
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 لالنتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل 
املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،املشار إليها

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين
ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
 ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في 
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 ن املنشور املشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرال ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات األجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 متاجر الكتب العربية على االنرتنت

 نشأتها، حمتوياتها، خدماتها، امن معلوماتها

 عبد القادر امحد علي  باحثم.  مسية يونس سعيد اخلفاف أ.م.

3/4/2013 تأريخ القبول: 28/2/2013 تأريخ التقديم:  
 :. مقدمة1
 معةا  دديةدة ةاآلونةة اخييةر  في " المناسبة المعلومات مصادر توفير " مفهوم اكتسب  

الهائلةة  أحةدثتها التوةورات التةي الكثيةرة التغيةرات ظة  فةي للمكتبيةي  مألوفةة تكة  لةم وأبعادا  
 المكتبةات والمعلومةات بمدةا  أحاوةت والتةي ، والشةبكات المعلومةات تقنيةات مدةا  فةي

 مة  أمةم ولعة  , ومتغيراتة  ثوابتة  د  على وانعكست ، والميدانية اخكاديمية بكافة أبعاده

 فةي تةوفير التقنيةات تلة  أتاحتهةا اإلمكانةات التةي اسةتثمار محاولةة مةو مةاا فةي التغييةرات

 اإلنترنت أتاحتها التي اإلمكانات وتعد المتسعة ، اخبعاد تل  ظ  في المعلومات مصادر

 مناوقهةا فةي المعلومةات مة  مصةادر ينشةر بمةا ، اآلنيةة بة  ، السةريعة فةي اإلحاوةة

 تودة  ، مةو إثةارة لننتبةاه وأكثرمةا اإلمكانةات تلة  أمةم مة  يةدةالقريبةة والبع الدغرافيةة

تاحة  اإلنترنت لهم على مواقع إلنشاء الناشري   إعنم بهدف ماه المواقع إلى الوصو  وا 

  المكتبيي  باخحرى أو المكتبات مدتمع يوزع. فإ  أو حتى ينشر بما المستفيدي  مدتمع

 تةربوهم مواقةع علةى أنهةا المتةادر مةاه إلةى ينظةروا أ  وايتصاصةيي المعلومةات يدةب

 تنشةر التةي المعلومةات اإلحاوةة بمصةادر إمكانيةة لهةم تكفة  ثةم وم  ، النشر سوق بواقع

 المصادر تل  م  يناسبهم أو ايتيار ما انتقاء على الميتلفة وتساعدمم النشر منافا عبر

فضةن عة   ,رلممارسةة عمليةة اتيتيةا مردعيةا   إوةارا يتيةاما التةي سياسةت  حسةب كة 
إمكانيةةة إنهةةاء إدةةراءات التزويةةد والحصةةو  علةةى مةةاه المصةةادر أو الوصةةو  إليهةةا فةةي 

 أسرع وقت ممك .
                                                 

 لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /قسم المكتبات 
 لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /قسم المكتبات 
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 .مشكلة الدراسة2
يودد العديد م  متادر الكتب العربية على اتنترنت , لك  منال  عدم وضوح م      

مها فضن ع  قب  العاملي  في المكتبات والمستفيدي  بتل  المتادر واليدمات التي تقد
ورق الدفع وام  المعلومات، لال  سعت الدراسة لتفصي  وبيا  ك  متدر م  ين  
توضيح نشأت  ومحتويات  وورق الدفع وام  المعلومات التي يتبعها لتكوي  صورة 
واضحة للعاملي  في المكتبات والمستفيدي  م  ماه المتادر،ويمك  إيداز التساؤتت 

 -ة عليها باتتي:التي تسعى الدراسة لإلداب
 متى نشأت متادر الكتب العربية على اتنترنت؟ .1

 ما مي انواع المصادر التي تقدمها متادر الكتب العربية على اتنترنت؟ .2
 ما ورق الدفع التي توفرما متادر الكتب العربية للمكتبات ؟  .3

مةةامي الضةةمانات اخمنيةةة التةةي تقةةدمها متةةادر الكتةةب العربيةةة للمحافظةةة علةةى  .4
 لمعلومات الشيصية والتعامنت التدارية ؟سرية ا

 .أهمية الدراسة3
تردةةةةع أمميةةةةة الدراسةةةةة إلةةةةى أ  منالةةةة  تودةةةة  واضةةةةح مةةةة  قبةةةة  الناشةةةةري  العةةةةرب      

لننضواء تحةت متةادر الكترونيةة علةى اتنترنةت , فضةن عة  ودةود حادةة ملحةة تةدفع 
ى مصةةةةادر المكتبةةةةات لنعتمةةةةاد عليهةةةةا فةةةةي إدةةةةراءات بنةةةةاء مدموعاتهةةةةا والحصةةةةو  علةةةة

المعلومةةات المولوبةةة , لةةال  فةةا  الدراسةةة ركةةزت علةةى توضةةيح كةة  متدةةر مةة  المتةةادر 
عينةةةة الدراسةةةة مةةة  حيةةةو المحتويةةةات واليةةةدمات ووةةةرق الةةةدفع فضةةةن عةةة  مةةةدى تةةةوفير 
الوسةةائ  اخمنيةةة فةةي تلةة  المواقةةع ووةةرق التعامةة  معهةةا. وتكتسةةب الدراسةةة امميتهةةا مةة  

ي تةةوفير مصةةادر المعلومةةات للمكتبةةات فضةةن عةة  الةةدور الةةاو تقةةوم بةة  مةةاه المتةةادر فةة
تمكةةي  المكتبةةات مةة  اسةةتيدام تكنولوديةةا المعلومةةات وتوويعهةةا لبنةةاء المدموعةةة والقيةةام 

 بعملية اتيتيار والتزويد بأفض  الورق واسرعها.
 .أهداف الدراسة 4

 التعرف على نشأت متادر الكتب العربية على اتنترنت. .1
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 ك  متدر. امصادر المعلومات التي يحويهالتعرف على أنواع وأشكا   .2

 التعرف على اليدمات التي يقدمها ك  متدر . .3

دراءاتها التي تستيدمها متادر الكتب العربية على  .4 التعرف على ورق الدفع وا 
 اتنترنت.

التعةةةرف علةةةى امةةة  مةةةاه المتةةةادر والضةةةمانات التةةةي يقةةةدمها كةةة   متدةةةر  فةةةي  .5
ات الشيصية للمستفيد سواء اكا  فردا المعلوم التعامنت التدارية لحفظ سرية

 ام مكتبة.

 حدود الدراسة.5
تتناو  الدراسة  متادر الكتب العربية  على اتنترنت والتي تعم   :الحدود الموضوعية

 بالدردة اتولى على توفير النتاج الفكرو العربي. 
ا نشةةةوئها تتنةةاو  الدراسةةةة  متةةادر الكتةةب العربيةةة  علةةةى اتنترنةةت منةة: الحةةدود الزمانيةةة

 . 2012لغاية عام 
 .منهج الدراسة 6

اتبةةع الباحثةةا  المةةنهح المسةةحي خدبيةةات الموضةةوع فةةي الدانةةب النظةةرو , والمةةنهح     
الوصفي التحليلي المعتمد على المعلومات المةايواه مة  المتةادر عينةة الدراسةة مباشةرة 

 في الدانب العملي.
 .عينة الدراسة7

فقةد تحةدد مدتمةةع الدراسةة  متةادر الكتةةب  اسةةة وتسةاؤتتهبنةاءا علةى أمةداف الدرا       
العربيةةة المتةةوفرة علةةى اتنترنةةت  ومةةاه العينةةة تةةم ايتيارمةةا بصةةورة عمديةةة , نظةةرا  لكونهةةا 

   متادر ومي كاتتي :5ابرز وامم المتادر المودودة حاليا  ، العينة مكونة م   
                            نيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررل و ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات .كررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم    متجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر .1

www.neelwafurat.com 
                                    متجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  رات.كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم            .2

www.furat.com 
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                               متجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  الكتبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري   .3
www.alkutubiyeen.net 

                             الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب العربررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر       متجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر .4
www.Arab_book.com 

                    متجرررررررررررررررررررررررررررررررر الكتررررررررررررررررررررررررررررررراب العربررررررررررررررررررررررررررررررر  ا لكترونررررررررررررررررررررررررررررررر  .5
www.Arabicebook.com 

 
 الدراسات السابقة.8

ري  العررب علر  الجندي, محمود عبد الكريم وهاشم  رحات سريد. مواقرا الناشر 8-1
 . 1 ا نترنت: دراسة تقيميه

 علةى المتاحةة الكتةب ومتةادر الناشةري  مة  كة  مواقةع مةدفت الدراسةة إلةى تقيةيم     

 أ  ويمكة  المواقةع تلة  تقةدمها التةي واليةدمات اإلمكانةات على التعرف اإلنترنت، بهدف

 فةي الدراسةة تاعتمةد وقةد . مدموعاتهةا وتنميةة بنةاء عمليةة فةي منهةا المكتبةات تسةتفيد

النتائح منهةا  م  ويردت بمدموعة ، سابقة دراسة في مقترحة مرادعة قائمة على تقييمها
أممية مواقع الناشري  في تزويد المكتبات , ودعوة الناشري  العرب إلى إنشاء صفحات 
ياصةةة بهةةم تعتمةةد علةةى معةةايير لتوضةةيح اليةةدمات واإلمكانةةات التةةي تقةةدمها للمسةةتفيد 

 . والمكتبة
السررهل  ,  هرراد برر  سررعد برر   هرراد . مواقررا الناشررري  العرررب التجرراريي  علرر   8-2

ا نترنت واقعها ودورها    عملية التزويد    بعض مكتبرات مدينرة الريراض ارسرالة 
  2 ماجستير ( 

                                                 
واقا الناشري  العرب عل  ا نترنت: دراسة الجندي , محمود عبد الكريم .هاشم  رحات سيد . م 1

 .24/10/2012. بتاريخ  www.faculty.ksu.edu.saتقيميه, متو ر عل  
السهل  .  هد ب  سعد ب   هاد . مواقا الناشري  العرب التجاريي  عل  ا نترنت واقعها ودورها     2

. متو رة عل  الموقا 2006   بعض مكتبات مدينة الرياض ارسالة ماجستير ( عملية التزويد 
www.knfl.com  24/10/2012تاريخ ا سترجاع. 
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تتناو  الدراسة الناشري  العرب التداريي  على اتنترنت , واقعها ودورما في عمليةة     
مدينةةة الريةةاو , وتكمةة  أمميةةة الدراسةةة فةةي التعةةرف علةةى فاعليةةة التزويةةد فةةي مكتبةةات 

مواقةةةةع الناشةةةةري  العةةةةرب التدةةةةاريي  علةةةةى اتنترنةةةةت مقارنةةةةة بمواقةةةةع الناشةةةةري  اخدانةةةةب 
علةةةى المكتبةةةات السةةةعودية . اسةةةتيدم المةةةنهح  والتدةةةاريي  علةةةى اتنترنةةةت، ركةةةز الباحةةة

الدراسةة بنتةائح عةدة أممهةا الوصفي التحليلي الاو اعتمد على دراسة الظامرة, ويردةت 
والتةةي  العةةرب وبةةي  مواقةةع الناشةةري  اتدانةةب  الفروقةةات بةةي  مواقةةع الناشةةري  التدةةاريي

تميةةزت بهةةا مواقةةع الناشةةري  اخدانةةب، وكانةةت امةةم الفروقةةات مةةو التحةةديو والسةةرعة فةةي 
 الشمو  م  حيو أنواع مصادر المعلومات.و إرسا  المواد المولوبة

 لحالية :.اختالف الدراسة ا9
تميةةزت الدراسةةة الحاليةةة عةة  الدراسةةات السةةابقة كونهةةا تركةةز علةةى متةةادر الكتةةب        

اتنترنةةت مةة  حيةةو  نشةةأتها ومحتوياتهةةا ويةةدماتها فضةةن علةةى  ىالعربيةةة المتةةوفرة علةة
 التركيز ع  الشركات اتمنية لحماية المعلومات السرية وورق الدفع فيها.

 .التجارة ا لكترونية 10
نترنةةت سةةوق الكترونةةي يمتلةة  القةةدرة واإلمكانيةةة التةةي تدعلةة  أكثةةر كفةةاءة وفاعليةةة ات   

وتحقيقةةا للتةةرويح وزيةةادة فةةي اخربةةاح, ولةةيب مةة  المسةةتغرب أ  تتسةةم الثةةورة الرقميةةة فةةي 
وتدة التدةةةارة اتلكترونيةةةة التةةةي مةةةي روح التسةةةويق اتلكترونةةةي لعمليةةةات البيةةةع والشةةةراء 

  .1والتباد  
اتلكترونية أت  واحةدة مة  التعبيةرات الدديةدة التةي ديلةت حياتنةا بقةوة  ةدار تعتبر الت   

وأصةةةبحت تتةةةداو  فةةةي اتسةةةتيدام العةةةادو لتعبةةةر عةةة  العديةةةد مةةة  اخنشةةةوة اإلنسةةةانية 
, ونظةرا للتوةور السةريع الةاو وةرأ   2المرتبوة بثورة تكنولوديا المعلومات واتتصاتت 

تعريرف منممرة العديةد مة  التعريفةات مة  اممهةا: على مفهوم التدارة اتلكترونية ظهةر 
                                                 

  .63.ص 2010عما  : دار اليازوري -العال  , بشير . التسوي  ا لكترون  . 1
مر حمرودي الحديدي.اسرتخدام التجرارة ا لكترونيرة  ر  المعاضيدي , من  سالم حسي  مرع .هشام ع 2

.  1ودورها    تخفيض التكلفة .مجلة كليرة بدرداد للعلروم ا قتصرادية .ع (JIT)مساندة تطبي   لسفة  
 . 24/10/2012.بتاريخ  www.isaj.net.متو ر عل   2009
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بأنها إنتاج وتوزيع وبيع السةلع  :World Trade Organizationالتجارة العالمية 
   .1واليدمات أو تسليمها عبر الوسائ  اتلكترونية 

ويمك  للباحثي  تعريف التدارة اتلكترونية بانها: عملية بيع وشراء ونق  أو تباد  
ع واليدمات والمعلومات   وغيرما م  أنواع التعامنت التدارية والتي المنتدات  السل

تتم الكترونيا باستيدام تكنولوديا المعلومات واتتصاتت سواء بي  المنظمات مع 
 بعضها او بي  المنظمات وبي  زبائنها أو بي  المنظمات والدهات الحكومية .

 : .أنممة الد ا ا لكترونية للتجارة ا لكترونية11
شةةدع مفهةةوم التدةةارة اتلكترونيةةة علةةى اسةةتيدام اتنترنةةت فةةي عمليةةة البيةةع والشةةراء      

دةةةراءات المعةةةامنت التداريةةةة, وبةةةدأت بعةةةدما يوةةةوة ايةةةرى , أت ومةةةي عمليةةةة الةةةدفع  وا 
المةةالي لقيمةةة المنةةتح أو اليدمةةة قبةة  تسةةلمها مةة  قبةة  الفةةرد أو المؤسسةةة عبةةر اتنترنةةت 

تدارة اتلكترونية في المرحلة اتولى على استيدام بعو نظةم , اا اعتمد نداح  ال  2 
الةدفع والسةةداد المتاحةةة مةةع توةةور بعةةو اخسةةاليب الةةى دانةةب اسةةتحداو وسةةائ  ووةةرق 

  . 3دفع أيرى دديدة 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rao.P.Krishna. WTO Implications for It sector . Business line. 
2000.[Online] India: The Hindu Business Line. available at 
http://www.thehindubusinessline.com      2/9/2012ا سترجاع  تاريخ   

. 2008عمرا : دار الحامرد,  -الطيط , خضر مصباح . التجارة ا لكترونيرة وا عمرال ا لكترونيرة . 2
  133ص 

-الرررردوري , ابررررراهيم احمررررد عبررررد الخررررال  التجررررارة ا لكترونيررررة : دراسررررة تطبيقيررررة علرررر  المكتبررررات. 3
 .52.ص2010الرياض:مكتبة الملك  هد.
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 .طر  ونمم الد ا والسداد ا لكترون  12
 النقود ا لكترونية

يةةة بعملةةة محةةددة تصةةدر فةةي صةةورة تعةةرف النقةةود اتلكترونيةةة بأنهةةا عبةةارة عةة  قيمةةة نقد
الكترونية ميزنة على كارت اكي او قرص صلب بحيو يستويع صاحبها نق  ملكيتها 

    1الى م  يشاء دو  تدي  شيص ثالو.
 .األنممة األمنية للتعامالت المالية13
  Pen-opمةةةع انتشةةةار حةةةاتت اتحتيةةةا  اتلكترونةةةي والقرصةةةنة عبةةةر شةةةبكة اتنترنةةةت  

ى التعةةامنت اتلكترونيةةة ازدات أمميةةة إيدةةاد وسةةائ  مناسةةبة لزيةةادة نسةةبة علةة دواتعتمةةا
اخمةا  فةي شةبكة اتنترنةت يصوصةا أ  الوسةائ  المسةتيدمة حاليةا للتحقةق مة  الهويةة 

كصةةةعوبة تةةةةاكرما أو سةةةهولة سةةةةرقتها أو  تمثةةة  كلمةةةة السةةةةر لهةةةا العديةةةد مةةةة  المشةةةكن
   .2ايتراقها  

اسررة بموضرروع الحمايررة ا منيررة للمعلومررات وهنرراك ولقررد اهررتم الباحفررا   رر  هرر   الدر 
  -العديد م  الطر  الت  تو ر ه   الحماية منها:

 
ومةةي أنظمةةة تلقائيةةة تتكةةو  مةة  أدهةةزة  Biological: .أنممررة التحقرر  البيولوجيررة1

حاسةةةةوب مةةةةع ملحقاتهةةةةا وبةةةةرامح ياصةةةةة مصةةةةممة لهةةةةا تقةةةةوم بةةةةالتعرف والتحقةةةةق مةةةة  
ومقاييب بيولودية مثة  بصةمة اخصةبع أو  اخشياص وموياتهم باستيدام يصائص
  .3بصمة قزحية العي  أو بصمة الصوت 

                                                 
  للمزيرررد انمر.الخفررراف. سرررمية يرررونل. وجرررراكات التزويرررد ا لكترونررر  .  ررر  مجلرررة   داب الرا ررردي   ع

65 2013. 
 www.mzwaen.comراسة قانونيرة. مترو ر علر  الموقرا نبيل مهدي زوي . النقود ا لكترونية: د 1

 .24/10/2012بتاريخ 
. 2011,  6408الحرب  ,  هد . تامي  التعامالت ا لكترونية . المجلة ا قتصادية ا لكترونية, ع   2

 . 25/10/2012بتاريخ  w.aleqt.comwwمتو ر عل  الموقا 
 .  228الطيط  , خضر مصباح . مصدر ساب  . ص  3
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: مو بيانات أو معلومات متصلة بمنظومة بيانات ايرى أو صياغة .التوقيا الرقم 2
منظورة في صورة مشةفرة يةتم تحوية  المحةرر المكتةوب باسةتيدام العمليةات الحسةابية 

 ياضية وتحوي  التوقيع إلى أرقام.م  أسلوب الكتابة العادية إلى معادلة ر 
ويةتم الة  عة  وريةق اسةتيدام قلةم  Electronic signature :.التوقيرا ا لكترونر 3

يمكةةةة  عةةةة  وريقةةةة  الكتابةةةةة علةةةةى شاشةةةةة الحاسةةةةوب   (Pen-op)الكترونةةةةي حسةةةةابي
 وباستيدام برنامح معي .

, اا معينةة بصةمة رقميةة يةتم اشةتقاقها وفقةا ليوارزميةات: ومةي .البصمة ا لكترونية 4
توبةةةق مةةةاه اليوارزميةةةات حسةةةابات رياضةةةية علةةةى الرسةةةالة لتوليةةةد بصةةةمة تمثةةة  ملفةةةا 

 كامن او رسالة.
ويقصةةد بالتشةفير القيةةام بمةزج المعلومةةات الحقيقيةة بمعلومةةات  Encoding:.التشرفير5

ومميةةة ينةةتح عنهةةا توليةةد معلومةةات دديةةدة ت يمكةة  معرفةةة المعلومةةات الحقيقيةةة فيهةةا 
  1يقة التشفير المتبعة والمفتاح السرو المستيدم في ال .  دو  معرفة ور 

الةاو يقةوم بحمايةة  (Gate keeper)مةو حةارب بوابةة  Firewall.الجردار النراري:6
أو نقوةةة نقةة   (Filter)الحواسةةيب مةة  التوفةة  والتةةدي , عةة  وريةةق تدهيةةز مصةةفاة 

  .2في الوصو  م  والى اتنترنت   ( Safe transfer point)أمنة  
 .المواقا األمنية 14

المواقةةع اخمنيةةة علةةى أنهةةا تلةة  المواقةةع التةةي تعمةة  علةةى تةةامي  سةةير  الباحفررا يعةةرف 
التعةةامنت اتلكترونيةةة بةةي  المواقةةع التداريةةة والحاسةةوب الشيصةةي للزبةةو  سةةواء اكةةا  

فةي قاعةدة  (SSL)3شيصا  ام مكتبة ع  وريق زرع بروتوكو  وبقة المقابب اخمنيةة 

                                                 
 . 201. ص  2009القاهرة : دار الفجر للنشر ,  -محمد عبد . التسوي  عبر ا نترنت . 1
عما : دار المسرة  -قنديلج  عامر وايما   اضل السامرائ  . شبكات المعلومات وا تصا ت. 2

 .21.ص2009للنشر,
 %100عبرر اننترنرت جاعلرة عمليرة التسرو  عمليرة  منرة  هر  تقنيرة تترير ورسرال بيانرات مشرفرة 3

*Secure Socket Layer :SSL 
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اريةةة حيةةو تقةةوم مةةاه الوبقةةة بتشةةفير المعلومةةات التةةي يةةديلها الزبةةو  مةةة  المواقةةع التد
ين  حاسوب  في المتدر اتلكتروني الاو يرغب التسوق من  علةى شةك  رمةوز وأرقةام 

 (Server)وأحةةرف فةةي العةةالم اتفتراضةةي اتنترنت  حتةةى وصةةولها إلةةى يةةادم المتدةةر 
قةةوم بتفسةةيرما لتعةةود إلةةى شةةكلها والتةةي ت (SSL)الةةاو يحتةةوو علةةى نفةةب الوبقةةة اآلمنةةة 

الوبيعةي الةةاو تةم إديالةة  مةة  قبة  الزبةةو  , ويةةتم اتشةترا  فةةي تلةة  المواقةع عةة  وريةةق 
دفةةع مبةةالل ماليةةة لتفعيةة  اليدمة.وسةةوف يتوةةرق الباحثةةا  الةةى مةةاا موضةةوع الشةةركات 

 اتمنية مفصن على شك  دداو  في الدراسة الميدانية.
  نترنت.مواقا الناشري  العرب عل  ا15

إ  الحديو ع  الناشر يعني الحديو ع  النشر , والناشةر مةو الشةيص المعنةوو      
الةةةاو يسةةةتثمر أموالةةة  فةةةي إنتةةةاج الكتةةةب , فهةةةو يةةةدفع اخمةةةوا  للمؤلةةةف والمتةةةردم والفنةةةا  
والمحةةةرر والوةةةابع وصةةةانع الةةةورق وغيةةةرمم إلنتةةةاج كتةةةاب , كمةةةا يةةةدفع اخمةةةوا  للبةةةائعي  

وغيرمم مم  يعاون  في تنسيق الكتاب , ثم يسترد أموال  مة   وللقائمي  على اإلعننات
بائعي الكتب وغيرمم مم  يشترو  من  الكتاب , بهدف تحقيق فائو م  اخموا  أكثر 

   . 1مما انفق حتى يحقق اخرباح  
لقةةةد اسةةةتفاد الناشةةةر العربةةةي مةةة  التوةةةورات المتنحقةةةة فةةةي دعةةةم حركةةةة النشةةةر , فقةةةد     

أ  تةوفره التقنيةةة الحديثةةة فةةي إيصةا  رسةةالت  المهتمةةة بنشةةر أوعيةةة اسةتغ  كةة  مةةا يمكةة  
المعلومات إلى المستفيد أيا كا  , حيةو دية  الناشةر عةالم اتنترنةت عة  وريةق إنشةاء 
مواقع لة  علةى تلة  الشةبكة ليعةرو مة  ينلهةا إنتادة  الفكةرو بأسةلوب مميةز يكفة  لة  

كما لةو أ  الزبةو  أمةام الناشةر علةى وللمستفيد توفير الوقت وتقديم ما لدي  م  يدمات 
  .2ارو الواقع  

أنهةا عبةارة عة  مواقةع علةى اتنترنةت،  الباحفرا , فيةرى متاجر الكتب العربيرةأمةا       
وه     الواقا شركات سميت بالمتادر تنها تعم  ضم  نواق التدارة اتلكترونيةة ، 

                                                 
 . 236. ص 1987القاهرة : دار المعارف ,  -سيد محمد . صناعة الكتاب ونشر . 1
 .www.knfl.comالسهل  ,  هد ب  سعد. مصدر ساب . متو ر عل  الموقا   2



 نشأتها، حمتوياتها، خدماتها، امن معلوماتها الكتب العربية على االنرتنتمتاجر 

                                                                        م.باحث عبد القادر امحد عليو   أ.م. مسية يونس سعيد اخلفاف                                                                    

 522 

  تتعامررل مررا أكفررر مرر  بيررا الكتباومصررادر المعلومررات ا خرررال( علرر  ا نترنررت والترر
ناشر ع  طرير  اتفرا  بينهمرا لتسروي  المصرادر التر  تر رب دور النشرر بتسرويقها 

 مقابة  ربةح مةادو , أو أ  يقةوم المتدةر بشةراء تلة  المصةادر  ع  طري   لرك المتجرر
بةي  الناشةر والزبةو . اسةتفادت  يعمرل كوسريطم  الناشر حسب احتيادات زبائنة  , أو 

م  تقنية اتنترنةت فةي توسةيع نوةاق عملهةا, وترغيةب دور النشةر  متادر الكتب العربية
التي ت تمتل   موقعا  ياصا  بها  على اتنترنت في تسويق منتداتها م  النتاج الفكرو 
ع  وريق تل  المتادر مقاب  نسبة وفيفة م  اخرباح للمتدر , وقد شةدع الة  العديةد 

والعمةة  تحةةت تلةة  المتةةادر نظةةرا  لمةةا  مةة  دور النشةةر العربيةةة فةةي المشةةاركة واتنضةةواء
تحققةةة  مةةة  فوائةةةد ومةةة  أمثلتهةةةا متدةةةر نيةةة  وفةةةرات . كةةةوم ومتدةةةر سةةةوق الكتبيةةةي  التةةةي 

 احتضنت المئات م  دور النشر التي ت تمتل  مواقع على اتنترنت .
 .أهمية متاجر الكتب العربية للمكتبات16
 -مة تنها:يمك  القو  با  إنشاء متادر الكتب على اتنترنت مه  
 . تعد أداة م  أدوات اتيتيار التي يعتمد عليها أمي  المكتبة أو مسؤو  التزويد.1
. إ  متدةةر الكتةةب يعكةةب امتمامةة  بةةالمنتح وبةةالزبو  واحتيادات ،واكتسةةاب اكبةةر قةةدر 2

ممك  م  الناشري  الاي  ت تتوفر لديهم مواقع على اتنترنت لننضمام إلي  لدعم 
 المكتبات م  النتاج الفكرو. احتيادات الفرد و 

للقارئ العادو في شك  فةردو أو  ة. تووير عملية الشراء أو ولب المواد سواء بالنسب3
 للمكتبات كشراء دماعي كأحد متولبات العصر الحالي والمستقبلي .

. زيادة استيدام اتنترنت في ك  مدةاتت الحيةاة ومنهةا التسةويق او الشةراء المباشةر, 4
ضةةةرورة تدعةةةة  الناشةةةر وصةةةاحب المتدةةةةر يهتمةةةا  باسةةةتيدام اتنترنةةةةت لةةةاا فهنالةةة  
   .1واإلعن  ع  مصادرمم وكال  زيادة مبيعاتهم  ةكوسيلة دعائي
 أمميتها للمكتبات باتتي : الباحفا ويضيف 

                                                 
 . www.knfl.com.متو ر عل  الموقا   82-81نفل المصدر الساب .ص 1
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. تةةةوفر متةةةادر الكتةةةب العربيةةةة معلومةةةات ببليوغرافيةةةة وأدلةةةة ومحركةةةات بحةةةو دايليةةةة 1
 يار الوصو  إلى المصادر بسهولة. تسه  على المسؤو  على اتيت

. تتةةيح متةةادر الكتةةب العربيةةة إمكانيةةات عديةةدة للتسةةديد حيةةو تودةةد مرونةةة كبيةةرة فةةي 2
عملية السداد وبأكثر م  وريقة, فضن ع  اشةتراكها بمواقةع أمنيةة تةوفر اخمةا  فةي 

 عملية الدفع .
عمليةةة اتيتيةةار  . تعوةةي متةةادر الكتةةب العربيةةة فكةةرة تمةةي  المكتبةةة أو المسةةؤو  عةة 3

والتزويد حو  المؤلفي  المشهوري  في موضوعات متعددة والتي تسه  علةى المكتبةة 
 اتيتيار م  المؤلفي  الاي  تكو  مصادرمم موثوقة لدى للمكتبة .

. إمكانية متابعة الولبيات وأوامةر الشةراء بأسةرع وقةت دو  تتبةع أو إدةراءات روتينيةة 4
ر.كما تةةوفر متةةادر الكتةةب العربيةةة أكثةةر مةة  وريقةةة فةةي إدةةراءات التعامةة  مةةع الناشةة

لشح  المصادر , دو  انتظار ومراسنت روتينية تقليدية, مع إمكانية إرسا  الولب 
أيةةةام أو اقةةة  مةةة  الةةة  واسةةةتيدام احةةةدو وسةةةائ  النقةةة  لتوصةةةي   3فةةةي زمةةة  أقصةةةاه 

 الولبيات .
 .الدراسة الميدانية18
متةادر الكتةب العربيةة   عينةة الدراسةة  التةي  تضمنت الدراسةة الميدانيةة الةديو  الةى   

تم ايتيارما تنها تعتبر م  اشهر المتادر في الوقت الحاضر ت  دور النشةر اتيةرى 
مي عبارة ع  دور نشةر مسةتقلة امةا المتةادر فهةي تحةوو اكثةر مة  دار نشةر منضةوية 

 -ت:تحت متدر معي  والمتكونة م  يمسة متادر الكترونية كما اكر سابقا وشمل
دراسة تل  المتادر م  حيو نشائها ومحتوياتها ويدماتها وام  معلوماتها. وقد تم ايا 
المعلومةات مباشةرة مة  المواقةع وحةددت تةةواريح التصةفح لتلة  المتةادر. مبتةدئي  بمتدةةر 

 -ني  وفرات.كوم تن  م  اكبر المتادر العربية في الوقت الحاضر :
 www.neelwafurat.com                       *متجر نيل و رات.كوم -اوً :

 نشأته :

                                                 
 30/10/2012تم تصفر المتجر بتاريخ   *
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كا  متدر ني  وفرات. كوم قب  إنشائ  علةى اتنترنةت دار نشةر صةغيرة بةي  دور      
باشةةرت مكتبةةة نيةة  وفةةرات. كةةوم العمةة  فةةي بيةةروت فةةي مكتةةب صةةغير  النشةةر اللبنانيةةة ,

  والفةرات. وم  أحضا  تل  الدار تأسب متدر النية ضم  مكاتب الدار العربية للعلوم
  يمسةة التف كتةاب وكانةت قاعةدة بياناتة  بسةيوة 5تضم   ةبمدموع 1998كوم عام 

مةةةة  دو  معلومةةةةات تفصةةةةيلية حةةةةو  المةةةةادة , أمةةةةا فةةةةي الوقةةةةت الحةةةةالي فقةةةةد ارتقةةةةى إلةةةةى 
وفةةي   2003وفةةي اخرد  عةةام  2000مسةةتويات ديةةدة , وانشةةأ فروعةةا فةةي سةةوريا عةةام 

ز تعمة  بتنسةيق وتكامة  تةامي . حيةو تقةةوم إ  مةاه الفةروع والمراكة 2005مصةر عةام  
وحاليةا  م  لبنا  ومصر فقةو . وشحنها   اإلصداراتبتدميع ولبيات الزبائ ، واديا  

 في السعودية لتسلم الولبيات فقو .
          محتويات المتجر

أ  متدةةر نيةة  وفرات.كةةوم يحتةةوو علةةى أشةةكا  ميتلفةةة مةة  مصةةادر المعلومةةات       
بعم  ددو  يتضم  محتويةات  الباحفا  وقد قام الترفيهية واخزياء.فضن ع  الوسائ  
  . 1وكما مبي  بالددو   ماا المتدر م  مواد 

 ( محتويات متجر نيل و رات.كوم1جدولا

 -  ا  المتدر يحتوو على العديد م  مصادر المعلومات منها:1يبي  الددو   
ة باللغة العربية والمعربة : يتضم  المتدر مدموعة م  الكتب الصادر المصادر الورقية

والتةي فقةدت مة   والةدوريات النةادرةالى دانب الكتب اتنكليزية مع مدموعة مة  الكتةب 
السياسةةةةةية والفنيةةةةةة اخسةةةةةواق فضةةةةةن عةةةةة  الةةةةةدوريات والمدةةةةةنت بمدةةةةةاتت شةةةةةتى منهةةةةةا 

 المصادر الورقية الوسائل السمعية الوسائل السمعية والمرئية الوسائل االلكترونية مواد اخرى

 كتب عربية منوعةصوتيات  افالم I magleh تصاميم

 I kitab     كتب انكليزية كتب مسموعة برامج تلفيزيونيه منوعة 

 كتب نادرة    

 دوريات    

 مجالت    

 أبحاث ودراسات    
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دامعةةةات ومؤسسةةةات ...الح , فضةةةن عةةة  اخبحةةةاو  والدراسةةةات الصةةةادرة عةةة  والعلميةةةة
 نوات فضائية مث  قناة الدزيرة الفضائية .وق ومراكز بحثية

يحتوو المتدر على مدموعة ضيمة تسةمى الصةوتيات ومةي عبةارة  الوسائل السمعية:
والتةةةي تنتدهةةةا مؤسسةةةات اإلنتةةةاج  (DVD)ودينيةةةة علةةةى أقةةةراص  البومةةةات غنائيةةةةعةةة  

الفنةةةي والمؤسسةةةات الدينيةةةة ومؤسسةةةات إنتاديةةةة عامةةةة . فضةةةن عةةة  الكتةةةب المسةةةموعة 
  كتةةاب مسةةموع تقريبةةا ومةةي عبةةارة عةة  أشةةروة ممغنوةةة وأقةةراص 500ة حةةوالي والبالغةة
, تغوةةةي حقةةةو  معينةةة مةةة  حقةةةو  النتةةاج الفكةةةرو, قةةةد تكةةو  مةةةاه الكتةةةب (CD)مكتنةةزة 

 المسموعة مستقلة أو مصاحبة للكتب.
اخفةةةنم العربيةةةة والبةةةرامح يحتةةةوو المتدةةةر علةةةى مدموعةةةة كبيةةةرة مةةة  الوسرررائل المرئيرررة: 

علةةةةى أقةةةةةراص  الرياضةةةةية وافةةةةنم اخوفةةةةا وثائقيةةةةة والسياسةةةةية والترفيهيةةةةة و ال التلفزيونيةةةةة
(DVD) .تنتدها مؤسسات ميتلفة 

ومي المصادر التي تقرأ بواسوة الحاسوب او أدهزة معينة، لقد  المصادر ا لكترونية :
أصبحت التوورات الحديثة تنمب ك  مداتت الحياة, حيةو كانةت المفكةرة عبةارة عة  

تر صغير يوضع بالديب لكي ندو  في  ك  ما سنقوم بعمل  في وقت ما وريقات في دف
, أمةةةا فةةةي الوقةةةت الحاضةةةر فقةةةد ظهةةةرت المفكةةةرات اتلكترونيةةةة التةةةي يمكةةة  مةةة  ينلهةةةا 

وغيرمةةا مةة  المفكةةرات المحمولةةة  pad) (Iمتابعةةة كافةةة أتنشةةوة اليوميةةة, ومةة  أمثلتهةةا 
لها فضةةن عةة  المدةةنت, وتمتةةاز مةةاه التةةي تمكننةةا قةةراءة الكتةةب اتلكترونيةةة بكافةةة أشةةكا

المفكةةرات بإمكانيةةة تصةةفح اتنترنةةت والتعامةة  مةةع مدموعةةة  الوباعةةة ببةةرامح اخوفةةيب  
والتعدي  عليها, وأديالها وقد نافست الحاسوب المحمو   النبتةوب  بسةبب تعاملهةا مةع 

 Iباد كتب الكترونية ياصة بدهاز اآلوأنظمة التشغي  الميتلفة. يحتوو المتدر على 

pad KItab (kitab)   فضةن عة  المدةنت اتلكترونيةةI pad Magelh (I  

Magelh) .بإحدام ياصة بالدهاز 
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يوفر المتدر فضن ع  اخشكا  الموبوعة وغير الموبوعة زاويةة ياصةة  مواد أخرال :
وك  ما ييص المرأة, يقوم بتصةميمها أشةياص  كاخزياء والتصاميم المنزليةبالتصاميم 

 لهاه التصاميم المبتكرة وتسويقها  الترويحفي مدا  عملهم, ويكو  دور المتدر  بارعو 
 الخدمات انضا ية الت  يقدمها المتجر 

ومي عبارة ع  مدموعة مة  اخسةئلة التةي يورحهةا الزبةو  للمتدةر يستفسةر  مساعدة :
بةة عليهةا بها ع  مواد او يدمات او وريقة الدفع واتستنم, ويقوم المتدر بةدوره باإلدا

  ومي مرتبة حسب الترتيب الاو يرتئي  المتدر.
يقةةدم المتدةر يدمةةة مدانيةة لكةة  مة  يرغةةب بالحصةو  علةةى عةرو أسةةعار  مناقصرات:

أو مناقصات أو عرو شراء كميات كبيرة م  العناوي  , حيو يقوم المتدر بتزويدمم 
 بنئحة تحوو عنوا  الكتاب واسم المؤلف.

يدمات اإلحاوة الدارية تشعار الزبو  بك  ما يص  وتعتبر م   نشرة انصدارة:
ومي تئحة تحوو ك  الكتب والمواد اخكثر قبوت م  قب  الزبائ   حديثا والتي قد تهم .

رسا   م  ين  تحديد اتيتصاص الاو يرغب أو شيص بالتعرف على دديده, وا 
ص او ك  ما مو دديد م  مواد بال  اتيتصاص على البريد اتلكتروني للشي

 للمكتبة. 
: يتةةيح المتدةةر مدموعةةة مةة  الةةروابو لمواقةةع أيةةرى فةةي شةةتى المدةةاتت مواقررا شررقيقة

وال  م  ين  صفحة ياصة وقد قسمها المتدر إلى مواقع إيباريةة ومكتبةات عالميةة 
 وبرامح ودور النشر .
يعةةرو المتدةةر إمكانيةةة مشةةاركة الناشةةري  بمةةا لةةديهم مةة  مصةةادر  دعرروة لرردور النشررر:

ات موبوعةةة او غيةةر موبوعةةة ومةةي دعةةوة للناشةةر او لمةة  لديةة  دار نشةةر مسةةتقلة معلومةة
علةى اتنترنةت ويرغةب بةالربح أو زيةادة اخربةةاح للمسةاممة فةي المتدةر كوسةيلة للدعايةةة, 

تضةم  حةق  شةروو وضةوابو توضةع مة  قبة  المتدةروماا العةرو مدةاني ولكة  وفةق 
يق فقةو. حيةةو يقةدم متدةر نيةة  الناشةر  كناشةر للكتةاب  ويكةةو  حةق المتدةر مةةو التسةو 

% مة  المبيعةات على شةك  اربةاح  للناشةر الةاو تةأتي مة  ينلة  15وفرات.كوم نسبة 
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  1ولبات مصادر المعلومةات ويتةيح المتدةر اسةتمارة الكترونيةة لهةاا العةرو. والشةك  
 يبي  ال  

 ( استمارة امصدر المعلومات( ال ي ير ب الناشر بعرضها بالمتجر1الشكل ا

لوضع  والمؤلفي  المستقلي دعوة عامة لدميع دور النشر  : ودود 1بي  بالشك   كما م
مة  تريةد أ  تضةاعف أرباحة ؟ أت تعلةم ابتةداء  بمقولةة النية  والفةرات. متدةر كتبهم فةي 

نةةا بإمكانةة  الوصةةو  إلةةى منيةةي  القةةراء فةةي دميةةع تدر أنةة  وبمدةةرد عةةرو كتبةة  فةةي م
النيةة  والفةةرات يةةوفر لةة  مةةاه اليدمةةة المدانيةةة موقةةع  .أنحةةاء العةةالم فةةي لحظةةات معةةدودة

إضةةافة إلةةى يةةدمات أيةةرى مثةة  إمكانيةةة البحةةو باللغةةة العربيةةة عةة  كتابةة  عبةةر عنةةوا  
الكتةةةاب أو اسةةةم المؤلةةةف أو مفةةةاتيح ياصةةةة بةةة ، كمةةةا يمكةةة  الوصةةةو  إلةةةى كتابةةة  عبةةةر 

فةي ة   المفضةلكتاب  ليكو  أحةد الكتةب اخربعةة  الموقع يتاري"تصفح المواضيع". وقد 
سةةةيكو  لكتابةةة  صةةةفحة ياصةةةة علةةةى للمتدةةةر. و فئتةةة  أو حتةةةى علةةةى الصةةةفحة الرئيسةةةة 

اإلنترنةةت عبةةةر موقةةةع النيةةة  والفةةةرات، ومةةاه الصةةةفحة ستتضةةةم  معلومةةةات مفصةةةلة عةةة  
ضةةم  "نبةةاة الناشةةر" أو "نبةةاة  لوضةةعهابنبةةاة عةة  الكتةةاب  ممالكتةةاب، كمةةا يمكةة  تزويةةد

                                                                .               المؤلف" على صفحة الكتاب
يرتةب المتدةر الكتةب والمةواد حسةب موضةوعات بالوريقةة طريقة الترتيرب  ر  المتجرر: 

التي يرتئيها مثن كتب عربية ،افنم ... الح ،وك  موضوع م  ماه الموضوعات يتفرع 
 اد التي يحتويها ك  قسم.الى موضوعات فرعية فضن ع  ايتنف نوعية المو 
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يتيح المتدر محر  بحو عام للبحو في دميع أقسام المتدر  محرك البحث بالمتجر :
, ومةةةاا المحةةةر  يهةةةدف الةةةى تحديةةةد ودهةةةة  مسةةةار البحةةةو  عةةة  وريةةةق يانةةةة يتيحهةةةا 
المحةةر  ليةةتمك  الزبةةو  ا  ييتةةار مةة  ينلهةةا ودهةةة البحةةو , ومةةي عبةةارة عةة  أقسةةام 

البةرامح   ,  –اتفةنم  –الصةوتيات  –الةدوريات والمدةنت  –ب الكتة –المتدر   الك  
حيو يقوم الزبو  بكتابة أو كلمة أو عبارة ويحدد المسار وم  ثم النقر على زر  ابدأ  
ليتم البحو.فضن ع  توفير بحو ياص لك  قسم م  أقسام  لكي يةتمك  الزبةو  مة  

لوقةت بالبحةو العةام , وكة  قسةم الوصو  السريع الى المادة او الكتاب وييتصر بال  ا
يحتةةوو تفاصةةي  بحثيةةة ييتلةةف بهةةا عةة  اخيةةر . وقةةد قةةام الباحثةةا  بعمةة  دةةدو  يشةةم  

 كافة الحقو  التي تحويها محر  البحو. 
 ( محركات البحث المتقدم للكتب والدوريات والصوتيات واأل الم والبرامج2جدول ا

  فا  الحقو  البحثية لك  بحو متقةدم تيتلةف مة  مةادة الةى 2وكما مبي  في الددو   
 ايرى, والمحر  يعوي ورقا  عديدة  ودقيقة للوصو  إلى المادة المولوبة .

  يةن  مةاه الصةفحة إمكانيةة المراسةلة حةو  اتستفسةارات يتةيح المتدةر مةاتصل بنا : 
ع  مواد يرغةب بهةا الزبةو  او حةو  الولبيةات التةي قةام بولبهةا والمشةاك  التةي توادهة  
عنةةد الشةةراء مةة  المتدةةر , كمةةا يتةةيح المتدةةر صةةندوق بريةةدو وأرقةةام الهةةاتف والفةةاكب و 

 ياص ب  للرد على اتستفسارات. info@neelwafurat.comبريد الكتروني 
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يتعامةةة  المتدةةةر بالعملةةةة اتدنبيةةةة   الةةةدوتر  فضةةةن عةةة  تةةةوفيره يصةةةومات علةةةى      
المادة او الكتاب الاو يتم شراؤه , وتتم عمليةة الشةراء، بعةدما يقةوم الزبةو  بةالتدوا  فةي 

ت البحو المتوفرة للوصو  الى ما يحتادة  مة  مصةادر, وبعةد المتدر واستيدام محركا
ايداد  كتاب ما  يقوم الزبو  بالنقر على ايقونة   عربة الشراء   لكي تتم عملية الشراء 
بنقةة  الكتةةاب الةةى العربةةة الياصةةة بةةالزبو , وبعةةدما ينقةةر علةةى الةةنص المتةةرابو   انهةةا 

 الباحفرا مة  يةن  عةدة مراحة  بينهةا عملية الشراء   لكةي يةتم بعةد الة  عمليةة الةدفع, 
 باتتي :

والرقم السرو الياص بالزبو  لكي يتم نقل  إلى صفحة  عنوا   ودخال البريد الكترون :
 الدفع .

 يولب المتدر م  الزبو  عنوا  لشح  الولبية إلي .عنوا  الشح : 
ع الةةةدفع عبةةةر اتنترنةةةت أو الةةةدف Online Paymentالةةةدفع بواسةةةوة  :طريقرررة الرررد ا

اميركةةةا  اكسةةةبريب أو الةةةدفع بواسةةةوة وسةةةتري    (AMEX)بواسةةةوة بواقةةةة ائتمةةةا 
 .*يونيو 

ايام   أو  10-5يتم الشح  ع  وريق بريد مضمو    يص  بغضو  طريقة الشح : 
أيةةةام   مةةة  تةةةاريح  3  يصةةة  فةةةي مهلةةةة أقصةةةاما  DHL **عةةة  وريةةةق بريةةةد سةةةريع 

 إرسا  الولبية .

                                                 

  AMEX أمريكا  اكسبريل اAmerican Express Company  عالمية للخدمات  شركة( ه
  وتشتهر الشركة بعملها    1850تأسست عام  مدينة نيويوركمقرها الرئيس      متنوعةالالمالية 
 وتعتبر أكبر مصدر للبطاقات ا ئتمانية    الو يات المتحدة.  البطاقات ا ئتمانيةمجال  

  وستر  يونيو : ه  شركة أجنبية لتحويل األموال    وقت قياس   تأخ  عمولة عل  كل عملية
دولة    العالم. ميزة ه   الشركة  170تحويل تختلف م  بلد ألخر   و روعها منتشرة    أكفر م  

 . كفرة وكالئها   ورخص عمولتهم
  DHL اDHL Express هو مركز بريد ألمان  يقدم خدمات البريد السريا دوليًا. ا سم جاك )

 Larry   ري هيلبوم Adrian alseyDالشركاك الفالفة: أدريا  ديلس   م  أول حرف ألسماك
illblomH   وروبرت ليRobert ynnL.Express  البريدية.  لحوا تا    يستخدم 
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المتدةةر بيانةةات الةةدفع علةةى شةةك  اسةةتمارة الكترونيةةة ,  يظهةةر مراجعررة وارسررال الطلبيررة:
حيو يقوم الزبو  بمرادعتها والتأكد م  صةحة المعلومةات الةواردة يقةوم بةالنقر علةى زر 

   ارسا  الولبية  . وبال  تتم عملية الشراء والدفع .
 ام  المتجر

تحظ الباحثا  ا  ماا المتدر يتعام  مع شركات امنية م  اد  تحصي    
معامنت التدارية م  ين  ارتباو المتدر بتعاقدات امنية ياصة بهاا الموضوع ال

ولقد قام الباحثا  بعم  ددو  ياص بتفاصي  ماه الشركات اتمنية المتعاملة مع ماا 
المتدر وبيا  نوع الشهادة وادراج تاريح ابتداء شهادة التامي  وتاريح انتهائها كما مبي  

  .3الددو    في
 تفاصيل الفحص ا من  لمتجر نيل و رات . كوم (3جدول ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

بيانات 
 التحليل

 وصف البرنامج نوعها

  وهو برنامج خادم للربط بالويب Microsoft 11s/7.5 ر ريالس

اآلمنة هو بروتوكول طورته شركة "نت سكاب" بروتوكول طبقة المقابس  SSL الشهادة

 لنقل الوثائق السرية عبر االنترنت

مكا  
 الشهادة

www.neelwafurat.com 
 وهو الرابط ال ي تتم  يه وجراكات الشراك

الشركة 
 المؤمنة

GeoTrust Dv ssl CA 
 وه  وحدال الشركات المانحة للشهادات األمنية

 وع م  البصمات الرقمية وه  ن (SHA1ارقام وحروف ا البصمة 

 تعن  ا  المتجر يدعم الشركة ا منية    الوقت الحال  supported ا منية

تررررررررررررررراريخ 
 الشهادة

 19/02/2013تنته  بتاريخ  18/01/2012تبدا بتاريخ 

 GeoTrust DV         وه  صادرة م  شركة  Server Certificateشهادتا : الشهادة األول  هنالك  مالحمات

ssl CA .لمنر أمنية المعلومات لمتجر نيل و رات.كوم 
والت  ترتبط بالشهادة األول  بصورة السلسة وه  شهادة  Intermediate Certificateالشهادة الفانية 
 GeoTrust DV ssl شهادة للوسيطوه  عبارة ع  وعطاك  GeoTrust Global CA صادرة م  شركة 

CA.كشركة موفوقة لمنر الشهادات 
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ع  وريق الشركة اخمنية في التعامنت المالية  *كما مبي  اعنه أ  المتدر  مؤم 
التي تدرو أثناء عملية الشراء والدفع , وال  م  ين  ودود بصمة صاحب الشركة 

بتداء الشهادة وتاريح ,  وتاريح ا  GeoTrust DV ssl CAاخمنية بشك  واضح
انتهائها والتي تبي  أ  المتدر مازا  تحت دعم وحماية الشركة اخمنية م  مياور 

لتل  GeoTrust Global CA اتنترنت م  السرقة والقرصنة فضن ع  دعم شركة 
  الشركة اخمنية على أنها موثوقة بإعواء الشهادات خو متدر يرغب بالدعم اخمني.

                            www.furat.comرات . كوم فانيًا: متجر  
 نشأته :

ومةةو  وبرمديةةات الحاسةةوب العربيةةة, لتدةةارة الكتةةب د واو وةةابع عةةامرائةةمةةو متدةةر     
اإلنتةةةاج  الدسةةةر الواصةةة  بةةةي  مةةةا ينتدةةة  المؤلفةةةو  ودور النشةةةر أو شةةةركات البرمدةةةة أو

ولةةةدت فكةةةرة  القةةارئ أو اخسةةةرة أو المدتمةةع بعمةةةوم فئاتةة  الياصةةةة والعامةةة.الفنةةي وبةةةي  
حتةى أصةبح متدةرا  الكترونيةا  رحةاب دمشةق العريقةة, فةي   المتدر مة  دار نشةر صةغيرة

, ثةةم اتسةةع ليصةةبح متدةةرا  إلكترونيةةا  يغوةةي دور 1998فةةي عةةام  فنشةةأ موقةةع فرات.كةةوم
تفتقةةدما دور النشةةر مات الفريةةدة التةةي ويحقةةق المزيةةد مةة  اليةةدالنشةةر فةةي العةةالم العربةةي 

 .النتاج الفكرو العربيو العادية 
 محتويات المتجر 

 كتب وغيرما م  مصادر مادة 37000اليوم على أكثر م  .كوم يحتوو متدر فرات  
ول   يغوي معظم النتاج الفكرو في العالم العربي, ا  أرشيف ل  تلكن  يم المعلومات 

% م  80يحتوو على أكثر م  , و العربي الوو اشري  في تغوية شب  كاملة لنتاج الن
فهرسة للكتب مع ، فضن ع  ما تقدم منال  الكتب الموبوعة في العالم العربي

  خفض لبرمديات وصوتيات ا  أرشيفو  مستخلص يقدم  كرة واضحة ع  الكتاب
كما يقدم المتدر بعو المقاتت لكتاب متميزي  في ميتلف المواضيع  إلصدارات.ا

                                                 

  25/10/2012تم تصفر المتجر بتاريخ 
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  يبي  مصادر المعلومات الورقية واتلكترونية فضن ع  برامح والعاب 4والددو  
 الحاسوب الميتلفة. 
 ( محتويات متجر  رات .كوم م  مصادر المعلومات4الجدول ا

يحتةوو علةى كتةب الكترونيةة عامةة مريصةة مة     ا  المتدةر4كما مبي  في الدةدو   
يوفرمةا المتدةر للزبةو  أو المشةترو  مدانيةةبصةورة قب  مؤلفيها وناشريها علةى أ  تةوزع 

 بدو  مقاب  .
الكتةب الموبوعةة  فيحتةوو المتدةر علةى كتةب ياصةة باخوفةا  واآللةمصادر ورقية : 

بكافةةةةة اتيتصاصةةةةات يوفرمةةةةا مدموعةةةةة مةةةة  الناشةةةةري  المشةةةةتركي  فضةةةةن عةةةة  بعةةةةو 
 المقاتت العامة.

الحاسةةةةوب واخلعةةةةاب يحتةةةةوو المتدةةةةر علةةةةى قسةةةةم يةةةةاص بةةةةالبرامح الياصةةةةة بالبرررررامج :
 .وأقراص تعليمية تتعلق بتعليم بعو برامح الحواسيب

 خدمات المتجر 

   بحو يستويع الزبو  م  ينل  البحو ع  الكتاب الاو يرغب ب ومو محر  بحث :
أرشيف لبرمديات وصوتيات خفض    .العنوا ،المؤلف،الناشر،المقالة  م  ين 
 .يدمة التوصي  والشح  إلى دميع أنحاء العالم بأسعار منافسةمع  اإلصدارات

تشب  لوحات العرو  ومي عبارة ع  لوحات متتاليةجديد انصدارات ابرامج األطفال( :
المستيدمة في المكتبات, تعرو احدو ما يصدر في دور النشر وشركات البرمديات 
واإلنتاج الفني. وتعتبر ماه الوريقة مي  إحدى ورق اإلحاوة الدارية إلحاوة الزبةو  

يرسة  المتدةر كة  مةا يصة  حةديثا  الاو يهم  ما يصةدر حةديثا فةي ايتصاصة . حيةو
  .وني للمشتركي  بهاه اليدمةبواسوة البريد اتلكتر 

 مواد اخرى مصادر ورقية مصادر الكترونية

 برامج حاسوب كتب أطفال كتب الكترونية )مجانية(

 العاب حاسوب كتب بكافة االختصاصات 

 برامج منوعة مقاالت 

  مناهج )كتب تعليمية( 
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أشب  بالعربة المتوفرة في السةوبر ماركةت يةتم مة  ينلهةا تتبةع مةا  يوم عربة التسو :
 .تم شراؤه  م  المتدر وقد وضح الباحثا  مامية ماه العربة في صفحات سابقة

و   تكةةو   -مةةي فهةةارب علةةى شةةك  مدةةرات تبةةدأ مةة  الحةةرف   أ هررارل العنرراوي  : 
بةةالعنوا  وتحةةت العنةةوا  البيانةةات الببليوغرافيةةة مةةع ينصةةة عةة  المةةادة   مرتبةةة مدائيةةا 

يتيح المتدر إمكانية البحو مدائيا بأسماء  هارل المؤلفي  : كتاب ورقي  .  –قرص 
 المؤلفي  فقو .

اتبةع المتدةر تقسةيم المعرفةة البشةرية علةى أسةاب تصةنيف  فقةدالفهرل الموضوع  اما 
لكةة   *قسةم المعرفةةة البشةرية إلةةى عشةرة أقسةةام رئيسةيةديةوو العشةةرو للموضةوعات حيةةو 

زاد عليها قسما  ومو سنس  تعليمية, والمتدر ايتلف في التقسيمات الثانوية حيو قسم 
المعرفةةةةةة حسةةةةةب تقسةةةةةيم موضةةةةةوعي يةةةةةاص بةةةةةالمتدر لكنةةةةة  أيضةةةةةا يقةةةةةارب ديةةةةةوو فةةةةةي 

 الموضوعات. 
النشةةر المنضةةوية  :اا يحتةةوو مةةاا الفهةةرب علةةى أسةةماء دور هرررل دور النشررر وأييةةرا  

تحةةت متدةةر فرات.كةةوم مرتبةةة مدائيةةا حسةةب عنةةوا  دار النشةةر ويمكةة  مةة  يةةن  مةةاا 
 الفهرب اتونع على ما مودود م  مصادر في دار نشر معينة.

تقةةوم بهةةا دور النشةةر : عةةرو لكافةةة معةةارو الكتةةب والمةةواد اخيةةرى والتةةي  المعررارض
الوسةائ  التةي تعةرف الزبةو  بكة   , ومةي مة  أفضة وشركات البرمديات واإلنتةاج الفنةي

ما ينشةر حةديثا تكةو  بمثابةة تقويةة للعنقةات وترسةييها بةي  المتدةر والمؤسسةات ودور 
 النشر المشتركة في . 

يةوفر المتدةر للزبةو  الدديةد الةةاو يرغةب بالشةراء نبةاة عة  المتدةر وكيةةف المسراعدة : 
صةةورة ميتصةةرة وفةةي نهايةةة تةةتم عمليةةة الشةةراء وورقهةةا بةةدأ  مةة  الشةةراء والشةةح  والةةدفع ب

الصفحة يعرو البريد اتلكتروني للمتدر لنستفسار. كمةا يةوفر المتدةر إمكانيةة كتابةة 

                                                 
المعارف العامة , الفلسفة, الدي  , العلوم ا جتماعية , اللدات , العلوم الطبيعية , العلوم التطبيقية ,  *

 الفنو  ,األدب , التاريخ والجدرا ية .
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التعليقةةات علةةةى المنتدةةةات أو المشةةةاركة فةةةي كتابةةةة المقةةةا  تحةةةت إشةةةراف الهيئةةةة العامةةةة 
 للمتدر .

لها فةةي يةةتم مةة  ينلهةةا متابعةةة كافةةة الولبيةةات الحاليةةة التةةي تةةم إرسةةا: متابعررة الطلبيررات
الوقةةت الحةةالي لمعرفةةة إ  كةةا  الولةةب قةةد وصةة  للمتدةةر وتةةم إدةةراء الةةنزم , والولبيةةات 

 المنتهية ومي الولبيات التي تم إرسالها إلى المشترو ومي في وريق الوصو  إلي .
يتيح المتدر حرية التدوا  في التصفح دو  أو عملية تسدي  تاكر وكال  التسجيل : 

در دو  قيد أو شرو ولك  في أثناء الشراء يولب المتدر مة  إمكانية التحمي  م  المت
الزائةةر التسةةدي  كعضةةو فةةي المتدةةر لكةةي يةةدي  إلةةى تفاصةةي  أيةةرى ت يسةةمح المتدةةر 

 للزائر العادو اتونع عليها.
يتيح المتدر يدمة المراسلة بةي  الزبةو  والمتدةر سةواء أكةا  زائةرا  أو عمةين  اتصل بنا :

ادة أو ولةةب مةةواد أو شةةكوى عةة  الولبيةةات أو المسةةاممة فةةي للمتدةةر لنستفسةةار عةة  مةة
 تووير المتدر .

 طريقة الد ا وأم  المتجر
يتعام  ماا المتدر بالعملة اخدنبية  الدوتر  كال  يعوي يصما  على المواد سواء 
مادة واحدة أو أكثر، وتتم عملية الشراء بعد عملية البحو ع  المصدر المرغوب وبعد 

ر المراد شراؤه يتم اتنتقا  الى   عربة الشراء   وتظهر استمارة ايتيار المصد
   .5بترتيب البيانات م  ين  الددو    الباحفا الكترونية بال , وقام 
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 ( بيانات ا ستمارة ا لكترونية للشراك5جدول ا

  أ  الموقةةع يةةوفر بيانةةات تسةةتمارة الشةةراء , حيةةو يولةةب مةة  الزبةةو  5يبةةي  الدةةدو   
. فيقوم الزبو  بمشامدة اليصم الاو يوفره المتدةر فةااا بدقة إلتمام عملية الشراء امألم

حسةاب الشيصةي للزبةو  اقتنع ب  نقةر علةى زر  تأكيةد الولةب  فتةامب البيانةات الةى ال
 وتظهر رسالة م  الموقع بأن  تمت عملية الشراء.

  ام  المتجر 
المتدةةةر لديةةة  تعةةةامنت مةةةع شةةةركات امنيةةةة لكةةة  تحةةةظ الباحثةةةا  تةةةاريح انتهةةةاء الشةةةهادة 

دو  تدديةةةدما ممةةةا يعةةةةرو عمليةةةات الشةةةراء لليوةةةر عبةةةةر  27/2/2012اتمنيةةةة فةةةي 
   يبي  ال .6اتنترنت والددو  

 
 

 كوم ( تفاصيل الفحص األمن  لمتجر  رات.6جدول ا              

بيانات طرق  بيانات المادة

 الدفع

 أخرى بيانات الزبون

 زر تأكيد الطلب ةالمدين فيزا كارد العنوان

 الهاتف ستر كاردام الطبعة
 زر تعديل الطلب

 

 الشارع حوالة 
 زر إلغاء الطلب

 

 
Western 

union 
 العنوان

نص مترابط للعودة للصفحة 

 الرئيسية

 

 رمز البلد  
 خصمالسعر االفرادي قبل ال

 

 صندوق البريد  
 خصمالسعر االفرادي بعد ال

 

 الدولة المشحون اليها  
 زن المفردالو

 

   
 الوزن االجمالي

 

   
 الكمية
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  في الوقت الحاضر م  قب  الشركة اتمنية *  ا  الموقع غير مؤم  6يبي  الددو  
م  تاريح  على التعامنت المالية التي ستدرو اثناء عملية الشراء والدفع ,وماا واضح

ابتداء الشهادة وتاريح انتهائها والتي تبي  ا  المتدر ليب تحت دعم وحماية الشركة 
اخمنية نظرا تنتهاء شهادة الحماية وقد ُيعرو الزبو  لمياور اتنترنت م  السرقة 

 والقرصنة .
 
 

                                                 
 25/10/2012تم  حص الموقا بتاريخ *

 وصف نوعها بيانات التحليل
 هو برنامج خادم الويب األكفر شعبيه    العالم Apache ر ريالس

 الشهادة
SSL 

بروتوكول  وبروتوكول طبقة المقابل اآلمنة ه
طورته شركة  نت سكاب  لنقل الوفائ  السرية 

 عبر ا نترنت
 وهو الرابط ال ي تتم  يه وجراكات الشراك www.forat.order.com دةمكا  الشها
الشركة 
 وه  وحدال الشركات المانحة للشهادات األمنية Rapid SSL CA المؤمنة

 وه  نوع م  البصمات الرقمية SHA1 البصمة
تعن  ا  المتجر يدعم م  الشركة ا منية     supported ا منية

 الوقت الحال 
 27/02/2012تنته  بتاريخ  24/02/2011تبدأ بتاريخ  هادةتاريخ الش

وه  صادرة م  شركة  Server Certificateشهادتا : الشهادة األول  هنالك  مالحمات   
Rapid SSL CA كوم . لمنر أمنية المعلومات لمتجر  راتwww.furat.com 

ه  شهادة صادرة م   :ترتبط بالشهادة األول والت  ة ,الشهادة الفاني
 Rapid SSL شهادة للوسيط وه  عبارة ع  وعطاك  GEOTRUST CAشركة
CA   .كفقة 
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 www.alkutubiyeen.net               *فالفًا :متجر سو  الكتبيي 
 نشأته:

سعودو ، متيصص في بيع الكتب العلمية عبر اإلنترنت وشحنها مو متدر    
. لدميع دو  العالم، يتعام  مع الكثير م  دور النشر المتميزة داي  السعودية وياردها

سنمي, او تغوية عامة للنتاج الفكرو العربي مع التركيز على النتاج الفكرو للدي  اإل
 . مقر إدارت  ددة في المملكة العربية السعودية، 2008انشْى عام 

 محتويات المتجر
العربية الى دانب عدد قلي   ةيحتوو المتدر على مدموعة كبيرة م  الكتب باللغ      

مةةة  الكتةةةب والةةةدوريات باللغةةةة الفرنسةةةةية , فضةةةن عةةة  الةةةدوريات والقةةةواميب واخوةةةةالب 
واللغةةةةةات , ومةةةةةواد ستضةةةةةاف حةةةةةديثا كةةةةةاخقراص المكتنةةةةةزة  الياصةةةةةة بالةةةةةدي  اإلسةةةةةنمي

والمنوعةةةات . وقسةةةم يةةةاص بةةةاخدهزة اتلكترونيةةةة الياصةةةة بالةةةدي  اإلسةةةنمي كةةةة  القلةةةم 
الضةةوئي , القةةةرا  اتلكترونةةةي   وغيرمةةةا, والتةةةي يوفرمةةا مةةة  يةةةن  مشةةةاركة دور النشةةةر 

رتئيهةةا , مثةة  يقسةةم المتدةةر محتوياتةة  موضةةوعيا حسةةب تقسةةيمات ي: والمكاتةةب اخيةةرى
   .ت, اتلكترونياCD, اخقراص المدمدة ة الدوريات , القواميب, اخوالبشك  المادة ك

 الخدمات الت  يقدمها المتجر
عبةةارة عةة  محةةر  بحةةو عةةام يةةتم البحةةو فيةة  بكتابةةة كلمةةة او عبةةارة او البحررث العررام :

مةح وودهةات الاو يعتمد على اللية متقدمة وتحديةد من البحث المتقدمدملة.فضن ع  
 اكلمات مفتاحية  عنوا   اسم المولف(.البحو التي يرغب بها الزبو  .

,    دار نشةةر ومؤسسةةة ودامعةةة ومكتبةةة73 يشةةتر  بةةالمتدر المكتبررات ودور النشررر: 
حيو ييصص المتدر لهةا نافةاة بحثيةة ياصةة يسةتويع الزبةو  الةاو يرغةب بةاتونع 

اه الدار م  ين  النقر علةى اسةمها على مواد او كتب ياصة بدار نشر ما بتصفح م
وهر   ميرزة   تترو ر فتظهر ك  المواد او الكتةب التةي تشةار  فةي تسةويقها فةي المتدةر.

    المتاجر ا خرال.

                                                 
 21/11/2012تم تصفر المتجر بتاريخ  *
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تحوو معلومات ميتصرة ع  المتدر ووبيعة عمل  في توفير الكتب  نافاةم  نح  :
قريبا. مع توفير  فضن ع  وسائ  اتتصا  بالمتدر واليدمات الدديدة التي ستورأ

: اا يتيح المتدر استمارة الكترونية يقوم الزبو  م  ينلها باتستفسار اتصل بنانافاة 
ع  الولبيات أو ع  كتب أو أو مواد أيرى ت يتم الديو  اليها ات ع  وريق اديا  

 اسم المستيدم والرقم السرو.
  على العضوية في صفحة ياصة يتيحها المتدر لكي يمك  للزبو  الحصو  التسجيل:

المتدر حتى يستويع م  ينلها الشراء م  المتدر , ويتم التسدي  م  ين  استمارة 
 الكترونية. 

يانةةة ياصةةة يتيحهةةا المتدةةر , يمكةة  للزبةةو  مةة  ينلهةةا الحصةةو  علةةى اشررترك معنررا :
اتيبةةار وعةةروو المتدةةر مةة  يةةن  ادراج البريةةد اتلكترونةةي اليةةاص بةةالزبو  وارسةةا  

علومةات الدديةدة الية ، مثةة  عروو، يصةومات، مناقصةات، معةارو . فضةةن كة  الم
ع  ارسا  ك  ما يص  الى المتدر  مة  مصةادر معلومةات حديثةة  مةع ادراج التةاريح 

نافةاة ا كفرر مبيعرا وهر  . ونافةاة المضا ة حرديفاً الاو وصلت ب  تل  المواد او الكتب 
  الزبةائ  او اتكثةر ولبةا , ومةي اشةب  ياصة بالمواد او الكتب التي تقةت قبةوت  مة  قبة

ما تكو  وسيلة اعننية على تل  الكتب بسبب كثرة الولب والتي قةد تكةو  اات امميةة 
  للزبائ  اتيري .

مدموعةةة مةة  اتسةئلة واتستفسةةارات التةةي يورحهةةا الزبةةائ  :.FAQ ا سررئلة المتكررررة 
ادابةة موحةدة لكة  مدموعةة على المتدر , ويقوم المتدر بتدميعهةا وتنظيمهةا وصةياغة 

 اسئلة متشابه  وماه اليدمة تتوفر في مواقع اليدمات المردعية الرقمية .  
يستيدم المتدةر مةاه المنتةديات لنعةن  عة  منتداتة  , ومةي  منتديات سو  كتبيي  :

عبةةةارة عةةة  ضةةةما  للمتدةةةر فةةةي حالةةةة عةةةدم امكانيةةةة الةةةديو  اليةةة  للمشةةةاركة فةةةي بعةةةو 
 فكار.اتيبار واتراء وات

                                                 

FAQ :Frequently Asked Questions   
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 طريقة الد ا وام  المتجر
السةةعودو , وتبةةدأ عمليةةة الشةةراء بقيةةام  لايرال  يتعامةة  المتدةةر بالعملةةة المحليةةة ومةةي    

الزبو  بالبحو ع  الكتاب الاو يرغب ب  باحدى الوةرق البحثيةة المتةوفرة فةي المتدةر, 
يقسةمها  وبعد ايداد الكتاب ينقر على زر اشترو ات , لتمر عمليةة الشةراء بعةدة مراحة 

 المتدر كاآلتي :
ومةي اشةب  مةا تكةو  بالعربةة المتوادةدة فةي السةوبر ماركةت , يةتم فيهةا  عربة التسرو  :

ا  تدميةةع الكتةةب التةةي يرغةةب بهةةا الزبةةو  ويشةةترو اتنتقةةا  الةةى المرحلةةة الثانيةةة علةةى 
 سعودو . لاير 1500يكو  مدموع سعرما ت يق  ع  

الزبو  مث  معلومات شيصية ومعلومةات  تحوو على معلومات ع  معلومات الزبو :
 الشح  والسك . 
: نافةةةاه تعةةةرو دةةةدوت  بأسةةةماء الكتةةةب التةةةي تةةةم ايتيارمةةةا فضةةةن عةةة  تفاصررريل الطلرررب

المواصةفات والسةعر والكميةة، وُيمكة  للزبةو  التأكةةد مة  الكتةب التةي تةم ايتيارمةا وسةةعر 
مكانية الحاف إ  ايوأ باتيتيار. فضن ع  ورق الد فع ع  وريق  بن  ك  كتاب وا 

 ( يبي  تفاصيل 2والشكل ا.الرادحي او ويستري  يونيو  او إيداع بنكي , موني درام

 

                                                 
 مون  جرام : ه  شركة أجنبية لتحويل األموال    وقت قياس    تأخ  عمولة عل  كل عملية تحويل

 دولة    العالم . 180تختلف م  بلد ألخر   و روعهم منتشرة    أكفر م  
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 طلبيات الشراك
تحوو معلومات ع  الزبو  ووريقة الدفع التي ايتيرت فضةن عة  إمكانيةة  الخالصة :

كتابة منحظات ع  الولب , تبلل للزبو  ا  يراس  المتدر ع  وريق الدوا  الياص 
ب  عند إكما  التسديد , وبعد التأكد م  المعلومات يقوم الزبو  بالنقر علةى زر" اعتمةد 

 الولب " لكي تتم عملية الشراء.
 أم  المتجر 

يوضح فيها المتدر ع  سرية المعلومات الياصة بالزبو  على انها الخصوصية :
عدم بسبب  .المتدر ت يتعام  مع الشركات اتمنيةستيضع إلدراءات امنية وسرية 

, ولك  قريبا سيتم إضافة وريقة دفع الكترونية ومي بواقات تداول  بالنقود اتلكترونية
 اتئتما  .

 
           www.Arab_book.comمكتبة الكتاب العرب  ررابعًا: متج

  
 نشأته:
تزا  مسةةتمرا  لحةةد ات  , ومةةو  2000 نشةةأ متدةةر مكتبةةة الكتةةاب العربةةي منةةا عةةام     

او تغوية عامة لميتلف النتاج الفكرو العربي , يقوم بتسويق الكتب العربية والة  مة  
 ين  مشاركة شركات ومؤسسات ودور نشر.

 
 

                                                 
  يتعهد متجر سو  الكتبيي alkutubiyeen.net رسل وليه م  قبل أ  جميا المعلومات الت  ت

عمالئه   أو الت  يقومو  بإدخالها عند طلب الشراك تخضا للسرية التامة   و  تعط  ألي طرف 
فالث مهما كانت صفته وألي سبب كا  كانيجار أو البيا و يرها   و  و ا دعت الضرورة ل لك   مفل 

 المعلومات الت  تعط  للبنوك عند تحويل األموال.
  24/10/2012بتاريخ تم تصفر المتجر. 
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 محتويات المتجر
اللةةةةةةف كتةةةةةةاب باللغةةةةةةة العربيةةةةةةة فةةةةةةي ميتلةةةةةةف   64584يحتةةةةةةوو المتدةةةةةةر علةةةةةةى      

متجر بتو ير الكتب الت  يحتاجها الزبو  و ير متاحرة قيام الالموضوعات فضن ع  
 .    المتجر

 الخدمات الت  يقدمها المتجر
محر  بحو عام بكلمة او عبارة او دملة تكتب في يانةة ياصةة بالبحةو. امةا بحث : 

يةةةوفر بحةةةو يصةةة  الةةةى الهةةةدف بصةةةورة دقيقةةةة ومباشةةةرة , حيةةةو يةةةوفر  البحرررث المتقررردم
وا  او المؤلةف  وكةال  تحديةد مسةار البحةو مة  يةن  المتدر امكانية البحو ع  العن

 اقسام الكتب المتوفرة في المتدر. 
ومةةةةي قائمةةةةة بكافةةةةة الكتةةةةب المتةةةةوفرة فةةةةي المتدةةةةر, ومةةةةي مرتبةةةةة حسةةةةب قائمررررة الكتررررب: 

موضةةوعات يرتئيهةةا المتدةةر حيةةو يقةةوم الزبةةو  بةةالنقر علةةى أو موضةةوع يهمةة  فتظهةةر 
تلفةةة للموضةةوع .مةةاه الميةةزة ت تتةةوفر فةةي كافةةة الكتةةب التةةي تعةةالح ودهةةات النظةةر المي

 .المتادر اتيرى
نشرة ياصة ع  ما يعرو م  كتب أو ما يورأ م  يدمات دديةدة  النشرة الشهرية :

 وغيرما م  اخيبار ع  المتدر ترس  الى البريد اتلكتروني الياص بالزبو  .
تردمةةةة ا  يتةةيح المتدةةر صةةفحة ياصةةةة بالتردمةةة بلغةةات محةةددة ويشةةترو بال ترجمررة :

 .وه   الميزة   تتو ر    المتاجر ا خرالتكو  لفقرة واحدة 
يةةةتم مةةة  ينلهةةةا تدميةةةع كافةةةة الكتةةةب التةةةي تةةةم شةةةراءما بةةةالمتدر وعةةة  عربرررة الشرررراك : 

 وريقها تتم إدراءات الشراء والدفع .
يتيح المتدر استمارة الكترونية ياصة للمؤلفي  الاي  يرغبو  بعرو كتةاب او اضا ة: 
 الشةيصاو  المؤسسةاو  دار النشركتب مدانية بالمتدر , ويشترو ا  يملئ  مدموعة

 .(Rar,Zip)النمواج ويرس  بصيغة 

                                                 
 24/10/2012ه   ا رقام حددت بتاريخ التصفر. 
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يسةةتويع الزبةةو  مةة  يةةن  مةةاه اليدمةةة ولةةب كتةةاب غيةةر معةةروو بةةالمتدر, طلبررات: 
ويقوم المتدةر بةدوره بتةوفير الكتةاب او الكتةب التةي يرغةب بهةا , ويةوفر المتدةر اسةتمارة 

 ياصة بال  .الكترونية 
تحةةةوو معلومةةةات ميتصةةةرة عةةة  الشةةةركة المسةةةؤولة عةةة  المتدةةةر  نبررر ة عررر  المتجرررر :

والهةةةدف مةةة  انشةةةائها والوموحةةةات التةةةي تسةةةعى اليهةةةا فضةةةن عةةة  وبيعةةةة عمةةة  شةةةركاء 
 المتدر , ويدمات الشح  ويدمات الزبائ  .

تحتوو على معلومات ع  ضما  سرية المعلومات الشيصية للزبو  وسير المساعدة: 
 التعامنت المالية فضن ع  معلومات ع  سياسة المتدر في استرداع المواد .

مدموعةةة مةة  اخسةةئلة واتستفسةةارات التةةي تةةرد الةةى المتدةةر مةة  : FAQأسررئلة متكررررة 
قب  الزبائ  والتي تمت اإلدابة عليها , ويقوم المتدر بتدميع وتبويةب اخسةئلة المتكةررة 

ادها تحت يمسةة عنةاوي  رئيسةة ومةي   أسةئلة وصياغة سؤا  موحد لها فضن ع  إدر 
عامةةة, أسةةئلة فنيةةة, أسةةئلة أمنيةةة , أسةةئلة شيصةةية, أسةةئلة الشةةركات   , ولتقةةديم إدابةةةة 

 وافي  لهم في حا  ودود سؤا  مشاب  لها .
يتةةيح المتدةةر إمكانيةةة اإلعةةن  علةةى صةةفحت  الرئيسةةة لمةة  يرغةةب انعررال   رر  المتجررر:

 قع على اتنترنت , مقاب  كلفة مادية لإلعن  .م  الزائري  الاي  يملكو  موا
نافاة تمك  الزبو  م  الحصو  على العضوية فةي المتدةر , والتةي يةتم عة  التسجيل :

 وريقها الشراء م  المتدر.
 عملية الد ا وام  المتجر

يتعام  المتدر بالعملة اتدنبية  الدوتر  ويوفر يصومات للكتب , وتتم عملية    
  بحو الزبو  ع  المصدر م  ين  محركات البحو التي يوفرما الشراء م  ين

                                                                                                                         

Rar,Zip )الر  يروجي  روشرال  ر   يعود ابتكار ه   الصيدة  للملفات المضدوطةهو برنامجااو صيدة
الملفرات الر  حجرم اصردر  حتر  يسرهل نقلهرا  وهدف ه ا النوع م  الملفات هو ضدط حجم1993سنة 

للتحقر  مر  اخطراك الملفرات وتصرحيحها افنراك  ترداد بخصرائص مميرزة كدعمرهيتمترا هر ا ا م .ترداولهاو 
 الملفات وتشفيرها ووضا كلمة سر عليها . الضدط او  كه   ضال ع  حماية
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المتدر , وبعد ايداد المصدر يقوم الزبو  بالنقر على زر  أضف إلى السلة  , فتظهر 
  . 7صفحة الشراء وورق توصي  الولبيات كما يبينها الباحثا  بالددو   

 ( طر  توصيل الطلبيات وأسعارها7جدولا
 الوصف        لنهائيسعر الكتاب ا التوصيل

EMS  72-24السريع 

 ساعة

 ةسعر الكتب المشترا المجموع االولي

 5-3شحن البريد العادي 

 ايام

 الخصومات على الكتب التخفيض

 DHL 24-72شركة 

 ساعة

 سعر شحن الكتب الشحن

 72-14شركة ارامكس 

 ساعة

 أجور كمركية الضريبة

 مجموع أسعار الكتب مجموع الطلبات 

  الددو  أ  المتدر يوفر للزبو  أكثر م  شركة إليصا  الولبيات إلي  وسةعر كة  يبي
شركة فضن ع  مدة شح  الولبية, وكال  يتيح سعر الكتاب واليصةومات علية  وكة  
مةا يتعلةةق بةةإدراءات البيةع والشةةح . وبعةةدما يةتم النقةةر علةةى زر  اامةب للةةدفع  , يظهةةر 

, وبعةدما يقةوم الزبةو  بةالنقر علةى زر  اعتمةد بعد ال  دةدو  بالكتةب التةي تةم ايتيارمةا
   . 3الولب  وبال  تتم عملية الشراء. وبياناتها موضحة بالشك  

عدادها3الشكل ا  ( أسعار المنتجات الت  تم شراكها وا 

 

                                                 

  Express Mail Service :EMS السريا خدمة البريد 



 نشأتها، حمتوياتها، خدماتها، امن معلوماتها الكتب العربية على االنرتنتمتاجر 

                                                                        م.باحث عبد القادر امحد عليو   أ.م. مسية يونس سعيد اخلفاف                                                                    

 544 

يتيح المتدر امكانية التواص  مع  ع  وريق اتاحت  استمارة الكترونية  اتصل بنا :
 مشكلة قد تصادف الزبو  . ياصة م  اد  اتستفسار ع  أو

 ام  المتجر:
أ  المتدر غير مؤم   في الوقت الحالي , يتضح ال  م  ين  تفحص المتدر      

أ  المتدر ت يشتر  في الوقت الحالي في تامي  سةير المعةامنت الماليةة  روالاو اظه
. 

  www.Arabicebook.com *خامسا:متجر الكتاب العرب  ا لكترون 
 نشأته:

ومةةةو . 2002عةةةام كةةةانو  الثةةةاني  فةةةيالكتةةةاب العربةةةي اإللكترونةةةي  متدةةةر تأسةةةب     
الةى  يهةدف .* توّلعات عالميةة واو  باخص  شركة لبنانية تهتم بنشر الكتب اتلكترونية

واضةةةيع لتغويةةةة ميتلةةةف الم باللدرررة العربي رررةنشةةةر أكبةةةر عةةةدد مةةة  الكتةةةب اإللكترونيةةةة 
 اخساسية بما فيها التاريح، الّدي ، الروايات، العلوم، التكنولوديا وغيرما. 

كتةةةةب البيةةةع  فةةةةي مدةةةا العربيةةةة اإللكترونيةةةة الرائةةةدة  صةةةبح المكتبةةةةةيأ   المتدةةةرمةةةدف 
و تحمية  الكتةب ا. يمك  شراء اإلنترنتعلى شبكة  متدزأةعربية كاملة أو اللكترونية تإ

  قبة  المسةتيدمي  فةي العةالم أدمةع بأسةعار ميّفضةة مقارنةةة اإللكترونيةة علةى الفةور مة
للمستيدمي  كتب سةبق ونشةرت ورقّيةا  مة  قبة  أمةّم دور  المتدروّفر ويبالنسح الورقّية، 

الكتةاب العربةي اإللكترونةي قنةاة تسةويق دديةدة  ويشك  متدةر .العالم العربي  النشر في
عةةةالم دو  يةةةوو مشةةةاك  التوزيةةةع للناشةةةري  الةةةاي  أصةةةبح بإمكةةةانهم بيةةةع كتةةةبهم عبةةةر ال

 ويرميالمعروفة، وأممها تموي  عمليات التوزيع، التسويق والوساوة على نواق واسع. 
ممكة  مة  المواضةيع التةي يمكة  أ  يدةدما  قةدرالى نشةر كتةب ودراسةات تغوةي أكبةر 

 في أو مكتبة تقليدية في العالم العربي.  القارئ

                                                 
  25/10/2011تم الدخول ال  موقا المتجر بتاريخ  *
  تجاري محض. هو موقا arabicebook.comو  موقا *
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  التف كتةاب ودوريةة الكترونيةة 7000لي  يحتوو المتدر على حةوامحتويات المتجر: 
باللغة العربية وال  م  ين  مشاركة الناشري  العرب الاي  يتعاملو  مع تلة  اخنةواع 
مةةة  المصةةةادر بتسةةةويقها عةةة  وريةةةق متدةةةر الكتةةةاب العربةةةي اتلكترونةةةي , نسةةةبة الكتةةةب 

%  مةةةةة  مدمةةةةةوع 91,5  الةةةةةف كتةةةةةاب تقريبةةةةةا أو بنسةةةةةبة  6400اتلكترونيةةةةة حةةةةةوالي  
 لمصادر اتلكترونية المعروضة في ماا المتدر.ا

 خدمات المتجر
:يقةةدم المتدةةر مدموعةةة مةة  التعليمةةات عةة  كيفيةةة إبةةنا المتدةةر عةة  المشةةاك  مسرراعدة

التةةةي يوادههةةةا الزبةةةو , وتعليمةةةات عةةة  اسةةةتيدام المتدةةةر وكيفيةةةة الشةةةراء إاا كةةةا  زائةةةرا  
ي يبةةي  فيهةةا حقةةوق المتدةةر دديةةدا ، فضةةن عةة  شةةروو اتسةةتيدام والملكيةةة الفكريةةة التةة

 وبيا  يصوصية الزبائ  فضن ع  حق المقاضاة حسب قواني  دولة لبنا  .
: ومي صفحة ياصة بالبريد اتلكتروني التابع للمتدةر فعنةد النقةر علية   أسئلة وأجوبة

رسةالها  يتم نق  الزبةو  إلةى صةفحة البريةد اتلكترونةي لكتابةة سةؤا  او مدموعةة أسةئلة وا 
 .إلى المتدر

يتم م  ينلها اتشترا  كعضو في المتدر لكةي يةتمك  الزبةو  مة   تسجيل األعضاك:
 الشراء والتعام  مع المتدر .

ومو محر  بحو عام يتم البحو م  ينل  بكتابة كلمة أو عبارة أو دملة  البحث:
حيو يوفر ييارات عديدة للوصو  المتقدم  ثالبح وبكافة اخقسام وبصورة عشوائية.

 الى المصدر المرغوب. السريع 
لكةي يسةه  علةى الزبةو   حسةب الموضةوعيقسم المتدر الكتةب اتلكترونيةة  المواضيا :

الوصو  إلةى موضةوع ايتصاصة  مة  يةن  قائمةة معةدة مة  قبة  المتدةر بالمواضةيع، 
 فعند النقر على الموضوع المرغوب يتم عرو ك  ما نشر في  م  كتب الكترونية.

افةةةة الناشةةةري  المشةةةاركي  بمصةةةادرمم فةةةي متدةةةر الكتةةةاب تحتةةةوو ك صةةةفحةالناشررررو : 
  ناشرا  , ويرتب المتدر أسماء الناشري  مدائيةا 212العربي اتلكتروني ويبلل عددمم  

 ويقاب  ك  ناشر اسم الدولة المتوادد فيها.
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عبارة عة  تئحةة يكةو  مةدفها اتعةن  تعةرو فيهةا الكتةب التةي الكتب األكفر مبيعا : 
 ليها م  قب  الزبائ .يكثر الولب ع

ومةةي الكتةةب التةةي وصةةلت حةةديثا إلةةى المتدةةر , يةةتم إشةةعار الكتررب المعروضررة حاليررا : 
 الزبائ  بوصو  احدو المصادر في موضوع ايتصاصهم  يدمة إحاوة دارية .

يتةةةيح المتدةةةر كتةةةب ودوريةةةات الكترونيةةةة مدانيةةةة للزبةةةائ  والتةةةي يةةةتم الكترررب المجانيرررة : 
موافقةة أصةحابها علةى نشةرما بالمدةا  وتعتبةر نةوع مة  انةةواع  تحميلهةا بةدو  مقابة  بعةد
 الترويح والشهرة للمتدر.

يتيح المتدر للزبو  إمكانية اتستفسار حةو  المشةتريات او اتتصةا  بقسةم  اتصل بنا :
الدعم الفني او اتستفسار حةو  برنةامح مشةاركة الناشةري  او اتستفسةار حةو  عضةوية 

  مع المتدر أو اتتصا  بالمتدر مباشرة .الشركات المهتمة بالتعاو  
 عملية الد ا وام  المتجر

يتعام  المتدر العربي للكتاب اتلكتروني بالعملة اخدنبيةة  الةدوتر  ويعوةي سةعر     
, وتتم عملية الشراء بعد بحو الزبو  ع  المصدر  بدو  أو يصوماتالكتاب مباشرة 

اكرمةا فةي يةدمات المتدةر , وبعةد إيدةاد المولوب م  ين  الورق البحثية التي سبق 
المصةةدر تظهةةر بيانةةات ببليوغرافيةةة فضةةن عةة  صةةورة صةةفحة الغةةنف ونبةةاة ميتصةةرة 
عن  فضن ع  إمكانيةة تحمية  دةزء مة  الكتةاب بشةك  مدةاني فةا  رغةب بالشةراء فيةتم 
نق  الكتاب إلى عربة التسوق وم  ينلها تدرو عملية الدفع وال  بقيام الزبو  بةالنقر 
علةةةى زر ابةةةدأ عمليةةةة الشةةةراء لينتقةةة  مةةة  متدةةةر الكتةةةاب العربةةةي اتلكترونةةةي الةةةى موقةةةع 

Netcommrcypay    4ومةةو موقةةع امنةةي للتعةةامنت الماليةةة علةةى اتنترنةةت والشةةك  
يبي  عملية الشراء وسعر الكتاب بالدوتر, وبعد ملئ الزبو  لليانات المولوبةة وايتيةار 

وتاريح  (Master Card)او  (Visa Card)اما بواقة الدفع وتكو  محددة بنوعي  
                                                 

 Visa Card  Master Card   ه  بطاقات مسبقة الد ا   بإيداع مبلغ مال   يها قبل استخدامها
  ويمك  استخراجها م  أي بنك يقدم ه   الخدمة  ستخدامها    الشراك م  ا نترنت لمدة زمنية 

مًا  حيث   يمك   منه تما  -:ميزاتها Master Cardأو  Visaمحددة مسبقًا. وه  وما أ  تكو  
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ليةتم  (Submit)انتهاء صنحية البواقة والرقم السرو للبواقة ،بعدما ينقةر علةى كلمةة 
  .4ارسا  ولب الشراء وبال  تتم عملية الشراء والدفع.كما موضحة بالشك   

  NetCommerce( الموقا األمن   4الشكل ا
 

 
 
 
 
 
 

  أمن المتجر
متدر مع شركات امنية ياصة لتامي  التعامنت التدارية كما مبي  في يتعام  ال
   في الصفحة القادمة.8الددو  

 ( تفاصيل الفحص األمن  لمتجر الكتاب العرب 8جدول ا
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                         

  يشترط وجود حساب بنك  خاص أو أي ضمانات مالية  -سحب أي مبلغ أكفر م  المودع بها
  ستخراجها.

 
 

 وصف نوعها بيانات التحليل

 وهو برنامج خادم للربط بالويب Microsoft 11s/7.5 ر ريالس

 بروتوكول طبقة المقابس اآلمنة SSL الشهادة

 وهو الرابط ال ي تتم  يه وجراكات عمليت  الشراك والد ا www.netcommercepay.com مكا  الشهادة

 وحدال الشركات المانحة للشهادات األمنية وه  VeriSign Trust Network الشركة المؤمنة

 وه  نوع م  البصمات الرقمية (SHA1ارقام وحروف ا البصمة

 تعن  ا  المتجر حاليا تحت حماية الشركة ا منية . supported ا منية

 21/10/2014تنته  بتاريخ  27/09/2012تبدا بتاريخ  تاريخ الشهادة

     VeriSignوهر  صرادرة مر  شرركة  server certificateولر  شرهدتا : الشرهادة األ هنالرك  مالحمات

Trust Network لمنر أمنية المعلومات لمتجرNetcommercypay 

والتر  تررتبط بالشرهادة األولر  بصرورة السلسرة وهر   Intermediate Certificateالشهادة الفران  
 VeriSign وسريطشرهادة للوهر  عبرارة عر  وعطراك  VerSign , Inc شرهادة صرادرة مر  شرركة 

Trust Network .كشركة موفوقة لمنر الشهادات 
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الةةةاو يسةةةتيدم   Netcommercepay  ا  الموقةةةع اخمنةةةي 8يبةةةي  الدةةةدو           
التةي سةةتدرو أثنةاء عمليةةة الشةةراء ت الماليةةة متدةر الكتةةاب العربةي علةةى تةامي  المعةةامن

 ع  وريق الشركة  *مؤم   والدفع
, والةة  مةة  يةةن  ودةةود بصةةمة صةةةاحب  VeriSign Trust Networkاخمنيةةة 

بشك  واضح ,  وتاريح ابتةداء الشةهادة  VeriSign Trust Network الشركة اخمنية
حمايةةة الشةةركة اخمنيةةة مةة  وتةةاريح انتهائهةةا والتةةي تبةةي  أ  المتدةةر مةةازا  تحةةت دعةةم و 

 ,VeriSign  . ميةةاور اتنترنةةت مةة  السةةرقة والقرصةةنة فضةةن عةة  دعةةم شةةركة

Inc. لتل  الشركة اخمنية على أنها موثوقة بإعواء الشهادات خو متدر يرغب بالةدعم
 اخمني.

 : . نتائج الدراسة19
وفرة علةةةةةى بعةةةةد ادةةةةراء التحليةةةة  الوصةةةةفي   لمتةةةةادر الكتةةةةب العربيةةةةة العةةةةرب المتةةةة     

 اتنترنت   انتهت الدراسة الى مدموعة م  النتائح نودزما بما يأتي :
.نتيدة للتوورات في مدا  التكنولوديةا واتتصةاتت ظهةرت فكةرة دديةدة فةي التسةويق 1

والتسةةةةوق فظهةةةةرت التدةةةةارة اتلكترونيةةةةة فةةةةي شةةةةتى المدةةةةاتت وكةةةةا  لتدةةةةارة الكتةةةةب 
مة   ىنلهةا مواقةع ت تعةد وت تحصةوصناعة النشر نصيب منها والتي أنتدت م  ي

ومتادر الكتب في العةالم, وفةي الةوو  العربةي كانةت محةاوتت ديةدة   مواقع الناشري
إا يعد متدر نية  وفرات.كةوم بمحتوياتة  ويدماتة  وأسةلوب عرضة  للمصةادر والمةواد 

 .  امازو  Amazon اخيرى  يوازو متدر

                                                 
  25/10/2012تم تصفر المتجر بتاريخ  *
  اول المترراجر ا لكترونيررة ا جنبيررة للكتررب علرر  ا نترنررتwww.Amazon. com   تضررم قاعرردة 

مجررال  28  الكتررب المتاحررة  رر  مجررا ت موضرروعية متعررددة عررددها بياناترره فالفررة ماليرري  عنرروا  مرر
الررف مسررتفيد مرر  الموقررا  900مليررو   2موضرروع  عررريض ويعمررل علرر  اتمررام عمليررات الشررراك لررر  

 دولة م  دول العالم. ضال ع  انه متجر عالم  لمصادر المعلومات وبلدات مختلفة. 215يمفلو  



 
 م2018/هـ1439                                        (  72العدد ) –                        

 

 
549 

رق للةةدفع والسةةداد، وا  تةةواز  بةةي  .سةةعت متةةادر الكتةةب العربيةةة إلةةى تةةوفير أفضةة  وةة2
الوةةةرق اتلكترونيةةةة الحديثةةةة فةةةي السةةةداد   بواقةةةات اتئتمةةةا  وغيرمةةةا   وبةةةي  الوةةةرق 

المصةةةةرفية  لكةةةةي تضةةةةم  للمكتبةةةةات التةةةةي ت ترغةةةةب باسةةةةتيدام  تالتقليديةةةةة  الحةةةةوات
 التكنولوديا الحديثة بالتعام  معها باخساليب التقليدية .

حةةو عامةةة ومتقدمةةة للوصةةو  إلةةى المعلومةةات المولوبةةة، . تةةوفر المتةةادر محركةةات ب3
باسةةةةةتيدام   المؤلةةةةةف والعنةةةةةوا  والكلمةةةةةات المفتاحيةةةةةة   لتضةةةةةم  للمكتبةةةةةات والزبةةةةةائ  
الوصةةةةو  المباشةةةةر إلةةةةى المصةةةةادر المرغوبةةةةة , فضةةةةن عةةةة  توفيرمةةةةا لفهةةةةارب وأدلةةةةة 

 بالموضوعات .
ت والزبةةائ  والةة  مةة  . تةةوفر متةةادر الكتةةب العربيةةة ورقةةا  لتوصةةي  الولبيةةات للمكتبةةا4

ين  اشتراكها مع أكثر م  شركة توصي  اا تستيدم احدو الورق للشح  لتضم  
 وصو  الولبية في الوقت الاو يرغب ب  الزبو  او المكتبة .

. علةى الةرغم مة  ايةةتنف المتةادر اتلكترونيةة فةي تصةةاميمها وعةدم اتلتةزام بمعةةايير 5
 أ  متةادر الكتةب العربيةة  ندحةت بتقةةديم ومقةاييب تحةدد شةكلها وأنمةاو يةدماتها إت

يةةدمات اإلحاوةةة الداريةةة بإشةةكا  ميتلفةةة منهةةا , إرسةةا  قةةوائم بالكتةةب الحديثةةة التةةي 
وصلت اليها عة  وريةق البريةد اتلكترونةي للمكتبةة أو الزبةو , لوحةات إعننيةة ثابتةة 

مةا او متحركة في الصةفحة الرئيسةية للموقةع بكة  مةا وصة  حةديثا فضةن عة  تةوفير 
يشب  يدمة البو اتنتقائي في موقع ني  وفرات وال  بإرسا  ك  الكتب الحديثة في 

يةةةةةةة اخيةةةةةةرى كةةةةةةالرد علةةةةةةى مدةةةةةةا  تيصةةةةةةص معةةةةةةي  فضةةةةةةن عةةةةةة  اليةةةةةةدمات الثانو 
 .اتستفسارات

. اكةةدت الدراسةةة ا  متةةادر الكتةةب العربيةةة تتعامةة  مةةع اكثةةر مةة  ناشةةر ممةةا زاد مةة  6
تزويةد ومنحةت فرصةة للمكتبةات باتيتيةار مةة  امميتهةا بالنسةبة للمكتبةات وعمليةات ال

 دار نشر للمتدر الواحد. 212اكثر م  دار نشر تص  في بعو اتحيا  الى 

                                                 
 1انمر الملح  ا) 
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. بينت الدراسة ا  متادر الكتب العربية تتعام  مع شركات امنية متيصصة للحفاظ 7
علةةى سةةرية المعلومةةات ياصةةة للمكتبةةات التةةي تتعامةة  بةةالنقود اتلكترونيةةة وبواقةةات 

ئتمةةا  حيةةو اعوةةت مةةاه الميةةزة دعمةةا  للمكتبةةات للتعامةة  مةةع مةةاه المتةةادر كونهةةا ات
مؤمنةةةةة مةةةة  قبةةةة  شةةةةركات ياصةةةةة تةةةةوفر تةةةةدفق المةةةة  للمعلومةةةةات الياصةةةةة بةةةةالنقود 

 اتلكترونية.
. لةةدى المتةةادر ياصةةية التحةةديو اا يوةةرأ يوميةةا تغيةةرات فةةي عةةرو الكتةةب ومصةةادر 8

 المعلومات  الدديدة.
العربيةة السةرعة فةةي عمليةة اتيتيةار والتزويةةد بالنسةبة للمكتبةةات  . تةوفر متةادر الكتةةب9

فقةةةد ايتصةةةةرت الوقةةةت والدهةةةةد فةةةي عمليةةةةة البحةةةو وتوصةةةةي  الولبيةةةات وألغةةةةت دور 
 الوسيو او الوكي  في عملية الشراء مما وفر النفقات للمكتبات بشك  كبير.
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 (1ملحق )

 ب العربيةبعض دور النشر المنضوية تحت المتاجر للكت
 متجر النيل والفرات . كوم

محاكات للدراسات والنشر  المؤسسة الحديثة للكتاب الدار العربية للموسوعات
 والتوزيع

 دار الميسرة للطباعة والنشر عالم الكتب دار ومكتبة البصائر

 دار ميم للنشر والتوزيع دار الشروق للنشر والتوزيع دار ومكتبة الهالل

باعة والنشر دار السالم للط
 والتوزيع

هيئة النيل العربية للنشر  دار الكتاب الحديث
 والتوزيع

مكتبة االداب للطباعة والنشر 
 والتوزيع

 المركز الثقافي العربي دار النوادر للنشر والتوزيع

 مؤسسة العارف للمطبوعات مكتبة اوزوريس رياض الريس للكتب والنشر

 دار اليازوري العلمية يعدار امنة للنشر والتوز دار المعارف

 االسكوا ادافيس لالنتاج الفني دار صرح للنشر والتوزيع

 المركز االستشاري للدراسات االكاديمية االسالمية للعلوم دار الراتب الجامعية

المركز العربي لالبحاث  الدار العربية  للموسوعات
 والتوثيق

 المركز العربي للدراسات

المركز العلمي للدراسات  بيدار مؤسسة االنتشار العر
 السياسية

 المركز اللبناني للدراسات

 جامعة روح القدس جامعة تشرين دار دجلة

 جامعة حلب جامعة دمشق مؤسسة سعادة  للثقافة

 دار دون للنشر والتوزيع قناة الجزيرة الفضائية دار الفارابي

 سسة االبحاث العربيةمؤ مؤسسة الدراسات الفلسطينية دار الكتب والوثائق القومية

مركز االمارات للدراسات  مركز الدراسات االقتصادية دار الساقي للطباعة والنشر
 والبحوث

مركز الزيتونة للدراسات  مركز باحث للدراسات شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
 واالستشارات

 اسات الوحدة العربيةمركز در منشورات الجامعة اللبنانية دار ابعاد للطباعة والنشر والتوزيع

منشورات المعهد االلماني  مركز باحث للدراسات االهلية للنشر والتوزيع
 لالبحاث

 منشورات جامعة سيدة اللويزة ورشة الموارد العربية  دار الكتاب الجامعي

 متجر فرات . كوم

   دار األقصى للكتاب  دار اإلرشاد للنشر دار اآلداب

  آفاق بال حدود
دار األرقم للطباعة والنشر 

  والتوزيع
  أكاديميا

  دار األلباب   دار أريج للنشر  دار اآلفاق واألنفس

 البالغةدار  دار أسامة  اإلبداع الفكري

   ألفادار   دار االستقامة   إبداع للبرمجيات

 دار اإلمام الغزال   دار اسكندرون  إبراهيم وطفي

  دار اإلمام النووي  شخصية خاصة إصدار  دار ابن األثير

   دار أمل  الشخصية الخاصة اإلصدارات   دار ابن حزم

   دار أميمكس  أصدقاء المعرفة البيضاء  دار ابن خزيمة

  دار األمين  دار اإلرشاد للنشر  دار ابن العربي

   إنترترامادار األرقم للطباعة والنشر    دار ابن كثير
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  والتوزيع

 أوراق شرقية  دار أريج للنشر دار البحوث للدراسات اإلسالمية

   دار األوزاعي  دار االصالح  دار بترا

   دار األولى  دار األصيل دار ابن النفيس

  دار أضواء البيان  دار ابن هانئ
بيت العرب للتوثيق العصري 

 موالنظ

  دار البركة   أطلس  اتحاد الكتاب العرب

   دار البشائر   دار أعراف  دار أجيال

  دار البشائر اإلسالمية  دار اإلعالم  ديندار إحياء علوم ال

  دار البشير  اأفكار ميدي  دار اإلخراج العلمي للحديث النبوي

   لثقافة والعلومدار البشير ل  دار أفنان  يدار األدب اإلسالم

 متجر سوق كتبيين

 دار ابن كثير دار ماجد عسيري دار عالم الفوائد

 مكتبة المعارف الشيخ صالح الفوزان مؤسسة السالم اليوم

 عالم الكتب دار الكيان مكتبة الرشد

 دار االفاق العربية دار الميمان دار ابن الجوزي

 لوطنمدار ا مكتبة الخانجي دار الغرب االسالمي

 دار االقبس دار اطلس الخضراء دار التوحيد

 دار رواية دار احياء التراث العربي دار صادر

 دار النوادر مؤسسة الجريسي دار الصميعي

 دار االفاق الجديدة دار الثريا مؤسسة الرسالة

 دار المسيرة دار التراث دار المعرفة

 دار اليازوري جامعة ام القرى دار ابن القيم

 دار النفائس دار المدني ر المؤيددا

 دار الفكر دار المنهاج دار السالم

 مكتبة عبيكان المكتب االسالمي مكتبة السوادي

 د.خالد بنصالح المنيف مكتبة االسدي دار االندلس الخضراء

 دار سماء الكتب دار عالم الكتب الدار االثرية

 مكتبة المنار دار الكتاب العربي دار الفكر

 ساعات الفجر دار الجيل ز الدراسات والمعلومات القرانيةمرك

 مسك للقران الكريم الرسالة العالمية مجلة الحكمة

 دار طوق النجاة دار الفاروق الحديثة دار التدميرية

 متجر الكتاب العربي االلكتروني

  جمال نصار حسين  هناء للنشر دار الجديد 

  إدريس ولد القابلة  العبيدي للنشر  دار أرابيك إيبوك

دار الحدائق للطباعة والنشر 
 والتوزيع 

  ضياء فايز العبدهللا  الغزال للنشر

  سعيد رمضان على  محمد حفناوي للنشر قدمس للنشر والتوزيع 

  إدريس لكريني  وفاء الخميس للنشر  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

  شريف أحمد محمد ملوخية  مركز باحث للدراسات رياض الرّيس للكتب والنشر 
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دار الهادي للطباعة والنشر 
 والتوزيع 

  أحمد حاجي  محمد التركي

دار النفائس للطباعة والنشر 
 والتوزيع 

  أحمد راسم النفيس  عصام عدوان

  منير النمر  عرمون الغد دار الفارابي 

  حسان الفتحي  محمد عبد القادر  دار شاتيال للنشر

دار االجتهاد لألبحاث والترجمة 
  والنشر

  عبد الرحيم العطري  سري سمور

لف للنشر والطباعة دار المؤ
  والتوزيع

  علي سعيد عبد الوهاب مكي  محمد بن يعقوب

  جعفر الكنج الدندشي  الدار العربية للعلوم  مركز الدراسات االستراتيجية

  سلوى محمد أحمد عزازي  آسية وعيل مركز دراسات الوحدة العربية 

  وفاء شهاب الدين  جمعية التوحيد
المركز االسترالي العربي 

 للدراسات

  أشرف لطفي الخريبي  اويمحمد نشط  مركز الغدير للدراسات اإلسالمية

  لؤي كاظم علي آل عباس  محمد مبارك المزيودي  المركز الثقافي العربي

حسين الخيرية مؤسسة اإلمام ال
  الثقافية

حركة التوافق الوطني 
 اإلسالمية 

  عبد السعيد الشرقاوي

  الدكتور رضا عبد السالم  عالء بحر الدين عوض  الريحاني للنشر

  رأفت عزيز دعسان  رامز حنيني أكرم نجار للنشر

 متجر الكتاب العربي

 النايا للدراسات والنشر والتوزيع بيسان للنشر والتوزيع مكتبة العبيكان

 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع دار الحوار الجديد مركز اإلمارات للدراسات والبحوث

 دار البداية  شرقدار الم  شعاع للنشر والعلوم

 دار الصحوة المحدوده للنشر العالمية مكتبة جرير

 مدار الوطن للنشر المجلس األعلى للثقافة ةالرسالمؤسسة 

المؤسسة العربية للدراسات  للعلوم والتطوير مكتبة العبيكان
 والنشر

 مؤسسة عز الدين للطباعة

ر مؤسسة حورس الدولية للنش دار الف ياء للنشر والتوزيع
 والتوزيع

 مكتبة احياء التراث  االسالمي

 دار زهران للنشر والتوزيع
دار الحكمة للطباعة والنشر 

 والتوزيع
 دار الفكر العربي

 الدار المصرية اللبنانية دار دون للنشر والتوزيع دار وائل للنشر والتوزيع

 دار الراية للنشر والتوزيع
التكوين للطباعة والنشر 

 والتوزيع
 عرفة الجامعيةدار الم

 دار النهضة العربية دار وراق للنشر اصدقاء المعرفة البيضاء

دار التكوين للطباعة والنشر 
 والتوزيع

 عويدات للنشر والطباعة الدار العربية للموسوعات

 المكتب الجامعي الحديث دار األوائل دار الشروق للنشر والتوزيع

 الفارابيدار  دار اليازوري عويدات للنشر والطباعة
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Arabic bookstores on the internet: Their foundation 

contents, services, and Information Security  
Asst. Lect.Sumaya Y. Saeed  &   Abudlkadr. A.Alsabani 

 
Abstract 

     The study aims at defining the emergence of Arabic 

bookstores on the internet as well as their contents , the series 

they offer, payment ways and the security procedures they 

follow in their electronic financial treatment which ensure their 

utilization by libraries in their selection , acquisition and 

collection building. 
     The researchers used the Servy method of the subject 

literature in the theoretical part as well as the analytical 

descriptive method in the practical part. The study sample was 

composed of five Arabic bookstores specialized in selling 

books on the internet. The study ends with a group of results  
 


