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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة منوعة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12other1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد السيد مجيد السيد علي اضغط هنا                                           
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١

  الثاينالـفـصل 

  التجارة اإللكترونية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التعـريف المناسب لـكل مما يأتيأكتب  -١

  فــالتعري  المصطلح

نظام تبادل البيانات 

  اإللكترونية

ت اإللكترونية القياسية التي يتم تبادلها بين أجهـزةعبارة عن مجموعة من المراسال    
  .الحاسب بدال من المعامالت بالطريقة التقليدية

  التـجارة اإللكترونية
مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيـع وتـسويق وبيـع المنتجـات بوسـائل

  .إلكترونية

  .تهلكتجارة الشركة أو األعمال التجارية مع المس  التجزئة اإللكترونية

  .يمثل البنية التحتية أو العمود الفقري للتجارة اإللكترونية  اإلنـترنت

األنظمة والتشريعات 

  القانونية

مهمتها األساسية ضبط العمليات التجارية وتنظيمها بشكل مقبول من جانب المنتجـين
  .والمستهلكين

  .ان سرية العلميات التجارية وتكاملهاتعزيز األمـن اإللـكتروني لضم  مقدمي الخدمات األمنية اإللكترونية

  .عملية تسهيل الدفع اإللكتروني  مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني

  .مكان التقاء المنتجين والمستهلكين إلكترونيا  األسواق اإللكترونية

  المتجر من النوع البسيط
يكون على هيئة موقع مصمم ليمكن الزبائن من الحصول على معلومات عن الـسلع

  . صور لها في بعض األحيانمع

  .المدفوعات التي تتم من خالل قنوات االتصال االلكترونية مثل اإلنترنت  النقود اإللكترونية

   متى بدأ العمل في وضع المواصفات القياسية لهذه المراسالت إلكترونيا؟-٢

  .إلكترونياً ليكون أساسـاً للمراسالت التجارية X12م من خالل لجنة القياس ١٩٧٩بدأ في عام 

   ما هو دور لجنة القياس في العمليات التجارية؟-٣

  .تقوم بإصدار قياسات تمكن المنشآت من تفعيل التبادل اإللكتروني في علمياتها التجارية

  ؟)www(بماذا تتميز شبكة النسيج العالمية  -٤

  .المستوياتعديد من  القبول العالمي على ال– االتساع والتحمل –تتميز بسهولة االستخدام والوصول 

  : للتجارة اإللكترونية أنواع عديدة أهمها -٥

  )B2C (.مع المستهلكالشركة  §  )B2B(.الشركة مع الشركة أو مع األعمال التجارية §

  )G2B (.الحكومة مع قطاع األعمال §  )C2C (.المستهلك مع المستهلك §

  )G2G (.الحكومة مع الحكومة §  )G2C (.الحكومة مع المستهلك §





 
٢

  :بينالفرق  وضح -٦

  )B2C(تجارة الشركة مع المستهلك   )B2B(تجارة الشركة مع الشركة   وجه المقارنة

  التعريـف

يعد امتدادا طبيعياً وتطـويراً للنظـام التقليـدي         
وفيه نجد شركات علـى  لتبادل البيانات إلكترونياً   

  .جميع أطراف العملية اإللكترونية

شركة يقوم على أن أحد أطراف العملية التجارية        
أو أكثر ويكون الطرف اآلخر شـخص عـادي         

  .)مستهلك(

  حجم التبادل
 من حجـم    %٨٥يقدر حجم التبادل من بحوالي      
  الحاضر في الوقت التجارة اإللكترونية اإلجمالية

 مـن حجـم     %١٥يقدر حجم التبادل بحـوالي      
  .الراهنالتجارة اإللكترونية اإلجمالية في الوقت 

  الـتكاليف
 في نظام التبـادل إلكترونيـا       استخدام االنترنت 

  . ضعفـا١٥٠ً من تكاليفه بما يعادل خفض

 الواليات المتحدة األمريكيـة    للمستهلك في    يوفر

  . من تكلفة السلعة%٥٠إلى % ١٠ما بين 

  مثال تطبيقي

يمكن أن تطلب شركة طلبات عـروض شـراء         
بعض السلع أو الخـدمات أعـداد كبيـرة مـن           

 دراسـة   الشركات عن طريق اإلنترنـت ويـتم      
العروض ومقارنتها إلكترونيا مما يوفر الكثيـر       

  .من النفقات

يمكن أن يقوم شخص ما بإتمام عملية شراء وهو         
في بيته وذلك على مدار الساعة وفي أي يوم من       

قيام أحد األشـخاص بـشراء    : مثلأيام األسبوع   
الـخ  ... منزليـة  ت، أدوا ج، بـرام  تكتب، مجال 

لع والخدمات  وذلك من خالل شركة تنتج هذه الس      
  .أو توزعها

   من التجارة اإللكترونية؟الشركة مع المستهلك ما هي مزايا تجارة -٧

 .سهولة الوصول إلى السلع أو الخدمات التي يرغب في الحصول عليها §

 .توفير المعلومات للسلع والخدمات ومقارنتها بالسلع والخدمات المشابهة لها §

 .الـتوفير §

  . منها٥أذكر . لمستهلك من التجارة اإللكترونية عوائق كثيرةتواجه تجارة الشركة مع ا -٨

 .عدم وجود نظم كافية مطمئنة لحماية المستهلك §

يتطلب هذا النوع أن يقوم المستهلك بإعطاء بيانات شخصية مما قد يجعـل المـستهلك متخوفـا كـم انتهـاك             §
 .خصوصياته وعدم احترامـها

 .حقوق الملكية يمثل عائقـاً للمنتجين §

 .أمن المعلومات والشبكات حيث يعتبر مطلباً أساسيا للتجارة اإللكترونية §

غيـر  أو  بطيئـة   أو  باهظة التكاليف   أو  غير متوافرة   االتصاالت اإللكترونية وأنظمة البريد والشحن      قد تكون    §

 .خصوصا لألشخاص العاديينمضمونة 

  .تجاتحقوق الملكية تشكل عائقا للمنتجين فقد يصعب حماية المن: علل -٩

  . بالمجانتوزيعها أو بيعها كثيرة منها ومن ثم عمل نسـخلـسهولة 

  





 
٣

  : أكمل الشكل التالي لمكونات التجارة اإللكترونية-١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من خالل الجدول التالي أذكر وظيفة كل من مكونات التجارة اإللكترونية -١١

  وظيفة  اسم الجزء

  مثل البنية التحية أو العمود الفقري للتجارة اإللكترونيةي  اإلنـترنت

  .تـبادل البيانات والمعلومات  البرامج والتطبيقات

  . إلتمام العمليات التجارية بنجاحمكان التقاء المنتجين والمستهلكين إلكترونيا  األسواق اإللكترونية

  . وتنظيمها بشكل مقبول من جانب المنتجين والمستهلكينوظيفتها األساسية ضبط العلميات التجارية  األنظمة والقوانين

  .لتسهيل عملية الدفع إلكترونـياً  مقدمي خدمات الدفع

  .تعزيز األمن اإللكتروني لضمان سرية العلميات التجارية وتكاملها  مقدمي الخدمات األمنية

   ما هي مراحل تنفيذ الصفقات من خالل التجارة اإللكترونية؟-١٢

  النقود اإللكترونية §  .التبادل التجاري §  .عقد الصفقات §  .علوماتتوفير الم §

  كيف تتم عملية التبادل التجاري؟ -١٣

تتم وفقا للمعلومات المتوافرة عالمياً عن جميع األسـواق وليس السوق المحلية فقط فيتم مع أي سـوق تتـوافر فيهـا                     
توافر المعلومات على شبكة اإلنترنت بهذا الكم الهائـل          وذات الجودة األعلى وبذلك يؤدي       السلعة أو الخدمة األقل ثمناً    

  .إلى قيام التبادل التجاري وعقد الصفقات بمختلف أنواعهـا

  ما هي مميزات عقد الصفقات؟ -١٤

  .نقل وإرسال جميع األوراق والعقود القانونية §  .استخدام كل أنواع من األجهزة §

  والوقت من خالل البريد اإللكترونيخفض التكلفة  §  تتم المراسالت بين األطراف المختلفة §

    .الحفاظ على سرية المراسالت §

 المستهلك المنتج

  

 اإلنترنت

  

 بنية التطبيقات

  تالقي الطرفين

   )كاألسواق اإللكترونية( 

  أنظمة

 قانونية

 مقدمي خدمات الدفع

 الخدمات األمنيةمقدمي 





 
٤

  .تتجه العديد من الدول الصناعية نحو التوسع في استخدام النقود اإللكترونية من خالل اإلنترنت: علل -١٥

  .ألنها تؤدي إلى سرعة وسهولة تسوية المدفوعات ، وتقليص الحاجة إلى النقود السائلة

  .من فوائد التجارة اإللكترونية نقاط ٦أذكر  -١٦

 .تسهل عمليات التبادل .١

 .تمثل فرصا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تخفيف تكلفتها .٢

 .الخ من المنزل..سوف تحدث ثورة كبيرة حيث يمكن القيام بالعمليات المصرفية من بيع وشراء وتحويالت  .٣

 .اعة يوميا س٢٤تفتح للبائع منفذ تسويقي عالمي يعمل خالل  .٤

 .تفتح للمشتري المجال للمقارنة واالختيار بين مختلف المنتجات واألسلوب المناسب وطرق الشحن وخالفه .٥

 .تساعد في إسراع عجلة التقدم البشري .٦

  ما هي عوائق التجارة اإللكترونية؟ -١٧

  حماية المستهلك §  أمن المعلومات §  القوانين واألنظمة §  التقبل االجتماعي §  البنية التحتية §

  .عدم توافر الوسائل الفنية الالزمة لحماية المجتمع من الغش التجاري واإللكتروني §  الملكية الفلكية §

  . نقاط من متطلبات التوسع في التجارة اإللكترونية٦ أذكر -١٨

 .ضرورة التركيز على أهمية إتباع أسلوب التجارة اإللكترونية في نشاطات الغرف التجارية والصناعية .١

 .المستهلك في معامالت اإللكترونيةم الحكومات العربية في المنطقة بتوعية الجمهور وتعميق ثقة ضرورة اهتما . ٢

 .فتح المجال أمام القطاع الخاص والعمل على مساعدة الوحدات االقتصادية الصغيرة .٣

 .ضرورة اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بالتجارة اإللكترونية .٤

 . العملية التعليمية منذ البداية وحتى نهايتهاإدخال تدريس علوم الحاسب اآللي في .٥

 .جعل اإلنترنت وسيطاً وخاليا من التعريفة الجمركية .٦

  :علل لكل مما يأتي -١٩

 .التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاصرورة ض •

إللكترونية مـع وضـع التــشريعات الــقانونية        ااألهـداف المرجوة من إتـباع أسـلوب التجارة       تحقيق  ل
  . هذه التجارةلتنظيم

 . في المنطقة العربية بزيادة خطوط اإلنترنتتصالاالاهتمام مؤسسات ورة ضر •

 .الزيادة الهائلة المتوقعة في الطلب على هذه الخطوطمواجهة ل

 )).اإلنترنت((تعريب المواقع العربية على شبكة المعلومات الدولية ضرورة  •

للجمهور العربي استخدام الشبكة على نطاق واسع مما يسهل عملية نمو التجارة اإللكترونية وما يتبعها               ليتسنى  
  .من خدمات

 .خدمة اإلنترنت بتكلفة زهيدة حيث تقدم الخدمة بسعر التكلفة فقطتوفير  •

هذا المجال حيوي لتنمية المجتمع ويجب على الحكومة أال تسعى إلى تحقيق المكـسب حيـث أن مكـسبها                   ألن  
  ,عائد التنموي والثقافي للمجتمع مع انتشار استخدام اإلنترنت هو الالحقيقي





 
٥

  :الخطوة األولى في التفكير لعمل تجاري إلكتروني على اإلنترنت هي -٢٠

 .خصائص سوق اإلنترنتفهم  §

 .ي المستقبل القريب والمستقبل البعيدالمنتجات الرائجة حاليا والمنتجات المتوقع رواجها فتحديد  §

 .نترنتعدد ونوعيات العمالء الموجودين على اإلتحديد  §

 .كيفية الوصول للعمالءمعرفة  §

  .أذكر عوامل نجاح شركات التجارة اإللكترونية -٢١

  .يريدالبضاعة للعميل حيثما توفير  §  .البضاعة الجيدة بسعر مناسبتوفير  §

  .ةيالتكنولوج والتكيف مع التطورات االنفتاحاإلداري المرن القادر على لتنظيم ا §

  عن العمالء واالسترشاد بمؤشرات السوق للعمل على إرضائهمالبحث  §

  .الدعم الفني واستخدام نظم المعلوماتتوفر  §

  ما هي التغيرات التي ستحدثها التجارة اإللكترونية في الشركات الحالية؟ -٢٢

  .وظيفة رجل البيع التقليدي لتحل محله مواقع اإلنترنتاختفاء  . ٢  . إدارات التسويق بالمعنى التقليدياختفاء .١

  .التعامل مع أنواع متعددة من البضائع .٤  .قلة الحاجة إلي المباني الضخمة في الشركات .٣

  .آلية التعامل مع العميل والمورد والمنتج .٦  .قلة عدد الموظفين .٥

  :قارن بين  -٢٣

  لكبـيراالتي يتيحها المتجر اإللكتروني الخدمات   ةالتي يتيحها المتجر اإللكتروني البسيطالخدمات 

 الزبائن من الحصول على معلومـاتمكنيل مصمم §
  .عن السلع مع صور لها في بعض األحيان

للزائر فرصة التعرف على منتجـات أخـرىتوفر   §
  .اوتصنيفات من السلع التي تتوافر لديه

 علـىإمكانية قيام الزائر بشراء السلعة التي يريدها       §

  .موقع الشبكة على الويب

 تـدريبمراكـز إضافية مثل توفير بيانات     خدمات   §
  ... ومعلومات قطع الغيار وأماكن توفرها

 طريقـةالبـضاعة، طريقة شـحن    اختيار   إمكانية §

  .الحساب اإلجمالي للسلع التي اختارها

بسجل عن عدد الـزوار الـذين يـزوروناحتفاظ   §
  .ب بهم في حالة تكرار زيارتهمالموقع والترحي

  . عند تقدير االحتياجات لبناء متجر إلكترونيإغفالهالعوامل التي ال يمكن  أذكر اثنين من ا-٢٤

  .لتطور الفني في مجال الحاسب واستخدامهسرعة ا .٢  .عدم القدرة على تحديد العائد المتوقع .١

  :علل لما يأتي -٢٥

 .كن تحديد المدة النهائية بدقة تامة إلنشاء موقع إلكتروني لمتجرميال  §

وجود الكثير من العمليات التي ال تعتمد على التقديرات الفنية واالحتماالت منها التدريب ووجود أو عدم                سبب  ب
 ام البرنامج؟وجود كوادر فنية مدربة على استخد

 .القدرة على تحديد التكلفة الفعليةعدم  §

  .ناء المتجر االفتراضيتغير األسعار واختالف أسعار البرامج المطلوبة لببسبب 

  





 
٦

  ؟اء المطلوبة إلنشاء متجر إلكترونيما هي األشي -٢٦

 . ساعة على الدوام٢٤ يعمالن طوال فترة لالتصالخدمة رئيسي وخط مستقل مستأجر جهاز  §

 .إدارة الخدمة الرئيسي وإدارة واجهة المتجر اإللكتروني على صفحة ويب عاديةبرنامج  §

 .التأمين التي تعمل على ضمان أمن معلومات المؤسسة الداخلية وتأمين معلومات الزبائن الماليةبرامج  §

ربط واجهة المتجر مع قواعد بيانات المتجر إلدارة االتصال بين برنامج واجهة المتجر وبـين قواعـد                 برامج   §
 .نات المختلفة في النظامالبيا

  :قارن بين  -٢٧

  والمتطورةالمتوسطة المتاجر اإللكترونية إنشاء فة تكل  البسيطةالمتاجر اإللكترونية إنشاء تكلفة 

جهاز كمبيوتر مناسب وطابعة وتوفير خـطشراء   §
  .اتصال هاتف

 إلـى  ألـف دوالر  ٣٠٠تراوحت تكلفتها من  مواقع   §

  .مليون دوالر

  .االتصال الهاتفيتكلفة  §
 ماليـين٥تراوحت تكلفتها من مليون إلـى       مواقع   §

  .دوالر

  .االشتراك لدى مزود خدمة شاملةتكلفة  §

  أجر شخص أو أكثر للعملتكلفة  §

برنامج واجهة المتجر عن طريق الـشراء أوتكلفة   §
  التأجير من مزود الخدمة

   مليون دوالر كمواقع مميزة٢٥تراوحت من واقع م §

  ة؟ ما هي المعايير أو االشتراطات التعامل مع مواقع التجارة اإللكتروني-٢٨

 .أن يقدم الموقع خدمة الدفع بواسطة بطاقة االئتمانيجب  §

 .خدمة شحن آمنة ومضمونة الموقع أن يقدميجب  §

 .مالئه ويلتزم بما فيه من األمان والسرية والخصوصيةأن يعلن الموقع عن سياسته تجاه عيجب  §

 . يكون بالموقع قسم لخدمة العمالء قبل البيع وخدمة ما بعد البيعأنيجب  §

 .أن يعلن الموقع بوضوح عن صفته الرسميةيجب  §

  .اذكر مخاطر الشراء من مواقع التجارة اإللكترونية -٢٩

 . ذكرها في موقع تجارة إلكترونيةتوافرت االشتراطات السابقة السابقإذا  §

 .لعدم احترافية الموقع% ٥٠بعض هذه االشتراطات ترتفع نسبة المخاطر إلى أكثر من خال الموقع من إذا  §

 . حتما وبالتأكيد داخل الموقع مجهول الهويةفأنتخالل الموقع من جميع االشتراطات إذا  §

  .وأبداً ال تضع بيانات بطاقة االئتمان في موقع غير مشفردائما  §


