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 :التمهيد.1

تكنولوجيا وتجديدا فريدا من نوعه في عصر الاتصاالت ذلك الن العمود الفقري  إبداعاتعتبر شبكة الانترنت    

التموين و )محيط  إلىللمؤسسات هو الاتصال ، فهو الذي يسمح بتبادل املواد املادية و البشرية و املالية من محيط 

املؤسسة و نموها، فقرار استخدام الانترنت من طرف املؤسسة  إستراتيجيةهذا املبتدع يؤثر في  أنفالشك ( التصريف

التي أثارتها هذه التكنولوجيا في ميدان تطوير ، تسيير و ترقية  إلاعالميةو الضجة هو توجه استراتيجي نتيجة الوعي 

 :املؤسسات فهي تركز على

 .اختراق السوق  اتيجيةإستر  -1

 .تنمية السوق  إستراتيجية -2

 .تنمية املقتنيات إستراتيجية -3

 .تنوع املنتجات إستراتيجية -4

 :الانترنت ومحيط املؤسسة.2
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مجمع على الانترنت ، فاملجمع الواحد يتألف من واجهة عاملية واحدة ملجموعة من الواجهات  3333هناك حوالي    

ناجحة تسمح بمعطيات البيع و الشراء ما بين املحالت و بعضها البعض، و  إدارةالالكترونية ، فأي مجمع ذو  ألامامية

املشتري يدفع مرة واحدة فقط من اجل شراء منتجات و خدمات من  أنطريقة الدفع الواحد، بحيث  أيضاتوفر 

الفنون التسويقية لطالبي  أهمرنت احد مختلف املحالت املجمع الواحد، بذلك تعتبر مجمعات املتعلقة باالنت

من مختلف الدول للحصول على ميكانيزمات و ميزات العملية  إلانتاجية املاكيناتاملعلومات و املعطيات الجديدة و 

 .قصير أو التي توفرها شبكات الانترنت بصفة مرنة ووقت وجهد محدود 

 :مزودو خدمات الانترنت.3

خدمات التجارة  أيضافان الانترنت توفر  ألافرادتقديم خدمة الاتصال للكثير من الشركات و  إلى باإلضافة   

املتعاملين الذين يستفيدون من  أنملحتوى محل ، فهذا يعني  أهمية أيالالكترونية للمعامالت املالية و ال يعطون 

لشركات متخصصة تقوم بعملية ضبط  هذه املهمة إعطاء أو بمجهداتهميصمموا واقعهم  أنخدمات الانترنت عليه 

 .تقنية و تشريعية و املعيارية ضوابطاملرتبطة بالتعامالت املالية التي لها العديد من  ألامانشروط 

 :نظام املعلومات.4

املدى املعلوماتي في إدارة املبيعات يمكنها من معرفة تطورات املخزون ومتابعة توزيع الزبائن و  استخدامإن    

املمونين و طبيعتهم، هذه املعلومات املحصل عليها من معالجة امللفات، املخزون و الطلبيات و الزبائن و املمونين، 

 :الشروط التاليةاملبيعات تتمحور حول تمكن املؤسسة من رسم استخالص النتائج املساعدة في رسم سياسة 

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

 .الطلب إعادةتجديد الكمية املثلى للتموين وتحديد نقطة  -2

 .متابعة ومراقبة الطلبيات و الفواتير -3

 .تقدير حجم الطلب املحتمل باستخدام املعطيات التاريخية -4

 .زون ماديا و محاسبياكشف الانحرافات في توزيع املخ -5

 :و تقدم الانترنت خدمات عديدة و تساهم في تطوير التوجهات املؤسساتية و الاقتصاد من خالل   

التوجهات الاقتصادية و  أنواعفبواسطة الربط مع الشبكة يستطيع الفرد استقبال كل : البريد الالكتروني -1

 .الخدماتية و السلع

 .و غيرها  ألاسهم أسعارقتصادية و الحصول على املعلومات التجارية و الا -2

 .الحصول على النشاطات الفنية و الصناعية املختلفة من جميع أنحاء العالم -3
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 .العلميةاملعلومات املوسوعات  إلىالوصول  -4

 .الحصول على البحوث الطبيعية و العلمية و الهندسية -5

 .الحصول على إلاخبار من جميع أنحاء العالم -6

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

 .خالل شبكات الانترنت

 :السياسية املعلوماتية على الصعيد العاملي.5

 التنمية الاقتصادية  -3.   السيادة الوطنية و الثقافية -2.  حماية الخصوصية-1

 :الخطط الوطنية لتكنولوجيا املعلومات.6

 .ثقافة تكنولوجيا املعلومات  -2.  العاملة في التكنولوجيا القوى -1

 .تطبيقات تكنولوجيا املعلومات-4.  البنية ألاساسية الاتصالية املعلوماتية-3

 .املناخ املالئم لإلبداع-6.    صناعات تكنولوجيا املعلومات-5

 .صوراتتفي سبيل تطوير مثل هذه ال إلاقليميالتنسيق و التعارف املحلي و -7

 :ومن بين التصورات الرئيسية التكنولوجيا املعلومات -

  سنوات 13البعد الكافي من املهنيين في تكنولوجيا املعلومات في سوق العمل مدتها. 

  دور املراكز املتخصصة و املعاهد في هذه الخطة. 

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

 

 

 

 

 

 

 


