنسبة ملعظم الشركات تتمثل يف خلق و       

تكوين موقع ويب خاص على شبكة االنرتنت، يكون على رجال التسويق أن يقوموا بتصميم موقع جذاب، و 

ليت ميكن من خالهلا حتفيز املستهلكني لزيارة املوقع و البقاء داخله فرتات طويلة؛ و العمل على إجياد الطرق ا

  العودة إليه مرات ومرات أخرى كثرية.

 .341-294د.يوسف أمحد أبو فارة، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1

  .359-352د.حممد عبد العظيم أبو النجا، التسويق املتقدم، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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حيث جيب على الشركات أن تعمل على حتديث مواقعها االلكرتونية بصورة مستمرة حىت يتسىن هلا جماراة       

األحداث اجلارية، و يف نفس الوقت جلعلها تبدو أكثر جاذبية و إثارة. و هذه األخرية تتطلب من املسوقني إنفاق 

ش و الفوضى اليت تظهر نتيجة كثرة اإلعالنات و الكثري من الوقت و املال حسب رغبتهم يف القضاء على التشوي

املواد الرتوجيية املوجودة على االنرتنت، مع العلم أن عملية جذب الزوار ملوقع التسويق االلكرتوين ستختلف 

  باختالف نوع و طبيعة املنتجات املراد تسويقها.

-( Cلأنواع من العناصر تبدأ مجيعها حبرف ايشري أحد اخلرباء إىل ضرورة قيام املسوقني االلكرتونيني مبراعاة سبع 

7C’S ،(:و قد أطلق عليها عناصر التصميم الفعال ملواقع الويب. و تتمثل هذه العناصر يف  

o السياق أو املنت: التصميم و التخطيط الداخلي للموقع؛ 

o اليت متثل مكونات و ديو و غريها من العناصر ياملكونات أو احملتويات: املوضوعات، الصور، و الصوت، و الف

 حمتويات موقع الويب؛

o  ا�تمع: الطرق اليت يوفرها املوقع لتسهيل االتصاالت اليت تتم من مستخدم إىل مستخدم آخر داخل

 ا�تمعات أو اجلماعات اليت يتم تكوينها عرب االنرتنت.

o  :خمتلفني، أو السماح  قدرة املوقع على أن يقوم بتفصيل نفسه على مستخدمنيالتفصيل اجلماهريي للموقع

 للمستخدمني جبعل املوقع موقعا شخصيا هلم و الحتياجا�م و تفضيال�م؛

o  االتصال: اآلليات اليت متكن من حتقيق االتصال من املوقع إىل املستخدم، أو من املستخدم إىل املوقع، أو

  حتقيق اتصال مزدوج االجتاه بينهما؛

o  و غريه من املواقع األخرى؛التواصل: الدرجة اليت تربط بني املوقع 

o .التجارة: القدرات املتوافرة للموقع، و اليت متكن من تنفيذ الصفقات التجارية 

لذلك، يرى أحد خرباء التسويق بان الواقع يفرض على املسوق أحيانا يف حالة عدم قدرته على  باإلضافة      

االنرتنت أن يعتمد على تفعيلها بالشكل التقليدي خارج و مكانة جيدة للعالمة اخلاصة به عرب بناء صورة ذهنية 

  االنرتنت ليتمكن من الرتويج عنها بعد ذلك عرب موقعه االلكرتوين.
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 .اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوينالمطلب الرابع: 

وظيفة حتتاج أي شركة إىل اسرتاتيجيات تسويقية على املدى الطويل لتحقق األهداف طويلة األجل اخلاصة ب      

أما يف   مكانة السوقية. و التسويق، حيث تتكون اإلسرتاتيجية التسويقية من جتزئة السوق و استهداف أجزاءه،

حالة التسويق االلكرتوين فتتم هذه املكونات بشكل أعمق و باالعتماد على نوعية العالقات اليت تربط طريف 

  حكومة).( منشأة، مستهلك �ائي، مستهلك صناعي،  عملية التبادل

  أوال: التسويق االلكتروني الموجه للمستهلك.

نوعا ما يشبه جتزئة السوق يف التسويق التقليدي؛ و يعتمد على الوسائل االلكرتونية اليت هذا التسويق       

تستهدف املستهلك النهائي، حيث شهد هذا التسويق منوا و اتساعا منذ والدة الويب. و توجد اليوم عرب 

 ؛ومثال على ذلك شركةالف من مراكز التسوق اليت يعرض كافة أنواع السلع و اخلدماتاالنرتنت اآل

AMAZON.com    .1إىل هذا النوع ويشرياملختصة ببيع الكتب للمستهلك:  

o التسوق من متجر قائم على الويب بشكل كامل؛ 

o التسوق يف خمزن على الويب له أيضا خمزن يف العامل الواقعي؛ 

o  املزادات االلكرتونية حصري؛الشراء بواسطة 

o الشراء من خالل جمموعة األخبار؛ 

o اختيار الشراء نتيجة إلعالن وصل إىل املستهلك بواسطة الربيد االلكرتوين؛ 

o .البحث عن شيء عرب االنرتنت مث طيبه بواسطة الربيد العادي أو بواسطة اهلاتف 

  :2تتمثل يفيتميز هذا النوع من التسويق االلكرتوين خبصائص       

o سهولة يف األنشطة التسويقية ( ترويج، إعالن، توزيع)؛ 

o ارتفاع هوامش الربح و صغر حجم الصفقات املربمة؛ 

o .... االستغناء عن النفقات الضرورية التقليدية إلنشاء متجر من جتهيزات و ديكور 

o ،بتهم و حاجا�م؛و خدمتهم على حسب رغإمكانية الوصول للعمالء سواء كانوا حمليني أو عامليني 

 .65د.بشري العالق، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1

، ص 2010ط.هال السبعي، عبري اجللهمي،التسويق االلكرتوين "تقييم نشاط التسويق االلكرتوين يف الشركات السعودية"، جامعة امللك فيصل، -2

46    ،18:06      2013/04/08  http://saudi-emarketingstudy-ebusweb-pdf          

http://saudi-emarketingstudy-ebusweb-pdf/
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o  1دوالر 100إن عملية الشراء اليت يقوم �ا املتسوق تكزن متواضعة و حمدودة و عادة ما تكون أقل من. 

 ثانيا: التسويق االلكتروني الموجه لمنشأة األعمال.

هنا توجد عالقة تبادلية جتارية بني منشأتني باعتبار إحدامها البائعة و األخرى املشرتية، و أيضا هذا النوع       

يعتمد على الوسائط اإللكرتونية. و يعد هذا النوع من أساليب التعامل الراسخة منذ سنوات، خصوصا تلك اليت 

  .2الشبكات اخلاصة أو شبكات القيمة املضافةمن خالل ) EDI(تستخدم التبادل االلكرتوين للبيانات 

اليت تتيح لعمالئها  Federal Express و لعل من أفضل األمثلة تطبيقا هلذا النوع موقع الويب اخلاص بشركة      

من الشركات األخرى لصق رقعات مطبوعة مبحتويات الطرود اليت مت شحنها و كذلك التسليم يف املواعيد املتفق 

  .3نية تعقب الطرودعليها و إمكا

 4و من أهداف هذا النوع: 

 ،تقدمي منتجات بتكاليف أقل 

 حتسني األداء العام للمنشأة؛ 

 ،استفادة املنشآت اليت تعمل ضمن هذا النظام يف حتسني أنشطتها 

 .تكون لديها قدرة عالية يف التفاوض 

و تشري الكثري من الدراسات أن هذا النوع من التسويق ميثل أكرب حصة من التسويق اإللكرتوين مثال: بيع       

  أجهز�ا للشركات عن طريق نظام املشرتيات و الطلبات االلكرتونية.) DELL( شركة

  الموجه لمنظمات األعمال: الحكومي التسويق االلكترونيثالثا:

لغرض تبادل الوثائق و املستندات بني الوحدات و األجهزة احلكومية و بعضها البعض بغية و هي اليت تتم       

  .5طنني يف الدولةتقدمي اخلدمات املختلفة ملوا

  

 .22د.عماد احلداد، التجارة االلكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .47ط.هال السبيعي، عبري اجللهمي، مرجع السابق، ص  -2

 .22سابق، ص د.عماد احلداد، مرجع  -3

 .47ط.هال السبيعي ، عبري اجللهمي، نفس املرجع، ص  -4

 .51مرجع سبق ذكره، ص  ،التسويق والتجارة االلكرتونية ،د.امحد حممد غنيم -5
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الضرائب، و التأمينات  ل دفع الفواتري ومث آت األعمالافة التعامالت احلكومية مع املنشوع متعلق بكهذا الن 

ال أنه يتطور بشكل ملحوظ يف الواليات املتحدة و ال يزال يف بدايته إ املفروضة على املنظمات من قبل احلكومة؛

حتديدا حيث جند املشرتيات احلكومية على شكل مناقصات يتم نشرها على االنرتنت عرب مواقع مؤمنة مثل 

  وزارات التعليم،  الدفاع و الصحة.

أن تقرر اختيار السوق املستهدف و حتليله من جهة، و التسويق االلكرتوين جيب  إسرتاتيجيةإن فوبالتايل       

يد املزيج التسويقي من جهة ثانية، من خالل استغالل القدرات االلكرتونية ملؤسسة ما إليصاهلا إىل أهداف حتد

 حمددة.

 تسوية املعامالت فيه. األشكال اجلديدة للتسويق االلكرتوين والمبحث الثاني: 

ينصب اهتمام رجال األعمال على املزايا اليت ميكن هلم حصدها من الفرص اجلديدة للتواصل مع        

املستهلكني و شركائهم املسوقني و العامل احمليط �م ككل و الناتج عن تغري وجهة نظر التسويق من نشاط يركز 

و جذب زبائن جدد إىل نشاط يركز على  بيعيهق الربح يف كل صفقة على املبيعات و املنتجات و على حماولة حتقي

  ساعة. 24 و يعتمد يف ذلك على االتصال و التواصل الدائم ملدةالسوق و املستهلك و إرضاءه و احلفاظ عليه 

د و بالرتكيز على هذه النقطة ميكن القول بأن االنرتنت من خالل مزاياها و أدوا�ا قد كتبت شهادة ميال      

األمر الذي ساهم يف تقدمي و طرح العديد من الفرص املثرية للمسوقني  ؛جديدة ألشكال جديدة من التسويق

  ذوي العقلية املنطلقة دائما للتجديد.

  األشكال اجلديدة للتسويق االلكرتوين. المطلب األول:

بتغري شكل التسويق ومع ظهور االنرتنت اليت مسحت بوجود عالقة بدون وساطة بني املنتج و املستهلك،       

هذا التسويق أي التسويق عرب اخلط هي أن أدوات جديدة تفرض نفسها  من مساتو وهذا ما يعرف بالتجديد. 

  استعماهلا لتعزيز رسالة التسويق. بني كل ليلة و ضحاها، مما يتطلب على املنظمة حتديد نوع األدوات و كيفية 
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  .1أوال: حوار عبر االنترنت

هناك عدة مراحل تقوم �ا املؤسسة لضمان وصول اإلعالن ، و 2و هي جمموعة حوارات تفاعلية عرب الويب       

املؤسسة أن تشرع إىل الزبون و من بينها احلوار و املعرفة باألذواق و كذا ختصص الزبائن و األسواق، و هلذا فعلى 

يف احلوار املناسب  و املباشر مع الزبائن ملعرفة باألذواق و كذا ختصص الزبائن و األسواق، و هلذا فعلى املؤسسة 

أن تشرع يف احلوار املناسب و املباشر مع الزبائن ملعرفة مدى استيعا�م للمنتج و هذا كله لتفادي عدم التفهم 

  باملؤسسة و املنتج.

 بون بتحليل نتائج عملية بيع واحدة فقط، وعيا منها أن تكلفة احلصول على زبون جديد يكلفه الز  ما

تزيد بعشرة مرات عن تكلفة احلفاظ على زبون قدمي، ولذا فإ�ا �تم باملفهوم الواسع واحملسوب برقم 

 األعمال الكلي الذي يولده فرد أو منظمة طيلة حياته كزبون.

 الوفاء ملوقع جيعل املعلومة املوجهة للمستهلك شخصية وهي مفهوم  جعل الزبون وفيا للموقع: زيادة

مرجعا يف هذا ا�ال بإهدائه   www. Microsoft .com اإلنرتنت حبيث يشكـل املوقع مشهور علـى

 جمانا لزواره إمكانية

 جعل الصفحة الشخصية حسب مركز اهتمامهم.     

  تقوم املؤسسة بتوجيه الزبون أثناء عملية الشراء فقط يف حوار ما بعد البيع: مبواقعها على اإلنرتنت ال

مرحلة ما قبل البيع، بل حىت يف مرحلة ما بعد البيع وهذا بإقامة حوار دائم للسماح بإعادة تامني 

الزبون وراحته يف االختيار دون أن ننسى احلاجة امللحة للمؤسسة بكسب معلومات قد تكون 

 إسرتاتيجية من عند الزبون.

 

العلمي   لي عبد اهللا، العيداين إلياس، التسويق االلكرتوين يف اجلزائر و سبل تفعيله يف ظل التطورات التكنولوجية و حتديات املنافسة، امللتقىأ.ع -1

   2012/12/10     16:11الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و إشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر.    

  .33د.طالل عبود، التسويق عرب االنرتنت، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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  .1ثانيا: ملف المعطيات

احلصول على املعلومات أو خدمات ما بعد البيع خطة ختضع هلدف التسويق البديهي لكن حتتاج طورا        

للمؤسسة والطلبات باالتصال مبلف املعطيات الداخلي  middle wave إعالميا معقدا أين تتدخل وسائل

  املستقبلية عن طريق الرقم األخضر للمؤسسة على اإلنرتنت.

 استعمال ملف املعلومات عموما: التسويق واحد بواحد ال ميكن تصوره بدون هذه التقنية املعلوماتية 

  مة التعقيد.اليت ميكنها أن تبلغ ق

ن أكرب زبائنهم سوف لن يكون نفس فلو كان بإمكان التاجر استعاب معطياته الشخصية واملتعلقة مبئة م

ن شركة التأمني أرادت كسب زبائن جدد حبيث أن امللفات اخلاصة تسمح لشركات التأمني أ الشيء لو

  مليون شخص يف دقائق لتوجيه قرارا�ا يف التسويق املباشر  وهذا فائدة اإلنرتنت. 20 إنشاء طلبات :

  للمؤسسة وسيلة مبدئية لتغذية ملف املعلومات اإلنرتنت بشكل خاص: مقدم خدمة الويب ميثل

اخلاصة للزوار وذلك حبثهم على ترك املعلومات اخلاصة �م وتشجيعهم على التعبري عن املوضوع 

بالزوار اجلدد الذين تركوا املعلومات اخلاصة �م من قبل ليتصل �م املتعامل التجاري لشركة ويقيم 

ويكون االستجابة تنتهي إىل أول الطلبية مع احرتام وفاء حوارا معهم حول املنتجات املعروضة ، 

  الزبون.

  البنية التحتية للتسويق االلكرتوين و متطلباته األساسية.المطلب الثاني: 

إن عملية التسويق االلكرتوين تتطلب وسائل التكنولوجيا احلديثة، بل أن هذا التسويق هو وليد التكنولوجيا       

الشبكات و أمهها شبكة االنرتنت املتاحة للجميع وعلى نطاق عاملي و اليت تؤمن االتصال بني احلديثة و املتمثلة ب

ماليني الكمبيوترات حول العامل ومن خالل هذه الكمبيوترات يتم تبادل املعلومات و إجراءات عملية التسويق 

  االلكرتوين.

التحتية  و املتطلبات الواجب توافرها بالبنية لذلك ال بد من دراسة اجلانب التكنولوجي املتمثل بالبنية       

  التحتية الالزمة للتسويق االلكرتوين.

 

  أ.علي عبد اهللا، العيداين إلياس، نفس املرجع السابق. -1
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  البنية التحتية للتسويق االلكتروني. أوال:

حىت ميكن انتهاج التسويق االلكرتوين على مستوى املؤسسة وعلى مستوى االقتصاد ككل ال بد من توفر       

  :1بنية حتتية أساسية و املتمثلة فيما يلي

 :البنية التحتية الصلبة 

وتتمثل يف كل التأسيسات و التوصيالت األرضية و اخللوية و الشبكات و تكنولوجيا املعلومات املادية       

  الضرورية ملمارسة التسويق االلكرتوين.

فإن كانت تكنولوجيا املعلومات يف حد ذا�ا استطاعت أن تتخطى احلدود و الصعاب، فإ�ا ال تبدو فاعلة      

ظرا �موعات من العوامل، منها ضعف البنية التحتية االتصالية الصلبة الطاقوية  و املصرفية يف البلدان النامية ن

حبيث أنه تتعثر عملية التقارب و االتصال كلما انقطع التيار الكهربائي أو طال عطب خطوط اهلاتف و شبكات 

  الربط.

 :البنية التحتية الناعمة 

ربات و برجميات النظم التقنية للشبكات و برجمية التطبيقات، اليت مت تتمثل يف جمموعة اخلدمات و املعلومات و اخل

هلا، و هي تتكون من مواقع الويب، و قواعد البيانات االلكرتونية، إجناز عمليات التسويق االلكرتوين من خال

وين للقطاع أين خدمات الشبكات، اخلدمة الذاتية للزبون، خدمات التجارة، إضافة إىل كفاءة و فعالية املنظم القان

  حيدد نطاق التدخل احلكومي و حتديد أولوية الدعم.

 :البنية التحتية البشرية 

وتتمثل يف جمموعة امللكات العلمية و الفنية و املهارات و الكفاءات املؤهلة لتقدمي اخلدمات املرتبطة بالتسويق 

لتوصيالت، تشبيك، تصليحات،....) أو البنية االلكرتوين، سواء تلك املرتبطة بالبنية التحتية الصلبة ( األسالك، ا

استشارات، برجميات، تطبيق....)، حيث أن االنرتنت أصبحت ضرورية يف كل التحتية الناعمة ( تقدمي خدمات، 

  للجميع من أجل توظيف إمكانا�ا وليس فقط للمتخصصنياالختصاصات العلمية املتاحة، على نطاق واسع 

  

  . 38التسويق االلكرتوين و تفعيل التوجه حنو الزبون، من خالل املزيج التسويقي، مرجع سبق ذكره، ص ط.اخلنساء سعادي،  -1
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وهنا يطرح مشكل التكامل بني تطبيقات الربامج اجلديدة و أمناط  بنظم و تكنولوجيا املعلومات و احلاسوب، 

حيث جيب تسيري التغري و تفادي مقاومة التغري، بتكيف املوارد البشرية مع التطورات التسيري  املوجودة أصال،

يف تكنولوجيا املعلومات حتقيق للفعالية و االستغالل األمثل للتقنية املتاحة، و ألن قوة املؤسسة الفعلية  احلاصلة 

ء أمهية قصوى للتدريب على تكمن يف ذكاء و كفاءة األفراد و تناسق العمل اجلماعي، لذا جيب عليها إبال

  األدوات اجلديدة.

  ثانيا: بروتوكوالت الحماية التجارية.

إن البنية التحتية للشبكة تتطلب جمموعة من الربوتوكوالت التجارية والسبب يف ذلك يعود إىل عدم وجود       

واليت تنظم قوانينها من جهة تتحكم فيها، فاإلنرتنت ليست مثل اهلواتف اليت تتحكم �ا جمموعة من الشركات 

قبل احلكومات والدول بينما اإلنرتنت عبارة عن فوضى منظمة واليت تعمل فقط ألنه هناك كثريًا من االتفاقات 

دون أية مفاوضات بني اجلهات املعنية باألمر خبصوص الربوتوكوالت اليت جتعل الشبكة تعمل على الرغم من أن 

"مشكلة  :طوير معايري وخصائص اإلنرتنت. إذ يقول بعض املختصنيالطوعية هي املسئولة عن ت IETF شركة

الشبكات هي كيفية بناء جمموعة من الربوتوكوالت اليت تستطيع إدارة االتصاالت مابني أي جهازين أو أكثر؛ 

ن كل نظام متصل مع بعضه البعض ال يعرف أتعقيدًا  و األكثرحيث كل جهاز فيها يستخدم أنظمة خمتلفة".

ن بقية األنظمة.فليس هناك أي أمل من معرفة أين يقع النظام اآلخر أو أي الربجميات اليت تستخدم فيها حرفًا ع

  .1أو ماهية املنصة الصلبة املستخدمة

فالربوتوكول هو جمموعة من القوانني اليت حتدد وتفصل كيف حلاسوبني آليني أن يتصال ببعضهما البعض عرب       

  : 2وكوالت التجارية واملتعلقة بأمن الشبكة و هيشبكٍة ما. أما أهم الربوت

 بروتوكول HTTP )(Hypertext Transfer Protocol اآلمن: 

  Center for( NCSA و) EIT  )Entreprise Integration Technologies طورته عدة شركات هي 

Supercomputing  Applications و (Data  Security   RSA  ،  يسهل القيام تشعيب وهو بروتوكول نقل  

 .14مرجع سبق ذكره، ص  أمحد السيد كردي، التسويق االلكرتوين، -1
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تخدم النقر على زر املخدم باستخدام منوذج إدخال بيانات.وميكن للمس بالتحويالت اآلمنة بني املستخدم و

  التقدم اآلمن.

  االفرتاضينظام الدفع )First Virtual Holdings(: 

أنشئ هذا النظام ليقدم الربط بني املصارف والشركات اليت تصدر بطاقات االئتمان والشركات اليت تقوم 

بأعماهلا عرب اإلنرتنت وزبائن اإلنرتنت . يتحقق النظام من صحة التحويالت ويتضمن أنظمة مراقبة لتقصي 

  .ةتياملشاكل وفعالية األمن املعلوما

 بروتوكول Net Cash )نقداً عرب اإلنرتنت( : 

 Netوهو نظام يعتمد على القسائم أو النقود االفرتاضية اليت جيري التعامل �ا عرب اإلنرتنت ويصدر بنك 

Cash  بواسطة هذا النظام حتويل الدفعات الصغرية ألقل من% ويتم 2 هذه القسائم وحيوهلا مقابل عمولة 

  .دوالر100

 DigiCash: 

هو نقد إلكرتوين طوره ديفيد شوم، وجيمع بني حتويل النقد و اخلصوصية و األمن؛ ويعتمد على نظام تشفري 

  من أجل التعرف على الشاري.

 بروتوكول Net bill   :(الفاتورة اإللكرتونية ) 

و يقدم  ،Carnegie وهو نظام يسمح بإجراء الدفعات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت،وقد طوره باحثون من جامعة

  وسيلة لكسب املال عن طريق "دفعات صغرية كل مرة" باعتماد أعداد كبرية من التحويالت.

 بروتوكول SSL )(Secure Socket Layers
1:  

ال  SSL وهو بروتوكول حيول بيانات السداد واملعلومات احلساسة األخرى بأمان بني التجار والعمالء إال أن

  صاحب السداد الذي ميتلك بطاقة السداد أم ال؟.يتحقق من أن املستهلك هل هو 

 .14مرجع سبق ذكره، ص  أمحد السيد كردي، التسويق االلكرتوين، -1
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 بروتوكول SET بروتوكول الصفقة التجارية اإللكرتونية اآلمنة ) (Protocol Secure Electronic
1: 

 ,Netscape, IBMو ميكروسوفتوهو بروتوكول أمن مصمم باالشرتاك بني ماسرت كارد وفيزا مبساعد  

GTE, SAIC  وشركاٍت أخرى والغرض منه توفري األمن ملدفوعات البطاقة عند عبورها اإلنرتنت من مواقع

استخدامه بيانات خفية أساسية عامة   SETالتجار والبنوك.وقد أفادت فيزا وماسرتكارد بأن من موصفات

والتجار وبصفة خاصة فإنه يقدم السرية وتكامل وشهادات رقمية لضمان صالحية كل من املستهلكني 

  البيانات وتوثيق املستخدم والتاجر وعدم نسخ بيانات املستهلك.

  .1ثالثا: أسماء النطاق و عنوان المشترك عبر االنترنت

على اإلنرتنت، واحلاسب املضيف   Hostإن منو التسويق اإللكرتوين ال ميكن دون انتشار احلواسب املضيفة      

 IP Address على اإلنرتنت هو حاسب موصول على الشبكة وله اسم نطاق مرتبط بعنوان رقمي على اإلنرتنت

تعين توجه احلواسب اآللية  URL فإن ، www.c4arab.com./url[وأمساء النطاق املستخدمة على اإلنرتنت مثل

 http  ل و مسار صفجة الويب مث يقوم؛ "وهو حيدد كل من الربوتوكول، إسم ا�اإىل مواقع معينة على اإلنرتنت

إىل عنوان املستضيف، حيث يتم ختوين صفحة الويب املطلوبة عليه. و  URL أي بروتوكول نقل النصوص برتمجة

املسار الالزم للدخول إىل موقع الصفحة املطلوبة و حتويلها إىل  http يستخدم Host مبجرد االتصال باملستضيف

  .2املستخدم"احلاسب اآليل لدى 

أمساء النطاق مقسمة إىل أجزاء وكل جزء يفصله نقطة عن اآلخر؛ففي أقصى اليمني اسم النطاق الرئيسي       

هو اسم احلاسوب اآليل  www وأقصى اليسار هو اسم احلاسوب اخلاص والوسط اسم النطاق الثانوي.لذلك

واملرتبطة ببعضها عن طريق اهلاتف اآليل أو أنظمة االتصاالت اخلاص أي احلواسيب املوزعة يف مجيع أحناء العامل 

 com  و ؛اليت هي النظام الذي يسهل ويفعل تبادل املعلومات عرب اإلنرتنت www املتنوعة أي الشبكة العنكبوتية

هو اسم النطاق الثانوي.أمساء النطاق مقسمة على أساس هرمي،ففي قمة  c4arab هو اسم النطاق الرئيسي و

                                    وحتت النطاق اجلذري جند النطاقات الرئيسية. root domain رم يوجد النطاق اجلذرياهل

 .14، ص السابق نفس املرجع ،أمحد السيد كردي، التسويق االلكرتوين -1

 .15-14مرجع سبق ذكره، ص  أمحد السيد كردي، التسويق االلكرتوين، -2

  . 193-191، ص 2006املعلومات االدارية، مرجع سبق ذكره،د.نبيل حممد مرسى، نظم  -3
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وهي على التوايل  org, net, mil, gov, edu, com كان هناك ستة نطاقات أساسية وهي 1997 وإىل عام      

وحتت كل نطاق رئيسي جند طبقة من النطاقات الثانوية  منظمة، شبكة، عسكري، حكومي، تربية، جتاري ،

وعندما يريد شخص  ويف أسفل قاع اهلرم جند احلواسب اآللية احلقيقية. ،من النطاقات الثانويةوحتتها طبقة أخرى 

الدخول على موقع معني فإن ذلك يتم عن طريق اسم النطاق ويتم حتويل اسم النطاق إىل العنوان الرقمي املناسب 

متتلك مزودين السم وكل مؤسسة  domain name server باستخدام مزود خاص يسمى مبزود اسم النطاق

النطاق رئيسي وثانوي من أجل توجيه الضغط الشديد فإن مل يستطع مزود اسم النطاق الرئيسي أو الثانوي حتويل 

االسم إىل عنوان رقمي فإن االسم سيتم إرساله إىل النطاق اجلذري ومن مث إىل النطاق الرئيسي. والرئيسي ميتلك 

،ويتم إرسال االسم من النطاق الرئيسي إىل الثانوي املقصود باألمر إىل أن  قائمة من املزودات للنطاقات الثانوية

  جيد الفرد اجلهة اليت يتصل �ا.

نالحظ بأنه مقسم  friendly@scs-net.org فيتكون من األقسام التالية:مثل.E-mail أما العنوان اإللكرتوين      

عنوان احلاسب املضيف أو النطاق . scs-net يفتعين موجود @ ؛االسم احلاسويب friendly إىل عدة أجزاء

هو نوع املؤسسة اليت متلك احلاسب  orgالثانوي الذي يتصل املشرتك من خالله باإلنرتنت أو املخدم الرئيسي و

  املضيف الرئيسي وهي هنا منظمة وهي النطاق الرئيسي.

  رابعا: خطوات بناء موقع على الشبكة العنكبوتية:

ميكن االستعانة يف تصميم صفحة أو موقع للشركة على شبكة االنرتنت بإحدى شركات نظم املعلومات       

م توافر املهارات البشرية القادرة على القيام بذلك لدى املنظمة. و ميكن أن تعتمد و ذلك يف حالة عداملتخصصة 

خلاصة �ا و هناك العديد من املواقع اليت املشروعات الصغرية على أدوات سهلة االستخدام لتصميم الصفحات ا

  .Microsoft Office 20001 تقدم هذه اخلدمة مثل

 2آلية تصميم مواقع جتارية على االنرتنت: 

  مرحلة التحليل: و تعد املرحلة األهم يف آلية تصميم مواقع االنرتنت، حيث تزود املستخدم باخللفية 

 

 .53مرجع سبق ذكره، ص د. حممد الصرييف، التسويق االلكرتوين،  -1

 .459-458د. حممد فريد الصحن، طارق طه أمحد، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و االنرتنت، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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   :من املنظمة، وتتضمن تلك املرحلةاملالئمة لبناء املوقع مبا يتناسب مع مستخدميه من اجلمهور املستهدف 

عدد واملناطق اجلغرافية والشرائح السوقية اليت سيتعامل من حيث "ال  :املستهدفحتديد اجلمهور   -  أ

معها املوقع. ومجع معلومات دقيقة عن العمالء يف هذه املناطق والشرائح.حيث تكون هناك حاجة 

 ؛1"لوضع أكثر من لغة على املوقع،أو وضع مواقع خمتلفة للدول تضم معلومات خمتلفة عن كل دولة

على الرأي العام،  قها املوقع " أهداف بيعية، تروجيية، تأثريوضع األهداف اليت يسعى إىل حتقي  -  ب

 أهداف سياسية"؛

 .صياغة تلك األهداف حىت ميكن تصميم الصفحات اإللكرتونية اخلاصة باملوقع  -  ت

 :مرحلة التصميم: و متثل املرحلة الثانية يف اآللية، و تتضمن ثالث خطوات متتابعة هي 

الرسومات،  كالنصوص الكتابية، املوقع بني صفحاته اإللكرتونية   حتديد احملتويات اليت سيتضمنها  -  أ

الصور، اإلحصائيات، و اليت تشمل املعلومات وصور املنتجات، و أسعارها و طرق السداد ومنافذ 

 البيع وهكذا؛

حتديد هيكل املوقع، مبعىن شكل و مكونات العناصر اليت ستظهر لزائر املوقع، و كذلك مواقع   -  ب

 واقع املرتبطة باملوقع حبيث ميكن الدخول عليها من خالله؛الربط، أي امل

 املستخدمة يف املوقع.  Media حتديد الوسائط  -  ت

 :مرحلة البناء: و تعد املرحلة األخرية لآللية، حيث تتضمن ما يلي 

ط األدوات، أزرار بناء املكونات اليت ستخدم يف التجول داخل املوقع، و تشمل األيقونات، شري  -  أ

 اختبارها قبل إطالق املوقع على الشبكة؛التعامل، مث 

 حىت ميكن التعامل معه شبكة االنرتنت.  HTMLكتابة برنامج املوقع  -  ب

 

 

 .16مرجع سبق ذكره، ص  أمحد السيد كردي، التسويق االلكرتوين، -1
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  تصميم مواقع المنظمات على االنترنت.): آلية 12شكل (

  

  

  

  

  

 .458طارق طه أمحد، مرجع سبق ذكره ، ص د.حممد فريد الصحن، المصدر: 

و من أهم عوامل جناح املوقع االهتمام بواجهة املوقع و مبا حتققه من إدراك لدى املستهلك، فال بد من       

تكوين صورة توحي بالثقة و األمان يف املتجر و منتجاته و كل ما يقدمه. من خالل مراعاة مايلي عند تصميم 

  :1الصفحة األوىل للموقع

o  املطلوب توصيله.  األولإعطاء االنطباع 

o .إعطاء نظرة كلية عن املوقع 

o .إعطاء سبب لالستمرار يف املوقع أو العودة إليه مرة أخرى 

o .سرعة التحميل 

o .جودة الصوت و األشكال 

o .تنظيم احملتوى 

o .قانونية النص 

o .أوراق االعتماد والتنازل 

o .األخطاء اللغوية و اهلجائية 

 

 .55-53الصرييف، التسويق االلكرتوين ، مرجع سبق ذكره، ص د. حممد  -1

   
تحديد الجمهور 

 المستهدف

 وضع األهداف

 صياغة األهداف

 تحديد المحتوى

تحديد الهيكل و 

 الروابط

 تحديد الوسائط

بناء الوسائط و 

 اختبارها

 كتابة برنامج الموقع

 مرحلة البناء مرحلة التصميم مرحلة التحليل
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بعد االنتهاء من إنشاء املوقع و بدء تشغيله ال بد من الرتويج له سواء كان الرتويج بأساليب إلكرتونية أو       

دمي بالطرق التقليدية. و تتعدد الوسائل املتقدمة يف هذا ا�ال، حيث تعرض العديد من الشركات املتخصصة تق

هذه اخلدمة للمتجر و بشكل موجه لعمالئه املرتقبني و سوقه املستهدفة مبا حيقق أفضل تأثري إجيايب يف أقل وقت 

   ممكن.

  .1وسائل الدفع االلكرتونية المطلب الرابع:

يتطلب تطبيق أعمال ومعامالت التسويق عرب االنرتنت استخدام العديد من وسائل الدفع اإللكرتونية، حيث       

. و سائل الدفع متثل هذه الوسائل ركيزة أساسية لنجاح و تطوير أعمال و معامالت التسويق و التجارة االلكرتونية

االلكرتوين ليست فكرة جديدة متاما، و إمنا مت استخدامها بني البنوك املختلفة و ذلك على شكل نقل اعتمادات 

  . 1920 منذ عام

  :ةأوال: النقود االلكتروني

تعترب النقود االلكرتونية إحدى الوسائل املستحدثة للتعامل التجاري من خالل شبكة االنرتنت، حيث        

تعتمد على نفس فكرة استخدام النقود الورقية أو العمالت املعدنية و اليت تتميز بعدم وجود أية عالمات خاصة 

  �ا سوى رقم اإلصدار الذي حيدد هوية العملة.

ود إىل سلسلة األرقام االلكرتونية اليت تستخدم للتعبري عن قيم معينة، و قد تصدرها البنوك و تشري هذه النق      

كهرومغناطيسية على الكروت   Bitsالتقليدية؛ كما تصدرها أيضا البنوك االفرتاضية ملودعها يف شكل نبضات 

امها لتسوية املعامالت اليت الذكية أو على احلاسبات الشخصية ليتم ختزينها على اهلارد درايف و ذلك الستخد

  تتم عن طريقه.

و بالتايل فإن النقود االلكرتونية هي نقود رقمية أو رمزية أو نقود رقمية، و يرجع ذلك إىل بطبيعة احلال إىل        

  أنه يتم التعبري عنها يف شكل أرقام رمزية ذات قيم معنية و خمتلفة. 

  

  .249-236مرجع سبق ذكره، ص  ،التسويق والتجارة االلكرتونية ،د.امحد حممد غنيم -1
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 :و يوجد نوعان  أساسيان من النقود االلكرتونية، و تتمثل يف  

  معلومات تتعلق �وية كل األفراد  اخلاصة �االنقود االلكرتونية االمسية: و تتضمن وحدة النقد االلكرتوين

 تتابع وحدة النقد اليت أصدر�ا أثناء تداوهلا. ، و بالتايل تستطيع البنوك أنالذين تداولوها

  النقود االلكرتونية غري االمسية: يتم �ا تداول وحدة النقد دون اإلفصاح عن حاملها إال إذا أنفقها  فرد

  ما أكثر من مرة واحدة.

و حيقق استخدام النقود االلكرتونية العديد من املزايا و الفوائد لكل من العمالء و البنوك املصدرة هلا،       

فبالنسبة للعمالء فإ�ا تتسم بسهولة االستخدام حيث ال حيتاج إىل ملء استمارات معقدة، بل تستخدم مبجرد 

بالعديد من العمالت، هذا باإلضافة إىل حتقيق  إصدار األمر باستخدامها، كما تتيح للعميل فرصة التعامل حلظيا 

  كل من السرية و اخلصوصية و األمان  للعميل، فضال عن اخنفاض التكاليف اليت يتحملها هذا العميل. 

  ثانيا: أوامر الدفع المصرفي.

 تستخدم هذه األوامر للدفع لشخص معني و يف تاريخ معني و ذلك بناء على طلب العميل، و  تتم يف      

  . Banker’s Automated Clearing Services  ( BACS)  بعض املصارف باستخدام نطام

  ثالثا: الهاتف المصرفي.

يوميا و خالل األجازات و العطالت ساعة 24 أنشأت املصارف خدمة "اهلاتف املصريف" كخدمة يتم تأديتها ملدة

حسابا�م، كما متكنهم من سحب بعض املبالغ من الرمسية أيضا، و تتيح هذه اخلدمة للعمالء االستفسار عن 

هذه احلسابات و حتويلها لدفع بعض االلتزامات الدورية مثل دفع فواتري التليفون و الغز و الكهرباء، فضال عن 

  تقدمي مجيع العمليات املصرفية.

  رابعا: االنترنت المصرفي.

أتاح انتشار االنرتنت للبنوك خدمات الصرف املنزيل، حيث اجتهت البنوك إىل إنشاء مواقع هلا على هذه       

حتقيق الكفاءة و الفعالية  يف عمليات الشبكة يتم من خالهلا توفري اخلدمات املصرفية لكل عمالئها، فضال عن 

ال تتوفر هلذه البنوك فروع فيها.  باإلضافة إىل ذلك  تسويق خدما�ا املالية حىت يف املناطق البعيدة و النائية و اليت

حيدد االنرتنت املصريف للعمالء طريقة حتويل األموال من حسابات العمالء املختلفة،كما يقدم وييسر هلم طريقة 
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 دفع قيمة الكمبياالت املسحوبة عليهم إلكرتونيا، و يرشدهم إىل االستخدام األمثل يف إدارة احملافظ املالية من

  أسهم و سندات.

  .1البطاقات المصرفية خامسا:

ظهرت البطاقات البنكية، أو ما يطلق عليها النقود البالستيكية واملغناطيسية، ويستطيع حاملها استخدامها       

يف شراء معظم حاجاته، أو أداء مقابل ما حيصل عليه من خدمات دون احلاجة جلمل مبالغ كبرية من األموال 

  ملخاطر السرقة أو التلف.واليت قد تعرض 

 ة والبطاقات االئتمانية : وتنقسم البطاقات البنكية إىل قسمني، البطاقات الغري ائتمانيأنواع البطاقات البنكية

  املوضحة يف الشكل التايل:

  ):أنواع البطاقات البنكية.13الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

أ.علي عبد اهللا، العيداين إلياس، التسويق االلكرتوين يف اجلزائر و سبل تفعيله يف ظل  المصدر:

  .التطورات التكنولوجية و حتديات املنافسة، مرجع سبق ذكره

  ، مرجع سبق ذكره.أ.علي عبد اهللا، العيداين إلياس، التسويق االلكرتوين يف اجلزائر و سبل تفعيله يف ظل التطورات التكنولوجية و حتديات املنافسة -1

 البطاقات البنكية

االئتمانيةالبطاقات   البطاقات غري االئتمانية 

البطاقات 

 املدينة

بطاقات 

 دفع مقدما

أجهزة الصرف 

 اآليل

البطاقات االئتمانية 

 ا�دية

البطاقات االئتمانية 

 غري ا�دية

 ماسرتكارد فيزا
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  البطاقات غري االئتمانية: هي تلك البطاقات اليت ال تتيح حلاملها فرصة احلصول على ائتمان

  (قرض) وتنقسم هذه البطاقات إىل:

o   البطاقات املدينة: وهي البطاقات اليت على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك يف صورة حسابات جارية

للعميل حامل البطاقة، حيث تسمح له بتسديد مشرتياته ويتم السحب من البنك ملقابلة املسحوبات املتوقعة 

مباشرة عكس البطاقات االئتمانية ، فإن العميل حيول األموال العائدة له إىل البائع (التاجر) عند استعماله 

 هلذه البطاقة.

o   ات ظهرت كبديل ملوظفي أجهزة الصرف اآليل: لقد عرفت أجهزة الصراف اآليل تطورا كبريا ففي السبعين

الصرافة يف الفروع املصرفية للتقليل من عدد املعامالت داخل البنك أما يف الثمانينيات بدا االهتمام بتخفيض 

التكاليف، ومن مث البحث على حتقيق ميزة تنافسية، ويف التسعينيات أدت التطورات التكنولوجية إىل إنشاء 

 .ةحمطات صراف آيل صغري ذات تكلفة  قليل

o  بطاقة الدفع مقدما: وهذه البطاقة تقوم على أساس تثبيت مبلغ حمدد حبيث ميكن الدخول يف بطاقة بذلك

املبلغ ، ليتم التخفيض التدرجيي ملبلغ البطاقة كلما مت استعماهلا ومن أمثلة البطاقات املتداولة: بطاقة النداءات 

  اهلاتفية وبطاقات النقل الداخلي العام.

 انية: وتعرف على أ�ا البطاقة اليت تتيح حلاملها احلصول على ائتمان (قرض) البطاقات االئتم  

o  البطاقة االئتمانية املتجددة : وظهرت هذه البطاقـات إىل حيز الوجـود يف أواخر الستينـيات يف الواليات

لنوع تصدره وهذا ا) Master card( وماسرت كارد )visaا (املتحدة األمريكية من خالل بطاقتان شهريتان فيز

البنوك يف حدود مبالغ معينة ويف هذا النوع يكون حامل البطاقة خمريا بني تسديد كلي لقيمة فاتورة البطاقة 

خالل فرتات االستفادة أو تسديد جزء منها فقط ويسدد البطاقة خالل فرتة أو فرتات الحقة ويف كلتا 

 مسيت ببطاقة االئتمان املتجددة. ، لذلك احلالتني السابقتني يتم جتديد القرض األول حلامل البطاقة

إال أن هذه اآللية تطورت وأصبحت البنوك تقوم بإصدار بطاقات تسمح حلاملها من اإلطالع على حسابه       

والسحب منه باستعمال أجهزة الصراف اآليل وجراء التطور املستمر أصدرت البنوك بطاقات صراف دولية متكن 

به من أي مكان يف العامل تقريبا ، ويتسم هذا النوع باتساع النطاق اجلغرايف الذي حاملها من الوصول إىل حسا

تقبل فيه مما جعل البنك املصدر يتحمل تكاليف عالية، أدى ذلك إىل فرض رسم نقدي على وكل عملية يقوم �ا 

 العميل.
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o ة املتجددة يف أن السداد جيب البطاقة االئتمانية غري املتجددة: ختتلف هذه البطاقات عن البطاقات االئتماني

أن يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خالل الشهر الذي مت فيه السحب (أي أن الفرتة االئتمانية يف هذه 

وتتيح هذه البطاقة حلاملها فرصة الشراء اآلين والتسديد الحقا فهي ال تتضمن خط  احلالة ال تتجاوز شهرا).

تسديد فاتورة البطاقة بالكامل خالل فرتة السماح ويف حالة عدم  ائتمان دوار ، إذ يرتتب على حاملها

التسديد ال مينح حاملها قرضا جديدا ، وتسحب منه البطاقة ، وتعترب الداينرز كلوب وأمريكان إكسربس من 

 أهم املؤسسات املصرفية الكبرية املصدرة هلذا النوع من البطاقات.

 :مصدروا البطاقات االئتمانية  

o  العاملية: ومتثل البطاقات االئتمانية الصادرة عن مصارف مرخصة من املنظمة العاملية الراعية للبطاقة املنظمات

وهذه املنظمات ال تعترب مؤسسات مالية تقوم بإصدار البطاقات وهي عبارة عن نادي مينح تراخيص إصدار 

 بطاقة للمصارف ويساعدهم على إدارة خدما�ا.

عندما أصدر بنك أمريكا  1958 يعود تاريخ إنشاء فيزا إىل عام:  (visa international) فيزا العاملية  -  أ

بطاقاته الزرقاء والبيضاء والذهبية يف كاليفورنيا ، وتعترب فيزا أكرب شركة دولية تعمل يف جمال البطاقات 

، مليون بطاقة فيزا  880 االئتمانية حيث أصبحت متثل أكرب نظام دفع يف العامل وهناك ما يزيد عن

مليون موقع يف سائر أحناء العامل ، مما جعل فيزا األقرب ألن تكون  18 وأصبحت معتمدة يف أكثر من

  عملة عاملية.

واليت تعترب أكرب شبكة للصراف اآليل يف العامل وإدار�ا لدار املقاصة ) inter link( وبامتالكها ملؤسسة

لبنوك ، ومل تعد فيزا جمرد شركة للبطاقات االئتمانية بنكا يف جمال املقاصة بني ا 220 اآللية اليت تربط بني

 بل أصبحت تشمل خدمات املدفوعات واملعاجلة اإللكرتونية للبيانات.

: ماسرت كارد هي ثاين أكرب شركات  )  Master Card International( ماسرت كارد العاملية  -  ب

مليون حمل  9.4 مقبولة لدى أكثر منللبطاقات االئتمانية يف العامل ومقرها الواليات.م.أ ، وبطاقتها 

مليون شخص واستخدمت لتسوية معامالت بلغت  163 حوايل 1990جتاري، بلغ عدد أعضائها سنة  

 بليون دوالر. 200 قيمتها أكثر من

) و  Euro card international( و قد انتشرت الشركة بواسطة أعضاء من كبار املوزعني يف العامل مثل

)Access credit card (وتدعم ماسرت كارد شركة ، )Europay international    (واليت  %15 بنسبة
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، وتعترب الشركة الوحيدة املرخص هلا من قبل ماسرت كارد يف أروبا ، وتشتمل ماسرت   1992 أنشأت سنة

  كارد على العديد من املنتجات منها ماسرت كارد الفضية والذهبية وماسرت كارد لرجل األعمال.

o ت املالية الكربى: يقوم هذا النوع من املؤسسات بإصدار بطاقات ائتمانية مباشرة بدون أن متنح املؤسسا

تراخيص إصدارها ألي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى كما تتوىل بنفسها احلصول على حقوقها من محلة 

 بطاقا�ا ، وأهم البطاقات الصادرة عن املؤسسات املالية العاملية هي:

كبرية تزاول األنشطة املصرفية  إكسربس: تصدر عن بنك أمرييكان إكسربس وهي مؤسسة ماليةأمرييكان   -  أ

  ويوجد ثالث أنواع من البطاقات هي:

متنح للعمالء الذين ميتازون مبالءة كبرية ، ) Green Card( بطاقة األمرييكان إكسربس اخلضراء - 

  حمدد.وحتدد تسهيال�ا االئتمانية املمنوحة للعميل سقف ائتماين 

متنح للعمالء الذين اللذين يتمتعون مبالءة عالية ) Golden Card( بطاقة األمرييكان إكسربس الذهبية -   

ومتتاز بأن التسهيالت املمنوحة للعميل غري حمددة بسقف ائتماين معني ، وكما أن األمرييكان إكسربس ال تقبل 

صرف املصدر هلذه البطاقة حسابا للعميل وأن وضع أي مصراف آخر على هذا النوع ويشرتط أن يكون لدى امل

  يكون املصرف ضامنا له.

: تشرف األمرييكان إكسربس على إصدارها مباشرة ) optima( بطاقة األمرييكان إكسربس املاسية -   

بدون أن متنح تراخيص إصدارها ألي مصرف أو مؤسسة أخرى ، وبواسطتها يتم حتصيل حقوق التجار 

البطاقة حلقوقهم منها مباشرة بالنيابة عن محلة البطاقة ، وال تلزم محلة بطاقتها بفتح حساب واملؤسسات اليت تقبل 

  لديها بل يكفيها أن تتأكد من املالءة املالية للعميل.

): هي من شركات البطاقات االئتمانية الرائدة يف العامل على الرغم  Dinersclub(الدينرز كلوب   -  ب

طاقة مقبولة سجلت أرباحا مليون ب 6.9 حوايل 1990 لغ عددها سنةمن صغر أعداد محلة بطاقا�ا وب

شركة الدينرز كلوب اليت تعمل من خالل شبكة من ) city bank( بليون دوالر وميلك 16 تقدر بـ

االمتيازات والرتاخيص وتتسم هذه البطاقة مبرونة معامال�ا وتصدر الدينرز كلوب ثالث أنواع من 

 البطاقات هي: 

 راف البنكي لكافة العمالء  بطاقة الص - 
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 بطاقة األعمال التجارية لرجل األعمال    - 

بطاقات خاصة بالتعاون مع شركات كربى مثل شركة الطريان الربيطانية ، شركة سيارات فولفو  - 

 وغريها...

  سادسا: البطاقات الذكية.

كاالسم و العنوان و اسم املصرف   تتمثل هذه البطاقات يف رقيقة الكرتونية ختزن عليها مجيع بيانات حاملها      

و أسلوب الصرف و املبلغ املنصرف و تارخيه و تاريخ حياة العميل املصرفية، و تعترب مبثابة بطاقة شخصية أو 

بطاقة صحية، ومتكن حاملها من أختيار طريقة التعامل �ا سواء كان هذا التعامل ائتماين أو عن طريق الدفع 

جراء التحويالت املالية داخل شبكة االنرتنت، كما أ�ا تعترب مبثابة كمبيوتر متنقل، الفوري حيث تستخدم لتأمني إ

  و متتاز باحلماية ضد التزوير.

وندكس أحدث وسيلة دفع عاملية مت طرحها لعمالء املصارف، وهي تتمثل يف شرحية الكرتونية و تعترب بطاقة امل

  تستطيع ختزين املعلومات حيث تعد بديال للنقود.

  عا: الشيكات االلكترونية.ساب

الشيك االلكرتوين هو عبارة عن وثيقة الكرتونية تتضمن العديد من البيانات تتمثل يف رقم الشيك، و اسم        

، ووحدة العملة املستعملة، الدافع، و رقم حساب الدافع و اسم البنك و املستفيد. و القيمة اليت سوف تدفع

  االلكرتوين للدافع، و التظهري االلكرتوين للشيك.وتاريخ الصالحية، و التوقيع 

و يعترب الشيك من أهم وسائل الدفع و اليت تعتمد على استخدام احلاسبات اآللية، حيث ينتقل هذا       

الشيك بالربيد االلكرتوين إىل املستفيد وذلك بعد توقيعه الكرتونيا. فيحصل عليه املستفيد و يقوم بتوقيعه أيضا 

  مث يرسله بالربيد االلكرتوين مصحوبا باشعار إيداع إلكرتوين يف حسابه بالبنك. الكرتونيا
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    ثامنا: خدمات المقاصة االلكترونية.

تسمح خدمات املقاصة االلكرتونية بتحويل النقود من حساب العمالء إىل حساب أفراد آخرين أو منظمات     

حسابات  تبات الشهرية من حساب صاحب العمل إىلأخرى يف أي فرع ألي مصرف يف الدولة مثل دفع املر 

  املوظفني أو دفع املعاشات الشهرية من حساب  هيئة التأمني و املعاشات إىل املستفيدين منها.

كما تطورت خدمات املقاصة االلكرتونية حبيث أصبحت التسويات االلكرتونية للمدفوعات بني املصارف           

و حيقق هذا النظام عنصر اليقني حيث تتم ، (CHAPS ) املختلفة تتم ضمن نظام املدفوعات االلكرتونية للمقاصة

دفع هذه املدفوعات بقيمة اليوم نفسها، وهلذا  املدفوعات يف نفس اليوم و بدون إلغاء أو تأخري مع توفر عنصر

  تسعى الكثري من البنوك إىل تطبيقه و االستفادة منه.

  آثار التسويق االلكرتوين. المبحث الثالث:

ليدية بالرتويج حبيث إن للتسويق االلكرتوين آلية بسيطة اختصرت العديد من منافذ التوزيع و اإلجراءات التق      

و هذا أدى بدوره إىل ختفيض األسعار بسبب  ،يتم عرب املواقع املخصصة للشركات يف الشبكة العنكبوتية أصبح 

  املنافسة بني الشركات و زيادة املبيعات. 

لتقنيات هلا فوائد كباقي ا  ت احلديثة اليت جيب التخوف منها أل�او باعتبار التسويق االلكرتوين من املعطيا      

معرفتها لتجنبها و التقليل املنظمة و املستهلك معا، كما هلا عيوب و اليت جيب على املؤسسة و املستهلك   جتنيها 

  من خماطرها قدر اإلمكان.

  معايري جناح الصفحات و ضمان التسويق االلكرتوين الفعال. المطلب األول:

جح عملية التسويق االلكرتوين، جيب لكي تقوم املنظمات بأداء عمليا�ا بشكل فاعل و ناجح، و لكي تن      

أن تسعى املؤسسة من خالل هذه العملية لتحقيق أهدافها، و بالتايل فعلى املؤسسة أن حتقق أقصى منفعة لزبائنها 

بإتاحة الفرص هلم للقيام بعمليات االتصال و التفاعل يف أنشطة التسويق االلكرتوين، و كذا توفري معلومات وافية 

  ملطروحة على املوقع، من خالل استخدام وسائل عرض فعالة حملتويات املوقع االلكرتوين.حول املنتوجات ا
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   .1كيف يعظم المسوق أنشطته التسويقيةأوال:  

 وهي معرفة أكرب قدر ممكن من املعلومات عن العميل  :إجراءات البيع املثلى باخلطة التقليدية

اختيار العميل املستهدف بدقة وإضافته إىل باملرتقب ويتيح املسوق االلكرتوين الفرصة للمسوق 

الكثري من املعلومات اهلامة واليت  وعناوين المساء و األقاعدة البيانات ،  تلك القاعدة اليت تشمل  

ميكن احلصول عليها من خالل مصادر خاصة أو نتيجة االستجابة لإلعالم أو برامج ترويج 

  .أو طرق أخرىاملبيعات 

  لعميل يف لاستكشاف وسائل االتصال املختلفة تعظيم االستطالعات اإلعالمية: على املسوق

الناتج عنها و احلدود اليت تسمح �ا ميزانيته ويتطلب األمر القيام باالختبارات الالزمة ملعرفة العائد 

مل  من احلصول على استجابة من العميل ، فاملستهلكطرق االتصال احلديثة  ستسمح  بذلك، 

والتطبيقات الناجتة عن ذلك هي إعادة التفكري  يعد دوره سليب بل اجيايب وجيب أن يعامل كشريك

 لتحديد الدور املناسب لإلعالم وكل االتصاالت التسويقية.

 متكن طرق التسويق احلديثة للمسوق من القيام باالختبارات املختلفة لكل أجزاء  :تعظيم احملاسبة

فة يف السوق احلقيقي بدال من بيئة مصطنعة وهكذا ميكن حساب مدى اإلعالم بطريقة غري مكل

 فعالية اإلعالن بدرجة كبرية من الدقة.

  تعظيم تأثري اإلعالن: ال خيتلف اإلعالن التقليدي عن اإلعالن احلديث يف أن كليهما يهدف إىل

تعظيم معرفة العميل باملنتج وحيتاج األمر إىل خماطبة العميل بطريقة عقالنية كذلك خماطبة العاطفة 

ق املسوق ميكن أن حيقحيث الكلي للمستهلك وهنا يكمن التحدي الكبري يف كيفية خماطبة العقل 

تأثري كبري بدون إعالن عن طريق النشر وتسويق احلدث ومتويل األحداث الرياضية أو اجتماعية أو 

  ترفيهية واملسامهة يف األعمال اخلريية.

 مشاركة العميل : كثريا ما يرتك اإلعالن املستهلك يف حرية ال يعرف أين يذهب لشراء املنتج  تعظيم

ثر وبالتايل يفشل االتصال يف بناء الربط بني التفكري يف الشراء أو كيفية احلصول على معلومات أك

 والشراء الفعلي ، فاإلعالن على أقل تقدير جيب أن يصل للعميل املرتقب وحيوله إىل مشارك

  

 .505- 504، ص  اإلداري، القاهرة،د.عايدة خنلة رزق اهللا ، البعد الثالث إلدارة القرن الواحد والعشرين، مركز وايد سريفيس لالستشارات والتطوير  -1
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املرتقبني وليس كلهم  ، وكما نشط ويعين ذلك أن ميزانية اإلعالن ستصل إىل أفضل العمالء 

كات يف تصميم برامج لرعاية عمالئها كذلك جيب تصميم برنامج لرعاية العمالء ر بدأت بعض الش

  املرتقبني .

 حتقيق ما سبق اإلشارة إليه سوف ينعكس سوق من تعظيم احلصاد من املستهلك: إذا متكن امل

ذلك على مبيعاته وأرباحه، ولكن تعظيم التسويق ال يقف عند �اية الصفقة البيعية فما حيدث بعد 

البيع مساوي يف األمهية ملا حدث قبله، فاتصاالت السوق باملستهلك قبل وأثناء البيع يتولد عنها  

قاعدة بيانات عنه واليت تعترب أداة قوية لبناء والء كمية كبرية من املعلومات تصلح لبداية بناء 

ويعترب والء العميل مبثابة بناء وسيلة جديدة لإلعالن ، يل حبيث يصعب على املنافسني جنيهالعم

فكل صفقة بيعية قد تؤدي إىل صفقات أخرى وحتقق العالقة . ن استعماهلا لزيادة تكرار الشراءميك

  لعميل اآليت:اليت ينجح السوق يف بناءها مع ا

o .زيادة قيمة العميل للنشأة  

o .زيادة قدرة املنشاة على توسيع خط منتجا�ا وتقدمي منتجات جديدة  

o .الرتويج للمنتجات املختلفة اليت يشملها خط منتجا�ا  

o .احلد من املنافسة عن طريق الرابطة القوية مع العمالء  

o .حتويل العمالء إىل أفضل رجال بيع  

o  جيية حسب رغبة العميل وذلك بناء على سلوكيا�م الشرائية السابقة.تفضيل الربامج الرتو 

  ثانيا: المعايير التي تضمن نجاح الصفحات عبر االنترنت.

  :1تتمثل املعايري اليت تضمن جناح الصفحات عرب االنرتنت فيما يلي

  حتديد ما ترغب يف إجنازه املؤسسة و كيفية قياس هذا اإلجناز:  و ذلك بإجراء التحليالت األولية اليت

�دف لإلجابة على العديد من األسئلة منها من هو العميل، كيف جنده، كيف سيجد موقعنا، من هم 

كرتونية وهو ما يضمن املنافسني، ما هي اإليرادات املتوقعة....اخل، مث وضع إسرتاتيجية التسويق االل

 جناحها إىل حد كبري. 

 .59-52د. حممد الصرييف، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  التمكن من جذب الزوار ملوقع الشركة:  حىت تتمكن املنظمة من جذب أكرب عدد ممكن من الزوار

العاملية) على االنرتنت -ليةللموقع فال بد من تسجيله لدى واحد أو أكثر من مواقع البحث الشهرية (احمل

 موقعا. 12 و البالغ عددها

  عن  و ألعاب لرتويج صورة ذهنية معربة وسائل تسليةالتجديد للمحافظة على زوار املوقع: كاستخدام

احلركة و التسويق عن املوقع، مع ضرورة تغيري وسائل جذب الزائرين للموقع كل فرتة حىت ال حيدث امللل 

االهتمام بدقة إىل هذا  إضافةذب نتيجة استخدامها نفس األسلوب، أو تزداد قدرة مواقع أخرى على اجل

 املعلومات خللق الثقة يف املوقع.

  مشرتي: فاملشكلة التسويقية تكمن يف كيفية حتويل زوار الويب إىل قدرة املوقع على حتويل الزائر إىل

 عمالء و مشرتين دائمني و متفاعلني مع الشركة.

  و وضع أولوية لتأمني  توثيق العالقة مع العميل: من خالل تطوير  نظام إدارة العالقات مع العميل

 بياناته و إعطاء اإلحساس للعميل بوجود عالقة شخصية معه.

  ساعة من أي مكان و بأي وسيلة: و ذلك لالستجابة الفورية لطلبات  24إمكانية تقدمي اخلدمة

 الزائرين. 

  االهتمام برعاية مناسبات و إحداث خاصة حتدث عرب االنرتنت أو خارجها مثل رعاية دورة رياضية و

 اإلعالن عن جداوهلا.

  ونيا.االهتمام برأي العميل عن منتجات املؤسسة املسوقة الكرت 

  ثالثا: تقييم نجاح المؤسسة.

مبا أن نسبة النجاح من أهم أي محلة تسويقية فهناك جمموعة من الربامج تساعد على حساب عدد الزوار       

اجلدد وتطور عددهم ، وهذه النقطة تعترب من النقاط اليت تدل على جناح العملية التسويقية باإلضافة إىل طرق 

ما كان للمؤسسة خدمة اإلنرتنت إذ حيتفظ  أخرى لقياس املرور تكمن يف النظر إىل سجالت مقدم اخلدمة إذا

برنامج تقدمي اخلدمة مبلف يسجل عنوان اإلنرتنت لكل زائر وكذا الصفحة الشبكية أو صور الشبكة اليت ينظر 

  إليها.
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  فرص و حتديات التسويق االلكرتوين.المطلب الثاني: 

للزبائن مزيدا من الرفاهية و املتعة يف البحث عن إن التسويق االلكرتوين أوجد بيئة تسويقية متطورة حتقق       

  احتياجا�م و رغبا�م و إشباعها بالشكل الذي يشعر هذا الزبون بالرضا التام عن هذه املنتجات.

فبقدر  ما يوفر التسويق اإللكرتوين من فرص كبرية و متنوعة للمنظمات يف ظل التحول إىل االقتصاد       

  عض التحديات و الصعوبات اليت حتد من استخدامه و االستفادة منه.الرقمي، إال أنه يواجه ب

  أوال: فرص التسويق االلكتروني.

هناك فرص و منافع عديدة حيققها التسويق االلكرتوين لكل من املنظمات و الزبائن يف ظل العوملة  وبيئة       

  :1األعمال املتغرية، و من أهم هذه الفرص

  األسواق العاملية:إمكانية الوصول إىل 

ميكن التسويق االلكرتوين الزبائن باختالف مواقعهم اجلغرافية من احلصول على احتياجا�م و عمل إجراء       

  مقارنات بني منتجات املنظمات املختلفة و املتعددة، حيث أن التسويق االلكرتوين ال يعرتف باحلدود اجلغرافية.

 الزبائن: تقدمي املنتجات وفقا حلاجات و رغبات 

يوفر التسويق االلكرتوين للمتسوقني فرص لتكييف منتجا�م بالشكل الذي يليب احتياجات العمالء        

الكرتونيا، حيث أن الطاقات االتصالية و التفاعلية للتسويق االلكرتوين حققت قفزة نوعية يف وسائل و أساليب 

  تجات املقدمة هلم.إشباع حاجات ورغبات الزبائن و كسب رضاهم عن هذه املن

 :التغذية الراجعة 

إن التسويق االلكرتوين يوفر للمنظمات فرصا كبرية  تستجيب للمتغريات اليت حتدث باألسواق و يف البيئة       

  التقنية مما حيقق دمج احتياجات الزبائن مع التطورات التكنولوجية، و ذلك من خالل ما يسمى بالعملية املرنة 
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اآلليات التفاعلية للتسويق  للسوق بواسطةلتطوير املنتجات، وهذه العملية تعتمد على دراسة و استشعار 

  االلكرتوين.

 :ختفيض التكاليف و استخدام التسعري املرن 

إن اسرتاجتيات التسعري تأخذ بعني االعتبار العوامل و املتغريات الداخلية و اخلارجية، حيث تكون تطبيقات       

التسعري املرن من خالل آليات التسويق االلكرتوين، إذ تتوفر تقنيات متكن املشرتي من البحث و العثور على 

  أفضل األسعار املتوفرة.

 ديدة:استحداث أشكال و قنوات توزيع ج 

يقدم التسويق االلكرتوين فلسفة جديدة لسوق الكرتونية يكون التفاعل فيها بني أطراف عملية التبادل دون       

كما يقدم وسطاء بشكل و نوعية جديدة يطلق عليهم اسم وسطاء املعرفة االلكرتونية  احلاجة لوجود وسطاء،  

  و الزبائن و عملهم هو عمل مزودي اخلدمة.وهي منظمات هدفها تسهيل عمليات التبادل بني املنتجني 

 :استخدام وسائل ترويج تفاعلية مع الزبائن 

من أكثر وسائل الرتويج االلكرتوين فعالية هو اإلعالن االلكرتوين، حيث يقدم التسويق االلكرتوين شكال و       

الرسائل التسويقية اخلاصة �ا و مبنتجا�ا إىل بيئات مستهدفة من  . وبالتايل تقدم الشركاتمفهوما جديدا لإلعالن

  خالل مواقع الكرتونية حمددة يتوقعون أن تكون مجاهريهم قادرة على متييزها و إدراكها.

 :دعم و تفعيل إدارة العالقات مع الزبائن 

التحول من املنافسة التقليدية إىل إن عمليات املنافسة يف األسواق االلكرتونية متر مبرحلة انتقالية بسبب       

املنافسة اليت تعتمد على اإلمكانيات و القدرات للمنظمات، و مما ال شك فيه أن التطورات الكبرية يف تكنولوجيا 

املعلومات  املرتبطة بالتسويق االلكرتوين قد أوجدت فرصا نوعية يف دعم االسرتاتيجيات املميزة و حتسني الوضع 

  ت.التنافسي للمنظما
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  ثانيا: تحديات التسويق االلكتروني.

تشري جممل الكتابات املختلفة إىل أن التسويق االلكرتوين يواجه العديد من الصعوبات أو العقوبات أو       

التحديات اليت تؤثر عليه و قد تقلل من فعالية استخدامه، و لذلك جيب التغلب على هذه العقبات للحصول 

  :1على مزاياه املذكورة سابقا، و أهم هذه التحديات تتمثل فيما يلي

 :التحديات التنظيمية 

لعمل تغيريات يف البنية منظمات األعمال و من خالل استخدام اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوين، حتتاج       

التحتية يف هيكل و مسار و فلسفة املؤسسات التنظيمية، ويتم دمج األنشطة و الفعاليات االتصالية التسويقية 

  إجراءات العمل مبا يتماشى مع التطورات التكنولوجية. اخلاصة بالتسويق االلكرتوين و حتديث

 :ارتفاع تكاليف إقامة املواقع االلكرتونية 

على أرض الواقع ( العامل املادي)، و عملية تصميم  و إنشاء املوقع االلكرتوين ترادف بناء و تكوين موقع       

ءات و كذلك جيب عمل دراسات تسويقية و فنية إنشاء و تطوير املواقع االلكرتونية حيتاج لذوي اخلربات و الكفا

لعمل مواقع الكرتونية جذابة بشكل قادر على جذب اهتمام العمالء، كما جيب أن يكون املوقع مؤهال لتقدمي 

  قيمة إضافية للعميل مبا حيقق امليزة التنافسية للمنظمات.

 :تطور تكنولوجيا املواقع االلكرتونية 

من أهم التحديات اليت تواجه استمرار و جناح املواقع االلكرتونية وزيادة فعاليتها و قدر�ا التنافسية، لذلك       

  جيب مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة يف جمال تصميم و تطوير هذه املواقع.

 :عائق اللغة و الثقافة 

تقف عائق أمام بعض املواقع االلكرتونية، لذلك على املنظمات تعترب اللغة و الثقافة من أهم التحديات اليت       

أن تطور برامج لرتمجة النصوص املوجودة على مواقعها االلكرتونية إىل لغات يفهمها عمالءها، و كذلك مراعاة 

  الثقافات املختلفة للعمالء و عادا�م و تقاليدهم و قيمهم. 
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 :األمن و اخلصوصية 

من أهم التحديات املؤثرة على العمالء كي يتقبلوا فكرة التسوق عرب االنرتنت و خاصة أن هذه العملية (      

التسوق االلكرتوين)  تتطلب من العميل وضع بعض البيانات مثل اإلسم، اجلنسية، العمر، العنوان، رقم بطاقة، 

جميات �تم باحلفاظ على سرية و خصوصية االئتمان، وغريها.....و هذا يتطلب من املنظمات استخدام بر 

  التعامالت بالتجارة االلكرتونية.

 :عدم الثقة يف وسائل الدفع االلكرتونية 

من أكثر طرق السداد ارتباطا بالتسويق االلكرتوين هو الدفع بواسطة بطاقات االئتمان، لذلك تقوم       

   االلكرتوين.املنظمات باستخدام برامج تأمني و سائل السداد 

  فوائد و عيوب التسويق االلكرتوين.المطلب الثالث: 

ألي خاصية اقتصادية فوائد و عيوب فالتسويق االلكرتوين فوائده أكثر من عيوبه و من هذه الفوائد و       

  العيوب نذكر مايلي:

  أوال: فوائد التسويق االلكتروني.

للتسويق االلكرتوين عدة فوائد تساعد على زيادة منو اقتصاد الدولة و هلذا فهناك فوائد متعلقة باملؤسسات و       

  .1أخرى باألفراد

 :الفوائد بالنسبة للشركات 

o  سرعة تعديل العروض: ميكن للشركات أن حتذف أو تضيف املنتجات و العروض اخلاصة �ا مبنتهى السرعة و

 التغريات الالزمة على األسعار و املواصفات بنفس السرعة.أن تدخل 

o  عليها كما ميكن اخنفاض التكاليف: التسويق عرب االنرتنت أقل تكلفة من إجيار أو صيانة احملالت و التأمني

 إنتاج كتالوجات رقمية على الشبكة تقل تكلفة طباعة كتالوجات على الورق و إرساله بالربيد.

 

أ.علي عبد اهللا، العيداين إلياس، التسويق االلكرتوين يف اجلزائر و سبل تفعيله يف ظل التطورات التكنولوجية و أ.علي عبد اهللا، إلياس العيداين،  -1

 مرجع سبق ذكره، حتديات املنافسة،
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o فاعل التفاعل مع املستهلك: ميكن للشركات اليت تعرض منتجا�ا عرب الشركة أن تتصل باملستهلكني و تت

معهم و التعرف على آرائهم و ميكن أيضا أن يتضمن اإلعالن عرب الشركة تقارير أو مناذج أو نشرات حبيث 

 يتاح للمستهلكني أن يقوموا بإعادة نقلها على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة �م.

o  عرض منتجا�ا و يف التسويق يتيح هلا تسويق أكثر فعالية و أرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على االنرتنت

خدما�ا دون انقطاع و طيلة ساعات اليوم و طيلة أيام السنة مما يوفر هلذه الشركات فرصة أكرب جلين أرباح 

 إضافية لوصوهلا  إىل املزيد من الزبائن.

 :الفوائد بالنسبة إىل املستهلك 

o فهو ليس مضطرا الراحة: ميكن للمستهلك أن يطلب شراء منتج خالل أي وقت و من أي مكان و بالتايل 

 إىل أن يقود سيارته و أن جيد مكانا لالنتظار و التجول عرب عدة حمالت.

o  احلصول على كم هائل من املعلومات و البيانات عن املنتج و الشركات توفر املعلومات: ميكن للمستهلك

حيث السعر و اجلودة املنتجة دون أن يغادر مكانه، كما ميكن للمستهلك املقارنة بني املنتجات املنافسة من 

 و الشكل.

o  حرية الشراء و االختيار بالشراء: باإلنرتنت يكفل حبرية تامة للمشرتي يف اختاذ قرار الشراء دون التعرض ألي

 ضغط من جانب البائعني يف املتجر للشراء.

o  حفظ األسعار: يوجد على االنرتنت العديد من الشركات اليت تبيع السلع بأسعار أقل مقارنة باملتاجر

التسويق االلكرتوين يوفر الكثري من التكاليف التسويقية يف التسويق العادي مما يصب التقليدية، و ذلك ألن 

 يف مصلحة الزبائن.

  ثانيا: عيوب التسويق االلكتروني.

  :1حها فيما يليميكن توضي     

o  التسويق عرب االنرتنت يعطي النجاح و لكنه يعرب عن الفشل بصورة أقوى، حيث أن زوار املوقع مثال ميكن أن

 خيرجوا بكل بساطة من املوقع بل و األكثر من ذلك ينقلبوا عليه.
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o  االنرتنت يصعب التنبؤ �ا مع األخذ يف عني االعتبار أن فوائدها أيضا ال توال غري تكاليف التسويق عرب

 واضحة و مؤكدة.

o . ضرورة توافر اخلربة و الدراية املسبقة و املهارة يف استخدام االنرتنت لتدخل يف هذا ا�ال 

o يل إىل أن يصبح شديد شبكة االنرتنت أصبحت مزدمحة للغاية، فالطريق السريع للمعلومات كأي طريق حر مي

 الزحام كلما تكدس الناس عليه.

o  اجلهود املبذولة يف شبكة االنرتنت ميكن أن تكون باهضة الثمن، و اجلهود املبذولة على مواقع الويب املختلفة

 و التتبع �موعات األخبار و الردود.....و اخلاصة بالتصميم 

o  العمالء الذين هلم قدرات حمددة للتعامل مع االنرتنت.التسويق عرب االنرتنت ال يصل إىل اجلميع، خاصة 

o .الدخول على االنرتنت ميكن أن يكون صعبا و خصوصا للذين ليس هلم اخلربة 

o .عامل االنرتنت يزيد الضغط على التسويق، و ذلك ألن بيئة التسويق عرب االنرتنت سريعة اخلطوات 

o أن قياس أثر النفقات التسويقية يعترب أمرا صعبا. صعوبة تربير تكلفة اجلهود املرتبطة باالنرتنت، حيث 

o .سهولة ارتكاب األخطاء على االنرتنت، مع عدم ضمان التسويق عرب االنرتنت مستقبال 

o  اليت املستقبل الغري مضمون يف تسويقك على عامل االنرتنت، حيث أن معرفة وتقدمي حجم ا�ازفة اليت ال بد

 تسويقية معينة صعب للغاية.ال بد و أن تضعها عند تقدمي محلة 
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  خالصة:

بناءا على ما سبق ميكن القول أن التسويق االلكرتوين يعترب مدخل للتميز و اإلبداع يف عامل املنظمات       

املعاصرة اليت تتناسب مع عصر التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خالل استخدامه للوسائط االلكرتونية عرب شبكة 

بدورها أكسبته خصائص و مميزات تفاعلية مكنته من االنرتنت يف تنفيذ العمليات و األنشطة التسويقية  و اليت 

الوصول إىل أكرب شرحية ممكنة للعمالء و كسب رضاهم و زيادة الرحبية؛ عن طرق إمكانية الوصول إىل األسواق 

  ففي االنرتنت ال توجد حدود جغرافية تقيد حركة املعلومات.العاملية 

لالزمة بالبنية التحتية ملمارسة التسويق االلكرتوين، و كخطوة لذلك ينبغي على املؤسسات توفري املتطلبات ا      

أوىل البد عليها من تصميم موقع خاص �ا على شبكة االنرتنت بشرط أن يكون هذا املوقع جذابا و مثريا لتحفيز 

ملختلفة العمالء لزيارة املوقع و البقاء فيه فرتات طويلة، كما يتطلب هذا النوع من التسويق استخدام الوسائل ا

  للدفع االلكرتوين حيث متثل الركيزة األساسية لنجاح املعامالت التسويقية االلكرتونية.

فبالتايل التسويق االلكرتوين يتيح فرصا عديدة للمسوق يف كسب رضا الزبائن و االحتفاظ �م  و يف تعظيم الربح 

اجاته ورغباته كما يريد و يف الوقت الذي و تقليل التكاليف بأسرع وقت ممكن، كما ميكن املتسوق من تلبية احتي

وبقدر ما يتيحه من فرص فإنه يواجه جمموعة من ساعة يوميا،  24يريد وباألسعار املناسبة له على مدار 

  الصعوبات و التحديات و املعوقات اليت تقلل من فعاليته نتيجة لبيئته املتطورة و املتغرية.

لذلك سنحاول إلقاء الضوء يف الفصل النظري األخري عن كيفية اعتماد التسويق االلكرتوين من قبل الدول       

  بني واقعه عامليا و عربيا و يف اجلزائر.العربية، بإجراء مقارنة 

  

  

 



 

  الثالثالفصل 

  أهميتهااللكتروني و التسويق اعتماد 

  

   اعتماد التسويق االلكرتوين. :المبحث األول 

 اخلدمات املصرفية االلكرتونية.:المبحث الثاني 

  :التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية.  المبحث الثالث 

 :أمهية التسويق االلكرتوين بالنسبة المبحث الرابع
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 الفصل الثالث

اعتماد التسويق االلكتروني و 

 أهميته
: اعتماد التسويق االلكرتوين.المبحث األول          

اخلدمات املصرفية االلكرتونية.    المبحث الثاني:              

التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية.   المبحث الثالث:               
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  مقدمة: 

يف بيئة األعمال احلالية، أصبحت املؤسسات االقتصادية يف موقف حيتم عليها العمل اجلاد و املستمر       

إلمكانية حتسني موقفها يف األسواق و حىت احملافظة عليه، حيث يف هذه البيئة تزداد فيها الشركات بشكل مل 

  تتحول، التكنولوجيا تتطور، املنتجات تتقادم ، و العمليات و األساليب تتغري بسرعة.يسبق له مثيل و األسواق 

و قد أخذت هذه املؤسسات تدرك أمهية إدارة التميز و الدور الذي يلعبه يف الوصول إىل األسواق و تقنية       

إىل املستقبل؛ و األكثر أمهية  العمليات و أساليب اجلديدة، ليصبح التميز و االبتكار النشاط الوحيد الذي ينتمي

ومداخل التميز و االبتكار  يف عامل األعمال عديدة و متعددة  يف شركات األعمال املتقدمة يف النمو و البقاء، 

  منها اعتماد التسويق االلكرتوين باملؤسسات االقتصادية.

موقع  من خالل  تية الالزمة لقيامه، التح ال وجود للتسويق االلكرتوين باحلقيقة إن مل يتوفر على البنيةف      

الشركة على الشبكة العنكبوتية  و وجود برتوكوالت جتارية آمنة تسهل نقل املعلومات و البيانات التجارية بني 

التجار بأمان مع تواجد املستلزمات الضرورية مثل اإلداريني املختصني و التشريعات و القوانني اليت تنظم العملية 

  شبكة االنرتنت......اخل. التسويقية عرب

  وعليه نتطرق يف هذا الفصل إىل:

  اعتماد التسويق االلكرتوين؛املبحث األول:

  اخلدمات املصرفية االلكرتونية؛املبحث الثاين:

  التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية؛املبحث الثالث:
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  اعتماد التسويق االلكرتوين. المبحث األول:

املؤسسات االقتصادية هلا قدرة عالية على تلبية الطلب يف الوقت  االقتصاد الرقمي، أصبحتمع ظهور        

املناسب و بالشكل املناسب و بالشكل املطلوب هي املؤهلة على احتالل موقع الرائد يف هذا السوق، و هذا ما 

حتتل مكانة يف منظومة يستدعي االعتماد على التسويق االلكرتوين فلن تستطيع املؤسسات االقتصادية  أن 

  التجارة االلكرتونية إال مبواكبة التطورات و التغريات يف بيئة األعمال املتعددة و املتغرية وحىت العاملية. 

  دراسة أولية العتماد التسويق االلكرتوين. المطلب األول:

 مؤسسة سواء كانت إن توظيف عمليات وأنشطة التسويق بتقنية  تكنولوجيا املعلومات  و االتصال يف      

صغرية أو متوسطة أو كبرية يتطلب دراسة و حتليل للسوق املستهدف و العمالء وكذا املنتوج أو اخلدمة املقدمة ، 

حيث يتم وضع مزيج تسويقي الكرتوين مناسب لتقدمي خدمات التسويق االلكرتوين إىل العمالء و بالتايل البحث 

  عمالءها.يف أثر هذه اخلدمة على املؤسسة و على 

  .ةأوال: تحديد السوق المستهدف

تتميز األسواق بالتعقيد و عدم التجانس كو�ا تتضمن شرائح اجتماعية ختتلف يف احتياجا�ا و رغبا�ا و       

تطلعا�ا و قدر�ا الشرائية، و بذلك فإن دراسة و حتليل السوق سوف متكن منظمات األعمال من حتديد هذه 

يز بني املعرفة بالسوق و إدراك املعرفة احلاجات و الرغبات و طبيعة املنافسة السائدة يف السوق، وال بد أن من

السوقية، حيث تركز املعرفة بالسوق على مجع املعلومات و البيانات عن السوق �دف حتديد حجم السوق، 

و التنبؤ مبعدل منو السوق مستقبال، أما إدراك املعرفة السوقية فإ�ا تعرب عن درجة اهتمام احلصة السوقية املتوقعة 

عرفة املطلوبة لضمان األداء املتميز  ملنتجا�ا. و قد أشار كوتلر أن املعرفة بالسوق تتطلب الرتكيز الشركة بنوع امل

  :1على العوامل الثالثة التالية

 املعرفة باملستهلكني: 

إن النجاح التسويقي يتطلب توجيه كافة اجلهود لتحديد حاجات و رغبات املستهلكني و العمل على تقدمي       

تلك املنتجات اليت يكون املستهلك حباجة إليها و قادرا على دفع مثنها و مبا يؤدي إىل حتسني الصورة الذهنية 

  للمستهلكني كو�م  االستهالكيةلوكية و للمستهلك عن الشركة و منتجا�ا مما يتطلب ذلك حتليل األمناط الس

ادية، أ.حممد زرقون، بوحفص رواين، التسويق االلكرتوين كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة، كلية احلقوق و العلوم االقتص -1

  .11جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اجلزائر، ص 
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  خمتلفني يف تفضيال�م السلعية و طرق إشباعها؛

 :املعرفة باملنافسني 

و تتضمن كافة النشاطات اليت ترتبط مبعرفة املنافسني و اإلسرتاتيجيات اليت يتبعو�ا و حتديد جوانب قوا�م       

أن حتليل املنافسة السائدة يف السوق ميكن الشركة من اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة إذ تزداد شدة  و ضعفهم حيث

  كبري احلجم و يتميز مبعدل منو مرتفع، و هامش ربح مشجع؛كون  املنافسة يف السوق عندما ي

 :حبث و تطوير السوق 

السوق �دف حتديد كافة النشاطات اهلادفة إىل دراسة و حتليل ) R&D( يتضمن البحث و التطوير      

املنتج و أثرها على اجتاهات الطلب، طبيعة املنافسة، باإلضافة إىل معرفة التغريات التكنولوجية السائدة يف سوق 

التغري يف حاجات و رغبات املستهلكني، حيث أن تكامل املعرفة بالسوق توفر قاعدة من املعلومات متكن اإلدارة 

  من اختيار اإلسرتاتيجية اليت حتقق امليزة التنافسية للشركة يف السوق املستهدف.

الرتوجيية على  اإلعالناتطراف اليت ستشاهد إن التسويق املستهدف هو املمارسة اليت يتم فيها حتديد األ      

و بعد حتديد اجلمهور املستهدف؛ ميكن بعد ذلك االنرتنت و كذلك الوسائط اإلعالنية اليت سيتم االستعانة �ا. 

اختيار كيفية الرتويج ملوقع املؤسسة، ومن جانب أخر ميكن تقسيم اجلمهور املستهدف بصورة أكرب من أجل 

  .1دةمحالت تسويقية حمد

  ثانيا: دراسة صالحية المنتج للتسويق االلكتروني.

بعد حتديد ما إذا كانت السلعة أو اخلدمة اليت يتم التعامل فيها تصـلح لبيعهـا مـن خـالل االنرتنـت أم ال مبثابـة      

  خطوة ثانية يف اختاذ قرار إنشاء موقع للتسوق االلكرتوين.

يف حالــة إذا كــان املنتــوج ميكــن احلصــول عليــه مــن األســواق التقليديــة جيــب علــى املؤسســة أن تقــدم خــدمات      

إضافية على املوقع متميزة ال توفرها األسواق التقليدية كتوصيل الطلبات إىل املنازل، كما قـد يشـكك املسـتهلك يف 

  ه للعالمة اجلارية اليت حيمل امسها خاصة إذا كانت جودة املنتوج الذي يقبل على شرائه من خالل الشيك ومطابقت

  

  .73د.عماد احلداد، التجارة االلكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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الشركة غري معروفة ويف هذه احلالة يتعني على مثل هذه الشركات تزويد املستهلكني مبعلومات إضافية حـول املنتـوج 

  .حبيث تزيد يف التعريف باملنتج والشركة املنتجة

يتبــني ممــا ســبق ذكــره أنــه يتعــني علــى أيــة شــركة قبــل أن تشــرع يف إنشـــاء موقــع التســـوق االلكــرتوين أن تضــع يف      

  احلسبان اإلجابة أوال على األسئلة التالية ما إذا كان املنتج أو السلعة اليت ستقدمها تصلح للتسوق االلكرتوين.

يف اآلونة األخرية حماولة عدداً من الباحثني حتديد تلك  من اجلوانب اليت حظيت ببعض االهتمامات البحثيةف

  املنتجات اليت يزداد احتماالت جناحها عند القيام بتسويقها الكرتونياً.

  :1مبعىن آخر اإلجابة على تساؤل كثرياً ما مت إثارته يف الدوائر البحثية أال وهو

وهل تزداد فرص النجاح لتسويق بعض  هل مجيع أنواع املنتجات /اخلدمات ميكن تسويقها الكرتونيًا ؟ - 

  املنتجات عن البعض اآلخر الكرتونياً ؟.

ولإلجابة على التساؤالت السابقة يرى بعض الباحثني أن املنتجات اليت يتم تسويقها على االنرتنت ترتاوح 

رتاوح مداها مداها ما بني سلع استهالكية إىل سلع معمرة وأيضًا فاخلدمات اليت يتم تسويقها على االنرتنت ي

  ما بني خدمات صحفية مباشرة إىل مدى واسع من خدمات األعمال االستثمارية .

لع حتتاج ومن أفضل الطرق لوضع املنتجات يف جمموعات على االنرتنت أن يتم فصلهم فيما إذا كانوا س

ا باستخدام فسلع البحث (السلع اليت حتتاج للبحث ) هي تلك السلع اليت ميكن تقييمه، للبحث أو اخلربة

املعلومات اخلارجية بينما سلع اخلربة تتمثل يف تلك السلع يتم تقييمها على النواحي الشخصية للفرد (خربات 

الفرد الشخصية ). فإذا كان املنتج من سلع البحث فإنه يكون من الناسب أو األفضل أن يتم تسويقه 

ملنتج من سلع اخلربة عندئٍذ جند أن تسويقه من الكرتونيًا من خالل االنرتنت,وعلى اجلانب اآلخر إذا كان ا

  خالل االنرتنت يكون غري مناسب أو مبعىن آخر تقل إمكانية تسويق هذا املنتج الكرتونياً.

  

  .233، ص 2008د.حممد عبد العظيم، أبو النجا، التسويق االلكرتوين، الدار اجلامعية، االسكندرية، -1
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  حيث قاموا باستخدام ثالثة أبعاد  1997 بيرتسون وآخرون سنةومن احملاوالت األوىل اليت قدمها

  :1خمتلفة لتصنيف املنتجات وتتمثل هذه األبعاد باآليت 

o يرى بيرتسون هنا بشكل عام أنه كلما كانت ظروف الشراء تقتض التسليم وكلما :  تكلفة وتكرار الشراء

استخدام االنرتنت لتسويق تلك النوعية من زادت مرات شراء املنتج وقّلت تكلفته كلما كان من الصعب 

  املنتجات.

o يالحظ هنا أنه باإلمكان استخدام االنرتنت بشكل فعال يف تسويق السلع واخلدمات غري  : القيمة املقدمة

املنظورة,حيث ميكن استخدام االنرتنت كوسيط يف البيع والتوزيع واالتصال ومن أمثلة تلك املنتجات 

  الربجميات.

o يرى بيرتسون أنه ميكن االستفادة من االنرتنت يف حالة املنتجات أو اخلدمات  املنتج/اخلدمة : درجة متايز

  ذات التمايز (برامج الوقاية من الفريوسات ).

 أن يقدما أمثلة فعلية ملنتجات وخدمات متاحة من خالل  1997 هذا وقد حاول سرتادروشو

  :2األسواق االلكرتونية. ومن هذه األمثلة 

o  ومن أمثلة الشركات اليت تستخدم التسويق االلكرتوين للزهور شركةالزهور : Calyx and Corolla. 

o صول على معلومات ويالحظ أن املتسوقني ملنتج السيارات الكرتونيًا لديهم خيارات أكثر مثل احل: السيارات

يقومون بالتسويق والشراء ونتيجة لذلك يالحظ أن هناك تزايد يف أعداد املستهلكني الذين . ذات قيمة أكثر

   للسيارات. االلكرتوين

يالحظ أن األسواق االلكرتونية حاليًا متكن املستهلكني من التسوق وشراء سيارة جديدة والتأمني عليها كما 

 واستالمها بدون

 املرور باخلطوات التقليدية لذلك.

o لشراء األلبومات املوسيقية اجلديدة  املوسيقى : جند أن املتسوقني هنا يقومون بإعطاء األوامر اخلاصة �م

 ساعة فقط . 24 واملوجودة على ديسكات أو على اسطوانات مدجمة ,ويتم استالم تلك املنتجات خالل

o موقع األمازونااللكرتونية الشهرية لعرض الكتب : من املواقع  الكتب (amazon.Com). 

 

 .233مرجع سبق ذكره، صد.حممد عبد العظيم، أبو النجا، التسويق االلكرتوين،  -1

 .233نفس املرجع السابق، ص  -2
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o حيث يالحظ أن تسويق ا�الت الكرتونيًا ميّكن من جتنب تكاليف الطباعة والنشر  ا�الت االلكرتونية :

 وختفيض املصاريف اإلضافية األمر الذي ميّكن يف النهاية من حتقيق األرباح.

o عدد املقاعد غري يالحظ أن شركات الطريان تستخدم مواقعها االلكرتونية على الويب لتقليل  :تذاكر الطريان

وجبانب املنافع اليت ميكن احلصول عليها جراء البيع االلكرتوين لتذاكر الطريان ,وبالتايل ختفيض . املباعة يومياً 

كاليف التوزيع وذلك من خالل البيع عدد املقاعد غري املباعة جند أن شركات الطريان ترغب يف القضاء على ت

 املباشر على االنرتنت بدًال من االعتماد على الوكاالت السياحية ووكالء السفر.

o  األسهم : يالحظ أن االنرتنت ميكن أن حيل حمل وظائف السمسار للعديد من األشخاص فعلى سبيل املثال

باشر للجمهور باستخدام املواقع جند أن العديد من الشركات الصغرية حتاول بيع أسهمها بشكل م

  .االلكرتونية

هذا ونالحظ يف الفرتات األخرية توجه بعض الشركات األجنبية مثل شركة كويست نت إىل السلع النادرة       

  .األقراص البيولوجية ) وتسويقها الكرتونياً وقد القت رواجاً كبرياً يف شىت أحناء العامل - ا�وهرات -(الساعات

د ابالتـــايل ينبغـــي أن يشـــتمل املوقـــع االلكـــرتوين اخلـــاص باملؤسســـة االقتصـــادية علـــى معلومـــات تـــرتبط باألبعـــو      

الفنيـــة اخلاصـــة بـــه و املـــواد الـــيت يتضـــمنها و كـــذلك املاديـــة للمنتـــوج و توافقـــه مـــع املنتجـــات األخـــرى و املواصـــفات 

ة باملنتجــات غــري امللموســة مثــل بــرامج وصــف كتــايب للمنــتج و خصائصــه. كمــا جيــب أن يشــمل املعلومــات املتعلقــ

الكمبيــوتر و مجيــع املتطلبــات مــن األدوات و املعــدات الالزمــة لتشــغيل بــرامج الكمبيــوتر هــذه و كــذلك مــا يتعلــق 

بتوافقها مع الربامج ونظم التشغيل األخرى و حجم ما يتم تنزيله مـن علـى االنرتنـت و مسـات اإلصـدارات اجلديـدة 

  . 1اخلاصة بالتحديث و التطويرو املتطلبات األساسية 

  ثالثا: دراسة استجابة العمالء للتسويق االلكتروني.

تؤكد الدراسات  و األحباث احلديثة أن سلوك العميل الشرائي قد تغري كثريا بفضل الثورة الرقمية اليت       

انعكست بظالهلا بقوة على فلسفة التسويق و آلياته،  وهناك سيناريوهات مطروحة عن كيف أن حياة الناس و 

باألقمار الصناعية و الشبكات األرضية شيئا  سلوكيا�م ستتغري عندما تصبح أجهزة احلاسوب و الشبكات املتصلة

  .2عاما يف كل منزل

 .63د.عماد احلداد، التجارة االلكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .58د.بشري عباس العالق، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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كيان اجتماعي يرتكز حول و انطالقا من هذا، فقد أتاحت املواقع اخلاصة بالتسويق االلكرتوين فرصة خللق       

املنتجات أو اخلدمات اليت يتم عرضها من خالهلا مما ميكن املؤسسة من تقييم اجتاهات و متطلبات السوق 

حيث تسمح الكثري من املواقع  مباشرة، و ميكنها من التعرف على رأي العمالء عن املنتجات و اخلدمات املقدمة.

، و عادة ما تتم قراءة هذه اآلراء ووجهات النظر من جانب مجاعة تج معنيملستخدميها بالتعبري عن آرائهم جتاه من

العمل املسؤولة  عن إدارة و تطوير املوقع قبل إتاحتها و عرضها على املوقع، وهذا األسلوب شائع يف املواقع 

  .1اخلاصة ببيع الكتب و املطوعات الصوتية

ن العمالء وراحتهم للشراء عرب االنرتنت، فإذا كان وهناك جانب آخر و املتمثل يف  مدى اطمئنا"         

العمالء ال يشعرون بالراحة واالطمئنان للشراء نظرا لعدم اعتيادهم على هذه الوسيلة اجلديدة وإلحساسهم بعدم 

الثقة فإن الشركات اليت تقدم هذه اخلدمات قد حتتاج إىل وقت طويل حتقق األرباح اليت تتوقعها بإنشاء هذه 

، باإلضافة إىل اجلهد الذي تبذله لتدريب العمالء على استخدام هذه الوسيلة اجلديدة يف الشراء ولكن املواقع

حينما تضع هذه الشركات يف احلسبان أن التسويق االلكرتوين ما يزال جديدا وأن العمالء سيلجؤون آجال أم 

الشركات عادة بتقدمي معلومات عاجال إىل هذه الوسيلة فقد يفقدها فرصا يف كسب عمالء جدد تبدأ معظم 

  مفصلة عن منتوجا�ا واإلجابة عن تساؤالت العمالء واستفسارا�م.

الساعة طوال أيام األسبوع يدعم مبيعا�ا، ويقصر  24إن توفري املعلومات الالزمة ملستهلكيها على مدى

العميل قبل اقتناء هذا املنتوج  دورة البيع ويشجع املستهلك على الشراء ومتثل هذه املعلومات اليت حيتاج إليها

  : 2"يف

  معلومات وصفية ختص املنتوج مثل السعر واللون،  - 

  طريقة التسليم وطرق الدفع اآلمنة، فرتة الضمان والدعم الفين. - 

النشر باستخدام الوسائط  إمكاناتكما يعد تعريف العمالء بكيفية استخدام املنتوج ومزاياه واستغالل    - 

 ية األبعاد حافزا إضافيا يشجعهم على شراء املنتوج.املتعددة والصور ثالث

  

 .65- 64د.عماد احلداد، التجارة االلكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .106-105، ص�2008اء شاهني، العوملة و التجارة االلكرتونية " رؤية إسالمية"،الطبعة األوىل، الفاروق احلديثة للطباعة و النشر، القاهرة،  -2
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  مستلزمات التسويق االلكرتوين. المطلب الثاني:

حىت �يئة املؤسسة االقتصادية البنية التحتية األساسية العتماد التسويق االلكرتوين ال بد هلا من توفر املستلزمات 

  الضرورية لذلك.

  .1أوال: نظام المعلومات

مي خدمات التجارة يعترب نظام املعلومات من أهم املستلزمات إذ ال ميكن ألي مؤسسة الشروع يف تقد      

االلكرتونية عرب موقعها على االنرتنت بشكل فعال إال إذا كانت متلك نظام معلومات مصمم بطريقة جيدة و 

  ميكن تعريف نظام املعلومات على أنه:

" جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم �ا جبمع و اسرتجاع و تشغيل و ختزين املعلومات لتدعيم اختاذ القرارات       

لتنسيق و الرقابة، و ميكن لنظم املعلومات أن تساعد املديرين و العاملني يف حتليل املشاكل و تطوير املنتجات و ا

  و البيئة احمليطة".

إن نظم املعلومات ممكن أن تكون مبينة على احلاسب اآليل أو يدوية حيث أن نظم املعلومات اليدوية      

وتكنولوجيا بسيطة، لكن النوع الذي يهمنا هنا هو نظم املعلومات تعتمد أساسا على استخدام القلم والورق 

املبينة على استعمال احلواسب اآللية، حيث تعتمد هذه األخرية على استعمال احلاسوب اآليل سواء بالنسبة 

  وذلك لتوزيع وتشغيل املعلومات. software أو الربامج hardware للناحية اآللية

لرغم من أن نظم املعلومات املبينة على احلاسب اآليل تستعمل تكنولوجيا احلاسب وجيب املالحظة أنه با     

فهناك فرق واضح، يف برامج احلاسب اآليل تعترب األساس الفين واألدوات الالزمة لنظم املعلومات احلديثة فربامج 

رفة كيفية تشغيل احلاسب اآليل تعترب جمموعة من تعليمات التشغيل اليت توجه وتراقب تشغيل احلاسب ومع

احلاسب اآليل والتعرف على كيفية استخدام برامج احلاسب املتاحة تعترب نقطة هامة يف تقدمي حلول للمشاكل 

  التنظيمية اليت تواجه املنظمة.

  

 .�145اء شاهني، نفس املرجع السابق، ص  -1
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 :متر عملية إعداد نظام املعلومات داخل املؤسسة بأربع مراحل أساسية  

o  ميكن تصميم نظم املعلومات إىل مرحلتني: األوىل هي التصميم املنطقي أو املفامهي حيث  :التصميممرحلة

يتم حتديد مكونات النظام والعالقات اليت تربط تلك املكونات وكيفية ظهور النظام للمستخدم النهائي، أما 

إىل تصميم فين للنظام يتضمن  املرحلة الثانية فهي التصميم املادي حيث تتم ترمجة نواتج املرحلة األوىل

حمددات للربامج واحلاسبات ومكونا�ا واالتصال عن بعد وسرية وأمن النظام وجيب أ حيتوي أي تصميم على 

 املكونات التالية:

 املدخالت: وهي البيانات اليت يتم تغذية نظام املعلومات مبهل لكي يتم تشغيلها. - 

 .دخالت إىل خمرجاتاملالعمليات: وهي حتويل   - 

 املخرجات: وهي متثل نواتج النظام واليت قد تكون يف شكل تقارير وملفات وسائط.  - 

 قواعد البيانات: وهي الوسائل املتقدمة يف ختزين البيانات واملعلومات داخل النظام.  - 

 النظام. يتيحهااإلجراءات: وهي األنشطة اليت النظم مستخدمة املعلومات اليت  - 

  هو مطلوب منها. راءات للتأكد من أن نظم املعلومات تؤدي ماالرقابة: وهي العمليات واإلج - 

o  الربجمة: يف هذه املرحلة يتم حتديد الربامج اليت سوف حتقق التصميم الذي مت التوصل إليه مث يقوم املربجمون

  بكتابة الربامج أي حتويل التصميم إىل الربامج وبصفة عامة فإن الربجمة تتضمن ما يلي:

 وعمل الربنامج.وصف خمتصر لوظيفة  - 

 لغة الربجمة املستخدمة.  - 

 توصيف املدخالت واملخرجات.  - 

 جدولة العمليات. - 

 وصف العمليات بالتفصيل.  - 

  احلدود والقيود.  - 

o لرتكيب: ميثل الرتكيب اخلطوة األخرية يف دورة حياة تطوير نظام املعلومات حيث يتم وضع النظام موضع ا

دمي إىل النظام اجلديد ، والغرض من اختبار النظام هو التأكد من أن التطبيق واختباره والتحول من النظام الق

  نواتج النظام هي النواتج الصحيحة واملطلوبة، ويتضمن االختبار األنشطة الثالثة التالية:

اختـبار أجزاء النظـام: وذلك باختبار كل برنامج داخـل النظام بصـورة منفصلة للتأكد من خلوه من  - 

 األخطاء.
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النظام: حيث يتم اختبار الوظائف اليت يؤديها النظام والتأكد من أجزاء النظام تعمل مع اختبار   - 

 بعضها البعض كما هو خمطط له.

اختبار القول: وهي اخلطوة األخرية يف االختبارات، حيث يتم التصريح بالتحول إىل النظام اجلديد   - 

  حيث يقوم املستخدمون بتقييم النظام ومراجعة اإلدارة له.

o  املراجعة الالحقة: تتضمن هذه املرحلة استمرار عمل النظام بعد تنفيذه ويتحقق أعلى معدل أراد له وتنخفض

  تكلفته وحتديد ما إذا كان النظام يقبل األهداف اليت تصمم من اجلها وتتم املراجعة عل النحو التايل:

 مقارنة األداء الفعلي باألداء الوارد يف مقرتح النظام. - 

 تكاليف الفعلية بالتكاليف املقدرة.مقارنة ال  - 

 مراجعة التشغيل وإجراءات األمن والرقابة.  - 

  إحصائيات التشغيل مثل معدالت األخطاء ودرجة تكرارها. - 

بعد أن يتم تركيب نظام املعلومات يف املؤسسة والتأكد من أنه يعمل بطريقة صحيحة عليها أن تغذيه باملعلومات 

  تقوم �ا لكي يتم فيما بعد ربطه بقاعدة بيانات املوقع.املفصلة حول كل األنشطة اليت 

  .1ثانيا: نظام اإلمداد

يعترب اإلمداد عصب التسويق االلكرتوين الذي يعمل ضمن العناصر األخرى على احملاظة على مزايا األعمال عرب 

االنرتنت من توفري للوقت و ختفيض للتكاليف و تعزيز للفعالية فيعمل نظام اإلمداد على توصيل املنتجات إىل 

ت املناسب و بأقل تكلفة، فاإلمداد عبارة عن سلسلة املواقع املناسبة حبسب احلاجة و بالكميات املطلوبة يف الوق

السلع من األنشطة املرتابطة تبدأ مبعاجلة للطلبيات و تنتهي مبعاجلة الشكاوى، كما ختتلف عبارة اإلمداد حسب 

من حيث التسليم فهناك تسليم مباشر فيما خيص السلع غري املادية و اخلدمات عن طريق اإلنزال أو بطريقة غري 

عن طريق نقاط البيع املوازية عرب خمتلف املناطق، كما جيب أن يكون مزودا مبعلومات ختص اجلانب  مباشرة

 الضرييب، سعر الصرف....اخل. وتكمن أهم األنشطة على مستوى اإلمداد فيما يلي:

 استقبال الطلبيات؛ - 

 معاجلة الطلبيات، - 

 
 .45- 41، ص 2000القاهرة، د.حممد أمحد أبو قاسم، التسويق عرب االنرتنت، دار األمني،  -1
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 متابعة و حتديث املخزونات؛ - 

 حتديد الوثائق اإلدارية اليت ختص التسليم ( الفاتورة، وصل االستالم). - 

  حىت تتحقق مكانة و فعلية نظام اإلمداد جيب على املؤسسة الربط اجليد بني املوقع و نظام اإلمداد و

الرئيسي و االحتفاظ  املنتج، إضافة إىل تقدمي سلع بديلة عند نفاذ إمتام كل العمليات على أحسن وجه

  مبعلومات عن الزبائن.

 .1ثالثا: نظام الدفع اآلمن

كانت من الزبون إىل التاجر أو من التاجر   سواءتعترب عملية حتويل النقود يف صلب أي معاملة للتسويق االلكرتوين 

إىل املؤسسة املالية، الدفع هو املرحلة األخرية يف عملية التسوق فال ميكن خسارة صفقة جتارية بعد أن عاين الزبون 

  مواصفات املعروضات و قار�ا بالسلع املنافسة مث واصل إىل مرحلة الدفع ألي سبب من األسباب.

 شيءالدفع إىل أقصى حد ممكن بإعطاء بدائل الدفع املمكنة إلمتام عملية التسوق إن تسهيل عملية       

ضروري فحضر أداة واحدة للدفع جيعل موقعك عاجزا نسبيا عن تلبية حاجات الزبائن. أما فيما خيص أمن 

فئات  املعلومات فيجب أن يكون موقعك قادرا على بناء مستوى من ثقة العمالء، و ميكن تقسيم العمالء إىل

املؤسسة أنظمة أمنية فعالة يعطيها ميزة عن باقي املؤسسات من حيث سرية حسب أمهية العميل، كما أن اعتماد 

لديها وفقا للتطورات على املعلومات املقدمة من طرف الزبائن كما تعمل املؤسسة على تطوير أنظمة الدفع 

تعمل على إنشاء عقود مع بنوك العمالء من أجل  مستوى املؤسسات املالية ( من وسائل للدفع وغري ذلك) كما 

اإلطالع على صحة املعلومات اخلاصة بالعميل حبيث يكون مرتبطا مباشرة مع قاعدة بيانات بنك العميل هذا ما 

يسهل من عملية التأكد من رقم احلساب البنكي للعميل، و من توفر الرصيد الكايف إلجراء عملية الدفع يف 

   ها و يعطي هذه العملية االلكرتونية سرية و شفافة أكرب.اآلجال املتفق علي

  رابعا: المستلزمات البشرية.

كل الوسائل املادية و التقنية لكي تشرع املؤسسة يف تطبيق التسويق االلكرتوين و بعد أن تكون قد جهزت        

  جديدة مل تكن ل وظائف لذلك جيب عليها توفري قاعدة بشرية مؤهلة لبدأ العمل بصفة فعلية و ذلك بإدخا

  .46- 42مرجع سبق ذكره، ص د.حممد أمحد أبو قاسم، التسويق عرب االنرتنت، -1
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  :1يموجودة من قبل و ميكن تلخيصها فيما يل

 :استشاريو و خرباء االنرتنت      

إعداد إسرتاتيجية التسويق عرب االنرتنت، عرض جيد ملنتجات املؤسسة عرب املوقع، االتصال مبوزع خدمة       

األنرتنت...ليست أمور سهلة لذا ال بد من توافر كفاءات مناسبة و نادرة ال ميكن إجيادها إال عند الوصول إىل 

ف يقومون بإعطاء النصائح و التوجيهات إىل خرباء و استشاري االنرتنت، حيث أ�م إضافة إىل ما تقدم من وظائ

  مسئويل املؤسسة فيما خيص اجلانب التقين من عملية �يئة البنية التحتية للتسويق االلكرتوين.

 :رئيس املشروع 

كون عادة من: الرسامني؛ اخلطاطني؛ و هو الشخص الذي يقوم باإلشراف على فريق العمل و الذي يت      

املوسيقيني؛ مهندسي الشبكات...و جيب أن يكون هذا الشخص قادرا على فهم متطلبات الزبائن و  املربجميني و 

كذا القيود الداخلية من أجل احلصول على احلصول على احللول املناسبة اليت تعرتض فريق العمل باملشروع و 

املؤسسة و ال ميكن ألي طرف ميكنه االستعانة يف أداء عملية يف االنرتنت عن طريق إنشاء موقع انرتنت خاص ب

هذا املوقع جند: رزنامة  خارجي الدخول إليه إال حبصوله على كلمة السر و هذا ما يدعى االكسرتانت أو يف

  املشروع، برنامج األحداث و املعلومة املطلوبة، روابط لالتصال بنقاط العمل...

 :مشرف الويب 

لشكلية و من حيث احملتوى، حيث ميكن اعتباره الوسيط بني و هو الذي يعطي احلياة للموقع من الناحية ا      

من جهة أخرى و ذلك إلجراء التعديالت الالزمة تلبية لطلبات و فريق التصميم من جهة و بني زوار املوقع 

( اقرتاحات الزبائن وزوار املوقع بشكل عام، حيث يكفي أن تكون لديهم معارف ببعض لغات الربجمة مثل

HTML(  املعارف يف شبكات املعلومات و إدارة املوزعات.مع بعض  

 :حمرك النقاش 

من أجل إدارة النقاش بني خمتلف عناصر فريق العمل جيب توفرهم على مساحة للنقاش يف شبكتهم       

  الداخلية أو أنرتنت املؤسسة و للقيام �ذه املهمة جيب أن ميتلك الشخص الذي توكل إليه خربة متوسطة يف 

1- www.Ecommerce.com  
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استعمال أدوات اإلعالم اآليل من أجل إضافة مواضيع جديدة للنقاش عند احلاجة إرسال الرسائل و امللفات 

  ، مراقبة جودة و استمرار االتصال بني األطراف.املرفقة

 :مرتصد االنرتنت 

ميتلكون مصدرا ملعلومات هو الذي يبحث عن املعلومات حول املنافسني و التكنولوجيا اجلديدة، املرتصدون       

غري حمدود و هو االنرتنت قادرا على استعمال أدوات البحث عرب االنرتنت و الشبكة املعلوماتية و ذلك من 

  خالل حمركات البحث، جمموعة األخبار و التحاور و هناك ثالثة أنواع من الرتصد:

o الرتصد التنافسي: ما تفعل املؤسسات املنافسة على االنرتنت؛ 

o خمتلف االخرتاعات التكنولوجية؛ إلطالع علىالرتصد التكنولوجي: و ذلك ل 

o اجلديدة للزبائن و التغري يف أذواق املستهلكني. الرتصد االجتماعي: و ذلك باإلطالع على امليول  

  أمهية التسويق االلكرتوين بالنسبة للمنظمات و على املستوى القومي. المطلب الثالث:

التسويق االلكرتوين تكمن يف الفرص اليت يتيحها من خالل استخدامه للتقنيات الرقمية عرب إن  أمهية       

حيث أصبحت  جعلت منه الوسيلة الفعالة للتميز،  اكسبته مميزات وخصائص هاالشبكة العنكبوتية، اليت بدور 

النشاط... رار و زيادة املنظمات مبختلف أحجامها و أنواعها تتسارع العتماده وهذا لتحقيق أهدافها من استم

  وبالتايل يساهم يف تدعيم االقتصاد الوطين.

  .1أوال: أهمية التسويق االلكتروني بالنسبة للمنظمات

ييسر التسويق االلكرتوين عملية إجياد األسواق اجلديدة، و يساعد على سرعة االستجابة ملتطلبات هذه      

املنظمات كل املعلومات املطلوبة عن طلبات األسواق  األسواق، حيث يوفر أمام القائمني على إدارة هذه

وصفقات األعمال و األسعار. كما يؤثر على أداء املنظمات و ذلك من خالل التأثري على كل الوظائف و 

 األنشطة اليت متارسها تلك املنظمات.
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و ليس هذا فحسب بل يعمل التسويق االلكرتوين على حتسني جودة أداء العمل باملنظمات عن طريق      

سم بالكفاءة و الفعالية و السرعة، و باإلضافة إىل ذلك فإنه يساهم يف استخدام أساليب إلكرتونية جديدة تت

ف شحن أو إعالن أو كانت توفري معلومات التصميم و التصنيع، فضال عن ختفيض التكاليف سواء كانت تكالي

  تكاليف إدارية.

كما يعترب التسويق االلكرتوين مدخال معاصرا لتطوير و حتديث املنظمات و مواجهة و القضاء على كل       

مشكالت السوق التقليدية لديها، حيث تقدم للزبائن خدمات عرب شبكة االنرتنت بوسائل غاية يف السهولة و 

الذي يساهم مسامهة فعالة يف القضاء على كل املشكالت و العقبات و ضمان االنضباط و الكفاءة، األمر 

  حتقيق العدالة و الدقة و الشفافية عند تنفيذ األعمال و املعامالت املختلفة. 

و بصفة عامة فإنه ميكن حتديد أمهية التسويق االلكرتوين من خالل العديد من الفرص و املزايا اليت يوفرها      

  هلذه املنظمة و املتمثلة فيما يلي:

o  اخنفاض تكاليف اإلنتاج وزيادة رحبية املنظمة: من خالل ختفيض التكاليف اخلاصة بإنشاء و جتهيز و تشغيل

و هذا بدوره يؤدي إىل ختفيض أسعار بيع اءات اإلدارية و عمليات التبادل التجاري، املتاجر و كل من اإلجر 

  املنتجات إىل العمالء و املستهلكني مما يؤدي إىل زيادة مبيعات املنظمة و بالتايل زيادة رحبيتها.

o  على املستوى اتساع نطاق األسواق اليت تتعامل فيها املنظمة: ميكن املنظمة من إجياد أسواق جديدة سواء

احمللي أو العاملي وذلك نتيجة إزالة احلواجز و القيود اجلغرافية من خالل التغطية الكبرية لشبكة االتصاالت 

يوفر العمل وفق هذا األسلوب توجيه اإلنتاج وفقا الحتياجات و رغبات العمالء و املستهلكني: اإللكرتونية.

املستهلكني، األمر الذي يزيد من مبيعا�ا و يدر عليها احتياجات و رغبات العمالء و معلومات دقيقة عن 

  األرباح الوفرية.

o  حتسني جودة املنتجات و زيادة درجة تنافسية املنظمة:  ميكن املنظمة على إرضاء العمالء و السعي حنو

توى خدمات ما و احتياجا�م من خالل حتسني جودة هذه املنتجات، فضال عن حتسني مس إشباع رغبا�م

 و ما بعد البيع، مما يؤدي إىل حتسني درجة التنافسية هلذه املنظمة.قبل 

o  تاليف خماطر التعامل الورقي: ميكن باستخدام احلاسب ختزين املعلومات و مراقبة اإلنتاج و أعمال املخازن و

 توفري السجالت و الدفاتر.
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  .1ثانيا: أهمية التسويق االلكتروني على المستوى القومي

  التسويق االلكرتوين على املستوى القومي مبا يوفره من فرص على هذا املستوى و املتمثلة فيما يلي:تتضح أمهية 

o  :يساعد التسويق االلكرتوين على حتسني اخلدمات احلكومية و حتسني مستوى أداء املنظمات احلكومية

و يزيل الشكوك و املعوقات تبسيط إجراءا�ا مما ييسر و يسهل األعمال و املعامالت اليت تقدمها للمواطنني 

 املتعلقة �ا، و حيقق التواصل بني املنظمة احلكومية و هؤالء املواطنني. 

باإلضافة إىل التوجه حنو احلكومة االلكرتونية وذلك مبا يكفل أداء اخلدمات احلكومية يف أقل وحدة زمن و 

 بأعلى درجة من درجات األداء.

o و ذلك بإنشاء صناعات حملية تعمل يف جماالت التكنولوجية املتقدمة:  االستفادة من الفرص املتاحة يف أسواق

تكنولوجيا املعلومات تستطيع إعداد و تكوين الكوادر املتخصصة يف ذلك و اليت تكون قادرة على مواجهة 

 املنافسة يف األسواق العاملية.

o حل الكثري من املشاكل اليت زيادة الصادرات و تدعيم االقتصاد القومي: يساهم هذا النوع من التسويق يف 

تعرتض حركة الصادرات يف الدولة.  و خاصة ما يوفره من إمكانية الوصول بيسر و سهولة إىل األسواق 

االسواق و االستجابة السريعة ملتطلبات التغري يف رغبات و أذواق املستهلكني و اخلارجية و القدرة على حتليل 

 لصفقات.العمالء، فضال عن سرعة عقد و إ�اء ا

o  تدعيم جانب الواردات يف الدولة: يرتتب على تطبيق التسويق االلكرتوين يف الدولة حتقيق الشفافية اليت من

شأ�ا مساعدة وحدات  األعمال يف هذه الدولة على القيام بإجراء األعمال و املعامالت بطريقة أسهل و 

ارجية بأسعار معقولة بعيدا عن الوسطاء، كما على املنتجات من األسواق اخلأسرع، مما يدعم عملية احلصول 

  أنه مينع االحتكار و يقطع الطريق على من يسعون إىل ذلك.

o  زيادة قدرة املشروعات الصغرية و املتوسطة احلجم على املشاركة يف حركة التجارة العاملية: ميكن هذا التسويق

املشروعات الصغرية و املتوسطة من اخرتاق األسواق العاملية من خالل مزايا الوفر يف الوقت و املكان الالزمني 

 تكاليف عمليات التسويق و الدعاية و اإلعالن األمر ألداء األعمال  و املعامالت التجارية، ومزايا اخلفض يف

 بالتايل تدعيم االقتصاد الوطين.الذي يؤدي إىل زيادة نشاطها و 
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o احلر، حيث ميكنهم من إنشاء ين لألفراد فرص العمل فرص جديدة للعمل احلر: يسهل التسويق االلكرتو  إجياد

و تشغيل مشروعات صغرية أو متوسطة احلجم عن طريق االتصال باألسواق الدولية بأقل تكلفة استثمارية 

 ممكنة. و بالتايل امتصاص جزء كبري من البطالة يف ا�تمع.

 اخلدمات املصرفية االلكرتونية. المبحث الثاني:

باعتبار قطاع اخلدمات من أهم القطاعات االقتصادية، وذلك نتيجة لزيادة الوعي لدى األفراد واتساع الرقعة       

اجلغرافية اليت ينتشر عليها هؤالء األفراد، األمر الذي دفع املؤسسات اخلدمية إىل دراسة حاجات و رغبات األفراد 

  ويع اخلدمات بكفاءة و فعالية.وبالتايل تطبيق التسويق االلكرتوين لتقدمي و تن

نتيجة  املتطورة؛و تعد اخلدمات املصرفية من بني أهم اخلدمات اليت تبنت استخدام التقنيات التكنولوجية       

و تعرف اخلدمة املصرفية على أ�ا:" الزدياد حدة املنافسة بني البنوك التجارية من جهة و املؤسسات األخرى 

تعامل �ا يف أسواق معينة �دف إىل تلبية حاجات و رغبات املستفيدين و تقدم هلم منتجات غري ملموسة يتم ال

  .1ة كالقروض، الودائع، الشيكات...املنفع

باإلضافة إىل التغريات السريعة يف املؤشرات االقتصادية و االجتماعية اليت حتكم نشاط هذه املؤسسات، و       

مواكبة هذه التغريات للمحافظة على مركزها حيث أن التسويق املصريف  اليت بدورها أوجبت على البنوك العمل على

"يعرب عن تلك الوظيفة الرئيسية للبنك و املؤسسة املصرفية املسؤولة عن دراسة كل من التسويق املصريف و العميل 

غبات املستهدف و تعمل على تكييف املؤسسة املصرفية معها ومبا يعمل على إشباع هذه االحتياجات و الر 

  .2بدرجة أكرب من درجة االشباع اليت حيققها املنافسني"

  العمل املصريف االلكرتوين. المطلب األول:

تشهد الصناعة املصرفية ثورة يف العمل املصريف تتمثل باالنتقال من املصارف التقليدية إىل املصارف      

االفرتاضية اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و اليت تتيح للمصارف أن تقدم منتجا�ا بغض 

 النظر عن موقعها اجلغرايف. 

 .327، ص 2006اخلدمات، منشورات جامعة دمشق، دمشق، حممد ناصر، غيات ترمجان، تسويق  -1
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وبالرغم من استخدام املصارف التكنولوجيا يف تقدمي منتجا�ا عرب الوسائل االلكرتونية مثل الصراف اآليل و        

استخدام االنرتنت كقناة توزيعية للخدمات يشكل ثورة حقيقية يف الصناعات املصرفية املعامالت عرب اهلاتف، فإن 

  لساعة.حبيث أصبح التعامل مع البنوك سهال و سريعا و على مدار ا

  أوال: مراحل التحول إلى العمل المصرفي االلكتروني.

شهد العمل املصريف تطورات سريعة يف ظل تزايد و تنامي األنشطة االقتصادية اليت حتتاج إىل متويالت من       

طرف البنوك من خالل سعي هذه البنوك إىل إدراج وسائل و معدات تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف تقدمي 

دما�ا بالشكل الذي يسمح هلا كسب عدد كبري من الزبائن، و تضم مراحل التحول إىل العمل املصريف خ

  :1االلكرتوين مايلي

 :مرحلة التخطيط 

o  مرحلة تشخيص املشكالت احلالية: وصف الوضع احلايل وصفا دقيقا؛ حتديد املشكالت و املميزات الناجتة

 التحول اإللكرتوين يف معاجلة املشكالت و حتقيق مزايا جديدة.عن الوضع احلايل؛ حتديد مدى مسامهة 

o  حتديد عملية التحول و أهداف التطوير: جدوى التحول إىل العمل اإللكرتوين؛ عملية التحول اليت تتم و

فتظهر من خالل املزايا حتدد من خالل مستوى التكنولوجيا و جماالت التطبيق و توقيت التطبيق؛ أما النتائج 

يكتسبها العمل املصريف االلكرتوين بعد إدراج تقنيات تكنولوجيا املعلومات و االتصال منها السرعة و اليت 

 الدقة و قلة التكاليف و  االنعكاس على العائد و الرحبية.

o .تقدير و حتديد إمكانيات التطوير: اإلمكانيات املادية املطلوبة؛ القوة البشرية 

o أو فجائي؛ من الداخل أو من اخلارج. إسرتاتيجية التطوير: إما تدرجييا 

o .إعداد خطة و برامج التطوير: اخلطة العامة؛ الربامج التفصيلية 

 تنظيم أنشطة التطوير: وتضم 

حتديد األنشطة التطويرية؛ جتميع أوجه النشاط؛ حتديد االختصاصات و السلطات و الصالحيات التعديل و 

 التطوير التنظيمي املستدام.
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 :توجيه و قيادة التغيري و التطوير 

اإلعداد و التحضري للتنفيذ؛ التوجيه بالتغري و أمهيته؛ التدريب و التأهيل؛ التحفيز و التنشيط؛ قيادة التغيري و 

  مستقبال؛ اإلشراف و الرقابة و اإلرشاد. مواجهة التحديات حاضرا و

  و تقييم التطوير: متابعة 

حصر املشكالت الناجتة عن برامج التطوير؛ حتليل و حتديد أسباب املشكالت الناشئة؛ قياس مدى حتقق 

  األهداف املرسومة؛ إدخال تعديالت على اخلطة تبعا للمستجدات.

من خالل ما تقدم جند أن هناك فرص هامة وواسعة لتقدمي خدمات مصرفية و مالية جديدة، إذ أن تقدمي        

املصارف خلدما�ا بالركائز اإللكرتونية يتيح للعمالء اليوم السحب من أرصدة حسابا�م املصرفية أو حتويل مبالغ 

هذا و من خالل األعمال املصرفية التقليدية. معينة أو حتديث املعلومات اخلاصة باحلسابات  و اليت جتري عادة 

تأمل البنوك التقليدية يف املستقبل القريب إىل تعزيز خدما�ا املصرفية عرب االنرتنت مع إدخال خدمات جديدة 

  متكنها من تسهيل عمليات الصريفة اإللكرتونية  و جتعلها أكثر مالءمة للعمالء.

  ثانيا: مفهوم العمل المصرفي االلكتروني.

يندرج العمل املصريف عرب االنرتنت حتت ما يسمى بالتجارة االلكرتونية و اليت تعرف على أ�ا " جممل       

اخلدمات التجارية اليت تتعامل معها ا�موعات ( املؤسسات و الشبكات و األفراد املعتمدة على املعاجلة 

حيث يتضمن التعريف تأثريات التبادل االلكرتوين للمعلومات التجارية على املؤسسات و  االلكرتونية للبيانات".

اوض التجاري و العقود العمليات اليت حتكم الفعاليات التجارية. ويشمل أمورا أخرى كذلك كإدارة املنظمة و التف

  .1و اإلطار التنظيمي و التشريعي، وكذلك املستويات املالية و الضرائب

بني  االتصاليعرف العمل املصريف عرب االنرتنت بأنه العمل املصريف الذي تكون فيه االنرتنت وسيلة  و      

و احلصول من اخلدمات  االستفادةاملصرف و العميل، و مبساعدة نظم أخرى يصبح عميل املصرف قادرا على 

  ) موجود PC( كمبيوتر شخصي  على املنتجات املصرفية املختلفة اليت يقدمها املصرف من خالل استخدام جهاز

 

1- www.jps-dir-com/forum-post.asp? TID=253   18:05      2013/11/08. 
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أو من خالل استخدام أي مضيف آخر، و كل ذلك عن بعد و بدون احلاجة  )Host(لديه يسمى باملضيف 

  .1لالتصال املباشر بكادر املصرف البشري

يقدمها املصرف لعمالئه عرب االنرتنت على كافة اخلدمات و املنتجات و تشتمل اخلدمات و املنتجات اليت       

املقدمة هلم عرب الوسائل التقليدية، و من املمكن أن يقوم املصرف بتقدمي خدمة توصيل االنرتنت لعمالئه، و 

  يكون بذلك مبثابة املوصل خلدمة االنرتنت.

يت يتم عقدها أو تنفيذها أو الرتويج هلا بواسطة و يعرف على أنه " يضم كل العمليات أو النشاطات ال      

الوسائل اإللكرتونية أو الضوئية ( مثل اهلاتف، احلاسوب الصراف اآليل، التلفزيون الرقمي و غريها) و ذلك من 

قبل املصارف أو املؤسسات املالية. و كذلك العمليات اليت جيريها مصدروا بطاقات اإليفاء أو الدفع أو االئتمان 

كرتوين على أنواعها كلها و أيضا املؤسسات اليت تتعاط التحاويل النقدية إلكرتونيا و مواقع العرض و الشراء و اإلل

  "2البيع....

و بالتايل فإن االنرتنت ساعدت املصارف على كسر احلواجز اجلغرافية و السياسية و التوسع يف تقدمي       

األسواق فإن االنرتنت تعطي املصارف بعدا جديدا وفرصة لتغيري خدما�ا و منتجا�ا، و مع التطور الذي تشهده 

  منط اخلدمات و املنتجات املصرفية املقدمة للعمالء مستقبال.

  ثالثا: مستلزمات العمل المصرفي االلكتروني.

إن على املصرف الذي يسعى إىل ولوج عامل املصارف اإللكرتونية أن ينطلق من إسرتاتيجية قانونية حلماية       

العمالء، ما يستلزم �يئة كادر قانوين ملم بطبيعة املخاطر املتوقعة و مستعد ملواجهتها، لذا فمن تقدمي اخلدمات و 

  :3علومات عرب االنرتنت يستلزم ما يليامل

o  نظام إثبات قانوين يكرس حجية مستخرجات كل من احلاسوب و الربيد اإللكرتوين و العقود و اعتماد

 التواقيع اإللكرتونية كأدلة مقبولة يف النزاعات القضائية؛

 

1- www.F-law.net/.../1798        18:15  2013/11/08.    

 .92أمحد سفر، مرجع سابق، ص  -2
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o  تنظيم أسواق التقنيات و خدما�ا على أساس معايري اجلودة و حجية نظام املعلومات و أمنها و أصول

 السلوكيات املهنية يف حقل خدمات االنرتنت و اخلدمات على اخلط؛

o  جترمي األفعال اليت تستهدف املعلومات و البيانات املخزنة و املعاجلة و املنقولة يف نظم الكمبيوتر و عرب

الشبكات بدءا من الدخول غري املشروع إليها مرورا بالغش يف املعلومات و انتهاء بالتجسس و تدمري 

 املعطيات؛

o  و توفري محاية قانونية كافية للمعلومات و البيانات اخلاصة من شأ�ا ضبط عملية مجعها و معاجلتها و تداوهلا

 نقلها داخليا و خارجيا؛

o ساس مراعاة املستجدات يف أنظمة الدفع النقدي و نقل األموال بالطرق عصرنة التشريعات التجارية على أ

 اإللكرتونية و أوراق الدفع و نقل التكنولوجيا؛

o تطوير تشريعات اخلدمات احليوية يف ميدان االتصاالت يف ضوء االتفاقات و القواعد الدولية اجلديدة؛ 

o  نازعات و قواعد التحكيم الدولية.قواعد فحص املتطوير األنظمة القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي مبوازاة  

  اخلدمة املصرفية عرب االنرتنت. تسويق :المطلب الثاني

يهدف تسويق اخلدمة املصرفية عرب االنرتنت إىل خلق االبتكار و التجديد من خالل التقرب من الزبون و       

خدمات ذات جودة عالية و توسيع قاعدة معرفة حاجاته و رغباته و االستجابة الفورية هلا و ذلك بتقدمي 

ويوفر تسويق  و األهم خلق التفاعل مع الزبائن. اخلدمات املصرفية و تطوير أسلوب األداء  بطريقة أسهل و أسرع

                                                                 اخلدمة املصرفية عرب االنرتنت للمؤسسة إمكانية الصمود يف

وجه املصارف املنافسة و هذا ملا يتيحه من فرصة احلفاظ على حصتها السوقية و حماولة توسيعها وزيادة فروعها،  

  كما ميكنها من معرفة البيئة التسويقية.
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  أوال: العوامل المؤثرة في تسويق الخدمة المصرفية عبر االنترنت.

  :1أمهها ما يلي

o  التغري يف سلوك الزبائن: إن أكثر الظواهر اخلاصة بالتغيري يف سلوك الزبائن تلك اليت تتطلب اكتساب املعرفة

 يف كيفية استخدام اآللة و التعامل مع األجهزة احلديثة و البطاقات املصرفية، عند طلب كمية من النقود و

ه حنو الزبائن و تعليمهم كيفية استخدام هذه التقنيات و التعامل مع إيداعها أو حتويلها، مما يعين ضرورة التوج 

 آليا�ا.

o  املنافسة: هي مسة ظاهرة يف القطاع املصريف نتيجة ملرونة التعامل فيه و السرعة يف التغيري و التنويع و اختاذ

افسة يعترب من وقد أظهرت الدراسات بأن عامل املن املواقف أمام أية ظاهرة تصدر من املصارف األخرى.

أقوى العوامل اليت تدفع املصارف الستخدام االنرتنت كوسيلة اتصال تقدم من خالهلا اخلدمات و املنتجات 

  املصرفية لعمالئها و حتافظ عليهم و تستقطب عمالء جدد.

o ساهم اإلبداع التكنولوجي: هذه الناحية هلا تأثري واضح يف سوق اخلدمات املصرفية، فاستخدام التكنولوجيا ي

 يف توسيع املوارد و قدرة املصارف على املنافسة يف هذه الصناعة املقبلة و املفتخرة للمنتجات اجلديدة.

o  عالقات الزبون و اجلودة: املهمة الرئيسية للتسويق تكمن يف جذب الزبون و استمرارية تعزيز العالقة معه و

جانب جودة اخلدمة يف مقدمة األمور املطلوبة، حتصيل الرضا الكلي له عن اخلدمات املصرفية، فالزبون يضع 

فاإليداع و السحب و التحويل كلها ترتبط بعنصر اجلودة من حيث السرعة و الدقة و الكفاءة يف العمل؛ و 

 االنرتنت يوفر له ذلك.

o ء تعميق الوالء: حترص املصارف دائما على توطيد و تعميق العالقة بينها و بني العمالء خللق نوع من الوال

للمصرف، و مبا أن االنرتنت تعمل على زيادة فرص اتصال العميل مبصرفه و احلصول على خدماته و 

منتجاته ضمن دائرة مكان و زمان أوسع، فإن ذلك يعمل على توطيد العالقة بينهما و خلق نوع جديد من 

 الوالء.

  

 .15- 14مرجع سبق ذكره، ص ط.شريوف فضيلة، أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية،  -1
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  ثانيا: اتجاهات التعامل مع البنوك على االنترنت.

إن تقدمي اخلدمات املصرفية عرب شبكة االنرتنت أصبح أمرا ضروريا و مهم جدا، من جهة نظر عمالء       

فة عالية تلك السوق املصرفية أفرادا أو منظمات، حبيث يأيت يف مقدم تلك اخلدمات اليت يتم التعامل فيها بكثا

  :1املتعلقة مبا يلي

o االستفسار عن رصيد احلساب؛ 

o احلصول على كشف حساب تفصيلي باملعامالت؛ 

o حتويل مبالغ بني حسابات الشركة أو إىل حسابات أخرى داخل حدود البالد أو خارجها؛ 

o احلصول على املعلومات عن اخلدمات اليت يقدمها البنك؛ 

o  االنرتنت؛إسرتاتيجية التسويق عرب 

o احلصول على معلومات عن الودائع و أسعار الفائدة على القروض و أسعار صرف العمالت؛ 

o طلب دفرت شيكات؛ 

o إصدار أوامر دفع ثابتة؛ 

o طلب حواالت مصرفية؛ 

o .فتح حسابات جديدة...اخل  

  .ة المقدمة عبر االنترنتالخدمات المصرفي فئات ثالثا:

  :2عرب االنرتنت إىل الفئات الثالثة التالية ميكن تصنيف اخلدمات املصرفية املقدمة

 : اخلدمات املعلوماتية 

و مثاهلا عندما يقوم املصرف بعرض و تسويق اخلدمات و املنتجات املصرفية املقدمة ضمن موقع الكرتوين       

عنكبويت على االنرتنت، وينطوي هذا النوع من اخلدمات على خماطر متدنية نسبيا بسبب عدم وجود قناة اتصال 

الداخلية للمصرف و عليه فإن هذا النوع  الكرتونية عرب االنرتنت متكن من الدخول إىل شبكة و أنظمة املعلومات

  من اخلدمات ميكن أن يقدمه املصرف مباشرة عرب االنرتنت و ذلك باستحداث موقع دعائي خاص به على 

 .16-15ط.شريوف فضيلة، أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
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الشبكة، و ميكن االستعانة يف عمل ذلك بشركات خارجية مزودة خلدمة االنرتنت. وعليه فإن خماطره ينطوي على 

احتمالية تعرض موقع املصرف على االنرتنت للتغيري و العبث من قبل الغري، مما يتطلب من املصرف اختاد 

  التغيري و العبث. اإلجراءات الالزمة حلماية موقعه من

 :اخلدمات االتصالية 

و ينطوي هذا النوع من اخلدمات على خماطر أعلى، حيث يسمح لنوع من االتصال احملدود بشبكة و       

أنظمة املعلومات الداخلية للمصرف، مثال هذه اخلدمات: طلب كشف حساب، و تقدمي احلصول على 

االلكرتوين...اخل، و عليه فإن على املصرف اختاذ كل ما يلزم حلماية  تسهيالت ائتمانية، و تغيري العنوان، و الربيد

  الداخلية من العبث و التغيري، و كذلك احلماية من فريوسات الكمبيوتر احملتمل دخوهلا. أنظمته

   اخلدمات التنفيذية:

و هذا النوع من اخلدمات يسمح لعميل املصرف تنفيذ اخلدمة املصرفية املطلوبة عرب االنرتنت، حيث ميكن       

التحويل النقدي من احلساب، و دفع الفواتري و إجراء عمليات نقدية على حسابه، و يعترب هذا العميل من إجراء 

يل املصرف من الدخول إىل أنظمة املعلومات ، حيث ميكن عماإلطالقخطورة على  األكثرالنوع من اخلدمات 

  اإلجراءاتالداخلية و تنفيذ العمليات املطلوبة و عليه فإن هذا النوع من اخلدمات حيتاج من املصرف عمل كافة 

  على خماطره.  الالزمة  و السيطرة 

 : اخلدمات املصرفية االلكرتونية.المطلب الثالث

دعت التطورات االقتصادية العاملية البنوك على إعادة التفكري يف وضع اسرتاتيجيات جديدة و تطوير مناذج       

البنوك يف العامل  أعمال تسمح هلم باملنافسة  و االستمرار ضمن عامل تقين يتطور تطورا كبريا. حيث تواجه مجيع 

عل األنظمة اآللية يف البنوك تتطور لتتكيف مع نفس التحديات.مما دعا إىل االستعانة حبلول مصرفية ذكية. جت

  معطيات الثورة التكنولوجية. 
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  .1تعريف الخدمات المصرفية االلكترونيةأوال: 

يقصد باخلدمات املصرفية االلكرتونية تقدمي البنوك للخدمات املصرفية التقليدية أو املبتكرة من خالل       

صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا للشروط العضوية اليت و تقتصر  شبكات اتصال إلكرتونية،

  حتددها البنوك، وذلك من أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء �ا �دف:

o إتاحة املعلومات عن اخلدمات اليت يؤديها البنك بدون تقدمي خدمات مصرفية على الشبكة؛ 

o تعرف على معامال�م و أرصدة حسابا�م و حتديث بيانا�م و حصول العمالء على خدمات حمدودة كال

 طلب احلصول على قروض؛

o .طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل حتويل األموال 

كما ميكن تعريفها بأ�ا تشمل املعامالت املالية بني املؤسسات املالية و األفراد و الشركات التجارية و        

حتاول املنظمات املصرفية كاملنظمات األخرى السيطرة على التكاليف و خفض  احلكومية. ومن أجل الرحبية

   املصروفات التشغيلية، متخذة من التكنولوجيا و االبتكار أدوا�ا لتحقيق ذلك.

بأ�ا " تنطوي على تقدمي اخلدمة عرب وسائل و شبكات الكرتونية  )Rust and Lemon 2001( كما عرفه      

يتضمن هذا التصور ليس فقط اخلدمات اليت اعتادت مؤسسات اخلدمة التقليدية على تقدميها، مثل االنرتنت. و 

   .2و إمنا أيضا تلك اخلدمات املقدمة من قبل الصناعيني ممن يعتمد جناحهم على جودة هذه اخلدمات

خدمات العمالء، إن اآلراء حول اخلدمات االلكرتونية كخدمات: تفاعية، متركز احملتوى، قاعدة انرتنت       

االلكرتونية ميكن قياد�ا عن طريق العمالء لكن بإدماجها مع إجراءات الدعم للعالقات يفسر أن اخلدمات 

التنظيمية و التكنولوجية للعميل ( تعزيز عالقات العمالء)، �دف تقوية خدمة العمالء للحفاظ على هذه 

  العالقة.

ية هي تقدمي اخلدمات املصرفية مباشرة للعمالء من خالل التفاعل اآليل لذا فإن اخلدمات املصرفية االلكرتون      

  مع القنوات اإللكرتونية املختلفة اليت يوفرها البنك جلميع املستخدمني ( األفراد و الشركات) على مدار الساعة.

، األكادميية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، العدد اجلزائريعرابة راج، دور تكنولوجيا اخلدمات املصرفية االلكرتونية يف عصرنة اجلهاز املصريف د. -1

 .www. Univ-Chlef.dz/ratsh/…/AR/…/article-02pdf     2013/11/08    18:30   .14، ص 8-2012

  .64، ص 2004العربية للتنمية اإلدارية، د.بشري عباس العالق، اخلدمات االلكرتونية بني النظرية و التطبيق، منشورات املنظمة  -2
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  .1ثانيا: البنية التحتية للخدمات المصرفية االلكترونية

يتطلب إرساء قواعد الصريفة اإللكرتونية و التجارة االلكرتونية بصفة عامة إجياد بنية حتتية معتمدة عل قطاع       

 التعامالتتكنولوجيات املعلومات، و االتصاالت احلديثة، باإلضافة إىل متطلبات تشريعية و تنظيمية تتضمن 

  .اإللكرتونية طبعا مع بيئة ثقافية و اجتماعية مناسبة

 ة التحتية الالزمة لبناء و إرساء الصريفة االلكرتونية:البني 

  إن البيئة الالزمة إلجياد الصريفة تتضمن ما يلي:

o  وجود شبكة إلكرتونية عريضة تضم كل اهليئات ذات الصلة و مربوطة بالشبكة العاملية لالنرتنت وفقا ألسس

 قياسية مؤمنة عرب كل مراحل التعامالت املالية و املصرفية. 

o خطة مرحلية للبدء يف إدخال خدمات مصرفية إلكرتونية وفقا ألولويات حتددها خطة إسرتاتيجية على  وضع

مستوى املصرف املركزي، و موقع البلد يف اخلارطة السياسية، وتعاونه املايل مع الدول األخرى، و أن يتم  

 اشرتاك مجيع األطراف ذات االختصاص يف وضع  هذه اخلطة.

o ية اليت تتيح ربط و تبادل البيانات بني خمتلف اهليئات، حيث أن هناك العديد من النظم وضع النظم القياس

اليت حتدد قوالب الوسائل املالية و نظم التأمني القياسية املقرتحة للقطاع املايل اليت ميكن تبنيها، و بالتايل إتاحة 

 إمكانية الربط و التبادل.

o  توجيه  هذا اجلهد لالستفادة من اخلربات املرتاكمة بني املصرفيني و تطوير التطبيقات املصرفية يف املصارف و

الفنيني يف املصارف، ويتم هذا التوحيد على مستويات خمتلفة وفقا خلطة لتبين طرق قياسية للتطوير و املشاركة 

 يف توحيد التدريب و أهدافه.

o ات و االتصاالت، مما يساعد على دعم و تشجيع التعاون اإلقليمي و الدويل يف جمال تكنولوجيا املعلوم

 التكامل و االستفادة من جتارب بعضهم البعض.

إنشاء اهليئة اإلدارية اليت تقوم بالتنسيق بني خمتلف اهليئات املعنية؛ سواء على مستوى املصرف الواحد، أو 

على مستوى املصرف املركزي، أو على مستوى البلد، أو املستوى اإلقليمي اليت تنتج الربط و التعاون و 

  املصاحل و األهداف املشرتكة.التكامل بني خمتلف الدول ذات 
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 :بنية التجارة االلكرتونية 

يرتبط تطور التجارة االلكرتونية يف أي بلد بتطور وسائل الدفع اإللكرتونية املستعملة يف تسوية املعامالت       

  اإللكرتونية، وبالتايل لبناء الصريفة االلكرتونية و كل متطلبا�ا، و كل يكمل بعضه البعض.

  ثالثا: تحديات و مخاطر الخدمات المصرفية االلكترونية.

إن الصريفة االلكرتونية رغم ما ميكن أن توفره من مزايا لالقتصاد العاملي عامة، تظل حماطة مبجموعة من       

املخاطر ال ميكن مواجهتها دون وضع إطار قانوين و تقين و تطويره مع كل املستجدات و أهم هذه املخاطر 

  :1مايلي

 :املخاطر التنظيمية 

تنطوي الصريفة االلكرتونية على درجة عالية من املخاطر التنظيمية بالنسبة للمصارف، وميكن للمصارف      

النطاق اجلغرايف خلدما�ا عن طريق الصريفة االلكرتونية، بدرجة أسرع مما ميكن حتقيقه عن طريق املصارف توسيع 

ت تتبع الفرصة لالستفادة من اخلدمات من أي مكان يف العامل، فإن هناك التقليدية، و نظرا ألن شبكة االنرتن

خطر يف أن حتاول املصارف التهرب من التنظيم و اإلشراف، و يف هذه احلالة ميكن أن تطلب هذه املصارف أي 

لة اليت تقدم خدما�ا من أماكن  بعيدة عن طريق شبكة االنرتنت باحلصول على ترخيص لذلك، و الرتخيص وسي

مناسبة بصفة خاصة عندما يكون ضعيفا و عندما ال يتواجد بشكل كاف بني املصرف املقدم للخدمة االلكرتونية 

النقدية، السيما يف الدول األقل تنظيما وجهة اإلشراف احمللي، فقد تتهرب بعض املصارف من اخلضوع للسلطة 

  وسائل االلكرتونية يف التعامل املصريف.أو األقل تطورا من حيث تقنيات الرقابة على استعمال خمتلف ال

 :املخاطر القانونية 

حتتوي الصريفة اإللكرتونية على درجة عالية من املخاطر القانونية بالنسبة للمصارف، و جتد أبرز فكرة تطرح      

حاليا كون الصريفة االلكرتونية ميكن أن تساهم يف عملية غسيل األموال، و متويل العمل اإلجرامي و اإلرهايب يف 

  للمتعامني، مما استدعى التفكري يف وضع إطار قانوين و  العامل، و هذا كله ناجم عن السرية اليت توفرها التقنية
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لتضييق اخلناق تشريعي حيارب كل استعمال غري شرعي للصريفة االلكرتونية، فضال عن التنسيق و التكامل الدويل 

خماطر أخرى مرتبطة بالنشاطات املختلفة على االستعمال غري الشرعي، و إنشاء وكالة خاصة للمراقبة، و هناك 

  للقرصنة و ما ميكن أن تشكله من خطر على نظام الشبكة اإللكرتونية.

 :خماطر العمليات 

حيتاج االعتماد على التكنولوجيا احلديثة لتقدمي اخلدمات املصرفية إىل أمن النظام املصريف و الشبكات       

طة بالنشاطات املختلفة و النتائج املرتتبة عليها، و هذا ال ميكن مواجهته إال اإللكرتونية املصرفية، فهناك خماطر مرتب

  من خالل تبين نظام الكرتوين مصريف 

اإللكرتونية و آمن متطور يوفر أمانا للمصرف و متعامليه، و يتعني على القائمني على تنظيم العمليات املصرفية 

ممارسة سليمة لضمان سرية البيانات، إىل جانب نزاهة النظام و  اإلشراف عليها أن يتأكدوا من املصارف اليت تتيح

  البيانات، و ينبغي أن جيري باستمرار اختيار ممارسة األمن و مراقبته و مراجعته.

 :خماطر السمعة 

إن كل خمالفة ترتكب يف أي دولة أو أي اضطراب يف خدمات بنوكها قد ميس بسمعتها، و كلما زاد       

ماد على قنوات تقدمي اخلدمة املصرفية االلكرتونية، ازدادت احتماالت خماطر السمعة. فقد يواجه املصرف يف االعت

املصرف املقدم للخدمة اإللكرتونية مشاكل تقنية، تؤدي إىل فقدان الثقة يف قنوات تقدمي اخلدمة املصرفية من 

دام العمالء الحتياطات األمن أو جانب املصرف، أما من جانب العمالء فقد تنشأ خماطر السمعة من سوء استخ

حول اخلدمة املصرفية اجلهل باحلاجة، وعموما يتم حل هذه اإلشكالية من خالل الدور اإلعالمي للمصرف 

   االلكرتونية، وذلك من خالل تقدمي مساعدات تقنية و استشارية للعمالء.
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  : التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية.المبحث الثالث

إن ثورة املعلومات و االتصاالت هي القوة األساسية جلميع الدول، و من خالل هذه القوة تستطيع البلدان       

حتريك عصا اقتصادها و توفري فرص العمل لشعو�ا. و جذب رؤوس األموال من مجيع دول العامل. كما أن 

من املعلومات اليت لديها الختاذ القرارات الشركات ال تتخذ قرارا�ا عشوائيا، بل تعتمد على الكمية اهلائلة 

  السليمة.

  : واقع التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية.المطلب األول

ختتلف صورة التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية عن باقي بلدان العامل، إذ أن العديد من الشركات العربية       

هو ختلف البلدان العربية عن مواكبة التعامالت االلكرتونية. و  السبببعيدة عن عملية التسويق االلكرتوين. و 

السبب يف هذا التأخر يعود إىل أسباب عديدة منها: ضعف البنية التحتية للتسويق اإللكرتوين وعدم وجود اخلربة 

مار بالدول الكافية و االفتقار لالستقرار التشريعي هلذه الدول و عدم وجود آلية و قوانني واضحة يف االستث

  العربية، و كذلك القيود املفروضة على املستثمرين اليت حتد من نقل األرباح و املطالبة بتدويرها داخل البلد. 

 أوال: التسويق االلكتروني عالميا.

مليار دوالر عامليا، قد بدأ يفرض  300 الذي أصبح يتجاوز االنرتنتإن التسويق االلكرتوين أو التسويق عرب       

نفسه على الشركات املتعددة اجلنسيات و الشركات الصغرية و تغري رؤية أصحاب املال و األعمال اجتاه أساليب 

و بات الوسيلة املفضلة لديهم للتجارة من استرياد و تصدير و بدأت الشركات التجارة و التسويق التقليدية، 

مواقع متميزة على شبكة االنرتنت لتدشني تعاملها بأسلوب التسويق االلكرتوين الذي  العاملية، سباقا جادا حلجز

يوفر الوقت و اجلهد و املال و القدرة على التغلغل و اخرتاق كافة األسواق دون احلاجة -كما رأينا سابقا–

  .1ألساليب السوق املعمول به حاليا

سعا من طرف مجيع املستخدمني حول العامل، وذلك مما ال شك فيه و تشهد االنرتنت تزايدا كبريا و إقباال وا      

راجع لكثرة اخلدمات اليت توفرها الشبكة العنكبوتية يف خمتلف ا�االت. و يف تقرير أقدمت عليه إحدى الشبكات 

  مليار مستخدم حول العامل،  2.4  مستخدمي االنرتنت عن عدد مستعملي الشبكة حيث بلغ عدد  املتخصصة 
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 ،مليون مستخدم يف أمريكا 529 مليون مستخدم يف أوروبا، 519 مليون مستخدم و 1.100 فبالنسبة آلسيا

وهذا حسب إحصائيات قامت �ا  مليون مستخدم يف أوقيانوسيا و أسرتاليا؛ 24.3 مليون يف إفريقيا و 167

و قد جتاوز عدد مستخدمي االنرتنت يف الربع األول من هذه ، 2م2012 مة األمم املتحدة يف أواخر سنةمنظ

مليار مستخدم حول العامل؛و كان نصيب آسيا اليت تصدرت القارات بأكثر من مليار  3.29) 2013(م السنة

  .1استخداما لالنرتنتاليت حتتل املرتبة األوىل يف قائمة الدول األكثر مستخدم، بدعم من الصني 

بالتجارة االلكرتونية الهتمام بالتسويق عرب االنرتنت و ومع مرور الوقت، و مع تطور التقنية، نالحظ ازدياد ا      

بشكل ملحوظ، فمع تطور اهلواتف الذكية، و االزدياد الكبري لعدد املستخدمني للشبكات االجتماعية، و مع 

ات أو حىت دقائق، ومع ازدياد سرعات االنرتنت و تطور تقنيات االتصال خالل ساعسهولة عمل و تطوير مواقع 

الكبري، نالحظ أن التسويق عرب االنرتنت و التجارة االلكرتونية أصبحت هاجسا ألغلب الشركات و األفراد ( 

   املهتمني �ذا ا�ال)، و أيضا جماال من الصعب جدا إنكاره أو التخلي عنه.

حول واقع التسويق االلكرتوين  Shebang Design  اليت قام �ا موقع م 2012 الدراسات لسنةفقد أظهرت       

يف أمريكا أن الشبكات االجتماعية ( الفيسبوك، تويرت) تزيد من فعالية التسويق و تستقطب أكرب عدد ممكن من 

يف أمريكا على أن الفيسبوك و االمييل أداة تسوقية  B2B العمالء فقد اتفق غالبية مسوقي الشركات للشركات

 %77 مدون تشهد زيادة بنسبة50 أما التدوين  فالشركة اليت تدون أكثر منفعالة و ضرورية لشركا�م و جتار�م؛ 

من الشركات األمريكية  %40 يف املتوسط الشهري لعدد العمالء احملتملني و يقدر عدد الشركات اليت تدون تقريبا

إىل أن الشركات اليت تفهرس صفحات موقعها  ، باإلضافةدم املدونات ألغراض و استخدامات تسويقيةتستخ

صفحة حتصل على  100 ىلإ 51 منمن العمالء احملتملني، فالشركة اليت لديها  %263 حتصل على زيادة بنسبة

  .2 %48 صفحة مبقدار 50 أكثر من الشركات اليت لديها من صفحة واحدة إىلعدد زوار 

و جيب التنبيه يف هذا اإلطار إىل انتشار استخدام االنرتنت يف بلد ما قد ال يشكل ضمانا أكيد لقيام       

حول واقع التسويق  IBM التسويق االلكرتوين بصورة نشيطة و فعالة؛ و ذلك من خالل دراسة أعد�ا شركة

  يف الواليات %34 مقابل %10 من خالل شبكة االنرتنت فيها بلغ كرتوين يف كندا أن نسبة املتسوقنياالل

1- http://www.ainoussera.info/ar/category/%d8aa%d983%d9%86%d9%88/     22:20      2013/09/24. 
2- http://www.tech-wd.com/wd/2012/12/28/%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8a7%d9%85  16:14    

2013/04/16.  

http://www.ainoussera.info/ar/category/%d8aa%d983%d9%86%d9%88/
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يف الواليات  وذلك بالرغم من أن نسبة مستخدمي الشبكة فيها أكرب من نسبتهم 1998 املتحدة األمريكية سنة  

  .1املتحدة األمريكية

  و يضع عدد من اخلرباء االقتصاديني ( و على رأسهم اخلرباء األمريكيون) جمموعة من املبادئ

األساسية و السياسات و اعتربوها مبادئ أساسية لتسهيل منو التسويق االلكرتوين تتمثل فيما 

 :2يلي

 من قيام احلكومة بدور يف متويل النشأة األولية  ضرورة إسناد القيادة إىل القطاع اخلاص فعلى الرغم

 لالنرتنت فإن التوسع الذي حدث بعد ذلك كان مدفوعا بصورة أساسية من طرف القطاع اخلاص؛

  ضرورة امتناع احلكومات عن فرض قيود غري ضرورية على التسويق االلكرتوين و بالتايل جيب أن توفر

مشروعة لبيع و شراء السلع و اخلدمات عرب األنرتنت مع أقل لألطراف القدرة على الدخول يف اتفاقيات 

 مشاركة أو تدخل من طرف احلكومة؛

  عندما تكون املشاركة احلكومية ضرورية يتعني أن يكون هدفها دعم بيئة التسويق االلكرتوين حبيث تكون

لتسهيل التسويق مبسطة و متناسقة و ميكن التنبؤ و من مث قد تبدو بعض االتفاقات احلكومية ضرورية 

 عرب االنرتنت؛

  ضرورة تسهيل التسويق االلكرتوين على االنرتنت على أساس عاملي حيث تربز االنرتنت كسوق عاملية و

الذي تقوم على أساسه املعامالت التجارية على االنرتنت مبادئ بالتايل جيب أن حيكم النظام القانوين 

ن من شأ�ا أن تؤدي إىل نتائج ميكن توقعها بصرف النظر متناسقة على املستويني القومي و العاملي يكو 

  عن املكان الذي يقيم فيه البائع و املشرتي.

  .1ثانيا: حالة التسويق االلكتروني في البلدان العربية

أكد أحد اخلرباء االقتصاديون العرب بقوله" إن بعض املدن العربية دخلت موسوعة غينيس لألرقام القياسية       

  انتشار مقاهي االنرتنت �ا يف الوقت الذي مل تبلغ فيه نسبة مستخدمي الشبكة يف املعامالت التجارية أي حديف 

   

 .120، ص�2000اء شاهني، العوملة والتجارة االلكرتونية" رؤية إسالمية"الطبعة األوىل، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة،  -1

 .�120اء شاهني، نفس املرجع، ص  -2
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  .1يذكر فال يزال مفهوم التسويق االلكرتوين غائبا عن عاملنا العريب 

من تعداد  %0.6 عن استخدام شبكة االنرتنت يف البلدان العربية بأ�ا تشكل نسبة اإلحصائياتلقد دلت 

البلدان املتطورة أوجدت من تعداد سكان الدول املتطورة؛ و السبب يف هذا الفرق أن  %88 السكان مقارنة ب

البنية التحتية لالنرتنت و بتكلفة جتعلها يف متناول اجلميع. و يأيت على رأس الدول العربية، اإلمارات املتحدة 

، من بني دول العامل 22 من تعداد السكان فهي حتتل املرتبة %24.44 حبيث بلغت نسبة املشرتكني باالنرتنت

يليها كل من مصر، البحرين، قطر، الكويت و من مث لبنان. و بلغ جمموع مستخدمي االنرتنت يف البلدان العربية 

كما يرتبط �ذا املوضوع املتعلق بالبنية التحتية انتشار  مليون مستخدم. 3.54 حوايل 2002 حىت �اية عام

 حبيث تتفاوت النسبة بني البلدان العربية فالعدد يف اإلمارات املتحدةاحلواسب املضيفة يف العامل العريب 

بط بعدد احلواسب املضيفة عدد مزودي اخلدمة على االنرتنت املوجودين يف كل بلد ملي، كما يرتايقرتب إىل الع

إذ يعتمد بعضها على سياسة مقدم اخلدمة الوحيد و بعضها اآلخر يتجه إىل منح القطاع م 1999عريب حىت عام 

يف هذا السياق  األسعار. حيث منيزاخلاص إمكانية تقدمي هذه اخلدمة �دف حتقيق املنافسة و اجلودة و رخص 

التجارة اإللكرتونية و املصارف اليت حتتوي على مداخل  Portails أهم املداخل للتسويق االلكرتوين و هي البوابات

و هذه البوابات ميكن أن تكون موجهة  Links  و الدعاية كما حتتوي على روابط ملواقع املتاجر اإللكرتونية العربية

ة و بعضها باللغة اإلجنليزية فقط، إن هذه البنية التحتية املتواجدة يف لكل الدول العربية و االجنليزية أو الفرنسي

ربية مقارنة بالدول املتطورة تشكل بنية ما تزال يف بداية الطريق األمر الذي تنعكس آثاره على مستوى البلدان الع

  التسويق اإللكرتوين و منوه.

إن أغلب املتاجر االلكرتونية العربية هي متاجر للعرض و اإلعالن فقط و بذلك هي متارس عملية التسويق       

دورة التجارة االلكرتونية ال تكتمل باإلعالن و العرض فقط إذ ال بد من إمتام االلكرتوين بشكل غري كامل، حيث 

  العملية حىت إيصال املنتج إىل املشرتي يف املكان و الزمان املناسبني.

و على الرغم من التأخر النسيب للبلدان العربية غري أن بعض الشركات بدأت ببناء قاعدة للتجارة اإللكرتونية       

ن القطاعات مثل البرت وكيماويات، الغاز، املناجم. و من بني الشركات اليت تستخدم التجارة االلكرتونية يف عدد م

  يف جمال التسويق و تنمية األعمال و تنفيذ العقود هي شركة أرامكو، أما يف مصر فقد مت بناء عشرة مواقع ظهرت 

  .132ص  مرجع سبق ذكره، ،العوملة والتجارة االلكرتونية �اء شاهني، -1
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غري أن املواقع اليت   2000 موقعا عام 184 ليصبح  لتقدمي التعامالت التجارية، و قد ازداد العدد 1998 عام

 و يف تونس تطور عدد مستخدمي االنرتنت ليصل إىلموقعا، 20-10 وح فعليا يرتاوح بنيتقوم بالبيع فعليا يرتا

التسويق اإللكرتوين فيما بينها حبيث تصدرت دول و اعتمادا فقد تفاوت حجم . 2003 ممستخدم عا 570000

مليون دوالر أما املبلغ  500 مليار دوالر تليها مصر مببلغ 1.3 جملس التعاون اخلليجي رأس القائمة مببلغ مقداره

  .لدول العربية الباقيةلمليار دوالر  3 الباقي

ري التسويق االلكرتوين، غري أن هذه املواقع تفتقد لقد بدأت بواكري املواقع االلكرتونية العربية بالظهور لتوف      

ز أمهها على الكتب و ألبومات الصور و ملواقع العاملية املشهورة، و ترتكلالحرتافية و النضج، الذي تتمتع به ا

األغاين و املوسيقى و االفالم  و الربجميات  و بعض املواد الرتفيهية األخرى؛ مثل أمازون دوت كوم و غريها. إن 

املتعامني يف هذا مليون دوالر سنويا، و أكثر  95 إمجايل اإلنفاق العريب يف جمال التجارة االلكرتونية ال يزيد عن

من %80 و النسبة الباقية للهدايا و الكتب، و أن %70 ا�ال ينفقون لشراء برامج احلاسب اآليل بنسبة

املشرتيات تتم من مواقع غري عربية؛ و من املواقع الرائدة يف منطقتنا العربية هي موقع مكتبة النيل و الفرات اليت 

يف بريوت و قد أكد مدير الشركة أن حجم األعمال اإللكرتونية العربية ضئيل مقارنة بالغرب، و  1998أنشأت 

رتنت. لقد تطور هذا املوقع حىت أصبح يقبل وسائل الدفع السبب يعود إىل ضعف اإلمكانيات و قلة انتشار االن

يف اإلمارات  uaeemail.com دية و هي بطاقات الدفع االفرتاضية املخصصة للشراء عرب االنرتنت. أما موقعالتقلي

املتحدة فقد القى بعض النجاحات، حيث مل يقتصر على بيع الكتب و الربجميات بل تعدي ذلك إىل بيع 

  هلواتف النقالة. ويقوم بتوفري كافة املنتجات للزبون اإللكرتوين داخل وخارج دولة اإلمارات املتحدة.السيارات و ا

ستخدام بطاقات الدفع اإللكرتونية، إن هذه البوادر العربية يف جمال املواقع املخصصة على الشبكة العنكبوتية، و ا

األسواق اإللكرتونية يف املنطقة هي مسألة وقت، ذلك تعترب واعدة يف جمال التسويق اإللكرتوين، وأن مسألة تطور 

   أ�ا حتتاج إىل مزيد من الوقت للوصول إىل مرحلة الدول املتطورة يف هذا ا�ال.

  .في الجزائرثالثا: التسويق االلكتروني  

 م و مت ذلك عن طريق مركز البحث و1994 شهر مارس االنرتنت يفلقد بدأت عملية الربط مع شبكة       

  يف البداية مت ربط اجلزائر عن طريق ايطاليا يف . 1التابع لوزارة التعليم العايل )CERIST( اإلعالم العلمي و التقين

  .25، ص ،  جامعة ورقلة اجلزائر1/2002ول خبيت إبراهيم، " االنرتنت يف اجلزائر"،  جملة الباحث العدد األ -1
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و كانت سرعة االرتباط ضعيفة جدا آنذاك ) RINAF(  مشروع سامهت فيه منظمة اليونسكو يسمى بريناف

ميغابايت يف الثانية و مت استعمال  ىلازدادت هذه السرعة إ 1998 و يف �اية سنة. ko 9.6 حيث مل تتجاوز

وصلت  1999األقمار االصطناعية لربط اجلزائر بواشنطن بالواليات املتحدة األمريكية. ويف شهر مارس من سنة 

خط هاتفي جديد من خالل نقاط  30  ميغابايت يف الثانية و مت إنشاء أكثر من 2باجلزائر إىل سرعة االنرتنت 

تلمسان....) و املرتبطة كلها بنقطة خروج -وهران- ورقلة- سطيف-الوصول املنتشرة عرب الرتاب الوطين ( العاصمة

  وحيدة على مستوى اجلزائر العاصمة.

أما بالنسبة ،1999 سنة 800 وارتفع إىل 130 فقطم 1996 االنرتنت سنةكان عدد اجلهات املشرتكة يف       

مستعمل لالنرتنيت على  180000 مشرتك مما يعطينا يف املتوسط حوايل 3500لعدد املشرتكني فقد وصل إىل

  .1كمستعمل لكل مشرت  50 أساس

غرض القوانني اليت حتدد حترير سوق مزودي خدمة االنرتنت و أصدرت لذلك ال 2000 قررت اجلزائر سنة      

رخصة حىت �اية  65 شروط و كيفيات وضع و استغالل خدمة االنرتنت، و مبوجب هذا التوجه اجلديد منحت

للخواص بغرض تقدمي خدمات االنرتنت إال أن جلهم مل يدخل بعد يف اخلدمة ألسباب عديدة، هلذا  2001 سنة

من املشروعات لتدعيم و توسيع البىن التحتية و االتصاالت عرب  حاولت وزارة االتصاالت اجلزائرية أن تنفذ العديد

من دون شك  مما يسمح  Vsatو   Inmarsat  األقمار االصطناعية و منها مشروع شبكتني عن طريق الساتلني

 ( اتصال أساسي بتقوية عمليات ربط املواقع و املشرتكني بشبكة االنرتنت، كما وفرت وزارة االتصاالت خط 

Backbone (ميغابايت يف الثانية؛ و  144 ة لغايةميغابايت يف الثانية قابل للتوسع 34 من األلياف البصرية قدرته

 تابعة هلا لتقدمي خدمة االنرتنت تستهدف كافة واليات اجلزائر تفوق سعتها أيضا شبكة أقامت وزارة االتصاالت

يزات هذه الشبكة احلكومية أ�ا تظم العديد مشرتك. ومن مم 100000 خط و يتوقع أن يشرتك فيها 100000

  .املوجودة حاليا على الويب إضافة إىل اخلدمات املرتبطة بالتجارة االلكرتونيةمن اخلدمات 

أما بالنسبة ملركز البحث و اإلعالم العلمي و التقين و املتعارف على تسميته بالسريسيت فقد حنى نقس       

املنحى الذي اتبعته وزارة االتصاالت اجلزائرية حيث حاول تدعيم البىن التحتية عن طريق مشروع ربط مبزود يف 

  الثانية؛ كما يقوم السرييست بتزويد املشرتكني بأكثر  ميغابايت يف 30الواليات املتحدة األمريكية خبط تبلغ سعته 

  .40نفس املرجع السابق، ص يت إبراهيم، " االنرتنت يف اجلزائر"،  خب -1
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خط  48 و خط متخصص لقطاع التعليم العايل و البحث العلمي 43 و كذا لالنرتنتنقطة وصول  20 من

يبني تطور عدد موزعي االنرتنت  ت األخرى و منهم املوزعني اخلواص؛ و اجلدول التايل متخصص لبقية القطاعا

  .2008-2003 يف اجلزائر بني سنيت

  ) في الجزائر2008- 2003( ): عدد موزعي االنترنت04الجدول (

.140ط.بوباح عالية، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:   

سنوات إصالحات عميقة يف قطاع الربيد و املواصالت، وعيا منها بالتحديات اليت 10 باشرت اجلزائر منذ      

الت. حيث جتسد هذا يف اإلصالحات يف سن قانوانني يفرضها التطور املذهل احلاصل يف قطاع الربيد و املواص

  :1جديدة

o و املواصالت، و مت إنشاء سلطة ضبط إ�اء احتكار الدولة على نشاطات الربيد : 2000 ففي شهر أوت

 مستقلة إداريا و ماليا.

o بيع رخصة إلقامة و استغالل شبكة اهلاتف النقال و بيع رخص تتعلق بشبكة: 2001 يف شهر جوان 

VSAT .و شبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية 

o فتح السوق وكذلك الدارات الدولية.2003 يف سنة : 

o شبكة الربط احمللي يف املناطق احلضرية.: 2004 يف سنة 

o  سوق االتصاالت مفتوحة متاما. وذلك يف ظل احرتام دقيق ملبدأ الشفافية و لقواعد  2005يف سنة :

 املنافسة.

لصناعية التابعة التصاالت اجلزائر خدمات يف جمال اهلاتف النقال و كذلك االنرتنت و تتمثل تقدم حاليا األقمار ا

  .INMARSAT, VSAT, ATM, IBR, DAMA, AFRICAONE: هذه األقمار الصناعية يف

  

  .141-130، ص ط.بوباح عالية، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات، مرجع سبق ذكره  -1

 السنة 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 عدد موزعي االنرتنت 82 100 65 70 74 75

 عدد املوزعني النشطني _ 34 37 39 25 25
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(  االنرتنت  وحسب األرقام اليت نشرها املوقع االلكرتوين "إحصائيات االنرتنت العاملية"أما عدد مستخدمي       

و اجلدول التايل املعلن عنها بتطور عدد مستعملي االنرتنت يف اجلزائر بني . 4،700،000)  2010 جوان 30

 حسب اإلحصائيات املعلن عنها من طرف االحتاد الدويل لالتصاالت. 2010-2000 سنيت

  ): عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر.05جدول(ال

 

 

 

 

 

 

.142 ط.بوباح عالية، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر  

مشرتك أي  45000 مستخدم و املشرتكني حوايل 250000 حوايل 2002 و قد بلغ عدد املستخدمني عام      

اإلعالم التقين بالتحضري خلوض غمار التجارة اإللكرتونية من عدد السكان، و قام مركز البحث و  %0.60 حوايل

  .1من خالل تنمية الربامج و بناء املواقع التجارية

و قد أكد وزير الربيد و تكنولوجيا املعلومات و االتصال " موسى بن محادي"، و أن عدد مستخدمي      

شخص بزيادة قدرت مبليون  مليون 11 بلغاالنرتنت ذات التدفق العلي  و عرب اهلاتف احملمول يف اجلزائر 

وذلك ملستخدمني الشبكة يف املؤسسات و األسر  و الفئات االجتماعية ، 2011 مستخدم مقارنة بالعام

مليون مشرتك يف  1.3 مليون أي 1.6 املختلفة. و أضاف أن العدد االمجايل للمشرتكني يف االنرتنت بلغ

آخر يف شبكة االنرتنت عرب اهلاتف احملمول. و أكد أن إطالق مشرتك  300.00 اتصاالت اجلزائر و حوايل

اجليل الثالث يتطلب إنشاء شبكة و طنية و معدات ذات درجة عالية من التطور تستعمل عن طريق توفري 

   .2اآللياف البصرية يف االتصاالت السمعية و املرئية املختلفة

  

 

 .19د. أمحد كردي، مرجع سبق ذكره، ص  -1

2- www.echroukonline.com/ara/articles/164875html.       16:11       2013/11/19.  

 السنة مستعملي االنترنت عدد السكان الكثافة

%0.2 31،795،500 50،000 2000 

%5.8 33،033،546 1،920،000 2005 

%7.8 33،506،567 2،460،000 2007 

%10.4 33,769,669 3,500,000 2008 

%12.0 34,178,188 4,100,000 2009 

%13.6 34,586,184 4,700,000 2010 

http://www.echroukonline.com/ara/articles/164875html
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ف كلم من األلياف ال34، كلم 2621 شبكة من األلياف البصرية البحرية طوهلا 2010 متتلك اجلزائر يف      

مليون  1.2 مليون جتهيزات هاتفية، 5 ألف كلم من احلزم اخلاصة باتصال الراديو الرقمية، 47البصرية األرضية، 

1جتهيزات خاصة باالنرتنت ذات التدفق العايل
. 

و على الرغم من احملاوالت اليت قامت �ا وزارة االتصاالت و مركز السرييست يف �يئة جزء من البىن التحتية       

و الربجميات و بناء املواقع التجارية إال أن قطاع البنوك و املؤسسات املالية ظل حبيس جمموعة من املشاكل اإلدارية 

  اليت أصبحت مالزمة له منذ عقود.

درت بعض املؤسسات البنكية بتطوير شبكات إلكرتونية للدفع و التسديد منتشرة يف بعض النقاط و لقد با      

اعتماد هذه املؤسسات و لكن البعض منها مل يستمر طويال بسبب  )Intranet( احملدودة داخل الرتاب الوطين

ض البنوك و املؤسسات املالية على حلول جاهزة غري مالئمة لألوضاع احمللية و لكن الطلب املتزايد عليها شجع بع

يف االستمرار يف تقدمي بعض اخلدمات مثل بطاقات الصرف اآليل املتوفرة لدى الربيد و املواصالت و بعض البنوك 

  التجارية.

و هو مشروع كلفت به ) RIS( فكرة ربط البنوك و املؤسسات املالية مع بعضها البعض موجودة حتت تسمية      

موقع على مستوى الرتاب  1000 اهلدف منه إضافة إىل عمليات الربط و اليت حتقق حوايلشركتني أجنبيتني و 

أما فيما خيص االتصاالت فتقوم اآلن الشركة احلكومية  ).WFA(الوطين مهام تدريبية و فنية باستعمال نظام 

مببادرة لتوسعة شبكتها ) ATM Mobilis(  احمللية املنبثقة عن إدارة الربيد السابقة و املتخصصة يف اهلاتف احملمول

منافسها الشركة املتشبعة مع �اية السنة احلالية. و يأيت هذا التوجه اجلديد يف ظل احتدام املنافسة بينها و بني 

 امت احمللية من رفع عدد مشرتكيها منشركة  تمتكن و مبساعدة فنية من العمالق اريكسن املصرية أوراسكوم؛ 

  .2003 عام بنهاية 500000 ىلإ 160000

يتضح مما سبق أن اجلزائر تندرج ضمن البلدان ذات النتائج املتوسطة من حيث استخدام تكنولوجيا       

خالل " 2013 " اجلزائر االلكرتونية اسرتاتيجيهاملعلومات و االتصال، و لتحسني هذا الوضع انتهجت اجلزائر 

أداء االقتصاد الوطين و الشركات و اإلدارة. كما أ�ا و �دف هذه االسرتاتيجة إىل تعزيز ، 2009/2013 الفرتة

  التعليم و البحث و االبتكار و إنشاء كوكبات صناعية يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و تسعى إىل حتسني قدرات 

  .132، ص ط.بوباح عالية، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات، مرجع سبق ذكره -1
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االتصال و رفع جانبية البلد و حتسني حياة املواطنني من خالل تشجيع نشر و استخدام تكنولوجيا اإلعالم و 

االتصال. حيث هذه اإلسرتاتيجية متس كل القطاعات و يهدف إىل االرتقاء ببلدنا إىل صف البلدان املتطورة يف 

ية نتائج إجيابية ( حسب تصريح وزارة تكنولوجا جمال تكنولوجيا اإلعالم و املعرفة، و قد أعطت هذه االسرتاتيج

 .1االتصال)

  و يف األخري نذكر جمموعة من االقرتاحات املتعلقة بالسبل و األساليب اليت متكن من توسيع

استخدام التسويق االلكرتوين يف اجلزائر و تفتح اقتصادها على جتارة عرفت تطورا واسعا يف العامل، 

 و هذه السبل كاآليت:

 قواعد تكوينية يف اإلعالم اآليل تدخل التسويق االلكرتوين ضمن الدراسة التكوينية على كل  إرساء

املستويات مبا فيها التعليم العايل حيث ميكن إحداث فرع يف التجارة االلكرتونية حتت اسم التجارة 

 االلكرتونية أو أن تدرس كمادة أساسية يف تقنيات التسويق و التجارة بصفة عامة؛

  ضرورة خوصصة قطاع االتصال و فتح املنافسة فيه حىت تنخفض تكلفة استخدام االنرتنت و بالتايل

 املسامهة يف انتشار الثقافة االلكرتونية مبا فيها التسويق االلكرتوين؛

  عرب االنرتنت و إدخاله ضمن القواعد القانون التجاري و غريها من التفكري يف اإلطار القانوين للتسويق

 نني املتصلة �ا؛القوا

  يف  املختلفةختفيض الرسوم اجلمركية على التكنولوجيا املعلوماتية املستوردة حىت تكون يف متناول الفئات

 ا�تمع، بعد اخنفاض تكلفة احلصول عليها؛

  تطوير أساليب الدفع االلكرتوين لدى خمتلف املراكز االئتمانية  و كذا اعتماد نظام الشبكات االلكرتونية

 صرفية؛امل

 .التفكري يف قوانني محاية املستهلك اجلزائري و هذا تفاديا من خماطر التسويق االلكرتوين  

  : املتطلبات األساسية لتسويق االلكرتوين يف البلدان العربية.المطلب الثاني

هناك العديد من املعوقات اليت تعرتض عملية التسويق اإللكرتوين يف البلدان العربية اليت تشكل املتطلبات       

  :2ثالثية األبعاد تتمثل كما يلياألساسية يف حقل التسويق اإللكرتوين و هي مشكلة 

 .www.mptic/ar       16:43        2013/11/19؟/-يف اجلزائر -1

  .24-20ذكره، ص د.أمحد كردي، مرجع سبق  -2
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  أوال: متطلبات البنى التحتية.

و هو مطلب ذو طبيعة تقنية يتصل به متطلبات بناء و تطوير الكوادر البشرية يف حقل املعرفة التقنية و       

متطلبات اسرتاتيجيات إدارة مشاريع املعلوماتية يف القطاعني العام و اخلاص و سالمة التعامل مع لغتها و 

  إىل نوعية من العاملني ختتلف عن غريها. متطلبا�ا، فاحلاجة للتحول إىل تطبيقات التسويق اإللكرتوين حتتاج 

مؤهلة للتعامل مع هذه  فكلما كثرت مراحل التبادل التجاري اإللكرتوين، زادت احلاجة إىل مهارات حمددة و

املبادالت، حيث تشهد معظم الدول العربية و النامية بشكل عام نقصا ملحوظا يف عدد األفراد امللمني جيدا 

علومات. لذلك معظم الدول العربية فإنه يتوجب تكثيف املوارد البشرية ذات الكفاءة و بتقنيات الكمبيوتر و امل

  اخلربة العالية و هو شرط أساسي للبيئة املواتية للتسويق اإللكرتوين.

كما يتصل �ذا املطلب احلاجة إىل إدارة جيدة وخطط واضحة ملواجهة التغيري املستمر يف حركة األسواق،      

أو عاملية، و التسويق فن يصعب ممارسته إن مل يتوفر له املختصون يف هذا ا�ال. و هذه الناحية  سواء حملية

تشكل إحدى الصعوبات اليت تواجه منظومة التسويق االلكرتوين و العاملني فيه يف الوطن العريب؛ إن ما حيدث يف 

ا يكون هناك ختبطا حقيقيا يف الشركات العربية هو فقط اجتهاد تسويقي غري مدعم بالتخصيص، و أحيان

األسلم و األفضل استخدام الطرق و الوسائل املقلدة باملواقع املتواجدة على ساحة االنرتنت اليت رمبا ال تكون 

للتعريف مباهية الرسالة اليت يرغب العامل يف إدارة التسويق إيصاهلا، و ال خترج هذه الوسائل عن كو�ا جتربة و 

  انتظار النتائج وردة الفعل. كما ال خترج عن كو�ا أسلوب اخلدعة و اإلغراء مثله مثل عمليات التسويق التقليدي 

  وفقا لرأي صاحب إحدى الشركات.

ومن املشكالت اليت تعاين منها البلدان العربية أيضا إضافة إىل ذلك افتقار اجلامعات إىل التجهيزات الالزمة       

لتوفري التدريب املطلوب يف جمال تقنية املعلومات الذي حيتاجه القطاع اخلاص. كما تشكل اللغة عائقا أمام 

  معظمها يعمل باللغة اإلجنليزية.و النامية ألن استخدام االنرتنت يف البلدان العربية 

يضاف إىل هذه الصعوبات املتعلقة بالبين التحتية للتسويق اإللكرتوين يف البلدان العربية، عدم ختطي غالبية       

الدول العربية مشكالت السياسات التسعريية لبدل خدمات االتصال و خدمات تزويد اإلنرتنت، إذ تسعى الدول  

نت بينما األسعار يف بعض الدول العربية بدأت تشهد ختثيضا ألسعار استخدام كافة خلفض أسعار االنرت 
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الدول املتطورة بالدوالر االنرتنت. و اجلدول التايل يبني األسعار املقارنة لالشرتاك الشهري أو الساعي لبعض 

و خصخصة ر و لبنان و يالحظ يف اآلونة األخرية اجتاه حنو ختفيض األسعار اهلاتفية يف سورية و مصاألمريكي، 

  االتصاالت يف بعض الدول العربية مثل عمان للتوجه حنو جمتمع املعلوماتية و األعمال اإللكرتونية بشكل أكرب.

  ثانيا: متطلبات تنظيمية.

هذه املتطلبات تتمحور حول اإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية و التسويق اإللكرتوين بشكل خاص. ذلك أن 

مشولية أمام مفرزات عصر املعلوماتية و آثاره على النظام  التشريعية العربية مل تقف إىل اآلن وقفةاملؤسسات 

  القانوين. 

من املستجوبني ال يقبلون إرسال معلومات البطاقة  %29.29 ويف استطالع للرأي يف اجلزائر تبني بأن نسبة      

ات و غياب القوانني اجلزائية اليت تعاقب على هذه االئتمانية عرب شبكة االنرتنت بسبب انعدام أمن الشبك

  اجلرائم، بسبب النقص التشريعي يف البلدان العربية. 

إن هاجس األمنية هو أحد األسباب اليت تقف عائقا أمام تطور التسويق اإللكرتوين بالصورة املأمولة، ذلك       

أن السبيل حلل هذه املشكلة تتمثل يف توفري األنظمة اليت تنظم التعامالت اإللكرتونية، و تضمن حقوق املتعاملني 

 بد لتخطي هذا العائق من إطار قانوين للتجارة االلكرتونية و ال حبيث تتعزز الثقة بتطبيقات التجارة اإللكرتونية.

الصفقات املربمة عن طريقها بصورة تتحدد من خالل حقوق املتعاملني و التزاما�م مع إجياد آلية حلل النزاعات 

ة احلرص باإلضافة إىل اعتماد التوقيع االلكرتوين. لذلك يتوجب على البلدان العربية سن التشريعات الالزمة بغي

على تطبيق أحدث التقنيات من حلول تشريعية و برامج أمنية لدى الشركات املنخرطة بالتسويق اإللكرتوين و 

  السيما يف ظل تصاعد اهلجمات االلكرتونية.

كما أن عامل اخلصوصية و السرية من العوائق األساسية اليت تتطلب تشريعا حيمي سرية املعلومات و       

خصوصيتها. يضاف إىل ذلك أمن استخدام البطاقات االئتمانية ووقوعها بيد احملتالني و التوقيع الرقمي االلكرتوين 

ت التشفري و األنظمة القانونية باستخدام و تزويره. لقد بنيت حماوالت جادة ملكافحة ذلك عرب مزيج من تقنيا

التوقيع اإللكرتوين املنصوص عليه يف بعض القوانني التجارية سواء على املستوى احمللي العريب أو العاملي؛ إذ ال 

التسويق االلكرتوين بال التوقيع ميكن أن يزدهر التسويق االلكرتوين بال التوقيع االلكرتوين، إذ ال ميكن أن يزدهر 

ضمانات  اإللكرتوين إىللكرتوين، غال إذا كان األمر يتعلق بالرتويج لسلعة أو خلدمة ما. وحيتاج التوقيع الرقمي اال
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ملن يوقع إلكرتونيا. كل ذلك يتطلب تدخال تشريعيا من قبل البلدان العربية بغية توفري احلماية و توفر احلماية 

التقنيات احلديثة  ارية، و اعرتاف التشريعات مبا أنتجته األمان أثناء استخدام شبكة االنرتنت لألغراض التج

كمستندات إلثبات التصرفات القانونية حلماية املتعامني و هذا من شأنه أن يساهم بتطوير عملية التسويق 

  اإللكرتوين، حىت تستطيع املؤسسات االقتصادية العربية أن تدخل معرتك املنافسة الدولية.

  ثالثا: متطلبات تنافسية.

أن هذا املطلب و إن كان  يتعلق هذا املطلب بتطوير األعمال االلكرتونية لضمان االستمرارية و التنافسية،      

على اتساع رقعة األعمال و على اتساع حجم سوق التجارة االلكرتونية العربية، فإن بناء املشاريع  ابتداءيعتمد 

، ذلك أن املطلوب ليس جمرد التواجد على الشبكة، االلكرتونية العربية ال يعكس إقرارا حقيقيا بأمهية هذا املطلب

رمبا يكون اخليار األخري أقل كلفة ويوفر   بل ألن وجودا دون قدرة تنافسية و تطور دائم يعادل عدم  الوجود 

خسائر الوجود غري الفاعل على الشبكة. و مع ذلك فإن مئات املواقع العربية، عرب جتاوز مشكلة اللغة قامت 

االلكرتونية. و  باعتماد نظام لغة ثنائي وبرجميات ترمجة خاصة بالبيئة العربية األمر الذي مكنها من دخول السوق

س املتاجر االفرتاضية على الشبكة، أبرزها متاجر املالبس و احللويات، كبعض املتاجر و املكتبات قد شارع تأسي

املصرية، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة، إخبارية وإعالنية و تسويقية للعديد من السلع يف مقدمتها ا�الت و 

لكرتونية يف ديب، الكويت، السعودية، منتجات التقنية من األجهزة و الربجميات و تعد مشروعات األسواق اإل

    األردن أكثر املشروعات التسويقية اإللكرتونية طموحا و يتوقع أن حتقق مناءا جيدا يف جمال التسويق االلكرتوين.

إن هذا املستوى لعملية التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية من حيث العدد املتزايد حملركات البحث اليت مت       

ؤها و تزايد عدد مزودي خدمات االنرتنت و انتشار املواقع املخصصة على الشبكة العنكبوتية و مستوى إنشا

املعرفة النسيب للعاملني على األجهزة يف جمال التسويق و الوعي النسيب أيضا لعامة أفراد ا�تمع لعملية التسويق 

يف البلدان العربية األمر الذي يساهم يف دعم االلكرتوين تعترب مبشرة وواعدة ملستقبل التسويق اإللكرتوين 

الصلبة للتسويق االلكرتوين، و مت  األرضيةاملؤسسات التجارية العربية و القدرة على املنافسة الدولية إذا ما توافرت 

  تدارك بعض النواقص للوصول إىل مصاف الدول املتطورة يف هذا ا�ال.
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  التشريعات العربية و مراحل مواكبة التسويق االلكرتوين. المطلب الثالث:

االنرتنت بوابة بال حرس بل ساحة إجرام تتحدى األجهزة األمنية بتغريات قانونية كبرية، األمر الذي أتاح       

توغل  ملافيا اجلرائم التجول من خالهلا دون رقيب أو حسيب، و يؤكد اخلرباء أن اجلرائم اإللكرتونية تزداد كلما

العامل يف استخدام االنرتنت و قد حققت هذه اجلرائم من نصب و احتيال و غسيل أموال، خسائر فادحة 

لالقتصاد يف العامل العريب كما هو احلال يف بقية أجزاء العامل. و مايزال القائمون على التشريع يف العامل و خصوصا 

اول اجلرائم اإللكرتونية و غريها من الثغرات القانونية يف الوطن العريب عاجزين عن إصدار التشريعات اليت تتن

املتعلقة بسرية املعلومات و اخلصوصية اليت تقوم على سرقة املعلومات اخلاصة باألفراد و الشركات و البنوك، 

انفتاح األسواق، و احلفاظ على حقوق امللكية و تنطيم خمتلف جوانب هذه وتنظيم املعامالت االلكرتونية يف ظل 

لتجارة ابتداءا من إنشاء املواقع على شبكات االتصال اإللكرتونية و تسجيل عناوينها ونظم التعاقد اإللكرتوين و ا

إثباته و إجراءات تأمينها، حىت نظم السداد للمدفوعات و ضمان تنفيذ التعاقد و محاية املستهلك يف املعامالت 

د التجارة اإللكرتونية و املعاملة الضريبية و اجلمركية اإللكرتونية و حتديد االختصاص القضائي مبنازعات عقو 

للمعامالت اإللكرتونية و حتديد االختصاص القضائي مبنازعات عقود التجارة االلكرتونية. لذلك ال بد من تعاون 

جهزة جاد بني الدول املعنية إلصدار القوانني الرادعة يف جمال جرائم االنرتنت و تعاون بني األجهزة القضائية و أ

الشرطة يف هذه ا�ال. و كذلك ال بد من تعاون البلدان املعنية لتنظيم خمتلف اجلوانب املتعلقة بالتسويق و غريها 

من األعمال اإللكرتونية. و يف هذا اإلطار فإنه على البلدان العربية أن تسعى بالتعاون مع غريها من دول العامل 

وين و أن تدرجها على أجندة اجلهات التشريعية و البحثية لدى إعداد لوضع التشريعات املالئمة للتسويق اإللكرت 

  اإلطار القانوين للتجارة االلكرتونية.

  أوال: الموقف القانوني من الرسائل االلكترونية.

إن عدم االعرتاف بقانونية هذه الرسائل يضعف إمكانية االعرتاف و التنظيم الكايف للتجارة االلكرتونية على      

كافئ للتنظيم القانوين لوثائق التجارة الورقية التقليدية و هذه املشكلة تتعمق لدى تطبيق قوانني التجارة حنو م

  .1التقليدية يف بيئة التجارة االلكرتونية، على حنو يتسبب يف إعاقة تطور التجارة االلكرتونية

  

     .37ص  مرجع سبق ذكره، د. أمسر توفيق صربة، التسويق االلكرتوين، -1
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من جهة ثانية ميكن عن طريق الربيد االلكرتوين إرسال عدد هائل من الرسائل بسرعة فائقة، وهذه اخلاصية       

مسحت بإساءة استخدام هذا األسلوب مما دفع احلكومات إىل وضع التشريعات املالئمة بغية احلد من هذه 

أو شخصيا من خالل عملية شراء  اإلساءات حبيث تفرض الدول أن يكون املرسل قد حصل على بريد املرسل إليه

مفاوضات سابقة بينهم، فإذا كانت هذه التشريعات مل تصدر بالدول العربية بعد بالدول العربية بعد فإنه يتوجب 

أن تدرج على أجندة التشريعات العربية ملعاجلتها ووضع القواعد القانونية الالزمة هلا. فمن بني املشكالت اليت 

تكرار اإلعالنات املرسلة، إرسال رسالة إىل املرسل إليه و إيهامه بأ�ا مرسلة من عنوان  تطرحها هذه الناحية هي

  .1أخر غري املرسلة منه و غري ذلك من املشكالت

  ثانيا: التعاقد بالطرق االلكترونية.

د �ذه الوسائل تواجه التجارة االلكرتونية صعوبات من حيث اعرتاف القوانني التقليدية بقانونية إبرام العقو       

لذلك على املشرعني يف البلدان البلدان العربية العمل من أجل سن القوانني املالئمة للتعاقد بالطرق  ،2اإللكرتونية

بقانونية اإلثبات و صحة و قانونية التواقيع اإللكرتونية، ذلك أنه ملا كان إبرام العقد يتم االلكرتونية، و االعرتاف 

هتمام يف هذا ا�ال العقود اليت ال تتضمن أي توقيع مادي عليها. و قد اال فإن أول ما يثريعلى الشبكة العاملية 

استخدمت بعض احللول املتوافقة مع طبيعة التجارة اإللكرتونية حيث مت استخدام التواقيع التناظرية أو الرموز 

، و قد تضمنت القواعد النموذجية للتجارة الرقمية غري أنه ال تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع اإللكرتونية

االلكرتونية اليت وضعتها اليونسرتال و يف بعض الدول املتقدمة و قواعد تقضي باملساواة بالقيمة بني التعاقدات 

وأجازت بعضها عمليات التشفري اليت تكفل محاية التوقيع من و حجية التوقيع االلكرتوين التقليدية و اإللكرتونية 

فة التصرفات حمل االتفاقات د االلكرتوين مهم حيث يستخدم لكااالنرتنت. و  العق  بوره شبكةأثناء ع االلتقاط

على الشبكة و بشكل رئيسي إنزال الربامج أو امللفات على الشبكة، الدخول إىل خدمات املوقع و حتديدا اليت 

على خدمة، و كذلك إلبرام  تتطلب اشرتاكا خاصا يف بعض األحيان أو مقابل مايل أو لغايات احلصول

التصرفات القانونية على اخلط كالبيع و الشراء و االستئجار و طلب القرض و احلوالة املصرفية و إبرام بوالص 

  .3التأمني و غريها
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و يثري العقد بعض املشكالت املتعلقة بعدم اطالع بعض املستخدمني على الشروط فعليا و عدم معرفتهم       

منوذجية تثبت عناصر و التزامات التعاقد، بقواعد اإلثبات القائمة هلذه الشروط املخزنة داخل النظم كشروط 

و  ثبوت عدم مناقشتها بني األطراف. كل ذلك  تها لشخص بعينهو عدم ثبوت حجي بسبب عدم التوقيع عليها

و غريه استوجب تدخال تشريعيا لتنظيم آلية إبرام العقد و شروط حجيته و موثوقيته من قبل دول العامل أو من قبل 

الدول العربية. األمر الذي يسرع يف انتشار التجارة اإللكرتونية مبا فيها من فوائد من حيث االستغناء عن 

  .1لورقية و سرعة يف اإلجناز و غريها من الفوائداملستندات ا

  ثالثا: االختصاص و الوالية القضائية.

إن التجارة االلكرتونية باعتبارها جتارة بال حدود تثري مشكلة االختصاص القضائي بسبب حقيقية إن       

ر مبناسبة العقود املربمة حيث هذه املشكلة تثا. 2القوانني الداخلية ذات نطاق إقليمي حمدد حبدود الدولة املعنية

بينهما عرب شبكة االنرتنت لذلك ال بد من إصدار القوانني اليت  يتم التعاقدميكن طريف العقد يف دولتني خمتلفتني و 

تثار هذه املشكلة فيما يتعلق باجلرائم االلكرتونية اليت بفض النزاع حول هذه العقود. كما  حتدد القانون املختص

وقعت فيها خارج حدود الدولة اليت  يقوم اجلاين بالعملية اجلرمية من  شبكة االنرتنت عندماحتاك خيوطها عرب

اجلرمية. كل ذلك يتتبع تدخال تشريعيا من جانب الدول و تعاونا لتحديد االختصاص القضائي، و هذه القوانني 

  املتعلقة بالتجارة االلكرتونية.جيب أن تدرج ضمن خطة التشريع للبلدان العربية ملواجهة خمتلف املسائل 

  رابعا: اإلثبات للتصرفات القانونية:

تقوم العقود بوجه عام من حيث أركا�ا على ضرورة توفر ركن الرضا و األهلية و احملل و السبب املشروع. و       

االتصال احلديثة التساؤل حول صحة انعقاد العقد بواسطتها على شبكة االنرتنت و حجية قد أثارت وسائل 

و إثبات االنعقاد. بوجه عام فإن البناء القانوين للتشريعات يف حقلي الرسائل اإللكرتونية و الربيد اإللكرتوين 

على خمرجات مادية كالورق و جاء  اليت ال تنطويالتعاقد و اإلثبات مل يعرف الوسائل االلكرتونية و حتديدا تلك 

ميناء قائما على الكتابة، احملرر، التوقيع، الصورة، التوثيق، التصديق، السجالت، املستندات الورقية...اخل، و 

  مجيعها عناصر ذات مدلوالت مادية و إن سعى البعض لتوسيع مفهومها حبيث تتسع للوسائل التقنية، كما أ�ا إن 
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 مشلت الوسائل التقنية ذات املستخرجات اليت تتوفر هلا احلجية، فإ�ا ال تشمل الوسائل ذات احملتوى اإللكرتوين

عيا يف النظم املقارنة اليت نظمت هذا احلقل. و تقنيا و تشريالبحت، و بشكل جمرد بعيد عن بعض احللول املقررة 

إمكان توافق التشريعات العربية و الوطنية مع هذا التطور يتطلب دراسة مسحية لكافة التشريعات دون استثناء 

لضمان عدم تناقض أحكامها و ال تكفي احللول املبسرتة ألن من شأ�ا إحداث الثغرات،  و احتمال التناقض يف 

  .1قضائيةاالجتاهات ال

  خامسا: حماية المستهلك.

و ذلك فيما يتعلق بنصوص التشريعات املتصلة حبقوق و محاية املستهلك أو اجلمهور، خاصة أن بعضها قد       

يتعارض مع قواعد التجارة إلكرتونية من جهة و بعضها غري كافية للحماية من خماطر التجارة االلكرتونية من جهة 

. ذلك أن التخوف يبقى من وجود القراصنة القادرين على اخرتاق املواقع و بالتايل سرقة أرقام الفيزا و 2أخرى

البطاقات االئتمانية، و التخوف أيضا من وجود شركات ومهية، تعمل على جتميع أرقام البطاقات االئتمانية مقابل 

لغش و تسليم بضاعة غري مطابقة أو مبواصفات ومهية، إضافة إىل ذلك فإنه من املمكن أن تتم عمليات اصفقات 

رديئة قد ال تتناسب و السعر املعروض على املوقع وذلك النعدام قدرة املشرتي على تذوق و معاينة املبيع بأي 

طريقة من طرق املعاينة. و من هنا يربز دور القوانني بإزالة أسباب التخوف، لذلك فإن البلدان العربية معنية بوضع 

 اليت من شأ�ا محاية املستهلك، من هذه املخاوف اليت أفروها عصر التطور التقين و التعاقدات عرب شبكة القوانني

  .3االنرتنت

  سادسا: حماية الملكية الفردية.

حتديات محاية امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية و حمتوى املواقع يف بيئة التجارة إلكرتونية، حيث تؤثر       

التقنية الرقمية على حقوق الطبع و احلقوق األخرى ذات العالقة. و املشكلة اليت ميكن أن تربز هي إنتاج و توزيع 

زر عرب االنرتنت مثل هذه املنتجات تكون عرضة و الربامج و أسطوانات الليالتسجيالت الصوتية و األفالم 

للقرصنة بسبب اخنفاض تكلفة و سهولة عمليات النسخ الرقمي، حيث أن املعلومات الرقمية ميكن نسخها عدة 

  مرات دون أن تفقد جود�ا، وقد أبرز استخدام العالمة التجارية على االنرتنت العديد من التساؤالت منها حتت 
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أي ظروف و مبوجب أي من القوانني حتتوي هذه العالمات على خمالفة للعالمة التجارية املسدلة؟ فإذا كانت 

مزورة يف بلدها، فما هو العالج املتوفر عندما يتم تصديرها و استخدامها يف بلد آخر؟ و هل األنظمة اإلقليمية 

يا يف األسواق خارج احلدود؟ و هذه املسألة أيضا لتمكينها من الظهور إلكرتونلتسجيل العالمة التجارية كافية 

موضوعة على أجندة التطور التشريعي للبلدان العربية بغية جمارات التطورات التقنية للتسويق االلكرتوين و التجارة 

  .1االلكرتونية  بشكل عام

  .2سابعا: حماية الدفع االلكتروني

تثري التجارة االلكرتونية حتديات يف حقل الوفاء بالثمن مقابل اخلدمة أو السلع املشرتاة وتتصل هذه       

التحديات مبفهوم النقود اإللكرتونية و احلواالت االلكرتونية و آليات الدفع النقدي االلكرتوين، وما يتصل بذلك 

  قة.و حتديد مسؤوليات ذوي العالمن مسائل االعرتاف �ذه الوسائل 

يتسارع استخدام النقود االلكرتونية، دون أن يواكبها يف العديد من النظم القانونية أي تنظيم يناسبها، فإذا        

كان قد راج استخدام البطاقات االئتمانية، غري أنه ال يوجد أي قانون حيدد عالقة األطراف و املسؤوليات املدينة 

يف توجيه املؤسسات التشريعية اليت جيب أن تتبىن تظهر أمهية البنوك و اجلزائية الناجتة عن استخدامها. و هنا 

التشريعات املالئمة ملفاهيم املال االلكرتوين ووسائله ووسائل و قواعد و أحكام التعامل مع مشكالته القانونية، إذ 

اخلدمة، حزمة من  ختفى عوامل البنوك االلكرتونية و حتديدا مشاكل الدفع و الوفاء بااللتزامات ومشاكل تقدمي

املشكالت إذ ال تكفي احللول الواردة من أنظمة مقارنة لوضع التشريعات العربية يف هذا اخلصوص ملا لكل منشأة 

  من خصوصيتها وكل بلد من اعتباراته اخلاصة.

   .3ثامنا: المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في أنشطة التسويق اإللكتروني

مثل مسؤولية مزودي خدمة شبكة االنرتنت، و مسؤولية اجلهات القائمة خبدمة التسليم املادي، و مسؤولية        

جهات اإلعالن، و مسؤولية جهات التوثيق و إصدار الشهادات. فالتسويق االلكرتوين بيئة من العالقات املتعددة 

لنسأل هل حققنا وضوحا و دقة و مشولية يف حتديد جزء منها مرتبط بالزبون و اآلخر مرتبط جبهات األعمال و 

  املعايري و االلتزامات و احلقوق يف عالقة الشركة املسوقة مبزودي اخلدمة أو التقنية أو مستضيفي املوقع أو جهات 
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و جهات تطوير الشبكة أو اجلهات التقنية الداخلية و اخلارجية؟ كل هذه التحديات تستلزم تدخال االتصال أ

  تشريعيا من جانب البلدان العربية ملواكبة التطورات يف جمال التسويق االلكرتوين.

   الضرائب و الجمارك و التعريفة الجمركية.تاسعا:

آليات و قواعد السياسة التشريعية الضريبية و اجلمركية يف بيئة التجارة االلكرتونية. فإن األعمال االلكرتونية      

  تعد جتارة يف اخلدمات ختضع من حيث التجارة الدولية إىل اتفاقية اجلاتس اخلاصة باخلدمات من بني اتفاقيات 

لنسبة للنشاط التجاري، وهذا يعين عدم الكشف عن مصدر و هي تلغي فكرة املوقع أو املكان باالتجارة الدولية 

النشاط. و هي تثري مشاكل حتديد النظام القانوين املختص يف أكثر من مسألة و من ضمنها القانون املختص 

حبكم العالقة الضريبية أو املركز الضرييب ألطراف التعاقدات االلكرتونية. و احلقيقة اليت ترد أيضا هي مشكلة 

من يطالب بفرضها على كل عملية تتم عرب اجلمركية على املعامالت االلكرتونية فهي ال تزال حمل نظر بني  التعرفة

  االنرتنت.

حيث كان يتضمن االتفاق  1988 وقد عرب التصريح الوزاري الصادر عن جملس منظمة التجارة العاملية عام      

على أن ال تفرض رسوم مجركية على التبادل االلكرتونية، و املطلوب من االسرتاتيجيات العربية للتجارة االلكرتونية 

ووضع القوانني اليت حتدد القانون املختص بفرض الضرائب و غريها دراسة تأثري الضرائب على النشاط االلكرتوين 

   .1مركيةمن املشاكل الضريبية و اجل

   .2: مسائل الخصوصية و أمن المعلوماتعاشرا

إن السرية و اخلصوصية من العوائق املهمة اليت تواجه العاملني يف جمال التسويق االلكرتوين وهي تؤثر على       

تقبل بعض العمالء لفكرة التسويق االلكرتوين بشموليتها، حيث أن عملية التسويق االلكرتوين حتتاج لبعض 

السداد و أرقام بطاقات االئتمان و غريها. ريقة البيانات من العمالء مثل االسم و النوع و اجلنسية و العنوان و ط

لذلك هناك ضرورة ملحة الستخدام برجميات خاصة للحفاظ على سرية و خصوصية التعامالت التجارية 

االلكرتونية إضافة إىل تقنيني التأمني لعمليات الدفع االلكرتوين اليت تتم عرب االنرتنت، ووضع القوانني املتعلقة 

ونية، و حتديد املسؤولية اجلزائية عنها، لذلك فعلى القائمني على التشريعات املناسبة للتسويق باجلرمية اإللكرت 

  االلكرتوين لضمان السرية و األمن للمعلومات عرب شبكة االنرتنت.
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 1باإلضافة إىل: 

  باالسرتاتيجيات الوطنية و بالتنظيم القانوين خلدمات االتصال و تزويد خدمة البنية التحتية: و تتعلق

االنرتنت و جهات اإلشراف على التجارة االلكرتونية يف الدولة املزودة حللوهلا و روابطها وما يتصل �ذا 

 التنظيم من معايري و مواصفات و قواعد قانونية و مسؤوليات قانونية.

 اري: جلهات منح شهادات املوثوقية وما يتصل به من تنظيم مسؤوليا�ا.التنظيم القانوين و اإلد 

و يوضح الشكل التايل مناطق االهتمام القانوين املتصلة بتنظيم التجارة االلكرتونية، ويالحظ أ�ا يف احلقيقة        

  كافة فروع قانون الكمبيوتر.

  االلكترونية.): أجندة المشرع في حقل تنظيم التجارة 14الشكل (

      

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  .39أ.مسر التوفيق صربة، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

  

  .39-38د.أمسر توفيق صربة، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  اآلثار االقتصادية للتسويق االلكرتوين. المطلب الرابع:

رتتب نتائجها على البلدان العربية و البلدان النامية بشكل عام من وجود و ما هي اآلثار االقتصادية اليت ست      

تطور تقنية التسويق اإللكرتوين؟ ال شك بأن هذه النتائج ال ختتلف يف مضمو�ا عن النتائج احلاصلة يف البلدان 

  ة و لكن ما هي اآلثار تبعا خلصوصية البلدان النامية و منها الدول العربية؟املتقدم

  أوال: اآلثار االقتصادية على مستوى المؤسسات.

  :1ميكن إمجال النتائج اليت ترتتب على الشركات و املتوسطة العربية من عملية التسويق اإللكرتوين كما يلي      

 :االستفادة من الفرص التسويقية 

سوف تستفيد منشآت البلدان النامية الصغرية واملتوسطة من الفرص التسويقية اليت توفرها التجارة      

اإللكرتونية حيث ستسمح هلا بالنفاذ إىل األسواق العاملية لتصريف منتجا�ا وكسر احتكار الشركات 

يدية للبيع ومل تعد الدولية الكبرية هلذه األسواق،حيث مل تعد املنشآت الصغرية حباجة إىل وسائط تقل

حباجة لالنتقال إىل البالد األخرى وإقامة وكاالت فيها ولكن أصبحت حباجة إىل وسطاء ومعلومات عن 

الذين يلعبون دورًا مهمًا يف التسويق اإللكرتوين؛ذلك أن أي شركة تستطيع عرض املنتجات واخلدمات 

نرتنت اليت تتيح هلا التسويق بفعالية أكرب واألفكار حبرية على املواقع املخصصة للشركات على شبكة اإل

األمر الذي يوفر هلا فرصة أكرب جلين األرباح بسبب التواصل يف عمليات البيع على مدار الساعة.كما أن 

بناء موقع على اإلنرتنت أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة املكاتب واإلنفاق الكبري على 

يب جتهيزات باهظة الثمن خلدمة الزبائن كما يساهم التسويق اإللكرتوين بتخفيض املسائل الرتوجيية،أو ترك

تكاليف التخزين عن طريق خفض املخزون من خالل السحب يف نظام إدارة سلسلة التزويد. ويتم توفري 

 العديد من املكاتب اإلدارية؛ذلك أن قاعدة البيانات اليت متتلكها الشركة على املوقع متكن الشركة من

االحتفاظ بأمساء العمالء وتواريخ عمليات البيع األمر الذي يوفر الكثري من التكاليف اليت تنعكس على 

  مستوى أداء الشركات الصغرية واملتوسطة العربية وتوفري النفقات إلعادة دفع العملية اإلنتاجية.

  التكاليف:ختفيض 

خيفض التسويق اإللكرتوين من مكونات اإلنتاج وتكلفته و املدخالت غري املباشرة وهذا يوفر للدول       

  النامية فرصة ختفيض األسعار ملنتجا�ا النهائية مما يتيح قدراً من املنافسة،وتشمل تكاليف اإلنتاج 

  .30- 28أمحد كردي، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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وغريها وعندما تسوق الشركة دوليًا يضاف تكاليف الرسوم اجلمركية والتخزين والنقل والتسويق والنقل 

.فالتسويق عرب اإلنرتنت خيفض الكثري من التكاليف عما هو بالتسويق التقليدي مثل السفر والطباعة 

مباشرة  وتقليل عدد املوظفني،كما أن عدداً من التكاليف ختتفي كلياً إذا كانت السلعة رقمية حبيث تسلم

  على شبكة اإلنرتنت دون حاجة إىل التغليف.

 :القدرة التنافسية 

التسويق اإللكرتوين يعمل على حتسني الكفاءة والقدرة التنافسية بني املؤسسات بفعل دخول املعرفة       

واملعلومات كأصل مهم من أصول رأس املال،كما تتاح الفرصة لزيادة حجم عمليات البيع من خالل 

  دة من املقدرة االستفا

التسويقية عرب اإلنرتنت طوال النهار والليل وخارج احلدود احمللية .كما يتيح التسويق اإللكرتوين أمكانية 

مواكبة التطورات احلديثة يف جمال األعمال وهذا يعطيها ميزة تنافسية يف التعامل مع العمالء حيث 

حيقق هلا ميزة  Mass promotion للمؤسسة تستطيع الوصول إليهم يف كل وقت ومكان.كما أن الرتويج

تنافسية للوصول إىل الشرائح التسويقية املستهدفة يف أسرع وقت وبأقل تكلفة.ومن مزايا التسويق 

اإللكرتوين التنافسية أيضًا هو التلبية الفورية لطلبات العمالء ذلك أن الوقت هو من أهم املوارد بالنسبة 

أن هذه امليزات التنافسية للتسويق اإللكرتوين تساهم بدعم املؤسسات  للعمالء واملؤسسات على السواء.

  الصغرية واملتوسطة العربية وهذا بدوره ينعكس إجياباً على مستوى اإلنتاج وزيادة الدخل القومي.

 :تسويق املنتجات احمللية 

ويق منتجا�ا اليدوية تتيح عملية التسويق اإللكرتوين للبلدان العربية والنامية بشكٍل عام فرصة تس     

والصناعات الشعبية واحلرفية واليت تعرب عن تراث هذه الشعوب.أن من شأن هذه امليزة املسامهة جبذب 

السائحني وما يرتتب عليه من انعكاسات إجيابية على مستوى األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصغرية 

يساهم بإتاحة الفرصة لتنشيط القطاع  واملتوسطة وعلى االقتصاد القومي بشكٍل عام.وهذا من شأنه أن

دون حاجة لوسيط وخلدمات الشركات  Online السياحي وإبرام عقود من خالل االتصال املركزي

 الكربى.
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كما يتيح التسويق اإللكرتوين للبلدان العربية فرصة تسويق املنتجات الزراعية وتوفر كذلك للمنتجني       

  ملنافسة الدولية .فرصة حتسني اإلنتاج وذلك ملواجهة ا

 :زيادة اإلنتاج 

يعمل التسويق اإللكرتوين على زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي،وهذا ما توفره الكفاءة العالية يف       

عرض السلع واخلدمات على املواقع املخصصة للمؤسسات املسوقة على الشبكة العنكبوتية وقلة القيود 

  املعلومات الالزمة عن السوق. املفروضة للدخول إىل األسواق العاملية واإلمكانية العالية للحصول على

 :تقسيم العمل 

التسويق اإللكرتوين مبا حيمله من تكنولوجيا متطورة سيعمل على املزيد من تقسيمات العمل وتغيري      

يف أمناطه وأساليبه والتخلي عن بعض العناصر البشرية ،خاصة العمال متوسطي وعدميي املهارة اليت كانت 

إىل االستغناء عن بعض الوكاالت واملتاجر سواء متاجر البيع باجلملة أو التجزئة  تقوم �ذا العمل باإلضافة

مما سيكون له آثاراً غري حممودة وذلك بزيادة معدالت البطالة لذلك ال بد للجيل احلايل يف البلدان العربية 

 من التكيف مع التغريات التكنولوجية.

  يبة:ختفيض الضر 

الضريبة يف كثري من املهن اليت ستزول مع تطور التسويق  يؤدي إىل ختفيضاإللكرتوين س أن التسويق      

اإللكرتوين بشكل كامل مثل بعض املتاجر الصغرية وحمالت بيع الكتب بسبب تعظيم دور التسويق 

اإللكرتوين يف جمال تسويق الكتب سواء بتسليمها مباشرة على الشبكة العاملية إذا كان الكتاب مفرغ يف 

ذ مل يعد هناك حاجة لتخزين إ ؛ ونية ،أو إرساهلا عرب الربيد العادي إذا كان التسليم مادياً نسخة إلكرت 

الكتب حبيث يتم تسويقها وتأمينها حسب الطلب من خالل السحب يف نظام إدارة سلسلة التزويد. 

ن يؤدي إىل وأن تعاظم دور النقود اإللكرتونية يف عمليات التسوية للمدفوعات عرب اإلنرتنت من شأنه أ

  الضريبة على هذه املهن بسبب زواهلا. رافة .كل ذلك يؤدي إىل ختفيضزوال مهنة الص
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  ثانيا: اآلثار االقتصادية على مستوى المستهلكين.

  :1أما اآلثار االقتصادية اليت تنعكس على املستهلكني ميكن إمجاهلا مبا يلي      

 :توفري الوقت و اجلهد 

يتميز التسويق االلكرتوين بأن أسواقه مفتوحة على مدار الساعة و دون أية عطلة و ال حيتاج الزبائن       

للسفر أو االنتظار يف طابور الشراء للحصول على منتج معني، كما ليس عليهم نقل هذا املنتج إىل البيت 

للمنتجات الرقمية  و بالربيد العادي  بسبب اخلدمة املتطورة بالتسليم على شبكة االنرتنت مباشرة بالنسبة

بالنسبة للمنتجات املادية. و ال حيتاج شراء أحد املنتجات سوى النقر على املنتج و إدخال املعلومات 

  عن البطاقة االئتمانية أو استخدام النقود اإللكرتونية يف تسوية املدفوعات.

 :حرية االختيار 

مستهلك بزيادة خمتلف أنواع احملالت على االنرتنت و يساهم يوفر التسويق االلكرتوين الفرصة لل      

  بتزويد الزبائن باملعلومات الكاملة عن املنتجات. و يتم ذلك دون أية ضغوط من الباعة.

 :خفض األسعار 

يوجد على شبكة اإلنرتنت الكثري من الشركات اليت تبيع املنتجات بأسعار أخفض من األسواق       

تسويق اإللكرتوين من شأنه أن يوفر العديد من النفقات اليت تصب يف مصلحة التقليدية؛ ألن ال

املستهلك. أن ختفيض األسعار ينتج عن العديد من العوامل منها ختفيض التكاليف اليت تتمثل بالتكاليف 

اإلنتاجية وتكاليف التسويق والنقل؛ ذلك أن العديد من هذه التكاليف ختتفي إذا كانت السلعة رقمية 

يث ميكن تسليمها على الشبكة الدولية فوراً دون حاجة إىل تغليف كما أن التسويق اإللكرتوين خيتصر حب

تكاليف الطباعة والسفر.ومن العوامل اليت تساهم بتخفيض األسعار أيضًا هي املنافسة بسبب كثرة 

ر املعروضة،وهذا من الشركات العارضة على شبكة اإلنرتنت مما يسهل على املستهلك املقارنة بني األسعا

شأنه أن يدفع الشركات إىل ختفيض األسعار.ويساهم املزيج التسويقي بتخفيض السعر حبيث يتم 

  اختصار العديد من منافذ التوزيع ويساهم بتقليل عدد املوظفني الالزمني للرتويج كما أن الدول مل تفرض

  .31أمحد كردي، التسويق االلكرتوين، نفس املرجع السابق، ص  -1
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لضرائب على املبيعات عرب شبكة اإلنرتنت وال رسوم مجركية يف حال تسويق املنتجات الرقمية وهذه ميزة ا

لصاحل املستهلك وخصوصًا يف البلدان العربية إلمكانية احلصول على السلع الغري املوجودة يف املنطقة 

 العربية واحلصول عليها بأسعار منخفضة.

 :رضا املستهلك 

من إمكانية االستفادة من  E-market اإلنرتنت للشركات املوجودة يف السوق اإللكرتوينتوفر شبكة       

هذه امليزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة مما يوفر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على 

بقات رضاهم، والسيما على صعيد أمن املعلومات وسرية املعلومات املالية اليت وتوفرها بروتوكوالت الط

مما ساهم بإزالة املخاوف لدى املستهلكني على سرية  SET وبروتوكول احلركات املالية اآلمنة SSL اآلمنة

 املعلومات وأمن بطاقات الدفع عرب اإلنرتنت.

لذلك أن التسويق السلعي ما يزال يعاين من بعض الصعوبات املتعلقة بالبنية التحتية فإذا ما أزيلت       

ل املؤسسات العربية الصغرية واملتوسطة إىل مرحلة املنافسة مع الشركات العالقة وحتقق هذه العوائق ستص

 .النتائج االقتصادية املرجوة على امتداد الساحة العربية
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  خالصة: 

يشهد عصرنا احلاضر ظاهرة االعتماد على املعلومات و التكنولوجيا و انتشارها يف تطبيقات متنوعة يف مجيع       

التسويق االلكرتوين الذي أدى إىل والدة اقتصاد املعرفة و هو منط جديد خيتلف كثريا يف مساته عن أمهها ا�االت 

  االقتصاد التقليدي.

املؤسسات أن حتقق مزايا تنافسية يف التسويق االلكرتوين بقدر ما تتوسع أعماهلا و تزيد فبقدر ما تستطيع       

كرتونية و خاصة بالبلدان مبيعا�ا، و بالتايل خفض تكلفة املنتج، وهذا بدوره يسهل و يوسع نطاق التجارة االل

ا جهودهم لبناء نظم املعلومات إذ تستطيع هذه األخرية اإلفادة من مسات اقتصاد املعرفة و أن يوجهو  العربية،

العلمية و توليد املعلومات و نقلها و بيعها؛ وهذا حيتاج إىل التعاون العريب. فالبنية التحتية لبعض البلدان العربية ما 

يزال ضعيفة ال تساعد على انتشار التسويق االلكرتوين يف املنطقة، لذلك فقد كان من الضروري إطالق املبادرة 

  ذا ا�ال للمسامهة يف ترسيخ قواعد التعاون العريب من خالل التجارة القائمة على أسس التكنولوجيا.العربية يف ه

لذلك يتوجب تشجيع التجارة االلكرتونية و إقامة عالقات وثيقة مع الشركات الصناعية الكربى لنقل       

قية بشكل متزايد؛ و يتوجب كذلك التكنولوجيا و احلصول على ميزات يف جمال التسويق  لنقل اخلربة التسوي

التوجه حنو حتويل املعلومات بشكل رقمي مما يتطلب اهتماما أكرب بتعريب املصطلحات العلمية كي يتمكن املنتج 

الرقمي من االنتشار يف سوق عربية واسعة تربر اإلنفاق على عملية التحول الرقمي، مما يسمح بتحقيق جدوى 

  قويا للعمل يف هذا ا�ال. اقتصادية تشكل حبد ذا�ا دفعا

  



 

  الفصل الرابع

واقع التسويق االلكتروني بشركة 

  اتصاالت الجزائر (البيض)

  

   اإلطار العام التصاالت اجلزائر :المبحث األول. 

 املزيج التسويقي التصاالت اجلزائر:المبحث الثاني. 

    :الدراسة االستقصائيةالمبحث الثالث. 
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  املزيج التسويقي التصاالت اجلزائر.المبحث الثاني:
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 مقدمة:

بعد أن تطرقنا يف اجلزء النظري إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و االتصال، و التسويق        

هلذا الغرض سنحاول يف هذا الفصل   االلكرتوين، و ما حتدثه االنرتنت من تغيريات يف عناصر املزيج التسويقي.

إسقاط هذه املفاهيم على مؤسسة اتصاالت اجلزائر �دف معرفة مدى تبنيها هلذه املفاهيم، و قد مت اختيارها 

، ومن املؤسسات اليت هلا دور كبري يف إلجراء الدراسة امليدانية باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة يف جمال االتصال

   التحتية لالتصال يف اجلزائر.تنمية و تطوير البنية 

و لرسم صورة واضحة لوضعية البنية التحتية لالتصاالت و ما مدى استغالل تكنولوجيا املعلومات و       

، وخصوصا االنرتنت اليت تعد العمود الفقري هلذه من قل املؤسسات اجلزائرية يف العملية التسويقية  االتصال

  ما يلي:إىل الفصل هلذا سنتطرق يف هذا   التكنولوجيا

  املبحث األول:  اإلطار العام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر؛

  املزيج التسويقي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر؛املبحث الثاين: 

  الدراسة االستقصائية. املبحث الثالث:
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  اإلطار العام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر.المبحث األول: 

يف صناعة االتصاالت حاليا يف اجلزائر يف ظل سوق متيزها الديناميكية  الرائدةاجلزائر تعد مؤسسة اتصاالت        

وض املتنوعة، تشمل اهلاتف الثابت، الربط بشبكة و التطور، لذلك تسعى املؤسسة إىل توفري العديد من العر 

ضمان مكانة هلا  االنرتنت، اهلاتف النقال و غريها. كما ترتكز يف نشاطها أساسا على إرضاء زبائنها إضافة إىل

  على املستوى الوطين و العاملي و املسامهة يف ترقية جممع املعلومات يف اجلزائر و بناء اقتصاد املعرفة.

  تقدمي عام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر.المطلب األول: 

إن مؤسسة اتصاالت اجلزائر كانت نتاج مجلة من اإلصالحات اليت عرفها قطاع الربيد و تكنولوجيا اإلعالم        

من أجل حتديث القطاع و عصرنته و السري على الدرب الذي سارت عليه دول أخرى يف نفس ا�ال  االتصالو 

كاملة و تونس اليت قامت بفصل الربيد عن الفرنسية اليت سبقتها بعشرية  و ما حققته من تقدم و ازدهار كالتجربة 

   .1م1996م و املغرب اليت قامت هي األخرى بنفس اإلصالحات يف 1996االتصاالت فعليا يف 

  نشأة اتصاالت اجلزائر.أوال: 

م و ذلك 1999شرعت اجلزائر يف إصالحا�ا على قطاع الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال منذ سنة        

استجابة للتغريات السريعة و املذهلة يف عامل التكنولوجيا،  واليت انتهت مبيالد قانون جديد يف شهر أوت 

الفصل بني كذا   املواصالت وو قد نص هذا القانون بإ�اء احتكار الدولة على نشاطات الربيد و  .م2000

سلطة ضبط مستقلة إداريا و ماليا أحدمها يتكفل  نشاطي التنظيم و استغالل و تسيري الشبكات، و هلذا مت إنشاء

الربيدية متمثلة يف مؤسسة بريد اجلزائر و ثانيها و املتمثلة يف  و اخلدمات املالية تسيري قطاع الربيد و نشاطاته ب

  .2طوير شبكة االتصاالت يف اجلزائراتصاالت اجلزائر اليت محلت على عاتقها مسؤولية ت

إذ و بعد هذا القرار أصبحت اتصاالت اجلزائر مستقلة يف تسيريها عن وزارة الربيد هذه األخرية أوكلت هلا       

  ، لكي تبدأ يف 2003مهمة املراقبة، و قد كان على مؤسسة اتصاالت اجلزائر االنتظار حىت الفاتح من جانفي 

 دمة من طرف اتصاالت اجلزائر.وثائق خاصة بإصالح و تطوير قطاع االتصاالت يف اجلزائر مق -1

2- www.algerietelecom.dz/AR/?p:presentation     22:30    2014/01/01.  
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إمتام مشوارها اليت باشرته منذ االستقالل، لكن برؤية مغايرة متاما ملا كانت عليه قبل هذا التاريخ، حيث أصبحت 

الشركة مستقلة يف تسيريها عن وزارة الربيد و جمربة على إثبات وجودها يف سوق متيزه املنافسة الشرسة، البقاء فيه 

  .1املنافسةى لألقوى و األجدر خاصة مع فتح سوق االتصاالت عل

بثاين رخصة للهاتف النقال يف  (OTA) فازت أوراسكوم لالتصاالت اجلزائرم، 2001 ففي شهر جويلية       

إذ حصلت على رخصة الثالثة الستغالل اهلاتف النقال،  (WTA) مث تلتها شركة الوطنية لالتصاالت اجلزائر 2اجلزائر

 . 3و هي فرع من شركة الوطنية التصاالت الكويتية

  اتصاالت اجلزائر.تعريف جممع  ثانيا:

  ميكن تعريف جممع اتصاالت اجلزائر من خالل مايلي:

  :تنشط يف سوق الشبكة و خدمات اتصاالت اجلزائر مؤسسة عمومية مؤسسة اإلطار القانوين

 2000 أوت 05 املؤرخ يف 03/2000 االتصاالت السلكية و الالسلكية باجلزائر، تأسست وفق قانون

 (CNPE) للقواعد العامة للربيد و املواصالت، فضال عن قرار ا�لس الوطين ملسامهات الدولة احملدد

الذي نص على إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية أطلق عليها  اسم اتصاالت  2001مارس01 بتاريخ

 برأمسال اجتماعي املقدر ب(SPA)   حتت صيغة قانونية ملؤسسة ذات أسهم اجلزائر

 02B  .4 001808 دينار جزائري و املسجلة يف املركز السجل التجاري حتت رقم 50.000.000.000

 5البطاقة التقنية: 

  ؛16130 الديار اخلمس احملمدية اجلزائر 05 املقر االجتماعي: الطريق الوطين رقم

  ؛02B  0018083رقم السجل التجاري:رقم

  ؛000216299033049التعريف اجلبائي:

  ؛1629383821البند الضرييب:

  

1- www.algerietelecom.dz/AR/?p:presentation    
2- http://www.otalgerie.com      23:15       2014/01/01. 
3- http://www.wtaniya.com         23:35       2014/01/01. 
4- www.algerietelecom.dz/AR/?p=cadre_juridique      23:50    2014/01/01. 

  معطيات من املديرية العملية التصاالت اجلزائر مبدينة البيض. -5
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http://www.otalgerie.com/
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  ؛000216290656936:تعريف اإلحصائيلرقم ا

  ؛www.algerietelecom.dz موقع االنرتنت:

  شعار ا�مع:  اختياركم األمثل.

  

 :هياكل ا�مع  

تعترب اتصاالت اجلزائر من أكرب املؤسسات الوطنية تواجدا عرب كافة مناطق الوطن، فمن أجل حتقيق 

األهداف املسطرة من خالل املخططات التنموية املتعاقبة، مت توزيع مركز املسؤولية هلذه اإلدارة على أربع 

، فهي تشمل كل شرب من اجلزائر و ذلك من خالل و كل مستوى خيتص باملهام املكلف �ا مستويات

  هيكلتها.

إيصال منتوجا�ا إىل أبعد نقطة من هذه فاتصاالت اجلزائر تعتمد يف هيكلتها على منطق الشمولية أي       

- سطيف- قسنطينة- وهران-مديرية إقليمية: اجلزائر 12 صمة واالبالد حيث تسريها مديرية عامة مقرها الع

أين مت التقسيم حسب األقاليم، وحتتوي هذه  تلمسان.-البليدة-تيزي وزو- باتنة-الشلف- بشار- ورقلة- عنابة

إىل مديريتني  إضافةوالية 48 ياتية أين تتواجد اتصاالت اجلزائر يفاملديريات اإلقليمية على وحدات عمل

عرب الرتاب الوطين. من جهتها هذه املديريات الوالئية  وحدة52 إضافيتني لكل من العاصمة ووهران مبجموع

 .1حتتوي على وكاالت جتارية و مراكز هاتفية

 :املوارد البشرية 

م. 2013مارس31 وفقا إلحصائيات موظف 21182 بلغ عدد املوظفني �مع اتصاالت اجلزائر إىل 

 .57322و الباقي إناث ويقدر ب 15450 حيث بلغ عدد الذكور

  

 

1- www.algerietelecom.dz/AR/?p:presentation 
2- www.algerietelecom.dz/index.pup ?p=direction_operationelle=effectifs 14:20  2014/01/02 
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  م 2013لسنة ):عدد الموظفين باتصاالت الجزائر 06( رقم الجدول

  )و اإلقليم (تقييم حسب األصناف

  ا�موع  التنفيذ  التحكم  إطار  إطار سامي  األصناف

  1661  426  174  761  300  املقر

  3255  1948  556  732  19  العاصمة

  1335  592  290  439  14  عنابة 

  787  365  160  249  13  بشار

  1580  791  303  473  13  بليدة

  1352  633  282  424  13  باتنة

  1187  630  210  333  14  الشلف

  2276  981  470  804  21  قسنطينة

  2276  374  142  248  15  األغواط

  1428  706  282  424  16  ورقلة

  1823  912  321  571  19  وهران

  1422  653  235  520  14  سطيف

  1152  602  196  338    تلمسان

  1145  565  265  305  10  تيزي وزو

  21182  10178  3886  6621  497  ا�موع

 www.algerietelecom.dz/index.pup ?p=direction_operationelle=effectifsالمصدر:
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  تقدمي الوحدة العملية التصاالت اجلزائر مبدينة البيض. ثالثا:

شركة  حيث تعتربمديرية البيض التصاالت اجلزائر هي وحدة عملية تابعة للمديرية اإلقليمية لوالية األغواط،       

إدارية خدماتية جتارية تقوم باإلشراف على ثالث وحدات عملية ضمن ثالث واليات: األغواط، البيض، 

  و هذا ما يوضحه الشكل التايل:.1اجللفة

  التصاالت األغواط الجهويةالمديرية ):15الشكل(

  

 

 

 

  

 

  اجلزائرالوحدة العملية البيض التصاالت من إعداد الطالبة بالرجوع إىل المصدر:

رف على موقعها بسهولة يقع مقر الوحدة العملية حمل الدراسة البيض يف موقع متميز يسمح ألي زبون بالتع      

  احلي اإلداري للوالية.تامة، حيث تقع يف........................أما الوكالة التجارية التابعة هلا فتقع يف 

مستوى الوحدة و الوكاالت و مراكز اهلواتف و الفروع التابعة موظف موزعني على  189 و يعمل �ذه الوحدة     

، ختتلف مستويا�م من إطارات و عدد هائل من التقنيني السامني يف جماالت خمتلفة كاالتصاالت السلكية للوحدة

أما الشكل التايل يوضح  .2أعوان التنفيذ اآليل إضافة إىل خرجيي جامعيني و اإلعالمو الالسلكية و احملاسبة و 

  اهليكل التنظيمي للوحدة العملية البيض:

  

 التحصيل و ما قبل املنازعات). الفوترة و معطيات من الوحدة العملية التصاالت اجلزائر البيض (رئيس مصلحة -1

  معطيات من نفس املصدر. -2

  

 املديرية اجلهوية لالتصاالت األغواط

(DRT) 

)04اجللفة (  

DOT 

)03األغواط (  

DOT 

)32( البيض  

DOT 
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  ): الهيكل التنظيمي لمديرية اتصاالت الجزائر البيض16الشكل(

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من إعداد الطالبة وفقا ملعطيات الوحدة العملية التصاالت اجلزائر البيض (رئيس مصلحة الفوترة و  المصدر:

  التحصيل و ما قبل املنازعات)

 المدير

االتصاالت و  املفتشية و الرقابة

 العالقات اخلارجية

تسيري النوعية و لوحة  األمن و النظافة

 التحكم

قسم احملاسبة و 

 القضايا القانونية

التقين قسم و  املستخدمني قسم 

 الوسائل

التجاري قسم  

مصلحة 

 املستخدمني

 مصلحة الوسائل

 تسيري املستخدمني

 األجور

 مكتب  املباين

 مكتب النقل

مكتب  احلماية 

 و األمن
 تسيري التكوين

 تسيري املمتلكات

مصلحة الشبكة 

 احمللية

مصلحة الشبكة 

 القاعدية

 مصلحة شبكة

Data   

SVA قاعدة و  

Chef. 

PMSAN 

مصلحة العالقة مع 

 الزبون

البيع قوة  

مصلحة الفوترة و 

التحصيل و ما قبل 

 املنازعات

 مصلحة اخلزينة

 مصلحة احملاسبة

مصلحة 

التأمينات و 

 القضايا القانونية

 مصلحة املالية
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أ�ا تنقسم إىل أربعة ) 16( نالحظ من خالل  اهليكل التنظيمي للوحدة العملية لالتصاالت البيض بالشكل      

كل مصلحة جمموعة من املكاتب باإلضافة إىل اخلاليا األربع( املفتشية أقسام و كل قسم يتكون من مصاحل و أن ل

لوحة التحكم، األمن و النظافة، االتصاالت و العالقات اخلارجية) التابعة ملدير الوحدة  تسيري النوعية وو الرقابة،

  العملية لالتصاالت البيض.

صاحل املؤسسة عن طريق تنشيط خمتلف تشرف الوحدة العملية التصاالت اجلزائر على تسيري خمتلف م    

العمليات التجارية و التقنية و الربط بينها، حيث تلعب دورا يف تسيري و تطوير شبكة االتصاالت و متوين 

خدما�ا و العمل على حترير تقارير دورية و منظمة عن كل ما حيدث يف و كاال�ا التجارية اليت بدورها ترسلها إىل 

 ,ADSL(  و تسويق أكرب قدر ممكن من خدمات االنرتنت GAIA ألغواط و ذلك باستعمالاملديرية اإلقليمية ل

FAWRI, ANIS (و خدمات اهلاتف WLL سهر على النوعية املقدمة من طرف املؤسسة و قواعد كما ت

بلغ عدد مشرتكي ’‘من أجل ضمان كسب الزبائن و رضاهم قدر املستطاع  حيث  االستقبال احلسن و النظافة 

خط أي بنسبة اشرتاك  9120 مشرتك بقدرة استيعاب 8616 مشرتك  وبالنسبة لالنرتنت 22626 اهلاتف الثابت

حتقيق أقصى ،إضافة إىل  1’‘ م2014 شهر مارس إلحصائياتوالية البيض وفقا على مستوى  %89تقدر ب

األرباح املمكنة وهذا �دف ضمان الشبكة اهلاتفية و املسامهة يف تطوير ا�تمع املعلومايت من خالل و ضع قاعدة 

  ، و اجلدول املوايل يبني مؤشرات الشبكة التجارية للمديرية:ذات التدفق العايل االنرتنتأساسية لتقنيات 

  .م2014لسنة  االتصاالت البيض مؤشرات الشبكة التجارية للمدرية ):07الجدول(

  العدد  املعطيات

  ( البيض،األبيض س/ش)02  وكالة جتارية لالتصاالت

  بوعالم، بوقطب)(02  لالتصاالت قسم

  KMS  617كشك متعدد اخلدمات 

  56  هاتف عمومي اتصاالت اجلزائر

  08  مقاهي االنرتنت

 %8.42  كثافة اهلاتف الثابت/منطقة

  الوحدة العملية لالتصاالت البيضمعطيات من المصدر:

 العملية التصاالت اجلزائر البيض. معطيات من الوحدة -1
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  اجلزائر. فروع و مهام و أهداف جممع اتصاالت المطلب الثاني:

مكلفة بتطوير شبكة اجتماعي  لإن ظهور اتصاالت اجلزائر كمؤسسة اقتصادية عمومية ذات أسهم برأس ما      

مستقلة يف تسيريها عن وزارة الربيد و دخوهلا املنافسة و ذلك نظرا ألمهيتها يف سوق االتصاالت اتصاالت اجلزائر 

  اجلزائرية، لذلك حناول فيما يلي التعرف على فروع اتصاالت اجلزائر و الوقوف على أهدافها و مهامها.

  فروع اتصاالت اجلزائر. أوال:

لتساير التطورات احلاصلة يف جمال ل فروعها اليت أنشئت تعترب اتصاالت اجلزائر جممع حقيقي من خال      

  :1االتصاالت، فقد مت إنشاء

 :"فرع اتصاالت اجلزائر "موبليس 

م. 2003 تعترب موبيليس أول متعامل للهاتف النقال باجلزائر و أصبح فرعا مستقال بذاته يف أوت     

مويب كنرتول، قوسطو، ، 0661 مات خمتلفة: اشرتاكاترف هذا الفرع على تقدمي عروض و خديش

، GPRS و خدمة MMS موبيليس كارت، مويب كنكت، سلكين، خدمة الرسائل املصورة و الصوتية

G3....... إضافة إىل كل خدمات التعبئة االلكرتونية: أرسلي، رصيدي، بطاقة التعبئة اخلاصة باملكاملات

بكة ذات جودة عالية و خدمة للمشرتكني جد الدولية ملشرتكي الدفع املسبق، و هذا بالسهر على توفري ش

  نافعة باإلضافة إىل التنويع و اإلبداع يف العروض و اخلدمات املقرتحة.

تفرض اليوم موبيليس نفسها كشركة حيوية ،مبدعة، وفية و شفافة يف حميط جد تنافسي و سليم      

ال املباشر، و ما زاد ذلك قوة مفتاح جناحه يكمن يف اجلدية و املصداقية باإلضافة إىل االتص اسأس

" %98 شعارها: '' أينما كنتم''. "حيث يغطي هذا الفرع تغطية وطنية للسكان بنسبة
و ذلك من خالل 2

  :3شبكة جتارية على مستوى الوطن تتمثل يف

 وكالة جتارية؛ 120 أكثر من 

 نقطة بيع غري مباشرة؛ 60.000 أكثر من 
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 حمطة تغطية 5000 أكثر من BTS؛ 

 مات ناجعة و ذات جودة عالية.أرضية خد 

 فرع اتصاالت اجلزائر الفضائية )ATS(1: 

 2006 يوليو 29 كهيكل باتصاالت اجلزائر، و استقل بذاته يف 2004 يف جويلية مت إطالقه ألول مرة    

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف إطار كفرع تابع إداريا �مع اتصاالت اجلزائر بإشراف وزير الربيد و 

  إسرتاتيجية التنمية الشاملة اليت أطلقها ا�مع، و تشمل أهدافه مايلي:

 ضمان جودة مؤشرات لقياس اخلدمة لتحسني رضا العمالء؛ 

 توقع و حتديد و رصد الطلب يف السوق؛ 

 ،يف من الطلب  الشروع يف إقتناء و إضافة تكنولوجيا جديدة استجابة الحتياجات العمالء

 السوق و التكنولوجيا؛

  وضع و تطوير و تشغيل شبكات االتصاالت عرب األقمار الصناعية (انتلسات و إمنارسات، و

احملطات الطرفية،و نظم االتصاالت الشخصية املتنقلة العاملية....) يف االمتثال للمعايري و القواعد 

 الدولية؛

 ويل لالتصاالت يف االمتثال للقواعد اليت حدد�ا النقل و التسليم على الصعيد الوطين و الد

الالئحة التنظيمية لالتصاالت الدولية و االتفاقيات الدولية اليت تعمل يف إطار االتفاقات املربمة 

مع مقدمي خدمات االتصاالت الساتيلية و الدولية (نظم االتصاالت الشخصية املتنقلة العاملية، 

 .بسات، و االحتاد الدويل لالتصاالت)املنظمة الدولية لإلمنارسات، عر 

  2"جواب" لالنرتنتفرع اتصاالت اجلزائر:  

اجلزائر لإلنرتنت " جواب " خمتص يف  اتصاالتاجلزائر فرع أساسي هام و هو  اتصاالتجممع  يضم     

و لإلشارة فكل الفائقة.اإلنرتنت حيث أوكلت له مهمة تطوير   و توفري اإلنرتنت ذو السرعة ة تكنولوجي

قطاعات النشاط الكربى يف البالد (التعليم العايل  و البحث العلمي ، التكوين املهين ، الصحة ، احملروقات 

  مبقرات الربط باإلنرتنت عن طريق شبكة " جواب " . االنرتانت، املالية ...اخل ) مربوطة حاليا بشبكات 
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 األهداف العامة للمجمع. ثانيا:

تقوم عليها الشركة و هي   اجلزائر يف برناجمها منذ البداية ثالث أهداف أساسية اتصاالتسطرت إدارة جممع       

  و ذلك من أجل:، 1ودة ، الفعالية و نوعية اخلدماتاجل

o تسهيل  املتنوعة، اهلاتف الثابت و النقال، الربط بشبكة االنرتنت و غريها مع زيادة يف عروض اخلدمات

 أكرب عدد من املستعملني؛و تلبية متطلبات  ايف خدما� االشرتاكعمليات 

o  يف خدمات االتصال لتصبح منافسة  ت و جعلها التشكيلة املعروضة من اخلدما حجم  زيادةتطوير و

 الشركة الرائد يف جمال نشاطا�ا املختلفة على املستوى احمللي و حىت العاملي؛

o  اإلعالم؛تطوير شبكة وطنية لالتصاالت، وفعالية توصيلها مبختلف طرق 

o  ل يف اجلزائر ملواكبة التطورات بإدخال التكنولوجيا يف جما ملعلوماتا املشاركة يف تنمية و ترقية جمتمع

 االتصاالت و التقنية املستعملة.

  مهام جممع اتصاالت اجلزائر. ثالثا:

  :2تصاالت اجلزائر ما يليا أنشطةإن من أهم  

o و الصوت و الرسائل املكتوبة و املعطيات الرقمية؛ تزويد خدمات االتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة 

o تطوير و استغالل و تسيري الشبكات العمومية و اخلاصة لالتصاالت؛ 

o .تعمل على إنشاء و تسيري االتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة االتصاالت 

  نشاطات و إجنازات جممع اتصاالت اجلزائر. المطلب الثالث:

يسعى ليصل إىل مركز الريادة و حيافظ على مكانته يف وسط من خالل األهداف العامة نالحظ أن ا�مع       

وذلك بتطوير و تنمية برنامج  تنافسي شرس و هلذا وضعت اتصاالت اجلزائر مجلة من التحديات و االجنازات 

قات عمل طويلة املدى مع املتعاملني عن طريق تكوين عالبإدخال التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال  جممعها

لبناء جمتمع معلومايت يتماشى مع التطورات  املهتمني بقطاع االتصاالت و التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال

  املوجودة باخلارج.
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  نشاطات اتصاالت اجلزائر. أوال:

متارس اتصاالت اجلزائر نشاطا�ا يف سوق االتصاالت السلكية و الالسلكية باجلزائر، هاتف ثابت و نقال،       

حتقيق أفضل امليزات اليت متكنها من  اخلدمات منه اتصاالت الفضائية و قد مكنتها هذ خدمات االنرتنت و

على املستوى الرتاب الوطين، وذلك عن طريق  تواجد وحدة عملية على مستوى كل  االستجابة ملتطلبات الزبائن

تعمل حتت وصاية مديرية إقليمية    ،تشرف بنفسها على نشاطات االتصاالت اليت متارس فيها  والية

  . لالتصاالت

فبعد الزيارة امليدانية للوحدة العملية التصاالت اجلزائر مبدينة البيض و الوكالة التابعة هلا،  استنتجنا األنشطة       

  اليت تشرف عليها كل من الوحدة و الوكالة كما يلي:

 :الوحدة العملية 

التابعة هلا تقتصر على الوكاالت التجارية و كذا  أن مهمة الوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر     

عمليات حتصيل الفواتري املتعلقة باهلاتف الثابت واهلاتف الثابت بدون خيط، والبطاقات مسبقة الدفـع 

وتقدمي اخلدمات للمشرتكني (إصالح )، ADSL : EASY-FAWRI-Djaweb(وخدمات اإلنرتنت

بالتخطيط لشبكة اهلاتف يف بلديات جهزة)، إضافة إىل القيام األعطل يف اخلطوط اهلاتفية، تركيب تال

الوالية، بعدها جتهيز كوابل الشبكة، مث تركيبها، وتركيب اهلواتف لدى كل املشرتكني، واإلشراف على 

الكوابل، وجتهيز  على تركيب  صيانة خطوطهم، حيث تقوم الوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر بالعمل

  .قنوات الشبكة (اخلطوط اهلاتفية)

 وى الدائرة التقنية: تقوم ب:على مست 

o  صيانة الشبكات املوجودةSitel, IRICSON  ،شبكات متعددة اخلدمات للهاتف الثابت)

 ؛ و العمل على توسيعها  االنرتنت)

o  للمشاريع اجلديدة مثل شبكة متعددة اخلدماتالعمل على دراسة و إجناز شبكة االتصال 

 ؛MSAN اهلاتف الثابت، االنرتنت، التلفزيون

o  مراقبة رقمية للهاتف على مستوى الوالية وذلك باستعمال برنامج خاص OZ term   و يعترب

 حيث جهز املركز، IRICSONو  Sitel كمرتجم ملركز اهلاتفي الرقمي املتكون من شبكيت
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حلماية املركز  Alarm incendie بأجهزة محاية مثل مبكيف هوائي للتربيد حلمايته من التلف و

يتوفر على مولد كهربائي فهو يقوم بتوليد الكهرباء يف حالة انقطاع الكهرباء و ، كما من احلريق

هذه اللوحة تنذر عن أعطال بالشبكة على مستوى البلديات  Palau d’alarm على لوحة إنذار

 و الدوائر الوالية.

o تتبع التعطل و التشويشات؛ 

o العمل على متابعة عمل أجهزة الطاقة؛ 

o  السلكي و الالسلكي.متابعة حركة االتصال 

 :على مستوى الدائرة التجارية: تقوم ب 

o  أهداف الوكاالت التابعة هلا؛ خطط لتحقيقحتديد الوسائل الضرورية و وضع 

o توفري كل ما حيتاجه الزبون و دراسة انشغاالت و طعون الزبائن؛ 

o ؛بطريقة وديةحمل النزاع  املستحقات  حتصيل الفواتري و تغطية 

  احملاسبة و القضايا القانونية: تقوم ب:على مستوى دائرة 

o حتديد ميزانية املديرية و مراحل تنفيذها و التقارير اخلاصة �ا؛ 

o طلب التمويالت املناسبة و تسيري األرصدة البنكية للمصاحل التابعة هلا؛ 

o  دراسة تسيري العقود املربمة و عقود التأمني  و النزاعات املتعلقة �ا؛ 

o  السجالت القانونية و تأمني الرتاث اخلاص باملديرية؛حتديث الوثائق و 

o .إعداد و تقرير امليزانية السنوية 

 :على مستوى دائرة املوارد البشرية و الوسائل: تقوم ب 

o السهر على تطبيق القوانني و تسيري املستخدمني و األجور؛ 

o و وضع ميزانية ملخطط التكوين؛ حتديد متطلبات التكوين 

o لعقارية التابعة للقطاع؛تسيري املمتلكات ا 

o تسيري وسائل النقل التابعة لقطاع االتصاالت؛ 

o .القيام بعملية جرد للمتلكات املهنية اخلاصة باتصاالت اجلزائر  
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مديرية االقليمية العملية التصاالت اجلزائر بأنشطتها اليت تبقى مرتبطة بالنشاطات الرئيسية لل الوحدة  و تقوم

ة تلعب دور املشرف و املراقب و املتابع هلذه النشاطات، حيث يتم إرسال التقارير بصفة و هذه األخري  التابعة هلا

  دورية و منظمة عن كل ما حيدث على مستوى الوحدة من وكاالت و مراكز هاتفية.

 1الوكاالت التجارية:  

  " أهال وسهال و مرحبا استقبال الزبائن: مجلة  إجبارية ، جيب تكرارها كل مرة عند استقبال أي زبون و هي

اجلزائر" ، بعدها يطلب املوظف من الزبون  حاجته من   خالل  العبارة "  بكم يف الوكالة التجارية إلتصاالت

و من خالل االستماع إىل طلب الزبون يوجهه  إىل مكاتب اخلدمات  سيدي هل من خدمة نقدمها لكم؟ " 

لية التعريف و اإلشهار للخدمات واملنتجات اليت تقدمها بعميقوم  املوجودة واليت تقوم بتلبية طلباته ، أو

مؤسسة اتصاالت اجلزائر مع تقدمي  جمموعة من اإلعالنات املطوية املتعلقة باملنتجات واخلدمات اليت توفرها 

إتصاالت اجلزائر. وهو كذلك مسئول عن املستجدات املتعلقة بامللصقات اإلشهارية ( االتصال التجاري 

   كذا اإلعالنات املطوية اليت تقدم للزبائن .اخلارجي) ، و 

 يقوم بالوظائف التالية ::   مكاتب الزبائن متعدد الوظائف   

o .حترير العقود واالتفاقيات بني الزبون واتصاالت اجلزائر  

o .إعالم الزبائن بسري عملية تلبية طلبا�م   

o .إطالع الزبون على فاتورته  

o  املكاملات.إطالع الزبون على تسعرية اخلدمات و   

o .نسخ وتقدمي نسخ مدققة عن فواتري الزبائن سواء ما استهلكه أو ما استقبله 

o . تقدمي تفاصيل كل املكاملات املستهلكة بالتدقيق يف حالة طلب الزبون 

o إعالم الزبائن بوضعيتهم املالية  . 

 مكاتب شبكة اإلنرتنت" Asymmetric Digital Subscriber Line" ADSL"  اهلاتفية و اخلطوط

تتكفل بعملية  مهمتها تنحصر أساسا يف تقدمي االستعالمات و الشروحات للزبائن وكذا ":WLL"الالسلكية

 البيع املباشر هلذه املنتوجات.
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 مهمتها تتمثل فيما يلي : :   مكتب اخلزينة 

o  (الفوترة ..اخل ) التحصيل املايل من خالل . 

o .طبع واملوافقة على عمليات الشراء من خالل اخلامت  

o ينهي عمله من خالل ختصيص وقت ملراقبة خزينته. 

o "مكتب "أمر الزبائن   : 

o .تسجيل الطلبات التجارية اخلطية للزبائن قيد دراستها 

o  اخلطـــــــــوط اهلاتفيـــــــــة واألرقـــــــــام اهلاتفيـــــــــة التقنيـــــــــة والعمليـــــــــة للطلبـــــــــات املمكـــــــــن حتقيقهـــــــــا"  توزيـــــــــع

  كمشروع" من قبل املختصني التقنيني.

o تتكفل بعملية املراسالت اخلاصة بالزبائن  . 

o معاجلة الطلبات املتعلقة بالزبائن اللذين مل يدفعوا مستحقا�م يف آجاهلا  . 

o  قتة قبل انتهاء آجاهلا.متابعة طلبات اخلطوط اهلاتفية املؤ  

o .دراسة الطلبات اخلاصة باالستعالمات  

  . 1حصيلة االجنازات ثانيا: 

و دخلت يف عامل تكنولوجيات اإلعالم و  2003 جانفي 1 بدأت اتصاالت اجلزائر نشاطها رمسيا يف      

التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و أصبحت اتصاالت اجلزائر املمثل الرئيسي لتطبيق إسرتاتيجية إدخال ، فاالتصال

االتصال يف اجلزائر مؤكدة بالتايل مسامهتها التامة يف بناء جمتمع املعلومات اجلزائري و هذا من خالل توفري أكرب 

  .نفاذ لشبكة االتصاالت

أسست  و قد كانت التكنولوجيا الرئيسية اليت، 1987 مت إدخال األلياف البصرية إىل اجلزائر يف سنة فقد      

كان طول الشبكة ، 2000 قبل سنة، و عليها الشبكات ذات املسافات الطويلة، سواء كانت وطنية أو دولية

،  2013 لتضم إىل منتصف 2003 كم يف 15.000كم، مت وصلت إىل 7244 األرضية لأللياف البصرية

يف جنوب  Gbps 120 يف الشمال و Gbps 350 وصلت سعة شبكة االتصاالت اليوم إىلإذ  كم 47.000

   .2.5Gbps حيث سعة الشبكةم 2000 مقارنة مع سنة البالد

1- www.algerietelecom.dz/AR/?p=at_Histoire-Realisations.  17:45    2014/01/05   
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إىل حتديث شبكتها الذي ال يكون ممكنا إال من خالل  2014 لسنة�دف خطة عمل اتصاالت اجلزائر        

تكثيف األلياف البصرية إلمكانية مجع شبكات الصوت و املعطيات معا على املستوى الوطين و أيضا تعميم 

 استعمال األلياف البصرية على مستوى املدن وذلك بتغيري الكوابل النحاسية القدمية و املكلفة اليت تعترب املصدر

 سيتم ربط حنو، 2014 و جتدر اإلشارة أنه يف إطار خطة التطوير لسنة،الرئيسي لرتاجع مستوى جودة اخلدمة

 نسمة باأللياف البصرية. تقدر املسافة الكلية بعد هذا الربط ب 1000 بلدية اليت يفوق عدد سكا�ا 2200

  .كم 23.935

االنرتنت، تقدما إجيابيا يف عدة ميادين، و قد ورد يف تقرير حماضرة األمم املتحدة حول التجارة و  كما عرفت       

االجتاهات و التوقعات)، أنه مت تصنيف اجلزائر من بني الدول اإلفريقية ، 2009 التطور (تقرير اإلعالم االقتصادي

إىل جانب املغرب و تونس و مصر و جنوب من مشرتكي االنرتنت ذو التدفق السريع %  90 اخلمسة اليت جتمع

وقد كان هذا نتيجة عدة عمليات حتسني وتطوير و تنظيم وبذل جمهودات كثيفة من أجل تطوير و توسيع  .إفريقيا

بلدية باالنرتنت بفضل شبكة  1541 مت ربط، 2008 و بالفعل منذ سنة .شبكات االتصاالت الوطنية و الدولية

و هذا ما مسح بوصل املنازل و الشركات و مقاهي االنرتنت �ذه اخلدمة حيث  االنرتنت ذو التدفق السريع

 .2013 يف%  20 إىل 2005 يف % 1 ارتفعت نسبة توفر االنرتنت ذو التدفق السريع يف املنازل من

ليصل  2004 تطورا تدرجييا منذ Mbps 34 عرف النطاق الرتددي الدويل الذي كان حمدودا برابطني من      

 ليصل اليوم إىل  Gbps 48 إىل 2010 و يف سنة، 2007 يف Gbps 10.8 مت 2005 يف  Gbps   5 بعدها إىل

131 Gbps و هذا بتنويع على مستوى الرابط الدويل ALPAL2 ،SMW4 مزودين دوليني لالنرتنت و (France 

Telecomو) Telecom Italie التدفق السريع فلقد انتقلت منفيما يتعلق بعدد أجهزة االنرتنت ذو . أما وغريها 

أنه مع انتشار شبكة اجليل اجلديد من إضافة  2013 يف �اية شهر مارس 1.309.454 إىل  2005 يف 56.000

أما  .+ADSL2 ختص االنرتنت ذو التدفق السريع%  50 خط، من بينها 682540  مت تشغيل، MSAN نوع

يف  1.188.201 إىل 2007 زبون يف �اية 178.707 من عدد زبائن االنرتنت ذو التدفق السريع فلقد انتقل

لقد زاد ،  WIFI منهم يستفيد من خدمة االنرتنت ذو التدفق السريع مع مودم%  60 حيث 2013 مارس

على جمموعة عروض %  50 عندما أجريت ختفيضات قدرها 2008 الطلب على خدمة االنرتنت خاصة يف سنة

 .ذو التدفق السريع اتصاالت اجلزائر اخلاصة باالنرتنت
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أما اليوم فيمكن أن  .Kbps 64 ، كان أقصى تدفق االتصاالت على الشبكة اهلاتفية هو2003 في سنةف      

كما تستطيع الشركات اختيار متديد شبكا�ا مع توسيع إمكانية .+ADSL2 مع تكنولوجيا Mbps 20 يصل إىل

  .Gbps 10 باأللياف البصرية اليت تصل إىلالتوصيل 

 لمؤسسات العامة و الشركات الكربى لقطاع االقتصاد سواء كانت عامة أو خاصةلتعرض اتصاالت اجلزائر        

رابط انرتنت ذو  83.000 كما مت تشغيل أكثر من .جمموعة من اخلدمات عرب الشبكة املوضوعة حتت تصرفهم

منها وصالت %  39و SHDSL و ADSL لالنرتنت ذو التدفق السريع  % 55التدفق السريع هلؤالء الزبائن،

إىل  2005 يف 19.000 انتقل عدد الوصالت املتخصصة املقدمة للمؤسسات و الشركات من  .متخصصة

ذات التكنولوجيا القدمية ال متثل  X25 وصالتخالل هذه الفرتة.  % 71 أي زيادة قدرها 2013 يف 32.500

إليقاف هذه التكنولوجيا و حتويل الزبائن إىل تكنولوجيا جديدة من هذه الروابط كما قد مت وضع برنامج %  5 إال

  .2013 يف بداية سنة

صالت التتكون الشبكة الدولية التصاالت اجلزائر من روابط حتت مائية و أرضية و فضائية، تستعمل       

و لتطوير  .العاملفضائية للحفاظ على عالقا�ا اخلمسة عشر املباشرة لتصل من خالهلا إىل باقي الرضية و األ

 شبكة االتصاالت الدولية، قامت اتصاالت اجلزائر بإطالق مشروع الصلة الثالثة باأللياف البصرية بني وهران و

من ناحية أخرى و من أجل االستغالل األمثل للروابط على الصعيد الدويل و نقل االتصاالت الدولية . و اسبانيا

 تأسست أول نقطة يف سنة زائر إلنشاء نقاط تواجد بأوروبا. حيث املوجهة إىل اجلزائر، ختطط اتصاالت اجل

املخصص الستغالل نقطة   ORANLINK الذي أسس فرع ISLALINK مبرسيليا بالتعاون مع الشريك 2011

تربط اجلزائر بالشبكة الدولية  )روابط حتت البحار باأللياف البصرية( أما الصالت البحرية  .(POP) التواجد

  .ALPAL II + SEA ME IV لالتصاالت السلكية والالسلكية

   .1اجلزائر باألرقاماتصاالت  ثالثا:

 اهلاتف الثابت:  

  5.128.262  :جتهيزات الزبائن -

  : 2.922.731عدد زبائن اهلاتف الثابت -

1. www.algerietelecom.dz/AR/?p=chiffres.  15:12     2014/01/06  
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   :53471عدد الطلبات قيد الدراسة -

  : %8,91الكثافة اهلاتفية اإلمجالية يف اجلزائر -

 على حتتوي الشبكة التجارية �مع اتصاالت اجلزائر: الشبكة التجارية:  

   171:وكالة جتارية لالتصاالت -

   110:ملحقة جتارية تابعة للوكاالت التجارية -

  212.040:كشك متعدد اخلدمات -

 4.425:هاتف عمومي -

 شبكة االتصاالت:  

 DZPAC(  وصلة أو نقطة 6.206:تقدر ب: 25 الشبكة العمومية إلرسال املعطيات باحلزم أكس - 

.X25(.  

 جيغابيت يف قيد اإلجناز. 80جيغابيت و 2.5جيغابيت و 10 بقدرة :املعطياتالقاعدة الوطنية إلرسال  -

بلدية مربوطة باأللياف  961مدينة و 1500 تدمج وتغطي أكثر من 103: شبكة الراديو الريفي -

  البصرية.

 ماليني مشرتك خبدمات اهلاتف النقال موبيليس. 10 موبيليس: أزيد من - اتصاالت اجلزائر 

 الفضائية اتصاالت اجلزائر (ATS): 

  47:حمطة هرتزية حملية   -

    04:طات دولية حم -

 . INMARSAT:01 حمطة ساحلية -

 . VSAT:02 شبكة عرب األقمار الصناعية   -

 .GMPCS(:1400( مشرتك يف اهلاتف النقال عرب الساتل "الرتيا"  -

  جواب –اتصاالت اجلزائر االنرتنت: 

- RTC  :7.000 مشرتك  

 مشرتك  100.000  و يسمح عرض اخلدمات إىل مشرتك 3.000:الربط اخلاص -

   4046:مقهى انرتنت  -
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  وكيل ISP:35 خدمات االنرتنت -

  مشرتك 3754.84 :االنرتنت ذات التدفق العايل جلواب   -

 أرقام أخرى: 

  مؤسسة. 21.233 مؤسسة تربوية بشبكة اهلاتف واالنرتنت من إمجايل 11.148 ربط -

  .مكتب بريدي على مستوى الوطن 3282 املعلومات من إمجايلمكتب بريدي بشبكة  3023 ربط - 

 التسيري التقين للشبكة:   

 أيام على األكثر.  08 معدل ربط الزبون خبط هاتفي جديد  - 

 أي ما يعادل تعطل يف كل سنة. 0.8: معدل لتسوية التعطالت  - 

  املزيج التسويقي التصاالت اجلزائر. المبحث الثاني:

تعتمد الوظيفة التسويقية التصاالت اجلزائر أساسا على حتليل السوق و البيئة احمليطة �ا و تأخذ بعني       

االعتبار آراء و رغبات الزبائن  حيث يتم وضع القرارات املتعلقة بنوعية اخلدمات املقدمة مث دراسة األسعار 

الزبون من خالل سياسة توزيعية تنتهجها  مقدمة بعدها يتم توزيعها لتصل إىلباختيار سعر مناسب لكل خدمة 

املؤسسة، كما ختصص ميزانية معتربة من أجل الرتويج إلعالم  الزبون و إقناعه باقتنائها؛ و فيما يلي ملخص عن 

  املزيج التسويقي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر:

 .: خدمات مؤسسة اتصاالت اجلزائرالمطلب األول

  خدمات اهلاتف. أوال:

مثالية لزبائنها ملا تضمنه هلم من جودة عالية يف نوعية املكاملة، وهو إن اتصاالت اجلزائر تعرض شبكة اتصال       

 نوعني اهلاتف الثابت السلكي و الالسلكي باإلضافة إىل اهلاتف النقال لفرع موبيلس التابع التصاالت اجلزائر

  :)01(انظر امللحق رقم 
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 وتغطيتها  العمومية،شبكة اهلاتف الثابت السلكي تتألف من املعايري الدولية  :1اهلاتف الثابت السلكي

اجلغرافية تسع كامل الرتاب الوطين. حيث تعرض اتصاالت اجلزائر خدمات متعددة من خالل اهلاتف 

 الثابت و اليت سنعرضها كما يلي:

o  :(النداء) بإخباره بأن هناك مشرتك هذه اخلدمة تسمح للمشرتك يف حالة املكاملة إعالم بنداء يف االنتظار

 آخر حياول االتصال به و ذلك بإشارة مسعية.

o :هذه اخلدمة تسمح باحلصول على رقم أوتوماتيكيا دون تشكيله والذي مت برجمته وذلك  النداء بدون ترقيم

  :هذه اخلدمة موجهة إىل .توان يتم تشكيل هذا الرقم أوتوماتيكيا 05 عند رفع السماعة وبعد مرور

  ؛األطفال الصغار -

  ؛األشخاص املعاقني وحادي البصر -

 ؛األشخاص املسننني -

o :هذه اخلدمة تسمح للمشرتك ان يربمج بنفسه ، نداء أو عدة نداءات (التنبيه) وميكنه أن يلغي  خدمة املنبه

 أحدا أو كل النداءات املربجمة باإلضافة إىل تذكريكم وتنبيهكم ملواعدكم املهمة

o  هذه اخلدمة تسمح بالنداء لثالثة مشرتكني يف نفس الوقت ، املستعمل ميكنه أن حيتفظ  الثالثية:احملاضرة

  .بأحد مكامليه أو الربط بينهما

 بفضل هذه اخلدمة ميكنكم إجراء اجتماعات بعيدة املدى و  على اهلاتف املستعمل (R)جيب توفر الزر -

o :هذه اخلدمة تسمح للمشرتك أن حيول كل النداءات اليت تأتيه إىل رقم آخر خيتاره هو املوجود  حتويل النداء

 .داخل نفس املقاطعة

o :أرقام 10هذه اخلدمة تسمح باستبدال األرقام اهلاتفية اليت عادة ما تستعمل بكثرة (تصل اىل ترقيم خمتصر  (

 .برقم واحد

o :ح بكشف رقم الطالب للمكاملة الواردة إىل جهاز هاتفكمهذه اخلدمة تسم تعريف برقم طالب املكاملة 

o :وذلك من  00 هذه اخلدمة تسمح للمشرتك بان يتحكم أو حيرر استعمال الدويل إقفال االستعمال الدويل

جهازه، والتحرير يتم عن طريق إدخال الرقم السري والذي يتحصل عليه من الوكاالت التجارية التصاالت 

 .اجلزائر

1- www.algerietelecom.dz/index.php?p=direction_operationelle=fixe.  15:30    2014/01/06. 
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o :هذه اخلدمة تسمح للمشرتك باحلصول يف �اية كل فرتة على قائمة االتصاالت املنجزة من  الفاتورة املفضلة

 جهازه يف نفس الفرتة

  وهناك خدمات اهلاتف اخلاصة باحلسابات الكبرية و املتمثلة يف:

o :وتتيح هذه اخلدمة اخلط الساخن :  

  ؛االتصال املباشر -

  ؛االتصاالت الفورية -

 )؛دون تأخري، االنتظار..... اخلاالتصال دون إزعاج(  -

 ؛احملاضرة اهلاتفية -

 .السماح لتجميع عدد من احملاورين يف نفس الوقت -

o :لتقدمي خدمة قصرية األرقام ، ميكن أن يكون مفيدا لعدد (خدمة العمالء ، والربيد  الرتقيم املختصر

 )....الصويت... اخل

o :رقم سحري 

o :800 كم الرقم األخضر ا�اين لعدد املتصلني االتصال بدءاللمصاحل التجارية مينح الرقم األخضر*. 

o االتصاالت اهلاتفية على E1: ميجابيث يف الثانية 02 ميكن نقل الدعائم بسعة تصل حىتE1  

 بفضل البطاقة 

  ؛اتصال يف الوقت نفسه) املربجمة على خط واحد 30( صوت 30 إتاحة الفرصة للحصول على -

  ؛بشراء خمصص الوصولعرض يسمح للشركات  -

 ؛السماح للوضع يف اخلطوط ، وجمموعة من أرقام اهلواتف خط واحد -

 اهلاتف الثابت الالسلكي)wll(1: توفر اتصاالت اجلزائر تقنية تسمح بتحقيق اتصاالت بني املشرتكني 

WLL  و املعروفة بالدائرة احمللية راديو،  و قد اعتمد�ا اتصاالت اجلزائر نظرا للخصائص اليت يتضمنها

حة يف هذه التقنية فتتمثل امن سرعة االنتشار و سهولة الشبكة و السهولة يف الصيانة. أما اخلدمات املت

 يف:

1- www.algerietelecom.dz/index.php?p=direction_operationelle=WLL.    15:45   2014/01/06 
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 اخلدمات األساسية للهاتف (الصوت، الفاكس ،احملاضرة الثالثية ،طاكسيفون...اخل)؛ - 

 كيلوبات ساعي؛ 14.4 الولوج يف الشبكة عرب الدائرة احمللية بتدفق يصل إىلخدمة    - 

 كيلوبات ساعي)؛ 153.6 خدمات االنرتنت والفيديو (بتدفق يصل إىل   - 

 خدمات متممة.    - 

إال أن االشرتاك يف هذا النوع يعرف تراجعا كبريا  و خاصة من قبل الزبائن العاديني، لذلك قامت اتصاالت       

  اجلزائر بتوفري هذه التقنية و اقرتاح حلول خدمات اهلاتف الثابت الالسلكي للمؤسسات الكربى و اإلدارية.

 ملك هلا، و يوفر هذا الفرع خدمات  %100 متلك اتصاالت اجلزائر فرع موبيليس و هو :1اهلاتف النقال

يف جمال اهلاتف النقال حيث فرضت املؤسسة نفسها رائدة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال 

اجليل الثالث خلدمات  G3املتطورة و اجلديدة و خاصة أ�ا تتوفر على تقنية جديدة ومتطورة تتمثل يف 

 اهلاتف النقال.

نقطة بيع معتمدة  5.000 و أزيد من وكالة جتارية 85 د أ�ا تتعدىفلو عدنا للشبكة التجارية فسنج

  ماليني مشرتك. 10 حيث بلغ عدد مشرتكي أكثر من

 كما تتوفر على خدمات أخرى و هي:   

اليت قامت بتفعيلها اتصاالت اجلزائر بالشراكة مع متعامل  DID خدمة األرقام االفرتاضية االتصال املباشر الوافد:

  09832 (حزمة األرقام املستعملةأجنيب حيث سلمت شركة االتصاالت اجلزائرية جمموعة من األرقام اهلاتفية 

XXXXX (ويتكفل املتعامل األجنيب بوضع التجهيزات الضرورية من أجل أن يرن اهلاتف أرقام 10 متكونة من ،

وهذه األرقام تستخدم من قبل املهاجرين املقيمني يف اخلارج لتلقي املكاملات من آبائهم  .العملية بنجاحوتتم 

   .وعائال�م الذين يعيشون يف اجلزائر

حتتوي على أرصدة خمتلفة وفقا الحتياجاتكم،  تستخدم عن طريق اهلواتف العمومية بطاقة أمان: بطاقات هاتفية 

  )01( امللحق رقم .دج 200دج ، و 100دج ،  50 وهي ثالث أمناط من األرصدة
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  .1خدمات االنرتنت ثانيا:

تقدم اتصاالت اجلزائر خدمات االنرتنت بصيغ جتارية خمتلفة ذات التكنولوجية العالية لتحقق جمتمع       

لالنرتنت حيث تقوم بتقدمي خدمات متنوعة،و من أهم هده معلومايت  و ذلك عن طريق خدمات جواب 

. كما ميغابت+مودم) 8 كيلوبت إىل 512 (خدمة االنرتنت ذات تدفق ADSL. Eazy.  Anis اخلدمات املقدمة:

دج، 1.000دج، 500( ذات تدفق عايل ADSL بطاقات التعبئة من  تتوفر باملؤسسة اآلن  أنواع

 Anis Plus Pro و  ADSLWIFI Pro كما تقدم عروض مهنية تتمثل يف .)04 رقمانظر امللحق ( دج)3000دج،2000

 ذات صيغ تبدأ من  SHDSL,YDSH,HDSL إضافة إىل خدمات ذات النطاق العريض الكبري و املتمثلة يف

  ).03(امللحق رقم  ميغابيت يف الثانية 20 كيلوبت إىل 512

  .2خدمات الكرتونية ثالثا:

 حبتة، الكرتونية خدمات وهي الكرتونية، خدمات عدة االلكرتوينموقعها  خالل مناتصاالت اجلزائر  تقدم      

 اإلطالع :بينها من العميل، خدمات إطار يف تدخل جمانية خدمات لكنها  .االنرتنت عرب تسلم و تطلب أي

( امللحق اخلط على الذاتية السرية جتارية، وكالة أقرب معرفة املؤسسات، دليل اهلاتفي لألفراد، الدليل الفاتورة، على

 أي ماديا، يتم عليها الطلب لكن أخرى الكرتونية خدمات تقدم السابقة، للخدمات باإلضافة .)05رقم 

و الربيد املواقع  استضافةإيواء و  :منها .اجلزائر التصاالت التابعة التجارية الوكاالت مستوى على باحلضور

، إنشاء و استضافة مواقع الواب، إدماج أزرار إشهارية، خدمة التعليم )06( امللحق رقم  االلكرتوين لدى جواب

ناميكية دي م2014 بتداءا من هذا العاماتصاالت اجلزائر إ كما طبقت  االلكرتوين، خدمة حل يف أمان( جماين)،

   .ADSL جديدة "الدفع االلكرتوين" لتقوية خدمة التعبئة و دفع فواتري

 ضافة إىل كل هذه اخلدمات هناك خدمات شبكية معلوماتية  و حتولية و صالت متخصصة مثل ا

 دون أن ننسى خدمات الساتلية املتمثلة يف خدمة FTTX  والومياكس و DZPACشبكة 

VSAT. 
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   تسعري خدمات اتصاالت اجلزائر. المطلب الثاني:

حترص اتصاالت اجلزائر على مراعاة حاجات و رغبات املستهلكني املشرتكني بغاية إرضائهم و احملافظة       

عليهم لزيادة احلصة السوقية و من جهة أخرى ملواجهة املنافسة. حيث يتم حتديد أسعار اخلدمات املقدمة من قبل 

امة بالعاصمة و ذلك من خالل دراسة الوكاالت التجارية من طرف مديرية التسويق على مستوى املديرية الع

  مث وضع سياسات تسعريية خمتلفة حسب ميدانية للسوق 

اخلدمات املقدمة، و يف حالة وضع أسعار جديدة تقوم املديرية العامة بإعالم مجيع الوكاالت التجارية على كامل 

وحدات العملياتية التصاالت الرتاب الوطين باستخدام فاكسات ترسل بالضبط إىل رؤساء األقسام التجارية بال

  اجلزائر.

  تسعري خدمات شبكة اهلاتف. أوال:

 بدون رسوم حمليا  للدقيقة الواحدةدج 3بتتمثل  باخلواص املتعلق تسعرية اهلاتف الثابت  :1اهلاتف الثابت

دج للدقيقة 4 هو الوطين حيث السعر  %35 اليت خفضت بنسبة KMS  و وطنيا و بالنسبة  للمهنيني و

 الواحدة بدون رسوم.  

 دج للدقيقة 9 بالنسبة للمهنيني تقدر بدج 8 تسعر خدمة اهلاتف النقال للخواص ب :2اهلاتف النقال

 الواحدة .

  .3تسعري خدمات االنرتنت ثانيا:

أهدافها تسعى خدمات اتصاالت اجلزائر إىل إيصال خدمات االنرتنت إىل كامل الرتاب الوطين لتحقيق       

العامة لذلك فقد عددت أسعار هلذه اخلدمات حسب التدفقات و لكي تكون يف متناول اجلميع. فإذا أخذنا 

كما حمددة تليق بكل فئات الزبائن  أسعار ب اتفهو يتضمن لزبائن اتصاالت اجلزائر اخلواص عدة تدفق Anis عرض

  يلي:

دج و 2900 ميغابيت ب 2دج شهريا، 2019 ميغابيت ب 1دج شهريا، 1556 بسعركيلوبيت  512 

دج مع 5000أشهر؛ ومثن املودم يقدر ب 3دج من شهر إىل 6500 ميغابيت ب 8دج و 4100 ميغابيت ب4

   احتساب كل الرسوم.
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 دج10.832 كيلوبيت ب ADSLWIFI Pro  :512 أما بالنسبة ألسعار املهنيني نعرض مثال  أسعار خدمة      

و ، TTCدج 8500ج شهريا + مودم ب د252.39ميغابيت ب 2.3ج شهريا و د17.654ميغابيت ب1 شهريا،

و و فيما خيص بطاقات تعبئة االنرتنت فأسعارها وفق سرعة التدفقات . TTCدج1170 عنوان بروتوكول أنرتنت ب

 رقم().عدد أيام االتصال موضحة يف امللحق 

  تسعري خدمات االلكرتونية. ثالثا:

معظم اخلدمات االلكرتونية جمانية أل�ا تدخل يف إطار خدمات العمل هلدف كسب الزبائن و االحتفاظ       

  �م أما فيما خيص اخلدمات االلكرتونية املادية فنعرض التايل:

 أسعار و صيغ االشرتاك موضحة يف امللحق رقم ().: 1خدمة اإليواء  

 إىل تسهيل يوميات الزبائن حيث تسمح هذه اخلدمة بتعبئة : �دف هذه الطريقة 2خدمة الدفع االلكرتوين

وسعر  .بدون التنقل إىل الوكالة التجارية و من أي كمبيوتر جمهز باالنرتنت ADSL حساب االنرتنت

 هذه اخلدمة كالتايل:

  دج 10.000 األقصى للتعبئة يف اليوماملبلغ  -       دج 500 املبلغ األدىن للتعبئة يف اليوم -

  السياسة التوزيعية و الرتوجيية خلدمات اتصاالت اجلزائر. المطلب الثالث:

  السياسة التوزيعية خلدمات اتصاالت اجلزائر. أوال:

  إن عملية توزيع خدمات اتصاالت تتم بطريقتني مباشرة و غري مباشرة:      

  :بتغطيتها  الوطين حجمها الوطين و املشاركة يف تنمية جممع إعالمي�تم بتطوير حجمها توزيع مباشر

مديرية إقليمية اليت ترتبط باملديرية العامة بالعاصمة  13 اجلغرافية على مستوى الرتاب الوطين من خالل

. حيث وحدة لتوصيل خدما�ا لزبائنها اخلواص و املهنيني 52 باإلضافة إىل الوحدات العملية و تتمثل يف

من خالل الوكاالت  قسم. 110 وكالة و 171 عدنا للشبكة التجارية فسنجد أ�ا تشمل علىلو 

التجارية يتم االتصال املباشر بني مقدم اخلدمة و الزبون للحصول على خط هاتفي سواء كان ثابت أو 

ية و أما فيما خيص اهلاتف النقال فهو كذلك ميتلك وكاالت جتار  و االشرتاك خبدمات االنرتنت.سلكي 

  نقاط بيع موزعة على كامل الرتاب الوطين.
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 :تعتمد اتصاالت اجلزائر يف توزيع خدما�ا خارج الوكاالت التجارية على األكشاك  توزيع غري مباشر

 4.425   باإلضافة إىل هواتف عمومية و عددها 212.040 متعددة اخلدمات حيث بلغ عددها إىل

رباح، إضافة إىل االنتشار األبطاقات التعبئة اخلاصة بالثابت و النقال مع استفاد�ا باليت تقوم بتوزيع 

      مقهى. 4046 الكبري للمحالت.و كذلك مقاهي االنرتنت اليت وصل عددها إىل

  السياسة الرتوجيية خلدمات اتصاالت اجلزائر. ثانيا:

من بني أهداف مؤسسة اتصاالت اجلزائر حتقيق صورة ذهنية طيبة عن املؤسسة و خدما�ا، فبعد توسيع       

شبكات التوزيع اخلاصة �ا كان ال بد من إكمال احللقة بكيفية الرتويج خلدما�ا املتنوعة و املتطورة و أسعارها 

ت اجلزائر و خاصة يف ظل املنافسة الشرسة حتدي حقيقي التصاالوذلك باعتبار إعالم الزبون و إقناعه خبدما�ا 

  يف سوق االتصال، فقد سخرت إمكانيات هائلة يف هذا ا�ال و هي:

 :نتشيط املبيعات: و ذلك من خالل مجلة من التسهيالت و التخفيضات و مثال على ذلك 

تميزة جواب مبنح عروض م ADSL باإلضافة إىل عرض %50 عروض التخفيض يف أسعار االنرتنت ب     

مرتبطة بعدد أشهر  االشرتاك أو عدد مرات التعبئة كمنح مودام جماين عند دفع شهرين أو أكثر و منح شهر 

شهر أو أكثر مسبقا. مع تقدمي جمموعة من اخلدمات االلكرتونية جمانية مثل حل أمان  12 إشرتاك جماين عند دفع

  االلكرتوين املتمثل يف الدفع االلكرتوين.للرقابة األبوية كما تقدم عرض جديد و متميز عرب موقعها 

و  3G باسم التقنية اجلديدةم 2014 و بداية عام 2013 أطلقت موبيليس محلة تروجيية واسعة بنهاية عام      

كما قدمت عروض خمتلفة أخرى مثل  اليت قدمت فيها بعروض مغرية تتمثل يف جمموعة من التسهيالت و اهلدايا.

(حنو  د30 أيام 7  ثانية مع هدية الرتحيب ملدة 30ج لد1ة بسعر مكاملة مابني اجلماعة عرض توفيق خاص بالطلب

لكل تعبئة ترتاوح  %100 ميغا انرتنت صاحلة)،و رصيد مهدى ب 15رسائل حنو كل الشبكات+ 10موبيليس+

املسبق صاحل يوم حنو كل الشبكات. و عرض باطل ملشرتكي الدفع  15 دج صاحلة ملدة 1000دج و 500 مابني

و ذلك بعد كل سا 24/24 بإجراء مكاملات و إرسال رسائل جمانية و غري حمدودة حنو شبكة موبيليسأيام  7 ملدة

دج 1500 و عرض الطبعة اجلديدة مويب كونرتول  مبزايا اشرتاكدج باحتساب الرسوم،  500 تعبئة قيمتها عن

سا و 17سا إىل 06 مكاملات جمانية حنو موبيليس مند مهداةحنو كل الشبكات إضافة إىل 150رصيد شهري+

  حنو الرقم املفضل مع رصيد مضاف من شهر إىل آخر.دج 0.5
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و خدمة التعبئة االلكرتونية راسيمو  SMS كما قدمت موبيليس خدمات أخرى مثل خدمة الفيسبوك عرب      

  من خالل تعبئة رصيدك أينما كنت و دون تنقل.

 :تستخدم اتصاالت اجلزائر لإلعالن و اإلشهار على خدما�ا  )07(انظر امللحق رقم اإلعالن و االشهار

 على وسائل خمتلفة مثل:

اإلذاعة و التلفاز و اجلرائد و الصحف و حىت ا�الت إضافة إىل االنرتنت فقد فتحت هذه التكنولوجيا 

( االلكرتونية آفاق جديدة يف ترويج اخلدمات كاإلعالنات يف شبكة عاملية و يف مواقعها

www.algerietelecom.com, www.mobilis.dz, www.ats.dz, www.Djaweb.com) .  

 :مؤخرا ظهرت أحدث طريقة يف الشركة و املتمثلة يف عملية الطواف باملنازل و ذلك عن  البيع الشخصي

طريق مندويب بيع تابعني لشركة اتصاالت اجلزائر لعرض خدمات هذه األخرية، حيث قامت موبليس 

  فقد استطاعت جمموع معترب من املشرتكني.....جبولة يف اجلامعات و الثانويات و كذا يف الشواطئ 

 :يتمثل يف امللصقات و الالفتات اليت تعرضها الشركة يف الطرقات و الشوارع و احملالت و  النشر

األكشاك املتعددة اخلدمات كما يتم استعمال الالفتات االلكرتونية يف الطرقات إضافة إىل الكتالوجات و 

 ، )08( امللحق رقم املطويات املقدمة من طرف الوكاالت التجارية

 حترص اتصاالت اجلزائر على املشاركة يف املعارض و الندوات لاللتقاء بزبائنها و  :1الندواترض و ااملع

إىل 01 معرفة حاجا�م و كسب ثقتهم من خالل مشاركتها بأيام إعالنية حول التمهني اليت دامت من

 بديوان مؤسسات الشباب بالوادي. كما قد شاركت يف الصالون الوالئي الثاينم 2014 فيفري 08

 بقصر املعارض باملعبودة بسطيف.م 2013 أكتوبر 31 و 30 و 29 للمؤسسات املصغرة بسطيف أيام

 و هي من الوسائل احلديثة التصاالت اجلزائر حيث تقوم برعاية جمموعة من األحداث ماليا و  :2الرعاية

 مثل: لكسب الشهرة و ثقة اجلمهور 

  بالتلفزيون اجلزائري حيث حققت من خالهلا شهرة واسعة.رعاية موبيليس حلصة الفنك الذهيب املقدمة 

بقاعة م 2014 فيفري20 جانفي إىل 30 رعاية اتصاالت اجلزائر حلدث الربازيل يلتقي البهجة الذي عقد  يف

اتصاالت اجلزائر الراعي و الشريك املميز للطبعة الثانية للمنتدى العريب حلوكمة االنرتنت الذي  ابن خلدون؛

  اجلزائر.-بقصر نادي الصنوبر 2013 أكتوبر 31 إىل 01 عقد من
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  الدراسة االستقصائية. المبحث الثالث:

و التكنولوجيا املستخدمة فيها، ارتئينا القيام بدراسة بعدما تطرقنا فيما سبق إىل خدمات اتصاالت اجلزائر       

استقصائية لعمال و مشرتكي املؤسسة لغرض الوقوف على عدة متغريات تتعلق باستخدام االنرتنت و تكنولوجيا 

  املعلومات و كذلك معرفة مدى إمكانية قبول املستهلك لفكرة تسويق يرتكز على تكنولوجيا اإلعالم و االتصال. 

  اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية. األول: المطلب

  من خالل هذا املطلب نستعرض أهم اخلطوات و اإلجراءات املتعتمدة  للدراسة امليدانية.      

  حتديد جمتمع الدراسة. أوال:

قد مت اختيار اتصاالت اجلزائر حمل الدراسة التطبيقية أل�ا الرائدة يف جمال االتصاالت السلكية و الالسلكية   

باجلزائر فهي املسؤولة عن البنية التحتية لالتصاالت  و صيانتها وتطويرها، كما أ�ا تنشط بقطاع اخلدمات حيث 

فها تنمية ختلف أحجامها و أنواعها و أشكاهلا ومن أهداتقدم خدما�ا االتصالية إىل األفراد و املؤسسات مب

  اهلائلة بالعامل اخلارجي.التطورات  جمتمع معلومايت يواكب

و بالتايل تتكون العينة املقصودة من الدراسة من عمال و مشرتكي اتصاالت اجلزائر باملديرية العملية مبدينة       

املصاحل و األقسام و موظفي  املديرية خمتلفراسة بالنسبة لعمال اشتمل جممع الد البيض و الوكالة التابعة هلا.

، أما الزبائن فقد مت انتقاء عناصر العينة من خالل االلتقاء �م باملديرية و الوكالة الوكالة التجارية التابعة هلا

   التجارية.

  حتديد حجم العينة. ثانيا:

حبث  ن خالل وضع استماريت أسلوب االستقصاء ماعتمدنا جلمع البيانات الالزمة للدراسة على       

عامل مت اختيارهم بطرقة عشوائية  50 ، فقد تشكلت عينة الدراسة من الستجواب مباشر للعينتني املختارتني

استبانه  44 إال أن املستعاد منها بلغ مبختلف مصاحل املؤسسة و األقسام باملديرية و كذا موظفي الوكالة التجارية

 استبانة بنسبة41 و كان العدد اخلاضع للتحليل استمارات لعدم صالحيتها للتحليل 3 استبعدناو %88 بنسبة

و بعد مجع االستبيانات مت  لزبائن مت االلتقاء �م باملديرية و الوكالة التجارية التابعة هلاأخرى موجهة ل 50، و82%

استمارات لعدم اكتماهلا و لوجود تناقضات بني أجوبة  6 استبعدنا حيث %88 استمارة بنسبة 44 اعتماد

  .املستجوبني 
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  أداة مجع املعلومات.ثالثا:  

إن االستبيان من أكثر أدوت مجع املعلومات استخداما، نظرا لسهولة استخدامه و اعتباره وسيلة منظمة       

. لذلك قمنا بوضع استمارتني خمتلفتني و كالمها جلمع املعومات من جهة و معاجلة البيانات من جهة أخرى

و الذي غلب عليها نوع األسئلة و السهلة و البسيطة  املتنوعة و الواضحة األسئلةعلى جمموعة من حيتويان 

  :املغلقة

  ) 09 ( انظر امللحق رقم.سؤاال 37   استمارة خاصة بعمال املؤسسة و تتكون من -

  ).10 (انظر امللحق رقم.سؤاال 25 تتكون مناستمارة خاصة بزبائن املؤسسة و  -

  أسلوب و أدوات التحليل االقتصادي. المطلب الثاني:

  .تصميم االستبيان أوال:

املتسلسلة مع  املرتبطة ويف ذلك على جمموعة من األسئلة   البحث، فقد اعتمدنافيما يتعلق بإعداد استماريت

إىل ثالث حماور  املراد منها، كما ميكن أن نقسم األسئلة لكلتا االستمارتني بعضها البعض للوصول إىل الغرض

  :مهمة

o بالنسبة لالستمارة  5إىل 1 احملور األول و يتعلق باخلصائص الدميغرافية للعينتني واليت تشري إليها األسئلة من

  .4إىل 1 فمن األخرىاملوجهة للعامل أما بالنسبة لالستمارة 

o  الستمارة  13 إىل 9 يتمثل يف التقييم العام التصاالت اجلزائر من خالل األسئلة التالية مناحملور الثاين فهو

  .15 إىل 5 العمال أما األخرى من

o  احملور الثالث و األخري فيتعلق بواقع التسويق عرب االنرتنت و مدى استخدام و فعالية االنرتنت و تكنولوجيا

  املعلومات و االتصال بأداء أعماهلا، و هو يتمثل يف األسئلة املتبقية لكل استبيان. 

  أدوات التحليل االقتصادي. ثانيا:

للعلوم  اإلحصائيةو حتليلها استعنا بربجمية احلزمة  عرض نتائجهاو قراءة البيانات و لتفريغ االستمارة       

 األشكالورسم  اإلحصائيةالتحاليل  إلجراءشهري يستعمل  إحصائيبرنامج  و هو  (SPSS 20.0) االجتماعية

  .سهل االستخدامو   املألوفةأكثر دقة من التقنيات اإلحصائية  كما أنهالبيانية واألدوات التحليلية.
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  عرض النتائج و حتليلها. المطلب الثالث:

 استبيان عمال املؤسسة. نتائجدراسة أوال:

  :يتوزع أفراد العينة حسب اجلنس كما يلي: اجلنس 

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس.):08الجدول رقم (

 إعداد الطالبة بعد تفريغ استبيان لعمال املؤسسة. منالمصدر: 

 

 

 من الذكور ميثلون جل أفراد عينة الدراسة، يف حني بلغت نسبة اإلناث 70.7 يوضح اجلدول أعاله، أن نسبة

من عينة الدراسة.  21.1  

 :السن: مت توزيع أفراد العينة حسب السن إىل أربع فئات يلخصها اجلدول التايل 

  توزيع أفراد العينة حسب السن. ):09الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات   السن

  0  0  سنة20أقل من

 %26.8  11  سنة 31سنة إىل أقل من 20من

  %65.9  27  سنة50سنة إىل أقل من 31من 

  %7.3  3  سنة فما فوق50من 

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ استبيان لعمال املؤسسة. المصدر:

 %65.9 سنة، ميثلون نسبة50 إىل سنة31 أعمارهم من يتبني من اجلدول أعاله أن أفراد العينة الذين ترتاوح      

يف حني الفئة ، %26.8 سنة بنسبة 31 إىل سنة20 من إمجايل أفراد عينة الدراسة، و تليهم الفئة العمرية من

   و من خالل هذه النسب يتبني لنا أن فئة الشباب هي الفئة  فقط.% 7.3سنة فما فوق و املتمثلة 50العمرية من 

  الكبرية الغالبة باتصاالت اجلزائر و هذا ما حتتاجه لنشاطها الذي يتطلب جهد و محاس يصعب على الفئة العمرية

  النسب املئوية  التكرارات  اجلنس

 %70.7  29  ذكر

  %29.3  12  أنثى

 %100  41  ا�موع
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 :املستوى التعليمي: توزيع أفراد العينة حسب ثالث مستويات، يوضحها اجلدول التايل 

  توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي. ):10الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  املستوى التعليمي

 %24.4  10  ثانوي

  %73.2  30  جامعي

 %2.4  1  دراسات عليا

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ استبيان لعمال املؤسسة.المصدر:

أن أكرب نسبة ألفراد العينة ذو املستوى اجلامعي حيث نسبتهم تتمثل  )10(نالحظ من خالل اجلدول رقم

، مث تليهم الفئة 24.4بنسبة من إمجايل عينة الدراسة، و تليها أفراد العينة ذو املستوى الثانوي  73.2ب

. و هذا يدل على أن اتصاالت اجلزائر تعمل على استيعاب خرجيي 2.4ذات الدراسات العليا و نسبتها 

و هذا يعكس املستوى العلمي املرتفع للعمال مما يساعدنا على احلصول على املعلومات اليت  عاتاجلام

   ختدم البحث.

 .اخلربة املهنية: يوضح اجلدول أدناه، توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة املهنية  

  توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية. ):11الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارت  اخلربة املهنية 

 %31.7  13  سنوات 5أقل من 

  %31.7  13  سنة 15سنوات إىل  5من 

  %22  9  سنة 25سنة إىل  16من 

  %14.6  6  سنة فما فوق 25من 

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ استبيان اخلاص بعمال املؤسسة.المصدر:

الفئة  سنوات و 5لديهم خربة تقل عن  الدراسة الذين، أن أغلب أفراد عينة )11(يتبني من اجلدول رقم       

من إمجايل أفراد العينة،  31.7نسبة كل منهما  ، هم الفئة الغالبة إذ متثلسنة 15سنوات إىل 5اليت لديها خربة من 

، وبلغت أقل نسبة ألفراد العينة الذين 22سنة بنسبة 25سنة إىل16و تليهم الفئة اليت لديها سنوات خربة من 

  .14.6سنة فما فوق ومتثل ب 25بلغت سنوات اخلدمة من 
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و بالتايل فإن النسبة األكرب تبني أن عمال اتصاالت اجلزائر لدهم خربة متوسطة، و هذا ما يدل على       

    يثة بسرعة.اهتمام املؤسسة بالفئات الشابة لقدر�م على اكتساب املهارات و اخلربات احلد

 :االلتحاق باملؤسسة: توزيع أفراد العينة حسب الشهادة اليت مكنته من االلتحاق باملؤسسة كما يلي  

  توزيع أفراد العينة حسب شهادة االلتحاق باملؤسسة. ):12الجدول رقم(

  املئويةالنسب   التكرارات  شهادة االلتحاق

 %65.9  27  شهادة جامعية

  %29.3  12  شهادة مهنية

  %4.9  2  أخرى

 %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ استبيان اخلاص بعمال املؤسسة. المصدر:

، و 65.9بقراءة بسيطة للجدول يتضح لنا أن الفئة الغالبة هي عينة األفراد ذو شهادة جامعية بنسبة تقدرب      

أفراد العينة ذو شهادات أخرى. و  4.9، يف حني متثل النسبة املتبقية 29.3تليها عينة األفراد ذو شهادة مهنية ب

 بالتايل �تم اتصاالت اجلزائر باملخرجات التعليمية. 

 :الستفادة من تكوين داخل املؤسسة  ا توزيع أفراد العينة على أساس االستفادة من تكوين داخل املؤسسة

  كما يلي:

  االستفادة من التكوين.توزيع أفراد العينة حسب ):13الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  االستفادة من تكوين

  %73.2  31  نعم

 %26.8  11  ال

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بعمال املؤسسة.المصدر:

يتبني أن النسبة األكرب تتمثل يف أفراد العينة املستفيدون من تكوين داخل  )13(حسب اجلدول رقم        

  . 26.8، و تليها األفراد الغري املستفدين من تكوين داخل املؤسسة بنسبة 73.2املؤسسة و نسبتهم 

  :توزيع األفراد الذين استفادوا من التكوين داخل املؤسسة حسب  )14(يوضح اجلدول رقمجمال التكوين

 ا�ال.
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  توزيع أفراد العينة املستفيدة من التكوين حسب ا�ال.):14الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  ا�ال

 %36.6  15  تقين

  %26.8  11  إداري

  %9.8  4  العالقات التجارية

  %0  0  آخر

  %73.2  30  من التكوينأفراد العينة املستفيدة 

  %26.8  11  أفراد العينة الغري مستفيدة من التكوين

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بعمال املؤسسة.المصدر:

) أن النسبة األكرب تتمثل يف أفراد العينة املستفيدة من التكوين يف ا�ال 14نالحظ من خالل اجلدول رقم (      

من إمجايل عدد األفراد املستفيدين من التكوين، و تليهم أفراد ذو التكوين اإلداري و  36.6التقين بنسبة قدرها 

  ة و هي جمرد صدفة.، يف حني أفراد العينة املستفيدة من التكوين يف جماالت أخرى فكانت معدوم26.8نسبتهم 

  

 :بالنسبة لألسئلة املتبقية من االستبيان، فقد مت توزيع أفراد العينة كالتايل  

  ما رأيك يف نوعية اخلدمات اليت تقدمها مؤسستكم؟9السؤال : 

 .9جابات على السؤالاإلتوزيع أفراد العينة حسب ):15الجدول رقم(

 

 

 

 

 

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بعمال املؤسسة.المصدر:

، و %63.4أن نوعية اخلدمات املقدمة من طرف مؤسستهم مقبولة بنسبة  نالحظ جل العمال يروا      

ضية. و هذه النسب جيدون أن اخلدمات املقدمة رديئة و غري مر  %2.4يروا أ�ا خدمات جيدة، بينما  34.1%

  نوعية اخلدمات املقدمة من طرف مؤسستهم. عن يشعرون بالرضاالعمال  تدل على أن غالبة

  النسب املئوية  التكرارات  نوعية اخلدمة

 %34.1  14  جيدة

  %63.4  26  مقبولة

  %2.4  1  رديئة

  %100  41  ا�موع
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  يتمثل يف أسعار هذه اخلدمات:10السؤال : 

  . 10توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال  ):16الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  أسعار اخلدمات

 %4.9  2  مرتفعة

  %95.1  39  معقولة

  %0  0  منخفضة

  %100  41  ا�موع

  .سةريغ االستبيان اخلاص بعمال املؤسمن إعداد الطالبة بعد تفالمصدر:

من املالحظ أن أسعار اخلدمات املقدمة من قبل اتصاالت اجلزائر مقبولة، و هذا من خالل أن النسبة األكرب      

  للمستجوبني العمال ترى أ�ا مقبولة باعتبارهم كزبائن يشرتكون أيضا يف هذه اخلدمات. 95.1%

  

 هل وكاالت مؤسستكم كافية لتوزيع اخلدمة؟11السؤال : 

  .11توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):17الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  وكاالت املؤسسة

 %48.8  20  كافية

  %52.2  21  غري كافية

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بعمال املؤسسة. المصدر:

غري كافية لتوزيع اخلدمة بنسبة انطالقا من اجلدول أعاله جند أن جل أفراد العينة يرون أن وكاالت املؤسسة       

  .%48.8، و تليها نسبة العينة اليت ترى أن الوكاالت غري كافية لتوزيع اخلدمة و نسبتها 52.2%

  

  كيف هو اإلقبال اليومي على مؤسستكم؟12السؤال : 

  .12توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال  ):18الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  اإلقبال اليومي

 %53.7  22  مكثف

  %29.3  12  مقبول
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  %2.4  1  ناقص

  %14.6  6  حسب احلاالت

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة حسب االستبيان اخلاص بعمال املؤسسة. المصدر:

و تليها الفئة اليت  %54أن اإلقبال اليومي على مؤسستهم مكثف و نسبتها تقارب يرى غالبية أفراد العينة       

يرون أن اإلقبال اليومي يكون حسب  %14.6، تليهم نسبة %29.3ترى أن اإلقبال اليومي مقبول بنسبة 

احلاالت، يف حني جتد شخص واحد يرى أن اإلقبال ناقص، و بالتايل فاإلقبال اليومي على مؤسسة اتصاالت 

اجلزائر مكثف و خاصة يف بداية أيام األسبوع و هذا انطالقا من تصرحيات بعض املستجوبني من عمال املؤسسة 

   التجارية بالبيض). (الوكالة

  : كيف تقيم مكانة مؤسستكم مقارنة مع املؤسسات األخرى؟13السؤال

  .13العينة حسب اإلجابات على السؤال  توزيع أفراد):19الجدول رقم(

  ال أدري  ضعيف  مقبول  جيد  التقييم

  0  1  14  26  التكرار  رقم األعمال

  0  %2.4  %34.1  63.4%  النسبة

  0  1  22  18  التكرار  حجم العمل

  0  %2.4  %53.7  %43.9  النسب

  0  5  26  10  التكرار  االهتمام بالعاملني

  %0  %12.2  %63.4  %24.4  النسب

  0  4  22  15  التكرار  التعامل مع الزبائن

  %0  %9.8  %53.7  %36.6  النسب

استعمال 

  التكنولوجيا

  0  4  23  14  التكرار

  النسب

  

 34.1%  56.1%  9.8%  0%  

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

نصل إىل أن التقييم العام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر مقبول مقارنة مع املؤسسات يف قراءة وصفية للجدول       

حيث أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن تقييم مكانة املؤسسة من حيث حجم العمل و االهتمام  ،األخرى

مقبولة و نسبتهم بالرتتيب كما بالعاملني و التعامل مع الزبائن و من حيث استعمال التكنولوجيا 

  يف جيد بنسبةإال من حيث رقم األعمال فإن النسبة الغالبة تتمثل  %56.1،%53.7، %63.4،%53.7يلي:
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  .%63.4تقدر ب 

  هل تتوفر لدى مؤسستكم شبكة األنرتنت؟14السؤال :  

  .14توزيع األفراد حسب اإلجابات على السؤال  ):20الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  شبكة االنرتنت

 %80.5  33  نعم

  %19.5  8  ال

 %100  41  ا�موع

  االستبيان اخلاص بالعمال.من إعداد الطالبة بعد تفريغ المصدر:

 %19.5، يف حني جند أن نسبة %80.5صرح غالبية أفراد العينة على توفر شبكة االنرتنت بنسبة تقدر ب       

  و هذه النسب تدل على توفر شبكة االنرتنت باملؤسسة.  يصرحون بال.

  إذا كان نعم، ما اخلدمات األكثر استخداما لدى مؤسستكم؟: 15السؤال  

  .15توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):21رقم(الجدول 

اخلدمات 

األكثر 

  استخداما

الربيد   الويب

  االلكرتوين

جمموعة   الدردشة

  النقاش

خدمة نقل 

  امللفات

اليت ال  عينة ال

تتوفر على 

  االنرتنت

  ا�موع

  41  6  9  0  0  18  8  التكرارات

  %100  %14.6  %22.0  0  0  %43.9  %19.5  النسب املئوية

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال.المصدر:

مث  من إمجايل أفراد العينة %43.9سجلت خدمت الربيد االلكرتوين كأكثر اخلدمات استخداما بنسبة       

  .%19.5و تليهم خدمة الويب و نسبتها  %22خدمة نقل امللفات بنسبة 

  اخلدمات؟: يف ماذا تستخدم هذه 16السؤال  

  .16توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):22الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارت  االستخدامات

  %22  9  البحث عن املعلومات

  %48.8  20  حتويل البيانات

  0  0  ترفيه و أغراض شخصية

  %12.2  5  االتصال بالزبائن و املوردين

  0  0  التحدث عرب االنرتنت
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  %2.4  1  اإلعالنالرتويج و 

  %14.6  6  العينة اليت ال تتوفر على االنرتنت

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

، %48.8من خالل اجلدول جند أن عمال املؤسسة املستخدمني لالنرتنت يقومون بتحويل البيانات بنسبة       

و أخريا بالرتويج  %12.2، أما االتصال بالزبائن و املوردين بنسبة %22املعلومات بنسبة يليها البحث عن 

إذ أ�ا من خالل هذه النسب نستنتج أن املؤسسة ال تقتصر على استخدام وحيد لالنرتنت . %2.4بنسبة 

علومات و كذا تستخدمها يف العديد من األعمال خاصة ارسال و استقبال الربيد االلكرتوين و البحث عن امل

  حتويل البيانات و االتصال بالزبائن و املوردين.

 هل ملؤسستك عنوان على االنرتنت؟17السؤال :  

  .17توزيع أفراد حسب اإلجابات على السؤال ):23الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  عنوان املؤسسة على االنرتنت

  %100  41  نعم

  %0  0  ال

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

ومنه ملؤسسة اتصاالت اجلزائر عنوان على من أفراد العينة أجابوا بنعم،  %100) أن 23يوضح اجلدول رقم(      

  االنرتنت.

  جدها االفرتضي؟اما تو  ،: إذا كان نعم18السؤال 

  .18توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):24الجدول رقم (

  النسب املئوية  التكرارات  التواحد االفرتاضي 

  %100  41  موقع الكرتوين خاص �ا

  %0  0  صفحات يف موقع أخر

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر: 

ملوقع الكرتوين خاص �ا، يتضح أن التواجد االفرتاضي للمؤسسة هو  %100بتصريح أفراد العينة بنسبة       

   .على شكل موقع الكرتوين خاص �ا
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  إذا كان موقع خاص �ا، هل هذا املوقع جذاب؟19السؤال :  

  .19توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال  ):25الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  املوقع االلكرتوين

  %17.1  7  جذاب

  %65.9  27  مقبول

  %9.8  4  غري جذاب

  %7.3  3  ال أدري

  %100  41  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

نظرة مقبولة جلاذبية املوقع االلكرتوين للمؤسسةـ و تليها  %65.9تعطي فئة كبرية من أفراد العينة وبنسبة       

يرون أن املوقع غري جذاب، و البقية ال تدري  %9.8الذين صرحوا جباذبية املوقع، و تليهم نسبة  %17.1نسبة 

ما إن كان جذاب أو العكس. نالحظ أن هناك اختالف يف اآلراء بني عمال مؤسسة اتصاالت اجلزائر فيما 

ن خالل النسب ممكن و مخيص جاذبية املوقع و ميكن يعود السبب إىل اختالف تفكريهم و رؤيتهم لألمور. 

  القول أن املوقع االلكرتوين اخلاص باملؤسسة مقبول.

  ماهي حمتويات املوقع االلكرتوين ملؤسستك؟ :20السؤال 

  .20توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):26الجدول رقم(

  ال  نعم  حمتويات املوقع االلكرتوين

عرض املعلومات و فقدمي 

  املؤسسة

  5  36  التكرار

  %12.2  %87.8  النسب

عرض ملختلف خدمات 

  املؤسسة

  0  41  التكرار

  %0  %100  النسب

استقبال طلبيات الشراء 

  من الزبائن

  35  6  التكرار

  %85.4  %14.6  النسب

التواصل مع الشركاء و 

  املردين و الزبائن

  25  16  التكرار

  %61  %39  النسب

  32  9  التكرار  تسديد فواتري عرب اخلط

  %78.0  %22  النسب

  23  18  التكرارصفحات خاصة خبدمات 
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ما بعد البيع و و ضع 

  الشكاوي

  %56.1  %43.9  النسب

  10  31  التكرار  متعدد اللغات

  %24.4  %75.6  النسب  

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االسبيان اخلاص بالعمال.المصدر:

  للعناصر التالية:من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن النسب الغالبة ألفراد العينة صرحت بنعم        

  من إمجايل أفراد العينة؛ %87.8عرض معلومات و تقدمي املؤسسة: بنسبة  

  ؛%100عرض ملختلف خدمات املؤسسة: بنسبة  

  :75.6متعدد اللغات%. 

تستخدم املوقع االلكرتوين كواجهة لتقدميها للزبائن و تعرض فيه نستنتج من خالل هذا أن املؤسسة       

   ة إىل عرض خمتلف السلع و اخلدمات، كما جنده متعدد اخلدمات.معلومات عن نشاطها، باإلضاف

 هل اللغة العربية متاحة لدى موقع مؤسستك؟21السؤال:  

  .21توزيع عينة البحث على اإلجابات على السؤال ):27الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  اللغة العربية

  %97.56  40  متاحة

  %0  0  غري متاحة

  %2.4  1  ال أدري

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

من أفراد العينة بتوفر اللغة العربية باملوقع االلكرتوين ملؤسستهم، يف حني جند عامل واحد ال  %40صرح       

  يدري.و مما سبق و من خالل هذه النسبة نستنتج توفر اللغة العربية باملوقع االلكرتوين للمؤسسة. 

 هل يتم حتديث املوقع االلكرتوين التصاالت اجلزائر؟22السؤال: 

  .22توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):28الجدول رقم (

  النسب املئوية  التكرارت  حتديث املوقع االلكرتوين

  %97.6  40  نعم

  %2.4  1  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال.المصدر: 
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  من إمجايل العينة املدروسة. %40أكد غالبية أفراد العينة على حتديث املوقع االلكرتوين للمؤسسة بنسبة       

  يتمثل يف الفرتة الزمنية لتحديث املوقع.23السؤال : 

  .23توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):29الجدول رقم(

  ال أدري  أكثر من شهر  شهر  أسبوعني  اسبوع  يوم  الفرتة

  18  5  2  0  11  5  التكرارات

  %43.9  %12.2  %4.9  0  %26.8  %12.2  النسب املئوية

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

عن املدة الزمنية من إمجايل أفراد العينة ال يدرون  %43.9من املالحظ من اجلدول أعاله، أن نسبة       

يرون أن مدة التحديث هي كل أسبوع، و تليها نسبة  %26.8لتحديث املوقع االلكرتوين، و تليها نسبة 

  .%4.9يرون أن املدة التحديث هي كل أكثر من شهر، و الباقي يرى أنه كل شهر بنسبة  12.2%

ممكن األمر راجع من أفراد عينة الدراسة قد اختلف رأيها خبصوص مدة التحديث  %56و بالتايل أن نسبة       

مستمر و يتم هدا األمر  ألن مؤسسة اتصاالت اجلزائر تقوم بتحديث موقعها استجابة للتغريات احلاصلة بشكل

  على مستوى املديرية العامة بالعاصمة.

  ما هي العموالت املتداولة داخل املوقع؟24السؤال :  

  .24توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):30الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  العموالت

  %97.6  40  حملية

  0  0  أجنبية

  %2.4  1  معا

  إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال.من المصدر:

% من أفراد العينة ترى أن العملة املتداولة هي العملة احمللية، يف حني شخص واحد يرى أن 98ما يقارب       

  العملة احمللية و األجنبية متداولة داخل املوقع.
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  هل يوفر املوقع إمكانية البيع االلكرتوين؟25السؤال : 

  .25توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال  ):31الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  البيع االلكرتوين

  %17.1  7  نعم

  %82.9  34  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

ألفراد العينة الذين يرون عدم إمكانية البيع االلكرتوين باملوقع يتضح من اجلدول أعاله أن النسبة الغالبة         

ترى أن هناك إمكانية البيع االلكرتوين باملوقع و هذا راجع إىل توفر  %17.1، يف حني جند %82.9تتمثل ب 

قع اخلاص إمكانية توفر البيع االلكرتوين باملو  على اخلدمة اجلديدة باملوقع أال و هي الدفع االلكرتوين. مما يدل

باملؤسسة، إال أن تطبيقه على أرض الواقع غري ممكن و هذا يعود إىل عدم ثقة  جل عمال املؤسسة يف استخدام 

 هذه التقنيات.

  ما مدى مرونة إجراءات البيع االلكرتوين املتبعة؟26السؤال : 

  .26توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):32الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  البيع االلكرتوينمرونة إجراءات 

  %17.1  7  سهلة

  0  0  صعبة

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

ترى أن إجراءات البيع االلكرتوين باملوقع  %17.1مما سبق و من خالل اجلدول أعاله، يتضح لنا أن نسبة       

 سهلة، و هي نفسها النسبة اليت أكدت على إمكانية توفر البيع االلكرتوين باملوقع.

  ما طرق الدفع االلكرتوين املتبعة؟27السؤال : 

  .27توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):33الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  طرق الدفع االلكرتوين

  %9.8  4  بطاقة ائتمان

  %2.4  1  عن طريق حوالة بريدية

  %4.9  2  طرق أخرى

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:
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من إمجايل أفرد العينة، وهي نفسها النسبة اليت  % 17.1خالل اجلدول أن جمموع النسب متثل نستدرك من       

تستخدم بطاقة االئتمان و يليها طرق أخرى  %9.8صرحت بإمكانية البيع االلكرتوين باملوقع.حيث جند نسبة 

 ، يف حني عامل وحد يرى عن طريق احلوالة الربيدية.%4.9 بنسبة 

  هل يوفر املوقع ضمانات لسرية بيانات العمالء؟28السؤال : 

  .28توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):34الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  سرية ضمانات العمالء

  %48.4  20  نعم

  %4.9  2  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

، يف حني جند نسبة %48.4غالبية أفراد العينة يرون أن املوقع يوفر ضمانات لسرية بيانات العمالء بنسبة       

 ال ترى  أن املوقع يتوفر على ضمانات لسرية العمالء.  4.9%

  هل يوفر أساليب لتأمني املعامالت املالية؟29السؤال: 

  .29توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):35الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  تأمني املعامالت املالية

  %26.8  11  نعم

  %29.3  12  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

 توفر تأمني املعامالت املالية ) أن هناك تقارب يف إمكانية35من املالحظ من خالل النسب باجلدول رقم  (      

فإذا كانت اإلجابة ذات مصداقية فهذا يدل على أمر واحد أن املوقع يوفر تقنية لتأمني املعامالت . من عدمه

 املالية إال أ�ا غري موثوق فيها عند عمال املؤسسة.  

 هل يتيح املوقع الفرصة للقراء للقيام بإبداء آرائهم و اقرتاحا�م؟30السؤال : 

  .30توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):36الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  إبداء آراء القراء

  %85.4  35  نعم

  %14.6  6  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:
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ترى أن املوقع يتيح للقراء فرصة بإبداء  %85.4من خالل اجلدول يتضح أن النسبة الغالبة و املمثلة بنسبة       

 آرائهم و اقرتاحا�م.

 خاص مبدى تأثري استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال باملؤسسة.31السؤال : 

  .31توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):37الجدول رقم(

بعد استخدام تكنولوجيا 

  املعلومات و االتصال

  ارتفعت  مل تتغري  اخنفضت

جودة اخلدمات 

  املقدمة

  30  11  0  التكرار

  %73.2  %26.8  0  النسب

سرعة الرد و تلبية 

  طلبيات الزبائن

  20  18  3  التكرار

  %48.8  %43.8  %7.3  النسب

  10  13  18  التكرار  تكاليف الرتويج

  %24.4  %31.7  %43.9  النسب

تكاليف االتصال 

  و املعامالت

  8  13  20  التكرار

  %19.5  %31.7  %48.8  النسب

  27  12  2  التكرار  حجم األسواق

  %65.9  %39.2  %4.9  النسب

درجة سهولة 

  تداول املعلومات

  24  15  2  التكرار

  %58.5  %36.6  %4.9  النسب

 من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

ميكن القول انطالقا من نتائج اجلدول أعاله أن النسب الغالبة ألفراد العينة الحظوا أنه بعد استعمال        

مؤسستهم لتكنولوجيا املعلومات و االتصال ارتفع كل من جودة اخلدمات املقدمة و سرعة الرد و حجم األسواق 

  الرتويج و االتصال.و كذا سهولة تداول املعلومات، يف حني اخنفضت كل من تكاليف 

  ما طبيعة األنشطة التسويقية اليت متارسها اتصاالت اجلزائر عرب االنرتنت؟32السؤال : 

  .32توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):38الجدول رقم(

  ال  نعم  التسويق عرب االنرتنت

  0  41  التكرارا  عرض اخلدمات

  %0  %100  النسب

التعريف باخلدمات 

  االلكرتونية

  0  41  التكرار

  %0  %100  النسب
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  15  26  التكرار  تسعري اخلدمات

  %36.6  %63.4  النسب

إضافة موقعها يف دليل 

  املواقع األخرى

  23  18  التكرار

  %56.1  %43.9  النسب

  14  27  التكرار  التواصل مع الزبائن

  %34.1  %65.9  النسب

  32  9  التكرار  البيع عرب االنرتنت

  %78  %22  النسب

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

يتضح من اجلدول أعاله أن طبيعة األنشطة التسويقية اليت متارسها اتصاالت اجلزائر عرب االنرتنت باالعتماد       

على النسب الكبرية ب"نعم" ألفراد العينة لعماهلا تتمثل يف عرض اخلدمات و التعريف باخلدمات االلكرتونية 

ات و تقدمي املؤسسة و عرض ملختلف خدما�ا بنسبة فبالرجوع إىل حمتويات املوقع االلكرتوين جند أن عرض املعلوم

إضافة إىل التواصل مع الزبائن حيث بلغ استخدام االنرتنت يف التواصل مع الزبائن و املوردين بنسبة ، 100%

  من إمجايل أفراد العينة. 12.2%

 تعتقد بأن التسويق االلكرتوين يدعم بشكل كبري النشاط التسويقي ملؤسستك؟33السؤال : 

  .33توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):39الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات   

  %43.9  18  موافق متاما

  %43.9  18  موافق

  %0  0  حمايد

  %12.2  5  عري موافق

  %0  0  غري موافق متاما

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

شاط أن التسويق االلكرتوين يدعم بشكل كبري الن )39(تؤكد النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم       

 نسبة ، حيث هناك تقارب يف النسب بني موافق متاما و موافق  و هي متثلائرالتسويقي ملؤسسة اتصاالت اجلز 

  .%12.2بكل منهما، أما غري موافق فتمثل فقط ب  43.9%
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 خاص بالقسم املسؤول عن تطبيق التسويق االلكرتوين.:  34السؤال 

  .34توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):40الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  القسم املسؤول

  %7.3  3  قسم املبيعات

  %68.3  28  قسم التسويق

  %17.1  7  قسم احلاسب اآليل

  %7.3  3  قسم آخر

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

يتضح لنا من خالل اجلدول أن النسبة الغالبة ألفراد العينة يصرحون بأن قسم التسويق هو املسؤول عن تطبيق     

 . %68.3بنسبة تقدر ب  التسويق االلكرتوين

  اجلزائر؟:هل هناك مسؤولني عن التسويق االلكرتوين باتصاالت 35السؤال 

  .35توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال  ):41الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  

  %78  32  نعم

  %22  9  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

أكدوا أن هناك خمتصني  %78من املالحظ أن جل أفراد العينة  من عمال اتصاالت اجلزائر و نسبتهم       

  مسؤولني عن التسويق االلكرتوين باتصاالت اجلزائر.

 

  أسباب استخدام التسويق االلكرتوين التصاالت اجلزائر؟36السؤال : 

  .36توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):42الجدول رقم(

السبب يف استخدام التسويق 

  االلكرتوين

  النسب املئوية  التكرارات

  %26.8  11  زيادة رحبية املؤسسة

  %14.6  6  الرتويج عن العالمة التجارية

  %7.3  3  زيادة التفاعلية مع العمالء

  %24.4  10  حتقيق السرعة يف أداء أعماهلا
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  %7.3  3  بناء الصورة الذهنية للموقع االلكرتوين

  %19.5  8  كسب الزبائن و االحتفاظ �م

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

من أفراد العينة التصاالت اجلزائر تعتقد أن استخدام التسويق االلكرتوين التصاالت اجلزائر  %27ما يقارب       

، مث يف املرتبة %24.4يعود إىل زيادة الرحبية ملؤسستهم، و يف املرتبة الثانية حتقيق السرعة يف أداء أعماهلا بنسبة 

الرتويج عن العالمة أما املرتبة اخلامسة فتتمثل يف  %19.5كسب الزبائن و االحتفاظ �م و نسبتها   الثالثة 

، يف حني جند أن الرتبة اخلامسة حتتلها كل من زيادة التفاعلية مع العمالء و بناء الصورة %14.6بنسبة التجارية 

 لكل منهما. %7.3الذهنية للموقع االلكرتوين بنسبة 

 ما التحديات اليت تعرتض تطبيق التسويق االلكرتوين باتصاالت اجلزائر؟37السؤال : 

  .37توزيع عينة األفراد حسب اإلجابات على السؤال ):43الجدول رقم(

التحديات اليت تعرتض التسويق 

  االلكرتوين

  ال  نعم

إقامة املوقع  تكاليفارتفاع 

  االلكرتوين

  30  11  التكرار

  %73.2  %26.8  النسب

  33  8  التكرار  عوائق اللغة 

  %80.5  %19.5  النسب

  17  24  التكرار  اخلصوصية و األمن

  %41.5  %58.5  النسب  

  15  26  التكرار  األيدي العاملة املؤهلة

  %36.6  %63.4  النسب

 

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بالعمال. المصدر:

صورة واضحة عن التحديات اليت تعرتض تطبيق التسويق االلكرتوين باتصاالت اجلزائر أال و يعطي اجلدول      

  هي اخلصوصية و األمن و كذا األيدي العاملة املؤهلة لبناء موقع الكرتوين.
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  استبيان املشرتكني. نتائجدراسة  ثانيا:

 من خالل اجلدول أدناه اجلنس: توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلنس. 

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس. ):44الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  اجلنس

  %59.1  26  ذكر

  %40.9  18  أنثى

  %100  44  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

فتمثل اإلناث، و  %40.9متثل نسبة الذكور، أما نسبة  %59.1يوضح من اجلدول أعاله أن نسبة        

 يالحظ أن نسبة الذكور هي النسبة الغالبة.

 من خالل اجلدول أدناه السن: توزيع أفراد العينة حسب العمر. 

  توزيع أفراد العينة حسب العمر. ):45الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  السن

  %20.5  9  سنة 20أقل من 

  %52.3  23  سنة 30إىل أقل من سنة 20من 

  %6.8  3  سنة 41سنة إىل أقل من  31من 

  %20.5  9  سنة فما فوق 41من 

  %100  44  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

سنة، 30سنة إىل أقل من 20يالحظ من اجلدول أعاله، أن غالبية أفراد العينة املسيطرة ترتاوح أعمارهم من       

سنة فما فوق، يف حني جند نسبة 41سنة و الذين ترتاوح أعمارهم من 20مث أفراد العينة الذين تقل أعمارهم عن 

  سنة. مما يدل أن جل زبائن املؤسسة هم من فئة الشباب. 41 سنة إىل أقل من 31متثل الفئة العمرية من  6.8%
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  العينة حسب أربع مستويات، كما يلي.املستوى التعليمي: توزيع أفراد 

  توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي. ):46الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  املستوى الدراسي

  %2.3  1  ابتدائي

  %18.2  8  متوسط

  %20.5  9  ثانوي

  %59.1  26  جامعي

  %100  44  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

، و تليها فئة %59.1يتبني من نتائج اجلدول أعاله، أن معظم أفراد العينة ذوي شهادات جامعية بنسبة       

، يف حني جند %18.2، و تليهم الفئة ذوي املستوى املتوسط بنسبة %20.5ذوي املستوى الثانوي بنسبة 

 شخص واحد ذو مستوى ابتدائي. 

 :املهنة: تتوزع أفراد العينة حسب املهن كما يلي 

  توزيع أفراد العينة حسب املهنة. ):47الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  املهنة

  %47.7  21  طالب

  %43.2  19  موظف

  %2.3  1  تاجر

  %2.3  1  متقاعد

  %4.5  2  عاطل عن العمل

  %100  44  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

، أما عينة العاطلني %47.7عينة من الطالب بنسبة  من أفراد العينة هم موظفون، مث تليه %43ما يقارب       

  .كل من عينة التجار و املتقاعدين  ، يف حني جند شخص واحد يف%4.5عن العمل فتمثل 

، هذه املعلومات و من هنا فإن الفئة الزبائن يف العينة املدروسة هم فئة الشباب الذين لديهم مستوى جامعي      

  تفيد املؤسسة من حتديد خدما�ا اليت تتالءم مع طبيعة و رغبات زبائنها.
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 :مت توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على األسئلة التالية كما يلي 

 ؟لديك اشرتاك يف خدمة االنرتنت : هل5لالسؤا 

  .5توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):48الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  اشرتاك يف خدمة االنرتنت

  %70.5  31  نعم

  %29.5  13  ال

  %100  44  ا�موع

 من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

، %70.5من املالحظ من اجلدول أعاله، أن جل أفراد العينة مشرتكني يف خدمة االنرتنت بنسبة تقدر ب       

 .%29.5فيما جند نسبة قليلة من العينة ال يشرتكون خبدمة االنرتنت و تقدر ب 

  هل تعاملت مع اتصاالت اجلزائر؟6السؤال : 

  .6توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):49الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  التعامل مع اتصاالت اجلزائر

  %81.8  36  نعم

  %18.2  8  ال

  %100  44  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

مع خدمات اتصاالت اجلزائر. مما يدل على رواج خدمات  نالحظ أن غالبية املستجوبون سبق هلم التعامل      

 اتصاالت اجلزائر و هذا بفضل تنوع خدما�ا من هاتف ثابت و الالسلكي إىل هاتف نقال إىل االنرتنت.

 هل لديك علم باخلدمات اليت تقدمها اتصاالت اجلزائر؟7السؤال: 

  .7توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):50الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  علم باخلدمات املقدمة

  %65.9  29  نعم

  %34.1  15  ال

  %100  44  ا�موع

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:
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يتضح من اجلدول أعاله، أن نسبة معتربة من العينة املدروسة هلا دراية على خدمات اتصاالت اجلزائر و تقدر       

 .رواج خدمات اتصاالت اجلزائر يف  ما خيص ما سبقعلى  . هذه النسبة تؤكد %65.9ب 

 خاص بتوضيح أسباب عدم اإلطالع على خدمات اتصاالت اجلزائر.8السؤال: 

  .8توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):51الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  

  %6.8  3  املؤسسة مل تقم بدورها كما جيب للتعريف خبدما�ا

  %4.5  2  كل خدمات اتصاالت اجلزائر متماثلة

  %22.7  10  عدم إطالع على هذه اخلدمات

  %2.3  1  أسباب أخرى

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

من أفراد العينة أي ما %34.1) أن هناك نسبة و املقدرة ب51الحظنا من خالل اجلدول السابق رقم (      

يعود إىل مستجوب ليس هلم علم خبدمات اتصاالت اجلزائر و سبب ذلك حسب اجلدول أعاله  15يقارب على

الذين يرون أن  %6.8، و يليها نسبة %22.7ذه العينة على هذه اخلدمات و تقدر النسبة ب عدم إطالع ه

السبب عائد إىل املؤسسة إذ مل تقم بدورها كما جيب للتعريف خبدما�ا، مث هناك من يرون أن السبب يعود إىل أن 

يرى أن السبب عائد ، يف حني جند شخص واحد %4.5خدمات اتصاالت اجلزائر متماثلة و تقدر النسبة ب 

 ألسباب أخرى.

 يتعلق باخلدمات اليت كانت حمور التعامل.9السؤال : 

  .9توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):52الجدول رقم(

خدمات حمور 

  التعامل

  ال  نعم

  النسب املئوية  التكرارات  النسب املئوية  التكرارات

  %50  22  %50  22  ثابت سلكي

  %93.2  41  %4.5  2  ثابت السلكي

  %38.6  17  %61.4  27  نقال

  %31.8  14  %68.2  30  انرتنت

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:
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حيث صرح جل أفراد العينة  )، هي خدمات االنرتنت52إن أكثر اخلدمات رواجا انطالق من اجلدول رقم(      

مث يليهم  %61.4ها النقال إذ جند أكثر من نصف العينة أجابوا بنعم و نسبتهم متثل مث يلي %68بنعم بنسبة 

ما يعكس تزايد الطلب على خدمات .و هذا %50و اليت متثل نصف العينة و هي بنسبة  السلكي اهلاتف

   .بشكل جيدم و حتسن سرعتها و توفرها 2008منذ سنة  %50االنرتنت يف الفرتة األخرية نظرا الخنفاضها بنسبة 

 

  ما هو تقييمك خلدمات اتصاالت اجلزائر؟10السؤال : 

  .10توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):53الجدول رقم(

تقييم خدمات 

اتصاالت 

  اجلزائر

  رديئة  مقبولة   جيدة

  النسب املئوية  التكرارات  النسب املئوية  التكرارات  النسب املئوية  التكرارات 

  %15.9  7  %70.5  31  %31.6  6  التغطية

  %27.3  12  %52.3  23  20.5  19  اجلودة

  %27.3  12  %56.8  25  %15.9  7  السرعة

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

) نالحظ أن التقييم العام خلدمات اتصاالت اجلزائر من قبل أفراد العينة من 53(لقراءة بسيطة للجدول رقم       

 اخلدمات جودةمن حيث و ، %70.5زبائنها مقبول، فمن حيث التغطية يرى جل أفراد العينة أ�ا مقبولة بنسبة 

، و كذا احلال بالنسبة لسرعة اخلدمات فأكرب نسبة %52.3بنسبة  فغالبية أفراد العينة من الزبائن ترى أ�ا مقبولة

 و هي مقبولة. %56.8تقدر ب 

 كيف ترى أسعار خدمات اتصاالت اجلزائر؟11السؤال: 

  .11توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):54الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  أسعار اخلدمات

  %22.7  10  مرتفعة

  %68.2  30  مقبولة

  %2.3  1  منخفضة

  %6.8  3  ال أدري

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:
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يروا أن سعرها  %22.7من املشرتكني يرون أن هذه اخلدمات سعرها مقبول، يف حني  %68.2نالحظ أن      

 بعدم الدراية. فقد صرحوا  أ�ا منخفضة، أما ثالث منهممن املشرتكني يروا  %2.3مرتفع، بينما 

  كيف هو تعاملك مع خدمات اتصاالت اجلزائر؟12السؤال: 

  .12توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):55الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  استمرارية التعامل

  %27.3  12  دائم

  %56.8  25  متوسط

  %15.9  7  نادر

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

يتضح من اجلدول أعاله أن غالبية أفراد العينة متوسطي التعامل مع خدمات اتصاالت اجلزائر بنسبة       

، أما أفراد العينة الذين يتعاملون بشكل نادر مع اتصاالت %27.3،بينما جند دائمي التعامل بنسبة 56.8%

. مما تؤكد هذه النسب على رواج خدمات اتصاالت اجلزائر و تنوعها، و حتما سيكون %15.9اجلزائر فنسبتهم 

 هناك تعامل مع اتصاالت اجلزائر يف خدمة من اخلدمات املقدمة 

  طرف اتصاالت اجلزائر؟: استقبالك من 13السؤال 

  .13توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):56الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  االستقبال

  %34.1  15  جيد

  %38.6  17  البأس به

  %22.7  10  حسب احلاالت

  %4.5  2  سيء

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

، يليها %38.6صرح جل أفراد العينة على أن االستقبال من قبل اتصاالت اجلزائر البأس به و نسبتهم       

الذين صرحوا بأن استقباهلم من قبل  %22.7، و يليهم %34.1األفراد الذين صرحوا بأن االستقبال جيد بنسبة 

ستقبال سيء.على العموم جند أن املؤسسة يكون حسب احلاالت بينما جند شخصني من العينة يروا أن اال

االستقبال من قبل اتصاالت اجلزائر حسن إال أن وجود شخصني غري راضني على االستقبال من قبل موظفي 
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املؤسسة يعد خسارة هلا أل�ا من املمكن أن تفقد زبائنها إذا قام هذين الشخصني بشن دعاية سلبية ضد 

  ث مثل هذا باملستقبل.جتنب حدو املؤسسة، لذا استوجب على املؤسسة 

 

  ات التوزيع كافية لتلبية الطلبات؟:هل قنو 14السؤال 

  .14توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):57الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  قنوات التوزيع

  %38.6  17  كافية

  %61.4  27  غري كافية

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

يف حني  %61.4يرى أغلب املستجوبني من الزبائن أن الفروع و الوكاالت غري كافية لتوزيع اخلدمة بنسبة       

 من املستجوبني يرون أ�ا كافية. %38.6جند أن النسبة الباقية و هي 

 من بني وسائل التسويق املباشر اليت تؤدي للتفاعل مع خدمات : حدد الوسيلة الفعالة  15السؤال

 اتصاالت اجلزائر؟

  .15توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):58الجدول رقم(

الوسيلة 

  الفعالة

الالفتات و   الكتالوج  املعارض  االنرتنت  الصحف  الراديو  التلفاز

  امللصقات

  2  0  3  16  3  0  20  التكرارات

  %4.5  0  %6.8  %36.4  %6.8  0  %45.5  النسب 

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن املستجوبني جيدون أن التلفاز وسيلة فعالة تؤدي �م للتفاعل مع       

بينما الصحف و املعارض جند أن %36.4، و يليها االنرتنت بنسبة %45.5خدمات اتصاالت اجلزائر بنسبة 

  .%4.5، و أخريا الالفتات و امللصقات بنسبة %6.8هلما نفس النسبة و املقدرة ب 
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  هل تساهم أساليب الرتويج و اإلعالن اليت تطبقها اتصاالت اجلزائر يف خلق صورة جيدة؟16السؤال : 

 

  .16توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):59الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  يساهم الرتويج يف خلق صورة جيدة

  %72.7  32  نعم

  %27.3  12  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

تجوبني أقروا بأن أساليب الرتويج و اإلعالن اليت تطبقها تقريبا من املس %73أظهرت نتائج اجلدول أن       

 أجابوا بالنفي. %27.3اتصاالت اجلزائر  تساهم يف خلق صورة جيدة هلم مقابل 

  هل أنت على إطالع باملوقع االلكرتوين التصاالت اجلزائر؟17السؤال : 

  .17توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):60الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  اإلطالع على موقع االلكرتوين للمؤسسة

  %38.6  17  نعم

  %61.4  27  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

ليسوا على إطالع باملوقع االلكرتوين اخلاص باملؤسسة، يف  %61.4نسبة لقد كشفت نتائج اجلدول أعاله أن     

 .%38.6حني جند نسبة االطالع مقدرة ب 

  ماهي املواقع اليت قمت بزيار�ا؟18السؤال : 

  .18توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):61الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  املواقع اليت قمت بزيار�ا

www.Algerietelecom.dz  12  27.3%  

www.Mobilis.dz  2  4.5%  

www.djaweb.dz  2  4.5%  

  %2.3  1  مواقع أخرى

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

http://www.algerietelecom.dz/
http://www.mobilis.dz/
http://www.djaweb.dz/
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 و يليه% 27.3 بنسبة  www.Algerietelecom.dz املوقع االلكرتوين األكثر زيارة من قبل املستجوبني هو      

www.Mobilis.dz و www.djaweb.dz لكل منهما و يليه شخص واحد فقط بالنسبة  %4.5و املقدرة ب

 للمواقع األخرى.

  ما رأيك فيما يقدم و يعرض من معلومات و خدمات يف هذه املواقع؟19السؤال: 

  .19توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):62الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات   معلومات و خدمات هذه املواقع

  %6.8  3  ممتازة

  %22.5  13  عادية

  %2.3  1  رديئة

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

أن املعلومات و اخلدمات املقدمة يف هذه املواقع عادية بنسبة من املالحظ أن النسبة األكرب تتمثل يف       

 تتمثل يف أن هذه املواقع ممتازة بينما جند مستجوب واحد يرى أ�ا رديئة. %6.8، ويليها نسبة 22.5%

  ما أهم العناصر اليت تنصح �ا املؤسسة للرتكيز عليها يف الرتويج و اإلعالن عرب موقعها 20السؤال :

 االلكرتوين؟

  .20توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):63الجدول رقم(

يف الرتويج  املؤسسة العناصر اليت تنصح �ا

  االلكرتوين عرب موقعها 

  النسب املئوية  التكرارات

  %18.2  8  اخلدمات ا�انية

  %38.6  17  ختفيض األسعار

  %6.8  3  العالوات و اهلدايا

  %13.6  6  اخلصومات

  15.9  7  التجاريةاملعارض 

  %6.8  3  الكتالوج االلكرتوين

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

  من إمجايل العينة %38.6املرتبة األوىل بنسبة خفض األسعار تأيت بنستدرك من نتائج اجلدول أعاله أن       

، %18.2اخلدمات ا�انية و نسبتها ، و يف املرتبة الثانية كعنصر تنصح به املؤسسة للرتويج عرب موقعها االلكرتوين

http://www.algerietelecom.dz/
http://www.mobilis.dz/
http://www.djaweb.dz/
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، و يف املرتبة الرابعة تتمثل يف اخلصومات بنسبة %15.9و يف املرتبة الثالثة استخدام املعارض التجارية بنسبة 

 لكل منهما. %6.8، بينما جند العالوات و اهلدايا و الكتالوج االلكرتوين يف نفس املرتبة بنسبة 13.6%

  هل سبق لك االشرتاك خبدمات اتصاالت اجلزائر عرب موقعها االلكرتوين؟21السؤال : 

  .21توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):64الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  االلكرتوين االشرتاك خبدما�ا عرب موقعها

  %9.1  4  نعم

  %90.9  40  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

من املستجوبني مل يشرتكوا خبدمات اتصاالت اجلزائر عرب موقعها  %91من املالحظ أن ما يقارب       

أي أربعة مستجوبني فقط من العينة املدروسة اشرتكوا خبدمات اتصاالت اجلزائر عرب  %9.1االلكرتوين مقابل 

 موقعها االلكرتوين.

  هل متتلك بطاقة ائتمانية؟22السؤال: 

  .22توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):65الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  امتالك بطاقة ائتمانية

  %20.5  9  نعم

  %79.5  35  ال

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

ميلكون بطاقة ائتمانية و النسبة الكربى  %20.5بينت النتائج املستخلصة من االستبيان املوجه للزبائن أن       

  من املستجوبني أقرت بعدم امتالك بطاقة ائتمانية.

  كيف تقوم بالدفع؟23السؤال : 

  .23توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):66الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  تقوم بالدفع

  %9.1  4  بطاقة ائتمانية

  %11.4  5  صكوك

  %79.5  35  الدفع الفوري و التحوالت البنكية

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:
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من أفراد العينة تقوم بالدفع عن طريق الدفع الفوري ز التحوالت البنكية، بينما   %79.5ن املالحظ أمن       

 .%9.1و صكوك بنسبة  %11.4النسبة املتبقية تتوزع ما بني بطاقة ائتمانية بنسبة 

  ما هو اهلدف من استعمال التسويق االلكرتوين يف اتصاالت اجلزائر؟24السؤال : 

  .24توزيع أفراد العينة حسب اإلجابات على السؤال ):67الجدول رقم(

  النسب املئوية  التكرارات  اهلدف من استعمال التسويق االلكرتوين

  %13.6  6  التعريف أكثر خبدمات املؤسسة

  %4.5  2  الرتويج للعالمة التجارية

  %25  11  زيادة األرباح

  %11.4  5  االستمرار و البقاء

  %25  11  كسب الزبائن و االحتفاظ �م

  0  0  زيادة احلصة السوقية

  %15.9  7  السرعة يف أداء أعماهلا

  %4.5  2  مواجهة املنافسة

  من إعداد الطالبة بعد تفريغ االستبيان اخلاص بزبائن املؤسسة. المصدر:

أظهرت نتائج اجلدول أعاله أن اهلدف من استعمال التسويق االلكرتوين باملؤسسة متثلت يف زيادة أرباح       

و  %15.9لكل منهما، مث السرعة يف أداء أعماهلا بنسبة  %25 و كسب الزبائن و االحتفاظ �م بنسبة املؤسسة

  . %4.5و أخريا مواجهة املنافسة بنسبة  %13.6يليهم التعريف أكثر خبدمات املؤسسة بنسبة 

  .انحتليل نتائج االستبي ثالثا:

  باخلصائص الدميغرافية لكل من العمال و املستهلكني ( حتليل النتائج اخلاصة باحملور األول: املتعلق

 اجلنس،العمر، املستوى التعليمي، املهنة، اخلربة....).

أدركنا مما سبق أن مستوى التعليمي لعمال اتصاالت اجلزائر مرتفع إال أن خرب�م املهنية متوسطة إذا ما قلنا       

جماالت خمتلفة و خاصة التقين و هذا ما يوضحه اجلدول  عنها ضعيفة، لذلك قامت املؤسسة بتكوين عماهلا يف

رقم()  لرفع األداء و الزيادة اإلنتاجية  و ذلك لرفع قدرات  املؤسسة و الريادة يف جماهلا، إضافة إىل أن معظم 

عماهلا من فئة الشباب و هذا صاحل أكثر لنشاطات املؤسسة و خاصة تلك الوظائف اليت تعتمد على احلماس و 

ة معا مثل الوظيفة  التجارية و التسويقية.و بالتايل الزيادة يف فرصة جناحها يف املستقبل مما يزيد من قدر�ا اخلرب 

  التنافسية. 
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أما فيما خيص زبائنها فهم من فئة الشباب ذوي املستوى اجلامعي و معظمهم من الذكور، هده املعلومات       

  تتالءم مع طبيعة و رغبات زبائنها.تفيد املؤسسة يف إدراك ما تعرضه من خدمات 

  :اخلاص بالتقييم العام خلدمات اتصاالت اجلزائر.حتليل نتائج احملور الثاين 

من املالحظ أن هناك تنوع يف خدمات اتصاالت اجلزائر من هاتف ثابت سلكي و السلكي إىل هاتف نقال إىل 

من  %53.7الذي أكده معظم عمال املؤسسة بنسبة  ااالنرتنت و هذا ما يوضحه اإلقبال املكثف على خدما�

من إمجايل عينة الزبائن  %70.5إمجايل العينة و خاصة  االشرتاك يف خدمات االنرتنت و اليت كانت بنسبة 

فاتصاالت اجلزائر مازالت املمول األحسن هلذه اخلدمة رغم وجود منافسة كبرية من قبل املؤسسات  املدروسة

فمن حيث نوعية اخلدمات و أسعارها مقبولة من قبل عمال اتصاالت اجلزائر  .دمة العاليةالالسلكية يف هذه اخل

مما ينبغي على  باعتبارهم كزبائن يشرتكون خبدمات املؤسسة و هذا ما أقر عليه معظم املستجوبني من زبائنها 

و كذا وسع من الزبائن املؤسسة إحداث حتسينات مستمرة يف املستقبل من أجل إشباع حاجات و رغبات شرحية أ

فهو مقبول لذلك وجب على املؤسسة االهتمام أكثر بالزبون و   احلال بالنسبة لالستقبال و التعامل مع الزبائن

  كسب ثقته ووالئه.

سات األخرى يف هذا ا�ال التقييم العام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر مقارنة مع املؤس أن ميكننا القولومما سبق       

و هذا ما  أكده و صرح به أغلب عمال اتصاالت اجلزائر، وبالتايل فإن هذه النتائج تعطي انطباعا حسنا  مقبول

  .ود�ا و تطويرهاو ج سرعة خدما�او أمل التصاالت اجلزائر يف املستقبل يف حتسني  

 االنرتنت و  حتليل نتائج احملور الثالث: فيتعلق بواقع التسويق عرب االنرتنت و مدى استخدام و فعالية

 تكنولوجيا املعلومات و االتصال بأداء أعماهلا.

  من خالل استعراضنا لنتائج االستبيان اخلاص بعمال مديرية البيض و اخلاص بزبائنها تبني لنا مايلي:

أن مديرية الوحدة العملية مبدينة البيض باتصاالت اجلزائر تتوفر على شبكة االنرتنت مبختلف مكاتبها و       

من إمجايل العينة، و من اخلدمات  %80.5مصاحلها و قد ملسنا ذلك يف إجيابات غالبية عمال املؤسسة بنسبة 

خدمة نقل امللفات و هذه اخلدمات  األكثر استخداما باملؤسسة حسب عماهلا الربيد االلكرتوين و الويب و

و البحث عن املعلومات و االتصال بالزبائن و املوردين و كذا الرتويج و  تستخدمها املؤسسة يف حتويل البيانات

مع خدمات اتصاالت اجلزائر هي االنرتنت للزبائن  اإلعالن حيث الحظنا أن من بني وسائل التفاعل املباشر 

  .%45.5 اليت  نسبتهالزبائن و تأيت باملرتبة الثانية بعد التلفاز و  من املستجوبني %36.4بنسبة 
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من  %65.9كما متتلك اتصاالت اجلزائر موقع الكرتوين خاص �ا ذو جاذبية مقبولة يف نظر عماهلا بنسبة       

جند  ،كماأسعارهاو عرض ملختلف خدما�ا و ال�ا افروعها و وك و و يتم من خالله تقدمي املؤسسةإمجايل العينة 

فمن  ،به خدمات الكرتونية مثل خدمات الدفع االلكرتوين و هي تقنية جديدة باملوقع إضافة إىل خدمات أخرى

من إمجايل  %38.6املالحظ أن نسبة إطالع زبائن اتصاالت اجلزائر على املوقع االلكرتوين اخلاص �ا يقدر ب 

إذ تسعى ا يعرض وما يقدم  عادي من معلومات و خدمات العينة و هي نسبة قليلة و هذه النسبة ترى أن م

اتصاالت اجلزائر إىل حتسني موقعها و تطوير تقنياته لكسب زبائن جدد و االحتفاظ �م حيث تعمل على 

تغيري األسعار واملنتجات و حتديث تستلزم حدوث  حتديث موقعها باستمرار حسب التطورات و التغريات احلاصلة

أن اتصاالت اجلزائر تقوم بالرتويج و اإلعالن و اإلشهار عن خدما�ا و العروض اجلديدة كما .املعلومات األخرى

يف الرتويج حسب زبائنها من العينة االلكرتوين و من أهم العناصر اليت جيب أن ترتكز عليها املؤسسة عرب موقعها 

تجارية  مث اخلصومات إضافة إىل العالوات املدروسة ختفيض األسعار و يليها اخلدمات ا�انية و يليهم  املعارض ال

  و اهلدايا و الكتالوج االلكرتوين.

استدرك عمال املديرية بالوحدة العملية البيض التصاالت اجلزائر أن بعد استخدام مؤسستهم لتكنولوجيا       

مها بالسوق كما حج أرتفع كل من جودة خدما�ا و سرعة الرد و تلبية الطلبيات و زيادة االتصالاملعلومات و 

بينما أن هناك  و العمل على التنسيق بينها سهولة يف تداول املعلومات بني مكاتبها و وكاال�ا وأقسامهاأن هناك 

اخنفاض يف تكاليف االتصال و يرجع هذا الستخدام املؤسسة لتكنولوجيا االتصال كالربيد االلكرتوين و الشبكات 

و تداول املعلومات عرب احلواسيب، و   استهالك األوراق بالعمل على ختزين لتفادي و توفري املصاريف املرتتبة عن

كذا اخنفاض يف تكاليف الرتويج و يعود إىل توجه املؤسسة ألساليب الرتويج االلكرتوين فربجوع إىل إجابات 

 إشهارييصرحون على عرض خدما�ا عن طريق لوحات  %100العمال عن حمتويات املوقع االلكرتوين جند أن 

  وقعها دون اللجوء إىل مواقع أخرى.عرب م

أمهية كبرية ملوضوع التسويق االلكرتوين حيث وافق أغلب العمال على من خالل إجراء الدراسة أظهر العمال       

و منه فإن اهلدف من استخدام التسويق االلكرتوين أنه يدعم و بشكل كبري النشاط التسويقي باملؤسسة،

حسب رأي غالبية العمال و الزبائن يعود إىل زيادة الرحبية للمؤسسة و كسب الزبائن و  باتصاالت اجلزائر

االحتفاظ �ا و حتقيق السرعة يف أداء أعماهلا. و قد مت التوصل من أفراد العينة من العمال إىل نتائج مهمة وهي 

و األيدي  %59.5ن بنسبة أن أكرب التحديات اليت تعرتض تطبيق التسويق االلكرتوين هي اخلصوصية و األم
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العاملة املؤهلة لبناء املوقع االلكرتوين مث ارتفاع تكاليف إقامة املواقع االلكرتونية و آخرها عوائق اللغة بالنسبة 

  للعاملني.
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  خالصة:

مبراحل عديدة لتصل إىل من خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل يتضح لنا أن اتصاالت اجلزائر مرت       

حيث  ماهية عليه اآلن، و هذا ال يعين أ�ا يف املستوى املطلوب خاصة يف ظل التطور التكنولوجي احلاصل.

تشكل تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و اخلدمات املرتبطة �ا كاالنرتنت و اهلواتف الثابتة و النقالة و غريها 

عمال  إذ مل تعد جمرد عناصر ترفيهية لفئة حمددة من الناس بل أصبحت أحد أحد املكونات األساسية يف بيئة األ

الشروط األساسية للتميز و اإلبداع يف عامل األعمال و اليت بدورها تساهم يف نشر مفاهيم أصبحت شائعة 

  كالتسويق االلكرتوين.  يااالستخدام و مرتبطة بتلك التكنولوج

أن تعرضنا ملختلف استخدامات تكنوجيات املعلومات و امليدانية، و بعد و ما ميكن استخالصه من الدراسة      

االتصال األساسية باملديرية بالبيض، وجدنا أن هلذه التكنولوجيا تأثري على أداء اتصاالت اجلزائر و هذا من خالل 

اول املعلومات و ختفيض يف تكاليف االتصال و الرتويج، حتسني اجلودة يف اخلدمات املقدمة للزبائن و سهولة تد

  التنسيق و التوسع يف أسواق جديدة.

لتبين تقنيات ذات مستوى عايل من التكنولوجيا و تقدمي خدمات ذات تسعى اتصاالت اجلزائر  و بالتايل       

من خالل تشكيلة اخلدمات اليت باجلزائر و  تجتعلها متميزة يف صناعة االتصاالبسعر مناسب  جودة عالية 

 لذلك االنرتنت و تغطيتها لكامل الرتاب الوطينف ثابت سلكي و السلكي إىل هاتف النقال إىل تعرضها من هات

قررت اتصاالت اجلزائر أن تكون مصحوبة مبكتب خرباء لديه جتربة كبرية يف مهمات املرافقة يف جمال االتصاالت 

  :و ذلك �دف

(اإلسرتاتيجية، خطة حتسني حوكمة الشركة من خالل وضع أدوات اإلدارة األساسية  - 

  جتارية،لوحة املراقبة)؛

  تطوير املهام التجارية و التسويق و تطوير أنظمة املعلومات. - 

لقد اختارت اتصاالت اجلزائر إمسا هلذا املشروع اعتمادا على القيم املرتبطة به أال و هي : الطموح، احلركية، و 

  .حالنشاط، التحول و النجا 
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يتزايد دور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف صياغة احلاضر و تشكيل املستقبل و بناء جمتمع متطور و       

أصبحت هذه التكنولوجيا متطلبا أساسيا يف شىت ا�االت و األنشطة، كما تعد شبكة االنرتنت العمود الفقري 

االتصال و هذه األخرية هدفها هو جعل شبكة االنرتنت األساسي و اهلام النتشار تطبيق تكنولوجيا املعلومات و 

الل تشكيلة من الربامج والتقنيات و اخلدمات. و من القطاعات اليت تأثرت كثريا بتكنولوجيا أكثر جدوى من خ

املعلومات و االتصال قطاع األعمال يف عدة جماالت مثل التسويق و التجارة فربزت مفاهيم األعمال االلكرتونية 

ارة االلكرتونية و التسويق االلكرتوين و أصبحت املؤسسات املعاصرة ملزمة بالتعامل مع تلك املفاهيم و التج

  يف السوق.�دف البقاء و احملافظة على مكانتها 

إن هدف املؤسسة الرئيسي هو حتسني كفاءة اإلنتاج و التوزيع و ختفيض التكلفة مبا ميكن أن خيفض       

حيث أن حتقيق هذا اهلدف يعتمد بالدرجة األوىل على حتديد احتياجات  باملستهلكظ األسعار و يضمن االحتفا

 باعتبارها هدف ألسواق و العمل على إشباعها بكفاءة و فعالية أكثر من املنافسني اآلخرين،ورغبات العمالء 

و لكن أصبحت املشكلة " كيف يكون هذا املصنع قادراً  ،امل اليوم أن ينتج املصنع السلعةمل تعد مشكلة عإذ

و كانت املشكلة فيما مضى  إنتاجية, أما اآلن  ،وابهفهو إن مل ينجح يف تسويقها أقفل بالتأكيد أب على تسويقها"

ان فإن البقاء يف السوق يعتمد أساسا على دراسة احتياجات املستهلك و توفريها له باملواصفات املطلوبة و يف الزم

أي أن عملية حتقيق األهداف ال تتم إال من خالل جهد  و املكان املناسبني و بالسعر الذي يقدر على حتمله.

تسويقي متكامل تتحدد فيه جهود ختطيط املنتجات مع التسعري مع منافذ التوزيع مع الرتويج و أصبح املستهلك 

 االقتصاد،فهو يصنع  ،القول أننا نعيش عصر التسويق كنو مي ؛التسويقيةهو نقطة البداية لتوجه إليه كافة اجلهود 

  و السياسة حتدد مالمح صورة هذا العصر و مستقبله. ،يصنع السياسة االقتصادو 

أشار ميشال بودوك أن مفهوم التسويق هو مصطلح قابل للتغيري و ذلك لتكيفه مع التطور وقد      

لتطوير مفهوم التسويق والتميز يف هذا امليدان مستندة  التكنولوجي...ومن هذا املنطلق أصبحت الشركات تسعى

إىل كل ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا، فقد أصبحت ظاهرة التسويق االلكرتوين حقيقة أساسية، ومدخال من 

، وذلك من خالل مداخل النجاح و التميز و اإلبداع يف عامل الشركات احلديثة اليت تتناسب مع العصر اجلديد

للوسائط االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت يف تنفيذ العمليات و األنشطة التسويقية  و اليت بدورها  استخدامه

أكسبته خصائص و مميزات تفاعلية مكنته من الوصول إىل أكرب شرحية ممكنة للعمالء و كسب رضاهم و زيادة 
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وجد حدود جغرافية تقيد حركة الرحبية؛ عن طرق إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية ففي االنرتنت ال ت

  املعلومات.

و بالتايل ارتأينا من خالل حبثنا هذا دراسة اإلشكالية "ما مدى نضج الوظيفة التسويقية يف املؤسسة       

فمن خالل اجلزائرية؟ و هل هذا النضج إذا حتقق يسمح باملرور إىل التسويق االلكرتوين أم يكون عائقا له؟" 

املتمثلة يف اجلزء النظري عن املفاهيم األساسية و األمهية لكل من التسويق وتكنولوجيا لثالث الفصول اإطاللتنا يف 

املعلومات و االتصال و التسويق االلكرتوين و متطلبات هذا األخري و كيفية اعتماده إىل اجلزء التطبيقي و املتمثل 

مومية ذات طابع جتاري تنشط يف جمال اخلدمات باعتبارها مؤسسة ع يف الدراسة امليدانية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر

  ؛ توصلنا إىل جمموعة من النتائج اليت نلخصها يف النقاط التالية: و كو�ا الرائدة يف جماهلا

  يكمن التسويق يف التعرف على احتياجات و رغبات املستهلكني من خالل التنسيق و التوفيق بني مجيع

حتقيق األرباح املالية و االجتماعية للمؤسسة و ا�تمع و بأقل  فعاليات و أنشطة التسويق ذات األثر يف

تكلفة ممكنة، من إشباع حاجات املستهلكني و ليس من خالل أرقام املبيعات. كما تسعى أيضا ملصلحة 

 الفرد و ا�تمع يف األجل الطويل كضرورة جلذب العمالء و االحتفاظ �م.

 ة ألي مؤسسة تريد النجاح و حتقيق أهدافها العامة، و هذا فوظيفة التسويق من أهم الوظائف اإلداري

يلعبه يف أنشطة كافة املؤسسات سواء تلك اليت تقدم سلعا و منتجات مادية أو للدور األساسي الذي 

 الربح أو اليت ال �دف إىل ربح. اليت تقدم خدمات؛سواء تلك اليت �دف إىل

  باملنافسة الشديدة، و هو جزء من احلياة اليومية لكل التسويق نشاط بشري حركي و فعال و خالق زاخر

فرد منا أيا كان عمره و تعليمه و دخله و وظيفته و ال تقتصر ممارسة النشاط التسويقي على العاملني يف 

إدارة التسويق يف املؤسسات و لكن يشارك اجلميع يف هذه األنشطة و يتلقو�ا و ميارسوها و يتعاملون 

 معها.

 وجيا املعلومات و االتصال أحد أهم العوامل املؤثرة يف تطور ا�تمعات املتقدمة أو النامية على تعترب تكنول

العاملة فيها وخاصة  املؤسساتتقف الدول النامية و  حيث؛ حد سواء و إن كان مبعدالت متفاوتة

  اجلو احلديثإما أن تتكيف مع ما حيدث من تغريات عاملية و تندمج يف على مفرتق الطرق منها احلديثة

مؤشرات التوجه حنو استخدام هذه ومن أهم  إما أن تبقى بعيدة عن ذلك،  وبالتايل �مش.و 
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التكنولوجيات االعتماد على األيدي العاملة املؤهلة و الرتكيز على اإلنتاج اخلدمايت أكثر من السلع، و 

 استخدامها كأداة يف العمل كاحلاسوب مثال.

 التكنولوجيات ميكن حتقيقها لقطاع احلكومي أو اخلاص على خمتلف جماالت و  و هناك فوائد عديدة هلذه

أقسام املؤسسة منها ختفيض تكاليف اإلنتاج، زيادة سرعة االتصال، توفري املعلومة مما يؤدي إىل تبسيط 

إجراءات و عمليات املؤسسة و جعلها أكثر وضوحا و فعالية مع ربح الوقت و استغالله بطريقة أفضل و 

التايل توفري خدمات أكثر و أفضل للعمال. بينما أصبح أكرب جزء من ميزانيات املنظمات ينفق على ب

األنشطة التسويقية وعناصره حيث أصبح  ترسيخ هذه التكنولوجيا يف كل جزء من نشاطها و خاصة على

 أمرا ضروريا.

 صاالت و أكثرها استعماال تعد االنرتنت من أهم التطورات يف جمال التكنولوجيات املعلومات و االت

فوفرت الكثري من الوقت و اجلهد و أتاحة سرعة الوصول إىل املعلومات بشىت أنواعها إىل األفراد و 

اجلهات و املؤسسات املهتمة. و بالتايل تستطيع هذه األخرية االتصال و التواصل مع نظريا�ا و خمتلف 

نت ومن خالل مزاياها و أدوا�ا قد كتبت شهادة ميالد القوى يف بيئتها اخلارجية، و ميكن القول أن االنرت 

 جديدة من أشكال التسويق أال و هو التسويق االلكرتوين.

 فرتاضي و فتح أمام اجلميع الدخول يف عامل التسويق بغض النظر عن اعتبارات دخل التسويق العامل اال

التجارية، باإلضافة إىل أن هذه البنية حجم املؤسسة صغرية أو متوسطة أو كبرية أو حىت اعتبارات العالمة 

مفتوحة تتالشى معها حدود الزمان و املكان و بالتايل ميكن توسيع الرقعة اجلغرافية للرتويج و توزيع املنتج 

 و إمكانية احلصول عليه يف أي وقت ليجعل التسويق عرب االنرتنت ممكنا دون التقيد بالزمان و املكان.

  الرتويج فبناء موقع الكرتوين و ترويج اخلدمات يف مواقع أخرى أقل كلفة من و هناك اخنفاض يف تكاليف

تكاليف إنشاء و بناء متجر نشاط تقليدي خارج شبكة االنرتنت و الرتويج له، و هذا يؤدي إىل ختفيض 

 أسعار بيع املنتجات إىل العمالء و املستهلكني و منه زيادة مبيعات املنظمة و بالتايل زيادة رحبيتها.

  و بالتايل فالتسويق العادي يرتكز على املبيعات و املنتجات و على حماولة حتقيق الربح يف كل صفقة بيعية

و جذب زبائن جدد أما التسويق االلكرتوين نشاط يرتكز على السوق و املستهلك و إرضاءه و احلفاظ 

 ساعة. 24عليه و يعتمد يف ذلك على االتصال و التواصل الدائم ملدة 

  لنا الدراسة امليدانية أن جممع اتصاالت اجلزائر حديث النشأة و بالرغم من برناجمها املسطر و املهام بينت

املوكلة ملختلف مديريا�ا و اليت تصب يف جمملها يف قالب واحد و هو إتباع كل األساليب احلديثة 
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أدراج وكاال�ا بسبب للتمكن من زيادة حجم الزبائن و الفوز برضاهم، إال أن هذه الربامج بقيت يف 

 غياب تشبع ثقافة حمورها الزبون و غياب املتابعة و املراقبة هلذه الربامج.

 االت و حماولة استغالل التقنيات ميلك ا�مع قدرة تنافسية عالية بفضل البنية التحتية الكبرية لالتص

إىل استخدامها يف  لتكنولوجيات املتطورة حتت شعار "اتصاالت اجلزائر تتحول"، حيث يهدف ا�مع

خمتلف أنشطتها و خاصة التسويق و هذا لزيادة  رحبية املؤسسة و حتقيق السرعة يف أداء أعماهلا و 

ذلك يبقى غري كايف نظرا ملا وصلت االحتفاظ بزبائنها  و هذا األخري يعد أهم مرتكز تسعى إليه، إال أن 

 إليه مؤسسات االتصاالت العاملية.

 يت تعرتض ا�مع يف تطبيق هذا الشكل من التسويق هي اخلصوصية و األمن و و من أهم التحديات ال

قلة املختصني و اليد العاملة املؤهلة للتعامل مع تقنياته مع ارتفاع تكاليف إقامة املواقع االلكرتونية و 

 اللغة.

  ين و التجارة إن وسائل الدفع االلكرتونية متثل ركيزة أساسية لنجاح و تطوير أعمال التسويق االلكرتو

االلكرتونية باإلضافة إىل حتقيق كل من السرية و اخلصوصية و األمان للزبون. و من خالل الدراسة 

امليدانية يتضح أن املسوق اجلزائري ال يقبل إرسال معلومات البطاقة االئتمانية عرب الشبكة بسبب انعدام 

على هذه اجلرائم بسبب النقص التشريعي  الثقة و أمن الشبكات و غياب القوانني اجلزائية اليت تعاقب

  بالبلد.

و كل هذه التطورات جتعل النظرة إىل التسويق االلكرتوين مكافئ للتسويق التقليدي مضاف إليه اخلصائص      

و تكنولوجيا املعلومات و االتصال، حيث أن هذا التحول أدى إىل الرفع من اجلديدة املرتافقة مع االنرتنت 

مستويات أداء املؤسسة من خالل التخفيض يف التكاليف و حتسني جودة اخلدمات املقدمة للزبائن و الوصول إىل 

ا من الصغرية و املتوسطة الوصول إليها، وهذا لتحقيق أهدافهأسواق جديدة كان من الصعب على املؤسسات 

و من هنا يتأكد لنا صحة الفرضيات  استمرار و زيادة النشاط... وبالتايل يساهم يف تدعيم االقتصاد الوطين.

  التالية:

 و تصبح قادرة على حتسني و تطوير  ،التسويق االلكرتوين يفتح أمام املؤسسات فرصا تسويقية واسعة

ا مل تنجح يف ترسيخ عمليات التسويق أداءها التنافسي و قادرة على حتقيق اقل التكاليف، حىت إذ

  التقليدي.
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  تشكل البنية التحتية والصعوبات الفنية لدى األطر الفنية يف املؤسسة اليت تسوق إلكرتونيًا عقبة أمام

  .التسويق اإللكرتوين واستخدام طرق الدفع اإللكرتونية يف إجناز املعامالت

  من منافذ  وعدد الصفقات املربمة،وسيختصر الكثريالتسويق اإللكرتوين يساهم بزيادة حجم الزبائن

؛وهذه احملليةحدة املنافسة  التوزيع ،األمر الذي يؤدي إىل الوصول إىل أسواٍق جديدة،وهذا بدوره يزيد من

بسبب كثرة الشركات العارضة على املواقع  املنافسة من شأ�ا أن تؤدي بدورها إىل حتسني جودة املنتج

األسعار بسبب ختفيض التكاليف،وبالتايل زيادة املبيعات  كة العنكبوتية وختفيضاملخصصة هلا على الشب

 .الوطين األمر الذي يؤدي إىل دعم االقتصاد وزيادة الناتج واألرباح

و على أساس النتائج سالفة الذكر نوجز فيما يلي أهم التوصيات املقرتحة جلعل األعمال االلكرتونية و التجارة 

التسويق االلكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية أكثر كفاءة و فعالية و ذلك من خالل هذه النقاط االلكرتونية و 

  التالية:

 و جودة خدمتها إصدار تشريعات قانونية لتنظيم و محاية التداول النقدي عرب الشبكة و أمن الشبكات ،

  إلجراءات املعتمدة �ا؛إضافة إىل جتديد البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات املالية و تبسيط ا

  إدراج األعمال االلكرتونية من التجارة االلكرتونية و التسويق االلكرتوين و غريها ضمن الدراسة التكوينية

 على كل املستويات مبا فيها التعليم العايل؛

  ل كل القيام حبمالت حتسيسية، تكوينية و تدريبية على استعمال االنرتنت و كذا توسيعها جلعلها يف متناو

 فئات ا�تمع؛

  حىت ميكن انتهاج التسويق االلكرتوين على مدى أي مؤسسة ال بد من توفر البنية التحتية الالزمة لذلك

من تكنولوجيات املعلومات املادية الضرورية إىل قواعد البيانات االلكرتونية و معلومات و خدمات 

مات املرتبطة بالتسويق االلكرتوين إىل النظم اآلمنة و الكرتونية جتارية إىل اليد العاملة املؤهلة لتقدمي اخلد

  احلماية إىل كفاءة و فعالية املنظم القانوين للقطاع؛

  لضمان جناعة التسويق و حتقيق اهلدف املراد منه، جيب أن ميارس رجال التسويق رقابة أو تأثري على

كذا األخذ بعني االعتبار أن أي أقسام و مصاحل املؤسسة لضمان حتقيق رضا الزبون و االحتفاظ به، و  

الزبون عن املؤسسة ليس من صاحلها، إضافة إىل تسخري التسويق االلكرتوين إلدامة انطباع سيء يأخذه 

  حوار دائم و يف كل األوقات معه بغية حتقيق رضاه؛
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  مبواقع أخرى بعد إنشاء املوقع االلكرتوين ال بد من الرتويج له سواء كان الرتويج بأساليب الكرتونية

 مشهورة و خاصة املواقع االجتماعية  مثل الفيسبوك، تويرت....و بالطرق التقليدية؛

  إلعطاء انطباع جيد للموقع االلكرتوين ال بد من تكوين صورة ذهنية توحي بالثقة عن املتجر و منتجاته

ية عن املوقع و إعطاء و كل ما يقدمه من خالل االهتمام بواجهة املوقع فعن طريقها جيب إعطاء نظرة كل

للزبون سبب العودة إليه مرة أخرى، كما جيب أن يتميز بالتنظيم يف حمتواه، السرعة يف التحميل و اجلودة 

 يف برجمياته و الصوت و األشكال وغريها؛

   ضا تعزيز الثقة يف اخلدمات لتحقيق وين و زيادة مزاياه املتعددة و أيتعزيز استخدام التسويق االلكرت

صية و األمن و حترص على تطوير تكنولوجيا املواقع بتوظيف مربجمني خمتصني بكيفية التعامل مع اخلصو 

 املواقع االلكرتونية؛

  بني التسويق االلكرتوين و أنشطة األعمال االلكرتونية على ينبغي أن تسعى املؤسسة إىل حتقيق التكامل

 اللكرتونية؛سبيل املثال الدفع االلكرتوين و توفر األمن و احلماية ا

  ينبغي مراعاة خصوصية الزبون اجلزائري يف اخلدمات و املنتجات املقدمة له، لذا و جب على املؤسسات

 اجلزائرية األخذ بعني االعتبار آلراء زبائنها باعتبارهم مصدر اإلبداع و التميز و حىت أراء عماهلا؛

التقنيات الرقمية يف رؤية مشولية، ومن خالل لقد حاولنا قدر اإلمكان وضع تصور مركز عن تصور التسويق ضمن 

  مواضيع حبث يف دراسات مستقبلية، أمهها:كون واضيع حبث ميكن أن تملفت انتباهنا حبثنا هذا ل

 دراسة مشا�ة ملوضوع حبثنا بأخذ عينة من املؤسسات اجلزائرية مبختلف القطاعات و باختالف أحجامها 

 ؛لتكون الصورة واضحة و أكثر دقة

 البيع عرب االنرتنت باجلزائر و مدى تقبله من قبل املسوق اجلزائري. تفعيل 
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عالق،تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و تطبيقا�ا يف جمال التجارة النقالة،منشورات بشري عباس ال )35

 .2007املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 

غسان قاسم داود الالمي، أمري شكرويل البيايت،تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال  )36

 .2010راق للنشر و التوزيع، عمان األردن،، مؤسسة الو 1(االستخدامات و التطبيقات)، ط

عامر ابراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي، شبكات املعلومات و االتصاالت، الطبعة األوىل، امليسرة  )37

 .2009للنشر و التوزيع و الطباعة، 

 .1999د. بشري عباس العالق، قحطان العبديل، التسويق، جامعة البنات االردنية ،  )38

مي لكساسة،حتسني فاعلية األداء املؤسسي من خالل تكنولوجيا املعلومات، الطبعة وصفي عبد الكر  )39

 .2011األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 

حمي حممد مسعي، ظاهرة العوملة"األوهام و احلقائق"، الطبعة األوىل، مطبعة و مكتبة الشعاع،  )40

 .1999مصر،

-االتصاالت التسويقية و الرتوجيية، الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمانتامر البكري،  )41

 .2009األردن، 
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"، مكتبة عني 21د.طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال" كيف تواجه حتديات القرن  )42

 ، مصر.2002مشس،

 األردن. - و التوزيع، عمانحممد ابراهيم عبيدات، سلوك املستهلك، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر  )43

 .1998د. حممد فريد الصحن، العالقات العامة (املبادئ و التطبيق)، الدار اجلامعية، القاهرة،  )44

عبد الرزاق حممد الدليمي، املدخل إىل وسائل اإلعالم و االتصال، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و  )45

 .2011األردن،- التوزيع، عمان
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 .2009رية، حممد الصرييف، إدارة تكنولوجيا املعلومات، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، االسكند )48
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 المذكرات و الرسائل:                                                                                                                                   
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 .2009جامعة وهران  ،رسالة ماجستري "،شركة اتصاالت اجلزائر :اجلزائرية  دراسة حالة

بنك"،رسالة - بوخنالة حيي،'' تسويق اخلدمات املصرفية:دراسة حالة'' الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط )2

 م. 2012وهران، ماجستري،جامعة 

كوسى ليلى، واقع وأمهية اإلعالن يف املؤسسة اجلزائرية دراسة حالة"موبيليس"، ماجيستري،جامعة  )3

 .2008قسنطينة،

دراسة تقييمية للمواقع اإللكرتونية -ابراهيم مرزقالل، اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين للكتاب يف اجلزائر )4

 .2010للناشرين"، جامعة قسنطينة، 

فيجي كرمية، تكنولوجيا املعلومات و االتصال و تأثريها على رضا زبائن املؤسسة املصرفية ( دراسة لعينة  من  )5

 ، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة.2012جارية يف منطقة ورقلة)،البنوك الت

بوباح عالية، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات "دراسة حالة قطاع االتصاالت"،شهادة ماجستري،  )6

 .2011-2010جامعة قسنطينة،

راسة تقييمية اخلنساء سعادي، التسويق االلكرتوين و تفعيل التوجه حنو الزبون من خالل املزيج التسويقي "د )7

 .2006ملؤسسة بريد اجلزائر"، شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، جامعة يوسف بن خدة، 

شاذيل شوقي، أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال عل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ( حالة  )8

علوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح املؤسسات الصغرية و املتوسطة  بوالية اجلزائر)، شهادة املاجستري  يف ال

 .2008ورقلة،، 
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( دراسة حالة بعض البنوك يف  ط.شريوف فضيلة، أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية )9

 .2010قسنطينة،- اجلزائر)، شهادة املاجستري يف العلوم التجارية "التسويق"، جامعة منتوري

 و المؤتمرات الملتقيات: 

واقع املؤسسة اجلزائرية" امللتقى -حممد،" أثر تكنولوجيا املعلومات على عملية اختاذ القرارات و األداءبوتني  )1

 .2003الدويل األول حول أمهية الشفافية وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي،اجلزائر، 

علومات و االتصال وأمهيتها يف اقتصاديات د.نوري منري، أ.بارك نعيمة،أ. مداح العرايب احلاج، تكنولوجيا امل )2

- الدول العربية ملسايرة حتديات االقتصاد العاملي اجلديد"التوصيات و املتطلبات"،دامعة حسيبة بن بوعلي

 اجلزائر.- شلف

ابراهيم خبيت، صناعة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و عالقتها بتنمية و تطوير األداء، املؤمتر العلمي  )3

 2005مارس 9- 8حول"األداء املتميز للمنظمات و احلكومات"،الدويل 
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 التجارة االلكرتونية يف اجلزائر.  
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  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري 

  قسم العلوم االقتصادية

  -تسويق-ختصص: إدارة األعمال

  

  استمارة يف إطار التحضري إلعداد مذكرة املاجستري 

  خاصة بعمال و إطارات الوحدة العملية التصاالت اجلزائر ( البيض)

  املوضوع: أسئلة استبيان

  

يف إطار إجناز مذكرة املاجستري بعنوان: التسويق االلكرتوين و شروط تفعيله يف اجلزائر، يسرين و يشرفين       

مشاركتكم يف هذه الدراسة. فريجى التكرم باإلجابة مبوضوعية على مجلة األسئلة املوجودة �ذه االستمارة، ملا 

  يها هذا البحث.لذلك من أثر كبري على صحة النتائج اليت سوف يتوصل إل

البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة، كما نعلمكم بأن هذه البيانات سوف تستخدم ألغراض       

  شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم.

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق

 من إعداد الطالبة: مساحي منال.

 جامعة وهران
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 إطار عام خاص بعناصر املؤسسة

          :         اجلنس - 1

 أنثى - ذكر                      -                                  

 السن: - 2

 سنة.                    20أقل من    -
 سنة. 31سنة إىل أقل من  20من - 

 .سنة50سنة إىل أقل من  31من  - 

 سنة فما فوق.50من  - 

   املستوى التعليمي:  - 3

  دراسات عليا-جامعي                      -ثانوي                   -                       

 ؟ (حدد طبيعتها من فضلك)وظيفتك باملؤسسةما  - 4

     -.........................................................................................  

 اخلربة املهنية: - 5

 سنوات. 5أقل من - 

 سنة. 15سنوات إىل  5من  - 

 سنة.25سنة إىل  16من - 

 سنة فما فوق. 25من  - 

 

 املؤسسة كان على أساس:ب التحاقك - 6

 ................. شيء آخر - شهادة مهنية               -شهادة جامعية                -          

 ؟استفدت من تكوين داخل مؤسستكهل  - 7

  ال-نعم                          -                 

 إذا كان نعم، يف أي جمال: - 8

  ................آخر-العالقات التجارية             -             إداري- تقين             - 
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 عية اخلدمات اليت تقدمها مؤسستكم؟ما رأيك يف نو  - 9

  رديئة -  مقبولة                   -جيدة                     -          

 أسعار هذه اخلدمات: -10

  منخفضة-معقولة                  - مرتفعة                     -   

 الت مؤسستكم كافية لتوزيع اخلدمة؟هل وكا -11

  غري كافية-كافية                             -                

 ف هو اإلقبال اليومي على مؤسستكم؟كي -12

  حسب احلاالت- ناقص               - مقبول               - مكثف               - 

 سستكم مقارنة مع املؤسسات األخرى؟كيف تقيم مكانة مؤ ،حسب رأيك  -13

  ال أدري- ضعيف           - مقبول           - جيد           -     من حيث رقم األعمال.   -     

  ال أدري- ضعيف           - مقبول           - جيد           -         من حيث حجم العمل-     

  ال أدري- ضعيف          -مقبول           - جيد           -     من حيث االهتمام بالعاملني-     

  ال أدري-ضعيف          - مقبول           - جيد           -     من حيث التعامل مع الزبائن-   

 ال أدري- ضعيف           - مقبول           -جيد           -   من حيث استعمال التكنولوجيا-   
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  اإلطار اخلاص مبوضوع البحث

 هل تتوفر لدى مؤسستك شبكة االنرتنت؟ -14

  ال-نعم                          -                            

 إذا كان نعم، ما اخلدمات األكثر استخداما لدى مؤسستك؟ -15

   FTPخدمة نقل امللفات -  جمموعة النقاش      -   الدردشة     -        الربيد االلكرتوين-  الويب      -   

 اخلدمات؟يف ماذا تستخدم هده  -16

 البحث عن املعلومات. - 

 حتويل البيانات. - 

 ترفيه وأغراض شخصية. - 

 االتصال بالزبائن و املوردين. - 

 التحدث عرب االنرتنت مع الزبائن و املوردين. - 

 الرتويج و اإلعالن. - 

 االنرتنت؟ هل ملؤسستك عنوان على -17

  ال- نعم                            -                            

 إذا كان نعم، تواجدها االفرتاضي يف: -18

  صفحات يف موقع آخر- موقع الكرتوين خاص �ا                    -       

 يف نظرك؟ موقع خاص �ا، هل هذا املوقعإذا كان  -19

  ال أدري- غري جذاب                -  مقبول                   -  جذاب             - 

 ما هي حمتويات املوقع االلكرتوين ملؤسستك؟ -20

 عرض معلومات و تقدمي املؤسسة. - 

 عرض ملختلف خدمات املؤسسة. - 

 استقبال طلبيات الشراء من الزبائن. - 
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 قسم العلوم االقتصادية

-تسويق-ختصص:إدارة األعمال  

 استمارة يف إطار التحضري إلعداد مذكرة ماجستري

 خاص باملستهلكني

 املوضوع:أسئلة استبيان

  حتية طيبة و بعد:

االلكرتوين وشروط تفعيله باجلزائر، هلذا يرجى من سيادتكم احملرتمة أن إننا نقوم ببحث بعنوان التسويق       

تتكرموا مبأل هذا االستبيان بكل عناية، و ذلك بإعطائنا آرائكم و انطباعاتكم وفق األسئلة املطروحة بدقة و 

  شفافية تامة لتساهم يف إثراء هذا البحث العلمي.

اتكم سيتم التعامل معها مبنتهى السرية و سوف تستخدم شاكرين حسن تعاونكم و تأكدوا بأن إجاب      

  ألغراض البحث العلمي فقط.

 تفضلوا مين فائق االحرتام و التقدير

 من إعداد الطالبة: مساحي منال

 جامعة وهران
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 الملخص:

معلومة ختص منتج أو خدمة من داخل هذه الشبكة العمالقة  االنتشار و نظراً للتطور التقين وزيادة سرعة التصفح أصبح من السهل احلصول على أي اإلنرتنت اآلن واسعة أصبحت         

بذلك احلدود اإلقليمية ملكان تواجده وليدخل بسلعته حدود العاملية اليت  واحلصول عليها يف زمن وجيز ليتمكن بذلك أي مسوق من الرتويج لسلعته وبيعها متخطياً  اقتناء السلع،كما أصبح 

يساهم يف فتح ا�ال أمام ل عة أو اخلدمة ممكنًا دون التقيد بالزمان أو املكانعلى السل جعل التسويق اإللكرتوين احلصول باختصار .األقل رواجا أكثر لتلك السلعة أو اخلدمة  تضمن على

لذلك أصبح التسويق االلكرتوين أحد  ،املوارد الشركة العمالقة ذات رأس املال الضخم وبني الفرد العادي أو الشركة الصغرية حمدودة اجلميع للتسويق لسلعهم أو خربا�م دون التمييز بني

حثني عن أفضل اخلدمات واملنتجات مكونني عمال التجارية يف جمتمعنا اليوم، فمئات املاليني من املستخدمني (املشرتيني) يتصلون بشبكة اإلنرتنت يوميًا من مجيع أحناء العامل باضروريات األ

  .أكرب سوق عاملية

على طريق التميز والنجاح يف السوق القائم على  اكون دافع هليق أعلى عائد ممكن و يوحتق ا�او منتج عهاقمو  عن شهاراإللرتويج وتسويق و  ة املنظماتإن التسويق االلكرتوين هو فرص        

 وقت ومبعـدل الثر كبري يف زيادة اإلرباح وفتح أسواق جديدة للشركة بأقل التكاليف وىف أسرع أحدث طرق التسويق اليت هلا أ العوملة والتكنولوجيا. لذلك يعد التسويق االلكرتوين من أهم و

  أخرى. ةأي وسيلة تسويقييتوافـر يف 

 

 االكلمات املفتاحية:االنرتنت، املنتجات، اخلدمات، املنظمات، التسويق االلكرتوين، التميز و النجاح، العوملة و التكنولوجي

Résumé :  

              Aujourd'hui, l'Internet s'est généralisé et en raison de l'évolution de la vitesse de navigation technique et l'augmentation 

est facile d'obtenir des informations concernant un produit ou d'un service à l'intérieur de ce réseau géant, Il est également devenu 

l'acquisition de biens et obtenu en peu de temps pour être en mesure de faire tout le marketing pour promouvoir et vendre ses 

produits, dépassant les limites territoriales de ses allées et venues et de pénétration dans les limites globales à lui marchandise qui 

garantissent au moins le plus populaire de ce produit ou service. En bref, faire du marketing électronique pour obtenir le produit 

ou service possible, sans être limité par le temps ou le lieu de contribuer à la zone ouverte devant tout le monde à commercialiser 

leurs produits ou leurs expériences sans discrimination entre le géant avec un capital énorme et entre individu ordinaire ou une 

petite entreprise avec des ressources limitées, donc le  marketing électronique est devenu l'une des nécessités de l'entreprise dans 

notre société d'aujourd'hui, des centaines de millions d'utilisateurs (acheteurs) appellent l'Internet un jour de partout dans le monde 

à la recherche des meilleurs produits et services comprenant le plus grand marché mondial. 

            Le e-marketing est une opportunité pour les organisations et la promotion de la commercialisation et de la publicité pour 

son emplacement et de ses produits et d'atteindre le meilleur rendement possible et ont défendue sur la voie de l'excellence et de la 

réussite dans la mondialisation et la technologie basée sur le marché. Il en est de e-marketing des méthodes de marketing les plus 

importants et les plus récentes qui ont une augmentation significative des bénéfices et ouvrir de nouveaux marchés pour 

l'entreprise au moindre coût et dans le temps le plus rapide et à un taux ne sont pas disponibles dans tout autre outil de marketing. 

 Mots clés : Internet-Produits- Services-Organisations-Marketing électronique- Excellence et de réussite- La mondialisation et la 

technologie.  

Abstract : 

              Nowadays, Internet becomes widespread and because of the technical development and the increase of browsing speed it 

is easy to get any information concerning a product or service indeep this giant network. This latter (services and products) can be 

gotten in a very short time in which any marketer has all the abilities to promote his goods overtaking   territorial limits of his 

whereabouts and giving his goods guarantee, globality and popularity  

             In short, E-marketing makes getting service or product so possible without being restricted by time or place in order to 

facilitate promoting products for every marketer without any kind of discrimination between giant companies with huge capitals 

and between ordinary people or small companies with limited resources, that leads to the necessity of E-marketing in business 

nowadays. Therefore, hundreds of millions of users( buyers) over all the world use Internet daily in purpose of getting best 

services establishing the largest global market. 

             The E-marketing is an opportunity for organizations to promote market and publicize their location and their products and 

achieve the highest possible benefits, in addition, it can be considered as a way of motivation that leads to success and excellence   

in the market which is based on globalization and technology. Finally, e-marketing is the most important and the latest marketing 

method that has a significant increase in profits and opening new markets for the company by the lowest costs in the fastest time 

and at a rate not available in any other marketing tool. 

Key words: Internet-Products-Service-Organizations- E-marketing- Excellence and success- Globalization and technology.  


