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 الفهرس 
 

 

 

 أوالً : المقدمة .

 ثانياً : مفهوم التجارة اإللكترونية .

 . كال التجارة اإللكترونيةأشثالثاً : 

 .الفرق بين التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونيةرابعاً : 

 .الجزئية الفرق ما بين التجارة االلكترونية البحتة والتجارة االلكترونيةخامساً : 

 لتجارة اإللكترونية حالً منطقياً.عوامل تجعل من إعمال ااً : سادس

 .  طرق يمكن إتباعها إلنشاء تجارة الكترونية اً : سابع

 .  E-Commerceتطبيقات التجارة اإللكترونية اً : ثامن

 .  متطلبات التجارة االلكترونية اً : تاسع

 .  التجارة االلكترونية انتشار لظاهرة نسب البعض  اً : عاشر

 المراجع . 
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 أواًل : المقدمة .

من تعد التجارة اإللكترونية مجاالً للنمو الضخم حيث يتم يومياً تحصيل وصرف مبالغ طائلة 

األموال. ويعزى هذا إلى انتشار االنترنيت ومحال التسوق التي تنمو يومياً علىىى االنترنيىىت. 

وتتىىو ر إمكانيىىاال إطىىةق تىىر ة متينىىة وناأحىىة تىىزاول اعمىىال التجىىارة اإللكترونيىىة علىىى 

 االنترنيت بإضا ة اإلعةن الجيد،  االنترنيت والتجارة اإللكترونية تنمىىوان بسىىرعة هائلىىة ال

 تجاهلها.. يمكننا

إن مجاالال اعمال التجارة اإللكترونية ضخمة. ويكفىىي ان نعىىرف ان مةيىىين األ ىىرا  حىىول 

العالم يطلبونهىىا، لنىىدرم  يمىىة هىىذب المتطلبىىاال بالنسىىبة للشىىر اال والمبىىالغ التىىي تنف هىىا هىىذب 

 الشر اال لتح يق هذب المتطلباال.

 

 ثانياً : مفهوم التجارة اإللكترونية .

ظهىىر  اال تصا ( مصطلح أديد  ي عالم  e-commerceباالنجليزية )  نيةالتجارة االلكترو

.إال ان بعىىا البىىاحأين اتىىار ال ىىرن العشىىرينمع انتشار اإلنترنت  ي بداياال التسعيناال من 

إلى وأو ها من سبعينياال ال رن الماضي من خةل انظمة تبا ل المعلوماال االلكترونية بىىين 

 الشر اال الصناعية .

والخىىدماال  التجارة االلكترونية مفهوم يشرح عمليىىة بيىىع او تىىراب او تبىىا ل المنتجىىاال ذلك 

  مبيوترية ومن ضمنها االنترنت.والمعلوماال من خةل تبكاال  

 :نظر من األ تعريف هذب الكلمة هنام عدة وأهاال 
 

المعلومىىاال او  إيصىىالاللكترونية بأنه وسيلة مىىن اأىىل ا يعرف التجارة : عالم االتصاالال  -

الهاتف او عبر الشىىبكاال الكمبيوتريىىة او عبىىر اة وسىىيلة  الخدماال او المنتجاال عبر خطوط

 .ت نية

 هي عملية تطبيق الت نية من اأىىل أعىىل المعىىامةال :  ألعمال التجاريةا نظر ومن وأهة -  

 .تجرة بصورة تل ائية وسريعة التجارية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�_Ø§Ù�Ø¹Ø´Ø±Ù�Ù�
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بأنهىىا ا اة مىىن اأىىل تلبيىىة ر بىىاال  : االلكترونيىىة تعىىرف التجىىارة الخىىدماال  ىىي حىىين ان - 

علىىى والعمىىل   فأتهىىا لفىىة الخدمىىة والر ىىع مىىن  الشر اال والمستهلكين والمدراب  ي خفىىا

 .الخدمة إيصالتسريع 

يعر هىىا بالتجىىارة التىىي تفىىتح المجىىال مىىن اأىىل بيىىع وتىىراب  عىىالم االنترنىىت ،  ىىإنواخيراً   -

 .والخدماال والمعلوماال عبر االنترنت المنتجاال

او  -بىىائع ومشىىترة  -بىىين طىىر ين ويمكن تعريف التجارة االلكترونية بأنها العملية التىىي تىىتم

 تبكة االنترنيت . ا أر عن طريق الكمبيوتر عبر

  1يعر ها بأنها "العملياال التجارية التي تتم عبر المبا الال االلكترونية ". األخر والبعا

 

 . لتجارة اإللكترونيةاكال أشثالثاً : 

 منها : هنام اتكال متعد ة للتجارة اإللكترونية

يق وهي األ أر من حيث العائد الما ة. وعا ة ما تتم عن طر : من تر ة إلى تر ة •

عن طريق , ولكن الجزب األهم هو ما يتم  التعامل التجارة البحت من تر ة لشر ة  

الشىىر اال والتىىي  ( بىىينSupply Chain Management) إ ارة سلسىىلة التزويىىد

الصىىناعية وتكىىون السةسىىل  طب ىىاال او ا أىىر عنىىد الشىىر اال 5د تصل إلىىى احيانا  

االلكترونية التي يوأد لها اتكال  أيرة،  مربوطة عن طريق انظمة تبا ل المعلوماال

ايىىربو و يرهىىا  و صىىناعية  بىىرى مأىىل تيوتىىا  هذب السةسل موأو ة  ي تر اال

الحجم .بعىىا األمألىىة الكبيرة والمتوسطة وصغيرة  وترتبط بعد   بير من الشر اال

Toyotasupply.com  

 : وهىىي عمليىىاال البيىىع مىىن  بىىل الشىىر ة والشىىراب مىىن  بىىل من تر ة إلى مسىىتهلك •

اصىىبحت  ( التىىيDellوتىىر ة  يىىل ) Amazon.comالمستهلك األمألة  أيرة مأل 

 مباترة. من اتهر الشر اال التي تملك سلسلة تزويد متميزة مرتبطة بعمةئها

 
   5,ص2005عبر االنترنيت ,ال اهرة , ار النهضة العربية , هدى حامد  ش وش ,الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø©_Ø³Ù�Ø³Ù�Ø©_Ø§Ù�ØªØ²Ù�Ù�Ø¯
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طريىىق  وهي المزا اال التي يتم  يهىىا البيىىع والشىىراب عىىن : هلكمن مستهلك إلى مست •

، إيباة) ebay.com مأل امألةبين تخصين مختلفين مأل موا ع المزا اال   االنترنت

 (للتجارة اإللكترونية اإلنترنتاحد اتهر موا ع 

 

 .الفرق بين التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونيةرابعاً : 

ر يفىىا  E-COMMARCE يشيع لىىدى الكأيىىرين اسىىتخدام اصىىطةح التجىىارة اإللكترونيىىة

اعىىي الفىىرق ير هذا خطأ تائع ال ان ير  E-BUSINESS الصطةح األعمال اإللكترونية

 األعمىىالااللكترونيىىة ، وت ىىوم  نطا ا واتمل من التجارة اوسعبينهما ،  األعمال االلكترونية 

 األنشىىطةمن العمل ، وتمتد لسائر  إطارين  ي العة ة بين األ اب اتمتةاإللكترونية على  كرة 

مىىور  بىىالزبون ، ا  ال اووال تتعلق   ط بعة ة البائع  ية ،والمالية والخدم واإلنتاأية اإل ارية

العمىىل وت ييمىىه  ا اب انمىىاط إلىىىوموظفيها وعمةئها ،  ما تمتىىد  تمتد لعة ة المنشأة بو ةئها

االلكترونية ، يوأد المصىىنع االلكترونىىي الم تمىىت ،  األعمالمفهوم  والر ابة عليه ، وضمن

متة والتىىي تتطىىور والبنك االلكتروني ،تر ة التأمين االلكترونية ، والخدماال الحكومية الم ت

منشأة  ىىد  وايةتموال هو الحكومة االلكترونية  ا أرالو ت الحاضر نحو مفهوم  مفاهيمها  ي

 التجارة  انموظفيها والربط بينهم .  ي حين   وا اب اعمالها  إل ارةانترانت مأة (  ( ت يم تبكة

بآلياال  تل يهاااللكترونية نشاط تجارة وبشكل خاص تعا داال البيع والشراب وطلب الخدمة و

 ت نية وضمن بيئة ت ني

 

 :الجزئيــة الفرق ما بين التجارة االلكترونية البحتة والتجارة االلكترونيــةخامساً: 

ليىىة ت نيىىة المنىىتل وعلىىى ت نيىىة العم هنام عدة اتكال للتجارة االلكترونية اعتما ا على  رأىىة

 يوضح  لك  :  التالي الشكل  ,وعلى ت نية الوسيط او الو يل

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�Ø¨Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¥Ù�ØªØ±Ù�Øª
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  أة سلعة إما ان تكون ملموسة او ر مية، واة و يل إمىىا ان يكىىون ملمىىوق او ر مىىي واة

 مكعباال 8او ر مية. وبنابا على  لك، لدينا تكل مكعب يحوة  عملية إما تكون ملموسة

 .ما بين األأزاب الأةثة م سومة 

 :ا سام 3 التجارة تن سم إلى 

  تجارة ت ليدية بحتة .1

 تجارة الكترونية بحتة .2

 تجارة الكترونية أزئية .3

التجارة   وعندما يكون الو يل ملموق، والسلعة ملموسة والعملية ملموسة،  إن نوع

والعملية   ون التجارة الت ليدية البحتة. وعندما يكون الو يل ر مي والسلعة ر ميةسيك

العوامل الأةثة   احد  وإ ار مية،  إن نوع التجارة سيكون التجارة االلكترونية البحتة. 

الت ليدية   اصبحت ر مية والب ية ملموسة،  إنه سيكون هنام مزيل ما بين التجارة
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  إ ا الجزئية. مأة،  طلق على هذا المزيل: التجارة االلكترونيةوالتجارة االلكترونية. ون

االلكترونية الجزئية ألن  اتتريت  تابا من مو ع امازون،  إن نوع التجارة هو التجارة

برمجياال من مو ع امازون،   اتتريت إ ا الشر ة سترسل لك الكتاب على البريد. ولكن  

سترسل لك البرمجياال عن   حتة ألن الشر ة إن نوع التجارة هو التجارة االلكترونية الب

 حتى عملية تراب علبة   طريق االنترنت او االيميل. مجال التجارة االلكترونية واسع،

 .  االلكترونية الجزئية الكوال من أهاز بواسطة البطا اال الذ ية يكون ضمن التجارة

 لتجارة اإللكترونية حالً منطقياً.عوامل تجعل من إعمال اساً :  داس

انخفاض نف اال التعامل التجارة، وخاصة إ ا تم تنفيذ مو ع الويب بشكل مدروق ليتل ى   -

طلبياال الزبائن تل ائياً، ألن هذا يخفا من تكاليف إأراباال الطلبياال، ونف اال خدمة  

 الزبائن بعد انتهاب عملية الشراب. 

 ي ة التي تناسبهم. تنوع األسواق على االنترنيت يتيح للزبائن  رصاً  أيرة للتسوق بالطر -

 إمكانية وضع  ائمة بالمشترياال على عدة ايام.  -

 إمكانية إعدا  المنتل حسب الطلب وطب اً ألسعار هذب المنتجاال. -

 إمكانية م ارنة األسعار التي ت دمها عدة تر اال. -

 المشترياال الضخمة بسهولة.   تالوأاالإمكانية البحث  ي  -

ً على الويب، الضخمة: بإمكان اة  الكتالوأاال - تر ة عرض  ا ة منتجاتها الكترونيا

ضخم أداً. مأال على هذا    تالوج الطباعة الور ية لمةيين الموا  والمنتجاال  د يسفر عن 

التي ت وم ببيع ما يناهز على ثةثة مةيين  تاب. لذا  كلفة طباعة   Amazon.comتر ة 

 ون خيالية.ضخم  هذا ور ياً وتوزيعه على المستهلكين ستك  تالوج

الو رة العالمية: بإمكان اة تخو متصل باالنترنيت  ي اة مكان من العالم ان يطلع على   -

ً واحداً، عدا  لفة التسويق   ً بدون ان يكلف الشر ة المعلنة  رتا الخدماال المتو رة عالميا
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نظر  . لذا  إن تواأد اة تر ة على االنترنيت يعتبر امراً  ي  اية األهمية بالاالعتيا ية

 إلمكانية الوصول إلى الزبائن عالمياً.

اسلوب أديد  ي العمل: تو ر التجارة اإللكترونية إمكانياال إنشاب اساليب أديدة  ي العمل.   -

 مأةً،  د تتكلف تر ة بريد مباتر نف اال باهظة  رواتب الموظفين، و لف طباعة 

ة اإللكترونية تخفا هذب  ، ونف اال توزيعها على الزبائن،  ي حين ان التجارالكتالوأاال

 النف اال إلى مبالغ تكا  التذ ر. 

 . إلنشاء تجارة الكترونية إتباعهاطرق يمكن  اً :بعسا

 و يما يلي بعا هذب الطرق:  

 :  على مخدم  االعتما حلول  ورية/

يو ر هذا األسلوب الكأير من الو ت الذة تحتاأه مشاريع إنشاب موا ع تجارة الكترونية، 

وضع  ا ة المهماال والوظائف التي تحتاأها هذب المشاريع ضمن حل عملي  و لك من خةل 

من مصدر واحد. إن تكاليف الحلول "الفورية" تكون منخفضة أداً، وتتطلب موار   نية ا ل  

والتشغيل. إن مبدا الحلول "الفورية" يعتمد على عزل المستخدم عن التفاصيل   التنفيذ ي 

جة بلغة "أا ا" و يرها، حيث يتح ق  لك من خةل تر يب  الفنية والت نية المع دة  البرم

المكوناال البرمجية ووصلها ببعضها، ليتم بذلك إنشاب إطار للعمل. وباستعمال البرمجياال  

واأل واال  اال الواأهاال الرسومية والمرئية، يكفي للشخو الذة ي وم بتطوير العمل من  

 ي المكان المةئم، ليكون بذلك وحدة   ن ل المكوناال البرمجية مباترة على الشاتة ووضعها

عملية أاهزة. ويو ر برنامل مخدم التجارة اإللكترونية الذة تنتجه تر ة مايكروسو ت  

Commerce Server 2000  حلوالً تاملة ومزايا متعد ة تسمح لمطورة البرمجياال ببناب

 ع  ابلة للتوسع،  موا ع التجارة اإللكترونية بسهولة و ي و ت  صير، بحيث تكون هذب الموا

ً نحو الزبون، وخاصة إ ا ح ق المو ع نمو ج ) لزبون"  -( اة "تر ةB2Cوموأهة  ليا

Business-to-Consumer( او نمو ج ?B2Bاة اعمال "تر ة )- "لشر ةBusiness-

to-Business . 
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  يما يلي بعا مزايا برمجياال هذا المخدم:  

للمطورين بإنشاب موا ع تجارة   Commerce Server 2000ا واال التطوير: يسمح مخدم 

الكترونية بسرعة و عالية، وهنام ا واال تسمح للمطور بالبدب بإنشاب تطبي اال مو ع التجارة  

اإللكترونية  ور الدخول إلى تاتة المخدم الرئيسية، وتظهر عدة وظائف، مأل الخدماال  

معطياال   ، وخدمة الزبائن، وتحليلالكتالوأاالالشخصية، والمشترياال، والبحث  ي 

الشر ة، التوثيق األمني للمستخدم، وصةحياال  خول مجموعة مستخدمين، وطلبياال  

إلى  لك، هنام إمكانياال خاصة إلنشاب المزا اال العلنية  الشراب، وإأراباال الشراب. إضا ة

على االنترنيت، وتسهيةال لتطوير النو البرمجي بسرعة من خةل استخدام الرموز  

 م مستنداال المساعدة المتو رة  وماً.والصور، واخيراً، هنا

األ واال اإل ارية: تساعد المهام اإل ارية المر زية بال يام بإعدا اال المو ع، ووضع المو ع  

على االنترنيت، وإ ارة عملياال هذا المو ع وصيانته، وتعمل على تخفيا تكاليف ملكية 

 المو ع، ور ع نسبة التطبي اال المتو رة عليه. 

الشرا ة الموأو ة بين مايكروسو ت والعديد من الشر اال المختصة  المشار ون: إن 

بالبرمجياال تضمن تو ر ا ضل الحلول من حيث األ اب والجو ة، وتتضمن هذب الحلول  

البرمجياال الخاصة بإأراباال بطا اال االعتما ، وإأراباال الضريبة، وإأراباال تحن  

 الطلبياال، وإ ارة محتوى المو ع. 

اعد هذا النظام على إ ارة المعلوماال الخاصة بالزبائن والمجموعاال، ت ارير الزبائن: يس

حتى وإن تجاوز عد هم المةيين، ويضمن امن المو ع ويسهل عملياال توثيق  خول  

ً لمعطياال   المستخدمين. إضا ة، يمكن توأيه منتجاال معينة بأسعار محد ة للزبائن طب ا

 ه الب الزبائن.

 يام بعملية التسويق لأل را  بشكل تخصي، ووضع المحتوى  األهداف التسوي ية: تمكن من ال

المةئم لكل زبون، من إعةناال، وخصوماال مبيع، ومبيعاال المو ع، ومبيعاال الشر اال  
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، و ير  لك. ويكون هذا بهدف توأيه  الكتالوأاالاألخرى من خةل المو ع، ومعطياال 

 الزبون  ي معطياته.  محتوى محد  لزبون محد ، من خةل األ ضلياال التي صرح عنها

 . E-Commerceتطبيقات التجارة اإللكترونية :  ثامناً 

 Push-Pullتقنيتنا السحب والدفع 

تعد ت نية "الد ع" من ا أر الت نياال الرائجة على االنترنيت اليوم. وبخةف ت نية "السحب"  

ب عن الموأو ة على الويب حيث ي وم المستخدمون بطلب المعطياال من برنامل او حاس

طريق متصفح الويب،  إن ت نية "الد ع" تمكن من برمجة الخدماال ليتم توأيهها إلى  

الزبائن، بدون الحاأة ألن ي وموا ببدب اة نشاط معلوماتي،  المعلوماال تصل إليهم، عوضاً  

خراج المعلوماال من االنترنيت، او من تبكاال  عن  يامهم بالبحث عنها. بكةم آخر، يتم است

ً إلى  معلوماال خاصة، او من موا ع التجارة اإللكترونية، ويتم بعد  لك إرسالها تل ائيا

 المستخدم لتصل إليه بشكل تخصي. 

تتيح ت نية "الد ع" للشر اال ان تكون أزًب من الحياة اليومية لزبائنها، و لك من خةل 

ماتها مباترة إلى ه الب الزبائن، وبشكل يومي. وباإلمكان  رض، او "  ع" اسمها وخد

توأيه الرسائل الشخصية، والمعلوماال المخصصة التي  ام الزبون بطلبها، وإيصالها 

مباترة إلى تاتة سطح المكتب، او تاتة التو ف، او أهاز الهاتف الخليوة، او بريد  

على تضخيم وأو  الشر ة على  الزبون اإللكتروني، وما إلى  لك. تعمل ت نية "الد ع" 

االنترنيت وتوسيع ر عة انتشارها، وتو ر بنفس الو ت خدماال حديأة و يمة، حيث يتم إعا ة 

توأيه الزبون إلى مو ع الشر ة على الويب لمزيد من المعلوماال. إن هذب الت نية تلغي 

ام بزيارة زبائنها الحاأة إلى انتظار زيارة الزبائن لمو ع الشر ة، بل تسهل على الشر ة ال ي

 وعرض خدماتها عليهم  ي منازلهم او مكاتبهم.

الستخدام هذب الت نية، تطلب الشر اال من زبائنها ال يام بتنزيل أزب من برمجياال الزبون  

وتأبيته على حواسبهم. ي وم البرنامل باالتصال بالويب، وي دم الواأهة التي يتم من خةلها  

 ماال المطلوبة. عرض المحتوياال الموا  ة للمعلو
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 ما ان هنام اسلوب آخر إلنشاب مخدم "لد ع" المعلوماال، و لك ببرمجة "محطة البث"  

حسب الحاأة. وهنام برمجياال خاصة لتطوير هذا النوع من "الد ع"،  برنامل تر ة  

Marimba  واسمهCastanet حيث ي وم هذا البرنامل "بد ع" برمجياال ?Java 

Applets  ورسومياالShockwave   متحر ة، ومواضيع تر يهية، ووسائط متعد ة إلى

  Marimba Server Managementزبائن محد ين. و د تم تصميم برمجياال مخدم 

 Internetالذة تنتجه مايكروسو ت ) IISليكون متكامةً مع برنامل مخدم الويب 

Information Server وتسمح هذب الميزة لبرمجياال ?)Marimba   بتوزيع التطبي اال

ً على األ   Commerce Server 2000 تطبي اال مخدم مايكروسو ت  IIS أر استخداما

 . Allaireتر ة   إنتاجمن  ColdFusionوبرنامل 

 Intelligent Agentبرمجيات الوكيل الذكي 

ل د  يرال التجارة اإللكترونية طرق واساليب إ ارة األعمال  ي عصر ت نياال المعلوماال.  

اساليب أديدة  ي العمل لكي تصبح  إتباعد ان تكون متميزة ويتوأب على الشر اال التي تري

 ي الطليعة، بالنسبة للمنا سة، واألأهزة المتطورة، والبنى التحتية الحديأة. و د  امت إحدى  

الشر اال بتطوير منهجية تجارة إلكترونية لتحديد هذب االحتياأاال.   د تم تمأيل مختلف  

باالنترنيت لت وم بتنفيذ مهام أمع المعلوماال بالنيابة المستخدمين ببرمجياال و يلة تم وصلها 

عن ه الب المستخدمين/الشر اال،  تحديد مختلف مصا ر المعلوماال والدخول إليها، و رز  

 المعلوماال الغير مر وب بها، والمساعدة على اتخا  ال رار. 

ً للمساعدة  ي البحث عن معلوماال تتعلق ب المنتجاال تستخدم برمجياال الو يل الذ ي حاليا

واألسعار، وللتأ د من صحة بطا ة اعتما  الزبون ومعلوماال الد ع والحساباال. إال ان  

برمجياال الو يل الذ ي ستتطور  ي المست بل، وباالعتما  على معلوماال معينة، ستكون 

 ا رة على مطاب ة الشارة بالبائع، وإيجا  السعر المناسب، وال يام بالمزايدة نيابة عن 

وإعةمه بوصول  تب او ا اٍن أديدة، بالمواصفاال التي حد ها وبالسعر  المستخدم، 

 المطلوب. 



 12 

 هل هنام ثةأة   ية؟

ل د تم تصميم نظام يعفي ربة المنزل من  تح ثةأة المطبخ وتحرير  ائمة بالغذائياال التي  

تحتاأه من الخضار   يتوأب طلبها، ومن الحاأة إلى مغا رة المنزل والذهاب لشراب ما

 طعمة!واأل

بالطبع يتوأب على المستخدم وضع األ ذية  ي امكنة محد ة  اخل الأةأة  ي يعمل النظام 

بشكل سليم،  وضع زأاأاال الحليب  وماً  ي نفس المكان، ووضع بيا الدأاج  ي مكان 

... وت وم األأهزة الحساسة بتحديد األ ذية التي تحتاج إلى طلب، ومن ثم ي وم  الخآخر، 

لأةأة بإ امة اتصال مع االنترنت ومن ثم إرسال طلب الكتروني إلى أهاز خاص  ي ا

الب الية، وي وم مدير الب الية بتحضير طلب الزبون، ومن ثم تغليفه وتوصيله إلى منزل  

الزبون، و ل الفضل يعو  للأةأة!  ان هذا تصور البعا ألحد اساليب برمجياال الو يل  

ان البرمجياال  د تستطيع  ي المست بل ال يام بعملياال   الذ ي لألأهزة التي تفت د للذ اب. إال

ً  ي  واعد المعطياال التابعة لعدة مخازن  ي منط ة معينة، ومن ثم  مع دة،  البحث تل ائيا

طلب األ ذية الةزمة من ا رب مخزن، وبأرخو ثمن ممكن. والس ال هنا: لما ا نتو ف  

بحيث ي وم بالبحث عن ارخو   لذة يمنع من برمجة الو يل عند الحليب والبيا؟ ما

تعريفة هاتفية اثناب  يامنا بإأراب مخابرة  ولية، ووصل المكالمة التي  منا بإأرائها عن  

على  لفة الد ي ة، او طب اً   باالعتما ثمناً، إما  تعر هطريق م سسة االتصاالال التي ت دم ا ل 

 لتعليماال اخرى  منا بتوصيفها مسب اً! 

سياق التجارة اإللكترونية،  من السهولة بمكان ان تحدث برمجياال اما إ ا  نا نتحدث  ي 

الو يل الذ ي ثورة، تغير بها اسلوب التجارة على االنترنت.  في المست بل، سيسمح تطور  

 الت نياال لبرمجياال

الو يل الذ ي بال يام بمختلف اإلأراباال بدون تدخل بشرة مباتر )عدا مرحلة السماح  

حيث سيكون الو يل الذ ي  ا راً على ال يام بالمزاو اال، وإيجا  ا ل   بالمباترة باالتصال(،
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تعر اال الطيران  لفة، والحصول على ارخو اسعار السياراال، وال يام بالحجوزاال،  

 يمكن ألحد التكهن بما  د يجلبه المست بل لنا! و ير  لك. ال

 التخزين االحتياطي 

يعيرها المدراب انتباهاً، مع  المهمة التي ال تعد عملية التخزين االحتياطي احد ا أر األمور

 انها تعد من اهم الطرق لحفظ المعطياال وسةمتها.

إن عالم التجارة مفعم ب صو مرعبة حول األخطاب التي نجمت بسبب عدم وأو  نسخ  

احتياطية للمعطياال.   د اضطرال إحدى الشر اال الستدعاب  ا ة زبائنها لمعر ة ما إ ا  

هي  يمة هذب المبالغ، و لك بعد ان   دال  ا ة سجةتها  ي حريق   االً وماا ترضوا منها امو

 اندلع  ي مكاتبها! ليس من المستغرب ان نعلم ان هذب الشر ة  د ا لست. 

التخزين االحتياطي باختصار هو عملية نسخ للمعطياال، بحيث يمكن استعا ة هذب المعطياال  

 بالكامل، وبو ت زمني  صير بعد حدوث  ارثة. 

ن المهم عند ال يام بالتخزين االحتياطي للمعطياال ان نخزن المعطياال التي يتم إنشاؤها او  م

 تعديلها يومياً. ويتضمن هذا: 

 حساباال الشر ة و يو ها المالية بأنواعها،حساباال الزبائن،  اعدة معطياال الزبائن،

مستخدمين، سجةال الموظفين،  والب المستنداال، نظام المستو عاال، العروض، معطياال ال

 سجل النظام الحاسوبي. 

 ما انه ال  اعي لل يام بتخزين  ا ة محتوياال ال رص الصلب ألن هذا سيستهلك مساحاال  

تخزين  بيرة على الشرائط الممغنطة، وبالتالي سيكلف ا أر مما يجب.  في حال  شل  

ة، ويكفي  ال رص الصلب عن العمل، يمكن إعا ة تأبيت النظام والتطبي اال من النسخ األصلي

 ال يام بالتخزين االحتياطي للمعلوماال المذ ورة  ي ال ائمة. 
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 االستمرارية 

 تحد  الشر اال عد  المراال التي يتوأب بها إأراب تخزين احتياطي للمعطياال حسب ما

ت تضيه حاأتها. و ي ا لب األحيان، يتوأب ال يام بالتخزين االحتياطي يومياً، وتعت د 

ا  انه من األنسب ال يام بحفظ نسخ احتياطية  ل يومين، او مرة الشر اال الصغيرة واأل ر

  ي األسبوع. 

 إدارة الملفات 

إن ال يام بعملياال التخزين االحتياطي وإ ارتها يمكن ان يتم بصورة ا ضل إ ا  انت  

المعطياال التي نريد تخزين نسخ احتياطية عنها محفوظة على أهاز مر زة،  المخدم. اما 

اال موزعة  ي حواسب الشر ة،  من الصعب أداً على المدراب تتبع تلك  إ ا  انت المعطي

يمكنهم إأبار المستخدمين على عدم  المعطياال. إن ال يام بهذا ممكن، إال ان مدراب الشبكة ال

ال يام بإضا ة معطياال أديدة، او إعةم المس ولين  لما  اموا بذلك. لذا،  إن تحديد مساحاال 

التخزين االحتياطي. وت ع على عاتق المستخدمين مس ولية   تخزين خاصة يسهل عملياال

 التعليماال. بإتباعضياع المعطياال إ ا ما تهاونوا 

 التجهيزات والعتاديات 

ليس هنام من  واعد ثابتة  يما يتعلق باستخدام تجهيزاال التخزين االحتياطي او نوع وسيط  

باإلمكان حفظ هذب الملفاال على  التخزين.  إ ا  انت الشر ة صغيرة، وحجم ملفاتها صغير،  

"وموظفي   Small Office Home Userاو  SOHOا راص لينة. وبإمكان مستخدمي 

المكاتب الصغيرة واأل را " استخدام السوا اال الضوئية لحفظ نسخ احتياطية عن الملفاال  

?  سوا اال  Zip Drives? او استخدام سوا اال النسخ المضغوط CDعلى ا راص 

Iomega  ة.الخارأي 
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 اإلجراءات 

ليست مع دة. إال انه يتوأب على مدير النظم والشبكاال ان   االحتياطيإن إأراباال التخزين 

 ي  تراال زمنية يكون نشاط الشبكة  يها خفيفاً، ليةً بعد  االحتياطيي وم بعملية التخزين 

نخفاض حا   ي  او اال الدوام. هنام سببان لل يام بهذب العملية  ي او اال  هذب: اوالً، سينتل ا

ا اب الشبكة، خاصة إ ا  ان المخدم ي وم بعملية تخزين احتياطي تاملة. ثانياً، عدم تخزين 

 ا ة معطياال الشبكة اثناب عملية النسخ االحتياطي إ ا  انت الملفاال مفتوحة من  بل  

 المستخدمين.

 صالحيات الدخول 

الشبكة، بما  ي  لك   من الممكن إعطاب المستخدمين صةحياال  خول إلى  ا ة اأزاب 

المخدم، إال ان هذا يعد مجاز ة امنية ضخمة. إن الأ ة بالموظفين ممكنة عموماً، إال انه ليس  

هنام ثمة ضماناال تجاب  ا ة الموظفين. لذا  من الضرورة وضع إأراباال معينة تجاب 

إلمكان األ لية التي يمكن ان تتسبب  ي اضرار  اال اهمية،  حذف الملفاال او سر تها. وبا

منع  ا ة المستخدمين من الدخول إلى اما ن حساسة على الشبكة، بما  ي  لك السوا اال،  

واأل راص الصلبة، والمجلداال، والملفاال.  ذلك  إن منع المستخدمين من الوصول إلى  

 بعا األأهزة،  الطابعاال يعد امراً مهماً، ألنه يمكن استخدامها لطباعة معلوماال حساسة. 

 انظمة التشغيل عدة اساليب  ي وضع وإلغاب الصةحياال. تو ر  البية 

 إدارة الملفات 

ً  ي حفظ األمن وسةمة المعطياال على الشبكاال. وهنام عدة   تعد إ ارة الملفاال أزب مهما

 امور يجب النظر إليها بعين االعتبار.

 مجلد المستخدم 

ه الخاصة، وهذب  بغا النظر عن حماية الشبكة  كل، يحتاج  ل مستخدم لضمان امن ملفات

ت ل عن اة ناحية من الشر ة. عندما يتم   ناحية يتوأب عدم إ فالها، ألن للموظفين اهمية ال
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إعطاب الموظفين صةحية الدخول إلى الشبكة، من المهم تحديد حيز خاص لهم على المخدم،  

ليستطيعوا تخزين ملفاتهم الشخصية. ويدعى هذا الحيز بمجلد المستخدم، ومن الضرورة  

تطبيق الصةحياال على هذا المجلد لحماية ملفاال المستخدم من مستخدمي النظام او الشبكة،  

ألن هذا يو ر الخصوصية، ويمنع المستخدمين الغير مخولين من الدخول إلى ملفاال  

 المستخدم الخاصة، او تعديلها، او حذ ها. 

 التحكم بالتطبيقات 

اال مختلفة لنفس الغرض،  استخدام  تظهر مشا ل التوا  ية عندما يتم استخدام تطبي 

على نفس الشبكة. ومع ان عملية تحويل نسق   Lotus Word Proو MS Wordبرنامجي 

ملفاال هذين البرنامجين ممكن، إال ان هذا سي  ة إلى عر لة العمل على الشبكة. لذا،  من  

مأةً، الضرورة التحكم بالتطبي اال الموأو ة  ي الشر ة ونسخ إصدار هذب التطبي اال.  

? لذا  إن  Word 2000 تح ملفاال تم إنشاؤها  ي برنامل  Word 97ليس بإمكان برنامل 

 عملية التحويل بين النس ين  د تحدث  وضى، وتخل بأمن الملفاال والمعطياال. 

 . 2متطلبات التجارة االلكترونيةتاسعاً : 

 ال انونية :  األساسيةاالتجاهاال  -1

    و  التجارة اإللكترونية . code  االلتزام بالتوحيد ال ياسي من خةل •

 اساليب الحماية الو ائية ضد المخاطر .  •

 الخصوصية  ي التعامةال .  •

 تو ير السرية التامة .  •

 االتجاهاال الت نية : -2

  ي منظومة و تبكاال االتصاالال .  األساسية البنية •

 تكنولوأيا المعلوماال الر مية .  •

 المعايير الفنية ال ياسية  ي التعامل .  •

 
 4-3,ص  2007عبد الرحمن تو يق , التسويق اإللكتروني , ال اهرة ,مر ز الخبراال المهنية إل ارة )بميك( , 2
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 اهاال التسوي ية : تج اال -3

 أديدة .  اسواق تح  •

 ت ديم خدماال مستحدثة للعمةب .  •

 اساليب تنشيط السلع و الخدماال .  •

 تجاهاال األساسية المالية : اال -4

 معالجة  ضايا الضرائب و الجمارم .  •

 المد وعاال اإللكترونية و تأمين التعامل  يها . معالجة •

   الر مية . نظم و اساليب الد ع و االستح اق  •

 األمنية : جاهاال تاال -5

 اإلمضاب او التو يع اإللكتروني .  –معالجة الحجية ال انونية للتو يع الما ة   •

معالجة سرية المعامةال و تأمين معلوماتها بين األطراف المتعاملة  •

 الست رارها  ي السوق . 

نظم الحماية و السرية و التأمين لكا ة المعامةال مع الغير / تر اال / بنوم  •

 .... الخ .  

 . التجارة االلكترونية انتشاراً : بعض نسب عاشر 

   راسة حديأة اتارال إلى ,  التجارة االلكترونية  ي تزايد مستمر مع انتشار االنترنت

  1999م  ي عا  والربليون  109ان حجم التداول االلكتروني بين الشر اال  ان 

   راساال اخرى  , 2004 والر  ي عام  نتريليو 2.7ويتو ع ان ينموا إلى حجم 

  األول العالم ول  ا تصا % من 15اتارال إلى ان حجم التجارة االلكترونية يبلغ 

   اال تصا % من 30اللكترونية ، راساال حديأة متفائلة تتو ع ان تشكل التجارة ا

االلكترونية بين الشر اال   ساال ت  د ان التجارةا الدر اة. 2010العالمي بحلول 

   .االنترنت% من نشاطاتها عبر 90تشكل 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø§Ù�Ù�
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 المراجع 

عبد الرحمن توفيق , التسويق اإللكترونـي , القـاهرة ,مركـز الخبـرات المهنيـة  .1

 م .2007لإلدارة )بميك( ,
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