جامعة محمد بوضياف – المسيلة-

السنة الجامعية2020/2019 :

قسم العلوم االقتصادية

الزمن :ساعة ونصف

التخصص:السنة الثانية ماستر اقتصاد دولي

االربعاء 15جانفي 2020
امتحان السداسي االول في مقياس التجارة االلكترونية الدولية

االسم واللقب..........................:

السؤال األول:أجب بصح او خطأ فقط (  5ن):
 -1يمكن للتجارة اإللكترونية زيادة المبيعات وخفض التكلفة

( ) .........

 -2التجارة اإللكترونية أوسع نطاقًا وأشمل من األعمال اإللكترونية

( )..........
( )..........

 -3التوقيع الرقمي هو فن وليس علما

 -4وسائل الدفع االلكتروني ال تحقق لحاملها الحصول على االئتمان المجاني

()..........

 -5يحقق التوقيع الرقمي وظيفة التوقيع العادي التقليدي في حالة عدم قدرته على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة

( ) .........

السؤال الثاني 10(:ن):ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة:
 -1البطاقة اإلئتمانية ( )Credit cardهي :أ -بطاقة إلكترونية بالستيكية ب -ال يمكنك سحب االموال في حالة  0رصيد ج -صادرة من
البنوك د -ليست مرتبطة مباشرة مع الحساب البنكي ه -كل ما سبق و -ليس كل ما سبق
 -2تحول المنظمات غير الهادفة للربح نشاطها عبر الشبكة بغرض :أ -تخفيض التكاليف اإلدارية ب -تحسين صورة المنظمة ج -مواكبة
التطورات التكنولوجية د -كل ما سبق ه -ليس كل ما سبق
 -3الدفع االلكتروني عن طريق الحواالت المصرفية هو :أ -نقل مبلغ معين إلى المستفيد ب -يتم النقل من حساب إلى حساب داخل نفس
البنك ج -يتم النقل بين بنكين مختلفين من نفس البلد د -يتم النقل بين بنكين في دولتين مختلفتين ه -كل ما سبق
 -4البطاقة الذكية هي :أ -أقل استخداماً ب -لها ميزة الدفع الفوري ج -إمكانية تحويلها لحافظة نقود إلكترونية د -اقل عرضة للسرقة
ه -كل ما سبق و -ليس كل ما سبق
 -5التقنية التي تقوم على تزويد الوثيقة اإللكترونية بتوقيع مشفر مميز هي :أ -التوقيع البيومتري

ب -التوقيع باستخدام القلم االلكتروني

ج -البصمة اإللكترونية د -التوقيع المفتاحي ه -كل ما سبق و -ليس كل ما سبق
 -6العقد االلكتروني هو :أ -عقد يبرم عن بعد ب -يشترط مجلس مادي للمتعاقدين ج -يختلف عن العقد التقليدي من حيث طريقة إبرامه
د -يثبت بالتوقيع االلكتروني ه -كل ما سبق و -ليس كل ما سبق
 -7يشترط في التحكيم االلكتروني :أ -عدد المجكمين اكثر من  1واقل من  3ب -تتم كافة إجراءات التحكيم بطريقة الكترونية
ج -تقديم المستندات إلكترونياً د -تحدد أسماء المحكمين من طرفي النزاع ه -كل ما سبق و -ليس كل ما سبق

 -8البلوكشين ( ) block chainهو :أ -عملة إلكترونية ب -تتداول عبر اإلنترنت فقط ج -ليس لها وجود فيزيائي د -كل ما سبق
ه -ليس كل ما سبق
 -9موقع  paypalهو  :أ -ليس وسيلة دفع ب -وسيلة ايداع ج -وسيلة الستقبال األموال د -تعمل كوسيط بين البائع والمشتري
ه -منتشرة عالميا و -ليست منتشرة في الدول العربية ي -كل ما سبق
 -10تتمثل القوانين المتعلقة بالتجارة االلكترونية في الجزائر في :أ -الدفع اإللكتروني ب -الجريمة االلكترونية ج -اإلثبات االلكتروني
د -التصديق االلكتروني ه -التوقيع االلكتروني

و -كل ما سبق ي -ليس كل ما سبق

السؤال الثالث 5(:ن) :هل يمكن ان يصبح التحكيم االلكتروني بديال للتحكيم التقليدي العادي؟ حلل وناقش ( الجواب الثالث يكون في
ظهر الورقة )

