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الوحدة االولى  :مبادئ الحماية وأمن المعلومات
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أوال  :الحاجة إلى حماية الشبكات

س :علل تتميز شبكة االنرتنت باالنفتاح وانعدام السيطرة املركزية ؟
النها تتكون من جمموعة شبكات احلاسوب املتصلة مع بعضها بعضا من خالل وسائل اتصاالت تسمح ملستخدميها باالنتقال من شبكة الخرى

س :ما التهديدات واملخاطر اليت تهدد أنظمة الشبكات املتصلة باالنرتنت أو االكثر شيوعا ؟
 .الفيروسات التقليدية والبرامج الخبيثه  :وهي أ .الفريوس

ب .الدوده ب .أحصنة طرواده

 .2االختراق  :قيام اشخاص من غري املخولني بالدخول اىل النظام عن طريق بعض الثغرات يف اساليب احلماية بهدف االطالع عليها او ختريبها
 .3التنصت  :مراقبة حركة املعلومات على الشبكة من خالل برنامج لسرقة املعلومات اململوكة من اي مكان على الشبكة
 .4انتحال الشخصيه  :االساءة بالتنكر كشخص اخر أو باستعمال عناوين الربيد االلكرتوني املزيفة
 .5احتيال البطاقات االئتمانية :سرقة معلومات بطاقات االئتمانية والوصول مللفات اليت حتوي معلومات البطاقة على خادمات املواقع التجارية
 .6حجب الخدمة  :اغراق لصوص الكمبيوتر موقع الويب باملرور عديم الفائدة مما يؤدي الي تعطيل الشبكة وحجب اخلدمة عن املستخدمني

الفيروسات

 :برامج أعدها أشخاص بهدف التخريب وشطب البيانات من ذاكرة احلاسوب

( تعمل من خالل برنامج آخر  /قدره نسخ ذاتها  /تنتشر بالربيد االلكرتوني أو احململه من االنرتنت مثل  :تشرنوبل )

الدودة
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 :علل تسمى ( برامج استهالك الذاكرة ) برامج يقوم بتكرار نفسه ينتقل خالل الشبكات يعمل بصوره مستقله دون احلاجة لربنامج آخر

( ليس له شكل معني  /على شكل برامج للتسلية أو رسائل الكرتونيه  /يكرر نفسه عندما حيمل بالذاكره مثل  / wormميلسيا يصيب معاجل نصوص
س :ما هي المخاطر التي تهدد المعلومات المتناقلة عبر االنترنت ؟
االعرتاض من جهات غري شرعية أو من قبل املتلصصني مما يعرضها للتغري أو االستعمال غري القانوني
علل  :تعد أنظمة المعلومات عرضة بشكل أكبر لالعتراض من " قبل المستخدمين الداخليين " اي اكثر االخطا ؟

الجواب  :النهم مبأمن من اساليب احلماية اخلارجية كحواجز العبور واساليب التشفري  ,ومبقدورهم الدخول لالنظمة بشكل اكرب من اخلارجيني

انواع االختراق  .1 :اخرتاق خارجي :

جتاوز اساليب احلماية وحواجزر العبور  .2اخرتاق داخلي  :من مستخدمي الشبكة انفسهم

المتسللون  :الدخول بهدف االطالع فقط  /المخربون  :الدخول بهدف التخريب

حصان طرواده  :برامج تبدو ظاهريا مفيده اال انها تقوم باعمال اضافية غري مشروعه كحذف امللفات أو التجسس
جرائم الكترونية  :نوع جديد من اجلرائم أوجدته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( االنرتنت ) وتتمثل بــ ( صورها )
 .1سرقة ارقام بطاقات االئتمان

 .2عمليات السطو لسرقة االجهزة

 .3عمليات االخرتاق  .4سرقة كلمات املرور

س :علل من الضروري توفري احلماية للمعلومات والشبكات املتصلة باالنرتنت ؟
بسبب قيمتها وأهم يتها التجارية املالية  /للمحافظة عليها من العبث أو سوء االستعمال  /منع اخلسائر املالية اليت قد تتعرض هلا الشركات

س :عدد متطلبات واجراءات محاية الشبكات املتصلة باالنرتنت واملستخدمة يف منو التجارة االلكرتونية ؟
 .1محاية خادم الويب و البيانات املخزنة فيه
 .2محاية البيانات املرتاسلة بني خادم الويب واملستخدم ( امثلة عليها  .1 :كلمة السر  .2البيانات املالية )
 .3محاية حاسوب املستخدم واألجهزة املستخدمة لالتصال باالنرتنت ( من الفريوسات ومحاية معلوماته الشخصية )

س :علل من الضروري محاية خادم الويب والبيانات املخزنة وذلك حلماية الشبكات يف منو التجارة االلكرتونية ؟
حتى يستمر اخلادم يف عمله وال يتمكن من الوصول اىل البيانات اال االشخاص املخولني وال يتمكن من تغيري البيانات اال من لديهم صالحيات

س :مما يتكون نظام احلاسوب ؟

 .1أجهزة

 .2برامج

 .3معلومات

ثانيا  :خيا ات الحماية المادية

محاية شبكة خادم الويب والبيانات املخزنة عليه ميكن حتقيقها من خالل عدة خيارات ؟
 .2التحقق من شرعيّة استخدامهم ووصوهلم للمعلومات

 .1التحقق من هويّة املستخدمني
 .3طرق احلماية من التهديدات الطبيعية ( الزالزل )

 .4برامج مضادّة للفريوسات
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يتم محاية شبكات خادم الويب والبيانات املخزنة عليه من خالل التحقق من هوية املستخدمني الذين يدخلون للشبكة باساليب متنوعة ؟

 .1كلمة السر:

جمموعة من احلروف واالرقام يتم طباعتها عند الوصول إىل النظام وتظهر كنجوم

 .2البطاقة الذكية :

بطاقة حتتوي على معاجل دقيق لديه القدرة معاجلة البيانات وتغيريها وحتتوي على كلمة سر لزيادة األمن

 .3البصمات العضوية :نظام يهتم بالتحقق من شخصية الفرد اعتمادا على خصائص فسيولوجيه وسلوكية

س :انواع البصمات العضوية ؟
 .1بصمة االصابع

 .2بصمة قزحية العني  .3الصوت

س :خطوات التحقق من الشخصية باالعتماد على بصمة االصبع ؟
مجع البيانات  -معاجلة البصمة  -مطابقة  -قاعدة البيانات
 -نعم  -ثم التحقق وتنفيذ الربنامج

ثالثا  :حواجز العبو

س :عرف " حاجز العبور " ؟؟ ؟
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برنامج او جاهز يسمح مبرور الرسائل اخلاصة باملستخدمني اخلارجيني اىل شبكة املؤسسة احمللية أو مواقعها على االنرتنت

س :يتم توصيل حاجز العبور بني شبكة االنرتنت وشبكة الشركة اخلاصة ؟

الهن عتب ر لممر لوحيد ي ن بكة لالهننرهن شبكة لور ة للحميد

س :عرف " موجه حزم املسارت " ؟ جهاز حبجم لوطايت ت تكط ي لوركةات للحميد شلوحلست حبدث عترل عيى حت ع مص ر لوكداهنات لمم سي شتحجدهها
ع ر لي ى يحليات لىل لوط ف لممسبقكل لعبرادل عيى جمرحع من لوقحلع
س :يتوافر في حاجز العبو منافذ مخصصه لخدمات

؟

 .1لرسال لو سائل شلسبقكاهلا  .2حتردل لمميفات فقط  .3 FTPحتردل شتنزعل HTTP

س :ما هي القواعد اليت يتم مبوجبها الرفض والسماح حلزم البيانات من الدخول للشبكة حسب حاجز العبور ؟
 .1عنحلن مص ر يزم لوكداهنات لخلارجدّ

 .2شجه يزم لوكداهنات لخلارجدّ

 .3هنحع لو رشتحةحل لممسبخ م  :مثل TCP / IP

س :ما هي انواع حاجز العبور ووظيفة كل منها  /ثم قارن بينهم من خالل التأثري على الشبكة وطبيعة احلماية ؟
 .1موجه المسا ات وتصفية الحزم

 :وظائفه

 .1تصفد يزم لوكداهنات لوحلردة لىل بكة لممؤسس لو لخيد
 .2برنامج حاسوب وسيط

 .2حت ع لممسار لوذي سدبم تحجد لحلزم و

 . 3عحف محاع يسدط ال تتدق لوركة

 :ي هنامج ياسحب عترل عيى جهاز مضدف عسرى يحلي لوبطكدقات  proxy serverوظائفه

 .1عحف محاع عاود ويركة من لممبسيي ن  .2عبحةم لوحسدط حب ة لوحثائق شلمميفات من لوركة شلودها  .3عؤث عيى لدلء لوركة
س علل يؤثر الوسيط على أداء الشبكة  :الهن عبحةم يرةل لساسي حب ة لمميفات شلوحثائق فاوكداهنات لو لخي شلخلارج من لوركة مت من خالو

ابعا  :مستويات الحماية باستخدام حواجز العبو

س :سلبيات حاجز العبور أو حمددات حواجز العبور ؟
 .1المتنع لوفريشسات

 .2ال متنع لممسبخ م لو لخيي من حتردل لو رلمج عيى لحلحلسدب لورخصد

 .3ال تسبطدع لحلراع يناء عيى حمبحى يزم لوكداهنات

س :قضايا ادارية جيب على مديرو الشبكات املعنيون االهتمام بها عند تصميم وبناء حواجز العبور ؟
 .1حت ع سداسات عرل ياجز لوتكحر من يدث لسس لوقكحل لش لو فض
 .3حت ع أي لهنحلع ياجز لوتكحر لممناسك السبخ لمات لور ة

 .2حت ع مهام ياجز لوتكحر شلخل مات لويت عسرح يها لش ع فضها
 .4حت ع لذل ةان سدبم ب لء ياجز لوتكحر أم سدبم يناؤه ياور ة

خامسا  :أنواع البيانات المتبادلة الكترونيا عبر شبكة االنترنت

س :تقسم املعلومات والبيانات املرتاسلة أو املتبادله الكرتونيا عرب شبكة االنرتنت اىل أربع أنواع  .اذكرها ؟
.

معلومات عامه

متيحمات مباي الطالع عام مسبخ مي بكة لالهننرهن دشن حت ع شال حتباج إىل لحلراع شلوس ع شحتباج لىل لحلراع من لوتكث

 :لجل لئ  /لألخكار  /تتيدرات تسجدل لوطالب
.

س :علل تحتاج الى الحماية من العبث والتشويه

تصكح يال قدر أش ق تنقل رساو خاطئ عن

معلومات مملوكه متيحمات ودس س ع إمنا ال حيق ألي هنسخها أش تغدريها أش إعادة لسبخ لمها وغاع غري لويت حت دها لجله لمماوة
 :لوسرية لوذلتد  /لو رلمج  /رساو لو ةبحرله شلجملاسبري  /ةبب شزلرة لونريد شلوبتيدم
معلومات سريه متيحمات شجحدها شحمبحلها من لس لر لممؤسس جيب محاعبها دلئرا شيص لوحصحل إودها شتحثدق عريدات لوحصحل إودها
 :ميفات بخصد يف مؤسس  /رقم يساب لوتردل يف لوكن ك
معلومات خاصه متيحمات ذلت طكدت بخصد من يدث للحمبحى شودس لوحجحد  ,شجيب محاعبها من شصحل جهات غري خمحو أش مسرحح هلا
 :لممتيحمات لش لوسجالت لمم ضد  /شطيكات لور لء لخلاص ياممؤسس
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سادسا  :المخاطر األمنية لتكنولوجيا المعلومات التي تواجه الزبون

س :ما هي متطلبات محاية املعلومات والبيانات املتبادلة عرب االنرتنت ؟

ع م لإلطالع عيى لوكداهنات شلممتيحمات لممنرلسي ع ر لالهننرهن من قكل ط ف ثاوث شال حيق و لالطالع أش لالعنرلض هلا
أن عةحن و ى ةل من ط يف تكادل لممتيحمات شلوكداهنات لوق رة عيى لوبحقق من هحعّ لوط ف لآلخ شلوبت عف ينفس
عريد محاع لوكداهنات ض لوبغدري أش لوبتحعض عنها يكداهنات أخ ى شعت أي لممبطيكات ويبجارة لألوةنرشهند
ع م ق رة لورخص لوذي قام يارسال رساو لوةنرشهند يف ظ شف لتصال متدن عيى لهنةار قدام يهذل لوفتل شةذوك لممسبقكل

سابعا  :أساليب تشفير البيانات

س  :يتضمن التشفري عمليتني أساسيتني  .اذكرها ؟
 .1التشفري ت مدز لونص يط عق غري مفهحم يناء عيى خحلرزمد متدن عن لمم سل  .2فك التشفري  :إعادة لونص إىل شضت لألصيي عن لممسبقكل

س  :ما هي اساليب او طرق التشفري ؟

يوليوس قيصر يدث عسبخ م هنحع ن شهرا  .1لوبك عل

 .2لوبتحعض

التبديل إعادة ت تدب لحل شف يف لونص لالصيي الهنباج لونص لممرف مث ال ةباي هنص يف مصفحف عامحدعا شمن ثم ق لئبها لفقدا
التعويض عريد تغدري لالي ف يف لونص لالصيي يناء عيى مفباح حم د من ي شف لش رمحز أش لرقام

عامر
جرابعه
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عاشرا  :القضايا القانونية المتعلقة بالتجا ة االلكترونية

هنالك جمموعة من القضايا املهمة يف التشفري واحلماية جيب االنتباه هلا عند تصميم وتطبيق وادارته يف التجارة االلكرتونية  .عددها ؟
.1لوبرفري ياألجهزة أم ياو رجمدات  .2إدلرة مفاتدح لوبرفري
التشفري باالجهزة  :أةث ةيف  /أةث محاع

 ,3قضاعا جتارعّ

 .4قضاعا قاهنحهند

 .5م لعاة قحلهن ن لوبص ع

التشفري بالربجميات  :أقل ةيف  /أقل محاع ( علل  :وسهحو لو خحل عيدها شتغدريها )

س :سبب حتكم احلكومة االمريكية بعملية تصدير اجهزة التشفري وانظمتها ؟

الهنها تت ها من لالس لر لوتسة ع شمن مبطيكات لالمن لوقحمي

س :ما هي احلاالت اليت تسمح فيها القوانني االمريكية بالتشفري ؟
 .2لذ ل ةاهن لممتيحمات مت شف للحمبحى شذلت طحل حم د

 .1لذل ةاهن لممتيحمات لمم لد ترفريها ماود ي ن ينحك مت شف
 .3لذل تحلف ت لدو تفد لن لوبرفري ال عسبخ م الغ لض لخ ى

س :تواجه عملية التشفري يف التجارة االلكرتونية جمموعة من العقبات  .اذكرها ؟
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 . 1جناح عريدّ لوبرفري عتبر عيى أن لممبتامي ن يف لوسحق لالوةنرشهني عسبخ محن تةنحوحجدا لوبرفري هنفسها
 .3صتحي لسبخ لم ط ق لوبرفري شي جمدات من قكل لممسبخ م لوتادي

 .2عريدّ تحزعع لممفاتدح تبطيّب جه ل ةكريل

س :القوانني الوطنية والدولية تهدف حلماية التجارة االلكرتونية من عدة نواحي ؟  .1لخلصحصد

 .2لمميةد لوفة ع

 .3منع ج لئم لحلاسحب

س :عدد االمور اليت عاجلها القانون االردني ملنع جرائم احلاسوب ؟
 .1لوض لئب  .2لوبحثدق

 .3محاع لممرنري

 . 4عتاقب ياحلكس أش ياوغ لم لش يةيبدهرا ممن عنشء بهادة رقرد وغ ض لاليبدال أش غري مر شع

 .5يجد لوتقحد لالوةنرشهند شلالعنرلف ياممتامالت لالوةنرشهند  :عتنرف لوقاهنحن لالردهني ياو سائل لممبكادو لممقصحد يها لهنراء لوبزلمات مبكادو شتت صحدح شميزم

س :على املشرتي تبليغ املؤسسة املالية بامكانية معرفة الغري لرقم بطاقة الدفع االلكرتوني اخلاصة به ؟
العفائ من مسؤشود لسبخ لم يساي يصحرة غري مر شع شهنقل تكتد لممسؤشود لىل لممؤسس لمماود ما مل عثك لهرال لممرنري لهن لوسكب

عامر
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س :للسجالت اإللكرتونية حجية الوثائق الورقية بشرط توافر شروط  .اذكرها ؟
 .1أن تةحن لممتيحمات لممحجحدة يف لوسجل قايي ويحفظ شلوبخزعن شلالسنرجاع

 .3إمةاهند لثكات منرئ هحعّ لو ساو لالوةنرشهند شم سيها

 .2إمةاهند ليبفاظ لوسجل ياممتيحمات لممخزّهن فد يرةل دقدق

س :عدد املعامالت والعقود وفقا للقانون األردني اليت ال ميكن اجرائها الكرتونيا ؟
 .1لو عاشى لوقضائد

 .2لوحصدّ

 .3لوحقف

 .4يدع لالشرلق لمماودّ

 .5يدع لالرلضي شما عرنرط تسجدي

س :وضع املشروع االردني جمموعة من القواعد الالزمة حلماية أمن الرسائل االلكرتونية وسالمتها وحجيتها ومحاية التوقيع االلكرتوني ؟
 .1لالعنرلف ياوبحقدع لالوةنرشهني ةك عل ويبحقدع لوبقيد ي

 .2جيب لن عةحن لوبحقدع لالوةنرشهني محثّقا يبى عت دودال عيى مضرحهنها

 .3عت لوبحقدع لالوةنرشهني محثّقا تحثدقا سيدرا إذل ص ر عن لجلهات لممتبر ة ير ط ( خالل م ّة  .1س عان لورهادة  .2مطايق و مز تت عفها )

جهات تصدرها أو مسؤولة عنها ؟

 .1جه ت خدص متبر ة يف لممرية لالردهند لهلامشد

 .2جه ت خدص متبر ة شم خص من سيط خمبص ي شو لخ ى

 .3دلئ ة يةحم أش مؤسس أش هدئ مفحض قاهنحهندا ياص لر لورهادة

خواطر
توجيهي
س :انواع اهلجمات عرب شبكة االنرتنت بالنسبة املئوية ؟
 .1الفريوسات ( ) %55
 .2الوصول غري املخول من قبل الداخليني ( ) %11
 .3حجب اخلدمة (  .4 ) %21اخرتاق النظام من خارجه ( ) %25
 .5سرقة املعلومات اململوكة ( ) %22
 .6ختريب البيانات ( ) %11

 .1االحتيال املالي ( ) % 11

الوحدة الثانية  :طرق التبادل المالي والبنوك االلكترونية
أوال  :أنظمة الدفع االلكترونية
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الصرييف  :شخص أو جهة كان يقبل الودائع مقابل ايصاالت أو شهادات ايداع مببلغ الوديعة وحيصل على عمولة

س :علل فكر الصرييف يف إقراض الودائع ؟

س :متى اخذ البنك شكله االوىل ؟

 .1كان لاليصاالت قبوال عاما يف التداول وفاء لبعض االلتزامات  .2كان أصحاب الودائع ال يتقدمون لسحب ودائعهم دفعة واحده

س :ما هي وسائل الدفع التقليدي ؟

 .1نقدا ( االكثر قبوال لدى التجار )

 .2البطاقات

 .3الشيكات

 .4التحويل املالي

نقدا :

 .2قبول عالي لدى اغلبية التجار

 .1االكثر شيوعا يف عملية الشراء

 .3عدم احلاجه ملعرفة هوية املشرتي

 .4ال يوجد تكلفه تذكر للدفع

الدفع عن طريق البطاقات :

س :علل تتم عملية الدفع خالهلا بكل سريه وأمان ؟؟؟؟؟؟

الن املعلومات تنتقل عرب شبكة خاصة بالبنوك

س :علل يقوم البائع برفع سعر السلعه مقابل الدفع بالبطاقات ؟؟؟

الن املبالغ تنتقل حلساب التاجر مقابل عمولة على كل عملية شراء

س :علل ملاذا ال يرغب بعض التجار باستخدام البطاقات كوسيلة دفع ؟؟؟
 .1الن التاجر قد يقوم برفع سعر السلعه مقابل عموله على كل عملية شراء

س :حساب التاجر ؟؟؟

 .2غالبا ما تتم عملية التسوية عقب ايام قليله من عملية الشراء

ه و حساب خاص يف البنك يفتحه التاجر حتى يتمكن من تقبل البطاقات كوسيلة دفع

س :املؤسسات املالية ؟؟؟
منشأت اقتصادية متخصصه تعمل يف ادارة االموال حفظا وإقراضا أو بيعا وشراء
 .1البنوك

 .3بيوت االستثمارات

 .2صناديق التوفري

 .4شركات التأمني

 .5البورصات وهيئاتها

خواطر
توجيهي

س :عدد انواع البطاقات املستخدمة لتسوية املدفوعات الشخصية وخصائص كل بطاقه ؟
.1البطاقة االئتمانية :

ب .ميةن لوبس ع ي فتات منبظر لش غري منبظر ش لوفحلئ يصف عحمد عيى رصد ه لمم عن
أ .ال عيزم ويحصحل عيدها شجحد رصد يف يساي
جـ .عص رها لممص ف ويحصحل عيى لوسيع شلخل مات من حمالت شأماةن متدن
 .2بطاقة التسجيل على احلساب :
أ .جيب تس ع لممكيغ ةامال يحق حم د مبفق عيد
جـ .مينح ياميها ق ضا يف ي شد متدن شوزمن مت ن

ب .عبقاضى لوكنك رسحما عيى لص لرها شلوبج ع
د .عنرتب عيى ياميها و ى تأخري لوس لد دفع فائ ة ماود

عامر
جرابعه

 .3بطاقة اخلصم او الدين :
أ .ب ط فبح لوتردل يساب مص يف و ى لوكنك أش لع لع مكيغ ويرؤسس لممص ره ويكطاق ب .ال عسرح يامتام عريد لور لء لذل قل لو صد عن قدر لور لء
د .ةيرا لسبخ م لوتردل لوكطاق عبم لوسحب مكاب ه من يساي وس لد لوفاتحرة
جـ .تبطيب لدخال رقم خاص يها من خالل جهاز هنقاط لوكدع
س :قيام املؤسسات املاليه باستحداث خدمة عكس عملية الدفع ؟ وبرجدع لالف لد عيى لسبخ لم لوكطاقات

س :خدمة عكس عملية الدف ع ؟؟؟
يعطي احلق لبنك العميل باسرتداد املبالغ اليت خصمت على حسابه يف حال مل يقّرها أو اعرتض على صحّتها وختصم بالتالي من حساب التاجر

الدفع عن طريق الشيكات :

س :علل تفضل املؤسسات التجارية واملاليه استخدام الشيكات كوسيط للدفعات ؟؟؟؟
س :الشيك ؟؟؟

هلا تأييد قانوني كامل

هو امر مكتوب غري مشروط معنون من شخص الخر وموقع من كاتب الشيك للبنك ليدفع عند الطلب مبلغ حمدد من املال

التحويل المالي :
 .1تكاليف الصيانه عاليه

س :املشكالت اليت تعاني منها وسائل الدفع التقليدي أو سلبياتها ؟؟؟
 .2حاجتها لقوة بشريه كبريه للتشغيل

 .3عائق احلدود اجلغرافيه

س :عرف " نظام الدفع " كما عرّفه  ...املصرف املركزي االوروبي ؟؟؟
جمموعة من الوسائل واالجراءات اليت تسهل عملية التسليم أو التحويل عرب وسائل الدفع حلل االلتزامات املاليه اليت تنتج عن النشاط االقتصادي

س :يتكون نظام الدفع من مكونات رئيسية وهي ؟؟؟
 .1مؤسسات وأفراد  .2االجراءات القانونية واللوائح والتعليمات اليت حتدد املسؤوليات والعالقات  .3وسائل الدفع  .4طرف ثالث

س :عرف الطرف ثالث ؟؟؟

مؤسسات ماليه غري بنكيه تزوّد االتصال بالشبكات املاليه لتنشيط الصفقات وحتويلها للحسابات يف البنوك مثل ( ) CyberCash

س :عرف وسائل الدفع ؟؟؟
وسائل متكن الزبائن من حتويل االموال اىل التجار مثل (  .1النقد

 .2السندات املاليه

 .3البطاقات

 .4الوسائل االلكرتونية )

ثانيا  :وسائل الدفع االلكترونية
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س :عدد مناذج أو أشكال او انواع التجارة االلكرتونية ووسائل الدفع يف كل منها ؟
( )B - B
 .1ب ة إىل ب ة
()B-C
 .2ب ة إىل مسبهيك
()C-B
 .3مسبهيك إىل ب ة
 .4مسبهيك إىل مسبهيك ( ) C - C

الشيكات األلكرتونية \ شبكات التحويل املالي األلكرتوني \ االعتماد البنكي
الشيكات االلكرتونية \ النقد الرقمي ( االلكرتوني )

\ البطاقات \ البطاقات الذكية \ طرف ثالث

الشيكات االلكرتونية \ النقد الرقمي ( االلكرتوني )
الشيكات االلكرتونية \ النقد الرقمي ( االلكرتوني )

س :عرف التجارة االلكرتونية ؟؟؟
هي عمليات االعالن والتعريف بالبضائع واخلدمات ثم تنفيذ عمليات عقد الصفقات وابرام العقود ثم الشراء والبيع ثم سداد القيمة عرب شبكات
االتصال سواء االنرتنت او غريها اليت تربط بني املشرتي والبائع

س :علل تعدد وسائل الدفع االلكرتونية

؟ نظرا الختالف انواع التجارة االلكرتونية

شبكات التحويل المالي االلكتروني :

B 2B

خواطر
توجيهي

س :ميزاتها ؟  .1وفرت وسيلة سريعه لنقل املعامالت املاليه من اوامر الدفع بني البنوك  .2قللت كلفة العمليات ووقتها خصوصا بني الشركات الكبريه

االعتماد البنكي :

س :يعترب االعتماد البنكي  LCأحد وسائل الدفع واليت تعطي البائع درجة أمان عاليه ؟؟؟

س :عرف االعتماد البنكي ؟؟؟

هي اتفاقية مكتوبة من قبل املصرف ( يدفع مبقتضاها للبائع من حساب املشرتي مبلغ من املال بناء على تقديم بعض الوثائق من البائع )

س :فوائد االعتماد البنكي للبائع ؟؟؟
 .1يعطي البائع درجة عالية من االمان اذا حتققت الشروط

 .2تقل نسبة املخاطره اىل ادنى مستوياته

س :فوائد االعتماد البنكي للمشرتي ؟؟؟
 .1فرصه أكرب للتفاوض واملساومه

 .2االموال ال تسحب من رصيد املشرتي اال بعد التحقق من الوثائق

الشيكات االلكترونيه :

س :الشيك االلكرتوني ؟؟؟
هو املكافئ االلكرتوني للشيكات الورقيه التقليدية وهو رساله موثقه ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك ملستلمه

س :علل توقع الشيكات االلكرتونية باستخدام مفتاح التشفري اخلاص باجلهة املصدرة للشيك ؟؟؟
 .1التحقق من الطرف املرسل للشيك

 .2اثبات صحة الشيك

س :ما هي خطوات عملية الدفع بالشيكات االللكرتونية ؟؟؟

 .3احملافظة على السرية واالمان
الشكل ( ) 4 - 6

 .3يعطيه فرصه اكرب لالحتفاظ مباله

عامر
جرابعه

البطاقات

B 2c

 :هو أكثر النماذج انتشارا بعد  / B2Bيشبه حمالت التجزئة ووسائل الدفع االلكرتونية اليت يستخدمها املشرتي  /هو املستهلك

س :ما االمور اليت جيب أن يقوم بها التاجر حتى يتعامل بالبطاقات ؟؟؟
 .1فتح حساب خاص لدى احد البنوك

 .2احلصول على شهادة رقمية للموقع  .3وتوقيع الكرتوني لضمان السرية واالمان

س :ختتلف البطاقات يف  B – Cعن البطاقات يف الدفع التقليدي ؟؟؟
يف وسيلة التحقق من صحة البيانات بانها تتم عرب شبكة االنرتنت دون وجود بطاقه ولذلك حتتاج لدرجة محاية عاليه عند ارسال املعلومات بربوتوكول

بروتوكول  : :SSLلالط لف لويت عبحقق منها لخلادم شلممسبخ م  /ال عبحقق من يصحو عيى بهادة رقرد
بروتوكول  :SETلالط لف لويت عبحقق من هحعبها لوباج شيامل يطاق لالعبراد  /عبحقق من يصحو عيى بهادة رقرد

طرف ثالث :

س :علل الدفع بضمان طرف ثالث يعطي محاية اكرب للمشرتي ؟؟؟
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النه ال حيتاج املشرتي استخدام بيانات بطاقة االئتمانية عرب االنرتنت عند الدفع

س :عرف الطرف الثالث ؟؟؟
قناة اتصال بني مؤسسات بطاقات االئتمان والبنوك والشركات اليت تعاجل معلومات البطاقات واالنرتنت

س :ماذا حيتاج كل من املشرتي والبائع للتعامل بالدفع بضمان طرف ثالث ؟؟؟
 .1ال حيتاجون اىل برجميات واجهزة

 .2حيتاجون اىل حساب بريد الكرتوني واىل فتح حساب مع الطرف الثالث

س :مهم جدا حل سؤال  4فرع ب من سنة  2212صيفي ؟؟؟

مهم جدا جدا جدا

س :كيف حيقق الطرف الثالث االرباح ؟؟؟

خواطر
توجيهي

نتيجة حلجز املال بعض الوقت قبل ارساهلا للتاجر

الشيكات االلكترونية :

س :متى تستخدم ؟؟؟

عامر
جرابعه

يف الدفعات املالية الكبرية

س :كيف حيصل املشرتي على الشيكات االلكرتونية بنموذج  B – C؟؟؟
ان يكون له حساب بنكي وعندها حيصل على مناذج شيكات من البنك املرخص أو من خالل طرف ثالث مثل echecksecure.com :

البطاقة الذكيه  ( :البطاقات ذات القيمة المخزونة )

س :عرف البطاقات الذكيه ؟؟؟
معلومه:

بطاقة تستخدم شرحيه مدجمه هلا القدرة على ختزين البيانات ومعاجلتها

ميكنها ختزين معلومات اكثر من  552ضعف مما تستطيع البطاقات ذات الشريط املغناطيسي  /ضياعها يعين خسارة املبلغ فيها

س :ما هي استخدامات البطاقات الذكيه ؟؟؟؟

 .1الشراء  .2الوصول للحساب البنكي للمالك  .3خلزن املعلومات املختلفه

س :كيف يتم ختزين القيمة النقدية يف البطاقة الذكية  ,وماذا حيتاج املستخدم ليستخدم القيمة النقدية فيها ؟؟؟؟
عن طريق حتويلها من رصيد بنكي اىل البطاقة من خالل بعض اجهزة الصراف االلي /

وحيتاج اىل قارئ خاص بالبطاقة

س :علل تعد وسيلة البطاقة الذكية من الوسائل املرحية للمشرتي والبائع ؟؟؟؟
 .1بسبب قلة كلفة عملية التبادل املالي  .2قلة احتمال اخلسارة بسبب التزوير واالحتيال  .3سرعة عملية التبادل املالي

س :املؤسسات اليت توفر هذه اخلدمة ؟؟؟؟

Blue American Express .1

Mondex .2

C 2C

مواقع املزادات متثل اشهر املواقع فيه  /من املواقع اليت تسمح بالتبادل املالي بني االفراد www.paydiect.yahoo.com

ما هو دور نظام  paybalيف التبادل املالي بني األفراد (  ) C2C؟
 .1يسمح لألفراد التسجيل جمانا يف املوقع

 .2ارسال النقد االلكرتوني بواسطة الربيد االلكرتوني

 .3يعمل كطرف ثالث موثوق به

C 2B

الشركة هي البادئ يف عملية الدفع  /ويكون هنالك اتفاق على اعادة النقود يف حال عدم مطابقة املنتج للمواصفات املتفق عليها

س :تصنف وسائل الدفع االلكرتوني اعتمادا على عدة معايري ؟؟؟
 .1طبيعة عملية التبادل االلكرتوني
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 .2طريقة التسوية أو املقاصة  :على ان تكون الدفعات االلكرتونية مغطاة بدفعات حقيقه مثل  :النقد  /الرصيد البنكي  /شيكات مدفوعة
 .3اسلوب محاية عملية الدفع االلكرتوني والتأكد من هوية الدافع
 .4املخاطر املتعلقة بعملية الدفع االلكرتوني والتزوير واالحتيال

ثالثا  :أثر التجا ة االلكترونية على العمل البنكي

س :البنك ؟؟؟
مؤسسة مالية تنصب عملياتها على حشد املوارد املاليه والنقود الفائضة عن حاجة اجلمهور ورجال االعمال والدولة بغرض توظيفها أو اقراضها
الخرين وفق اسس وقواعد معينه

س :يتكون اجلهاز املصريف من عدد من البنوك ختتلف وفقا ل (  .1ختصصها  .2الدور الذي تؤديه يف اجملتمع ) ؟؟؟
 .1البنوك المركزية :

س :يعد البنك املركزي قلب اجلهاز املصريف ؟؟؟
س :وظائف البنك املركزي بشكل عام ؟؟؟

فهو يشرف على النشاط املمصريف بشكل عام

 .1يشرف على النشاط املصريف بشكل عام  .2اصدار اوراق النقد  .3احملافظة على استقرار قيمتها

س :وظائف يقدمها البنك املركزي للحكومه فقط ؟؟؟

س :علل يطلق على البنك املركزي بنك احلكومه ؟؟؟

 .1القيام باخلدمات املصرفية للحكومه

 .2يشاركها يف رسم السياسات النقدية واملالية

س :وظائف يقدمها البنك املركزي للبنوك االخرى فقط ؟؟؟
 .1حيتفظ حبسابات املصارف لديه

س :علل يطلق على البنك املركزي بنك البنوك ؟؟؟
 .2يقوم باجراء املقاصه بينها

 .2المصا ف التجا يه :

س :علل يطلق على املصارف التجاريه مبصارف الودائع ؟؟؟
س :ما هي وظائف املصارف التجاريه ؟؟؟

خواطر
توجيهي

حيث متثل الودائع املصدر االساسي ملواردها

املصارف التجاريه والزراعيه والصناعية )

عامر
جرابعه

 .1تقوم بقبول اموال املودعني اليت تستحق عند الطلب أو بعد فرتة من الزمن
 .2تقوم مبنح التجار ورجال االعمال والصناعة قروضا قصريه االجل بضمانات خمتلفة

س :ما هي اخلدمات املصرفيه اليت تقدمها املصارف التجارية لعمالئها سواء أفرادا أم مؤسسات ؟؟؟
 .1السحب  .2االيداع  .3القروض  . 4صرف العمله االجنبيه  .5تسديد فواتري اخلدمات مثل اهلاتف  ,الكهرباء  ,املاء

س :ما الذي أدّى اليه ( ما هو اثر ) التطور يف تكنولوجيا التجارة االلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات على العمل البنكي ؟؟؟
 .1دخول شركات ومؤسسات غري بنكية اىل سوق اخلدمات البنكيه واملاليه مثل شركات الدفع املباشر عرب االنرتنت مما هدد اهم خدمات البنوك
 . 2تقصري الفرتة الزمنية الالزمة لتطوير خدمات جديده مقارنة مع الوضع التقليدي الذي كان يعتمد على القدرة املاليه للبنوك
 .3تغري يف حاجات عمالء البنك  ,خاصة فيما يتعلق بالوقت وكيفية احلصول على اخلدمات البنكية واملالية
 .4تقليل كلف التشغيل يف البنوك ( تكلفة تنفيذ اخلدمة يف البنك تقريبا  1021وتقل باستخدام الصراف االلي وتصل ادنى مستوى باالنرتنت

س :توجهت ادارات البنوك حنو استخدام شبكة االنرتنت كوسيط للعمليات البنكية وبناء فروع الكرتونية هلا على االنرتنت ؟
أقل كلفه بكثري من الفروع احلقيقة املبنية باحلجارة مما ساعدها على توسيع قاعدة عمالئها وتقديم خدمات مالية متنوعه منها

س :عرف " البنك االلكرتوني "

؟

النظام اليت يتيح للزبون الوصول اىل حساباته واحلصول على خمتلف اخلدمات واملنتجات املصرفية من خالل

شبكة معلومات يرتبط بها جهاز احلاسوب اخلاص به أو اية وسيلة اخرى

س :علل حررت البنوك االلكرتونية عمالئها من قيود الزمان واملكان ؟
بإستطاعة العميل احلصول على اخلدمات البنكية بأي وقت من الليل او النهار وبأي مكان وذلك بفضل استخدام شبكة االنرتنت

س :علل أدى التوسع والتطور يف تكنولوجيا التجارة اإللكرتونية اىل تغري يف حاجات العمالء ؟
وبح ع لوترالء من قدحد لوزمان شلممةان شتحفري لوحق شلجله وترالء لوكنك شلالهننرهن

س :ما هي اخلدمات املالية املتنوعة اليت تقدمها البنوك االفرتاضية أو االلكرتونية لعمالئها ؟؟؟
 .1حتويل االموال بني احلسابات

 .2دفع الفواتري الكرتونيا

 .3انزال بيان حساب
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 .4احلصول على ارصدة احلساب اجلاري

س :ميكن تقسيم مواقع البنوك االلكرتونية على االنرتنت حسب اخلدمات اليت توفرها اىل  3مستويات ؟؟؟
 .1املستوى االول  :موقع خدمات المعلومات  :حيث يقدم البنك معلومات حول براجمه ومنتجاته وخدماته املصرفيه
 .1املستوى الثاني  :الموقع التفاعلي  :حبيث يسمح بنوع من التبادل واالتصال بني البنك وعمالئه بالربيد االلكرتوني وتعبئة طلبات ومنائج
 .1املستوى الثالث  :موقع خدمات الحركات الماليه  :حيث يسمح البنك فيه للعميل بالوصول اىل حساباته وادارتها واجراء احلركات املاليه
مثل التحويل بني حساباته ودفع الفواتري وانشطة اخرى

ابعا  :أتكنولوجيا االعمال البنكية

س :ما هي انواع الشبكات املكونة لشبكة التحويل املالي االلكرتوني ؟
 .1شبكة التحويل الدولي SWIFT :

لمماود لو شود

عرف

لوكند لالساسد وبكادل لو سائل لممص فد شلمماود ش م جع ثاي يف تحيدد لممتاعري لممتبر ة من لجملرحع

أنشئت  ( swiftعلل ) يغ ض أمتب لوبديدةس
هنقل لوبتيدرات شلالشلم من ينك آلخ يس ع فائق ع ن ط عق خطحط لتصال مسبأج ه

 .2الصرا ف اآللي  :سحب لونقحد  /تحج دلخل ف شع لوكنك أش خارجها  /مكاب ة لونراطات لممص فد  24س اع

ر
خواط
توجيهي

 .3املقاصّة اآلليّة :سيكدات لممقاص لالود  .1 :خاضت والخطاء  .2لوبأخري يف عريد لوبسحع عؤث عيى لالقبصادع ن  .3لحلجم لودحمي لممبزلع ويرةدات
 .4نقاط البيع  :ت تكط يركة خاص ياوكنحك فوائدها  . 1لوببحقق من صح لوكداهنات لويت عتطدها يامل لوكطاق شلوباج  2حتصدل لممكيغ حلساب لوباج

س :ما هي خطوات أو اجراءات تقاص الشيكات بني البنوك (خطوات املقاصه االلية ) ؟
 .1ت مدز لوردةات يبضردن يداهنات بف ع أسفل لوردك عيى خط لحل ر لممرغنط

( .1رقم لوردك  .2رقم ف ع لوكنك لممسححب عيد  .3رقم يساب لوتردل )

 .2ق لء لوكداهنات لويت عيى لوردك جبهاز خاص  .3ت سل ويكنك لمم ةزي لوةنرشهندا شمن ويكنك لممص ر ويردك  .4تتحد لالجاي لوةنرشهندا ياممحلفق أش لو فض

س :عرف "غرفة املقاصة " ؟؟؟
غرفة خاصّة يلتقي فيها مندوبو البنك يف الدول لتبادل الشيكات املسحوبة وتعقد جلسه أو جلستني يوميا لتمرير الشيكات مجيعها اليت يصدرها
التاجر واالفراد من خالل هذه الغرفة

س :ما هو دور املقاصة االلية يف التقليل من عدد الشيكات املرجتعة يف البنوك حسب رأيك ؟؟؟
ساهمت يف تقليل عدد الشيكات املرجتعة النه يقوم بالتحقق من الشيك مباشرة

س :قارن بني اخلدمات املصرفيه يف البنوك التقليدية والبنوك االلكرتونية وأثر كل منها ؟؟؟

عامر
جرابعه

البنك التقليدي  :لوكدئ تؤث سيكا  /لممسبخ م لوضحضاء شلالزديام  /لوكند لوبحبد حتباج ممكاهني شغ ف لهنبظار شي لس  /شق لخل م عةحن ياو شلم لو مسي
البنك االلكرتوني  :لوكدئ ال تؤث  /لممسبخ م لالبت لوضارة من لوراب  /لوكند لوبحبد جهاز ةركدحت شلهننرهن شمحقع عيى لوركة  /شق لخل م  24ساع

س :ما هي خطوات تسوية الشيكات بني البنوك باملقاصة اليدوية ؟؟؟
.1إيداع الشيك

.2جتمع البنوك الشيكات اليت لديها على البنوك االخرى

 .4تتم تسوية بني البنوك

 .5يوزع كل بنك الشيكات املستحقة لعمالئه حسب الفرع

 .3تتبادل البنوك الشيكات املسحوبة عليها

خامسا  :إنجاح األعمال البنكيه االكترونية

س :لضمان جناح بنوك االنرتنت وإجناح األعمال البنكية االلكرتونية وبناء ميزة تنافسية البد من حتقيق جمموعة من اجلوانب  .اذكرها ؟
 .1متدّز لخل مات شلممنبجات لويت تق مها

 .2تكنّي لممفهحم لحل عث ويبسحعق لممص يف

 .3مةامي خ مات لهلاتف مع لإلهننرهن

 .4تحفري لو عم لو لخيي إلهنظر ينك لألهننرهن

س :يهتم البنك االلكرتوني (االفرتاضي ) بالتميز باخلدمات واملنتجات اليت يقدمها عن البنوك األخرى جلذب العمالء واحملافظة عليهم بعدة أمور ؟
 .2ليبةار شتطحع منبجات شخ مات ينةد لوةنرشهند مكاب ة

 .1لممرارة مع ب ةات لو رجمدات شلوبحاوف متها

 .3حتس ن مزلعا شمحلصفات لخل مات شلممنبجات شتطحع ها ويرحافظ عيى لوترالء

س :ان تبين املفهوم احلديث للتسويق املصريف يعد مهما لضمان جناح االعمال البنكيه ويستلزم القيام بعدة امور للتحول لكيان تسويقي .؟
 .1لسبخ لم أدشلت لوبةنحوحجدا لحل عث يف هنر أدشلت لوبسحعق مثل لالهننرهن
 .3تطحع حبحث لوسحق شمجع تطحرلت لوسحق

 .2تهدئ يدئ مص فد مناسك ويترالء متةن لوكنك من لاليبفاظ يهم

 .4م لقك لممتيحمات لويت تبضرن قداس لهنطكاع لوترالء عن مزعج لخل مات لممق م

س :علل جيب على البنك إعادة تصميم مراحل تقديم اخلدمات املصرفيه ؟
وضران حتقدق لالسبفادة لوقصحى من لوبةنحوحجدا لممبق م شذوك من خالل  .1 :تقيدل لمم ة لوزمند

 .2شتقيدل لخلطحلت شلممرسبن لت لوالزم ويخ م

س :من عوامل جناح البنوك االلكرتونية اإلهتمام بدرجة كبرية من احلماية واألمن للبيانات املرتاسلة عرب الربيد اإللكرتوني ؟
 .1لسبخ لم لوبحقق من هحع لممسبخ م ن ويرحقع
 .3لسبخ لم لوبرفري ياممفباح لوتام شلخلاص حلراع لوكداهنات لممنرلسي

 .2لوبأة من صاليد لسبخ لم ويخ مات لوكنةد
 . 4لالهبرام ياحلراع لممادع ويركة لو لخيد حباجز لوتكحر

س :عرف " مكاملة خدمات هلاتف مع االنرتنت " ؟؟ ؟
ت ق عم لخل مات لوكنةد ع ر لهلاتف شذوك من خالل تسهدل لهنبقال لوتردل من لالهننرهن لىل محظف م ةز لالتصال ويحصحل عيى لخل مات لممطيحي

س :عرف " مراكز االتصال " ؟؟ ؟

تق عم لخل مات لوكنةد ع ر لهلاتف

س :خطوات الدفع االلكرتوني من خالل الشيكات االلكرتونية ؟؟ ؟
 .5تبم تسحع لوردةات ي ن ينك لممرنري شينك لوباج من خالل لممقاص

عامر
جرابعه
خواطر
توجيهي

لوبحضدح من خالل لو سم
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 .6حيحل ينك لممرنري قدر لوردك لىل ينك لوباج

 B.3عقحم لوباج ياوبحقق من هحع لوكنك
 .4ع سل لوباج لوردك إىل لوكنك
لخلاص ي إلدلع يف لحلساب

 .1عقحم لممرنري ياحلصحل عيى مناذج
بدةات إوةنرشهند من ينك م خص يذوك
يناء عيى يساب عفبح ياوكنك

 A.3عقحم لوباج ياوبحقق من هحع لممرنري

س :خطوات الدفع بضمان طرف ثالث ؟؟ ؟

 .2عقحم لممرنري عريد لور لءش طيب
لوسيت ش عةبب بدةا إوةنرشهندا محقتا
إوةنرشهندا ش ع سي ويباج

لوبحضدح من
سملوباج
خالل لوممحقع
شرقم هحعب
 .1ع سل لممرنري طيب لور لء

 .2ع سل لوباج متيحمات لور لء ش هحع لممرنري
إىل لوط ف لوثاوث
 .6عسبيم لوباج لونبدج سحلء مت لو فع من لوكطاق لالئبراهنك أم ال
 .5ع سل لوط ف لوثاوث لممتيحمات خالل يحلي دفع لىل لوركة لمماود لممغيق الةرال لوتريد

 .4عقحم لممرنري يبأةد لوصفق لش رفضها
 .3عطيب لوط ف لوثاوث تأةد لوصفق من لممرنري

الوحدة الثالثة  :التسويق االلكتروني وإدارة عالقات الزبائن
أوال  :العالقة بين الشركة وزبائنها
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س :أنشطة تندرج وحتقق العالقة بني الشركة وزبائنها ؟
 .1التسويق  :تت عف لوزيائن ياممؤسس شلوبأثري عيدهم القناعهم ياور لء
 .2البيع  :عررل  .1لخبدار لوزيحن ويسيت لش لخل م

 .2لالتفاق عيى ب شط لوكدع شلور لء  .3قدام لممرنري ي فع لوثرن  .4تحفري خ م ما يت لوكدع

 .3خدمة الزبائن  :تقحم عيى يناء لوتالق لو لئر شلممبطحرة مع لوزيحن ويرحافظ عيد شتتردق شالئ ويرؤسس

عامر
جرابعه

س :ما هو أثر استخدام التقنيات احلديثة وباألخص شبكة االنرتنت على تطوير أنشطة املؤسسة املختلفة ؟

 .1توفر قدرات كبريه وأساليب جديده للتعامل مع الزبائن  .2تساعد يف تطوير اسرتاتيجيات التسويق والدعاية واالعالن

ثانيا  :التسويق االلكتروني

س :عرف  :التسويق مبفهومه التقليدي ؟
مجيع النشاطات اليت يقوم بها البائع بهدف التأثري على املشرتي واقناعه بشراء منتجاته وما يقدمه من خدمات

س :وسائل التسويق التقليدي ؟
 .2اتصال مرئيه  :التلفزيون

 .1مطبوعه  :كالصحف واجملالت

التسويق االلكرتوني :أقل تةيف  /أةث تأثريل  /غري حم د يزمان شمةان /أةث فاعيد

 .3اتصال مباشره  :املعرض

خواطر
توجيهي
 .4اتصال مسموعه  :املذياع

التسويق التقليدي :أةث تةيف  /أقل تأثريل  /حم شد /أقل فاعيد

س :ما الدافع االقتصادي الستخدام االنرتنت يف البيع والتسويق االلكرتوني ؟

أنها تغطي شرحيه كبريه من الزبائن وبأقل كلفه

س :علل طرق التسويق االلكرتوني تقلل التكلفة على املشرتي ؟
ال يتطلب انتقال البائع اىل مكان املشرتي وال العكس ويوفر الوقت واجلهد وغري حمدد مبكان وزمان

س:ان قرار املؤسسة باستخدام التسويق االلكرتوني كداعم للتسويق التقليدي يؤدي اىل احداث تغريات اجيابية باملؤسسة ؟
 .1يزيد من كفاءة وظائف التسويق االساسيه
 .3تبين بينه وبني املؤسات عالقات جديده

س :طرق التسويق االلكرتوني ؟؟؟

 .2حتويل العديد من اسرتاتيجيات التسويق التقليدي اىل اشكال جديده تزيد من املنافع للمستهلك
 .4تزيد قدرة املؤسسة على النجاح وحتقيق االرباح

موقع الشركة على اإلنرتنت  /حمركات البحث  /الربيد االلكرتوني  /رسائل قصريه  /مؤمترات مصوّرة

س :علل يعد بناء موقع للشركة على شبكة االنرتنت أول احللول اليت تقررها الشركة لتسويق نفسها ومنتاجتها ؟
لالنتقال من السوق احملدود جغرافيا اىل العاملية

س :ما اإلسرتاتيجيات اليت جيب حتديدها عند بناء موقع الشركة على شبكة االنرتنت ؟
 .1دراسة حاجة املؤسسة التسويقية وأهدافها وحتديد طبيعة منتجاتها
 .2و خصائص األسواق اليت تسعى للوصول إليها

 .3و طبيعة الزبائن الذي تسعى للتأثري عليهم واقناعهم بشراء املنتج

س :من اسباب جناح املوقع يف حتقيق اهداف املؤسسة التسويقية  ,االهتمام مبجموعة من املتطلبات وعوامل النجاح  .اذكرها وعددها ؟
 .1حمتوى املوقع  .2تصميم واجهة املوقع  .3سياسة الشركة بتحديد األسعار  .4قياس نسبة االنتشار بالسوق االلكرتوني

س :علل ضرورة التفكري يف كيفية جعل موقع الشركة يظهر ملستخدمي االنرتنت مبحركات البحث مثل ( ) Yahoo / google؟
 .1يناء محقع عيى لوركة ال عتين ياوض شرة لن لممسبخ م ن سدزشرشهن فهناوك مالع ن لممحلقع

 . 2لوةثري من لممسبخ م ن عسبخ محن حم ةات حبث

س :ما هي الطرق اليت تستخدمها الشركات إلظهار اسم موقعها يف بداية نتائج البحث ؟
 .1إضاف ةيرات مت ّك ة عن هنراط لور ة يحسم لونرشسد

 .2لالتفاق مع لور ةات لممرغّي لحم ةات لوكحث يحضع لالسم يف ي لع لونبائج مقايل دفع مكيغ

س :ما هي الطرق اليت يتم االعتماد عليها لتحديد تكلفة االعالن عن املوقع ؟
 .1حت ع قدر لالعالن يرةل مقطحع لعبرادل عيى م ة ظهحر لسم لور ة أش بتارها أش عنحلهنها عيى لممحقع
 .2حت ع قدر لالعالن لعبرادل عيى ع د لوزعارلت ممحقع لور ة لممتين
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س :أسباب جعلت من الربيد االلكرتوني الوسيلة األكثر استخداما لتحقيق االتصال مع الزبائن /ميزاته ؟ ( هح لخلطحة لالشىل من خطحلت لوبسحعق لوناجح )
سهحو لالسبترال  /لوس ع لويت عبردز يها  /لوبةيف لممب هند مقارهن مع لوحسائل لالخ ى

س :لنجاح احلملة التسويقية اليت تعتمد على الرسائل االلكرتونية البد من التخطيط املناسب هلا ؟
 .1حت ع شق لرساهلا

 .3حت ع لجلرهحر لممسبه ف من لحلري

 .2حت ع حمبحى لو ساو

س :ما هي األمور اليت جيب االهتمام بها عند حتضري الرسالة ؟
 .1لخبدار لوزيائن للحمبري ن يتناع

 .2ترجدع لوزيائن عيى لو د عيى لو ساو

 .4لخبدار لوبحقد لممناسب إلرسال لو ساو

 .5ع ض حمبحى لو ساو يرةل مناسب شيط عق جذلي

عامر
جرابعه

 .3أن عةحن طحل لو ساو متقحال شلاليبتاد عن لوطحعي

س :تتضمن الرسالة املرسلة من الشركة اىل الزبائن جمموعة من املعلومات لتكون مقنعة ومغرية للزبائن اذكر هذه املعلومات ؟
 .1ع شض مناسك يبةيف متقحو شمنافس
 .3تحفري متيحمات ةامي ويسيع لممت شض

 .2تحفري لوةفاو ويرسبهيك وبررل ةفاو تزشع ه ياوست
 .4تحفري خ م ما يت لوكدع

 .5تحفري لمةاهند لالجاي عن تساؤالتهم

س :رغم سهولة استخدام الرسائل االلكرتونية لالتصال مع الزبائن  ,اال ان ذلك يتطلب معرفة عناوين العمالء  ,وملعرفة العناوين ؟
 .1ي أت تظه محلقع عيى لوركة تزشد لممسبفس عن يتناشعن شمتيحمات عن لور ة شلوزيائن للحمبري ن
 . 2ميةن لسبخ لم حم ةات لوكحث عيى لوركة شذوك ويكحث عن لوزيائن لممهبر ن ينحعد منبجات لور ة
 .3إضاف لسم محقع لور ة عيى لالهننرهن يف ةباوحجات لممحلقع لممبخصص وبسهدل عريد لوحصحل لود ويرسبهية ن

خواطر
توجيهي

ثالثا  :إدا ة عالقات الزبائن

س :علل ازدياد اهتمام الشركات باختالف أنشطتها االقتصادية والتجارية بادارة العالقات مع الزبائن ويعود ذلك لعدة أمور ؟
 .1لهنبرار لسبخ لم بكة لالهننرهن ةحسدي لتصال سهي شس عت

 .2لزدعاد لوبنافس ي ن لور ةات شلسبخ لمها ويبقندات لحل عث

 .3لوبق م لممط د يف تةنحوحجكا لممتيحمات شلالتصاالت شلو رجمدات

 .4لزدعاد رغك لوزيائن لهنفسهم يف لحلصحل عيى لممتيحمات عن لممنبجات

س :عرف " إدارة عالقات الزبائن
جمرحع هنراطات شلعرال تقحم يها لممؤسس يه ف يناء عالقات تكادود مع لممبتامينب ياسبخ لم شسائل شتقندات ي عث و عم لوبفاعل ي ن لور ة شلوزيحن

س :ما هي عناصر إدارة عالقات الزبائن وإجراءاتها ؟
 .1الزبائن يزوّدون الشركة مبعلومات عنهم وعن تقييمهم للشركة ومنتجاتها وخدماته

( سلع معلومات خدمات )

 .2املختصّون يف الشركة حيللون املعلومات اليت مت تزويدهم بها من الزبائن

( بيانات الزبائن )

 .3تتخذ اإلدارة يف الشركة القرارات خبصوص تعديل املنتجات واخلدمات اجلديدة

( معلومات عن العمالء )

 .4تنفّذ سياسات الشركة يف اإلنتاج بوضع اخلطط التسويقية

( قرارت )

س  :يسعى نظام ادارة عالقات الزبائن اىل حتقيق جمموعة من األهداف ؟
س :تسعى املؤسسات باختالف انواعها اىل زيادة املبيعات وزيادة األرباح من خالل أهداف ؟
 .1لسبقطاب مسبهية ن ج د شجذيهم وير ة شمحقتها عيى لالهننرهن
 .3لوبحسع يف لوتالق مع لوزيائن

 .2للحمافظ عيى لوزيائن لحلاود ن شتتردق شالئهم شلرتكاطهم ياور ة
 .4تحسدع قاع ة لممنبجات شلخل مات اليت تقدمها الشركة للمتعاملني معها

س :باملرحلة االوىل لبناء نظام الدارة العالقات مع الزبائن جيب حتديد صوره واضحه حتدد " عناصر صفات أو خصائص العمالء احملتملني " ؟
 . 3ط عق أش ط ق لور لء لممفضي و ى لممسبهيك

 .1ق رلت لممسبهيك لمماود شق رت لور لئد

 .2لوبحزعع لجلغ ليف

 .4ثكات لممسبهيك يف عالقب مع لممزشدعن

 . 5لوكت لوثقايف  :وغ لممسبهيك  /شسيحةدات

س :تتأثر عناصر أو صفات أو خصائص العمالء احملتملني بعدد من االمور أو العوامل ؟
 .1هنحعد لور ة

 .2يجرها لالهنباجي  .3طكدت منبجاتها

 . 5شسائل تحصدل لخل مات ويترالء

 .4أستار سيتها

س :علل من اهم النشاطات اليت تقوم بها الشركات استقطاب الزبائن ؟
 .1شذوك وبحقدق أه لف لور ة يف زعادة مكدتات شزعادة لو حبد

عامر
جرابعه

 .2تحسدع قاع ة لممبتامي ن متها شلوزيائن وسيتها

س :طرق تقليدية لالتصال مع الزبائن ؟
 .1لالعالن يف شسائل لالعالم لممخبيف

 .2لقام لممتارض  .3لالتصال لممكاب مع لوزيائن

 .4لو سائل لالوةنرشهند
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 .5زعارة لممحقع .6

س :هنالك طريقتان تتعامل بها الشركات مع ردة فعل الزبائن على الرسائل التسويقية  .اذكرها مع التوضيح ؟
.1االستجابة االجيابية :لعبراد لوزيائن لوذعن قامحل ياو د لالجيايي عيى لو ساو لوةنرشهند ششقف لالتصال مع لوذعن لجايح يت م لو غك أش مل جيدكحل هنهائدا
.2االستجابة السلبية  :لعبراد لوزيائن لوذعن مل جيدكح عيى لو سائل لوةنرشهند شلسبر لر لالتصال يهم شليبفاظ مبتيحماتهم مبيف

س :وسائل وتقنيات شبكة االنرتنت الستقطاب الزبائن ؟

 .1محقع لور ة عيى بكة لالهننرهن

 . 2لو سائل لالوةنرشهند

س :تتم عملية استقطاب املستهلك اجلديد على عدة مراحل .اذكرها ؟

خواطر
توجيهي

 .1لالتصال لألش وي لممكاب مت شتزشع ه ياممتيحمات لألساسد عن لور ة
 .2يناء قاع ة ويرتيحمات عن لوزيائن
 .3تتردق لوصالت لوبسحعقد مع لممسبهيك شمبايت لوتالقات مت

س :كيف يتم احلصول على املعلومات اخلاصة بالزبائن لبناء قاعدة البيانات ؟
عن ط عق لالسبرارة لالوةنرشهند

س :مباذا ختتلف املعلومات اليت حتتويها االستمارة االلكرتونية ؟
 .1ياخبالف لممنبجات أش لخل مات لممق م

 .2ياخبالف هنحعد لوزيائن لوذي تستى لور ة السبقطايهم

س :ما هو هدف االستمارة ؟ س :ما املعلومات اليت حتتويها االستمارة االلكرتونية ؟
 .1تزشع قاع ة لوكداهنات يف لور ة مبتيحمات لساسد عن لممسبهيك مثل ( لالسم )
 .3لوبت ف عيى سيحةدات لوتردل لالسبهالةد

 .4ط ق لور لء لممفضي

 .2لممتيحمات لممهند مثل ( لوترل شعنحلهن )
 . 5ط ق لو فع لممفضي

عند بناء قاعدة بيانات الزبائن يتم استخدام اإلستمارة اإللكرتونية للحصول على معلومات متعلقة بالزبائن  ,ويقسم العمالء اىل جمموعات  .اذكرها ؟
اجملموعة االوىل  :مت إخ لجهم من دلئ ة لالهبرام  :وت م لهبراهم ياممنبجات  /ع م ق رتهم لمماود عيى لور لء  /ال لسبت لد عن هم ويبتامل ياوبجارة لالةنرشهند
اجملموعة الثانية  :لوزيائن لوذعن عرةيحن ه فا لساسدا  :وسيحةهم لالسبهالةي  /شوق رتهم لور لئد  /شلهبراهم ياممنبج شلخل م
اجملموعة الثالثة :زيائن ال عبطايقحن مع صفات لممسبهيك  :تستى لور ة السبقطكاهم شجلذيهم  /تبحج ياساعب شعيى فنرلت  /مييةحن ق رة ماود ي شن لهبرام
اجملموعة الرابعه  :زيائن ال عسبجدكحن و ساو لور ة يإجيايد أش مل ع دشل  :تبتامل متهم يط ق خمبيف  :حماشو لالتصال  /ي ع لوةنرشهني  /لش ياهلاتف

س :عرف " إدارة احملافظة على الزبائن
سداسات تق رها لور ة شلالج لءلت لويت تستى وبنفدذها من لجل للحمافظ عيى لوزيائن ش عيى لسبر لرع لوتالقات متهم شتتاميهم مع لور ة

س :تقسم ادارة احملافظة على الزبائن اىل ثالث شرائح خمتلفة من الزبائن
 .1للحمافظ عيى لوزيائن لوذعن سكق هل م لوبتامل مع لور ة
مالحظه  ( :علل ) جيب لن تةحن هلم لالشوحع عيى غريهم من لور لئح ؟ مما عنبج عنها من م دشد أفضل عيى لور ة شمكدتا تها شلرياح عريداتها
 .2للحمافظ عيى لوزيائن لوذعن قامحل يزعارة محقع لور ة عيى لوركة أةث من م ه أش لسبتي رحل عن منبجاتها
مالحظه  :مبايتبهم تحف وير ة مص ر مبج د من لممرنرعن
 . 3للحمافظ عيى لوزيائن لوذعن لسبجايحل لىل لو سائل لالوةنرشهند شزشدشها ياممتيحمات شسجيحل لهنفسهم يف قاع ة لوكداهنات يبى وح مل عرنرشل

س :عدد أربعة من أسباب تسرب الزبائن من شركة اىل أخرى ؟
 .1ع م تحفّ لخل م لويت حيباجها لممسبهيك

 . 2سحء هنحعدّ لخل م لويت تق ّمها لور ة

 . 3يطء لسبجاي لور ة وطيكات لممسبهيك

 .4لونقص يف لخل مات لويت تق مها لور ة وترالئها
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س :حتتاج الشركة اىل بذل جهود كبريه ومستمرة لتحقيق النجاح يف بناء عالقات وثيقة ومستمره للمدى البعيد يف هذه االجتاهات ؟
 .1لدلم لالتصال مع لوزيائن

 .2مبايت عريد لوكدع

 .3خ مات ما يت لوكدع

 .4قداس م ى رضا لوزيائن

س :طرق ادامة االتصال مع الزبائن ؟
 .1إرسال لو سائل لألوةنرشهند إىل لوزيائن

 .2تحزعع هنر لت إخكارع دشرعّ عن لور ة يرةل منبظم ويزيائن لو لئر ن

 .3تق عم ع شض شخ مات خاص ويزيائن لو لئر ن

 .4دعحة لوزيائن ياسبر لر وزعارة محقع لور ة لالوةنرشهني

 . 5تق عم لخل مات لممنحع شلممفد ة ويرسبهيك عيى لممحقع  :مثل ( أدشلت لوكحث عيى لوركة أش عيى لممحقع  /تحفري عناشعن لو رع لالوةنرشهني

س :تؤدي متابعة عملية البيع اىل شعور املستهلك باالرتياح أو االطمئنان على مصاحله  .ما االجراءات واملعامالت املتعلقة بعملية البيع ؟
 .1تحصدل لوسيت يف شق مناسب شمبفق مع ما ةان متين

 . 2لسبالم لممسبهيك لوسيت أش يصحو عيى لخل م

 .3لوبأة من سالم لوسيت عن لالسبالم

 . 4تزشع لممسبهيك ياممتيحمات لوض شرع والسبخ لم لوصحدح ويسيت

 .5إخكار لممسبهيك ياج لءلت حتصدل مثن لوسيت من يساي

س :ما هي املعلومات اليت جيب ان توفرها الشركة لتعزيز خدمة ما بعد البيع ؟

خواطر
توجيهي

 .1تحفري خ م لالسئي لممة رة عيى لممحقع لالوةنرشهني

 .2لالسبجاي لىل لي لسبفسار ويتردل عن لوسيت شلسبتراهلا

 .3لالس لع يف لو د عيى لع رساو ع سيها لوتردل فدها

 .4لعطاء لوتردل م ة من لوزمن الوغاء عريد لوكدع شلسنرجاع ما دفت

 .5لممساع ة يف تةحعن لجملبرتات لالوةنرشهند  :تحفري لوبسهدالت لوبقند لويت تساع عرالء لور ة عيى لالتصال شتكادل لممتيحمات فدرا يدنهم

س :يعترب التعرف عن مدى رضى الزبائن عن منتجات الشركة عنصر اساسي لنجاح الشركة ؟
س :تهتم الشركات عادة بالتعرف على مدى رضى الزبائن عن منتجاتها املبيعة اليهم واخلدمات املقدمة هلم ؟
الهن عساع لور ة يف تت عل أي خيل ق عصدب منبجاتها لش لي مراةل تحلج عرالئها

عامر
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س :تهدف الشركات من توسيع قاعدة السلع واخلدمات اليت توفرها لعمالئها اىل حتقيق هدفني اساسيني  .اذكرهما ؟
 .1للحمافظ عيى لممسبهيك ياالسبجاي إىل ياجات لممبج دة ياسبر لر

 .2ت مج لوتالق مت لىل متامالت جتارع لضافد تتحد ياو يح

س :حيقق وجود نظام إلدارة عالقات الزبائن يف الشركات العديد من الفوائد  .اذكرها ؟
 .1تحسدع قاع ة لوزيائن  .2زعادة لممكدتات  .3تتردق شالء لوزيائن وير ة

 .4زعادة رحبدّ لوتريدات لوبجارع

 .5للحمافظ عيى عرالء لور ة

س :اهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات أو أهمية معلومات الزبائن يف بناء نظام عالقات الزبائن احملوسب ؟
 .1ختزعن ةردّات هائي من يداهنات لوزيائن

 .2متاجل لوكداهنات

 .3لسنرجاعها شق لحلاج

 .4لسبخ لمها يف لختاذ لوق لر

س :يتكون نظام عالقات الزبائن احملوسب من ثالثة أنظمة  .اذكرها واذكر الوسائل التكنولوجية املستخدمة يف كل منها او عملياتها ؟
 :عهبم ياوتريدات لالساسد لويت عبم لجنازها ضرن لوتالق مع لوزيائن
 .1التسويق  .1 :ع ض لوسيع شخصائصها شيدان لجيايداتها

له عمليات أساسيه وهي ما يلي

 .2لالجاي عيى لسبفسارلت لوزيائن  .3لسبخ لم تةنحوحجدا لممتيحمات ويحصحل ويزيحن

 .2المبيعات  :شعررل ةاف م ليل عريد يدع لوسيت لش تق عم لخل م ويزيحن مثل لسبقكال لوطيكات شجتهدز لوتقحد
.3

خدمة ما بعد البيع

 .1تررل لممساع ة يف يل مراةل لوزيحن يت لور لء  .2ةدفد لسبخ لم لوكضائع

 .3خ مات لوصداهن شلوبطحع

 :عبدح لوف ص لىل لوبفاعل مع لوزيائن مكاب ة شتكادل لالتصال متهم باستخدام وسائل تكنولوجيه حديثه منها  ...ما عيي
 .1لهلاتف  .2لو سائل لوقصرية  .3لو سائل لالوةنرشهند

 .4محلقع لالهننرهن

 .5لممؤمت لت لممصحّرة

:هنظام عه ف لىل متاجل لممتيحمات لويت عبم جتردتها عن لوزيائن شياجاتهم شلممتامالت لويت مت له عمليات أساسيه وهي ما يلي
 .1تحليل معلومات الزبائن المختلفة  :ةاممنطق شلوق رة لور لئد
 .2تحليل توجهات الزبائن  :من خالل مبايت مرنرعاتهم شلوبطحر عيدها من يدث لوةردات شلالهنحلع وبحجد لور ة حنح لهنباج لصناف لةث مكدتا
 .3تحليل آ اء الزبائن  :لي يف ما تكدت لور ة من سيع من يدث لونحعد شلخل م شلالستار لممت شض .

س :ما هدف نظام عالقات الزبائن احملوسب من النظام التحليلي ؟
يناء تصحر مبةامل عن لور ة أش لممؤسس عساع ها يف لختاذ ق لرلت صائك خبصحص سداساتها لخلاص يبطحع لهنباجها
خدمة الرسائل القصرية  :SMSخ م مبحلف ة عيى لهلحلتف للحمرحو لو قرد تسرح يارسال لو سائل لوقصرية لونصد
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عامر
جرابعه

خواطر
توجيهي

