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  الحــــــــــــــــــــاجة إلى حمايـــــــــــــة الشبكـــــــــــات والمعلومــــــــــــــــــــــــات: ًأوال
  عرف شبكة االنترنت؟) ١

ال من شبكة إىل أخرى ًجمموعة من شبكات احلاسوب املتصلة مع بعصها بعضا من خالل وسائل اتصاالت تسمح ملستخدميها باالنتق
  .ة لذا تتميز شبكة االنرتنت باالنفتاح وانعدام السيطرة املركزيةبطريقة سلس

  المخاطر التي تهدد المعلومات المتناقلة عبر االنترنت؟اثنتين من أذكر ) ٢
  . االعرتاض من قبل جهات غري شرعية أو من قبل املتلصصني– ١
   . التغيري أو االستعمال غري القانوين– ٢
  ؟)أذكر ثالثة أمثلة على الجرائم االلكترونية(كترونية؟أنواع الجرائم االلأذكر ) ٣
  . يف شراء املنتجات عرب االنرتنتالستخدامها سرقة أرقام البطاقات اإلئتمانية – ١
  . بالدخول إىل مواقع معينة على االنرتنتكلمات السر اخلاصةسرقة  – ٢
  .ًاألجهزة ومعدات الشبكات مباشرةلسرقة  عمليات السطو – ٣
  .ً سواء من خارج الشبكة ام داخليةيات االخرتاقعمل – ٤
  ؟)نتائج عمليات االختراق( ما هي آثار عمليات االختراق) ٤
  . نشر الفريوسات املختلفة– ٢  . التجسس على األسرار الشخصية واالبتزاز– ١

  : FBIيقات الفيدرالي  حسب تقرير مكتب التحق بالنسبة المئويةاالنترنتاآلتي يمثل أنواع الهجمات عبر الشكل ) ٥
  النسبة المئوية  أنواع الهجمات عبر االنترنت

  %١١  االحتيال املــــــــــــــــــايل
  %١٧  شبكات/ ختريب البيانات

  %٢٠  سرقة املعلومات اململوكة
  %٢٥  اخرتاق نظام من خارجه

  %٢٧  حجب اخلدمة
  %٧١  الوصول غري املخول من قبل الداخليني

  %٨٥  ــــــــــــــــــــــــاتالفريوســــــــ
  .الفيروسات ي أكثر املخاطر اليت تتعرض هلا أنظمة احلاسوب على االنرتنت ه-
  .الخارج من االخطار اليت يتعرض هلا من كبرأ الداخلر اليت يتعرض هلا النظام من  األخطا-
ديدات اهلجمات على النظام-   %١٠٠ ال ميكن ان يكون جمموع نسب 

ديد يف نفس الوقتنتعرض الكن ان يحيث مي       .ظام ألكثر من 

  أنظمة الشبكات المتصلة باإلنترنت؟ًاألكثر شيوعا في ) المخاطر ( التهديداتأذكر ) ٦
  . االخرتاق– ٢  . الفريوسات والربامج اخلبيثة– ١
  . انتحال الشخصية– ٤  . احتيال البطاقات اإللكرتونية– ٣
  . التنصت– ٦  . حجب اخلدمة– ٥
  . الوصول غري املخول من قبل الداخليني– ٧
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  بكل نوع منها؟) االصابة(، وطرق انتشار ،مـــع ذكـــر مثــــــــال على كـــل نـــوع)الربامج اخلبيثة( أذكر أنواع الفيروسات ) ٧
  )اإلصابة(طرق االنتشار   مـــثـــال  اســـم الـــفيروس 

  . الربيد االلكرتوين– ١  فريوس تشرنوبل  الفـــيروســـات) ١
  . الربامج اليت يتم حتميلها من االنرتنت– ٢

  . على شكل برامج للتسلية– ١  wormدودة ميليسا، برنامج   )برنامج استهالك الذاكرة(الدودة ) ٢
  . على شكل الرسائل االلكرتونية–٢

  حصان طروادة  أحصنة طروادة) ٣

  . األلعاب–١
  . الرسائل االلكرتونية–٢
  .طاقات االلكرتونية الب–٣
انية جمهولة املصدر–٤   .الربامج ا

  
  

  عـــــــــــرف كل من المصطلحات والمفاهيم اآلتية؟) ٨
دف للتخريب وشطب البيانات  :ساتوالفري) ١   .هي برامج أعدها أشخاص 

  .وهي مربجمة حيث تعمل من خالل برنامج أخر ولـــها القدرة علـــى نســـخ ذاتـــها
هو برنامج يقوم بتكرار نفسه عندما يتم حتميله يف ذاكرة احلاسوب و ينتقل من خالل الشبكات   :دودةال) ٢

  . وليس هلا شكل معيـــــنو يعمل بصورة مستقلة دون احلاجة إىل برنامج يرتبط به
ا تقوم بأعمال إضافية غري مشروعة كحذف امل  :أحصنة طروادة) ٣ لفات والتجسس ًبرامج تبدو ظاهريا مفيدة، إال أ

  .تعد من اكثر الربامج الضارة املوجودة على شبكة االنرتنتلـــــذا 
  

  عـــــــــــرف االختراق؟) ٩
  .هو قيام أشخاص من غري املخولني بالدخول إىل النظام عن طريق بعض الثغرات يف أساليب احلماية

  أذكـــر أهـــداف االختراق؟) ١٠
  .ختـــريب املعلومات) ٢  .وماتاإلطالع علـــى املعـــل) ١

  أذكر أنـــواع االختـــراق ؟) ١١
  . جتاوز أساليب احلماية وحواجز العبور اخلاصة بالشبكات من خارج النظام:االخرتاق الداخلي) ١
  . االخرتاق من داخل الشبكة من مستخدمي الشبكة والعاملني عليها أنفسهم:االخرتاق اخلارجي) ٢

  ن بيـــن المتسللون و المخربون؟قـــــــــار) ١٢
دف اإلطالع على املعلومات فقط:  املتسللون– ١   .هم أشخاص من غري املخولني يقومون بالدخول إىل النظام 
دف التخريب:  املخربون– ٢   .هم أشخاص من غري املخولني يقومون بالدخول إىل النظام 

  
  

  مـــا المقصود بعملية حـــجب الـــخدمة؟) ١٣
  .إىل تعطيل الشبكة وحجب اخلدمة عن املستخدمنيمما يؤدي إغراق لصوص الكمبيوتر موقع الويب باملرور عدمي الفائدة 
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  مـــا المقصود بالتنصت؟) ١٤
  .مراقبة حركة املعلومات على الشبكة من خالل برنامج لسرقة املعلومات اململوكة من أي مكان على الشبكةهي 

  

  بانتحال الشخصية؟ما المقصود ) ١٥
  .هي اإلساءة بالتنكر كشخص آخر أو استعمال عناوين الربيد االلكرتوين املزيفة

  

  ما المقصود باحتيال البطاقات االئتمانية؟) ١٦
  االلكرتونيةهي عملية سرقة البطاقات اإلئتمانية أو الوصول إىل امللفات اليت حتوي معلومات بطاقات االئتمان على خادمات املواقع التجارية 

  . تعد أنظمة المعلومات عرضة وبشكل أكبر لالعتراض من قبل المستخدمين الداخليين ألنظمة المعلومات: عــــلل)١٧
م يكونون يف مأمن  من أساليب احلماية اخلارجية كحواجز العبور وأساليب التشفري، وبالتايل يكون مبقدورهم الدخول إىل أنظمة  حيث أ

  . أكرب  من املستخدميني اخلارجينياملعلومات بدرجة
  .من الواجب حماية الشبكات والمعلومات المتناقلة عبر هذه الشبكات: عـــــــــــــــــــلل) ١٨

   بسبب طبيعة املعلومات املخزنة على شبكة االنرتنت أو املرسلة عرب االنرتنت من حيث قيمتها وأمهيتها التجارية واملالية خاصة عمليات – ١
  .الدفع مقابل مشرتيات التسوق االلكرتوين والقانوية      
  .حملافظة عليها من العبث وسوء االستعمالا – ٢
  . منع اخلسائر املالية اليت قد تتعرض هلا الشركات واملؤسسات– ٣
  . جتنب وضع الشركات يف موقف جتاري أو قانوين حرج– ٤

   ؟قلة عبرها بازدهار التجارة االلكترونيةعالقة حماية الشبكات والمعلومات المتناما ) ١٩
يــــــعد وجود محاية للمتعاملني بالتجارة االلكرتونية على االنرتنت من عوامل تشجيع الشركات والعمالء والزبائن على استخدام االنرتنت 

  .للتجارة االلكرتونية
     والسرية وتوفر المصادر في نظام خادم الويب واألنظمة أذكـــر متطلبات حماية الشبكات المتصلة باالنترنت لضمان السالمة) ٢٠

  المتصلة به؟       
  . محاية خادم الويب والبيانات املخزنة فيه– ١
  . محاية البيانات املرتاسلة بني خادم الويب واملستخدم– ٢
  . محاية حاسوب املستخدم واألجهزة املستخدمة– ٣

  :وضح آلية الحماية في كل مما يأتي) ٢١
ال يتمكن من الوصول للبيانات حبيث يستمر خادم الويب يف عمله و  . محاية خادم الويب والبيانات املخزنة فيه– ١

ال يتمكن من تغيري  إال األشخاص املخولني،و على خادم الويب
  .البيانات عليه إال األشخاص الذين لديهم الصالحيات بذلك

حبيث ال ميكن اعرتاض أو قراءة أو تعديل البيانات املرسلة من   .لويب واملستخدم محاية البيانات املرتاسلة بني خادم ا– ٢
  .إىل خادم الويب وبالعكس) الرقم السري،البيانات املالية(املستخدم

يتطلب أمن خادمات الويب ضمان محاية حاسوب املستخدم من   . محاية حاسوب املستخدم واألجهزة املستخدمة– ٣
م الشخصيةمعلو الفريوسات ومحاية   .ما
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  خيارات الحماية المــــــــــــــــــــــــاديةً:ثــــــــانيا
  دم الويب والبيانات المخزنة عليه؟حماية شبكة خال  الالزمةمتطلباتأذكـــر ال) ٢٢

  . الذين حياولون الدخول إىل تلك الشبكات التحقق من هوية املستخدمني– ١
  . ووصوهلم إىل املعلومات اليت لديهم ختويل باستخدامها والوصول إليها فقطم للشبكة التحقق من شرعية استخدامه– ٢
  .ة مثل احلريق والزالزل و الدخول غري الشرعي للنظام وسرقة املمتلكات احلماية من التهديدات الطبيعي– ٣
  .ضادة للفريوسات بأنظمة املعلومات باستخدام الربامج امل احلماية من الفريوسات والربامج الضارة– ٤

  

  ؟ًأذكـــر ثالثا من األساليب المستخدمة بالتحقق مـــن هـــوية المستخدمين) ٢٣
  . البصمــــــــــــــــــــات العضوية– ٣  . الـــبطاقــــة الذكـــــــــــــــــــــــــية– ٢  . كــــــــــــــلمة الســــــــــــــــــر– ١

  

  :صطلحات اآلتيةوضح المقصود بالم) ٢٤
  .جمموعة من احلروف واألرقام يتم طباعتها عند الدخول للنظام وتظهر كنجوم بالنسبة للشخص : كــــــــلمة الســــــــــــــر– ١
  .بطاقة حتتوي على معاجل دقيق لديه القدرة على معاجلة البيانات وتغيريها : البــــــطاقة الذكـــــية– ٢

  .ية باستخدام البطاقة الذكية تستخدم معها كلمة السراحلما    ولزيادة     
  .ًنظام يهتم بالتحقق من شخصية الفرد استنادا إىل اخلصائص الفسيولوجية والسلوكية له : البصمة العضوية– ٣

  .بصمة األصابع ، بصمة قزحية العني ، متييز األصوات:    مـــثل              
  

  ؟ )بصمة اإلصبع(ـــــل بنظام البصمة العضويةمبدأ العمــــــــــوضـــح ) ٢٥
  .تسجيل البصمة يف قاعدة بيانات النظاميتم : ًأوال
  .ًالتحقق من مطابقة البصمة ملا هو خمزن فعال يف قاعدة البيانات: ًثانيا

 

  

  
  

  :لجدول اآلتي خالل اهاًقـــــــــــــــــــارن بين طرق التحقق من الشخصية مبينا سلبيات كل طريقة من) ٢٦
  . ميــــــــــــــــــــكن سرقتـــــــــــــــــــــــــها: كلمة السر– ١  
  . ميكـــــــــــــــن تعطلها وتلفها: البطاقة الذكية– ٢  
  . ميكن تعطل اجلهــــــــــاز وبالتـــــــــــايل انـــقطاع اخلـــدمة: البصمة العضوية– ٣  
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  ـــــــــــواجز الــــــــــــعبورحــ:ًاثــــــــالث
  ؟ما المقصود بحواجز العبور )٢٧

أو مواقعها ) االنترانت(هو برنامج أو جهاز يسمح مبرور الرسائل اخلاصة باملستخدمني اخلارجيني إىل شبكة املؤسسة احمللية 
يني وموظفي الشركة بالعبور إىل على االنرتنت فقط إذا توافرت فيهم خصائص معينة،يف حني تسمح للمستخدميني الداخل

  .شبكة االنرتنت من خالل حاجز العبور بسهولة
  

  .يتم توصيل حاجز العبور عادة في المنطقة الفاصلة بين شبكة االنترنت وشبكة حاسوب الشركة الخاصة: عـــــــــــــلل )٢٨
  .لشركة وشبكة االنرتنتحيث يعد حاجز العبور املمر الوحيد للدخول واخلروج بني الشبكة احمللية ل

  

  وضح طريقة عمل حواجز العبور؟ )٢٩
) االنرتانت(إىل الشبكة الداخلية ) االنرتنت(تقوم طريقة عمل حواجز العبور على تصفية حزم البيانات القادمة من خارج الشبكة 
ا مدير النظام واليت يتم مبوجبها السماح أو  الرفض حلزم البيانات من الدخول إىل شبكة ًبناء على جمموعة من القواعد اليت يزوده 

  .املؤسسة الدخلية
  

  حزم البيانات؟)يتم مبوجبها السماح أو الرفض بالدخول للشبكة(أذكـر القـــواعد المستخدمة في حواجز العبور لتصفية  )٣٠
  .بكة والرفض لعناوين أخرى يتم السماح لبعض العناوين من الدخول إىل الشحيث. عنوان مصدر حزمة البيانات اخلارجية– ١
  حيث يتحقق حاجز العبور فيما إذا كان مبقدور حزمة البيانات الوصول إىل التطبيق الذي  وجهة حزم البيانات اخلارجية؛ – ٢

  .     يطلبه مصدرها أم ال      
  .نوع الربوتوكول املستخدم يف حزمة البيانات الواردة – ٣

  .(UDP , TCP)ًبروتوكوال ميكن احلزمة من الوصول إليه،ومن أشهر الربوتوكوالت املستخدمة إذ إن لكل تطبيق متوافر على الشبكة 
  

  :مـــــــــالحظة 
  .كل منها خمصص خلدمة أو جمموعة من اخلدمات املتوافرة على خادم الشبكة الداخلية حاجز العبور جمموعة من املنافذ،تتوافر يف

  . على كل منهااملتوافرة الشروط والقواعد اليت حتدد الصالحيات اخلاصة باستخدام اخلدمات حيث حيكم كل من تلك املنافذ جمموعة من
 يقوم ًجيابيايقوم حاجز العبور بالتحقق فيما إذا كان مبقدور حزمة البيانات الوصول إىل التطبيق الذي يتطلبه مصدرها،وإذا كان التحقق إ

  . الواردة من خارج الشبكةبفتح البوابة اخلاصة لتلك اخلدمة أمام البيانات
  

  ًأذكر ثالثا من الخدمات التي يوفرهــــــــــا خادم الشبكة الداخلية من خالل المنافذ المتوافرة في حواجز العبور؟) ٣١
  .HTTP حتميل امللفات وتنزيلها – ٣  .FTP حتميل امللفات فقط – ٢  . إرسال الرسائل واستقباهلا– ١

  

  عبور؟أذكر أنواع حواجز ال) ٣٢
   برنامج حاسوب وسيط– ٢  . موجه املسارات وتصفية احلزم– ١
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  وضح المقصود بموجه حزم المسارات؟) ٣٣
ال حبيث يعمل على حتديد مصدر البيانات املرسلة وتوجيهها عرب إحدى هو  جهاز حبجم الطابعة ترتبط به الشبكات احمللية وواسعة ا

  .ًا على جمموعة من القواعدبواباته إىل الطرف املستقبل اعتماد
  

  أذكر الوظائف التي يقوم بها موجه المسارات وتصفية الحزم؟) ٣٤
  . تصفية حزمة البيانات الواردة إىل شبكة املؤسسة الداخلية– ١
  . حتديد املسار الذي سيتم توجيه احلزمة له فيما لو مسح هلا بعبور احلاجز– ٢
  . للمؤسسة،ولكنها رخيصة وال تعيق أداء الشبكة يوفر موجه املسارات محاية بسيطة– ٣

  

   حاسوب وسيط؟نامجربوضح المقصود ب) ٣٥
ّهو برنامج حاسوب يعمل على جهاز مضيف يسمى بوابة تطبيقات يركب بني شبكة الشركة واالنرتنت،يعمل كوسيط بني املستخدمني 

  .الداخليني واخلارجيني للشبكة
  

  ج الحاسوب الوسيط؟ًأذكر ثالثا من وظائف برنام) ٣٦
  . يوفر الوسيط محاية عالية للشبكة من املتسللني– ١
  . يتحكم الوسيط بشكل أساسي حبركة الوثائق وامللفات من الشبكة وإليها– ٢
  . ميكن أن يؤثر الوسيط على أداء الشبكة– ٣

  

  :قارن بين موجه المسارات وبرنامج الحاسوب الوسيط من حيث) ٣٧
  برنامج الحاسوب الوسيط  مـــــــــــــــوجه المسارات  مقارنةوجـــــــــه ال

  محاية عالية  محاية بسيطة   مستوى احلماية– ١
  يؤثر على أداء الشبكة  ال يؤثر على أداء الشبكة   التأثري على أداء الشبكة– ٢
  غايل الثمن  رخيصة  . الكلـــــفة– ٣
  . شبكة املؤسسة الداخليةتصفية حزمة البيانات الواردة إىل   آلية العمل– ٤

حتديد املسار الذي سيتم توجيه احلزمة له فيما لو مسح هلا بعبور 
  .احلاجز

 يتحكم الوسيط بشكل أساسي حبركة –
  الوثائق وامللفات من الشبكة وإليها

  

  :ــــاسوب منيتكـــــــــــــــــــــــــون نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الحــــــــ
  .الربامـــــــــــج – ٣  . املعــــــــــــدات– ٢  .األجــــــــــــــهــــــــزة – ١
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  مستويات الحماية باستخدام حواجز العبورً:رابعا
  :مــــــــــالحظة

  . فلن تؤدي حواجز العبور إىل محاية مناسبةتستند حواجز العبور إىل القواعد احملددة هلا ولذلك إذا مل يتم اختيار القواعد بصورة جيدة
  

   حواجز العبور؟)سلبيات(ًأذكر ثالثا من محددات) ٣٨
  .؛لذا جيب استعمال برامج ضد الفريوسات ال متنع حواجز العبور الفريوسات– ١
  .بكة وتشغيلها ال تستطيع حواجز العبور منع املستخدم الداخلي من حتميل الربامج على احلواسيب الشخصية يف الش– ٢
  .ً ال تستطيع احلماية بناء على حمتوى حزم البيانات– ٣

  

  أذكر السياسات المستخدمة في إدارة حواجز العبور؟) ٣٩
  أذكر أهم القضايا اإلدارية التي يجب االهتمام بهـا عند تصميم وتركيب حواجز العبور؟      

  .ً تقدمي خدمات للمستخدمني أو رفضها بأجر أو جمانامن حيث أسس قبول  حتديد سياسات عمل حواجز العبور– ١
ا أو يرفضها، ويف أي اوقات خالل اليوم– ٢   . حتديد مهام حاجز العبور واخلدمات اليت يسمح 
  . الستخدامات الشركة حتديد نوع حاجز العبور املناسب– ٣
  . يف الشركةً حتديد فيما إذا كان سيتم شراء حاجز العبور أم سيتم بناؤه برجميا– ٤

  

  :مــــــــــالحظة
  حيث يتوافر أنواع ومواصفات متعددة حلواجز العبور يف السوق جيب أن يتوخى مديرو الشبكات احلذر يف اختيار حاجز العبور املناسب
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  ً المتبادلة الكترونيا عبر شبكة االنترنت)املعلومات(أنواع البياناتً:خامسا
  

  .اصبحت حماية المعلومات المتراسلة على شبكة االنترنت من القضايا المهمة: ــــــــــــــــــــــــلل ما يأتيعـــ) ٤٠
  . بسبب استخدام االنرتنت للتجارة– ١
  . تبادل املعلومات املالية والتجارية القانوية واليت تتصف باخلصوصية والسرية بسبب– ٢
  .سليمة من الطرف املرسل إىل الطرف املستقبل دون التعرض للتغيري أو التشويه أو العبث أو السرقة الن املعلومات حباجة أن تصل – ٣
  . حىت تتكون لدى مستخدمي االنرتنت الثقة باستخدامه لالتصال وتبادل املعلومات– ٤

  

  ؟)املرتاسلة عرب االنرتنت(الموجودة على االنترنت) المعلومات(أذكر أنواع البيانات ) ٤١
  .مملوكة) بيانات( معلومات– ٢  .عامة) بيانات( معلومات– ١
  .سرية) بيانات( معلومات– ٤  .خاصة) بيانات( معلومات– ٣

  

  : في كـــــــــل حالـة من الحاالت اآلتية)البيانات(المعلومات حـــــدد نـــــــــــــــوع ) ٤٢
  )املعلومات(نوع البيانات   الحــــــــــــــــــالة

١ –  
ا متاحة الطالع مجيع مستخدمي شبكة    ال حتتاج هذه املعلومات إىل احلماية والسرية ال

  .ولكنها حتتاج إىل احلماية من التغيري والتشويه والعبث االنرتنت دون حتديد
  عــــامة) بيانات(مــــعلومات 

٢ –  
 سرية إمنا ال حيق املعلومات تعد ملكية خاصة للجهة املالكة هلا، لكنها ليست/هذه البيانات

ألحد نسخها أو تغيريها أو إعادة استخدامها لغاية غري اليت حتددها اجلهة املالكة دون أخذ 
  . جيب محاية هذه املعلومات لضمـــــــــــــان عدم استغالهلا أو نسخها بطريقة غري شرعية،موافقتها

  مملوكة) بيانات(مــــعلومات 

٣ –   
  ،عة خاصة و شخصية من حيث احملتوى وليس الوجودمعلومات ذات طبي/هي بيانات

  .جيب محايتها من وصول جهات غري خمولة أو مسموح هلا الوصول إليها
  خاصـــــة) بيانات(مــــعلومات 

٤ –   
الوصول  ً جيب محايتها دائماوحصر،معلومات وجودها وحمتواها من أسرار املؤسسة/بياناتهي 

  . وتوثيق عمليات الوصول إليهاإليها ورصد حماوالت الوصول اليها
  سريــــــــــــــــة) بيانات(مــــعلومات 

  
  

  تحتاج المعلومات العــــــــــــامة  إلى الحمايـــــة من التغيير أو العبث أو التشويه،عـــــــــــــــــــلل ذلك؟) ٤٣
ا    .لتهاتصبح بال قيمة أو قد تنقل رسالة خاطئة عن املؤسسة اليت أرسقد أل
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  :إلى النوع المناسب من اآلتية الجدول في )البيانات(المعلومات صنف ) ٤٤
  )معلومات عامة ، معلومات مملوكة ، معلومات خاصة ، معلومات سرية (   

  المعلوماتنوع   المعلومات
  ســــــــــــــــرية  . أرقـــــــــــــام حســــــــــــــابات العمالء– ١
  خــــــــاصة  .املعــــــــــــــــلومات املرضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة – ٢
  عــــــــــــــــــامة  .تعليمات إصدار بطاقة األحوال املدنية – ٣
  عــــــــــــــــــامة  . األخبار اليومية اليت يتم عرضها عرب شبكة االنرتنت– ٤
  مملـــــــــــــــــــوكة  .بية والتعليم مؤلفات وزارة الرت– ٥
  خــــــــاصة  .  طلبات الشراء اخلاصة مبؤسسة مـــــــــــــــا– ٦
  ســــــــــــــــرية  . أمساء املواقع العسكرية يف إحدى البلدان– ٧
انية عرب شبكة االنرتنت– ٨   عــــــــــــــــــامة  . الربامج الرتفيهية ا
  خـــــــاصة ، مملـــــــــــــــــــوكة  .ة الذاتية السري– ٩

  خـــــــاصة ، مملـــــــــــــــــــوكة  . رسالة ماجيستري أعدها طالب للمناقشة– ١٠
  

  ًتقدم إحدى المؤسسات موقعا على الشبكة النسيجية تستعرض فيه مجموعة من األمراض السارية وطرق الوقاية منها، كما ) ٤٥
ً بداخل ذلم الموقع ارتباطا تشعبيا لخدمة المرضى الذين ليس لديهم القدرة المادية على العالج من تلك األمراض،       يوجد ً  

  .      حيث يقوم المريض بإدخال معلوماته الشخصية لتتمكن المؤسسة من االتصال بـــه وتقديم الخدمة لــــه
  .ا موقع الشركة مـــــــــــــــــا نوع المعلومات التي يقدمه–أ 

  . و مملوكةمعلومات عــــــــــــــامة  
  . ما نوع المعلومات التي يقدمها االرتباط التشعبي الموجود بداخله–ب 

  .ســــــــــــــــــــــــريةمعلومات   
   ما أثر تسرب المعلومات الشخصية للمرضى على المؤسسة وموثوقيتها؟–ج 

  .ية اخلاصة باملرضى ،قد يؤثر على مسعة املؤسسة وموثوقيتها ويعرضها للمالحقات القانونية والقضائيةإن تسريب املعلومات السر      
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  المخاطر األمنية لتكنولوجيا المعلومات التي تواجه الزبون: ًسادســـــــــــــــــــــــا
  

  لومات المتراسلة عبر االنترنت؟ًعـــــدد أربعـــــا مــــــن متطــــــلبات حماية المع) ٤٦
   .عدم القدرة على االنكار – ٤  .سالمة الرتاسل – ٣  .موثوقية الرتاسل – ٢  .سرية الرتاسل – ١

  

  :وضح المقصود بكل مما يأتي) ٤٧
لث غري خمول وال عدم االطالع على البيانات أو املعلومات املرتاسلة عرب االنرتنت من قبل طرف ثا  :سرية التراســـــــــــــل – ١

  .حيق له اإلطالع أو اعرتاض هذه املعلومات
أي أن يكون لدى كل من طريف تبادل البيانات القدرة على التحقق من هوية الطرف اآلخر والتعريف   :موثــــوقية التراســــل – ٢

ًواملالية تؤدى وجها لوجه،فيكون العميل مطمئنا ل  كما لو كانت األعمال التجاريةبنفسه تعامله مع ً
  .موقع حقيقي موثوق به وليس مع موقع أو بنك ومهي

  .عملية محاية البيانات ضد التغيري أو التعويض عنها ببيانات أخرى  :سالمة التراســــــــــــــــل – ٣
ة الكرتونية يف ًعدم قدرة الشخص الذي يقوم بالطلب الكرتونيا أو الشخص الذي يقوم بارسال رسال  :عدم القدرة على االنكار – ٤

ذا الفعل وظروف اتصال آمنة  كذلك عدم قدرة مستلم رسالة معينة على إنكار على انكار قيامه 
  .استالمه هلا

  

  : األسئلة اآلتيةتجيب عنبين أي من متطلبات حماية المعلومات المتراسلة عبر االنترنت ) ٤٨
  اســــــــــــــــم المتطلب  السؤال

  سريـــــــــــــــــــــــــة التراسل  االتصــــــــــــــــال آمن؟ هـــــــــــل – ١
  موثـــــــــــــــــــــــــوقية التراسل  ًهل الطرف اآلخر على االنرتنت هو حقا من يدعي؟ – ٢
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمة التراسل   هل مت استبدال الرسالة؟– ٣
  عدم القدرة على االنكار  رسالة ومن استقبلها ؟ومىت مت ذلك؟ من الذي أرسل ال– ٤

  

  أي من متطلبات الحماية اآلتية متوافرة وأيها غير متوافرة في إرسال البريد االلكتروني واستقباله عبر االنترنت؟) ٤٩
  .بسبب تشفري البيانات يف أثناء إرساهلا عرب الشبكة  متوافرة  . سرية التراسل– ١
  .بسبب عدم معرفة مصدر الرسائل اليت ترسل عرب االنرتنت  غري متوافرة  .التراسل موثوقية -٢
  .بسبب تشفري البيانات يف أثناء إرساهلا عرب الشبكة  متوافرة  . ســـالمة التراسل– ٣
  . الرسالةبسبب وجود تقرير يؤكد إرسال واستالم  متوافرة  . عدم القدرة على االنكار– ٤
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  .أساليب تشفير البيانات: ًـــــــــــابعاســــــــــــــ
  

  وضـح المقصود بمفهوم التشفير؟) ٥٠
وسيلة لتغيري حمتوى الرسالة املرتاسلة عرب شبكة عامة كاالنرتنت باستخدام رموز تشفري أو مفتاح ترميز سري مما جيعل عملية فهم هو 

ا خالل م   .رورها يف قنوات االتصال على شبكات احلاسوبالرسالة غري ممكنة من قبل املتطلفني الذين يعرتضو
  

  التشفير المستخدمة؟) طرق(ًأذكـــر مثــــــــاال على إحدى أساليب ) ٥١
  .يوليوس قيصر) طريقة(التشفري وأقدمها هو أسلوب) طرق(ومن أشهر أساليب

  

  يتضمن التشفير عمليتين، أذكرهما مع توضيح كل منهما؟) ٥٢
  .ًلنص بطريقة غري مفهومة بناء على خوارزمية معينة عند الطرف املرسلترميز ا  :التشفري – ١
  .إعادة النص إىل وضعه األصلي باستخدام مفتاح أو خوارزمية معينة عند الطرف املستقبل  :فــــــــك التشفري – ٢

  

  ،أذكرهما؟ قيصر على نوعين من التشفير يوليوسيعتمد أسلوب) ٥٣
  .التشفري بالتعويض – ٢  .التشفري بالتبديل –ا 

  

  قــــــــــــــارن بين التشفير بالتبديل و التشفير بالتعويض؟) ٥٤
  . إلنتاج النص املشفرإعادة ترتيب احلروف يف النص األصلي  :التشفير بالتبديل

  .ًــــــــــــــــاًكتابة النص األصلي يف مصفوفة عموديـــــــاومن مث قراءة النص املشفر أفقيــــــــــــــــــــ: ًمثال
  .ً بناء على مفتاح حمدد من حروف أو رموز أو أرقامعملية تغيري األحرف يف النص األصلي  :التشفير بالتعويض
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   باستخدام أسلوب التبديلالتشفير
  

   ٣ في مصفوفة ذات to jordanWelcome : استخدم الطالب أحد أساليب يوليوس قيصر في تشفير النص ) ٥٥
  اكتب النص المشفر؟.صفوف وكانت الكتابة عمودية      

  :خطــــــــــــــــــــــــــوات احلــــــــــــــــل
  ١٧      عدد احلروف واالرقام والرموز      

  عمدة أ٦ = ٥,٧=   ______________= _______________      = عدد األعمدة – ١
  ٣      عدد الصفوف        

ًاألصلي عموديا يف املصفوفة وقراءة النص املشفر  أفقيا كتـــــــــــــــابة النص – ٢ ً.  

W c e o o a 
e o ▼ ▼ r n 
l m t j d  

 
 

  : النص املشفر من القراءة األفقية هو– ٣
Wceooaeo▼▼rnlmtjd 

 
  

  باستخدام التبديل بأربعة صفوف والنص ناتج من ي تم تشفيره والذ enil▼emimyekot▼: لديك النص اآلتي) ٥٦
  ؟القراءة األفقية، جد النص األصلي      

  :خطــــــــــــــــــــــــــوات احلــــــــــــــــل
    ١٥  

  . أعمدة٤=        ____= عدد األعمدة 

       ٤  
  :املشفر ناتج عن القراءة األفقية النص 

t ▼ e n 

i l ▼ e 

m i m y 
e k o  

 

 

  :إذن يكون النص األصلي على النحو اآليت ومن خالل القراءة العمودية
time like money 
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  ير قد ًباالعتماد على أسلوب فك التشفير باستخدام طريقة التبديل ،جد النص األصلي قبل التشفير،علما بأن طريقة التشف) ٥٧
  :وأن النص المشفر ناتج عن القراءة األفقية لمحتوى المصفوفة بعد التشفير  صفوف،٤تمت باستخدام        

TMTODTHIRFUIENY▼CO▼S▼EAN 
              ٢٤  

   أعمدة٦    =   ______= عدد األعمدة 
                 ٤  

  :النص املشفر ناتج عن القراءة األفقية حسب معطيات السؤال إذن
T M T O D T 
H I R F U I 
E N Y ▼ C O 

▼ S ▼ E A N` 
 
 

  : القراءة العمودية يكون النص األصلي هومن خالل
THE MINSTRY OF EDUCATION 

  

       استخدم الطالب وسام أحد أساليب يوليوس قيصر في تشفير البيانات في الجدول اآلتي،ادرس الجدول ثم أجب عن ) ٥٨
   :األسئلة التي تليه       

I L V ▼ O D N 
▼ O E J R A  

  
  

  ؟)طريقة التشفير المستخدمة( ما نوع التشفير المستخدم – ١
  .بالتبديلالتشفري 

  فير باستخدام الصفوف ام باألعمدة؟ هل تم التش– ٢
  .باستخدام الصفوف

  : اكتب النص األصلي والنص المشفر داخل الجدول اآلتي– ٣
 I LOVE JORDAN  النص األصلي

 ILV▼ODN▼OEJRA  ص املشفرالن
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   صفوف وكانت ٣ في مصفوفة ذات )العالمة الكــــــــاملة(: طالب أحد أساليب يوليوس قيصر في تشفير النص استخدم ) ٥٩
  .الكتابة بطريقة عمودية      

  كم عدد األعمدة؟. أ
                ١٥  
   أعمدة٥=      _____= عدد األعمدة   
      ٣  

  ؟)النص بعد التشفير(اكتب النص المشفر. ب

 ا ل ة ل م

 ل ا ▼ ك ل

 ع م  ا ا ة
 
 

  ك ل ع م ا ا ة ▼ا ل ة ل م ل ا    : من خالل القراءة االفقية يكون النص املشفر هو-
  

  :ًمـــــــــــــــــــــــالحظة هـــــــامة جدا
  .ألحرف العربية واألرقام الهنديةيمكن استخدام التشفير بالتبديل في حـــــــالة ا

ألن التشفري يعتمد على اآللية وليس على حمتوى البيانات وميكن حتسينها باستخدام اجتاه الكتابة من اليسار إىل اليمني يف حالة األحرف 
  .العربية واألرقام اهلندية

  

      ٤ألصلي للنص المشفر التالي باستخدام باالعتماد على أسلوب فك التشفير باستخدام طريقة التبديل، اكتب النص ا) ٦٠
  .ًإذا علمت أن النص المشفر يقرأ أفقيا.صفوف       

   ر ا ا أ ع ق ا ا ل ر ت ل د ل م م م▼ ▼ ▼ ك ت ▼و ي ى ر ك 
                ٢٨  
   أعمدة٧=      _____= عدد األعمدة   
      ٤  

  :ؤال إذنالنص االصلي ينتج عن القراءة العمودية حسب معطيات الس

 و ي ى ر ك ▼ ك
 ت ▼ ▼ ▼ ر ا ا
 أ ع ق ا ا ل ر
 ت ل د ل م م م

  و تأتي على قدر الكرام المكارم
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   أعمدة وبحيث تكون الكتابة بطريقة ٥ًمستخدما طريقة التشفير بالتبديل ،قم بتشفير النص اآلتي في مصفوفة مكونة من ) ٦١
  .لتشفيرأفقية، ثم اكتب النص الناتج عن عملية ا      

    AMMAN IS THE CAPITAL OF JORDAN 
                ٣٠  
  صفوف ٦=      _____ = لصفوفعدد ا  
      ٥  

  :  النص املشفر من خالل القراءة األفقية-

A M M A N 
▼ I S ▼ T 
H E ▼ C A 
P I T A L 
▼ O F  ▼ J 
O R D A N 

A▼HP▼OMIEIORMS▼TFDA▼CA▼ANTALJN 
  

   ٦لى أسلوب فك التشفير باستخدام طريقة التبديل، اكتب النص األصلي للنص المشفر التالي باستخدام باالعتماد ع) ٦٢
  .ًأعمدة إذا علمت أن النص المشفر يقرأ عموديا      

   Wibeses▼sattmh▼▼e 
                ١٧  
  صفوف ٣ = ٢,٨=     _____= عدد الصفوف   
      ٦  

  

W e s a m ▼ 
i s ▼ t h e 
b e s t ▼ ▼ 

 
 

  :ًص األصلي للنص املشفر يقرأ أفقيا يف هذه احلالة وهوالن
Wesam is the best 
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  أدرس الجدول؛ ـــام والواردة في الجدول اآلتي، وســــــــألخيهاستخدم الطالب مجــــــــــد إحدى طرق التشفير في تشفير رسالة ) ٦٣
   :التي تليهثم أجب عن األسئلة        

Y o u ▼ a r e ▼ 
t h e ▼ b e s t 

▼ b r o t e e r 
 

 

  ؟كتب النص األصلي قبل التشفير ا–أ 
yt▼ohbuer▼▼oabtrehese▼tr 

  .اكتب النص بعد التشفير –ب 
You are the best brother 

  .ما هي الطريقة المستخدمة في عملية التشفير –ج 
  .طريقة يوليوس قيصر  

  .هو نوع األسلوب المستخدم في عملية التشفيرما  –د 
  .التشفري بالتبديل  

  .هل تم التشفير باستخدام الصفوف ام األعمدة –ه 
  .مت التشفري باستخدام األعمدة  
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  التعويض باستخدام أسلوب التشفير
  

  :ً بناء على المفتاح اآلتيelcome To JordanWقام إحدى الطالب بتشفير النص ) ٦٤

 
  

  ؟ما هو النص بعد التشفير –ا 
7PWNZXPA4ZAUZ2OLY 

  ؟ما هي الطريقة أو األسلوب المستخدم في عملية التشفير – ٢
  اسلوب يوليوس قيصر

  ؟ما نوع هذا األسلوب – ٣
  التشفري بالتعويض

  

  :ب النص األصلي للنص المشفر اآلتيالتعويض،اكتباالعتماد على أسلوب فك التشفير بطريقة ) ٦٥
ANTHLJT9DJOHT42KOTHLJTEA66T8299 

  :إذا علمت أن عملية التشفير تمت باستخدام المفتاح      
  

  0    1    2   3   4   5    6   7   8   9  A   B  C  D   E   F   G   H    I    J   K   L  M  N   O  P  Q  R   S   T   U   V  W   X      Y     Z 
 
  Z   Y  X  W  R  S  U   V  0  1   2 Q  P  O   3  N       4   A  5   M  6   B  7  L   8  C  K  9  D   J   I   E   F    H     G   T 
 
 

IF YOU STUDY HARD YOU WILL PASS 
  
  

  .فراهيدي يف احلرب العاملية الثانيةاستخدمت طريقة الًلفراهيدي كتابا يف تشفري النصوص؛كتب العامل متام ا
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  تطبيقات التشفير : ًثــــــامنا
  

  استعملت وسيلة التشفير باستخدام المفتاح العام في تطبيقات متعددة تتعلق بالتجارة االلكترونية،أذكر اثنتين منها؟) ٦٦
  . الشهادة الرقمية– ٢  . التوقيع االلكرتوين– ١

  

  اللكترونيالتوقيع ا – ١
  

  وضح المقصود بالتوقيع االلكتروني؟) ٦٧
ا  ؛ حبيث يتم التوثق من صحة جيري تشفريه وإرساله مع الرسالة)جزء صغري من البيانات ( عبارة عن بيانات ملخصة من الرسالة ذا

  . الرسالة من قبل املستقبل وتطابق حمتوى التوقيع على الرسالة
  

  ين التوقيع االلكتروني و التوقيع العـــادي؟بأذكـــــــر وجه الشبه ) ٦٨
ة للتوقيع العادي املستخدم يف توثيق الوثائق املستخدمة يف العمليات التجارية وتأصيلها   .تقنية التوقيع االلكرتوين مشا

  

  ًأذكر ثالثا من فوائد التوقيع االلكتروني؟) ٦٩
  ).ضمــــــــــــان سرية الرسالة املرسلة(يتها  إثبات صحة الوثائق املرتاسلة عرب االنرتنت وأصول– ١
  . التحقق من هوية الطرف املرسل للرسالة– ٢
  . عدم إنكار املرسل لعملية اإلرسال– ٣

  

  وضح آلية عمل التوقيع االلكتروني؟) ٧٠
  :تبىن طريقة التوقيع االلكرتوين على استخدام املفتاح العام يف التشفري

  . يف فك التشفرياملفتاح العام للمرسليقوم املستقبل باستخدام بتوقيع الرسالة، بينما فتاحه اخلاص ميقوم املرسل باستخدام 
  .يتم ذلك باالستعانة ببعض الداالت الرياضيةولــــــــــــــــــكن 

  

  ًيتضمن استخدام التوقيعات االلكترونية عادة عمليتين؛ أذكـــــــــــرهما؟) ٧١
  .ِّيتم إجناز هذه العملية من قبل املوقع  . التوقيع االلكرتوين إنشـــــــــــاء– ١
  .يتم إجنازها من قبل مستلم التوقيع االلكرتوين  . التثبت من صحة التوقيع االلكرتوين– ٢

  

  وضح آلية إنشـــــــاء التوقيع االلكتروني؟) ٧٢
  ـــــــــاش باحتساب نتيجة هاش املختصرة على الرسالة و استخراج باستخدام دالة رياضية خاصة تدعى هـــــ) املرسل(ّ يقوم املوقع – ١

  .البصمة االلكرتونية للرسالة      
  .باستخدام املفتاح السري اخلاص به) نتيجة هاش(ّ يقوم املوقع بتشفري البصمة االلكرتونية – ٢

  

  ؟)إن لــــكل رسالة توقيع رقمي خاص بـــــــــــها( ة جديدةسبب اختالف التوقيع االلكتروني مـــــــع كل رسال: عـــــــــــــلل) ٧٣
  .حيث يعتمد التوقيع االلكرتوين على حمتوى الرسالة و املفتاح اخلاص املستخدم يف إنشـــــــــــــــــائه

  
  



 

١٩ ٠٧٩٦٢٧٧٤٤٥ سامر جديع: إعداد االستاذ                                                          net.el2awa.www ورقة عمل

  عرف البصمة االلكترونية للرسالة؟) ٧٤
  . وتؤخذ من الرسالة احملولة ذات الطول املتغري) بت١٦٠ – ١٢٨ـــــــــادة بني يرتاوح عـــ( لـــــها طول ثابت هي ملخص من بيانات الرسالة 

  

  وضــــــــح آلية التثبت من صحة التوقيع االلكتروني؟) ٧٥
  نتيجة هاش جديدة للرسالة األصلية بواسطة وظيفة هاش نفسها املستخدمة يف  باحتساب عند استقبال الرسالة يقوم املستقبل – ١

  نتيجة هاش عن طريق فك تشفري التوقيع االلكرتوين باستخدام مفتاح التشفري العام  احتسابًأيضا و شاء التوقيع االلكرتوينإن      
  .للرسالة املستقبلة      

  : تتم مقارنة نتيجيت هاش، فإذا كانت النتيجة إجيابية فــــــــــــــإن هذا يثبت أنه– ٢
  .لــــــم يتم تغيري الرســــــالة. ب  .باستخدام املفتاح اخلاص باملرسلمت إنشاء التوقيع االلكرتوين . أ

  

  

 
ـــــراحل التوقيع االلكرتوين   مــــــــــــــ

  .بتمويه الرسالة باستخدام دالة التمويه هاش إلنشاء بصمة إلكرتونية هلا" امحد" يقوم املرسل – ١
  .فتاح اخلاص به، فينتج عنه التوقيع االلكرتوين للرسالة يقوم بتشفري البصمة اإللكرتونية باستخدام امل– ٢
  .العام لفك شيفرة التوقيع" أمحد"ًعند وصول الرسالة املوقعة الكرتونيا بالتحقق من صحة التوقيع باستخدام مفتاح " سعيد" يقوم املستقبل – ٣

ا إىل ناتج اقرتان التمويه (فإن جنحت عملية فك شيفرة التوقيع  قد وقع الرسالة بالفعل " أمحد" فهذا يعين أن املرسل )Hash functionإعاد
  .إذ أن أي تغيري حيصل على الرسالة املوقعة يتسبب يف فشل عملية التحقق

  .الرسالة األصلية إلستخراج البصمة االلكرتونية للرسالة) متويه(بعد ذلك بتطبيق دالة هاش " سعيد" يقوم املستقبل – ٤
  ) نتيجة هاش الناجتة عن فك تشفري التوقيع االلكرتوين و نتيجة هاش الناجتة عن الرسالة األصلية  ( فإن تطابقت نتيجيت هاش

  .     فهذا يعين أن الرسالة مل تتغري أثناء النقل
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  :مـــــــــــــــــــالحظة
  .جميع ولـــــــــــــــــــــــكنه يضمن هوية املرسلفقد تكون مرئية لل) ســــــــــــرية الرسالة(التوقيع االلكرتوين ال يضمن خصوصية الرسالة

  

  ًكيف يتم ضمان سرية الرسالة الموقعة الكترونيا؟) ٧٦
  .ًلــــضمان سرية الرسالة املوقعة الكرتونيا يتم تشفريها باستخدام املفتاح العام للمستقبل

  

  .وسرية أكبرً يمكن اعطاء الرسالة الموقعة إلكترونيا حمــــــــــاية كيف) ٧٧
بالتشفري املزدوج ويعين توقيع الرسالة بالتوقيع االلكرتوين باستخدام وظيفة هاش ومن مث إعادة تشفري الناتج مرة اخرى بالطريقة نفسها مما 

  .يعطي الرسائل املرتاسلة محاية مزدوجة عرب الشبكات
  

  مــــــــــــــــــا المقصود بالتشفير المزدوج؟) ٧٨
 الرسالة بالتوقيع االلكرتوين باستخدام وظيفة هاش ومن مث إعادة تشفري الناتج مرة اخرى بالطريقة نفسها مما يعطي الرسائل يعين توقيع

  .املرتاسلة محاية مزدوجة عرب الشبكات
  

  ؟نشاء التوقيع االلكتروني الوحيد إليمكن استخدام المفتاح السريهل ) ٧٩
لكرتوين حتتاج ملفتاح املرسل اخلاص الستخدامه يف التشفري ومفتاحه العام الستخدامه يف فك عملية التوقيع االألن ال ميكن ذلك ،

  . استخدام املفتاح السري الوحيد يكشف املفتاح للمتطفليني على الرسالةوالتشفري باإلضافة لدالة هاش املختصرة،
  

  وضح المقصود بالتوقيع الحيوي؟) ٨٠
 يقوم من خالله املرسل بالتوقيع اليدوي على إحدى اللوحات اإللكرتونية،ويتم عندها التحقق من شكل من أشكال التوقيع االلكرتوين

ّأصالة املوقع من خالل تدقيق سرعة التوقيع  و مطابقة حركة اليد املوقعة على اللوحة ّ.  
  

  وضح آلية التحقق من صحة التوقيع الحيوي؟) ٨١
  .ّ اليد املوقعة على اللوحة االلكرتونيةمن خالل تدقيق سرعة التوقيع و مطابقة حركة

  

ًأذكر مثاال واحدا على استخدام التوقيع الحيوي؟) ٨٢ ً  
  .يستخدم كأحد أساليب احلماية الفيزيائية ألنظمة املعلومات
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   الشـــــهادة الرقمــــــــــــــية– ٢
  

  ؟وضح المقصود بالشهادة الرقمية) ٨٣
  ؟)دور الشهادات الرقمية في عملية اإلرسال واالستقبال عـــــبر الشبكات(      

هي نوع خاص من املستندات االلكرتونية تعمل على توفري الثقة والضمان بأن املفتاح العام وبالتايل املفتاح اخلاص املقابل احملتفظ به من 
  .وقيع االلكرتوين قد مت إنشاؤه من قبل ذلك املشرتكقبل املشرتك هو خاص بالشخص املذكور امسه يف الشهادة و بأن الت

  

  ؟ في الشبكات في عملية التراسل)الـــــــطرف الـــــثالث(ما هو الدور الذي تلعبه هيئة التصديق االلكتروني) ٨٤
  .ضمـــــــــــــــــان هوية طريف الرسالة

  

   في عملية التراسل؟)هــــيئة التصديق االلكرتوين( ف ثالث موثوق بــــــه ظــــــــــهــور الحاجة إلى طر: عــــــــــــــــلل) ٨٥
  ضمـــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــوية طريف الرسالة

ت حيث إن التشفري عن طريق املفتاح العام ال يؤمن الرتاسل بصوة مطلقة؛إذ كيف ميكن التحقق من أن املفتاح العام املعلن عنه هو لذا
ميكنه من فك الرسائل املشفرة واملرسلة مما الشخص املرسل للرسالة؛إذ ميكن ملتطفل اإلعالن عن مفتاح عام واإلدعاء أنه لشخص ما 

  .لذلك الشخص
  

  عدد محتويات الشهــــادة الرقمية؟) ٨٦
  . مفتاح التشفري العام التابع له– ٢  . اسم صاحب املفتاح– ١

ذه اهليئة– ٤  .لكرتونية مدة صالحية الشهادة اال– ٣   . توقيع الشهادة من قبل هيئة التصديق االلكرتوين باستخدام املفتاح اخلاص 
  

  .المعلومات تعد الشهادات االلكترونية الصادرة عن طرف ثالث موثوق من أقوى وسائل الحماية في التجارة االلكترونية لتراسل :عـــــــــلل) ٨٧
  .و توفري بيئة من الثقة واالطمئنان بني املتعاملني ثالث حبماية املتعاملني يف التجارة االلكرتونية لــــــقيام هذا الطرف ال

  

  ؟)شــــــهـــادات المــــفاتيح الـــــعامـــة ()االلكرتونية( الشهادة الرقمية  نشرطرق) ٨٨
  .رتنت يشبه دليل التلفونات ميكن نشر شهادات املفاتيح العامة عن طريق إيداعها يف دليل خاص باالن– ١
  . عن طريق الشخص صاحب الشهادة ذاته– ٢

  

  عند قيامك بزيارة لموقع الكتروني،كـــيف يمكنك التحقق من شــــهادة الموقـــع الرقمــــــــية؟) ٨٩
  . النقر املزدوج على رمز املفتاح يف شريط املعلومات ملتصفح االنرتنت– ١
  . النقر على زر الشهادة---  خصائص ---ــحة ملف  الئـــــــــــــــــ– ٢

  .ًللتأكد من أن املوقع حقيقي وليس ومهيا
  

  .خطوات استعراض الشهادات الرقمية في متصفح االنترنتاذكر ) ٩٠
  . تبويب حمتوى ومنها الشهادات--- خيارات اإلنرتنت ---قـــــــــــــــائمة أدوات 
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  قانونية المتعلقة بالتجارة االلكترونيةالقضــــــــايا ال: ًتاسعا
  

  . قضايا مهمة في التشفير والحماية– ١
  

  هناك مجموعة من القضايا الواجب االنتباه لها عند تصميم التشفير وتقنياته وتطبيقاته وإدارته في التجارة االلكترونية؛أذكرها؟) ٩١
  .تشفري إدارة مفاتيح ال– ٢  . التشفري باألجهزة أم الربجميات– ١

  . قضايا جتارية– ٤  . مراعاة قوانني التصدير والتبادل التجاري– ٣
  . قضايا قانونية– ٥

  

  يمكن تطبيق تقنيات التشفير باستخدام أجهزة أو برمجيات؛ قـــارن بين التشفير باستخدام األجهزة والتشفير باستخدام البرمجيات) ٩٢
  لبرمجياتالتشفير با  التشفير باألجهزة  مجال المقارنة

  أقل تكلفة  أكثر تكلفة  الكلفة
  أقل محاية من األجهزة   محاية أعلى  مستوى الحماية

  لسهولة الدخول عليها وتغيريها
  
  

  

  إن إدارة مفاتيح التشفير والمحافظة عليها من القضايا المهمة في التجارة االلكترونية؛ وضح ذلك؟) ٩٣
  .ن قبل أطراف غري حمولة أو إحتمالية تغيريهالوجود احتمالية للوصول إىل هذه املفاتيح م

ا ا وتوزيعها واستخدامها خالل دورة حيا ًوتتعلق اإلدارة باإلجراءات والربوتوكوالت املستخدمة يدويا أو أوتوماتيكيا إلنتاج املفاتيح وخز ً.  
  

  . وأنظمتهاتتحكم الحكومة االمريكية بعملية تصدير أجهزة التشفير: للــــــــــــــــــع) ٩٤
ا تعد من األسرار العسكرية ومتطلبات األمن القومي   .أل

  

   فقط؛أذكرها؟ ثالثتسمح القوانين األمريكية باستخدام التشفير في حاالت) ٩٥
  .بني  بنوك معروفةمالية  إذا كانت املعلومات املراد تشفريها – ١
  . إذا كانت املعلومات معروفة احملتوى وذات طول حمدد– ٢
  . إذا توافرت أدلة تفيد بأن التشفري ال ميكن استخدامه بسهولة ألغراض أخرى– ٣

  

  أمـــــــــــــــام استخدام التشـــــــــــفير في التجــــارة االلكترونيــــة،أذكــــــرهـــــا؟تقف ثـــالث عقـــبات ) ٩٦
  .ق االلكرتوين يستخدمون تكنولوجيا التشفري نفسها أن جناح التشفري يعتمد على أن كل من املتعاملني يف السو– ١
ً أن عملية توزيع املفاتيح تتطلب جهدا كبريا مما حيد من انتشارها بني املتعاملني– ٢ ً.  
  . صعوبة استخدام طرق التشفري وبرجمياته من قبل املستخدم العادي– ٣

  

  .يح الترميز والتشفيرتضع بعض الدول قوانين وتشريعات تتعلق بالتشفير واستخدام مفات
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  .؛عـــــــــــــــــــلل ذلكيجب وضع معايير قياسية لتقنيات التشفير بين مجموعة من المتعاملين في السوق االلكتروني) ٩٧
  .حيث أن جناح التشفري يعتمد على أن كل من املتعاملني يف السوق االلكرتوين يستخدمون تكنولوجيا التشفري نفسها

  

  ؛ عـــــــــــــلل ذلك؟لقضايا القانونية من القضايا الواجب االنتباه لها عند تصميم التشفيرتعتبر ا) ٩٨
ا،مما قد يوجد مشكلة إذا ترك بعض هؤالء    حيث تعتمد تقنيات التشفري على وجود وثائق يستطيع عدد قليل من املوظفني فك شفر

ا، هذا با   .إلضافة إىل القيمة القانونية للوثائق واحملاكم عند نشوب خصومات أو خالفات عليهااملوظفني العمل ورفضوا التعاون على فك شفر
  

  . القضايا القانونية المتعلقة في التجارة االلكترونية– ٢
  

  ًتهدف القوانين الوطنية والدولية على السواء إلى حماية التجارة االلكترونية من عدة نواحي،أذكر ثالثا منها ؟) ٩٩
  . منع جرائم احلاسوب– ٣  . امللكية الفكرية– ٢  .ية اخلصوص– ١

  

  الخصوصية
  .اخلصوصية من القضايا القانونية املتعلقة بالتجارة االلكرتونية واحملمية مبوجب القوانني األردنية و املعاهدات الدولية

  . يعد إفشاؤها جرمية عرب االنرتنتال يوجد محاية خاصة للخصوصية يف املعامالت االلكرتونية وإن كان هناك بعض األسرار اليت
  

  الــملـكية الفــكرية
  . متنع مجـــــيع القوانني ومن ضمنها القوانني األردنية االعتداء على امللكية الفكرية وحقوق النشر-
  .ال أمر بالغ الصعوبةإن أمر كشف اإلعتداء على امللكية الفكرية واألمساء التجارية بصورة الكرتونية و معاقبة مرتكيب هذه األفع -
  . تقوم هيئات دولية حبل النزاعات الناشئة عن امللكية الفكرية بوســـــائل إلـــكرتونية متتاز بالســـــــــرعة وقد أنشأت حماكم هلذا اخلصوص-
  .ريةتابعة قضايا امللكية الفكمب  اخلاصةاكممن احمل تعترب (WIPO)املنظمة الدولية حلقوق امللكية الفكرية  -

  

  مــــــــــنع جـــرائـــــــــم الــحاسوب
  .عاجل القانون األردين جرائم احلاسوب بصورة عامة يف قانون املعامالت اإللكرتونية

  

  :لمنع جرائم الحاسوبأهم ما عالجه القانون األردني 
  العقــوبة  الجريمة

  .غرض غري مشروعلغرض االحتيال أو ل) الشهادة الرقمية( إنشاء شهادة توثيق– ١
   تقدمي معلومات غري صحيحة جلهة توثيق املستندات اإللكرتونية لغايات إصدار – ٢

  .شهادة توثيق او إلغائها      

  .احلبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتني
  

   تقدمي معلومات غري صحيحة أو إفشاء أسرار أحد العمالء من قبل جهة توثيق – ٣
  الغرامــــــــــــــــة  .ونيةاملستندات اإللكرت       

  احلبس و الغرامة  .باستخدام الوسائل االلكرتونية) االحتيال(ّ إرتكاب فعل جمرم يف القانون – ٤
العقوبة األشد إن كان التجرمي يف القوانني األخرى  أو

  يضع عقوبة أشد
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  : حمـــــــــــــاية المشتري– ٥
  .االلكرتوين وسريتها من واجب املؤسسة املالية اليت متارس أعمال التحويل والدفع االلكرتونية محاية املشرتي وامان عمليات الدفع -

  .على المشتري تبليغ المؤسسة المالية بإمكانية معرفة الغير لرقم بطاقة الدفع االلكتروني الخاصة به
 ما مل يثبت أن إمهال املشرتي هو ىل املؤسسة املالية نقل تبعة املسؤولية إ،وإلعفائه من مسؤولية استخدام حسابه بصورة غري مشروعة

  .السبب وأن املؤسسة املالية مل تقم مبا يلزم للحيلولة دون وقوع سحوبات غري مشروعة
  

   إحدى الحالتين اآلتيتين،ما هما؟ إذا صدرت رسالة الكترونية من عنوان المرسل فتعد الرسالة صحيحة وملزمة للمرسل بإستثناء)١٠٠
  .ثبت أن املرسل مل يقوم بإرسال هذه الرسالة أو يعلم بإرساهلا، وذلك بتبليغ املرسل إليه ذلك إذا 
  .ً إذا كان واضحا للمرسل إليه بأن املرسل مل يقم بإرساهلاأو 

  

  :حجية العقود اإللكترونية واالعتراف بالمعامالت اإللكترونية
  

ا إنشاء التزامات متبادلة وتعد صحيحة وملزمة لألطراف يعرتف القانون األردين بالرسائل املتبادلة امل-   .قصود 
  

ًال يمكن إجراء بعض العقود والمعامالت إلكترونيا وفقا للقانون األردني ً.  
  

  ًال يمكن إجراء بعض العقود والمعامالت إلكترونيا ويشترط تسجيلها لدى الدوائر الخاصة بها، أذكر ثالثة أمثلة على ذلك؟  )١٠١
  . بيع األوراق املالية– ٣  .بيع األراضي والسيارات – ١

  . الوقــــف– ٥  . الدعاوي القضائية– ٢  . الوصية– ٤
  

   شروط،أذكــــرها؟ثالثة لها حجية الوثائق الورقية بشرط توافر ) كالرســــائل الواردة (الـــسجالت اإللـــــكترونية ) ١٠٢
  .جل قابلة للحفظ والتخزين واالسرتجاع أن تكون املعلومات املوجودة يف الس– ١
  . إمكانية احتفاظ السجل باملعلومات املخزنة فيه بشكل دقيق وإمكانية إثبات هذه املعلومات– ٢
  . إمكانية إثبات هوية منشئ الرسالة اإللكرتونية ومستلمهانوتواريخ االستالم والتسليم– ٣

  

  .ا باستخدام أنظمة الحماية والتشفير يمكن تطبيقه حجية الوثائق االلكترونيةشروطإن 
  

   :١مـــالحظة
ا دون توافر شروط حجية العقود- ـــا انعقــاد العقد ؛ فيمكن إثبا   . إذا كانت املعلومات املرسلة ثانوية وال يقصد 

  

   :٢مـــالحظة
ا ما مل يرسل    . لفك التشفري للمرسل إليهفتاح العاماملاملعلومات املشفرة املرسلة للغري ال ميكن اعتبارها وثيقة حبد ذا
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   الضـــــــــرائب– ٧
 لذلك يرجع بشأن هذا املوضوع إىل القوانني املتعلقة بضريبة املبيعات ،مل حتدد القوانني األردنية ضريبة معينة على املعامالت االلكرتونية

  .املفروضة على االسترياد والبيع والضرائب األخرى بوجه عام
  
  

   التـــــــوثيق– ٨
  

ًوضع المشرع األردني القواعد الالزمة لحماية أمن الرسائل االلكترونية وسالمتها وحجيتها ونفاذها،أذكر أربعا من هذه القواعد؟) ١٠٣ ّ  
  )ًعا من هذه القواعد؟ّوضع المشرع األردني القواعد الالزمة لضمان إعطاء التوقيع االلكتروني فعالية التوقيع العادي، أذكر أرب(        

  . إذا أمكن حتديد هوية املنشئاالعرتاف بالتوقيع االلكرتوين كبديل للتوقيع العادي – ١
ً حىت يعد دليال على مضمون الرسالة االلكرتونية،وإال فال يعد توقيعا للغايات القانونيةًجيب أن يكون التوقيع االلكرتوين موثقا – ٢ ً.  
ًوين موثقا توثيقا سليما إذا صدر عن إحدى اجلهات املعتمدة يف التوثيقيعد التوقيع االلكرت – ٣ ً   شريطة ان يكون التوقيع االلكرتوين قد أرسل  ً

  .ًخالل مدة سريان شهادة التوثيق و مطابقا لرمز التعريف املبني يف تلك الشهادة     
  .هادة جهة توثيق غري مرخصة ولكن اتفق األطراف على اعتمادها كمصدر للش– ٤

  

  ؟)توثيق التوقيع االلكرتوين(على التوقيع اإللكتروني) الشهادة الرقمية(أذكر الجهات المعتمدة إلصدار شهادات التوثيق )١٠٤
  . جهة ترخيص معتمدة يف اململكة األردنية اهلامشية– ١
  . جهة ترخيص معتمدة ومرخصة من سلطة خمتصة يف دولة اخرى– ٢
  .ًسة أو هيئة مفوضة قانونا بإصدار هذه الشهادة دائرة حكومية أو مؤس– ٣
  . جهة توثيق غري مرخصة ولكن اتفق األطراف على اعتمادها كمصدر للشهادة- ٤
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  أنــــــــــــظمة الــــدفـــــع االلكتروني: ًأوال
  

  ما سبب ظهور الحاجة إلى النقود؟) ١
  .وذلك بسبب مساوئ عملية املقايضة ومن أمهها صعوبة التقاء رغبات املشرتين مع البائعني

  

  ًأذكر ثالثا من خصائص النقود؟) ٢
  .لسلع واخلدماتيتم دفعه مقابل ل) ٢  .وسيط للتبادل ذي قابلية عامة) ١

  .قابل للتخزين والتجزئة) ٣
  

  أذكر مراحل تطور التبادل المالي؟) ٣
  . مت استخدام امللح كوسيلة للتبادل املايل يف البداية– ١
  .ت العمالت املعدنية مثل الذهب والفضة استخدم– ٢
  . ظهر الصرييف– ٣
  . النقود الورقية واملصرفية– ٤

  

  من هو الصيرفي؟) ٤
  . مقابل إيصاالت أو شهادات إيداع مببلغ الوديعة وحيصل مقابل ذلك على عمولة)املعادن الثمينة(الشخص الذي كان يقبل الودائع هو 

  

  )وسائل الدفع التقليدية(  ًتستخدم وسائل متعددة للدفع في التجارة التقليدية،أذكر أربعا منها؟) ٥
  . الدفع عن طريق البطاقات– ٢  ً. الدفع نقدا– ١
  . التحويل املايل– ٤  . الدفع عن طريق الشيكات– ٣

  

  :مالحظة هامة
ًيعد الدفع املايل عنصرا متمما للتجارة سواء التقليدية أم االلكرتونية ً.  

  

  ًالدفع نقدا) ١(
  

  ًيعد النقد الوسيلة األكثر شيوعا في عمليات الشراء، عــــــــــــــلل ذلك؟) ٦
  . عدم احلاجة ملعرفة هوية املشرتي– ٢  .عايل لدى أغلبية التجار حيث يتميز بالقبول ال– ١
    . ال توجد تكلفة للدفع– ٣
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  الدفع عن طريق البطاقات) ٢(
  

  ما هو شرط الدفع عن طريق البطاقات؟) ٧
  .يتم الدفع عن طريق البطاقات يف حال ان التاجر يقبل هذا النوع من الدفع

  

  ع عن طريق البطاقات؟أذكر خطوات الدف) ٨
  .بطاقته إىل التاجر) حامل البطاقة( يسلم املشرتي يقوم املشرتي باختيار السلعة وعند الدفع – ١
  . يقوم التاجر بالتأكد من مطابقة املعلومات املثبتة على البطاقة بتمريرها يف جهاز نقاط البيع املوصول بشبكة البنوك– ٢

  .ًيا من خالل اجلهاز      أو إدخال رقم البطاقة يدو
  .يوقع املشرتي على إيصال الشراء وحيتفظ بنسخة منه – ٣
  . تنتقل املبالغ املالية عرب النظم املصرفية إىل حساب التاجر مبقابل عمولة على كل عملية شراء– ٤
  . يقوم بنك املشرتي بإصدار كشف شهري يبني املشرتيات اليت قام املشرتي بإجرائها– ٥

  ض

  المقصود بحساب التاجر؟ما ) ٩
  .ة وغريها كوسيلة للدفع جيب أن يقوم التاجر بفتح حساب خاص يف البنك يطلق عليه حساب التاجريلكي يتقبل التاجر البطاقات االئتمان

حتويل األموال مقابل مما ميكنه من االرتباط بالشبكة اخلاصة للبنوك واملؤسسات املالية املصدرة للبطاقة، للتحقق من البطاقة وإكمال عملية 
  .رسوم مالية

  

  :عـــــــــــــــلل كل من العبارات اآلتية) ١٠
  .قد يقوم البائع برفع سعر السلعة مقابل الدفع بالبطاقات – ١

  .حيث تنتقل املبالغ املالية عرب النظم املصرفية إىل حساب التاجر مبقابل عمولة على كل عملية شراء
  .ستخدام البطاقات بسرية وأمانتتم عملية الدفع با – ٢

  .ألن املعلومات تنتقل عرب شبكة خاصة بالبنوك
  . ال يرغب بعض التجار باستخدام البطاقات كوسيلة للدفع– ٣
  . وذلك بسبب وجود عمولة على البطاقات–
  .)قيام شخص باستخدام بطاقة لشخص آخر يف عملية الشراء (  إمكانية التعرض إىل عملية اإلحتيال –
  .ألن عملية التسوية تتم عقب أيام قليلة من أيام الشراء -

  

  اذكر اوجه الشبه وأوجه االختالف في بطاقات الدفع؟) ١١
ا أدوات مقبو   . ختتلف فيما تؤديه حلاملها من خدمة ويف زمن تسوية املدفوعاتلة لتسوية املدفوعات الشخصية وتتفق مجيع البطاقات يف أ

  

  ختلفة من البطاقات ، أذكر أنواع بطاقات الدفع؟هناك انواع م) ١٢
  . بطاقة اإلئتمان– ٣  . بطاقة التسجيل على احلساب– ٢  ).الدين( بطاقة اخلصم – ١
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  قارن بين بطاقة الخصم و بطاقة اإلئتمان وبطاقة التسجيل على الحساب؟) ١٣
  يل حلساب مصريف لدى البنك أو إيداع مبلغ ً إصدار هذا النوع من البطاقات مشروطا بفتح العم-

  .    لدى املؤسسة املالية املصدرة للبطاقة
  . تتطلب من املشرتي إدخال رقم خاص بالبطاقة من خالل جهاز نقاط البيع-
  بطاقة الخصم  . ال يسمح بإمتام عملية الشراء إذا قل الرصيد عن قيمة الشراء-
  صدر بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة  كلما استخدم العميل البطاقة يقوم البنك امل-

  .    الواردة من التاجر
   بطاقة خاصة يصدرها املصرف أو املؤسسة املالية لعميله، متكنه من احلصول على السلع واخلدمات -

  .   من حمالت وأماكن معينة
  بطاقة اإلئتمان  .ى مصدر البطاقة ال يلزم للحصول عليها وجود رصيد يف حساب العميل لد-
   ميكن حلامل البطاقة أن يسدد ما عليه على شكل دفعات منتظمة أو غري منتظمة ولكنه يتحمل -

  .   دفع الفوائد بصفة يومية على رصيده املدين
ا البنك املصدر حامل البطاقة قرضا يف حدود معينة ولزمن معني-   .ً بطاقة مينح 
  .ًتسديد املبلغ كامال يف وقت حمدد متفق عليه عند إصدار البطاقة جيب -
  بطاقة التسجيل على الحساب  . يرتتب حاملها لدى تأخري السداد دفع فائدة مالية-
  .ً تتقاضى البنوك رسوما على إصدار هذه البطاقة وعلى التجديد-

  

  ٢٠٠٨صيفية         :اذكر اسم البطاقة االلكترونية التي تحقق كل من المواصفات اآلتية) ١٤
  اسم البطاقة  مــــــــــواصفات البطاقة

    . شرط فتح العميل حلساب مصريف – ١
    .ً جيب تسديد املبلغ كامال يف وقت حمدد متفق عليه عند إصدار البطاقة– ٢
    . ال يلزم وجود رصيد– ٣
    . ً يتقاضى البنك رسوما على إصدارها– ٤
ا البنك املصدر حامل البطاقة – ٥     .قرضاص يف حدود معينة ولزمن معني بطاقة مينح 

  

  وضح المقصود بخدمة عكس عملية الدفع؟) ١٥
ُهي خدمة قامت املؤسسات املالية املصدرة للبطاقات باستحداثها لتشجيع األفراد على استخدام البطاقات،حيث يعطي احلق لبنك العميل 

  . يقرها أو اعرتض على صحتها وختصم بالتايل من حساب التاجريف اسرتداد املبالغ اليت خصمت على حسابه إذا مل) حامل البطاقة(
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  الدفع عن طريق الشيكات) ٣(
  

  عرف الشيك؟) ١٦
ًالشيك هو أمر مكتوب غري مشروط معنون من شخص إىل آخر،وموقع من كاتب الشيك للبنك ليدفع عند الطلب مبلغا حمددا من املال ً ّ.  

  

  ارية والمالية استخدام الشيكات كوسيط للدفعات ، عــــــــــلل ذلك؟تفضل المؤسسات التج) ١٧
ًوذلك ملا هلا من تأييد قانوين كامل، حيث أن حامل الشيك ميكن أن يأخذ إجراء قضائيا ضد مانح الشيك يف حال عدم  القدرة على صرف ً

  .الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد
  

  التحويل المالي) ٤(
  

  :مـــــــــــالحظة
الدفعات تعد فروع البنوك وآالت الصراف اآليل من وسائل الدفع الشائعة؛ حيث يزور العميل أحد فروع البنك أو آالت الصراف إليصال 

  .إىل الباعة
  

  :ًقارن بين الدفع نقدا والدفع بالبطاقات من حيث) ١٨
  

  الدفع بالبطاقات  ًالدفع نقدا  وجــــــــــــــــــــه المقارنة
  كبرية  ًقليلة غالبا  املبلغ املدفوعكمية 

  .ًاألمن عال حيث يتم التأكد من صحة البطاقات  يوجد خطر السرقة أو النسيان أو التزوير  األمن
  .ليس هلا قبول واسع ألسباب متعددة  هلا قبول واسع خاصة يف الدول العربية  مدى تقبل التجار الستخدامها

  
  

  
  
  
  

  ٢٠١١صيفية           التي تعاني منها وسائل الدفع التقليدية؟أذكر المشكالت أو العوائق ) ١٩
  . عائق احلدود اجلغرافية– ٣  . حاجتها لقوة بشرية كبرية للتشغيل– ٢  . تكاليف الصيانة العالية– ١

  

  عرف نظام الدفع كما عرفه المصرف المركزي األوروبي؟) ٢٠
  أو التحويل عرب وسائل الدفع حلل االلتزامات املالية اليت تنتج عن النشاطات االقتصاديةجمموعة من الوسائل واإلجراءات اليت تسهل عملية التسليم 

  

  أذكر مكونات نظام الدفع المالي؟) ٢١
  . مؤسسات وأفراد يشار إليهم بالدافع واملدفوع له– ١
  .راد و املؤسسات اإلجراءات القانونية و واللوائح والتعليمات اليت حتدد املسؤوليات والعالقة بني األف– ٢
  .هي الوسائل اليت متكن الزبائن من حتويل األموال إىل التجار مثل النقد والسندات املالية والبطاقات والوسائل االلكرتونية:  وسائل الدفع– ٣
  .وجودة يف البنوكمالية غري بنكية تزود االتصال بالشبكات املالية لتنشيط الصفقات وحتويلها للحسابات املهي مؤسسات :  طرف ثالث– ٤
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  وسائل الدفع االلكترونية: ًثانيا
  

   التجارة االلكترونية مع ذكر االختصار الدال على كل منها؟)مناذج(أذكر أنواع ) ٢٢
 (B2C) الشركة إىل املستهلك -٢ (B2B) الشركة إىل الشركة – ١

 (C2C) املستهلك إىل املستهلك – ٤ (C2B) املستهلك إىل الشركة – ٣

  
  

  تتعدد وسائل الدفع والتي تناسب كل نوع من أنواع التجارة االلكترونية؟: وضح العبارة اآلتية) ٢٣
  .وذلك الختالف أنواع التجارة االلكرتونية

  

 )B2B( وسائل الدفع االلكتروني في أنموذج شركة إلى شركة – ١
  

  ؟)B2B(أذكر وسائل الدفع المستخدمة في أنموذج شركة إلى شركة ) ٢٤
  . الشيكات االلكرتونية– ٣  .(LC) التحويل البنكي – ٢  .(EFT) التحويل املايل االلكرتوين  شبكات– ١

  

 .شبكات التحويل املايل االلكرتوين – أ
  

  ما أهمية شبكات التحويل المالي االلكتروني؟) ٢٥
ًل كلفة العملية ووقتها خصوصا عندما تكون املبالغ املتداولة بني وفرت وسيلة سريعة لنقل املعامالت املالية من أوامر الدفع بني البنوك؛ مما يقل

  .الشركات كبرية
  

  االعتماد البنكي–ب 
  

  وضح المقصود باالعتماد البنكي؟) ٢٦
ًهي اتفاقية مكتوبة من قبل املصرف يدفع مبقتضاها للبائع من حساب املشرتي مبلغ من املال بناء على تقدمي بعض الوثائق من البائ   .عُ

  

  أذكر فوائد االعتماد البنكي بالنسبة للبائع؟) ٢٧
  . يعطي البائع درجة عالية من األمان للدفع إذا حتققت كل الشروط– ١
ا– ٢   . تقل فيها نسبة املخاطرة إىل أدىن مستويا
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   أذكر فوائد االعتماد البنكي بالنسبة للمشتري؟) ٢٨
  .ساومة تعطي املشرتي فرصة أكرب للتفاوض وامل– ١
  . األموال ال تسحب من رصيد املشرتي إال بعد التحقق من مجيع الوثائق مما يعطي املشرتي فرصة اكرب لالحتفاظ مباله– ٢

  

  الشيكات االلكرتونية–ج 
  

  عرف الشيك االلكتروني؟) ٢٩
ّرسالة الكرتونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم الشيك   ).حامله( ُ

  .والشيك االلكرتوين هو املكافئ االلكرتوين للشيكات الورقية التقليدية وتصمم الشيكات االلكرتونية حبيث تشبه الشيكات الورقية
  

  :قارن بين الشيك التقليدي و الشيك االلكتروني من حيث) ٣٠
  الشيك االلكتروني  الشيك التقليدي  وجــــــــــــــــــــه المقارنة

  البنك االلكرتوين   البنك االلكرتوين–البنك   اجلهة املصدرة
  التوقيع االلكرتوين  ًيدويا  كيفية التوقيع

  استخدام تطبيق هاش للتحقق من التوقيع  مطابقة التوقيع باالضافة للهوية الشخصية  التحقق من هوية الدافع
  املقاصة االلكرتونية  املقاصة اليدوية  التحقق من توافر املبلغ

   من الدوالر٠,٥٠تبلغ تكلفة معاجلته    دوالر٣ من الدوالر إىل ٠,٧٥ترتاوح بني   ةتكلفة املعاجل
  
+  

  

  

ًتوقع الشيكات االلكترونية الكترونيا باستخدام مفتاح التشفير الخاص للجهة المصدرة للشيك: علل العبارة اآلتية) ٣١ ّ.  
  . أو تطفلوذلك للحفاظ على على سرية املعلومات ومحاية البيانات من أي تغيري

  

  اكتب الخطوات الالزمة لعملية الدفع من خالل الشيكات االلكترونية؟) ٣٢
  .ً يقوم املشرتي باحلصول على مناذج شيكات الكرتونية من بنك مرخص بذلك بناء على حساب يفتحه يف البنك– ١
ً يقوم املشرتي بعملية الشراء وطلب السلعة ويكتب شيكا إلكرتونيا موقعا إل– ٢ ً   .ًكرتونيا ويرسله للتاجرً
  . هوية البنك–هوية املشرتي :  يقوم التاجر بالتحقق من كل مما يأيت– ٣
  . يرسل التاجر الشيك إىل البنك اخلاص به إليداعه يف احلساب– ٤
  . تتم التسوية بني بنك املشرتي وبنك التاجر من خالل املقاصة االلكرتونية– ٥
  .شيك إىل بنك التاجر حيول بنك املشرتي قيمة ال– ٦

  

  أذكر فوائد استخدام الشيكات االلكترونية؟) ٣٣
  .ً يفيد التاجر يف معرفة الشيكات املرجتعة إلكرتونيا– ١
  . يقلل من استخدام األوراق– ٢
  . تعترب وسيلة لتجميع الشيكات واألموال من املشرتين– ٣
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  )C2B( مستهلك وسائل الدفع االلكتروني في أنموذج شركة إلى – ٢
  

  ٢٠١٠شتوية     ؟)C2B( مستهلكأذكر وسائل الدفع المستخدمة في أنموذج شركة إلى ) ٣٤
  . الدفع بضمان طرف ثالث– ٢   البطاقات– ١

  . البطاقة الذكية– ٤  .لكرتونية الشيكات اال– ٣
  . النقد الرقمي االلكرتوين– ٥

  

  البطاقات –أ 
  

   ما هو األمور التي يجب ان يقوم بها التاجر للدفع باستخدام البطاقات؟) ٣٥
  . جيب على التاجر فتح حساب لدى إحدى البنوك– ١

  .عامل مع املوقع بسرية وأمان احلصول على شهادة رقمية للموقع وتوقيع إلكرتوين لضمان الت– ٢
  

  الدفع التقليدي؟بماذايختلف بين الدفع باستخدام البطاقات عن ) ٣٦
ا تتم عرب شبكة اإلنرتنت دون وجود البطاقة   .خيتلف الدفع بالبطاقات عن الدفع التقليدي يف وسيلة التحقق من صحة البيانات يف أ

  

  . باستخدام البطاقات لدرجة حماية عالية عند إرسال معلومات البطاقة لموقع التاجرتحتاج عملية الدفع: علل العبارة اآلتية) ٣٧
  .حيث يتم التحقق من صحة البيانات عرب شبكة اإلنرتنت دون وجود البطاقة

  

  أذكر البروتوكوالت المستخدمة في حماية المعلومات المرسلة عند الدفع باستخدام البطاقات االئتمانية؟) ٣٨
  .(SET)بروتوكول التبادل االلكرتوين اآلمن ) ٢  .(SSL)ول الرتاسل اآلمن بروتوك) ١

  

  ٢٠١٠صيفية             ؟)SET( والبرتوكول )SSL(قارن بين برتوكول ) ٣٩
  

 )SET(بروتوكول  )SSL( بروتوكول   وجـــــــــــــــــــــــه المقارنة
  . اخلادم– ١  األطراف اليت يتحقق من هويتها

  . املستخدم– ٢
  . التاجر– ١

  . حامل البطاقة االئتمانية– ٢
  يتحقق  ال يتحقق  التحقق من حصول األطراف على الشهادة الرقمية

  
  

  

   دوالرات؟١٠ال يصلح الدفع بالبطاقة االئتمانية المشفرة في الدفعات التي تقل عن : عـــــلل العبارة اآلتية) ٤٠
  . مرتفعة بالنسبة لقيمة الدفع يف هذه احلالةحيث أن لكفة معاجلة عملية التحويل املايل تكون

  

  . تتطلب حصول املشرتي على شهادة رقمية)SET(عملية الدفع بالطاقة االلكرتونية املشفرة باستخدام الربوتوكول  :١مــــــــــالحظة 
ذا النوع من الدفع : ٢مــــــــالحظة    com.cybercach.wwwموقع من املواقع االلكرتونية اليت تسمح 
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  الدفع بضمانة طرف ثالث–ب 
  

  أذكر خصائص الدفع بضمانة طرف ثالث؟) ٤١
  . ال حيتاج املشرتي استخدام بيانات بطاقته االئتمانية عرب االنرتنت عند الدفع مما يعطيها محاية أكرب– ١
ذه الطريق– ٢   ة إىل شراء برجميات أو أجهزة ولكن حيتاجون فقط إىل حساب بريد الكرتوين وإىل حساب مع الطرف الثالث ال حيتاج املتعاملون 
  . تعد كلفة االشرتاك والتبادل املايل من خالل الطرف الثالث غري مكلفة لكل من املشرتي والبائع– ٣
  .ا للتاجر حيقق الطرف الثالث األرباح من خالل حجز املال بعض الوقت قبل إرساهل– ٤

  

  ما المقصود بالطرف الثالث في عملية الدفع؟) ٤٢
  .الطرف الثالث قناة اتصال بني مؤسسات بطاقات االئتمان والبنوك والشركات اليت تعاجل معلومات البطاقات واالنرتنت

  

  ثالث؟ًما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها كال من التاجر والمشتري للقيام بالدفع بضمانة طرف ) ٤٣
  جيب أن يقوم كل من املشرتي والتاجر بتسجيل حساب لدى الطرف الثالث، وتقدمي املعلومات الضرورية باإلضافة إىل وسيلة دفع مثل 

  .(PIN)بطاقة االئتمان العادية فيحصل على رقم خاص 
  

  اذكر خطوات عملية الدفع بضمانة طرف ثالث؟) ٤٤
  . ملوقع التاجر(PIN)ته  يرسل املشرتي طلب الشراء ورقم هوي– ١
  . يرسل التاجر معلومات الشراء وهوية املشرتي إىل الطرف الثالث– ٢
  . يطلب الطرف الثالث تأكيد الصفقة من املشرتي– ٣
  . يقوم املشرتي بتأكيد الصفقة أو رفضها– ٤
  .ال العملية يرسل الطرف الثالث املعلومات خالل بوابة دفع إىل الشبكة املالية املغلقة إلكم– ٥
  . يستلم التاجر النتيجة سواء مت الدفع من بطاقة االئتمان أم ال– ٦

  

  
  

   بماذا قامت المؤسسات المصدرة للبطاقات لحماية المشتري من التحايل؟) ٤٥
  .حلماية املشرتي من التحايل Chargebackقامت املؤسسات املصدرة للبطاقات بتوفري خدمة عكس الدفعات املالية 
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  ما المقصود بخدمة عكس الدفعات المالية؟) ٤٦
ادعاء ُهي خدمة تقدمها املؤسسات املصدرة للبطاقات حلماية املشرتي من التحايل واليت يلزم فيها التاجر بإرجاع قيمة املشرتيات إذا ثبت 

  .ا،أو كانت السلعة غري للمواصفات اليت مت االتفاق عليهمل يقم بعملية الشراء املشرتي بأنه 
  

 لحماية معلومات وأرقام بطاقات اإلئتمان؟) الطرف الثالث( بماذا تقوم شبكة المؤسسات المالية ) ٤٧
 .حيتفظ الطرف الثالث مبعلومات وأرقام بطاقات اإلئتمان على أجهزة غري متصلة بالشبكة حلمايتها

  

  الشيكات االلكرتونية–ج 
  

  فيها الشيكات االلكترونية؟ما طبيعة الدفعات المالية التي تستخدم ) ٤٨
  ً.تستخدم للدفعات املالية الكبرية نسبيا

  

  ما هو شرط الدفع عن طريق الشيكات االلكترونية؟) ٤٩
  .يشرتط وجود حساب بنكي للمشرتي للتعامل بالشيكات االلكرتونية

  

  أذكر طرق الحصول على نماذج الشيكات االلكترونية؟) ٥٠
  com.checksecure.wwwعن طريق طرف ثالث مثل  – ٢   من خالل بنك مرخص– ١

  

  البطاقة الذكية–د 
  

  ما المقصود بالبطاقة الذكية؟) ٥١
  .هي بطاقة تستخدم شرحية مدجمة هلا القدرة على ختزين البيانات ومعاجلتها وتسمى البطاقات ذات القيمة املخزنة

  . ضعف مما تستطيع البطاقات ذات الشريط املغناطيسي ختزينه٥٠٠ين معلومات أكثر ومينها ختز
  

  اذكر ثالثة مجاالت الستخدام البطاقات الذكية؟) ٥٢
  . الوصول إىل احلساب البنكي للمالك– ١
  . لشراء املنتجات– ٢
  . خزن املعلومات املختلفة– ٣

  .البطاقات الذكية لتسجيل الدخول واخلروج من املدرسةتالميذ املدارس يف هونج كونج يستعملون       
  

   تخزين القيمة النقدية في البطاقات الذكية واستخدامها؟)طريقة(وضح آلية) ٥٣
  .(ATM) يتم ختزين القيمة النقدية يف البطاقات الذكية عن طريق حتويلها من رصيد بنكي إىل البطاقة من خالل بعض أجهزة الصراف اآليل -
  .إىل قارئ خاص للبطاقةستخدام القيمة النقدية املخزنة يف البطاقة حيتاج املستخدم  وال-

  

  ما وجه الشبه بين النقد الحقيقي والقيمة النقدية المخزنة في البطاقة الذكية؟) ٥٤
  .إن ضياع البطاقة الذكية يعد خسارة للمبلغ املخزن فيها



 

٣٥ ٠٧٩٦٢٧٧٤٤٥ سامر جديع: إعداد االستاذ                                                          net.el2awa.www ورقة عمل

  . طريق البطاقة الذكية وسيلة مريحة للمشتري والبائعتعد وسيلة الدفع عن  :علل العبارة اآلتية) ٥٥
  . سرعة عملية التبادل املايل– ٣  . قلة احتمال اخلسارة بسبب التزوير أو االحتيال– ٢  . بسبب كلفة عملية التبادل املايل– ١

  

ًأذكر مثاال واحدا على المؤسسات التي توفر خدمة الدفع عن طريق البطاقة الذكية؟) ٥٦ ً  
American ExpressBlue  Mondex 
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  )C2C(  إلى مستهلكمستهلك وسائل الدفع االلكتروني في أنموذج – ٣
  

      ؟)C2C( إلى مستهلك مستهلكأذكر وسائل الدفع المستخدمة في أنموذج ) ٥٧
  . الشيكات االلكرتونية– ٢  .وين النقد االلكرت– ١

  

  ؟)C2C(ًأذكر مثاال على مواقع التجارة االلكترونية من النوع ) ٥٨
  .متثل مواقع املزادات االلكرتونية أشهر مواقع هذا النوع من التجارة االلكرتونية

  

   ؟)C2C(ما أهمية وسائل الدفع االلكترونية عبر االنترنت في أنموذج ) ٥٩
  .ائل الدفع االلكرتونية عرب االنرتنت التحويل املايل بني األفراد بطريقة ميسرة وغري مكلفة للدفعات الصغريةلقد ساعدت وس

  

  أذكر اثنتين من استخدامات النقد الرقمي االلكتروني؟) ٦٠
  .التبادل املايل بني األفراد) ٢  .الدفع من املشرتي للبائع) ١

  

  مح بالتبادل المالي بين األفراد؟ًأذكر مثاال على األنظمة التي تس) ٦١
 ومن مث إرسال النقد اإللكرتوين بواسطة الربيد االلكرتوين com.paypal.www يف املوقع ً يسمح لألفراد بالتسجيل جماناPayPalالنظام 

  .رف ثالث موثوق به يف موقع املزاداتلشخص آخر وقيمة هذه الدفعات ميكن أن تكون صغرية ويعمل املوقع كط
  

  ؟)المزادات االلكترونية( ًأذكر مثاال على المواقع االلكترونية التي تسمح بالتبادل المالي بين األفراد ) ٦٢
www.paydiect.yahoo.com  

  
  
  
  

 )B2C(تهلك إلى شركة  وسائل الدفع االلكتروني في أنموذج مس– ٤
  

      ؟)B2C(أذكر وسائل الدفع المستخدمة في أنموذج مستهلك إلى مستهلك ) ٦٣
  . الشيكات االلكرتونية– ٢  . النقد االلكرتوين– ١

  

  ؟)B2C(" مستهلك إلى شركة"أذكر مميزات الدفع االلكتروني في أنموذج ) ٦٤
  .شركة هو البادئ يف عملية الدفع والتحويل املايل يف النوع من التجارة االلكرتونية يكون طرف ال– ١
  .ً عادة يكون هناك اتفاق على إعادة النقود يف حال عدم مطابقة املنتج للمواصفات املتفق عليها– ٢
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 تصنيف وسائل الدفع اإللكتروني
  

ًااللكترونية اعتمادا على عدة معايير، عدد أربعا منها؟يمكن تصنيف وسائل الدفع االلكتروني ألكثر من نوع من أنواع التجارة ) ٦٥ ً  
  .طبيعة عملية التبادل االلكرتوين – ١

ا صممت خصيصا ألغراض الدفع القليل، يف حني بعضها صمم للدفع العام بغض النظر عن    ً      تتميز بعض أدوات الدفع االلكرتوين بأ
  .دفعة وعملية الشراء، أو قيمة الاجلهات املشرتكة يف العملية      

  .طريقة التسوية أو املقاصة – ٢
  .ً      جيب أن تكون الدفعات االلكرتونية مغطاة بدفعات مالية حقيقية مثل النقد،رصيد بنكي، أو شيكات مدغوعة مسبقا أو حتويل مايل

  . والتوقيع االلكرتوين والشهادات الرقمية، مثل عمليات التشفري أسلوب محاية عملية الدفع االلكرتوين والتأكد من هوية الدافع– ٣
  . املخاطرة املتعلقة بعملية الدفع اإللكرتوين والتزوير و االحتيال– ٤
  

  

  ًأذكر ثالثا من األساليب المستخدمة في حماية عمليات الدفع االلكتروني والتأكد من هوية الدافع؟) ٦٦
  .الشهادات الرقمية – ٣  . التوقيع االلكرتوين– ٢  . عمليات التشفري– ١

  

  :والدفع بضمان طرف ثالث من حيث chach-Eقارن بين طرق الدفع اإللكتروني باستخدام النقد اإللكتروني ) ٦٧
  

  الدفع بضمان طرف ثالث  الدفع بالنقد االلكتروني  وجــــــــــــــــــــــــــــه المقارنة
  ال حتتاج إىل برجميات  ونيةحتتاج لربجمية احملفظة االلكرت  الحاجة لبرمجيات خاصة

  عايل  منخفض  مستوى األمن
  .مجيع أنواع البضائع   دوالرات١٠البضائع اليت تقل قيمتها عن   طبيعة السلع التي يمكن شراؤها

  
  

  

  يارب
  ...ً إذا أعطيتين علما أعطين معه حكمة

  . .ً.رماــــــــــــــًوإذا أعطيتين ماال أعطين معه ك
   ...ةـــــــــــــمحوإذا أعطيتين قوة أعطين معها ر

  . ..ًوإذا أعطيتين سلطة أعطين معها عدال
  ...وإذا أعطيتين مسئولية أعطين معها أمانة

ً وإذا أعطيتين جناحا أعطين معه تواضعا ً  
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  أثر التجارة االلكترونية على العمل البنكي: ًثالثا
  

  عرف البنك؟) ٦٨
ا الرئيسة على حشد املوارد املالية والنقود الفائضة عن حاجة اجلمهور ورجال األعمال والدولة البنك هو مؤ ّسسة مالية تنصب عمليا

 .بغرض توظيفها أو إقراضها آلخرين وفق أسس وقواعد معينة
  

  ؟)عدد أنواع البنوك( عدد مكونات الجهاز المصرفي؟) ٦٩
 .رية املصارف التجا– ٢ . البنوك املركزية– ١

  . املصارف الزراعية– ٤  . املصارف اإلسالمية– ٣
  . املصارف الصناعية– ٥

  

 . البنوك املركزية– ١
  

  البنك المركزي؟) وظائف(أذكر أهم مميزات) ٧٠
 . يعد البنك املركزي قلب اجلهاز املصريف– ١

  .فهو يشرف على النشاط املصريف بشكل عام. أ  
  .يقوم بإصدار أوراق النقد. ب  
  .يعمل على احملافظة على استقرار قيمة أوراق النقد. ج  

  .دور البنك المركزي تجاه الحكومة              ".بنك احلكومة" يسمى – ٢
  .يشارك احلكومة يف رسم السياسات النقدية واملالية. ب    .حيث يتوىل القيام باخلدمات املصرفية للحكومة. أ  

  البنك المركزي تجاه البنوك اآلخرىدور               ".بنك البنوك"ً هو أيضا – ٣
  .يقوم بإجراءات املقاصة بني البنوك. ب    .حيتفظ حبسابات املصارف لديه. أ  

  

 . املصارف التجارية– ٢
  

  ".مصارف الودائع"سميت المصارف التجارية بـ :عـــــلل العبارة اآلتية) ٧١
  .حيث متثل الودائع املصدر األساسي ملواردها

  .بول اموال املودعني اليت تستحق عند الطلب او بعد فرتة من الزمن تقوم بق–أ   
  .ً تقوم مبنح التجار ورجال األعمال والصناعة قروضا قصرية األجل بضمانات خمتلفة –ب   

  

  ًتعد المصارف التجارية مثاال على انواع المصارف، أذكر ثالثة أنواع أخرى؟) ٧٢
  . املصارف الصناعية– ٣  .الزراعية املصارف – ٢  . املصارف االسالمية– ١
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ًأذكر خمسا من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية لعمالئها سواء اكانوا أفرادا أو مؤسسات وشركات؟) ٧٣ ًً  
  . السحب– ٢  . اإليداع– ١
  .صرف العمالت األجنبية – ٤  . القروض– ٣

  .لكهرباء،املاء تسديد فواتري اخلدمات مثل اهلاتف،ا– ٥
  

  ٢٠٠٧ صيفية    وضح أثر التطور في تكنولوجيا التجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في العمل النكي؟) ٧٤
  . مثل شركات الدفع املايل املباشر عرب االنرتنتدخول شركات و مؤسسات غري بنكية إىل سوق اخلدمات البنكية واملالية – ١

  .هم اخلدمات األساسية اليت تقدمهامما هدد البنوك يف أحد أ  
  . تقصري الفرتة الزمنية الالزمة لتطوير خدمات جديدة مقارنة مع الوضع التقليدي الذي كان يعتمد على القدرة املالية للبنك– ٢
ً تغري يف حاجات عمالء البنوك؛وخاصة فيما يتعلق بوقت وكيفية احلصول على اخلدمات البنكية واملالية– ٣ ُّ.  

  يتوقع أن حيصل على اخلدمات من أي مكان يستطيع منه الوصول إىل اإلنرتنت ويف أي وقت من النهار، مع التزام العميل اليوم ف  
  .ّالبنك باحملافظة على خصوصية معلومات العميل وسريتها ضمن نظام أمن وفعال  

  . كلف التشغيل يف البنوك تقليل– ٤
ا يف حالة اخلدمة ١,٠٧ًقريبا تبلغ تكلفة تنفيذ اخلدمة يف البنك ت      دوالر، وتقل يف حالة استخدام الصراف اآليل وتصل ادىن مستويا
  .عن طريق االنرتنت  

  

  ٢٠٠٩ شتوية ؟وضح كيف أدى التطور في تكنولوجيا التجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات إلى تغير حاجات عمالء البنوك) ٧٥
 . واملكان أو توفري الوقت واجلهد واملالوذلك بتحريرهم من قيود الزمان

  

  ًة ، أذكر ثالثا من هذه القنوات؟ الخدمات المصرفي قنوات تقديمتوسعت البنوك في تقديم خدماتها اإللكترونية وتنوعت) ٧٦
 (EPOS) نقاط البيع االلكرتونية – ٢ (ATM) أجهزة الصراف اآليل – ١

  .(Mobile Banking) خدمات البنك احملمول – ٣
  

  ٢٠٠٧شتوية         لماذا حررت البنوك االلكترونية عمالئها من قيود الزمان والمكان؟: عـــــــــــلل) ٧٧
  .الليل أو النهار ومن أي مكانحيث باستطاعة العميل احلصول على اخلدمات البنكية بأي وقت من 

 .وبفضل استخدام شبكة االنرتنت
  

  ٢٠٠٧شتوية     ًن الخدمات المالية لتوسيع قاعدة عمالئها، أذكر أربعا منها؟تقدم البنوك االفتراضية مجموعة م) ٧٨
 ً. دفع الفواتري إلكرتونيا– ٢ . حتويل األموال بني احلسابات– ١

  . احلصول على أرصدة احلساب اجلاري– ٤  . إنزال بيان حساب– ٣
  .وين وبطاقات التسوق عرب االنرتنت توفر خدمات دعائية لتسويق خدمات املصرف مثل بطاقات الدفع اإللكرت– ٥

  

   اسئلة الوحدة٢٢٥ صفحة ٤السؤال
  لفة الخدمات البنكية والمصرفية؟كيف تساعد البنوك االلكترونية في تقليل كوضح  

 .استخدام الكهرباء واملاء تقليل – ٣ .ضافينيإاحلاجة ملوظفني  تقليل – ٢ .احلاجة ملكاتب إضافيةتقليل  – ١
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  يمكن تصنيف مواقع البنوك اإللكترونية على االنترنت حسب الخدمات التي توفرها إلى مستويات ثالثة، أذكرها مع التوضيح؟) ٧٩
  ٢٠١٢شتوية   ٢٠١١شتوية   ٢٠١٠شتوية   ٢٠٠٩صيفية   ٢٠٠٩شتوية     

 .يقدم البنك معلومات حول براجمه ومنتجاته وخدماته املصرفية   :ماتموقع خدمات املعلو :املستوى األول – ١
  :املوقع التفاعلي :املستوى الثاين – ٢

  .يسمح املوقع بنوع ما من التبادل واالتصال بني البنك وعمالئه كالربيد االلكرتوين وتعبئة الطلبات أو النماذج  
  :موقع خدمة احلركات املالية :املستوى الثالث – ٣

ا، وإجراء احلركات املالية، مثل التحويل من حساباته ودفع الفواتري     .يسمح البنك فيه للعميل بالوصول إىل حساباته وإدار
  

  )البنوك اإللكرتونية(توجهت إدارة البنوك نحو استخدام شبكة االنترنت كوسيط للعمليات البنكية وبناء فروع إلكترونية لها: عــــــــــــــــلل) ٨٠
 . كلفة بناء البنوك االلكرتونية أقل بكثري من الفروع احلقيقية املبنية باحلجارة– ١
  . ساعدها يف توسيع قاعدة عمالئها وتقدمي خدمات مالية متنوعة– ٢

  

  وضح المقصود بالبنك االلكتروني؟) ٨١
ا هو النظام الذي يتيح للزبون الوصول إىل حساباته واحلصول على خمتلف اخلدمات وامل نتجات املصرفية من خالل شبكة معلومات يرتبط 

 .جهاز احلاسوب اخلاص به أو أي وسيلة أخرى
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  .تكنولوجيا األعمال البنكية: ًرابعا
  

  تعتمد األعمال المصرفية القائمة على االنترنت على بيئة الشبكات؟: عــــــلل) ٨٢
 .حيث يتم االتصال بالشبكة من خالل احلواسيب الشخصية و اهلواتف وبطاقات الشبكة املتضمنة يف احلاسوب

  

  ؟بالشبكةًأذكر ثالثا من الوسائل المستخدمة في االرتباط ) ٨٣
 . يف بعض احلاالت من خالل تكنولوجيا الالسلكي– ٢ . يتم االرتباط بصورة أساسية من خالل خطوط اهلواتف– ١

  .لب األحيان بدعم من خدمة الطرف الثالثغ يف ا– ٣
  

  ؟)EFT( )التحويل املايل االلكرتوين (ًما المقصود بالمصطلح نقل األموال بين البنوك إلكترونيا) ٨٤
دف  هو مصطلح عام يشري ألي عملية حتويل لألموال تتم من خالل وسائل إلكرتونية او اتصال أو حواسيب أو أشرطة مغناطيسية 

 .إعطاء التعليمات أو الصالحيات ملؤسسة مالية إليداع أو سحب األرصدة من حساب ما
  

  :مــــــــــــــــــــــــــــــــالحظة
 .يرتبط املركز الرئيس للبنك وباقي فروعه بشبكة تضمن سرعة تداول البيانات اخلاصة بالعمالء وإجراء التسويات الالزمة عليها

  .الشبكات االلكرتونية اخلاصة بالبنوك واملؤسسات املالية األخرىإضافة إىل االرتباط ب
  
  

  ،أذكرها؟ التي ترتبط بها البنوك)EFT( الشبكات المكونة لشبكة التحويل المالي اإللكتروني  من  أنواعهناك أربعة ) ٨٥
  .(EPOS) شبكة نقاط البيع – ٢  .(ATM) شبكات الصراف اآليل – ١

  .(SWiFT) شبكة التحويل الدولية – ٤  .(ACH)ة  شبكة املقاصة اآللي– ٣
  

  
  

  في االهتمام بالتبادل المالي االلكتروني؟ ساهمت ياذكر العوامل الت   أسئلة الوحدة٢٢٥صفحة  ٢رقمؤال سال
  .األسواق اليت ميكن أن حيصل عليها الفرد توسع – ١
  .ء اإلجراءات االعتيادية يف عملية الدفع التقليدية من حتويل األموال اليت ميكن أن تكون التكلفة فيها أكرب من قيمة السلعة بط– ٢
  .الدفع عن طريق االنرتنت فال حيتاج انتقال الشخص من مكانه إىل مكان أخر إلكمال عملية الدفع سهولة – ٣
  .ًالدفع عائقا يسبب فشل عملية البيع بأكملهاعمليات البيع فرمبا تكون صعوبة  تشجيع – ٤
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 (ATM) شبكة أجهزة الصراف اآليل – ١
  

  :مــــــــــــــــــــــــــــالحظة 
ًتبدو عملية سحب النقود من خالل أجهزة الصراف اآليل للمساهلك آنية وسهلة، ويف احلقيقة تربط اتصاالت بنية حتتية معقدة كال من 

 .اجهزة الصراف اآليل والبنوك ومالكي هذه األجهزة والتجار
  

  ؟)ATM(ًأذكر ثالثا من أماكن وجود أجهزة الصراف اآللي ) ٨٦
 . يف صاالت السفر والوصول يف املطارات– ٢  . داخل فروع البنوك وخارجها– ١

معات التجارية– ٣   . يف ا
  

   للعمالء؟)ATMs( الصراف اآللي أذكر ثالثة من الخدمات التي تقدمها أجهزة) ٨٧
 . ساعة طيلة أيام األسبوع٢٤ أتاحت للعمالء القدرة على مباشرة النشاطات املصرفية طوال – ١
  ؛ متكن العميل من سحب املبلغ من خالل أي جهاز صراف آيل تابع لبنك آخر مقابل عمولة بسيطة– ٢

  .      حيث تتشارك البنوك يف شبكة واحدة
  ، مثل حاملي بطاقات الفيزا واملاسرت كاردّهزة الصراف اآليل متكن العميل من سحب مبالغ مالية من دول أخرىبعض أج – ٣

  .ً      إذا كان البنك عضوا يف شبكة الفيزا العاملية
  
  

 (EPOS) شبكة نقاط البيع – ٢
  

  :مــــــــــــــــــــــــــــالحظة 
 .رتبطة مع البنوكترتبط اجهزة نقاط البيع بشبكة خاصة م

  

  ؟(EPOS)نقاط البيع ) أجهزة(أذكر وظائف شبكة) ٨٨
 . التحقق من صحة البيانات اليت يعطيها حامل البطاقة و التاجر– ١
  .ً ومن مث حتصيل املبلغ الحقا إليداعه يف حساب التاجر وسحبه من حساب حامل البطاقة– ٢

  

ّلل تصنع ابدا بحارة جيدين...األموآج الهآدئة ً!... 
ّآلتصنع ابدا طيآرين جيدين.. َّوالسمآء الصآفية ً َ!... 

ُوالحيآة بدون صعوبآ ّالتجعل ابدا الشخص قوي وجيد... ت َ ْ َّ ً َ ْ!.. 
: 

ِقويا كفآيةُكن  ِّوتقبل تحديآت الحيآة.. ً  ؟) ..!لمآذآ أنا .. ( والتسأل الحياة .. َ
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 (ACH)لية  شبكة املقاصة اآل– ٣
  

  وضح المقصود بغرفة المقاصة؟) ٨٩
حيث تعقد جلسة أو جلستني هي غرفة خاصة يلتقي فيها مندوبو البنوك العاملة يف الدولة لتبادل الشيكات املسحوبة على كل منها، 

 .ًيوميا ملندويب البنوك، حيث متر الشيكات مجيعها اليت يصدرها التجار و األفراد من خالل هذه الغرفة
  

  ؟)التقليدية/ الورقية(المقاصة اليدويةتسوية الشيكات يف أذكر خطوات عملية ) ٩٠
 . تودع الشيكات بواسطة املستفيدين فيها لدى بنوكهم املختلفة– ١
  . يقوم كل بنك بتجميع الشيكات املسحوبة على البنوك األخرى كل جمموعة على حدة– ٢
  .ة ويقومون بتصنيف الشيكات حسب البنوك الدافعة جيتمع مندوبو البنوك يف غرفة املقاص– ٣
  . حتسب األرصدة وتتم التسوية النهائية بني البنوك– ٤

  

  
  

  ًأذكر ثالثا من سلبيات عملية المقاصة اليدوية؟) ٩١
 . التأخري يف عملية التسوية يؤثر على االقتصاديني– ٢ . هذه الطريقة كانت خاضعة لألخطاء– ١

  . املتزايد للشيكات احلجم اليومي– ٣
  

  ما هي المدة الزمنية المستغرقة إلجراء عملية المقاصة اليدوية؟) ٩٢
 .كانت عملية املقاصة اليدوية تستغرق عادة ثالثة أيام
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  ؟) اإللكرتونية(  المقاصة اآللية تقاص الشيكات يفأذكر خطوات عملية ) ٩٣
 وذلك بتضمني بيانات شفرية أسفل الشيك على خط من احلرب املمغنط تتضمن رقم ملها العمالء؛الشيكات اليت يستعترميز  – ١

 .الشيك ورقم البنك املسحوب عليه الشيك ورقم حساب العميل
  .ً تتم قراءة البيانات على الشيك آليا من خالل جهاز خاص– ٢
  .ّنك املصدر للشيك للمصادقة الفنية واملالية على صرف الشيكً ترسل البيانات إلكرتونيا إىل البنك املركزي ومنه إىل الب– ٣
  . تعود اإلجابة اإللكرتونية باملوافقة أو الرفض على صرفه– ٤

  .وتتم هذه العملية عرب خطوط اتصال سريعة
  

  
  

   وعلى ماذا يتضمن؟)MICR (Code lineوضح المقصود بـــــالخط المشفر ) ٩٤
 رقم الشيك فل الشيك ويتضمن بيانات شفرية تشملمغنط يوجد أسهو عبارة عن خط من احلرب امل

 .و رقم فرع البنك املسحوب عليه الشيك و رقم حساب العميل
  

  :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحظات هامة
 .ً جتتمع البنوك األردنية يف يومني كل أسبوع لتسوية أرصدة البنوك يدويا– ١
ت الب– ٢   .م٢٠٠٥نوك االردنية املرحلة األوىل من تطبيق نظام املقاصة اآللية للشيكات يف شهر متوز  أ
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 (SWIFT) شبكة سويفت – ٤
 شبكة اهليئة العاملية لالتصاالت املصرفية واملالية

  

   ما هو الغرض من إنشاء شبكة سويفت؟)٩٥
 .لتيليكس بغرض امتتة ا١٩٧٣سنة ) سويفت(أنشئت 

  

  ؟)سويفت(عرف شبكة ) ٩٦
دف إىل الربح وتقتصر ً بنكا٢٣٩هي شبكة تدار من قبل   من أوروبا والواليات املتحدة وكندا ويقع مركزها الرئيس يف بروكسل وهي مؤسسة ال 

 .ولة د٩٠ً بنك ومؤسسة مالية تقريبا تنتمي إىل اكثر من ٤٠٠٠عضويتها على البنوك ويبلغ عدد األعضاء فيها 
  

  ؟)سويفت(ما هي وظيفة شبكة ) ٩٧
 .من بنك آلخر بسرعة فائقة عن طريق خطوط اتصال مستأجرة) األوامر(تقتصر مهمتها على نقل التعليمات 

  

  :مـــــــــــــــــــــــــــــــالحظة
 .أصبحت شبكة سويفت البنية األساسية املعتمدة يف تبادل الرسائل املصرفية واملالية

موعة املالية الدوليةأصبح ًت مرجعا ثابتا يف جمال توحيد املعايري املعتمدة من قبل ا ً.  
  

  ٢٠١٠شتوية     :قارن بين الخدمات المصرفية في البنوك التقليدية والبنوك االلكترونية وأثر كل منها في كل مما يأتي) ٩٨
  

  البنك اإللكتروني  البنك التقليدي  وجـــــــــــــه المقارنة
  ال يؤثر على البيئة  ًيؤثر سلبا على البيئة  لبيـــــــــــــئةا

ًيتعرض للضوضاء واالزدحام مما يؤثر عليه نفسيا وصحيا  المستخدم   .قد تؤثر عليه أشعة اجلهاز وتضر عينيه  ً
 – اتصال باالنرتنت –جهاز حاسوب   وحراس موظفني) غرف إضافية النتظار العمالء( مبىن   البنية التحتية

  رتاك يف هذه اخلدمة مع البنكاش
  . ساعة طيلة أيام األسبوع٢٤  .حمدد بساعات الدوام الرمسي  وقت الخدمة

  
 

  

  ٢٠٠٨شتوية     .أكمل الجدول اآلتي بكتابة اسم الشبكة المكونة لشبكة التحويل المالي االلكتروني مقابل عملها) ٩٩
  

  اسم الشبكة  عمل الشبـــــــــــــــــــــــــكة 
    .امل البطاقة والتاجرالتي يعطيها حات البيانمن صحة التحقق 
    .الشيكات بين البنوك يطريقة آليةتقاص 

    .فائقةمن بنك آلخر بسرعة المعلومات نقل 
    .سحب النقودعملية 
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  إنجاح األعمال البنكية االلكترونية: ًخامسا
  

  ًر ثالثا من القضايا الملحة في مجال بنوك االنترنت؟كذأ) ١٠٠
 .إدارات هذه البنوك الرؤية واالبتكار امتالك – ١
م املتغريةعلى تطويع تكنولوجيا االنرتنت والتجارة االلكرتونية لتقدمي خدمات ب القدرة – ٢   .نكية ومالية إلكرتونية مباشرةنتليب حاجا
  .وبكلفة معقولةطورة ئمة للعمالء باستخدام تقنيات متخدمات ذات نوعية وجودة عالية مال تقدمي – ٣

  

   أسئلة الوحدة٢٢٥ صفحة ٥السؤال
  .ــــــــــــــــــــــــــــلل حاجة البنوك لتكنولوجيا المعلومات في بناء ميزة تنافسيةعـ
  .منافسة من البنوك األخرى وجود – ٢ منافسة فعلية من قبل املؤسسات املالية غري البنكية اليت تقدم خدمات بنكية وجود – ١
  .لزيادة قاعدة عمالء البنك لزيادة األرباح احلاجة – ٤  .فظة على العمالء احلاليني للبنكللمحا احلاجة – ٣

  

  ر أربعة من ،أذكوبناء ميزة تنافسيةالبنكية االلكترونية لضمان نجاح أعماله يجب أن يقوم بها البنك  جوانب هناك عدة) ١٠١
  ٢٠١٢شتوية  ٢٠٠٧صيفية               هذه الجوانب؟  

 .املفهوم احلديث للتسويق املصريف تبين – ٢ .اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها متييز – ١
  .خدمات اهلاتف مع االنرتنت مكاملة – ٤  .نتنرتالدعم الداخلي ألنطمة بنك اال توفري – ٣

  

 اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها متييز – ١
  

  الل عدة امور،اذكر ثالثة منها؟هتم البنك بالتميز عن البنوك األخرى لجذب العمالء والمحافظة عليهم من خيجب أن ي) ١٠٢
  ًثالثا من أوجه تمييز الخدمات البنكية؟أذكر  )١٠٢

 .وتطوير منتجات وخدمات بنكية الكرتونية مباشرة ابتكار – ٢ .مع شركات الربجميات والتحالف معها املشاركة – ١
  .محافظة على العمالءمزايا ومواصفات اخلدمات واملنتجات وتطويرها لل حتسني – ٣

  

 املفهوم احلديث للتسويق املصريف تبين – ٢
  

     تبرز الحاجة إلى تحول البنوك إلى كيان تسويقي يركز على رغبات العمالء وكسب رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ، وهذا  )١٠٣
  أذكرها؟يستلزم عدة أمور          

  تي يجب مراعاتها لتبني البنوك المفهوم الحديث للتسويق المصرفي؟المستلزمات الأذكر ) ١٠٣
 .ن عن البنك، مثل استخدام شبكة االنرتنت يف الدعاية واإلعالاحلديثة يف نشر أدوات التسويق املصريف حول العاملولوجيا كناستخدام ت) ١
م من خالل االهتمام بتح) ٢   .سني االنطباع املصريفّيئة بيئة مصرفية مناسبة للعمالء متكن البنك من االحتفاظ 
  .تطوير حبوث السوق ومجع تطورات السوق واجتاهاته وفحصها وحتليلها) ٣
   مراقبة املعلومات اليت تتضمن قياس انطباع العمالء عن مزيج اخلدمات املقدمة، ومدى تقبلهم هلا ورضاهم عنها، وحتديد األوجه اإلجيابية) ٤

  .والسلبية اليت يتعني االستفادة منها    
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 الدعم الداخلي ألنظمة بنك اإلنرتنت توفري – ٣
  

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحظةمـ
 .على البنك إعادة تصميم مراحل تقدمي اخلدمات املصرفية لضمان حتقيق االستفادة القصوى من التكنولوجيا املتقدمةجيب 
  .ذلك بتقليل املدة الزمنية واخلطوات واملستندات الالزمة للحصول على اخلدمةويتم 

  

  متطلبات نجاح الخدمات اإللكترونية؟ من أهم ينأذكر اثنت) ١٠٤
 . التكيف مع املنتجات اجلديدة والتعامل معها قادرة علىأنظمة حاسب سواء معدات أو برجميات توافر – ١
  .ين اخلارجي يف جمال التدريب على األقل يف املراحل األوىل لتطوير األنظمةاالستفادة من الدعم الف إمكانية – ٢

  

  ًأذكر أربعا من طرق توفير الدعم الداخلي ألنظمة بنك االنترنت؟) ١٠٥
 .التحقق من هوية املستخدمني للموقع باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور استخدام – ١
  .ضافية لبعض اخلدماتإمات البنكية باستخدام كلمة مرور  صالحيات استخدامهم للخدمن التأكد – ٢
  .التشفري باملفتاح العام واخلاص حلماية البيانات املرتاسلة استخدام – ٣
  .بتطبيق سياسة أمنية صارمة واستخدام حواجز العبور،باحلماية املادية للشبكة الداخلية للبنك االهتمام – ٤

  

  لماذا يجب أن يحصل البنك على شهادة رقمية لموقعه االلكتروني؟: عـــــــــــــــــــــــــلل ) ١٠٦
  .سل البياناتلضمان األمان والسرية يف التعامالت املصرفية وزيادة املوثوقية يف تراوذلك 

  
  
  

 خدمات اهلاتف مع اإلنرتنت مكاملة – ٤
  

  وضح المقصود بمراكز االتصال؟) ١٠٧
  اذكر وظيفة مراكز االتصال؟) ١٠٧
 . من خالل خدمة اهلاتف اآللية أو من خالل خدمة التحدث إىل موظفخدمات بنكية عرب اهلاتفتقدمي عملية هي 

ى العميل وذلك  بتسهيل انتقال العميل من االنرتنت إىل موظف مركز االتصال للحصول على اخلدمة املطلوبة مع انتقال مناذج االنرتنت اليت ا
  .تها، دون احلاجة لبدء العملية من الصفرتعبئ
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  الـــعالقة بين الشركة و زبائنها: ًأوال
  

ًتعد العالقة بني الشركة وزبائنها هامة جدا لنجاح الشركة يف حتقيق أهدافها األساسية يف زيادة املبيعات والتوسع يف االنتاج وحتقيق الرحبية 
  .من  أعماهلا التجارية

  

  ًثالثا من هذه النشاطات؟ يندرج تحت العالقة بين الشركة وزبائنها نشاطات عدة ،أذكر )١
ا والتأثري عليهم إلقناعهم بالشراءالتسويق – ١   . الذي يهدف إىل تعريف الزبائن باملؤسسة ومنتجا
ا،وتوفري الشركة خدمات ما بعد البيع البيع – ٢   .ويشمل اختيار الزبون للسلعة أو اخلدمة واالتفاق على شروط البيع والشراء وقيام املشرتي بدفع أمثا
  . وتقوم على بناء العالقة الدائمة وااملتطورة مع الزبون للمحافظة عليه وتعميق والئه للمؤسسةخدمة الزبائن – ٣

  

  :عـــــــــــلل العبارة اآلتية) ٢
  .من العناصر الضرورية لتطوير نشاطات المؤسسة) االنترنت( تعد استعمال التقنيات الحديثة من أجهزة حاسوب وبرمجيات وشبكات 

  . حيث توفر هذه التكنولوجيا املتقدمة للمؤسسات قدرات كبرية واساليب جديدة للتعامل مع الزبائن– ١
  . تساعد يف تطوير اسرتاتيجيات التسويق والدعاية واإلعالن– ٢

  

ا وبالتايل ات ا وإقناع اجلمهور بفضائلها ومميزا   .أثري عليهم لشراء هذه املنتجاتتم املؤسسات بالتسويق كأداة تسمح للمؤسسة بعرض منتجا
  .تزداد أمهية التسويق بازدياد التنافس بني الشركات يف السوق

  .يعطي استخدام التقنيات احلديثة ميزة تنافسية للمؤسسة ال ميكن جتاهلها
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  :التسويق االلكتروني: ًثانيا
  

  تسويق التقليدي؟وضح المقصود بال) ٣
دف التأتثر على على املشرتي وسلوكياته،وإقناعه بشراء منتجات  ا البائع  يعتمد التسويق مبفهومه التقليدي مجيع النشاطات اليت يقوم 

  و يشمل ذلك ما يقوم به البائع من أعمال تسعى للرتويج لبضاعته أو ما يقدمه من خدمات وترغيب؛البائع وما يقدمه من خدمات
   .الزبائن باحلصول عليها

  

  ً أذكر أربعا من وسائل التسويق التقليدي؟)٤
الت والتلفزيون– ١   . احملال التجارية واملعارض– ٢  . الصحف وا
  ).املذياع( وسائل اتصال مسموعة– ٤  . تقدمي العروض واملغريات– ٣

  

  . في األهداف وإنما يتميز عنه في الوسائل واألدواتال يختلف انموذج التسويق االلكتروني عن أنموذج التسويق التقليدي
  .ّفالتسويق االلكرتوين يوظف تكنولوجيا املعلومات احلديثة وخاصة شبكة االنرتنت لتسويق اكثر فاعلية وتأثري يف املشرتين

  

  وضح المقصود بالتسويق االلكتروني؟) ٥
  .يا املعلومات والوسيلة األساسية املتبعة فيه هي شبكة االنرتنتعملية ترويج البضائع واخلدمات باستخدام الشبكات وتكنولوج

  

  أذكر ميزتين من ميزات التسويق االلكتروني؟) ٦
  . ال يتطلب انتقال املشرتي إىل موقع البائع وال انتقال البائع إىل مكان املشرتي– ١
  . يناسب املشرتي غري حمدد مبكان وزمان بل ميكن زيارة املواقع على الشبكة يف أي وقت– ٢

  

  ؟ أهداف التسويق االلكترونيأذكر) ٧
  . إعادة تشكيل اسرتاتيجيات وادوات التسويق،وذلك مبزيد من االستهداف والتمييز– ١
  . ختطيط أكثر فعالية لتنفيذ األفكار والتوزيع والرتويج وتسعري البضائع واخلدمات– ٢
  .ردية وبأهداف املؤسسة املستهلكة ابتكار تبادالت تفي حباجات املستهلكني الف– ٣

  

     يؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في المؤسسة ، إن قرار مؤسسة مــا استخدام التسويق االلكتروني كداعم للتسويق التقليدي) ٨
   وضح ذلك؟    

  . التسويق االلكرتوين يزيد من كفاءة وظائف التسويق األساسية– ١
  سويق االلكرتوين تقوم بتحويل العديد من اسرتاتيجيات التسويق التقليدي إىل أشكال جديدة ينتج عنها مناذج  كما أن تكنولوجيا الت– ٢

  .جديدة  تزيد من املنافع اليت حيصل عليها املستهلك وتبين بينه وبني املؤسسة عالقات جديدة      
  . تزيد من قدرة املؤسسة على النجاح وحتقيق األرباح– ٣
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   التسويق االلكتروني؟)وسائــــــــــــــــــل(أذكر خمسة من طرق) ٩
  . من خالل اإلعالن على مواقع أخرى معروفة وشعبية– ٢  . بناء موقع البائع على الشبكة– ١
  .SMS) اخللوية( الرسائل القصرية للهواتف املنقولة– ٤  . استخدام الربيد االلكرتوين– ٣
  . جمموعات تبادل األخبار– ٦  .مترات املصورة استخدام تقنيات املؤ– ٥

  . استخدام حمركات البحث– ٧
  

   بناء موقع الشركة على الشبكة– ١
  

  .يعد بناء موقع لشركة ما على شبكة االنترنت اول الحلول التي تقررها الشركة لتسويق نفسها ومنتجاتها: عــــلل) ١٠
  .ا احملدود إىل العامليةحيث إن مثل هذه املواقع تنقل الشركة من سوقه

  

  يحتاج بناء موقع للشركة على الشبكة إلى تحديد استراتيجية الشركة التسويقية ويشمل ذلك عدة امور اذكر ثالثة منها؟) ١١
ا– ١   . دراسة حاجات املؤسسة التسويقية وأهدافها وطبيعة منتجا
  . خصائص األسواق اليت تسعى للوصول إليها– ٢
ا طبيعة الز– ٣   .بائن الذين تسعى للتأثري عليهم وإقناعهم بشراء منتجا

  

  من أسباب تحقيق نجاح الموقع في تحقيق أهداف المؤسسة التسويقية االهتمام بمجموعة من متطلبات وعوامل النجاح،أذكرها؟ )١٢
  .حتديد اخلدمات واملنتجات املراد عرضها على االنرتنت :  حمتوى املوقع– ١
  . وما هو السلوب األفضل لتصميم صفحات املوقعحتديد خصائص واجهة موقع الشركة اليت يتعامل معها الزبون :هة املوقعتصميم واج – ٢
  .ًبعملية تسعري املنتجات واخلدمات املعروضة على موقع البائع االلكرتوين حبيث يكون جمديا للزبون :سياسة الشركة يف حتديد األسعار – ٣
  أن حيتوي املوقع على وسيلة ميكن من خالهلا قياس نسبة عدد املستخدمني للموقع على  :ار يف التسويق اإللكرتوينقياس نسبة االنتش – ٤

  .الشبكة إىل عدد الزبائن املستهدفني                                                    
  

  .متطلبات التسويق مث يتطور ذلك ليشمل النشاطات األخرىيالحظ يف اغلب األحوال أن الشركات تبدأ بناء مواقعها لتستجيب إىل 
دف  يالحظ ان الكثري من املؤسسات اليت ال متلك القدرة على االنتقال إىل منوذج األعمال والتجارة االلكرتونية تسعى الستخدام االنرتنت 

  .حتقيق أهدافها التسويقية فقط
  

  : استخدام محركات البحث– ٢
  

  .يجب التنبه لضرورة التفكير في كيفية جعل موقع الشركة يظهر لمستخدمي االنترنت المستخدمين محركات البحث: ــــــــلل عـــــــــــ)١٣
حيث إن بناء موقع ال يعين بالضرورة أن مستخدمي شبكة االنرتنت سيزورنه ويعلمون بوجوده،غري أن الكثري من املستخدمني للشبكة 

  .(Google) و جوجل (Yahoo)اهو يستخدمون حمركات البحث مثل ي
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  ؟ًتستخدم الشركات طرقا عدة إلظهار اسم موقعها في بداية نتائج البحث عند البحث عنه في محركات البحث، اذكرها )١٤
ا يف وسوم – ١   .)Meta Tag(الصفحة األوىل من املوقع وهي ما يسمى ) ترويسة(إضافة كلمات معربة عن نشاطات الشركة ومنتجا

  ،هذه الرتويسة ال يظهرها برنامج املتصفح يف الصفحات على املوقع
  .وإمنا يتم استخدامها من قبل حمركات البحث لتحديد نتائج البحث عن كلمات أو مواضيع خيتارها املستخدم

  .االتفاق مع الشركات املشغلة حملركات البحث بوضع اسم الشركة يف بداية البحث مقابل مبلغ معني – ٢
  .ًد أساسا على تقدمي اسم الشركة ضمن قوائم نتائج البحثيعتم

  

  . اإلعالن على المواقع المعروفة على الشبكة– ٣
  

  ًتحتاج الشركة غالبا إلى اإلعالن عن موقعها لتعريف الزبائن بذلك ودعوتهم لزيارته،ويتم ذلك بطريقتين،أذكرهما؟) ١٥
  .ملواقع املشهورة والعامةى الشبكة خاصة ا إظهار عنوان املوقع على املواقع االخرى عل– ١
ا على الشبكة كجزء من الكتالوجات املشهورة أو على صفحات املواقع العامة أو على شكل – ٢    إظهار عنوان الشركة وربط ذلك مع عنوا

  .      إعالن مصور متحرك أو ثابت على مواقع يتم اختيارها على أسس إعالمية أو دعائية
  

  ًلشركة مبلغا من المال مقابل إظهار اسمها أو شعارها أو عنوانها االلكتروني في المواقع المشهورة، وهناك عدد من الطرق تدفع ا )١٦
   التي يتم االتفاق عليها لتحديد تكلفة ذلك،أذكر أثنتين من هذه الطرق؟      

ا على املوقعً حتديد قيمة اإلعالن بشكل مقطوع إعتمادا على مدة ظهور اسم الشركة أو– ١   ).سنوية أو شهرية أو إسبوعية( شعارها أو عنوا
  .عن طريق املوقع الذي مت اإلعالن فيه) املعلنة(ً حتديد قيمة اإلعالن اعتمادا على عدد الزيارات اليت تتم ملوقع الشركة– ٢

  

  : البريد االلكتروني– ٤
  

  ي إلى عدة اسباب ، أذكرها؟يعود انتشار البريد االلكتروني في التسويق االلكترون) ١٧
ا– ٢  . سهولة االستعمال– ١   . السرعة اليت يتميز 

  . التكلفة املتدنية مقارنة مع الوسائل االخرى لالتصال– ٣
  

   يعد اتصال البريد االلكتروني مع المستهلك الخطوة األولى من خطوات التسويق الناجح، عـــــلل ذلك؟) ١٨
ا واخلدمات اليت تقدمها، وغالبا ما تتم إذ تقوم الشركة بإرسال رس ًالة الكرتونية إىل املستهلك احملتمل تتضمن معلومات عن الشركة ومنتجا

  .دعوة املستهلك إىل االتصال بالشركة لطلب املزيد من املعلومات وذلك بدعوته لزبارة موقع الشركة على الشبكة
  

  ويشمل ذلك ثالثة عناصر؟ال بد من أن يتم التخطيط المناسب لهذه الحملة االلكترونية لنجاح الحملة التسويقية التي تعتمد الرسائل ) ١٩
  ؟)عناصر التخطيط المناسب لنجاح الحملة التسويقية التي تعتمد على الرسائل االلكترونيةأذكر (      

  . حتديد حمتوى الرسالة– ١
  . حتديد وقت إرساهلا– ٢
  .ملة حتديد اجلمهور املستهدف من احل– ٣

  
  
  
  



 

٥٢ ٠٧٩٦٢٧٧٤٤٥ جديعسامر : إعداد االستاذ                                                          net.el2awa.www ورقة عمل

  االمور التي يجب اعتمادها في تحضير الرسالة االلكترونية المستخدمة في الحملة التسويقية؟أذكر ) ٢٠
  .ً أن يكون طول الرسالة معقوال واالبتعاد عن الرسائل الطويلة– ٢  . عرض حمتوى الرسالة بشكل مناسب وبطريقة جاذبة– ١
  . اختيار العروض املناسبة املتضمنة يف الرسالة– ٤  . اختيار الزبائن احملتملني بعناية– ٣
  . تشجيع الزبائن على الرد على الرسالة– ٦  . تضمني الرسالة معلومات كافية عن الشركة– ٥

  . اختيار التوقيت املناسب إلرسال الرسالة االلكرتونية– ٧
  

  ؟استخدام الرسائل االلكترونيةطرق معرفة العناوين االلكترونية للزبائن المراد االتصال بهم ب اذكر) ٢١
   بدأت تظهر مواقع على الشبكة تزود املستفسرين بعناوين ومعلومات عن الشركات والزبائن احملتملني الذين ميكن التوجه إليهم وعرض – ١

  (B2B)ونية بني الشركات تعترب هذه الطريقة من الطرق الستخدمة بكثرة يف جمال التجارة االلكرت.      السلع وخدمات الشركة عليهم خاصة
ا– ٢   . استخدام حمركات البحث على الشبكة وذلك للبحث عن الزبائن املهتمني بنوعية منتجات الشركة وخدما
  لتسهيل عملية الوصول إليه للمستهلكني الذين يبحثون عن   إضافة اسم موقع الشركة على االنرتنت يف كتالوجات املواقع املتخصصة– ٣

  .ت اليت تعرض سلع حمددة أو تقدم خدمات معينةالشركا      
  

  :قارن بين طرق التسويق االلكتروني وطرق التسويق التقليدي من حيث) ٢٢
  تقليديطرق التسويق ال  طرق التسويق االلكتروني  وجــــــــــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــارنة

  أكثر تكلفة  أقل تكلفة  التكلفة
  يف تناقص مستمر  يف إزدياد مستمر مع انتشار شبكة االنرتنت  لزبائن والتأثير على قرارتهم بالشراءالوصول إلى ا

  
  

بالرغم من االنتشار السريع واملستمر يف استخدام االنرتنت لغايات التسويق اال ان الطرق التقليدية ما زالت مستخدمة وتلجا إليها الكثري من 
دف الوصول إىل شرحية أوسع من الزبائنًوغالبا ما تقوم الشركات.الشركات   . بدجمها مع طرق االتصال االلكرتوين املباشر 
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  إدارة عــــــــالقات الزبــــائن: ًثالثا 
  

  ًإن عالقات المؤسسة مع زبائنها هامة جدا لنجاح الشركة في تحقيق أهدافها وزيادة حجم مبيعاتها وتحقبق المزيد من : علل) ٢٣
  .االرباح من أعمالها التجارية             

م ورأيهم يف منتجات الشركة –١   ،حيث تستطيع الشركة من خالل هذه العالقات التعرف إىل الزبائن وحاجا
ا          .كفاءة عاليةبمما يساعدها على تسويق منتجا

  ،ذ القرارات املختلفة توفر هذه العالقات املعلومات الضرورية اليت تساعد الشركة يف اختا– ٢
  .خاصة ذات العالقة باالنتاج من حيث الكمية والنوعية والتوقيت والتوزيع     

  

  في إدارة العالقة مع الزبائن؟) االنترنت(أذكر أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ٢٤
  .نات وختزينها ومعاجلتها وحتديثها باستمرار توفر هذه التكتولوجيا املتقدمة للشركة قدرة كبرية على مجع البيا– ١
م ومدى رضاهم عن اخلدمات املقدمة– ٢   . ميكن استخدام هذه التكنولوجيا باستخراج املعلومات املفيدة للشركة يف التعرف إىل زبائنها وحاجا
م يف احلصول على– ٣ م ومساعد م واستفسارا    خدمات ما بعد البيع،وتزويدهم مبعلومات عن  متابعة طلبات الزبائن واإلجابة عن تساؤال

  .      منتجات الشركة
  . تساعد الشركة على أن تكون على دراية مستمرة بالتوجهات االستهالكية املوجودة يف األسواق من خالل البيانات اليت مت مجعها– ٤

  

   أذكر أهمية معالجة البيانات التي يتم جمعها من الزبائن باستمرار؟)٢٥
  . معرفة سلوكيات اجلمهور االستهالكية– ٢  . معرفة حاجات الزبائن من منتجات الشركة– ١

  . حتديد اسرتاتيجيات الشركة يف االنتاج– ٣
  

ًتلعب المعلومات دورا كبيرا في تحديد استراتيجيات الشركة في االنتاج من عدة نواحي،اذكرها؟ )٢٦ ً  
  . توقيت طرح املنتجات يف األسواق– ٣  .املناسبة لألسواق الكميات – ٢  . نوعية املنتجات وتعددها– ١

  

    ٢٠٠٩ صيفية    ًأربعا من العوامل التي أدت إلى تزايد اهتمام الشركات و المؤسسات بإدارة العالقة مع الزبائن؟أذكر ) ٢٧
  . التقدم املطرود يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربجميات– ١

ت وتصنيفها واستخراج املعلومات منها بشكل يساعد املؤسسات يف فهم السوق ورغبات الزبائن وبالتايل يساعد اليت تسمح جبمع البيانا
  .املؤسسات يف عملية اختاذ القرار

  . انتشار استخدام شبة االنرتنت كوسيلة اتصال سهلة وسريعة– ٢
  . واخلدمات األخرى اليت تقدمها الشركات ازدياد رغبة الزبائن انفسهم يف احلصول على املعلومات عن املنتجات– ٣
  . ازدياد التنافس بني الشركات واستخدامها للتقنيات احلديثة مبا فيها شبكة االنرتنت للوصول إىل العمالء– ٤

  

  الشركة يف بناء يعد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة يف جمال إدارة العالقات مع الزبائن من العوامل األساسية لنجاح  -
م واحملافظة عليهم زبائن دائمني هلا      .عالقات جيدة معهم ومتابعة االتصال 
ا خاصة شبكة االنرتنت من العناصر الضرورية إلدخال التجارة االلكرتونية  -   يعد إدخال هذه التقنيات احلديثة إىل نشاطات الشركة وتعامال
  .ضمن نشاطات الشركة التجارية   
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  .تعريف إدارة عالقات الزبائن – ١
  

  ٢٠٠٩صيفية                   عرف إدارة عالقات الزبائن؟) ٢٨
دف بناء عالقات تبادلية مع املتعاملني معها ويشمل ذلك استخدام الوسائل والتقنيات  ا املؤسسة  جمموعة النشاطات واألعمال اليت تقوم 

  . دعم التفاعل املستمر بني الشركة وزبائنهااحلديثة مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
  

  ؟الشركة والمتعاملين معهاالزبائن في التفاعل المستمر بين وضح دور إدارة عالقات ) ٢٩
ا الختاذ قرارات الشراء– ١ ا على الزبائن وتوفر هلم املعلومات اليت حيتاجو   . تقوم الشركة بعرض منتجا
  كة مبعلومات هامة سواء عند قيامه باالستفسار عن سلعة أو خدمة ما أو عندما يبدي رأيه باملنتجات أو عندما يتم  يزود الزبون باملقابل الشر– ٢

  .      إجناز عملية الشراء
  

   ؟ من خالل الشكلوضح عناصر وإجراءات إدارة عالقات الزبائن) ٣٠
ا الزبائن يزودون الشركة مبعلومات عنهم وعن تقييمهم للشركة ومن– ١ ا وخدما   .تجا
ا من الزبائن– ٢   . املختصون يف الشركة حيللون املعلومات اليت مت تزويدهم 
  . تتخذ اإلدارة يف الشركة القرارات خبصوص تعديل املنتجات واملنتجات اجلديدة– ٣
  . تنفذ سياسات الشركة يف اإلنتاج بوضع اخلطط التسويقية– ٤
  

  
  

٣  

  :مـــــــــــــالحظات
  ً إدارة العالقات مع الزبائن هامة جدا لكافة مناذج التجارة االلكرتونية وال ميكن ألي من هذه النماذج االستغناء عن ما توفره اإلدارة الصحيحة -

  .   للعالقات مع الزبون من فوائد مباشرة هلا
  ستهالكية املباشرة بل تتجاوزه إىل الشركات كافة مبا فيها تلك  ال تقتصر أمهية بناء نظام العالقات مع الزبائن على الشركات املنتجة للسلع اال-
  .اليت تعمل يف قطاعات اخلدمات كالبنوك والفنادق ووكاالت السياحة والسفر وغريها   
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   أهداف إدارة عالقات الزبائن– ٢
  

  ٢٠٠٧صــــــيفية                  أذكــــــر أهــــــــــداف إدارة عالقات الزبائن؟)٣١
  ٢٠٠٩شــــــــــتوية تسعى المؤسسات باختالف انواعها إلى زيادة المبيعات وزيادة األرباح المحققة من خالل عدة أهداف،أذكرها؟      

  ٢٠١٠شــــــــــتوية         أذكر أربعة اهداف إلدارة عالقات الزبائن لزيادة عدد الزبائن المتعاملين معها؟     
  .م للشركة وموقعها االلكرتوين استقطاب مستهلكني جدد وجذ– ١
ا– ٢   . احملافظة على الزبائن احلاليني وتعميق والئهم وارتباطهم بالشركة الستمرار تعاملهم معها وشراء منتجا
  . التوسع يف العالقة مع الزبائن– ٣
  .جات واخلدمات اليت تقدمها الشركة للمتعاملني معهات توسيع قاعدة املن– ٤

 
  

  تقطاب الزبائنإدارة اس. أ
  

  ٢٠١١شتوية      ٢٠١٠صيفية       عدد أربعة خصائص للعمالء المحتملين لمنتجات الشركة المختلفة؟) ٣٢
  . قدرات املستهلك املادية والقدرة الشرائية– ١
  . التوزيع اجلغرايف للمستهلكني– ٢
  . طريقة أو طرق الشراء املفضلة لدى املستهلك– ٣
  .عالقاته مع املزودين ثبات املستهلك يف – ٤
  . البعد الثقايف– ٥

  

   هذه الوسائل؟ وسائل فاعلة تساعد الشركات في تحقيق أهدافها،أذكر إثنتين منلومات واالتصاالتتقدم تكنولوجيا المع) ٣٣
  . خدمة الرسائل االلكرتونية– ٢  . موقع الشركة على شبكة االنرتنت– ١
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   لشركات في استقطاب الزبائن من أهم النشاطات التي تقوم بها وأكثرها أهمية لتحقيق أهداف الشركة تعد الجهود التي تبذلها ا) ٣٤
  ، وضح ذلك؟في زيادة مبيعاتها وزيادة ربحية أعمالها       

ا شركة ما من ًفغالبا ما تبدأ سلسلة اجلهو ؛وذلك ملا ينتج عن هذه النشاطات من توسيع قاعدة املتعاملني معها والزبائن لسلعها د اليت تقوم 
  .أجل بناء عالقات جيدة ومستمرة مع الزبائن جبهود استقطاب اجلدد منهم إليها وإىل موقعها االلكرتوين

  

  :مـــــــــــــالحظات
ا عنصرا هاما وأساسيا يف إدارة عالقات الزبائن وتأيت يف  ًتعد إدارة استقطاب أو جذب الزبائن إىل الشركة ومنتجا ً املراحل األوىل لسلسلة ً

ذه العالقات   .النشاطات املتعلقة 
  

  تتم عملية استقطاب المستهلك الجديد على عدة مراحل،أذكرها؟) ٣٥
  . بناء قاعدة بيانات الزبائن– ٢  . االتصال األويل مع الزبون– ١

  

   االتصال األولي مع الزبائن– ١
  

  التصال مع الزبائن المحتملين للشركة؟ً أذكر ثالثا من طرق التسويق التقليدية ل) ٣٦
  . اقامة املعارض– ٢  . االعالن يف وسائل االعالم املختلفة– ١

  . االتصال املباشر مع الزبائن من خالل مندويب املبيعات أو من خالل االتصال اهلاتف– ٣
  

  حتملين للشركة؟ لالتصال مع الزبائن الم)االلكرتونية(الحديثة ً أذكر ثالثا من طرق التسويق ) ٣٧
  .sms الرسائل القصرية – ٣  . زيارة املواقع االلكرتونية– ٢  . الرسائل االلكرتونية– ١

  

  تهتم الشركات برد فعل الزبائن على رسالتهم التسويقية،وتعتمد عادة طريقتين للتعامل مع ردة الفعل هذه،وضح هاتين الطريقتين؟) ٣٨
  : االستجابة اإلجيابية– ١

م، ويتم وقف االتصال مع اعتماد ال زبائن الذين قاموا بالرد اإلجيايب على الرسالة االلكرتونية،وتقرر الشركة بناء على ذلك استمرار االتصال 
ا   .الذين أجابوا بعدم الرغبة يف التعرف على الشركة ومنتجا

  : االستجابة السلبية– ٢
م ويتم االحتفاظ مبعلومات عنهم يف ملفات االتصالحيث يتم اعتماد الزبائن الذين مل يستجيبوا للرسالة ا   .اللكرتونية، ويستمر االتصال 

  

   بنــــاء قاعدة البيانات– ٢
  

  من بنـــــــــــــاء قاعدة بيانات الزبائن؟) الفـــــائدة(وضح الهدف ) ٣٩
ا م ع الزبائن وتشمل مثل هذه القاعدة معلومات عن كل يعد بناء قاعدة الزبائن من الشروط األساسية لنجاح أي شركة يف جمال عالقا

مستهلك يتم االتصال به أو يقوم بزيارة موقع الشركة،ويتم البدء بتخزين معلومات الزبائن األساسية اليت تساعد يف التعرف عليهم والوصول 
  .إليهم منذ املراحل األوىل لبناء العالقة معهم
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  . عن طريق االستمارة االلكرتونية املرفقة بالرسالة االلكرتونية أو املوجودة على موقع الشركة االلكرتوينألساسيةيتم احلصول على معلومات الزبائن ا
م الشركة معرفتها عن املستهلك-   . تشمل االستمارة االلكرتونية طلب املعلومات اليت 
م ختتلف املعلومات باختالف املنتجات واخلدمات املقدمة، وباختالف نوعية -   .الزبائن الذين تسعى الشركة الستقطا

   ختتلف عن تلك اليت من الشركات واملؤسسات (c2b)ُ   فطبيعة املعلومات اليت تطلب من املستهلك املباشر ملنتجات الشركة ضمن جتارة 
  . (b2b)   ضمن جتارة 

  

   ما الهدف من االستمارة االلكترونية؟) ٤٠
دف االستمارة االلكرتونية إىل-   . تزويد قاعدة البيانات يف الشركة مبعلومات أساسية عن املستهلك 

  

   هذه العناصر؟تشمل االستمارة االلكترونية على عدة عناصر أساسية،أذكر) ٤١
  . معلومات أساسية عن املستهلك مثل االسم، العنوان الربيدي ، العنوان االلكرتوين– ١
  .املؤسسة اليت يعمل فيها معلومات مهنية مثل العمل وعنوانه وحجم – ٢
دف إىل التعرف إىل سلوكيات العميل االستهالكية– ٣   . بعض األسئلة اليت 
  . طريقة الشراء املفضلة مثل استخدام االنرتنت ونقاط البيع املباشرة– ٤
  . طريقة الدفع املفضلة– ٥

  

  ونية؟ ما أهمية المعلومات التي يتم الحصول عليها من االستمارة االلكتر)٤٢
موعات  استخدام هذه املعلومات يف تصنيف العمالء إىل جمموعات خمتلفة يتم التعامل معها بأساليب خمتلفة تتناسب وتوقعات الشركة من هذه ا

  .وأمهيتها للشركة
  

  ؟ يتم تصنيف العمالء المحتملين للشركة باستخدام معلومات االستمارة االلكترونية إلى أربع مجموعات،أذكرها) ٤٣
موعة األوىل    :ا

  .الزبائن الذين يتم إخراجهم من دائرة اهتمام الشركة
موعة الثانية   :ا

م ًالزبائن الذين يشكلون هدفا اساسيا للشركة؛ممن يستجيبون إىل مواصفات العمالء الذين تسعى الشركة الستقطا ً.  
موعة الثالثة   :ا

 املستهلك الذي تسعى الشركة الستقطابه، ولكن هناك إمكانية جلذبه وإحداث تغيري يف سلوكياته الزبائن الذين ال يتطابقون بالكامل مع صفات
  .االستهالكية مبا يتالءم ومصلحة الشركة

موعة الرابعة    :ا
  .الزبائن الذين مل يستجيبوا لرسالة الشركة بإجيابية أو مل يقوموا بالرد عليها

  

  دائرة اهتمام الشركة؟دي إلى إخراج الزبائن من ًأذكر ثالثا من األسباب التي تؤ) ٤٤
  . عدم اهتمامهم مبنتجات الشركة- ١
م املالية على شراء منتجات الشركة– ٢   . عدم قدر
  . عدم استعدادهم للتعامل بالتجارة االلكرتونية– ٣
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  ؟ جابية أو لم يقوموا بالرد عليهاأذكر طريقتين من طرق التعامل مع الزبائن الذين لم يستجيبوا لرسالة الشركة بإي) ٤٥
  . حماولة االتصال ثانية معهم– ١
  . استخدام اسلوب خمتلف كإرسال الرسائل الربيدية أو اهلاتفية إليهم– ٢

  
  
  

  : إدارة المحافظة على الزبائن–ب 
  

   لزبائن؟زيـــــــــــــــــادة االهتمام بعملية المحافظة على ا: عــــــــلل العبارة اآلتية) ٤٦
  .حيث تشري الدراسات أن تكلفة احملافظة على مستهلك أقل من تكلفة استقطاب مستهلك جديد

  .من التكلفة املقدرة الستقطاب مستهلك جديد% ٢٠إذ تشري بعض األرقام أن تكلفة احملافظة على مستهلك تعادل ما يقارب 
  

  وضح المقصود بإدارة المحافظة على الزبائن؟) ٤٧
 اليت تقرها الشركة واإلجراءات اليت تسعى لتنفيذها من أجل احملافظة على الزبائن واحملافظة على استمرارية العالقات معهم السياسات

ا أو اخلدمات اليت توفرها م مع الشركة وشرائهم ملنتجا   .واحملافظة على تعامال
  

  ًن الزبائن؛أذكر ثالثا من هذه الشرائح؟إدارة المحافظة على الزبائن تشمل المحافظة على شرائح مختلفة م) ٤٨
ا أو استفادوا من اخلدمات اليت تقدمها)١   . احملافظة على الزبائن الذين سبق هلم التعامل مع الشركة وقاموا بعمليات شراء مباشر من منتجا

ال هامة جدا وجيب أن تعطى األولوية على غ   من مردود أفضل على الشركة لما ينتج عنها ريها ً     وتعد اجلهود اليت تبذهلا الشركة يف هذا ا
ا التجارية ا وأرباح عمليا   .      ومبيعا

  . احملافظة على الزبائن الذين قاموا بزيارة موقع الشركة على شبكة االنرتنت أكثر من مرة،أو قاموا باالستعالم عن منتجات الشركة)٢
  . من املشرتينً متجدداً    إن متابعة هذه الشرحية توفر مصدرا

  احملافظة على الزبائن الذين استجابوا إىل الرسائل االلكرتونية اليت أرسلتها الشركة إليهم،أو قاموا بتزويد الشركة ببعض املعلومات عنهم، أو ) ٣
  .     سجلوا أنفسهم يف قاعدة بيانات الشركة وإن مل يقوموا بأي عملية شراء فعلية

  

  ٢٠٠٩صيفية         ٢٠٠٧صيفية        أسباب تسرب الزبائن من شـــــركة إلى أخــــــرى؟ًأذكــــر أربعا مـــن) ٤٩
  . عدم توافر اخلدمة اليت حيتاجها املستهلك– ١
  . النقص يف اخلدمات اليت تقدمها الشركة لعمالئها– ٢
  . سوء نوعية اخلدمة اليت تقدمها الشركة– ٣
  .التعرف إىل اجلهة ذات االختصاص يف الشركة اليت ميكن أن يطلب منها اخلدمة الصعوبات اليت يلقاها املستهلك يف – ٤
  . بطء استجابة الشركة إىل طلبات املستهلك والبطء يف الرد على استفساراته– ٥

  

  أذكر اإلتجاهات واإلجراءات التي تتبعها الشركات في المحافظة على الزبائن؟ )٥٠
  . متابعة عمليات البيع– ٢  . إدامة االتصال مع الزبائن– ١

  . قياس مدى رضا الزبائن– ٤  . خدمات ما بعد البيع– ٣
  

ًتشكل عناية الشركة بنوعية اخلدمات اليت تقدمها عنصرا أساسيا يف احملافظة على الزبائن ً.  
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   إدامة االتصال مع الزبائن– ١
  

  :تمــــــهيد
افظة على الزبون وعلى ارتباطه بالشركة من أهم الوسائل اليت تساهم يف احملإن احملافظة على قنوات االتصال مع الزبون وإدامتها 

  .واستمرار تعامله معها على املدى البعيد، وتؤدي بالتايل إىل أن يفضل التعامل مع الشركة على غريها من الشركات األخرى
  

  ٢٠٠٧شتوية                    ًإدامة االتصال مع الزبائن تتم بعدة طرق،أذكر أربعا منها؟) ٥١
  ٢٠٠٧صيفية ؟ ًتستخدم الشركات في التجارة االلكترونية مجموعة من الطرق إلدامة االتصال مع الزبائن،اذكر ثالثا من هذه الطرق      

  . ارسال الرسائل االلكرتونية إىل الزبائن بشكل منتظم ودوري– ١
  .ني توزيع النشرات اإلخبارية الدورية عن الشركة للزبائن الدائم– ٢
  ).اخلصومات(  تقدمي العروض اخلاصة بالزبائن الدائمني – ٣
  . دعوة الزبائن باستمرار لزيارة موقع الشركة االلكرتوين– ٤
  . تقدمي اخلدمات املنوعة واملفيدة للمستهلك على املوقع– ٥

  

   متابعة عمليـــات البيع– ٢
  

  :تمــــــهيد
  .شعور املستهلك باالرتياح لتعامله معها واالطمئنان على مصاحلهتؤدي متابعة الشركة لعملية البيع إىل 

  .متابعة االجراءات واملعامالت كافة املتعلقة ببيع السلعة: يقصد باملتابعة املباشرة لعمليات الدفع
  

  ٢٠١١صيفية         اذكر اإلجراءات والمعامالت التي تقوم بها الشركة لمتابعة عمليات البيع؟) ٥٢
  . توصيل السلعة يف وقت مناسب ومتفق عليه– ٢  .املستهلك للسلعة أو اخلدمة املطلوبة استالم – ١
  . تزويد املستهلك باملعلومات الضرورية لالستخدام الصحيح للسلعة– ٤  . التأكد من سالمة السلعة عند االستالم– ٣
  . إخبار املستهلك بإجراءات حتصيل مثن السلعة من حسابه– ٥

  

  عد البيع خدمات ما ب– ٣
  

  :تمــــــهيد
إن توفري املعلومة الكاملة للعميل عن خدمة ما بعد البيع وتأكيد التزام الشركة بذلك من األمور اليت تعزز عالقة العميل بالشركة وحتافظ على 

  .استمرارية هذه العالقة
  

    العمالء،وتظهر هذه المخاوف ك والمخاوف لدى تثير الطبيعة التخيلية لعمليات الشراء المباشر عن طريق االنترنت من الشكو) ٥٣
  ما تظهر في مجال خدمة ما بعد البيع، وضح ذلك؟أكثر        

حيث تتكرر لدى العمالء التساؤالت عن مدى التزام الشركة بتوفري هذه اخلدمة واملدة اليت ميكن للعميل أن حيصل خالهلا على الضمانات 
انية لصالحية السلع املشرتا   .ةا
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  أذكر المعلومات الواجب توافرها على موقع الشركة لتعزيز خدمة ما بعد البيع؟) ٥٤
  ).فرتة التجربة( إعطاء العميل مدة من الزمن إللغاء عملية البيع واسرتجاع ما دفعه من مثن للسلعة– ١
  . االستجابة إىل أي استفسار للعميل عن السلعة واستخدامها– ٢
  . على أية رسالة يرسلها العميل فيها مالحظات عن السلعة أو اخلدمة اليت قام بشرائها اإلسراع يف الرد– ٣
  .ً االهتمام بالعميل شخصيا وإظهار حرص الشركة على العالقة معه واستمرارها واالستجابة إىل طلبات العميل– ٤
  . توفري خدمة األسئلة املتكررة– ٥
تمعات االلكرت– ٦   .ونية؛وذلك بتوفري التسهيالت التقنية اليت تساعد عمالء الشركة على االتصال وتبادل املعلومات بينهم املساعدة يف تكوين ا

  

   قياس مدى رضا الزبائن– ٤
  

  ٢٠١١صــيفية     .اهتمام الشركات بقياس مدى رضا الزبائن عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم: علل ما يأتي) ٥٥
ا أو أية مشاكل تواجه عمالئهاألن ذلك يساعد الشركة على تعد   .يل أي خلل قد يصيب منتجا

  

  إن قياس مدى رضا المستهلك عن التعامل مع الشركة والخدمات التي توفرها لهم من العناصر األساسية : علل العبارة اآلتية) ٥٦
  .في استدامة العالقة مع عمالئها                            

ا واخلدمات اليت تقدمها لعمالئها يقود إىل ثبات تعامله مع الشركة واستمرار العالقة معها حيث أن رضا املستهلك عن  الشركة ومنتجا
  .وتفضيله للشراء منها على غريها من الشركات املنافسة

  

  :صنف النشاطات اآلتية إلى ما يناسبها من االتجاهات التالية) ٥٧
  ). إدامة االتصال مع الزبائن- قياس مدى رضى الزبائن – خدمات ما بعد البيع –متابعة عمليات البيع (

  

  االتجاه  النشاطات  الرقم
  .إدامة االتصال مع الزبائن  .دعوة الزبائن باستمرار لزيارة موقع الشركة االلكتروني  ١
  .متابعة عمليات البيع  .التأكد من سالمة السلعة عند االستالم  ٢
  .متابعة عمليات البيع   السلعة من حسابهإخبار المستهلك بإجراءات تحصيل ثمن  ٣
  .قياس مدى رضا الزبائن  .تحليل آراء الزبائن في الخدمات التي تقدمها الشركة لهم  ٤
  .خدمات ما بعد البيع  .االستجابة إلى أي استفسار للعميل عن السلعة واستعمالها  ٥
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   التوسع في العالقة مع الزبائن–ج 
  

  ٢٠١١شتوية           بمفهوم التوسع في العالقة مع الزبائن؟وضح المقصود ) ٥٨
ا املستهلك   .يقصد به إطــــــــــالة زمن هذه العالقة لتمتد ألطول فرتة ممكنة وزيادة املشرتيات اليت يقوم 

  

  ٢٠٠٨، ٢٠٠٧شتوية ؟   امتهدف الشركات من توسيع قاعدة السلع والخدمات التي توفرها لعمالئها إلى تحقيق هدفين أساسيين،أذكره) ٥٩
  . احملافظة على املستهلك باالستجابة إىل حاجاته املتجددة باستمرار– ١
  . ترمجة العالقة معه إىل معامالت جتارية إضافية تعود بالربح على الشركة– ٢

  

  :مــــــــــــالحظـــــــــــات
ال موجهة أساسا إىل الزبائن ا أم االستفادة من ًتكون نشاطات الشركة يف هذا ا    الذين سبق هلم التعامل مع الشركة سواء أكان بشراء منتجا

  . اخلدمات اليت تقدمها
ً باستمرار التعامل معها، وتوسيع نطاق هذا التعامل كما و نوعالفة إلقناع عمالئهاتسعى الشركات إىل سلوك طرق عديدة واتباع أساليب خمت ً.  

ايات تزويد املستهلك باملعلومات عن املنتجات اجلديدة اليت توفرها الشركة واخلدمات األخرى اليت تقدمها الشركة يتم التوصل إىل حتقيق هذه الغ
  .ومل يستخدمها املستهلك

  

  

   فــــوائد إدارة عـــالقات الزبائن– ٣
  

  ٢٠٠٨شتوية       ا؟ًيحقق وجود نظام إلدارة عالقات الزبائن في الشركات العديد من الفوائد،أذكر أربعا منه) ٦٠
  ٢٠١١صيفية       ًتحقق الشركات فوائد عديدة من إدارة عالقاتها للزبائن،عدد أربعا من هذه الفوائد؟       

  . اخنفاض تكلفة جهود التسويق– ١
  .لعام املوجه للجميعويعود ذلك اىل التوجه حنو التسويق املوجه للمستهلكني احملتملني الذين متلك الشركة معلومات عنهم كبديل عن التسويق ا

  . احملافظة على عمالء الشركة– ٢
  . توسيع قاعدة الزبائن– ٣
  . زيادة املبيعات– ٤
  . زيادة رحبية العمليات التجارية– ٥
  . تعميق والء الزبائن للشركة– ٦
  .لدقيقة الضرورية للشركة الختاذ القرارات مما يوفر املعلومات ا؛ توفري معلومات حمدثة ودقيقة باستمرار عن الزبائن والسوق بشكل عام– ٧

  

  ؟  تختلف الفوائد التي يمكن الحصول عليها من إدارة عالقات الزبائن من شركة إلى أخرى:عـــلل العبارة اآلتية) ٦١
  .وذلك حبسب طبيعة عمل الشركة وحجمها وتداخل التكنولوجيا يف نشاطاته
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  المحوسب وظائف نظام عالقات الزبائن – ٤
  

  ٢٠٠٨شتوية         بــــــين أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فـــــي بنــــــــــاء أي نظــــــــــــام محوسب؟) ٦٢
  .حيث توفر هذه التكنولوجيا القدرة على ختزين كميات هائلة من بيانات الزبائن و معاجلتها و اسرتجاعها واستخدامها يف اختاذ قرارات الشركة

  

  ٢٠٠٧شتوية       ،أذكرها؟)ثالثة أنظمة فرعية( يتكون نظام عالقات الزبائن المحوسب من ثالثة أجزاء) ٣٦
  . النظام التحليلي– ٣  . النظام التفاعلي– ٢  . النظام العمليايت– ١

  

  النظام العملياتي. أ
  

  وضح طبيعة عمل النظام العملياتي؟ ) ٦٤
  .ألساسية اليت يتم إجنازها ضمن العالقة مع الزبائنيهتم هذا اجلزء من النظام بالعمليات ا

  

  ٢٠٠٩ صيفية                أذكر عمليات النظام العملياتي؟) ٦٥
  . التســــــــــويق– ١

ا و اإلجابة على استفسارات الزبائن و استخدام تكنولوجيا املعلومات للوصول إىل الزبائن بالطريقة  عرض السلعة وخصائصها وبيان إجيابيا
  .ناسبة والوقت املناسبامل
  . املبيعات– ٢

  . مثل استقبال الطلبات وجتهيز العقود،ومتابعة الدفع واستالم البضائع وتوريدهايشمل كافة مراحل عملية بيع السلعة أو تقدمي اخلدمة للزبون
  يهدف استخدام التكنولوجيا يف هذا النوع من العمليات إىل توفري وقت الزبون وماله

  .ل إليه دومنا احلاجة إىل إجباره للتنقل إىل الشركة ومعارضهاوذلك بالوصو
  . خدمة ما بعد البيع– ٣

 خدمات الصيانة االستفادة منها على الوجه األكمل واملساعدة يف حل املشاكل اليت تواجه الزبائن بعد الشراء وكيفية استخدام البضائع و
  .والتطوير والتحديث

  
  

  النظام التفاعلي. ب
  

                 ؟ التفاعليضح طبيعة عمل النظام و) ٦٦
  .ًهو اجلزء من النظام الذي يتيح الفرصة إىل التفاعل مع الزبائن مباشرة وتبادل االتصال معهم باستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة

  

  ٢٠٠٧صيفية       ًاذكر اربعا من وسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في النظام التفاعلي؟) ٦٧
  . الرسائل االلكرتونية– ٢  . اهلاتف أو الرسائل القصرية– ١

  . املؤمترات املصورة– ٤  . مواقع االنرتنت– ٣
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  النظام التحليلي. ج
  

  مــــــــا الهدف من النظـــــــــــــام التحليلي؟) ٦٨
م واملعامالت اليت متت م   .عهممعاجلة املعلومات اليت يتم جتميعها عن الزبائن وحاجا

ا اخلاصة بتطوير إنتاجها ــــدف  بناء تصور متكامل عند الشركة أو املؤسسة يساعدها يف إختاذ القرارات الصائبة خبصوص سياسا
ا ا،واختياره للسوق املناسب،والوقت املناسب لتسويق سلعها ومنتجا    .وحتديد كميات منتجا

  

                  أذكر عمليات النظام التحليلي؟) ٦٥
   مثل مناطق السكن والقدرة الشرائية،حتليل معلومات الزبائن املختلفة – ١

  .ً ذلك على التعرف على الشرائح السكانية األكثر تعامال مع الشركة      ويساعد
م والتطور الذي يطرأ عليها من حيث الكميات واألنواع: حتليل توجهات الزبائن -٢   .متابعة مشرتيا

  .ً يف اختاذ القرارات اخلاصة بتوجيهه إلنتاج األصناف األكثر مبيعاالشركةويساعد ذلك      
  . يف ما تبيعه الشركة من سلع من حيث النوعية واخلدمة واألسعار املعروضةحتليل آراء الزبائن – ٣

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  !!!  إال القيود اليت تفرضها على تفكريك... ليست هناك حدوداً  ملا ميكنك إجنازه
  
  

  
  

  


