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 المقدمة:   1-1
 

هناك  أصبحو  الحياة،فقد دخلت التكنولوجيا في جميع مجاالت  الحديث،تعتبر التكنولوجيا من اهم اختراعات العصر 

واصبحت التكنولوجيا مكونا رئيسيا لحياة االنسان خصوصا في االعمال اليومية التي يقوم بها  ودها،جلو حاجة ماسة 

 بها.لتحقيق رفاهية االنسان من خالل تسهيل العمليات التي يقوم 

اثرت التكنولوجيا في تطور الشركات على اختالف انواعها ففي الشركات التجارية ساهمت في تسهيل العمليات 

سويقية واالدارية وكذلك الحال في الشركات الخدماتية حيث سهلت وصول الزبائن الى الخدمات من االنتاجية والت

 طراف.االوبالتالي تقليل التكاليف والوقت والجهد على جميع  االنترنت،خالل 

وقع ميقوم هذا الموقع بالربط بين شركات قطع السيارات وبين الزبائن من خالل التواصل عبر االنترنت على هذا ال

حيث تمكن الزبائن من االطالع على القطع المتوفرة المعروضة ومعرفة مواصفاتها واسعارها، وامكانية طلب قطع 

اركة في هذا الموقع, لتسهيل الحصول على والء ورضا الزبائن عن معينة إذا لم تكن متوفرة لدى الشركات المش

 الموقع وزيادة عدد المشاركين في هذا الموقع .

الفصل سيتم استعراض مشكلة البحث واهدافه واهميته بالنسبة لألطراف المختلفة وحدود البحث وكذلك وفي هذا 

 مات.المعلو مة ظمنهجية الدراسة للتمكن من تفصيل فصول البحث بالشكل المناسب ووفقا لعملية تطوير أن
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  مشكلة الدارسة   1-2
 

 نالمواقع اإللكترونية التسويقية المحلية الموجودة في فلسطين تم مالحظة أمن خالل إطالع فريق البحث على 

عاملة للكثير من الشركات ال غيار السيارات المستخدمة والجديدةقطع عملية الترويج والعروض ل هنالك ضعف في

طع مواصفات الق، وصعوبة الوصول الى الشركة التي تتوفر فيها من خالل المواقع الكترونية في هذا المجال

 ، ويعود ذلك إلى مجموعة من األسباب أهمها: تي يريدها الزبون المطلوبة ال

   المجال.وجود شركات مختصة بشكل الكتروني في هذا  عدم -1

 باإلعالنات لهذه الشركات وقلة المعلومات.   المحتوى المختصضعف   -2

 قلة التحديثات إلعالنات لشركات قطع السيارات.   -3

 ما بين شركات قطع الغيار. صعوبة التنسيق -4

 وتوفير متطلباتهم السوقية. عدم اهتمام الوسطاء التسويقيين عبر اإلنترنت بهم -5

 

 

 

 المستهدفة الفئات 1-3

 وكانا على النحو التالي:  رئيسيين،كانت مشكلة البحث تتمحور حول طرفين   

 ت داخل فلسطين. راالسيا شركات قطع غيار  -1

 .كشركات التأمين وورشات تصليح السياراتالزبائن الفعليين والمحتملين سواء كانوا افرادًا او شركات   -2
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  الدارسة: أهداف 1-4

 

 تكمن أهداف الدارسة في األمور التالية:   

 

 .كمعرض لقطع غيار السيارات الجديدة والمستعملةبناء موقع إلكتروني  (1

فات حتياجاته ضمن المواصا التي تلبيالشركة  الغيار واختيارقطع  شركاتعلى  تمكين الزبون االطالع (2

 الموجودة.

 التي تقدمها شركات قطع الغيار. المفاضلة ما بين العروضبلزبون ل السماح (3

صفحة الشركة،  قبل مسؤول السيارات من شركات قطع غيارب تمكين التحكم باإلعالنات الخاصة (4

 .مسؤول النظام واعالنات الصفحة الرئيسة من قبل

 تسهيل عملية استعراض القطع المطلوبة من خالل النظام. (5

 .وشركات قطع غيار السيارات رضى الزبون الحصول على درجة عالية من  (6

 امكانية طلب الزبون لقطع معينة. (7
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 :الدارسةأهمية  1-5
 

األهمية بناء  تم تصنيفسيالوسائل التقليدية حيث  مساوئ من قلل سيااللكتروني المقترح بأنه  عالموقتكمن أهمية 

 :   الموقععلى كل طرف من أطارف 

 

 بالنسبة لشركات قطع غيار السيارات:  الموقعأهمية 

 

 في األمور التالية: السيارات بيعيساعد تطبيق فكرة المشروع شركات  

 

 زيادة األرباح من خالل تسهيل الوصول ألكبر عدد من الزبائن. .1

على  ماداالعت بدال منعلى الوسائل الحديثة في اإلعالن والتسويق  االعتمادتقليل التكلفة من خالل  .2

 واإلذاعات ذات التكلفة العالية. الجرائدالطرق التقليدية مثل اإلعالنات عبر 

تدعيم الميزة التنافسية للشركات العاملة في قطاع بيع قطع غيار السيارات من خالل تطبيق  .3

تتميز الشركة عن الشركات التقليدية األخرى العاملة في نفس  أعمالها وبالتاليجيا في التكنولو 

 القطاع.

 جعة فورية من الزبائن.راالحصول على تغدية  .4

 .الزبون وجهة نظر  والرضا منتحسين صورة الشركة وزيادة الوالء  .5

 التحديثات. يقدمها الموقع والنظام من خاللالتي  تالمعروضاالتذكير المستمر للزبون   .6
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 أهمية النظام بالنسبة للزبائن:

 

 يساعد تطبيق فكرة المشروع الزبائن في األمور التالية:   

 طع)ق الحصول على أفضل الخدمات من وجهة نظر الزبون من خالل المقارنة بين البدائل المتوفرة 

 طلب القطع الغير متوفرة ., وايضا من خالل امكانية ومعرفة ما يناسبه (للبيع الغيار المعروضة

  ومعارض شركات قطع الغيار مما يسهل على الزبون اتخاذ يد الزبون مجموعة كبيرة من عروضتزو 

 القرار المناسب في عملية الشراء.

 .تسمح للزبون بطلب قطع معينة إذا لم تكن متوفرة لدى الشركات المشاركة في الموقع 

 

            

 باحثين:أهمية النظام بالنسبة لل  

  يلي:يحقق تطبيق فكرة المشروع للباحثين ما 

 .نظري ت الالزمة من خالل تطبيق ما تم تعلمه بشكل ار خبإكساب الباحثين ال (1 

 التخرج.من قبل الباحثين بعد  استثماري إمكانية تطبيق الفكرة إلى مشروع  ( 2 

 المعلومات.تخصص نظم حسب متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس  (3 
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 حدود الدارسة:    1-6
 التالية:سيتم تطبيق الدارسة وفق الحدود          

  شهور. 8الحدود الزمانية: سوف يتم تطبيق المشروع خالل 

 .الحدود المكانية: سوف يتم تطبيق فكرة المشروع في فلسطين 

 

 

 

 :)المنهجية(الدارسة  تنظيم 1-7
        فريق البحث في تحليل وتطويـــــر النظام وهي منهجيـــــة دورة حياة النظـــــام  اعتمدهابناء علــى المنهجيـــة التي 

( (SDLC : System Development Life Cycle  

عليها  لوسبب استخدامها يعود الى أنها متعددة المراحل المجزأة والتي يسهل عملها في أي مشروع وسهولة التعدي

ومتابعة وتطوير أنشطتها ومراحلها المختلفة والتي تظهر كــمخطط دائري لألنشطة المختلفة من التحليل والتصميم 

 وغيرها.

 حل:المراعلى هذه ل الدارسة بناء وسوف يتم تقسيم فصو  اآلتي،والتي تظهر في الشكل 

 
 .ةالتنظيمي للدارس ل( الهيك1-1الشكل )
 www.infosecinstitute.comالمصدر: 

 

Analysis

design

implementationmaintenance

planning
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 :الفصل ملخص 1-8
 المقترح بالنسبة لـ )شركات قطع غيار الموقعتم الحديث خالل هذا الفصل عن مشكلة البحث وأهداف وأهمية 

تنظيم الدارسة وتعد هذه المقدمة هي أساس للبدء بالحديث عن الفصل الثاني الزبائن( وأخيراً  السيارات، الباحثين،

 النظام.على تحليل  الذي يحتوي 
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 المقدمة: 2-1

سوف يوضح هذا الفصل الدارسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 للوصول إلى فهم كامل عن الموقعودارسة البيئة الخاصة بأطراف  الموقعوكذلك سوف يتم عرض عملية تحليل 

مجريات األمور فيها، وكذلك تحليل مدخالت ومخرجات أطراف النظام، والوصول إلى خطة إنجاز النظام المقترح 

 التي ستساعد في انجاز النظام في الوقت المحدد له.

 

 

 الدارسات السابقة:  2-2

 نظام وتطويره وكانت سوف يتم عرض عدة دارسات لها عالقة بموضوع البحث وتساعد على تحليل ال

 الدارسات كالتالي:

 

 دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل ادارة عالقات الزبائن: 2-2-1

 (2011)د. عبد هللا غالم، و أ. محمد قريشي، ديسمبر       

 

 ائنمفهوم إدارة العالقات مع الزبCustomer Relation Management (CRM): 

تسويق المبيعات، وخدمة العمالء وجعلها تتفاعل معه، العمليات الخاصة ب ى ربط وتفعيلهو نظام يقوم عل

 ليكون محور النظام األساسي الذي من أجله تسخر كل اإلمكانيات.

ويرى الباحثين بأن إقامة عالقة تفاعلية بين المؤسسة والزبون تهدف إلى استمرارية المؤسسة. وذلك من خالل 

لتعامل معها خصوصا من الذين يكنون للمؤسسة بالوفاء والوالء فلذلك نجد استمرارية مدخالتها الناتجة عن ا

الهدف الرئيسي للمؤسسات هذه األيام هو بناء العالقة المتينة مع الزبائن من خالل تحويل الزبائن الجدد إلى 

لشركة فلذلك ل وبما أن تكلفة استقطاب زبون جديد أعلى من تكلفة المحافظة على الزبائن الفعليين دائمين زبائن

 نستخدم مثل هذه المفاهيم في ادارة المؤسسات والشركات.
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وقد تبين لنا من خالل تحليل الباحث لمفهوم ادارة عالقات الزبائن أنه يتكون من ثالثة عناصر رئيسية وكانت 

 على النحو التالي:

 

 الشكل: عناصر ادارة عالقات الزبون 

 الزبون 

 

 

 

 

 العالقات                                 االدارة      

                                                            

الزبون: هو المصدر الوحيد للربح والنمو المستقبلي الذي تريد المؤسسة أن تحققه، الزبون الجيد يوفر  (1

اعلى ربح باستهالك أقل موارد ممكنة، ولكن بسبب التكنولوجيا فقد أصبح الزبائن ذوي معرفة أكبر 

بين  لق التميزبالمنتجات المتواجدة باألسواق فقد اضطرت الشركات إلى استخدام التكنولوجيا لخ

داراتهم.     الزبائن وا 

العالقات: عبارة عن االتصاالت والتفاعالت المتبادلة بين الزبائن والشركات والتي من الممكن أن  (2

                                                                     تكون قصيرة أو طويلة األمد، مستمرة أو متقطعة، متكررة أو لمرة واحدة. 

اإلدارة: تهدف اإلدارة إلى التغيير التنظيمي المستمر في ثقافة وعمليات وهيكل المؤسسة وكذلك  (3

التكنولوجيا التي تتبناها المؤسسة لتحقيق أهدافها، وال تقتصر على النشاط التسويقي فقط، ويتم إحداث 

مختلفة دة أنشطة المؤسسة الالتغيير من خالل تجميع المعلومات والبيانات التي يتم بناًء توجيه وقيا

 لتحقيق ميزة تنافسية معلوماتية واقتناص الفرص السوقية.
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إدارة عالقات الزبائن تتمحور حول عدة أبعاد رئيسية تتعلق ب أتمته وتعزيز األعمال التي تركز على 

ها أيضا ومن الزبون ومن أهم هذه األبعاد المساحات الوظيفية الثالث )خدمة الزبائن، التسويق، المبيعات(

 مسؤولية االحتفاظ ببيانات الزبائن ومشاركتها، وكذلك األدوات التحليلية التي تنقب في بيانات الزبائن.  

بالنظر إلى الوحدات الوظيفية )التسويق، المبيعات، وخدمة الزبائن( نجد أنها نقاط اتصال مع الزبون في 

و خالل عملية االستعالم واالستفسارات، فلذلك يجب المؤسسة سواء قبل عملية البيع أو خاللها أو بعدها أ

 إعطائها االهتمام األكبر عند تطبيق نظام إدارة العالقة مع الزبائن. 

وبالنظر إلى البعد الذي يتحدث عن مسؤولية االحتفاظ ببيانات الزبائن ومشاركتها، فإن المؤسسة يجب أن 

سسة ولخدمة أهداف المؤسسة، فتكرار البيانات أو تبقي هذه البيانات متاحة لمن يحتاجها من داخل المؤ 

 انعدامها يؤدي إلى سوء اتخاذ القرار وبالتالي التأثير السلبي على فعالية المؤسسة. 

التي تساهم في التحليل الكمي والنوعي لهذه  (Data Mining) البعد اآلخر هو استخدام أدوات التنقيب 

ة اتصال من بين كافة التطبيقات المستخدمة بداخل المؤسسة لزياد البيانات، ويتم هذا التحليل بتكوين نقاط

المعرفة بالزبائن ثم يتم إضافة القيمة بعدما تم استخالص التغذية الراجعة وتعميمها على كافة أنحاء 

 المؤسسة. 

تيجية إلدارة العالقات مع الزبائن إلكترونيا )باستخدام راواحتياجاتهم ظهرت الحاجة إلى وضع إست

تكنولوجيا(، وتطبيق هذه االستراتيجية يكون على مراحل، فالمرحلة األولى تكون على العمليات، يعني أن ال

ضرورة توجيه كافة عمليات جذب الزبائن نحو الزبائن نفسهم باإلضافة التي التغييرات التنظيمية التي تم 

 الحديث عنها مسبقا.

 يجية، فهي تحتوي على التغيير الثقافي وتنمية الكفاءاتوهذا أما المرحلة الثانية من مراحل وضع االسترات

والمهارات الخاصة بالعاملين أثناء تنفيذ النظام اإللكتروني إلدارة عالقات الزبائن إلكترونيا وكذلك الحال 

 لإلداريين في المراكز اإلدارية العليا والوسطى لتمكينهم من حل المشكالت. 

وفي المرحلة الثالثة يكون موضوع الحديث حول األنظمة والتكنولوجيا التي تستخدم إلدارة عالقات الزبائن، 

ويتم تطبيق هذه األنظمة من خالل دمجها مع باقي األنظمة المستخدمة مسبقا داخل المؤسسة، ومن أهم 

 ستعالمات، وغيرها.  مظاهر التكنولوجيا الجديدة: األنترنت، التجارة اإللكترونية، مراكز اال
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 (:Virtual storefrontsواجهة المتجر االفتراضية ) 2-2-2 

https://businessamp.wordpress.com) ,2009) 

استعرض الموقع فكرة المتاجر االفتراضية وأهم الفوائد العائدة على استخدامها وبعض الشروط على الشركات 

 والمتاجر التقليدية الستخدامها، وهو ما سيتم عرضه خالل دارسة الموضوع. 

ات ر للقطع المتوفرة عند شركات قطع السيا كمعرضإن فكرة النظام المقترح لشركات قطع السيارات والعمل 

( أو ما يسمى واجهة المتجر Virtual storefrontsقائمة على نموذج األعمال ) واستعراضها من قبل الزبائن وهي

االفتراضية، والتي هي عبارة عن واجهة يتم فيها عرض خدمات ومنتجات شركة معينة بشكل مباشر افتراضي عبر 

 تجات الملموسة عبر قنوات االتصال التقليدية. االنترنت مثل واجهات المحل الحقيقية، وحيث يتم تسليم المن

وهي ايضا عبارة عن نموذج وسيط تفاعلي يسمح للزبائن استعراض وطلب المنتجات او خدمات معينة على شاشة 

الحاسوب وحيث يزود الزبون إمكانية القراءة عن تفاصيل والعروضات التي تقدمها شركات قطع السيارات، وكذلك 

لشركات والمعروضات المتوفرة على الموقع والعمل على اختيار أفضل قطع مناسب لطلب عملية التصفح على ا

 الزبون ضمن المواصفات المطلوبة واختيار الشركة األفضل في تقديم هذا الطلب.

 ويجب أن يكون الموقع منظم ومصمم بشكل جيد بحيث يجمع العديد من منتجات الشركات إلى فئات  

 ات التي من الممكن أن هذا النوع من نماذج األعمال:مختلفة، ومن أهم المميز 

 يمكن للشركات أن تقلل من تكلفة استخدام وسيط تقليدي لبيع وترويج منتجاتها وعروضاتها. -1

 يسمح للشركات الوصول إلى زبائنها بكل سهولة.  -2

 ة.على عكس واجهة المحل التقليدي كثيرةمن السهل البدء بعمل واجهة محل افتراضية بمنتجات  -3

 .البحث عن القطعشعور الزبائن بالراحة في عملية  -4

 المرونة في عملية اإلعالن والترويج.  -5

 يمكن للشركات الوصول إلى منافسيها بكل سهولة.    -6

 ساعات العمل تكون مرنة بشكل أفضل، مما يتيح للزبائن التسوق بأي وقت. -7
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( بحيث Virtual Mallالتسوق االفتراضي ) ومن مكونات نموذج األعمال لواجهات المتاجر االفتراضية مركز

يستطيع الزبون الوصول الى مجموعة متنوعة من الشركات المزودة للخدمة أو المنتج باستخدام موقع وسيط مشترك 

من أجل تقليل التكاليف والوصول إلى عدد كبير من الزبائن والحفاظ على العالمة التجارية الخاصة بالشركة وجودة 

 زبائن. وهي تعمل على زيادة استقطاب الزبائن والتوسع في مناطق اخرى.العالقات مع ال

 

 هيكل نموذج أعمال الوساطة اإللكترونية: 2-2-3 

( :An inclusive and extensible architecture for electronic brokerage) 

(Hands, Bessonov, Blinov, Patel, Smith,2000) 

 

تعتبر الوساطة اإللكترونية من أحدث نماذج األعمال المستخدمة، إذ إن العديد من القطاعات تعتمد عليها   اعتمادا 

كليا مثل قطاعات حجز الفنادق والسيارات السياحية وكذلك قطاع األسواق المالية وغيرها الكثير، لذلك يعرف نموذج 

كتروني موجه نحو فئة الزبائن األفراد ويقوم بإتمام المعامالت التجارية اإللكترونية بأنه نموذج أعمال إلاعمال الوساطة 

 الخدماتية عبر شبكة اإلنترنت ويعتمد نموذج إيرادات القائم على العمولة للعملية الواحدة.

ات يومن المزايا التي يقدمها نموذج أعمال الوساطة بأنه يساعد على توفير الوقت والجهد للزبائن وباقي أطراف العمل

كم  عبر استخدام الوسائط المختلفة والمتعددة وتزويدهم ب قناعهمواالتجارية, ويسهل على الشركات استقطاب الزبائن 

المعلومات المطلوب, ومما يميز النموذج بأن األرباح تعتمد على حجم العمليات والمعامالت التي يقوم الوسيط  

نموذج كغيره من النماذج اإللكترونية يواجه بعض المعيقات والمشاكل بإتمامها,  وعلى الرغم من ميزاته إال أن هذا ال

مثل مشاكل األمن المعلوماتي خصوصا فيما يتعلق بالناحية المالية والدفع اإللكتروني والمشكلة األخرى تتعلق بصعوبة 

ل العمليات قوم بتسهيإقناع الزبائن وباقي األطراف بالنظام وما يحققه من مزايا خصوصا أن فكرة وجود جهة معينة ت

 وادارتها عن بعد قد  تكون مرفوضة من قبل بعض األفراد.

بعد أن تم تحقيق الهدف األول للبحث وهو استعراض نموذج أعمال الوساطة اإللكترونية فقد لجأت الورقة العملية هذه 

 إلى تقديم هيكلية معتمدة لنموذج الوساطة ُتختصر كما يلي:
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(GAIA) Generic Architecture for Information Availability) حيث أنها تقوم هذه الهيكلية على إدارة ,)

العالقات المختلفة على امتداد أطارف الوسيط من الزبائن مرورا بالوسيط حتى الشركات التي يتم التعامل معها, وأبرز 

 تجة لهاعن نوعها أو الشركة المنر ما يميز هذه الهيكلية أنها تقوم على تكامل األنظمة المختلفة لألطراف بغض النظ

الشأن األكبر في تحقيق الميزة التنافسية للوسيط من خالل إمكانية العمل مع اكبر عدد من األطراف المختلفة وبالتالي 

تحقيق أكبر عائد من األرباح وكذلك األمر بأن ما يميز هذه الهيكلية بأنها قابلة للتوسع  دون أي مشاكل,  وفي 

ي الباحثون بضرورة تطبيق هذه الهيكلية في حال تم اعتماد نموذج أعمال الوساطة اإللكترونية لفكرة النهاية يوص

 البحث.   

 

 الدارسات السابقة: ملخص 2-2-4

فمن خالل الدراسة االولى والتي تحمل عنوان )دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل ادارة عالقات الزبائن( تم 

جيا المعلومات اهمية كبيرة وذات أثر على تفعيل ادارة عالقات الزبائن، حيث تمكن تكنولوجيا االستنتاج لتكنولو 

المعلومات من امكانية جمع المعلومات حول عدة جهات منها الزبون، التي تساعد االدارة العليا في المؤسسة من 

 الزبون(.اتخاذ إجراءات تؤدي الى رضا الزبون، وزيادة وتيرة العالقة االيجابية مع 

 

ومن خالل الدراسة الثانية التي تحمل العنوان )واجهة المتجر االفتراضية( تم االستنتاج ان هذه التقنية التي سوف 

يتم تطبيقها على الموقع اإللكتروني وهو عرض قطع السيارات يساعد على تقريب الصورة الى الزبون التي تساعده 

من خالل المعلومات المرفقة عن القطعة التي يريدها، وايضا هذا على اختيار المتطلب الذي يطلبه وكل وضوح 

 يساعد على تسهيل التواصل بين الزبون والشركة عبر )الموقع االلكتروني(.

 

ومن خالل الدراسة الثالثة التي تحمل العنوان )هيكل نموذج أعمال الوساطة اإللكترونية( تم االستنتاج ان الستخدام 

كبير في التأثير على العالقة بين الزبون والشركة من خالل استخدام نموذج الوساطة هذا النموذج له دور 

االلكتروني الذي يساهم في تقليل الوقت المستغرق من قبل الزبون في البحث عن مراده، وايضا يساعد على تقليل 

 التكلفة بالنسبة للزبون )تكلفة المواصالت(.
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 النظام: تحليل 2-3

 

يستعرض الفصل كافة المعلومات التي نحتاجها في تخطيط النظام سواء كانت معلومات لها عالقة بالجدوى  

 االقتصادية أو معلومات لها عالقة بجدولة الوقت أو معلومات لفهم بيئة أطراف النظام وطريقة عملهم اليومية.

 

 

 

 التنظيم اإلداري لشركات قطع غيار السيارات: 2-3-1

 كل االداري لشركات بيع قطع غيار السيارات من عدة وظائف ادارية والتي يوضحها الشكل التالي:يتكون الهي

 

 

 
 

 .السيارات بيع قطعالتنظيمي العام لشركات  لالهيك (1-2الشكل)

 .الخليل-المصدر: شركة الفرسان لقطع السيارات

 

 

المدير العام

مسؤول 
المبيعات

مسؤول 
المحاسبة 

المدير 
االداري
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 يلي:ويمكن توضيح االعمال والمهام لكل وظيفة من هذه الوظائف فيما 

 :المدير العام 

يقوم المدير العام بتحديد المهام واالنشطة التي تعمل بها المؤسسة لبيع قطع السيارات، باإلضافة الى 

 وضع االهداف والخطط االستراتيجية للمؤسسة.

 :المدير االداري 

نفيذ ومتابعة تيقوم المدير االداري بمتابعة الشؤون االدارية والفنية للشركة، واتخاذ القرارات اليومية 

 القرارات.

 

 :مسؤول المحاسبة 

يقوم مسؤول المحاسبة بالعديد من المهام المتعلقة باإلدارة المالية، حيث يقوم بمتابعة الحسابات الخاصة 

بالشركة من خالل التواصل مع مسؤول البيع لمتابعة سجالت عمليات البيع من الناحية المالية، وصدار 

فات المالية المتعلقة بالمبيعات والمشتريات، واقرار المصاريف الشهرية والدورية الفواتير والتقارير والكشو 

بشكل تقريبي، وحفظ نسخ كاملة من جميع المستندات المالية سواء كانت لصالح المؤسسة أو كــ التزام 

 على المؤسسة.

 

  المبيعاتمسؤول: 

 لكل زبون، مثل: الكفاالت وغيرها، واستالميقوم مسؤول البيع بكتابة االوراق الثبوتية واالوراق االزمة  

 وتسليم البضائع الى الزبون واستالم المبالغ المالية، وكتابة التقارير وارسالها لإلدارة.
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 مخطط سير العمليات: 2-3-2 

 سيتم التوضيح بالرسومات مخطط سير العمليات ألطراف الموقع:

 

 لشركات بيع قطع السيارات:مخطط سير إجراءات العمل اليدوي  2-3-2-1

 

 

 

 
 (2-2)مخطط سير إجراءات العمل اليدوي لشركات بيع قطع السيارات

 

 

جذب الزبائن عبر
العالنات العامة

زيارة الزبون 
لمعرض قطع 

السيارات

عرض قطع 
السيارت 
المتوفرة

اطالع الزبون 
على مواصفات
القطع وشروط

البيع

اتخاذ قرار 
البيع

أخذ معلومات 
من الزبون

بيعتوقيع عقد ال

عملية الدفع
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العمل اليدوي للزبون:  إجراءاتمخطط سير   2-3-2-2  

 

 

 

 
 (3-2)العمل اليدوي للزبون  إجراءاتمخطط سير 

 

 

 

 

 

 

 

شعور الزبون 
بالحاجة الى قطع 
غيار السيارات

البحث عن شركة 
تبيع قطع السيارا

اختيار الشركة 
المناسبة

زيارة الشركة
االتفاق على 
عملية البيع 

عالقيام بعملية الدف

عملية استالم قطع
غيار السيارات
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 البدائل المقترحة: 2-3-3

 

بعد االطالع على الدارسات ومالحظة طبيعة عمل الشركات وكذلك الزبائن تم التوصل إلى بديلين لحل مشكلة 

الدارسة والتي كانت تتمحور حول ضعف شركات بيع قطع الغيار السيارات في التسويق لخدماتها وعروضها، وعدم 

 لبحث باعتماد بديلين، وهما كالتالي:وجود وسيط بين الشركات والزبون، فقام فريق ا

 

 .)البديل األول: استخدام النظام التقليدي )االعتماد على وسائل اإلعالن التقليدية لجذب الزبائن 

 .البديل الثاني: تطوير موقع الكتروني كوسيط ما بين شركات قطع السيارات والزبائن 

 

 

 

 

 

 :)البديل االول )استخدم النظام التقليدي 

 

البديل االول التقليدي على استخدام وسائل االعالن والترويج التقليدية في عرض اعالنات الشركة يقوم 

التي تعتبر مكلفة وغير مجدية وخاصتا مع التطور التكنولوجي الذ وصل اليه العالم , ولتوضيح البديل 

 االول سيتم عرض اهم االيجابيات والسلبيات للبديل االول .

 

  ول:ايجابيات البديل اال 

 ( القدرة على توصيل العروض واإلعالنات ألكبر عدد من الزبائن من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.1

 ( عدم التقيد بمكان أو زمان معين حيث يمكن مشاهدة اإلعالن في أي مكان.2
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 :سلبيات البديل االول 

دينة معينة، وال يمكن محدودية النطاق: فعادة ما يكون اإلعالن عن طريق وسيلة عالن محلية تغطي م (1

 .االستفادة منها في منطقة أخرى 

فعندما يتم نشر إعالن في صحيفة معينة، فهذا يكلفا لشركة مبالغ طائلة في حال  :التكاليف الباهظة  (2

 .تم نشر اإلعالن لفترة طويلة

 .عدم القدرة على أخذ تغذية راجعة من قارئ اإلعالن (3

حيث أنه يتم نشره لمرة واحدة وبعدها ينتهي اإلعالن مثل ان  :المدة الزمنية القصيرة لنشر اإلعالن (4

 .يتم نشر اإلعالن عبر قناة تلفزيونية، وذلك يؤدي إلى صعوبة استرجاع اإلعالن في أي وقت

 

االبتكارات التكنولوجية الحديثة خصوصا الوسيط لإلعالن مثال لشبكات االجتماعية ومواقع الويب  (5

 إلعالنية التقليدية.أثرت بشكل سلبي على الوسائل ا

 

 

 الموقع اإللكتروني (البديل الثاني:( 

 

يقوم البديل الثاني على تطوير موقع إلكتروني على االنترنت والذي يقوم أساسا على بناء نظام إلكتروني 

السيارات والزبائن الذين يرغبون بشراء قطع السيارات بيع قطع  ما بين شركات المعرضيقوم بدور 

 العروضديدة المتوفرة ،يمكن الشركات العاملة في مجال بيع قطع السيارات من طرح المستعملة والج

، ويتيح المجال للزبائن بالدخول إلى هذا الموقع المختلفة على القطع المستعملة والجديدة  للسيارات

 ناإللكتروني واالستفادة من هذه العروض، واتمام قسم كبير من مخطط أنشطة العمل للشركات والزبائ

 .عبر هذا الموقع، فلذلك سيتم عرض أهم اإليجابيات والسلبيات لهذا البديل
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 :إيجابيات البديل الثاني

 

 حصول الشركات التي تستخدم الموقع اإللكتروني على ميزة تنافسية من خالل استخدام التكنولوجيا في (1

 .كاليفالكفاءة، وبالتالي تقليل التأداء بعض أنشطتها مثل التسويق اإللكتروني، وزيادة القدرة على تطبيق 

 .تمكين الشركات من إضافة وتعديل إعالناتها بشكل خاص ولكن ضمن قوانين محددة (2

 إمكانية الوصول من جميع أنحاء فلسطين وبالتالي تسهيل عملية بيع قطع السيارات. (3

مثال  لوسائطعرض القطع المتوفرة يؤدي إلى زيادة فعاليته من خالل توجيه جميع التخصص الموقع  (4

 .بالشراءالصوت والصورة والفيديو من أجل إقناع الزبون 

 

 يتم إضافة أو حذف أي إعالن وفي أي فمن الممكن أن :إمكانية التحكم بالمدة الزمنية لنشر اإلعالن (5

 .وقت 

 ةحيث أنه من الممكن نشر العديد من اإلعالنات بنفس التكلفة التي تدفعها الشرك :انخفاض التكلفة نسبيا (6

 .الذي يمتلك الموقع اإللكتروني للمسؤول

 .التفاعلية: يمكن لمتصفحي الموقع طرح األسئلة ليتم اإلجابة عنها من قبل صاحب اإلعالن (7

إعالنات وعروض شركات قطع غير السيارات  (سهولة حصول الزبائن على كم كافي من المعلومات (8

 خالل وقت قصير.)المتوفرة 
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 :سلبيات البديل الثاني

 

عدم تطابق مواصفات اإلعالن المعروض مع ما هو موجود فعال، فهذا يؤدي إلى انخفاض نسبة  (1

 .وقع الوسيطمالموثوقية ب

الحاجة إلى الوصول لإلنترنت وجهاز حاسوب أو هاتف ذكي من أجالل تمكن من الوصول إلى الموقع  (2

 .اإللكتروني

 .واضافة اإلعالنات عن طريق االنترنتقلة خبرة شركات ومعارض بيع قطع السيارات بإدارة  (3

 .صعوبة توصيل اإلعالنات للفئات التي ال تستخدم التكنولوجيا واالنترنت (4

 .مقاومة التغيير من قبل الزبائن، وعدم الثقة باإلعالنات اإللكترونية (5
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 الجدوى االقتصادية: 2-3-4

 التكاليف التطويرية والتكاليف التشغيلية للمشروع وهي كاآلتي:يحتاج المشروع إلى مجموعة من التكاليف تشمل 

 .دوار المنارة-الخليل –تم الحصول على االسعار الخاصة بالتكاليف المتعلقة بالنظام من شركة حضارة للكمبيوتر 

 

 التكاليف التطويرية للبديل االول:

 حيث تشمل:وهي التكاليف التي يحتاجها فريق العمل لبناء النظام وانجازه، 

 وهي تكاليف االجهزة والمكونات والوسائط المتعددة، والجدول التالي  التكاليف التطويرية المادية: .أ

 يوضح هذه التكاليف:

 التكاليف التطويرية المادية (1-2جدول )

 .للتجهيزات المكتبية المصدر شركة حضارة 

 

 

 

 

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة مواصفات الكمية العنصر

اجهزة حاسوب 

ال تقل عن 

 المواصفات

2 Desktop Computer i3 

Processor - 4 Gb Ram -  

500G.B  hard disk 

460$ 920$ 

ملحقات 

 الحواسيب

 $105 $105 متفرقات 2

 $1130 المجموع 
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: وهي التي تتكون من االشخاص العاملين على تحليل النظام وبناؤه وتطويره، التكاليف التطويرية البشرية .ب

 والجدول التالي يوضح هذه التكاليف:

 البشرية.التكاليف التطويرية  (2-2جدول ) 

 

 :اجمالي التكاليف التطويرية الكلية للبديل االول 

 

 اجمالي التكاليف التطويرية الكلية للبديل االول (3-2جدول )

 مجموع التكاليف التطويرية للبديل األول

 التكلفة مصدر التكاليف

 $1130 التطويرية المادية

 $16800 التطويرية البشرية

 $17930 المجموع

 

 

 

 

 تكلفة الوحدة تكلفة الوحدة / شهر الكمية العنصر

 $1000 $500 2 الموظفين

مواد إعالنية 

 مطبوعة

1000 0.30$ 300$ 

 $100 $100 كهرباء + انترنت متفرقات

 $1400 مجموع التكاليف البشرية/شهر للبديل األول

 $16800 األول مجموع التكاليف البشرية/سنة للبديل
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 :دارسة الجدوى االقتصادية للبديل الثاني 

 التكاليف التشغيلية للبديل الثاني:

 هي التكاليف التي يحتاجها فريق المشروع لبناء النظام وانجازه حيث تتضمن التكاليف المادية والبرمجية والبشرية

 تكاليف المواد الالزمة لتشغيل النظام.: هي التكاليف التشغيلية المادية .أ

 التكاليف المادية 

 التكاليف التشغيلية المادية( 4-2جدول )

 خدمة التسويق واالعالن خط االنترنت استضافة الموقع تكاليف تطويرية

752$ 240$ 624$ 240$ 

 

 التكاليف المادية التي تدفع مرة واحدة .ب

 مرة واحدةالتكاليف المادية التي تدفع ( 5-2جدول )

 التكلفة الكلية السعر ال تقل عن المواصفات العدد المكون 

جهاز حاسوب 

بمواصفات ال تقل 

 عن

2 Desktop Computer i3 

Processor - 4 Gb Ram –

500G.B hard disk 

240$ 480$ 

ملحقات 

 الحاسوب

 $105 $105 متفرقات 1

 TP-LINK OR ANY 1 راوتر

DEVICE 

28$ 28$ 

 Canon OR ANY 1 طابعة

PRINTER 

296$ 296$ 

 $909 مجموع التكاليف المادية للبديل الثاني

 .للتجهيزات المكتبية المصدر شركة حضارة
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 يوضح اجمالي التكاليف التشغيلية المادية لكل سنة .ج

 

 .اجمالي التكاليف التشغيلية المادية لكل سنة( 6-2جدول )

 

 

 

 يوضح التكاليف البشرية للنظام لكل سنة .د

 

 .التكاليف البشرية للنظام لكل سنة( 7-2جدول )

 التكلفة السنوية التكلفة الشهرية العنصر

 $6000 $500 مسؤول النظام

 $6000 المجموع

 

 

 

 

 

 

 التكلفة السنوية العنصر

 domain 240$استضافة الموقع + حجز اسم 

 2mbps unlimited 470$خط انترنت 

 $710 المجموع



 
28 

 :يوضح التكاليف الكلية للبديل الثاني  

 .التكاليف الكلية للبديل الثاني( 8-2جدول )

 التكلفة المصدر

 $752 التكاليف التطويرية

 $909 التكاليف التشغيلية المادية

 $710 التكاليف التشغيلية الخدماتية

 $6000 التكاليف التشغيلية البشرية

 $8371 المجموع

 

 

  الجدوى:ملخص دارسة 

 

بعد دراسة البدائل المقترحة من خالل دراسة الجدوى، فقد تبين إمكانية تطبيق المشروع بناء على البديل، وسيتم إكمال 

باقي الفصول بناء عليه، ويعود السبب في اختياره الى انخفاض تكلفة البديل الثاني بالنسبة للبديل األول وبعض 

 ا في هذا الفصل.المميزات المهمة التي تم التطرق إليه
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 تحليل النظام: 2-3-5 

 

 :)تحليل النظام للزبائن )باستخدام المقابلة 

 

قام فريق البحث ببعض الزيارات الميدانية لشركات بيع قطع السيارات وتم مقابلة بعض الزبائن المتواجدين، وكانت 

 األسئلة مفتوحة اإلجابة وكان من أهمها ما يلي:

 

 تدفعك للقيام بعملية شراء قطع السيارات؟ ما هي األمور التي 

 الحاجة الى اصالح السيارة.   

 ما هي المعيقات التي تواجهها قبل وخالل وبعد عملية الشراء؟ 

 تقيد الشركات لفترة الضمان )الكفالة( على القطعة المشترات. -1

 ايجاد الشركة التي توفر القطعة المطلوبة. -2

 طع السيارات.اختالف االسعار ما بين شركات بيع ق -3

 صعوبة التواصل مع شركات قطع السيارات المطلوبة. -4

 

 ما هو السبب الحقيقي وراء اختيارك لهذه الشركة القطع هذه بدال من غيرها؟ 

 

 الســبب الحقيقي من اختيار هذه الشــركة ان صــاحب هذه الشــركة يكون أحد اصــدقائه المقربين وباإلضــافة           

راعي هذه المصـــلحة، وبعض الزبائن كان االســـتنتاج من ســـبب اختيارهم لهذه الشـــركة الى ذلك ان صـــاحب الشـــركة ي

انها قريبة من المنطقة الســـــكنية، وبعضـــــهم ايضـــــا يبحث عن االســـــعار التي نوفرها الشـــــركة والتي يمكن ان تقلل من 

 تكاليف صيانة المركبة من جديد.
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 هل سبق وأن اشتريت قطع سيارة من شركة أخرى لسبب معين؟ 

 

في هذا السؤال تبين اختالف الزبائن في والئهم للشركة التي يختارها، حيث النوع االول من الزبائن وهو 

الزبون الذي يبحث عن العروض والخصومات بحيث إذا احتاج قطعة ما يبحث عن الشركات التي تقدم 

ن شركة معينة. بينما النوع الثاني مالخصومات، وهذا ما جعله ينتقل من شركة الى اخرى دون الثبات او الوالء الى 

الزبائن والتي تجمعهم وتجمع صاحب الشركة عالقة صداقة او قرابة او ما شابه، او توصية من شخص اخر فانه 

 يلجأ الى شركة واحدة ويعبر عن والئه لهذه الشركة وعدم البحث عن شركات اخرى.

 

 :)تحليل النظام للوسيط )باستخدام المالحظة 

لنظام بعد أن تم أخذ شركة )سل مي( كحالة دراسية وتم مالحظة طبيعة عملها من خالل موقعها تم تحليل ا

اإللكتروني، حيث أنها تعمل في مجال اإلعالنات والتسويق للشركات التجارية في فلسطين بشكل عام، حيث 

عالن ني وقد يكون اإليتم استقبال اإلعالنات المجانية من خالل تعبئة طلب من الزبون على الموقع اإللكترو 

لبيع أو شراء أي شيء )اإلعالنات العامة( ويمكن عرض األراضي والمباني والشقق والسيارات، وكذلك يوجد 

 اإلعالنات مدفوعة األجر التي تقوم الشركات بحجزها من أجل الترويج لخدماتها ومنتجاتها.

نا على موقع بيع قطع السيارات، ليسهل عليوعليه فان هذا الموقع يمكن االستفادة من طريقة عملة لتطبيقه 

 تحليل النظام.
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 :)تحليل النظام لشركات بيع قطع السيارات )باستخدام المقابلة 

 

تمت زيارة العديد من شركات العاملة في مجال بيع قطع السيارات المختلفة السيارات )الخاصة والسيارات        

الشحن( في مدينة الخليل واخرى في مدينة دورا من أجل االطالع على طبيعة االعمال التي يقوم بها العاملين واهم 

ل الحظنا امكانية اخذ شركة الفرسان كحالة دراسية، حيث تم المشاكل التي تواجهها الشركات، وبعد الدراسة والتحلي

 مقابلة المدير العام للشركة وتم مناقشته لبعض االسئلة وهي كالتالي:

  هل يعتبر قطاع بيع قطع السيارات قطاع ناجح أم ال، وما هو السبب في ذلك؟ 

اع حها واصالحها يتم بالرجوع الى قطنعم، السبب انه ال يوجد بديل لصاحب السيارة العاطلة عن العمل سوى اصال

 او محالت بيع قطع السيارات.

 

 

 

 ما أهي أبرز المشاكل المباشرة وغير المباشرة التي تواجهها خالل إدارة الشركة؟ 

 عدم وجود تسعيرة موحدة ما بين شركات بيع قطع السيارات.    -1

 ارتفاع أسعار الضرائب على الشركات.   -2

 سوء استعمال الزبائن للقطعة المشترات وعدم المحافظة عليها.   -3
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   :تحليل المدخالت والمخرجات للنظام القائم 

 

لكل نظام قائم مدخالت وعمليات معالجة المدخالت ومخرجات، فإن النظام القائم وشركات بيع قطع 

ات لكل من النظام وشركات بيع قطع السيارات يحتوي على هذه المكونات، سيتم توضيح المدخالت والمخرج

 السيارات.

 

 :تحليل المدخالت للنظام القائم 

ئن ما بين الزباعرض بعدما تم اخذ موقع )سل مي( كحالة دراسية، تم تحليل مدخالته كونه يقوم بدور 

والشركات االخرى او الزبائن والزبون الناشر لإلعالن، وقد تم هذا التحليل بناء على الموقع االلكتروني 

التالي، فقد تم المالحظة انه عندما تقوم شركة ما بتعبئة طلب لعرض سلعة ما على موقع سل مي فإنه 

وره والسنة وايضا ص ةوالمدينلبريد االلكتروني يتم ادخال اسم االعالن واسم المعلن ورقم هاتف المعلن وا

 عن القطعة واخيرا معلومات اضافية عن القطعة.

 

 :تحليل المخرجات للنظام القائم 

 بعد تعبئة طلب عرض لعرض قطعة معينة فان المخرج النهائي هو االعالن الموجود.

 

 :تحليل المدخالت للنظام القائم عند شركات بيع قطع السيارات 

 

دارسة شركة الفرسان كحالة دراسية تم التوصل إلى أن عملية البيع لها المدخالت والمخرجات بعدما تمت 

تم مالحظة ذلك من العملية الروتينية التي تتم عند بيع أي قطعة. ومن السجالت التي يتم تعبئتها بشكل يومي 

مها وأسم يتم بيعها وأسمها ولونها ورقالسجل اليومي لقطع السيارات، وفيه يتم تسجيل جميع قطع السيارات التي 

 المشتري ورقم هاتفه وعنوانه ووقت بداية الكفالة وقت.
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  قطع:التحليل المخرجات في شركات بيع 

 

مخرجات النظام القائم لشركات بيع قطع السيارات تتكون من مجموعة العقود والسجالت وغيرها من األمور التي 

 ية الخاصة بشركة بيع قطع السيارات ويتم االحتفاظ بها لحين الحاجة السترجاعها.بدورها تقوم بتنظيم العملية اإلدار 

 

 :محددات بناء النظام 2-3-6

 

 ت اال انه هنالك بعض المحددات التي تحول دون ابالرغم من ان النظام االلكتروني له العديد من الميز 

 :التي تواجه المشروع ما يليتطبيق هذا النظام االلكتروني في بالدنا، ومن اهم هذه المحددات 

 

  سات السابقة المتوافرة حول المشكلة والنظام بشكل عاماقلة المعلومات والدار. 

 االفتقار الى رؤية المستقبلية بحيث أن معظم اصحاب الشركات يفتقرون إلى رؤية مستقبلية الى 

 عيةالشركات، لذلك يجب تو مشاريعهم، فالبعض منهم ال يرغبون في تكبد تكاليف تساهم في تنمية 

 .ء عن الفوائد التي سيحققونها على المدى البعيدار دالم

 حيث أن أي فكرة جديدة تواجه الرفض فيا لبداية، وبما أن النظام :مقاومة الزبائن والمجتمع للتغيير 

 ك يجبلإلى إلكترونية فبالتأكيد سيتم مواجهة األمر بالرفض، لذالشراء التقليدية يقوم بتغيير طريقة 

 .توعية الناس عن فوائد استخدام النظام

 ضعف البنية التحتية التكنولوجية المتوافرة محليا في مجال دعم أنظمة الدفع اإللكتروني 

 .جوجل المستخدمة في المشروع لخرائطعن طريق اإلنترنت وكذلك ضعف الدعم المتوافر 
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 :المخاطر أثناء بناء وتشغيل النظام 7-3-2

 

 العديد من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها النظام أثناء عملية بنائه فلذلك يجب عليناهناك 

نحن فريق العمل أن نأخذها بعين االعتبار من أجل السيطرة عليها وايجاد الحلول المناسبة من اجل 

 :تفاديها أو التقليل منها أن حصلت ومن أهم هذه المخاطر

 

 قت من اجل بناء النظام، فقد يتم الحاجة إلى تكاليف اضافية أثناء بناء النظامعن الميزانية والو  دالحيا (1

 .وربما عدم كفاية الوقت الالزم لكل مرحلة حسب ما تمت تحديده بالخطة

 حدوث مشاكل في المصادر البرمجية وهذا يؤدي الى مشاكل وتأخير في بناء النظام، مثل أن يكون  (2

 .نظامهنالك خلل في الربط بين أجزاء ال

 أي متطلبات وظيفية جديدة أو أي تعديل سيؤثر بشكل مباشر في :تغير المتطلبات الوظيفية للنظام (3

 .الوقت والميزانية للمشروع، وبالتالي إلى تأخر عملية بناء النظام

 

 

 :خطط تجنب المخاطر أثناء بناء وتشغيل النظام 8-3-2

 

 بتوزيع األعمال اإلضافية على أعضاءحال الحياد عن الوقت فإن الخطة األنسب تكون  في 

 فريق البحث ومحاولة إنجازها ضمن الساعات غير الرسمية للعمل، بينما في حاال لحياد عن

 الميزانية فيجب التواصل مع إدارة الوسيط لتوضيح مدى تأثير هذا النقص على جودة وكم

 .المشروع، ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة

 صادر البرمجية فيجب على فريق البحث التواصل مباشرة معفي حال حدوث خلل في الم 

أحد خبراء البرمجة لحل هذه المشكلة، بسبب أن هذه المشاكل ستؤثر مباشرة على الوقت المتاح والميزانية 

 .للمشروع
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 في حال تغير المتطلبات الوظيفية يجب على فريق البحث توضيح التأثير المباشر ألي 

 وقت المتوفر، ويجب أخذ الموافقة من إدارة الوسيط على أي تعديلتغيير على الميزانية وال

 .لعدم حصول أي مشاكل في موعد التسليم
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 :خطة إنجاز النظام المقترح 2-3-9 

قام فريق البحث بتقسيم خطة إنجاز النظام المقترح إلى قسمين، القسم األول لمقدمة مشروع التخرج، والقسم الثاني 

 :لمشروع التخرج، حيث تم تطبيق األمور التالية في كل قسم

 :مالحظات حول تطبيق خطة إنجاز النظام المقترح

 أيام ألن فريق العمل ال يجتمع في أيام العطل الرسمية وهي 5 مدة االسبوع هوافتراض  تم 

  ) الجمعة والسبت (

 :للمشروع بالكامل (Gantt Chart) مخطط جانت

 .مخطط جانت للمشروع (4-2الشكل)

المرحلة/الزمن 

 باألسبوع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

23 

 

2

4 

2

5 

26 

 

27 

 

28 

                             التخطيط

                             تعريف المشكلة

                             جدوى اقتصادية

 مد المهاتحدي

 طروالمخا
                            

                             التحليل

جمع متطلبات 
 المشروع

                            

تحليل متطلبات 
 المشروع

                            

بناءحاالت 
االستخدام 

 والنمذجة للنظام

                            

                             التصميم

تصميم المدخالت 
                             والمخرجات

تصميم قواعد 
                             البيانات

                             التوثيق
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 خالصة الفصل: 2-4 

شكلة الدارسات السابقة التي لها عالقة بمتم التحدث بشكل مفصل عن تحليل النظام، فقد تم استعراض بعض 

البحث منها ما كان عن واجهات المتاجر االفتراضية وبعضها عن التكنولوجيا وادارة عالقات الزبائن  وفي ، 

وكذلك عن نموذج أعمال الوساطة اإللكترونية الذي سيتم العمل على تطبيقه على مشكلة البحث قسم تحليل 

تنظيمي القائم للشركة وبيان الوظائف وتفصيل مهامها، وفيما بعد تم، رسم مخطط النظام تم تحديد الهيكل ال

سير إجراءات العمل لكل من شركات بيع قطع السيارات والزبائن وتوضيحه بالوصف الكتابي وبعد التوصل 

إلى فهم عام عن طبيعة المشروع تم التوصل إلى البدائل المتاحة لحل مشكلة البحث، ودارسة الجدوى 

وتم التطرق إلى تحليل النظام القائم لكل من شركات القطع، والزبائن عن   ,القتصادية لكل من البدائل المتاحةا

طريق استخدام المقابلة والمالحظة، وتم تحديد أهم محددات بناء النظام وكيفية التعامل مع هذه المحددات، 

حدوثها،  لوكذلك المخاطر المتوقع حصولها أثناء بناء وتشغيل النظام وكيفية التعامل مع هذه المخاطر في حا

 وفي النهاية تم وضع خطة إنجاز النظام وتم استخدام أكثر من طريقة للحصول على النتائج بشكل أدق.
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 المقدمة: 3-1

 وسيتم تحليل المتطلبات الوظيفية التي تم النظام،سيتم الحديث في هذا الفصل عن وصف عام عن طبيعة عمل 

النظام من  أطرافوسيتم توضيح عالقات  النظام،ووضع معايير للتحقق من  السابقة،التوصل اليها خالل الفصول 

 .(use caseخالل نماذج الحالة )

 وصف النظام: 3-2
 يسهل إلكتروني موقع بناء خالل من تاللسيار  المستعملة والجديدة بيع قطع الغيار شركات بعرض النظام يقوم

استعراض المعارض المختلفة لشركات بيع  من الزبائن ويمكن ،للزبائن الشركات تقدمها التي عروضها عرض عملية
 القطع واختيار ما يناسبه.

 
 وصف متطلبات النظام: 3-2
 البدء قبل بها القيام ويتم ،نظام أي وبناء لتطوير الالزمة حلراالم أهم من وتحليلها المتطلبات جمع مرحلة تعد

 النظام بيئة مع عالقتها وتحديد الوظيفية وغير الوظيفية النظام متطلبات تحديد يتم حيث ،النظام بناء بعملية
 قاعدة وتوضيح ،وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة النظام بيانات جميع لوصف باإلضافة ،مفصل بشكل

 .بها المتعلقة البيانات
 :المتطلبات أنواع عن القسم هذا في الحديث يتم سوف
 .Functional requirements الوظيفية المتطلبات -1
   Non-Functional requirements  الوظيفية   غير المتطلبات -2

 
 المتطلبات الوظيفية: 3-2-1

 (:Administratorالمتطلبات الوظيفية لمسؤول النظام )
 .ادارة سجالت الشركات 
  العامة.ادارة االعالنات 
 .ادارة الرسائل الخاصة بــــــــمسؤول النظام 
 .ادارة التقارير 
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 المتطلبات الوظيفية للشركات:

 :ادارة السجالت 
  :ادارة السجل الشخصي بالشركة- 

  .تسجيل الدخول 
 .تسجيل الخروج 

  :ادارة سجالت قطع الغيار الجديدة والمستعملة- 
  بالقطع المتوفرة.اضافة البيانات والصور الخاصة 
 .التعديل على البيانات والصور 

  .ادارة االعالنات 
 .ادارة الرسائل 
 .ادارة التقارير 
  .امكانية التواصل مع مسؤول النظام 

 المتطلبات الوظيفية للزبون:
  .استعراض الشركات ومعارض قطع غيار السيارات 
  :استعراض صور ووصف القطع المتوفرة على صفحات الشركات 

  طباعة الصور الخاصة بالقطع المتوفرة.حفظ و 
 :ادارة الرسائل 

  .التواصل مع الشركة 
  .التواصل مع مسؤول النظام 

 

 المتطلبات غير الوظيفية: 3-2-2
تعد المتطلبات غير الوظيفية األساس في نجاح المتطلبات الوظيفية ألنها تقوم على دعمها سواء بشكل مباشر أو 

 غير الوظيفية ما يلي:غير مباشر، وتشمل المتطلبات 

 سهولة التعامل واالستخدام: .1

ت تحتوي واجهات النظام على دالاليجب أن تكون واجهة الموقع سهلة االستخدام لكافة مستخدمي الموقع، فيجب أن  

رق إلتمام أي تغ، بحيث أن الوقت المساالستخدام)ايقونة لها دالالت, عند تحريك الفأرة على االيقونة يعطي معلومات(

 موقع.على العملية قصير جدا 
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 سهولة التعلم:  .2

أن يعتمد الموقع على التعليم الذاتي للمستخدم خالل القيام بالتصفح والتعامل مع الموقع، وذلك بالحاجة إلى 

لى ، باإلضافة الى وجود مالحظات عأدنى حد من التعليمات التي ترشد المستخدمين لكيفية استخدام الموقع

 ة حتى يتم التعرف عليها دون مواجهة صعوبات.واضح غيراالشياء 

 السرعة: .3

أن تكون المدة التي يحتاجها الموقع   لتنفيذ أي عملية قليلة جدا، حتى ال يشعر المستخدم بالملل خالل 

 عملية تصفحه للموقع، بحيث ال تتعدى بضع ثوان على األكثر للحصول على نتيجة العملية.

 الدقة: .4

تم اخذ هذة  %1مهامه على مستوى عالي من الدقة مع نسبة خطأ ال تزيد عن أن يقوم الموقع بأداء 

النسبة باالعتماد على الدراسات السابقة , حيث ان هناك ثالثة عوامل تؤثر على الدقة وهي فيزيائية, 

 .برمجية, بشرية 

 

 : االعتمادية .5

 ,ون أي توقف أواي مشاكلساعة د 24أن يكون الموقع أو النظام متوفر لكافة المستخدمين على مدار 
ساعة, وهناك  24على مدار hostتكون مضمونة من قبل حاضن الموقع ومن اجل ضمان االعتمادية 

 .الية تعويض في حالة تدني االعتمادية
 

 التناسق والتوافق: .6

حيث تكون واجهات الموقع متناسقة من حيث األلوان والمحتوى، والصور، والقوائم، واألزرار، وأن تكون 
زعة بشكل يسهل استخدام الموقع من قبل المستخدمين، وأن يأخذ الزبون انطباع جيد، من خالل التوزيع مو 

 المناسب للعناصر داخل الموقع.
 

 
 
 
 



 
41 

 وصف المتطلبات الوظيفية: 3-2-3
سيتم توضيح كل متطلب وظيفي لتسهيل عملية التصميم، حيث سيتم وصف كل وظيفية بمدخالتها وكيفية معالجة 

 البيانات ومخرجاتها ومتطلبات هذه الوظيفة.
 مسؤول النظام:  -1

يتفرع هذا المتطلب الى عدة عمليات اساسية وهي )ادارة سجالت الشركات، ادارة االعالنات العامة ادارة 
 الرسائل الخاصة بمسؤول النظام، ادارة التقارير( وسيتم توضيحها على النحو التالي.

 :ادارة سجالت الشركات 

 وصف وظيفة إدارة السجالت للشركات(1-3)جدول 
 إدارة سجالت الشركات والتحكم بها. الوظيفة
أسم الشركة، مشتغل مرخص رقم، أسم المستخدم، كلمة المرور، المدينة وعنوان  المدخالت

 الشركة، البريد اإللكتروني للشركة، رقم الهاتف.
البيانات )المدخالت( عبر لوحة التحكم بواجهة الموقع يقوم المسؤول بإدخال أو تعديل  عملية المعالجة

 ومن ثم يتم تخزينها في قاعدة بيانات الموقع.
 تحديث قاعدة بيانات الموقع. المخرجات
 تسجيل الدخول. المتطلبات

 
 

 :ادارة االعالنات العامة 

 وصف وظيفة ادارة االعالنات العامة(2-3)جدول 
 بشركات قطع السيارات والتحكم بها.إدارة االعالنات العامة  الوظيفة

 االعالن المطلوب عرضه، نص االعالن. المدخالت

يقوم الوسيط أو شركة بيع قطع السيارات بإضافة اعالن من خالل البيانات الموجودة  عملية المعالجة
 داخل قاعدة البيانات، ومن ثم يظهر االعالن للزبائن على الموقع.

 بيانات الموقع.تحديث قاعدة  المخرجات

 تسجيل الدخول. المتطلبات
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 :ادارة الرسائل الخاصة بمسؤول النظام 

 وصف وظيفة إدارة الرسائل الخاصة بمسؤول النظام (3-3)جدول 
 ادارة واستقبال الرسائل الواردة الى مسؤول النظام  الوظيفة

 الدخول على اربط صفحة الرسائل الواردة المدخالت

 عملية قرائه الرسائل الواردة والرد عليها المعالجةعملية 

 إعالن موجود على الموقع، تحديث قاعدة بيانات الموقع. المخرجات

 تسجيل الدخول. المتطلبات

 
 
 
 
 

 ادارة التقارير 

 وصف وظيفة ادارة التقارير(4-3)جدول 
 .معين هدف يلبي كتقرير لعرضها البيانات قاعدة من ومعلومات بيانات إستخدام الوظيفة

 أو الشركات المسجلة. الزبائن جدول من بيانات مثل البيانات قاعدة جداول من بيانات المدخالت

 يتمكن بحيث جداول بداخل ووضعها السجالت من البيانات هذه بأخذ النظام يقوم عملية المعالجة
 من المستخدم
 .طباعتها أو مشاهداتها

 .) بالموقع الموجودة التقارير على ء بنا (الزبون  يطلبه ما حسب تقرير المخرجات

 .عنها تقرير جار خإست المطلوب الجداول بداخل بيانات ووجود للموقع دخول تسجيل المتطلبات
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 المتطلبات الوظيفية للشركات: -2
يتفرع هذا المتطلب الى عدة عمليات اساسية وهي )ادارة سجالت ا، ادارة االعالنات، ادارة التقارير، ادارة الرسائل،  

 -: امكانية التواصل مع مسؤول النظام( وسيتم توضيحها على النحو التالي
 ادارة السجالت:

 ادارة السجل الشخصي بالشركة:
 سجيل الدخول، تسجيل الخروج(وتتفرع الى )انشاء حساب لشركة جديدة، ت

 انشاء حساب للشركة 

 وصف وظيفة انشاء حساب للشركة.(5-3)جدول 
 تمكين الشركة من عمل حساب لها على الموقع ضمن شروط. الوظيفة

 الضغط على رابط انشاء حساب جديد في صفحة تسجيل الدخول.  المدخالت

واجهة التسجيل على الموقع ومن ثم يتم تقوم الشركة بإدخال )المدخالت( عبر  عملية المعالجة
 تخزينها في قاعدة بيانات الموقع، واالنتظار حتى يتم الموافقة من قبل مسؤول النظام.

 اضافة حساب لشركة جديدة على الموقع. المخرجات

 تسجيل الدخول، وجود البيانات المطلوبة داخل قاعدة البيانات. المتطلبات

 
 تسجيل الدخول 

 وصف وظيفة تسجيل الدخول.(6-3)جدول 
 السماح للمستخدم بالدخول إلى النظام. الوظيفة

 اسم المستخدم، كلمة المرور، اسم الشركة.  المدخالت

تقوم الشركة بإدخال أو تعديل البيانات )المدخالت( عبر واجهة الموقع ومن ثم يتم  عملية المعالجة
 تخزينها في قاعدة بيانات الموقع.

 إمكانية استخدام النظام لكل مستخدم حسب صالحياته. المخرجات

 الدخول الى موقع النظام. المتطلبات
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 تسجيل الخروج 

 وصف وظيفة تسجيل الخروج.(7-3)جدول 
بعد إنهاء كل اإلجراءات التي قام بها على النظام من حيث تعديل البيانات الشخصية  الوظيفة

 بالخروج من النظام.أو أي إجراء آخر سيقوم المستخدم 
 الضغط على اربط تسجيل الخروج المدخالت

تقوم الشركة بإدخال أو تعديل البيانات )المدخالت( عبر واجهة الموقع ومن ثم يتم  عملية المعالجة
 تخزينها في قاعدة بيانات الموقع.

 الخروج من النظام بنجاح. المخرجات

باستخدام النظام، والوصول الى الصفحة الرئيسة نهاية العمليات التي لها عالقة  المتطلبات
 للنظام.

 
 ادارة سجالت قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة:

 وتقسم الى وظيفتين )اضافة البيانات والصور الخاصة بالقطع المتوفرة، التعديل على البيانات والصور(:
 .إضافة البيانات والصور الخاصة بالقطع المتوفرة 

 إضافة البيانات والصور الخاصة بالقطع المتوفرة.وصف وظيفة (8-3)جدول 
 يمكن الشركة من عرض جميع الصور والبيانات التي تريد عرضها. الوظيفة

ضافة البيانات. المدخالت  الدخول إلى واجهة إدارة االعالنات وا 

االعالنات على الموقع تقوم الشركة بإدخال البيانات )المدخالت( عبر واجهة ادارة  عملية المعالجة
 ومن ثم يتم تخزينها في قاعدة بيانات الموقع.

 شاشة تحتوي على كافة الصور البيانات التي تم اضافتها. المخرجات

 تمكين الشركة من عرض الصور المضافة للنظام. المتطلبات
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 .التعديل على البيانات والصور 

 البيانات والصور.التعديل على وصف وظيفة (9-3)جدول 
 يمكن الشركة من التعديل على الصور والبيانات التي تمت اضافتها على الموقع. الوظيفة

ضافة البيانات. المدخالت  الدخول الى واجهة ادارة االعالنات وا 

تقوم الشركة بإدخال أو تعديل البيانات )المدخالت( عبر واجهة ادارة االعالنات على  عملية المعالجة
 الموقع ومن ثم يتم تخزينها في قاعدة بيانات الموقع.

 شاشة تحتوي على كافة االعالنات والصور والبيانات المعدلة الصحيحة. المخرجات

 تمكين الشركة من عرض الصور المضافة للنظام. المتطلبات

 
 

 ادارة االعالنات 
 .ادارة االعالنات وصف وظيفة(10-3)جدول 

 ادارة محتوى عرض اإلعالنات المضافة على الموقع. يمكن الشركة من الوظيفة

 الدخول الى صفحة ادارة االعالنات.  المدخالت

يمكن الشركة من ادارة المحتوى تعديل إعالن أو حذف إعالن أو االنتقال إلى أي  عملية المعالجة
 صفحة أخرى ومتابعة تصفح الموقع.

 قائمة بأسماء اإلعالنات المضافة. المخرجات

 تمكين الشركات من ادارة عرض اإلعالنات المضافة والتحكم بها المتطلبات

 
 

 ادارة الرسائل 

 ادارة الرسائل. وصف وظيفة(11-3)جدول 
يمكن للشركة عرض الرسائل الواردة في صفحة خاصة بها حيث تظهر بجدول  الوظيفة

 الرسالة.يعرض رقم الرسالة وعنوان الرسالة واسم المرسل وتاريخ استالم 
 النقر على اربط صفحة الرسائل الواردة. المدخالت

 اختيار الرسالة وقارئتها والرد عليها. عملية المعالجة

 قائمة الرسائل )الجدول الذي تظهر فيه تفاصيل الرسائل والمذكورة في الوصف(. المخرجات

 إمكانية قارئة الرسائل التي تم استقبالها. المتطلبات
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  ادارة التقارير 

 ادارة التقارير. وظيفة ف( وص12-3)جدول 
 التحكم وادارة السجالت الخاصة بالشركة على الموقع. الوظيفة

 الدخول الى واجهة التقارير على الموقع.  المدخالت

 تقوم الشركة بإدخال بطلب المعلومات التي تحتاجها في التقرير المطلوب. عملية المعالجة

 الحصول على التقرير المطلوب. المخرجات

 تسجيل الدخول، وجود البيانات المطلوبة داخل قاعدة البيانات. المتطلبات

 
 

 التواصل مع مسؤول النظام 

 .التواصل مع مسؤول النظام وصف وظيفة(13-3)جدول 
 تمكين الشركة من التواصل مع مسؤول النظام. الوظيفة

 مسؤول النظام. الدخول الى واجهة التواصل مع المدخالت

تقوم الشركة بالدخول الى واجه التواصل مع مسؤول النظام وكتابة الرسالة الى مسؤول  عملية المعالجة
 النظام.

 استالم الرسالة من مسؤول النظام والرد عليها. المخرجات

 تسجيل الدخول، والحصول على الرد االزم من مسؤول النظام. المتطلبات
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 الزبون  -3
صور  استعراض، استعراض الشركات ومعارض قطع السياراتيتفرع هذا المتطلب الى عدة عمليات اساسية وهي )

وسيتم  (حفظ وطباعة الصور الخاصة بالقطع المتوفرة، ادارة الرسائل ،ووصف القطع المتوفرة على موقع الشركة
 -: توضيحها على النحو التالي

 ت.استعراض الشركات ومعارض قطع السيارا 

 استعراض الشركات ومعارض قطع السيارات. وصف وظيفة(14-3)جدول 
 تمكين الزبون من الوصول الى االعالن التي يريده. الوظيفة

 الدخول على الصفحة الرئيسية للنظام.  المدخالت

 الكتابة في مكان المخصص للبحث. عملية المعالجة

 عرض االعالنات المتعلقة بموضوع البحث.  المخرجات

 وجود البيانات المطلوبة على الموقع. المتطلبات

 
 
 

 
 .استعراض صور ووصف القطع المتوفرة على موقع الشركة 

 .استعراض صور ووصف القطع المتوفرة على موقع الشركة وصف وظيفة(15-3)جدول 
 عرض الصور والمعلومات التفصيلية عن القطعة التي يريدها الزبون. الوظيفة

 بعد العثور على االعالن المطلوب يتم الضغط على ايقونة تفاصيل.  المدخالت

 عرض جميع المعلومات والصور المتوفرة عن القطعة. عملية المعالجة

 وصف للقطعة المطلوبة بالنص والصورة. المخرجات

 وجود البيانات المطلوبة داخل قاعدة البيانات. المتطلبات
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  حفظ وطباعة الصور الخاصة بالقطع المتوفرة 

 حفظ وطباعة الصور الخاصة بالقطع المتوفرة.وصف وظيفة (16-3)جدول 
 امكانية طباعة الصورة والتفاصيل عنها من قبل الزبون. الوظيفة

 الضغط على ايقونة طباعة، الموجودة بجانب الصورة.  المدخالت

 الصورة من قبل الزبون.عملية حفظ او طباعة  عملية المعالجة

 الحصول على االعالن مطبوع. المخرجات

 وجود البيانات المطلوبة داخل قاعدة البيانات. المتطلبات

 
 ادارة الرسائل: 

 شركة، التواصل مع مسؤول النظام(.وتقسم الى وظيفتين هما )التواصل مع ال
 .التواصل مع الشركة 

 الشركة.التواصل مع وصف وظيفة (17-3)جدول 
 تمكين الزبون من ارسال الرسائل الى الشركة التي قامت بعرض القطعة المطلوبة. الوظيفة

 الدخول الى واجهة ارسال الرسائل الخاصة بالشركة. المدخالت

 يقوم الزبون بإدخال البيانات التي يريد ارسالها الى الشركة المطلوبة. عملية المعالجة

 الشركة. ارسال الرسالة الى المخرجات

 الرد على الرسالة من قبل الشركة. المتطلبات

 
 .التواصل مع مسؤول النظام 

 التواصل مع مسؤول النظام.وصف وظيفة (18-3)جدول 
تمكين الزبون من التواصل مع مسؤول النظام عن طريق ارسال الرسائل الى مسؤول  الوظيفة

 النظام.
 الدخول الى واجهة التواصل مع مسؤول النظام.  المدخالت

 ادخال نص الرسالة وارسالها الى مسؤول النظام. عملية المعالجة

 استالم الرسالة من قبل مسؤول النظام.  المخرجات

 الرد على الرسالة من مسؤول النظام. المتطلبات
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 "use caseحالة االستخدام في النظام: " 3-4

 

 

 

 

 

 

 الشركة

 

 

 

 

 مسؤول النظام

 

 

 

 

 

 الزبون

 

 

 

 

 

 

ادارة الرسائل الخاصة 
 بمسؤول النظام

ادارة سجالت 

 الشركات

استعراض الصور 
 والل المعلومات

 

 استعراض الشركات
 

 ادارة التقارير

 

 ادارة االعالنات 

ادارة سجالت 

 القطع

ادارة الرسائل 

 الخاصة بالشركة

التواصل مع 

 المسؤول النظام

 تالشركاادارة تقارير 
 

 التواصل مع الشركة
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 خطة فحص النظام. 3-5

 

كمن أهمية فحص النظام في التحقق من اعتمادية كل تعتبر خطة فحص النظام من أهم مراحل تطوير النظام، إذ ت

 والمتطلبات التي تم تحديدها مسبقًا، وتشمل خطة فحص النظام ما يلي:جزء من أجزاء النظام وأنه يحقق المواصفات 

 فحص نماذج النظام. (1

 فحص أجزاء النظام. (2

 فحص تكامل النظام. (3

 فحص قبول النظام. (4
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 :الفصل ملخص 3-6

 حيث وظيفية، غير أم وظيفية كانت سواء المتطلبات تخص التي المواضيع من عدد على الحديث تم لقد

 بعد وفيما الوظيفية، غير المتطلبات وكذلك الوظيفية المتطلبات تحديد وتم عام، بشكل النظام وصف تم

 والمتطلبات، المعالجة وعملية والمخرجات والمدخالت الوظيفة حيث من الوظيفية المتطلبات وصف تم

 حول الحديث كان ونهاية (Use Case) الحالة استخدام نموذج توضيح تم النظام مستخدمي عالقة ولتحديد

 .النظام فحص خطة

 

 


