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 :التمهيد.1

ظاهرة الانترنيت هي وسيط معرفي ومعلوماتي واقعي لهو دليل فني ورسالة مهمة لديها أطراف متشعبة ولديها عدة توجهات وفروع 

فة العاملية وليس ذلك بساهل على كل الناس خصوصا من البوابة ،وذلك ان هذه التوجهات فتح ابواب املعرفة والاقتصاد والثقا

الكالسيكية التقليدية والتوحول التكنولوجي وتأثيره على مختلف مناحي الحياة ، وتغيرات مهمة شكلت فراقا إقتصاديا جديدا 

 قلص الفجوة والرسالة التجارية والاقتصادية ،

باملائة سنويا ساعد في الاهتمام بهكذا توجه  وساعد جميع املؤسسات خصوصا الاقتصادية  12الى  12وذلك أن نمو الانترنت من 

في تبني هذا املفهوم فأصبح لكل مؤسسة موقع وإميل وعنوان في الشبكات املختلفة ونهنا جاءت الحاجة الى فتح فروع ومقرات 

 0222عيد التوثيق واملعلومات تعد مرحلة الانتقال الى اقتصاد املعلومات بعد قمة املعلومات لبيع وتصدير والانتشار ، وعلى ص

أهم مؤتمرات التي حث هذا التخصص نحو الاندماج العاملي في التوجهات التسيرية الجديدة  0222وقمة املعلومات بتونس 

ات ، ذلك أن ميزة النشاط الاقتصادي له دور فعال على ،فاالنترنت لهادور استراتيجي في تطوير املؤسسات واملؤسسات املعلوم

الشبكة العنكبوتية  ، ماجعل تخصص املعكتبات واملعلومات يستفيدد منه ،بشكل أو بأخر خصوصا في مجال الحصول على 

 .............املجموعات واملعايير وغيرها ،

شبكة الانترنت إبداعا تكنولوجيا وتجديدا فريدا من نوعه في عصر الاتصاالت ذلك الن العمود الفقري للمؤسسات هو أخيرا تعد    

فالشك أن هذا ( التموين و التصريف)الاتصال ، فهو الذي يسمح بتبادل املواد املادية و البشرية و املالية من محيط إلى محيط 

و نموها، فقرار استخدام الانترنت من طرف املؤسسة هو توجه استراتيجي نتيجة الوعي و يؤثر في إستراتيجية املؤسسة  إلابتكار 

 :الضجة إلاعالمية التي أثارتها هذه التكنولوجيا في ميدان تطوير ، تسيير و ترقية املؤسسات فهي تركز على

 .إستراتيجية اختراق السوق  -1

 .إستراتيجية تنمية السوق  -0

 .إستراتيجية تنمية املقتنيات -2
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 .ستراتيجية تنوع املنتجاتإ -4

 :الانترنت ومحيط املؤسسة.0

مجمع على الانترنت ، فاملجمع الواحد يتألف من واجهة عاملية واحدة ملجموعة من الواجهات ألامامية  2222هناك حوالي    

، و توفر أيضا طريقة الالكترونية ، فأي مجمع ذو إدارة ناجحة تسمح بمعطيات البيع و الشراء ما بين املحالت و بعضها البعض

الدفع الواحد، بحيث أن املشتري يدفع مرة واحدة فقط من اجل شراء منتجات و خدمات من مختلف املحالت املجمع الواحد، 

بذلك تعتبر مجمعات املتعلقة باالنترنت احد أهم الفنون التسويقية لطالبي املعلومات و املعطيات الجديدة و املاكينات إلانتاجية 

الدول للحصول على ميكانيزمات و ميزات العملية التي توفرها شبكات الانترنت بصفة مرنة ووقت وجهد محدود أو  من مختلف

 .قصير

 :مزودو خدمات الانترنت.2

باإلضافة إلى تقديم خدمة الاتصال للكثير من الشركات و ألافراد فان الانترنت توفر أيضا خدمات التجارة الالكترونية للمعامالت    

املالية و ال يعطون أي أهمية ملحتوى محل ، فهذا يعني أن املتعاملين الذين يستفيدون من خدمات الانترنت عليه أن يصمموا 

عطاء هذه املهمة لشركات متخصصة تقوم بعملية ضبط شروط ألامان املرتبطة بالتعامالت املالية التي لها واقعهم بمجهداتهم أو إ

 .العديد من ضوابط تقنية و تشريعية و املعيارية

 :نظام املعلومات.4

ائن و املمونين و طبيعتهم، إن استخدام املدى املعلوماتي في إدارة املبيعات يمكنها من معرفة تطورات املخزون ومتابعة توزيع الزب   

هذه املعلومات املحصل عليها من معالجة امللفات، املخزون و الطلبيات و الزبائن و املمونين، تمكن املؤسسة من رسم استخالص 

 :النتائج املساعدة في رسم سياسة املبيعات تتمحور حول الشروط التالية

 .متابعة حركة دخول وخروج السلع من املخازن و جردها  -1

 .تجديد الكمية املثلى للتموين وتحديد نقطة إعادة الطلب -0

 .متابعة ومراقبة الطلبيات و الفواتير -2

 .تقدير حجم الطلب املحتمل باستخدام املعطيات التاريخية -4

 .كشف الانحرافات في توزيع املخزون ماديا و محاسبيا -2

 :تية و الاقتصاد من خاللو تقدم الانترنت خدمات عديدة و تساهم في تطوير التوجهات املؤسسا   

فبواسطة الربط مع الشبكة يستطيع الفرد استقبال كل أنواع التوجهات الاقتصادية و الخدماتية و : البريد الالكتروني -1

 .السلع

 .الحصول على املعلومات التجارية و الاقتصادية و أسعار ألاسهم و غيرها  -0
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 .جميع أنحاء العالمالحصول على النشاطات الفنية و الصناعية املختلفة من  -2

 .الوصول إلى املعلومات املوسوعات العلمية -4

 .الحصول على البحوث الطبيعية و العلمية و الهندسية -2

 .الحصول على إلاخبار من جميع أنحاء العالم -6

الاتصال على طريق الصور و الصوت و هي من الخدمات املمتازة لالنترنت كما هناك عدة توجهات تنشط من خالل  -7

 .نترنتشبكات الا 

 :السياسية املعلوماتية على الصعيد العاملي.2

 التنمية الاقتصادية  -2.   السيادة الوطنية و الثقافية -0.  حماية الخصوصية-1

 :الخطط الوطنية لتكنولوجيا املعلومات.6

 .ثقافة تكنولوجيا املعلومات  -0.  القوى العاملة في التكنولوجيا -1

 .تطبيقات تكنولوجيا املعلومات-4.  املعلوماتيةالبنية ألاساسية الاتصالية -2

 .املناخ املالئم لإلبداع-6.    صناعات تكنولوجيا املعلومات-2

 .التنسيق و التعارف املحلي و إلاقليمي في سبيل تطوير مثل هذه التصورات-7

 :ومن بين التصورات الرئيسية التكنولوجيا املعلومات -

 سنوات 12وجيا املعلومات في سوق العمل مدتها البعد الكافي من املهنيين في تكنول. 

  دور املراكز املتخصصة و املعاهد في هذه الخطة. 

 دور مؤسسات التعليم العالي في تدريب املهندسين و تكوين متميز في تكنولوجيا املعلومات . 
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 .مدخل .1

الشبكات  تعد التجارة إلالكترونية نموذجا ونوعا متطورا من التوجهات إلاقتصادية الحديثة ، حيث برز هذا التوجه بعد إنتشار 

العاملية واملحلية املربوطة بتطور التكنولوجيا الحديثة ويعد نمط التكنولوجيا املتعلق بالتجارة إلالكترونية أحد أهم الخطوات  

وخصوصيات إلاقتصاد الحديث ،الذي هو في ألاساس نموذج منطقي وعلمي للتصورات الجديدة ميدان  املعلومات  وهذا 

 ....هنية واقعية ، حيث من خاللها يختصر الجهد والوقتالنموذج الجديد سجل كلفة م

أكثر التجارة الالكترونية نهي توجه وظيفي عبر شبكات الانترنيت هدفه هو تعزيز وتطوير ، رسالة الحديثة للتعامالت الواردة بشكل 

ورغم هذا يشكل هذا الاطار حالة جديدة واقعية وهو بيع عن طريق الانترني بما يشكل من وجهة  جدية أو فاعالية وربح للوقت ،

 يسر وسهولة ومرونة ،

 .مفهوم التجارة إلالكترونية .0

هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه ألانترنيت إنتشارا هائال ، لم يعد إلانترنيت اليوم مقتصر  على مجال العلمي بل شمل جميع 

في التداول التجاري ألامر الذي تمخض عنه ظهور احتياجات جديدة نتجت عنها . ادين ولعل امليزة التي ميزته حاليا استخدامهااملي

بالنسبة لرجال ألاعمال .انشطة تجارية جديدة نمت بتطر ألانترنيت ، وشاع مفهوم التجارة إلالكترونية  التي تتيح العديد من املزايا 

 ..مشقة السفر للقاء شركائهم وعمالئهم وأصبح  بمقدورهم بمقدورهم أصبح من املمكن تجنب
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تشمل جميع املبادالت إلالكترونية ذات العالقة بالنشاطات التجارية فهي تعني بتلك العالقات بين . التجارة إلالكترونية . 1.تعريف

 :التجارة إلالكترونية تغطي في نفس الوقت  املؤسسات العالقات بين املؤسسات وإلادارات واملياد بن املؤسسات واملستهليكن 

 .التجهيزات السلع إلاستهالكية والخدمات مالية قانونية .تبادل املعلومات  والتعامالت الخاصة  باملنتجات 

مات التجارة إلالكترونية هي ناط الذي يؤدي الى تبادل املعلومات  القيم عن طريق شبكات إلاتصال الهيئة ألاوروبية للمعلو .تعريف

 EITOوالتكنولوجيا والرقابة 

 :نشاطات التجارة إلالكترونية .6

 .تقسم نشاطات التجارة إلالكترونية الى قسمين رئيسيين

من  وهي تمثل التبادل التجاري بين الركات b2cتجارة إلالكترونية من الشركات إلى الزبا فراد ويار ليها اختصار باملصطلح  .1

 .جهة والزبائن ألافراد من جهة أخرى 

وهي تشمل التبادل التجاري إلالكتروني بين شركة  b2bتجارة الكترون من الركات إلى الشركات ويشار اليها اخصار بارمز  .2

 . وأخرى 

 .دوافع التجارة إلالكترونية .7

حيث .مست العديد من قطاعات والنشاطات لم تظهر التجارة إلالكترونية مباشرة بل صاحب تطورها ونموها عوامل عديدة  

 .سجل العوامل مختلفة ومتعددة تم هذا النوع من التجارة 

 .تسيير املعامالت التجارية  - أ

التجارة إلالكترونية تسمح بدمج وتألية جزء كبير من املراحل املختلفة الداخلة بصفة عادية في املعامالت التجارية بين 

 .البائع واملشتري 

 

 .تجارية الفعالية ال

فجميع الطرق العصرية .الرغبة في الوصول الى مستوى عال من الشجاعة في إلانتاج والتوزيع يشكل كذلك دافعا مهما 

 .في تسيير إلانتاج تتطلب تدفق عال للمعلومات  في سالسل التموين

 .تطوير أسواق جديدة 

ونية تجاوبا مع التكنولوجيا الجديدة أو ألهداف هناك العديد من املؤسسات ممن استخدمت العالقات التجارية  إلالكتر

 .سلبية وهناك مؤسسات اخرى اعتمدت تكنولوجيا إلاعالم وإلاتصال

 .مسائل متعلقة بالتجارة إلالكترونية .8
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 .حماية املستهلك .1

 .ضمان التنوع واملناسة داخل السوق  .0

 .ألانظمة املالية  وأنظمة التسديد. .2

 .الجباية. .4

 .الفكرية  حقوق امللكية. .2

 .معوقات التجارة إلالكترونية .9

 .الحواجز القانونية  - أ

 .عدم مرونة أو وجود القاونيين واللوائح املنظمة للتجارة في الدولة

 .الواجز التقنة  - ب

ضعف الهيكلة التحسيسية لإلتصاالت في الدولة ، وعدم قدرتها على مواكبة  متطل تقنيات املعلومات التي تشمل على 

في . ومايرتبط بها من تجهيزات وبرامج وأنظمة سوف يحد من أمن الشبكة  املالية ويعيق سرعة نقل البايانات  .إلاتصاالت

 .الشبكة التجارية 

 .الحواجز إلافتصادية  -ج

  عدم اكتمال املعلومات املتعلقة بالتجارة الخارجية لدى املؤسسة. 

  نقص الخبرة املؤسسة في إلاملام بشروط ومتطلبات التسويق الخارجي واملنافسة الخارجية. 

 :إرتفاع تكلفة منتجات املؤسسة عن غيرها .12

 .عدم مطاقة جودة منتجاتها مواصفات العاملية  -

 .عدم وجود خطة في املؤسسة ترسم طريقها في مجاالت إلانتاج والتسويق الخارجي  -

 .من امللحقات التجارية للدولة في السفارات عدم إلاستفادة -

 .خاصة مع وجود شركات وتكتالت عمالقة في السوق الدولية .الرهبة والخوف من الولوج في مجال التجارة إلالكترونية  -

 .عدم مراعاة مبدأ ألامان للعمليات التجارية للمؤسة عبر ألانترنت  -

 .ة ويمكن أن تصادفها في مجال التجارة إلالكترونية عدم التنبيه للمشاكل الخارجية التي تعود للمؤسس -


