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 .. بســــم اهللا الرحمــــن الرحیـــــم .. 
  

مجموعة من الدورات  ھي .. التعلیمیة الدورات
التي تقدمھا لكم الموسوعة العربیة؛ بدأنا 

الدورات " مسمى  تحت بتقديمھا في الصیف
حرصنا على . وھا ھي تعود من جديد " الصیفیة 

مختلفة لنراعي أغلب  التمجا تقديم دورات في
االھتمامات كما حرصنا على انتقاء الدورات 

بطريقة جادة تنقلك إلى  المتكررة، المفیدة، غیر
الجو الدراسي في قاعات الجامعة و صفوف 

كل ھـذا  !في بیئة إلكترونیة لكن المعاھد و
  ! ...مجــانـــا

 مجموعة كذلك ساحة متخصصة لھا ضمن يوجد
لعربیة للنقاش واألسئلة، ساحات الموسوعة ا

  ... !ھنـــا تجدھا

 

 

كنت ترغب  إذا !واستثمر وقتك معنا استفد
في  ثقافتك في تطوير ذاتك و توسیع نطاق

و ال ! الحاسوب فاستغل كل دقیقة واستفد معنا
 .والسرعة ننا في عصر المعلوماتتنسى أ

   

على  لالطالع األساتذة تناسبك، انتقل لصفحة التي اختر الدورة و الدورات لصفحة انتقل !اآلن ابدأ
تسّجل نفسك في إحدى  كي التسجیل لصفحة انتقل ،ذين سیلقون المحاضراتقائمة األساتذة اّل

تطلع على  كي المراجع لصفحة انتقل. الدورات، لن تستطیع المشاركة في أي دورة قبل أن تسجل
على بعض  لتطلع الملتحقین انتقل لصفحة .الحالیة المراجع المقدمة من األساتذة بخصوص الدورات

نحن . ترسل لنا اقتراحًا أو طلبًا كي بنا اتصل انتقل لصفحة. المعلومات عن الملتحقین في الدورات
دورة محدود لذا ال تتأخر في التسجیل من  كل لكن الوقت محدود و عدد الملتحقین في! بانتظارك

    .فضلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ....هذا الكتاب 
 

 ةلیس فى األصل أال دورة تم تدریسها فى ساحة الدورات التعلیمی
واإلنترنت ، وتم جمع تلك الدروس وسلسلة العربیة للكمبیوتر لموسوعة با

النقاش التى دارت حولها هنا فى هذا الكتاب ، وتم وضع النقاشات على 
 ،،،،،،،،،هیئة أسئلة وأجوبة لكى یستفید الجمیع منها 

 
 

   : التعلیمیةالدوراتسلسلة كتب لذلك تعتبر 
 

  .بتدأین عربیة خاصة بالمإلكترونیة سلسلة كتاب أول •
 

 من ألشخاص الناتجة فعًال من مشاكل حقیقة واألجوبة األسئلةالسلسلة الوحیدة التى تتبع نظام  •
 . مشكلة وكیفیة التعامل معهاألى عندك نوع من استعداد یهیئ، مما مختلف الدول

 
ى أ عن راالستفسافیمكنك   طوال العام، ساعةتعتبر سلسلة الكتاب الوحیدة المدعومة اربع وعشرین •

 . عن طریق وضعها فى ساحة النقاش واألسئلة بالموسوعة مشكلة وحلها
 

إن هذا الكتاب هو من أجل نشر المعرفة وتوسیع التفكیر المنطقى األساسي ، االحتراف هو لیس  •
 الهدف فى حد ذاته، بل االستطالع واكتشاف الذات واإللمام الجید باألساسیات والمبادئ األولیة

 .لنجاح بكل سهولة ویسر من أجل شق طریق ا
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 االلكترونیة أساسیات التجارة: الفصل األول
 
 
 :Electronic Commerce االلكترونیة مفھوم التجارة *
 
 

مفھوم جديد يشرح عملیة بیع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات  التجارة االلكترونیة ھو
 :الكلمة  عدة وجھات نظر من أجل تعريف ھذهھناك. شبكات كمبیوترية ومن ضمنھا االنترنت من خالل

 
أجل ايصال المعلومات أو الخدمات أو  ف التجارة االلكترونیة بأنه وسیلة منيعّر فعالم االتصاالت -

 .الكمبیوترية أو عبر أي وسیلة تقنیة المنتجات عبر خطوط الھاتف أو عبر الشبكات
 
 التقنیة من أجل جعل المعامالت التجارية تجري فھي عملیة تطبیق األعمال التجارية ومن وجھة نظر -

 .وسريعة بصورة تلقائیة
 
أجل تلبیة رغبات الشركات والمستھلكین  تعرف التجارة االلكترونیة بأنھا أداة من الخدمات في حین أن -

 .والعمل على تسريع ايصال الخدمة تھاءوالمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفا
 
بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بیع وشراء المنتجات والخدمات  يعرفھا لم االنترنتعا وأخیرا، فإن -

 .االنترنت والمعلومات عبر

 
 
 :االكترونیة مجال التجارة *
 

 :االلكترونیة ھیكل التجارة
مجرد الحصول على موقع على االنترنت، ولكنھا أكبر  الكثیر من الناس تظن بأن التجارة االلكترونیة ھي

تطبیقات التجارة االلكترونیة من مثل البنوك االنترنتیة والتسوق في  ھناك الكثیر من. ن ذلك بكثیرم
والتعاون مع  التجارية الموجودة على االنترنت وشراء األسھم والبحث عن عمل والقیام بمزادات المجمعات

ل على معلومات داعمة الحصو ومن أجل تنفیذ ھذه التطبقیات، يستلزم. بقیة األفراد في عمل بحث ما
 .وأنظمة وبنیة تحتیة

 
 

 وتأدية عمل ھذه التطبیقات يستلزم االعتماد على. االلكترونیة مدعومة ببنى تحتیة تطبیقات التجارة
 :أربعة محاور مھمة

 
 الناس (1)
 السیاسة العامة (2)
 والبروتوكوالت التقنیة المعايیر (3)
 .شركات أخرى (4)

 

 :ة االلكترونیةأقسام تطبیقات التجار *
 

 :االلكترونیة تنقسم إلى ثالثة أجزاء تطبیقات التجارة
 

 .كترونيليسمى بالسوق اال شراء وبیع المنتجات والخدمات وھو ما (1)
ما بین الشركات وما بین األجزاء المختلفة  تسھیل وتسییر تدفق المعلومات واالتصاالت والتعاون (2)

 لشركة واحدة
 نالزبائ توفیر خدمة) (3

 

 
 



 :Electronic Commerce األسواق االلكترونیة *
والعالقات من أجل تبادل المنتجات والخدمات  السوق ھو عبارة عن محل من التعامالت والمعامالت

كترونیة فإن مركز التجارة لیس بناية أو ما شابه بل لالسوق اإل وعندما تكون ھیئة. والمعلومات واألموال
فالمشاركین في األسواق االلكترونیة من باعة ومشترين .  تجاريةتعامالت ھو محل شبكي يحوي

طرق التواصل ما بین . فقط في أماكن مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضھم البعض وسمسارين لیسوا
 .في السوق االلكتروني تختلف من فرد آلخر ومن حالة ألخرى األفراد

 

 
 :كترونیةاالل أنظمة المعلومات ما بین المؤسسات واألسواق *

ترتكز على تبادل  Interogranization Information Systems أنظمة المعلومات ما بین المؤسسات
غرضھا األساسي ھو تخلیص المعامالت بصورة فعالة كارسال . منظمتین أو أكثر وتدفق المعلومات ما بین

العالقات ما بین  األنظمة فإن كلوفي ھذه . المالیة والفواتیر والكمبیاالت عبر الشبكات الخارجیة الحواالت
ولكن مجرد تنفیذ ما تم االتفاق  األطراف المعنیة قد تم االتفاق علیھا مسبقا، فال توجد مفاوضات أخرى

االلكترونیة يتفاوضون ويزايدون ويناقصون في  في حین أن الباعة والمشترين في األسواق. علیه مسبقا
أنظمة ما بین . االتفاق وھم متصلین بالشبكة أو غیر متصلین السعر ويتفقون على فاتورة معینة وينفذون

تطبیقات الشركات للشركات في حین أن األسواق االلكترونیة فتستخدم  المؤسسات ُتستخدم فقط في
 .للشركات وفي تطبیقات الشركات للمستھلكین في تطبیقات الشركات

 
 
 :المعلومات ما بین المؤسسات أنظمة *

 :المجال
بین عدة جھات تجارية وغالبا ما تشمل شركة ما  لومات ما بین المؤسسات ھو نظام يربط ماأنظمة المع

المعلومات ما بین المؤسسات يستطیع الباعة والمشترون تنظیم  ومن خالل أنظمة. ومزودھا ومستھلكھا
 یئتھا بصورةويتم تبادل المعلومات من خالل شبكات اتصاالت تم تھ. التجارية الروتینیة وترتیب المعامالت

فإن أنظمة المعلومات  وسابقا. مناسبة لكي ال يتم استخدام الھواتف والوثائق الورقیة واالتصاالت التجارية
االتجاه اآلن ھو استخدام االنترنت  ما بین المؤسسات كانت تتم من خالل شبكات اتصاالت خاصة ولكن

 .لھذه الغايات
 

 :أنواع أنظمة المعلومات ما بین المؤسسات
 
 يوفر اتصال الشركات :Electronic Data Interchange EDI االلكتروني للبیانات التبادل -

 .Value-added Networks للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القیمة المضافة
 
 االنترنت والتي توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر :Extranet الشبكة االضافیة -
 
 Electronic Funds Transfer لألموالالتحويل االلكتروني  -
 
 االستمارات االلكترونیة -
 
 .االلكتروني ھو عملیة ارسال االيمیالت ووثائق الفاكس عبر نظام موحد لالرسال :المتكامل التواصل -
 
في قواعد البیانات تكون قابلة للمعاينة من  وفیھا أن المعلومات المخزنة :قواعد البیانات المتقاسمة -

والغرض من ھذا التقاسم ھو التقلیل من الوقت الالزم  .میع األطراف المشاركین في التجارةقبل ج
والمقاسمة تجري عبر الشبكات . لم تكن البیانات مفتوحة للجمیع الرسال البیانات واستقبالھا اذا

 .االضافیة
 
ومزوديھا  وھو التعاون ما بین الشركات :Supply Chain Management ادارة سلسلة التزويد -

التجارية وھو التعاون الذي يؤدي  ومستھلكیھا في مجال التنبأ بالطلب وادارة قائمة الجرد وإنھاء الطلبات
 .وإلى السماح بالتصنیع اآلني إلى خفض البضائع المخزونة وإلى تسريع شحن البضائع

 
 

 



 :ةالجزئی التجارة االلكترونیة البحتة والتجارة االلكترونیة الفرق ما بین *
درجة تقنیة المنتج وعلى تقنیة العملیة وعلى تقنیة  ھناك عدة أشكال للتجارة االلكترونیة اعتمادا على

 :التالیة انظر الصورة. الوسیط أو الوكیل

 
 
 
 

وأي وكیل إما أن يكون ملموس أو رقمي وأي عملیة إما تكون  فأي سلعة إما أن تكون ملموسة أو رقمیة،
 .الثالثة  مكعبات مقسمومة ما بین األجزاء8على ذلك، لدينا شكل مكعب يحوي  اوبناء. ملموسة أو رقمیة

 

 
 : أقسام3فالتجارة تنقسم إلى 

 
 بحتة تجارة تقلیدية (1)
 تجارة الكترونیة بحتة) (2



 جزئیة تجارة الكترونیة) (3
 
 

ون التجارة نوع التجارة سیك وعندما يكون الوكیل ملموس، والسلعة ملموسة والعملیة ملموسة، فإن
رقمیة والعملیة رقمیة، فإن نوع التجارة سیكون  وعندما يكون الوكیل رقمي والسلعة. التقلیدية البحتة

 .البحتة التجارة االلكترونیة
 

ھناك مزيج ما بین التجارة التقلیدية  واذا أحد العوامل الثالثة أصبحت رقمیة والبقیة ملموسة، فإنه سیكون
 .التجارة االلكترونیة الجزئیة :نطلق على ھذا المزيجو. والتجارة االلكترونیة

 
نوع التجارة ھو التجارة االلكترونیة الجزئیة ألن الشركة  مثال، اذا اشتريت كتابا من موقع أمازون، فإن

 ولكن اذا اشتريت برمجیات من موقع أمازون، فإن نوع التجارة ھو التجارة. البريد سترسل لك الكتاب على
مجال التجارة  .لبحتة ألن الشركة سترسل لك البرمجیات عن طريق االنترنت أو االيمیلااللكترونیة ا

البطاقات الذكیة يكون ضمن التجارة  االلكترونیة واسع، فحتى عملیة شراء علبة الكوال من جھاز بواسطة
 .الجزئیة االلكترونیة

 
 

======================================== 
 

 
 

 Happy Puppy ملف ھابي َببي
 
 
 

فھذه  .الحصول على أرباح جیدة من خالل بیع األلعاب االلكترونیة خصوصا للشركات المستقلة من الصعب
القلیل يبقى ويذھب إلى  األلعاب تمر بقنوات تسويقیة كثیرة، وكل قناة تلتھم جزءا من األرباح، وفقط

لتجربة إلى أن قرروا استعمال ا فمؤسسي شركة ھابي ببي مروا بخالل ھذه. مؤلف اللعبة ومخترعھا
وفي خالل أقل من سنة، أصبحت . مباشرة االنترنت من أجل بیع األلعاب إلى المستھلكین بصورة

 .الشركة قصة نجاح
 

حدى أولى الشركات في استخدام إ ھي والشركة. 1995االنترنت بدأ في عام  موقع الشركة على
برمجیات األلعاب  يتم اظھار ووصف بعض: رنت بالطريقة التالیةويتم االستفادة من االنت. االلكترونیة التجارة

الشركة أو شركات أخرى ترغب  ھذه األلعاب من تصمیم. االلكترونیة على موقع الشركة على االنترنت
 demoأو shareware تكون على ھیئة وھذه األلعاب. باالستفادة من موقع الشركة على االنترنت

األلعاب مجانا على جھازه بواسطة االنترنت وتجربة   لذلك الموقع بتنزيل بعضفیقوم كل زائر  .freewareأو
  .يقوم بشراءه النسخة األصلیة والكاملة من اللعبة فإن أعجب الزائر باللعبة،. اللعبة

 
 
 

 ماليین النسخ من األلعاب شھريا من تنزيل يتم .Happy Puppy :االنترنت معروف جدا موقع الشركة على
واذا رأوا بأن . المنتديات المختصة بااللعاب االلكترونیة ويبحث موظفي الشركة الكثیر من. موقع الشركة

ما، يتم ارسال ايمیل إلى صاحب السؤال ودعوته إلى زيارة موقع الشركة  أحد االفراد يسأل عن لعبة
  .ظف بوضع الوصلة إلى اللعبة في ذلك المنتدىاللعبة أم فقط يقوم المو الحتواءه على

 
اإلعالنات التجارية التي يتم وضعھا على  :ونتیجة لھذه الشھرة، فإن الشركة أصبح لديھا مصدر دخل آخر

بتنزيل األلعاب فقط بعد تعبئة بعض من االستبانات ومن ثم  وأيضا، فإن الموقع يسمح للزوار. موقع الشركة
 .باألمر االستبانات على الشركات المھتمة جتقوم الشركة ببیع نتائ

 
 
 

====================================== 
 
 

 
 

  الواجب المنزلي



 
 

 :االلكترونیة على صناعة الطیران وعلى صناعة الكتب من النواحي التالیة ادرس تأثیر التجارة
 

 المنافسة -1-
 

 أسعار التذاكر والكتب -2-
 

 الوسطاء -3-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسئلة ونقاش عام على الدرس األول
 

 
 

 كیف نثق بالموقع الذي نشتري منه؟
، شھادة أمان معتمدة تظھر لك في موقعھم حتى منه ال بد من أن يوفر لك الموقع الذي تنوي الشراء

وال بد أيضا من توفر    .التي تتعامل فیھا معھم للشراء من موقعھم يحمي معلومات البطاقة االئتمانیة
 .فلیس من الحكمة شراء شيء من موقع تجھل تاريخه وسمعته. السمعة الحسنة للموقع

 
 والحماية؟ وكیف الحصول على شھادة األمن

http://www.Thawte.com ھذا الموقع يوفر لك شھادة حماية في SSL قع وھي من متطلبات أي مو
 .تجاري

 
 .الحماية بكل سھول وأيضا مواقع االستضافة توفر لك تلك

  
 ھل ھنالك فرق بكمیة الربح بین التجارة االلكترونیة البحتة والتجارة االلكترونیة التقلیدية؟

 
" حجم المبیعات"عنصر : فالربح يتكون من عنصرين مھمین. الربح والخسارة يعتمدان على عوامل عديدة

ففي التجارة االلكترونیة البحتة تكون كلفة المبیعات قلیلة جدا مقارنة بالتجارة ". المبیعاتكلفة "وعنصر 
فھل ستحتاج إلى مبالغ ضخمة من أجل إنشاء مستودعات حقیقیة . التقلیدية أو االلكترونیة الجزئیة

 مجیات؟لبرمجیاتك؟ أم فقط ستحتاج إلى القلیل من المیغابايت بأسعار رخیصة جدا لحفظ ھذه البر
 

كما أن كلفة األيدي العاملة ال تذكر في حالة التجارة االلكترونیة البحتة حیث أن النظام االلكتروني يتكفل 
ولكن . وھذا من ناحیة كلفة المبیعات). إال نادرا(بارسال المبیعات ومعالجتھا بدون أي تدخل بشري 

جم مبیعات التجارة التقلیدية وذلك ألسباب مايزال حجم مبیعات التجارة االلكترونیة صغیر جدا مقارنة بح
فلذلك، إجابة على السؤال نقول بأن كلفة المبیعات . عديدة سنتناولھا في الدروس القادمة إن شاء اهللا

في التجارة االلكترونیة البحتة تكون صغیرة جدا، وفي حالة ارتفاع حجم المبیعات فیھا، فإن الربح النھائي 
 .ولكن ھذا أمر نادر الحدوث حتى اآلن. التقلیديةسیغطي على نشاط التجارة 

 

 على اخوي بسام ھناك عنصران اعتقد انھم راح يؤثرون
 تقدم التجارة االلكترونیة او بمعنى اصح االسواق االلكترونیة

  والثاني المعاينة مشاھدة السلعة قبل شرائھا االول االمان
  ان تشاھدھاھناك اشیاء ال بد طبعا ذكر المزايا ال يفي بالغرض

 عن قرب ما رايك

. أما بخصوص المعاينة فذلك يعتمد على السلعة نفسھا. موضوع األمن التقني ناقشناه سابقا فلیرجع له
ففي بعض المواقع التجارية التي تبیع الكتب ُيسمح لك بقراءة صفحات عديدة من الكتاب لكي تعاين 

 حیث ُيسمح لك بتنزيل البرنامج واستعماله لفترة ونفس األمر ينطبق على البرمجیات. الكتاب قبل شراءه
فإن أعجبك البرنامج اشتريته وإن لم يعجبك فإن البرنامج سیتوقف عن العمل بعد فترة . محددة سلفا

 . وجیزة
 

فمن . ولكن المعاينة تكون صعبة جدا أو مستحیلة اذا أردت شراء أثاث للمنزل أو شراء أدوات منزلیة
ولذلك يعمد الباعة على منحك حرية ارجاع . لعة في ھذه الحالة قبل شرائھاالصعب جدا معاينة الس

السلعة في حالة عدم رغبتھا بعد فترة معینة من الزمن كأن يشترط البائع بأن البضاعة المباعة قابلة 
. فحینھا تستطیع معاينة السلعة وارجاعھا إن لم تعجبك. لالستبدال أو االرجاع بعد شھر من تاريخ البیع

 .طبعا معاينة السلعة قبل شرائھا ھو األفضل في كل األحوال
 

 التجارة االلكثرونیة؟ ھل يغلب طابع ادارة اآلعمال أم العلوم الحاسوبیة على
قسم يجمع بین ادراة  التجارة االكترونیة تجمع االثنین وتدرس في الجامعات باسم نظم المعلومات اي

 ةاالعمال وبعض الشي من البرمجة الحاسوبی
 

 ملموس أورقمي؟بـ مالمقصود 
 

جھاز فیديو  يعني شيء تلمسه بیدك مثال السلعة التي تنوي شرائھا جھاز فیديو إذن سیصلك: ملموس 
 !تستخدمه في منزلك وتستطیع لمسه

تستخدمه في جھازك دون أن يصلك السي دي ، أي مجرد  مثال تشتري برنامج عبر االنترنت:رقمي

http://www.Thawte.com


ويعطونك الصالحیة الستخدام البرنامج، يا ترى ھل لمست البرنامج   المالتسجیل للبرنامج تدفع لھم
 مجرد برنامج على الجھاز ، إذن ھذا رقمي إنه!! بیدك؟ ال 

 
 ب الكترونیةكت.. برامج العاب .. رقمي عبر شبكة االنترنت 

 جھاز كمبیوتر.. اكسسوارات .. مثال حلويات .. بالید  شيء يتم لمسه.. ملموس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نقاشات األستاذ بسام مع الطلبة
 
 

 ية الدرسثم يناقشھا فى نھا.... ھنا سیقوم االستاذ بسام بوضع االسئلة للطلبة لیقوموا بالتعلیق علیھا 
 .وفى النھاية ستجدوا تعلیق االستاذ ....... ستكون اسئلة االستاذ بسام ممیزة باللون االحمر 

 
 
 
 

  أعطوني أمثلة على األسواق االلكترونیة
 

  ل والفراتمكتبة النی--1
 االمازون مكتبة--2
 .اسواق ياھو في موقعھم الرسمي--3
 موقع كارلتون-4-
 موقع نسیج-5-
 اسواق الكويت االلكترونیة-6-

http://www.awalclick.com/terminal.php?gate=27 
-7-http://gifts.syriagate.com/Arabic/ ھدايا إلى سورية 

.. منزلیة  ادوات.. االدوات االلكترونیة .. الحلويات .. الزھور : الموقع الكثیر من السلع مثل  يتضمن ھذا
 ..كتب 

 ..حالیا يوفر خصومات على بوكیھات الورود 
 سلعة غیر متوفرة بالموقع و يتم توفیرھا باسرع وقت بامكانك طلب اي
  " ..جزئیة  لكترونیةا" التجارة ھنا تعتبر 

 Master Card أو visa Card يمكن الدفع بواسطة بطاقات

 
 

 اشرح في سطر أو سطرين السوق االلكترونیة الجارية في موقع ياھو
 

 /http://shopping.yahoo.com في البداية لكل من يريد التوجه إلى اسواق ياھو فإن ھذا ھو موقعھا
أستطاع التغطیة على كل الجوانب فھو يحتوي على   عالميوھو في وجھة نظري يعتبر مركز تسوق
بكل تفاصیله سواء البرامج أو قطع العتاد إلى المالبس سواء  منتجات متنوعة ما بین قسم الكمبیوتر

 أو الرجال وأيضا نجد لديھم كل ما يتعلق باإلكسسوارات والماكیاج وأجھزة الفیديو كانت للنساء أو األطفال
  وكل ما تريده سوف تجده ھنالكواأللعاب والكتب

 الكتروني كبیر وضخم ، وللعلم فإنھم يقومون بخصومات ممیزة بین فترة فأسواق ياھو تعتبر مركز تجاري
 .وأخرى

 
العملیة ملموسة فیھا لھذا يعتبر  ونستطیع القول بأن أسواق ياھو تعتبر تجارة الكترونیة جزئیة حیث أن

 .جزئي

باللغة االنجلیزية و العربیة .. و خلیجیة .. عربیة  توفیر عدة أسواق الكترونیة.. يتم خالل ھذا الموقع فانه 
و خدمة التجارة االلكترونیة " .. تجارة الكترونیة جزئیة " الي مكان بالعالم  لديھم خدمة التوصیل للمنازل.. 

  ..حیث تتم المعاملة و اختیار السلعة و الحصول علیھا عن طريق النت  .. البحته
 . اما السلع فھي منوعة من كتب و ھدايا و برامج.. التسوق عن طريق البطاقة االئتمانیة  يتم

 
 كیف تتم السوق االلكترونیة في موقع نسیج

 
 تتم عن طريق الوساطة مابین الشركات المنتجة والمشترين

 الوسیط ھو موقع نسیج
 
 
 
 

http://www.awalclick.com/terminal.php?gate=27
http://gifts.syriagate.com/Arabic/
http://shopping.yahoo.com/


 : محالت3يوجد على االنترنت 
 محل لبیع الكتب (1)
  لبیع األثاثمحل (2)
 لبیع الكمبیوتر محل (3)

 
على كل محل وسبب توقعك لنجاحه أو  أيھم تتوقع أن ينجح أكثر من البقیة؟ ومع التعلیل والتعلیق

  لفشله
 
 

 :إجابات الطلبة
اظن لعدم  فالكتب ھي االكثر رواجا على شبكة االنترنت على ما.. سوف تنجح أكثرمحالت بیع الكتب 

 ..توفرھا بكثرة او لسھولة البحث عنھا على الشبكة
 
 
 
 

  االقل ربحا-سأرتب المواقع ترتیبا تنازلیا من االعلى ربحا 
 

 الكتب محل لبیع (1)
 محل لبیع الكمبیوتر (2)
 محل لبیع األثاث (3)

 
 -:التعلیل 

وقت و جھد و موظفین و اسعار  بالتالي توفر الشركة.. إما ستكون الكترونیة فیسھل نقلھا .. الكتب  (1)
 ..جمارك و نقل 

سیتطلب مبلغا يسیرا  .. نقلھا و النھا لیست بذات الحجم االكبیر بالتالي.. ما ان تكون كتب ملموسة إو 
 .من المال

 
و ..كثیرا  حیث يتم الوثوق بھا.. ة إن كانت الشركة عالمیة خاص.. الطلب علیه كبیر .. الكمبیوتر  (2)

المطلوبة و انتقائھا من الموقع  بامكانه اختیار المواصفات.. الشخص ھنا ال يطلب الشكل بل المواصفات 
 تقلیدي دون الحاجة للبحث عنھا باكثر من سوق.. 
 

و .. و جمارك و سیارات لنقله .. شحن  يتطلبالتأخر بالتوصیل .. الطلب علیه الكترونیا قلیل .. االثاث  (3)
 يفضلن انتقاء االثاث تن الناس و باالخص ربات البیوأكما  .. ايضا مواقع التجارة االلكترونیة لالثاث قلیلة

 التاكد من صالحیه و شكله و الوانه لمالمسته و.. وجھا لوجه 
 
 
 

 :اعتقد ان نجاح المحالت كالتالي
 محل لبیع الكمبیوتر- -1
 لبیع الكتاب محل- -2
 محل لبیع االثاث- -3
 

جدال الن الحصول على مواصفات اي جھاز او قطع تابعه للجھاز  طبعا محل بیع الكمبیوتر ھو االول بدون
 مواصفاتھا اكبر بالنت تكون الحصول على

 
 من الكتب الكترونیة طبعا انتشارھا راح يكون اكبر بالنسبة لسوق الكتب ممكن ان كان المقصود بھا كتب

الكتب االلكترونیة بالنت الحصول على كتب قد تكون نادرة او غیر  العادية لكن يظل من محاسن محالت
 الشخص به متوفرة بالبلد المقیم

 
 ل كذا االغلبیة يفضل انه يعاينھا بنفسه مو عن طريق النتواهللا بس اظن اشیاء مث مدري االثاث

 
 

 أتوقع محل بیع الكتب
 نسبیا فأسعار الكتب أرخص

 وتتیح أغلب الشركات مجاال ألخذ فكرة عن محتويات الكتاب



 حتى عند الشراء من مكتبة ملموسة نحصل على نفس المزايا عموما
 قت و اتخاذ القرارالحرية في الموقع من ناحیة الو مع مالحظة زيادة

 
 كلما قلت شھرة الشركة ستقل المبیعات بالنسبة لألثاث أعتقد أنه

 
 موثوق به كما للكمبیوتر إال في حال وجود ضمان

 فالكمبیوتر يعتمد على مواصفات محددة ومطلوبة
 يعتمد على التصمیم واللون وأحیانا الملمس أما األثاث

 مبیعاتأفضلیة ال بالتالي سیكون الترتیب من حیث
 

 الكتب
 الكمبیوتر
 األثاث

 
 

  اعتقد بیع الكتب
  االجھزة ال اعتقد تاخذ ذلك النجاح ربما لوجود وكالء لكافة

  اجھزة الكمبیوتر والقطع بكل دولة ولكن الكتب من الصعوبة الحصول
 الكتب وايضا ال ننسى ان بعض الكتب قد تكون رقمیة على بعض

 اريف االخرى واسعارھا في متناول الجمیعوالمص وبذلك توفر علیك قیمة الشحن
 
 
 

 :سوف يكون كالتالي بالنسبة للمحالت التي ذكرتھا بسام فنجاحھا من األكثر
 
  %)99ناجح لدرجة كبیرة تصل ربما إلى (محل بیع الكتب--1

 أريد؟ والسبب ھو أنني حینما أريد شراء كتاب فإنني حینما أبحث عن كتاب فماذا
 !بالطبع الكاتب و عدد صفحات الكتاب ونبذة عن الكتاب وسعرهفھرس للكتاب ، واسم 

ولھذا سوف أشتري منه دون  فقط ھذا ما أريده لذلك كل تلك األمور متوفرة في الموقع الذي يبیع الكتب
 .أي تردد 

انتظر كثیرا حتى يتم وصوله إلى المكتبات المحلیة بل  وألنني حینما أبحث عن كتاب فإنني ال أريد أن
العالمیة االلكترونیة المختصة بالكتب وسأجد ما أريد بسھولة فھي  أبحث مباشرة عنه في المواقعسوف 
 !عالمیة مواقع

بعدم وجوده بالمكتبات  إذن سبب شرائي للكتب ھو الثقة بوجود ما أريد في الموقع ومعرفتي مسبقا
 .المحلیة بسبب حداثة الكتاب

+ 
 .توصیل للبیتالمال كعمولة  لن يطلب المحل الكثیر من

 
 %)50ناجح بدرجة (محل لبیع الكمبیوتر--2

الكمبیوتر  كل مكان نجد محالت الكمبیوتر ، ال يخلو أي شارع في شوارع أي مدينة من محالت اآلن في
 )!بل أكثر(فھو أصبح بعدد مطاعم كل مدينة

أريد واشتريه مباشرة أسھل لي أن أتوجه إلى محل الكمبیوتر وأختار منه ما  نعم ھذا ھو ما أقصده بأنه
وھذا  بأن عملیة تصلیح الكمبیوتر ستكون في ذلك المحل فھو أدرى باألجھزة التي ُتباع عنده وبھذا أضمن

وفي الواقع كل ما  ، يعطیني ثقة أكثر فأنا ال أريد شراء كمبیوتر ال توجد محالت صیانة له في المدينة
كثیرا إلى أن يأتي الجھاز عبر  نة فلماذا انتظريعرض في سوق االنترنت متوفر في أرقى محالت المدي

وبالتالي ال استطیع ارجاعه بعكس لو كان الجھاز  السوق االلكتروني وربما اتفاجأ بأنه كان عكس ما اريد
 .التفاھم مع صاحب المحل مغشوشا من المحل فإنني أستطیع

+ 
 .للبیت سوف يأخذ مني المحل عمولة متوسطة لتوصیل الجھاز

 
 )!فاشل (لبیع األثاثمحل -3-

نحب شراء أثاثنا إال بعد أن نتفحصه جیدا وندقق فیه كثیرا ، سواء  ال) والتركیز على كلمة عرب(نحن كعرب
نحن  ) هاقصد إذا كان كرسي بالطبع نجلس علی(ولونه أو حتى حجمه ونجربه أحیانا على خامة األثاث

 !العرب أھل ذوق
الكمبیوتر فربما كان  فكیف نشتري شیئا بمجرد النظر إلیه عبر شاشةكثیرا في إيجاد ما يزين بیوتنا  نتعب



كان عبارة عن طقم كراسي لھذا لن  اللون مختلفا أو حتى كان حجمه أكبر مما تتسع له غرف الصالة لو
 .نثق بمحالت بیع األثاث عبر االنترنت

+ 
بعض !(الضريبة  نفسه وال تنسواتكلفة كبیرة في عملیة توصیل األثاث للبیت ربما فاقت سعر األثاث توجد

 )!!!لمجرد توصیله من يريد دفع الكثیر من المال)!(الدول تأخذ ضريبة على مثل تلك األمور

 
 

 مواقع بیع الكتب 1-
  اوال بسبب امكانیة بحث افضل

  ثانیا رخص االسعار عن املكتبات
 ثالثا توفیرا لووقت

تب في المكتبات و ايضا الكتاب اينما وجد فھو نفس صعوبة الحصول على بعض الك رابعا و االھم في رأي
 يعني ال تزوير او تالعب ھو انضرب الكتاب يحتاج لصیانة الكتاب

 
 الكمبیوتر مواقع بیع 2-

في سورية لحد االن ال يوجد وكالة  اوال ألن وكالت الكمبیوتر في بعض الدول غیر موجودة او نادرة مثال ھنا
  اشرة من الشركةلكومباك فاالفضل ھو الطلب مب

القطع المطلوبة عن  ثانیا في حال وجود وكالة و في اغلب الدول تكون موجودة يتم طلب الكمبیوتر او
 طريق الشركة الرئیسیة

  ثالثا لسرعة انتشار احث المواصفات
 
 مواقع بیع االثاث 3-

ن اي شركة موثوقة تفسھا فتح فروع في عدة اماك اوال ممكن تنجح لو شركة معروفة جدا بدا توفر على
 لحد كبیر

 التالعب فیه بشكل كبیر لذلك اي منا ينزل بنفسه لیعاين القطع ثانیا موضوع االثاث يمكن
 

 صح اتمنى انو يكون

 
 
 

وذلك بالطبع متوقف علي  من وجھة نظري ان ترتیب االفضلیة للثالث محالت يختلف من دوله الي اخري
  للمواطنین مستوي العلمي والثقافيعدة اشیاء منھا مستوي دخل االفراد و ال

 
 :المتقدمه قد يكون كالتالي فیمكن القول بأن ترتیب المحالت حسب االفضلیة فیما يتعلق بالدول

 
 محل الكمبیوتر -1

 علي االفضل دائما واالحدث النھم بالطبع يھتمون بالحصول
 
 محل للكتب -2

 حصول علیھاباالضافة الي سھولة ال نظرا الرتفاع المستوي الثقافي
 
 محل بیع االثاث -3
 

 : ھذا الترتیب قد يتغیر اذا ما كنا بصدد الحديث عن دول العالم الثالث مثال نأفي حین 
 فقد يصبح الترتیب كالتالي

 
  محل الكتب -1

ماقورنت بالكمبیوتر واالثاث فضال عن سھولة الحصول علیھا سواء في صورة  نظرا النخفاض السعر اذا
  ة او كتب ورقیةالیكترونی كتب

 
  محل الكمبیوتر -2

سیكون من قبل شريحة صغیرة من المجتمع وھم القادرين علي تحمل كافة  الن االھتمام بھذا النوع
 للحصول علي الجھاز النافقات االزمه



 
 محل االثاث -3

 عملیة انتقالھا من مكان اللي اخر صعبه ومكلفة وذلك بالطبع النه من االشیاء التي تعتبر
 
 
 

 :الترتیب أوًال ثم التعلیق 
 محل لبیع الكتب (1
 محل لبیع الكمبیوتر (2
 محل لبیع األثاث (3
 

 التعلیق ؟
 " ....السلعة من الناحیة المادية و المعنوية حجم"اعتمدت في ترتیبي على شيء واحد فقط ھو 

 .....سعرًا  الكتاب ھو األقل حجمًا و األقل
  يلیله جھاز الحاسب

 .ھو األعلى ثمنًا و األكبر حجمًا !" لغرفة كاملة  على فرض أنني سأطلب أثاث"ثاث و أخیرًا األ
 

 المتغیر بالتحديد ؟ لماذا اعتمدت على ھذا
 !تعتمد على الزبون  ألن التجارة بشكل عام ، و التجارة اإللكترونیة بشكل خاص ،

 تمثیًال - الثمن ، لألسباب التالیة الحجم و و من وجھة نظري كزبونة ، فإنني ال أبالي بشراء قطعة صغیرة
 :ال حصرًا 

على فرض أن الثقة في التجارة اإللكترونیة لم " <! ==السلعة في الطريقة  لن أبكي كثیرًا إذا ضاعت*
 " .حتى اآلن %100 تصل لـ

 . نسبة احتمال تحطم السلعة سیصبح أقل كلما قل حجم السلعة*
 

بھذا  لذلك سأحاول أن أبحث عن احصائیات متعلقة ة،رقام االحصائیأعلم أن أستاذي مھوس باأل.... أخیرًا 

  الموضوع لعلھا تفیدنا

 
 

 تعلیق األستاذ بسام على اإلجابات
 
 
 

 
 ؟ و أيھما أفضل.. نیة البحتة و التجارة التقلیدية بكمیة الربج بین التجارة االلكترو ھل ھناك فرق: 1س
 
كثیرة سنتناولھا في الدرس  نظريا فإن التجارة االلكترونیة البحتة يجب أن تكون أكثر ربحا ألسباب: 1ج

القلیل من الشركات ذات التجارة االلكترونیة  ولكن من خالل التجربة والواقع اتضح بأن. الثاني والثالث
من قام بانشاء الشركات التجارية االلكترونیة البحتة : بسیط جدا لماذا؟ لسبب.  أرباحالبحتة أنتجت أي
الربح فقط من خالل تكوين موقع على االنترنت والبیع من خالله، وبدون أي معرفة  ظن بأنه باالمكان

الكثیر  والنقص في في ھذه المجاالت من الخبرة، أدت إلى اختفاء. بالتسويق واالدارة والتمويل سابقة
استفادت من الدرس، وأن  ولكن يتوقع الخبراء أن الكثیر من الشركات. من الشركات االلكترونیة البحتة

 .البحتة في السنوات القادمة سنرى أرباحا في التجارة االلكترونیة
 

االلكترونیة البحتة تؤدي إلى خفض  والذي أعجبني في ردود الطلبة ھو فھمھم وادراكھم بأن التجارة
ويسعدني أن الكثیر منكم أدرك . فوائد التجارة االلكترونیة فھذا ھو أھم. الیف البیع وبذلك رفع األرباحتك

  ھذه النقطة المھمة
 

========================================= 
 

 المقصود ملموس أورقمي؟م: 3س
 
تلفزيون أو : أمثلة .physical ويسمى أيضا مادي أو. والمنتجات الملموس ما يمكن لمسه من السلع: 3ج

: وأمثلة Digital أي. رقمي يقصد به السلعة أو المنتج الذي ال يمكن لمسه. حدود كتاب أو أي شيء له
 .االلكتروني نت ال تستطیع أن تمسك بالكتابفأ. االلكتروني أو األخبار المباعة على النت الكتاب



 
========================================= 

 
 االلكثرونیة؟ ھل يغلب طابع ادارة اآلعمال أم العلوم الحاسوبیة على التجارة: 4س
 
ن المطلوبة ھو االھتمام بالجانب التقني م أحد أھم أسباب عدم انتشار التجارة االلكترونیة بالصورة: 4ج

ادارة األعمال يجب أن تغلب على الطابع التقني من . والمالي الموقع ونسیان الجانب التسويق واالداري
 .االنترنت قابال للبیع على الموقع لكي يصبح الموقع

 
========================================= 

 
 : محالت3االنترنت  يوجد على: 5س
 محل لبیع الكتب (1
 محل لبیع األثاث (2
 الكمبیوتر محل لبیع (3
 

محل وسبب توقعك لنجاحه أو  أيھم تتوقع أن ينجح أكثر من البقیة؟ ومع التعلیل والتعلیق على كل
  لفشله

 
========================================= 

 
 :إلى األرسب بالترتیب، من األنجح: 5ج

 محل لبیع الكتب: أوال
 محل لبیع الكمبیوتر: ثانیا
 لبیع األثاث محل: ثالثا
 

ولكني وضعت . في المقدمة وضعت عالمة صح لكل من وضع محل الكتب أو محل الكمبیوتر: مالحظة
 .الثاني عالمة خطأ لكل من وضع محل األثاث في المركز األول أو

 
أن بامكانھم أن يبیعوا كل شيء  في أثناء ثورة االنترنت، ظن الكثیر من الناس. ھنا سنحلل ظاھرة معینة

ولكن في فترة . كانت بیع األثاث عبر االنترنت "العبقرية"وأحد ھذه األفكار . شيء عبر االنترنتوأي 
لماذا؟ الزبون الذي يريد أن . محالتھا عبر االنترنت ألنھا لم تنجح بتاتا قصیرة، قامت ھذه الشركات باغالق

 جد أن تجلس على السوفاأال تو. مثال، يود أن يجرب السرير وأن يلمسه قبل أن يشتريه يشتري سرير
بالنسبة للزبون،  أوال قبل أن تشتريه؟ أال تريد أن تعاين ملمس طاولة األكل أوال؟ فكل ھذه األمور مھمة

الغرض من ھذا . ھو إنھم خسروا فما كانت النتیجة؟. ولكن بعض الناس اختاروا أن يتجاھلوا ھذا الواقع
وبذلك تستطیعون التنبأ إن كانت ستعیش . االنترنت السؤال ھو بیان بأنه لیس كل شيء يصح بیعه على

 .ال فكرة ما أم
 

========================================= 
 

  الثاني نراكم مع الدرس

 

 

 ــــــــــــــــــــــــیوم واجــــــــــــــــــــــب الــــــ

 
 :التالیة ادرس تأثیر التجارة االلكترونیة على صناعة الطیران وعلى صناعة الكتب من النواحي

 
 المنافسة -1
 أسعار التذاكر والكتب -2
 الوسطاء -3



  : سأشرحه أكثر
 

 .أنواع التجارة تأثرا بالتقنیة ھو تجارة الطیران وتجارة الكتب من أكثر
 

 في السابق، فإن أردت أن تشتري تذكرة سفر،. الطیران التقلیدية أو كیف كانت تتم سابقا جارةلننظر ت
الزبون  ووكالة السفر عبارة عن وسیط ما بین. علیك الذھاب إلى وكالة سفر من أجل شراء التذكرة

. سهالزبون نف واحدة من شركة الطیران، وأخرى من: فیحصل الوسیط على عمولتین. وشركة الطیران
للوسیط ألنه سیحصل على أفضل  والزبون يدفع. فالشركة تدفع لوكالة السفر ألن الوكالة تسوق لتذاكرھا

تذاكر الشركات مع بعضھا البعض، ويقترح أفضلھا  يقوم الوسیط بمقارنة أسعار(األسعار في محطة واحدة 
 .)موقع آلخر من أجل المقارنة للزبون، فال يحتاج الزبون أن يتحرك من

 
تصورك ألسعار تذاكر الطیران؟ ھل ستنخفض أم ترتفع أم  واآلن ومع دخول التقنیة عالم االقتصاد، ما ھو

وكالء السفر أم سینخفض أو سیكون كما ھو؟ والمنافسة؟ ھل  تبقى كما ھي؟ وھل سیزداد عدد
  الطیران أم ستقل؟ مع التعلیل لكل حادثة بالطبع ستشتد المنافسة ما بین شركات

 
 : أطراف3توجد لدينا . وھي شبیھة بتجارة الطیران. التقلیدية ولنرى اآلن تجارة الكتب

 
  محل بیع الكتب الوسیط وھو (1
 الزبون (2
 الشركة الناشرة للكتاب (3
 

ويأتي الزبون ويشتري من محل . الشركة الناشرة لبیع كتبھا في محلھاعمولة من  الوسیط يحصل على
 .ھذه ھي الصورة التقلیدية .الكتاب

 
أمازون، ما ھو تأثیره على أسعار الكتب؟ اترفعت أم  وفتح موقع. واآلن انظروا إلى موقع أمازون مثال

  مع التعلیل بالطبعالمنافسة في بیع الكتب؟ والوسیط ما حل له؟  انخفضت؟ وھل زادت أم خفضت
 

  كیف اآلن؟ واجب سھل صح؟

 **انتھى الیوم االول ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تصنیف مجال التجارة االلكترونیة وعلومھا

 

 :االلكترونیة من خالل طبیعة المعامالت تصنیف مجال التجارة •
 
 
 
وأغلب . وھو البیع والشراء ما بین الشركات :Business-to-Business الشركة للشركة -

  ما بینالتجارة االلكترونیة تنصب في ھذه الخانة وفي مجملھا ھي أنظمة المعلومات معامالت
 .المنظمات وتعامالت األسواق االلكترونیة ما بین الشركات

 
 
 وھو بیع المنتجات والخدمات من الشركات :Business-to-Consumer للمستھلك الشركة -

للمتسھلك  شركة أمازن وبیعھا الكتب. وتعامالتھا من خالل بیع التجزئة للمستھلك. للمستھلك
 .تعتبر من ضمن ھذه الخانة

 
في ھذا الخانة، فإن المستھلك يبیع  :Consumer-to-Consumer ستھلك للمستھلكالم -

واألمثلة تشمل عندما يقوم مستھلك ما بوضع اعالنات في . مباشرة لمستھلك آخر بصورة
وأيضا ھناك مجال المزادات . أجل بیع األغراض الشخصیة أو الخبرات موقعه على االنترنت من

 .Ebay على االنترنت من مثل
 
األفراد الذين يبیعون  ھذه الخانة تضم :Consumer-to-Business المستھلك للشركة -

 .منتجات أو خدمات للشركات
 
الكثیر من الشركات غیر الربحیة مثل  :Nonbusiness EC ربحیة تجارة الكترونیة غیر -

أجل خفض واالجتماعیة تستعمل أنواع مختلفة من التجارة االلكترونیة من  المؤسسات الدينیة
 .المؤسسة أو لتحسین ادارة المؤسسة وخدمة الزبائن تكالیف ادارة

 
ھذه الخانة تشمل جمیع النشاطات الداخلیة : بین المؤسسات التجارة االلكترونیة ما -

على على الشبكة الداخلیة للشركة والتي تشمل تبادل  للمؤسسة والتي غالبا ما تتم
وھذه النشاطات تمتد من بیع منتجات الشركة إلى . المعلومات المنتجات أو الخدمات أو

التي تھدف من الحد من كلفة ادارة المؤسسة وتدريب العاملین  الموظفین إلى النشاطات
 .الشبكات باستخدام

 
 :االلكتروني عملیة التسويق

 
ھذه العملیة موضحة . ما يجب أن تحدث من أجل اجراء عملیتي البیع والشراء فإن ھناك عملیة

البائع مؤسسة أو زبون دائم فإن بعض من ھذه  ويالحظ بأنه اذا كان. رسمة في األسفلفي ال
 .الحقا سنوضح ذلك أكثر. العملیات تقل أو تتغیر

 
 :االلكترونیة تاريخ موجز للتجارة

 
 

السبعینات من القرن الماضي وأكثرھا شھرة ھو  تطبیقات التجارة االلكترونیة بدأت في أوائل
ولكن مدى ھذا التطبیق  .Electronic fund Transfers  االلكترونیة لألموالتطبیق التحويالت

وبعدھا أتى التبادل . العمالقة وبعض من الشركات الصغیرة لم يتجاوز المؤسسات التجارية
والذي وسع تطبیق التجارة االلكترونیة من مجرد معامالت مالیة إلى  EDI االلكتروني للبیانات

ي ازدياد الشركات المساھمة في ھذه التقنیة من مؤسسات مالیة ف معامالت أخرى وتسبب
 .التجزئة ومؤسسات خدماتیة وأخرى إلى مصانع وبائعي

 
 

وشراء األسھم تذاكر السفر على االنترنت وعلى  تطبیقات أخرى ظھرت أيضا من مثل بیع
كیة بتطبیقات االتصاالت السلكیة والالسل مثل ھذه األنظمة كانت تسمى. شبكات خاصة

ومع جعل االنترنت مادة مالیة وربحیة في . للعیان وقیمھا االستراتیجیة كانت معلومة وظاھرة



التجارة "وانتشارھا ونموھا إلى الماليین من البشر فإن مصطلح  التسعینات من القرن الماضي
 األسباب أحد. ومن ثم تم تطوير تطبیقات التجارة االلكترونیة بصورة كبیرة خرج للنور" االلكترونیة
 إلى النمو الكبیر في عدد تطبیقات التجارة االلكترونیة ھو بسبب تطوير الشبكات التي أدت

بین  وسبب آخر لھذه الزيادة ھو نتیجة الزدياد حدة المنافسة ما. والبروتوكوالت والبرمجیات
ثل تتم  شاھدنا الكثیر من التطبیقات المبدعة والتي1999 إلى عام 1995ومن عام . الشركات

شركة كبیرة  لدرجة أنه كل. في االعالنات على النت والمزادات وحتى تجارب الواقع االفتراضي
مواقع ملیئة  والكثیر منھا لديھا. أو متوسطة الحجم أنشئت لھا موقع على شبكة االنترنت

أكثر من  General Motors  أنشئت شركة جینیرال موتورز1999مثال، في عام . بالمعلومات
 وصلة 98000على  وتحوي http://www.gm.com  فة من المعلومات على موقعھا صح18000

  .إلى منتجات الشركة وخدماتھا ووكالئھا
 

 :االلكترونیة الطبیعة العلمیة المتعددة للتجارة
 
 

 تطور مبادئھا العلمیة مجال جديد، فإنھا مازالت وألن التجارة االلكترونیة تعتبر علم جديد في
 :التجارة االلكترونیة تعتمد على بعض من العلوم المختلفة فھو واضح للعیان بأن. والنظرية

 
من األمور التي لھا عالقة بالتسويق في العالم الطبیعي نجد له عالقة في  الكثیر: التسويق (1

 .االنترنت من مثل االعالنات عالم
 

البرمجة والشبكات من أجل تطوير واستخدام  نا التمكن من لغاتيتحتم أحیا: علوم الكمبیوتر (2
 .مواقع وإنشاء السوق االلكترونیة

 
سلوك المستھلك ھو مفتاج النجاح في تجارة الشركة : نفسیة وسلوك المستھلك (3

  .وأيضا سلوك المشتري له أھمیة .للمستھلك
 

. من أھم مستخدمي التجارة االلكترونیةواألسواق المالیة  تعتبر البنوك: علم الموارد المالیة (4
  .تأخذ حیزا كبیرا في عالم النت كما أن االتفاقات المالیة

 
بالقوى االقتصادية ولھا تأثیر قوي على اقتصاديات  تتأثر التجارة االلكترونیة: علم االقتصاد (5

  .العالم واقتصاديات الدول
 

استعمال وادارة  ھو القسم المسؤول عنقسم أنظمة المعلومات : ادارة أنظمة المعلومات (6
األنظمة إلى تكامل النظام  ھذا العلم يغطي الكثیر من األمور من مثل تحلیل. التجارة االلكترونیة

 .وأخرى باالضافة إلى أنظمة التخطیط واألمن والتنفیذ
 

خلف المكاتب  العملیات التي تجري: المحاسبة والتدقیق الرسمي للحسابات التجارية (7
التدقیق : على االختالف أمثلة. لمعامالت االلكترونیة ال تختلف كثیرا عن المعامالت االعتیاديةل

 .صعبة في الحسابات التجارية للمعامالت االلكترونیة ھي عملیة
 

الكثیر من العلوم في  يجب أن تدار التجارة االلكترونیة بصورة جیدة وبسبب تداخل: االدارة (8
واكتشاف نظريات جديدة في علم  نیة فإن المدير قد يضطر إلى تطويرعلم التجاربة االلكترو

 .االدارة
 

األمور القانونیة واألخالقیة مھمة جدا في عالم التجارة االلكترونیة  :القوانین التجارية واألخالق (9
 من األمور القانونیة كیفیة تسییر االنترنت وكیفیة التعامل مع. األسواق العالمیة خصوصا في

 .رصنةالق
 

اللغويات والروبوتات  وتوجد علوم أخرى ترتبط بالتجارة االلكترونیة من مثل علم: أخرى (10
االلكترونیة مھمة بالنسبة لعلوم  كما أن التجارة. واألنظمة الحساسة واالحصاء والسیاسة العامة

  .الھندسة والصحة واالتصاالت ونشر الكتب والموسیقى
 

======================================== 
 
 
 

http://www.gm.com


 
 تستعمل أنظمة المعلومات ما بین Wal Mart شركة وال مارت *

 :المؤسسات
 
 
 
 

 2001فحجم مبیعاتھا في عام . في حجم المبیعات تعتبر شركة وال مارت أكبر شركة في العالم
فالمنافسة . الحجم الھائل ال يضمن النجاح في السوق ولكن ھذا.  بلیون دوالر220وصل إلى 

 بالتجزئة الكبیرة إلى االفالس مثل منتغمري وارد ديدة أجبرت بعض من شركات البیعالش
Montgomery Ward.  فلكي تصبح . بأنھا بحاجة إلى التطوير وإلى استعمال التقنیة وال مارت تدرك

فإن فعلت الشركات ذلك، فإن . بحاجة إلى توحید ودمج عملیاتھا الداخلیة الشركات قوية، فإنھا
 مما يعني تقلیل. واالنتاج واالدارة المالیة تستطیع العمل بفعالیة وكفاءة فیما بینھا التسويقأقسام 

الداخلیة يؤدي إلى  كما أن توحید العملیات. كلفة ادارة الشركة والذي يؤدي إلى رفع قیمة األرباح
مجیات خاصة اآللیة والشبكات وبر فلذلك، قامت وال مارت باستعمال الحواسب. خدمة أفضل للزبائن

وال مارت تحتاج أن توحد جھودھا . بحد ذاته ولكن ھذا لیس كاف. من أجل توحید عملیاتھا الداخلیة
  .بقیة الشركات مع مزوديھا ومع زبائنھا أيضا للتفوق على

 
 
 
 

مثال، فإن مال . كما نعرفھا منذ المئات من السنین الشبكات واألجھزة الموحدة بدأت بتغییر التجارة
والخسارة إلى مزوديھا الكبار لكل سلعة تم تزويدھا من قبل ذلك  قدم تقارير شھرية للربحمارت ت
  .المزود

 
 
 
 

والتنبؤ بطلب السوق . بطلب السوق أحد أھم األسباب الداعیة إلى توحید العملیات ھو صعوبة التنبؤ
ألوقات، فإن بائع ففي الماضي وفي أغلب ا .ھو األساس الدارة المخزونات وترتیب عملیات التوزيع

مخزونات : والفرق ما بین التنبؤين يؤدي إلى فعالیة ضائعة التجزئة يتنبأ بنفسه، والمزود يتنبأ بنفسه
فلذلك، فإن كبرى باعة التجزئة اتفقوا . فرص ضائعة أو منافسة خاسرة زائدة أو سلع غیر موجودة أو

 Collaborative "وسد النقصالتعاون في التنبؤ "انشاء عملیة  مارت على تحت زعامة وال
Forecasting and Replenishment CFAR   لمساعدة باعة التجزئة ومزوديھم على االتفاق على تنبؤ

 القريب لطلب السوق وثم وقف العملیة من أجل تحويل العملیة من عالم األحالم إلى موحد للمدى
االلتزام يقلل من  وھذا. ا التنبؤ الموحدويلتزم باعة التجزئة والمزودين بھذ. العالم الواقعي والحقیقي

وأخیرا، فإن باعة . موجودة ستقل كما أن الحاالت التي تكون فیھا السلع غیر. عملیة تقلب المخزونات
والتي عادة (يحتاجوا أن يترقبوا ردة فعل المزودين  التجزئة يستطیعون تقديم خطة تسويقیة ألنھم لن

  ).ما تكون سلبیة في الماضي
 
 
 
 
النقص بین وال مارت وأحد مزوديھا  ظر الرسمة التالیة والتي توضح مشروع التعاون في التنبؤ وسدان

  .Warner Lambert الكبار وارنر المبرت
 



 

 
 
 
 
 

وھذا المستودع تم تصمیمه .  تیرابايت30مستودع البیانات الذي يصل حجمه إلى  العملیة تبدأ من
الخاصة  باستخراج البیانات" وصل بائع التجزئة"فیقوم نظام . التعاون في التنبؤ وسد النقص لمشروع

التعاون في التنبؤ وسد  يتم تخزين البیانات المستخرجة في مزود. بسلع وارنر المبرت من المستودع
. أخرى للقیام بتنبؤ أولي لطلب السوق ويقوم وكالء وال مارت باستعمال ھذه البیانات وبیانات. قصالن

. التعاون في التنبؤ وسد النقص التابع لوارنر المبرت نسخة من ھذا التنبؤ األولي يتم ارساله إلى مزود
في التنبؤ األولي ھذه النسخة ويصدقون علیھا ويضیفون رأيھم  يستقبل مخططي شركة وارنر المبرت

ارسال النسخة المعدلة إلى وال مارت، والتي تعدل أو توافق على النسخة  ويتم. ويقدمون اقتراحاتھم
النھائیة  وھكذا دوالیك إلى أن يتم االتفاق على الصیغة. وترسلھا مرة أخرى إلى وارنر المبرت المعدلة

كمرشد للمنتجین في وارنر  لصیغة النھائیةويتم استعمال ھذه ا. لمقدار التنبؤ بطلب السوق لكل سلعة
  .مارت والداريي المخزونات في وال SAPالمبرت باستعمال تطبیقات الـ

 
 
 

 Electronic التبادل االلكتروني للبیانات أو عملیة االتصال ما بین وال مارت ووارنر المبرت تتم من خالل
Data Interchange EDI. الكبار بقیة مزوديھابین وال مارت و نفس العملیة تتم 

 
 
 

===================================== 
 
 

 الواجب المنزلي
 
 

 :التالیة اذھب إلى المواقع
www.amazon.com 

www.bn.com 
www.buy.com 

بین ھذه  قارن. ولكن سنركز على منتج واحد وھو الكتب. ھذه المواقع تبیع العديد من المنتجات كل
 .األمر مع التعلیل ج من بحثك أي من ھذه المواقع الثالثة ستنجح في آخرواستنت. المواقع الثالثة

http://www.amazon.com
http://www.bn.com
http://www.buy.com


 أسئلة ونقاش عام على الدرس 

 

 ____________________________________اقتباس _________________________ 
نیة الكثیر من الشركات غیر الربحیة مثل المؤسسات الدي :Nonbusiness EC تجارة الكترونیة غیر ربحیة -

مختلفة من التجارة االلكترونیة من أجل خفض تكالیف ادارة المؤسسة أو  واالجتماعیة تستعمل أنواع
 .المؤسسة وخدمة الزبائن لتحسین ادارة

____________________________________________________________________ 
 لتوضیحھا ؟؟ من يساعدني،، لم افھم ھذه النقطة 

  غنى عن األستاذ بسامحسب فھمي وال
 وجمع التبرعات لنفرض أن لدينا موقع اسالمي يقوم بالدعوة

 الموظفین فإنه ومن خالل استعمال األنترنت سیوفر الكثیر من
 للقیام بأعمال جمع التبرعات مثال وغیرھا كثیر

 المكاتب سیكون ھناك مصاريف تنقل وإيجارات بینما في

  ونیة غیر الربحیةنستطیع القول بأن التجارة االلكتر
للقرى المتضررة  تقوم ببیع منتجات مختلفة بسعر منخفض جدا والسبب ھو مثال تجمیع االموال إلرسالھا

ال تبیع بنفس سعر المنتج بل  من الظواھر الطبیعیة مثل الفیضانات وبالتالي الشركة غیر ربحیة فھي
 !ناسال بأقل سعر فقط لمساعدة غیرھا فھي شركة اجتماعیة لمساعدة

 
 الموظفین و االستغناء عن تكلفة رواتبھم توفیر الكثیر من

 ؟؟ ھل يدخل ذلك ضمن التجارة االلكترونیة
 الزبون ؟؟.. السلعة .. أين ھو مكمن التجارة 

 معقول أن يتم ذلك ؟؟.. فھي تبیع بخسارة 
 

Nonbusiness EC اعتبرت نوع من انواع التجارة االكترونیة:  
 ترنت سواء كانت تجارة الكترونیة بحتة او جزئیةألنھا تتم عبر االن

 االنترنت لھذا ُسمیت بالتجارة االلكترونیة بالرغم من انھا غیر ربحیة فھي عبر

مخفض أو حتى  منتجات الیدوية وتباع بالطبع بسعرتخیلي لدينا معرض خیري على أرض الواقع به بعض ال
 بسعرھا العادي

 المھم ان تلك األموال سوف ترجع لناس فقراء
 الحال مع موقع الكتروني به معرض خیري او مؤسسة خیرية تقوم ببیع بعض المنتجات سواء نفس

 بسعرھا او بأقل والربح عائد للناس الفقراء
 )الموضوع يحتاج إلى تخیل) تلك ھي الفكرة بكل بساطة

القضیة الى  مجال الدعوه اكبر عن الطريق النت وكذلك نشر القضايا االجتماعیه من خالله يضمن وصول
دون الحاجة لالتصال  ماله عالقة بالقضیةاكبر فئة ممكنة فالكل قادر على دخول موقعھم وقراءة ل 

 ...باستمرار بالمؤسسة ذاتھا وسماع ذلك من احد افرادھا فھم ال يتواجدون

 
  صحیح ولكن موقع إسالمي يتاجر بالخدمات

 مثال فتوى قرآن أحاديث
 األھم جمع التبرعات و

 والخدمات ھي سلعة
 نفسیة طیب موقع إجتماعي يقدم استشارات

 ن ھناك عیادة وممرضین ووووبدال من أن يكو
 الخدمات للمريض عن طريق المراسالت سیتم تقديم كافة

 ناحیة اإلحراج وعدم معرفةشخصیته ومن ناحیة أخرى ستكون میزة للعمیل من
 ايش رأيك



 ما اتكلم عنه ھو مؤسسة اجتماعیة خیرية
بالمال فسوف تتوقف ال محالة سواء على أرض الواقع أو  إذا توقف رجال األعمال أو صاحبھا عن دعمھا

 االلكترونیة في عالم التجارة
 

  إذا كان للمؤسسة دعم مادي فسوف تستمر
 المؤسسة ال محالة فستتوقف إذا توقف

 
 

 :تعلیق االستاذ بسام 
 

بغرض  أي أن عملیات الشركة لیست. أي أن جھات أخرى تمولھا. ھذه الشركات طبیعتھا غیر ربحیة
فھي شركات غیر . الدولة مثال على ذلك، دار األيتام والخدمات االجتماعیة من. الحصول على األرباح

ھذه الشركات ھو تخفیض التكالیف بأكثر  ولذلك فإن ھدف. ربحیة، ولكن مصدر التمويل من حكومة أو فرد
  صورة ممكنة

 
 

 ؟؟؟ ...فلماذا سمیت كذلك ... الربحیة ترةنیة غیربالنسبة للتجارة االلك
 للسلعة و طالب للسلعة فان مفھوم التجارة معتمد على وجود سلعة معینة ومقدم

 سوق يتم فیة تداول السلعةو
  وبلنسبة للتطبیق على مثالنا

 مبدء معینة او فان مقدم السلعة مؤسسة خدمیة ال تھدف الى الربحیة وانما تھدف للترويج الى فكرة
 المقدمة)السلعة(الخدمة معین او الى افادة معینة للمجتمع تتمثل فى

 الخدمة اما المستفید من الخدمة فھو متلقى المعلومة او
 فھو مجال واسع جدا للنشر)االنترنت(والسوق ھو من اكبر االسواق 

 نقطة التمويل او المیزانیة فلھا مصادر اخرى وھى المستفیدة من تقديم السلعة اما
 الحكومات وبعض المؤسسات الخیرية وراء تمويل المشاريع الخدمیة للمجتمع فتقف

 :االستاذ بسام رد 
الخدمات عبر شبكات  فھي عملیات البیع والشراء للسلع أو. راجع مرة أخرى تعريف التجارة االلكترونیة

ح التجارة ربحیة لكي شرطا أن تصب أي أن لیس. وكما ترى، فال ذكر للربح في ھذا التعريف. كمبیوترية
 .تصبح تجارة الكترونیة ربحیة

 
 .بیع وشراء فھي تجارة، بغض النظر عن وجود أرباح أم ال فأي عملیة تشمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نقاشات األستاذ بسام مع الطلبة
 
 

  دوري أسألكم أسئلة
 

 ___________________________اقتباس _________________________ 
 وأغلب معامالت التجارة. وھو البیع والشراء ما بین الشركات :Business-to-Business الشركة للشركة

وتعامالت  ما بین المنظماتااللكترونیة تنصب في ھذه الخانة وفي مجملھا ھي أنظمة المعلومات 
 .األسواق االلكترونیة ما بین الشركات

. وھو بیع المنتجات والخدمات من الشركات للمستھلك :Business-to-Consumer الشركة للمستھلك -
 شركة أمازن وبیعھا الكتب للمتسھلك تعتبر من ضمن ھذه. من خالل بیع التجزئة للمستھلك وتعامالتھا

 .الخانة
يبیع لمستھلك آخر  في ھذا الخانة، فإن المستھلك :Consumer-to-Consumer ك للمستھلكالمستھل -

في موقعه على االنترنت من أجل  واألمثلة تشمل عندما يقوم مستھلك ما بوضع اعالنات. بصورة مباشرة
 .Ebay المزادات على االنترنت من مثل وأيضا ھناك مجال. بیع األغراض الشخصیة أو الخبرات

ھذه الخانة تضم األفراد الذين يبیعون منتجات أو خدمات  :Consumer-to-Business مستھلك للشركةال -
 .للشركات

الدينیة  الكثیر من الشركات غیر الربحیة مثل المؤسسات :Nonbusiness EC الكترونیة غیر ربحیة تجارة -
ادارة المؤسسة أو  ض تكالیفواالجتماعیة تستعمل أنواع مختلفة من التجارة االلكترونیة من أجل خف

 لتحسین ادارة المؤسسة وخدمة الزبائن
___________________________________________________________________ 

 
  أمثلة حیة على كل تصنیف، غیر األمثلة الموجودة أعاله أعطوني

 
  تختلف عن أمثلة الطالب الذي كتب الرد قبله ويجب أن تكون أمثلة كل طالب

 
 
 
 
 

 :الشركة للشركة
 يمكن تكون ھذي صح

 ....تلیكوم تراينت واوجیه تل ودل اج شركاتاندم
http://www.tri.net.sa/arabic/index.asp 

 
 :الشركة للمستھلك

 :والتصدير مجموعة الشامر لالستیراد
://www.alshamergroup.com/ 

 
 

 :المستھلك للمستھلك
 .الشخصیة مواقع الرسامین الذين يقومون ببیع لوحاتھم

 
 

 :المستھلك للشركة
 ..رباقي بدو

 
 
 

 :ربحیة الغیر
 :الطرفین دار

[URL=http://www.tarafen.com/page1.htm]http://www.tarafen.com/page1.htm[/URL] 
 

http://www.tri.net.sa/arabic/index.asp
http://www.alshamergroup.com/
http://www.tarafen.com/page1.htm


 

 -:الشركة للمستھلك 
 امازون للكتب

 لسورية ھدية

 
-------------- 

البعض يقدرون يبیعون معلومات عن طريق بعضھم  شركة أمازون وشركة النیل والفرات:الشركة للشركة-1
 .الزبائن لمقارنة نوع الكتب التي يفضلھا

 
 .للزبائن مثال مكتبة النیل والفرات تبیع الكتب:الشركة للمستھلك-2
 
 .انا واشتريھا منه مثال شخص يعرض سلعة في منتدى الموسوعة واروح:المستھلك للمستھلك-3
 
 .عالمیة مبرمج يقوم ببیع برنامجه لشركة برامج:المستھلك للشركة-4
 
منتجاتھا عن طريق موقعھا لكي يشتري  مثال جمعیة الھالل األحمر تقدم:تجارة الكترونیة غیر ربحیة-5

 .الفقراء الناس وتستفید من المال إلعانة

---------------------- 
 

 الشركة للشركة
 البنوك عامة

 والمؤسسات المالیة
 اإلستشارات الفنیة واإلدارية مكاتب

 
 الشركة للمستھلك

 ويتسوق الك
  سوق نسیج

 
 :المستھلك للمستھلك 

 كمبیوتر يود بیعه يضع إعالن في موقع ما وتتم العملیة عملیات البیع الشخصیة مثال شخص لديه
مالحظة البائع اليمكن أن يسمى مستھلك ممكن نغیرھا وتصبح األفراد  عندي( المستھلك للشركة 

  )العالم عند رغبته ببیع إحدى اختراعاته( للشركة
 
 :ربحیة  ارة إلكترونیة غیرتج

 موقع لخدمات مابعد البیع
 معلومات المواقع المجانیة عموما لما تقدمه من

 مثال موسوعتنا الغالیة
 

-------------------- 

المعلومات مابینھم ممممممممممم شركة أرامكو  تبادل :Business-to-Business الشركة للشركة -1
 بشكل دائم مع مواقع البورصة وشركات النفط االخرى معلوماتممكن تنفع مثال؟ النھا تتبدال ال

 
 وھو موقع مشابه www.simonsays.com مثل موقع :Business-to-Consumer الشركة للمستھلك - - 2

  ألمازون لبیع الكتب
 

 العروض الموجودة بموقع مكتوب مثل :Consumer-to-Consumer المستھلك للمستھلك - -3
 

 موقع محامي مثال يقدم استشارات قانونیة للشركات :Consumer-to-Business لشركةالمستھلك ل - -4
 
  سبق ووضعت مثال باالعلى :Nonbusiness EC ربحیة تجارة الكترونیة غیر -5

http://www.simonsays.com


 
-------------------- 

تبادل السلع مثال مواقع تعمل الشركه في  من شركه الخرى :Business-to-Business الشركة للشركة
 لشركه اخرى االستیراد والتصدير وتقوم بتصدير المنتج

 زوار الموقع،، للمستھلكین مثال من موقع لبیع االجھزه :Business-to-Consumer الشركة للمستھلك -
  :Consumer-to-Consumer ستھلك للمستھلكالم -

 مثال شخص طلب مني برنامج،، مصممي الصفحات عندما يبیعون تصمیماتھم لمستھلكین ىخرين مثال
  في منتدى وكلنا مستھلكین

  :Consumer-to-Business لمستھلك للشركةا -
 ويصمم البرنامج مثال شركه تريد برنامج وشخص يزور الموقع

التعلیمیه والكتب المجانیه من ضمنھا  ھل تعتبر المواقع :Nonbusiness EC تجارة الكترونیة غیر ربحیة -
 ؟؟غیر متاكده

 
 

  Business-to-Business: النوع االول
 مة االمان للشركاتبیع انظ مثال شركات

 
 Business-to-Consumer: النوع الثاني
  نھار نت تبیع المسجات للمستھلك او شركات بیع المجالت العلمیة مثال شركة

 
 Consumer-to-Consumer: النوع الثالث

  مثال بازار مكتوب
 Consumer-to-Business :النوع الرابع

  حلول امنیة او تصمیم صفحات لشركات
  Nonbusiness EC امسالنوع الخ

 الخیرية عمالؤسسة النور لالمكما ذكرنا سابقا شركات االعمال الخیرية 
 

----------------------- 

 Business-to-Business الشركة للشركة
  IBM تبیع اجھزه كمبیوتر تشتري من شركه مثل شركه

 
 :Business-to-Consumer الشركة للمستھلك

  للمستھلكشركات تبیع الكتب او ورود
 

 :Consumer-to-Consumer للمستھلك المستھلك
 لالفراد يصمم مواقع مثل شخص يبیع خبراته على االنترنت لالشخاص او

 مثل
http://www.tejarati.com/tejarati.html 

 
 :Consumer-to-Business للشركة المستھلك

 لشركات شخص يبیع للشركات ممكن يكون مبرمج يبیع برامجه
 

 Nonbusiness EC كترونیة غیر ربحیةتجارة ال
 موقعھا الدينیه التي تنفق التبرعات لدعم مثل بعض المواقع

http://www.islamway.com/bindex.php?section=donate 

 

 

 

 

http://www.tejarati.com/tejarati.html
http://www.islamway.com/bindex.php?section=donate


 

  سنسأل سؤال صغیر.... قبل أن يداھمنا الوقت
 

  .االلكترونیة الحاصلة ما بین شركة وال مارت وشركة وارنر المبرت طبعا قرأتم التجارة
وأردت أن تستورد . وشركة وال مارت تقوم بالبیع بالتجزئة. شركة وال مارت افترض بأنك
شركة الجديدة بشركة ولنسمي تلك ال. المھمة من بعض الشركات المصدرة بعض السلع

  البستكي للدجاج
 

شركة قديمة، وال تتعامل بالتجارة االلكترونیة، وأنت مجمل عملیاتك  شركة البستكي للدجاج
 .االلكترونیة بالتجارة

 
نحو تنمیة عالقاتك  ن كنت في محل وال مارت كرئیس تنفیذي، ماذا ستفعل؟ ھل ستتجهفإ

البستكي الشركة  مع شركة البستكي للدجاج؟ أم ستبحث عن شركة أخرى؟ فرضا أنه
 ماذا ستفعل؟؟! الوحیدة المصدرة للدجاج

 
 

 للدجاج ساتجه نحو تنمیة العالقات مع شركة البستكي
 رونیه ومزاياھاونعرفھم بالتجاره االلكت

 احاول البحث عن جھة اخرى
اعمل اتصاالتي معھا و بعدين ممكن انسقھا على انھا تجارة ماموسة والبد من وجود  و لو انھا الوحیدة رح

 ملموس في التعامل باي شركة كانت شي

 ..ألن الوقت محسوب علي انا شركة كبیرة اكید ما رح اقوم بتنمیة عالقاتي معھا
 ..االلكترونیة أتعامل معھا بالقدر الذي ال يؤثر على تجارتي

فلربما تغیر رايھا بعد اطلعھا على الفوائد التى  بالتاكید ساحاول ان انسق التعامل مع شركة البستكى
وبما اننا فى منطقة واحدة فال اعتقد انه سوف تكون ھناك اى  ھا من التجارة االلكترونیةسوف تجنی

 طريق التجارة العادية مشكلة فى التعامل معھا عن
 
 

كمدير تنفبذى للشركة ارى ان وظیفتى تتلخص  ال ارى ضرورة فى تقوية العالقة بین الشركتین والكن
 التحلیل المبدئى لیغذى خطط االنتاج لوارنر المبرانت فى جمع بیانات عن شركة البستكى وتقديم

 
سیتم تجربته  .. الذي جربته وال مارت مع وارنر المبرت.. حیث مشروع التعاون في التنبوء و سد النقص 

شركة وال مارت ھي التي ستقوم  فان.. اما عن عدم استخدام شركة الداجاج للتجارة االلكترونیة .. ھنا 
 ..بعملیاتھا الموحده  .. بھذا العمل التقني

 
 ..معامالتي معھم فسوف اتخلى عن.. عندما اجد البديل لشركة البستكي

 التعامل معھا أما عندما تقوم شركة البستكي بتطوير نفسھا فانه سوف أقوي

 
أجد صعوبة  ھي الشركة الوحیدة المصدرة للدجاج بالتالي فإنني لن d:بما أن شركة البستكي للدجاج 

المصدرة الوحیدة للدجاج  ؤ بمدى حاجة الزبائن لھذه الشركة التي يملكھا البستكي خصوصا انھافي التنب
 .بالتالي االقبال علیھا كبیر

النقود من ھذه ) شركة والت مارت(وبھذا أسھل عملیة البیع علیھم وأكسب أنا لھذا سوف اتعاون معھم
 % .90المضمونة بنسبة  العملیة

االلكترونیة فدخولھم التجارة االلكترونیة بتعاون مع  نھم ال يتعاملون بالتجارةولیست ھنالك مشكلة في كو
نوع من المجازفة ألن اسم شركة البستكي للدجاج معروف عالمیا بما  شركة والت مارت ال يوجد به اي



الوحیدة للدجاج فلذلك لن توجد أي نوع من الخسارة لھم بل سوف يتم تسھیل  انھا الشركة المصدرة
 .التي يكون فیھا للشركات یة البیععمل

 بالنسبة لي سوف أتعامل مع شركة البستكي حتى لو كانت كما تفضلت
  البستكي ھي المورد الوحید للدجاج و سأحاول أن أساعد ألن شركة

  التجارة اإللكترونیة مما سیقوي العالقة بیني شركتكم للدخول في مجال
  ون ھناك الكثیر لیفعلوا فالسوقمعھا سیك وبین الشركة حیث إن لم أتعامل

  الفرصة طبعا قد تقول لي ال ال أريد ملئ باألذكیاء الذين سیقتنصون ھذه
 اإللكترونیة الدخول في مجال التجارة

 
 

  الفاضل عندئذ سأشرح لك التجارة اإللكترونیة كما شرحھا لي أستاذي
 الموضوع بسام البستكي و أقدم لشركتكم الموقرة كل الدعم الفني إلتمام

 و جزيل شكري على مجھودك الذي ال يقدر بثمن
 

 
 تعلیق األستاذ بسام على اإلجابات

 
 

 السالم علیكم
 

 :السؤال التالي  فقد سألت....لسؤاللبالنسبة 
 

 :سؤالكان ال
  .بین شركة وال مارت وشركة وارنر المبرت طبعا قرأتم التجارة االلكترونیة الحاصلة ما

وأرادت أن تستورد بعض السلع . مارت تقوم بالبیع بالتجزئة وشركة وال. افترض بأنك شركة وال مارت
  ولنسمي تلك الشركة الجديدة بشركة البستكي للدجاج. المصدرة المھمة من بعض الشركات
 شركة قديمة، وال تتعامل بالتجارة االلكترونیة، وأنت مجمل عملیاتك بالتجارة شركة البستكي للدجاج

 .االلكترونیة
تنمیة عالقاتك مع شركة  فإن كنت في محل وال مارت كرئیس تنفیذي، ماذا ستفعل؟ ھل ستتجه نحو

! حیدة المصدرة للدجاجالشركة الو البستكي للدجاج؟ أم ستبحث عن شركة أخرى؟ فرضا أنه البستكي
 ماذا ستفعل؟؟

 
 :الجواب

 
 فمن ال يحب. ففي أثناء التطبیق، قلت لكم بأن وال مارت أكبر شركة في العالم. شيء مھم لعلكم فاتكم

أخرى، ولیس  أن يزود أكبر شركة في العالم؟ فقد حدثت مثل ھذه األشیاء في الواقع، ولكن مع شركات
  مع شركة البستكي للدجاج

 
إما ان تحدثوا وتطوروا أسالیبكم : الصغیرة فما كانت ردة فعل وال مارت؟ بكل بساطة، قالت لتلك الشركات

 أن تستورد من البعید وال -ومازالت–كانت تفضل فوال مارت ! بساطة بكل!!!! التجارية أو لن نتعامل معكم
  بطريقة غیر الكترونیة أن تضطر أن تتعامل

 
  قتصاديقول لك وبمنتھى الوضوح سیطرة التجارة االلكترونیة على عالم اال ھذا
 

  نراكم في الدرس الثالث
 
 

 **تھى الیوم  الثانى  ان** 

 

 



 االلكترونیة فوائد وقیود التجارة
 
 
 

 :التجارة االلكترونیة فوائد: أوال
 
 

الفوائد التي قد نجنیھا إذا استغلنا التجارة االكترونیة بالصورة  القلیل من االبداع االنساني الذي يتجاوز
  .الصحیحة

 
 

 :والمؤسسات فوائد التجارة االلكترونیة للشركات (1
 
 
فمع القلیل من التكالیف فإن بوسع . دولي وعالمي التجارة االلكترونیة توسع نطاق السوق إلى نطاق -

مثال، في . أفضل وشركاء أكثر مالئمة وبصورة سريعة وسھلة أي شركة ايجاد مستھلكین أكثر ومزودين
من الكلفة األصلیة وذلك بعد االعالن عن % 20عن توفیر مالي قدره   أعلنت شركة بوينغ1997عام 

. وقد كان االعالن على موقع الشركة على االنترنت. صنع نظام جزئي للشركة الحاجة لمصنع من أجل
 شركة مجرية لھذا الطلب وقد كان عرض الشركة المجرية أرخص وأفضل وأسرع من بقیة فاستجابت

 .الشركات
 
 
مثال، . واسترجاع المعلومات الورقیة لكترونیة تخفض تكالیف انشاء ومعالجة وتوزيع وحفظالتجارية اال -

  %.85تستطیع قطع التكالیف االدارية للشراء بنسبة  فايجاد دائرة مشتريات الكترونیة فإن الشركات
 
 
تطیع أن مثال، في الحالة الطبیعیة فإن ألعاب الكلب تس. تجارات متخصصة جدا القدرة على إنشاء -

 ولكن اآلن تجد مواقع على النت متخصصة فقط في ألعاب الكلب. أي محل يختص بالحیوانات تشتريھا من
 !www.dogtoys.comانظر

 
 
المخزونات عن طريق استعمال عملیة السحب في نظام ادارة  التجارة االلكترونیة تسمح بخفض -

صول على طلب تجاري من قبل المستھلك السحب فإن العملیة تبدأ بالح ففي نظام. سلسلة التزويد
 Just-in-Time بطلبه من خالل التصنیع الوقتي المناسب وتزويد المستھلك

 
 
بتصنیع المنتج أو الخدمة وفقا لمتطلبات المشتري وھذا يعطي الشركة أفضلیة  عملیة السحب تسمح -

األمر  سیتم دراسة ھذا. آللیةوأكبر مثال على ذلك شركة ديل لتصنیع الحواسب ا. منافسیھا تجارية على
 .الحقا

 
 
 .األموال والحصول على المنتجات والخدمات التجارة االلكترونیة تخفض الفترة الزمنیة ما بین دفع -
 
 
ومن خالل ھذا التغییر فإن انتاجیة الباعة . اعادة ھندسة العملیات التجارية التجارة االلكترونیة تسبب -

 %.100لى أكثر من واالداريین تقفز إ والموظفین
 
 
 فاالنترنت أرخص بكثیر من من -االتصاالت السلكیة والالسلكیة  التجارة االلكترونیة تخفض تكالیف -

 .Value Added Networks شبكات القیمة المضافة
 
 
خدمة الزبائن وايجاد شركاء تجاريین جدد وتسھیل  وفوائد أخرى تشمل تحسین صورة الشركة وتحسین -

الرسال المنتجات والخدمات ورفع اإلنتاجیة والتخلص من األوراق وخفض  قلیل الفترة الزمنیةالعملیات وت
 .وأخیرا زيادة المرونة في التعامل تكالیف المواصالت

 

http://www.dogtoys.com


 
 :التجارة االلكترونیة للمستھلكین فوائد (2

 
 
 في الیوم وفي أي  ساعة24الخیار للمستھلك بأن يتسوق أو ينھي معامالته  التجارة االلكترونیة تعطي -

 .ومن أي مكان من على سطح األرض يوم من السنة
 
 
 
من الخیارات للمستھلك بسبب قابلیة الوصول إلى منتجات وشركات لم  التجارة االلكترونیة تقدم الكثیر -

 .من السمتھلك تكن متوفرة بالقرب
 
 
 
اكن للتسوق ألن البائع يستطیع أن من أرخص األم في الكثیر من األحیان فإن التجارة االلكترونیة تكون -

ولذلك في آخر . االنترنت ومقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسھولة يتسوق في الكثیر من المواقع على
في حین أن األمر اصعب اذا استلزم األمر زيارة كل موقع . على أفضل عرض األمر سیقدر أن يحصل

 .خرىفقط من أجل مقارنة بضائع كل شركة بأ جغرافي مختلف
 
 
 
مع المنتجات الرقمیة من مثل الكتاب االلكتروني، فإن التجارة االلكترونیة  وفي بعض الحاالت وخصوصا -

 .المشتري من ارسال البضاعة بسرعة وبسھولة إلى البائع تمكن
 
الحصول على المعلومات الالزمة خالل ثوان أو دقائق عن طريق التجارة  في استطاعة الزبائن -

المقابل، قد يستغرق األمر أيام وأسابیع من أجل الحصول على رد إن قمت بطلب  وفي. االلكترونیة
 .من موقع ملموس المعلومات

 
 
 
 .االفتراضیة التجارة االلكترونیة تسمح لالشتراك في المزادات -
 
 
 
تمعات واآلراء بخصوص المنتجات والخدمات عبر مج التجارة االلكترونیة تسمح للزبائن بتبادل الخبرات -

 ).مثال المنتديات(الكترونیة على االنترنت 
 
 
 
 .األسعار التجارة االلكترونیة تشجع المنافسة مما يعني خفض -
 
 
 

 :للمجتمع فوائد التجارة االلكترونیة (3
 
 
 
منزله وتقلل الوقت المتاح للتسوق مما يعني ازدحام  التجارة االلكترونیة تسمح للفرد بأن يعمل في -

 .يقود إلى خفض نسبة تلوث الھواء ي الشوارع وھو الذيمروري أقل ف
 
 
 
البضائع أن تباع بأسعار زھیدة، وبذلك يستطیع األفراد الذين دخلھم  التجارة االلكترونیة تسمح لبعض من -

 .ككل بالرفیع، يستطیعون شراء ھذه البضائع مما يعني رفع في مستوى المعیشة للمجتمع المادي لیس
 
 
 



العالم الثالث أن يمتلكوا منتجات وبضائع غیر  لكترونیة تسمح للناس الذين يعیشون في الدولالتجارة اال -
 .أيضا الحصول على شھادات جامعیة عبر االنترنت ويستطیعون. متوفرة في بلدانھم األصلیة

 
 
 
ة بسعر تیسر توزيع الخدمات العامة من مثل الصحة والتعلیم والخدمات االجتماعی التجارة االكترونیة -

  .وبكفاءة أعلى منخفض
 
 
 
 
 
 

 :التجارة االلكترونیة تحديات: ثانیا
 
 

 :التقنیة للتجارة االلكترونیة التحديات(1
 
 
 
 واآلمان والمعايیر والبروتوكوالت ھناك نقص في االعتمادية -
 
 
 
 .كافي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة bandwidth لیس ھناك حیز حجمي -
 
 
 
 .تتغیر باستمرار وبسرعة البرمجیات مازالتأدوات تطوير  -
 
 
 
االلكترونیة مع بعض التطبیقات وقواعد البیانات  تصعب عملیة وصل االنترنت وبرمجیات التجارة -

 .المستخدمة حالیا
 
 
 
 .الشبكات قد يحتاج المزودين إلى مزودات خاصة للويب ولبنى تحتیة أخرى باالضافة إلى مزودات -
 
 
 
وتقنیا مع بعض المكونات الصلبة أو مع بعض أنظمة  التجارة االلكترونیة ال تتناسب برمجیابعض برمجیات  -

 .التشغیل
 
 

 :االلكترونیة التحديات غیر التقنیة للتجارة(2
 
 
 
االكترونیة بواسطة الشركة بنفسھا قد يكون عالیا جدا واألخطاء  كلفة تطوير التجارة: الكلفة والتسويغ -

ھناك عدة فرص لمنح شركات تقنیة بالقیام . قد تسبب تعطیل التجارة االلكترونیة برةالناتجة عن قلة الخ
 ولتسويغ ھذا النظام فإن على. المھام ولكن لیس من السھل معرفة أي شركة ھي المناسبة بھذه

 .المدير أن يتعامل مع فوائد غیر حسیة وھي صعبة الحساب
 
 
 
 ي عالم الشركة للمستھلك خصوصا في میدان األمنھذه األمور مھمة جدا ف: والخصوصیة األمن -



المشاركة في  والكثیر من الناس تحجم عن%. 100واألمان والتي يظن الكثیر من الناس بأنھا منیعة 
 .خصوصیاتھم التجارة االلكترونیة بدواعي الخوف من الكشف عن

 
 
 
لمجھولین الذي ال يرونھم وال يثقون بالباعة ا بعض من الزبائن ال تثق: انعدام الثقة ومقاومة المستخدم -

 .االلكتروني بالمعامالت غیر الورقیة وال بالنقد
 
 

 :أخرى عوامل(3
 
 
 
  .المنتجات قبل شرائھا فبعض الزبائن يودون لمس. انعدام لمس المنتجات -
 
 
 
ي تتعلق بعد في التجارة االلكترونیة خصوصا باألمور الت الكثیر من األمور القانونیة لم يتم حسمھا -

 .بالقرصنة
 
 
 
الناس تود أن ترى  الكثیر من. التجارة االلكترونیة مازالت في طورھا األول والذي يتمیز بالتغییر السريع -

 .شیئا ثابتا قبل االستثمار فیه
 
 
 
 .مربحا من الباعة والمشترين في الكثیر من التطبیقات لجعل ھذا األمر ال يوجد عدد كاف -
 
 
 
 .بعضھا البعض رونیة قد تسبب انھیار في عالقات الناس معالتجارة االلكت -
 
 
 
الناس وسرعة االتصال مازات بطیئة في الكثیر من  الدخول على االنترنت مازال باھظ الثمن للكثیر من -
 .العالم دول
 
 
 

===================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صالحھا ونیة فيكیف استخدمت شركة انتل التجارة االلكتر
 
 
 

للشرائح والمعالجات وتبیع منتجاتھا إلى كبرى  شركة انتل ھي من كبريات الشركات المنتجة والمصدرة
تحصل في صناعة الحواسب اآللیة حیث بعض الشركات المصنعة  غالبیة المبیعات. شركات تصنیع التقنیة

الشركات المصنعة للحواسب اآللیة وبعض . تستخدم فقط معالجات انتل Dell للحواسب اآللیة من مثل
فتصمم . والمنافسة شديدة جدا في عالم الشرائح. ومعالجات منافسیھا أيضا تستخدم معالجات انتل

 ، فإن ھذه1998وإلى عام . شخصیة وترسلھا إلى الزبائن من أجل اتمام صفقات تجارية انتل كاتلوجات
األوقات تصبح  لتوزيع بطیئة ومكلفة وفي كثیر منالعملیة كانت تتم من خالل الورق، مما يجعل عملیة ا

 .والحديثة ھذه الكاتلوجات قديمة وال تحوي على المعلومات الجديدة
 
 
 

. 1996 و1995االنترنت بشكل صغیر في  بعض الشركات الكبرى من مثل سیسكو وديل بدأت باستخدام
وعندما افتتحت . ه التجارة االلكترونیةتھرول انتل في اتجا وفي المقابل، لم. وتوسوعوا ولكن بعجلة بطیئة

االلكتروني للبیع على االنترنت، أرسلت تقارير تذكر فیھا بأن حجم مبیعاتھا   موقعھا1998انتل في صیف 
سیسكو  ونرى بأن. التجارة االلكترونیة زادت من صفر إلى بلیون دوالر خالل شھر واحد فقط من خالل
 لماذا؟؟!!!  أشھر لكي تصل لھذا المقدار6احتاجت 

 
 
 

نظام   كما أن انتل بنت1996 أو 1995 كانت أكثر تقدما وتحضرا من عامي 1998االلكترونیة في  التجارة
ولذلك فإن ادارة الشركة  استثمرت انتل التجارة االلكترونیة كطريقة جديدة من أجل االتجار. أكثر شمولیة

لكي يشعر الزبون بجدية الشركة حول  الشركةقررت بأن تجعل التجارة االلكترونیة حدث مھم في تاريخ 
  .التجارة االلكترونیة

 
 
 

ھذا  ويركز E-Business Program عبارة عن شبكة خارجیة تسمى ببرنامج التجارة االلكترونیة الموقع ھو
األم والذاكرات  البرنامج على توفیر الدعم الفني للعديد من المنتجات من مثل المعالجات واللوحات

متوسطة وصغیرة الحجم   استطاعت أنتل أن تصل إلى المئات من الشركات1998وفي عام . الوماضة
فالدخول إلى ھذا الموقع مسموح  .وھذه الشركات قامت بارسال طلبیاتھا عبر المتصفحات. حول العالم

  .فقط للشركاء التجاريین المخول لھم بالدخول
 
 
 

أيضا يوفر خدمة تتبع الطلبیات ومكتبة  فالموقع. لزبائنھاارسال الطلبیات ھو جزء فقط من ما توفره انتل 
بالمنتج وكل ھذه األعمال تقلل من الضغط على  الكترونیة تحوي على الكثیر من الوثائق الخاصة

  .ھذه المعلومات بصورة يدوية مسبقا مسؤولي خدمة الزبائن الذين كانوا يرسلون
 
 
 

اتجھت لتعمیم البرنامج على الشركات الصغیرة ومتوسطة فإن الشركة  وفي ھذا التطور الجديد النتل،
 مجمل اتصاالتھا بأنتل عن طريق التلفون والفاكس في حین أن اتصاالت شركة انتل مع الحجم التي كانت

 أو electronic data interchange الشركات الكبیرة كانت تجري عبر شبكات التبادل االلكتروني للبیانات
EDI.  

 
 
 

 ئج ھذا التحول؟فما ھي نتا
 

 فاكس في كل ثالثة أشھر إلى تايوان لوحدھا 45,000انتل يقولون بأن الشركة وفرت  مسؤولي شركة
 والزبائن يستعلمون موقع انتل بشكل دائم. 1999في عام  وذلك

 
 
 



 أسئلة ونقاش عام على الدرس 

 

 _________________________________________اقتباس _________________________ 
بخفض المخزونات عن طريق استعمال عملیة السحب في نظام ادارة سلسلة  التجارة االلكترونیة تسمح

السحب فإن العملیة تبدأ بالحصول على طلب تجاري من قبل المستھلك وتزويد  ففي نظام. التزويد
  Just-in-Time بطلبه من خالل التصنیع الوقتي المناسب المستھلك

_________________________________________________________________________ 
 النقطة من يوضح ھذه

 نحن ال نحتاج إلى تخزين المنتجات حتى يتم طلبھا من المستھلك
 المستھلك نقوم بتوفیر الطلبیة له في نفس الوقت دون أن نضطر مسبقا توفیرھا في فبعد أن يصلنا طلب

 !المخزونات ب للشركة تقوم ساعتھا بتوفیر الطلبیة وبھذا نخفض منفحینما يأتي الطل ، المخازن
 

وطبعا . فإن بائع الكمبیوتر كان يحتاج أن يضع الكثیر من الكمبیوترات في المستودع في التجارة التقلیدية،
 .تأجیر وادارة المستودع تتطلب الكثیر من األموال فإن
 

فیخاف أن يأتیه زبون !  متى يحتاج الزبون إلى كمبیوترله؟ ألنه ال يعرف فلم كان التاجر يضع مستودعا
 !وال يكون لديه كمبیوتر بطلب كمبیوتر،

 
كمبیوتر معین، وعبر شبكات الشركة، يتم ارسال الطلب  أم في التجارة االلكترونیة، فإن الزبون يسأل عن

ومنتجاتھم في الوقت يعتمدون على التصنیع الوقتي، أي يرسلون سلعھم  إلى صانعي الكمبیوتر، والذين
  العملیة المناسب الجراء

 
  لن يدفع أمواال طائلة للتخزين وبذلك، فإن التاجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نقاشات األستاذ بسام مع الطلبة
 

  أنا سأبدأ أسئلة الیوم
 

 __________________________________اقتباس __________ _______________
مثال، . وتوزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقیة التجارية االلكترونیة تخفض تكالیف انشاء ومعالجة

 %.85الشركات تستطیع قطع التكالیف االدارية للشراء بنسبة  فايجاد دائرة مشتريات الكترونیة فإن
___________________________________________________________________ 

 المعلومات الرقمیة أفضل من المعلومات الورقیة؟ لماذا
 

المعلومات التي يتم حفظھا في سي دي مثال أو في األقراص  أقصد بالمعلومات الرقمیة
 ھي المعلومات الموجودة على األوارق العادية والمعلومات الورقیة. الصلبة

 
 

للشركات سواء بسبب اسلوب حفظ المعلومات  ت الرقمیة اوفر من ناحیة الكلفة بالنسبةالمعلوما
فالمعلومات الرقمیة ..معلومة معینة قد تحتاجھا الشركة وتبادلھا مع الشركات او حتى في البحث عن

عة وال نحتاج لفاكسات وال اوراق كل االمر يتم بطريقة الكترونیة بسیطة وسري فال...اوفر واسرع للشركات
 ....مشكلة تخزين معلومات تصبح ھناك

 بالتأكید المعلومات الرقمیة أفضل ألنھا
 باإلنتقال والحفظ كما أن قابلیتھا للتلف أقل أسرع

 حجم تخزيني أقل

  المعلومات الورقیه قد تتعرض للتلف
 يمكن تخزينھا في اكثر من مكان للحفاظ علیھا اما الرقمیه

 
 . المطلوبةسھولة البحث عن المعلومة-1
 .ضخم لتخزينھا سھولة التخزين فنحن ال نحتاج إلى مكان-2
 .سھولة االسترجاع-3
فیضانات وبراكین وانفجارات مثلما حدث في األبراج فمن كان  ال تتأثر بالظروف الطبیعیة في حالة حدوث-4

 .لم تتاثر لديه نسخة رقمیه مخزنه فھي
 .آخر یه إلى مكانسھولة نقل المعلومة من المكان الموجودة ف-5
 .سھولة التعديل على المعلومة-6
المعلومات مثل المعلومات االحصائیة وبالتالي استخراج نتائج تكون  نستطیع برمجة برامج تقوم بمقارنة-7

 .تخطیطیة او غیرھا من النتائج على شكل بیانات
 

 نسخ دون الخوف سھلةالنقل وحجم المعلومات أكثر وباآلمكان اصدار عدة
 ضیاعھاعلى 
 ...واحد بدل مكتبة كاملةcd تخیل

 

 

 

 

 



 الرقمیة؟ ھل ھناك خطورة في استعمال المعلومات
 

 أي سلبیات؟

 
  ھناك نقص في االعتمادية واآلمان والمعايیر والبروتوكوالت

 
  .كافي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة bandwidth حجمي لیس ھناك حیز -
  .غیر باستمرار وبسرعةالبرمجیات مازالت تت أدوات تطوير -
وبرمجیات التجارة االلكترونیة مع بعض التطبیقات وقواعد البیانات  تصعب عملیة وصل االنترنت -

  .المستخدمة حالیا
  .مزودات الشبكات قد يحتاج المزودين إلى مزودات خاصة للويب ولبنى تحتیة أخرى باالضافة إلى -
وتقنیا مع بعض المكونات الصلبة أو مع بعض أنظمة  ناسب برمجیابعض برمجیات التجارة االلكترونیة ال تت -

 .التشغیل
 

 تحتاج الى سريه والشركات،،من خالل االنتر نت ،،ممكن تسرق من الجھاز 
او ..الجھاز المحتوي على ھذه المعلومات خطورة استخدام المعلومات الرقمیة معروفة وھي تدمیر

 تخريبھا

  ھي آخر محطة للرجوع الیھا ترك اآلوراق فاألوراقاليعني أن ن...اعتمادنا علیھا
 علىالشبكات أومن موظفي الشركة ذاتھا وخطورة المعلومات أنھا يمكن أن تتعرض للسرقة

 

 :الرقمیة ة المتمثلة في المعلوماترالخطو
 
ات بینھما بأن عملیة سرق البیان امكانیة سرقة البیانات مثلھا مثل المعلومات الورقیة ولكن الفرق-1

سرقتھا وبالتالي سوف يسرق في تلك الثواني اآلالف  الرقمیة تتم في ثواني معدودة إذا استطاع الھاكرز
المعلومات الورقیة فھو يحتاج إلى سیارة ضخمة لنقل كل األوراق وھذا يأخذ  والماليین من البیانات بعكس

 !!وربما يضیف في مخزن األوراق!! الوقت الكثیر من
 
 البیانات الرقمیة بعكس البیانات الورقیة فسوف يتم اكتشاف ذلك  في حالة اختراق تلكسھولة تغییرھا-2

 .بسھولة
 
 .البیانات الرقمیة فقدان السیديات أو الھارديسك يؤدي أو تلفھا يؤدي إلى فقدان-3
 
 !امكانیة نقل الفیروسات عن طريقھا-4

 نقطة خامسة
 

 !العالم  اتخیل لو فجأة اختفت الكھرباء من
 !!ف ستعمل تلك االجھزة التي تخزن البیاناتكی
 

 !كانت لدينا نسخة ورقیة لالطالع علیھا ساعتھا سنتمنى لو
 !شركة يؤدي الى وقف العمل إذن غیاب الكھرباء في اي لحظة عن اي

 

 

 

 



 :سؤال آخر
 

 __________________________اقتباس _________________________ 
ومن خالل ھذا التغییر فإن . ب اعادة ھندسة العملیات التجاريةتسب التجارة االلكترونیة -

 %.100والموظفین واالداريین تقفز إلى أكثر من  انتاجیة الباعة
__________________________________________________________ 

 
  لكیفیة زيادة انتاجیة الموظف أو المدير من خالل التجارة االلكترونیة أعطوني مثاال

 
 

 رفع انتاجیة الموظفین االبتعاد عن الروتین في طريق تأدية الوظیفة يؤدي إلى
 )مھم سبب!(استطیع العمل من خالل المنزل في وسط الراحة:مثال

ارفع انتاجیته ألنه  عمولة مناسبة فبھذا الشكل) مثال( عملیة ادخال بیاناتاعطي كل موظف عن كل
 !علیه يعرف بالضبط بأنه على كل عمل يقدمه سوف ينال أجر

الموظف وھذا ھو ما تقوم به  تقديم دورات في تعلم طرق التجارة بشكل مستمر يؤدي إلى رفع انتاجیة
 !بالفعل المواقع التجارية

 
  تحتیة ونقل أغلب ذلك تجارية أظنه اعادة تصمیم بنیةھندسة العملیات ال

 على أساس حیز الكتروني
  وبالتالي ستزيد األنتاجیة والبیع يزيد عدد الباعة ويكثر الطلب

 %100وذا سیؤدي الى اإلرتفاع

 :شي أكید 
 المبیعات مثال المحور األساسي للشركة قسم

 جھده ا يوفرالموظف سیستغني عن الذھاب إلى عمیله في مكانه مم
  في اإلبداع أكثر

 البائع والمشتري لن تعتمد نجاح عملیة البیع غالبا على نفسیة
 أكثر ابداع<==استقرار أكثر  <==باختصار راحة وحرية أكثر 

 
 
 
 
 

 :سؤال
 __________________________اقتباس _________________________ 

ي منزله وتقلل الوقت المتاح للتسوق مما للفرد بأن يعمل ف التجارة االلكترونیة تسمح -
 .الشوارع وھو الذي يقود إلى خفض نسبة تلوث الھواء يعني ازدحام مروري أقل في

_______________________________________________________ 
 

 الفائدة؟ ما رأيك بھذه
 

 مثال لزيادة انتاجیتھم مممممممممممممممم
مطلوب منھم  راح تزيد النھم ماراح يبذلون مجھود كبیر النجاز عملھم كل ماھوانتاجیة الموظفین  اعتقد ان

غیر مرھق ومزعج بین  تنفیذه والبحث عنه سیكون من خالل جھاز موضوع امامھم وطبعا سیكون البحث
 ....المعلومات الرقمیة

كلة االشخاص الموجودين ھناك لعجزي عن ايجاد حل للمش لو احتجت لدعم احد Hp مثال شركة
وھذا افضل ..اللنكات الموجودة فیھا حلول لمشكلتي مع توضیح بسیط بطابعتي كل ماعله فعله ھو وضع

 الھاتفیه من الخدمة

المشاكل التقنیة  ألن التعامل مع. ولكن الحظي بأن ھذه الفائدة ھي للشركة، ولیس لِك. كالم سلیم
كثیرا اذا تعاملت عن طريق  شركة توفرولكن ال. عبر االيمیالت أو الشات صعب جدا، فالتلفون أسھل

  االنترنت



 
 

 اإللكترونیة فائدة رائعة ومجدية ومن ھنا تظھر لنا فائدة من فوائد التجارة
 حفاظ على البیئةستوفر أيضا على البحوث في سبیل ال

 
  في الحقیقة ھي فائدة ولكن الأظنھا لھا معنى كبیر

  التلوث فھناك مصادر كبیرة فضال على أن وان كنا سنبحث عن
 التسوق بالمدينة لھا أسبابھا

 

 بالفعل ھنالك فائدة كبیرة من العمل والتسوق من خالل المنزل
 !ولكنالتلوث الناتج من استعمال السیارات  منھا التقلیل من

بالتالي لو كان العمل والتسوق له نسبة -اعني السیارات-بكثرة  نحن ھنا في الوطن العربي نستعملھا
فبالتالي سوف يقلل من التلوث ولكن في الخارج ال يستعملون السیارات بنفس  كبیرة بین المستھلكین

 تطبیق ھذا الشيء فيالتي نستخدمھا لذلك ال يلعبون دورا في تخفیض التلوث اال اذا تم  الطريقة
  دولنا

 
 !!بأنھم أيضا يقللون التلوث ولكن ثم افترضنا

 يمكن أكثر استعمال السیارات والمركبات سوف يكون نفسه بل
 ءفبعض الناس مثل النسا

والصديقات لرؤية مشترياتھا التي اشترتھا من خالل االنترنت لیتم  سوف يقمن باالتصال بالجارات واألقارب
 )مزحة الفقرة االخیرة)لالتلوث الناتج عن النقل موجود موجود لم يق عرضھا علیھم بالتالي

 
  ولكن من السیئات

بالتالي المستفید الوحید (ف يضرھم كثیراالكمبیوتر لھذا سو ھو أن بعض الناس يزيد وزنھم عند استعمال
 .تبیع الحلويات المستشفیات والبقاالت التي

 

 :سؤال
 

 البیت؟ ھل تؤيدون العمل في البیت؟ ما رأيكم بالعمل في

 

وتقلل الوقت المتاح للتسوق مما يعني ازدحام  التجارة االلكترونیة تسمح للفرد بأن يعمل في منزله
  .خفض نسبة تلوث الھواء الذي يقود إلىمروري أقل في الشوارع وھو 

 
 

 ..التجارة االلكترونیة وتفضل التسوق عبر االنترنت ھذه الفائدة ھي التي جعلت الكثیر من الناس تفضل
علما اني ماقد .. حسیت ان التجارة االلكترونیة شيء رائع وغیر مكلف كثیرا بعد الواجب استاذ بسام

 ..فائدة عظیمة .. قبل ذلكالمواقع اللي كانت في الواجب دخلت

  بسبب قله السیارات,, ھذه الفائده مھمه وخصوصا خفض نسبه تلوث الھواء
 لطبقه االوزون وخطر االشعه الفوق بنفسجیه وكما نسمع عن االخطار الكثیره التي يسببھا تلوث الھواء

 البیت؟ ما رأيكم بالعمل في البیت؟ ھل تؤيدون العمل في
 

البیت وبأي طريقة دون االلتزام  ة فالبیت انسب بكثیر حیث العمل في أي ساعة فيإذا تكلمنا عن الراح
 .بمالبس رسمیة أو بشكل معین

  نفس الوقت وأن يأكل ويعمل في
 

 !ولكن
 لبیاتھنالك س

العمل يعطي روحا وأبعادا أجمل عند العمل مع مجموعة  الن مھما كانت الراحة التي توفرھا المنازل لكن



يضحكون يساعدون بعضھم البعض أي مجموعة عمل حقیقیة  في المكتب ، يسمع آرائھم يتكلمون
فالحیاة االفتراضیة التي نعیشھا في  بالفعل ال تستغربون النفسیة ولیست افتراضیة تؤثر في حالته

 !فیھا االنترنت تلعب دور كبیر في حیاة االنسان ويتاثر
 

 دون أن ويعمل على االنترنت السلبیات ھو زيادة الوزن وزيادة تسوس األسنان لمن يأكل ويأكل ويأكل
سريعة ومعظمھا حلويات خصوصا لسھار  يھتم للوقت خصوصا أن االكالت التي سوف يأكلھا ستكون

  اللیل
 

واء عائلیة يرى الناس ترتاح في البیت وھو يعمل وفي مناسبا في البیت خصوصا في اج الجو ربما ال يكون
العمل  يرفع ضغطه أكثر ، فالبیت راحة لالنسان والمفروض ان يخصص له وقتا وللعائلة فكیف ينقل ھذا

 !في البیت
 أين الراحة في ھذه؟!ھل سیحول بیته إلى شركة ؟

 
المنزل ، ألني  إال أنني احیانا احب العمل في كل تلك السلبیات التي بعضھا قد بالغُت فیھا ولكن بعد

دون أن يكون مثلما أريد أتوق للعمل في وسط راحة دون أي التزامات حیث اتوقف مثلما اريد واعمل
 للحضور والغیاب في العمل في أوقات محددة ھنالك تسجیل

 
 المنزل وھنالك ايجابیة للعمل في

 !اللیل فالناس الذي ال يحبون االستیقاظ مبكرا يستطیعون العمل في

 
 
 

 :سؤال
 

 عمل في البیت يقلل من انتاجیة العامل؟أال تعتقدين بأن ال
 ساعات 8وھذه المھمة تستغرق فقط .  ساعة النھاء مھمة ما12تحتاجین  مثال، في البیت قد

  في العمل

  ھذا راجع لضمیر الشخص
 

وقتھا الخذ راحة بل  بعض الناس تحب الراحة في العمل فتجدھا تعمل كثیرا لو افترضنا بأنھا لم تقطع
 عمل مستمر في المنزل بالتالي انتاجیتھا ستزيد

 
بالتالي  العمل والمكاتب فإن العمل ملزم على الجمیع دون أن يكون ھنالك فترات راحة كثیرة أما في

كاملة بعكس الشخص في  االنتاجة تعم الجمیع وبھذا نسبة االنتاجیة كبیرة فھي اآلن اصبحت لمجموعة
 !البیت فبعضھم سیعمل بضمیر والبعض االخر ال

 
 !واقعیا تذكرت أمرا

  الوقت حتى ولو كنت أعمل عدة أعمال في نفس! نتاجیة اكبرالعمل في المكتب له ا
تجربة حقیقیة مقارنة  عن!(والسبب ھو جو العمل يلعب دورا كبیرا في وجود مدير وموظفین في كل مكان

 )بین شخص يعمل في المكتب وشخص يعمل في المنزل
 

فوائد التجارة  يذكرون بأن منفعلى الرغم من أن الكثیر من المختصین . ھذا الذي كنت أود الوصول إلیه
العمل في البیت يقلل من انتاجیة  االلكترونیة القدرة على العمل من البیت، إال إنني شخصیا أرى بأن

السماح لموظیفھا بالعمل في البیت إال في ظروف  ولذلك فإن الكثیر من الشركات تنتنع عن. العامل
  خاصة

 
 debit card ھناك نوع جديد من البطاقات اسمھا بطاقة السحب أوو 

بطاقات السحب تسمح لك بشراء حاجیاتك والدفع يتم في نفس . البطاقات االئتمانیة وھي تختلف عن
 .البنك في نفس وقت اجراء عملیة الشراء، ولیسأي أنت تدفع . من خالل حسابك في البنك الوقت

  واستعمالھا مثل البطاقة االئتمانیة وباستعمال ھذه البطاقة، فإنه نظريا بوسع أي انسان امتالكھا
 
 



 
 
 

 :سؤال
 
البیت؟   أنت تعتقد أن التجارة االلكترونیة فتحت آفاقا جديدة للمرأة المسلمة بالعمل فياذا

 كیف؟
 

 تدير موقعھا بنفسھا تخیل ربة بیت في بیتھا وسیدة أعمال في نفس الوقت
 مع بعض المساعدات الخارجیة

 رأيي في العمل من المنزل ؟
 !لوجود ما يستدعي ظھوره  أعتقد أنه لم يظھر إال

 .اعمالھم دون انقطاع في المكتب و المنزل  ية ظھر لخدمة الموظفین و المدراء للتواصل معبدا
  الظاھره ثم بدأت تظھر ايجابیات أخرى لھذه

 
كثر من غیرھم ، على أساس أن البشر بیطیعتھم يحبون لشريحة معینة من الناس أ أعتقد أنھا مفیدة

  جماعات العمل وسط
 !مفید للمراة المسلمة المأمورة في البقاء في منزلھا  مثًال العمل من المنزل

 ؟ مفید لشخص معاق مثًال
  ت كثیرة من المجتمع ممكن تستفید من العمل المنزليفئا

 
 المنزل ممكن أشارك بخصوص العمل في البیت أو العمل في

 ساعي رب العمل سیلزم الموظف الذي يعمل بالبیت بكم انتاجي ولیس
 ا اللي ضمیره صاحي أينما ذھب سیبقى ضمیره صاحي والعكسعموم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :سؤال
 

 ______________________________اقتباس _________________________ 

األمور مھمة جدا في عالم الشركة للمستھلك خصوصا في میدان  ھذه: األمن والخصوصیة
والكثیر من الناس تحجم عن %. 100 من الناس بأنھا منیعة الكثیر األمن واألمان والتي يظن

 االلكترونیة بدواعي الخوف من الكشف عن خصوصیاتھم المشاركة في التجارة
_________________________________________________________________ 

 :موجود، أود الحصول على رد على ھذا السؤال لكل طالب
 

 كان نعم، فما ھو شعورك؟ إن كان ال، فلماذا؟ االنترنت؟ إنھل اشتريت شیئا عبر 
 

 االنترنت؟ ما ھو خوفك للشراء من
 

المواقع العربیة ذات  ھل تثق بالمواقع العربیة التي تبیع من خالل االنترنت؟ اذكر بعض من
 السمعة الحسنة في البیع والشراء من خالل االنترنت

 
 

  في الحقیقة لم أشتر شیئا
 ضرورة لھا ان كنت الأحتاجھا  ولكن الأرىلیس الخوف

 ماستر كارد فكیف ولكن مايمنع الكثیرين ھو عدم امتالك بطاقات فیزا أو
 يدفعون فیجدون مصاعب وه ذوي دخل محدود

 

 األنترنت بالنسبة لي لم أقم بالشراء من
 بصراحة كونه شئ جديد ولم أكن على علم بالممیزات

 
 حاولة لي للخوض في مجال التجارة اإللكترونیة مع اني كنت أحاول أنالدورة كانت أول م ھنا في ھذه

 أقوم باستخدامھا من خالل تصمیم موقع لي أخدم به العمالء

 

 ..النوع من المواقع ولعدم میلي لھذا.. لعدم معرفتي السابقة به.. انا لم اجرب الشراء ابدا من االنترنت
  .. من االنترنتاما االن فانا اطمح كثیرا لشراء كتب عديدة

  ..الني اجد ما اريده من الكتب بسھولة
 ..يتطلب وساحاول تعلم كیف يتم الشراء وماذا

 
 نت بصراحه انا لغیت من بالي فكره الشراء من االنتر

  الني اسمع دائما عن سرقه البطاقات
 ،،،،بطاقات ويستخدمھا في انشاء مواقع  وايضا احد االصدقاء سرق اربع

 ولھذا السبب تخاصمنا

 سرقة البطاقات؟
واذا ذھبتوا إلى مطعم ما ودفع الوالد  ھل لديِك بطاقة ائتمانیة؟ أو والدِك على األقل؟: طیب سؤال

بأن الجرسون قد يسرق رقم البطاقة؟ فكل ما تحتاجه ھو  بالِكألم يخطر في . التكالیف عن طريق بطاقته
  رقم البطاقة لكي تسرق

 
 تثقین بالشركات الكبیرة ذات السمعة الحسنة؟ فكیف تثقین بھذا الجرسون وال



 ل اشتريت شیئا عبر االنترنت؟ھ
  نعم

 إن كان نعم، فما ھو شعورك؟ إن كان ال، فلماذا؟
  !يا أستاذ  ال يوجد شعور غريب

 ...أستخدم نوع خاص من بطاقات الشراء عبر اإلنترنت  خصوصًا أنني كنت
 

 االنترنت؟ ما ھو خوفك للشراء من
 !بشرط التسوق من موقع معروف ..... ال يوجد أي مخاوف 

 
السمعة  ل االنترنت؟ اذكر بعض من المواقع العربیة ذاتبالمواقع العربیة التي تبیع من خال ھل تثق

 الحسنة في البیع والشراء من خالل االنترنت
قلة فقط ھي تلك الشركات العربیة ........ تتعال بطريقة الشند المقبوض  بصراحه أغلب الشركات العربیة

 .بطريقة إلكترونیة بحتة  التي تتعامل
حیث أن غالب ..... عن طريقة الشبكة  ة يمكن االيداع بھاالسبب ؟ عدم سھولة فتح حسابات بنكی

 .....تتطلب وجود حساب بنكي في أمريكا فقط  الشركات التي تعمل كوسیط بینك و بین زبائنك
  لذا قد يتغیر الحال قريبًا بإذن اهللا.... في الشرق األوسط  على العموم ظھرت بعض الشركات البدية

 
 ال لم اشتري شیئا عبر االنترنت

 .الحالي لم أكن املك الفیزا كارد ساعتھا بعكس الوقت:السبب
 

 .التي يجب استغاللھا ال أخاف من الشراء عبر االنترنت فأنا اراھا من األمور والتسھیالت
 

وسأحاول مستقبال الشراء بإذن اهللا منھا  ثق بالمواقع العربي التي تعرض شھادة أمان لديھا ،نعم ا
 .موقع خصوصا في مجال الكتب أو في حجز اسم ومساحة

 .ممتازة جدا  مكتبة النیل والفرات فھي سمعتھا:من المواقع التي أرتاح لھا وأود تجربتھا
بطاقة خاصة بھا مبلغ صغیر من  ترنت فنحن نستطیع وضعوبصراحة ال أرى أي خوف من الشراء عبر االن

قد خسرنا الكثیر ولو جاءت لنا السلعة نكون قد  المال لتجربة شراء عبر االنترنت فإن ضاع المال لن نكون
 االلكترونیة وثقنا بالتجارة

 بالفعل والموضوع بصراحة يحتاج إلى تجربة فأنا أراه شيء ممتع يستحق التجربة
 
 
 

لم افكر  رغم دخولي الدائم على مواقع التسوق وحبي البحث من خاللھا عن بعض االشیاء اال انني
ثقتي في انني  بالشراء من خاللھا ربما لخوفي من وضع رقم الحساب الخاص بي خالل النت ولعدم

 ....سوف احصل على السلعة المطلوبة 
ال اثق  !!!!!فیھا ربما لقصر الفترة الزمنیة لھا وربما فقط النھم عرب بالنسة للمواقع العربیة ال اثق

واعتقد بان الحماية االمنیة خالل مواقعھم لن تكون كافیة، لم ازر اال مرة  مايصنعون وماينشؤونبجودة 
 ھذه المواقع وھو موقع مكتوب والظاھر ان علیه اقبال في مسألة البیع والشراء من واحدة احد

 .......خالله
 

 !ھذا واهللا اعلم
 
 

  حسب اسمھا شركة األفق للكمبیوتر بیع برامج ولكن أثق بھا على
 telework أؤيد عمل المرأة بالبیت من خاللوعلى فكرة فانا 

 
 
 

 **انتھى الیوم الثالث    ** 

 
 
 



 :االلكترونیة البنیة التحتیة للتجارة
 
 

نفس البنیة الشبكیة وبرتوكوالت االتصال ومعايیر الويب وأنظمة  رة االلكترونیة تقوم علىأغلب مواقع التجا
 وللمكونات الصلبة software سنركز على أساسیات البنى التحتیة للبرمجیات في ھذا الفصل. األمن

hardware التي تستعمل في أغراض البیع والشراء والخدمات والمحادثة ما بین الشركة وزبائنھا 
االلكترونیة أكثر من األمور  فعلى الرغم من أن األمور المتشابة ما بین مواقع التجارة. وشركائھا التجاريین

وأجزاء خاصة خصوصا في المواقع التي تشھد مثال  المختلفة إال أن أحیانا بعض المواقع تحتاج إلى مزودات
وفي ھذا الفصل أيضا سنقرأ عن . شراءإلى طريقة خاصة للبیع ولل عدد مرتفع من الزيارات والتي تحتاج

وعندما نناقش البنیة للتحتیة للمواقع، يجب أن نركز بأن التنقیة لیست . الخاصة بعض من ھذه األجزاء
ھو كیفیة  ولكن األمر الذي يفرق ما بین موقع آلخر! فأغلب المواقع تستخدم نفس التقنیة. المعیار وحدھا

 .للموقع م بالناحیة التجاريةاستعمال ھذه التقنیة ودرجة االھتما
 
 
 

 :شبكات الشبكة المتألفة من عدة
 
 

تعاني بشدة من أجل ايصال المعلومات الموجودة  اذا رجعنا سنوات قلیلة للوراء، نجد بأن الشركات كانت
موظفیھا خصوصا إلى األماكن الجغرافیة البعیدة والتي ال يسكنھا  اون الين وارسال االستمارات حتى إلى

ولكن اآلن، فإنه بوسع الشركة ارسال أية معلومة ألي موظف أو زبون أو شريك تجاري  .یر من الناسالكث
ولكن لوال  .الكثیر من المختصین يرجعون سبب ھذا التطور إلى الويب. عامة الناس في أي مكان كانوا أو

، لما استطعنا أن )االنترنت(ة العالمی  سنة أو أكثر من استثمار وتطوير البنیة التحتیة للشبكة30اهللا ولوال 
 .نحصل على الويب

 
 

فمن الناحیة . تستعمل االنترنت بشكل يومي ولكن القلیل من يفھم كیفیة عملھا الكثیر من الناس
. البعض فإن االنترنت ھي شبكة مكونة من األلوف من الشبكات المتصلة مع بعضھا) الفیزيائیة) المادية

 :ع بعضھا البعضومن ضمن ھذه الشبكات المتصلة م
 

 المتصلة مع بعضھا البعض والتي لھا امتداد عالمي backbones األعمدة الفقرية (1
 

 access/delivery subnetworks الشبكات الجزئیة للدخول والتوزيع عدد وافر من (2
 

الشبكات المؤسسیة والخاصة التي تصل ما بین مزودات المنظمات والشركات المختلفة  اآلالف من (3
 .تحوي على الكثیر من المعلومات ذات الفائدة والتي

 
وھي  network service provider NSP بواسطة مقدمي الخدمة الشبكیة يتم ادارة األعمدة الفقرية

كل عمود فقري  .BBN Planetو PSINetو UUNET/MISو Sprintو MCI مثل تشمل بعض الشركات من
شبكات التوزيع الجزئیة تقدمھا . في كل شھر (terabyte 300( تیرابايت 300من  يستطیع ارسال أكثر

مبادلة البیانات  وتتم. المحلیین واالقلیمیین (Internet Service Providors ISP) الخدمة االنترنتیة مقدمي
 Network Access) الدخول الشبكي ما بین مزودي الخدمة االنترنتیة ومزودي الخدمة الشبكیة في نقاط

Point NAP). ر الرسمة التالیةانظ: 



 

 
 
 
 
 
 

أوال  تقوم بطلب معلومات أو بیانات من خالل حاسوبك اآللي، فإن الطلب في أغلب األوقات سیمر فعندما
ذلك يصل إلى  یة ثم يمر على عمود فقري واحد أو أكثر وبعدمن خالل شبكة مزودي الخدمة االنترنت

. يملك المعلومات التي طلبتھا شبكة أخرى لمزودي الخدمة االنترنتیة وأخیرا إلى الحاسوب اآللي الذي
طلب ولكل إجابة لیس ھناك مسار محدد  ولكن لكل. اإلجابة على الطلب سیمر بنفس المنوال السابق

سیتم تقسیمھما فیزيائیا إلى رزم وكل رزمة تأخذ مسار  ، فإن الطلب واإلجابةباألحرى. أو مثبت سابقا
والموجات ھي أجھزة خاصة تملك  .router التخطیط لھا من قبل الموجه مختلف وھذه المسارات يتم

للشبكات التي على االنترنت ومن خالل ھذه الخرائط تستطیع الموجھات ترسیم  خرائط محدثة
 .من أكبر منتجي الموجھات السريعة ھي (Cisco) شركة سیسكو .للرزم المسارات

 

 :االنترنت بروتوكوالت
 
 

وھذا ھو . ھو أن لیس ھناك جھة معینة تتحكم فیھا من أكثر األمور المثیرة لالھتمام في عالم االنترنت
فاالنترنت . األمر من االستثمار في االنترنت لألغراض التجارية عین السبب الذي منع الشركات في بادئ

 العالمي للھواتف والتي تدار من قبل عدد صغیر من كبرى الشركات التلفونیة والتي يتم لیس مثل النظام
والتي " منظمة فوضى"بل االنترنت عبارة عن . تنظیمھا واصدار القوانین علیھا من قبل الحكومات والدول

بین كل الجھات المعنیة باألمر   ألن ھناك الكثیر من االتفاقات التي جرت بدون أي مفاوضات ماتعمل فقط
الطوعیة ھي  IETF من أن شركة بخصوص البروتوكوالت التي تجعل الشبكات تعمل على الرغم

 :المختصین يقول أحد. المسؤولة عن تطوير معايیر وخصائص االنترنت
 
 
التي تستطیع ادارة االتصاالت ما بین  یفیة بناء مجموعة من البروتوكوالتمشكلة الشبكات البینیة ھو ك"

ولكي يزيد األمر تعقیدا فإن كل . أنظمة تشغیل مختلفة أي جھازين أو أكثر والتي كل جھاز فیھا يستخدم
فلیس ھناك أي أمل من معرفة أين يقع . يعرف حرفا عن بقیة األنظمة نظام متصل مع بعضه البعض ال

 ."المستخدمة البرمجیات التي تستخدم فیھا أو ماھیة المنصة الصلبة  اآلخر أو أيالنظام
 
 
 



لحاسوبین آلیین أن يتصال ببعضھا البعض  فالبروتوكول ھو مجموعة من القوانین التي تحدد وتفصل كیف
 .ما عبر شبكة

 
 
 
 

 :أساسیة البروتوكوالت التي تم بناء االنترنت علیھا تحوي عدة تصامیم
 
 

يدعم برمجیات وحواسب آلیة مصنعة من  النظام :interoperable قادرة للعمل على عدة محاور (1
 يعني بأن الزبائن وأصحاب العمل لن يضطروا أن -االلكترونیة   بالنسبة للتجارة-وھذا . شركات مختلفة

 .أجل تسییر التجارة يشتروا أنظمة معینة من
 
 

وتوكوالت تعمل في طبقات بحیث أن كل طبقة تبدأ عملھا بعد أن البر أي أن جمیع :layered ُمَطبَّقة (2
وكل طبقة تستخدم البیانات الناتجة من . تحتھا أو فوقھا من االنتھاء من عملھا تنتھي الطبقة التي

 :انظر الرسمة. التي فوقھا أو تحتھا الطبقة

 

 
 
 
 
 
 

  .كل طبقة في البناء مسؤولة عن بعض من العملیات والمھام :simple بسیطة (3
 
 

ھذا يعني بأن ". النھاية إلى النھاية" االنترنت مبنیة على بروتوكوالت :end-to-end نھاية إلى نھاية (4
وكمثال لتوضیح الصورة، . التطبیق ولیس في طبقات الشبكة تفسیر وقراءة البیانات تحدث فقط في طبقة

فقط . فساعي البريد ال يعرف ما ھو الموجود في الطرد أو في البريد. البريد فإن األمر أشبه بعملیة ارسال
 .الرسالة المرسل والفرد المستقبل ھما الوحیدان اللذان يعرفان طبیعة الشخص



 
 

TCP/IP 
 
 

ھو  global internetworking االتصال ما بین الشبكات العالمي ال في مجالالبروتوكول الذي يقدم حلو
 Transmission Control Protocol/Internet Protocol بروتوكول االنترنت/باالرسال بروتوكول التحكم

TCP/IP. ھذا يعني بأن أي حاسوب آلي أو نظام متصل باالنترنت، فإنه يستخدم TCP/IP.  وفي واقع
 : ھذا البروتوكول ھو عبارة عن بروتوكولین اثنیناألمر، فإن

 
 Transmision Control Protocol TCP بروتوكول التحكم باالرسال (1
 

 Internet Protocol IP بروتوكول االنترنت (2
 
 

باالرسال ھو التأكد بأن حاسوبین آلیین يستطیعان االتصال ببعضھا البعض  وظیفة بروتوكول التحكم
فاذا لم  .كل اتصال لبروتوكول التحكم باالرسال يجب أن يقابله أشعار باستالم البیانات. یھاعل بطريقة يعول

ولكي . ارسال البیانات يتم الحصول على ھذا االشعار بعد فترة معینة، فإن على الجھار المرسل إعادة
غیرة تسمى تقسیمه إلى أقسام ص تتم عملیة االرسال أو عملیة إجابة لطلب، فإن الطلب المرسل يجب

وھنا يتدخل بروتوكول . والجھاز المستقبل كل رزمة تحوي عنوان الجھاز المرسل .packets بالرزم
  .وتوزع العناوين فبروتوكول االنترنت ينسق الرزم. االنترنت

 
 
 

 32وھذه النسخة تقول بأن عناوين االنترنت تتكون من  .(IPv4) 4النسخة الحالیة لبروتوكول االنترنت ھو 
 لعك عنوان. 443.333.44.3: األرقام تفصلھا نقاط مثال ھكذا وُتكتب كأربع مجموعات منبت 

رقمي مكون  يكون مؤلوفا لديك، ولكن وراء كل عنوان تجد عنوان www.c4arab.com[/url][url]الموسوعة
 Internet لشبكة االنترنت الجھة التي تقوم بتوزيع العناوين الرقمیة ھي المركز المعلوماتي.  بت32من 

Network Information Center InterNIC.  
 
 

 أس 2( باليین 4المتاحة تتجاوز قلیال عن  باستخدام النسخة الحالیة لبروتوكول االنترنت فإن عدد العناوين
عدد الحواسب اآللیة الموجودة حالیا في العالم تعد في  ھذا الرقم يبدو عالیا جدا خصوصا وأن). 32

مثال، عندما قامت . توزيع العناوين لم يتم بصورة فردية، ولكن بصورة جماعیة شكلة أنالم. الماليین فقط
أن  حرة في HP ھذا يعني بأن". 15"بطلب عنوان الكتروني لھا، تم اعطائھا مجموعة العناوين  HP شركة

ت أصغر إعطاء مجموعا ويتم. 15.255.255.255إلى . 15.0.0.0 ملیون عنوان يبدأ من 16تستخدم أكثر من 
 .للشركات األصغر

 
 
 
hالجماعي للعناوين االنترنتیة ھو تخفیف كاھل الموجھات ألن اذا الموجه عرف  إليجابیة الوحیدة للتوزيع

موجود على   فإن ھذا يعني بأن ھذه البیانات يجب أن تذھب إلى حاسوب آلي15العنوان يبدأ بالرقم  بأن
ولھذا . السنوات القادمة المتوافرة ستقل كثیرا فيولكن المشكلة في أن عدد العناوين  .HP شبكة

 Next "الجیل التالي من بروتوكول االنترنت" السبب، فإن الكثیر من المختصین باالنترنت بدأوا بتصمیم
Generation Internet Protocol IPng.  والذي تمت اعادة تسمیته إلى بروتوكول -وھذا البروتوكول 

 بت من أجل صیاغة 128قد تم استخدامه من قريب فقط ويستعمل  -السادسة  االنترنت النسخة
  .باالتصال باالنترنت)  صفرا15الرقم واحد وبیمینه (يسمح بكدريلیون حاسوب آلي  وھذا. العناوين

 
 

 Domain Names أسماء النطاق
 
 

أسماء . تالحواسب اآللیة إلى مواقع معینة على االنترن توجهwww.c4arab.com أسماء النطاق من مثل
الجزء في أقصى الیمین ھو اسم . جزء يفصله نقطة عن الجزء اآلخر النطاق مقسمة إلى أجزاء وكل

في أقصى الیسار ھو اسم الحاسوب اآللي الخاص والجزء الوسط ھو نطاق  النطاق الرئیسي والجزء
وب اآللي ھو اسم الحاس www فإن www.c4arab.com،[/url][url] اسم النطاق فمثال، ففي. ثانوي

أسماء النطاق منظمة على . ھو اسم النطاق الثانوي c4arabاسم النطاق الرئیسي و ھو comالخاص و

http://www.c4arab.com
http://www.c4arab.com
http://www.c4arab.com


 وتحت النطاق الجذري نجد .root domain ففي قمة الھرم نجد النطاق الجذري. ھرمي أساس
 netو milو govو eduو com  نطاقات أساسیة وھي7، كان ھناك 1997وإلى عام . النطاقات الرئیسیة

أخرھا من النطاقات الثانوية  وتحت كل نطاق رئیسي نجد طبقة من النطاقات الثانوية وتحتھا طبقة .orgو
 .الحقیقیة وفي أسفل وقاع الھرم نجد الحواسب اآللیة. وھلم ما جرى

 
 
 

عن طريق اسم النطاق ولیس عن طريق  وعندما يريد فرد ما الدخول على موقع معین، فإن ذلك يحدث
يتم تحويله إلى العنوان الرقمي المناسب  وفي خلف الكوالیس فإن اسم النطاق. ان الرقميالعنو

وكل منظمة ومؤسسة  .domain name server باستخدام مزود خاص يسمى بمزود اسم النطاق
فإن لم . رئیسي واآلخر ثانوي من أجل توجیه الضغط الشديد تملك مزودين اثنین السم النطاق احدھما

الرئیسي أو الثانوي تحويل االسم إلى عنوان رقمي فإن االسم سیتم ارساله  ود اسم النطاقيستطع مز
 والنطاق الرئیسي يمتلك قائمة من المزودات. الجذري ومن ثم إلى النطاق الرئیسي إلى النطاق

لى أن باألمر إ ويتم ارسال االسم من النطاق الرئیسي إلى النطاق الثانوي المقصود. للنطاقات الثانوية
األمر يستغرق مجرد مايكرو  وعلى الرغم من أن العملیة قد مرت بمزودات عدة، فإن. يجد الفرد مبتغاه

 .ثانیة
 
 
 

تتحكم في نظام  Internet Assigned Numbers Authority IANA سلطة اسناد األرقام لالنترنت
 .ألغلب النطاقات الرئیسیةتصدر وتدير أسماء النطاق  Network Solutions شركة بینما. اسم النطاق

وبطبیعة  .com الغالبیة القصوى من األسماء التي أصدرت في األعوام السابقة تحوي النطاق الرئیسي
تكمن في أن الكثیر من الشركات  ولكن المشكلة. الحال، فإن األسماء يجب أن تكون وحیدة وال نظیر لھا

؟ ولكن األفضلیة "الخلیج"التي تحمل االسم  تصور مثال عدد الشركات! حول العالم تلك نفس االسم
يجب أن يثبت بأن له الحق القانوني باستخدام ذلك االسم  المتقدم. ُتعطى لمن يتقدم بطلب االسم أوال

بین شركتین في حق اسم النطاق فإن الشركة التي لديھا العالمة التجارية  فاذا تفجر النزاع ما. أوال
 .قلیل الخالف حول أسماء النطاق ھو اصدار نطاقات رئیسیة اضافیةومن احدى الطرق لت .األسبق تفوز

 ).حالیا وھو طور التحديث)
 
 
 

===================================== 
 
 

 United Parcel Service UPS يونايتد بارسل سیرفس
 
 
 

أكبر شركة ونقل المراسالت التجارية وتعتبر   من أجل توزيع1907يونايتد بارسل سیرفس أنشأت عام 
ويونايتد بارسل سیرفس تسمح للزبائن باالستفسار عن رزمھم  من قديم الزمان. موزعة في العالم حالیا

ولذلك، . ھذه العملیة تكلف حوالي دوالرين لكل اتصال وھي عملیة مكلفة .البريدية عن طريق التلفون
  ھذه التجربة األولى، فإنفي. أنشأت يونايتد بارسل سیرفس موقع لھا على االنترنت 1995في عام 

ما بین  ولكن. الموقع استضیف على مزود واحد فقط، وكان يحوي على القلیل من الصفحات المعقدة
  . تم تطوير الموقع بشكل كامل من أجل خدمة الزبائن بصورة أفضل1997 و1996عامي 

 
 
 

 :إلى الموقع الجديد يحوي على الكثیر من المعلومات التسويقیة باالضافة
 
 االنترنت السماح للزبائن باالستفسار عن طرودھم البريدية عن طريق -
 
 ھدفه تحديد كلفة النقل والوقت الذي سیستغرقه الطرد للوصول إلى -
 
الطرائد منك وأنت في منزلك  تحديد وقت من الیوم لكي يقوم ممثلي يونايتد بارسل سیرفس باستالم -

 أو عملك
 
 الطرائد منھا ل ارسالاستكشاف أقرب األماكن من أج -



 
 
 

االستفسار عن طرائده، فإن الموقع سیأخذه إلى  من أجل "Tracking" فإن قام الزبون بالنقر على زر
الزبون بتعبئة الحقول الالزمة وسیحصل خالل أقل من ثانیة على  فیقوم. االستمارة الظاھرة باألسفل

 .عن طرده البريدي المعلومات التي يحتاجھا
 

 

 



 
 
 
 

االستفسار  فعندما يصل طلب. الرغم من أن العملیة تبدو أسھلة، إال إنھا أكثر تعقیدا في الكوالیس وعلى
وطريقة اختیار المزود  . الويبإلى موقع الشركة، فإنه سیتم ارسال ھذا الطلب إلى عدد من مزودات

ويقوم . الضغط على بقیة المزودات النھائي من أجل معالجة الطلب يعتمد على عدد من العوامل مثل
ويرسل مزود التطبیقات الطلب إلى . المعني باألمر المزود المختار بارسال الطلب إلى مزود التطبیقات

وفي الواقع فإن ھذه قاعدة . ت الطرائد البريديةبقاعدة بیانا والذي بدوره متصل IBM AS/400 حاسوب
 فیقوم الجھاز.  تیرابايت من البیانات16العالم من ناحیة المعامالت وتحوي على  البیانات ھي األكبر في

المعلومات  وعندما يتم الحصول على. الرئیسي بالبحث في قاعدة البیانات عن الرزمة المعنیة باألمر
  .لكي تظھر للزبون مات يتم ارسالھا بطريقة عكسیة إلى موقع الشركةالمناسبة، فإن ھذه المعلو

 
 
 

 كان ھناك 1998ففي عام . الزيارات في الیوم الواحد مصمم من أجل تحمل ضغط الكثیر من UPS فموقع
 .الیوم  ألف طلب واستفسار في225ألف جلسة في الیوم و 82في الیوم و hit  ملیون5.7حوالي 

 
 
 

================================== 
 
 

 :الواجب المنزلي
 
 
 

ما ھي الخدمات األساسیة . من أجل مراقبة موقعك على االنترنت استكشف األدوات المستعملة
 :المواقع المقدمة؟ استرشد بھذه

 
www.webarrange.com 

 
www.webtrends.com 

 
www.netgravity.com 
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  الرابعأسئلة ونقاش عام على الدرس

 
 ....خلونا نبدا الدرس

 بالتجارة االلكترونیة؟؟؟ هبس درس الیوم ما فھمت شو عالقت

 :عالقته بأن عوامل نجاح التجارة االلكترونیة ھو قسمین
 
 قسم اداري -1
 قسم تقني  -2

 
  الیوم والقسم االداري خذيناه في الدورس الثالث األولى، والقسم التقني

 
 بكرة بیكون درس اداري ھھھھھھھھھھھھه ... اتخافون ال

  لألسئلة العامة، أي سؤال عندك في التجارة االلكترونیة فقوله طیب، الیوم بنسويه قسم
 
 
 

 ؟؟ ابغى اعمل موقع اتاجر فیه تجاره الكترونیه ماذا احتاج
 وكیف يكون السحب من البطاقه،،وكیف اوفر االمان ,, ھل ھناك جھات معینه

 
 .بناء موقع للبیع والشراء عملیة سھلة جدا

 
 ما الذي تحتاجینه؟

 
 على االنترنت قعمو -1
  سلعة للبیع -2
 طريقة آمنة للبیع عبر االنترنت -3

 
 كیف تنجحین؟؟؟؟؟؟: السؤال المھم ولكن

 
 
 
 

  الوصلة/ ھل يوجد موقع لتسجیل العالمة التجارية عالمیا وأين ھو 
 لدى شركة موقع تسويقي كیف بإمكانھا نشره غیر محركات البحث لنفرض أن

 عالن ھل توجد إحصائیات تبین أي المواقع أكثر زيارة وشھرةوسیلة اإل وفي حال إستخدام
 

التجارة في احدى  بالنسبة لتسجیل العالمة التجارية، تسجلھا في وزارة التجارة في بلدك أو في وزارة
 .البلدان المتقدمة لحماية أكثر

 
النتائج، البحث؟ بكل بساطة، تدفع لمحرك البحث أن يضع موقعك ضمن  كیف تضع موقعك في نتائج

  إن أردت خصوصا أول النتائج
 

  سؤالك األخیر ھو محور الواجب لدرس الیوم

 

 الكترونیة طیب لو انا رادت البحث عن مواقع تجارة
 أي محرك بحث افضل من غیره في ھذا الموضوع بالذات؟؟؟؟؟

 ااالنترنت؟ ماذا تقصد بمواقع التجارة االلكترونیة؟ أي المواقع التي تبیع وتشتري عبر
 google واشھرھا طبعا  توفر ھذه الخدمة،فكل محركات البحث. بھذا" خاص"لیس ھناك محرك 

 
 نقاشات االستاذ بسام مع الطلبة

 



 
 ثم يناقشھا فى نھاية الدرس.... ھنا سیقوم االستاذ بسام بوضع االسئلة للطلبة لیقوموا بالتعلیق علیھا 

 .وفى النھاية ستجدوا تعلیق االستاذ ....... ستكون اسئلة االستاذ بسام ممیزة باللون االحمر 

 

 
الناجح للبیع والشراء عبر االنترنت؟ المفروض يكون ھذا  ما ھي صفات الموقع: وھذا سؤال أسأله لكم

  الواجب السؤال سھل علیكم اذا حلیتوا
 

  لنجاح الموقع
 االماكن المناسبه االعالنات في،، م الجید التصمی

 للزبون واالھم توفیر االمان،، توفیر السلع في وقتھا 

 
  برأي

عنداما يكون ھناك اكثر من موقع يقدم نفس  :التعلیل(اوال ان يكون اسم الدومین سھل نوعا ما او مختصر
 )للموفع االسھل كتابة الخدمة بنفس االسعار و المواصفات ألجأ

 
 عديدة ا ان يقوم بعمل دعاية و ان ينشره في محركات بحثثانی
 

 ثالثا ان يكون ذو تصمیم جذاب و خصوصا للعمیل او الزبون
 

 ان يكون اسلوب االمان فیه كبیر لدرجة كبیرة و ھنا يمكن ان تبني الثقة رابعا
 

 ان يقدم اسعار افضل و عروض مغرية اكثر خامسا
 
 

  :بعض مقومات نجاح الموقع التجاري
 الموقع من خالل محركات البحث سھولة الوصول إلى *
 .توفر األمان  *
مستوى الخدمة فكثیر من الشركات بعد أن تتم عملیة البیع للعمیل نجد نقص  أن تتم المحافظة على *

 . في خدماتھا
 .وضوح قوانین الشركة في الموقع وضمان حقوق العمیل  *
 

 االنترنت برالمشكله كیف نوفر طريقة آمنة للبیع ع
 .....وكیف الشركات يضیفون بطاقات ماستر كارد 

  البنك وكیف يتم السحب من
 وكیف نعمل داتا بیز؟؟رحنا للتصمیم

االنترنت، تأكد من  عند إجراء أي عملیة شراء على. للبیع عبر االنترنت% 100ال توجد ھناك طريقة آمنة 
 .تكون موجودة أسفل المتصفحوأيضا عالمة القفل في  SSL أن الموقع موثق بواسطة

 
 !السؤال بخصوص ماستر كارد، لم افھم ماذا تقصدين بھذا

 
  متوقف حالیا لألسف كیف يتم السحب من البنك؟ كتبُت مقالة بخصوص ھذا، ولكن موقع الموسوعة

 
احدى  تستطیعین وضع ذلك السؤال في. عمل قاعدة بیانات؟ ال أعتقد أن ھذا في مجال دورتنا كیفیة

  الساحات المخصصة وسنرد علیِك ھناك

 الذي لم نذكرهبالشيء المھم 
 مع الموقع و سرعة ارسال الطلبات للزبائن ھو سھولة التعامل



 
 ھل ھو وجود خدمة أون الين للعمالء

 التجاوب مع طلب العمیل أو سرعة
 .أو األسعار المناسبة والعروض التشجیعیة 
 وصول المنتج او المطلوب في الموعد؟؟؟

  أعتقد
حسب المفھوم التسويقي في الدرس األول ھو من مقومات ) أن الموقع الناجح اذا عرف مايريده الزبون

 )البیع الناجح
 وسرع توصیله...الموقع وشھرته  وحسب أسعار

 تكنكل سبورت الدعم الفني وجود 
حتى تحل المشكله بدون الذھاب  مثل لو خربت الطابعه تذھب لموقع الشركه وتمشي خطوه خطوه

  لمحالت التصلیح
 

  مثل ما انت عارف يا استاذ،،الشركات الكبیره  يوطبعا ھذا ما يجي اال ف
 

 حتى ينجح الموقع وانا قال بسويلي تكنكل سبورت

 
 
 

 !الثقة والسمعة الحسنة
 

 !!!!على االنترنت ھذه ھي أھم خاصیة ألي موقع

 كیف لنا أن نأتي بالسمعة لموقعنا؟؟؟ ھل من مجیب؟؟أالن 
 

  احدى الطرق
 جدا مشھورعن طريق وضع دعايات له في موقع 

 واألسعار كذلك

  ھذه ھي أحدى اإلجابات
  تقصد عمل برنامج تسويقي رھیب للشركة أي

 وماذا أيضا؟
 

 ئناتأتي من الخبرة و التعامل الحسن مع الزب
 سبب مھم جدا و ھو اعطاء الضمانات للزبون لكي يفكر بالعودة مرة اخرى و من

 تأتي السمعة الحسنة و من ھنا

  فیھا مجال لألبداع فكروا فیھا....ريقدمھا موقع آخ ممكن أقدم خدمات ال
 مثال خدمات مابعد البیع

 

 االسعار  الزم نضع له اعالنات ونخفض السمعه اكیدتأتى
  توفرت لھم ونعطي الزبون خدمه ممتازه وھكذا يتناقل الناس الخدمه الجیده التي

 وينصحون بعض فیه

 نبني الثقة والسمعة لشركتنا بـ
 

 الكافیة للعمیل منح الضمانات



 وجود قفل أسفل المتصفح/ أن يكون تصفح الموقع آمنا 
 ادات الثقة بالموقعشھ وجود

 الموقع سمعة الشركة قبل إنشاء الموقع تعكس بعد بناء
 محاولة إشھار إسم الشركة لیصبح إسمھا مطروقا

 تبین نشاطھا بوضوح وعمالءھا الدائمین وجود سیرة ذاتیة للشركة

 
 

 تعلیق األستاذ بسام على اإلجابات

 

 في نھاية درس الیوم
 

   فھمتم األمر من تلقاء أنفسكمولعلكم أود أن اوضحكم لكم أمرا،
 
 

بناء موقع على االنترنت؟ وأن  ھل فھمتم اآلن أن التجارة االلكترونیة لیس فقط مجرد عملیة
 األمر أكبر بذلك كبیر؟

 
 الكثیر من المواقع الربحیة فشلت؟ ألنھا لم تكن تملك خطة تسويقیة آلن لماذاھل أدركتم ا

 !!!رائعة
 

وكیف تأتي . الحسنة والثقة ناتجة من السمعة. فاألمر يبدأ من ثقة الزبون في الموقع
 !!!!!!السمعة الحسنة؟ عن طريق التسويق واالعالنات

 
فشل  فال تحزن اذا. یة، وال فرق كبیر بینھماالتجارة االلكترونیة امتداد للتجارة الطبیع أي أن

 !!!اقتصادية موقعك على االنترنت في بیع أي شيء إن لم تكن لديك خلفیة تجارية أو

 
 

  **عانتھى الیوم الراب** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإللكترونیة حلول التجارة
 
 
 
 

یفیة انشاء وادارة الواجھة األمامیة الويب لديھم عدد من الخیارات في ك فمثل التجار التقلیديین، فإن تجار
 السؤال األول الذي يواجه تاجر الويب ھو كیفیة تحديد المسؤول عن انشاء وادارة. للمحل االلكترونیة

 :الواجھة األمامیة االلكترونیة للمحل
 
 

 :تتولى ھذه العملیة؟ أم ھل يقدم على صفقة مع شركة أخرى (1
 

 بنفسه؟ ونیةينشأ ويدير ھذه الواجھة االلكتر (2
 
 

 :في النھاية، فإن الخیار يعتمد على عدة أمور
 
 

 الشركة حجم (1
 

 االلكترونیة خبرات الشركة السابقة في ادارة الويب والتجارة (2
 

 الشركة قدرة موظفي التقنیة الموجودين في (3
 
 
 

یة مالیة ضعیفة، التقنیین وتملك میزان فالشركات الصغیرة أو متوسطة الحجم والتي توظف عدد قلیل من
شركة أخرى النشاء وادارة الواجھة األمامیة  فإن األفضل لھذه الشركة أن تقدم على صفقة مع

صفقة مع شركة أخرى ھو االختیار األمثل للشركات الكبیرة التي  كما أن االقدام على. االلكترونیة للمحل
 :تريد أن

 
 

  .تضطر أن تضحي بالكثیر من رأس المالتختبر نظام التجارة االلكترونیة ولكن من دون أن  (1
 

 تحمي شبكاتھا الداخلیة (2
 

 .مواقع لھا على االنترنت ومن ثم تتحكم فیھا الحقا تعتمد على خبراء في ھذا المجال النشاء (3
 
 
 

 :وتقدم خدماتھا في إنشاء وادارة واجھة أمامیة الكترونیة للمحل  جھات توفر3ھنالك 
 
 

 :Internet Malls المجمعات االنترنتیة (1
 
 
 

فالمجمع االنترنتي يتألف من واجھة أمامیة واحدة . مجمع انترنتي على االنترنت  آالف3ھنالك حوالي 
والشراء ما  فأي مجمع ذو ادارة ناجحة تسمح بعملیات البیع. من الواجھات األمامیة االلكترونیة لمجموعة

يدفع مرة واحدة فقط من  حدة بحیث أن المشتريبین المحالت وبعضھا البعض وتوفر أيضا طريقة دفع مو
نظريا، فإن أي مجمع له قدرة . االنترنتي أجل شراء منتجات وخدمات من مختلف المحالت في المجمع

السلبیة الوحیدة ھي . يعني بأنه يستقطب زبائن آكثر تسويقیة أقوى من أي محل قائم بحد بذاته، مما
  .رباحاأل وجوب مشاركة صاحب المجمع في صافي

 
 

 :Internet Service Providers ISP مزودي خدمة االنترنت (2



 
 
 

الشركات واألفراد، فإن مزودي خدمة االنترنت توفر  باالضافة إلى تقديم خدمة االتصال باالنترنت للكثیر من
ھتمون ولكن في أغلب األوقات، فإن مزودي خدمة االنترنت ي. االلكترونیة أيضا خدمات المضیف إلى التجارة

التاجر  فھذا يعني بأن. آمنة للمعامالت المالیة وال يعطون أھمیة بالغة إلى محتوى المحل في توفیر بیئة
اعطاء مھمة التصمیم  الذي يستفید من خدمات مزودي خدمة االنترنت علیه أن يصمم موقعه بنفسه أو

 .االنترنت عالم: التاليالموقع تستطیع الحصول على قائمة بأفضل مصممي المواقع في. لشركة أخرى
خدمات كاملة كلیة لحلول التجارة  ومؤخرا، فإن ھناك عدد من مزودي خدمة االنترنت الذين بدأوا بتوفیر

 .االلكترونیة
 
 
 

 :السلكیة والالسلكیة شركات االتصاالت (3
 
 
 

. بتوفیر خدماتھا لحلول التجارة االلكترونیة بصورة متزايدة السلكیة والالسلكیةبدأت شركات االتصاالت 
 .االتصالیة الشركات ھي الشركات األخرى الكبیرة والتي تستخدم أيضا خدماتھا الزبون األول لھذه

 
 
 

العدد األمامیة االلكترونیة بنفسھا على الرغم من  الكثیر من الشركات اتجھت إلى بناء وادارة الواجھة
تطوير وإنشاء أي واجھة أمامیة . والتسويقیة المتزامنة مع ھذا االتجاه الكبیر من التعقیدات التقنیة

التي  مثال، فإن الشركة. للمحل يجب أن يتم في ضوء المعايیر والعادات التقنیة للشركة نفسھا الكترونیة
وأدواتھا في  نوكس وبرمجیاتھالديھا الكثیر من معدات يونكس يجب أن تستخدم المكونات الصلبة لی

 : اختیارات3مواقعھا بنفسھا لديھا  والشركات التي تريد إنشاء. عملیة انشاء وادارة موقعھا االلكتروني
 
 
 

 الصفر تبني الموقع االكتروني من (1
 

 التاجر تبني الموقع االلكتروني من خالل كتالوج الكتروني أو حلول مزودات (2
 

 متطورة روني من خالل مجموعة تجارية الكترونیةتبني الموقع االلكت (3
 
 
 

االعتیادية ولغات برمجة وواجھة برمجة  الشركات التي لديھا تقنیین وخبراء تستطیع أن تستعمل األدوات
من أجل انشاء وادارة واجھة أمامیة  Application Programming Interface API التطبیقات

. ر البرمجیات فإن ھذه الطريقة توفر المرونة األكثر والتكلفة األقلوجھة نظ من. الكترونیة للمحل بنفسھا
ولھذا  .الطريقة أيضا تؤدي إلى عدد من الخطوات األولیة الخاطئة واضاعة الوقت في التجربة ولكن ھذه

تصنع وتعدل أحد  السبب، فإنه حتى الشركات التي لديھا تقنیین خبراء فاألفضل لھا على األرجح أن
 .توفرة للشراءالحلول الم

 
 
 

 أنواع حلول التجارة االلكترونیة المغلفة
 
 
 
 :نوعین من حلول التجارة االلكترونیة المغلفة ھناك

 
 

 حلول مزود التاجر كتالوج الكتروني مغلف أو (1
 

2).complete EC suites 



 
 
 

 :توفر الوظائف التالیة كال النوعین
 
 
 لللمح تھیئة الواجھة األمامیة االلكترونیة -
 
 عرض المنتج -
 
 معالجة الطلبات التجارية -
 
 عملیات الدفع المالي معالجة -
 
 الضرائب توفیر دعم لبرمجیات أخرى من مثل الشحن أو حساب نسبة -
 
 
 

التعديل المسموح بھا وعدد أجزاء المزود التي  العامل الوحید الذي يفرق ما بین ھذين النوعین ھو درجة
  .سیتم مناقشة كال النوعین تالیا. كامل ل على حليجب اضافتھا من أجل الحصو

 
 
 

 :التاجر الكاتلوجات االلكترونیة ومزودات: أوال
 
 
 

فالكاتولجات االلكترونیة . للكاتلوجات التقلیدية للمنتجات الكاتلوجات االلكترونیة ھي النظیر االفتراضي
  باالضافة إلى معلومات عن الترويجاتتحوي مواصفات مكتوبة وصور للبضائع) التقلیدية مثل الكاتولوجات(

وبرمجیات  الخصائص الموجودة في الكاتلوجات االلكترونیة. والتخفیضات وأسالیب الدفع وطرق الشحن
التسعیرات وترتیب وتنظیم  مزود التاجر تجعل من عملیة ادارة وتھیئة الكاتلوجات سھلة وغیر مكلفة ألن

 :تشمل  في ھذه البرمجیاتوالخصائص الموجودة. البضائع سھلة وواضحة
 
 
وصفحات الكاتلوج التي تحوي صورا  النشاء الواجھة األمامیة للمحل wizrds قوالب ومساعدين خبراء -

 لوصف البضائع المعروضة للبیع
 
البضائع بغرض  والتي تسمح للزبائن بجمع Electronic Shopping carts الكترونیة للتبضع عربات -

 .التبضع الكترونیة إلى حین االنتھاء من عملیةالشراء ووضعھا في عربة 
 
 .آمنة استمارات الكترونیة لمأل الطلبیات التجارية من خالل طرق -
 
 .الزبائن قاعدة بیانات لحفظ مواصفات السلعة وأسعارھا باالضافة إلى طلبیات -
 
 .یة التوزيعأجل تولي عمل التكامل مع برمجیات أخرى من أجل حساب كلفة الضرائب والشحن ومن -
 
 

 :التجارة االلكترونیة مجموعات: ثانیا
 
 
 

للتاجر المرونة والتخصص والتعديل والتكامل في دعم الوظائف  توفر مجموعات التجارة االلكترونیة
في مجموعة التجارة االلكترونیة فإن فعالیة المحل موزعة على عدد من . والمخفیة االلكترونیة الظاھرة

الكاتلوجات  ودات ولیس على قاعدة بیانیة ومزود احادي كما ھو الحال في نظامالبیانات والمز قواعد
  .االلكترونیة وحلول مزودات التاجر

 
 



 
التجارة االلكترونیة من خالل مثالین لشركتین ھما من أفضل الشركات في مجال  سیتم نقاش مجموعات

 :مجموعات التجارة االلكترونیة برمجیات
 
 
 
 
 .www.interworld.com موقعھا على النت :Interworld انتروولد -
 
 www.openmarket.com.موقعھا على النت :Open Market اوبن ماركت -
 
 
 

 ألف 75من  والذي يبدأ سعره Commerce Exchange "تبادل التجارة"منتج لشركة انتر وولد ھو  أھم
وھذه المعمارية تدعم أربعة . كائني وجهتبادل التجارة يقدم معمارية مفتوحة وقابلة للتدريج وذات ت. دوالر

 :وظائف أساسیة
 
 
 

 :تفاعلیة للكاتلوج والتي توفر نماذج: كاتلوج (1
 
 .تشخیص عروض المنتجات خدمات تشخیص الكاتلوج لذوق الزبون وأيضا -
 
  تسعیرات متغیرة للسلع وتخفیضات فردية -
 
مكملة أو  ارشادات إلى سلع أخرى بديلة أوتوجیھات واقتراحات للزبون بزيادة السلع المشترية أو  -

 مختلفة
 
 أو على تاريخ الشراء للمشتري المشتري مقارنة للسلع المختلفة ونصائح اعتمادا على خصائص -
 
 السلع مساعدة للزبون في اختیار -
 
 
 

 :والتي تدعم نماذج ادارة الطلبیات التجارية: ادراة الطلبیات التجارية (2
 
 
 تجارية علومات الالزمة النشاء طلبیةالحصول على الم -
 
 والضرائب انھاء تفاصیل الطلبیة التجارية من الدفع والشحن والمخزون -
 
الفواتیر وعناوين الشحن ومعلومات  ارسال الفواتیر وادارة الحساب والتي تشمل العناوين الرسال -

  ة والتثبت من صحة البطاقة االئتمانیةالبطاقة االئتمانی البطاقات االئتمانیة والحد األقصى للدفع بواسطة
 
 

 .واجھات تحوي حلول متعددة للشحن وللتنفیذ :التنفیذ (3
 
 

التي تسمح للزبائن القدرة على تأكید أو تغییر معلوماتھم الشخصیة  وھي الوظائف: خدمة الزبائن (4
 .طلبیاتھم التجارية ومراجعة تاريخ مشترياتھم لدى الموقع ومراجعة

 
 
 
 
 
 

http://www.interworld.com
http://www.openmarket.com


 
. فتصب اھتمامھا على الشركات التي تملك عدد كبیر من المعامالت الیومیة  شركة اوبن ماركتأما

 :ھي OM-Transact الخدمات التي توفرھا .OM-Transact وبرمجیتھم ھي
 
 
 

 تحلیل المبیعات وتصرفات المشتري واستخراج عادات المشتري من أجل: التحلیل واالستخراج (1) 
 .النات والتخفیضات الخاصة والترويجات األخرىتحديد مدى فاعلیة االع

 
 .توزيع عروض وكوبونات رقمیة لجذب طبقة معینة من الزبائن: على زيادة الطلب العمل ) (2
 

والتحكم في معالجة  ملئ الطلبیات التجارية والتثبت من الدفع ومن العنوان: ادارة الطلبیات التجارية)  (3
 .ريةالشحن والرصائد والطلبیات التجا

 
  السلع المادية والسلع الرقمیة إلى مشتريھا ارسال: التنفیذ (4) 

 
اآلني والتقرير األوتوماتیكي وتجديد االشتراك وارسال الفاتورة الجزئیة  يوفر دعما للتخويل: الدفع (5) 

 طريق البطاقات االئتمانیة والدفع عن
 

 .ل الدفع وإنھاء معلومات الشحن والفواتیرأج استخدام آمن للبطاقة االئتمانیة من: خدمة النفس (6) 
 

 الزبائن بمجموعة من األدوات لتحلیل وحل مشاكل وأمور الزبائن دعم موظفي خدمة: خدمة الزبائن (7) 
 

وأدوات  يوفر مجموعة من التقارير االعتیادية باالضافة إلى دعم أغلب التقارير المشھورة :التقرير (8) 
 .التحلیل

 
 
 
 
 

 
حبمد اهللا وتوفیقه متت الدورة 

... 
 وميكنك معرفة املزید  من املعلومات

قسم مقاالت التجارة  عن طریق 
باملوسوعة العربیة اإللكرتونیة 

 للكمبیوتر واإلنرتنت
 
 
 
 


