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  لومدهــــــــخا

  .أجمعٌنه وصحبه وسلم آلمحمد وعلى  ام على نبٌنلسبلاة ولصبلافضل ألمٌن, والعالحمد هلل رب ا 

 اوحرصن, تالمعلوما تقنٌةب ووسالحا/ فرع لثالثا الصؾبلب لط ةلكترونٌاإلرة التجاب اكت إعدادتم لقد 

 بداٌةفً  أبد اتطبٌقه إن إال ا  نسبٌ تداولالحدٌث  كان إنو ,ةلكترونٌاإلرة التجامصطلح لتعرٌؾ لافٌه على 

 لؤلموال ةلكترونٌاإلت لتحوٌبلال اشهرة فً مج أكثرهات اتطبٌق عن طرٌقلعشرٌن القرن ات اٌسبعٌن

توسٌع فً  اهذسهم أوقد  ,بٌاناتلل لكترونًإلادل التبال ات فً مجابعد ذلك تطبٌق بدأت, وا  حصر

ج وتروٌج اتإنشمل عملٌة ٌ ا  رٌاتج اطانش اكونه إلىلٌة ات ممبلامن مجرد مع ؤصبحتف ,اتهاتطبٌق

ت الاتصإشبكة  عن طرٌقفة اة كالحٌا جوانبت فً ات من سلع وخدمالمنتجاوتسوٌق وبٌع وتوزٌع 

عن لنظر ا ضؽببن الزبا أماممفتوحة  أسواقا   ارٌة, وجعلهالتجا األسواقفً تطوٌر  أسهمتة إلكترونٌ

 اكم رٌة.التجات مبلالتعاحركة ق ٌلتً تعا ٌةكانوالم الزمانٌةلحدود اتتعدى  اهإن حٌث ,فًالجؽرالموقع ا

 االجتماعٌةت الخدمالتعلٌم ولصحة واامة كالعات الخدماعلى تٌسٌر توزٌع  ةلكترونٌاإلرة التجاعملت 

 لٌة.اءة عاكفببسعر منخفض 
ت ال سموألالفصل ا تناولف ,ةلكترونٌاإلرة التجا جوانب تناولتب ستة فصول الكتان موقد تض

 أساسٌات تناولفقد  الثانًلفصل ا أما .اتهاومستوٌ اهأنواعو, احل تطورهامرو ,ةلكترونٌاإلرة التجا

لفصل ا تناولو لبٌع.ابعد  ات مالمنتج وخدماوتسلٌم  لكترونًإلالدفع اكٌفٌة و, ةلكترونٌاإلرة التجاتطبٌق 

, واإلعبلم الدعاٌةولتسوٌق, ات اخدم إدارة, وكٌفٌة ةلكترونٌاإلرة التجا ماستخدات الامجلث الثا

ت الخدمالسفر واحة والسٌات ا, وخدمواألسهمل الما وأسواقلصحٌة, ات الخدماولمصرفٌة, ات الخدماو

رٌة, التجات مبلالمعاحٌة تٌسٌر امن ن اومفهومه ةلكترونٌاإلرة التجابع هٌكلٌة الرالفصل ا تناولولفندقٌة. ا

 مزاٌا, ةلكترونٌاإلرة التجاجه التً تواجز الحوا أنواعو, الجباٌةولٌة, الما واألنظمةلمستهلك, ا حماٌةو

, ةلكترونٌاإللدفع ا أنظمةمس الخالفصل ا تناولو .األعماللم افً ع ةلكترونٌاإلرة التجا تؤثٌروعٌوب 

تضمن  قدفدس السالفصل اأما  وعٌوبه. لكترونًإلالدفع ابل اوس مزاٌاو, ةلكترونٌاإل رؾالمصا مزاٌاو

 لرقمً.التوقٌع اسوبٌة والحابم الجراو, ةلكترونٌاإلرة التجامن أ
لب فً الطاوٌزٌد من رؼبة  ا  ومشوق ب سهبل  الكتالذي عرض فٌه ا األسلوبٌكون  إنمل ان

لعلً المولى ابلٌن اس ,ةلكترونٌاإلرة التجاعده فً فهم اٌس نحو  ردة فٌه بالوات المعلومالتعرؾ على ا

 هذه. اح فً مهمتنالنجالتوفٌق والقدٌر ا

                                                                       

 

 

 

 لمؤلفونا                                                                                          
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 لّألا لفظلا فاُدأ

 :ىأ ػلٔ اادزبل لتبلطا ْىتٗ إى لوزْلغا هي     

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزدبلومظْاد ثا بٗفِن ه. 

  خلتزسًّ٘اإلزح بلزداٗزؼسف ػلٔ رطْز. 

  ٔخلتزسًّ٘اإلزح بلزدا أًْاعٗزؼسف ػل. 

  ٔدبلشسكاث٘ي  خلتزسًّ٘اإلزح بلزداٗزؼسف ػل. 

  ٔاألفساادّد بلشسكاث٘ي  خلتزسًّ٘اإلزح بلزداٗزؼسف ػل. 

  ٔلستْه٘خا خِصحألاّ دبلشسكاث٘ي  خلتزسًّ٘اإلزح بلزداٗزؼسف ػل. 

  ٔاألفساادّلستْه٘خ ا خِصحألاث٘ي  خلتزسًّ٘اإلزح بلزداٗزؼسف ػل. 

 

 

 

 

 الفظل األّل

 هجبادٓء الزدبزح اإللتزسًّ٘خ 

The Principles of E-Commerce 
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  روِ٘د 3-3

 

 أسددستقددوم علددى  نأبشددرط  مددابًناإلم النظدداصددر اهددم عنأ مددن ةلكترونٌدداإلرة التجدداسددة اتعددد در

م علددى صددعٌد أ ,عددةالجمام علددى صددعٌد أ ,األفددرادذلددك علددى صددعٌد  كددانء ابط صددحٌحة, سددواوضددو

 أسدسلدولة مبنٌة علدى ا اهاملة تتبنادٌة شاقتصامج ابربؤنه مجموعة  مابًناإلم النظاٌقصد بو ت.المإسسا

الفصددل ٌركددز علددى فددً مرحلددة زمنٌددة محددددة, وهددذا  عًاجتمددالاو دياقتصددالاء ارتقددالا اهدددفه إحصددابٌة

  .المبادئ األساسٌة للتجارة اإللكترونٌة والفرق بٌنها وبٌن التجارة التقلٌدٌة
 

   خلتزسًّ٘اإلزح بلزدارؼسٗف  3-1

 

ِظميِش  طىٌٕٛٛؿ١ش صحءحؿَاٍٞ ٠ظُ رف٠ً خ١ طـخٔ٘ رؤٔٙخ خ٠ّىٓ طؼ٠َفٙ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح اْ

 ر١خٔخصػٓ ٠َ١ك  صخٌّؼٍِٛحٚ صخٌويِحثغ ٚخٌز٠حء حص ر١غ َٚٗخ٠ظًٜ رؼ١ٍّ خِظؼٍمش رظٕف١ٌ وً ِ

ٌظٟ ح ح٦ٔظَٔضٗزىش  خِٕٙ ه٤َٜح١ٌّش خٌؼح٠ٍش خٌظـحص خٌ٘زىحٚ ح٦طٜخيص خد ػزَ ٗزىخص طٕٔخِٚؼٍِٛ

حٌّٔظؼٍّش فٟ حٌّؼخ٩ِص حٌظـخ٠ٍش وخٌمٛحثُ ٚحٌؼمٛى ٚلزٞ  ٌٍٛل١شحثِ خٌَوحٌيٚي ٚكٌٛض حطؼيص كيٚى 

حٌؼّٓ اٌٝ ٍوخثِ اٌىظ١َٔٚش طظُ ػزَ حٌـٙخُ ح٢ٌٟ حٌٌٞ ٠ظمخرً رٛحٓطظٗ و٩ً ِٓ حٌزخثغ ٚحٌّ٘ظَٞ ٚحٌّٕظؾ 

أْ رَغُ رؼي حٌّٔخفخص ٚحهظ٩ف حٌليٚى حٌـغَحف١ش, اً ٠ظٛلغ ٌٙخ ٚحٌّٔظٍٙه ٌظلم١ك ِؼخ٩ِطٗ حٌظـخ٠ٍش 

 وخفش. ا١ٌٙخ٘خٍ حٌّ ٠ظٔغ ٔطخلٙخ ٚطٜزق ح٢١ٌٓٛ حٌّطٍك ٚح١ٌّٔطَ فٟ حٌّؼخ٩ِص حٌظـخ٠ٍش

 خً ١خٚطؼٕممٟ ٔ٘مم "ٍسخٌظـمح"٘ممٛ  ي٤ٚح ٌّمطممغح ِمطؼم١ٓ, اٌممٝ خً ٌغ٠ٛمم شٌىظ١َٔٚمح٦ٍس خٌظـممحطؼ٠َمم   ٠ٚمٔمُ      

١ٓ ٔحٚطلىّٗ ػيس لمٛ ,ح٤فَحىٚص خٌّئٓٔحص ٚخٌلىِٛحص ر١ٓ خٌويِحٌٍٔغ ٚح طيحٚي ٠َ١كػٓ ٠ظُ  خً ى٠خلظٜح

ٍس, ٠ٚمٜي رٗ خٌظـح ءحىأي خٚٛ  ٌّـ ا١٘٠ٌَٝ  ٌٌٞح" شٌىظ١َٔٚح٦"٘ٛ  حٌؼخٌّٟٔمطغ حٚ ,خٚٔظُ ِظفك ػ١ٍٙ

 .ح٦ٔظَٔضِؼً  شٌىظ١َٔٚح٦ ١ٌذخ٤ٓح ٓطشحرٍٛٞ خٌظـح١ خٌٕ٘ح ءحىأ

 

 بأادّارِّ خلتزسًّ٘اإلزح بلزداد بهزطلج 3-1-3

 توفربد من  ه الإنفمجتمع  أيحة فً امت اإلنترنترة عبر شبكة التجاكً تصبح ل لبالطاعزٌزي   

ت التقسٌماوفق على ت المتطلبا, هذه بإٌجاز, تناولنوؾ . وساتحقٌقهت اوكذلك متطلب ,اسبة لهالمنالبٌبة ا

 :اآلتٌة

  رٌة عبر التجات مبلالتعاوعقد  ةلكترونٌاإلرة اعمة للتجالدالتحتٌة البنى اوتشمل  ة:إلكترونٌبنٌة تحتٌة

 تاالــــــددـاإلتصوت المعلومددا تقنٌددةع اـــــددـلبنٌددة قطات هددذه ارز مكونددـــــددـبأ. ومددن اإلنترنددتشددبكة 

(ICT) information and communication technology , لسدلكً ا اإلتصدالت اوتشمل شبك

مج اوبدر اآللٌدةب ٌسدالحوابتدة ومتنقلدة, وكدذلك اتدؾ ثاكس وهوات من فداإلتصاال وأجهزةسلكً لبلاو

رة التجدداو األعمددالفددً  وظددؾلمالبشددري ال المدداس أ, ورلفنددًالدددعم ات التشددؽٌل, وخدددمات والتطبٌقددا

 .ةلكترونٌاإل

 مع طبٌعة  بملتً تتبلاعد القواو لقوانٌنات والتشرٌعا: وتشمل ةلكترونٌاإلرة اللتج نظمةواألت التشرٌعا

 سدتمرارإلذي ٌضمن التنظٌمً او ًالقانون راطإلات التشرٌعا. وتمثل هذه اإلنترنترة عبر شبكة التجا

 بإٌجداد ًالقدانون راطدإلا اٌتكفدل هدذ ا. كمداملدة فٌهدالمتعا األطدراؾحقدوق  حماٌدةو ةلكترونٌاإلرة التجا

عبر  أو اإلنترنتقد عبر شبكة التعابل امثل وس ةلكترونٌاإلت مبلالتعاسب والتً تتناة ٌالقانون األدوات

 ة لذلك.مطلوبلالشروط ا, ولكترونًاإللبرٌد ا
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 مجتمدع, وتشدمل  أيفدً  ةلكترونٌاإلرة التجاح ات نجاحد مقومأ الجانب اك بشري: وٌمثل هذمبل توفر

مج البراو اإلنترنتو اإلتصالت ات وشبكالمعلوما تقنٌةع المتخصصٌن فً قطالبشرٌة ا تاكمبللاهذه 

 .اإلنترنترة عبر التجاقة بلعبلا تاذ لتطبٌقٌةا

 

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزدا أُو٘خ 3-1-1

 لتقنددًالتطددور ا سددتثمارإهددو  ا  ودولٌدد ا  محلٌدد اونشددره ةلكترونٌدداإلرة التجددالهدددؾ مددن تددروٌج ا إن 

ت مبلالمعددالحدٌثددة فددً ا تقنٌددةلابل اوسددالل حددبلإٌددتم لبعٌددد المدددى اوعلددى رة التجدداخدمددة  فددً تصدداالتلئل

 :تٌةاآل األمورفً  اوتنشٌطه ةلكترونٌاإلرة التجا أهمٌةبرز وت لتقلٌدٌة.الطرق ا من بدال  رٌة التجا

 رٌة.التجات مبلالمعا ت والصفقا جازإنكبر فً أتحقٌق سرعة   -3

وعولمددة  لدولٌددةالوطنٌددة وارة التجددا مأمددا تالمعوقددا وإزالددةرٌددة التجات دالالتبددا إجددراءسددهولة فددً   -1

 د.اقتصالا

 كبر.أ بؤرباحلٌة افع كثرأتسوٌق   -1

لخفدض  ٌدإدي اممد األطدراؾقدً تبل أو االنتقدال إلدىجدة الحالجهدد وعددم اوتدوفٌر  تالنفقداتخفٌض   -4

 .األسعار

 .ارٌة وتوزٌعهالتجات المعلوماسرعة وسهولة نشر   -5

 ت.الخبرادل المستهلكٌن وتبات امتطلببة لاستجالاو األسواقلقدرة على تحلٌل ا  -6

 عة.السار ابن على مدات للزباتقدٌم خدم  -7

تددرخٌ  معددٌن  إلددىج اتحتدد ا  بقاسدد لشددركاتا تكاندد حٌددث, لحددرالعمددل العدٌددد مددن فددر  اخلددق   -8

حتدى  األجنبٌدةلدولدة الؽٌدر فدً اتوكٌدل  أوفدرع جدٌدد  إنشداءتكبدد تكلفدة تعدٌددة و لقوانٌنلخضوع او

 .ا  ضرورٌ اإلجراءاتمن تلك  ا  أٌلم ٌعد ف اآلن أما, اتهاتتمكن من بٌع منتج

 ري.امخزن تج أيلتسوق من الم ٌمكنهم العافً  كانم أيبن فً الزبافٌة, فالجؽرات افالمساتقرٌب   -9

 

 :خلتزسًّ٘اإلزح بلزدا لزمل٘دٗخ ّازح بلزدالفسق ث٘ي ا 3-1-1

فً  تختلفان ال لتقلٌدٌةارة التجاو ةلكترونٌاإلرة التجا بؤنلقول انستطٌع  لبالطاعزٌزي 

ولكن  ,بنالزبات اخدمت والطلباوتلبٌة لدفع, اوت, المبٌعاولتسوٌق, اوهً  رةالتجالمتعلقة بات اطالنشا

كثٌرة  اتهانفق إن حٌثمتعبة ومرهقة ومكلفة,  لتقلٌدٌةارة التجا إن ,رصالعنافً كٌفٌة تنفٌذ تلك  تختلفان

 تالنفقالموظفٌن واتب اق وروارأوتب وافة ومكالنظاء والكهرباء والمات انفقت والدٌكوراو كاإلٌجار

لتً توجد المدٌنة اعلى مستوى  أي ا  محلٌ ا  تكون تسوٌق ادة  ماع لتًاهظة البالتسوٌق ا تانفقو رٌةادإلا

 بؤنها تعرٌفها ٌمكن والتً التقلٌدٌة, بالتجارة إن اؼلب الناس ٌعملون .لدولةاعلى مستوى  أو المنشؤة افٌه

 للداللة اإلنجلٌزٌة فً أكثر تجارة كلمة وتستخدم, معا   كلٌهما أو, الخدمات أو, للبضابع الطوعً التبادل

ٌُدعى أفرادا   ولٌس دول أو كٌانات بٌن التبادل على , بالسوق تقلٌدٌا   البضابع تبادل فٌه ٌتم الذي المكان و

 فً محصورا   ٌعد فلم, فٌه بضاعته بٌع للتاجر ٌمكن الذي المجال مجمل على تدل سوق كلمة أصبحت ثم

 ؼٌر أسلوبا   تتبع فإنها اإللكترونٌة التجارة أما. للبٌع له المتاحة الخٌارات جمٌع ٌشمل وإنما, واحد مكان  

 وهً. العالم مستوى علىتكون  فٌها التسوٌق ونوع طرٌقة إن ؼٌر الزبابن, إلى الوصول فً تقلٌدي

 فالتجارة التقلٌدٌة, بالتجارة مقارنة   التكالٌؾ فً كبٌر نخفاضإ ٌقابلها ضخمة عابدات تحقق أٌضا

 عن للشركات ٌمكن كما اإلنترنت, شبكة فً ٌتمثل بالتجار الزبابن لربط سوق طرٌق عن تتم اإللكترونٌة

 كذلك والتامٌن, والنقل والبٌع والتورٌد الشراء لعملٌات فضلأ بإدارة القٌام اإللكترونٌة التجارة طرٌق

ٌمكن عن طرٌق التجارة اإللكترونٌة توفٌر معلومات ٌومٌة عن الزبابن, وهً تإدي ببل شك إلى تخفٌض 
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تكلفة المعامبلت التجارٌة. وتلؽً دور الوسطاء بٌن البابع والمشتري. والدفع ؼالبا  فً التجارة 

ّىٓ ٠ لكترونٌة.اإللكترونٌة ٌكون إلكترونٌا  عبر بطاقات االبتمان والتحوٌل المصرفً والصكوك اإل

ص حً شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح فٟ ك١ٓرغ طٛػ١مٟ, خص ١حً ٌظم١ٍي٠شحٍس خٌظـح اْ :ٌمٛيخٌَث١ْ رحف هظ٨٩حكَٜ 

ٛ  ٌفَق رح٠ّٚىٓ ِؼَفش . ٌؼ١ٍّشحَ خَغُ كم١مش طّر رغ غ١َ طٛػ١مٟ )ّٟٚ٘(,خ١ ٍٔش خػّك, رؼًّ ِمأ ٕل

  .(1-1ٌـيٚي )حفٟ  خٌظم١ٍي٠ش, وّحٍس خٌظـحٚ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحء فٟ وً ِٓ حٌَ٘حز١غ ٌٚحر١ٓ  ١َِٔس

 )لإلطالع( ةلكترونياإل أولتقليدية ارة التجاء في اشرلابيع ولاعملية  3-3لجدول ا

 

 

 

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزداد بظو 3-1

    

 :هً ةلكترونٌاإلرة التجا التً تتمتع بهات اسملابرز أهم وأ إن

 جدلألدذي ندزوره مدن ادي المدا كدانالملسدوق هدو ا دّ عدٌُ : لتقلٌدٌدةارة التجداأسدواق  قلة اللجدوء إلدى -1

لسدوق احدرر ت, وكدانمفً كل  توفرت بؤنهاتتمٌز  هاإنف, ةلكترونٌاإلرة التجا أما لتبضع.امل والتعا

فددً وسددبة, الحالتسددوق مدن سددطح مكتدب الممكدن اجعددل مددن تدي والمدالحٌددز اعلدى  داقتصددالامدن 

لمتنقلددة. نتٌجددة لددذلك ٌسددمى ارة التجددا سددطةابورتك, وذلددك احتددى مددن سددٌ أولعمددل, افددً  لمنددزل,ا

 فً.الجؽرالموقع التقلٌدٌة والحدود ا تجاوزلذي ٌالسوق اب

لحددود ارٌدة فدً عبدور التجات مبلاللمعد ةلكترونٌداإلرة التجدا تكنولوجٌدا تسدمح :لمًالعالوصول ا -2

معظددم  إنبددل, فددالمقالتقلٌدٌددة. فددً ارة التجدداقددل تكلفددة مددن الٌددة واسددهولة وفع كثددرأ بؤنهددا ,لوطنٌددةا

, اإلذاعددةو ز,التلفددات المحلٌددة مثددل محطددابل الوسدداعتمددد ت اإلقلٌمٌددة أولمحلٌددة التقلٌدٌددة ارة التجددا

لوطنٌدة بسدهولة وتكدوٌن الحددود اتستطٌع عبور  لقدٌمة الارٌة التجا تالتقنٌا إنف الهذ لصحؾ.او

 لمً.اجمهور ع

 ةلكترونٌاإلرة التجا لتقلٌدٌةارة التجا ءالشرالبٌع وات اخطو

 Webصفحة  ريات وممثل تجمجبل منتجلات البحث عن معلوما

 إلكترونًبرٌد  وثٌقة أولة ارس لمنتجاطلب 

 إلكترونًبرٌد  وثٌقة أولة ارس لطلبٌةا تؤكٌد

 Webعلى  بمةاق بمة مطبوعةاق لسعراقبة امر

 إلكترونًبرٌد  وثٌقة مطبوعة لطلبٌةاتسلٌم 

 إلكترونًبرٌد  برٌد أوكس اف لطلبٌةابعث 

 بٌاناتعدة اق وثٌقة مطبوعة زنالمخالسلعة با توفرمن  التؤكد

 بٌاناتعدة اق وثٌقة مطبوعة لتسلٌماتخطٌط 

 بٌاناتعدة اق وثٌقة مطبوعة تورةالفا إعمام

 لموردا لموردا لسلعةاتسلم 

 إلكترونًبرٌد  وثٌقة مطبوعة لتسلٌما تؤكٌد

 إلكترونًبرٌد  دياعتٌابرٌد  تورةالفا إرسال

 بٌاناتعدة اق وثٌقة مطبوعة لدفعامدة 

 بٌاناتعدة اق دياعتٌابرٌد  لٌةالمالتسوٌة ا إرسال
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لتً ٌرؼبون ات المنتجالتً تخ  ات المعلومابن على جمٌع الزباحصول  :ت ؼنٌةارد معلومامو -3

 تهم بٌسر وسهولة.اراوتلبٌة خٌ ,اإلنترنتعبر  ابهافً شر

هٌن بٌن اتجافً  اإلتصالٌعنً تمكٌن  اعل. وهذاتفلابتسمح  ةلكترونٌاإلرة التجا تاتقنٌ :علالتفا  -4

ر اٌددخل فدً حدو أوهد المشدال ؤٌسد إن ٌمكدن الز التلفدا إنل, المثدالمستهلك. على سبٌل اجر والتا

رة التجددا تسددمحبددل, المقا, فددً أنمددوذجء فددً لعمددبلات امعلومدد إدخددالٌددتم  نأٌطلددب مندده  أومعدده 

 .األنشطةبكل  اٌقوم إنلمستهلك اجر واللت ةلكترونٌاإل

لمعلومدة احدد كبٌدر, وتكدون  إلدى اإلنترندتت فدً المعلومدافة ونوعٌة اد كثاتزد :تالمعلومافة اكث -5

 تاتقنٌدد وتقلددلء. ار علددى حددد سددوالتجددامسددتهلكٌن ولالسددوق, مددن اركٌن فددً المشدداحددة لجمٌددع امت

دة ا, وزٌدنفسه لوقتات فً اإلتصاالت اوعملٌ ات وتخزٌنهالمعلومامن جمع  ةلكترونٌاإلرة التجا

تكدون  حٌدثلمعلومدة المعلومة وصدنع الدقة وحسن توقٌت العملة وادة ازٌ إلىٌإدي  تالتقنٌاهذه 

قدل أت وفٌدرة, والمعلومداوقدت مضدى. ونتٌجدة لدذلك, تصدبح  أيمن  ةهمٌوأ بدةاف كثرالمعلومة ا

 األسدعارفٌة امدن شدف ةلكترونٌداإلرة التجدا أسدواقلمعلومدة فدً افدة اكثوتزٌدد  على جدودة.أكلفة, و

ت, لكدن اللمنتجد رالتجدا التدً ٌددفعهالفعلٌدة الٌؾ التكامعرفة  علىلمستهلك اعد اٌس الٌؾ ممالتكاو

 المسدتهلكٌن, وهدذالكثٌدر مدن اؾ اكتشدار من التجاٌتمكن  حٌث, ضا  أٌر اللتج مزاٌالاك بعض اهن

 ة.مختلف أسعارلدفع  لبلستعدادت امجموع علىلسوق ار بتقسٌم اٌسمح للتج

بل الرسداتسدوٌق  عدن طرٌدقر فً تخصٌ  هددفهم اللتج ةلكترونٌاإلرة التجاتسمح  :لتخصٌ ا -6

تؽٌٌدر بلسدمة اتسدمح هدذه  المعندً. كمدالشدخ  ا إلدىلة الرسامعٌنٌن عن طرٌق ضبط  أفراد إلى

علٌددة التفالطبٌعددة ا إلددىلنظر المسددتهلك. بددات ء علددى تفضددٌبلابندد لتسددلٌماخدمددة  أولم تلمسددالمنددتج ا

د المدراعة البضدالتخصٌ  للمستهلك تحدٌدد ندوع ا تتٌح سمة, وةلكترونٌاإلرة التجاو تكنولوجٌالل

 اٌمكنند لمفضدلة والاة القنداهدة امشد اٌمكنن حٌث ,تٌحهٌُ  نأز التلفاٌستطع  ال ام اوهذ ,البحث عنها

 .اتهاتؽٌٌر محتوٌ

رة التجداة فدً لتقنٌدا معداٌٌرلا تختلدؾ حٌدث .فتدة للنظدردٌة الاتٌعاوهً مٌزة ؼٌر  :لمٌةاع معاٌٌر -7

معظدم  إنبدل, فدالمقالم. فدً العدالددول حدول اجمٌدع  المٌدة تشدترك فٌهداع عدن معداٌٌر ةلكترونٌاإل

 تكنولوجٌاو زالتلفا معاٌٌرتختلؾ ل, المثا. على سبٌل خرآ بلد إلىلتقلٌدٌة من بلد ارة التجا تاتقنٌ

لٌؾ قلٌلددة اتكدد ٌدددفعانلمسدتهلك اجر والتددا إنعددن  فضدبللم, العددا حدداءإنلخلددوي فددً جمٌدع اتؾ الهدا

 اتعدرض فٌهد حٌدث حددة,المٌدة واخلدق سدوق ع إلدىٌدإدي  اذ. وهدةلكترونٌاإللسوق ا إلىللدخول 

 دقة. كثرأسرع, وأو, سرأٌ األسعارؾ اكتشالجمٌع, وٌصبح ا اهالمنتج لٌراسعر ووصؾ 

بع لتلك التاخط لالتسوٌق على ات اوذلك بتقدٌم خدم ,جنبًالتخلً عن وجود وكٌل فً بلد ا -8

 , وهذا ٌؽنً عن فتح متجر أو استخدام وكٌل.ونٌا  رالكتلمإسسة ا

 إن ارٌة, كمالتجات مبلالمعاوتنفٌذ  إجراءفً تستعمل  لتًادلة المتبالورقٌة ابق اللوث لامججد  -9

ق. اروألانوع من  أي لاعمستاٌتم  وال ا  إلكترونٌملٌن تتم المتعادل بٌن التباعل والتفات اعملٌ

ؾ بٌن خبل أيلطرفٌن عند حدوث امعترؾ به من  قانونًكسند  ةلكترونٌاإللة الرساولذلك تعتمد 

 .ملٌنالمتعا

, وبذلك نفسه لوقتامن طرؾ فً  كثرامع  ةلكترونٌاإلرة التجاتطبٌق  عن طرٌقمل التعاٌمكن  -10

, هنفسلوقت المستقبلٌن وفً امن  العدد كبٌر جد ةلكترونٌاإلبل الرسا إرسالٌستطٌع كل طرؾ 

 .ثانٌة هاإرسال إلىجة اح وال

تكون  ات, وبهذاإلتصاالشبكة  عن طرٌقشرة ادٌة مبالمالسلع ؼٌر اء اٌتم بٌع وشر إنٌمكن  -11

لبٌع افً عملٌة  عتمدةلمالتقلٌدٌة وابل الوسامن  اتهمثٌبل من انفردتقد  ةلكترونٌاإلرة التجا
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ل ـــــ, الحظ الشكبه ذلكاش الصور ومات واسالدراو واألبحاثرٌر التقال ذلك امثء, الشراو

 ( سمات التجارة اإللكترونٌة.1-1)

 
 ظوبد الزدبزح اإللتزسًّ٘خ 3-3شتل 

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزدازل رطْز اهس 3-4

 

 إلدىلعشدرٌن واقدرن لات مدن اٌلسبعٌنامن عقد  ا  بدءحل زمنٌة ابعدة مر ةلكترونٌاإلرة التجامرت 

 (.2-1كما مبٌن فً الشكل ) لزمنًا احل بتسلسلهالمرا هذه -لبالطاعزٌزي -لٌك او ,ضرالحا اوقتن

 
 المراحل التاريخية التي مرت فيها التجارة اإللكترونية 1-3الشكل 
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 دب٘لعجؼٌ٘اػمد  3-4-3

ت اشددرك داعتمددإبلعشددرٌن القددرن ات مددن السددبعٌنا بداٌددة إلددى ةلكترونٌدداإلرة التجدداٌرجددع مفهددوم  

لمرحلددة هددً ا تلددكفددً  األحددداثهددم أ, ومددن أعمالهددات اوشددرك ابهددبعمبل اصددة تربطهددات خاشددبك أمٌركٌددة

 :اآلتٌٌنطبٌقٌن لتاظهور 

لتطبٌق لم ا اوهذ ,(EFT)ومختصره : Electronic Fund Transfers ا  ونيلكترإ األموالتحويل  - أ

 نهؤب لؤلموال لكترونًإلالتحوٌل اوٌمكن تعرٌؾ  .تالشركاقة وبعض لعمبلارٌة التجات المإسسا تجاوزٌ

 جلأ منلٌة الما تلتحوٌبلاب لمخولةا تالمإسسا أو لمصرؾا اٌوظفهلتً ا لمصرفٌةا تالتقنٌاحدى إ

 عن بهاحس ٌمسك لذيا لمصرؾا إلى لزبونا طرؾ من دراص بؤمر خرآ إلى باحس من األموال تحرٌك

 تلك فً ٌشترط إن دونمن  لآلخر لمدٌنا الجانب فًو احدهمأل بنالدا الجانب فً قٌود إجراء طرٌق

لمخولة ات المإسسا أو لمصرؾ نفسهالدى  ممسوكة تكون إن أو ,لشخصٌن تكون إن تابالحسا

. لالما من نقدي مبلػ تحوٌل عن رةاعب نهبإ لؤلموال لكترونًإلا لتحوٌلا وٌعرؾ. لٌةالمات لتحوٌبلاب

  .لتحوٌلا تاتعلٌم اتسجٌل علٌه أسطوانات أو ممؽنطة بطاشر لاستعمإب وذلك

 اهدذ أدى قدو ,(EDI)ومختصره   Electronic Data Interchange:ا  إلكتروني بياناتلادل اتب     -

 ,رٌدةات تجمبلامعد إلدىلٌدة ات ممبلامدن مجدرد معد ةلكترونٌداإلرة التجدا ع مفهدوموسدت إلىلتطبٌق ا

 .رٌةالتجات مبلاللمع لكترونًإلادل اسٌة موحدة للتباقٌ معاٌٌر وضع حٌث

 .لمنتجالزبون عن نوعٌة وسعر اقد ٌستفسر  :لمنتجار عن استفسالا     -

لدع علٌده مدن طّ ا ارنتده مدع مدالزبدون مدن مقالمندتج لٌدتمكن ات ذلدك امعرفة مٌدز :لمنتجات اصفامو -

 .نفسه لمنتجل أخرىت اصفامو

 .لمنتجا لذلك لاعمستات وشروط اصفاٌم عرض ٌحتوي على موقدت :لعرضاطلب  -

 .تالمنتجا ألسعاربمة الزبون بقا: تزوٌد األسعارعرض  -

به امكن من طلب شدرتلمنتج, سوؾ ٌاوبعد تحدٌد نوع  ,ءالشرافً لزبون اعند رؼبة  :ءاطلب شر -

 .اإلنترنتعبر 

لمسدتهلك عدن طرٌدق ا إلدىلمدوزع اء مدن الشدرالحصدول علدى وصدل طلدب ا :ءالشبراوصل طلبب  -

 .اإلنترنت

داد تقلٌدٌة )دفع السدعر مباشدرة  ـــلٌة الســـكون عمــع سعر المنتج, وقد تـــــوهً عملٌة دف السداد: -

 إلى الموزع أو الوكبلء الموجودٌن( أو إلكترونٌا  عن طرٌق بطاقات االبتمان.

 

 الثمانينياتد عق 3-4-1

نتشاره فً األعمال مندذ أوابدل الثمانٌنٌدات إبدأ انتشار البرٌد اإللكترونً مع العمل الشبكً, وزاد 

هدم األدوات التدً ٌسدتعملها رجدال األعمدال أصدبح مدن أكبدٌل فّعال وسرٌع للبرٌد التقلٌددي والفداكس, ثدم 

 والمإسسات.

                                                                                                                                                                  

فً تسعٌنٌات القرن الماضً صارت شبكة اإلنترنت مادة مالٌة وربحٌة وزاد إنتشارها ونموها و 

, وإزدادت التطبٌقددات رلح التجددارة اإللكترونٌددة إلددى النددوالمبلٌددٌن مددن البشددر, وظهددر مصددطوصددلت إلددى 

بصورة متبلحقة وكبٌرة متزامنة مع حدة التنافس بٌن الشدركات وسدرعة تطدوٌر البرمجٌدات اإللكترونٌدة 

ع كمرّوج للسل WWWم ظهرت الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة 1992والشبكات والبروتوكوالت, ففً العام 
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والخدددمات, فاقبددل رجددال األعمددال وأصددحاب المإسسددات والشددركات التجارٌددة علددى تلددك المواقددع وقدداموا 

بإبرام الصفقات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً, ومن جهة أخرى عدرض منتجداتهم وخددماتهم عدن طرٌدق 

 مواقعهم التً ٌنشبونها على شبكة اإلنترنت.

قدع الموالعلندً واد امزلالبٌدع بداو عدبلناإلل ات مبدعدة فدً مجدام ظهرت تطبٌق1995م اعلاوبعد  

ل ا: شددركة جنددرت, مددثبل  المعلومدداب اتهددلشددبكة ومؤلاعلددى  اقددع لهددات موالشددركات أنشددؤ حٌددث, ضددٌةافترالا

وصدلة  98000 اولهد ,ات علدى موقعهدالمعلومداصفحة من  18000من  كثرأ الهلتً ا GMC موتورز

 .اتهالشركة وخدمات امنتج إلى

 Netscapeم بدٌن شدركتً ندت سدكٌب 1996م اعلافً فس التنا لكترونًإلالتروٌج اد فً از اوم 

مج خدمدة وٌدب ابدر إصددار حٌدثمدن  Apache أباتشدًومن ثم مدع شدركة  Microsoftومٌكروسوفت 

 .مجانٌة أورخٌصة 

ت المإشرالمستقبل, ومن ابد مذهلة فً امل وعوانبا بحجم تعلدولٌة بسرعة تُ ارة التجامت اوقد تن 

لخط ات على الخدمالتسوٌق واخل امد وتزاٌد ةلكترونٌاإلرة التجاقع السرٌع لموابل والهالتطور اعلى ذلك 

On Line لكترونًإلالبرٌد او E-mail.  لمرحلةاتلك  فًلتً برزت ا األحداثهم أومن: 

ت افنشددرت معلومدد ,اتهدداومنتج أنشددطتهاقددع وٌددب لعددرض امو إنشدداءو ضاسددتعرإت اخدددمظهددور  - أ

  إلددىلوصددول ا إن إال ,لصددورالرسددوم وات بالمنتجددا بٌاندداتلٌددة والخابؾ الوظددا اتإعبلنددو األنشددطة

 .لموقعات فً المعلوما إلىلوصول امع صعوبة فً  ا  وجهد ا  ٌستؽرق وقت كانت المعلوما

لدذي ابع البداسدلة ابع ومرالبضدا راختٌدإبلبٌدع ا إلدى اتعبلنداإلمن مرحلة  ةلكترونٌاإلقع الموا انتقال - ب

علٌددة التفالددنظم اتطددور بفضددل  كددان كلدده اهددذ ,اعنددد تسددلٌمه ابع وتحصددٌل قٌمتهددالبضددا إرسددالبٌقددوم 

لتً بدرزت ارٌة التجاقع الموابرز أومن  ,قعالموالشبكة وا عملعل مع مستالتً تتفالبرمجة ا وأدوات

 األسدواقكبر أحد أ ٌبايأ ٌُعدّ  حٌث. (eBay) ٌبايأو ,(AMAZON) زونمااألهً  حقبةلافً تلك 

م اعدلالم فدً العدا حداءإنملٌدون فدً جمٌدع  100ٌه عملعدد مست تجاوز حٌثلم, العافً  اإلنترنتعلى 

 أمٌركددًمبددرمج  أنشددؤلسددوق. وقددد ا اشددًء فددً هددذ أيء اشددر أوشددخ  بٌددع  أي. وٌسددتطٌع 2011

فً  اإلنترنتت على ادالشركة كموقع للمزا أومٌدٌارد ار مرالمولد ٌدعى بٌاوفرنسً  األصل إٌرانً

بددٌن  امد وحتتدرا, ا  لموقدع ٌومٌدا اهدذبع علدى البضددا ٌنٌدمبلع ابدلٌدوم تُ ا. و1995لدولأٌ 3فدً  إسدبانٌا

وتفشدً  لسدرٌةامٌن والشدبكة للتدا رافتقدإلمرحلة ا تلكت امن مٌز .تارالسٌاو األزٌاء إلى تكنولوجٌالا

 .االبتمانت اقالقرصنة وسرقة بطا

 

 لثةالثا األلفيةقد ع 3-4-4

عن طرٌق  عمللمستات امعلوم حماٌةو ةلكترونٌاإلرة التجـا أنشطةفً ترسٌخ  األلفٌةعقد  ٌتمٌز

ء لعمددبلات الحفددظ معلومدد بٌاندداتعددد اووجددود قو ,ةلكترونٌدداإللشددبكة اقددع اوتوثٌددق مو ,مٌناتدد إجددراءات

لتددً بددرزت فددً تلددك ا األحددداثهددم اومددن  .لموقددعا بٌاندداتعددد ات فددً تحدددٌث قوالمعلومدداهددذه توظٌددؾ و

 لمرحلة:ا

فدً دفدع  االبتمدانت اقدامٌن عن طرٌدق بطات أدوات إلىلوصول الشبكٌة وا تاإلتصاال تاتقنٌ تطور - أ

. وٌبدٌن هللا ءاشد إن الثدانًلفصدل التفصدٌل فدً اب التً سوؾ ٌدتم شدرحهاو اإلنترنتعة عبر البضاقٌمة 

 .االبتمان تاقابط أنواعمن  ا( عدد3-1لشكل )ا
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   Credit Card                            Debit Card 

 

 االئتمانت اقابط أنواععدد من  1-3لشكل ا

 

مدـر أوالعقدود والشدحن واتٌر افدوودفدع  اإلدارٌدة أعمالهداو اتهبتفضدٌبلرٌدة التجات الصدفقا إنشاء  - ب

هٌم عددن ابمفدد ا  إلكترونٌدد اوؼٌرهدد ةلمسددتندٌا عتمدداداتواإل األسددعاروعددروض  مصددرفًلالتحوٌددل ا

 .لتقلٌدٌةالطرق ا

ت مبلاوتتدٌح سدرٌة للتعد ,دٌدةاتٌعإلا بتمداناإلت اقدالذكٌة لتحل محل بطا االبتمانت اقاظهور بط  - ج

 .ةلكترونٌاإل لشبكةالٌة عبر الما

 
 لذكيةا االئتمانت اقابط 4-3لشكل ا

رة التجدداد نمددو ازدٌددإ إلددى أدى اممدد Facebook  ٚTwitterـٌممخوة عٌدداجتمإلاقددع المواظهددور  - د

 لمستهلكٌن.اء ولعمبلاصل مع التواو اتعبلناإل عن طرٌق ةلكترونٌاإل

 لعربيةالدول ا في ةلكترونياإلرة التجات اتأثير

 اتتدؤثٌرظهدور  إلدى أدىالثالثدة  األلفٌدةفدً عقدد  ةلكترونٌداإلرة التجداتطور   إنلب الطاعزٌزي   

 :اتتؤثٌرالومن هذه  ,لعربٌةالدول ارة فً التجاقع او فً إٌجابٌة

ة إلكترونٌدرٌة اقع تجات تمتلك مواشرك التً لدٌهالعربٌة الدول ابعض  ةلكترونٌاإلرة التجامنحت  -1

ت الجنسٌات متعددة الشركافسة ات منالشركاتستطٌع هذه  حٌث, بدة كبٌرةاف ,اإلنترنتعلى شبكة 

لتدً الفدر  امدن  دةاسدتفإلاعدن طرٌدق لمتقددم, الم العدافدً  ا  رسوخ كثرأ أخرىرٌة ات تجاوشرك

 .اإلنترنتشبكة  اهتوفر

لمتطدورة ات المعلومدا تكنولوجٌدالحصدول علدى ارة التجداهذه  عن طرٌقلعربٌة الدول اعت استطإ  -2

 .اسبة لهاد تكون مناتك بؤسعارلمتطورة الدول افً  تاجهاإنٌتم  ام ا  لبالتً ؼاو , ارستهالمم مطلوبةلا

 ت.تكنولوجٌالاتطوٌر هذه  أوج اتإن أوع اخترالالم تتحمل  بؤنها

فددً  ٌددةكانإملعربٌددة الدددول افددً  ةلكترونٌدداإلقددع الموات ات ذالشددركا ةلكترونٌدداإلرة التجددامنحددت   -3

تلدك  ةلكترونٌداإلرة التجدالمتقدمدة فدً الددول ات اعلى شرك ا  كرحِ  تكانلتً ا األسواق إلىلوصول ا

 لمٌة.العاة الشرابٌ از بقوتهالتً تمتا األسواق
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لسدعً العربٌدة علدى الددول الحجدم فدً المتوسدطة الصدؽٌرة وات الشدركا ةلكترونٌاإلرة التجاحفزت   -4

, لكدً تدتمكن مدن التدً تقددمهات الخددما أو اتهاعات صدنالرفع من مستوٌاو تاجهاإنلمستمر لتحسٌن ا

ت نوعٌدة ات ذامنتجد تدوفرلمتقدمدة الددول اثلدة فدً الممات الشركا وصؾلمٌة, بالعالسوق اء فً البقا

 قل. ا بؤسعارفضل أ

ت ابعدة لشدبكات تاعدة مدن شدركاصؽٌرة )بمسد أعمالت العربٌة تقوم مشروعالدول الكثٌر من افً   -5

رة التجا عن طرٌق اة ٌمكنهإلكترونٌكز تسوٌق امر قامةإبرٌة( اؼرؾ تج أوت مهنٌة ابانق أوصة اخ

جر المتدات اجهداو التدً تجتدذبهاكبر بكثٌدر مدن أ أعدادا  لمحتملٌن اء لعمبلاتجتذب من  نأ ةلكترونٌاإل

ٌمكدن  ,نعدزاال  إو ا  فقدر كثدرأ لدذكرا آنفةت المشروعاهذه  تكانه حتى لو إن أيلربٌسة, ارع الشوافً 

 لمشترٌن. امن  اؼنى كثٌرأكبر وأمجموعة  إلى اإلنترنتتصل عن طرٌق شبكة  إن اله

سٌتٌح لهم  حٌث, ةلكترونٌاإلرة التجادة كبٌرة من بالعربٌة على فالدول املة فً العالقوى استحصل   -6

لم العدادول  شتىلفنٌة على اتهم ارالعلمٌة ومهاتهم امن عرض خبر اٌتمكنو نأرة التجالنوع من ا اهذ

لٌؾ اتك أي أو, ٌةإعبلنلٌؾ اتك أيلمٌة بكل سهولة وسرعة دون العا ةلكترونٌاإل األسواق عن طرٌق

 وظٌفة معٌنة.  أوعن عمل  ابحث األصلٌةدول ؼٌر دولهم  إلىتترتب على هجرتهم  أخرى

عد استس ةلكترونٌاإلرة اللتج ارستهامم إنلعربٌة هً الدول ا اوتجنٌه التً جنتهابد الفوا كثرامن   -7

 إلىت المعلوما تكنولوجٌات واإلتصاالل اصة فً مجالمتقدمة وخا تكنولوجٌالا نتقالإعلى سرعة 

 .ةلكترونٌاإلرة التجات اتطبٌق إلجراءت ضرورٌة اومتطلب أساسٌةبنٌة  ابوصفهلدول اتلك 

     ر اعن خوض ؼم العربٌة هً ترددهالدول ات فً الشركا امنه تعانً تكانلتً المهمة ات المعوقا إن

رة التجا إن الإ ,قاسوألاعن هذه  اتهالمٌة بسبب ضعؾ معلومالعا قاسوألارٌة فً التجافسة المنا

سوق البٌة كان تكان المٌة مهماع اسواق اجعله عن طرٌقت المعوقاهذه  تجاوزعلى  اعدتهاس ةلكترونٌاإل

ملة المتكات المعلومامن  ببل  اها  كم المستهلك وذلك بتوفٌرهاجر والتا إلىكون ٌ اقرب ماوهو حدة اوال

 شخ . أي اٌبتؽٌهلتً ا األمور شتىلدقٌقة عن او

 ةلكترونياإلرة التجا أنواع 3-5

        

 المحاورتحدٌد  أساسعلى  اٌمكن تصنٌفه ةلكترونٌاإلرة اللتج أنواعك عدة لاهن لبالطاعزٌزي  

 (5-1لشدكل )افدً  اوكمد المحداورت بدٌن اقدلعبلالحكومدة( وحسدب طبٌعدة الشدركة, الفرد, اثة وهً )لثبلا

 :ٌؤتً اكم انلخصه إنوٌمكن 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أنواع التجارة اإللكترونية 5-3الشكل 

 

 

 أًْاع الزدبزح اإللتزسًّ٘خ

B-B 

 ث٘ي الشسكبد

G-C 

خِصح ث٘ي األ

 فساادّاألالستْه٘خ 

 

B-C 

 الشسكبدث٘ي 

 فساادّاأل

B-G 

ث٘ي الشسكبد 

 خِصح الستْه٘خّاأل



36 

 ((Business-Business  B-Bتالشركا بين ةلكترونياإل رةالتجا 3-5-3

فددً هددذه  ةلكترونٌدداإلرة التجددات مبلاؼلددب معددأتنصددب و ,تالشددركابددٌن  اء مددالشددرالبٌددع واوهددو           

ت. الشركا بٌن ام ةلكترونٌاإل األسواقت مبلات وتعالمنظما بٌن امت المعلوما أنظمة اوفً مجمله ,خانةال

 لمستوىا علىم أ لمحلًالمستوى ا على ءاسو لًالحا لوقتا فً ا  شٌوع األكثر هو رةالتجا لنوع منا اهذو

 :تًآلاك ةلكترونٌاإل واألسواقت المكونا اموهُ  أساسٌٌنلنوع من عنصرٌن ا اتتكون بنٌة هذولمً. العا

 :Components تالمكونا -3

 لتوزٌع.التخزٌن والنقل واتوفٌر  ٌةكانإممثل للوجستٌة ا - أ

 ت.البرمجٌاحزم  إدارةو ؾضٌٌوتنشر  مثل تالتطبٌقاخدمة مقدمو   - ب

 حماٌةال معٌن, تقدٌم إلكترونًمن موقع  لتضٌٌؾالحصول على ارجٌة مثل ابل خابوس ستعانةاإل  - ت

 ء.لعمبلاوخدمة  األمنٌة

 .اإلنترنتعلى ( real timeشر وحً )امب نحوب اوتشؽٌله ةلكترونٌاإلت ادالمزاتوفٌر  -د

  .اإلنترنتعلى شبكة  اإلنترنترة عبر موقع التجاعملٌة  إدارةلمحتوى لتسهٌل ا إدارةم انظ  - ث

 .(deliveryلتسلٌم )اتسهٌل عملٌة   - ج

قدع امو بؤنهاسر تعرٌؾ أٌ ةلكترونٌاإل األسواقتعرؾ  :ommerceC-E  ةلكترونياإل األسواق -1

 رٌة.التجات مبلالمعا إجراءات إلتمامبعٌن البالمشترٌن واكل من  اوٌب ٌشترك فٌه

 

 Business-Consumers (B-C) األفرادوت الشركابين  ةلكترونياإل رةالتجا 3-5-1

, أساسٌٌنمفهومٌن  علىلنوع ا اٌقسم هذو. ةلكترونٌاإلرة التجا أنواعقدم نوع من أكبر وأ ثانً ًوه

 ركةـــــلفرد للشاهو  الثانًو , Business to Consumersلشركة للفردال هو وألالنوع ا

Consumers to Business. 

 ,لؤلفدرادت الشدركات مدن الخددمات والمنتجداهدو بٌدع :  ConsumersBusiness to لشركة للفبردا - أ

 للفدرد صدبحأ ,اإلنترندت علدى رٌدةالتجا كزالمرابد ٌسدمى امد أو اإلنترندت علدى لتسدوقا بظهدور حٌث

 ةلكترونٌاإلرؾ المصا أو االبتمان تاقابط طرٌق عن اقٌمته ودفع حةالمتا لسلعا ءابشر مالقٌا ٌةكانإم

ت مبلاــــــدـلمعالٌؾ اــدـــــن تكــــدـوع مـــــــدـلنا اذـــدـهٌقلدل  .لسدلعةاتسدلٌم  عندد لنقدودا طرٌق عن أو

لعثور ابد لؤلفدرادح السمات والمعلوماعلى  األفراددة حصول ازٌ طرٌقعن  لبحث(الٌؾ اتك اسٌم وال)

 عن فضبل  . األسواق إلىلدخول اجز اٌقلل من حو ا  ضأٌهو لخدمة. وا أوفسٌة للمنتج التنا األسعارعلى 

 متزاٌدنحو بع بالبضا عنت المعلوما تتسلمسع او حو  نب اإلنترنت اشعوبه تعمللتً تسا البلدان إنذلك, 

 :تًآلالنوع كا ات هذامكونو (.dellوموقع دٌل ), Amazon)) زونأمال ذلك موقع امث. سهلو

  .ض(استعرالا)للبحث و اإلنترنتعلى شبكة  مٌةمااألجهة الوا  -1

  .لصور(او األسعارلمنتج كات عن المنتج )لتوفٌر معلوما بٌاناتعدة اق  -2

  .من(آ نحوب االبتمانت اقابط لتؤخذلدفع )ام انظ  -3
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 لتدًات اتهم للشدركاخددم أوتهم المنتجد األفرادهو بٌع  :Consumers to Businessلفرد للشركة ا - ب

 .تاقصالمنات وعرض مبلالمعا إجراءتنطوي على 

 Business-Government ةـكوميـلحا واألجهزةت الشركا بين ةلكترونياإلرة التجا 3-5-1

ء الشرالتً تتضمن ام العاع القطات والشركارة بٌن التجا بؤنهم اع شكلبلنوع ا اٌعرؾ هذ

 ت,اللشرك ريالتجا طالنشا توسع إنلحكومٌة. ا باألجهزة لمتعلقةا األمورلترخٌ  وكل ا وإجراءات

 ةلكترونٌاإلرة التجا توظٌؾ جرى اولهذ ,اوقته فً اإلدارٌة اتهمبلامع كل تؽطً إن تستطٌع ال أصبحت

 تالشركا بٌن تتم لتًا تمبلالمعا شتىو ,ا  إلكترونٌبب الضرا كدفع ت,لتحوٌبلا معظم تؽطٌة فً

 لحكومٌة.ا واألجهزة

دي القٌددالدددور ا ًهدد لددىوألا ةلركٌددزاكٌددزتٌن: ر إلددى ةلكترونٌدداإلرة التجددالنددوع مددن ا اهددذج اوٌحتدد 

م اجعل نظ  إلىسة الماجة الحا, هً ةالثانٌ ةلركٌزا, وةلكترونٌاإلرة التجا تؤسٌسم فً العاع ابد للقطالراو

 التدً بددورها اإلنترندتء علدى شدبكة الشدرات اسدادة سٌازٌ عن طرٌق لٌةافع كثرام العاع القطات امشترٌ

ت المشددترٌا أنظمددة, تظدل اآلنت(. حتددى الفدالمخاطر الحددد مدن مخدداء )والشدرافٌة فدً عملٌددة الشددفاترسدخ 

لنوع ا, أساسٌٌنمفهومٌن إلى لنوع ا ا. ٌقسم هذلذكرا آنفة نواعاأل ببقٌة اسالحكومٌة متخلفة قٌا ةلكترونٌاإل

ركة ـــدـلحكومدة للشاهدو  الثدانًو. Business to Government (B-G)لشدركة للحكومدة ال هدو وألا

(G-B) Government to Business. 

 واألجهدزةت الشدركات بدٌن المنتجدات والخددمات والمعلومدادل اوهً تبد: G)-(Bلشركة للحكومة ا  -3

  :لنوعا اٌشمل هذ نأوٌمكن  (.on-lineشر )امب نحولحكومٌة با

ت وتدوفٌر الالوكدا إلىجة الحاة والشرابٌت اجاحلاعن ت الشركا إعبلم :لكترونًإلاء الشرات اخدم - أ

 ت. الخدما

لعمل فً مشروع اتنسٌق  منلحكومٌة الة الوكات والشركامكن ٌُ  لذيا :ضًافترالالعمل ا كانم - ب

  شرامب نحولتقدم با إدارةوخطط  إدارةجعة امر, وتاعاجتمالافً تنسٌق  تعاونالقد عن طرٌق التعا

(on-line.) 

قبدل مدن  سدتعمالهإل ا  صمم خصٌص :(line)-onشر امب نحوب بٌاناتلاعد ات وقوالتطبٌقار استبجا - ت

 لحكومٌة.ات الالوكا

ت المعلومدادل اٌدتم تبد حٌدث, ةلكترونٌداإللحكومة ا سمإب اضأٌلمعروؾ ا :)B-G(لحكومة للشركة ا  -2

  إلددى لحكومٌددةا ةلكترونٌداإل قددعالموات. تقددم الشددركالحكومٌدة وا األجهددزةت بدٌن المنتجددات والخددماو

 :تًآلات الشركا

لددعم الدولٌدة, وتقددٌم ارة التجال العمل فً مجات فً ات للشركالمشورات والتوجٌهات والمعلوما - أ

 لتموٌل.ادر اومص

 عة.الصناع الحكومٌة لقطاسة السٌاو لقوانٌنل بٌاناتعدة اتوفٌر ق - ب

 مزاٌداتوت, اقصالمنات اراستمإ( مثل on-line) شرة  الرسمٌة مبات اراستمالاتقدٌم تطبٌق و  - ت

 فة. المضالقٌمة اوضرٌبة 

ت الدفوعاو ةلكترونٌاإلج ذالنما ماستخدا إن ((on-line شرة  اعملٌة تسدٌد للحكومة مب سهٌلت - ث

 بإعطاءت الشركاتقوم لٌؾ, لذلك التكالسرعة وٌقلل من الدقة, وٌزٌد من اٌحسن  ةلكترونٌاإل

 .ةلكترونٌاإلت الدفوعات وتسهٌبل ةلكترونٌاإلت اراستمالال اعمستلٌة الالمافز الحوا
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 Government-Consumers األفرادولحكومية ا األجهزة بين ةلكترونياإلرة اـلتجا 3-5-4

 نألمتوقع الكن من  ,تداوللاسع اووؼٌر  النشؤةحدٌث  ةلكترونٌاإلرة التجا أشكاللشكل من ا اوهذ        

 إلىلنوع ا ا. ٌقسم هذاألنشطةلعدٌد من ام ضلذكر. وهو ٌا آنفة نواعاألط اطه مع نمو نشاد نشاٌزد

هو  الثانًو. Consumers to Government (C-G) للحكومة األفرادل هو وألا, أساسٌٌنمفهومٌن 

 .Government to Consumers (G-C) لؤلفرادلحكومة ا

ري ٌقدوم بده بعدض اط تجداهدو نشد :Consumers to Government )G-(Cللحكومبة  األفبراد -1

لفدرد للشدركة اتحدت مفهدوم  األنشدطةلندوع مدن ا اوقدد ٌنددرج هدذ ,ت معٌندة للحكومدةابتوفٌر خددم األفراد

Consumers to Business بقة.السات الفقرالذي ذكر فً ا 

بعدة التا ةلكترونٌداإلقدع المواتقدوم  :Government to ConsumersC) -(G لألفبرادلحكومبة ا  -1

ل ذلدك دفدع ا, مثدلؤلفدرادت مبلالمعدا إجدراءت فدً لتسدهٌبلات واراستمالات, والمعلوماللحكومة بتقدٌم 

 رؾ بـددـــــــددـٌع او مددـــــددـوه لضددرٌبٌة.ا واإلقددرارات لؤلفددرادلرسددمٌة ات اراسددتمالاوتقدددٌم  بمالقددوا

 (.E-government ةلكترونٌاإللحكومة ا)

 

 E-government ةلكترونياإل لحكومةا 3-6

   

 فً بٌل كلٌنتون األمٌركًلربٌس اب ا" فً خطةلكترونٌاإللحكومة المصطلح "ل اعمستال أو ورد  

 ابعضدده اتهافددً ربددط مإسسدد اإلنترنددتشددبكة  داعتمددابت الحكومدداه احدددٌث تتبنددم اوهددو نظدد. 1992م اعددلا

 األفدراد تنداولملمعلومدة فدً ا. ووضدع الشدعب عمومداصدة والخات المإسساب اتهاخدم شتىببعض وربط 

 .(6-1) لشكلافً  اكم األداءبجودة  ءارتقلبل لدقة وتهدؾالسرعة وافة تتصؾ باقة شفوذلك لخلق عبل

 
 رسم توضٌحً للحكومة اإللكترونٌة 6-1الشكل   

  لشكلافً  اكم ةلكترونٌاإللحكومة ا احل تمر بهاك عدة مرا: هنةلكترونياإللحكومة احل تنفيذ امر 

    (1-7). 

 تالاتصلبل لتحتٌةالبنٌة ا. 

  اآللًلشكل ا  إلىلتقلٌدي الشكل التحول من اعملٌة. 

 ةلكترونٌاإللمتعددة للحكومة ات التطبٌقافً دعم  وإسهامهما  الخام والعاعٌن القطا تعاون. 

  لوبةطملات المعلوماتوفٌر.  
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 المراحل التي يمر بها تنفيذ الحكومة اإللكترونية 7-3الشكل 

 :ةلكترونياإللحكومة ا التي تقدمهات ادمالخ

  وأهدافها ابدتهالخدمة, فالمرتبطة با اإلجراءاتمعرفة طبٌعة. 

  اللحصول علٌه مطلوبلالوقت الخدمة والمسإول عن تقدٌم هذه امن هو. 

 طنالموالمطلوبة من ابق الوثاو ةلكترونٌاإل تالخدما موقع تقدٌم. 

  لٌهإت الخدماطن لتقدٌم هذه المواجبة على الوالرسوم امعرفة. 

 

 ةلكترونياإلرة التجات امستوي 7 -3
 اتهابٌن مستوٌ األداءفً  وتراوح. األنشطةلدرجة  اوذلك طبق ةلكترونٌاإلرة التجات اتتعدد مستوٌ

لنحددو ا, علددى (8-1لشددكل )افددً  اكمدد اتطددور األكثددرت المسددتوٌالبسددٌطة وات المسددتوٌالددك ا, فهنتنوعددةلما

 تً:الا

 

 
 

 ةلكترونياإلرة التجات امستوي 8-3لشكل ا

 

 

 

 

 

 

مستويات التجارة 
 اإللكترونية

التجارة اإللكترونية ذات 
 المستوى المتقدم

التجارة اإللكترونية 
 ذات المستوى البسيط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 لبسيطالمستوى ات اذ ةلكترونياإلرة التجا 3-7-3

 :(9-1لشكل )افً  اكم اآلتً, ةلكترونٌاإلرة التجالنوع من ا اٌشمل هذ

 

 
 لبسيطالمستوى ات اذ ةلكترونياإلرة التجا 9-3لشكل ا

 ت قبدل اخددم افٌهد ات, بمدالخددمالسلع والتلك  الدعاٌةو عبلناإل عن فضبل :تالخدمالتروٌج للسلع وا

 . وبعده لبٌعا

  ؼٌدر  ةلكترونٌاإلرة التجاوٌقصد ب :دٌةالماؼٌر  اسٌم الت والخدماللسلع و لكترونًإلالتوزٌع اعملٌة

  إلدىج اتحتد ال حٌدثبء الشدراجهدة   إلدى( ا)رقمٌد ا  إلكترونٌدبٌعده  أو هإرسدالٌمكن  ام هو كلدٌة )امال

ت ارسددوملالصددور والفنٌددة )او األدبٌددة األعمددالوت البرمجٌددال ذلددك امثدد (,دياتوصددٌل مدد أوشددحن 

 لخ(.الموسٌقى...الكتب واو

  فدً  التً سوؾ ٌتم شدرحها ةلكترونٌاإللدفع ات اباوذلك عن طرٌق بو :لؤلمواللبسٌطة ات لتحوٌبلا

 مس.الخالفصل ا

 لمتقدمالمستوى ات اذ ةلكترونياإلرة التجا 3-7-1

 :تًآلارة على التجالنوع من ا اٌركز هذ

 ٌتوعٌة كبٌرة   إلىج ات مستوى ٌحتاذ اعملٌ وُتعد   :اإلنترنتلتً تتم عبر الدفع ا وإجراءاتت اعمل

لوطنً ا مألمحلً المستوى اعلى  تكانء اسو لدفعات اعملٌ تعد  لمستوى. وا املٌن على هذالمتعامن 

 امل على هذالتعالحذر عند الحٌطة واخذ ا إلى جاتحت متقدم, ت تطورات ذاعملٌ -لدولًام أ

 لمستوى.ا

  لجوياو ,لبرياو ,لبحريالنقل )ابل التوسع فً وساٌتطلب  :لدولًا لمستوىابٌن  لسلعا توزٌع, 

خلق  أوتشجٌع   إلى, كانالسلمعٌشً لطبقة من المستوى اتحسن  أدىوقد   .(لحدٌدٌةالسكك او

 جاذبٌةعد على خلق اس ا, مماألفراد وانتقال اإلتصالبل اتنمٌة وس عن طرٌق بل طلب جدٌدةاوس

لحرة ارة ات دولٌة للتجاقٌاتفا إبرامٌتطلب  اوهذ ,رجالخاردة من الوات المستهلكٌن للمنتجالدى 

 .األطراؾبٌة اثن أومتعددة 

 

 

 

 

التجارة ذات 
المستوى 
 البسيط

 الترويج

 التوزيع
تحويالت 
 األموال
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 لوألالفصل ا أسئلة

 

 : عرؾ ما ٌؤتً/ 1س

, التشددرٌعات واألنظمددة ا  إلكترونٌدد بٌاندداتالدل ا, تبددا  إلكترونٌدد األمددوال, تحوٌددل ةلكترونٌدداإلرة التجددا

 ., األسواق اإللكترونٌة, السداد(, الحكومة اإللكترونٌةB-G) االلكترونٌة, الشركة للحكومةللتجارة 

 ذكر خمسا  منها.إ, عدة أمورتبرز أهمٌة التجارة اإللكترونٌة وتنشٌطها فً  /2س

 إذكر خمسا  منها مع الشرح الموجز. السمات التً تتمتع بها التجارة اإللكترونٌة. هً أهم وأبرز/ ما 3س

إذكددر أهددم , ثدم , عددددها وإشدرح كددبل  منهدا بإٌجددازبعددة مراحددللقدد مددرت التجدارة اإللكترونٌددة / 4س

 األحداث التً مرت بها األلفٌة الثالثة.

أدى إلددى ظهددور تددؤثٌرات إٌجابٌددة فددً واقددع  الثالثددة / إن تطددور التجددارة اإللكترونٌددة فددً عقددد األلفٌددة5س

 التجارة فً الدول العربٌة, إذكر خمسا  من هذه التؤثٌرات.

 ., ثم إشرح كبل  منها بإٌجازةلكترونٌاإلرة التجا أنواع اذكر/ 6س

 ت؟ الشركابٌن  ةلكترونٌاإلرة التجافً  األساسٌان العنصران ام /7س

  ؟إشرحها بإٌجاز, ةلكترونٌاإلرة التجات امستوٌ ام/ 8س

 ؟ةلكترونٌاإلرة التجاعقد السبعٌنٌات فً  التً شهدها األحداثبرز ا ام/ 9س

 عدد مراحل تنفٌذ الحكومة اإللكترونٌة./ 10س

 ., وإشرح كبل  منها بإٌجازلكترونًإلادل التبا التً ٌمر فٌهاحل امرلا اذكر/ 11س

 ت موقع دٌل؟امكون ام/ 12س

 .وعلى ماذا ٌشتمل هذا النوع(, B-Gااللكترونٌة الشركة للحكومة )عرؾ نوع التجارة  /13س

 ما الخدمات التً تقدمها الحكومة اإللكترونٌة, إذكرها بنقاط. /14س

 :اآلتٌةت اؼالفرا امؤل/ 15س

 اــــــدـاإللكترونٌدة هم رة التجدافدً  مهمان تطبٌقانلعشرٌن, ظهر القرن ات من اٌلتسعٌنافً عقد  (1

 ................و ...............

 .....................و ...............هً االبتمانت اقابط أنواعمن  (2

 ..................و.............و ................و ................هً ةلكترونٌاإلرة التجا أنواع  (3

 ...............و ............لحكومٌة هًا واألجهزةت الشركالمهمتٌن بٌن اكٌزتٌن لرا إن (4

 ...............و .................هً  ةلكترونٌاإلرة التجات امستوٌإن  (5

 ..............و ............و ............و ..........هً  ةلكترونٌاإللحكومة احل تنفٌذ امر إن (6

بالتجددددارة إن التجددددارة اإللكترونٌددددة والتجددددارة التقلٌدٌددددة ال تختلفددددان فددددً النشدددداطات المتعلقددددة  (7

 ..................و .............و ............. و  ...........و ..........ًــــــــــــوه

 .............., فً حٌن التجارة اإللكترونٌة ذات طابع ............إن التجارة التقلٌدٌة ذات طابع  (8

هنالدددك عددددة أندددواع للتجدددارة اإللكترونٌدددة ٌمكدددن تصدددنٌفها علدددى أسددداس تحدٌدددد المحددداور الثبلثدددة  (9

 .............و .............و ............وهً 

 ..........و..............و ...........ٌشتمل نوع التجارة اإللكترونٌة ذات المستوى البسٌط على   (10

وع األول ـــــــدـركات واألفراد إلى مفهومٌن أساسٌٌن, النٌقسم نوع التجارة اإللكترونٌة بٌن الش (11

 .............والثانً هو  ............ هو..........
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 :الثبًٖلفظل ا فاُدأ

 :ىأػلٔ  اادزبللت بلطاٗتْى  إىلوزْلغ اهي 

 لتزسًّٖإلالوْلغ الومظْاد ثزعْٗك ا بٗؼسف ه. 

 لتزسًّٖإلالدل٘ــل بلومظْاد ثا بٗؼسف ه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفظل الثبًٖ

 اإللتزسًّ٘خ الزدبزح رطج٘ك أظبظ٘بد

The basics of E-Commerce 
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 روِ٘د 1-3

 

 ىٞخلٌحٌمَْ حص خ٠حفٟ ري خٌؼ٠َ٘ٓ ٚططٍٛ٘حٌمَْ ح ٔٙخ٠خصفٟ  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِغ ظٍٙٛ 

ش طظّؼً فٟ اٌىظ١َٔٚ خوٍٙ أىٚحطٗطٟ ىل١ك خَ ِؼٍِٛخػٍٝ ٔظطؼظّي  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح أٛزلضٌؼ٠َ٘ٓ حٚ

 ئىٌٞظٟ طح صخٌظم١ٕحِٓ  خغ١َ٘ اٌٌٝظٍىْ حٚ ,وْخٌفحٚ ,ط خٌٙحٚ, ح٦ٔظَٔضطٗ و٘زىش خٍِٚلم ح٢ٌٟٓذ خٌلح

ٍس ٠ظُ رط٠َمش خٌظـحء فٟ ٌٖ٘ خٌٛفحرً خى ِمحٌٔيحػ١ٍّش  اْكظٝ  ,ٍسخٌظـح١ خفٟ ٔ٘ حً ِٚئػَ خً ِّٙ حً ىٍٚ

 اْ خوّ ,ح٨ثظّخٌْٚيفغ حص خلخٌظٔٛق رزطح إٌٍٔٚمٛى  شٌىظ١َٔٚح٦ص ٌظل٩٠ٛحش ًٌٚه ػٓ ٠َ١ك اٌىظ١َٔٚ

٠ٌ٘ذ  ْأ أٚ َٗٙ ػيسأ٠ٕظظَ  ْأٌَّء حفٍُ ٠ؼي ػٍٝ  ,ء ػٓ رؼيحٌَ٘حفٟ ػ١ٍّش  خً ِّٙ حً ىٍٚ أىٜ ح٦ٔظَٔض

ٍٔش ر١ٓ خٌّمح ىخْرخ٦ٍِ خٛط١ق خٌّفحص ِليىس ػٍٝ ٌٛكش ح. فزٕمَهَآ رٍي اٌٝ ء ٍٓؼش ِٓ رٍيحرٕفٔٗ ٌَ٘

ٍس خٌظـحططز١ك  أٓخ١ٓخصُ٘ أ اٌٝ ٕٓظطَقٌفًٜ ح ح. ٚفٟ ٌ٘خٚطٔي٠ي ػّٕٙ خ١ٍٚزٙ ظٕٛػشٌّحص خٌّٕظـح

ٚوٌٌه ط١ٍُٔ  ح٦ٔظَٔضٓطش حٌيفغ رٛحٚ شٌىظ١َٔٚح٦ ٚح٤ىٌش ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حٌّظّؼٍش رؼ١ٍّش ح شٌىظ١َٔٚح٦

 ٌز١غ.حرؼي  خٌّٕظؾ ٚىػّٗ ٌّح

 

 لتزسًّٖإلالوْلغ ارعْٗك  1-1

ٌظ٠ٛٔك ح١ُ٘ خٌظؼَف ػٍٝ رؼٞ ِفحِٓ  خري ٌٕ ٨ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حٌيهٛي فٟ ِٟٛٛع حلزً 

 ٓخ١ٓشح١٘٤ُ خٌّفحٌظؼَف ػٍٝ رؼٞ حٚوٌٌه  ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حِغ  خٍٔظٙخٌظم١ٍيٞ ِٚمح ٌظٔٛقحٚ

ٌفَق حٚوٌٌه  ,ٌظ٠ٛٔك ٚٚظ١فظٗحِفَٙٛ  ر٘ؤْ ح٤فَحىص ٚخٌّٕظّحِٓ ِـّٛػش  خطٔظؼٍّٙ ٌظٟح صخٌظؼ٠َفحٚ

 ٌظٔٛق.حر١ٕٗ ٚر١ٓ 

 

 لزعْٗكاهفِْم  1-1-3

ٍِش خٌّظىحث  خٌٛظح أٚ ح٤ٔ٘طشىٌٟ ٠ظؼٍك رظوط٢١ ٚطٕف١ٌ ِـّٛػش ِٓ خطز أٔخ١ٟٔ خٌظ٠ٛٔك ٔ٘ح

٠لمك  خٚرّ)ح٢١ٌٓٛ( ٌّ٘ظَٞ ح أٚثٟ خٌٕٙحٌّٔظٍٙه ح إٌٌّٝظؾ حص ِٓ خٌويِح أٌٍٚٔغ حٌظٟ طُٔٙ فٟ طيفك ح

 .ٌّـظّغحهً حص ر١ج١ش ىحِليى ٍخ١ح١ فٟ خٌٕ٘خٌّظٍٜش رح ح١٤َحفؿ١ّغ  صخؿخك اٗزخع

 

 لزعْٗكاّظ٘فخ  1-1-1

 ١ٔٔخداٚىي خط١ًٙٔ طز اٌٌٝظٟ طٔؼٝ حٌٛظ١فش ح ٛٚ٘ ,ٌّٕظّشحث  خٌٛظح ٜكيا ٌٛظ٠ٛٔك ٘ح

ٌّطٍٛرش حفغ خٌّٕحطلمك  ل١غِؼ١ٕش ر ٚأٓخ١ٌذ أىٚحص ىخػظّا ػٓ ٠َ١ك ٌّٔظٍٙه,ح إٌٌّٝظؾ حص ِٓ خٌّٕظـح

 ٌظغ١َ.حص فٟ ظً ر١جش ٗي٠يس خٌؼ١ٍّحٚطظُ ٌٖ٘  ,ٌظ٠ٛٔم١شحٌؼ١ٍّش ح ١٤َحف

 

 ظٌ٘ف الزعْٗكر 1-1-1

  (:2-1ٌ٘ىً )ح ٔظَا ,ٍث١ٔش أٔٛحع شػػ٩ػٍٝ ٠٘ظًّ ص خٌّٕظّحٍٓٗ خٌٌٞ طّحٌظ٠ٛٔك حط١ٕٜ  اْ 

 

 

 

 ط١ٕٜ  حٌظ٠ٛٔك 1-2حٌ٘ىً 
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 ٌظم١ٍي٠شحٌظ٠ٛٔك حث  خرٛظٌٌٞ ٠َطز٢ حٌظ٠ٛٔك ح ٘ٛٚ: External Marketingٍؿٟ خٌوح ٌظ٠ٛٔكح -1

 ٌظ٠َٚؾ(.حٚ -ٌظ٠ُٛغحٚ -ٌٔؼَحٚ -ٌّٕظؾحٌظ٠ٛٔمٟ )ح٠ٌِّؾ حوظ١ُّٜ ٚطٕف١ٌ 

   هً ح١ٍِٓ ىخٌؼخَِطز٢ ر ٗبٌٔظ٠ٛٔك فحٌٕٛع ِٓ ح حٌ٘ أِخ: Internal Marketingهٍٟ حٌيحٌظ٠ٛٔك ح -2

ص خؿخك ٚاٍٟخءء ٌؼ٩ّخٌـ١ي رحي خطٜطي٠ٍزُٙ ٚطلف١ُِ٘ ٚىػُّٙ ٌٍؼًّ وف٠َك ٩ٌ ػٓ ٠َ١كٌّٕظّش ح

 طُٙ.خء ٍٚغزٌؼ٩ّح

ٌٍٔغ حص ٚخٌويِحفىَس ؿٛىس  طؼظّيٌٕٛع ح ح: فٟ Interactive Marketingٌ٘ػٍٟ خٌظفحٌظ٠ٛٔك ح -3

ٛ  ء ٌّميِش ٌٍؼ٩ّح  ٌّ٘ظَٞ.حثغ ٚخٌزحلش ر١ٓ ٌؼ٩حػً ٚخٌظفحؿٛىس ٝ ِٚىؼ  ػٍ أٓخٟٓ رٕل

 ٚاىح٠ٍش ؿظّخػ١شحٌظ٠ٛٔك ٘ٛ ػ١ٍّش ح :ٌٟخٌظحٌٕلٛ حًِ ٌٍظ٠ٛٔك ػٍٝ خطؼ٠َ  ٗ اػطخء٠ّىٓ ٚ

ص حص ًخٌّٕظـحىي خطزي٠ُ ٚطمهٍك ٚ ػٓ ٠َ١كطُٙ خٍغزطُٙ ٚخؿخكص ػٍٝ خػخٌـّحٚ ح٤فَحىٗ ٠لًٜ ِٕ

 .ح٢ه٠َٓ ٌم١ّش ِغح

 

 لتزسًّٖإلالزعْٗك اهفِْم  1-1-4

٠وظٍ  ػٓ  ٨ٚ ,ٌظ٠ٛٔكحٌُ خٌّزظىَس فٟ ػحٌـي٠يس ٚح١ُ٘ خٌّفحِٓ  ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح٠ؼي ِفَٙٛ 

 ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح٠ؼظّي  ك١غء, ٌؼ٩ّخر ح٦طٜخي٠ظؼٍك ر١ٍٓٛش  خِ فٟ ا٨ٌٍظ٠ٛٔك  ح٤ه١َُٜ٘ خٌّفح

 ح٤ٔ٘طش ؿ١ّغٍٓش خلً وٍفش فٟ ِّأي ٠َٓؼش ٍٚٓٙش ٚخطٜحو١ٍٓٛش  ح٦ٔظَٔضٗزىش  ٝػٍ أٓخٟٓ ٘ىًر

 .خٚغ١َ٘ ٌظٔؼ١َحٌٚـي٠يس, حص خٌّٕظـحط١ُّٜ ٌٚظ٠ُٛغ, حٌٚز١غ, حٚ, ػ٦ْ٩خٌظ٠ٛٔم١ش وح

ٌّّٙش حىٍ خٌّٜحِٜيٍ ِٓ   رؤٔٙخ ,١ِٛ١ٌشح خطٕخِٓ ك١ خً ِّٙ حً ك١ِ ح٢ْ ح٦ٔظَٔضكظٍض ٗزىش اٚ

, ٌٜل حٌّؼٍِٛش ِؼً ح أٌٚوزَ حٌظم١ٍي٠ش فٟ َٔ٘ حث٢ خٌٛٓحفٔش فٟ ًٌه خٌّؼٍِٛش ِٕحٌٍلٜٛي ػٍٝ 

ٌٍّؼَفش, ِٚغ ططٍٛ خً ِّٙحً ِٜيٌٍ٘زىش حٌٖ٘  اْػٓ  ف٩٠ً ٌّّٔٛػش, حٚ ,ٌَّث١شحص خػ٦ًححٚ ,صٌّـ٩حٚ

ٌظ٠ٛٔك ٌزؼٞ حفٟ  خٍ٘خٓظؼّاكش ؿي٠يس ٠ّىٓ خهٍك ِٔ ىخْرخ٦ِ ٍخػٍٝ ًٌه, ٛػيس خٌّٔحش ٌظم١ٕحثً خٌٛٓح

٠ّٚىٓ طؼ٠َـ   ٌظ٠ٛٔك.حػّش ٌؼ١ٍّش حٌيح ظٕٛػشٌّح طَقٌحػيس ٚططٍٛ خٌّٔحثً خٌٛٓحص ٚخٌويِح أٌٍٚٔغ ح

 .ح٦ٔظَٔضهيِـش ِؼ١ـٕش ػٍٝ ٗزىــش  أٌٚظ٠ٛٔــك ٌٍٔؼــش حٔــٛع ِٓ  أٗٝ ػٍـ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔـك ح

 

 لزمل٘دٕالزعْٗك اّ لتزسًّٖإلالزعْٗك الفسق ث٘ي ا 1-1-5

 صخ١ٌآٍٔش رخٌظٕف١ٌ ِمحٌٌٔٙٛش فٟ حٌّٕوف٠ش ٚحٌىٍفش خر ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح ١َقٚ صخ١ٌآُ خطّظ -3

 ٚاٗٙخٌٍٖٗ  حٌيػخ٠شٚ ٌىظ٦َٟٔٚح ٌّظـَحص ط١ُّٜ خٔفم طم١ًٍ ١شىخٔاٌِطزغ خر ف١ظٕٔٝ ,ٌظم١ٍيٞحٌظ٠ٛٔك ح

ٌٜؼذ ططز١ك ِؼً حفٟ ك١ٓ ٠زيٚ ِٓ  ,ٌّليىس ٌٗح ح١ٌِّح١ٔشٚفك  ػٍٝ ىٞخرً ِخرّم أٚ ِـخ١ٔشرٍٜٛس 

 ٌظم١ٍيٞ.حٍٞ خٌظـح١ خٌٕ٘حػٍٝ  ح١ٌ٢خصٌٖ٘ 

فٟ ٌٖ٘  حٌيػخ٠شص خٌٚؼ١ٍّ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حكزش ٌز١جش خٌّٜحٌزَِـ١ش ح صخظم١ٕحٌ يخؼّٓظا ػٓ ٠َ١ك -2

٠ٌؼ  ح١ خٚطلي٠ي ٔم ١شاػ٩ٔكٍّش  أٞف فٟ خٌٕـحّ ِيٜ خ٠ُ ٚل١ٛطم رٌٔٙٛشٌَل١ّش ٠ّىٓ حٌز١جش ح

ص ٚغ١َ ًٌه ٌل٩ّحٌّمٜٛىس رٌٖٙ حثق حفٟ ٌٍَ٘حٌـغَحٌظ٠ُٛغ حطلي٠ي  أ٠ّٚىٓ طٛؿ١ٗ  خوّ خٌمٛس ف١ٙحٚ

 ٌظم١ٍي٠ش.حثً خٌٛٓح ىخػظّحٌظلم١ك ػٕي حٌظٟ طزيٚ ٛؼزش ح ح٤٘يحفِٓ 

 

 لتزسًّٖإلالزعْٗك اّ لتزسًّٖإلالزعْق الفسق ث٘ي ا 1-1-6

ٌز١غ ح٘ٛ ػ١ٍّش  ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٔٛق خف ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حٚ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٔٛق حٌه فَق ر١ٓ خٕ٘

 ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حفٟ ك١ٓ , خ١ٌْٚ ٚكي٘ خرَُ٘أ ح٦ٔظَٔضٌظٟ ٠ّؼً حٌَل١ّش ح صخٌظم١ٕحء ػزَ حٌَ٘حٚ

 ح٨ٔظفخع أٌٍٚٔغ حٌلٜٛي ػٍٝ حٚرؼي  خ٘ءػٕخأ فٟٚ ؿ١شخظ٦ٔحٌؼ١ٍّش حٌظٟ طٔزك حص خٌؼ١ٍّح٠٘ظًّ ػٍٝ 

 حً ىخػظمحٌه خٕ٘ اْ خ. وٌّىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حِٓ  ٨ ٠ظـِأ حً ؿِء ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٔٛق ح ٠ُؼي  ٚػ١ٍٗ  ,صخٌويِخر
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ٍس خٌظـحفّٜطٍق  ,١تهخى خػظما٘ٛ  ح, ٌٚ٘اٌىظَٟٟٚٔ٘ ط٠ٛٔك  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح رؤْ ػٕي رؼ٠ُٙ

فٟ ٍل١ّش,  صخطم١ٕؿَس ػزَ خٟ٘ ِظ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـخف ,ٌظ٠ٛٔكح اٌٝؿَس ِٕٗ خٌّظح اٌٝلَد أ شٌىظ١َٔٚح٦

 ث  ط٠ٛٔم١ش ِظوٜٜش.خ٘ٛ ٍٍٓٔش ٚظ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح ك١ٓ

 

 لتزسًّٖإلالزعْٗك اؽسق  1-1-7

٠ًّ٘ ِـّٛػش ِٓ  ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح ا١ّْ٘ٗ خٌظ٠ٛٔك ِٚفحىة خفٟ ِز خَٗٔح ْأٓزك  خوّ

 ١خٌٕمحِٓ  حً ػيى حٌلٔزخْفٟ  ح٤هٌهيِش ِغ  أٍٚٓؼش  ٌٞظ٠َٚؾ ٤حف فٟ خٌٍٕـ خ٘ىخّػظاٌظٟ ٠ّىٓ ح طَقٌح

 -:ح٢ط١ش ٌّّٙشح

 ٌ٘و١ٜش ٌٍّٔٛق.حص حٌوزَح -1

 .ِـخ١ٔشٌطَق غ١َ حرؼٞ ٌٖ٘  ٨ْ ,ٌظ٠ٛٔكحٌّليىس ٌؼ١ٍّش ح ح١ٌِّح١ٔش -2

 طَقٌح وؼَحٌف١ًٜ فٟ طلي٠ي ح٠ٚظً  ,ٌظ٠ٛٔك ٌٍّٕظؾحفٟ ػ١ٍّش  طَقٌحوً ٌٖ٘  أٚى رؼٞ خػظّح -3

 طٗ.حٌّٕظؾ فٟ كي ًحِش ٘ٛ ء٩ِ

 :ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حٌّؼظّيس فٟ ح طَقٌحُ٘ أٌظف١ًٜ حرٟ٘ء ِٓ  ظٕخٚيٕٚٓ

 ٌزلغ حص خك ِلَو٠ػٓ ١َ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح.Search Engine Marketing 

 خصػ٦ٔ٩ح ػٓ ٠َ١كٌظ٠ٛٔك ح Display Marketing. 

 شٌىظ١َٔٚح٦ثً خٌَٓح ٓطشحٌٛظ٠ٛٔك رح E-mail Marketing. 

 ٌٛو١ٍش ح أٌٚفَػ١ش حِؾ حٌزَح ػٓ ٠َ١كٌظ٠ٛٔك حAffiliate Marketing. 

 ػ١ٍش خٌظفح حٌيػخ٠ش ٓطشحرٌٛظ٠ٛٔك حInteractive Marketing. 

 ٌف١َٟٚٓ حٌظ٠ٛٔك حViral Marketing. 

 ش ػ١خؿظ٨ّحص خٌ٘زىحلغ حِٛ ػٓ ٠َ١كٌظ٠ٛٔك حSocial Media Marketing (SMM). 
 

 :Search Engine Marketing (SEM)لجسث اد بهسسك ػي ؽسٗك لتزسًّٖإلالزعْٗك ا :الأّ

٠ظُ  خ, فؼٕيٌِىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حػّش فٟ ػ١ٍّش حٌيحّش ٌّٚٙح طَقٌحٌزلغ ِٓ حص خِلَو ؼيطُ 

ٛ  ر خٍ٘خٓظؼّاٚ خِٕٙ ىسخٓظف٦ح ٠ُٚٔٙ  ٌىظ٦َٟٔٚحهطش ط٠ٛٔم١ش ٌٍّٛلغ  أٞف خؿ١ي ٓظيػُ ٚطُٔٙ فٟ ٔـ ٕل

  ٌّٛلغ.حى ًٌه حىس ٍٚخفٟ ٠ُ

 :Display Marketing بدػاًإلا ػي ؽسٗكلزعْٗك ا: ب٘بًث

 ح٤هَٜلغ حٌّٛحى ط٠ٛٔمٗ ػٍٝ حٌَّحٌّٛلغ ح إّٔٚظؾ ٌٍ خصاػ٩ٟٔٚغ  ػٓ ٠َ١ك٠ٚظُ ًٌه            

 ٌىظ٦َٟٔٚح ػ٩ْح٦ِٓ  ٔٛػخْن خ. ٌٕٚ٘ىظ٦َٟٔٚح ػ٧ٌْ٩ػي٠يس  أٗىخين خٕ٘ٚ ,صخٌّيٚٔحص ٚخٌّٕظي٠حٚ

 :خّٚ٘

 خصػ٦ٔ٩حٌٕٛع ِٓ ح ح٠ٚظَٙ ٌ٘ ,صخٌّٕظي٠حلغ ٚحٌّٛحػٍٝ  Display adٌّؼَٚٝ ح ػ٩ْح٦ -1

 رٍٜٛس َأ Banner ح٤ػٍٟٝ فٟ اػ٩ٔػَٝ  رٍٜٛسء حٓٛ ٌّوظٍفشحلغ حٌّٛحص ٚخٌّٕظي٠ح فٟ

 ٌظم١ٍي٠ش.ح خصػ٦ٔ٩حثً خَٚٓ وؼأِٓ  ؼي٠ُٚ  ,ٗشخٌ٘حٍ خ١ّ٠ٓ ٠ٚٔ ؿخٔز١ش خصاػ٩ٔ

لغ حٌّٛحَ أِخ خفٌ رظٍٙٛ٘حٌٕٛح ػٓ ٠َ١كظَٔض ٧ٌٌّٔظٜفق حؿت خٌٌٞ ٠فح ؿتخٌّفح ػ٩ْح٦ -2

Pop-up window. 

 

 :Mail Marketing-Eلجسٗدٗخ ائل بلسظالزعْٗك ػجس ا: بلثبث

و١ٍٓٛش  ٌىظ٦َٟٔٚحٌز٠َي ح يخؼّٓظاٌٌٞ ٠ظُ ف١ٗ حَٗ خٌّزح ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح أٔٛحعكي أ٘ٛ            

٠ٚظُ  ,ءٌؼ٩ّحٌىً  ٌىظ٦َٟٔٚحٌز٠َي حثّش ِٓ خ٠ظُ طـ١ّغ لء ٌؼ٩ّح اٌٌٝؼَٚٝ حهَ آ ٍٓخيف٧ٌٍظ٠ٛٔك. 

 ص.خٌويِحطٍه  اٌٝؿظُٙ خكٌش خ١ٌُٙ ١ٌزمٝ ٌي٠ُٙ وَّؿغ فٟ كح ٙخآٍخٌ
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 ,خً اٌىظ١َٔٚ خط٠ٛٔم ؼي  ِلظًّ ٠ُ أٌٟٚ خِٔظٍٙه ك اٌٝ ٗآٍخ٠ٌظُ  اٌىظَٟٚٔر٠َي  أٞ بْف َخػ ٚر٘ىً           

 أٞىْٚ ِٓ كي ٚحء فٟ ٚلض ٌٚؼ٩ّحِٓ  ػيحىأ اٌٝثً خٍٓ آٍخي خػٓ ٠َ١مِٙؾ ٠ّىٓ حٌه رَخٕٚ٘

 .فلٔذ١ٌٗ آٍَِش  ٙخوؤٌٔٚش ٌٍؼ١ًّ خٌَٓح, ٚٓٛف طًٜ لٔذف سكيحَِس ٚ ٙخآٍخٌ أِٞـٙٛى, 

 ٚاٌغخءٌؼ١ًّ حن حٗظَح ٦ٌغخءٌز٠َي٠ش حثّش خٌش ٍَِٓش ٌٍمخوً ٍٓ ٔٙخ٠شر٢ فٟ حٌُّٙ ٟٚغ ٍحِٚٓ 

 ,ثًخٌَٓحٌز٠َي٠ش ِٓ حثّش خٌمحػيَ ٚؿٛى ِِٕػـ١ٓ فٟ  ٠ٌّخٌْز٠َي٠ش. حثً خٌَٓح ٍٟٖ فٟ طٍمحٓظَّح

 طٗ. خٌٍّٛلغ ٚهيِ ِْخ٤خء ٠٘ؼَْٚ رٌؼ٩ّحٌٚـؼً 

 

 :لجسٗدٗخائل بلسظالزعْٗك ػجس ا دبث٘بدإٗ

ٌز٠َي حٌُ ٠ـؼً خٌؼحفٟ  ٌىظ٦َٟٔٚحٌز٠َي ح ويِٟثٍش ِٓ ِٔظخ٘ أػيحىٚؿٛى  اْ: حٌـٍّٙٛ حٌٛحٓغ -1

 .خً ٔٔز١ ل١ٍٍشفَٛش ػظ١ّش ٌٍظ٠ٛٔك رىٍفش  ٌىظ٦َٟٔٚح

ٌٍز١جش  خً ٛي٠م ٠ُؼي   ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌز٠َي حٌظ٠ٛٔك ػزَ ح ٌٍٛق فٟ ػ١ٍّشح ويحَٓظاٌؼيَ  حً : ٔظَٛي٠ك ٌٍز١جش  -2

 ٍٞ. حٌلَحّ خكظز٦حٌظم١ًٍ ِٓ ِ٘ىٍش حفٟ ػ١ٍّش  ٦ٓٙخِٗ

 ػٓ ٠َ١كٌٍٔؼش, حٌّٔظٙيف فٟ حٌـٍّٙٛ ح أٞؿً ِؼَفش ٍأٌش ِٓ خ٠َ١مش فؼ   ؼي  : طُ ؿؼشحٌَحٌظغ٠ٌش ح  -3

ِيٜ  شثٟ ٌّؼَفخٌيػح ٌىظ٦َٟٔٚحٌّٔظوي١ِٓ ٔظ١ـش ٌَإ٠ظُٙ ٌٍز٠َي حٌّٛلغ ِٓ حٍس خص ٠ُحػيى َِ

 .خثٙحٌٍٔؼش ٌَ٘حػٍٝ  ح٦لزخي

اٌٝ ث١ش خٌيػحثً خٌَٓحطٛؿ١ٗ  اػخىسء ػٍٝ ٌؼ٩ّحط٘ـ١غ  ػٓ ٠َ١ك: ٠ّٚىٓ ًٌه حٔظ٘خٍ أٚٓغي خِـ  -4

 . ٚأٛيلخثُٙ ٩ُِثُٙ

 شفٍٍٔش رىخِؼيِٚش ِم شٌىظ١َٔٚح٦ث١ش خٌيػحثً خٌٍَٓ ح٦ػ١ِ٩شٌىٍفش حى طىْٛ خ: طىٌّٕوف٠شحٌىٍفش ح  -5

 ٌظم١ٍيٞ.حٌظ٠ٛٔك ح

 ٌظم١ٍيٞ.حٌز٠َي خٍٔش رخل١َٜ ِم ٌىظ٦َٟٔٚحٌز٠َي خث١ش رخٌيػحثً خٌَٓح: ٚلض ط١ٍُٔ لً ٚلضح  -6

 

 :لجسٗدٗخائل بلسظالزعْٗك ػجس اػْ٘ة 

 ث١ش.حثً ػ٘ٛخث١ش ٟ٘ ٍٓخٌيػحثً خٌَٓح ْرؤء ٌؼ٩ّحى رؼٞ خػظمثً ٦خٌَٓحطًّٙ ٌٖ٘  أك١خٔخ -1

 ء.ٌؼ٩ّح ػٕخ٠ٚٓ ر١خٔخصػيس خٌم لخٟٔٛٔغ١َ  طٛظ١  -2

ص خٌّٕظـم خوٙمِظ٩حيػٟ طم حٌظمٟ صخٌ٘مَوح أٚص خٌـٙمحع رؼمٞ حٌّٔمظوي١ِٓ ٟمل١ش ٌوميحٚلٛع رؼمٞ  -3

 ٠ٌل١ش.ح١ٌش ِٓ خٌغ ِخِز أٚص ٗو١ٜش خٌلٜٛي ػٍٝ ِؼٍِٛحغَٝ ٌس ٍِٛ٘ٙ

( رٔمزذ Junk Mail)ٌّّٙمً حٌز٠َمي حٟمّٓ  ح٦ّ٘مخي اٌمٝ خ٠َ١مٙم طؤهمٌ شٌىظ١َٔٚمح٦ثً خٌَٓمحرؼٞ   -4

 ٌّٔظمزً. حط١ى١ش فٟ ر٠َي خطِٛأٚرط٠َمش  خٟٚؼٙ

 : Affiliate Marketingلْك٘لخا أّلفسػ٘خ اهح الجسا ػي ؽسٗكلزعْٗك ا: بثؼاز

ص طظليع ٨خرش ِمخلغ ػي٠يس ػٓ ٠َ١ك وظحِٛ ػٓ ٠َ١ك خٌظؼ٠َ  رٙح أٌٍٚٔغ ح٠ظُ ػَٝ  ك١غ

 ر٢ ٌٗ.حٌٌٞ طمَٛ رظ٠َٚـٗ ٟٚٚغ ٍحٌّٕظؾ حػٓ 

 

 : Interactive Marketingػل٘خبلزفا الدػبٗخ ظطخاْلزعْٗك ثا: بهعبخ

 ْأ٠ٚـذ  ,ثٓخٌِرحص وز١َس ِٓ حٍخص ٠ُحٍِ٘ٙٛس ًلغ حفٟ ِٛ اػ٩ْ أٚص ٨خٍس ػٓ ِمخٟٚ٘ ػز          

ٌّٛلغ ٠ظليع ح وخْ ك١غي خٌّؼحٚػٍٝ ٓز١ً ٔفٔٗ,  خٌظ٠َٚؾ ٌٙحٌظٟ ٠ظُ حٌٍٔؼش حي خِٓ ِـ ػ٦ْ٩ح٠ىْٛ 

 .ح٤ؿِٙسٌّٛلغ ٠ظليع ػٓ حِيفٛع فٟ  اػ٩ْٟٚغ  حٌوطؤفّٓ  رْ ِؼ٩ً ٩ٌّحػٓ 
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 :Viral Marketingلف٘سّظٖ الزعْٗك ا: بادظبظ

ِٕظؾ  ظويحَٓاػٍٝ  ح٤فَحىطمَٛ ػٍٝ ط٘ـ١غ  ٚحٓظَحط١ـ١ظٗ ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح أٓخ١ٓخص٘ٛ ِٓ          

٠ّىٓ  ِمطغ ٍِٜٛ أٚ )ٍٛٛ ػٓ ٠َ١كأٚ ٌّٕظؾ ح ػٓ ٠َ١كص ١١زش خرّؼٍِٛ أٛيلخثُِٙؼ١ٓ ٚط٠ِٚي 

ٌظ٠ٛٔك حٟ ّٚٓ (.ح٦ٔظَٔضٌيٍىٗش ػٓ ٠َ١ك حثً خٚٓ أٚش ػ١خؿظ٨ّحص خٌ٘زىحثً خٍوظٗ ػٍٝ ٚٓخِ٘

٠ٌ٘ذ ٌ٘وٚ ٠ٕظمً  خٌف١َّٚ ػٕيِحّ ٚ٘ٛ ٠٘زٗ خٌٕحر١ٓ  ٔظ٘خٍٖاًٌٚه ٌَٔػش  ٦ُٓح حٌف١َٟٚٓ رٌٙح

 .رَٔػش ٗي٠يس ح٤ٗوخٙ شَٗس ٌزم١خِز

 

 : Media Marketing (SMM Socialخ )ػ٘بخزوالاد بلشجتالغ اهْ ػي ؽسٗكلزعْٗك ا: ب  ثؼبظ

 رخ٦ٗٙخٍص خٌظٟ طّٔق ٌٍَ٘وحش ػ١خؿظ٨ّحص خٌ٘زىحلغ حٌٜل١ق ٌّٛح ٌظٛظ١ ح ػٓ ٠َ١ك٠ٚظُ ًٌه 

 ا٠ٌٝئىٞ  صخٌظم١ٕحٌٜل١ق ٌٌٖٙ ح حٌظٛظ١  بٌْٟ فخٌظخٚر ,ح٦ٔظَٔضٌ٘ؼز١ش ػٍٝ ٗزىش حٚؤذ  خػٓ ٔفٔٙ

ٛ  ر ح٦ٔظَٔضػٍٝ ٌل٠ٍٛحع ِٔظٜٛ خٍطفاٚ ,صخٌّز١ؼحِٓ  ثٓ ٠ِِٚيخٌِرح٠ٌِّي ِٓ ح ٚلض  أٞوزَ ِٓ أ ٕل

 خً كخٌظٟ كممض ٔـحٌّظ١ِّس حلغ حٌّٛحرَُ أَٟ ِٓ خٌلحٌٛلض حف١ْ رٛن ٚط٠ٛظَ فٟ  حٌّٛلؼخْ ي  ؼ٠ِٝ, ٠ُٚ 

 ٌظ٠ٛٔك.حي خفٟ ِـ حً وز١َ

 

 لتزسًّٖإلالزعْٗك ازل اهس 1-1-8

ت اراستشلٌتل لئل آرثرمكتب  أطلق علٌها أساسٌةحل امر ةبؤربع لكترونًإلالتسوٌق ا ٌمر

 هً: و( 2-2لشكل )ا انظر ,لكترونًإلالتسوٌق ادورة إسم  ( Arthur D. Little) اإلدارٌة

ن ــــلمرتقبٌاء بلـــلعما عنلضرورٌة ات المعلومالمرحلة تتم جمع ا: فً هذه اإلعدادمرحلة  -1

 .ةلكترونٌاإل أولتقلٌدٌة ابل الوسافسة بشتى المناوطبٌعة  ,لمستهدفةا واألسواقت( ارؼبو ,تاجا)ح

لسوق عبر افً  طرحتلتً الجدٌدة ات المنتجالعمٌل لتعرٌفه باب اإلتصالٌتم  ا: وفٌهاإلتصالمرحلة  -2

 حل فرعٌة, وهً:اربع مرامن  اتهالمرحلة فً حد ذا, وتتكون هذه اإلنترنت

  ٔظزخٖح٦َِكٍش ؿٌد attention. 

  خ٘ظ٦ّح اػخٍسَِكٍش َinterest. 

  ٌَٓغزش حَِكٍش طى٠ٛdesire. 

  ًخَ رخٌم١حٌؼ١ًّ ػٍٝ حَِكٍش كًّ  ٚأه١َح( ٌظَٜفaction )ف خٌّطح ٔٙخ٠شٌٌٞ ٠ؼٕٟ فٟ ح

 .(2-2, ٨كع حٌ٘ىً )ٌَ٘حثٟحٍ حٌمَح خًطوا

 

 هسازل الزعْٗك اإللتزسًّٖ 1-1الشتل 
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 ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حؿَٛ٘ ػ١ٍّش  ي  ؼٌظٟ طُ حىي خٌظزحظُ ػ١ٍّش طٌَّكٍش حفٟ ٌٖ٘  :ادلبلزجاهسزلخ  -3

ٔظُ  ىخػظّبرٌٕميٞ حرً خٌّمحٌّٕظّش ػٍٝ حطلًٜ  فٟ ك١ٓ ,ٌويِشح أٌٍٚٔؼش حٌؼ١ًّ ػٍٝ حف١لًٜ 

 .ح٢ِٕشٌيفغ ح

فظش خٌّلح٠ـذ  خّأٚ ,ىيخٌظزحػ١ٍّش  ٔظٙخءرب٠ٕظٟٙ  ٨ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك ح اْ :لج٘غاثؼد  بهسزلخ ه -4

ص خٌّـظّؼح خِٕٚٙ ,ٌّظؼيىسحثً خٌٛٓحًٛ ِؼٗ ٚهيِظٗ ػزَ حٌظٛح ػٓ ٠َ١كٌؼ١ًّ حػٍٝ 

 ,(FAQٌّظىٍَس )ح ح٤ٓجٍشثُ حٚطٛف١َ لٛ ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌز٠َي حٚ ,ىػشخٌّلحٚغَف  ,١ٟشحظَف٨ح

 ٌفًٜ.ح ٔٙخ٠شِفًٜ فٟ  ر٘ىًٌٕمطش ح١ٓٚظُ َٗف ٌٖ٘  ٌظلي٠غ.حٚ ,ٌف١ٕشحٌيػُ حص خٚهيِ

 اإلًزسًذػجس شجتخ  هيٙالزعْق ا 1-1-9

ثٓ خِرٌحطٛػ١ش  اٌٝؿش خٌلحظَٙص  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحٌز١غ ٚحص خٓغ ٌويِحٌٛح ح٨ٔظ٘خٍِغ 

ٌّوظَٜس ٕٓميَ ٌّلش ػٓ ح ح٤ٓطَ. ٚفٟ ٌٖ٘ ح٦ٔظَٔضٌَّٜف١ش ػزَ حطُٙ خٌّليلش رّؼٍِٛح ٥ٌهطخٍ

 . ح٦ٔظَٔضػزَ ٗزىش  ح٢ٌِٓظٔٛق ح

ٌّٔظٍٙه ح الٕخعَٟ ٘ٛ خٌلحٌٛلض حص فٟ خٌَ٘وحؿٗ حٌظٟ طٛحص خٌظلي٠حوزَ أِٓ  اٌّْؼٍَٛ حِٓ 

ٌّطٍذ ١ٌْ حٌٙيف ٚح حطلم١ك ٌ٘ اْ. ٚإِٓشٟ٘  ح٦ٔظَٔضص ػٓ ٠َ١ك ٗزىش خٌٜفمحٌؼمٛى ٚح ارَحَ رؤْ

ص ظىٌٕٛٛؿ١خٌحٌَغُ ِٓ ٚؿٛى حًٌه ػٍٝ  فه٩ أػزظضرمش خٌٔحٍد خٌظـح ٤ْ .ًٌٔٙح أ١ٌٙٚٓ ح رخ٤َِ

 ط١ش.خٌّؼٍِٛح( Cyber-crimesثُ )حٌـَحِٓ  لّخ٠شٌحص ٩ٓٚحٌَّح٠َٓش  ّٟخْ خٌظٟ ٠ّىٕٙح ظٕٛػشٌّح

ٌَّهٚ ٌُٙ ِٓ ٍإ٠ش حغ١َ  ح٤ٗوخِٙ٘يىس ٌّٕغ  أ١ِٕشر١َ حطي خٌٙ ح٢ِٕشٌظٔٛق حلغ حفزؼٞ ِٛ         

 ح٢ٌِٓظٔٛق حِٛلغ  ػٕٛحْ أ٠زي خىس ِخٗ ػأ: ح١ِٕ٤شر١َ حٌظيحِٚٓ ٌٖ٘  ١ٌٗحٚ ٌّٛلغحٌٍَّٓش ِٓ حص خٌّؼٍِٛح

ٌّٛلغ ح ا٠ْؼٕٟ  secure)ي ِٓ وٍّش ٤ٚحٌلَف ح) sٌلَف ح اٟخفش اْ( httpِٚٓ ) ( ريhttps٨رـىٍّش )

 (.3-2) ٌ٘ىًحكع ٨ ,ٌّٔظؼَٝح ٍخ١حٓفً حفٟ  أٚ حٌؼٕٛح٢٠َْٗ  رـخٔذٌمفً ح٠ٚظُ ٟٚغ ٍِِ  ,ِٓح

 مستعرض آمن 1-1الشكل    

   

ٌظٟ طؼًّ ػٍٝ ح( SSL) أٚ ,Secure Sockets Layerّٔٝ طُ  طم١ٕش ح٢ٌِٓظٔٛق ح٠ٔظؼًّ ِٛلغ      

 .ح٦ٔظَٔضػزَ  حٔظمخٌٙخ أػٕخء إِٓش ز١خٔخصٌح ٦رمخء ّطٍٛرشٌحص خٌؼ١ٍّخٌظلىُ رح
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 لتزسًّٖإلالوو٘صح للزعْٗك ائض بلخظا 1-1-30

 :أهمهامن  ,ب  عدٌدةابخص لكترونًإلالتسوٌق اٌتمٌز 

وٌمكن  ,Mass serviceسعة اٌقدم خدمة و هبؤن لكترونًإلالتسوٌق اٌتمٌز  :سعةالوالخدمة ا - 1

 موقع. أيوقت ومن  أيمل معه فً التعالتسوٌقً والموقع املٌن مع المتعاء للعمبل

به وساح عن طرٌقلعمٌل اٌوجد فٌه  كانم أيلتسوق من اٌمكن  :لكترونيإلالتسويق المية اع - 2

 ال لكترونًإلالتسوٌق افً عملة لمستابط الوسا إن أيلمخص  للشركة الموقع الشخصً على ا

 فٌة.الجؽرالحدود اتعرؾ 

 اوم أنشطةٌؽطٌه من  اهٌم ومالمفابسرعة تؽٌر  لكترونًإلالتسوٌق اٌتمٌز  :هيمالمفاسرعة تغير  - 3

 لكترونًإلا اإلتصال تاتقنٌبل وابوس ةلكترونٌاإلرة التجا طارتبعد وذلك إلاٌحكمه من قو

 رع.امتس نحو  لتً تتؽٌر وتتطور بات المعلوماو

بل اللرسلزبون ا نتباهوإ اإلثارةعنصر  سطةاووٌتم ذلك ب :لدوليةالشبكة اعبر  عالنإلا أهمية - 4

 .لمتلفزةا اتعبلنإلال فً الحا هً اكم ةلكترونٌاإل

قة لعمبلات الشركات بٌن افالمسا لكترونًإلالتسوٌق اٌضٌق  :تالشركافة بين المساتضييق  - 5

لوصول الصؽٌرة ات اٌمكن للشرك حٌثلبشرٌة بات اءالكفالتوزٌع واج واتنإلا حٌثلصؽٌرة من او

متعددة اللضخمة ات التحتٌة للشركالبنٌة ا اتكون له أندون من لدولٌة السوق ا إلى اإلنترنتعبر 

 فسة.المنات فً الشركامع هذه  المساواة تقؾ على قدم اوتجعله ,لجنسٌةا

 الستخدامجة ادون حمن  ا  إلكترونٌت الصفقاتنفذ  لكترونًإلالتسوٌق افً  :لورقيةات المستنداب اغي -6

عة حتى البضاحتى تسلٌم  التفاوضوذلك من عملٌة  ,لترقٌمالتً تقبل ات المنتجا اسٌماللورق وا

 لثمن.اقبض 

 لتزسًّٖإلائر للزعْق بًظ 1-1-33

 وهً: ,مفٌدة د  علتً تُ التسوق اعند  بالحسبان أخذهالتً ٌمكن ابح النصالك بعض اهن

 ء.الشراقبل  اإلنترنتلشركة عبر التعرؾ على ا 

 ٌةاالبتمانقة البطا بٌانات حماٌة.  

 لزبون.اصة بالخالسر اظ على سرٌة كلمة الحفا 

 رٌة.التجات العملٌاظ بسجل جمٌع احتفالا 

 لخصوصٌةا حماٌة بٌاناتلبحث عن ا.  

 وٌتضمن جمٌع  ,آمنة أمنٌةتشفٌر  معاٌٌرٌطبق  خدامستإلاسهل  بؤنه إلكترونًلموقع امن  التؤكد

تكون  حٌثلخ(, با.…عةالبضا بإرجاعلمتعلقة اسة السٌاو ,لدفعاة )مثل طرٌقة ٌالقانون تبللتفصٌا

 . ضح وسهلاو نحو  مكتوبة ب

 خدمة  توفر تكان حٌث الشحن, وما وأسعار, لمستخدمةالنقل ات الشحن وشركا طرقجعة امر

 إرسالٌتم  األحٌانلشحن, ففً بعض اٌتم  حٌثمن  كانالمر عن استفسالامٌن. والتالتعّقب وا

 .إضافًوقت  إلىج اوٌحت جمركٌةٌتطلّب دفع رسوم  المٌة, مماقع عابع من موالبضا

  امطلق لكترونًإلالبرٌد اصة عبر الخالدفع ات امعلوم إرسالعدم. 

 لشركة مقدمة اب اإلتصالت اعلى جمٌع معلوم يٌحتو هإنمن ء الشرالمعنً بالموقع امن  التؤكد

لمزٌد من اللحصول على  لكترونًإلالبرٌد او ,رعالشا وعنوان ,تؾالهوا أرقاملخدمة مثل ا

 لفنً. الدعم الحصول على ا أوت المعلوما
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 :لتزسًّٖإلالزعْٗك ا هصاٗب

 :اهت منالممٌزالعدٌد من اب لكترونًإلالتسوٌق اٌتمٌز 

 كانم أيلعمٌل فً ا  إلىلوصول السهل امن  راصلتصفح ادة سرعة اوزٌ لتقنًاللتطور  انظر -1

لسلعة اء تلك اقتنا كانباإلم راص ا, كماخدمة م أومعلومة تخ  منتج  أيلحصول على او

بذلك  امتخطٌ التروٌج لسلعته وبٌعهامسوق من  أيفً زمن وجٌز لٌتمكن بذلك  الحصول علٌهاو

لتلك  كثرا اجارو األقل فًلتً تضمن المٌة العاولٌدخل بسلعته حدود  وجوده كانلم اإلقلٌمٌةلحدود ا

دون من  الخدمة ممكنا أولسلعة اللحصول على  لكترونًإلالتسوٌق اجعل  أيلخدمة. ا أولسلعة ا

 .كانالم أو بالزمانلتقٌد ا

لسوق ا  إلىلضخمة التحتٌة البنٌة اتمتلك  لتً الالصؽٌرة ات الشركاوصول  ٌةكانإمٌسهم فً  -2

م أمال المجاوفتح  ,لضخمةات الشركاتمٌٌز مع   من دون المساواةتقؾ على قدم  الدولٌة  وجعلها

 تهم.اخبر أولجمٌع للتسوٌق لسلعهم ا

 األموالٌسهم فً توفٌر  العمٌل ممات اجابح كثرام اهتمالالورقٌة وا األعمالق وتقلٌل افنإلالحد من ا -3

 لتسوٌق.ا مٌزانٌةوخفض 

هً  اإلنترنتقع افضل موا إنو ,ةلكترونٌاإلبل اللرس زبونلا انتباهلجذب  اإلثارةعنصر  داعتما -4

على  اآلخرٌنلً لحث التاوب ,جدٌدة اتهامعلوم إلبقاءقع المواوٌتم تحدٌث هذه  ,ماهتملبل إثارة األكثر

 .أخرىمرة  ارتهالعودة لزٌا

 شر.المبالمستهلك ا إلىلخدمة ا أولمنتج اسرعة وصول  -5

لحدٌثة للحد من ا تالتقنٌاعلى  داعتمالالبرٌدٌة وابم القوالعمٌل عن طرٌق المستمر مع اصل التوا -6

 لمندوبٌن.ا توظٌؾ

 ,اإلنترنت أو اإلنترنتعلى  التً ٌمكن عرضهات المعلومالكلفة على كمٌة اعدم وجود قٌود ؼٌر  -7

 لمٌة الالعا اإلنترنتشبكة  ألن ,مالعال اعة طوالسار اح للجمٌع على مدالعرض ٌستمر ومتا اوهذ

 تقفل.

 ء.لعمبلاسع شرٌحة ممكنة من أومل وعلى ام وشاع نحو  رٌة بالتجامة لعبلالمنتج وا سما إشهار -8

 لم.العاء احإنمن جمٌع مختلفة ت ات وجنسٌاؾ فباستهدا -9

 .اتهالتعرؾ على منتجالجدٌدة بسهولة والمٌة العا األسواقجمٌع  إلىلدخول الوصول وا ٌةكانإم -10

على تؽذٌة مرتدة لحصول ات اذلك ٌتٌح للشرك إنه فاتجالابٌة ال ثناتصاوسٌلة  اإلنترنت إن ابم -11

 لعمل.اشرة من امب

ت الشركاٌمكن  ات بمالمعلومات بسرعة مع تحدٌث المنتجات عن المعلومالمرونة فً عرض ا -12

 ت.اصة للمنتجاوعروض خ أسعارت عن امدهم بمعلوم عن طرٌق ابهفضل عمبلافا اتك إن

 :لتزسًّٖإلالزعْٗك ا ئبّهع

  أحٌاناقد تكون سٌبة ومحرجة  األخطاءوهذه  ,اإلنترنتعلى  خطاءاألب ارتكال احتماسهولة. 

  لم.العات فً بعض دول المعلوما تكنولوجٌال ساسٌةاأللبنٌة ا توفرعدم 

 لمستهلكٌن.افٌة بٌن الثقالفروق ا  بالخالتحدي ا 

  ت.الشركافً بعض  اتسلمهلسلعة وار اختٌازمنٌة طوٌلة بٌن  مدةمرور 

 ل من احتٌالالنصب وات اعملٌ  إلى هملتعرض بعضلدفع وذلك اطر طرٌقة ا  بمخالخالتحدي ا

 .لكترونًإلالتسوٌق النمو  ساسٌةاألت المعوقاحد ا ٌُعد   امت, الجهابعض 
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 أرقام إرسال اآلمنه من ؼٌر إن حٌث, اإلنترنتت عبر الخدمات والمنتجاء الػ شراطر تسدٌد مبامخ 

 ٌةكانإمجمة عن النا المخاوؾلرقمٌة بسبب اسوبٌة الحات الشبكالمصرفٌة عبر ا االبتمانت اقابط

 . اوسرقته اضهاعترا

 

 لتزسًّٖإلالدل٘ل ارْف٘س  1-1

 

لعدٌدة اقع الموابمة من اٌقوم بعرض ق إلكترونًعن موقع رة اعبهو  لكترونًإلالدلٌل ا

لعدٌد من اٌحتوي على  ا  إلكترونٌ ٌوضح دلٌبل   (4-2لشكل )اومرتب, بنحو  وتكون متسلسلة  ,مختلفةلاو

 واألخبار ,لكترونًإلالبرٌد اضة, والرٌالشعر, وات كاوعمجم بصورةمرتبة  ةلكترونٌاإلقع الموا

 ,GMAIL لبرٌد مثلامن  أنواععدة  لكترونًإلالبرٌد اٌوجد فً مجموعة  فمثبللخ. ا...ت بحثاومحرك

MSN  ,YAHOO, اهـــــــت منالمحركامن  واعــــــــأنلبحث توجد ات اوفً مجموعة محرك 

Google ,Ask ,Bing قع.الموا بقٌة  إلىلنسبة اب اوهكذ 

ٌوفر  ألنه ,لتسوٌقاضروري فً عملٌة  ةلكترونٌاإلجر المتافً  لكترونًإلالدلٌل اوتوفٌر 

جر المتات عن المعلوماوكذلك ٌوفر  ,ءامتجر معٌن للشر أوت لمن ٌبحث عن سلعة معٌنة المعلوما

 اؼنٌ امصدر دّ عوٌُ  لدلٌل.ا اهذ التً ٌوفرهالكثٌرة ات الممٌزاحدى اوهذه  ,لدلٌلالمشتركٌن فً اوجمٌع 

 مجانٌةة إلكترونٌعدة تسوٌق اء قابن  إلىلتً تإدي الحدٌثة اة لتقنٌابل الوسابجمٌع  ةلكترونٌاإلرة اللتج

 أماو ,سمالرا أوت, ابعالطاعن طرٌق  اجهاتإنت ورقٌة ٌتم اتكون مخرج إن أما ةلكترونٌاإل واألدلةلهم. 

 وأسطواناتلممؽنطة ا واألقرا  كاألشرطةة إلكترونٌتكون  إن أماوت ؼٌر ورقٌة اتكون مخرج إن

ت اتتمثل فً عرض مخرج أماولتقلٌدٌة اؼٌر  ةلكترونٌاإل األشكالمن  اوؼٌره لمصورةا األشرطة

لعرض اوحدة  أوت اشالشاسطة ابو اإلنترنت أوصة به, الخاشة الشاسوب على الحاسطة الجة بوالمعا

 .لمربًا

 
 خلتزسًّ٘اإللغ الوْاادل٘ل لجؼغ  4-1لشتل ا
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 لتزسًّٖإلالدل٘ل اهو٘صاد  1-1-3

 هً: ,لجٌدا لكترونًإلالدلٌل افً  توفرتلممٌزات التً الك بعض اهن

ء من رإٌة لعمبلات بطرٌقة تمكن المنتجاعرض  أو )كتلوك( تالمنتجا  باٌجب توفٌر دلٌل خ -1

ء بسهولة الشرالمنتج لؽرض ار اختٌا هكانبإمٌكون  إنو ,التً تسوقهات الخدما أوت المنتجار اختٌاو

 . كبرىء بثقة الشرالعمٌل  من المنتج حتى ٌتمكن افٌة عن الكات المعلوماٌحصل على  إنو ,وسرعة

٠ؼَف  ْأ, ١ٌٚٗا ؽخٌٌٞ ٠لظحٌّٕظؾ ح اٌٌٝؼ١ًّ ٌٍٛٛٛي ح خؼظّيٌّ٘ٛلغ ٠َ١مش ٍٓٙش ٠ح ٠ٛفَ ْأ٠ـذ  -2

 ٓش ٟٚٚٛف.ص ر٩ٔخٌّٛلغ ِٓ ِٕظـح٠ٛؿي فٟ  خِ

ػيس ِممٓ ِٔممئٚي خٌّٔممحؿممش ٌطٍممذ خٌلحىْٚ ِممٓ ٌٍؼ١ّممً ٠َ١مممش ٌٍزلممغ ػممٓ ١ٍزممٗ  ظممٛفَط ْأ٠ـممذ   -3

 ص.خٌّز١ؼح

 ٌُ.خٌؼحٌزلغ كٛي حص خغٍذ ِلَوحٌظٍٙٛ فٟ ح  -4

 طؼم١ي. أٍَٚٓٛ  أِٞٓ غ١َ  ِـخ١ٔش اٟخفش  -5

 ٠ٌَٙ٘ش.حٌز٠َي٠ش حٌي١ًٌ حٌّظـَ فٟ َٔ٘س حَٔ٘ ِميِش ػٓ   -6

 .شٌىظ١َٔٚح٦ؿَ خر٢ هٍفٟ ٌٍّظحء ٍخرٕ  -7

 ٌُ. خٌؼحفٟ  ح٦ٔظَٔض ويِٟٓؼش ِٓ ِٔظحؿَ ٠ٌَ٘لش ٚخٌّظحظٍٙٛ   -8

 

 اإلًزسًذظطخ الدفغ ثْا 1-4

 

فً  ا  شٌوع واألكثرلحدٌثة للدفع ا طرقلاهم أمن  اإلنترنتسطة الدفع بواطرٌقة  لقد أصبحت

عزٌزي - تناولن. وساعن طرٌقه مصرفٌةلات لتحوٌبلا وإجراءد, السداو لدفعاتمتع بسهولة ت بؤنها .لمالعا

 تبلٌصلتفاموجز لوجود  بشكلبله اه ووسطرقه وأنواعلدفع والعملٌة  ا  لموضوع تعرٌفا افً هذ -لبالطا

 تناولن امفصل, كم بشكللدفع ا تالٌآ ا  ضأٌ تناولنوس .مسالخالفصل افً لمذكورة ات املة للمفردالكا

 دس.السالفصل افً  ري اإللكترونًالتجا األمنمل عن امختصر لوجود موضوع ش بشكلمن آلالدفع ا

 اإلًزسًذلدفغ ػجس ارؼسٗف  1-4-3

, فٙٛ ح٦ٔظَٔضػزَ ٗزىش  ح٤ِٛحيٌظٟ طّٔق رظل٠ًٛ ح شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح أٔٛحع٘ٛ ٔٛع ِٓ 

ٌّفَٟٚش حٌََٓٛ ح اْ خٌز٠َي٠ش, وّحص ٨حٌلٛحٚ ٜىٛنٌحٌظم١ٍي٠ش ِؼً حٌيفغ ح ١َقِٓ ٚري٠ً ػٓ آ٠َٓغ ٚ

 ٌظم١ٍي٠ش. ح ٍفخٌّٜحػٓ ٠َ١ك  ٔفٔٗ ٌّزٍغحلً رىؼ١َ ِٓ ٔمً حٌط٠َمش حٌّٔظف١ي٠ٓ ِٓ ٌٖ٘ حػٍٝ 

 

 لتزسًّٖإلالدفغ ا أًْاع 1-4-1

ٗزىش  ػٓ ٠َ١كلي خٌظٟ ٠ّىٓ ٌٍّظؼح ٌىظ٦َٟٔٚحٌيفغ ح أٔٛحع خ, ٌٕٓوَ ٌٕ٘ذخٌطحػ٠ِِٞ 

ٌظٟ طظُ حٌؼمٛى حء فٟ خٌظم١ٍي٠ش ٌٍٛفح طَقٌح أِخ حً ِؼظّيٌٍّٛى حٖ ِٓ خلي طٍم خرً ِخء رّمخٌٛفخ٠مَٛ ر اْ ح٦ٔظَٔض

ٍٓى١ش ِظليس ػزَ ي ٨خطٜحٗزىش  ػٓ ٠َ١كًٌٚه  ,َٗسخٌّزحء خٌٛفح ١َق أِخٚثز١ٓ, خغ ر١ٓ ١َف١ٓ

ٌٖٚ٘  ,دخٌىظح حِْ ِٓ ٌ٘خٌوحٌفًٜ حٌظف١ًٜ فٟ خٌّٟٛٛع رحَٗف  خكم١ٓظُ ٨ك١ٓ  فٟ ٓٛد,خلٌح

 ( ٟ٘:5-2ٌ٘ىً )خٌّٟٛلش رح ٔٛحع٤ح

 .Payment by electronic transfer ٌىظ٦َٟٔٚحٌظل٠ًٛ حٌيفغ ػٓ ٠َ١ك ح -1

 ص:خلخٌزطح. ِٚٓ ٌٖ٘ Payment bank cardsٌَّٜف١ش حص خلخٌزطخٌيفغ رح -2

  Fulfilling Cards .ء خٌٛفحص خلخرط -ح

 .Credit Card ح٨ثظّخْص خلخرط -د

 .Checks Cards ٜىٛنٌحص خلخرط -ؽ
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 لتزسًّٖإلالدفغ ا أًْاع 5-1لشتل ا

 اإلًزسًذ ػجسلدفغ اؽسق  1-4-1

 وهً: ,قعالموا فً اإلنترنتة للدفع عبر تداولم طرقك عدة اهن

 مصرفٌة مسجلة. صكوك إرسالسطة الدفع بوا -1

 .مصرفًلالموقع اب احس إلى مصرفًلاب الحسامن  مصرفٌةلة احو إرسالسطة الدفع بوا -2

  إلىه إرسالفً ظرؾ و ا  نقدلمبلػ اوضع  أي (,money order)لٌة الة ماسطة حوالدفع بوا -3

 لمستفٌد.ا

 لتوصٌل.الدفع عند اوٌعنً  ,C.O.D))لمختصر بـ او, ((Cash On Delivery لتسلٌمالدفع عند ا -4

 لدفع. ات مسبوقة اقالبطا أو االبتمانت اقاسطة بطالدفع بوا -5

 

 اإلًزسًذلدفغ ػي ؽسٗك ائل بّظ 1-4-4

 ٌظف١ًٜ فٟ خٌّٟٛٛع رح١ٓٚظُ َٗف  ,ح٦ٔظَٔضػٓ ٠َ١ك  ٌىظ٦َٟٔٚحثً ٌٍيفغ خػيس ٚٓ ٌهخٕ٘         

 ثً ٟ٘:خٌٛٓحٌٖٚ٘  دخٌىظح حٌِْ٘ ِٓ خٌوحٌفًٜ ح

 (.Digital Cash)ٌَلّٟحٌٕمي ح -1

 (.Digital Checkٌَلّٟ )حه ٌٜح -2

 (.Digital Wallet)ٌَل١ّش حٌّلفظش ح -3

ٌم١ّش حٕظُ ٚطّٔٝ رـ .(Online Stored Value Systems) ح٦ٔظَٔضٌّؤِش ػٍٝ حٌم١ّش حٔظُ  -4

 .ٌىظ٦َٟٔٚحٌيفغ حِٔزمش 

 Digital Accumulating Balance) ٌَل١ّمممممشحٌظـ١ّؼ١مممممش حص خرخٌلٔمممممحىفمممممغ  أٔظّمممممش -5

Payment System). 

٠ٍٛش ــــــٌوحٌّلٌّٛش ح ح٤ؿِٙس. طٔظؼًّ (Wireless Payment Systemٍٓى١ش )٩ٌحٌيفغ ح أٔظّش -5

ٌغ خـــٌؼحً ـــــــــٌـ١حص ٨ح( ٚؿWi-Fiٍٛٓى١ش )٩ٌحص خىـــــٌ٘زحغ ىهٛي ـــــِ ريأصٌظٟ حٌٍيفغ ٚ

(G3 )G cellular Phone3. 

 

 اإلًزسًذػجس  هيٙا لتزسًّٖإلالدفغ ا 1-4-5

لسرقة ات ابكثرة عملٌ انتشرت ,اإلنترنتء عن طرٌق الشرالبٌع وات اعملٌ انتشاربعد 

 امؽرٌ السرقة مصدرامن  اخلقو محترفٌنفً ظل وجود لصو   اسٌم وال ةلكترونٌاإلل احتٌالاو

لتسهٌل عملٌة تحوٌل  آمنةت اوتطبٌق حماٌة قوانٌنتطلّب وجود  ام ا, وهذاإلنترنت عن طرٌقلمعٌشتهم 

أنواع الدفع 
 اإللكتروني

 

الدفع عن طريق 
 البطاقة المصرفية

 

 بطاقات الصكوك

 

 بطاقات االئتمان

 

 بطاقات الوفاء

 

الدفع عن طريق 
 التحويل اإللكتروني
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 ةلكترونٌاإلرة التجا أمنٌة عنوانتحت  األمنسع لموضوع اشرح و -لبالطاعزٌزي -ك ا, وهناألموال

 ب.الكتا ادس من هذالسالفصل ا فً

 

 لتزسًّٖإلالدفغ الخ بلوشسّع لجطالوشسّع ّغ٘س ال بظزؼوإلا 1-4-6

وتحدٌد  لكترونًإلالدفع اقة المشروع لبطاؼٌر  لاعمست  لبلالصعب وضع تعرٌؾ خامن 

ؾ ختبلات تختلؾ بالاح أولة, ارة عن حاعبلمشروع هو اؼٌر  لاعمستالا إن حٌث. ادقٌق ا  هٌته تحدٌدام

قة, فقد البطا حماٌةبل ات تتطور بتطور وسالالحاهذه  إن ا, كمبمزاولتهمت التً قالجهة ا أولشخ  ا

لفروق ا إن اضر, كمالحالوقت المستقبل, ؼٌر معروفة فً المشروع فً اؼٌر خدام ستت لئلالاتظهر ح

لحصول على اوبٌن  ابٌنه أولمقصودة, الفنٌة ؼٌر ا خطاءاألوبٌن  ابٌنه أولمشروع, اؼٌر خدام ستالابٌن 

لدفع اقة ابط خدامستإ, ولكً ٌكون اؼٌر مشروعة هً فروق دقٌقة ٌصعب تمٌٌزه طرققة بالبطا

 :ٌةالتاللشروط افٌه  توفرٌ نأٌجب  ا  مشروع لكترونًإلا

 لشرعً.ا املهاقة من حالبطا خدامستإٌكون  إن -1

 .اعب بهلتبلاتّم  أوصحٌحة, وؼٌر مزورة  لكترونًإلالدفع اقة اتكون بط إن -2

 اوفً حدود سقفه وسرٌانها, احهمدة صبل أثناءفً  لكترونًإلالدفع اقة ابط خدامستإٌكون  إن -3

 دي.الما

, وهدددو أجلهدددامدددن  تأنشدددؤلتدددً الوظٌفدددة افدددً حددددود  لكتروندددًإلالددددفع اقدددة ابط خدامسدددتاٌكدددون  إن -4

 ء.الشراتسهٌل عملٌة 

 

 لتزسًّٖإلالدفغ الخ بلوشسّع لجطاغ٘س  لبؼوظزالائ٘خ للسد هي بلْلائل بلْظا 1-4-7

لُمصدرة ات الجهامت ا, قلكترونًإلالدفع اقة المشروعة لبطاؼٌر  خدامستالات اعملٌ تزاٌدم أما

للحد من هذه  إدارٌة وأخرى تكنولوجٌة بإجراءاتبٌة تتمثل ابل وقابوس لكترونًإلالدفع اقة البط

 امإن, وفحسب لُمصدرةالجهة اتقتصر على  ال اإلجراءاتهذه  إن المشروعة. كماؼٌر  تخداماتسالا

لمشروع عند وقوعه, اؼٌر  لاعمستالاؾ اكتشاجر تتمثل بالتا اٌقوم به إنٌجب  أخرى إجراءاتك اهن

لمشروع. اؼٌر  خدامستالات اقة فً عملٌالبطامن وقوع  بالوقاٌةلتً تتمثل امل الحا اوكذلك ٌقوم به

 التً ٌتخذها واإلجراءاتلُمصدر, امن قبل  التً ٌتخذها اإلجراءات لبالطاعزٌزي  تناولنوسوؾ 

 جر.التامل والحا

 :لُوظدزالوزخرح هي لجل ا اإلخساءاد

ؼٌر  خداماتستالاقة من البطا حماٌةجل ألُمصدر من ا التً ٌقوم بها اإلجراءاتتتمثل 

 تكنولوجٌةلا تقنٌةلات امع شرك تعاونالطرٌق  عن ا  فنٌقة البطابتطوٌر  أما, احبة لهالمصالمشروعة ا

بق السالتً تمت فً التزوٌر ا طرقجهة امو بالحسبان آخذٌنبم, اد بشكل لكترونًإلالدفع اقة ابتطوٌر بط

بل اوسل اعمستامثل  األخرى اإلجراءاتم بعدد من القٌا أو, ا  حقلتزوٌر الات الحد من عملٌاجل امن 

دٌة اـــــلمابة اــــــلرقابل اــــــوس عن فضبل   (Logical Access Control)لمنطقٌة ابة الرقا

(Physical Access Control ,) ت اظ على موجودالسلٌمة للحفابة الرقاو نماألالتوفٌر عنصر

معقد لتكوٌن  إلكترونًم انظ داعتمإبل الوسام, ومن هذه اع بشكللمصرفً ا زالجهالمصرؾ وسمعة ا

حد أبطرٌقة ٌصعب على  اثهاستحداٌتم  نأو (IDs) ةلكترونٌاإللدخول اتٌح المف بلةالمقا لسرٌةات الكلما

لنسبة ابلتخمٌن اصعبة  اولكنه ,خدمهار من قبل مستاستذكإلاتكون سهلة  حٌث, باتخمٌنه خدمٌهاؼٌر مست

  لؽٌر.ا إلى
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 :لخبلجطاهل بز بلزٖ ٗزخرُا داءاخسإلا

فظة المحا إلىلتً تهدؾ ابٌة الوقابل الوسامل, بعدد من الحا التً ٌقوم بها اإلجراءاتتتلخ  

 -هً: اإلجراءاتوهذه  ,قةالبطاعلى 

 أو, اتسهل فٌه سرقته كانمفً  ا, وعدم تركهأمٌن كانمقة فً البطامل بوضع الحاٌقوم  إن -1

 .اعهاضٌ

قة, وٌفضل البطامنفصلة مع  على ورقة أوقة, البطالسري على جسم الرقم ابة امل بكتالحاٌقوم  أال -2

 .ا  لسري ؼٌبالرقم احفظ 

 بإدخالحد وهو ٌقوم أهده اٌش الاشخ , و أيم أمالسري اٌقوم بتردٌد رقمه  أالمل الحاٌجب على  -3

 .اآللًؾ الصرّ از السري فً جهالرقم ا

 ارقمه أوقته, ارقم بط بؤنلشك اعند  أولسرقة ا أو الفقدان إلىقته امل عند تعرض بطالحاٌجب على  -4

لطلب او كانوقت  أيتؾ وفً الهاسطة ابو ا  صدر فورلما بإببلغٌقوم  نأ, هؼٌر عرفهلسري قد ا

 قة.البطاء اؽإلمنه 

 خر.آشخ   أي إلىقة البطا بإعطاءمل الحاٌقوم  أال -5

 حٌثلكبٌرة ابر الخساصة به لتجنب الخاقة البطاب الػ قلٌلة فً حساء مبامل على بقالحاٌحر   نأ -6

 تجاوزجر باللت أوح له, السمالُمصدر بعدم اٌطلب من  إنقته, واسطة بطابو هؼٌرلسحب من اتم 

  الخالتعرٌؾ اٌعطٌه رمز  نألمصدر وٌطلب منه ذلك بعد اب اإلتصالٌقوم هو ب إن إالرصٌده, 

 قة.الشرعً للبطامل الحامن  كانلطلب ا اهذ إنصدر لما ٌتؤكدبه, حتى 

 أوء, اعملٌة شر أيء اجرإقبل  ام بهالتزإلاقة البطامل التً ٌجب على حا األشٌاءهم أومن 

 :اإلنترنتطلب خدمة عن طرٌق 

 من آل اتصإمن وجود  التؤكد(Secure Connection)  مة لعبلاوجود  عن طرٌقوذلك://(https )

 لمتصفح.افذة اسفل نألمؽلق فً القفل الموقع, مع وجود ا عنوان بداٌةفً  (http)//:مة لعبلامن  بدال  

 قع ؼٌر معروفة.اقة لموالبطارقم  إعطاءلموثوقة وعدم المشهورة واقع الموامل مع التعا 

  قة البطارقم و, االبتمانقة ارقم بطوتؾ, الهالشبكة مثل )رقم ات شخصٌة عبر امعلوم إرسالعدم

 بل مشفرة.اوس سطةاوت مرسلة بالمعلوماهذه  تكان إذا لخ( إالالشخصٌة...ا

 مج امشفرة مثل برن سوباحمج ابر خدامستا(PGP) (Pretty Good privacy )لضمان 

 (. e-mail) لكترونًإلالبرٌد اخصوصٌة 

 اٌسمح للمتصفح بتذكره ال نأز والجهاعلى  السر وعدم حفظهافظة على كلمة المحا. 

 

 لج٘غاثؼد  بلدػن لوا 1-5

 

ء لعمبلامع  األمدت طوٌــلة اقء عبلالبٌع هو بنابعد  ات مالربٌس من عملٌة دعم خدمالهدؾ ا إن

بل هً  ,لىوألالصفقة ابعد  ا  بٌاتستمر تلق إن اٌمكنه ت الاقلعبلا نأل ,واإلحاالت األعمالر اتكر لضمان

 اخدمة م ستراتٌجٌاتإ إن, وبعده أو لبٌعاقبل  الخدمة م اتسوء تبع أن ماإوتتحسن  ماإفهً  ,بتةاؼٌر ث

لسنة  نالضمامإقتة طوٌلة ك ال  اعمألتً تشمل اشرة العقد مبالتوقٌع على اٌتم  اعندم ا  رسمٌ لبٌع تبدأابعد 

ل استبدإلمإقتة كات ؼٌر الخدما أو األعمالوتشمل كذلك  ,لمإقتةا الصٌانةوخدمة  كثرا أوسنتٌن  أو

 ء.لعمبلا  مع امل خاكتع ٌسٌرةته بدفع فروق ادورة حٌ نتهاءإلمنتج حٌن اوتجدٌد 

لمستمر لخدمة التحسن اس اسأتبنى على  إنٌجب  اء وتطوٌرهلعمبلات مع اقلعبلا صٌانة إن اكم

بً" حتى اء "وقاجراذ إتخإب ناحٌألات فً بعض المبٌعامندوب  ألبٌع, ٌبدابعد  ات مالخدم ا  ء تحسبلعمبلا
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هو لٌس ء لعمبلاٌهم  ام إنلبٌع. ابعد  المتعلقة بكٌفٌة تقدٌم خدمة مالوعود افٌقدم  ,لعقدالتوقٌع على اقبل 

من  ا  لٌوم وؼداٌقدمه لهم  اهو م األهمبل  ,باألمست مهمة احات من نجالمبٌعاقدمه لهم مندوب  ام

 ح.النجا

 

 لج٘غاثؼد  بخدهخ ه أُو٘خ 1-5-3

ء قد لعمبلالثمن. ولكن السلعة وقبض ابمجرد بٌع ٌنتهً  ادوره إنت آلمنشاتعتقد بعض 

لتدرٌب على ا أو, اعدة فً تركٌبهالمسا إلى جوناٌحت كإنلسلعة, اخرى بعد تسلم أُ ت اخدم إلىجون اٌحت

 أٌتجز ال ا  لبٌع جزءابعد  اتكون خدمة م إنٌنبؽً  ا. لذافٌه العٌب م ادتهاعإحتى  أو صٌانتها أو اهلامعستا

عد اتس نأ اتمٌزهلبٌع وابعد  الحسن خدمة م وٌمكن احجمه كان اة مهمامنش يت ألالمبٌعا ستراتٌجٌةإمن 

صلة  التً لهالبٌع وا ما بعدلمة العات النفقالحد من السوق, والحصول على حصة معقولة من ا على

 بن الالزباء, فمعظم لعمبلافظة على اح للمحامفت هً هم من ذلك كلهألاع, والتً تبات الخدمات والمنتجاب

 .المنشؤةلة وجود تجربة سٌبة لتلك افً ح المنشؤةمل مع التعاصلة امو أوء الشراتكرر 

فسٌة. ٌتوقع امٌزة تن إعطابهافً  البٌع لدٌهابعد  ام أهمٌةت تقلل من الشركالعدٌد من ا إن اكم

لذي ٌدفع, ال المابل الحصول على قٌمة جٌدة مقاعلى تركز  اهإن اسٌم واللجودة, الٌة اء خدمة علعمبلا

 ات ماخدم دّ علمنتج. وتُ ا عن جودة فضبل  فضل خدمة ألتً تقدم ا المنشؤةمع  كثرأق افند إلاستعدإوعلى 

 ساــــلمقٌ اــــــووفق ه.ــــــفشل أوم اـــــلنظاح اشر فً نجاــــــلمبالربٌس والسبب البٌع ابعد 

%  من 89نسبة  إن, فالمنشؤةء مع لعمبلامل اتع أسبابس اء( لقٌلعمبلادمة ــــكسبرس لخإ انــــــكأمرٌ)

 اكبٌرة على قٌمة م أهمٌة% منهم تعلق  90حة والرابشعورهم ب تتؤثرء المستهلكٌن للشرات اراقر

ء اتهم للشرارالمستهلكٌن ٌعتمدون فً قرامن  %90ٌقرب من  ا, و منهلذي ٌنفقوال المابل امق نهٌشترو

 لهم. المنشؤة التً تقدمهالبٌع ابعد  اس نوعٌة خدمة ماسأعلى 

 

 لج٘غاثؼد  بد خدهخ هبطفاهْ 1-5-1

م هً اللنظ الكةلماللشركة  ابهاجرإت بالبرمجٌات اشرك ابه لتً تقومات الخدمامجموعة  إن

قتناء تقوم بإوأٌة شركة  مج.البرامن هذه  دةاستفإلالعمٌل اٌستطٌع  ال التً من دونهالبٌع ابعد  ات ماخدم

السرعة والدقة فً العمل والحصول على أي معلومة أو تقرٌر فً الوقت تقوم لتوفٌر  نظام إدارة أعمال

بحٌث تكون هذه المعلومات دقٌقة ومفٌدة, ولتحقٌق ذلك ال ُبّد من إن ٌكون النظام المطبق المناسب 

عنصر دعم ولٌس عنصر إعاقة, ومن دون الدعم الفنً الجٌد والسرٌع ال ٌمكن تحقٌق هذه األهداؾ. 

 (:6-2تً, أنظر الشكل )جٌدة ومقبولة البد إن تمتاز باآل ولكً تكون خدمات ما بعد البٌع

 

 

 هْاطفبد خدهخ هبثؼد الج٘غ 6-1الشتل 

مواصفات خدمة 
 مابعد البيع

 الثقة الحساسية الديناميكية السرعة
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 لسرٌةاو همٌةألاة ٌافً ؼ بٌاناتة مع ٌاللؽ ا  ودقٌق ا  سال حسامجهو ت المبٌعال امجإن : سيةالحسا -1

قد تإدى  الخاطبةلمعلومة اف ,بع خطٌرةاٌكون له تو افٌه خطؤ أي إنت. وبذلك فآمنشلا إلىلنسبة اب

بر احدوث خسلفرصة واع اضٌإلى  لمعلومة قد ٌإديالحصول على اخر ؤت إن اكم خاطار القر

 لشركة.ا أوة اللمنش

لذي الدعم ابمة ومستمرة ومتطورة بتطور اعملٌة د لفنًالدعم اعملٌة  تكون إنٌجب : ميكيةالدينا -2

 إن ات, كماإلتصاالت والشبكالتشؽٌل وامج ونظم البرالمحٌطة من البٌبة اوذلك بتطور  المنشؤةتقدمه 

 امم المنشؤةلعمٌل والوصل بٌن انقطة لتطوٌر وا إدارةلعمٌل والوصل بٌن انقطة ٌعتبر لفنً الدعم ا

لتً ات احاقترإلاقبول  أولبٌع ا فٌما بعدقد تظهر  تمشكبل أوعٌوب  أيلتؽلب على امن  اٌمكنه

 م.النظاتإدى لتطوٌر 

جة اح دة ٌكون فًالعمٌل عا نأل ,ةمطلوبلالسرعة البٌع بابعد  ات ماتتصؾ خدم إنٌجب  لسرعة:ا -3

لعمل اق وفوجود مشكلة تع ,لمطلوبالطبٌعة  ا  جة طبقالحاوتختلؾ هذه  ,لخدمةاسرعة  إلى سةام

 لخ.اطلب تعدٌل معٌن... إلى أور استفسإوجود   إلى أوتقرٌر  إلىجة الحاتختلؾ عن 

ت لمشكبلالسلعة وقدرته على حل الجٌدة بالمعرفة الفنً بالدعم ابم بعملٌة القاٌتصؾ  إنٌجب  لثقة:ا -4

 لجمٌع.الثقة لدى اٌجعله موضع  اء مملعمبلالجٌد مع ا وأسلوبه

 

 األػوبل إادازح أًظوخلج٘غ فٖ اثؼد  بد هبخده 1-5-1

 أنظمةسة وتحلٌل ان على درودرالقان ورٌاستشالالبٌع ابعد  ات ماٌكون لدى فرٌق خدم نأٌجب 

وكذلك خدمة  ,األعمال إدارةم اممكنة من نظ ستفادةإقصى أوتحقٌق  ,لفنٌةات اراستشالاوتقدٌم  ,تالشركا

 لتطوٌر.ا ؾاهدأ

 الفنً, كمالدعم ات اخدم إلىبمة اجة داك حال سٌكون هناعمأ إدارةم انظ يفعند وجود تطبٌق أل

ً ذلك ٌعط إن حٌث ,لفنًالدعم ات التركٌز على خدمامن  ابد لهال االستمرار إلىة شركة تتطلع أٌ إن

ٌنبع من  إنبد من اللتطوٌر ا إن اسمعة طٌبة لهم كمً م وٌعطالنظا مستخدمًلدى  نماألاب ا  ساحسإ

مج الفعلً للبرالعمل ا عن طرٌق الإ ال تكتشؾ األخطاءلكثٌر من ا إنء, كذلك فلعمبلات ات ومتطلباجاح

 م. النظاح النج يت ٌإدالتحسٌناو خطاءألالفنً لهذه الجٌدة للدعم ابعة المتا إنء ولعمبلالدى 

 نظمةألالتفرقة بٌن نوعٌن من ابد من  ال األعمال إدارة أنظمةلبٌع فً ابعد  ات ماخدم أهمٌة وإلدراك

 ؼٌر مدعومة: واألخرىمدعومة  احدهما

 :بدون دعم فني أنظمة: ال  أو

 ال حٌثب سوبالحا تاجرمن م أو اتعبلنإلاشرة عن طرٌق ابطرٌقة مب اهإاٌتم شر أنظمة ًوه

 بانخفاض نظمةألاتتصؾ هذه  ادة مالمشتري. وعامج والبراشر بٌن مصممً ال مباتصإك اٌكون هن

مج البرا خدمٌقوم مست حٌثمج بالبرابت معٌنة تحكم عمل اطة ووجود ثوالبساز باتمت اكم .ا  نسبٌ أسعارها

ءة اٌقوم بقر نأ ماإعطل ف أيوكذلك عند حدوث  لتجهٌز,التدرٌب وات انفسه فً عملٌ على داعتمإلاب

 ٌستطٌع. حل ممكن وقد ال يل مع نفسه لعله ٌصل ألواٌحأن  ماإم والنظاصة بالخالكتب ا

مل ع إلىجة اك حلاتكون هن ال حٌثب ةت طبٌعة ؼٌر مرنامج ذالبراتكون هذه  ادة ماوع

بم ٌبل الٌدوي بمالعمل اتطوٌع  إلى يٌإد اح فقط بماهو مت امم دةاستفالات بل ٌتم اتجهٌز أو إعدادات

 لعكس.ام ولٌس النظاح بالمتا

 :مع دعم فني أنظمة: ثانيا  

 جلألاشرة وطوٌلة ادة صلة مباك عاتكون هن حٌثمع عقود دعم فنً ب اإهاقتناٌتم  أنظمةوهً 

 ا  كبر حجمأمج البراتكون هذه  ادة ماوع ,مجالبرام وشركة دعم وتطوٌر اللنظ لمشترٌةالشركة ابٌن 
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 امج بمالبرالمرونة فً هذه اك درجة من اتكون هن إنمن بد  ال اكم ,خرىألامج البراشمولٌة من  كثرأو

 اإلعدادت ابمٌن على عملٌالقاٌَُمّكن  ابم نظمةألامن هذه  دةاستفإلات الشركاٌتٌح لشرٌحة كبٌرة من 

 دّ ع. وتُ اكل منه تاجاحفً  ا  لتً تختلؾ كثٌرات الشركام مع عمل بٌتبل ام بمالنظالتجهٌز من تطوٌع او

صة لدى امن عدمه وبخ أعمال إدارةم اء نظاقتنار التً تإثر فً قرامل العواهم ألبٌع من ابعد  امت اخدم

لسبب البٌع ابعد  ات ماتمثل خدم حٌثبقة. اس أنظمةرب مع امن له تج أو األموربهذه  دراٌةمن هم على 

 م. انظ أيفشل  أوح اشر فً نجالمبالربٌس وا

 :تًآلابز اتمت اهإنملة نجد اكمنظومة متك األعمال إدارةم انظ إلىلنظر افعند 

 .لشركةات ابم مع متطلبم جٌد متبلار نظاختٌإ -

 .دة ممكنةافستاقصى اتدرٌب وتجهٌز جٌد ٌحقق  -

 .تادون معوقمن م النظامنظم ودقٌق على  ًعمل فعل -

 .فٌةارٌر وات دقٌقة وتقابج عملٌة ومعلومالحصول على نتا -

 

 لج٘غاثؼد  بد هبزل خدهاهس 1-5-4

 مرحلتٌن: علىت الخدمالبٌع سنقوم بتقسٌم هذه ابعد  ات مالمعرفة خدم

 :لتدريبالتجهيز وامرحلة : ال  أو

 .لتدرٌبالتجهٌز وا ةم بعملٌالقٌا افٌهلتً ٌتم الى وألالمرحلة اوهً 

ٌتم  حٌث ,عدمهم من النظاح انج إلىلتً تإدي اط النقاهم أوهً من  : Implementationلتجهٌزا -1

مع  مبلٌتبلم النظالشركة ضبط اولٌن بلمسإام وبٌن النظا ستشارٌوإبٌن  تعاوناللمرحلة باهذه  فً

 أهداؾٌحقق  ام بمالنظادة ممكنة من اتفساقصى التً تإدي لتحقٌق الصورة الشركة بالعمل باطبٌعة 

 لمرحلة:اهذه  فًلشركة. وٌتم ا

 ت.ابالحساء دلٌل ابن -

 م.اة للنظلمستندٌالدورة اء ابن -

 ت.المستنداصة بالخات اتؤثٌرلاوضع  -

 لخ.الموظفٌن...اوء, لعمبلاو, لؤلصناؾ شفٌرلتام اوضع نظ -

 م.النظاحة فً اقد تكون ؼٌر مت إضافٌةرٌر اتق أيتجهٌز  -

 كلةلموات المهماحسب بم كل النظالعمل على الموظفٌن على كٌفٌة اٌتم تدرٌب  :Trainingلتدرٌب ا -2

ح انج  إلى يلتً تإداط النقاهم أء من اكفألحصول على تدرٌب جٌد مع وجود موظفٌن ا عدّ . وٌُ لٌهإ

لفعلً وذلك عند تعٌٌن موظفٌن العمل اك تدرٌب فً مرحلة اٌكون هن إن ٌجوزه إنحظ م. وٌبلالنظا

 جدد.

 :لفؼلٖالؼول اهسزلخ : ب  ً٘بث

تقوم كل  نأشركة  أيلصعب على اه من نأل .لشركةاعمر  حقبةلمرحلة هً اتكون هذه  نأٌفترض 

 التً تظهر فٌهامور ألالعدٌد من الك الشركة. وهنام بالنظاعمل ء اثنأعتمد فً لمام النظابتؽٌٌر  مرة

 تً:آلا الفنً ومنهاجة للدعم الحا

 م.النظامور معٌنة بأعن  ستفساراإل إلىلموظفون ا ؤٌلج ادة مات: فعاراستفسإ -

ء اهإنفنً مثل  دعم إلىج التً تحتات العملٌاصة ات: وبخالعملٌام ببعض القٌاعدة فً المساطلب  -

نسخ  ستعادةإل أو ,جهزة جدٌدةأم على النظالتحمٌل  أو ,ع جدٌدةوفر إنشاء أو ,لٌةالمالسنة ا

 لخ.ا...طٌةاحتٌا
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 بشكل بٌانات إدخاللمتمثل فً ا يلبشرا خطؤل للامجلك اٌكون هن ادة ما: فعستخدامالافً  أخطاء -

 طبة.ابج خالنت يٌإد اؼٌر سلٌم بم بشكل بٌاناتلجة امع أو خاطا

 أخطاء األخطاءتكون هذه  نألمهم اولكن  أخطاءم ٌخلو من وجود اٌوجد نظ م: الالنظاب أخطاء -

هذه  بإصبلحم تقوم اعمة للنظاهم هو وجود شركة دألام. والنظاصلب  فًؼٌر مإثرة  أووٌة انث

 . افهاكتشا األخطاء حٌن

لٌة المالنظم اوكذلك فً  األعمال إدارةل ارٌن فً مجالمستشات فنٌة: توجد مجموعة من اراستشا -

 ت فنٌة.  اراستشإء فً صورة لعون للعمبلاٌتٌح لهم تقدٌم  ابم واإلدارٌة

  إلىج اتحت ام ا  ت كثٌرالشركا نأل .مانظ أيلمرجوة من اة ٌالؽارٌر التقا: تمثل إضافٌةرٌر اطلب تق -

رٌر اتعدٌل تق إلىج اتحت أوم النظاحة فً اتكون مت وقد ال ,لعملات اجاح اتفرضهرٌر جدٌدة اتق

 .رٌرالتقام بتصمٌم هذه القٌاٌتٌح  إني م قوانظ أيوٌجب على  .معٌن بنحو  

  إلىت الشركا اج فٌهالتً تحتالموسمٌة ا اإلجراءاتربة: توجد بعض الطالموسمٌة وا اإلجراءات -

 -:اإلجراءاتومن هذه  ,لفنًالدعم ا دعم من مسإولً

 .لٌةالمالسنة اء اهإنلدعم عند ا  -

 .لجردات اعملٌ إجراءلدعم عند ا  -

 .ع جدٌدةولدعم عند فتح فرا  -

لٌه إج اقد ٌحت الم ا  دعم فنً نظر مسإول إلىلشركة اج اتحت ام الباؼ ات وؼٌرهالالحافً هذه 

لة وجود مسإول فنً افً ح ا  لفنٌة. وطبعا اإلجراءاتم ببعض القٌا أوجدٌدة  بٌاناتعد العمل من فتح قوا

 . اإلجراءاتم بمثل هذه القٌالشركة ٌمكنه اٌعمل ب

 

 لصثْىا أّلؼو٘ل بم ثبُزوالا 1-5-5

ت امن ضرور عدوت ,لبٌعابعد  ات ماكبٌرة لخدم أهمٌةت الزبون ذا أولعمٌل ام باهتمالاعملٌة  إن

 :تًالابم القٌالعملٌة اوتتطلب هذه  ,لجٌدالعمل ا

 ا  لمستهدؾ جٌدالسوق ا تاجاحلبٌع ٌجب تفهم اج واتنإلا: قبل عملٌة لسوقا تاجاحمعرفة  أوفهم  -1

ٌبحث  الجٌد لمالفهم البحث وا إن ا. كمالهاستبداكثرة  أوبع البضاع استرجإلطرٌقة مفٌدة لمنع اوهذه 

 قة به.لعبلاٌرضٌه وٌقوي  اته سٌمكن من تقدٌم ماجاح إلشباعلعمٌل اعنه 

 الخدمة. فكلما أولمنتج اعلى  ضمانة يلمشترالمنح  اطرٌقة م داجأٌ: لمنتجاعلى  ضمان إعطاء -2

 إن ا. كمالمنشؤةمله مع اكثر تعو حةالرالمشتري باشعر  ا, كلميء للمشترالشراطرة فً المخا أزٌلت

ٌشعر  إنلقبول علٌه. وٌجب المنتج وام باهتمالادل امرضٌة للعمٌل سٌجعله ٌب ضمانسة امة سٌاقإ

عمل ٌك من ٌهتم واهن إنو ,هاعدم رضلمنتج ٌثٌرالة وجود عٌب فً افً ح ضمانا  ك اهن نبؤلعمٌل ا

 .التً ٌرتضٌهالطرٌقة العٌب بسرعة وبا الجة هذاعلى مع

بع فً منتجه الباطوٌلة للمشتري تعكس ثقة  ضمان مدةبع البا إعطاء إن: طوٌلة ضمان مدة إعطاء -3

 المنشؤة أوبع الباء من الشرار اوٌتشجع على تكر باالطمبنانلمشتري ٌشعر اٌجعل  الذي ٌبٌعه مما

 الخطؤوعلٌه من  ,لخدمةالمنتج والمشتري فً الشك لدى المدة تثٌر اقصر  إن ات عدٌدة. كمالمر

 بع.اللب كضمانزمنٌة قصٌرة  مدةتحدٌد 

 كان حٌثف ,لعمٌلا إرضاءم هو اهتمإلات الوٌأومن  إن: ض  ارعمٌل  إلىضً ارلاتحوٌل ؼٌر  -4

, ٌجب المنشؤة التً وضعتها الضمانسة اع سٌاتبإٌرٌد  لمنتج و الاعن  ض  الك عمٌل ؼٌر راهن

بع الباه ُتسمع واشكو إنجعله ٌشعر لعمل على او ,لمنتج حقٌقًالعٌب فً ا إن الماترضٌته ط

 .إرضاإهٌهمه  لمشكلةال عن حل إولمسا
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ته, نؤمالوثوق به وبالذي ٌمكن ابع الباء عن لعمبلاٌبحث  ادة ماعلعمٌل: افً  ابع تإثر جدالباة نأما -5

ة نماألاء منه, فاته للشرؤمنش  إلىء لعمبلاٌجذب  السوق ٌعرؾ عنه ذلك مماٌجعل  أمٌنابع البافكون 

ؾ به وشرحه للعمٌل ثم ترك اعترالالسلع واٌنق   ات ومالمبٌعات الحقٌقة عن ممٌزاتستدعً قول 

 ر له.الخٌا

 لج٘غاثؼد  بد هبخده بكلهش 1-5-6

بعد  ات مابد لفرٌق خدم وال, لبٌعابعد  ات مافق عملٌالتً ترات المعوقا أو لمشاكلالك بعض اهن

ت اراستشالات وتقدٌم الشركا أنظمةسة وتحلٌل ان على درودرالقان ورٌاستشالاٌكون لدٌه  إنمن لبٌع ا

 أيجه التً توا لمشاكلاك بعض اهن إن اكم ,األعمال إدارةم اممكنة من نظ استفادةقصى الفنٌة وتحقٌق ا

 :لمشاكلاعمله ومن هذه  أثناءول دعم فنً إمس

 األحٌانفً كثٌر من  ؟مالنظام فً بٌبة أم النظافً  هل هًلمشكلة اطبٌعة  نؤبشك اشتبالافض  -1

لخ, ولكن ا...اإلتصال أولشبكة ا أو األجهزةم مثل النظاهً فً و لعمٌل,الدى  تتحدث مشكبل

لدعم اٌضطر موظؾ  ام الباولذلك ؼ ,ابل هو لدٌه مشكلة وٌرؼب فً حله ,ٌعرؾ ذلك لعمٌل الا

وجود  إنلٌته, وعلٌه فإوق مساتخرج عن نط اهإنرؼم ب تلمشكبلاحل لهذه  داجأٌلة وامح  إلىلفنً ا

لوصل بٌن اٌكون هو حلقة  حٌثومرٌح للعمل ب ال جدالشركة عنصر فعام فً النظامسإول عن 

ٌَُمكنهم من  الخبرة مامن  األشخا ء ٌكون لدى هإال ادة مالفنً وعالدعم الشركة وبٌن مسإولً ا

لشركة الفنً وٌرٌح الدعم اٌرٌح فرٌق  المشكلة بماوكذلك تحدٌد طبٌعة  ت,لمشكبلاحل معظم 

 م.المطبقة للنظا

لعمل اقد توقؾ  تؤخٌرها ألن ,افً حله اإلسراعت ٌجب لمشكبلالك بعض المشكلة: هناسرعة حل  -2

ٌتم تقدٌم بعض  حٌثت بالوٌأولفنً الدعم اٌكون لدى فرٌق  نأمن بد  ال اولهذ ,أحٌانا  لشركة اب

 المٌدانٌةت ارالزٌاؼٌر  األخرى اإلتصالبل اوسوجود  إن ا. كماألخرىت لمشكبلات على لمشكبلا

لذي تتطور بنٌة الوقت ا اهذت فً الذاوب األحٌانفضل فً كثٌر من اسرع وا أسلوباقد ٌكون 

ت الشركال ٌجب على جمٌع المجا ابل فً هذالهالتطور التقدم وا اوعلٌه وفً ظل هذ ,تاإلتصاال

 علٌة.اف كثرأسرع وأ بؤسلوبت الخدمامثل هذه  وأداءلمنفعة اٌحقق  ام فً الهستؽبلإ

مستمر نحو  ب اٌتم تطوٌرهت قوٌة اشرك التً تدعمها نظمةألا إنلفنً: الدعم اتً لفرٌق الذالتطوٌر ا -3

. نظمةألالمطبقة لهذه ات الشركات فً التؽٌرابم ٌبل اوبم اآللًسب الحال التطور فً مجابم ٌبل ابم

 باستٌعاٌمكنهم من  ارفهم بماومع انفسهملفنً تطوٌر الدعم اجب على مسإولً الواٌكون من  اولهذ

لتطور اب فلاحلم افً ظل ع نآلا اننأل ,اٌمكن توقفه ذلك كعملٌة مستمرة ال إلىلنظر اجدٌد. و أي

  لخلؾ.ا إلىجع الترا أولسكون اٌقبل فٌه  النحو  رع بالمتسالتؽٌر او
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 الثبًٖلفظل ا أظئلخ

 ؟وظٌفته اوم ؟لتسوٌقالمقصود با ا( م1س

 ( عرؾ التسوٌق اإللكترونً.2س

 ؟لكترونًإلالتسوٌق التقلٌدي والتسوٌق الفرق بٌن ا ا( م3س

 .احدة منهاشرح واو ,المعتمدة لكترونًإلالتسوٌق ا طرقهم أ( عدد 4س

 ( هنالك نوعان من اإلعبلنات اإللكترونٌة إذكرهما.5س

 لبرٌدٌة؟ابل الرسالتسوٌق عبر ات اسلبٌو إٌجابٌات ا( م6س

اإلدارٌة ( ٌمر التسوٌق اإللكترونً بؤربعة مراحل أساسٌة أطلق علٌها مكتب آرثر لٌتل لئلستشارات 7س

 )دورة التسوٌق(, عدد هذه المراحل وإشرح كبل  منها بإٌجاز.

 من ؟ وضح ذلك.آلالتسوٌق المقصود با ا( م8س

 .لكترونًإلالدلٌل ا( عرؾ 9س

 -:تًآلا( عدد فقط 10س

 .لكترونًإلالدفع ا أنواع -ا

 . اإلنترنتلدفع عن طرٌق ابل اوس -ب

 .اإلنترنت سطةابولدفع ا طرق -ج

 ؟بإٌجاز اذكرهاشروط, ٌجب أن تتوفر عدة  ا  مشروعاإللكترونٌة لدفع اقة ابط خدامستا( لكً ٌكون 11س

 ؟قتهافظة على بطاقة للمحالبطامل اح اٌتخذه إنلتً ٌجب ابٌة الوقا اإلجراءات ا( م12س

 إشرح كبل  منها بإٌجازو اعدده لبٌع؟ابعد  ات خدمة ماصفامو ا( م13س

 .مابعد البٌع إلى مرحلتٌن إذكرهما وأشرح كبل  منهما بإٌجاز( تقسم مراحل خدمات 14س

 ( تتطلب عملٌة اإلهتمام بالزبون مراعاة عدة أمور, إذكرها وإشرح كل واحدة منها بإٌجاز.15س

 -مؤل الفراؼات بما ٌناسبها:( إ16س

 ............و....................و .............البرٌدٌة هً إن من إٌجابٌات التسوٌق عبر الرسابل -1

 ..................و ................و ................و

 .................و...............و..............و...............إن مراحل التسوٌق اإللكترونً هً -2

التدددددددً تظهدددددددر فٌهدددددددا الحاجدددددددة للددددددددعم الفندددددددً وهدددددددً  األمدددددددورإن هنالدددددددك العدٌدددددددد مدددددددن  -3

 ................و...............و.............و.............و............و.............

 ( ٌتمٌز التسوٌق اإللكترونً بخصاب  عدٌدة, عددها.17س

 (  عرؾ التسوٌق الفٌروسً؟18س

 ( ماهً أهم نصابح التسوق اإللكترونً, عددها.19س
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 لثالثالفصل ا فاهدأ

 -:إنعلى  ادراقلب الطايكون  إنلمتوقع امن 

  ةلكترونياإلرة التجاتوظيف ت الامجعلى يتعرف. 

 واإلعالم الدعايةلتسويق وات افي خدم ةلكترونياإلرة التجات الايتعرف على مج. 

 لمصرفية.ات الخدمافي  ةلكترونياإلرة التجات الايتعرف على مج 

 لصحية.ات الخدمافي  ةلكترونياإلرة التجات الايتعرف على مج 

 واألسهمل الما أسواقفي  ةلكترونياإلرة التجات الايتعرف على مج. 

 لفندقية.ات الخدمالسفر واحة والسيافي  ةلكترونياإلرة التجات الايتعرف على مج 
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 روِ٘د 1-3

 

لبشرٌة وتحقٌق ارد الموالضرورٌة لتنمٌة المهمة واصر العناأحد  ةلكترونٌاإلرة التجاتعد 

لمرتبطة بِه ترتب العلوم او لًآلا اسوبلحا األخ وب تكنولوجٌالابل فً الهالتقُدم ا إنلمستدٌمة, التنمٌة ا

عد لم تإذ  ,لكترونًاإللتسوٌق اذلك على  وانعكس ,لخدمٌةاو جٌةاتنإلاو اإلدارٌةلنظم اعنه تؽٌٌر فً 

لتً ا األنشطةلعدٌد من البٌع فً ات آالتشرك  أصبحتبل  ,ت شخصٌةدالالتسوٌقٌة تتم فً مبا األنشطة

لتنقل من اء ادون عنمن  امنه سبهاٌن امر اختٌإللسلع و لكترونًإلالعرض ابمة المشتري بتصفح قاعد اتس

 ر عن سلعته.استفسخر لئلآبع اب

  إلىلم العاعمل على تقسٌم دول  خرىدولة أُ  إلىته من دولة واوتف التكنولوجًلتقدم ا إن

 حٌث, ةلكترونٌاإلرة التجاوٌنعكس ذلك بدوره على  ,اخرى مستوردة لهأُ و تكنولوجٌالل ةمجموعة مصدر

 فً حٌن ,تٌةات ونظم معلوماعة وخدماكٌة وصنستهبلإمن سلع  اجهاتنلمتقدمة مسوقة إلالدول اتصبح 

 ةلكترونٌاإلرة الكثٌرة للتجا مزاٌالاهم أ. و تكمن رةالتجالث كمستهلك فً هذه الثالم العا ناٌقتصر دور بلد

 التسوٌق ٌتٌح لهافً  اإلنترنتت على الشركا اعتماد إن حٌث ,كثرأح اربألٌة وافع كثرأفً تسوٌق 

 حاربألاكبٌرة لجنً  ات فرصالشركالهذه  ٌوفر الم بمالعاع ابق شتىفً  اتهاوخدم اتهاعرض منتج

فً خدمة وظؾ لثمن تاهظة ات باتركٌب تجهٌز أولتروٌجٌة, امور ألاعلى  قافنإلا أو اتهانفقوتخفٌض 

 بن.الزبا

 اء, كمالشركات مع المعلومادل الة لتباطرٌقة فع توفرت وافالمسا ةلكترونٌاإلرة التجاتطوي 

عن  لموردٌن فضبلالمقدمة من ات الخدمابع والبضامن  لبلستفادةت وذلك اتوفر فرصة جٌدة للشرك

ة لمستوى تحضٌر مهملا مقاٌٌسلاحد أ اونوعٌته ابهادأت ومستوى الخدما , وُتعدّ لجهداللوقت و اتوفٌره

 لحدٌثة.ات المجتمعا

 تالخدمالسلع واء ات بٌع وشراعلى عملٌ( E-commerce) ةلكترونٌاإلرة التجا تقتصر وال

لٌة المات لتحوٌبلا إرسالء والشرالبٌع وات احركلجة اتتضمن مع انطبلقهامنذ  اهإن حٌث ,اإلنترنتعبر 

 . اإلنترنتعبر شبكة 

ت اتشمل عملٌ أصبحتتوسعت حتى  حٌثمن ذلك,  كثراتنطوي على  األمرولكن فً حقٌقة 

  إلىبل تعدته  ,لحدا اتقؾ كذلك عند هذ وال ,تالخدمالسلع واجنب  إلى ا  ت جنبالمعلوماء ابٌع وشر

 ,اإلنترنت اومن ضمنه سوبٌةاحت ات من شبكالمعلومات والخدمات والمنتجادل اتب أوء اعملٌة بٌع وشر

 التفصٌل فً هذاب ةلكترونٌاإلرة التجات الامجشرح مفصل عن  إلى -لبالطاعزٌزي - سنتطرقو

 لفصل.ا

 

 ةلكترونياإلرة التجا توظيفت الامج 1-1

 

وظهور وسابل  اإلتصالفً ظل التطور والثورة المعرفٌة الهابلة والتً أدت إلى تطور وسابل 

على التجارة فظهرت  انعكسمما  استخدامهابوقت ومكان معٌن مع قلة تكلفة  ال تتقٌدؼٌر تقلٌدٌة  اتصال

 والتً تعددت مجاالتها ومنها: اإللكترونٌةالتجارة 

 : Retail business لتجزئةارة اتج -1

ل الى, مثوألالدرجة اب األفراد التً ٌطلبها تالخدمالسلع وارة ارة على تجالتجالنوع من ا اوٌشتمل هذ

ب الكتا سمإعن  البحث فٌهاٌتم  حٌث ت,لمجبلالكتب واوبٌع  ,مختلفةلات البرمجٌاتقدٌم  أسلوبذلك 

 لسعر.المحتوى ومعرفة ا أو
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 : Distribution لتوزيعا -2

مثل توزٌع  ,للمنتجٌنلتوزٌع اتقوم بوظٌفة  اإلنترنتت على اشرك األخٌرة اآلونةظهرت فً 

وذلك  ,لموسٌقٌةابط الشراو ,واألفبلم ,لصوراو ,سوبالحا وأجهزة ,مجالبراك ةلكترونٌاإلت المنتجا

ت ببٌع اإلتصاالقع ام مواذلك قٌعلى ل امث ,الٌهعلتً تحصل العمولة ات ابل خدمامق اب منتجٌهالحس

 لمحمول.اتؾ الها أجهزة

 :Banking and Finance لتمويلاو رفالمصا  -3

م عنه, ستعبلالاوب, ا)فتح حس اومنه ,اهأنواع بشتى ةلكترونٌاإلت الخدماتقدٌم  إلىرؾ المصا ؤتلج 

 خرىألات الخدمامن  ا, وؼٌرهاهإاوشر سهمألابٌع وت, البورصالٌة والما قاسوألار اسعأبعة امتو

 حة(.المتا

  :Engineering designلٌِدظٖ الزظو٘ن ا  -4

مجموعة عمل,  عن طرٌقنفسه  كانالمفً  حضورلادون من فً تصمٌم منتج جدٌد  كاشترالاٌمكن 

فً  أعضاإهاٌعمل  سٌباوح أولجدٌدة ات المنتجا أو لعنكبوتٌةالشبكة اقع على المواتصمٌم  عن فضبل  

 .تارات جدٌدة للسٌات بتصمٌم محركام شركامثل قٌ ,عدةافٌة متباقع جؽرامو

  :Business transactionsزٗخ بلزداد هابلزؼا  -5

 اتعبلنإلاو بمالقواعن طرٌق  اتهاتقوم بعرض منتج حٌثت الشركاري بٌن التجادل ام للتباوهو نظ

ت لتسهٌبلاوتقدٌم  تاراستفسالاعن  واإلجابةت الطلباومن ثم تلقً  ,تالشبكاعلى  ةلكترونٌاإل

مٌنٌة ؤلتات لتسهٌبلامع تقدٌم  لمطلوبةابق الوثات والمستندادل اوتبرٌة التجات الصفقارٌة لعقد التجا

 لتً تتطلب ذلك.ات البٌع للمنتجا بعد امت اوتقدٌم خدم

         ز٘خاســــــــــــــــلدا  دبــــــــــــــــلؼول٘اّ  خـــــــــــــــــــلطج٘ا  دازبـــــــــــظزشالا  -6

Medical consultations & surgical procedures     : 

 تاراستشالاللحصول على  نونطالمواو ءاطبألا إلٌها ؤلتً ٌلجا لمهمةا لٌباسألاحد أمن  صبحتأ

ت العملٌالكثٌر من المرتفعة, وقد ظهرت ا تالنفقالسفر وتكبد اء ادون تحمل عن لمطلوبة منالطبٌة ا

لعمل اٌسمى  اوتعرؾ بم ,تالاتصلمٌة لئلالعالشبكة ا عن طرٌقلتً تتم ا اهأنواع بشتىحٌة الجرا

, أوطانهمج فً لعبلالمرضى وٌجعلهم ٌحصلون على السفر على اء اٌخفؾ عن احً عن بعد ممالجرا

 .ةلكترونٌاإلرة التجاتوظٌؾ ت الا( بمخطط مج1-3) ٌوضحو

 
 هخطؾ ْٗػر هدبالد رْظ٘ف الزدبزح اإللتزسًّ٘خ 3-1شتل 

 

مجاالت 
توظيف 
التجارة 
 االلكترونية

المصارف 
 والتمويل

تجارة 
 التجزئة

االستشارات 
الطبية 

والعمليات 
 الجراحية

التصميم 
 الهندسي

التعامالت 
 التجارية

 التوزيع
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   ٘خلتزسًّاإلزح بلزدالزعْٗك فٖ اد بخده 1-1

Marketing services in e-commerce 

 

لمستهلكٌن ا بإقباللتً تحظى ات الخدما كثرأمن  اإلنترنتعبر  لكترونًإلا قٌلتسواصبح القد 

 أسعار نخفاضإووتنوع  اإلنترنتشبكة  إلىلوصول اضٌة بسبب سهولة المالقلٌلة ات السنوا فً ؼضون

ب الكتامن  الثانًلفصل افً  لبالطازٌزي ع انتناولو .لمختلفةات الشركا التً تطرحهات الخدمالسلع وا

 .لتقلٌديالتسوٌق الفرق بٌنه وبٌن او قهوطر لكترونًإلالتسوٌق ا

ت المستهلك عبر قنوا إلىلمنتج اللسلع من  نسٌابإفً تحقٌق  لكترونًإلالتسوٌق ات امتتمثل خد

مٌة النالدول اع وفً القطا افً هذ متزاٌدلالنمو السر فً المستهلك, وات اجاح إشباعٌحقق  ابملتسوٌق ا

نجد  األمٌركٌةلمتحدة ات اٌلوالاففً  ,لمتقدمةالدول الدخل فً كثٌر من ادر امن مص األكبرلجزء اٌمثل 

تج النا% من 70تمثل  ابؾ كمالوظالً اجمإ% من 77 إلىصل تلتسوٌقٌة ات الخدمال ابؾ فً مجالوظا

لسبب ٌعود ا العربٌة, ولعل هذا البلدانلمحلً فً بعض الدخل ا% من 52بة ابلؽت قر فً حٌن ,لقومًا

 ت.الخدماسوق  إلىهه اتجإلمستهلك واع دخل ارتفإ إلى

 

 Marketing Environmentلزعْٗك اث٘ئخ  1-1-3

ت الشركاتقوم  الذ ,احد م إلىلتجربة اس والقٌاهً بٌبة تعتمد على  لكترونًإلالتسوٌق ابٌبة  إن

 .اهواعنبؤلتسوٌق ابٌبة  (2-3)لشكل اوٌوضح  ,لزبونا تاجاحل اوفق اوتعدل عروضه ابٌبتهقبة ابمر

 :لتسوٌقٌة هًالخدمة ات اشرك فًلتً تإثر التسوٌق ابٌبة  أنواعو

  ت الخدماتطوٌر  نأل ,دياقتصالالنمو اوثٌق بمعدل  بنحو  ت ٌتصل الخدماتطوٌر  إن :ديةاقتصابيئة

على  داعتمإلاكً وذلك بستهبلالاق افنإلاسة اتقوم بدر اكم دياقتصالالنمو اوثٌق بمعدل  بنحو  ٌتصل 

 ,بدةالسا ةدٌاقتصالالة الحاحة للفرد والمتالٌة المارد المواة للفرد على كل من حجم الشرابٌلقوة ا

 حة للفرد.المتالٌة المارد الموادر اهم مصألثروة او االبتمانح والمتالشخصً الدخل ا دّ عوٌُ 

 األفرادسلوك  فًلتً تإثر ات التشرٌعالنظم واعد والقوامجموعة  اوٌقصد به سية:ابيئة سي 

تكوٌن  فً ابدة فً دولة مالساة ٌالقانونسٌة والسٌالبٌبة اتإثر ت فً مجتمع معٌن, والمنظماو

 .افسة بٌنهالمناطبٌعة  عن فضبل وإدارتها ات وتنظٌمهالشركا

  فٌة ات ثقامن بٌب المنشآتو األفرادعل بٌن التفا أعمالرسة اتتطلب مم فية:اعية وثقاجتمابيئة

شًء  أيتعنً  قد ال فً حٌن هم,بعض لدى أهمٌةت المعتقدات وادالعاقد تمثل بعض نة, وٌامتب

ت اهاتجإلالجوهرٌة فً ات افختبلالالعدٌد من ا كلاهنخرى أرة اخر, وبعبآلابعضهم   إلىلنسبة اب

لضرورة اٌإدي ب ات, مماعالجماو األفرادبٌن فع وؼٌر ذلك كثٌر الدوات والمعتقدات وادالعالقٌم واو

بوصؾ  ات معهمبلالدخول فً معاقبل  فٌةالثقاللبٌبة  لممٌزةاب  الخصاسة المسوق بدرام اقٌ  إلى

لتكون نسٌج  ابٌنه ام عل فًاوتتف اتهاخل مكوناتتد حٌث رة عن سلوك مكتسب,افة هً عبالثقا

فً  اسٌم والة عٌاجتمإلات التؽٌرابعة ابمت اضأٌٌرتبط  فٌةالثقاللبٌبة  لتحلٌلا إنحظ وٌبل. ملامتك

 .لتلوثا من لٌةابٌبة خ ة فًالحٌا لحقا أي ,لبٌبةا ظ علىالحفال امجلمستهلك وا حماٌةل امج

  ارهٌرهم وؼاعمتوزٌعهم وأفتهم واوكث كانلسالموجودة كحجم اٌة كانلسالحركة ا :إحصائيةبيئة 

 اتهاتؤثٌرلمحتملة وات التؽٌراو اإلحصابٌةت لتحوالاودراسة  ات معرفتهالمإسساٌتطلب من 

لتً ات المنتجاتجهٌز نوعٌة لتوزٌع والٌب اسؤمل كاطرٌقة للتع كانلسالكل فبة من  نأل ,لمحتملةا

 .فةالثقات اومستوٌ ,لجنساو, ٌةكانلسا فةالكثاو لسن,امل العواومن هذه  ,اٌستهلكونه

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 جدٌدة فً  طرقوتسمح ب ,للمستهلكٌنت جدٌدة ابعرض خدم لتقنًالتطور التً تسمح باو :يةنبيئة تق

 .ةلكترونٌاإلرؾ المصا

 
 بِأًْاػلزعْٗك ّاْٗػر ث٘ئخ  1-1لشتل ا

 

 marketing-e of advantage The لتزسًّٖإلا لزعْٗكا ئدافْ 1-1-1

 تهماجاح على تاعالجماو األفراد اطرٌقه عن ٌحصل وإدارٌة عٌةاجتما عملٌة لتسوٌقا -1

 بؾاوظ همأ ومن .اآلخرٌن مع لقٌمةا تاذ تالمنتجا دلاوتب وتقدٌم خلق طرٌق عن تهماورؼب

 لمستقبلٌة.او لقرٌبةا اهفاهدأ جمٌع تحقٌق اٌمكنه طرٌقه وعن ,قطبلإلا على لمإسسةا

 ِعدة تقدٌم وٌمكنه لمالعا فً تاللمعلوم مصدر كبرأ وهو لمٌة,العا تالشبكا كبرأ اإلنترنت دٌع  -2

 ت.اخدم

 طرٌق عن وذلك رٌةالتجا اتهمبلامع فً تنوعةلما اإلنترنت تاخدم من دةاستفإلا للمإسسة ٌمكن  -3

 .لكترونًإلا لتسوٌقا

 وجد هنأل ,معٌن ا  حد عند تهاٌكانمإو قهافآ تتوقؾ ال بمةاق حقٌقة لكترونًإلا لتسوٌقا أصبح  -4

 لٌبقى.

 منخفضة ستكون لٌؾالتكا نأل ,تالمإسسا فً تالمبٌعا دةازٌ على لكترونًإلا لتسوٌقا عداٌس  -5

 لتقلٌدي.ا لتسوٌقا عن ام ا  نوع

 

  Elements of e-marketingٖلتزسًّإلالزعْٗك اطس بػٌ 1-1-1

 هً: ,أساسٌةصر اثة عنعلى ثبل لكترونًإلالتسوٌق امشروع  ٌتركز

 .إلٌهالسوق ا جةاحعند  اثم بٌعه التً نقوم بتسوٌقهالسلعة ا  -1

 بن.الزباكبر عدد ممكن من ألحصول على ا طرقلخدمة واتسوٌق هذه  تالٌآ  -2

 .التوسع فٌهاو اتطوٌره ٌةكانإملسلعة والذي تحققه هذه اح النجافظة على المحاكٌفٌة   -3

خذ إمل تاك عولا, هنلكترونًإلالتسوٌق افً مشروع ٌعتمد  أساسٌةصر اتقدم من عن اعم وفضبل  

صر اعنمل تعد العوافً( وهذه الكال الماس أتوفٌر رو طاسب للنشالمنا كانالم راختٌإمثل ) نبالحساب
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لُمتلقً ا إلىلوصول اعملٌة  إن اكم احد م إلىة إلكترونٌخدمة  أومنتج  يلتسوٌق ألاح فً اللنج أساسٌة

 لٌه.إلمسوق اق ولمسو  ا التً ٌلتقً فٌهاجهة الواة لتصبح إلكترونٌبط اوس عن طرٌقتتم 

 Marketing strategy لتسويقا ستراتيجية4-3-3 

 

 ,لتسوٌقٌةافسٌة للمنظمة التنالمٌزة اد اسنإدعم و إلىملة تقود المتكا لاعفألاوهً سلسلة من 

 :لتسوٌق ما ٌؤتًا استراتٌجٌةوتشتمل 

 لُمنتج.ا  -1

 لبٌع.التوزٌع وا  -2

 .الدعاٌةو لتروٌجا  -3

 لتسعٌر.ا  -4

 

 Advertising & media services واإلعالم الدعايةت اخدم 1-4

 

  Advertisingالدػبٗخ 1-4-3

وتعرؾ بؤنها نوع معٌن من الرسابل التً تخدم ؼرضا  معٌنا  للتؤثٌر فً آراء وأفكار الجمهور, 

ن أجل صرفه وقد تكون أفكارا  سٌاسٌة أو إقتصادٌة أو تجارٌة أو دٌنٌة لجعله ٌإمن بفكرة معٌنة, أو م

 ( إنموذجا  للدعاٌة.3-3ضح الشكل )عن فكرة ٌإمن بها بوساطة وسابل النشر المختلفة وٌو

 
 للدػبٗخ أًوْذج 1-1لشتل ا

 Types of advertising الدػبٗخ أًْاع 1-4-1

 تكشؾ  وال األحداثبعض  ابق وتفبرك فٌهالحقابعض  إلىلتً تستند اوهً الدعاٌة : دٌةالرما الدعاٌة

 (.لسرٌةا تاعإلذاا)مثل  ؾاهدألاو هاتجإلا حٌثلمعلومة من اعن مصدر 

 بق وتكشؾ الحقا عرضوتعتمد على  ,طؾالعوالعمل واطب اتخوهً الدعاٌة التً : ءالبٌضا الدعاٌة

 مة.العات اقلعبلارجل  اٌوظفه, وواألهداؾ, هاتجالاو ,لمصدرا

 لروح ابهدؾ زعزعة  اله ا  حسبل واألكاذٌب اإلشاعاتلتً تتخذ من ا الدعاٌة وهً ء:السودا الدعاٌة

 األسلوب اهذد اعتمإوٌكثر  األفرادرك بٌن المعا أولدول ارك افً مع تكانء المعنوٌة للخصم سوا

 لدول.ابٌن  واألزماتلحروب ات اقأو الدعاٌةفً 

 

  Mediaمػاإلا 1-4-1

 نحو  لجمهور باة التً تمس حٌا األحداثت والمجرٌاعن  واألفكاربق الحقاوت المعلومانشر  هو

 ساسٌةاأل اإلعبلمبل ا, ومن وساتهابع تطوراوٌت التً تجعله ٌهتم بهالدرجة اوبشر امبؼٌر  أوشر امب

http://www.hayah.cc/forum/t128522.html
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عن  أنموذج (4-3لشكل )اٌوضح ت والندواو ,تاضرالمحاو ,زالتلفاو ,السٌنماو ,عةإلذااو ,فةالصحا

 .اإلعبلم

زٌر الخنا افلونزإنمن فٌروس  الوقاٌةجل الصحة من ارة اوز امت بهالتً قات لحمبلا: اإلعبلم عن لامث

 .لاطفألامن شلل  الوقاٌةت وحمبل

 
 لألػام أًوْذجْٗػر  4-1لشتل ا

 

 Electronic Media لتزسًّٖإلا مػاإلا 1-4-4

لم العا التً شهدها تاإلتصاالوت المعلوما تكنولوجٌات ثورة ازاجإنهم أضً اترفالاء الفضاإن 

لوصول او نتشاراإلتتمٌز بسرعة  إعبلمٌةهرة اظ دّ علمسموع ٌُ المربً والمقروء وا لكترونًإلا واإلعبلم

لحصول ات والمعلومافذة مهمة لنشر ان مثلت ٌاقل كلفة وبأقصر وقت وؤلجمهور باعدد من كبر أ إلى

 فضبل   اإلنترنتجٌل  أولشبكً الجٌل التقلٌدي وٌدعى ا اإلعبلمعل مع ا, فقد ظهر جٌل لم ٌعد ٌتفاعلٌه

لفرد مإسسة اجعل من  حٌث( Twitter ,Facebook ,Instagram) عًاجتمإلاصل التوات اعن شبك

 .نآلا تداوال   كثرألا عًاجتمالاصل التوات اهو توضٌح لشبك (5-3) لشكلا, وةمٌعبلإ

فة وٌطلق الثقالفكر وا قضاٌا بهاحتوإلصرة وذلك المعاة الحٌامحور  لكترونًإلا اإلعبلمٌعد  اكم

 اإلعبلمبل ابعٌن له فً ظل دمج بٌن وسالمتاعدد  وتزاٌد ,(المٌدٌافة ا)ثق أو( تكنولوجٌالافة اعلٌه )ثق

جدٌدا   ا  قعاٌفرض و اإلعبلم اصبح هذألخلوي وا الموباٌلعبر  امكن بثها ةتلفزملات القنواف ,اإلتصالو

 بآنه لكترونًإلا اإلعبلمٌمكن تعرٌؾ  الذ ,لفنًاسً والسٌالفكري وافً والثقا اإلعبلمًلصعٌد اعلى 

 أو ا  لٌآً معبلإلا اإلتصالبل اة وتطوٌر محتوى وسؤلتً تتٌح نشالجدٌدة ا ٌةمعبلإلاج اذلنمات والخدما)

 تكنولوجٌا دماجإنتجة عن النالحدٌثة ا ةلكترونٌاإل تالتقنٌا عتمادإب اإلعبلمٌةلعملٌة اً فً شبه آل

 اإلشاراتوٌشمل  ,لمضموناولشكل افً  اتهاكانبإمؼنٌة  إعبلمٌةفذ ات كنوالمعلوماو تاإلتصاال

 لئلعبلم أنموذج( 6-3لشكل )اوٌوضح  ,(إعبلمٌةد المكونة لموا لصور واألصواتات والمعلوماو

 . لكترونًإلا

 حٌثم العال المجافً  اإلعبلمبل الكبٌر لوسالدور اس ابر مان هجٌور األلمانًلفٌلسوؾ اكد أو

 أيلرالتعبٌر عن افً  لؤلفرادلفرصة افهً تتٌح  ,( بدور مزدوجةمات عالا)كمج اإلعبلمبل اتقوم وس

 عةإلذااو لتلفزة(التقلٌدٌة )ابل الوسادور  إنو ,طنٌناللمو اتهالسلطة وتوجها أيتنقل ر ار لكنهالحواو

ل الجدا أوً معبلإلاقع للنقد اكو اجع وذلك حول قدرتهالترا  إلى افً طرٌقه أخذتت لمجبلالصحؾ واو

 .ا  تؤثٌر كثرالٌوم ا لكترونًإلا معبلإلابل اوس أصبحت حٌثلمنطقً, ا
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  social mediaعياجتمالاصل التوات اشبك 5-1لشكل ا

 

 

 اإللتزسًّٖ االػام 6-3الشتل 
 -Media  Forms of E   لكترونيإلا معالإلال اشكأ 3-4-5

 معبلالابل المخصصة لوسارٌة اخبإلالخدمة ا هً لكترونًإلا معبلإلال اشكأبرز أمن  إن

ت المستجدار واخبالامطبوعة ومربٌة ومسموعة, وتتم تؽطٌة  ةلكترونٌاإل اوعهنأبشتى  لكترونًإلا

 :ابل منهالوساعبر بعض  لمٌةالعالعربٌة واحتٌن الساة على لتقنٌا

 .ةلكترونٌاإلت التطبٌقامج والبرا - أ

 لمتخصصة.ات اسالدرارٌر والتقا - ب

 .ةلكترونٌاإلسٌب الحوار عبر اخبالا - ت

 لذكٌة.اتؾ الهوالمحمولة واسٌب الحوا - ث

 لضوبٌة.ات اسحالمات وابعالطا - ج

 ت.المعلوما تقنٌةت واإلتصاالل اصة فً مجصختلمالمٌة العالمحلٌة وا تالٌالفعاو األحداث - ح

 .ةلكترونٌاإلت لمجبلالصحؾ واو ٌةمعبلالالمفكرة ا - خ

 .اتهاموضوع بشتىبٌة الفضات اللقنو ٌةمعبلالات الخدما - د

لتً تستثمر فً توجٌه ات الموضوعالتربوٌة فً المإسسة افً  ٌةمعبلالات المإسسال اشكاتنوع  - ذ

 لنفع.المجتمع باٌعود على  اب نحو مالشبا
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 -Media  Characteristics of Eلتزسًّٖإلا مػاإلائض بخظ 1-4-6

 هً:  األخرى اإلعبلم أنواع منب  تمٌزه ابخص لكترونًإلا اإلعبلمٌتمتع 

 وقت. أيفً  لكترونًإلاٌرٌد على موقعه  اطن نشر مالمواٌستطٌع  حٌث :فراتولاصية اخ -1

قع امو إنشاء عن طرٌقلعمل از اجإنلمحتوى, وٌتم الشمول فً التنوع وا أي لشمولية:اصية اخ -2

 ة. إلكترونٌت ت وصحؾ ومجبلاومدون

سوب من الحات ادت قدرازدا اوكلم اإلنترنتبلمعرفة ادنى من ألالحد ا تجاوز أي لمرونة:اصية اخ -3

 ت. المعلومادر امص إلىلوصول اشر فً الناقدرة  عن طرٌقلمرونة اصٌة اتبرز خ تقنٌةلاحٌة ان

 لحكومٌة.ات المإسساعن  لٌةستقبلالابتتسم  معبلإلانسبة كبٌرة من  أي :حيةافتنإلاصية اخ -4

بة الرقاة وٌالقانونلدولٌة والمحلٌة واجز الحوالحرٌة وتخطً ا وهً :بةالرقامن  االنسيابيةصية اخ -5

 .األخرى اإلعبلمبل المفروضة على وسا

عل التفاعن طرٌق توفٌر فر   اآلخر أيلراو أيلرام احترا حٌث :فيةالثقالتعددية اصية اخ -6

 لجمهور. اصل مع التوالمستمرة وات خبلالمداو

ه أٌلتعبٌر عن رالجمهور من اتمكن  أداة ابوصفه اإلعبلمٌةلة الرسامع مستقبل  :صليةالتواصية اخ -7

 دؾ. الهار الحوات وتنمٌة التعلٌقادل اتب حٌثلمقدمة من اد الموا نؤبش

لمعلوم ا داقتصالافً تٌسٌر  ساسٌةاأل األداة بؤنها, اعنه ءاستؽنالاٌمكن  ال :لسريعالتطور اصية اخ -8

ت اسالدراو اإلحصابٌاتفعرض  ,ساسٌةاألوسٌلته  ٌُعد  لذي ا اإلنترنتلحكومٌة بفضل ا دارةواإل

 صل.المتوالسرٌع والنشر اد ٌتزا إلىلمٌة تشٌر العا

لتعلٌم ال المجتمع فً مجاد افربٌن أ ةلكترونٌاإلفة الثقافً نشر  اإلسهام :فيالثقاء البناصية اخ -9

 األعمالتروٌج  , وهً عملٌةةلكترونٌاإلرة التجا أو لكترونًإلالتسوٌق ا توظٌؾدة اوزٌ لكترونًإلا

 لنشر. ار اسعأكلفة  نخفاضوإلبٌع او

لنشر ا أجهزة نتشارإد بع اسٌم بن والازبلابرة المستقبل وتوسٌع دام عبلإ أي لمستقبلية:اصية اخ -10

 لحدٌثة. ا اإلتصالبل اووس لكترونًإلا

 ةلن  وسهولالحدث وحفظ نسخة من اقشة الجمهور ومنا ستجابةإسرعة  :عليةالتفاصية اخ -11

 لٌه. إلرجوع ا

 اإلعبلمًلمحتوى اف ,بتةاعٌد ثادون مومن  اإلعبلمٌةد المواو األخبارتجدٌد  أي :لتحديثاصية اخ -12

 ,تالمعلوماو لمصورةاطع المقالصورة وا توظٌؾعل والتفالقدرة على السبق واٌتمتع ب لكترونًإلا

 . لكترونًإلا اإلعبلمب  ا( خص7-3لشكل )اضح لخ, وٌوات...لتحلٌبلاو ,ساسٌةاألت الخلفٌاو

 

 لتزسًّٖإلا األػامئض بخظ 7-1لشتل ا
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 لتزسًّٖإلا مػاإلاخَ رطْز الزٖ رْاد بمجلؼا 1-4-7

 ت هً:العقبابرز هذه أومن 

 لمضمون.الحجم واو لتقنًالتطور ا حٌثمن  ةلكترونٌاإل اإلعبلمٌةقع الموالشدٌدة بٌن افسة المنا -1

لتحقٌق  اتعبلنإلاتركز على  ةلكترونٌاإلقع المواؼلب الً, فالمالتموٌل الحصول على ات اصعوب  -2

 .لكترونًإلا اإلعبلملثقة فً ابعدم  ةلكترونٌاإلقع المواعن شعور بعض  بح فضبللرا

د اله لعرض موستؽبلإو معبلإلاتطوٌر  فًثر أ الدول مماة فً بعض لتقنٌا توفر اإلمكاناتعدم   -3

 ون.نالفة للقامشوهة ومخ

لجٌل ا إنشاءة وتدخل فً عٌاجتمإلاو األسرٌةة الحٌافً  ا  ثر سلبأبفة الزات التروٌج للمعلوماسهولة   -4

 .تنوعةلما ةلكترونٌاإلفة الثقاعن طرٌق نشر لجدٌد ا

لمإسسة البشرٌة فً ارد المواق  فً عدد التناعملت على  لكترونًإلا اإلعبلمقلة عدد جمهور   -5

 لعمل.افر   توفرلة وعدم البطادت نسبة از امم اإلعبلمٌة

بعض  التً تحوٌهات المعلوماو بٌاناتلالعدٌد من اقٌة التحقق من صحة ومصدالوثوق واصعوبة   -6

 فٌة للمتلقً.الثقات القدراتعزٌز  إلىجة الحاقع فً ظل الموا

 ت.افٌة للمجتمعالثقاة وعٌاجتمالالدٌنٌة والقٌم اس بالمساعدم  نالضرورٌة لضمابط الضواضعؾ   -7

 .المتلقً لهاد استعدإوبٌن  ٌةمعبلإلابل الرسازن بٌن حجم ونوعٌة التواعدم   -8

 ب.ارهإلالتطرؾ والعنؾ والسٌطرة على نشر ابط اضعؾ ضو  -9

 .لحدٌثةا تالتقنٌاسطة ابو ةلكترونٌاإلبم الجرا ارتكاب  -10

له ستؽبلإو اإلعبلم تقنٌة توظٌؾفً  اإلساءة إلى أدى ابة مماللرق لكترونًإلا اإلعبلمعدم خضوع   -11

 .لقوانٌنلفة لاومخ ةد مشوهالعرض مو

 

 لكترونيإلا اإلعالمت اسم 1-4-8

 لمجتمع.اكبر شرٌحة فً أ إلى ات ووصولهالمعلوما نتشارإسرعة   -1

 لتقلٌدٌة.ا اإلعبلمٌةبل الوسافس اجعله ٌن ال ممالمالوقت والجهد واتوفٌر   -2

 فً كل وقت. إعبلمٌة رشفهأوفٌر ت  -3

 وشروط عملهم.  ٌاتهمكانوإم باإلعبلمٌٌنٌتعلق  اقع مهنً جدٌد فً ماوفرض   -4

 

 banking services-E خلتزسًّ٘اإللوظسف٘خ اد بلخدها 5 -1

  

م القٌالمصرفٌة بطرٌقة مبتكرة عن طرٌق ات الخدماتقدٌم  ةلكترونٌاإللمصرفٌة ات الخدماتعنً و 

 .فذ معٌنةاعبر من اإلتصال رٌؾامص الشبكة كوسٌلة تحددهامع  إلكترونًل اتصاب

 

 Automated Teller Machine ليآلاف الصرا 1-5-3

لٌة المات المإسساء من للعمبل توفرلتً اسلكٌة لبلالسلكٌة وات اإلتصاالسوب والحاز اوهو جه

 مكان أووجود موظؾ  إلىجة الحادون  من مةالعاكن ماألالٌة فً المات مبلالمعا على لحصولا

 أوطٌسً المؽنالشرٌط استٌك مع لببلالً من آلاؾ الصراقة ال بطادخإلزبون باٌقوم  حٌث .مصرؾل

ت المعلوما, وبعض اقة فرٌدة من نوعهالتً تحتوي على رقم بطاقة, الرقات استٌكٌة ذلببلاقة البطا

فً  فمثبل  , لشخصً(التعرٌؾ الهوٌة )رقم اورقم  ,من للعمٌل للدخولألا وتوفر ,نتهاءارٌخ امثل ت األمنٌة

 لـ اراـــختصا ATM لةالاعلى  وٌندوز ٌطلقم الى نظع اآللًؾ الصرا ٌعمللدول ابعض 
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Automated Teller Machine إلىلوصول اء ٌمكن للعمبلولً, آلاؾ الصراجهزة أ داعتمابو 

عن  ت فضبل  ابالحسارصدة أ( وفح  االبتمانقة ابط أولنقود )اجل سحب ألمصرفٌة من اتهم اباحس

 .االبتمان أي المدفوعة مسبقالمحمول الخلوي اتؾ الهات اقابطء اشر

ت اتؽٌٌر حدوث إلىدت أصر اعل عدة عناة نتٌجة تفلكترونٌإل لصٌرفةاظهور  تءاوج

ت اتقدٌم خدم إلىلذي ٌتطلع الً والمالمصرفً واع القطافً  تاإلتصاالوت المعلوماجوهرٌة فً طبٌعة 

 .ةلكترونٌاإلرة التجا تعتمدلتً ا ةلكترونٌاإلت المعلوماتجته نأ اعلى م عتمادا  إلٌة متطورة ومتنوعة ام

مصرؾ لات ادون تقدٌم خدممن لٌؾ التكالة خفض وامح ةلكترونٌاإللصٌرفة ا ؾاهدأبرز ا إن

 فً لمفضلةالخدمة التشؽٌلٌة واءة الكفامع رفع مستوى  كانوقت وم أيء فً لعمبلا التً ٌإدٌها

طر امصرفً مع وجود مخ آلًق اخترا ٌةكانإم ابرز عٌوبهأفسٌة ولعل ابتكلفة تن لمصرفٌةات المإسسا

ؾ الصرا التً ٌتمتع بهابؾ الوظا. ومن بٌن األلًؾ الصراز اجه (8-3)لشكل اٌوضح و .خرىأتشؽٌلٌة 

 لً: آلا

 ب.الحسالتعرؾ على رصٌد ا  -1

 نقدي. وإٌداعم بسحب القٌا  -2

 ت.ابالحسات نقدٌة بٌن تحوٌبل إجراء  -3

 .صكوكطلب دفتر   -4

 مس.الخالفصل التفصٌل فً الً بآلاؾ الصرالشرح لب الطاعزٌزي  سنتطرق. وبماقولاد اسد  -5

 

 ATMالظساف اٙلٖ  8-1الشتل 

 Electronic POS (Point Of Sale) خلتزسًّ٘إلالج٘غ اؽ بًم 1-5-1

وٌمكن للعمٌل  ,أنشطتهاو اهأنواع شتىلخدمٌة باو ةرٌالتجات المإسسات تنتشر لدى آلاوهً 

 ا  إلكترونٌبه احس منلخصم ا عن طرٌقت اء مدفوعادؤم باللقٌ ةت ذكٌاقابط أوستٌكٌة ت ببلاقابط لاعمستا

 لتفصٌل.اب لكترونًإلالدفع ابل اشرح وس  إلىمس الخالفصل افً  سنتطرقو ,(9-3)لشكل افً  اكم

 

 اٙد الدفغ اإللتزسًّٖ ثْاظطخ الجطبلخ 9-1الشتل 
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 Home Banking لوٌصل٘خالظ٘سفخ ا 1-5-1

لذي ٌتصل به المصرؾ اب اإلتصال عن طرٌقلشخصً للعمٌل اسب الحاعبر  العمل بهاٌتم 

مة للعمٌل فً التا لسرٌةامل التعا الصرؾ وٌضمن هذات ام عملٌاتمب عبر رقم سري وذلك إلوسالحا

من  خرآ كانم أي أولمنزل الشخصً من اب الحسامل مع التعاكٌفٌة  (10-3) ٌوضح ,لمصرفًامله اتع

 لمصرؾ.ا إلىب الذها إلىجة الحادون 

 
 الصيرفة المنزلية01-3الشكل 

 Mobile Banking لوسوْلخا لظ٘سفخا 1-5-4

  إلىلدخول اٌتٌح له  لذيا لسريالرقم للعمٌل ا خدامستإ عن طرٌقح ات مصرفٌة تتاوهً خدم

تعرؾ  الذي تصّرؾ فٌه, كمالمبلػ الخصم من رصٌده عند تنفٌذه لسحب ا, وأرصدتهبه لٌستعلم عن احس

 .(11-3)لشكلا الحظ, Mobile Bankingتفٌة الها لصٌرفةابمركز خدمة 

 
 لوسوْلخالظ٘سفخ ا 00-3لشتل ا

  لوظسف٘خائل بلسظاخدهخ  5-5-3

به التً تمت فً حسات الحركالٌوم تخبره عن ا نهاٌةللعمٌل  مصرفٌةلة ارس لمصرؾاٌرسل 

ت الحركالفورٌة فور حدوث ابل الرساترسل للعمٌل  أصبحتلخدمة حتى اوتطورت هذه  ,لٌومالذلك 

لدٌه فً  امم ةكبر قٌما صكسحب و, صكرفض و ة,لاوصول حووتب, امثل )وصول رو لمعٌنةا

 أخرىت اخدم ؤيب اضأٌبه تخبره الٌة على حسات ماحرك أيحدوث  دبل عنالرسا إرسالبه( وٌتم احس

 لقرض(.اعلى  لمصرؾافقة من المواوة, ٌالق كمباستحقاقرض  أو ةلاو كف ,قاستحقامثل )ودٌعة 
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 E-Health خلتزسًّ٘اإللظسخ ا 1-6

 

ٚطًّ٘  ٌىظ١َٔٚش ػٍٝ ططز١مخص وؼ١َس ِٓ أّ٘ٙخ اىحٍس حٌّؼٍِٛخص حٌطز١شِفَٙٛ حٌٜلش ح٠٦٘ظًّ 

حٌٔـً ٓظَؿخػٙخ, رخ٦ٟخفش اٌٝ ططز١ك خ ٚاػ١ٍّش ؿّغ حٌّؼٍِٛخص ٚطو٠ِٕٙخ ِٚؼخٌـظٙخ ٚحٌزلغ ػٕٙ

مً حٌطزٟ ح٦ٌىظَٟٚٔ حٌّٛكي حٌٌٞ ٠لظٛٞ ػٍٝ حٌّؼٍِٛخص ٚحٌز١خٔخص حٌطز١ش حٌوخٛش رخ٠ٌَّٞ ٚاطخكش ٔ

ٌىظ١َٔٚخً ػٓ ٠َ١ك ٗزىخص حٌز١خٔخص ر١ٓ حٌَّحفك حٌطز١ش حٌّوظٍفش. وٌٌه ٠ًّ٘ حٌّفَٙٛ ٌٖ٘ حٌّؼٍِٛخص ا

١ٍخص حٌـَحك١ش ٚحٌَػخ٠ش حٌٜل١ش ػٓ ٌىظ١َٔٚخً ٚاؿَحء حٌؼّحٌّؼٍِٛخص حٌطز١ش ر١ٓ حٌّوظ١ٜٓ ا ٚطزخىي َٔ٘

حٌظم١ٕخص ٚحٌظٟ طُ طٕف١ٌ٘خ فٟ  . ٚف١ّخ ٠ٍٟ رؼٞ ح٤ٍِٛ حٌٛحؿذ طٕف١ٌ٘خ ٌظط٠َٛ حٌٜلش ح٦ٌىظ١َٔٚشرؼي

 -:ّظميِش ٟ٘حٌ

ص ٚو١ف١ش ِؼخٌـظٙخ: ٠ظُ أ٘خء ح٦طٜخ٨ٌٍٚظٛػ١ش ر٠ّخٍ اىِخْ حٌظم١ٕش َِٚحوِ أ٘خء ِٛحلغ اٌىظ١َٔٚش   -1

ٓظويحَ حٌظم١ٕش ِّٙظٙخ حٌظٛػ١ش كٛي ٠ِخٍ ِٚٔخٚة اوِ فٟ ؿ١ّغ أٔلخء حٌؼخٌُ ٌٖ٘ حٌّٛحلغ ٚحٌَّح

وبىِخْ ح٦ٔظَٔض ٚأٌؼخد حٌف١ي٠ٛ ٚحٌيٍىٗش ٚحٌظليع ٌفظَحص ٠ٛ١ٍش ػٍٝ حٌٙخط  ص ٚاىِخٔٙخ, ح٦طٜخ٨ٚ

ح١ٌٍّٔش فٟ حٓظويحَ حٌظم١ٕش  حٌٕمخي ٚو١ف١ش ِؼخٌـظٙخ ٚحٌظوٍٚ ِٕٙخ ٚطىؼ١  حٌظٛػ١ش كٛي حٌؼخىحص

ص ٔظَحً ٤ٔٗ ظَٙص فٟ ح٢ٚٔش ح٤ه١َس حٌىؼ١َ ِٓ حٌّٔخٚة ٚح٤َٟحٍ ٚح٤َِحٝ ٔظ١ـش ٦طٜخ٨حٚ

ت وتقنٌة المعلومات على مستوى الفرد والمجتمع بشكل عام وعلى مستوى العبلقات اإلتصاالاىِخْ 

 االجتماعٌة أٌضا .

للمستشفٌات الطبٌة وربطها ٌة لكترونٌتم إنشاء مواقع إاإلنترنت: على  افتراضًإنشاء مستشفى  -2

دمات الطبٌة طباء والخالمعلومات الخاصة باأل جهزة والهواتؾ الذكٌة وٌتم من خبللها توفٌرباأل

ضافة إلى ربطها بمواقع التواصل المراجع بالمواعٌد وتؤجٌلها أو إلؽابها باإل خبارالمقدمة وإ

اإلضافة إلى تمكٌن المراجع من أن لكترونٌة للمراجعٌن, بٌد اإلاالجتماعً والسماح بعمل المواع

من األطباء  االستفادةٌختار الطبٌب المعالج من خبلل قاعدة البٌانات والمعلومات الموجودة, لضمان 

أصحاب التخصصات النادرة من أي مكان فً المدٌنة وفً أي وقت وتمكٌن المراجع من مراسلة 

عدة المعلومات, والتً ستكون مرتبطة طبٌبه فً أي مكان وفً أي وقت لتشخٌ  حالته من خبلل قا

 بهواتؾ المرضى الذكٌة لضمان التواصل المستمر بكل ٌسر وسهولة.

بطاقة رقمٌة لكل مواطن أو مراجع تحتوي على شرٌحة ذكٌة: حٌث تحتوي هذه الشرٌحة تارٌخ  -3

الصحٌة, كذلك ل الخاصة بحالته شعة والتحالٌاكله الصحٌة ونوع فصٌلة الدم واألالمواطن الطبً ومش

ضافة إلى تشخٌ  للمرٌض من قبل باإلستفادة منها فً حجز المواعٌد ومراجعات المرضى. اإل

تحتاج إلى كشؾ  الطبٌب عن بعد من خبلل التقنٌة عند تمرٌر البطاقة فهنالك بعض المراجعات ال

 لكترونً وفح  الحالةمعالج أن ٌدخل على ملؾ المرٌض اإلمباشر بل ٌستطٌع الطبٌب ال

 القرار بشؤنها وبذلك ٌتوفر الوقت والجهد على الطبٌب والمرٌض. تخاذوإوتشخٌصها مبدبٌا  

د لكل مواطن ومقٌم بحٌث لكترونً موحونً الموحد: ٌكون هنالك ملؾ طبً إلكترالطبً اإلالملؾ  -4

وٌمكن ألي جهة طبٌة أخذ نسخة من الملؾ الطبً لمتابعة سجل  السجل المرضً للمرٌضٌتم ربط 

 ٌض والعبلجات المقدمة فً الجهات الطبٌة األخرى.المر

الصدددٌدلٌة الذكٌدددة: وهدددً وضدددع موقدددع للصدددٌدلٌة ووضدددع أسدددماء األدوٌدددة الموجدددودة وربدددط الموقدددع  -5

كود علدددى الددددواء واء أو ٌدددتم شدددرابه فقدددط بمسدددح البددداربالكاشدددٌر بحٌدددث إنددده عنددددما ٌدددنق  أي د

 بالموقع اإللكترونً وٌحذؾ منه. فٌربط نفسه أوتوماتٌكٌا  
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 خلتزسًّ٘اإللظسخ ا31-1لشتل ا

 ةلكترونياإللصحة ا ستراتيجياتوصر اعن 1-6-3

  راستمرالافٌة ومضمونة الكاة لتقنٌالٌة والمارد المواتوفٌر. 

 رث.الكوا راثآ  من لخبلارئ, والطوات الابة فً حاستجوضع خطة لئل 

  ًةلكترونٌاإللصحة ات الخدم أساسٌة معاٌٌرتبن . 

 ؾ. اصنإلاة وواالمساصل على قدم التوات امقتضٌ توفر 

 ت.المستشفٌالٌة ووألالصحٌة ا الرعاٌةكز الرقمٌة فً كل من مرات المعداحة اتإ 

 ةلكترونٌاإللصحٌة ات الخدما دارةفز إلالحوالتدرٌب والتً تتمتع بالبشرٌة ارد المواحة اتإ. 

ت المعلوماكز احة لتعزٌز دور ربط مرالمتالربط ابل البرمجٌة ووسا تالتقنٌافضل أ توظٌؾتم  حٌث

  إلى لمختلفةالصحٌة ا الرعاٌةت الالصحٌة فً مجاكز المرات والمستشفٌابٌن  لكترونًإلالربط ا وٌهدؾ

ت التطبٌقابً لهذه انه زبونلمرٌض كاركة ابمش ماهتمإلالصحٌة مع ات الخدماب ءارتقالاو ءادألاتطوٌر 

 لصحة.ال الحدٌثة فً مجا تكنولوجٌةلاو ةلكترونٌاإل

لصحة ٌتٌح اجل أمن  تاإلتصاالوت, المعلوما تكنولوجٌا توظٌؾو ةلكترونٌاإللصحة امفهوم  إن

ت اٌكانمإلصحٌة وتحسٌن ات الخدماءة ادة كفازٌ عن طرٌقلصحٌة النظم اوتعزٌز فرصة لتطوٌر

 المسنٌن ممالعجز وابٌن بالمصلبٌة والناطق المناصة فً الصحٌة وبخا الرعاٌةت الحصول على خدما

 .اجٌتهازدوالفح  وار انتٌجة للحد من تكر الرعاٌةلٌؾ الكبٌر على تكاثر ألا اٌكون له

ت الجهاء ادأءة ومستوى ارفع كف عن طرٌقلنوعٌة الجودة ات الصحٌة ذات الخدماتوفٌر  إن

لطبٌة ات لوصول للسجبلاتٌسٌر وتسهٌل  عن طرٌق اجٌتهاتإندة الصحٌة, وكذلك زٌات المقدمة للخدما

 ت.الجهالصحٌة فً تلك ات المعلوما وأتمته

 

 ةلكترونياإللصحة ات امميز 1-6-1

 لصحٌة.ات الخدمالحدٌثة فً تطوٌر ا تقنٌةلامن  دةاستفالا  -1

 (EMR)ت ادمــــــللخ ةــــلموظفات اـــجهلالطبٌة لدى ات لسجبلا أتمتهت فً النفقاخفض   -2

Electro Medical Records. 

 . Health information system (HIS)ٌٜل١شحص خٌّؼٍِٛح أٔظّش ٗطّظأ١ٌ  خطم١ٍٚ طى  -3

ة ٌالقانونءلة المسات والمعلومالحصول على ات وسبل الخصوصٌاو لسرٌةاٌن تحكم ناوجود قو  -4

 لحدود.ات عبر المعلوما النتقال اوذلك نظر

لمرضى ٌعد من اصة بالخات المعلوماو بٌاناتلافظة على سرٌة المحالطبٌة وات اءاجرإلاتوثٌق   -5

 لصحً. ا لكترونًإلالمشروع ا ؾاهدأهم أ
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 ئي:الدوالتسويق ا 1-6-1

 امل منهاشتمل على عدة عوٌو ,ءالدواعة المحٌطة وصنالبٌبة اعلى  التسوٌق الدوابً عتمدٌ

 أولطبٌعة ابٌة تتعلق بوصؾ اة وفٌزٌقانونٌت اعن معوق فضبل    Market opportunity لسوقافر  

 لكترونًإلابً الدوالتسوٌق ا( 13-3لشكل )اوٌوضح  ,صةابٌة خالدوالتسوٌقٌة البٌبة او مة  اهرة عالظا

لمنتج عبر اء اوشر اإلنترنتعبر  األدوٌةصة ببٌع الخاقع الموا إلىلدخول المرٌض من لٌمكن  حٌث

 .لموقعا

 
 اإلًزسًذئٖ ػجس الدّالزعْٗك اْٗػر 31-1لشتل ا

 

 ظِنألاّل بلوا قاظْأد بخده 1-7

 

 تعريف أسواق المال 1-7-3

 األجنبٌةت لعمبلاوتشمل بورصة ل, المالطلب على العرض وامع فٌه قوى تجتوهو سوق 

Exchange of foreign currencies,  لٌة وهً المات المشتقات وبورصة السنداو سهمألاوبورصة

ٌٕمي, ح money market مثلفحسب, رٌة التجاق اروألامل بالتً تتعالسلع ادن والمعا قاسوأتختلؾ عن 

لنقدٌة السٌولة اد ٌعتمد جمع اقتصالال دور فً الما وألسواق .لمستنداو ,داعتمالاو ,لةالكمبٌاو لصك,او

 لمستثمرٌن.ار ارٌة لصؽاستثمات وتوفٌر فر  الشركالنمو 

 

 :ظِنألارؼسٗف  1-7-1

لشركة الملكٌة فً جزء من احق  الذي ٌشترٌهاتعطً للشخ   ,لٌةاق مارأورة عن اوهً عب

عن طرٌق مجلس  أمهمٌن المساعن طرٌق عضوٌته فً جمعٌة كانت ء اسو دارةاإلوٌخول له حق 

رة على قدر الخساوٌتحمل من  ,لشركةافً  إسهامهعلى قدر  األرباحمن  ا  ٌُمنح نصٌب ا, كمدارةاإل

 .احله أو نتهاءهاإكة عند لشراتج تصفٌة الحق فً نا, وله أسهمه

 

 ظِنألا أًْاع 1-7-1

فلكل سهم  ,لسهم نفسهاطبٌعة  بحسبلٌه وإلذي تنتمً اع القطاحسب ب مختلفةعدٌدة و األسهم إن

من  امعٌن اسب نوعاٌن سهمألاعن ؼٌره من  اختلفمئ تجعله واسن ومسامح رٌةاستثمالاحٌة النامن 

 :أنواعخمسة  إلى سهمألاسب ؼٌره, وتقسم اٌن لمهتمٌن والا
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 لٌةالعالقٌمة اة عن اٌء وهً كنالزرقالقطع ا أي Blue chips وتسمى: راستقرالاو نماألاسهم أ -1

فً  توفرت نألمرتبة ٌجب اهذه  إلىلمستثمرٌن وللوصول افً نظر  سهمألاهذه  التً تتمتع بها

 :اآلتٌةلشروط السهم ا

 لسوق.ات ات شركالشركة من كبرٌاتكون  نأ  - أ

 .ةدٌاقتصإلات التقلبار بؤثتت وال ا  لٌاتكون مستقرة م نأ  - ب

 لسنٌن.امنتظم على مر بنحو   امنه ا  ووزعت قسم ا  حاربأتكون قد حققت  نأ  - ت

 كٌدة وسدٌدة.أٌتم بخطى  اله ونموه ا  لشركة مخططاٌكون مستقبل  نأ  - ث

 نماألاسهم أبمة اق إلىرة  التً تضم تات هً الشركاولكن  ,بتة لم تتؽٌر منذ سنٌنالشروط ثاوهذه 

 .الشروط علٌها نطباقإحسب برة  تحذؾ اوت راستقرإلاو

لسوقً ا افسعره التً تدخل فٌها األموالخوؾ على رإوس  مستقرة فبل اهإن سهمألاومٌزة هذه 

بق, ولكن الساه اخرى لمستوأٌرتفع مرة  نخفضإ إذالٌة, وات عادرج إلىٌرتفع  وقد ال ببطءٌتحرك 

لذي ٌبحث عن افظ المحالمستثمر اسب المستثمر, لذلك فهو ٌناعلى  نتظامبإ أرباحاتدر سهمألاهذه 

 .له قبل كل شًءالم راستقرالاو نماألا

مة اع داقتصالابسرعة تفوق نمو  احهاربأو اتهات تنمو مبٌعاسهم شركأوهً  لكبير:النمو اسهم أ -2

لنمو ا كبرألا اوهمه الهافً مجبدة ات رالشركاوتكون هذه  إلٌهالتً تنتمً اعة الصناومعدل نمو 

من  الة لتموٌل توسعهواوذلك فً مح اتوزعه فبل افً عملٌة دفع نموه احهاربأفهً تستثمر كل 

 بنحو  لزمن امع  ٌرتفعانقد  اوسعره اولكن قٌمته ,ا  دران الإ ا  حاربأ توزع ال سهمألاخل, وهذه الدا

, وهذه األرباحته من توزٌع اف ام أضعاؾ أحٌانا  هم المسالقٌمة ٌعوض افً  دازدٌالا اوهذ ,كبٌر

ولكن  ,ابصعوده األسهم كثرأرتفعت سبقت إ إن, فاتهالتقلب وهً متطرفة فً تحركاكثٌرة  األسهم

ستبقى على درب  اهإنء الخبرا كثرألتً ٌتفق ات اعالصنا. ومن ا  شدٌد اهبوطه كانهبطت  حٌث

 لطبٌة.ا واألجهزةت, الكترونٌإلاعة اصنو, الحواسٌبعة اصن حقةالت الكبٌر لعدة سنوالنمو ا

 ا  منتظمة وتوزع قسم ا  حاربأدة اتحقق ع سهمألاهذه  إنلمرتفع(: الدخل اسهم اعية )الدفا سهمألا  -3

دة اع افٌهوبصورة منتظمة وٌرؼب  ا  مرتفع فهً تعطً دخبل   ,همٌنالمسا بٌن امنه ا  كبٌر

 .األجل ولمستثمرٌن طوٌلالخٌرٌة وات المإسسان وبعض وعدالمتقا

لتً ا األسهملعدٌد من اك لاهن ألن ,ا  عملٌة دقٌقة جد األسهمت اراختٌإ نأ إلى اإلشارةوتجدر 

لتً قد تإثر الٌة الحا اهتولتؽطٌة مشكبل اهمٌن نحوهالمساجذب  لتحاوللمعدل اتفوق  أرباحا  توزع 

 ,JNJَٚٗوش  ,MRK كشركة دوٌةألات اكشرك سهمألاهذه ل اومث ,لمستقبلٌةا أرباحهاعلى 

 . PFEَٚٗوش 

 ساسٌةاألت اعالصنال افً مج ات كبٌرة معظمهاسهم شركأهذه  :يةلدورات التقلباسهم ا -4

  إلى ا  سة جداوهً حس واإلسمنتلمنٌوم, ألاولصلب, او, نالطٌراوت, اٌوالكٌمٌاوت, ارالسٌاك

ل أووعند  ,أسهمهار اسعأوتهبط  اد ٌشح ربحهالكسام اؤٌف ,لسوقات اوتقلب ةدٌاقتصالات الدورا

لمتتبع المستثمر ا اوقد ٌجد فٌه ,لسهماٌقفز سعر  اومعه أرباحهالسوق تقفز ادرة تحسن فً اب

لعدٌد من ا إن إلى اإلشارةوتجدر  .تهاحسن توقٌت مشترٌأ حٌثللربح  ال  امج ةدٌاقتصإلات اللتقلب

ت تنتقل من تصنٌؾ الشركاو سهمألاف ,ت نمو كبٌراذ تكان نأت تنتقل لتصبح دورٌة بعد اعالصنا

 . الزمن ومع تطورهاخر مع آتصنٌؾ   إلى

وضعٌفة  ا  لحجم نسبٌات صؽٌرة اعن شرك األحٌانتصدر فً معظم  سهمألاوهذه  :ربةالمضاسهم ا -5

 أسهمهاع التً تباو ارتهالتً لم تثبت جدالجدٌدة ات الشركاب جمٌع البا اوٌدخل فً هذ ,ا  لٌام

 منخفضة. بؤسعار
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لتً اربة والمضاسهم أخلٌة من اد تجه مشكبلالتً توات الشركاسهم أ عد كانباإلموكذلك 

سهم ألتصنٌؾ ا إلىمنخفضة, وتنظم  ارهاسعأتكون  أوس فبلإ أودة تنظٌم اعتكون فً طور إ

 التً قد ٌكون سعرها سٌبالحوات ابعض شرك أو اهالتً لم تثبت جدوا نفسهالعلمٌة ا تافاكتشإلا

  .األسهم أنواع( 41-3لشكل )اٌوضح . وامرٌن علٌهالمؽاربٌن والمضال اقبإبسبب  ا  جد امضخم
 

 
 األظِن أًْاع 43-1لشتل ا

 ليةالما قاروألا أنواع 1-7-4

 إن األوراق المالٌة المتداولة فً أسواق رأس المال تشتمل على:

 :عندما تحتاج تمثل حقوق ملكٌة فً الشركات التً تقوم بطرحها فً السوق عند التؤسٌس أو  األسهم

 إلى تموٌل إضافً لتوسٌع أنشطتها اإلستثمارٌة.

 سنوات  5وهً دٌون تطرحها الشركات فً السوق المالٌة آلجال طوٌلة تترواح مابٌن  :تالسندا

 سنة. 30و

  ًإذونات الخزانة: وهً أدوات دٌن حكومٌة متداولة فً السوق النقدي تصدر بخصم إصدار, وه

 شهرا , الهدؾ منها تموٌل خزٌنة الدولة. 12-3آجالها مابٌن أدوات قصٌرة األجل تتراوح 

 ظِنألاّل بلوا قاظْأل بفٖ هد خلتزسًّ٘اإلد بلخدها 1-7-5

 عن طرٌقكبرى  مصانع أوت ات من شركاخدم أوء سلعة اهو شر :online shopping لتسوقا  -1

 رٌة.اقع تجامو عن طرٌق أو ,www.Amazon.com: مثل اإلنترنتت على الشركا هقع هذامو

ُ ؿ١ّغ خـأطُٙ ٚخرخكٔ رؤىحءء ٌؼ٩ّحَ خػٍٝ ل١ خ٠مَٛ ِفِٙٛٙ :online bank ةلكترونٌاإل رؾالمصا  -2

تهتم بتقدٌم  وال ةلكترونٌاإل رؾالمصاموقع  اإلنترنت سطةاووقت ب أيفً  لمصرفٌةا أعمالهم

 عن ذلك تتٌح فضبل  و ,ملةالشا رٌةاستشالاو واإلدارٌةرٌة التجات الخدماحسب بل فلٌة المات الخدما

 إصدارمثل موقع  لمصرؾات اقع مكملة لخدمامو أوخرى أ  قع امو إلىت قع وصبلالمواهذه 

  www.kfh.com.لغحٌّٛحِٓ ٌٖ٘  ,ٍخٌؼمحص ٚحٌٕٔيحٚ ٤ُٙٓح طيحٚيلغ حِٛ أ١ٚش, ح٨ثظّخٔص خلخٌزطح

 توجد حٌث اإلنترنتعبر  سهمألاء وبٌع اشر ابعاصبح شأ :online stock trade ٤ُٙٓحء حَٗ  -3

 اهعن طرٌق سهمألاء وبٌع المستثمر شراصة ٌستطٌع ابفتح محفظة خ بناللزبصة تسمح اقع خامو

ومن  ,لمستثمرٌناء من الشرالبٌع واقع من تحصٌل عمولة المواهذه  اهٌلتً تجنابدة الفاعن  فضبل

 ي.خٌّحق حٍأٚ قحٓٛأًِ ِغ خٌظؼخر ٌّؼ١ٕشحٚ  www.al-Awsat.comلغحٌّٛح هذه

 أٌٍٚٔغ حر١غ  أٚء حثؼش ٌّٓ ٠َغذ فٟ َٗخ١ٍٓٚش ٗ ِّح٠يحصٌح طؼي   :online auctions ِّح٠يحصٌح  -4

  www.eBay.comِؼً  ,ح٦ٔظَٔض ػٍٝ ٗزىشٌّوظٍفش ح ِّح٠يحصٌحلغ حِٛ ػٓ ٠َ١كص ٌٍغ١َ خٌويِح

 رً ٍَٓٛ ٌٍّٛلغ.خثغ ػَٝ ٍٓؼش ِمخٌزح ىخْٚربِ

http://www.amazon.com/
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بل اللدفع مق مختلفة طرقو أسالٌب داعتمإلمستهلكٌن ا كانبإمonline payment:  لدفعا أسالٌب  -5

لتقلٌدٌة اللنقود  لكترونًإلافا المكافهً  ,ةلكترونٌاإل رةالتجاقع امن مو ات ٌحصلون علٌهاخدم

 بع.البالمشتري واة بٌن تداوللما

 .لالما أسواقل افً مج ةلكترونٌاإلت الخدما( 15-3لشكل )ا وٌوضح

 لفندقيةات الخدماولسفر احة والسيا 3-8

 

من  ةلكترونٌاإلحٌة السٌات الخدمافً تطبٌق  ا  مهم ا  ت دوراإلتصاالت والمعلوما تكنولوجٌا تإدي

 صة.الخات التطبٌقالنظم واتفعٌل  حٌث

وعلى  ةدٌاقتصالات اعالقطاح فً النجات امن مقوم ةلكترونٌاإلت الخدماء بلعمبلاصبح تزوٌد أو

لحدٌثة بتخفٌض ات التطبٌقاو ةلكترونٌاإلت الخدماتقوم  حٌثحة, السٌالسفر وات اع شركاقط اسهأر

فس تهتم التنالتروٌجٌة فً سوق شدٌدة ات الممٌزاحدى إتعد  اكم ,لزمنًامل العار اختصإلٌؾ والتكا

 فة.المقدمة كاحٌة السٌات الخدماو لكترونًإلالتسوٌق السفر واحة والسٌاعة ابتحدٌث صن

حٌة من السٌات اللخدم ةلكترونٌاإلرة التجامن حجم  األكبرلقسم ا ةلكترونٌاإلحة السٌا وتمثل

حٌة السٌالمنظومة امتمٌز ٌسهم فً تطوٌر  أداءلتحقٌق  لكترونًإلالتسوٌق ا ستراتٌجٌاتلعمل على ا حٌث

خ المنالبٌبة وا توفرحٌة فً ظل السٌات اراستثمالابحٌن والساب استقطالمً فً العاحً السٌافس التنالدعم 

 حة.السٌالسفر واع اعمة لقطالدات اعالصناري واستثمالا

 .امل عدة منهاعو إلىعود تلمً العاحً السٌالطلب ادة فً الزٌاولعل 

 بحٌن.المصدرة للسالدول العدٌد من الدخل فً ادة ازٌ - أ

بحٌن على الساحٌة لتحفٌز السٌا اتهالطبٌعٌة وخدما اتهالتروٌج لمقوماحٌة بالسٌالدول ام معظم اهتما - ب

 حٌة.ابل جذب سٌامن وس افٌه الم ارتهازٌ

 لجوي.البحري والبري والنقل ابط اصل فً وسالحا لتقنًالتطور ا - ت

عن لجوء  فضبل دياقتصالا نالطٌرالتً تعتمد على الجوٌة ات لرحبلاتج عن النا أسعار انخفاض - ث

لفندقٌة ات الخدماو واإلٌواءلنقل الذي ٌجمع بٌن الخدمة ا أسلوب إلىحٌة السٌات المإسساعدد من 

 ت.ارالزٌاوتنظٌم 

 

 ؟ةلكترونياإلحة السياهي  ام1-8-3

ز وتروٌج اجإنؽرض ل اإلتصالت والمعلوما تكنولوجٌا اهتوفرلتً ات الخدما بؤنهاتعرؾ 

رة التجاسس أدئ واعلى مب داعتمإلالمؽلقة بالمفتوحة وات الشبكا شتىلفندقٌة عبر احٌة والسٌات الخدما

 ةلكترونٌاإلجهزة لؤل اتهالاعمستإت دتعد حٌثبعد من ذلك أ إلى اقع مفهومهالوا, بل تتعدى فً ةلكترونٌاإل

 
 لالما أسواقل افي مج ةلكترونياإلت الخدمايوضح 35-1لشكل ا
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لمحمولة الة الجوالمتنقلة احة السٌاتشمل  اكم ,ةلكترونٌاإلت المفكرالمحمولة, واتؾ الهوالة كالجوا

 . اوؼٌره

ت ات وهٌباحً من مإسسالسٌاع القطاء ات من جمٌع شركالمعلومات واإلتصاال تكنولوجٌا إن

لدى  تكنولوجٌةلالمعرفة امن  ا  قدر احٌة تتطلب عملٌة تشؽٌلهات سٌانامة كٌاقإد, وقد تستؽل فً افرأو

 .متقدمة تاتقنٌعلى  ارتهادإو اوتشؽٌله اهبالتً تعتمد فً بنالذكٌة ادق الفنامثل  ادهارو

 

 ةلكترونياإلحة السياحل تطور امر 1-8-1

 :أهمها ,أساسٌةحل ابمر ةلكترونٌاإلحة السٌالقد مرت 

 ,كنماألاتحدٌد و رٌر,التقاوبط, الخراو, راألسعاو لعروض,احٌة مثل السٌات امعطٌلاتجمٌع   -1

 .اوؼٌره

 .تكنولوجٌةلابل الوسا سطة شتىابولمجمعة ات المعطٌاترقٌم   -2

من  بؤكثرلمتعددة ا ةلكترونٌاإلبط الوسا, وعبر اإلنترنتعبر  ا  إلكترونٌلمجمعة ات المعلومانشر   -3

 لؽة.

 اترنٌت سرٌعة موزعة شبكٌإنلفندقٌة بوصلة احٌة والسٌات المإسسات, والالوكات, والهٌباتزوٌد   -4

 .األخرى اإلنترنتت اعن خدم فضبل

 

 لكترونيإلاحي السياع القطالتطور في ا أسباب 1-8-1

 :لكترونًإلاحً السٌالتطور ا أسبابهم أمن 

 .اإلنترنتعبر  لكترونًإلالدفع ابل افً وس نماألالثقة وادة ازٌ  -1

 عة.السار احة على مدالمتالخطوط ات على الخدمات والمنتجالكثٌرة من او تنوعةلمالعروض اتقدٌم   -2

لرحلة ار اختٌإعتهم استطإب حٌثبرٌن الزات المرونة ورؼباحٌة تعتمد على السٌالعروض اؼلب ا  -3

 امم اعم وؼٌرهالمطا أنواعلفندق وادرجة  إلىسب المنالسفر اتهم من وسٌلة احسب مٌولهم ورؼبب

 فة.احٌة كالسٌالعروض السرٌعة بٌن ارنة الفرصة للمقاٌتٌح 

لتقلٌدي التسوٌق اعن  بدٌبل   اإلنترنتت اصفح رتاص, ا  ملموس ا  لرحلة لٌست منتجا إن ابم  -4

 .اإلعبلمٌةت الخدمامن  الورقٌة وؼٌرهات المطوٌات والملصقا ٌوظؾلذي احٌة السٌات للرحبل

 
 

 :حةالسياع ات في قطاإلتصاالت والمعلوما تكنولوجيا فيوظت أهمية

ت المإسسا إلٌهالتً تستند امل العوابرز أحد أحً السٌال المجافً  تكنولوجٌالا توظٌؾصبح أ

 أهمٌةحٌة السٌات المشروعافسة تفرض على المناعد اقو إنلً فالتالسوق, وبالتمٌز بافسة والمنافً تدعٌم 

جهة الصمود فً موامن  احتى تمكنه أعمالهات فً اإلتصاالت والمعلوما تاتقنٌعلى  داعتمالاوضرورة 

 شطتهم.نأرسة اء وممادأء ولعمبلالٌب لجذب اسألذٌن ٌبتكرون افسٌن المنا

لنسبة اهو ب احً كمالسٌاع القطات جدٌدة تخدم افسة ظهور مإسسالمنالمترتبة على ا راثآلامن 

, اإلنترنتت بنٌة امإسس امنه اإلتصالت والمعلوما تكنولوجٌاعلى  ات تعتمد فً دخلهاعالقطابقٌة  إلى

طة الوسات اوتشمل مإسس ,اإلنترنتلخدمة عبر ات اسلكٌة ومإسسلبلالسلكٌة وا تاإلتصاالت اومإسس

لشبكة اعن طرٌق بحٌن الساحة والسٌاع اصل بٌن قطالتواتسهٌل عملٌة  إلىلتً تسعى ا ةلكترونٌاإل

 .لبحثات اومحرك ةلكترونٌاإلت ابالبواك
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 ةلكترونٌاإل رؾالمصامثل  اإلنترنتلمصرفٌة عبر الٌة والمات المإسساعن ذلك تشمل  فضبل  و

 ات وؼٌرهارالسٌاجٌر ؤدق وتالفناو الطٌرانكر اكحجز تذ األنشطةت اٌمكن تسدٌد خدم اهعن طرٌقلتً ا

 حً.السٌاع القطال فً تنمٌة افع بنحو  لتً تسهم او

  إلىت اإلتصاالت والمعلوما تكنولوجٌا توظٌؾبل ٌإدي  فحسبلحد اعند ذلك  مرألاولن ٌقؾ 

خرى تعمل أحً ومن جهة السٌالتروٌج اٌسهم من جهة فً رفع  احٌة ممالسٌالخدمة اج اتإنتخفٌض تكلفة 

ٌتعلق  اصة ماح وبخالسٌاء والوسطاشر بالمبا اإلتصاللمتعلقة بالٌؾ التكاعلى تخفٌض  تكنولوجٌالا

ت ابدة ورفع قدرالزالة العماعن خفض حجم  حٌة فضبلالسٌات الدورٌات والمطبوعالتوزٌع وتقلٌ  اب

 .نوعةلمتامج البرات والتطبٌقاو اإلنترنتلً وآلاسب الحا لاستعماملٌن وتدرٌبهم على العا

منة لم تكن موجودة اك تاجاحظهور   إلىقد ٌإدي  تكنولوجٌالا توظٌؾلتوسع فً ا إنتقدم ف اعم وفضبل  

 تاجاحلات جدٌدة ومتنوعة تلبً هذه احً بتطوٌر منتجالسٌاع القطاملٌن فً العاٌدفع  امن قبل مم

لقدرة اح, وتسهم فً رفع السٌابن من الزباعدة المقدمة وتوسٌع قالخدمة اوتعمل على تحسٌن  ,منةالكا

 حً.السٌاع القطاوٌنعكس ذلك على دخل  ,حٌةالسٌافسٌة للمإسسة التنا

 

 ةلكترونياإللفندقية ات الخدما 1-8-4

لمحلٌة ا لؤلسواقلوصول اعلٌة وسرعة التفالٌة من از بدرجة عاة تسوٌقٌة تمتادأ اإلنترنتٌعد 

ة توزٌع تضمن وصول اكقن اهتوظٌفلفندقٌة على ات المنظماعد التً تساب  الخصامن  المٌة وؼٌرهالعاو

لتسوٌقٌة فً ا دارةلئلٌتٌح  الوقت نفسه, كمابن فً الزبالمنظمة وابم ٌُبل بؤسلوب األسواقلهذه  اتهامنتج

لفندق اه اتج بإٌجابٌةتتصرؾ  اوجعله اٌهف تؤثٌرلاو األسواقت مع اقلعبلاء وتوطٌد ادق فرصة بنالفنا

 ته.اومنتج

 :اآلتٌةط النقالفندقٌة فً احة السٌال العنكبوتٌة فً مجالشبكة ادور  إبرازوٌمكن 

 .الٌفهالفندقٌة وتخفٌض تكاة ؤلتروٌج للمنشاعلى  اإلنترنتٌعمل   -1

ء اعطإ, مع اعلٌه عطبللئلح السٌاتً لتً ٌؤاقع المواجعة المعنٌة بمرا اإلنترنتدق خدمة الفنا توفر  -2

 م.اطعإلامة واقإلاضحة عن طبٌعة اصورة و

 .اإلنترنتلتصوٌر عبر شبكة الترجمة وات وسبلالمراتقدٌم خدمة   -3

عل التفاصل والتواقدرة على  األكثردق الفنا إلىلمستهلكٌن افً سهولة تعرٌؾ  اإلنترنتسهم أ  -4

 لٌوم.اعة فً اس 24 راعلى مدشر المبا

ن وفرالمسا اوسٌلة ٌعتمد علٌه اهصفلى بووألا ةكانالملسفر تحتل المتخصصة با اإلنترنتقع امو إن  -5

 .لسفرات ات وشركالالترفٌه متقدمة على وكا ألؼراض

 لتسوٌقٌة.الجهود الٌة اجٌة وفعاتإندة ازٌ  -6

د اورو اإلنترنتلمتصفحً  بٌاناتلالتسوٌقٌة وجمٌع ابل الرسالفندقٌة توجٌه الخدمة اتستطٌع   -7

 .اإلنترنتلمنتشرة بكثرة على ات المنتدٌا

لم العاء احإنلمنتشرة فً ا واألسواقبن الزبامل بمرونة مع التعالفندقٌة اة اللمنش اإلنترنتتتٌح خدمة   -8

 لقرٌبة.البعٌدة وات افالوصول للمساوتزٌد من فر  

فً مع الجؽرالموقع ا امل عدة منهاعو إلى ا  وفق اإلنترنتت اخدم نتشارإؾ فً ختبلالا إن

 لفندقٌة.ا المنشؤة التً تستهدفها األسواقة فً دتمعلمالوسٌلة اضرورة ربط 

حً السٌالطلب ات التكٌؾ مع تؽٌٌراعلى  ىت قدرة كبرالمنظما اإلتصالسرعة وتمنح 

قة مع لعبلالفندقٌة توطٌد اة اٌكفل للمنش ابم األسعارسة اسٌ داعتماو األسعارفً تؽٌٌر  كبرىومرونة 

 وحجمه. األسواقلطلب من هذه افً بنٌة  تؤثٌرلاعلى  ادة قدرتهافسٌة وزٌالتنا اتهاقادة طاوزٌ ,قالسو
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لتً تشتمل الفندقة اع افً قط ةلكترونٌاإلرة الى للتجوألا ستخداماتواإلت التطبٌقاوترتبط 

ومثال على  ةلكترونٌاإلت الحجوزام اد نظاعتمإلكبرى وذلك بالفندقٌة اسل لسبلات الذالكبرى وبادق الفنا

 تكان دابمٌةء رسوم الق World span reservation system ةا شركعتمدتهإ ذلك التطبٌقات التً

 ا  ( موقع16-3لشكل )اٌوضح و ,دقالفنالفندقً لهذه الممثل ا عن طرٌق أوشر امب بنحو  لشركة ا إلىتدفع 

 نألفندق بعد ا تتفصٌبل ( عرض17-3لشكل )اوٌوضح  ,ا  إلكترونٌدق الفنالحجز  ا  متخصص ا  إلكترونٌ

لمزٌد من ا عن فضبل  صة به الخا األسعارة وتوفرلمالؽرؾ الفندق واٌم وتق حٌثمن  ختٌارهإٌتم 

 .تلتفصٌبلا

 
اإلنترنتدق عبر الفناموقع لحجز 06-3 شكللا  

 

 خز٘بزٍ فٖ الوْالغإػسع رفظ٘اد ػي الفٌدق ثؼد 37-1الشتل 
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 لثالثالفصل اسئلة أ

 

 التجارة ظهرت التقلٌدٌة ؼٌر االتصال وسابل وظهور اإلتصال وسابل فً الهابل التطور ظل فً( 1س

  .بإٌجاز منها كبل   وإشرح المجاالت هذه عدد, مجاالتها وتعددت  اإللكترونٌة

 مع عددها, عدة أنواع لها وإن ما حد إلى والتجربة القٌاس على تعتمد اإللكترونً التسوٌق بٌبة إن( 2س

 .بإٌجاز منها كبل   شرح

  ؟اإللكترونً السٌاحً القطاع فً التطور أسبابماهً ( 3س

 من: كبل بإٌجازبٌن ( 4س

 الدعاٌة –أ

 معبلالا–ب

 .ةلكترونٌاإللمصرفٌة ات الخدماعرؾ ( 5س

 ؟ةلكترونٌاإللصحة ا ستراتٌجٌاتصر واعن ا؟ وم ةلكترونٌاإللصحة المقصود با ام( 6س

 .بإٌجاز امنه شرح كبلاو سهمألال والما أسواقل افً مج ةلكترونٌاإلت الخدماعدد ( 7س

 ط.ابنقذلك  شرحإ لفندقٌةاحة السٌال افً مجدورا  كبٌرا  لعنكبوتٌة اشبكة ( إن لل8س

حً السٌالتطور اب اسبأبٌن بها مرت ( عرؾ السٌاحة اإللكترونٌة. ثم إذكر المراحل األساسٌة التً 9س

 ط.ابنق لكترونًإلا

 التطور السٌاحً اإللكترونً بنقاط. ( بٌن أسباب10س

 .بإٌجاز امنه شرح كبلالٌة والماق اروألا أنواععدد ( 11س

 .اعدده ؟ةلكترونٌاإللصحة ا ستراتٌجٌاتوصر اعن ام( 12س

 ط.ابنق اوضحه؟ لكترونًإلا اإلعبلمجه تطور اتو لتًات العقبا ام( 13س

 بإٌجاز.شرح كبل  منها مع  اهأنواعذكر ثم إ ,سهمألاعرؾ ( 14س
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  خلتزسًّ٘اإلزح بلزداُ٘تل٘خ 

 The Structure of E-commerce 

 

 

 
 

 

 

 بعالرالفصل ا أهداف

 -:إنعلى  ادراقلب الطايكون  إنلمتوقع امن 

 ةلكترونياإلرة التجالمقصود بهيكلية ا ايفهم م. 

 رية.التجا تاليالفعا ايعرف م 

  لمستهلك.ا حمايةيعرف كيفية 

 لتسديد.ا أنظمةهية ايعرف م 

 الجباية ايعرف م. 

  ةلكترونياإلرة التجابعولمة  لمقصودا اميعرف. 

 ةلكترونياإلرة التجات وعيوب امميز ايعرف م. 

 

 

  

 

 

 الفظل الساثغ
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 روِ٘د 4-3

 

 ,اإلنترنتلحصول على موقع على اهً مجرد  ةلكترونٌاإلرة التجا نبؤس النالكثٌر من اٌظن 

لتسوق فً او رؾالمصامثل  ةلكترونٌاإلرة التجات الكثٌر من تطبٌقاك اهن, بكثٌركبر من ذلك أ اولكنه

 ,تادام بمزالقٌاو ,لبحث عن عملاو ,األسهمء اوشر ,اإلنترنتلموجودة فً ارٌة التجات المجمعا

 .افً عمل بحث م األفرادمع بقٌة  تعاونالو

 ام اسٌم ت معرفٌة الاعاخترإت وافاكتشإومن  لمختلفةالعلوم الٌوم من تقدم فً الم العاٌشهده  ام إن

تقدم علمً  اتٌة لهو حقالمعلومالثورة اب ٌعرؾ ام أوت اإلتصاالت والمعلوما تكنولوجٌامن تقدم فً  حدث

 افً هذ ناسنإلاٌه إللذي وصل العلمً التقدم اة ودلٌل على نسانٌإلارٌخ اري ٌحسب فً تاز حضاجإنو

 لعصر. ا

ت وسرعة اإلتصاالبل اتٌة نقلة نوعٌة فً وسالمعلومافً ثورة  التكنولوجًلتقدم ا اهذ حدثأو

 ا  إلكترونٌت المعلوما اقل فٌهاؾ قرٌة كونٌة صؽٌرة تتناطرألامً الم مترالعاصبح أو ,تالمعلوما

 ,لمالعاري بٌن دول التجادل التبابرة حجم اسهم ذلك فً توسٌع دأوقد  ,اإلنترنتبقة عبر شبكة اوبسرعة ف

لدول ام أما ا  خصب ال  اصبح مجأت والخدمالسلع وا شتىل ا  سعاو ا  فسٌاتن ا  إلكترونٌ ا  سوقلم العاصبح أو

 . اتهاداقتصإعلى فً ت نمو أرجٌة وتحقٌق معدالالخا ارتهادة حجم تجاكوسٌلة حدٌثة لزٌ امنه دةافستلئل

وبنٌة تحتٌة  أنظمةعمة وات دالحصول على معلوما اعلٌنلمدعومة ات التطبٌقاجل تنفٌذ هذه أومن 

 تقنٌةلات لبروتوكوالاو ,رمعاٌٌلاو ,مةالعاسة السٌاو ,سالناهً  ,أساسٌةبز اربع ركأ او ٌتطلب هذ

 ةلكترونٌاإلرة التجارت اصلعربً ا المناع التً ٌعٌشها ةدٌاقتصالاع اضوألاخرى, وفً ظل أت اوشرك

وكذلك تطوٌر  ,رجٌةالخارة التجافً  امهاسهإدة الزٌ اتنموٌ اضرورة ملحة ومتطلب هٌكلٌتها وتطوٌر

 .دياقتصالالنمو اسعة لرفع التسوٌقٌة وتوفٌر فر  والمحلٌة وا جٌةاتنإلا اتهاعاقط

ت من المعلوما تكنولوجٌامن  أساسٌةبوجود بنٌة  ا  بماود ا  ساسأ ةلكترونٌاإلرة التجامفهوم وٌرتبط 

رة التجالٌة, إن اءة عاري بكفاعقد تج أومل اتع أوت اللحصول على خدم اله األفراد ؼلبأه وصول نؤش

 تقنٌةو تكنولوجٌالمرتبط بالرقمً اد اقتصإلاٌرتبط ب وصفهلتحلٌل باش واخصب للنق كمٌدان ةلكترونٌاإل

ت وحتمٌة التحدٌافً ظل  اسٌم اللسهل وا مرألابلٌس  ةلكترونٌاإلرة التجار ادخول ؼمو ,تالمعلوما

ت امتطلب توفربد من لذلك ال ةلكترونٌاإلرة التجات فً ظل عولمة امعلوملمبنٌة على ا ةلكترونٌاإلرة التجا

رة التجاتثٌره  الرؼم ماوذلك ب ةلكترونٌاإلرة التجامن  دةافستلئل اتهاعاومتنوعة ٌجب مر أساسٌة

 اوم ؟اتهاهً متطلبا؟ ومةلكترونٌاإلرة التجامفهوم  اترى م ات. فٌات ومعوقامن سلبٌ ةلكترونٌاإل

 ؟اتهامعوق

 

 دوافع التجارة اإللكترونية 4-1

 

حسب ب امختلفسٌكون  اتطوره إنو ,حداو بنحو  حدة وامرة و ةلكترونٌاإلرة التجالم تظهر 

رة التجا إلىفعة الدالمشتركة امل العوالعدٌد من الكن ٌوجد مع ذلك  ,لمختلفةات اطالنشات اعاقط تاجاح

 وهً: ,(1-4لشكل )افً  موضحة اوكمت اعالقطات والمإسساة لحدود تجاوزلماو ةلكترونٌاإل

 .رٌةالتجات مبلالمعاتسٌٌر  -

 .رٌةالتجالٌة الفعا -

 .جدٌدة أسواقتطوٌر  -
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 خلتزسًّ٘اإلزح بلزدافغ اادّ 3-4لشتل ا

 

 (The Conduct of Business Transactionsزٗخ )بلزداد هابلوؼارع٘٘س  4-1

 

دٌة اتٌعإخلة بصفة الدا لمختلفةاحل المرابدمج وتطوٌر جزء كبٌر من  ةلكترونٌاإلرة التجاتسمح 

 ةدٌاقتصإلا راثآلات تسمح بتقلٌل قسم كبٌر من الشبكالمشتري فابع والبارٌة بٌن التجات مبلالمعافً 

 ء.السوادٌة على حد ادٌة وؼٌر مات مارٌة من منتجالتجات مبلالمعافة, وكذلك تشمل المساللزمن و

رة التجاتستجٌب  إنت, فٌجب مبلالمعا أنواعلمتعلقة بكل الؾ كلاتقلل  ةلكترونٌاإلرة التجاف

 إلكترونًسوق  إلىلٌة الحالسوق ات اقلتكمٌلٌة لنقل عبلالشروط امجموعة كبٌرة من  إلى ةلكترونٌاإل

لتسٌٌر اجدٌدة فً  طرقت والتشرٌعافً  كثرأم بٌستوجب تبل ات سوقٌة جدٌدة مماقعبل إنشاءبح السماو

لتسٌٌر ا إنرٌة فالتجات مبلالمعالٌؾ المنتظر فً تكالتخفٌض اعن  ت فضبل  المإسساخل التنظٌمً دا

 .ةلكترونٌاإلرة افعة للتجالدا ساسٌةألا االهتماماتمن  ا  حدات والمإسسا إلىلنسبة اب مثلجح ٌالنال والفعا

 

 (Hits Tradeزٗخ )بلزدال٘خ بلفؼا 4-4

 

فجمٌع  ,امهم افعالتوزٌع داج واتنإلاح فً النجال  من امستوى ع إلىلوصول الرؼبة فً ا تمثل

مت بعض اوقد ق ,لتموٌناسل ت فً سبلاللمعلوم الٌاع ا  ج تتطلب تدفقاتنإلالعصرٌة فً تسٌٌر ا طرقلا

ر ــــــلتطوٌامج موجهة للدعم وابر راطإفً  اإلتصالو معبلإلا تكنولوجٌاد اعتمإلدولٌة بات المإسسا

ري ٌتجه المنتظرة فً محٌط تجات التحدٌاجهة اتسمح بموت( اءاجرإلالتنظٌم وات ا)على مستوى مخطط

 . كثرؤف كثرأ ا  لمٌاٌكون عل نأل

حٌث لٌة بآبطرٌقة  اوحفظه احجزه كانمإلات بمبلامع عنت امعلوم ةلكترونٌاإلرة التجاوتجمع 

تستعمل  نألمجمعة ٌمكن ات المعلوماهذه  ,لتوزٌع ٌتم بصورة سرٌعةاو ,لجة تتم بصفة متطورةالمعا إن

فعملٌة تطوٌر  ,لتحسٌناولتطوٌر اولتخطٌط ات فً المعلومالسوق, وكذلك تستؽل اٌم وفً تق فٌما بعد

 . هاستراتٌجٌاتولمإسسة ات افً عملٌ ما  اهتمإلمستهلكٌن ضرورة تلقى ا عن بٌاناتلاعد اقو

 

 (The Development of New Marketsخدٗدح ) أظْاقرطْٗس  4-4-3

 تكنولوجٌالامع  ا  بواتج ةلكترونٌاإلرة التجات اقعبلوظفت التً ت المإسسالعدٌد من اك لاهن

ة لبعض اكالمحاسة اسٌ راطافً  اإلتصالو معبلإلا تكنولوجٌاعتمدت إخرى أت اك مإسساوهن ,لجدٌدةا

حركٌة  كثرألٌة وافع كثرأ ا  ت موقفالمإسساعتمدت إلمتطورة, وا تكنولوجٌالالهذه  لموظفٌنا افسٌهامن
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دركت اقد  اهإن اسٌم والرٌة جدٌدة اتج قاسوأفذ وامن داجأٌعن طرٌق  ةلكترونٌاإلرة التجالتطوٌر 

بقة ال ستراتٌجٌةإقع اجل موأرٌة من التجا اتهاءاجرإفً  اإلتصالو معبلإلا تكنولوجٌاوفهمت كٌفٌة تطبٌق 

 جدٌدة. قاسوأفع تطوٌر الجدٌدة بدافذ المنافً هذه 

 

 في التجارة اإللكترونية العوامل األساسية 4-5

 

 هً: ساسٌةاألمل العواتطلب مجموعة من إن نجاح التجارة اإللكترونٌة ٌ

 لمستهلك.ا حماٌة  -1

 لسوق.اخل افسة دالمنالتنوع وا ناضم  -2

 لتسدٌد.ا أنظمةلٌة والما نظمةألا  -3

 .الجباٌة  -4

 (.2-4لشكل )ا انظر .لفكرٌةالملكٌة احقوق   -5

 
 خلتزسًّ٘اإلزح بلزدافٖ  ظبظ٘خألاهل الؼْا 1-4لشتل ا

 (Consumer Protectionلوعزِلك )ا زوبٗخ 4-5-3

وجوب المهم من  كانت المإسسامل بٌن اكطرٌقة للتع أساسا  ظهرت  ةلكترونٌاإلرة التجا إنمع 

 ةلكترونٌاإلت مبلالمعامحٌط  عن طرٌقوذلك  ةلكترونٌاإلرة التجالمستهلك لتحدٌد مستقبل اب اإلتصال

تسهم  األفراد التً ٌنجزها ةلكترونٌاإلت مبلالمعا إن .لفردادون توقؾ من من ر واستمرإلذي ٌقترب با

ة ادأ الجعله ةلكترونٌاإلرة التجالثقة فً امة اقإفً  ا  سٌاسأ ا  لتً تلعب دورابل المسافً بروز مجموعة من 

 اآللٌات داجأٌٌفرض  ا  ضرورٌ ا  مرألمستهلك اخصوصٌة  حماٌةف ,رٌةالتجات مبلامقبولة وكشكل للمع

ض ؼٌر معلنة وٌفرض اؼرأو ؾاهدرٌة ألالتجات مبلالتعاتجة عن النات المعلوما توظٌؾلتً تمنع ا

 .اٌسهل تحوٌله ال حٌثت بالمعطٌاهذه  لمطبقة على توظٌؾا لسرٌةا نظمةألا ناضم ا  ضأٌ

لمستهلك هً صعوبة تحدٌد امن جهة  ةلكترونٌاإلرة التجا توظٌؾفً  تاعوقملام أهومن 

ؼٌر  أو ةلمعلنالنوعٌة افق اتو ت الالمنتجاهذه  إنٌتضح  اوعندم ,تالمسإولٌات وتحدٌد المنتجامصدر 

ت ابمنتج مرألاتعلق  حٌث اسٌم وال ا  تعقٌد كثرألوضع اكون ٌ ا, هنالمخص  لهال استعمبمة لئلمبل

لسوق اخل الجدد داملٌن المتعالبك أو إلىلنسبة ا  باحرجة بوجه خ بؤنهالة تتضح المساوهذه  ,دٌةام

لحلول احد أك ادي وهناتٌعالالسوق المرموقة على مستوى اة كانلمابعد على  اٌكونون قد حصلو ال اعندم

خرى أرٌة امة تجعبل أو مإسسةء مظلة التخفً ورا إلىللجوء اكمن فً ٌلمتوسط القرٌب وا جلألافً 

 لسوق.اخل المستهلك  دالكسب ثقة 
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سوؾ  ةالمشترات المنتجا إن نالمستهلكٌن ٌرٌدون ضما إنء فالشرام عملٌة اتمإلة افً ح

ت اضعؾ حلقأحدة من ابٌة للتسلٌم والفٌزٌالتحتٌة البنٌة اتظل لً الحالوقت اففً  ,لاحسن حأتصلهم فً 

فً  ا  ضأٌ لتسلٌم مشكبل  ادٌة قد ٌطرح ات مابمنتج مرألاٌتعلق  اعندم اسٌم وال ةلكترونٌاإلرة التجا

مٌن ادرة على تالربط ؼٌر قات اتكون شبك اوعندم ,(معبلإلالتسلٌة وات ادٌة )مثل خدمالمات ؼٌر المنتجا

لطلب تكون مكلفة فً احسب بلتسلٌم ا أنواع كثرأ إنلعموم فاوعلى  .فٌةاقدرة نقل ك توفر أولوصول ا

  .قاسوألاؼلب ا

 

 لعْقاخل افعخ ادبلوٌالزٌْع ّا بىػو 4-5-1

Ensure Diversity and Competition within Market  

نصدطدم  اندإن الإ ,فسدةالمنالحرٌدة واب  اتجٌب لخصدلسدوق تسدالذي ٌجعل ا بالمبدأخذ ألاٌجب 

لخصوصٌة ا حماٌة اجل تطبٌق مبدامن  انتجنبه إنلتً ٌجب المحتملة او لمختلفةات المعوقابمجموعة من 

 : عةالبالمشترٌن وابدة كل من الف

 نأتود  نآلالموجودة ات المإسساف ,لؽموضاٌخلو من  لمفتوحة الا ةلكترونٌاإللسوق ا أمبد إن -1

ة فً كانم تأتبولتً ات المإسساذلك  عن فضبل  و ,بدالفوات والممٌزاكبر قدر من ؤتحتفظ ب

لوضع ا اهذولمرموق اري التجا سمهاإو اتهمالمستهلكٌن بفضل عبلادت من ثقة افستإلسوق ا

ر التجاٌحرم  لمستهلكٌن حتى الالجدد مع ضرورة كسب ثقة ار التجالح استؽل لصٌ نأٌمكن 

 .ةلكترونٌاإللسوق الجدد من هذه ا

رة التجات اوتنظٌمٌة فً مإسس تكنولوجٌةت اك خبرمتبلإلجدٌدة وا نظمةألابعة الرؼم من متاب  -2

ت اراستثمإلا نبؤٌقدر  همبعض أوح النجات وكللت باراستثمإلابقلٌل من  بدأت الكنه ةلكترونٌاإل

 كبرألالجزء ا ناحٌألات مربحة ففً بعض العملٌاتكون  إنجل ة ألٌضرور اهذ الكبٌرة فً ٌومنا

لصؽٌرة ا لكلؾامن بل  حسبت فاشرة للتجهٌزالمبا لكلؾاٌتكون من ت الاراستثمإلامن هذه 

 لمتوسطة.او

لتً ات المعلومادة تدفق ازٌ عن طرٌقت المعلومابقٌمة  ا  متزاٌد ا  وعٌ ةلكترونٌاإلرة التجا جدتأو -3

 امورد اوذلك بوصفه معبلإلا اتكنلوجٌ عن طرٌقلمشتري ابع والبامن  إلٌهالوصول اٌمكن 

خبرة  نأل ,تؽٌٌرهم أوء الشركاء عن تنوٌع استؽنإلاكة, كذلك ٌمكن الشرات التوطٌد ودعم شبك

رنة بثقة امق أهمٌةقل ألسعر ٌصبح اف ,لكترونًإلالمحٌط امن  لمجهزا نبؤت تبٌن المإسسا

 .لمجهزابقة مع المإسسة على خبرة سا

رة التجاتعتمد لتً ات المإسسالتجزبة ٌثورون على ار ارإٌة بعض تج ٌةكانإمد استبعإٌجب عدم  -4

 شرة.المبا اتهادة حجم مبٌعالزٌ ةلكترونٌاإل

 

 Financial Systems and Payment Systems لزعدٗدا أًظوخل٘خ ّبلوا ًظوخألا 4-5-1

ت امٌنؤلتاو رؾالمصالٌة )المات المنتجات والخدماو ةلكترونٌاإلرة التجامحٌط  فً

للمستفٌدٌن من  ا  ٌكون صعب نأوٌمكن  ,كانم أيمن  ا  عملٌ الحصول علٌهالخ( ٌمكن ات...اراستثمالاو

 ,لكترونًإلالسوق اخل الخطر داٌم مستوى وتق أون ٌلممولون شرعٌاٌكون  نأ نات ضمالخدماهذه 

 ,م(ألالدولة ات اوتنظٌم لقوانٌنء منتج من مإسسة وطنٌة )تخضع ام بشراه قإنلزبون اٌتخٌل  إنوٌمكن 

لٌة تختلؾ الما لقوانٌنا نأل ,مختلؾبً اون رقناق إلىخرى تخضع ألمنتج صدر من جهة ا إن ولكنه ٌجد

 خرى.أدولة  إلىمن دولة 
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م أمالمعروضة الفر  احد من ٌ نأبل ٌمكن  حسبفلزبون اعلى  ا  خطر ٌمثل اللوضع اهذه  إن

 .ةلكترونٌاإلرة التجالدولٌة فً ظل ا قاسوألالٌة لتطوٌر المات الخدمات امإسس

ركة فً المشاؾ اطرألاكد ؤتت نألتً ٌجب التسدٌد ا أنظمةلشبكة هً امن أ تهم مشكبلأمن  إنو

لمقبوضة هً الػ المبا إنٌحد عن وجهته و ل لمامولؤل لكترونًإلالتحوٌل ا إنمن  ةلكترونٌاإلملة المعا

وهذه  ,تالتسدٌدامن أدة الزٌ( Encryption) لتشفٌراٌمكن عن طرٌق  المدفوعة وهذالػ المبا انفسه

لػ المبالتسدٌد  ا  مردود كثرألالتحتٌة البنٌة ا داجٌلمستهلكٌن إلات مع مبلالجوهرٌة للتعابل المساحدة من او

 لٌة.الما

 

 Collection الدجبٗخ 4-5-4

وهً مبلػ مالً تتقاضاه الحكومة من األشخا  والمإسسات الهدؾ منه تموٌل نفقات الدولة. 

أي تموٌل كل القطاعات التً تصرؾ علٌها الدولة كالتعلٌم فً المدارس ورواتب المدرسٌن والوزارات 

لع وقطاعات معٌنة ورواتب عمالها وصوال  إلى عمال النظافة الحكومٌة والسٌاسات االقتصادٌة كدعم س

 أو الصرؾ على البنى التحتٌة كبناء الطرقات والسدود أو التؤمٌن على البطالة. 

لضرٌبٌة ات اعاقتطت لئلالحكوماقدرة تحصٌل  فً ةلكترونٌاإلرة ات سلبٌة للتجاتؤثٌرك انإن ه

فة المضالقٌمة الرسم على ا أوت الشركا أرباحلضرٌبة على ا أوت المبٌعالرسوم على امثل  المعمول بها

ل ستؽبلإلالضرٌبٌة بسبب الحصٌلة اق  فً التناأ بد اه عندمامجر نآلاخذ أع الصراف الجمركٌةلحقوق او

 رٌة.اض تجاؼرأل ةلكترونٌاإلبل اللوس متزاٌدلا

 ٌةكانملتفكٌر فً فتح سبل جدٌدة إلا  إلى األشخا لعدٌد من اب ةلكترونٌاإلرة التجادولٌة  وتدفع

مل مع مشكلة التعاجب وٌ ,لضرٌبًالؽش التمل  وا فهً تسهل فعبل ةٌلضرٌبا تالهٌبالتهرب من ا

 ام فً أساسٌان ناك موضوعالمٌة, وهنالعا قاسوألاكبٌرة على مستوى  انعكاسات اله نأل بحذر, الجباٌة

 : اهم ,ةلكترونٌاإلرة التجال ات فً مجالمبٌعالضرٌبة على اٌخ  

 .إلكترونًلمطلوبة عبر خط ادٌة المالسلع الضرٌبة على افرض  -1

 دٌة. المات ؼٌر دالالمبافرض ضرٌبة على  -2

ت اٌخلق ثؽر نأه نؤلم من شالعاء ارجأ شتىلضرٌبٌة فً ات التشرٌعالكبٌر بٌن اؾ ختبلالا إن

  إلىبرة للحدود العا ةلكترونٌاإلرة التجابتة فً حجم الثادة الزٌا تدعو حٌث ,لضرٌبًالتهرب اتسهل 

لمطروح هو: "من تفرض ال السإاو ,دٌةالمات ؼٌر مبلالمعال افً مج ا  لمٌام ٌطبق عابنظ األخذحتمٌة 

 اإلنترنتعبر  اطهارس نشالتً تما ضٌةاترفالالمإسسة ا إنف اب كلهاسبألا ان؟" ولهذأٌ؟ ولرسوماعلٌه 

ٌصبح مثل  إنلبعض ولكن ٌمكن ا أيحسب ر اوهذ الرسوم فً كل دولة تنشط فٌهاقد تكلؾ بتحصٌل 

ٌتلخ  فً  نتباهاإلٌشد آخر جدٌد  حاقترإك اوهن ط مستقبل  انش نابب( مٌدالضراط )تحصٌل النشا اهذ

ملة المعاء ادة ألمطلوبلات المعطٌاعلى نقل  ا  ضأٌبل فحسب, لخدمة ا أولسلعة الضرٌبة لٌس على افرض 

 .(Les Bits بٌاناتلالرسم على ا)

 

 لفكريةالملكية احقوق  4-5-5

 ا  وعٌ كثرأفهً  ,تالمإسسا لدىم كبٌر اهتمإلفكرٌة هً محل الملكٌة المتعلقة بابل المسا إن

عد افً قو المحتفظ بهارٌة التجات المعلومارٌة والتجامة لعبلا حماٌةلقدرة على اك متبلإبضرورة 

ر اختٌالات اءاجرإلفكرٌة والملكٌة ا حماٌةلموجودة بٌن اقة كبر للعبلأسٌة احس اله تالمإسساف ,بٌاناتلا

ر اكفألاوٌجب تسجٌل هذه  ,لفكرٌةالملكٌة ا حماٌةلٌة بنٌت لالحات التشرٌعاف ,عاخترإلار وابتكإلاو

 إنلذي ٌجب ا كبرألالتحدي الخ وا...مصورةشرطة أ أوشرطة سمعٌة أ أوت امطبوع بصورة ابتهاوكت
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ت المعلومات اخدم نبالحساب خذؤت إنجل ت ألالتشرٌعاغ هذه ودة صاعإهو  نآلات الحكوماجهه اتو

 .ةلكترونٌاإل

لفكرٌة ٌحتوي على عنصر الملكٌة الحقوق ات اموضوع تشرٌع إن نجد لًالحا اوفً وقتن

ت التطورات واعاخترالا إلىلنسبة اع باخترالات اءالمكتوبة وبرالحقوق ا إلىلنسبة الطبع باحقوق 

م حقوق ام نظاحترا اسطتهالتً ٌمكن بوابل الوسالة ارٌة طرح مسالتجات الشبكافتوسع  ,تكنولوجٌةلا

لمنتشرة عن طرٌق خطوط ات المعلومات جدٌدة فالحقٌقة مصدر تحدٌالتً هً فً الفكرٌة الملكٌة ا

 بطرٌقة سلسة وؼٌر مكشوفة. اتوزٌعه وإعادةبسهولة  اة ٌمكن نسخهإلكترونٌ

 

 (The Globalization of E-commerce) خلتزسًّ٘اإلزح بلزداػْلوخ  4-6

 

لذلك ٌقتضً  ,لمالعامستقبل  فًه سوؾ ٌإثر إنٌظهرتوجه جدٌد  (Globalization) لعولمةاإن 

 :لعولمةامفهوم  لبالطاعزٌزي نوضح  إن

 

 (The Concept of Globalizationلؼْلوخ )اهفِْم  4-6-3

هً  ا  حصطبلالعولمة او .لم كلهالعاعلى  امر مأتطبٌق  ماعمإ إلىم ٌهدؾ انظوٌمكن تعرٌفه بإنه   

  .واألعماملشمولٌة المً بمعنى العامل التكا أولمٌة العاكلمة مقتبسة من كلمة 

م نفسه وٌطبق النظالم ٌتبع العاء احنأد فً جمٌع اقتصإلاتعنً جعل  ةدٌاقتصالالعولمة ارة اعبأما 

 .ادون تمٌٌز بٌنهمن لشعوب الح جمٌع الص اتهاذ اآللٌاتو األسالٌب

لدولة ادة افتهدر سٌ ,امرهألمؽلوبة على العولمة هً تهدٌد للهوٌة وللشعوب ا إن همٌرى بعضو

لة فً العداملة وتحقٌق الشالتنمٌة اعدة على المسابدعوى  ةدٌاقتصالالسٌطرة اب الفرد لحساومصلحة 

 لبروفٌسورالرإٌة ار هذه اصإنومن  .وتفصٌبل   شكبل   انرفضه إنه للجمٌع ومن ثم ٌنبؽً الرفار واستثمالا

لنظر عن اهً بصرؾ  امإنلعولمة ابه عولمة اذكر فً كت حٌث( Mahdi Elmandjra لمنجرةالمهدي ا)

 الكبرى )وفً مقدمتهالقوى التً تعمل اد ٌلجدار استعمالاحل ات مرحلة من مرٌبلؤولتات ولتحلٌبلاكل 

رسة الممالتروٌج له لٌس على مستوى اسٌس وؤلتا( كقوة كبرى على مٌركٌةألالمتحدة ات اٌلوالا

 لفكر.افة والثقاعلى مستوى  اضأٌولكن  ,لتطبٌقاو

 ات بمالمستوٌاعلى أت على اسالدرالبحوث وارٌر والتقاضٌة المالقلٌلة ات السنواولم تنقطع فً 

رة التجامن تحرٌر  تحقق ام إنلدولً بصدد النقد الدولً وصندوق ا لمصرؾاعن  صدر امفً ذلك 

لدول اء لٌزٌد اج امإنرة المٌة للتجالعالمنظمة اخٌرة وألات( الجا) قٌةاتفاعن طرٌق  ا  لمٌاع ةلكترونٌاإل

خل اء دالثرالفقر واع هوة اتساجنب مع   إلى اجنب ء  الثرٌة ثرالدول اٌزٌد  كان امر ابمقد ا  لفقٌرة فقرا

 حدة.الوالدولة ا

  ,1998م اعلالتصدٌر فً اجع حركة اس من ٌشتكً من تروفاتً فً مإتمر دؤمع ذلك ٌ

ع نالموارٌة والتجاجز الحواقٌة من البالبقٌة اء الؽإكٌة وستهبلالا قاسوألالمزٌد من الب بفتح اوٌط

لقروض الحدٌث عن ضرورة وقؾ تقدٌم اك من ٌرٌد اهن إنبل  ال ,لمالعا نابلد شتىفً  الجمركٌة

ت اراستثمالام أماب ابوألاري عن ذلك فتح اجبإلالبدٌل امٌة لٌكون النابٌة للدول ابٌة بصورة نهامنإلا

 .جنبٌةألا

نؽتنم  إنومن ثم ٌجب  ,لجنوبال مع الشما افٌه افاٌتكتقدم ورقً  خطوة اهإنخر آوٌرى فرٌق 

بقٌن السا امٌركأ ءارإسحد استعرض ا نؤلشا افً هذ .امن ثمرته دةاستفالاو اتهاخذ بمعطٌألالفرصة وا

عولمة  إنو ةدٌاقتصالالعولمة ا عن ا  رافكأ افً سوٌسر دياقتصالافوس اركٌن فً مإتمر دالمشام أما
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لم فً مفترق العاجعلت بحٌث لدول الحدود بٌن اترفع  بدأتو ةدٌاقتصالاط امنألاد قد ؼٌرت اقتصالا

ء اعلى بن خرىألا نالبلداعده است إندون من ٌبنً مستقبله وحده  إنبلد  أيلم ٌعد بوسع  هإنو طرق

 لمٌة.العاهٌة الرفالسبل لبلوغ افضل ا ارة همالتجالمفتوحة وحرٌة ا األسواق إنو اضأٌمستقبله 

من  دةاستفالالمفٌد فقط وهو ا اخذ منهؤن إنوسطً ٌرى  لبالطاعزٌزي لث اك فرٌق ثاوهن

معطٌة  اوصفهب العولمة فً بسط نفوذهاتوظفه لذي ا اإلتصالفً  لتقنًالتطور العلمً والتقدم ات امعطٌ

 إنس اسألعولمة تقوم على ا إن ساسٌةألانظرٌتً  " ( ناس فرٌدما) توم مٌركًألاتب الكاوٌقول  ,اله

رخ  من ذي اعمق وٌكلفه ابعد واسرع والم بطرٌقة العاٌطوؾ  إنلم صؽٌر وتسمح لكل شخ  العا

ت الشبكام اس نظاسألعولمة مبنٌة على ات فاسٌب اكله أوت احسن اكله بؤنهالعولمة اٌمكن تصور  قبل وال

دون ار ٌزدالكبالح والطالتخل  من او الح منهالصاخذ اومهمة كل بلد  وسٌاحسن  هٌناتجابوهً تعمل 

لعولمة ادور وظٌفً فً  امن جهة له اإلنترنتشبكة  إنحظ لمبلاو".  اضأٌدون قوة ار ٌزدالصؽاو ا  كبر

 اإلنترنتلً التابق للعولمة وبالسالمحرك واخرى تقوم بدور أومن جهة  ةلتقنٌا ابلهاتطور وس حٌثمن 

 هو سبب ونتٌجة للعولمة.

 لسنٌنا ل منذ آالؾوالقوٌة تحا ممألاف ,ضرالحا اهً ولٌدة وقتن لعولمة لٌست جدٌدة والا إن

لشكل فهً ا حٌثمن  أما ,لمالعاكبر عدد ممكن من شعوب الهٌمنة على ا عن طرٌق الحهاتحقٌق مص

 فرٌدة.  تكنولوجٌةدٌة واقتصاسٌة وات سٌالعولمة( على مقوما) استراتٌجٌةترتكز  حٌث ,جدٌدة

 استراتٌجٌات إنلعولمة( ٌتمثل فً ا)لقدٌمة والهٌمنة ابٌن  لربٌسالفرق ا إنلكثٌر اوٌعتقد 

تتٌح  حٌن فً ,صةالخات المإسساو األفرادم أماقل ات والحكومام أماكبر ات اراخٌ أتاحتلقدٌمة الهٌمنة ا

 صة.الخات المإسساو األفرادم أماكبر ات والحكومام أماقل ات ارالعولمة خٌا استراتٌجٌات

لتً تتمثل فً حركة افٌة للدولة الجؽرابرة للحدود العات مبلالتعاق وشكل العولمة نطاوتوسع 

ت انالكٌا شتىدل بٌن المتبا دياقتصالا داعتمالات وتعمٌق الخدمابع والبضاو واألموالملة العالٌد ا

لدولة ا امبد راهٌنا اوسٌتمخض عن هذ ,حكومٌة مأصة ات خامإسس تكانء الم سوالعالمنتشرة فً ا

ت ات وخدمامن منتج لٌهإ جاٌحت امللمستهلك  توفرلتً الجهة اهً تلك  .لوطنٌةالدولة الوطنٌة ومعنى ا

ه الذي ترالبلد اج فً اتنإلالتطوٌر والبحوث واء اجرإ ٌةكانإملمٌة العات اللشرك اإلنترنتٌتٌح  حٌثب

لمتصلة اترنت إنت اوشبك مصورةلات المإتمرالربٌس وذلك بفضل المقر اعن  ابعٌد كان امهم اسبامن

 أيمن  اسعر ارخصهارة واملة مهالعادي ٌألا كثراوتشؽٌل  انتقاء اضأٌلعولمة ات وتتٌح المحٌطاعبر 

 بلد.

قٌة اتفالمقنن فً ا ارهاطإوتجد  ,لمٌةالعا قاسوألادٌة موحدة فً اقتصا تالٌآلعولمة اتطبق 

بق لصندوق السالربٌس ا كامد ٌسوسفع مٌشٌل اود .رجٌةالخارة التجاضٌة بتحرٌر القالمٌة العارة التجا

رة التجاد عن عولمة وتحرٌر نبلٌالمنعقد فً تالتنمٌة ارة والمتحدة للتجامم ألام مإتمر أمالدولً النقد ا

لمٌة العارة التجامنظمة  إلى العولمة تستند فً توسعها نأللفقر)اربة السبل لمحا انجح بؤنها اووصفه

 لدولً(.النقد الدولً وصندوق ا لمصرؾاو

 

 GATTد بلدا 4-6-1

وبٌن  اقة بٌنهملعبلالتوضٌح  التعرٌؾ بهات والجا نشؤة تناولن إنلب الطاعزٌزي  اٌجدر بن

 : اآلتٌةر واللمح طرقلتا عن طرٌق ةلكترونٌاإلرة التجا

 ت.الجا نشؤة -1

 ت.الجاقٌة اتفا مبادئ -2

 رة. المٌة للتجامنظمة ع  إلىمة اقٌة عاتفات من الجاتحول  -3
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 والجمركٌةشرة المبالقٌود اجز والحواد ٌاة بتزالثانٌلمٌة العالحرب التً سبقت ا لحقبةاتصفت ا

لحرب ا تلكوقد ظهر عقب  ,رٌة(ا)حرب تج بؤنهاتوصؾ  إند اتك درجة   إلىلدول الكثٌر من ابٌن 

 ٌةــــــــــــلمالعارة اـــــــــــــلتجامة ـــــــــــمنظ اءــنشإل األمٌركٌةلمتحدة ات اٌلوالاه تبنته اتجا

(O.M.C)  Organization Mon dial commerce  ًراطالا المتحدة لٌستكمل بها األمم راطاف 

لنقدٌة ات الالمجالمً فً العام النظالذي ٌهدؾ لتحرٌر ا دياقتصالاق النطالدولً على المإسسً ا

عقد مإتمر  بشؤنها الرأسمالٌةدول اقترحت التً المٌة العارة التجامنظمة  عن طرٌقرٌة التجاولٌة الماو

 .لدولٌةارة التجال السلوك فً مجاعد اقو ٌنشا األطراؾمتعدد  ا  قداتع ارهاعتبالمٌة بالعارة ادولً للتج

قٌة اتفلمنضمٌن الا األعضاءوقد وصل عدد  ,لدولًارة التجام النظ أسسقٌة لوضع اتفالامت اوعلى ذلك ق

 دولة(. 117ت )الجا

 األطراؾقٌة موحدة متعددة اتفإبجنٌؾ ك 1947ل وألاتشرٌن  30ت فً الجا نشؤة ت :الجا ؤةنش -1

 للتعرٌفاتمة العاقٌة اتفالا سمإ اطلق علٌهأ ,اله قاسوأ وإٌجادرة التجاق تقضً بتحرٌر النطاسعة او

 المقصود منها وكان GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) أورة التجاو

ق امٌث اهدفه كانلتً الدولٌة ارة التجامنظمة  إنشاءحٌن  إلىمإقتة  قٌةاتفاتكون  إن األمر بادئ

حدة على ادقة دولة والمص مستحٌبل   ا  مرألوقت افً ذلك  اإهأنشا كانخٌرة ألاهذه  إنؼٌر  ,انافاه

 اإلجراءاتلعدٌد من الدولٌة متخذة ارة التجاتنظٌم  اتقهاخذ على عؤت( تالجاجعل ) اقٌة مماتفالا

 ت:الجاقٌة اتفا ؾاهدأ, ومن براٌتونق امٌث ؾاهدألمتفقة مع ا ؾاهدألالعدٌد من ا اة لهسماور

 . األعضاءلمعٌشة للدول ارفع مستوى  - أ

 .األعضاءمل للدول الكالتوظٌؾ ات السعً نحو تحقٌق مستوٌا  - ب

 ل.الفعالطلب اتنشٌط    - ت

 لحقٌقً.القومً الدخل ارفع مستوى   - ث

 لمٌة.العا ةدٌاقتصالارد امثل للموألال ستؽبلالا - ج

 ت. اراستثمالال واموألاج ورإوس اتنإلاتشجٌع حركة   - ح

 لٌة.وألاد الموادر اومص قاسولوصول لؤلاسهولة   - خ

 لدولٌة.ارة التجادة حجم الزٌ والجمركٌةلكمٌة اجز الحواخفض  - د

 .ةلكترونٌاإلرة التجالمتعلقة بات اعالنزاس لحل اسؤت كاضوالمفا إقرار - ذ

 أهداؾلربٌسة ٌتم تحقٌق او ساسٌةألادئ المباتطبٌق مجموعة من  وبعدت: الجاقٌة اتفا مبادئ  -2

 :هً -لبالطاعزٌزي -دئ المباوهذه  فرعٌة, إجراءاتمن  اٌنضوي تحته امت والجاقٌة اتفا

 مزاٌالاقد جمٌع اضرورة منح كل طرؾ متعقٌة على اتفالالى من وألادة المالتمٌٌز: تن  اعدم  - أ

  إلىجة الحادون من خر وذلك آبلد  يلتً تمنح ألالشروط ادون من  ا  فور واإلعفاءاتلحقوق او

ت فً الجاء فً اعضألالدول التمٌٌز بٌن اٌعتمد على عدم  ألمبدا اهذ إنومن ثم ف ,ق جدٌداتفا

 لدولٌة.ا قاسوألافسة فً المنا لظروؾا

قتضت ا حٌثو ,لكمٌةالقٌود اولٌس على  الجمركٌةلتعرفة اعلى  داعتمالا اٌقصد بهقٌة: المصدا  - ب

عة الصنا حماٌة التً ٌتحتم علٌهالدول اوبذلك ٌنبؽً على  ,لدولٌةارة التجالضرورة تقٌٌد ا

ك اوهن الجمركٌةلتعرفة اك األسعارسة اسٌ  إلىلجوء لات المدفوعالعجز فً اج عبل أولوطنٌة ا

 هً:  ألمبدا امن هذ تاءاستثنا

 ت.المدفوعا نافً مٌز ا  داح ا  جه عجزالتً توالدولة الة افً ح -ال  أو

 عٌة. الزرات للسلع اردالواحص   توظٌؾح بالسماصة ٌتم ات خالافً ح -ا ٌ ناث
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لمحلً بخطر جسٌم وعلى اج اتنإلاد ٌهد   اربة فً عرض سلع معٌنة ممالطادة الزٌالة افً ح -الثاث

 لحدٌثة. ات اعالصناخ  ألا

سب لتنفٌذ المناضً والتفا راطالات الجامنظمة  عدّ ت: وٌعنً ذلك الجا راطاض فً والتفا  - ت

 ت. ازعالمناتسوٌة  أوم احكألا

رٌة تفضٌلٌة ات تجاقمٌة عبلالنالدول اهو منح  ألمبدا التفضٌلٌة: ومضمون هذارٌة التجاملة المعا  - ث

 ادة حصٌلتهاوزٌ ةدٌاقتصالالتنمٌة امٌة فً النالدول المتقدمة وذلك بهدؾ دعم خطط الدول امع 

 . جنبٌةألات لعمبلامن 

لدولٌة ارة التجاقٌة بتحرٌر اتفالاء فً اعضألالدول ام ابضرورة قٌ ألمبدا ادلٌة: وٌقضً هذالتبا  - ج

س اسأؾ تقوم على اطرألات متعددة اضوامف راطاولكن فً  ,اتخفٌضه األقل فً أولقٌود امن 

بله تخفٌؾ اٌق إنبد  ال الدولة م الجمركٌةؼٌر  أو الجمركٌةجز الحوابمعنى تخفٌؾ فً  ,دلٌةالتبا

لٌه إتصل  اكل دولة وم التً تحصل علٌهابد الفوادل اخر حتى تتعآلا الجانبدل للقٌمة من امع

ت اضوابمف الإتعدٌل  أيء اجرإٌجوز  وال ,لدولالكل  ا  لصدد ٌصبح ملزما ات فً هذاضوالمفا

فسة المنامٌة لكً تقدر على النالدول الحدٌثة فً ات اعالصنا حماٌةوٌستثنى من ذلك  ,جدٌدة

 .لقطنٌة(ات المنتجا)مثل  ؾاطرألات متعددة المنتجات اترتٌب اضأٌوٌستثنى من ذلك  ,لدولٌةا

  .تالجاقٌة اتفا مبادئ( 3-4لشكل )ا وٌوضح

 
 دبلدال٘خ برفاادئ بهج1-4لشتل ا

 1993ل وألاون كان 15فً : رةالمٌة للتجامنظمة ع إلىمة اع قٌةاتفات من الجاتحول   -3

 نأ اروأقري وكذلك التجا تعاونالقٌة اتفاعهم على اجتمادولة فً  117وقع ممثلو  ياوجروألاب

 ,1995م اعلامن منتصؾ  بتداءا  إت( الجالموقتة )اقٌة اتفإلارة محل المٌة للتجالعالمنظمة اتحل 

 120من  كثراوقع ممثلو  حٌثكش ات بمرالمإتمراعة ابق 1995 نانٌس 15فً  فعبل   تم ام اوهذ

 رٌة. التجات اقلعبلال ابفتح صفحة جدٌدة فً مج إذنا  قٌة اتفالادولة على هذه 

 الجولة ٌوجههابج ات وجمٌع نتالجافردي ٌتضمن  راطإرة فً المٌة للتجالعالمنظمة اوتعمل 

غ ولصاء اوج .مالمنتظمة مجلٌس عا أعمالهوٌشرؾ على  ,كل سنتٌن األقل فًري ٌنعقد مرة اع وزاجتما

هٌم ات ومفاراقٌة منفصلة وملحقة وقراتفا 15 نحوملة اصفحة ش 550 نحومة فً العاقٌة اتفالا أو األخٌر

خل الفكرٌة دالملكٌة ابس ولمبلات والمنسوجات والخدماعٌة والزرات المنتجارة فً التجاتعمل على جعل 

عد ضد القواوتشدٌد  تكنولوجٌةلاجز الحوالدعم وابٌر اتد ا  ضأٌقٌة اتفالاوتضمنت  ,لمنظمةاحدود هذه 

رة وتدعٌم التجالمتعلقة بات اراستثمالالمتشددة على ابٌر التداء على بعض القضالسوق وافً  اإلؼراق
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 حماٌةلابٌر اتد توظٌؾوكذلك تنظٌم  األجانبلموردٌن ات على الحكوما النفتاحلٌة الحا اإلجراءات

 رة.المٌة للتجالعالمنظمة ا أعضاءرٌة بٌن التجات ازعالمناتسوٌة  إجراءاتلمتشددة وتقوٌة وتوضٌح ا

لتً تتكفل وتشرؾ على الدولٌة المنظمة اهً )لمٌة العارة التجامنظمة  إنسبق  اونستخل  مم

لدولٌة ارٌة التجات مبلالمعادل فً التبالسهر على حرٌة اهً  ساسٌةألا اووظٌفتهلدول ارة بٌن التجاتنظٌم 

رة التجا إخضاع وسٌمثل, (ةلكترونٌاإلرة التجات مبلاسبة لمعاة منقانونٌبٌبة  داجأٌه اتجإوتعمل فً 

 تؤكٌدوتم  .وأعضابهاللمنظمة  اربٌس ا  لمٌة تحدٌالعارة التجالمفتوحة بمنظمة ارة التجا لقوانٌن ةلكترونٌاإل

فً جنٌؾ  انعقدلذي المٌة العارة التجالمنظمة  الثانًري الوزاع اجتمالاركٌن فً المشالحقٌقة من اهذه 

 .1998م اعلامن ر آذافً شهر 

 لذياء الخبراع اجتمإفً ( (UNCTAD منظمة فً ةلكترونٌاإلرة التجاقشة موضوع اوقد تم من

ركون المشاشدد و ,رةالتجاءة فً الكفارٌة والتجا األعمالت وتسٌٌر اإلتصاالصة بالخالمنظمة انظمته 

 ًالقانون راطالا داجأٌ أهمٌةو ةلكترونٌاإلرة التجالمتصلة با اٌالقضالبحث فً المزٌد من اء اجرإعلى 

ع اجتمابعقد  اصوأوهم إنب نالمٌة بجالعارة التجاء فً منظمة اعضألالدول الح الذي ٌرعى مصاسب المنا

لمتحدة فً امم مة لؤلالعالجمعٌة احظت ال .ةلكترونٌاإلرة اة للتجٌالقانوند ابعألابحث  نؤء بشا  للخبراخ

رة التجا مٌدانفً  ةلكترونٌاإلرة التجالٌب اسأ توظٌؾ أهمٌةد ٌاتز 1997م اعلال من وألاتشرٌن 

لصلة فً ات اذ خرىألات المنظمامع  تعاونالم بالقٌاعلى ( UNCTAD) لذلك حثت منظمة ,لدولٌةا

 افً هذركزت  اكم اقل نموألالدول ا اسٌم مٌة والالنالفنٌة للدول اعدة المسالمتحدة بتقدٌم امم ألامنظومة 

 .انتقالٌةبمرحلة  قتصادٌاتهاإلتً تمر الدول ا تاجاحلمٌة لتلبٌة العارة التجاعلى منظمة  اضأٌلصدد ا

لمسإولة ضمن الهٌبة ا ال( بوصفهاسٌترنإلالدولً )اري التجاون انلمتحدة للقامم ألالجنة  متاوق

 جوانبلا عنتصور  داعدإبلدولً اري التجا القانونلمتحدة عن تحقق تنسٌق وتوحٌد ا األمممنظومة 

 Model Lawةلكترونٌاإلرة اللتج النموذجً القانوند اعتما إلىدى أ امم ةلكترونٌاإلرة اة للتجٌالقانون

on Electronic Commerce, ةلكترونٌاإلرة التجاهو تٌسٌر  النموذجًون نالربٌس للقالهدؾ ا كانو . 

لجمعٌة افً جنٌؾ من  الثانًري الوزا عهماجتمارة فً الدولٌة للتجالمنظمة اء اعضألب اوط

وتقدٌمه فً  ةلكترونٌاإلرة التجالمتعلقة بابل المساسة امج عمل لدراد برناعدإمة للمنظمة بضرورة العا

 : تًآلالتقرٌر وتضمن اوقد تم تقدٌم  ,تهماعاجتماللمقبلة الدورة ا

لشبكة من اعن طرٌق  القٌم فٌهادل المتعلقة بخدمة معٌنة تمت تبات لتحوٌبلاتحدٌد  إلىلتوصل ا - أ

 لتسلٌم.اء ثم الشرا إلى االنتقاء

بل توزٌع تقلٌدٌة بعد اوس افٌه عتمدلتً تالمرتبطة بخدمة معٌنة ات لتحوٌبلاتحدٌد  إلىلتوصل ا - ب

 لخط.اء على الشراو االنتقاءعملٌة 

 ت. الخدمارة وامة للتجالعاقٌة اتفالالمحمٌة بات الخدمافً  اإلنترنتت على لتحوٌبلامعظم  تتمثل - ت

 . ا  إلكترونٌرة تتم التجات اكل خدم - ث

 لتوزٌع.افً  تكنولوجٌةلابل الوسا شتى توظٌؾ  - ج

 للجماركتخضع  إنكسلعة فٌجب  أعدت اإذو ,تاكخدم ا  إلكترونٌ الممكن تسلٌمهات المنتجاكل عّد   - ح

 .GATT ـلات ماالتزامن  اوؼٌره

لمنظمة فً اف ,متعددةفهً لدولً اري التجادل اللتب ةلكترونٌاإلرة التجا التً تمنحها اإلٌجابٌات أما

 ت هً: اث خطوت ٌتم عبر ثبلالمنتجالبٌع وتوزٌع التروٌج واج واتنإلا تعد   اسة لهادر

 .واالنتقاءلبحث ا - أ

 . الطلبٌة وتسدٌدهاإصدار - ب

 لمطلوب.اتسلٌم  - ت
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لرقمً من ابلة للتسلٌم القات الخدمالسلع والمتعلقة بابل المسالجة اسة على كٌفٌة معالدراوقد شددت 

لتقلٌدٌة ات القنواعن طرٌق  التً ٌتم تسلٌمهات الخدمالسلع واتلك  نأل ,األمنٌةحٌة الناة وٌالقانونحٌة النا

رة التجا التً تمنحهات اٌكانمإلاسة على الدراوركزت  ,رةالدولٌة للتجالمنظمة ابح اعد ولواتخضع لقو

 .الهستؽبلت الالٌه من بنٌة تحتٌة وخبرإج اتحت اللدول وم ةلكترونٌاإل

 

 ةلكترونياإلرة التجاوعيوب  مزايا 4-7

 

زل المنات والشركات والمإسسالعمل فً اوج اتنإلاقع امو شتىفً  اإلنترنتشبكة  توظٌؾ إن

لمٌة العا تالمإسسا التً تطرحهالمعروضة ات المنتجالسلع وا شتىلك ستهبلالاق وافنإلادة ازٌ إلىدى أ

 اإلنترنتركة فً خدمة المشاتزٌد نسبة  اعندم ل مستقببل  اقبإلاٌرتفع  إنلجمٌع اوٌتوقع  ,لشبكةاعبر 

ء اشر إلىلمتصفحٌن وٌدفعهم الوعً لدى ادة الذي سٌعمل على زٌا مرألا ,حة للجمٌعاتكون مت حٌثب

ٌحقق  إنه نؤمن ش ةلكترونٌاإلرة التجاتقدم  إنو ,ءاعن أيدون من  الحصول علٌهالتً ٌودون ات المنتجا

 إلىلنسبة اب أما ,لؤلفرادسب اعدة مك اضأٌوٌحقق  ,ءالفقٌرة على حد سوالؽنٌة واسب كبٌرة للدول امك

 تً: الاب ات فنلخصهالمإسسا

 

 لألفرادلنسبة اب ةلكترونياإلرة التجا مزايا 4-7-3

 :اآلتٌةط النقاب اٌمكن نوضحه األفراد إلىلنسبة اب ةلكترونٌاإلرة اللتج مزاٌاعدة  كاهن

 االنتظار أولسفر ا إلىبن الزباج اٌحت بم والاد بنحو   ةلكترونٌاإل قاسوألاتفتح لجهد: الوقت واتوفٌر  -1

حد أء اٌتطلب شر لبٌت والا إلىلمنتج ا اعلٌهم نقل هذإنه لٌس  اكم ,ء منتج معٌنابٌر لشرافً طو

 فضبل  وٌوجد  ,ٌةاالبتمانقة البطات عبر المعلومابعض  وإدخاللمنتج النقرعلى امن  كثرأت المنتجا

 .ةلكترونٌاإللنقود ابمة مثل لمبلالدفع ا أنظمةلعدٌد من اٌة االبتمانقة البطا عن

 ,اإلنترنتلى لمتاجر عا أنواع شتىرة ابعة لزٌافرصة ر ةلكترونٌاإلرة التجا توفرر: اختٌالاحرٌة   -2

 صٌانتهاو ارهاسعأو اتهاصفات مثل موالمنتجاملة عن الكات المعلومابن بالزباذلك تزود  عن فضبل  و

 وبسالحامج امثل بر ة,لمعلنالسلع اتجربة بعض  ٌةكانإمو ,حةالمتالسلع امن  ابؽٌره ارنتهاومق

 لمً.العاق النطارج المٌة خالعات الشركاصل مع التوا ٌةكانإمو ,بالعألاو

رنة امنخفضة مق راسعؤلسلع بالتً تبٌع ات المإسسالعدٌد من ا اإلنترنتٌوجد على : األسعارخفض   -3

فً تنفق  لتًا لكلؾالكثٌر من اٌوفر  اإلنترنتلتسوق عن طرٌق ا نوذلك أل ,لتقلٌدٌةا لالمحاب

ت اق عملٌاٌدخل فً نط لكترونًإلاء الشرا وألن ,بنالزباٌصب فً مصلحة  ادي مماتٌعالالتسوق ا

لمستهلك اطب بٌن التخات فر  الشركا تتٌح بعضت, الشركامعظم  التً تعلنهالكبٌرة الخصم ا

 بقٌن.السالمستهلكٌن المنتج وابع والباو

ت اٌتٌح للمإسس اشرة مماعلٌة مبات تفالاتصإ اإلنترنت ٌوفر: زبونلا الحصول على رضا  -4

بن بسرعة الزبات اراستفسإبة عن اجت لئلالمٌزامن هذه  دةاستفإلا ةلكترونٌاإللسوق الموجودة فً ا

 .ذلك ٌوضح (4-4لشكل )ا .هماوٌستحوذ على رض ,بناللزب مفضلةت اخدم ٌوفر امم
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 هصاٗب الزدبزح اإللتزسًّ٘خ ثبلٌعجخ لألفسااد 4-4الشتل 

 

 تالمؤسسا إلىلنسبة اب ةلكترونياإلرة التجا مزايا 4-7-1

 :اآلتٌةط النقاب ات ٌمكن حصرهالمإسسا إلىلنسبة اب مزاٌاعدة  ةلكترونٌاإلرة اللتج

لتسوق عرض افً  اإلنترنتت على المإسساد اعتمإ ٌتٌح: كثرا وأرباحلٌة افع كثراتسوٌق  -1

لهذه  ٌوفر السنة ممام اأٌ لاوط نقطاعإدون من لم العاء احإن شتىفً  اتهاوخدم اتهامنتج

 بن.الزبالمزٌد من ا إلى اوصوله عن فضبل   حاربألاكبر لجنً أت فرصة المإسسا

 اإلنترنتعلى  ةلكترونٌاإلرة التجاقع اة موناد وصٌاعدإت: تعد عملٌة المإسسا تانفقتخفٌض  -2

ق افنإلا إلىت المإسساج اتحت وال ,تبالمكاة ناصٌ أورٌة اتج قاسوأء ادٌة من بناقتصإ كثرا

 ,بنالزبافً خدمة  ستعمللتً تالثمن اهظة اجهزة بألاتركٌب  أولتروٌجٌة امور ألاعلى لكبٌر ا

لجرد ات ام بعملٌالموظفٌن للقٌاعدد كبٌر من  إلى لمإسسةاجة فً اك حاتوجد هن ال ا  ضأٌو

لبٌع فً ات ارٌخ عملٌاتحتفظ بتو اإلنترنتعلى  بٌاناتعد اتوجد قو حٌث ,رٌةادإلا األعمالو

عدة الموجودة فً قات المعلوماع استرجإوٌتٌح ذلك لشخ  بمفرده  ,بنالزباء اسمألمإسسة وا

 لبٌع بسهولة.ات ارٌخ عملٌالتفح  تو بٌاناتلا

 ٌوفر الحدود ممات وافالمسا ةلكترونٌاإلرة التجاء: تطوي لعمبلاء والشركال مع اصل فعاتو -3

ت افرصة جدٌدة للمإسس ةلكترونٌاإلرة التجا توفرو ,ءالشركات مع المعلومادل الة لتباطرٌقة فع

 ن(.ولموردا أي) خرىألا تالمإسسالمقدمة من ات الخدمابع والبضامن  دةافستلئل

 إدخال كان ,لمالعات فً اإلتصاالثورة  أفرزتهالتً النوعٌة النقلة او مزاٌالالرؼم من هذه اوب

 نطلقتإفقد  ,كثٌرة انعكاساترة التجاضمن منظومة ( اإلنترنت)لمٌة العات المعلوماخدمة شبكة 

 التً تفرزهالسلبٌة ابج اتلنابصورة كبٌرة بسبب  ةلكترونٌاإلرة التجانحو  ت من االندفاعالتحذٌرا

مل اتتع لبشر الامن  ال  اجٌأ اإلنترنتتفرز شبكة  نأٌخشى  حٌثب بوسالحاجهزة أرٌة عبر التجات العملٌا

 .بالنسبة للمإسسات ةلكترونٌاإلرة التجا مزاٌا ٌوضح (5-4. والشكل )سوبالحامع  الإ
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 دبلٌعجخ للوؤظعبث خلتزسًّ٘اإلزح بلزدا هصاٗب 5-4لشتل ا

 

 تالنسبة للحكوماب ةلكترونياإلرة التجا مزايا 4-7-1

 :( وه6ً-4, كما فً الشكل )تالنسبة للحكوماب مزاٌالها  ةلكترونٌاإلرة التجإن ا

 ت.المعلوما تكنولوجٌاع ابؾ فً قطالة وخلق وظالبطاج مشكلة فً عبل اإلسهام -1

 طنٌن.امة للموالعات الخدماتوفٌر  كلؾز وتخفٌض اجإنسرعة  -2

 .لموردٌناب ةلحكومال اتصات از وتخفٌض نفقاجإنسرعة  -3

 
 ستْهبدلٌعجخ للبث خلتزسًّ٘اإلزح بلزدا هصاٗب 6-4لشتل ا
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 خلتزسًّ٘اإلزح بلزداػْ٘ة  4-7-4

  :اآلتٌةط النقاب الهاجمإعٌوب ٌمكن  اله دلكن توج ةلكترونٌاإلرة الجمة للتجابد الفوالرؼم من اب

 عن طرٌقلتسوق ارسة عملٌة المستهلك فً مما اٌجده كانلتً المعروفة اء الشرامتعة  نافقد -1

لمستهلكٌن البعض  ٌعد لتقلٌديالتسوق ا. لمشتريابع والباشر بٌن المبا عًاجتمإلاعل التفا

 لملل.الة اكسر ح أولترفٌه اولتسلٌة ا أولوحٌدة للتنزه الفرصة ا

وسهولة  عبلنإلاة اذبٌلفرد نتٌجة جا إلٌهاج اٌحت ء سلع قد الافً شر باالندفاع همتورط بعض -2

 أوري التجالؽش ا وكذلك ,بلٌةالعالشخصٌة والدٌون اكم الً ترالتاوب ,االبتمانقة اء ببطالشرا

 .ما  الفة تمات مخاصفاتً بموؤقد ت أولمطلوبة السلعة اتجد  الفقد  ,ريالتجالنصب ا

فً حٌن ٌقع  ,ارهاختٌا أو اتذوق طعمه أولملموس للسلعة التحسس المتصفح عن بعد اٌفتقد  -3

رض مع السلع قد تتع أوفهة الذٌن ٌروجون لسلع تالمعلنٌن اض علمتسوقٌن فرٌسة لبابعض 

 ب. ادآلاة وعٌاجتمالالٌد التقا

 عن هٌكاسرة نألا مٌزانٌةلٌة قد ترهق التسوق لسلع كمارسة عملٌة ات بممالسٌداء بعض اؼرإ -4

رسه الذي ٌمالبدنً اط النشارسة اخفض فرصة مم إلىتإدي  لكترونًإلاء الشرارسة امم إن

 ٌعملن.  تً الاللوات اللسٌد اسٌم والدي اتٌعالالتسوق اء وبعد اثنألفرد قبل وا

جهزة أم أما التً ٌقضٌهات اعالسانتٌجة لعدد  همبعض ؼٌر محسوب لدىلزمن افلوقت اهدر  -5

لعزلة الة الذي ٌزٌد لدٌهم حا مرألا ,خرىألالسلع اب ارنتهاللبحث عن سلعة معٌنة ومق سٌبالحوا

قم اتف إلىلػ فٌه للشبكة ٌإدي الُمبا لاستعمالا إنفً حٌن  ,سرألابعض  اٌهنالتً تعابلٌة العا

مهنٌة  أو عٌةاجتما أوت جسمٌة حدوث مشكبل أو ,اإلنترنت نادمإض اعرؤبة باصإلات الاحتما

 (.7-4لشكل )امتكررة, الحظ  أو دابمٌهنفسٌة  أو

 
 خلتزسًّ٘اإلزح بلزداػْ٘ة  7-4لشتل ا

 توظٌؾلالمطلوب هو ا امإنلعزوؾ عنه اهله واٌعنً تج ال اإلنترنتر اضرألحدٌث عن ا إن

 اإلنترنتشبكة  إنلجمٌع على ا ٌتفقطر المخارؼم تلك بو ,ضحةاض محددة وواؼرألصحٌح لتحقٌق ا

فهذه  ,لفردا التً ٌحصل علٌهات المعلومارؾ والمعانتٌجة لوفرة  اتهاثورة علمٌة بحد ذلٌوم ا أصبحت

ت اإلتصاال تكنولوجٌا إنقٌل ف اومهم ,ناحٌألالضرورة فً بعض ا  إلىترقى  أصبحتلخدمة ا

ت ا( معوق8-4كل )لشاٌوضح و ,اتخلفه أومم ألاعلى تقدم  ا  لٌوم مإشرا أصبحت لمختلفةا بتصنٌفاتها

 .ةلكترونٌاإلرة التجا
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 خلتزسًّ٘اإلزح بلزداد بهؼْل 8-4لشتل ا

 اله نبؤت المعطٌالتً تدل ا ةلكترونٌاإلرة التجالمستقبل  طرقنت إنٌجب لب الطاعزٌزي 

مثل  احبة لهالمصا ةلكترونٌاإل األعماللدولٌة وشبكة ات المعلوماوستصبح شبكة  اهراوز امشرق مستقببل

للؽة انوع حتى  أيجز من اتوجد حو وال ,لمالعاحول  األشخا ت اراملٌ هٌوظفتؾ, وسالهاء والكهربا

فً كلفة  ا  لٌاصل حالحاجع الترا إنو ,اإلنترنتعبر  إلكترونًك مترجم فوري اصبح هنأ نأبعد 

وٌرفع من عدد  اإلنترنتمن  دةاستفإلاس للتوجه نحو النات سٌكون له دور كبٌر فً تحفٌز اإلتصاال

رة التجاتسمح هذه  حٌث ,ةلكترونٌاإلرة التجامن ة لمرجوابد الفواإلهم باعن تف لذٌن ٌعربونار التجا

 لكبٌرة.ات المإسسافسة الصؽٌرة بمنات الجدٌدة للمإسسا

 

 األعماللم افي ع ةلكترونياإلرة التجا تأثير 4-8

 

وله  ,تالشركاعمل  طرقثر كبٌر فً أله  ةلكترونٌاإلرة التجا توظٌؾ إنلب الطاعزٌزي 

 :اآلتٌةط النقاب اتهاتؤثٌرنلخ   نأوٌمكن  ,تالمنتجابع والبضار اسعأضح فً او تؤثٌر

 .أعمالهاوتوسٌع  الصؽٌرة منها اسٌم الت والشركام أماجدٌدة  قاسوأفتح  -1

 . اوموردٌه ابنهامع زب التً تربطهالتزوٌد ا ت لحلقاتالشركا إدارة طرقتحسٌن  -2

 . الحصول علٌهاد وتسرٌع المواتخفٌض كلفة  -3

 تً. الذالتسٌٌر ات ابرمجٌ سطةابوءة الكفاج ورفع اتنإلا كلؾتخفٌض   -4

 لزبون. المنتج واشرة بٌن اقة مبعبل داجأٌ  -5

 تٌة.المعلومات الخدماء جدد مثل مقدمً اء وظهور وسطالوسطاشً دور تبل  -6

 سبة له. المنالخدمة اطبة كل زبون على حدة وتقدٌم القدرة على مخا  -7

 .األعماللم افً ع ةلكترونٌاإلرة التجا تؤثٌر( 9-4لشكل )ا وٌوضح



80 

 
 األػوبللن بفٖ ػ خلتزسًّ٘اإلزح بلزدا رأث٘س 9-4لشتل ا

 

ت الشركات والمإسسانشوء  إلى ةلكترونٌاإلرة التجا دتأشرة المبات اتؤثٌرلاهذه  عن فضبل

بة استجإلات تتمكن من ات وشركالتً تشكلت من عدة مإسسا (Virtual Enterprises) ضٌةاترفإلا

 إن اله ٌمكن اللتً ات الالحات جدٌدة فً اتطوٌر منتجتستطٌع  اكم ,لسوقات ات ومتؽٌرامتطلبلجمٌع 

 بصورة منفردة.  الٌة عند عملهاءة عاتحقق ذلك بكف

ت الشركاعت بعض استطإو ,لمجتمعا إلىت المعلوما تاتقنٌل ادخإعلى  اإلنترنتعد اس اكم

لربح الشركة باعلى ٌعود  اته بماه ومتطلبتاجاحلدخول لتإمن للمستهلك ا امن هذ دةاستفالالمبتكرة ا

 قاسوألافسة فً ات لكً تبقى منات ضرورة حٌوٌة للشركالمعلوما تاتقنٌ توظٌؾر القد ص .بدةالفاو

 لدول.المحلٌة فً بعض ا قاسوألالمٌة وحتى فً العا

عدت على اس اإلنترنت إلىلدخول ار اسعأ اسٌم ت والالمعلوما تاتقنٌكلفة  نخفاضإ إن اكم

 األعمالنمو  إلىدى أ امع بعض مم ابعضهت الشركالمستهلك وبٌن ات والشركاعل بٌن التفادة ازٌ

 الوقت نفسه قد ٌكون هذاولكن فً  ,ت فرصة جدٌدة قد تكون ذهبٌةاللشرك تصبحأت, وعبلالتفادة اوزٌ

 صحٌح. بنحو  لدخول فٌه الم ٌتم تفهمه ومعرفته و حٌثللخطر  ا  لم مصدرالعا
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 ثغالسالفظل اظئلخ أ

 

 :تًآلاعرؾ  (1س

  رٌة.التجالٌة الفعا  

  الجباٌة. 

 عدد دوافع التجارة اإللكترونٌة, وإشرح واحدة منها (2س

 ت.الجا عدد أهم أهداؾ إتفاقٌة (3س

 ؟األفراد إلىلنسبة اب ةلكترونٌاإلرة التجا مزاٌا ام (4س

 ؟تالمإسسا إلىلنسبة اب ةلكترونٌاإلرة التجا مزاٌا ام (5س

 .لتفصٌلاشرح ذلك با؟لعولمة المقصود با ام (6س

 . ةلكترونٌاإلرة التجاعٌوب  إٌجازوضح ب (7س

 ؟األعماللم افً ع ةلكترونٌاإلرة التجا تؤثٌر ام (8س

 ت.الحكوما إلىلنسبة اب ةلكترونٌاإلرة التجا مزاٌانقاط ب وّضح (9س

 التجارة اإللكترونٌة؟ما اآلمور التً تخ  الضرٌبة على المبٌعات فً مجال  (10س
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 مسالخالفصل ا فاهدأ

 :نأعلى  ادراقلب الطايكون  إنلمتوقع امن 

  اطهامنأو ةلكترونياإل رفالمصايتعرف على مفهوم. 

 ةلكترونياإل رفالمصاهي ايعرف م. 

 ةلكترونياإل رفالمصا مزاياهي ايعرف م. 

  لتقليديةا رفالمصاو ةلكترونياإل رفالمصالفرق بين ايعرف. 

 ةلكترونياإل رفالمصاح امل نجاوعو أهمية ايعرف م. 

 لكترونيإلالدفع ائل المقصود بوسا ايعرف م. 

  اجر ومصدرهالتا إلىو املهاح إلىلنسبة اب لكترونيإلالدفع ا مزايايتعرف على. 

  ةلكترونياإللمصرفية ات الخدمايتعرف على. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفظل الخبهط

 اإللتزسًّ٘خ الدفغ أًظوخ
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 روِ٘د 5-3

 

ت عبر اإلتصاالل اسعة فً مجالوا تكنولوجٌةلالثورة او ةلكترونٌاإلرة التجات اد عملٌٌاتز أدى

ظهور تطور  إلى ,ضًالمالقرن اخر أواسٌب اللحو لاستعمالاالمختلفة والمتعددة  ةلكترونٌاإلبط الوسا

 ا  شٌا. وتمتكنولوجٌةلات المتؽٌراثر بؤلتاع سرٌع ارؾ, فهو قطالمصاع العمل فً قطاجوهري فً طبٌعة 

لٌة المات العملٌاز اجنلمتطورة إلا تكنولوجٌالا توظٌؾلً لالمالمصرفً وامل التعات سوق اجامع ح

ر فً التجاو األفراد بط منالوساهذه  توظٌؾت وتوسع العملٌالمصرفٌة ولؽرض تخفٌض كلفة هذه او

فً  ابنهازب إلىلتقدم  اإلنترنتشبكة  لاستعمابرؾ المصام اهتماد ازدا ,ةلكترونٌاإلرة التجات اعملٌ

 .التً تنتجهالمصرفٌة ات الخدمامن  ا  جزء بداٌةلا

هم اقة على مستوى دولً تست مصرفٌة عمبلانالتطور ظهور كٌا الطبٌعً لهذاتج النا كانو

 رؾالمصا. فكانلماو نالزماجز اة حتجاوزلٌؾ منخفضة مات متنوعة وبتكال فً تقدٌم خدمافع بنحو  

ت الخدماس على اسألاٌعتمد ب اعمله كانلتً التقلٌدٌة ارؾ المصام للكلمة لٌست كالعالمعنى اب ةلكترونٌاإل

, له مبل  اش ا  رٌاستشاو ا  رٌادإ, ا  رٌا, تجا  لٌام اموقع أصبحتلتسلٌؾ بل او اإلٌداعت امة كعملٌالعالٌة الما

قع الموات على الصفقام اتمإ أوت مبلالمعاتسوٌة  أوت الخدمام باقد معه للقٌالتعاوجود مستقل ٌتم 

لٌة ومصرفٌة متنوعة ات مالٌوم تقدم خدما ةلكترونٌاإل رؾالمصا أصبحتو. رؾالمصالهذه  ةلكترونٌاإل

 ال عملهاصبح مجاو ,اسلفنا الحدٌثة كمات الشبكاو اإلتصالبل اعلى وس ًساسألا ابشكلهومتطورة تعتمد 

عزٌزي -قش ات. وسننالجنسٌات متعددة اسع للشركالوا لبلنتشار احبالدولً مصالمستوى اعلى  اممتد

 .ا  حقموسع ال بنحو   اهٌمهاومف ةلكترونٌاإل رؾالمصاطبٌعة  -لبالطا

 

  ةلكترونياإل رفالمصامفهوم  5-1

 

 ت هً:المصطلحاو األسماءمجموعة من  ةلكترونٌاإل رؾالمصاوٌطلق على 

 ةلكترونٌاإل رؾالمصا (E-Banking). 

  اإلنترنتبنوك (Internet Banking). 

 عن بعد ةلكترونٌاإل رؾالمصا (Remote Electronic Banking). 

 لمنزلٌةا رؾالمصا (Home Banking). 

  لخطاعلى  أوخن السالخط ابنوك (Online Banking). 

  تٌةالذالخدمة ابنوك (Self Service Banking). 

عبر  لمصرؾالمتصلة باله اعمأز اجإن أوته اباحس إدارةلعمٌل بام اقٌ إلىت التسمٌاهذه  وتشٌر

 تكنولوجٌةلابل الوسا سطةابووقت  أيرع وفً الشا أملعمل ا مألمنزل افً  كانء اسو اإلنترنتشبكة 

جهزة أ أو ,تؾ ذكٌةاجهزة هوأوسٌب لوحٌة, احووسٌب محمولة, احووسٌب مكتبٌة, ال من حواتصلبل

 (.1-5لشكل )افً  اكم اوؼٌره ,كساف
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 خلتزسًّ٘اإل زفبلوظام بثٌظ اإلرظبل 3-5لشتل ا

 

 ةلكترونياإل رفالمصاتعريف  5-1-3

 التً ٌقدمهالمتنوعة المصرفٌة ات الخدمامجموعة  بؤنها ةلكترونٌاإل رؾالمصاٌمكن تعرٌؾ 

 ةلكترونٌاإل رؾالمصالمتنوعة, فتنشا ا تكنولوجٌةلاو ةلكترونٌاإلبط الوسا عن طرٌقبنه المصرؾ لزبا

لمصرفٌة من سحب ودفع وتحوٌل الٌة والمات العملٌاء اجرإء من لعمبلاتمكن  اإلنترنتقع على امو

 ت. الخدما, لتقدٌم هذه كانم أودون تحدٌد لزمان من  اوؼٌره

 :ةلكترونياإل رفالمصائص اخص

 :اآلتٌةب  الخصا اله ةلكترونٌاإل رؾالمصا إنلتعرٌؾ نستنج ا من

 نبافً م ارتهالتً ٌمكن زٌالتقلٌدٌة ا رؾالمصاولٌست ك ,ضٌةافترا رؾامصرة عن اعب اهإن -1

 .اشر مع موظفٌهالمبامل التعامحددة و

 ةلكترونٌاإلبط الوسا لاستعماب اإلنترنتعن طرٌق شبكة  لمصرؾاو لزبونابٌن  اإلتصالٌتم  -2

 ل.اتصلبل

 التً تنجزهالمصرفٌة الٌة والمات العملٌا أنواعز جمٌع اجإن ةلكترونٌاإل رؾالمصاتستطٌع  -3

 لتقلٌدٌة.ا رؾالمصا

 ء.لعمبلاوبٌن  ةلكترونٌاإل رؾالمصال بٌن اتصً لبلكانم أوً انٌوجد تحدٌد زم ال  -4

 :ةلكترونياإل رفالمصاب اإلتصالئط اوس

 رؾالمصاتهم فً اباحس دارةء إللعمبلا اٌستعملهلتً ا تكنولوجٌةلابط الوسالعدٌد من ا كاهن

 :تًالاب الهاجمإوٌمكن  ,ةلكترونٌاإل

 (.Desktop Personal Computer أٚ PC) لمنزلٌةاسٌب الحوا -1

 (.Laptops) لمحمولةاسٌب الحوا -2

ٟ ـــــــٌَلّحٟ ـــــــٌ٘وٜحػي خــــٌّٔخَف رــــــــ٠ؼ خِ أٚش ـــــــــــٌىف١حذ ـــــــــ١ٓحٌلٛح -3

(PDA ٚأPersonal Digital Assistant .)سوب صؽٌر وبنوعٌن از حارة عن جهاوهو عب

. ومع (2-5لشكل )اب موضحان اوهم ,لتشؽٌلام ابنظ نان ٌختلفٌللذاو( Palm)لم البادي واتٌعالا

 باالنحسارخذ الكفٌة اسٌب الحوا لاستعما إنلمحمولة فاتؾ الهوا تكنولوجٌابل فً الهالتطور ا

 .ا ٌ تدرٌج

 

 

 

 

 

 ظ٘ت كف٘خازْ 1-5لشتل ا
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 اإلنترنتتصفح  ٌةكانإم توفرلّتً المحمولة اتؾ الهوا بؤنها الذكٌة: وٌمكن تعرٌفهاتؾ الهوا  -4

صة بهذه اتشؽٌل خ أنظمةجهزة على ألادة تعمل هذه ا. وعوإدارته لكترونًإلالبرٌد اع على طبلالاو

ٚٔيُٚفْٛ ٚ(, Symbian) ناسٌمبٌو(, Android) روٌد مندإنم انظ الٌاح أهمهاومن  األجهزة

(Windows Phones), ن ر١َٞٚر٩ (Black Berry ,)شهراوقت قرٌب من   إلى كانلّذي ا 

 .عملةلمستا األجهزة

 ةلكترونٌاإل رؾالمصاتؾ اشر بهوالمبا اإلتصالفً  تعملكس: وتسالفاو األرضًتؾ الها أجهزة  -5

 .اإلنترنتعبر  اٌمكن حله لّتً الا اإلشكاالتلحل 

وهً  ,(3 -5لشكل )افً  اكم (Automated Teller Machine أٚ ATM) ح٢ٌٟف حٌَٜح  -6

ت مبلالمعا إلجراءلٌة المات المإسسادة من اكن تكون محمٌة عأمافً  اة ٌتم نصبهإلكترونٌ أجهزة

 الفصل الثالث.والتً سبق ذكرها فً  لٌةالما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءلؼواا بٗعزؼولِك٘ف  ّ ATM أخِصح 1-5لشتل ا         

 

  :ةلكترونياإل رفالمصاظهور   إلى أدتلتي امل العوا

هرة اظ المصرفٌة بمجملهالٌة والمات المإسسالتً فرضت على امل العوالك مجموعة من اهن

لٌة المات مبلالمعات مستحدثة فً اخدم ابنهالوسٌلة لتقدم لزبال هذه ستؽبلاو ةلكترونٌاإل رؾالمصا

 انتشار  إلىدت ألتً امل العوابعض  إجمال. وٌمكن ةلكترونٌاإل رؾالمصاهذه  عن طرٌقلمصرفٌة او

 :اآلتٌةط النقالٌة بالمالمصرفٌة وات اعالقطافً  ةلكترونٌاإل رؾالمصاهرة اوتوسع ظ

لروتٌنً ا األداءبه  تجاوزت وكفإةمستحدثة بل اوس إلىجته المً وحالعاد اقتصرع لبلالمتسالنمو ا -1

 .لتقلٌديا

 لٌة.المالمصرفٌة وات العملٌافً ( E-Commerce) ةلكترونٌاإلرة التجاهرة اظ انتشار -2

 .جد فً دول محددةاتولتً تالجنسٌة ات متعددة الشركا انتشار  -3

     اإلنترنتوتوسع شبكة  وانتشار تاإلتصاالت والشبكال ارع فً مجامتس تكنولوجًتطور   -4

 لمصرفٌة.الٌة والمات العملٌافً  اهتوظٌفو اكلفته وانخفاض

 ثوانت مصرفٌة معقدة فً اعملٌ إجراءٌتٌح  المصرفٌة ممات مبلالمعاز اجإنلٌة فً اسرعة ع  -5

 معدودة.

لدى  انتشارهاسهم فً أ امم اإلنترنتت واإلتصاالل افً مج تعملةلمسا األجهزةكلفة  انخفاض  -6

 ء.لعمبلا
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جة الحارؾ وعدم المصاملٌن فً هذه العاد اعدألمصرفٌة مع تخفٌض ات مبلالمعاكلفة  انخفاض  -7

 ء.لعمبلاشر مع المبامل اوموظفٌن للتع مصرفٌةت آمنش إلى

 

 :ةلكترونياإل رفالمصافي  اإلنترنتشبكة  توظيف

لتً ترتبط اسٌب الحواهً مجموعة  اإلنترنتشبكة من المعلوم لدٌك عزٌزي الطالب إن 

لسهل السرٌع وا اإلتصال ٌةكانإمرضٌة كً تتٌح ألالكرة ال عبر اتصاسطة خطوط ابعض بوب ابعضه

 .كانلما أو نادون تحدٌد للزم من ابه اإلتصالد المرا ةلكترونٌاإلقع المواب

 : اهم ,بعض عبر وسٌلتٌنببعضهم  ةلكترونٌاإل رؾالمصا ات بضمنهالشركاو األفرادوٌتصل 

 .(E-Mail) لكترونًإلالبرٌد ا  -1

 (.World Wide Web أٞ WWW) تٌةالمعلومالشبكة اخدمة   -2

 .رؾالمصامع  أوبعض ببعضهم  األفرادبٌن  اإلتصال( كٌفٌة 4-5لشكل )اٌوضح و

 

 

 

 

 

 

 

 

 زفبلوظاهغ  أّجؼغ ثثؼؼِن  األفساادث٘ي  اإلرظبلك٘ف٘خ  4-5لشتل ا

 إنشركة على  أوحة لكل فرد اوهً مت ,لمالعال فً اتصاكبر شبكة اهً  الٌاح اإلنترنتشبكة  إن

 :اإلنترنتشبكة  توظٌؾل لٌةالتالشروط ا توفرت

تؾ از هاجه أو (,Laptop) محمولسوب از حاجه أو(, Desktop PC) سوب منضدياز حاجه  -1

 (.Tablet) ز لوحًاجه أو(, Smart Phone)ذكً 

 (.Internet Service Providerأٞ ISP) اإلنترنتجهزة بشبكة مجهز خدمة ألاربط هذه   -2

 .Login Data)) ةالمسماو اإلنترنتشبكة  إلىلدخول ا بٌاناتلمستخدم اك متبلا  -3

 رة عن:اهً عب بٌاناتلاوهذه 

 لمستخدما سمأ (User Name.) 

  لسرٌةالكلمة ا أولمرور اكلمة (Password.) 

 (.ISP) اإلنترنتمن مجهز خدمة  بٌاناتلالحصول على هذه اوٌتم 

 

  ةلكترونياإل رفالمصا مزايا 5-1

 

سً اسألالمنتج ا وهً, ةلكترونٌاإلرة التجامن أ ٌتجز هً جزء ال ةلكترونٌاإل رؾالمصا إن

لّتً ا ساسٌةألالوسٌلة ا ةلكترونٌاإل رؾالمصا رتاص بحٌثت, اإلتصاالت والمعلوما تكنولوجٌالثورة 

من ألخٌر العقد المصرفً فً اط النشا اهذ انتشار بداٌةلمصرفٌة منذ الٌة والمات اعالقطافً  اتمد علٌهٌع

 ابهذ لثقةادة ازٌ عن طرٌقء جدد لمستمر لعمبلاوكسبه  وانتشارهلمستمر فً تطوره اضً, والمالقرن ا

ت, اإلتصاالكلفة  انخفاض و الحدٌثة وتنوعها تكنولوجٌةلابط الوسا انتشار إنشك فً  ط. والالنشا
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ت ال مٌزاجمإلمً. وٌمكن العا دياقتصالال المجافً  همٌةألالؽة ات بلتحوالاث هذه احدإفً  تسهمأ

 :تًآلاك ةلكترونٌاإل رؾالمصا

 .ابهوعمبل ةلكترونٌاإل رؾالمصات ارادإشر بٌن ال مباتصادون من ء عن بعد ت تقدم للعمبلاخدم -1

 أودولٌة  أولتقٌد بقٌود وطنٌة ادون من لحدود اعبر  اإلنترنتت عن طرٌق الخدماتقدم هذه  -2

 فٌة.اجؽر

 ت روتٌنٌة مطولة ومرهقة.مبلات ورقٌة ومعادون مستندمن ء لعمبلاو رؾالمصاقد بٌن هذه التعا -3

لٌة المات الشركاٌتفق مع طبٌعة  ام اوهذ مختلفة,ء من دول لعمبلابٌن  ةرٌالتجات الصفقاء اجرإ -4

 ت.الجنسٌامتعددة 

 لٌة.ات ماطة من مإسساوس أيبعٌن من دون البالمشترٌن واشرة بٌن اقدٌة مبات تعاقم عبلاقٌ -5

فً  اقل من كلفتهامرة  75تصل فً حدود  اإلنترنتلمصرفٌة عبر ات مبلامنخفضة للمعكلفة  -6

لً لسحب آلاؾ الصراز اجه لاستعمالة اقل فً حامرة  300 نحوو ,لتقلٌدٌةالمصرفٌة ات مبلالتعا

 لتقلٌدٌة.ا رؾالمصافً  النقود عن كلفتها

 ت مصرفٌة معقدة المبلاز معاجإن إن حٌث ,لمصرفٌةالٌة والمات مبلالمعاز اجإنلٌة فً اسرعة ع -7

ز هذه اجنإل عمللمستاز الجهافً ( Enterي )خىه٦ح لضؽط على زراسوى زمن  ا  ناحٌأٌستؽرق 

 ملة.المعا

سهم فً تمتٌن القلٌلة الكلفة اءة والكفالسرعة واوبهذه  ةلكترونٌاإلبط الوسات عبر الخدماتقدٌم  -8

 بن جدد.اء وفً كسب زبلعمبلاو ةلكترونٌاإل رؾالمصالثقة بٌن ادة اقة وزٌلعبلا

لوقت الكثٌر من اهم فً توفٌر المصرفٌة سالٌة والمات مبلالتعافً  ةلكترونٌاإلت اقالبطا ستعمالا -9

 ت.مبلالمعاز هذه اجنء إللعمبلالمصروؾ من قبل ال المالجهد واو

 .ات ونوعٌتهالخدمار اختٌافً  كثراسع وحرٌة أوت اراخٌ ابهلعمبل ةلكترونٌاإل رؾالمصاتتٌح  -10

 

 لتقليديةا رفالمصاو ةلكترونياإل رفالمصارنة بين امق 5-4

 

فً  ٌعتمدونهلّذٌن اء لعمبلاد عدد ٌارع وٌتزامتس بنحو   ةلكترونٌاإل رؾالمصام اٌتطور نظ

جعله  بنحو  لث الثالم العالكثٌر من دول المتقدم وحتى فً الم العالمصرفٌة فً دول الٌة والمات مبلالمعا

رنة بٌن الّذي ٌبٌن مقا( 5-5لشكل )ا احظنلمصرفٌة. فلو الالٌة والمات مبلالتعادة فً الرٌاخذ موقع ؤٌ

سة الدرانجد فً  انإنف 2012 - 2008ت السنوال خبل رؾالمصامل مع اء للتعلمفضلة للعمبلا طرقلا

فً  ةلكترونٌاإل رؾالمصا بنازبدة فً الزٌا بؤن األمٌركٌة ةلكترونٌاإل رؾالمصاجمعٌة  أجرتهالّتً ا

 رؾاللمصلمصرفٌة الفروع ادي امرت إن ا, كم2008م افً ع ابنهازبضعؾ  اتبلػ تقرٌب 2012م اعلا

 .2008م اعلادٌه فً اعن مرت النصؾ تقرٌبا  إلى 2012م اعلافً  انخفض لتقلٌدٌةا

 

 

 

 

 

 

 

 1031-1008 دالعٌْال خا زفبلوظبء ثلؼواال برظلوفؼلخ الا طسقلازًخ ث٘ي بهم 5 -5لشتلا
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عة اس 24جور منخفضة لـ ؤة بتوفرلمالم والعاعبر  كانم أيفً  اإلنترنتزة عبر الممتالخدمة ا إن

 رؾالمصاء ة بكثرة لدى عمبلتوفرلما ةلكترونٌاإلبط الوساعبر  التً نحصل علٌهاو األسبوعم اأٌل اطو

ٌعتمد على  اوهذ ,ضرالحالوقت افً  رؾالمصاء لمفضل لدى فبة كبٌرة من عمبلا األسلوب أصبحت

 ة.نسانٌإلالطبٌعة العمرٌة والفبة ا

 ناٌسته ل نسبة الاتز ام ةلكترونٌاإل رؾالمصاٌثقون ب ٌرؼبون وال لّذٌن الانسبة  إنومع ذلك ف

مل مع الحدٌثة كوسٌلة للتعا تكنولوجٌالاتثق ب ال لاتز املّتً المرتفعة العمرٌة ات الفبافً  اسٌموال ابه

 الجانبلتفضٌلهم  رؾالمصاشرة مع موظفً هذه امل مبالتعاو رؾالمصارة ابل تفضل زٌ رؾالمصا

ء وٌمنعهم لعمبلالكثٌر من امنً ٌخٌؾ ألا الجانب إن ا. كمالتكنولوجً الجانبمل على التعافً  نسانًإلا

 لمصرفٌة.الٌة والماهم بٌاناتمة لخوفهم على سبل ةلكترونٌاإل رؾالمصا مل معالتعامن 

لم, المعاضح ال ؼٌر واز ام ةلكترونٌاإل رؾالمصالتقلٌدٌة وا رؾالمصاصل بٌن الفالخط او

عن ء لعمبلالمزٌد من افس على كسب اللتن اتكثؾ جهوده التقلٌدٌة بمجموعهاو ةلكترونٌاإل رؾالمصاف

لّتً ات الخدمالكثٌر من التقلٌدٌة تقدم ا رؾالمصالكثٌر من ا إن ا, كماإلنترنتعلى  اقعهاجد مواتو طرٌق

تتٌح  أصبحتلتقلٌدٌة ا رؾالمصا إن اكم ,ةلكترونٌاإل اقعهاعلى مو ةلكترونٌاإل رؾالمصا اتقدمه

لنوعٌن من الفروق بٌن ا أصبحتلً التاوب ,ات عبرهالدفوعاء اجرإل ةلكترونٌاإلت اقالبطا ابهلعمبل

 ضحة.الم ؼٌر وات معاذ رؾالمصا

لفروق ام العالمفهوم التقلٌدٌة با رؾالمصاو ةلكترونٌاإل رؾالمصامة نجد بٌن اعوبصورة 

 (:1-5لجدول )اب ةوّضحم الٌة, وكمالتا

 مالعالمفهوم التقليدية با رفالمصاو ةلكترونياإل رفالمصالفروق بين ايبين  3-5جدول رقم 

 لتقلٌدٌةا رؾالمصا ةلكترونٌاإل رؾالمصا ص

1 

ضٌة افترا ةلكترونٌاإل رؾالمصا إدارة

 لمصرؾاعبر موقع  اٌتم به ابه اإلتصالو

 .اإلنترنتعلى 

ن فً ودوه موجووموظف لمصرؾا إدارة

 ابه اإلتصالوٌمكن  لمصرؾاة ٌابن

 .اشخصٌ امل معهالتعاو

2 
لمصرفً  اب الحسا إدارةلعمٌل اٌستطٌع 

 .األسبوعم فً اأٌ 7عة اس 24بسهولة 

لعمل اعٌد ام بموالتزالالعمٌل اٌجب على 

ة نالصٌام اأٌ أولعطل ام اأٌلرسمٌة وا

 .لتقلٌدٌةا رؾاللمص

فً  كانم أيلمصرفً فً اب الحسا اىحٍس 3

  إلىلدخول ا. اإلنترنتفٌه شبكة  توفرتلم العا

سوب موجود فً اح أيمن  لمصرؾاموقع 

تؾ الها أوللوحً اسوب الحا أولبٌت ا أولعمل ا

 .رعالشافً  ATM زاجه أيمن  أول النقا

 لمصرؾا إلى الحضور شخصٌاٌجب 

لمصرفٌة الٌة والمات مبلالمعا وإجراء

لعمٌل ا  بالخا لمصرؾاخل فرع اد

 ه فًنفس لمصرؾلخر آفرع  أيولٌس فً 

 .انفسهلمدٌنة ا

منخفضة لمصرفٌة الٌة والما أجور المعامبلت 4

د اعدؤموظفٌن ب إلى رؾالمصاجة هذه العدم ح

ت مبلالمعا إن اكم ,ات لفروعهاٌاكبٌرة وبن

سٌة القرطالمصرفٌة تستؽنً عن الٌة والما

 .ال  اوم الّذي ٌستنزؾ وقتالروتٌن او

 

لكبٌرة الموظفٌن ا أعدادكبر بسبب ا أجور

 تاونفق ةلكترونٌاإل رؾالمصابرنة امق

لٌة المات مبلالمعاوطبٌعة  رؾالمصافروع 

 .لمصرفٌةاو
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 لتقلٌدٌةا رؾالمصا ةلكترونٌاإل رؾالمصا ص

لٌة بسبب القروض عابدة على الفات معدال 5

لٌة المات مبلالمعا إدارةلٌؾ اتكانخفاض 

 .لمصرفٌةاو

قل بسبب القروض ابدة على الفات معدال

لٌة المات مبلالمعا إدارةع كلفة ارتفا

 .لمصرفٌةاو

 لمصرؾاب فً العمٌل فتح حساٌستطٌع  6

 .لمنزل وبسهولةاوتسجٌل نفسه من 

 ,لشخصًالحضور اب ٌتطلب الحسافتح 

 .طوٌبل   اوقد ٌتطلب وقت

عن  ا  عوض ةلكترونٌاإلت اقالبطالعمٌل اٌحمل  7

 .لالما

 .ا  ل نقدالمالعمٌل اٌحمل 

لٌس  اهنال فقداحتماو ةلكترونٌاإلقة البطاحمل  8

 ا  سرٌ ا  ٌتطلب رقم استعمالها نأل ,خطورة اذ

 .لعمٌلاٌعرفه سوى  ال

 .اهنال وسهولة فقداموألاخطورة حمل 

فً  ةلكترونٌاإلت اقالبطا توظٌؾٌمكن  9

لدفع المرخصة واجر المتاء فً الشرات مبلامع

 .دقالفناعم والمطافً 

 .تالدفوعاء والشرالنقد فً ا لاستعماٌجب 

 إدارةفً  اإلنترنت لاستعمالحذر فً اٌجب  10

 أيلوالٌة عبر شبكة المالمصرفٌة وات مبلالمعا

لمفتوحة مثل ات الشبكافً  أو( Wi-Fi) ؤيف

من قبل  السهولة قرصنته اإلنترنتهً امق

 .اإلنترنتصنة اقر

لمصرفٌة فً الٌة والمات مبلالمعاء اجرإ

 بٌاناتمٌن ولكن ألمصرؾ ات فروع اٌابن

ٌمكن ( Servers) دماء تخزن فً خولعمبلا

لتعرؾ او اقرصنته دارةإلالة ضعؾ افً ح

 وأرقام أسماءء من لعمبلا بٌاناتعلى 

ولكن  اسرٌة وؼٌره وأرقامت اباحس

 .قلا لخطرا

قد ٌحمل  رؾالمصاقع امو إلىلدخول ا 11

 عن طرٌقء لعمبلاسٌب اخطورة على حو

 أو( Virus) تالفٌروسانقل  ٌةكانإموجود 

  إلى( Trojan Horses) دة*احصنة طروا

 .ءلعمبلاسٌب احو

ت ابالقرصنة على حسا ٌةكانإملك اهن

 .رؾالمصادم اء فً خولعمبلا

 

 

 وبسالحات اسوب ٌنقل معلومالحافً ( Ports) خلفٌة أبوابلّتً تفتح التجسس امج اوهو بر *

ته اع عن محتوٌطبلالالعمٌل واسوب ابح اإلتصالمن  اإلنترنتصنة اٌمكن قر بنحو  لشبكة اعبر 

 لعمٌل.ادون علم من لعمٌل ا الّتً ٌقوم بهات مبلالتعاوعلى جمٌع 

 

 أهمية وعوامل نجاح المصارف اإللكترونية 5-5

 

لتً ا لئلشكالٌاتلحلول ا داجأٌعلى د اعتمالا ةلكترونٌاإل رؾالمصاح امل نجاهم عوامن  إن

 رؾالمصامل مع مفهوم التعا بداٌةلمستقبلً. فمنذ ا اق تطورهووتع رؾالمصاهذه  اجههاتو إنٌمكن 

لمصرفٌة, ات اللعملٌ ًالقانونلتنظٌم اه اتجات عدٌدة بالواتظهر مح بدأتلؽربً الم العافً  ةلكترونٌاإل

ء اجرإب رؾالمصات هذه ارادإ بدأت ةلكترونٌاإل رؾالمصا انتشار بداٌة حقبةت وهً اٌلتسعٌنا بداٌةفمنذ 

مل التعا اجدهأولتً ات الصعوباو تالٌاشكإلال حول اجمإلات ٌتمحور بات وجمع خبراسابحوث ودر

 . تكنولوجٌةلاو ةلكترونٌاإلبط الوسا عن طرٌقلمصرفً ا
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عن طرٌق  بٌاناتلات والمعلومادل اٌتعلق بتب ام اٌن عدٌدة منهناقو الجانب اوقد صدرت فً هذ

  ؼٌر اشخألة تعدي افً ح األفرادخصوصٌة  انتهاكل اشكأمن  جد شكبل  أو امم ةلكترونٌاإلبط الوسا

 ء.لشخصٌة للعمبلا بٌاناتلات على المعلوماصنة اٌعرفون بقر ام أومٌة اجرإت اجه أومخولٌن 

ء لعمبلادة عدد اوزٌلتطور ا ح والنجاعلى طرٌق  ةلكترونٌاإل رؾالمصاتسٌر س اسألا اء  على هذاوبن

 :اآلتٌةح النجامل اعو توفر إنعت استطا حٌث

 ةلكترونٌاإل رؾالمصاحً منظومة انوجمٌع ضحة تشمل امل وخطة عمل واتصور ش توفرٌ إن -1

 .اصة بهالخالتدرٌب اكز امة مراقإو البحوث حولهات واسالدرالمزٌد من اء اجرإو

دة عدد اح مرتبط بزٌالنجا ألن, اإلنترنتسوب والحامٌة أ أي ,لجدٌدةامٌة ألالة ازإلعمل على ا -2

توظؾ لّتً ا ةلكترونٌاإل رؾالمصا ؤهمٌةبلتوعٌة ا. مع نشر اإلنترنتً شبكة لمعء من مستلعمبلا

 لحدٌثة.ا تكنولوجٌةلابط الوسا

 الشخصٌة كماهم بٌاناتجهزتهم وأء ولعمبلا أمنمة ولّتً تضمن سبلاة ٌالقانونلنصو  ا داجأٌ -3

خرى فً أجهة  إلى ات من وجهتهالالحوالّتً تحصل مثل تعدٌل جهة ار اخطألاء من لعمبلاتحمً 

 لعمٌل نفسه.المتسبب بذلك هو اٌكون  لّتً الات الالحا

هذه  الّتً مرت بهالدول ا أولدولة اون ناحسب قبشرعٌة لارٌة ؼٌر التجات العملٌامن  حماٌةلا -4

مٌة فً اجرإلات اطالنشالمتحصلة من ا حاربألال ادخإ أي) لاموألاكتبٌٌض رٌة, التجات العملٌا

ب, ارهإلاتموٌل وشرعٌة ؼٌر حقٌقٌة(,  ابهاعطلشرعٌة إلالمصرفٌة الٌة والمات مبلالمعاحقل 

 .اسلحة وؼٌرهلشرعً لؤلالبٌع ؼٌر اوت, الشركات من المعلوماتموٌل سرقة و

لعرض بسبب عدم ا العمٌل بهذاوقبول  ةلكترونٌاإل رؾالمصالمقدم من قبل اتحدٌد مفهوم للعرض  -5

مجمل  نأل ,ابٌنهمقد التعاء عملٌة اجرإلعمٌل عند او لكترونًإلالمصرؾ ا إدارةكل من  وجود

 لمستقبل.ات فً الاشكإلافً , وذلك لتبلاإلنترنتوعبر  ا  ضٌافترالعملٌة ٌتم ا

قد بٌن التعات مبلالورقٌة فً معات المستندا لاستعماكبدٌل عن عدم  لكترونًإلالتوقٌع اد اعتما -6

وسٌتم شرح  ,لكترونًإلا لمصرؾالعمٌل والكل من  ا  ملزم عّدهو ابهوعمبل ةلكترونٌاإلرؾ المصا

 .حقلبلالفصل افً  لكترونًإلالتوقٌع اموضوع 

دة متعلما( Software) تالبرمجٌامن  ٌشمل كبل   ةلكترونٌاإل رؾالمصام املة لنظاش حماٌة -7

ؼٌر  األشخا من قبل  اعب بهلتبلاو اقهاختراتضمن عدم ( Hardwareى٠ش )خٌّحص خٌّىٛٔحٚ

 .ةلكترونٌاإللقرصنة اعب ولتبلاق واخترالات ابعملٌ ةلتقنٌالمعرفة ا أصحابلمخولٌن من ا

 

 ءلعمالاه اتج ةلكترونياإل رفالمصامسؤولية  5-5-3

عبر  اتهالّتً تقدم خدمالمصرفٌة الٌة والمات المإسساعلى  إنفً لب الطاعزٌزي شك ال

 إنت فالمسإولٌادون تحدٌد لهذه من و ابهه عمبلات عدٌدة تجامسإولٌ ةلكترونٌاإل رؾالمصاو اإلنترنت

 جزء ال ةلكترونٌاإل رؾالمصاو ,ةلكترونٌاإلرة التجام تطور أما ا  معوقد وتصبح الكثٌرٌن ستزداؾ وامخ

ه الٌة تجالتات المسإولٌالمصرفٌة الٌة والمات المإسسافعلى  ,ةلكترونٌاإلرة التجامن منظومة  أٌتجز

 ء:لعمبلا

 أوت الخدماعن نوع ء الموقع سوالمعروضة فً ات الوملمعامن  أيلة عدم صحة المسإولٌة فً حا -1

 .ارهاسعأ

تتحمل  حٌث ,لمصرؾاعن طرٌق موقع  بٌاناتلادل اء عند تبلعمبلا بٌاناتفظة على سرٌة المحا -2

لسرقة اتمت  حٌثء لشخصٌة للعمبلات المعلومالة سرقة اة فً حٌالقانونلمسإولٌة الٌة المات المإسسا

 (.Bank Server) لٌةالمالمإسسة ادم امن خ
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لدقٌق من التحقق او لمصرؾاموقع   إلىعند دخولهم ( Authentication) ءلعمبلاقٌة تسجٌل امصد -3

 كفإة( Administration) إدارة عن طرٌقلصحٌحة اهم عناوٌنلجدد واء لعمبلات ابق وهوٌاوث

 .لكترونًإلاللموقع 

تموٌل  أول اموألاؼسٌل  أوت الممنوعاسلحة وألاء اة مثل شرقانونٌؼٌر  تام بعملٌالقٌاعند  -4

ق خصوصٌة اخترة محددة القانونٌت الفرصة لجها حةاتإل باحتمالك ا. وهناإلرهابٌةت المنظما

 .الٌة مشكوك فً طبٌعتهات ممبلادلة على وجود تعأت توفر حٌثلٌة الماته مبلالعمٌل و معا

لمسإولٌة الث, وتتحقق اطرؾ ث  إلىلعمٌل الٌة من ات ماخر فً تحوٌل دفعؤلتا أوق اخفإلاعند   -5

 . األصلٌةلجهة اجهة ؼٌر   إلى التحوٌل وتوجٌههالة حصول عملٌة قرصنة على عملٌة افً ح انفسه

لتشؽٌل فً امل منظومة اتجة عن خلل فً كالنا ةلتقنٌا األخطاء ةلكترونٌاإل رؾالمصاتتحمل  -6

 هطخء٤ح خطظلًّ ١زؼ ٨ٚ ,(Hardwareى٠ش )خص ِخِىٛٔ أٚ ,(Software) تامن برمجٌ لمصرؾا

 غ١َ ِمٜٛىس. ضوخٔء كظٝ ٌٛ ٌؼ٩ّح خٌ ظٟ ٠مَٛ رٙح

لكثٌر من اوكذلك  ((Trojan Horses دةاطرو حصنهأ أو( Virus) تالفٌروسا انتشارلة افً ح -7

صنة اؾ قراستهدالٌة آ( 6-5لشكل )اٌبٌن . واإلنترنتلقرصنة فً الم المعروفة فً عار اخطألا

لً التاوب لمصرفٌةاهم بٌاناتض سرقة اؼرأل ةلكترونٌاإل رؾالمصاء ت عمبلالاتصال اإلنترنت

 تهم.اباقرصنة حس

 

 
 خلتزسًّ٘اإل زفبلوظاء د ػواالبرظإل اإلًزسًذطٌخ اف لساظزِدال٘خ آ 6-5لشتل ا

 

 ةلكترونياإللدفع ائل اوس 5-6

 

, ةلكترونٌاإللٌة المات الخدماهً  الّتً تم تحقٌقها ةدٌاقتصالالنهضة امح تطور هم مبلأمن 

 ةلكترونٌاإلرة التجال الّتً حدثت فً مجالطفرة ا إن. ةلكترونٌاإلرة التجاب اوثٌق اطارتبالمرتبطة ا

تٌة المعلوماعصر  إلىلتحول ات اأٌلّتً ظهرت مع بداد السدالدفع وابل اهو متعلق بوس الخصو  بماوب

ت المإسسام افق ذلك قٌار ,تاإلتصاالت والمعلوما تاتقنٌلمكثؾ لا توظٌؾلا ات بدورهؤلمعرفة هٌاو

حته هذه اتأ القصوى مما دةاستفالات تحقق ابتطوٌر نظم وتطبٌق تكنولوجٌالات المصرفٌة وشركالٌة والما

 لحدٌثة.ا تكنولوجٌالا

ح النج اساسأبل حدٌثة للدفع ٌمثل اد وساعتما راص وانتشارها ةلكترونٌاإلرة التجاومع ظهور 

ت امة لطبٌعة ومتطلببمبل كثرابل جدٌدة للدفع تعد استحدثت وسارة. وقد التجالنوع من ا اوتطور هذ
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ت اوبرمجٌ ,ترنٌتإنو ,سوبامن ح ةلكترونٌاإلبط الوسا عن طرٌقلدفع اٌتم  حٌث, ةلكترونٌاإلرة التجا

لنقود اظ باحتفالا إلىجة الحات وتقلٌ  المدفوعاسرعة وسهولة فً تسوٌة  إلىّدى أ امتعددة, وهذ

 . ةتوفرلما

 حٌث ,ةلكترونٌاإلرة اسع للتجالوا واالنتشارصل الحالتطور ا لكترونًإلالدفع ابل اوسكبت اوو

تً لا تلمشكبلابل دفع مإمنة وؼٌر معقدة تسهم فً حل اوس داجأٌعلى  ةلكترونٌاإل رؾالمصاعملت 

 شتىت مل بعمبلالتعاٌتم  حٌثل الترحالسفر وات الافً حأو ,فً بلده ء  اته سوالعمٌل فً دفوعا اجههاٌو

لحدٌثة, ا لكترونًإلالدفع ابل اللتعبٌر عن مفهوم وس شتىت امصطلح لاستعماع القد ش عن عملة بلده. 

خر آلا بعضهم عملستا حٌن ًف( Digital Currency) لرقمٌةالعملة امصطلح  همبعض عملستافقد 

 (.E-Cash) أٚ (Electronic cash) ةلكترونٌاإللنقدٌة ا

لدفع ابل احد وهو وسامفهوم و  إلىلمختلفة ات التعبٌراتشٌر  لمستعملاح صطبلالاعن لنظر ا ضبؽو

لته ه ودالتوظٌفوذلك لشٌوع  اهذ ابنالمصطلح فً كتا اهذ -لبالطاعزٌزي - لمع. وسوؾ نستةلكترونٌاإل

 لدفع هذه.اعلى مضمون ومعنى وسٌلة نفسه لوقت افً 

لّتً امج البرالنظم واملة من امتكه منظومة نبؤ لكترونًإلالدفع از تعرٌؾ مصطلح اجأٌوٌمكن 

بط الوسا لاستعمابمن آلالدفع اء عملٌة اجرإلمصرفٌة بهدؾ تسهٌل الٌة والمات المإسسا اهتوفر

  .تكنولوجٌةلا

 

 هً:و ,لصحٌحا نحولاٌن تضمن عمله بناعد وقواوفق قوعلى لمنظومة اوتعمل هذه 

 لدفع.اسرٌة عملٌة  -1

 ء.لشخصٌة للعمبلا بٌاناتللمة ات حماٌة -2

 لصحٌحة.الجهة ا  إلى اوصوله نالدفع وضمات اءارإججمٌع  حماٌة -3

 لعمٌل.ا إلىت الخدما أوت المشترٌاوصول  ناضم -4

 

 لمصرفيةاقة البطا 5-6-3

ستك مسجلة على لببلات مصنوعة من اقابط بؤنها ,اشكله حٌثمن  لمصرفٌةات اقالبطابه اتتش

 هً: أساسٌة بٌانات اوجهٌه

قة اـــــــلبطار ادـــصإت بالتصرٌح للمإسسالّتً تعطً الدولٌة الهٌبة ار اوشع سما -1

 (.7-5ٌ٘ىً )حفٟ  خوّ (Visa MasterCard, American Express)لــــــــمث

 

 

 

 

 

 

 

 هخزلفخ٘خ هظسفد بلبثط 7-5لشتل ا

 قة.المصدرة للبطالٌة المالمإسسة ا أولمصرؾ ار اوشع سما -2

 قة.المتسلسل للبطالرقم ا -3

 قة.البطامل اح سما -4
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 قة.البطا اذنفرٌخ ات -5

من  للتؤكدقة البطامل ارنته مع توقٌع حاقة لؽرض مقالبطاحب اتوقٌع ص أنموذجشرٌط ٌحمل  -6

 (.8-5لشكل )افً  اكم ,شخصٌته

لسحب اهرة مثل حد اؼٌر ظ بٌاناتتخزن علٌه فقة البطاعلى طول طٌسً امؽنلاشرٌط لا أما -7

لكً تتمكن PIN (Personal Identification Number ) لشخصًالتعرٌؾ اورقم  ,لمسموح بها

 (.8-5, الحظ الشكل )اعلٌه بٌاناتلاءة امن قر  ATMلً آلاؾ الصرات الالبٌع واط ات نقآلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘خهظسفلخ بلزْل٘غ لجطاؽ٘عٖ ّشسٗؾ بلوغٌالشسٗؾ ا 8-5 لشتلا

لنوع من ا اوٌسمى هذلمحمول. اتؾ الهالموجودة على شرٌحة اشبٌهة ب( CHIP) شاٌىظ١َٔٚل١مش ٍ  -8

ب, رصٌد الحسالعمٌل, رقم ا سمامثل  بٌاناتلشرٌحة الذكٌة. وتخزن على اقة البطات باقالبطا

 نأمات الشرٌحة ذاقة. والبطاسطة ابولّتً تمت الٌة المات العملٌا عن فضبللسحب احد وب, الحسا

 أيعند  ابٌاتلق اتدمر نفسه بؤنها ,اتعدٌله أو المسجلة علٌهات المعلوما بانتهاكتسمح  ال حٌثب ل  اع

 ق. اخترالة وامح

ل استعمات فً اجهة صعوبال مواعدته فً حاجل مساقة من البطامل اح إلىلموجهة ات التعلٌمابعض  -9

ء ابن لمصرفٌةاقة البطالعمٌل على اوٌحصل  قة.البطار اصدإبجهة  اإلتصالتؾ ام هوارقأقة مع البطا

لً معٌن ادة سقؾ ماقة عالعمٌل. وللبطا اشخصٌة وعٌنٌة ٌقدمهت اناشروط تتمثل فً ضم توفرعلى 

 ه.تجاوزٌمكن  ال

 

 

 

 

 

 

 

 خإلتزسًّ٘٘خ هغ زل٘مخ هظسفلخ بثط 9-5لشتل ا

رة عن قطعة افهً عب ,اهنماذجو اهأنواعؾ ختبلالشكل على افً  لمصرفٌةات اقالبطابه اتتشو

 قة:البطات اهم صفامن  ,لمرنالفٌنٌل ؼٌر ادة كلورٌد الشكل, مصنوعة من ماستٌك مستطٌلة لببلامن 

 ل.اشتعلبل ابلٌتهاعدم ق 

 ٌة.واٌلكٌمات المنتجامة وامق 

  لجوٌة.امل العواثر بؤلتاعدم 
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 :لمصرفٌةات اقالبطا مزاٌا

 لً.آلاؾ الصراجهزة أ سطةابو األسبوعم فً اأٌ 7ل اعة طواس 24خدمة  -1

د المفضلة لسدات الدفوعاة ادأ رتاص حٌث ,تالدفوعافً  املموس احانج االبتمانقة احققت بط -2

بع البضات من اجالحالحصول على ابب والضرالرسوم واودفع  بمالقواد ات وسدالخدماقٌم 

 لسلع.او

لنقود, احمل  إلىجون اٌحت, فلم ٌعد اعهاضٌ أولنقود السطو وسرقة امن  املٌهالح نماألاحققت  -3

  مستقببللنقود امحل  االبتمانت اقاب قد تحل بطاسبألاولهذه 

ل عبر اموألاوقٌود نقل  تمشكبل لزبونا تجاوزٌوبذلك  مختلفة,ت لدفع بعمبلا ٌةكانإم توفر -4

 .لسفر مثبلالدول عند ا

ت المبٌعادة ازٌ فًكبٌر  بنحو  سهم ا لمصرفٌةات اقالبطاسطة اء بوض للعمبلاقترالا ٌةكانإم توفر -5

 قة.البطاملموسة ومجدٌة ونشطة لمصّدري ح اربأوتحقٌق رٌة, التجا لالمحافً 

 قةالبطا بٌانات اٌدّون علٌه بمةاقجر التاٌنظم  حٌثت الدفوعالٌة سرٌعة ومضمونة فً تسوٌة آ -6

 لمدٌونٌة.التسدٌد لُمصدرة الجهة ا  إلى العمٌل, ثم ٌرسلهاموقعة من 

لٌة, اع نأما ٌةكانإم ٌوفر اقة ممالبطامل اكد من شخصٌة حؤلعمٌل للتابصمة  لاستعما ٌةكانإم -7

  لشكلا ,قالعرا فً لموظفٌناو عدٌناتب للمتقالروا لذكٌة لصرؾا لمصرفٌةاقة كٌو افً بط اكم

(5-10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 خلرك٘ا ْلخ ك٘بثط 30-5لشتل ا

 

 :ٌَّٜف١شحص خلخٌزطح أٔٛحع

ٌؼ١ًّ حٌم١ّش ٠ٔظط١غ حٍ ِليى حٍس ػٓ لَٝ ىٚخٟٚ٘ ػزCredit Card): ١ش )ح٨ثظّخٔلش خٌزطح -1

ٌُ ٠ٔيى ؿ١ّغ  ل١غثي, فحىْٚ فِٛٓ ٌَ٘ٙ ح ٔٙخ٠شفٟ  خكمٌظٔي٠ي ٨حػُ  طٗخِظطٍزء حٗ ٌَ٘طٛظ١ف

ٌٟ, خٌظحٌَ٘ٙ ح اٌٌّٝمظَٝ حٌّزٍغ حَٗٙ, ف١ّٔق ٌٗ رظي٠َٚ  أٞثٗ( فٟ حٟٗ )َٗحلظَخَ رخل خِ

ص خلخٌزطح أٔٛحعَٗٙ ح أِخ ,ٌمَٝحثيس ػٍٝ ِزٍغ خٌفحٌش ىفغ خٌلح٠ٚظَطذ ػ١ٍٗ فٟ ٌٖ٘ 

 .(Master Card)  ,Visa Card فٟٙ ٌّؼَٚفشح

ء ػٍٝ حٌَ٘حد ٌٍّٔظٍٙه خٌلٔحلش ػٍٝ خطظ١ق رط(Charge Card): د خٌلٔحلش ػٍٝ خرط -2

 خٍِٙخ٠ظَطذ ػٍٝ ك ك١غٍ حطظ٠ّٓ ه٢ لَٝ ىٚ , فٟٙ ٨خكمٌظٔي٠ي ٨حٚ ٢ْحد خٌلٔح

ِٓ ٌّٔظٍٙه ح٠ظلًّ  ٨ خوّ ,طٍٛس( ٌٗخٌفحثّش )خٌمحٌّٜيٍ ح٠ًَٓ  خٍِٗ ػٕيِخٌّزٍغ رىحطٔي٠ي 

 ثي.حفٛ أٞء ًٌه حؿَ

ت اقاشركة بط أو مصرؾ اقة مصرفٌة ٌصدرهابطDebit Card): ) نلمدٌاقة البطا -3

 ATM لًآلالصرؾ ات آلالنقدي من السحب ا أوت المشترٌاد قٌمة السد تستعمل ,مصرفٌة

 لًآلاؾ الصراشركة تشؽٌل  أوبع الباب احس  إلىقة البطاحب اب صالنقود من حسابتحوٌل 
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ATM .ء اشر املهاتتٌح لح االبتمانقة ابط إن حٌثمن  االبتمانقة اوهً تختلؾ عن بط

رصٌد نقدي فً  توفرلصرؾ اقة اتشترط بط فً حٌن, احقال ات ودفع ثمنهالخدمالسلع وا

 (11-5لشكل )ات. الخدمالسلع واء اقة لكً ٌتمكن من شرالبطامل اب حاحس

 

 

 

 

 

 

 

 لخبلجطازت بّرسول طْزح طلودٌٗخ الخ بلجطا33 -5لشتل ا

 

 ًتعط: Automated Teller Machines ATM Bank Card)) لًآلاؾ الصراقة ابط -4

ت الشبكا  إلىو ATMلً آلاؾ الصرابن امك  إلىلدخول اقة للمستهلك حق البطاهذه 

قة البطاله هذه استعمالمستهلك عند اٌستطٌع  حٌث, خرىألارؾ ابدة للمصالعا المرتبطة بها

 لمختلفة,ات ابالحسال بٌن اموألالمصرفٌة مثل تحوٌل ات مبلالمعالعدٌد من اء اجرإ

 بم.القوالنقدي بل وحتى تسدٌد السحب او ,واإلٌداع

 اقرض ابهلعمبل توفرقة اوهً بطSecured Credit Card): ) لمضمونةاٌة االبتمانقة البطا -5

قة للعمٌل, البطاه توفرلذي القرض ا نابه لضمافً حس لعمٌلا ابع ٌضعهابقٌمة ود امحدد

لتقلٌدٌة بسبب اٌة االبتمانقة البطالحصول على المإهلٌن اؼٌر  لؤلفرادقة البطاتتٌح هذه 

ٌة متدنٌة بسبب نابتماهم مدرجون فً شرٌحة نأل أوً معروؾ نابتما ض  ام  إلىرهم افتقا

ط اغ عن نشببلإلاقة المصدرة للبطالٌة المالمإسسة اتشترط  حٌثبقة, السالٌة المات لمشكبلا

ت المإسسا أولٌة المابة الرقات الاوك  إلىقة البطا لمعلٌة لمستالمات مبلالمعا  والخالدفع ا

 .لعمٌلامشكلة مع  التً لهالٌة الما

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Prepaid Cardلوعجك )الدفغ الخ بثط 31-5لشتل ا

ػٗ فٟ حيأ٠لش طلظٛٞ ػٍٝ ِزٍغ ِليى ٠ظُ خ: رطPrepaid Card)) خٌّيفٛػش ِٔزمحلش خٌزطح -6

 خوّ ,ٌّزٍغحص رٌٌه خلش ٌٍيفٛػخٌزطح يخٓظؼّح٠ّىٓ  ل١غر خٌظٟ طٜيٍ٘ح١ٌش خٌّحٌّئٓٔش ح

 -ٌذخٌطحػ٠ِِٞ -. َٕٚٓ٘ف خٌٙخٓظؼّحطُ  خوٍّ خً ١ٌآلش خٌزطحٌظي٠ٍـٟ ٌّزٍغ حٌظوف١ٞ ح ٠ٜـَ

ِز١ٓ فٟ  خلش وّخٌزطح ٚطظَٙ. شٌىظ١َٔٚح٦ٌٕمٛى حًٌٚه ّٟٓ ِٟٛٛع  لش ِف٩ٜخٌزطحٌٖ٘ 

 (.12-5ٌ٘ىً )ح
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 .خكمٌٌو١ش ٨حلش خٌزطح -ٌذخٌطحػ٠ِِٞ -(: َٕٚٓ٘ف Smart Cardٌٌو١ش )حلش خٌزطح -7

  إلىت محددة اعالجذب جم اقة مصممة خصٌصابطAffinity Card): ) ح٨ٔظّخءلش خرط -8

بل تشجٌع اومق الهاستعماعٌة, تشجع على اجتمات امنظم أوبط ارو أوت الجمعٌ االنتماء

بطة تحصل على عمولة بنسبة الرالجمعٌة / ا إنت فاقالبطالنوع من ا اء هذاقتنء الاعضألا

  (13 -5لشكل )افً  اكم .قةالبطال استعمالمتحقق من الدخل امبوٌة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األه٘سك٘خد بهؼبلدازدٓ اللوٌزو٘ي لدوؼ٘خ  الخ ف٘صبثط 31-5 لشتلا

 

ة افات للمستهلك مكاحالسماقة اتمنح بط(:  (bare or Reward Cardتاحالسما قةابط -9

 (.14-5لشكل ) افً  ا. كماله لهاستعمابل ات مقالمشترٌات على اخصوم

 

 

 

 

 

 

 

 دبلشسكازدٓ % إل50د ثزخف٘غ بزبلخ ظوبثط 34-5لشتل ا

مة لعبلات اقة ذالبطاتمنح  (Co-Branded Card): لمزدوجةارٌة التجامة لعبلات اقة ذالبطا -10

ت, احالسماقة ات بطالخصوم ةبهات مشالمشترٌات على اخصوم املهالمزدوجة لحارٌة التجا

لمصدر اة تجزبة. ٌحقق امنش أومع مصنع معٌن  تعاونالقة بالبطاتعرض من قبل مصّدر  اولكنه

ة تعاونلمالجهة ا, فً حٌن تفٌد ادة عدد حملتهاقة وزٌالبطالٌؾ تسوٌق اتخفٌض تك مزاٌامن ذلك 

ت اقالبطاحدى هذه ا( 15-5) لشكلاٌبٌن  و .قة كوسٌلة للتروٌجالبطاعلى  اهسمامعه من تثبٌت 

 كسبرٌس.ا وأمٌركانت اراٌة للسٌنالمألابٌن شركة مرسٌدس  تعاونالب

 

 

 

 

 

 

 لوصادّخخازٗخ بلزداهخ لؼااد الخ ذبلجطا 35-5لشتل ا
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 لرك٘خالخ بلجطا 5-6-1

ة إلكترونٌقة على قطعة رقٌقة البطاستٌكٌة, وتحتوي قة ببلابطعلٌة على شكل اٌة تفنابتماقة ابط

كرة الج صؽٌر وذاقة كمعالبطالمحمول. وتعمل هذه اتؾ الهالموجودة على شرٌحة الرقٌقة اشبٌهة ب

 أي أو ATM لًآلاؾ الصرات اعل مع وحدالتفا اوبمقدوره ا  إلكترونٌلتسجٌل ا أوءة ابلة للقرامشفرة ق

هذه  بٌاناتلٌة تشفر وتسجل املة ماء معاجرإ اففً كل مرة ٌتم به ,لتسجٌلا أوءة اخرى للقرأُ  تالٌآ

مل به, وعلى المتعالمبلػ ار اح بمقدالمتا االبتمانٌتم تخفٌض خط  اكم ,ةلكترونٌاإللرقٌقة املة على المعا

لٌة المات مبلالمعاء اجرإقة عند البطالمسبقة لمصّدر افقة الموالحصول على ا إلىجة اح ه الإنس ذلك فاسأ

 سطةابوقة البطا  بالخا PIN لشخصًالتعرٌؾ ال رقم ادخإلذكٌة اقة البطا لاستعماوٌتطلب  .شتىلا

لسري تإدي الرقم امعرفة  أو اهبٌاناتلة سرقة واقة ومحالبطاق اخترا إنقة فالبطا نالة فقدا. وفً حلعمٌلا

 مل.الكاب الموجودة علٌها بٌاناتلاقة وحذؾ البطاق احترا إلى

بلٌة اق اوله ,اهاجرألّتً الٌة المات مبلاملة وسجل للمعالكا لعمٌلا بٌاناتقة على البطاوتحتوي 

 قة:البطاتستعمل  نأٌمكن لعمٌل. واقة على صورة البطاقد تحتوي  اكم ,لٌةاتخزٌن ع

 ٌة.نابتماقة اكبط -1

 .ATM لًآلاؾ الصرافذ اعند من -2

 .ا  حقسنشرحه ال ام اوهذ ,فظة نقدٌةاكح -3

  :لذكيةاقة البطات امميز

لفرع ورقم او لمصرؾالرقم مكون من رقم ا اهذ إن حٌثعلى مستوى دولً  ا  بهارقم خ اله -1

 قة.البطا

 .الّتً علٌها بٌاناتلاءة اٌمكن قر عب واللتبلامٌنة محكمة من أقة ابط -2

 .الّتً علٌها بٌاناتلاتشفٌر  ٌةكانإم توفر -3

 .ا  بهاخ PIN رقم تعرٌؾ شخصً اله -4

 .ةلكترونٌاإل اكرة على رقٌقتهالج وذالوجود مع افٌه بٌاناتلالجة امع ٌةكانإم توفرت -5

 .ِْخ٤حىس خ٠ٌِ خٌٙخٓظؼّحٌؼ١ًّ ػٕي حرّٜش  يخٓظؼّح ١شىخٔاِ طٛفَ -6

 

 (Digital Money) خلتزسًّ٘اإللٌمْاد ا 5-6-1

لقٌمة اة مدفوعة إلكترونٌقٌمة نقدٌة مخزنة على وسٌلة  بؤنها ةلكترونٌاإللنقود انعرؾ  نأنستطٌع 

. بإصدارهامت الّتً قالٌة ؼٌر ات مافً مإسس اً, وٌتم قبولهمصرفب اوؼٌر مرتبطة بحس امقدم

على  اعتدنالّتً التقلٌدٌة اللنقود  لكترونًإلافا المكا تعد  , وشتىض اؼرت ألالعملة للدفوعاهذه  عملوتست

 .امل بهالتعا

 :ةلكترونٌاإللنقود اصر اعن

 :اصة بهالخاصر العنانحدد مجموعة من  إننستطٌع  ةلكترونٌاإلبق للنقود السا اتعرٌفنمن خبلل 

 .اباوند 50 أو اردوال 120 قٌمة نقدٌة محددة مثل اله -1

 ات مسبقاقالبطاٌتم دفع ثمن هذه  حٌثستٌكٌة لببلات اقالبطاة مثل إلكترونٌمخزنة على وسٌلة  -2

لدفع ات مسبقة اقالبطا سما اٌطلق علٌه ا, ولهذاصدرتهلّتً أالٌة المات المإسسامن  اإهاوشر

(Prepaid Cards).  

رة عن المسبق بطرٌقة هً عبالدفع ات اقابطعمل , وتستعمٌلب مصرفً للامرتبطة بحس ؼٌر -3

 لٌة معٌنة. الً مسحوب على مإسسة ماق ماستحقا
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 أوقة البطامل ادون تحدٌد للفرد حمن  اصدرتهألّتً المصرفٌة ؼٌر الٌة والمات المإسساتقبل من  -4

 .لاستعملبل كانم أو ناتحدٌد لزم

دفع  أوت الخدما أولسلع اء ات شرامن عملٌ شتىلالٌة المات الحة للدفوعاوسٌلة للدفع ص -5

 .بمالقوابب وتسدٌد الضرا

 :ةلكترونٌاإللنقود ا أشكال

 :اهن اونذكر منه

. اة فٌهنلٌة مخزات قٌمة ماذ ات مدفوعة سلفاقاوهً بط (:Prepaid Card) لمسبقالدفع ات اقابط -1

 ,تالخدمالسلع واء اشر لشرالمبالدفع افً  مأ للدفع ؼٌر المباشر ءات سواقالبطال هذه استعماوٌمكن 

 :تًالابت اقالبطاٌة عمل هذه آلوتتلخ  

 قة.البطالّتً تصدر الجهة ا  إلىلنقد ار من ابدفع مقد اسلف لعمٌلاٌقوم  - أ

لموجود اطٌسً المؽنالشرٌط اعلى نفسه لمدفوع المبلػ ار اقة بمقدالبطالجهة بشحن اتقوم هذه  - ب

 قة.البطاعلى 

 ت.الدفوعاء اجرإقة لؽرض البطا عمٌللاٌستلم  - ت

لمبلػ المدفوعة تستقطع من الػ المبا إنقة فالبطات باء عملٌة دفوعارإجفً  لعمٌلاعند رؼبة  - ث

 قة.البطالمخزون فً الكلً ا

لمبلػ الة باء حواجرإ أوع نقود ادٌإٌقوم ب لعمٌلا إنقة فالبطالمبلػ فً ادة الرؼبة فً زٌاعند  - ج

 قة.المصدرة للبطالٌة المالمإسسة اب المطلوب فً حسا

 ارجً ٌتم توصٌلهاقر  صلب خ أوقة ذكٌة البرمجٌة: وتكون على شكل بطا ةلكترونٌاإللنقود ا -1

عبر  اوؼٌرهت المصرفٌة من دفوعالٌة والمات مبلالتعالٌتم نقل قٌم  للعمٌللشخصً اسوب الحاب

 .ز١خٔخصٌحىٍس ػٍٝ طو٠ِٓ و١ّش وز١َس ِٓ خ( لChip) لذكٌة مزودة بشرٌحةاقة البطا. وهذه اإلنترنت

 أور لدوالامثل  خرىألات لعمبلاب ارنتهاٌمكن مق(: Crypto Currencyٌّ٘فَس )حص ٌؼ٩ّح -2

 تداولمل تاك بنحو  ة إلكترونٌلعملة هً عملة اهذه  إن ابرزها, من أساسٌةرق الٌورو, لكن مع فوا

 اؼٌر ملموسة كم بؤنها, لمعدنٌة(ا أولورقٌة ادٌة )اعتٌالالنقود ا ؾبخبلوهً  حسبف اإلنترنتعبر 

 رؾالمصامثل  التقلٌدٌة بعدم وجود هٌبة تنظٌمٌة مركزٌة تقؾ خلفهات لعمبلاتختلؾ عن 

 احتى تحوٌله أو اإلنترنتء عبر اخرى للشرأعملة  ؤيك الهاستعمالوطنٌة, لكن ٌمكن المركزٌة ا

ٌُقصد بات لعمبلا  إلى لتشفٌر فً ادئ اسً على مباسأ بنحو   معتمدة بؤنهالمشفرة العملة التقلٌدٌة. و

 اضأٌ تعد   اهإن اكم(. Bit coin) لبت كوٌناٌعرؾ ب ام لنقوداهذه  أنواعشهر ا, ومن اهجوانبجمٌع 

لوحٌدة التشفٌرٌة الُعملة ارؼم ذلك لٌست بلكن  ,وانتشارا  شهرة  كثرألاو الى من نوعهوألالُعملة ا

 امنه شتى  ُعملة تشفٌرٌة 60ٌقل عن  ال ام ا  لٌاح توفرت حٌث. ا  لٌاح اإلنترنتلموجودة على شبكة ا

ٌُمكن وصفهُعمبل 6ٌقل عن  ال ام وبنٌة كل شبكة, ء لعمبلاعلى عدد  دا  اعتماوذلك  لربٌسةاب ات 

ٌُمكن اكن ماألا عن فضبل  .خرىأت بل ُعمبلالتشفٌرٌة ُمقات لُعمبلاء هذه ال وشراستبدالتً 

 

 اإلنترنتعبر  لالمابتحوٌل زبون ٌسمح لل رياتج ترنٌتإنموقع هو و : (PayPal)لابياب -

 أوخرٌن آلا إلىلٌه آلمرسل ال الما إرسال زبونٌمكن لل اة. كممختلف عناوٌنل لكترونًإلالبرٌد او

 أو وكلصكاكلتقلٌدٌة الورقٌة ا طرقلالخدمة بدٌلة عن اوتعد هذه  .لمصرؾاب الحستحوٌله 

, وؼٌر ذلك, اإلنترنت تاداومزلبٌع, اقع الدفع لموات اعملٌٌبال اٌنفذ موقع ب .لٌةالمات الالحوا

ت اباك حسمبل .لةالمستلمة للحوالجهة ا أوبع الباللموقع ٌستقطع من  ا  فٌاضإ اجرألك اهن إن حٌث

ب احس أو ابتمانقة ابط أو قة سحبابطولدٌهم  كثرا أو 18رهم اعمأتكون  إنل ٌجب اب ؤيب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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ء اجرإعند ل. وابٌار شركة با( شع16-5لشكل )اوفً  .إلكترونًبرٌد وكذلك لدٌهم  مصرؾ

لّتً ٌمكن المضمونة امٌنة وألالدفع ابل ار ضمن وسالشعا اٌظهر هذ تالشركاء عبر اعملٌة شر

 ء.الشرات عند الدفوعاء اجرإل الهاستعما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيرافولات وتسديد الالحواء وامينة للشرأ( كوسيلة PayPalسطة )الدفع بوا 36-5لشكل ا

 

 لكترونيإلا لصكا 5-6-4

, امل بهالتعا اعتدنالّتً التقلٌدٌة الورقٌة ا للصكوك لكترونًإلافا المكاهو  لكترونًإلا لصكا

 لصكالم تمس إلىلة الحوامصّدر  اة موثقة ومإمنة ٌرسلهإلكترونٌلة ارة عن رساعب لكترونًإلا لصكاو

 لصكابتحوٌل قٌمة  الأو لمصرؾامله, فٌقوم الح لكترونًإلا لمصرؾا إلىمله( لٌعتمده وٌقدمه ا)ح

 مله لٌكون دلٌبل  اح  إلى ا  إلكترونٌدته اعإو لصكاء الؽإ, وبعد ذلك ٌقوم بلصكامل اب حاحس إلىلٌة الما

لّتً الحقول او لمصرفً عن ذلك.ابه اكشؾ حس عن طرٌقكد ؤوٌت ,فعبل   لصكاه قد تم صرؾ إنعلى 

( 17-5لشكل )اوٌمثل  ,دياتٌعالا لصكا الّتً ٌحتوٌهاللحقول  ةبهامش لكترونًإلا لصكا اٌحتوٌه

 .إلكترونً لصك أنموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إلتزسًّٖك ظل أًوْذج37-5لشتل ا

 لكترونيإلالدفع ا مزايا 5-7

وهذه  ,لدفعالٌب اسأمن  اؼٌرهمن  لكترونًإلالدفع الٌب اسألّتً تمٌز اط النقالعدٌد من الك اهن

 ط هً:النقا

 لمصرفٌةا نظمةألا داعتمامن  ارخ  كثٌرات الشبكاعبر  ةلكترونٌاإللنقود اكلفة تحوٌل  إنلكلفة: ا  -1

 لتقلٌدٌة.ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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 كانم إلى كانم أيمن  ةلكترونٌاإللنقود اٌمكن تحوٌل  حٌثتخضع للحدود  : النالزماو كانلما  -2

لمفتوحة ات الشبكاعلى  ادهاعتمعة وذلك الاس 24ر اسبوع على مدألام فً اأٌ 7لم العاخر فً آ

 سٌة.السٌافٌة والجؽرالحدود اتعترؾ ب لّتً الالوقت ال اطو

ء ًحد كبٌر, فهً تؽنً عن مل إلى لمصرفٌةات مبلالتعا ةلكترونٌاإللنقود اتسهل  لسهولة:ا  -3

 ري.ادإلالروتٌن ات واراستمالا

ز اجإنبعد  افورت الدفوعا بٌاناتدل الٌة وٌتم تبالمات مبلالتعاحركة  ىتجر لدفع:ات اتسرٌع عملٌ  -4

 ت.الدفوعاٌسرع تنفٌذ  اطة مماوس أي  إلىجة الحادون من لمطلوبة ا بٌاناتلا ءىمل

ت الحركام انظدم تدعم اخو ةلكترونٌاإللنقود امل بالّتً تتعا رؾالمصا تعتمدمنة: آلات الدفوعا  -5

ِٕش ٢حص خٌطزمح َخٔظ ؼظّيط خ( وSecure Electronic Transactions SETّ) منةآلالٌة الما

(Secure Socket Layers SSL) ا  منأ كثرا ةلكترونٌاإللنقود ات دفع اٌجعل عملٌ امم . 

 أزاحت اهإن اكم ,تالمبٌعادة اوتسهم فً زٌ ,بعالبالحقوق  ناقوى ضماتعد  حٌثرة: التجاتطور   -6

 ت ذلك.اقالمصّدرة للبطا رؾالمصاتتولى  حٌثبن الزبابعة دٌون امت اعب

 ا  مصدر لكترونًإلالدفع ابل ار وساصدإبد ورسوم افو تعد   حٌثلمصّدرة: ا رؾاللمصتموٌل   -7

 .رؾالمصاهذه  الّتً تحققهاح اربلؤل أساسٌا  

 

 لكترونيإلالدفع اعيوب  5-8

ت المإسساو, بالزبابنٌتعلق  ام امنه لكترونًإلالدفع ام افقة لنظالمرالعٌوب العدٌد من الك اهن  

 :تًآلاب الهاجمإوٌمكن  ,رالتجالٌة, والما

لمستخدمٌن اق لدى افنإلالرؼبة فً ادة افً زٌ لكترونًإلالدفع ام اهم نظا: ٌسبنالزبا إلىلنسبة اب  -1

ء اشٌأء الشر بنالزباض اقرإلات اقابط لاستعماء, فقد ٌدفع الشرالنقد عند ا لاستعماعن  شتى بنحو  

 إن, دون رؾالمصامن  بنالزبا الّتً ٌسحبهالقروض ادة اٌسهم فً زٌ ا, ممإلٌهاجون اٌحت قد ال

تعمل على تشجٌع  رؾالمصا إنفً شك  اللّتً قد تستقطع منهم. والٌة العابد الفوابنسب  اٌعرفو

لقروض. وتإدي امن تلك  الّتً تجنٌهابد الفوادة اذلك ٌسهم فً زٌ نأل .ضاقترالادة اعلى زٌ األفراد

 ر.ادخالاتقلٌل   إلى بنالزباق افإندة ازٌ

لقروض ات اقالبط بنازبلاخطورة عدم تسدٌد  رؾالمصاجه الٌة: قد توالما المإسسات إلىلنسبة اب  -2

 لمستحقة علٌهم. الػ المبا

قد تكون  أخطاءت اقالبطامل بالتعاء اثنأ فً جرالتاٌرتكب  إنر: قد ٌحدث التجا إلىلنسبة اب  -3

جر وقد ٌدخله ذلك التامل مع التعا لمصرؾاٌلؽً  إنؼٌر مقصودة. وقد ٌنتج عن ذلك  أومقصودة 

 رٌة.التجاله اعمأت على الذلك من تبع اوم رؾاللمص اءلسودابم القوافً 

 

 ةلكترونياإللمصرفية ات الخدما 5-9

 رؾالمصا الّتً تقدمهات الخدمانختصر  إننستطٌع  -لبالطاعزٌزي -ه اشرحن اعلى م اءا  بن

 :اآلتٌةط النقاب الهاجمألّتً ٌمكن او ةلكترونٌاإل

 :اومنه ,لعمٌلاذمة  اثر بهؤلٌة تتالػ مالّتً تتضمن مبات العملٌالٌة: وهً المات العملٌا - أ

 رؾامصفً  مأنفسه  لمصرؾافً  تكانء اسونفسه لعمٌل ات ابال بٌن حساموألاتحوٌل   -1

 خرى.أ

 ت.ابالحسارصدة ألسحب من ا  -2

 خرٌن.آلا  اشخألا أوت الشركات اباحس إلىل اموألاتحوٌل   -3



303 

عم المطادق والفنات فً الدفوعا أوء الشرات افً عملٌ ةلكترونٌاإلت اقالبطا لاستعما  -4

 ت.الالصاو

 .وكلصكار اصدإ  -5

 جرة.المتا ألؼراض أوهم ناطأورج اء خلعمبلاعند سفر  جنبٌةألات لعمبلاء وبٌع ات شراعملٌ -6

 أيلٌة, المالعمٌل اذمة  اثر بهؤلٌة تتالػ ماتتضمن مب لتً الات العملٌالٌة: هً المات ؼٌر العملٌا  - ب

لعمٌل. ومن هذه اب اعلى حس لمصرؾا أولعمٌل امصلحة لػ فً المب اتتضمن قٌود رٌة الادإت اعملٌ

 ت:العملٌا

 .صكوكطلب دفتر   -1

 .صكوقؾ دفع   -2

 لمصرفٌة.اقة البطا أور ادخالادفتر  ناغ عن فقدببلإلا  -3

لّذي ٌمثل مجموع ا( Cleared Balance) لفعلًالرصٌد الرصٌد بنوعٌه اع على طبلالا  -4

لرصٌد الرصٌد, وا  إلى ابٌالّتً قٌدت نهات اعادٌإلالٌه إفة  امض ابٌالمحّصل نهالمدور الرصٌد ا

 أو إلىلّتً لم تدخل الرصٌد وا  إلىلمقٌدة ا اإلٌداعاتلّذي ٌمثل ا (Interim Balance) لمإقتا

 لرصٌد بعد.اتسحب  من 

 أوكٌة ستهبلات اٌاري لؽالجاب الحسالمربوطة بالمصرفٌة ات لتسهٌبلالقروض وات اطلب  -5

 رٌة.التجا األعماللتنشٌط  أورٌة استثما

عه طبلا عن فضبلت الخدمار هذه اسعأته واعن خدم مصرؾلدورٌة للات النشراع على طبلالا  -6

 . لمصرؾالمستحدثة لدى ات الخدماعلى 

 لمٌة.العات البورصات فً لعمبلار اسعأع على طبلالا  -7

ت ارالعقاء ارٌة مثل شرالتجات اراستثمالال ات فً مجاعلى معلوم لمصرؾامن صول لحا  -8

 ك.ذلفً لعمٌل الة رؼبة اح رٌة فًالتجارٌع المشاو سهمألاو
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 مسالخالفصل ا أسئلة

 

 .ةلكترونٌاإل رؾالمصالمقصود باعرؾ  -ا (1س

 .ةلكترونٌاإل رؾالمصاب  اعدد خص -ب

 .ةلكترونٌاإل رؾالمصاظهور   إلىدت ألّتً امل العوامن  اخمسعدد  (2س

 .ةلكترونٌاإل رؾالمصا مزاٌامن ة ست طالنقاعدد ب (3س

 .ةلكترونٌاإل رؾالمصالتقلٌدٌة وا رؾالمصالفروق بٌن امن ستة ط النقاعدد ب (4س

 .ةلكترونٌاإل رؾالمصاح انج  إلىلّتً تإدي امل العوامن  خمسا  ط النقاعدد ب (5س

 .ابهه عمبلاتج ةلكترونٌاإل رؾالمصالّتً تقع على ات المسإولٌامن  اخمسط النقاعدد ب (6س

 نحولالّتً تضمن عمله با لقوانٌناو عدالقواط النقاوعدد ب ,لكترونًإلالدفع اعرؾ مصطلح  (7س

 لصحٌح.ا

 .لمصرفٌةات اقالبطالموجودة على ا بٌاناتلاط النقاعدد ب (8س

 .لمصرفٌةات اقالبطا مزاٌامن  اخمسط النقاعدد ب (9س

 .لمصرفٌةات اقالبطا أنواعمن  خمسا   موجزط مع شرح النقاعدد ب (10س

 .اتهامن ممٌز خمس  ط النقالذكٌة وعدد با لمصرفٌةاقة البطاتعرفه عن  ار ماختصاشرح با (11س

 .اصرهامن عن ربعةأوعدد  ةلكترونٌاإللنقود اعرؾ  (12س

 .الهاستعمالٌة آط النقاوعدد ب ,لمسبقالدفع ات اقاعرؾ بط (13س

 لمشفرة.النقود اتعرفه عن  ار ماختصاعرؾ ب (14س

 .لكترونًإلا لصكاتعرفه عن  ار ماختصاعرؾ ب (15س

 .لكترونًإلالدفع ا مزاٌامن  اخمسط النقاعدد ب (16س

 .الزبابن إلىلنسبة اب لكترونًإلالدفع ار عٌوب اختصاب اشرح (17س

 .ابهلعمبل ةلكترونٌاإل رؾالمصا الّتً تقدمهالٌة المات العملٌامن  ا  خمسعدد  (18س
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 دسالسالفصل ا فاهدأ

 -:نأعلى  ا  دراقلب الطايكون  نألمتوقع امن 

 األمنيةلمقصود با ايعرف م. 

 ةلكترونياإلرة التجات امنية معلومألمقصود با ايعرف م. 

  سوبيةالحائم الجرا علىيتعرف. 

 لكترونيإلالتوقيع المقصود با ايعرف م. 

 لخصوصيةالمقصود با ايعرف م. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفظل العبادض

 اإللتزسًّ٘خ الزدبزح أهٌ٘خ
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 روِ٘د 6-3

 

 اوعرفن ةلكترونٌاإلرة التجا تت وتفصٌبلابقة على مفردالسالفصول افً  اتعرفن لبالطاعزٌزي 

سعة او أنواعلك اوهن ,ةلكترونٌاإل نظمةألات عبر الخدما أوت المنتجاء ار عملٌة بٌع وشراختصإب بؤنها

 ا  ــــــــــإلكترونٌل اموألامثل تحوٌل  ةلكترونٌاإلرة التجاعبر  يرٌة تجرالتجات مبلالتعامن 

Electronic Funds Transfer, ٌٚظـ١ِٙحٍٍٓٔش  اىحٍسSupply Chain Management , ٌـش خِٚؼ

 ش١َٔٚـــــٌىظح٦ ز١خٔخصٌح ىيخٚطز ,Online Transaction Processing ح٦ٔظَٔضٌٜفمش ػٍٝ ح

Electronic Data Interchange (EDI), ًآللا اناتـــــــــبٌلاع ـــتجمٌ تاومــــــومنظ 

Automated Data Collection Systems...ٌن.ح 

بق افهو ٌتضمن وث ,لذكره( ال هنالمجاٌتسع  لتقلٌدٌة معروؾ )والارٌة التجات مبلالتعامن أ إن

لذٌن ا  اشخألالملكٌة وهوٌة احق  اسطتهابوم نثبت اختأقٌع ٌدوٌة واتو اورقٌة علٌه صكوكورقٌة و

 اوجهء اللقا أيقدة المتعاؾ اطرألابً( بٌن الفٌزٌاء )اللقات مبلالتعاٌتم فً معظم هذه  امل معهم كمانتع

دل التبامل والتعامن( أمة )سبل إلىكله ٌإدي  اوهذ ,عةالبضابً على الفٌزٌالتفح  التعرؾ والوجه مع 

 لخ.الدفع...او

ل اموألاقٌع والتواق واروألاف ,ةلكترونٌاإلرة التجافً  لوضعا اهذ أولصورة انجد هذه  وال

صعوبة معرفة  إلىدي ٌإ اة وهذكترونٌاإلل Signalsص حٍخ٦ٗحٚ Bits تالبتامجموعة من  إلىتحولت 

لتقلٌدٌة الورقٌة ات مبلالتعا إنخرى فأومن جهة  ,من جهة اهذ ,لمرسلةالنصو  الثقة با  واشخألا

بل المقاب ,معروفةمعروفة وؼٌر  طرقلتحوٌر باعب ولتبلالتزوٌر واعرضة للسرقة و اتهاهً بحد ذ

 اوٌبرز هن .لثقةامستوى مقبول من  إلىعب للوصول لتبلالورقٌة من ات مبلالتعا حماٌةل طرقلك اهن

لً التاوب ةلكترونٌاإلت سبلالمراو ةلكترونٌاإلقع الموالثقة على امستوى من  إلىإل هو كٌؾ نصل اتس

ت مبلالتعاثقة فً  إلى وصوال   .ةلكترونٌاإلبق الوثالتحرٌؾ فً اعب ولتبلالتزوٌر وانحد من  أونمنع 

 .ةلكترونٌاإلرٌة التجا

ت ات ذالمإسساكثٌر من  هتمامإ لانس اوحس مهمهو موضوع  Security األمنٌةموضوع  إن

 ضبؽتكون مشتركة  األمنٌةسس ألاهٌم والمفامن  ا  كثٌر إنف الذ ,لعسكرٌةاسٌة والسٌالٌة والما همٌةألا

ٌهتم فٌه  ال األمنٌة ؾاهدأهو هدؾ مهم من  بٌاناتلامة موضوع سبل إن فمثبل   ,ماهتمالالنظر عن نوع ا

 خرى.أت افً تطبٌق اكم ا  مهم ا  لهدؾ محورا اهذٌمثل رة التجاففً  ,لعسكرٌونافقط 

كثٌر  التً تقع تحتهالكبٌرة الخٌمة اهو  Information Security تالمعلومامن أ موضوع إن

ب اضٌة فً كتالمالسنة افً  انتناولو .Computer Security ٌبساولحامن أ ات من ضمنهالمسمٌامن 

 إدارةهً خر آوبمعنى  ,دارةإلا أنواعنوع من  ةلكترونٌاإلرة التجا إن, شتىلابفصوله  ةلكترونٌاإل دارةإلا

 ت.الصفقالٌة والمات لتحوٌبلا ابع من ضمنهالبضاتسوٌق وبٌع 

 

 Definition of security األهٌ٘خرؼسٗف  6-1

 

لتً تمثل الرقمٌة ات المعلوماو لقٌودا حماٌةٌعنً وهو ؟ المعلومات منؤلمقصود با ام ال هنالسإا

لتؽٌٌر اع والضٌامن  اتهٌالمخولٌن وحماؼٌر   اشخألاء ومن لدخبلامن  اتناوثرو اتنامقتنٌ

 واالنتهاكاتطر المخامن  حماٌةلالتً تحقق ات اءاجرإلابل والوساٌتطلب توفٌر  الخ. وهذالتزوٌر...او

ومن  ,تالمعلومام امل ودقة وخصوصٌة نظاتك نافقد  إلىلتً قد تإدي ا المرؼوب فٌهاؼٌر  األمنٌة
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لعمل على درجة اصول أت والشبكاو نظمةألات والعملٌادر اومص بٌاناتلات والمعلوماء ابقإلضروري ا

 .تالمعلوما توفرهة والنزاو لسرٌةالٌة من اع

لفصل ا ا  وتحدٌد ةلكترونٌاإل دارةإلاب ا( وفً كتالثانً صؾلاضٌة )المالسنة افً  ادرسنلب الطاعزٌزي 

لنظم امن أت والمعلومامن أدئ اسس ومبأت واهم مقومأ ةلكترونٌاإل دارةإلامن ؤلذي ٌهتم بادس السا

وهً  دارةإلانظم  أنواعهً نوع من  ةلكترونٌاإلرة التجانظم  إن حٌث. ات وؼٌرهالشبكاسوبٌة والحا

 .العمل علٌهاق واتفالات ٌتم ال عبر صفقاموألابع والبضا إدارةعملٌة 

من أفً  عتمدتطبق وت افسهنت هً المعلومامن اهٌم ادئ ومفاومب األمنٌةهٌم ادئ ومفامب إن

 انمأٌ ابعضه توسنعرج على تفصٌبل اهمهؤلتذكٌر باحقة بلبلات الفقراوسنقوم فً  ,ةلكترونٌاإلرة التجا

 .إلٌهاجة الحا تكان

 تالمعلومامن أهيم اهم مفأ 6-1-3

من ألتً تخ  اهٌم المفاهم أعلى  اوتعرفن اطلعنانكون قد  نألمفترض امن  لبالطاعزٌزي 

رٌؾ التعانكون ملمٌن وعلى معرفة ب نألمفترض اه من إنف , وعلٌهسوبٌةالحالنظم امن ات والمعلوما

 :اآلتٌةت التصنٌفاهٌم والمفاو

وهو ضعؾ فً المنظومة األمنٌة وقد ٌكون هذا الضعؾ فً اإلجراءات ) Vulnerabilityلوهنا  -1

 التصمٌم أو التطبٌق الذي قد ٌستؽل فٌسبب ضٌاعا  للمعلومات(.أو 

(. ٌٍّؼٍِٛخص ح١٠ٌخع أٚ ح٤ًٜ طٔزذ أْ ػٍٝ حٌميٍس ٌٙخ حٌظٟ حٌظَٚف ِـّٛػش فٙٛ) Threatٌظٙي٠ي حٚ

وهً هجمات تتم بعدة طرق كهجمات حجب الخدمة عن طرٌق إؼراق الموقع ) Attacksص خٌٙـّحٚ

بسٌل من البٌانات ؼٌر البلزمة والتً تتعب الجهاز وتبطًء الخدمة وٌتم إرسالها عن طرٌق حاسبات 

الدخول وهً اإلجراءات المضادة ألؼراض الحماٌة لمنع ) Control لسٌطرةاومصابة بفٌروسات( 

 .ت والمعلومات(اإلتصاالاألنظمة وؼٌر المشروع إلى مصادر 

 ١غخٌظمح ٟ٘: صحٌظٙي٠يحِٓ  أٔٛحعٍرؼش أٌه خٕ٘ :Types of Threatsص حٌظٙي٠يح أٔٛحع -2

Interception, ٚلش خػ٦حInterruption, ٌٚظؼي٠ً حModification ,ٌٚظٍف١ك حFabrication.  

 خٕبٔٓٛر١ش فخٌلحٌٕظُ ح١ِٕش أ فح٘يأٔظىٍُ ػٓ  خػٕيِ: Security Objectives ح١ِٕ٤ش فح٘يأ -3

 ظٛفٌَحٚ ,Integrityِش ٩ٌٔحٚ ,Confidentiality ٠ٌَٔشحِّٙش ٟ٘  ؿٛحٔذػش ٔؼْٕٛ ػ٩

Availability ٍٕ٘ٚس خٌظـح خص ر٠ّٕٙخٌظطز١محٞ ؼفٟ ر ا١ٌٙخؽ خٔلظ أٚ ططٍذ اٟخف١شص خٌه ِظطٍزخ

-Nonٍ خى٦ٔحٚػيَ  ,Assurance ٌظٛو١يحٚ, Accountabilityٌّٔئ١ٌٚش حٟٚ٘  ,شٌىظ١َٔٚح٦

Repudiationٚ ,ف خ٦ٜٔحFairness. 

ت ارزمٌاعلى خو األمنٌةلٌة آلاتحتوي  :Security Mechanisms األمنٌة اآللٌات -4

  :امنه األمنٌة ؾاهدأت واتدعم خدم شتىت وبروتوكوال

 Mلطول الذي هو ن  ؼٌر محدد الصرٌح الن  اخذ ؤش بالهاتتم عملٌة  Hashing شالها - أ

 إن. mلة الرساملخ   أو ,٠ٚDigestّٔٝ ٠َِٙٛ  ,بت( 128 لطول )مثبلاج ن  محدد اتنإل

ل تشفٌر ادو ا  ٌشبه كثٌر Message Authentication Code (MAC)لة الرسالة اصأرمز 

 .لتسلٌماش عند الهادقة قٌمة المص ٌستعمللسري اح المفتا إن اعد اش مالها

لتشفٌر هو عملٌة تحوٌل ا إن Cryptography and Encryption لتشفٌرا أولتعمٌة اعلم    - د

لجعل هذه   Cipher فرٌالسارزمٌة تسمى اخو توظٌؾلصرٌح( بالن  ا ات )ونسمٌهالمعلوما

 إن. وKeyح المفتاصة بالذٌن لدٌهم معرفة خالبك أو احد عدأ يءة ألابلة للقرات ؼٌر قالمعلوما

كسة المعالعملٌة ا إن. Cipher text لمشفرالن  اتسمى  ,لمشفرةات المعلومالعملٌة هً اتج ان
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لمشفر الن  الصرٌح من الن  ادة استعإوهً عملٌة  ,Decryptionلشفرة التً تسمى فك ا

 :امنه ,سةات ربٌسة للدرالاعدة مج علىلحدٌث التشفٌر اءة. وٌقسم علم اللقر ببلاوجعله ق

 Symmetric-Key Cryptography ظَخٌّظٕحف خٌّفظحط٘ف١َ  -

 Public-Key Cryptographyَ خٌؼحف خٌّفظحط٘ف١َ  -

ٟٟ خِوط٢ ٠ٍ ٘ٛ ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٛل١غ ح :Digital Signature ٌىظ٦َٟٔٚح ٌظٛل١غح -

Mathematical Scheme  ٌٍٝش خٛأ٠يًٌ ػAuthenticity ٌَل١ّش.حٌٛػ١مش ح أٌٚش خٌَٓح 

 شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌَث١ْ ٌٍظـحٌؼٜذ حٌّىْٛ ٚح اْ Threats in Networksص خٌ٘زىحص فٟ حٌظٙي٠يح -5

, Anonymityٌّـ١ٌٛٙش حٕ٘ش ٘ٛ حص ٚخٌ٘زىح٠ـؼً  خِ اْ. ح٦ٔظَٔضهٚ ٗزىش ٤خص ٚرخٌ٘زىح٘ٛ 

  Complexity of System َخٌٕظحٚطؼم١ي  ٤ًٛح أٌٚٙيف حك١ش خٌٙـَٛ ِٓ ٔح١ خش ٔمطؼيى٠ٚ

 .Unknown Pathٌّؼَٚف حٍ غ١َ خٌّٔح, ٚ Unknown Perimeterٌّؼَٚفحٌّل٢١ غ١َ حٚ

ٌظٟ ِٓ حص خٌ٘زىحفٟ  Defensive Measuresع خٌيفحص حءحؿَاٚ , ١ٌٔControlطَسحثً خٚٓ  -6

 :خّ٘ٙأ

 .Encryptionٌظ٘ف١َ ح أٌٚظؼ١ّش ح - أ

 .Firewalls لّخ٠شٌح ْحؿيٍ  - د

 .Intrusion Detection System (IDS)ق حهظ٨َحص و٘  خِٕظِٛ  - ص

 .Virus Scanners and Removersص خٌف١َٚٓحص ص ٩٠ِِٚخٓلخِ  - ع

 .Malware Scanners and Removersٌوز١ؼش حص خٌزَِـ١حص ٩٠ِِٚص خٓلخِ - ؽ

 شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـخ١ّٔٔٗ ر خِ أٚ ٌىظ٦َٟٔٚحٍٞ خٌظـحًِ خٌظؼحثً فٟ ِٔظٜٛ خى ٘خُى٠اكًٜ ٚ

ٍس خٌظـحٚلي طُ طلم١مٗ ػزَ  خً ٓؼحٚ وخٍْٞ خٌظـحٌظٕٛع ح اْ ظَٔض.ٔٓغ ٧ٌحٛحٌق حهظ٦َحُى٠خى رؼي ا

 اىحٍسٍٍٚٓٔش  electronic funds transfer شٌىظ١َٔٚح١ٌ٦ش خٌّحص ٌظل٩٠ٛح خِٓ ّٟٕٙ شٌىظ١َٔٚح٦

ٌـش خِٚؼ Internet marketing ح٦ٔظَٔضٌظٔٛق ػزَ حٚ supply chain managementٌظـ١ِٙ ح

 electronic ٌىظ٦َٟٔٚح ز١خٔخصٌحىي خٚ طز online transaction processing ح٦ٔظَٔضٌٜفمش ػٍٝ ح

data interchange (EDI) ٌٚـَى ح اىحٍس أٔظّشinventory management systems  ٚأٔظّش 

ٌّظليس حص خ٨ٌٛ٠حفٟ  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحكـُ  اْ. ١ٌautomated data collectionش ٢ح ز١خٔخصٌحؿّغ 

 ه١َس.٤حَ حػ٤ٛحص فٟ حٌٍي٨ٚحٓ ص ِحٍخ١ٌٍّحص خي رٍغ ِجخٌّؼحػٍٝ ٓز١ً  ح١ِ٤َو١ش

١ِٕش أص حفمش طٙي٠يحَِ اٌٝ ىصأ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحٌّٕفٌس فٟ كـُ حٚ ثٍشخٌٙحىس خ٠ٌِحٌٖ٘  اْ

 ٟ٘: ,خٍِش ِغ رؼ٠ٙخص ِظىخٍرؼش ِظطٍزأ٠ّظٍه  اْش ٠ـذ اٌىظ١ٍَٔٚس خَ طـخٔظ أٞ اْؿي٠يس. 

ف غ١َ ح٤َ١حِٓ  خً ِٚئِٕ خً ص ِلفٛظخٌّؼٍِٛحىي خ٠ىْٛ طز ا٠ْـذ  خٚف١ٙ :Privacyٌو١ٜٛٛش ح -

 ٌّوٌٛش.ح

ِؼزٛع رٗ  أٚ Alteredص غ١َ ِؼيي خٌّؼٍِٛحىي خ٠ىْٛ طز ا٠ْـذ  خ: ٚفIntegrityٙ١ِش ٩ٌٔح -

Tampered with. 

 و٩ خٍُٔ ٠ٛ٘ظّٙظٌّحًٌَّٓ ٚحٌطَف١ٓ ح ٠زَ٘ٓ و٩ ا٠ْـذ  خٚف١ٙ :Authenticationٌظلمك ح -

 هَ.٣ٌ

 فؼ٩ىٌش ٟ٘ خٌّظزحص خٌّؼٍِٛح رؤِْطٍٛد  ْخٌزَ٘ح اْ: ٟٚ٘ Non-Repudiationٍ خى٦ٔحػيَ  -

 . خطٍّٔٙلي طُ 

 .ح٦ٔظَٔضِٓ ػزَ ٢ح ح٤ػّخيىي خؿً طزحِٓ  أٓخ١ٓشٟ٘  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِٓ ص ٤خٌّظطٍزحٌٖ٘  اْ

ٛ  ٚ خص ٚغ١َ٘خٌّظطٍزحٌٖ٘  اٌٝ ٕٓظطَقٚ  كمش. ص ٨حِفًٜ فٟ فمَ رٕل
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 Providers  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِـِٙٞ  بْف شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌٍظـٌٌوَ ح فشآَٔ خكى٤ح ػٓ ف٩٠ً ٗ أٔـي 

 ,Denial of Service (DOS) ٌويِشحكـذ  خٓٙأػٍٝ ٍ ٗظ١ِٕٝش أص حظُٙ ِٓ طٙي٠يخ٠٠ظُ كّ ْأ٠ـذ 

ٓٛد, ٠ظُ ػزَ ػيس خٌلحٚػٍٝ  ح٦ٔظَٔضص ٚخٌ٘زىحس ػزَ ظٛفَِ خص ٚؿؼٍٙخٌّظطٍزحطٛف١َ ِؼً ٌٖ٘  اْٚ

 .خً كم٨ ا١ٌٙخ طَقٌظح١ٓظُ  Mechanisms صخ١ٌآ

 Privacyلخظْط٘خ ا 6-1-1

طم١ٍي ٚ ٠ٌٛٙIdentity Theftش حٍٙٛ َٓلش ظٌَث١ْ ٌٍّٔظٍٙى١ٓ ِغ حٌمٍك حٌو١ٜٛٛش ح أٛزلض

ٌّـِٙٞ  ٟٗ لٍك ٍث١ٔأًِ ػٍٝ خ٠ؼ ْألٍك ٌٍّٔظٍٙه ٠ـذ  أٞ اْ, Impersonationٌٚ٘و١ٜش ح

 .  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح

ص كٛي خٌّؼٍِٛح أٚفُٔٙ ٔأ Secludeػش  ٌؼِي خٌـّح أٌٚفَى حر١ٍش خٌو١ٜٛٛش ٟ٘ لح اْ

ٛ  ص خٌّؼٍِٛحٚرٌٌه ٠ظّىْٕٛ ِٓ طمي٠ُ طٍه  ,حٔفُٔٙ  خه١ٜٛٛ ي  ؼ٠ُ  خٌّلظٜٛ ٌّحٌليٚى ٚح اْ. حٔظمخثٟ رٕل

Private   ٍي خِـ اْ. ِ٘ظَوش صخػٌٛٚىٕٗ ٠٘ظَن فٟ ِٟٛ ,ٙخٗو٤حص ٚخفخٌؼمحلٔذ ر٠وظ

 كّخ٠ش ػٓ ف٩٠ثُ ٩ٌّح ٓظؼّخيح٨ ١ُ٘خي ِفخٌّؼحػٍٝ ٓز١ً  خ, ِظ٠ّٕح١ِٕ٤شرك ِغ خٌو١ٜٛٛش ٠ظطح

ء خ٠ٔ أٚرؼي  خطَٔق ف١ّ اٌّّْىٓ حٌظٟ ِٓ حٚ خً ػش ١ٛػخٌّ٘حٌ٘و١ٜش ٚحص خٌّؼٍِٛح اْص. خٌّؼٍِٛح

ص ٌلمٛق ٚٓـ٩حٚ خ٠خٌم٠ح١ِٓ فٟ خٌّلحٙ ػٕي خٗو٤حص خِؼٍِٛ ا٠ٌْٛٙش. حَٓلش  اٌٝلي طئىٞ  خٙطٛظ١ف

لي طىْٛ  خوٍٙ خػش ِخؿّ أٚ خٗوٚ ِ صخِ٘ظ٠َ أٚد خثّش كٔخل أٚء خ١ز٤حص ٚخٌّٔظ٘ف١حٝ ٌيٜ ح٤َِح

ّٟٓ  طؼظزَٟٚ٘ رٌٌه  ,هَْٚأ خ٠طٍغ ػ١ٍٙ اْ خرٙخٛلأ٠ٛى  ٨ٚه١ٜٛٛش  خص ٗو١ٜش ٌٙخِؼٍِٛ

 ٌو١ٜٛٛش.ح

 

 E-Commerce Security خلتزسًّ٘اإلزح بلزداهٌ٘خ أ 6-1

 

ٍس ػٓ خ٘ٛ ػز شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِٓ أ اْ : E-Commerce Securityشٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِٓ أ

  Preserve ٠ٍش ِّّٜٚش ٌلفعحى٦حص خٌؼ١ٍّحٌؼمٛى ٚحص ٚخٌظؼ١ٍّحٚ خٌمخ١ٌْٛٔش ِيػِٛش رأٚص حىٚأ

ص خٌؼ١ٍّحٌم١ٛى ٚحَل١ّش( ٌٚحٌَل١ّش )ٚغ١َ حص خٌّؼٍِٛح Availabilityٌّٚٛف٠ٍٛش  Integrityِش ٩ٌٔٚ

 .Transitٍس خِ أِٚوِٚٔش  ضوخٔ ك١غ خص ٌِظل٩٠ٛحٚ

 

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزداهي أ إلٔخخ بلساكي أهب 6-1-3

د حٌـٛح؟ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِٓ أؽ خٓ ٔلظأ٠ ٘ٛ يحٌٔئح ,ٌزشخٌطحػ٠ِِطٟ  -ٌذخٌطحػ٠ِِٞ -

  ٛ  :ٚطلي٠يحً فٌٟظ٠ٛٔك حع خَ وً لطخػ رٕل

٠ؼَف  خرّ أٚ شٌىظ١َٔٚح١ٌٜ٦َفش ح اْ: ١ٌBanking/Financialش خٌّحٌَّٜف١ش ٚحص ٩ِخٌظؼح  -1

ص خٗزى ػٓ ٠َ١كٌَّٜف١ش حص خٌويِحرظمي٠ُ  ٍفخٌّٜحَ خٟ٘ ل١ شٌىظ١َٔٚح٦ٌَّٜف١ش حص خٌؼ١ٍّح

ٌظٟ حٌؼ٠ٛ٠ش ح١ٌَٚ٘  خً ٚفم خٍو١ٓ ف١ٙخٌّ٘حػٍٝ  ا١ٌٙخٌيهٛي ح ١شىخٔاِش, ٚطمظَٜ اٌىظ١َٔٚي خطٜح

 ء.ل للعمبلاتصاكوسٌلة ٌ٘زىش حفٌ ػٍٝ خٌّٕحكي ح ػٓ ٠َ١كًٌٚه  ٍفخٌّٜح خطليى٘

نماذج األعمال  على مبنٌة عدٌدة أنشطةت : ظهرRetail/Consumerلمستهلك المفرد/البٌع با  -2

التجارة اإللكترونٌة  فًعدٌدة  جوانب فشملت مجاالتها اتسعت التً ,(E-Business) اإللكترونٌة

(E-Commerce ) ًوالتسوٌق اإللكترون(E-Marketing )البٌع اإللكترونًو (E-Selling )

التً  األنشطة هذه بٌن الترابط واتضح ,الكثٌر وؼٌرها (E-Shopping) اإللكترونً والتسوق

 قتصادإ هو دٌدا  ج كونٌا   ا  إقتصاد خلق األعمال اإللكترونٌة انتشار إن. التقنٌات الرقمٌة اعتمدت



308 

 لشتى ألعمالا منظمات داخل العاملٌن أداء فً جدٌدة أسالٌب نشؤة إلى أدى قتصاداإل وهذا اإلنترنت

 والشراء. البٌع أنشطة منهاو ,األنشطة

 Healthcare.ٌٜل١ش ح حٌؼٕخ٠ش -3

                              .Legal Servicesش ١حٌمخٔٛٔص خٌويِح -4

 .Law Enforcementش ١حٌمخٔٛٔص خٌظطز١مح -5

 .Entertainmentٌظَف١ٗ ح -6

 .Militaryٌـ١ٖ ح -7

 ٌنحٍ...خهز٤حٚ ,لشخٌطحٚ ,صخ٦طٜخ٨وهَٜ أ -8

 

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزداهي أ إلٔ خخبلساة بظجأ 6-1-1

؟ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحِٓ أ اٌٝؽ خٔلظٌّخًح ٘ٛ  خٕ٘ يحٌٔئح اْ ,ٌزشخٌطحٚػ٠ِِطٟ ٌذ خٌطحػ٠ِِٞ 

ٛ  د ٚحٌـٛح اْ  :فٟ حش ٚطلي٠ي١حٌمخٔٛٔص خٌّظطٍزحٌـ١يس ٚطلم١ك ح ح٤ػّخيٌلٜٛي ػٍٝ حَ ٘ٛ ٌغَٝ خػ رٕل

 .Privacyٌو١ٜٛٛش حفظش ػٍٝ خٌّلح  -1

 .Confidentiality ح١ِٕ٤شفظش ػٍٝ خٌّلح  -2

 .(١غ ٍِٜٛسخِٚم١ِٓٛمٝ, ٚي, حِٛأل١ٛى ٍل١ّش ) أٚص خِؼٍِٛ Assetsٌم١ٛى ح كّخ٠ش  -3

 .رُٙظ خكظف٨حٚثٓ خٌِرحؿٌد   -4

 .صخٌويِحص ٚخٌٍّؼٍِٛ ٛٛٛيٌحفظش ػٍٝ خٌّلح  -5

 

 خلتزسًّ٘اإلزح بلزدالوزجؼخ فٖ ا سوبٗخلا ؽسقّ إخساءاد 6-4

 

 E-Commerce Security Toolsهي الزدبزح اإللتزسًّ٘خ أ أادّاد 6-4-3

 (1-6ٌ٘ىً )ح حٔظَطٟ: ٢حٟ٘  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحٌّٔظويِش فٟ ح ح٤ىٚحصُ٘ أِٓ  اْ

 لّخ٠شٌح ْح: طلّٟ ؿيٌٍزَِـٟحىٞ ٚخٌّح خٙٔخرٕٛػٟ و١ Firewallsٍ خٌٕح ْحؿيٍ أٚ لّخ٠شٌح ْحؿيٍ  -1

 ْحؿيٍ اْ.  Unauthorized Accessٌّوٛيحغ١َ  ٛٛٛيٌحٌ٘زىش( ٟي ح وً أٌٚ٘زىش )حِٓ  حً ؿِء

 لّخ٠شٌح ْحٌ٘زىش. طٍّه ؿيٍحٌٍَّٚ فٟ حلذ حص طَخٌزَِـ١حٌٖٚ٘  ,لطؼش رَِـ١ش أٚ ْخٟ٘ و١ لّخ٠شٌح

 أٌٍَّٚٚ خٌٍلِِش ر و١ف١ش حٌّٔخف ػيحٌمٛح. طمٍَ ٌٖ٘ Packetػي ططزك ٌىً كِِش حِـّٛػش لٛ

( خظ٠ٙخٌّطٍٛد كّح) خف١ٌٙظٟ ٔؼك حٌ٘زىش حر١ٓ  خِ لّخ٠شٌح ْحطظّٟٛغ ؿيٍٚ. Discardedلـذ ٌح

ٌىز١َس حص خٌ٘زىحٍ فٟ خٌٕح ْحص ؿيٍخ(. طٕفٌ رَِـ١خٔلظّٟ ِٕٙ اٌْظٟ ٠َٔي حلً ِٛػٛل١ش )٤حٌ٘زىش حٚ

 .لّخ٠شٌحػًّ ٜٓٛ  خؿِٙس ١ٌْ ٤ٌٙحٌٖٚ٘  ,Dedicatedؿِٙس ِىَٓش أػٍٝ 

 اٌىظَُٟٚٔ ٓفَ" حٍس ػٓ "ؿٛخٌَل١ّش ٟ٘ ػزحىس خٌ٘ٙح اْ: Digital Certificateٌَل١ّش حىس خٌ٘ٙح  -2

ٛ  ص خٌّؼٍِٛحىي خرظزٌّئٓٔش ح أٚ ٛدٓخٌلح أ٠ّٚٔق ٌٍ٘وٚ  ٌز١ٕش ح ٓطشحرٛ ح٦ٔظَٔض١ِٓ ػٍٝ أ رٕل

ىس خ٘ٙر خ٠أ٠ٌَل١ّش حىس خٌ٘ٙحطّٔٝ ٚ. Public Key Infrastructure (PKI)َ خٌؼحف خٌظلظ١ش ٌٍّفظح

ص خٚطلظٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛ ,Certificate Authority (CA)ص حىخ١٘جش ٗٙ خ٘ٚطٜيٍ ,َخٌؼحف خٌّفظح

 .خٚغ١َ٘ ,ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٛل١غ حٚ ,ٌظ٘ف١َحط١ق خِٚف ,ٗو١ٜش ِّٙش
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 اهي الزدبزح اإللتزسًّ٘خ أادّاد 3-6الشتل 

 

 حٌٌٞ طزٕٝ ٌ٘وٚح اْط١َ٘ ٌٍظٛل١غ ش اٌىظ١ٓٚ١ٍَٔٚش ٘ٛ)ٚ :Digital Signatureٌَلّٟ حٌظٛل١غ ح -3

 حٍٍٓض ِٓ ٌ٘أٌظٟ حٌفؼ١ٍش حٌش خٌَٓحٍّش ٟ٘ ظٌّٔحٌش خٌَٓح اْٚ وظزٙخٌٌٞ حٌ٘وٚ ح فؼ٩ً ٘ٛ ٌش خٌَٓح

ٗو١ٜش  Authenticateفٟ طلم١ك  ٠ٛظ  ْأ٠ّىٓ  ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٛل١غ ح ا٠ْؼٕٟ  حٌ٘وٚ(. ٌٚ٘ح

ًٍٓ ٌُ أٌٌٞ ح١ٍٛش ٤حٌش خٌَٓحِلظٜٛ  ْأ ْخٌّّىٓ ّٟحِٚٓ  ,ٌٛػ١مشحِٛلغ  أٌٚش خٌَٓحًَِٓ 

ٛ  ٌَلّٟ حٌظٛل١غ ح١ٓٚظُ َٗف  طل٠َٛ. أٚ طغ١١َ أٞػ١ٍٗ أ ٠طَ  كمش.ص ٨حِفًٜ فٟ فمَ رٕل

 ءؼ٩ٌّح PKIٌـ حطّىٓ  :Public Key Infrastructure (PKI)ٌؼِّٟٛ حف خٌظلظ١ش ٌٍّفظحٌز١ٕش ح  -4

ىي خ, ِٓ طزح٦ٔظَٔض١ِٕش ِؼً أغ١َ  خً ٌظٟ ٟ٘ ِزيث١حٚ ,Public Networksٌؼ١ِّٛش حص خٌٍ٘زى

ٛ  ي ٚح٤ِٛحٚ ز١خٔخصٌح ٌؼِّٟٛ حٌظ٘ف١َ حكٟ خُٚؽ ِفظ آظويحَ ػٓ ٠َ١كًٌٚه  ,١ِٓ ٚهٜٟٛٛأ رٕل

Public Key ٚخٌوح ٙPrivate Key ٍٚٓطش ِئطّٕش  ػٓ ٠َ١ك خٍوظّٙخِٚ٘ خٓ طُ ؿٍز٠ٌٌٍّٙح

trusted authority ٚ َُخٌؼحف خٌّفظحّٔٝ ط٘ف١َ ٠Key Cryptography-Public ٌظ٘ف١َ خر خً ٠أ٠

 اىحٍسٟٚ٘  ,ظَخٌّظٕحة ِّٙش ٌٍظ٘ف١َ ٚخِٔ نخٕٚ٘. Asymmetric Cryptographyظَخٌّظٕحغ١َ 

ِٓ  رل١غٌّ٘ظَو١ٓ حوً ر١ٓ ط١ق خٌّفحطُٛع  ْأ٠ـذ  ك١غ  Key Managementط١قخٌّفح

 خً ِوظٍف خً كخِفظ خٍرّ أٚ خً ِوظٍف خً كخِفظ وخٍْخ٠ظ٘ ١ٍٓٓحظٌَّحػ١ٕٓ ِٓ حطزمٝ ٠َٓش. فىً  ْأ٠ٌٍَٚٞ ح

 خٕبٔٚرٌٌه ف ,ٌ٘زىشحء خػ٠أي ِغ َِرغ ػيى ٠حط١ق ٠ظِخٌّفحػيى  إٌْٜٛٙ. حًٓ ِٓ حطَ أٚىي خٌىً طز

 ْخكخَ ِفظخٌؼحف خٌّفظحط١ق. ٠ٛؿي فٟ ِٕظِٛش ط٘ف١َ خٌّفح اىحٍسطَط١ذ ِؼمي ِٓ  اٌٝؽ رَٔػش خٕٓلظ

ٛ  ٠ُٚٛع , Public Keyَ خٌؼحف خٌّفظح٠ّٔٝ  خكيّ٘ح ف خٌّفظحهَ ٠ّٔٝ ٢حٚ ,َٓٞ( ع )غ١َخِ٘ رٕل

 ٠ٔظويَ فٟ ك١َٓ ٌٍظ٘ف١َ خٌؼحف خٌّفظحىس خػ ٔظؼ٠ًّٚ خً ٠زمٝ ٠َٓ حٌٚ٘, Private Keyٙ خٌوح

ص خٌظطز١محٝ حغٌَّؼَٚفش ٤حص خٌزَِـ١حٚ صخل١خطف٨حِٓ  أٔٛحع ظٛفَطٌٚظ٘ف١َ. حٙ ٌفه خٌوحف خٌّفظح

 صخطم١ٕٚ Cramer-Shoupٗٛد  -ٚوََِ ,AlGamalٌـًّ حٚ , ٠ٍRSAش ِؼًخٟٚ٘ ِؼ١

١ٛد كي ػح اْ. خٚغ١َ٘  Various Elliptic Curve Techniques٘ظٌٝح١ٍ٘ـٟ ٦حٌّٕلٕٝ ح

 خهٌ ٚلظؤ١ٟش ِؼميس طخص ٠ٍخ١ٍُِحهٛ ػظّخى٦ٌٖظٕف١ٌ ًٌٚه حػ١ٍّش  رطتٌؼِّٟٛ ٘ٛ حف خٌّفظحط٘ف١َ 

ق  ٌٚظٕف١ٌ. حفٟ  ٩٠ٛ١ً   ٟ ػ١ٕٓ اٌؼِّٟٛ ر١ٓ ِ٘ظَو١ٓ حف خٌّفظح ويحَٓظ٨ خً ( ططز١م2-6ٌ٘ىً )ح٠ٛ

 ٠ُٚي. ,ٌيخه خّ٘ ,ِفظ١َٟٓ
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 مبلؼاذ بلوفزا ظطخاثْلزشف٘س ا 1-6لشتل ا

ٌظ٘ف١َ حٌَث١ٔش ط٘ف١َ ٚفه ح خص ِّٙظٙخ: ٟ٘ رَِـEncryption Software١ٌظ٘ف١َ حص خرَِـ١  -5

رٍش ٌٍفًٜ خ١ لخٓأٚٚ  Hard Driversٙ ٍٛزش حلَأص ػٍٝ خٍِف رٍٜٛسىس خٌظٟ ٟ٘ ػح ز١خٔخصٌٍ

Removable Media ٚاٌىظَٟٚٔثً ر٠َي خٍٓ أ E-Mail Massages ٚرٍٜٛس أ  ٍَُPackets 

-Symmetric ظَخٌّظٕحف خٌّفظحط٘ف١َ  ١٘٠َ. ص٠٩١ٌظفحٌغَٝ ٚ ذ.١ٓحٌٛلحطًَٓ ػٍٝ ٗزىش 

Key Cryptography ٌٝٔفٔٗ فخٌّفظح وخٍْخٍُٔ ٠ظ٘ظٌّحًٌَّٓ ٚح خٌظٟ ٠ىْٛ ف١ٙح ٌظ٘ف١َح ١َق ا .

 Streamٍٞ خٌـحٌظ٘ف١َ حٚ ,Block Cipherٌىظٍٟ حٌظ٘ف١َ ح ػٌٍٝظ٘ف١َ حٌٕٛع ِٓ ح ح٠ٚمُٔ ٌ٘

Cipher. ٌىظٍٟ حٌظ٘ف١َ خفBlock Cipher ٠ٌَٜق ٠ٕٚظؾ وظٍش ِٓ حٌٕٚ حهٌ وظٍش )و١ّش( ِٓ ؤ٠

ٌظَط١ذ  ١َقٌه خٕ٘ بْكيس فحٌٛحٌىظٍش حوزَ ِٓ حٌش خٌَٓحطىْٛ  خ. ٚػٕئِفٔٗ ٌلـُخرٌّ٘فَ حٌٕٚ ح

 Data Encryption Standard (DES) ز١خٔخصٌحٍ ط٘ف١َ خِؼ١ ا٠ْظطٍذ.  خلٔذ ِرٌش وىظً خٌَٓح

 ْخوظٍش ِؼَٚف حط٘ف١َ خّ٘ Advanced Encryption Standard (AES) ٌّظميَحٌظ٘ف١َ حٍ خؼ١ِٚ

ٍس خػز ٤ٗٔ ,ٌىظٍٟحٌظ٘ف١َ حٌٕم١ٞ ِٓ حػٍٝ  Stream Cipherٍٞ خٌـحٌظ٘ف١َ ح اْ. خٚٗؼز١ خ١ٌّخػ

كَف ِغ  أٚ ,٠ٌَٜق رض ِغ رضحٌٕٚ حٌٌٞ ٠ـّغ ِغ حف خٌّفظحص خ١ٟ ِٓ ِىٛٔخػظزحػٓ ِـَٜ 

ق كَف.   ٟ  ظَ.خٌّظٕحف خٌّفظحط٘ف١َ  ىخػظّا( و١ف١ش 3-6ٌ٘ىً )ح٠ٚٛ

 
 ظسبلوزٌاذ بلوفزا ظطخاثْلزشف٘س ا 1-6لشتل ا

ػٓ ٠َ١ك  ح٦ٔٔخْطلي٠ي ٠ٛ٘ش  اٌٝ ٚ٘ٛ ١٘٠َ Biometrics:ٌز٠َ٘ش ح حٌز١ٌٛٛؿ١شص خٌٜفح  -6

و٘ىً ِٓ  حٌلٛح١ٓذِٛظَٞ فٟ ٠خٌزحٌظلمك ح ٠ٛظ . Traitsطٗ ح١ِِ أٚ,  Characteristicsٛٗحهٛ

ػٍٝ  خٌظٟ ٠ظؼَف رٙحثٚ خٌوٜحِٓ ر١ٓ  اْ. Access Control ٛٛٛيٌحٌظؼَف ١ٌٔٚطَس حي خٗىأ

 ٌن.حٌٜٛص...حٚ ,Fingerprintsَ خر٦ٙحٚرّٜش  Retina Scanٌ٘زى١ش حِٔق ٟ٘  ح٤فَحى
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 أٚ ,Stringٍِِ  أٚ ,Wordٍس ػٓ وٍّش خٌٍَّٚ ٟ٘ ػزحص خوٍّ اْ :Passwordsٌٍَّٚ حص خوٍّ  -7

 ٛٛٛيٌحفمش حِٛ أٚ ٠ٌٛٙIdentityش حٌٚزَٕ٘ش  ٌؼ١ًّحٌٍظلمك ِٓ  طٛظ  ١ٛCharacterش خه

 access approval  ٍٝىٍ( ٠َٓش خٌّٜح أٞطزمٝ ) ْأٌظٟ ٠ـذ حىٍ خٌّٜح اٌٝ ٛٛٛيٌحٌٍلٜٛي ػ

 .ٛٛٛيٌخّّٔٛف ٌُٙ رٌحٌجه غ١َ أِٚٓ 

ٌظ٘ف١َ. حَ خٌظ٘ف١َ فٟ ٔظحط١ق خِف اىحٍسط١ق ٟ٘ خٌّفح اىحٍس اْ: Key Management ط١قخٌّفح اىحٍس  -8

 خً ٠أ٠ط١ق. طظ٠ّٓ خٌظؼ٠ٛٞ ٌٍّفحٚ يخٓظؼ٦ّحٌوِْ ٚحىي ٚخٌظزحٌظ١ٌٛي ٚحًِ ِغ خٌظؼح ح٠ظ٠ّٓ ٌ٘

ط١ق خٌّفح اىحٍس اْلش. ٌؼ٩حص حً ٔظّش٤حء ٌٚؼ٩ّحص حءحؿَاط١ق ٚخٌّفح ىَحهٌٛظ٘ف١َ ٚ ح أٔظّشط١ُّٜ 

 اىحٍس بْف ,ٌؼ١ٍّشحس خٌل١ح. فٟ Cryptosystemٌظ٘ف١َ حَ خ١ِٕش ٔظأ إٌٌٝٔزش خؿلش ٟ٘ كَؿش رخٌٕح

 رؤٔٙخ ,Cryptographyٌظ٘ف١َ حِٟٛٛع ٛؼٛرش فٟ ػٍُ  وؼ٤َحٌّٟٛٛع حٟ٘  خً ط١ق ؿي١ٌخٌّفح

ٌّئٓٔش حص ر١ٓ ه٩حٌظيحص ٚػ٩خٌظفحٚ ءؼ٩ٌّحٚطي٠ٍذ  System Policyَ خٌٕظحص خٓخطظ٠ّٓ ١ٓ

 َٛ.خٌؼٕحٌظ١ٕٔك رىً ٌٖ٘ حَ ٚخل٤ٔحٚ

 

 Cyber Crimeلسلو٘خ الدسٗوخ ا 6-5

 

ىْٛ ٠ِٟ حؿَا١ خٔ٘ أٞ: ٚطؼٕٟ ٌٔخ٠ز٠َشحٌـ٠َّش ح أٚ Cyber Crime َل١ّشٌحٌـ٠َّش ح

 ٓٛر١شخٌلحٌـ٠َّش ح أٞ رؤٔٙخ خً ٠أ٠ٌٍـ٠َّش. ٚطؼَف  خً ىخِٔ أٚ خً ٘يف أٚس حىأ أٚ حً ٌ٘زىش ِٜيٍح أٚد ٛٓخٌلح

ثُ حٌـَح اْ. ح٦ٔظَٔض ػٓ ٠َ١ك خ١ّٓ ٨ٚٓٛد خٌلخٌّظؼٍمش رح أٚٓٛد خٌلح ٓظويح٦َُِش ٩ٌّحٌـ٠َّش ح

ٍ خٌـ٠َّش طٕطٛٞ طلض ِٕظحٌظؼ٠ِِ  شٌىظ١َٔٚح٦ثً خٌٛٓح آظويحَ أٚص خٌّؼٍِٛح طٛظ١ ٌظٟ طظ٠ّٓ ح

 أٚص خٌٍّى١ح أٚٙ خٗو٤حٟي  حٌٔخ٠ز٠َشثُ حٌـَحطٕفٌ  ْأ٠ّٚىٓ . حٌٔخ٠ز٠َش أٚٓٛر١ش خٌلحٌـ٠َّش ح

 ٌلىِٛش.ح

ُٚ٘ ِٔظَّْٚ فٟ  حً ططٍٛ وؼَأ Cyber Criminalsْ ٛز٠٠َخٌٔح أْٚ ٌَٛل١ّحٌّـَِْٛ حٛزق أٚ

فٟ  Infectingٌؼيٜٚ حِلٕٔش ٌَٕ٘  ١َقٚ Malicious Softwareث١ش حص ػيخطط٠َٛ رَِـ١

ؿً أػ١ش ِطزمش ِٓ خىف طَقو هططُٙز٠َْٛ رظى١١  ٠خٌٔحٌّـَِْٛ ح٠ٔظَّ ٚص. خٌ٘زىحذ ١ٚٓحٌٛلح

 .Illicit Marketsٌّلظٍٛس ح قح٤ٛٓحهيِش 

ٛ   ٌَٟ٘ل١ّش حٌـ٠َّش حص فٟ حٌظٙي٠يح اْ  (4-6ٌ٘ىً )ح أٔظَطٟ: ٢خَ وخػ رٕل

 The threat to the public.ص ٌٍؼَّٛ حٌظٙي٠يح -

 The threat to business.ي خػٌّظٙي٠ي ٥ٌح -

 The threat to Government.ٌظٙي٠ي ٌٍلىِٛش ح -

 
 لسلو٘خالدسٗوخ اد فٖ الزِدٗدا أًْاع 4-6لشتل ا
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 The threat to the publicد للؼوْم الزِدٗدا 6-5-3

 anti-socialٌّـظّغحٌٍّٚظَٜف١ٓ ٟي  Criminals ٌٍّـ١َِٓ فح٘يأٌؼَّٛ ُ٘ ح اْ

behavior فُٔٙ ٔأو١ف١ش ؿؼً  ْؤر٘ف ٚخٌؼَّٛ ِوح ٌيٜ ٗٚػ١ٍ ,ح٦ٔظَٔض ػٓ ٠َ١ك ِوظٍفش طَقٚر

 (.5-6) ٌ٘ىً حظَ ٔأص. خٌّؼٍِٛح خٌظٟ ٠ـّؼْٛ ِٕٙحوٓ ِخ٤حٚػٓ  ,Online ح٦ٔظَٔضِل١١ّٓ ِٓ 

 :١ٌFinancial Crimeش خٌّحٌـ٠َّش ح  -1

أ ٌؼَّٛ طزيح أِٚش خٌؼح اٌٝي طٛؿٗ خكظ١ا ١َقٌه ػيس خ: Online fraudٕ٘ ح٦ٔظَٔضي ػزَ خكظ٨١ح - أ

١ٜذ ٔخ١ٌحٚغٖ  credit and debit card fraud ح٨ثظّخٌْٔلذ ٚحلش خي ػٍٝ رطخكظ٦١حِٓ 

lottery scams,  ٌَظ١ٍُٔ حٚغٖ ػيnon-delivery,  ٖص حىحٌِّحٚغAuctions  ًػٓ ف٩٠ 

 وؼَأٍِٛ أ خص ِٕٚٙخػخٌٔحرْ ٩ٌّٚحِؼً  ٠ٌِّFakeفش حثغ خٌز٠حغٖ  ٌؼَّٛ طلض هطَح اْ

لؼُٙ حء ٠ٛ٘ظُٙ ِٚٛخهفظَٔض ٘ٛ ٦ٌّٔـ١َِٓ ٧ٌح طٛظ١  اْ. ح١ٌٜي١ٔ٨شى حٌّٛحؿي٠ش ِؼً 

 ٌلم١م١ش.ح

ٌَرق ػٍٝ حِش ٚٚخ٘ٛ ٌٍّٔ ز١خٔخصٌح وؼَأفغ ِٓ َٓلش حٌيح اْ :٠ٌٛٙIdentity theftش حَٓلش    - د

ٛ  ٌو١ٜٛٛش ٚحص خٌّؼٍِٛح وز١َس  ر١خٔخصٌّـَِْٛ رـّغ و١ّش ح١ٌش. ٠مَٛ خٌّحص خٌّؼٍِٛحٙ خه رٕل

ٛ   ِخا خٚر١ؼٙ ح٨ثظّخْص خلخػٓ رط ر١خٔخصِؼً   خ٠ٌٌٓ ٠لٍْٜٛ ػٍٝ ل١ّٙحٌجه أٚ اٌَٝٗ خِز رٕل

  اٌٝ خ٠ٚز١ؼٛٔٙ ٗظٝىٍ خِٓ ِٜ ز١خٔخصٌح٠ٌٌٓ ٠ـّؼْٛ ح ز١خٔخصٌحَٓس خّٓ اٌٝ ِخاٚي خكظ٨١خ١ٌش رخٌّح

 passwordsٌٍَّٚ حوٍّش ٚ ,user names ءٌؼ٩ّحء خّٓؤر ٨أٚ ح٤فَحىٌّـ١َِٓ. ٠ٔظٙيف ح

ٌّـَِْٛ ح. ٠لًٜ Onlineص خرخٌلٔح١ٌٔطَس ػٍٝ ح أٚ access ٛٛٛيٌحٌّـ١َِٓ ِٓ حٌظّى١ٓ 

 اٌىظَٟٚٔرّٛلغ  أٚر٠َيٞ ٠ِِ   ْح٠ٌل١ش رؼٕٛحٌو١ٜٛٛش ػٓ ٠َ١ك هيع حص خٌّؼٍِٛحػٍٝ 

  ٠ِِ"phishing" ٚىس ح١َٚ ْخص ولٜخرف١َٚٓ أ"Malware" ١ؼش خٌٌٞ ٠مَٛ رّمح

Intercept  ًٌٙـَٛ فٟ حػٓ ٠َ١ك  خ٠خ٠ٌلحي ػٍٝ خكظ٨١حٌّـََ. ٠ظُ ح  اٌٝ ز١خٔخصٌحٚطل٠ٛ

ٛ   ز١خٔخصٌحطَٔق  ك١غ On Businesses ح٤ػّخي  .In Bulkوّٟ  رٕل

 
 د للؼوْمالزِدٗدالسلو٘خ ّالدسٗوخ ا 5-6لشتل ا

 :١ٌNon-financial crimesش خٌّحثُ غ١َ حٌـَح  -2

 وي٠ِٗٔٛٔظٟٗء ُِٙ. فُٙ  ظ١َٔض ٘ٛٔي ٧ٌخ١ف٤حي خٓظؼّح اْ: Child Protectionٌطفً ح كّخ٠ش - أ

٠ٍغ خٌّ٘حٚو١ٍٓٛش رلغ فٟ  دخٌؼ٤حٚ Social Networkingش ػ١خؿظ٦ّحص خٌ٘زىحفٟ  ِؼ٩ً 

 أ٠ًٌٌٜٓ ٠زلؼْٛ ػٓ حٌجه أًّٚٙ ٠ ٠ّْىٓ أ خٙػٓ ٠َ١م١ٌش آي فٟٙ خك أٌّٞي١ٍٓش. ػٍٝ ح

طٛؿي كيٚى ِٔزمش ِٓ  فؼ١ٓ ٨خٙ ٠خٗوأء خٌظمح٠ّىُٕٙ ِٓ  ح٦ٔظَٔضي خ١ف٤ح ويحَٓظا اْي. خ١ف٤ح
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ٌَّٜف ٠٠غ حٌـٕٟٔ غ١َ حء خٌظم٨ح أٌٚـٕٟٔ حي ٓظغ٦٩ح اْء". خٌغَرح" ءء ٘ئ٨خٌظمحِٕؼُٙ ِٓ 

 . خ٠خي و٠لخ١ف٤حء ٘ئ٨

ِٓ ط١َٓن  ح٦ٔظَٔض٠ًٔٙ : Hate Crimes and Terrorismد خ٦ٍ٘ح١٘ش ٚحٌىَحثُ حؿَ -د

ٛ  ِطٌٛش ٚ ّيىٌٚ ١٘Hate Crimeش" حٌىَح أٌٚلمي حٚطؼز١ض "ؿ٠َّش   ػٓ ٠َ١كِٔظَّ  رٕل

 .خ٠خ٠ٌلحػٍٝ  حً وز١َ خً ٌٗ ٚلؼ اْ ك١غ ,لغحٌّٛح ػٓ ٠َ١ك أٚ شٌىظ١َٔٚح٦ثً خٌَٓح

ٚىٍٚ  ح٦ٔظَٔضى ػٍٝ حٌّٛحَٓػش َٔ٘  اْ :Contempt of Courtء خٌم٠خش رٔخٓظ٨ٙح  - ؽ

ٌّظ١ّٙٓ فٟ ح( ٚػٍٝ كك ح٦ؿَح١ِش) ٌشحٌؼيح ٌوطَ ػٍٝ ػ١ٍّشحى ِٓ ح١ٍٗ  ُؤو ح٦ٔظَٔض

 .Offendersٓ ١ٌّٕظٙىح أٌٚ٘ٙٛى ح أٟٚل١ش ِٙيىس  لّخ٠شٌ أٚىٌش خوّش ػخِل

 The threat to businessل بػولزِدٗد لألا 6-5-1

رؼيس  حٌٔخ٠ز٠َشٌـ٠َّش خػَ رؤ٠ٚظ شٌىظ١َٔٚح٦ص خٌّؼٍِٛحٚ ح٦ٔظَٔضٍٞ ٠ؼظّي ػٍٝ خٌظـح حٌـخٔذ اْ

 (.6-6ٌ٘ىً )ح أٔظَ. ١َق

 
 لبػولزِدٗد لألالسلو٘خ ّالدسٗوخ ا 6-6لشتل ا

 ح. ٌٚ٘حً وز١َ Concern ِخً خ٘ظّا أٚ خً لٍمص ٌٍؼَّٛ حٌظٙي٠يحفٟ  خوّ ٚي خكظ٦١ح٠ٔزذ : Fraud كظ١خيح٨ -1

 كظ١خ١ٌشاي خػّأىٌش ِٓ خفٔش غ١َ ػخِٕ ػٓ ٠َ١ك أٚ ح٦ٔظَٔضٌَ٘ػ١ش ػزَ ح ح٤ػّخيغٖ  ّىٓ ػز٠َ

Fraudulent .ْػٓ ٠َ١ك  خٙٔخػّأثغ طُ ىفغ خر٠ ػٓ ٠َ١كي لي طىْٛ خكظ١ح ح١ٌش ِؼً ٘ىٌآ ا

ص خلخص رطخَٗو ػٓ ٠َ١ك أٚ Forgedٍِِٚس  أٚ Stolenَِٔٚلش  ْخثظّحص خلخرط أٚص حىخػظّا

 ص.خِٚخص ِٚٔخط٠ٛٔ ػٓ ٠َ١كٌّٔظٍٙه حطؼٛٝ  اٌّْفظَٝ حٌظٟ ِٓ ح ْخثظّح

ي خكظ٨١ح أٌَٚٔلش ح ٍطىخد٨ٌّـَِْٛ ح ا١ٌٙخ ؽخٌظٟ ٠لظح ز١خٔخصٌح اْ: Data Security ز١خٔخصٌح ِٓأ  -2

ص خٓش ٌٍَ٘وخػ١ٍّش كٔ ٠ٍش ٟ٘خٌظـح ز١خٔخصٌحهَق  اْص. خٌَ٘وحِٓ  أٚ ح٤فَحىِٓ  خرٙخوظٔح٠ظُ 

 وز٤َحٌوطَ ح وخْ ك١غ خٌظلي٠ي ِ خ٠أ٠ٚ ,ٌظٙي٠يحكـُ ٠ُٛ ِيٜ ٌٜٚؼذ طمح٠ـؼً ِٓ  ح٠ٌل١ش ٌٚ٘ح

. corrupt insidersه١١ٍٓ حٌيحٓي٠ٓ خٌفح أٚ , External Attackersٍؿ١١ٓخٌوحؿ١ّٓ خٌّٙحِٓ 

ٌظٟ ح ز١خٔخصٌح :ٟؼ١فش ١ٟ٘ك خع ٌِٕٙـَٛ ػٍٝ ػ٩حغٍذ ِٓ ٤ح فٟ ز١خٔخصٌٍؿلش خٌٕحٌَٔلش ح ٚطٕظؾ

 ح٤فَحىٌٍَّٚ ر١ٓ حٌش خفٟ ك ز١خٔخصٌحٚ ,خً ٌّؤِش َِو٠ِح ز١خٔخصٌحٚ ,ح٦ٔظَٔض ؼٍِّٛٔظ خ٠لٍّٙ

 memoryٌٍّظٜمش حص حوَحٌٌح Laptopsٌّلٌّٛش ح ١ذٓحٌٛلحٌّٛؿٛىس فٟ حٌّئٓٔش وظٍه حٚ

sticks, ٌّٚظلَوشح١ خ٤ٚٓحMoveable Media ٌٖ٘ .خٍلأطلظ٠ٛٗ  خطلظٛٞ ػٍٝ ِ ز١خٔخصٌح َ

 .خٚغ١َ٘ ح٨ثظّخْص خلخرط

 ح٦ٔظَٔض اٌْفى٠َش. حٌٍّى١ش حكك  كّخ٠ش: ٠ـذ Intellectual Property Theftٌٍّى١ش حَٓلش كك   -3

ء حؿَبّٓق ر ك١غػٟ خٌٜٕحع حري٦حي خِـ فٟػَ حلي  (P2P)ٔمطش  -اٌٝ -ٔمطش ح٦طٜخي خ١ؿٌٛٛٚطىٕ

 .لخٟٔٛٔص غ١َ خٌٍّؼٍِٛ طٛظ١ م ٚخٓظٕٔح
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ء ٠مَٛ ٘ئ٨ ك١غ ح٦ٔظَٔض ػٓ ٠َ١كٌّـ١َِٓ ٚحٌٍٙـَٛ ِٓ  خً ٌلىِٛش ٘يفحطىْٛ  ْأ٠ّىٓ 

ػٓ  ز١خٔخصٌحٌـّغ  أٌٟٚ خٌّحٌظل١ًٜ حرٙيف  ٥ٌفَحىٌّميِش حٌلى١ِٛش حص خٌويِحف حٓظٙيخٌّـَِْٛ رح

وؼَس  ٚطئىٞٚفَ فَٛش ٌٍّـ١َِٓ.  (On-Line) ح٦ٔظَٔضٌلىِٛش ػٍٝ حص خهيِ طٛفَ ْأ. ح٤فَحى

ٌلٜٛي ػٍٝ حص رٙيف خق ِؼٍِٛحهظ٨َ وؼَحص ٨ٚخِل اٌٝ ح٦ٔظَٔضٌلىِٛش ػٍٝ ح خٌظٟ طميِٙحص خٌويِح

ٛ  ٌلىِٛش طيػُ ٚح ْؤر ْخزٌلٔح٠زمٝ فٟ ٚي. خٌّح   اٌٝص خطميِٗ ِٓ هيِ خرّ ح٦ٔظَٔض طٛظ١ لٛٞ ِٓ  رٕل

  ٌؼًّ.ح اٌٌٝؼَّٛ ٚح

 

 Electronic Signature لتزسًّٖإلالزْل٘غ ا 6-6

 

٠ظُ ػٓ  ١ٌMechanismش آ( ٘ٛ Digital Signatureٌَلّٟ حٌظٛل١غ ح أٚ) ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٛل١غ ح اْ

ٛ  طض أٌش لي خٌَٓح اٌْزَٕ٘ش ػٍٝ ح أٞ Messageٌش خٌَٓحٌظلمك ِٓ ح خ٠َ١مٙ ًٌَّٓ حي ِٓ خفؼ رٕل

 ٌٍٛل١ش.حثك خٌٛػحٌظٛل١غ ػٍٝ ح حً ٚ٘ٛ ٠٘زٗ وؼ١َ Given Senderٌّؼطٝ ح

١ٍُِش حططز١ك ه٠ٛئىٞ  ١ِInsecure Channelٕش أ س غ١َخٌظٟ طًَٓ رمٕحثً خٌَٓح إٌٌٝٔزش خر

ٌّؼٕٟ حٌ٘وٚ حِٓ  ٍٍٓض فؼ٩ً أٌش لي خٌَٓح ْؤرٌش ٠ئِٓ خٌّٔظٍُ ٌٍَٓح اْ اٌٌٝـ١يس حٌَلّٟ حٌظٛل١غ ح

 ٌش.خٌَٓح٠ٚئِٓ رٌٖٙ 

ٌظٛل١غ ح اْ. ف  حِٓ ػيس ٔٛ ؼظّيسٌّحٌظم١ٍي٠ش ح١ٌي٠ٚش حل١غ حٌٍظٛفجش خٌَل١ّش ٟ٘ ِىحل١غ حٌظٛح اْ

ٛ  ٌّطزك ح ٌىظ٦َٟٔٚح  ِٕٗ. ططزك ١ٌCopyيٚٞ ٌؼًّ ٔٔن حٌظٛل١غ حٛؼٛرش ِٓ  وؼَأٓذ ٘ٛ خِٕ رٕل

, acknowledgementف حػظ٨َحٌَل١ّش حل١غ حٌظٛح طٛفَ ا٠ّْىٓ ٚ. ٌظ١َِِح٠َ١ك  ٌَل١ّش ػٓحل١غ حٌظٛح

ٛ  ٠ٔظط١غ  ٌّٛلغ ٨ح ْؤرٌظٟ طؼٕٟ حٚ  ٌش.خٌَٓحٗ ٌُ ٠ٛلغ ؤٔرء خىػ٨حؿق خٔ رٕل

ٌّٜطٍق حٚ٘ٛ  Electronic Signatures شٌىظ١َٔٚح٦ل١غ حٌظٛحٌَل١ّش فٟ حل١غ حٌظٛح طؼظّي

 شٌىظ١َٔٚح٦ل١غ حٌظٛحٌظٛل١غ, ٌٚىٓ ١ٌْ ؿ١ّغ حش طلًّ ِؼٕٝ اٌىظ١َٔٚ ر١خٔخص أٞ اٌٌٌٝٞ ١٘٠َ حٓغ ٤ٚٚح

 ٌَلّٟ.حٌظٛل١غ حكي ٚ٘ٛ حّؼٕٝ ٚرِٜطٍل١ٓ  اٌٝد خٌىظح حفٟ ١ٌَٕ٘ٓٚ٘  ٌَلّٟ.حٌظٛل١غ حطٔظؼًّ 

 Demonstratingٍ خظ٦ٙ  Mathematical Schemeٟٟخ٠ٌٍَلّٟ ٘ٛ ِوط٢ حٌظٛل١غ ح

لي  رؤٔٙخٌٔزذ ١ٌئِٓ حٌّٔظٍُ ح٠ؼطٟ  Validٌٜل١ق حٌَلّٟ حٌظٛل١غ ح اٌْٛػ١مش. ح أٌٚش خٌَٓحٌظلمك ِٓ ح

ٌش )طلم١ك خٌَٓحًٍٓ حٗ ا٠ٕٔىَ  ا٠ّْىٓ  ًٌَّٓ ٨ح اْ ل١غٌّؼَٚف, رحًٌَّٓ حٓطش حوظزض ٚوٛٔض رٛ

Authentication  ٍَخىأٚػيNon-Repudiation) ْٚطغ١١َ  خػ١ٍٙأ ٌش ٌُ ٠طَخٌَٓح اNot Altered 

 Softwareٌزَِـ١ش حص خٔخٌى١حٌَلّٟ فٟ ط٠ُٛغ حٌظٛل١غ ح ٠ؼظّي(. Integrityِش )٩ٓ ح٨ٔظمخي أػٕخءفٟ 

Distribution, ٌٚظ١٠ِ  حٌُّٙ و٘  حٌظٟ ِٓ ح ه٤َٜحص ٨خٌلحٚفٟ  ,١ٌشخٌّحص خٌٜفمحForgery ٚأ 

 .Temperingٌؼزغ ح
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 (7-6ٌ٘ىً )حظَ ٔأ ص:خ١ٍُِحع هٌَٛلّٟ ػٍٝ ػ٩حٌظٛل١غ ح٠لظٛٞ 

 
 لسلوٖالزْل٘غ اد بزشه٘ا( خ7ْ-6لشتل )ا

ٙ خٌوحف خٌّفظح ٍخٔوظ خٓطظٙحٌظٟ رٛح algorithm key generation فخٌّفظح١ٍُِش ٌِٛي حهٛ  -1

Private Key. َْخٌؼحف خٌّفظحٙ ٚخٌوحف خٌّفظح١ٍُِش ٘ٛ حٌوٛح صخوَؿِ اPublic Key فك حٌَّح

.ٌٗ 

 ٌظٛل١غ.حٙ ٠ٕظؾ خٌوحف خٌّفظحٌش ٚخٌَٓحء خػطاٌظٟ ػٕي ح Signing Algorithmٌظٛل١غ ح١ٍُِش حهٛ  -2

ٌش خٌَٓحء خػطاٌظٟ ػٕي ح A signature verifying algorithmٌظٛل١غ ح١ٍُِش طلم١ك حهٛ  -3

ٌش خ٤ٛحػٍٝ ِٟٛٛع  حً ءخٌش رٕخٌَٓح طَفٞ ْأ أِخٚطمزً  اْ أِخٌظٛل١غ حَ ٚخٌؼحف خٌّفظحٚ

Authenticity. 

ف خِٚفظ Fixedٌش ِؼزظش خٌّظٌٛي ِٓ ٍٓحٌظٛل١غ حٌش خٛأ اٌْٝ ٟ٘ ٤ٚح ْخ١ٛظخه خ٠ظطٍذ ٕ٘

ٗ أش حٌؼخ١ٔٙ( ٚخٌوحف خرً )ٌٍّفظخٌّمحٌؼِّٟٛ حف خٌّفظح ٓطشحرٛ  Verifiedطلمك  اْٙ ِؼزض ِّىٓ خه

ِٓ  Partyلؼٟ ٠ٌٍَ٘ه حِٓ ط١ٌٛي طٛل١غ ٚ Infeasibleرً ٌٍظطز١ك خٗ غ١َ لأر١ش خٌلٔحك١ش خٌٕح٠ـذ ِٓ 

 ٙ ٠ٌٍَ٘ه.خٌوحف خٌّفظحىْٚ ِؼَفش 

 

 لسلوٖالزْل٘غ اهخ لزطج٘ك بلؼاة بظجألا 6-6-1

 ( 8 -6ٌ٘ىً )حظَ ٔأص: ح٦طٜخ٨ٌَلّٟ فٟ حٌظٛل١غ حِش ٌظطز١ك خٌؼحد خٓز٤ح٠ٍٟ رؼٞ  خف١ّ

 
 لسلوٖالزْل٘غ اهخ لزطج٘ك بلؼاة بظجألا 8-6لشتل ا

 اْص. ٨خطٜا أٔظّشٟ٘  خِّ وؼَأ١ش ِٕأ أٔظّشىلش ٟ٘ خٌّٜح أٔظّش اْ: Authenticationٌظلمك ح  -1

ٛ  طلي٠ي ٠ٛ٘ش وً ١َف  ح٦طٜخيٌـ١ي ٠ّٔق ٌطَفٟ حىلش خٌّٜح َخٔظ ٛل١ق ػزَ ٗزىش غ١َ  رٕل

 أٚطؼي٠ً  أٚه١َ ؤط أٚكٌف  أٚع ٨٩١خر  Intruderٌّٛػٛلش طّٔق ٌٍّوظَقحٌ٘زىش غ١َ ح اْ. شِٛػٛل

http://en.wikipedia.org/wiki/Key_generation
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 أٚ ىحٍس٦حٌ٘زىش. ٠ٚـذ ػٍٝ حٌش ٍَِٓش ػزَ خٍٓ ٌٞظٛؿ١ٗ ٤حطغ١١َ  أٚىس طَط١ذ خػا أٚ آٍخيىس خػا

 :ظخ١ٌشٌحص حٌٛوطح طظ٠ّٓ ٌوطَ.حٓزش ٌّٔظٜٛ خِٕ شٌخىلش فؼخِٜ ١َقطؼظّي  اٌّْئٓٔش ح

 ٛش.خٌوحٌويِش ح أٌٚظطز١ك حفك ِغ حٌَّحٌوطَ حػٍٝ  حىخػظّحىلش خِٜ صخ١ٌآٍ خهظ١ح - أ

ٛ  ٠ٍَٟٚش  ٚحٌظٟ طؼظزَ ثّش ٌىً ططز١ك٩ِ Multi factors ًِحٌؼٛحىلش ِظؼيىس خٌّٜح اْ  - د  رٕل

 .ٌىظَٟٚٔح٦ٌيفغ ح صخ١ٌخٚفؼ شٌىظ١َٔٚح٦فش حٌَٜحي ِٓ خٗىأٌؼيس  ِظِح٠ي

 .Authenticatorsىل١ٓ خٌّٜخٛش رخٌوحص خٌّؤِحٚ صخ١ٍٓخ٦ٌح ط١َِِ  - ص

ص لي خٌّؼٍِٛحٌٖٚ٘  ,ٌشخٌَٓحًٍٓ أٌٌٞ ح ْخٌى١حص ػٓ خطلظٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛ خِ خً ٌزخٌش غخٌَٓح اٌَْغُ ِٓ خر

ف خٌّفظحٌه خ٠ىْٛ ِ خٌش. ػٕيِخٌَٓحٌٍظلمك ِٓ ِٜيٍ  ٌىظ٦َٟٔٚحٌظٛل١غ ح ٠ؼظّي ْأطىْٛ غ١َ ىل١مش. ٠ّىٓ 

 خٍٍٙٓأٌش لي خٌَٓح ْؤرفٌ ٠ظَٙ خٌٕحٌظٛل١غ ح بِْؼ١ٓ ف ؼ١ًّر حً ٌَلّٟ ِليىحٌٍظٛل١غ  Secret Keyٌَٔٞ ح

ٛ  ٟلش حًٌَّٓ ٟ٘ ٚحٌش خٛأ١ٌش فٟ خٌؼح  Confidenceٌؼمش ح أ١ّ٘ش اْ. ٌؼ١ًّحًٌه  ٙ فٟ خه رٕل

ُٔش حطغ١١َ فٟ ِٛ خٌَث١ٔش ططٍذ ف١ٙحثَس حٌيح اٌَِٝ أٚحثَس َِٜف فَػ١ش طًَٓ حى ١ٌش. ِؼ٩خٌّحص ٩ِخٌظؼح

ِوٌٛش  ش ٍَِٓش ِٓ ؿٙش١ٌش ٟ٘ كم١مخٌَٓحِؼً ٌٖ٘  ْؤرٌَث١ٔش غ١َ ِمظٕؼش حثَس حٌيح ضوخٔ فبًح ,دخٌلٔح

 ١ِّض. ؤ٘ٛ هط ٤َِح حطٕف١ٌ ِؼً ٌ٘ بْف

ٌش ٌُ خٌَٓح ْؤر خٕج٠ٕطّ أٍُْ ظٌّحًٌَّٓ ٚح ٠َ٠يص خ٠ٍٛ٘خ١ٌٕٔح: فٟ وؼ١َ ِٓ Integrity ١ٍِشخٌظىح  -4

 ,ٌشخٌَٓحص خ٠وفٟ ِلظ٠ٛ Encryption ٌظ١َِِح اٌَْغُ ِٓ خر ٍٓخي٦حء خػٕأفٟ  Alteredغ١َ ظط

 خِ ك١غي خك أٞ. ػٍٝ خٔفّٙٙ اْىْٚ ِٓ س ٌَِِّحٌش خٌَٓحص خطغ١َ ِلظ٠ٛ اٌّْلظًّ حٌٚىٓ ِٓ 

ٌظٛل١غ. ح Invalidateٌظٛل١غ ٠زطً حٌش رؼي خٌَٓحطغ١١َ فٟ  أٞ بٌَْلّٟ فحٌظٛل١غ خٌش رخٌَٓحٚلؼض 

ٌش ؿي٠يس رظٛل١غ ٍلّٟ خؽ ٍٓخظ٦ٔ خٌش ٚطٛل١ؼٙخٌَٓحءس ٌظل٠َٛ خص وفحطٛؿي ٠َ١مش ً ًٌه ٨ ػٓ ف٩٠

ٕ خٌٙحص خ١ٍُِح( ٌّؼظُ هٛخر١خلؼٟ كٔح)غ١َ ٚ خر١خغ١َ ِٕظٍٛ كٔ ي  ؼ٠ُ  حٌ٘ ٦ْ ,فٌخؿي٠ي ٚٔ

 ٠Cryptographic Hash Functionsشٌظ١َِِح
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Origin  ٟٚلغ  ِؼ١ٓ ْخػش و١خٓظطا ١ٛش ػيَخٌوح. ٠ظُ فٟ ٌٖ٘ شٌىظ١َٔٚح٦ل١غ حٌظٛحٚ٘ٛ ّٓش ِّٙش ف

 خٔفٔٙ ٌط٠َمشخص. ٚرخٌّؼٍِٛحٌٌٞ ٚلغ طٍه حٗ ٘ٛ أٍفٞ  أٍٚ خىأكك ِٓ ص فٟ ُِٓ ٨خٌّؼٍِٛحرؼٞ 

 فٌ.خٌٕحٌظٛل١غ حي ِٓ غٖ خٌّلظحٌطَف حٌؼِّٟٛ حف خٌّفظح اٌٝ ٛٛٛيٌح بْف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 العبادض الفظل اظئلخ

 

 حٌّؼٍِٛخص؟ أِٓ ػَف( 1ّ

 .ح٦ٌىظ١َٔٚش حٌظـخٍس أِٓ ػَف( 2ّ

 .رخهظٜخٍ ِٕٙخ ٚحكيس وً ٚحَٗف حٌَل١ّش حٌـ٠َّش فٟ  حٌظٙي٠يحص أٔٛحع ػيى( 3ّ

 (.حٌٔخ٠ز٠َش) حٌَل١ّش حٌـ٠َّش ػَف (4ّ

 .ٌٍؼَّٛ حٌظٙي٠يحص أٔٛحع ِٓ ٔٛع ٟ٘ حٌظٟ حٌّخ١ٌش حٌـَحثُ أٔٛحع ػيى ػُ, ٌٍؼَّٛ حٌظٙي٠يحص ػَف( 5ّ

 .رب٠ـخُ ِٕٙخ و٩ً  ٚاَٗف ػيى٘خ, ٌٍؼَّٛ حٌظٙي٠يحص أٔٛحع ِٓ ٔٛع ٟ٘ حٌّخ١ٌش غ١َ حٌـ٠َّش اْ( 6ّ

 .رب٠ـخُ ِٕٙخ و٩ُ  ٚاَٗف ٥ٌػّخي حٌظٙي٠يحص أٔٛحع اًوَ( 7ّ

 :حٌظخ١ٌش حٌّفخ١ُ٘ ػَف( 8ّ

  حٌٛ٘ٓ -1

  حٌظٙي٠ي -2

 حٌٙـّخص -3

  ح١ٌٔطَس -4

 حٌو١ٜٛٛش -5

 .رب٠ـخُ ِٕٙخ و٩ً  ٚاَٗف ػيى٘خ, هٛح١ٍُِخص ػ٩ػش ػٍٝ حٌَلّٟ حٌظٛل١غ ٠لظٛٞ( 9ّ

 ح٦ٌىظ١َٔٚش؟ حٌظـخٍس أِٓ ٔلظخؽ ا٠ٓ( 10ّ

 .حٌظ٘ف١َ ػٍُ ألٔخَ اًوَ ػُ, حٌظ٘ف١َ أٚ حٌظؼ١ّش ػٍُ ػَف( 11ّ

 ح٦ٌىظ١َٔٚش؟ حٌظـخٍس ِٓأ اٌٝ حٌلخؿش اٌٝ أىص حٌظٟ ح٤ٓزخد ِخ( 12ّ

 .فم٢ ِٕٙخ ٚحكيس ٚاَٗف ػيى٘خ ح٦ٌىظ١َٔٚش؟ حٌظـخٍس فٟ حٌّظزؼش حٌلّخ٠ش ١َٚق اؿَحءحص ٟ٘ ِخ( 13ّ

 .رخهظٜخٍ ٚحَٗكٗ ػَفٗ. ٌٍلىِٛش طٙي٠ي ٕ٘خٌه( حٌٔخ٠ز٠َش) حٌَل١ّش حٌـ٠َّش فٟ( 14ّ
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 ادزبلوظا
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ٌظ٠ٛٔش حٚٔظُ  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحص خطٕف١ٌ ػ١ٍّ أٓخ١ٌذ ى ُوٟ "خأ٠رٛ ٍكّش أ, هللاٌُ ػزي خكٍْ ٓ -1

 .2009ؿٔظ١َ, خِ ٌشخٍٓٓز١ش", خٌّلح

ص حٌيٍٚحٌؼَر١ش ٌٍىِٛز١ٛطَ, لُٔ حٌّٛٓٛػش حٓ", أ٠و١ , ِظٝ, ٚ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحَ "خٍٔٛ رٔ -2

 .2003-2000 شٌىظ١َٔٚح٦ٌظؼ١ّ١ٍش حص حٌيٍٚحٌظؼ١ّ١ٍش, ٍٍٓٔش وظذ ح

ٌؼ٠ِِ, و١ٍش حٌٍّه ػزي حِؼـش خ", ؿشٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظــحْٛ ٔخ, "لْخؿخق ػَّ ؿحٌَُحػزي حٌِح٠ي  -3

, ١ٌّٕٙشحٍٓش خٌّّحٚ حٌمخْٔٛؿٔظ١َ خ, ِٔظّش٤ح, لٔـــــُ ىحٍس٦حى ٚخلظ٨ٜح

www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=94042&fn=LM617.doc&Lng,2011. 

 خِؼش ؿٛرخؿ", ٌظ٠ٛٔم١شحص خٌّظطٍزحػٍٝ  خػَ٘حٚ شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظــح ّ كٔٓ, ِٜطفٝ ِلّي "خػز -4

 – ح٦ىح٠ٍمشٌؼٍَٛ حِيٍٓش  شى٠خلظ٨ٜحش ٚػ١خؿظ٨ّحص خٓحٌيٍحو١ٍش  خٌؼ١ٍحص خٓحٌيٍحٌو١ََٛ َِوِ ح –

 .http://arbaji.org/forum/showthread.php, 2009ؿٔظ١َ خِ ٌشخٍٓ, أػّخي اىحٍس

لُٔ , فَع حًٌّٛٛ, حٌؼَحلٌّٟـَوِٞ ح حٌزٕه", ٥ٌِٛحي حٌظل٠ًٛ ح٦ٌىظَٟٚٔ, "ِئ٠ي ٓؼ١ي ػٍٟ -5

, ىٍحٓش ِمخٍٔش, حٌ٘ؼزش حٌمخ١ٔٛٔش, حٌز٠َ٘شٍى حٌّــــٛح اىحٍس

http://www.cbi.iq/documents/Ali%20Moaed-1.pdf, 2013 

ِؼش خٌٟ, ؿخٌؼحٌظؼ١ٍُ حفٟ  ل١غٓظح١ُ٘ روظٟ, حرَا , ى.ح٦طٜخيص ٚخٌّؼٍِٛح طىٌٕٛٛؿ١خٓش فٟ حىٍ -6

 .2013 ,ث٠َشحٌـِحٌـ٠ٍّٛٙش ح –ىلٍش

 .2012,بْػّ,ٍى٨ْح,ٌو١ٍـٟح ظؼخْٚحٌفٟ ىٚي ِـٍْ  شٌىظ١َٔٚح٦كش خ١ٌٔحِئطَّ طط٠َٛ  -7

 .29ٙ 2008ء ٌٍَٕ٘ حػَاٍ حي, ىخػّ ١ٌ1ش, ١خٌّحص خٌويِحٌزىَٞ, ط٠ٛٔك حَِ خػ -8

 ْخ/ ػ١1/6/2006ّ  ,ٌّؼَفش ٌٍَٕ٘حٍ وُٕٛ حّ ىخٌيرحكّي حٌفٕيلٟ ى. ه١ًٍ حٌظ٠َٚؾ حٚ ػ٦ْ٩ح -9

 .ح٤ٍىْ

ٌٍَٕ٘  خٌَٟح ٍحى ,1ٛد ١أ٠كّي حطَؿّش  service marketing)ص )خٌويِحىة ط٠ٛٔك خِز -10

 .2003 ٠ٍٛٓخ

 .2005َ٘س خٌمحفٟ  ٌىظ٦َٟٔٚح ح٦ػ٩َ ,ك١ٔٓ ٗف١ك -11

 ٌٜلش(.حفٟ  شٌىظ١َٔٚح٦ص خٌويِحٍ )خٌّٕؼمي طلض ٗؼحٌو١ٍـٟ ح ظؼخْٚحٌيٚي ِـٍْ ٌ 52ٌّئطَّ ح -12

ٍُٚٞ خ١ٌحٍ حى ,ح٤ٍىْ ,ػّخْ, 2009ِش ٌؼ٩ح ى. ر١َ٘. ٌىظ٦َٟٔٚحثٟ حٌيٚحٌظ٠ٛٔك ح أٓخ١ٓخص -13

 ٌظ٠ُٛغ.حٌؼ١ٍّش ٌٍَٕ٘ ٚح

ػزي  ٌٍط١ حػزي  ى .أ ,خٌفٕيل١ش ٚط٠ُٛؼٙحص خٌويِحٌطٍذ ػٍٝ حفٟ ر١ٕش  ح٦ٔظَٔض حٓظويحََ ػأ -14

 .ْخػّ ٌظطز١م١ش,حٌؼٍَٛ حِؼش خ, ؿ١ٌٛٓ حكّي ح .ح ٚ ,ٌٍط١ ح

 .ٌقخي ٓؼي ٛخلزأٌيوظٍٛس ح شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح -15

  .يخٌَكح ٌيوظٍٛ ١َّٓح شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح صخِؼٛلص ٚخِظطٍز -16

 .ٌؼ١َّٞحٌيوظٍٛ ِلّي فُٛٞ ح ح٤ػّخيفٟ طوط٢١  شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحػَ ح -17

 ١ّٟ.ٌ٘حِلّي ٔز١ً  خٙطخ١ٌآٚ خ١ّ٘ٙخِف شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـح -18

ص خٓحٌيٍح/ ػ١ّي و١ٍش شٌىظ١َٔٚح٦ٍس خٌظـحٌظ٠ٛٔك ٚحٌّئػَس فٟ حًِ حٌؼٛحٌؼٟٟٛ/ح هللاكّي ػزي أ ى. -19

  .ٌى٠ٛضح –٠ٍش خٌظـح

 ح٤ػّخيص خٌٍظ١ِّ رّٕظّ وؤىحس ٌىظ٦َٟٔٚحٌظ٠ٛٔك حٓش ػٓ طٛظ١  حثً/ىٍخٌيوظٍٛ ٍٔٛ ٔح خًح٤ٓظ -20

 . اَٗحف

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=94042&fn=LM617.doc&Lng
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