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دراسة سوق خدمات التسوق االلكرتوني

د .أمحد با خمرمة

دراسة سوق خدمات التسوق االللرتوني يف املنملة العربية السعودية
من خالل االكشاك االللرتونية
ٍِخص اٌثذث :
اهتص٘ق االهلرتُُٗ ٘ٓ ٛظاَ ٙتٚح ساهٚا عرب اإلُرتُت سركات بٚع ٗظرا ١اهصِوع
ٗاخلدًات ٗاملعوً٘ات  ،كٌا ٙتٚح أٙضا احلركات اإلهلرتُٗ ٞٚاهيت تددعٍ ت٘هٚدد
اهع٘ا٢د ًجى عٌوٚات تعسٙس اهطوب عو ٟتوم اهصِوع ٗاخلدًات ٗاملعوً٘ات  ،سٚح
إْ اهتذ ددار ٝاإلهلرتُٗ ٚدد ٞكهس ددد ٗأٓ ددٍ عِاص ددر اهتص دد٘ق االهلرتُٗ دد ٛتت ددٚح ع ددرب
اإلُرتُد ددت عٌوٚد ددات دعد ددٍ املبٚعد ددات ٗكدًد دد ٞاهعٌ د د  ٗ ١لد ددّ تعد ددب ٕٚاهتذد ددارٝ
اإلهلرتُٗ ٚدد ٞبص دد٘ق إهلرتُٗ ددٙ ٛت٘اص ددى  ٚددٕ اهب ددا٢عْ٘ ( ً دد٘ردْٗ  ،أٗ ظ ددركات ،أٗ
ذل ت ) ٗاملعرتْٗٗ ،تقدَ  ٕٚاملِتذات ٗاخلدًات يف صدٚة ٞا رتايد ٞٚأٗ ريٌٚدٞ
 ،كٌا ٙد ع مثِٔا باهِق٘د االهلرتُٗٞٚ
ت دددي ت٘يع ددات ا آ ددات اهٌِ دد٘ يف االيت دداد اهص ددع٘د ٜإىل أْ اإليب دداي عو ددٟ
كدًات اهتص٘ق االهلرتُٗ ٛشٚلْ٘ اجيابٚا ٗكاصٌٚ ٞا ٙتعوق بد ;
*زٙاد ٝاُفاق املصتٔولني عو ٟاهصوع ٗاخلدًات
*زٙادُ ٝعاط اهقطاع املاهٗ ٛباألكص اهِعاط امل ريف ٗش٘ق األشٍٔ
*زٙادً ٝصت٘ ٠اهتبادي اهتذارٜ
ًٗ ددّ املت٘ي ددع أْ ت ددِعلض ٓ ددشٖ املاظ ددرات االجياب ٚدد ٞعو ددُ ٟع دداط اخل دددًات
االهلرتُٗ ٚدد ٞب ددفٕ عاً ددٗ ٞاهتذ ددارٗ ٝاهتص دد٘ق االهلرتُٗ ددٚني ب دد٘ر ٝكاص دد ً ، ٞددّ
كد ي ت٘يددع زٙدداد ٝاُفدداق اهفددرد عوددٓ ٟددشٖ اخلدددًات شدد٘اً ١ددّ سٚددح زٙدداد ٝاهطوددب
عوٓ ٟشٖ اخلدًات ًع ًٚى سلد٘ تعٌٚقٔدا

داٖ اخلددًات اةدٙدد ٝاهتدٟ

تلدّ

ًتداٗه ٞبعلى كبري يف اهصابق ( كخددًات احللً٘د ٞاالهلرتُٗٚدً ٞدج ) أٗ ًدّ
دلو ٞاألُدهض هوعوَ٘ االدتٌاعٞٚ
ٗاهتطبٚقٞٚ
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سٚددح زٙددادً ٝصددتُ٘ ٠عدداط املعدداً ت املاهٚدد ٞاه زًدد ٞالزلدداز ٓددشا اهطوددب املتساٙددد
عو ٟكدًات اهتص٘ق اإلهلرتُٗ ٛأٗ املرتتب ٞعوٕٚ
ًد ددّ اه٘شد ددا٢ى احلدٙجد ددٗ ٞاملصد ددتذد ٝهتِفٚد ددش عٌوٚد ددات اهتصد دد٘ق االهلرتُٗد ددٛ
اإلهلرتُٗد ٛاألكعدان اإلهلرتُٗٚد ٞيف األًداكّ اهعاًدً ،ٞجدى املراكدس اهتذارٙدٞ
ٗاملطددارات ٗاهدددٗا٢ر احللً٘ٚددٗ ، ٞكددشهم هوددشٙ ّٙرٙدددْٗ ايتِددا ١دٔدداز إهلرتُٗددٛ
كددايف يف املِددسي أٗ يف ًلدداْ اهعٌددى ٗاهفددرق ًددا بددني اخلدً د ٞاهدديت تقدددًٔا ٓددشٖ
اهعددبلٗ ٞظددبل ٞاألُرتُددت

ٙلٌددّ يف أْ عٚددع اخلدددًات امل٘ددد٘د ٝعودد ٟظددبلٞ

األكعان ٓ ٛذلددًٗ ٝقِِ ٞهِفض اهدٗه ٞاهيت ش٘ف تلْ٘ ٔٚا اهعبلٗ ٞشدٔوٞ
االش ددتخداَ ٗال ت٘د ددد ص ددع٘ب ٞيف خرٙق دد ٞاش ددتخدأًا ً ددّ اهِاس ٚدد ٞاهوة٘ ٙدد ٞأٗ
اهفِ ، ٞٚأًا ًّ اهِاس ٞٚاألًِٞٚ

٘ٙدد ٔٚا ًعاكى يرصِ ٞكٌدا ٓد٘ احلداي

يف ظبل ٞاالُرتُت
ٔٙددف ٓدشا اهبشددح إىل دراشدً ٞقً٘دات اهصدد٘ق االيت داد ٞٙملعدرٗعات اهتصدد٘ق
اإلهلرتًُٗ ٛدّ كد ي األكعدان االهلرتُٗد ٛيف املٌولد ٞاهعربٚد ٞاهصدع٘دٞٙ

قدق

املساٙددا ٗاخلدددًات املعددار اهٔٚددا أعد ٖ ٗإًلاُٚددات اهصدد٘ق ٗاملِددا ع املت٘يعددً ٞددّ ًجددى
ٓشٖ املعرٗعات ٗاحملددات املاثرٔٚ ٝا
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Summary

Electronic marketing is a system which currently
through the internet enables people to make buying
and selling transactions and the exchange of
information this system is synonymous to a virtual
market wherein dealers perform their transactions
through electronic or digital money payments.
The forecasts for the performance and
growth of the economic indicators of the Saudi
economy in the coming years points towards
increase for the demand of electronic marketing
services, particularly with regard to the following :
Increase of consumer expenditures on goods
and services in general.
Increase in the activities of the financial sector
, specially in those related to banking and the
stock market.
Increase in the commercial and trade
transactions.
Such indicators are expected to reflect
positively on the electronic services in general and
the electron commercial and marketing services in
particular, though the increase in the per capita
expenditure on these services particularly those
which were not available in the past e.g. egovernment, as well as the increase in the volume of
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financial transactions that necessitate expeditable
payments methods.
Out of the new suggested methods of electronic
marketing, are electronic kiosks to be introduced in
public places, e.g. shopping centers, airports and
government departments. They are also available to
those who would like to make transactions and
payments from their homes or work places. The
difference between the kiosks and the internet lies in
the first easiness to use, language and technical
simplicity and security safeguards.
This research aims at studying the market
scope of introducing electronic marketing services
through kiosks in Saudi Arabia which will meet the
abovementioned benefits and services and the ways
of implementation as well as limitations and
capabilities.
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ِشىٍح اٌثذث وأهّيره
هقد مت تطبٚق األكعان االهلرتُٗ ٞٚيف كدجري ًدّ اهددٗي املتقدًد ٞكاصد، ٞ
باشتخداَ ٓشٖ األكعان يف املرا ق ٗاألًاكّ اهعاًٗ ٞاملِدازي ٗ ،هلدّ باشدتخداَ
األُرتُتٗ ،بدأ اشتخداَ ُظاَ االُرتاُٚت ٗاهدٗا٢ر االهلرتُٗ ٞٚاملةوقد ٞسددٙجا دا
ت دد٘ رٖ ً ددّ ًسا ٙددا االت دداي ب ددني ًق دددَ اخلدً ددٗ ٞاملص ددتفٚد ًباظ ددر ،ٝابت دددا ً ١ددّ
اشتخداَ كعم اه راف اآلهٗ ٛأكعدان اهبٚدع اهدشاتٗ ٛأكعدان بٚدع بطايدات
االت دداي اتدداتف ٗ ٛريٓددا ٗباهِصددب ٞهوٌٌولدد ٞاهعربٚدد ٞاهصددع٘د ،ٞٙدإْ ًعددرٗع
األكعان اإلهلرتُٗ ٞٚك٘شدٚوً ٞدّ ٗشدا٢ى اهتصد٘ق االهلرتُٗدٛ

تهكدش سظٔدا

امل  ًّ ٍ٢اهتطبٚق ٗال تساي يف ًراسى اهدراشٗ ٞاالشتط ع ًّٗ ثٍ اهتبينًٗ ،دّ
ِٓا تهت ٛأٌٓٓ ٞٚدشٖ اهدراشدٗ ٞسٚدح أْ لدر ٝاخلدًد ٞاملدرٗشد ٞيف ٓدشٖ اهدراشدٞ
سدٙج ،ٞإْ األدبٚات ٗاهدراشات اهصابق ٞعِٔا ري ً٘د٘د ًّٗ ، ٝثدٍ قدد اشدتِد
اهباس ددح إىل اهبٚاُ ددات ٗاملعوً٘ ددات املت دد٘ ر ٝع ددّ ًقً٘ ددات ش دد٘ق ٓ ددشٖ اخلدً دد ٞيف
املٌول ٞاهعرب ٞٚاهصع٘دٞٙ

أهذاف اٌثذث
ٔٙدف اهبشح اىل دراش ٞاهطودب عود ٟكددًات اهتصد٘ق االهلرتُٗٚد ٞيف اهصد٘ق
اهصع٘د ٞٙباشتخداَ ٗشا٢ى األكعان االهلرتُٗٚد ٞكٌتطودب ئٚدد ٜإلًلاُٚدٞ
دراش دد ٞاة دددٗ ٠االيت دداد ٞٙإلُع دداً ١ع ددرٗعات اهتص دد٘ق االهلرتُٗ دد ً ٛددّ كد د ي
األكعددان االهلرتُٗٚددٗ ٞكهددم ًددّ كد ي اشتق دداً٘ ١ايد األخددراف املرتبطددٞ
باشتخداَ ٓدشٖ اخلدًدً ٞدّ أ دراد ٗظدركات يف ث ثدًِ ٞداخق أشاشد ٞٚيف املٌولدٞ
اهعربٚد دد ٞاهص د دع٘دٓٗ ،ٞٙد دد ٛاهرٙد دداا ٗدد دددٗ ٝاهد دددًاَ ،الشد ددتخ يف اخل د ددا٢ص
اة٘ٓرٙد ٞهوطودب عودٓ ٟدشٖ اخلدًدً ٞدّ أددى دراشد ٞإًلاُٚدًٗ ٞدّ ثدٍ كٚفٚدٞ
اشتخداَ ٓشٖ اه٘شٚو ٞيف تقد ٍٙاخلدًات
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األشاشدد ٞٚهوتصدد٘ق االهلرتُٗددً ٛجددى اهتذددار ٝاالهلرتُٗٚددٗ ٞاحللً٘دد ٞاإلهلرتُٗٚددٞ
ٗاه ددد ع اإلهلرتُٗ ددٗ ٛاخل دددًات امل ددر  ٞٚاإلهلرتُٗ ٚدد ٗ ٞريٓ ددا ً ددّ اخل دددًات ،
ٗباهتاه ٛاهتعرف عو ٟإًلاُ ٞٚاشتشداخ
ًجدى ٓدشٖ اخلدًد ٞيف شد٘ق املٌولد ٞاهعربٚد ٞاهصدع٘دًٗ ٞٙقارُدً ٞجدى ٓدشٖ اخلدًدٞ
باخل دددًات املٌاثو دد ٞاملتاسدد ٞساه ٚددا يف املٌول ددً ٞج ددى ك دددًات األُرتُددتٗ ،مم ٚددسات
ك دددًات اهتص دد٘ق االهلرتُٗ دد ٛع ددّ خر ٙددق األكع ددان االهلرتُٗ ٚدد ٞع ددّ اخل دددًات
املٌاثو ٞاملتاس ٞساهٚا ٗ ،املعاكى اهيت لّ أْ تعرتا تطبٚق ًجى ٓشٖ اخلدًٞ
ٗاهِتا٢ر املرتتب ٞعّ اشتخدأًا

اٌرعريف تاألوشان اإلٌىررونيح :
ٙتٍ تقد ٍٙكدًات اهتص٘ٙق اإلهلرتُٗد ( ٛاألكعدان اإلهلرتُٗٚد ) ٞعدّ خرٙدق
خ ددر أكع ددان إهلرتُٗ ٚدد ٞيف ع ٚددع األً دداكّ اهعاً ددً ٞج ددى املراك ددس اهتذار ٙددٞ
ٗاملطددارات ٗاهدددٗا٢ر احللً٘ٚددٗ ، ٞكددشهم هوددشٙ ّٙرٙدددْٗ ايتِددا ١دٔدداز إهلرتُٗددٛ
كددايف يف املِددسي أٗ يف ًلدداْ اهعٌددى ٗاهفددرق ًددا بددني اخلدًدد ٞاهدديت تقدددًٔا ٓددشٖ
اهع ددبلٗ ٞظ ددبل ٞاألُرتُ ددت ٙلٌ ددّ يف أْ ع ٚددع اخل دددًات امل٘د دد٘د ٝعو دد ٟظ ددبلٞ
األكعان ٓ ٛذلددًٗ ٝقِِ ٞهِفض اهدٗه ٞاهيت ش٘ف تلْ٘ ٔٚا اهعدبلٗ ٞشدٔوٞ
االش ددتخداَ ٗال ت٘د ددد ص ددع٘ب ٞيف خرٙق دد ٞاش ددتخدأًا ً ددّ اهِاس ٚدد ٞاهوة٘ ٙدد ٞأٗ
٘ٙدد ٔٚا ًعاكى يرصِ ٞكٌا ٓد٘

اهِاس ٞٚاهفِ ،ٞٚأًا ًّ اهِاس ٞٚاألًِٞٚ
احلاي يف ظبل ٞاألُرتُت
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اٌعناصر اٌرئيسيح ٌٍخذِاخ اٌري ذمذِها األوشان اإلٌىررونيح :
* احلذس اإلهلرتُٗٛ

* اهتصدٙد اإلهلرتُٗٛ

* اهتص٘ق اإلهلرتُٗٛ

* اإلع ُات

* اخلدًات

* اهبش٘خ ٗاملعوً٘ات

* كدًات األُرتُت

* احللً٘ ٞاإلهلرتُٗٞٚ

ِزايا األوشان اإلٌىررونيح :
* تع دددد اهوة ددات املص ددتخدً ٞيف األكع ددان اإلهلرتُٗ ٚددٗ ٞشد دٔ٘ه ٞاهتع ددرف
ٗاالشتخداَ عّ خرٙق اهضةط عو ٟاهوة ٞاهيت ٙرٙدٓ ددا املصتخدَ
*

اهصددٔ٘ه ٞيف كٚفٚدد ٞاشددتخداَ األكعددان اإلهلرتُٗٚددٗ ٞكهددم باهضددةط

عو ٟاألٙقُ٘ات امل٘يش ٞعو ٟاهعاظدً ٞدع ٗدد٘د رشدَ٘ هألٙقُ٘د ٞت٘يدح اخلدًدٞ
اهيت ٙرٙدٓا املصتخدَ ًع اهلتابٞ

ت كى أٙقُ٘ ٞباهوة ٞاهيت ٙرٙدٓا

* اهصرٗ ٞٙاألًاْ يف عٚع اهتعاً ت املاهٗ ٞٚاهتذارٞٙ
*

اهضد دٌاْ يف اه ددد ع ه٘د دد٘د ظ ددبل ٞكٚب ددى ب ددني ًاشص دد ٞاهِق ددد ٗاهبِ دد٘ن

ًٗقدَ اخلدًٞ
*

عد د د دددَ ٗدد د د دد٘د تد د د دددك ت كاردٚد د د ددً ( ٞجد د د ددى اتد د د دداكرز ( اهقرصد د د ددِ) ٞ

ٗاهفريٗشددات ا) ) ألُٔددا ظددبل ٞداكوٚدد ( ٞاُرتاُٚددت ) يف املقدداَ األٗي ًرب٘خددٞ
بعبل ٞكٚبدى بني ًاشص ٞاهِقددد ٗاهبِ٘ن ًٗقدَ اخلدًٞ
*

اهت٘ ر اهدا ٍ٢ه شتخداَ اكا كاُت ًّ املِسي أٗ ًّ أً ٜلاْ عاَ

*

اخل ٘صٞٚ

*

ت٘ ري اه٘يت ٗاةٔد
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ويفيح اسرخذاَ األوشان اإلٌىررونيح :
ال ت٘دد صع٘ب ٞيف اشتخداَ ٓشا اهِ٘ع ًّ األكعان أْ كى ًا عوٚدم ٓد٘
اهضدةط عود ٟأسدد ظدعارات اخلدددًات ( األٙقُ٘دات ) امل٘دد٘د ٝعود ٟظاظد ٞاةٔدداز،
ٗٓ دد ٛعب ددار ٝع ددّ ظاظ دد ٞتص ددتخدَ بطرٙق دد ٞاهوٌ ددض ٗ ،بع ددد ٔ دد٘ر ص ددفشً ٞق دددَ
اخلدًد ٞاهدديت ترٙدددٓا ٙدتٍ خوددب اخلدًددٗ ، ٞشدد٘ف تظٔدر عبددار ( ٝادكددى بطايتددم
اخلاص ) ٞهٚتٍ تقد ٍٙاخلدً ٞاهديت خوبتٔدا ٗ ،بعدد تقدد ٍٙاخلدًد ٞاهديت خوبتٔدا
ٙتٍ ك ٍ ًبوغ اخلدًد ٞاملقدًد ٞإهٚدم ًدّ سصدابم إىل سصدا ًقددَ اخلدًدٞ
ٗبعد إُٔا ١اهعٌوٙ ٞٚتٍ خباع ٞات٘ر ٝبق ٌٞٚاملبوغ املصش٘ ًّ سصابم

دراسح اٌسىق :
* املاظرات االيت اد ٞٙهوطوب عو ٟكدًات اهتص٘ق االهلرتُٗ; ٛ
ً ددّ املت٘ي ددع أْ ت ددِعلض ا آ ددات االيت دداد اهص ددع٘د ٜب دد٘ر ٝاجياب ٚدد ٞعو ددٟ
ًلُ٘ات اهطوب عو ٟكدًات اهتص٘ق االهلرتُٗ ،ٛكاصٌٚ ٞا ٙتعوق بد ;
*

زٙاد ٝاُفاق املصتٔولني عو ٟاهصوع ٗاخلدًات

*

زٙادُ ٝعاط اهقطاع املاهٗ ٛباألكص اهِعاط امل ريف ٗش٘ق األشٍٔ

*

زٙادً ٝصت٘ ٠اهتبادي اهتذارٜ

إْ تهثري ٓشٖ املاظرات اإلجياب ٞٚعودُ ٟعداط اخلددًات االهلرتُٗٚدٙ ٞلدْ٘ ًدّ
كد ي ت٘يددع زٙدداد ٝاُفدداق اهفددرد عوددٓ ٟددشٖ اخلدددًات شدد٘اً ١ددّ سٚددح زٙدداد ٝاهطوددب
عوٓ ٟشٖ اخلدًات ًع ًٚى سلد٘ تعٌٚقٔدا

داٖ اخلددًات اةدٙدد ٝاهتدٟ

تلدّ

ًتداٗه ٞبعلى كبري يف اهصابق ( كخددًات احللً٘د ٞاإلهلرتُٗٚدً ٞدج ) أٗ ًدّ
سٚددح زٙددادً ٝصددتُ٘ ٠عدداط املعدداً ت املاهٚدد ٞاه زًدد ٞالزلدداز ٓددشا اهطوددب املتساٙددد
عو ٟكدًات اهتص٘ق اإلهلرتُٗ ٛأٗ املرتتب ٞعوٕٚ
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أ  -اهص٘ق احلاه ٛخلدًات املعرٗع ;
تعتددرب كدددًات اهتصدد٘ٙق اإلهلرتُٗدد ( ٛاألكعددان اإلهلرتُٗٚدد ) ٞبامل٘اصددفات
املب ِٞٚأع ٖ ددٙد ٝعو ٟاهص٘ق اهصع٘د ٜب ٘ر ٝعاً ، ٞسٚدح ال ٘ٙددد ًجدى ٓدشٖ
اخلددًات املتداٗهدد ٞأٗ املصددتخدً ٞشدد٘اً ١ددّ يبددى األ ددراد كٌصددتخدًني ُٔدداٚ٢ني
تددشٖ اخلدددًات أٗ اهعددركات باعتبارٓددا ًقدًدد ٞخلدددًات املعددرٗع ٗأيددر ٗشددٚوٞ
هتقد ٍٙبعض اخلدًات املت٘يع تقد ٔا ًّ ًعرٗع كدًات اهتص٘ٙق
اإلهلرتُٗ دد ٓ ٛدد٘ اهع ددبل ٞاهعامل ٚدد ٞاهعِلب٘ت ٚدد ( ٞاألُرتُ ددت )

ددري أْ األُرتُ ددت ال

تصددتطٚع إ ْ توددك كددى ًتطوبددات اخلدددًات املت٘يددع تقددد ٔا ًددّ يبددى ك دددًات
اهتص دد٘ٙق اإلهلرتُٗ دد ( ٛاألكع ددان اإلهلرتُٗ ٚدد ) ٞسص ددب ً ددا ش ددبق ت٘ي ددٚشٕ يف
املقدً ٞعّ كدًات املعرٗع
ددري أُددٕ لِِددا االشددتعاُ ٞباهبٚاُددات ٗاملعوً٘ددات املتدد٘ ر ٝساهٚددا ٗاملت٘يعدد ٞعددّ
اشد ددتخداَ األُرتُ د دت يف املٌولد دد ٞاهعربٚد دد ٞاهصد ددع٘د ٞٙهوش د دد٘ي عود ددً ٟعوً٘د ددات
تهظري Indicators ٕٙعّ امل ًح اهرٚ٢ص ٞٚملصدتخدً ٛكددًات ظدبل ٞاهتصد٘ٙق
االهلرتُٗ ( ٛاألكعان االهلرتُٗٗ ، ) ٞٚكهم كاهتاه; ٛ

اٌّالِخ األساسيح ٌّسرهٍىي ( ِسرخذِي ) خذِاخ االنررند :
أٗال; امل ًح األشاش ٞٚهوٌصتخدًني األ راد;
ًّ كد ي اهدراشدات ٗاإلس دا١ات عدّ ُعداط اشدتخداَ كدًد ٞاالُرتُٚدت يف
املٌول ٞاهعرب ٞٚاهصع٘د ، ٞٙأًلّ اشتخ يف امل ًح األشاش ٞٚاآلت; ٞٚ
أ عدد املصتخدًني ;
مت تقدددٙر اهعدددد املت٘يددع ملصددتخدً ٛاالُرتُددت يف املٌولدد ٞاهعربٚدد ٞاهصددع٘دٞٙ
حبدد٘اهً 7 ٛوٚددْ٘ ًصددتخدَ تقرٙبددا ٗ ،كهددم يف  42دٙصددٌرب ً َ 3119قابددى عدددد
ًصتخدً ٛاالُرتُت باملٌول ٞبِٔا ٞٙعاَ  َ 3113املقدر بد 2 611 111
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عدد اهعركات املقدً ٞخلدً ٞاألُرتُت ;
بوغ عدد اهعركات املقدً ٞخلددًات األُرتُدت يف املٌولد ٞاهعربٚد ٞاهصدع٘دٞٙ
يف ش ددِ 3119 ٞسل دد٘  33ظد درك ٓٗ ، ٞدد ٛاهع ددركات اه دديت تق دددَ ك دددًاتٔا ًقاب ددى
اظرتان أٗ رشَ٘ ٓ ،شا باإليا  ٞإىل اةٔات اهيت تقدَ كددًات االُرتُٚدت دلاُدا
هوٌِتصبني إهٔٚا كاةاًعات ًج
ز أعٌار املصتخدًني ;
* أيى ًّ  31شِٞ

% 16

* بني  46 - 31شِٞ

% 94

* بني  61 - 47شِٞ

%22

* ٘ق  61شِٞ

)%2

ُ ( %1 6

 هشا لّ االشدتِتاز أْ ظدرة ٞاملصدتخدًني األشاشدٚني خلدًد ٞاألُرتُدت يف
املٌول ٞتقع يٌّ سدٗد سٚس  61 – 31شِٞ
* www.nationmaster.com/country/sa/internet
د املصت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهوٌصتخدًني ;
* بلاه٘ر٘ٙط

% 67

* ثاُ٘ ٞٙعاًٞ

% 2:

* كوً ٞٚت٘شط( ٞشِتني بعد اهجاُ٘% 24 )ٜ
ك

لدّ االشدتِتاز إْ املصدت٘ ٠اهتعوٌٚد ٛاهةاهدب ملصدتخدً ٛاالُرتُدت يف املٌولدٞ

ٓ٘ ًا ٘ق اهجاُ٘ ٞٙاهعاًٙ ، ٞعلى كرجي٘ اةاًع ٞاهِصب ٞاهعظًٌِٔ ٟا
ٓد املد ِٞٙاهيت مت اإلت اي باالُرتُت ًِٔا ;
* اهرٙاا

% 56

* دددٝ

% 27
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* اهدًاَ

% 19

* أكر٠

% 2:

 تعلى ًددْ اهرٙاا ٗددددٗ ٝاهددًدداَ املِداخددق اهددرٚ٢ص ٞٚملصدتخدً ٛاألُرتُدت
يف املٌولددً ٞددع ًدد سظ ٞأْ املصددتخدًني ًددّ كددى ًددّ ٓددشٖ املِاخددق هٚصددت
تدٍ ً ًح ممدٚس ٝرلتوفد ٞعدّ األكر ، ٠سصب ُتدا٢ر اإلس اٚ٢ات املت٘ ددرٝ
 ،حبٚددح ال تع ددلى ًِطقدددً ٞع ِٚدد ٞب ددشاتٔا ظددرة ٞمم ٚددس ً ٝددّ س ٚددح اه ددفات
االشتٔ ك ٞٚخلدًات األُرتُت عّ اهعرا٢ح يف املِاخدق األكر٠
هدددشا لددّ اهقدد٘ي ب ددف ٞعاًدد ٞإْ امل ًددح األشاشدد ٞٚملصددتخدً ٛاألُرتُ دت يف
املٌول ٞيف ًِطقٗ ٞاسدٝ

لّ إشقاخٔا عو ٟبق ٞٚاملِاخق

ٗ ًلاْ االت اي باألُرتُت ;
* املِسي

% 8:

* اهعٌى

% 26

* ًقٔ ٟاُرتُت

% 17

 لّ االشتِتاز أْ أكجر األًاكّ يف اشتخداَ األُرتُت تلدْ٘ بداملِسيٓٗ ،دٛ
تعلى اهِصب ٞاألكرب ًّ سٚح ًلاْ االُرتُت تؤٚا أًاكّ اهعٌى
ز ٗيت االشتخداَ ;
 ٙقضددً % 61 ٛددّ املصددتخدًني أكجددر ًددّ  :1ديٚقدد ٞك دىة ًددرٙ ٝت ددوْ٘باالُرتُت
 سدد٘اهً % 61 ٛددّ املص ددتخدًني ٙت ددوْ٘ باالُرتُ ددت بددني ً 9ص ددا١ا إىل 23ًِت

اهوٚى
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 ل ددّ االشتِت دداز أْ ًصددتخدً ٛاألُرتُ دت ٓددٍ اهِ دد٘ا ٝاألشاشدد ٞٚالشددتخداَ
األكعددان اإلهلرتُٗٚددُ ، ٞظددرا هو٘يددت اهددشٙ ٜقضددُٕ٘ يف اشددتخداَ االُرتُددت
اهش ٘ٓ ٜيف املت٘شط  :1ديٚق ٗ ٞلّ أْ تعلى اهفرت ٝاهسًِٚدً ٞدّ ً 9صدا١ا
إىل ً 23صددا١ا ٗيددت اهددشرٗ ٝالشددتخداَ األكعددان االهلرتُٗٚددً ٞددّ ٗايددع ٗيددت
كرٗ ٝاشتخداَ االُرتُت ٗ جى ٓشا االشتِتاز أٌٓ ٞٚكاصد ٞباهِصدب ٞهدبعض
اخلدًات املقدً ٞعّ خرٙدق األكعدان اإلهلرتُٗٚدً ٞجدى اإلع ُدات ٗكددًات
االُرتُت عدّ خرٙدق اهعدبلً ٞدّ سٚدح تقايد ٛأشدعار أٗ رشدَ٘ أعود ٟيف أٗيدات
اهشرٗٝ
تلوف ٞاالشتخداَ ٗاإلُفاق عو; ٕٚ
يدددر ًددا ِٙفددق اهصددع٘د ْ٘ٙإعدداال عودد ٟاشددتخداَ االُرتُٚددت بِشدد٘  5 ، 4بوٚددْ٘
رٙداي أًددا عود ٟاملصدت٘ ٠اهفددرد ، ٜدإْ ًعدددالت اإلُفداق عودد ٟكددًات األُرتُدت
ًٗتعوقاتٔا  ،لّ إجيازٓا يف اآلت; ٛ
* ِٙف ددق  ً % 24ددّ املص ددتخدًني أكج ددر ً ددّ  611ر ٙدداي ش ددع٘د ٜيف اهع ددٔر ي ٌٚددٞ
تلاه ٚاظرتان ًع ًقدَ كدًٞ
* ِٙفدق  َ % 55املصدتخدًني أكجددر ًدّ  611رٙداي شددع٘د ٜيف اهعدٔر يٌٚد ٞدد٘اتري
ظرك ٞاالت االت اهصع٘دٞٙ
* ِٙف ددق  ً % 63ددّ املص ددتخدًني ب ددني  611- 311ر ٙدداي ش ددع٘د ٜيف اهع ددٔر ي ٌٚددٞ
تلاهٚ

اظرتان ًع ًقدَ كدًٞ

* ِٙفق  ًّ % 42املصتخدًني بني  611- 311رٙاي شع٘د ٜيف اهعٔر ي٘ ٌٞٚاتري
ظرك ٞاالت االت اهصع٘دٞٙ
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 لدّ االشدتِتاز أْ ًت٘شدط ًدا ِٙفدق يف اهصداع ٞعود ٟاشدتخداَ االُرتُددت يف
املِسي  4 41رٙاي يف اهصاع ٞبِا ١عو ٟتقددٙر أْ اهفدرد ٙصدتةرق شداع ُٗ ٞد
يف اه َ٘ٚيف املت٘شط يف اشتخداَ االُرتُت ملدً٘ٙ 41 ٝا بتلوف 261 ٞرٙاي
ط اهرباًر األكجر اشتخداًاً ;
* املت فشات

% 44

* برٙد إهلرتُٗٛ

% 36

* دردظٞ

% 22

* ُقى ًوفات

% 21

* ٓات

% 15

* ٚد٘ٙ

% 14

ُ صتِتر ًّ اةددٗي أعد ٖ أْ األ وبٚدً ٞدّ ًصدتخدً ٛاالُرتُدت ٙفعودْ٘
كهم ًّ أدى اهت فح أٗ اهربٙد اإلهلرتُٗ ، ٛبٌِٚا

تى اهدردظُٗ ٞقى

املوفات ٗ ريٓا ًّ اهتطبٚقات أٌٓ ٞٚأيى
 ٠أكجر املعوً٘ات خوبا ًّ يبى املصتخدًني ( املت فشني ٗاهباسجني ) ;
* تعوٍٚ

% 2:

* أكبار

% 28

* تر ٕٚ

% 27

* براًر كً٘ب٘ٚتر

% 26

* ًِايعات

% 23

* عوَ٘ ٗ حبح عوٌٛ

% 23

*

ار ٝإهلرتُٗٚةٞ
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 لّ االشدتِتاز ًدّ اةددٗي أعد ٖ أْ اهةاهبٚدٙ ٞقً٘دْ٘ يف دلداالت اهبشدح
ٗاهت فح باهبشح عّ اهتعوٗ ٍٚاألكبار ٗاهرت ٗ ٕٚبراًر اهلٌبٚد٘تر بداهت٘اهٛ
ٗ دددر امل سظددً ٞددّ اة ددٗي أع د ٖ أْ اهتذددار ٝاإلهلرتُٗٚدد ٞال تددساي

تددى

ُصب ٞيٚ٣و ( ٞاأليى ُصب ًّ ) ٞاشتخداًات االُرتُت يف دلاي اهت فح

ثانيا  :اٌّالِخ األساسيح ٌٍّسرخذِين في اٌشرواخ:
أ أُ٘اع احلاشبات املصتخدً; ٞ
* احلاشبات اهعخ ٞٚ

% 96

* كادًات اُتى

% 27

* ساشبات آ ٜب ٛإَ اهلبريٝ

% 23

* كادًات ُٚ٘ٙلض

% 18

* ذلطات عٌى ُٚ٘ٙلض

% 15

* آ ٜب ٛإَ ا ٜاط511 /

% 14

ُ صد ددتِتر أْ اهةاهبٚد ددً ٞد ددّ اهعد ددركات تصد ددتخدَ احلاشد ددبات اهعخ د دد ٞٚيف
اشتخدأًا ه ُرتُت مما ٙعسز اال اٖ سلد٘ اشدتخداَ احلاشدبات اهعخ دٞٚ
ب ٘ر ٝأكرب يف املصتقبى
ٗد٘د ظبل ٞذلو ٞٚيف اهعرك; ٞ
* هد ٍٔٙظبلٕ ذلوٞٚ

% 65

* ًّ اهعبلات احملو٘ٙ ٞٚدد ٔٚا أيى ًّ  61ساشبا آهٚا

% 83

* ًّ ًصتخدً ٛاهعبلات احملوٙ ٞٚصتخدًْ٘ TCP/IP

% 64

* ٙصتخدًْ٘ اهربٙد االهلرتُٗٛ

%46
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 تبني يف اإلس اٚ٢ات أع ٖ أْ ا وب ٕٚاهعركات املصتقأًِ ٝدا ٓدشٖ املعوً٘دات
ه دددٔٙا ظ ددبلات ذلو ٚددٕ مم ددا ٙع ددسز االعتق دداد بإًلاُ ٚدد ٞرب ددط ٓ ددشٖ اهع ددركات
احملو ٚد د ٞاهتابعد دد ٞتد ددشٖ اهعد ددركات ًد ددع ظد ددرك ٞظد ددبل ٞكد دددًات اهتصد دد٘ٙق
االهلرتُٗ ،ٛاألًر اهشٙ ٜصٔى ازلاز تقدٓ ٍٙشٖ اخلدًات بصٔ٘هٕ
ز االت اي باإلُرتُت ;
* هٚض هد ٍٔٙات اي باالُرتُت

% 78

* ال  ٙو٘ا إىل اإلُرتُت ك ي اهعبل ٞاحملوٞٚ

% 68

* ظركات هدٔٙا ً٘يع عو ٟاإلُرتُت

% 21

* ٘ٙدْٗ احل ٘ي عوً٘ ٟيع إُرتُت

% 61

 ًسظ دد ; ٞبد دداهر ٍ ً ددّ أْ  % 21قد ددط ً ددّ اهعد ددركات املص ددتقأًِ ٝد ددا ٓد ددشٖ
املعوً٘ات أع ٖ هدٔٙا ً٘يع عو ٟاإلُرتُت  ،إال أُدٕ  ٙسدأ أْ ًِٔ % 61دا تد٘د
احل دد٘ي عوددً٘ ٟيددع إُرتُددت ممددا ٙعددسز ت٘يددع ازدٙدداد اهطوددب عودد ٟإُعددآ ١ددشٖ
امل٘ايع
د اشتخداَ اإلُرتُت ;
* ًعوً٘ات ًِتذات

% 61

* كدًً ٞصاُد ٝاهعٌ ١

% 25

* تعوٍٚ

% 16

* ٙعتقدْٗ أْ اهتطبٚقات اهعربًٌٞٔ ٞٚ

% 52

* ال ٙعتقدْٗ أْ ِٓان ساد ٞهوتطبٚقات اهعربٞٚ

% 34

* ري ًتهكّدْٗ ًّ اهتطبٚقات اهعربٚةٞ

% 27
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 ت٘يددح املعوً٘ددات أع د ٖ بهُددٕ ٘ٙدددد خوددب بِصددب ٞكددبري ٝعودد ٟكدددًات
املعوً٘ات عّ املِتذات اهيت تقدًٔا اهعركات عوً٘ ٟايعٔا امل٘دد٘د ٝيف
االُرتُت مما ٙعري إىل اهر ب ٞيف اهطوب عو ٟكهم

ِىىناخ اٌطٍة عٍى خذِاخ اٌّشروع:
ُظرا هتعدد ٗتععب اخلدًات املقرت تقد ٔا ًّ يبدى ظدبل ٞكددًات اهتصد٘ق
االهلرتُٗ دد ، ٛش ددٚتٍ اهرتك ٚددس عو دد ٟأٓ ددٍ اخل دددًات املقرتس دد ً ٞددّ س ٚددح ً ددربرات
احلاد ٞتا ٗباهتداهٗ ٛدد٘د خودب عود ٟكددًات اهتصد٘ق االهلرتُٗد ( ٛاألكعدان
االهلرتُٗ;) ٞٚ
أ  -احللً٘ ٞاالهلرتُٗ; ٞٚ
تعددرف احللً٘دد ٞاالهلرتُٗٚدد ٞبهُٔددا يدددر ٝاهقطاعددات احللً٘ٚدد ٞاملختوفدد ٞعوددٟ
ت دد٘ ري اخل دددًات احللً٘ ٚدد ٞاهتقوٚد ٙدد ٞهوٌ دد٘اخِني ب٘ش ددا٢ى اهلرتُ٘ ٚددٗ ٞبص ددرعٞ
ٗيدر ٝأ ضى ًدّ األشدو٘ اهتقوٚدد ٜاحلداهٗ ٛبتلداهٗ ٚدلٔد٘د أيدى ًٗدّ كد ي
ً٘يع ٗاسد عو ٟظبل ٞاالُرتُت
هوشلً٘ ٞاالهلرتُٗ ٞٚأربع ٞأظلاي ٓ ٛكاهتاه; ٛ
 -1احللً٘ ٞهوذٌٔ٘ر ٗ Government to Consumersتعين أْ ِٔٙدٛ
املدد٘اخّ ًعاً تددٕ ٗات دداالتٕ ًددع اةٔدد ٞاحللً٘ٚدد ٞعددّ خرٙددق االُرتُددت ًجددى
احل د٘ي عود ٟرك د ٞيٚداد ٝأٗ تصددٙد رلاهفدات املدرٗر ٗاخلددًات اهعاًدًٗ ٞدا
إىل كهم
 -2احللً٘ دد ٞهوع ددركات ٗاملاشص ددات اخلاص ددٞ

Government to

ٗ Busnessتعين بازلاز املعاً ت احللً٘ ٞٚاهيت تٔدٍ اهقطداع اخلدايف ًجدى
اصدرا اهتهظريات ٗاهركص اهتذارٗ ٞٙخوبات اهعٌى

دلو ٞاألُدهض هوعوَ٘ االدتٌاعٞٚ
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 -3احللً٘ دد ٞهوشلً٘ دد ٞكارد ٚددا

External Government to

ٗ ، Governmentتعري إىل ات اي اإلدارات احللًٌ٘ٚ ٞٚا بِٔٚا عّ خرٙق
االُرتُت بٔدف

صني اإلدرا١ات ٗتفعٚى اإلُتادٗ ٞٚتط٘ٙر سفأ املعوً٘دات

ٗتبادتا ٗربط اخلدًات بني رلتو يطاعات اهدٗهٞ
 -4احللً٘ دد ٞهوشلً٘ دد ٞداكو ٚددا Government to Government
ٗ Internalتعددري إىل اعتٌدداد األدٔددس ٝاحللً٘ٚدد ٞختود ُعدداخاتٔا عوددٟ
إدار ٝأً٘رٓد ددا ٗتعاً تٔد ددا اهداكوٚد ددٗ ٞإُٔد ددا ١إدرا١اتٔد ددا عد ددّ خرٙد ددق اشد ددتخداَ
االُرتُددت ٗإدكاهددٕ يددٌّ ًِظً٘دد ٞعٌوٚاتٔددا اإلدارٙددٗ ٞاالشددتةِا ١بعددلى ظددبٕ
كاًى عّ األٗراق ٗاملعاً ت اه ادرٗ ٝاه٘اردٗ ٝد اتر االشت َ ٗاهتصوٍٚ

األسثاب اٌري ذذعى إٌى اٌرىجه نذى ذطثيك اٌذىىِح االٌىررونيح :
* االتصاع اةةرايف يف املٌول ٞاهعرب ٞٚاهصع٘دٞٙ
* اهسٙاد ٝاهصرٙع ٞيف عدد اهصلاْ
* زٙاد ٝأُعطٗ ٞعدد اةٔات احللً٘ ٞٚاهتابع ٞهودٗهٞ
* اهٌِ٘ االيت ادٗ ٜاهتذارٜ
* زٙاد ٝعدد اهعركات ٗاملاشصات اخلاص ٞاملرتبط ٞباإلدرا١ات احللً٘ٞٚ
* ً٘اكب ٞاهتقدَ اهتلِ٘ه٘د ٛيف اهدٗي املتقدًٞ
* اهتِا ض االيت ادٜ
هتفعٚى احللً٘ ٞٚاالهلرتُِٗٓ ٞٚان بعدض اهِقداط اهديت جيدب األكدش بٔدا
هتِفٚش احللً٘ ٞاالهلرتُٗ; ٛٓٗ ٞٚ
 اهبِ ٞٚاهتشتٚد ٞاهلفٚود ٞبضدٌاْ اخل ٘صدٗ ٞٚاألًداْ هلدى ًدّ ٙصدتخدَتطبٚق ددات احللً٘ دد ٞاإلهلرتُٗ ٚدد ٓٗ ، ٞددشا ه ددّ ٙت ددهت ٟإال ب٘د دد٘د ظ ددبلٞ
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ات دداالت سدٙج دد ٞت ددا اهق دددر ٝعو ددُ ٟق ددى املعوً٘ ددات بص ددرع ٞك ددبري ً ٝددع
احملا ظ ٞعو ٟش ً ٞاملعوً٘ات ٗشرٙتٔا
 اهتعدداْٗ بددني اهقطدداعني اهعدداَ ٗاخلددايف ٗإشددٔأًٌا يف دعددٍ اهتطبٚقدداتاملتعدد ٝهوشلً٘ ٞاالهلرتُٗٞٚ
 تدد٘ ري املعوً٘ددات اه زًددٗ ٞإًلاُٚدد ٞاه٘صدد٘ي إىل اخلدددًات بٚصددر ٗشددٔ٘هٞٗت٘يٚح
اهتعوٌٚد ددات ٗاإلرظد ددادات اه زًد دد ٞهتعب٣د دد ٞاهٌِد دداكز ٗإرشد دداتا عد ددّ خرٙد ددق
االُرتُت
 إجياد اهصٚاشات اهعاً ٞاهيت تقِّ االت اي اإلهلرتُٗٛ ت٘ ري امل٘ارد اهبعرٗ ٞٙاملادٞٙ إجيداد ظدبلً ٞعوً٘اتٚدد ٞبدني اةٔدات احللً٘ٚدد ٞدْٗ إْ ٙلدْ٘ اهدرابط ٓدد٘امل٘اخّ
 يلد ددني ٗتد دددرٙب ًد دد٘ ف ٛاهدٗهد دد ٞعود دد ٟاشد ددتخداَ اهربٙد ددد االهلرتُٗد ددٛٗاعتٌادٖ ك٘شٚوٞ

رٚ٢ص ٞٚيف االت اي ًع املصتفٚدّٙ

أهُ االلرراداخ أو اٌخطىاخ ٌرطثيك اٌذىىِح االٌىررونيح :
* تطد دد٘ٙر ٗصد دد٘ي اهلرتُٗد ددً ٛتلاًد ددى هوٌعوً٘د ددات ٗاخلد دددًات احللً٘ٚد ددٞ
كإُعاً٘ ١ايع هوذٔات احللً٘ ٞٚعو ٟاالُرتُت
* تصٔٚى عٌو ٞٚد ع اهرشَ٘ املختوف ٞعّ خرٙق االُرتُت
* اهت دددرٙب امل٘ش ددع مل دد٘ ف ٛاهدٗه دد ٞهل ددٙ ٛص ددتطٚع اهتعاً ددى ً ددع تقِ ٚددات
املعوً٘ات ٗتطبٚقاتٔا املختوفٞ
* اهتعاْٗ ًع ًراكس اهبش٘خ هتذرب ٞاهتطبٚقات املتط٘ر ٝيف اشدتخداًات
االُرتُت
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ٗال ظم أْ تِفٚش احللً٘ ٞاإلهلرتُٗ ٞٚعوً ٟراسى رلتوفًٗ ٞا  ٙاسب كهدم
ًددّ دعاٙددٗ ٞإع د ْ ٗسددح املدد٘اخِني عودد ٟاشددتخدأًا شدد٘ف ٙلددْ٘ دا عددا ي٘ٙددا يف
اهت٘دٕ سل٘ تطبٚقٔا ًّ أدى تطبٚدق ًفٔدَ٘ احللً٘د ٞاالهلرتُٗٚدٗ ٞشد٘ف ٙلدْ٘
هٕ أثر إجياب ٛلّ توخ ٕ ٚيف اهِقاط اهتاه;ٞٚ
 تصرٙع اخلدًات هوٌ٘اخِني ُقى اه٘ثا٢ق اهلرتُٗٚا بعلى أكجر عاه ٞٚحبٚح لّ أْ تِقدى اه٘ثدا٢قاهلرتُٗٚا بصرعٓ ٞا٢وً ٞقارْ باهطرق اهٚدٗٙدٗ ٞاهديت عداد ٝتصدتةرق عددٝ
أٙاَ أٗ أشابٚع ه٘ كاُت املاشصات احللً٘ ٞٚيف ًدْ رلتوفٞ
 تقوٚى احلاد ٞإىل امل٘ فني ُظاَ ًتط٘ر ملعر  ٞاملق ر ّٙيف اهعٌى أيى عري ٞهألكطا١ ُظ ددرا هص ددٔ٘هٙٗ ٞص ددر اهِظ دداَ ٗديت ددٕ ص دد٘ف تق ددى رلاهف ددات األُظٌ ددٞٗذلاٗه ٞختطٔٚا
 ش٘ف ٙلْ٘ اهِظاَ أكجر ٗي٘سا هوٌ٘اخِني ًّ سٚح ًآ٘ ًطو٘ ًّٗثا٢ق
 تقو ٚد ددى ازدس د دداَ اهط د ددرق بص د ددبب يو د دد ٞاحلاد د دد ٞهو د ددشٓا إىل املاشص د دداتاحللً٘ٞٚ
 تقوٚى تهثري اهع يات اهعخ  ٞٚعو ٟازلاز األعٌاي شٔ٘ه ٞتِايى املعوً٘ات داكى أً ٜاشص ٞسلً٘ٞٚ إجياد يِ٘ات ات اي بني امل٘اخّ ٗاهدٗهٞ اهقضا ١عو ٟاهفصاد اإلدار ٜكاهرظ٘ٗ ٝاهتسٗٙر ٗاه٘اشطٞ -إتاس ٞريف عٌى ددٙدٝ
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 كفض اهتلاهٗ ٚكاصٌٚ ٞا ٙتعوق باالشتخداَ اهد٘ريٗ ٛإُعداً ١بداُٛأٗ

ٔٚس أًاكّ اشتقباي اةٌٔ٘ر.

اٌذوافع واألهذاف ِن اٌرذىي إٌى اٌذىىِح االٌىررونيح :
باهِصب ٞهوشلً٘; ٞ
* ً٘اكب ٞاهعا يف اشتخداَ اهتلِ٘ه٘دٚا
* اهتلاًى ًع اهقطاع اخلايف يف اهتعاًى االهلرتُٗٛ
* ختف ٚاألعبا ١اإلدار ٞٙعو ٟأدٔس ٝاحللً٘ ًّ ٞاألعٌاي اهرٗتِٞٚٚ
* ختف ٚاملتطوبات امللاُ ٞٚهإلدارات احللً٘ٞٚ
* تقوٚى تلاه ٚاألرظفٗ ٞاهتخس ّٙاه٘ريٛ
* تقوٚى احلاد ٞإىل اهعٌاه ٞاتاًعٞٚ
* تقوٚى تلاه ٚتقد ٍٙاخلدًات
* تفرغ ً٘ ف ٛاحللً٘ ٞألعٌاي أكجر إُتادٞٚ
* شٔ٘ه ٞاهقٚاط ًٗرايب األدا ١احللً٘ٛ
باهِصب ٞهوقطاع اخلايف :
* تصٔٚى ٗتصرٙع اهتعاًى ًع احللً٘ٞ
* اشتلٌاي سوق ٞاهتعاًى االهلرتًُٗ ٛع اهعا اخلاردٛ
* االشتفاد ًّ ٝاملعوً٘ات احللً٘ ٞٚاملِع٘ر ٝهودراشات
باهِصب ٞهوٌ٘اخِني :
* تقوٚى اهعِا ١عو ٟامل٘اخِني
* شرع ٞاحل ٘ي عو ٟاخلدًٞ
* االخ ع اهلاًى عو ٟاهِعاط احللً٘ٗ ٛإبدا ١اهرإٔٚ ٜ
* ت٘ ر اخلدً ٞيف عٚع األٗيات
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 اهتصدٙد ( اهد ع ) االهلرتُٗ; ٛتقد د ددَ٘ كدًد د دد ٞاهفد د دد٘ترٗ ٝاهتصد د دددٙد االهلرتُٗد د ددٛ

Electronic

)  Presentation and Payment of Bills (EPPBعود ٟأشداط
إعداد ٗتقد ٍٙات٘ر ٝكدًدً ٞعِٚدً ٞقدًد ٞهوعٌٚدى ( ًجدى دات٘ر ٝكٔربدا ١أٗ
توٚفْ٘ ) ٗتصدٙدٓا ًّ يبى اهعٌٚى عرب اهقِا ٝاالهلرتُٗٞٚ

( كاألُرتُت

أٗ األكعان االهلرتُٗ ، ) ٞٚأًدا عدّ خرٙدق ك دٍ يٌٚد ٞاهفدات٘رً ٝدّ سصدا
اهعٌ ٚددى يف بِ ددم ًع ددني أٗ ع ددّ خر ٙددق ٗش ددا٢ى اه ددد ع اإلهلرتُٗ دد ٛاملختوف ددٞ
كبطايد ٞاهدد ع اهِقدد Cash Payment Card ٜأٗ بطايد ٞاال٢تٌداْ
Credit Card
تدد٘ ر كدًدد ٞاهتصدددٙد االهلرتُٗددً ، ٛقارُدد ٞبعٌوٚدد ٞاهتصدددٙد اهعدداد ٜعددّ
خرٙددق اهددشٓا إىل ًقددر ًقدددَ اخلدًدد ٞأٗ اهبِددم  ،عدددً ٝساٙددا هوعٌٚددى ًددّ
أٌٓٔا ;
* ختفٚض تلاه ٚاهتصدٙد ا يف كهم أد٘ر خ٘ابع اهربٙدد أٗ امل٘اصد ت
ٗ ريٓا ًّ اهو٘ازَ امللتبٗ ٞٚاإلدار ٞٙاهعادٙد ٞعِددًا ٙدتٍ تصددٙد اهفدات٘رٝ
باهربٙد أٗ اهشٓا إىل ًقر ًقدَ اخلدً ٞأٗ اهبِم
* تقوٚص اةٔد اهبدُٗ ٛاه٘يت اه زًدني إليداَ عٌوٚد ٞاهتصددٙد  ،كاصدٞ
عٌِددا تلددْ٘ عٌودد ٞاهتصدددٙد اهعددادً ٜقرُٗدد ٞبددإدرا١ات إدارٙددً ٞط٘هدد ٞأٗ
ًعقدٝ
 تقوٚص ًصت٘ ٠األكطا ١يف إعداد اهفات٘رٗ ٝد عٔا ٗتصٔٚى سدى
املِازع ددات اهِا دد ٞع ددّ ٓ ددشٖ األكط دداُ ١ظ ددرا هص ددٔ٘ه ٞاالت دداي
ٗاهتفاعو ٞٚبني اهعٌٚى ًٗقدَ اخلدًٞ
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 تقد ٍٙتفاصٚى اهفات٘ر ٝعدرب اهعاظدً ٞقارُد ٞبطرٙقد ٞاهتصددٙد
عد ددّ خرٙد ددق اتد ددات اهد دديت تعطد دد ٛي ٌٚد د ٞاهفد ددات٘ر ٝإعد دداال دْٗ
تف ٚى
 تط٘ٙر إدار ٝاهِفقات ٗامل ار ٙاهعخ ُ ٞٚظرا إلياَ عٌوٚدات
اهد ع اهلرتُٗٚا مما ٙصٔى تصذٚؤا ٗت٘ثٚقٔدا ًقارُد ٞبعٌوٚدات
اهتصدٙد اهعاد ، ٜكاص ٞاهيت ٙتٍ اهد ع ٔٚا ُقدا
أً ددا ًسا ٙددا كدً دد ٞاهف دد٘ترٗ ٝاهتص دددٙد االهلرتُٗ دد ٛباهِص ددب ٞملق دددَ اخلدً دد، ٞ
ًقارُ ٞبعٌو ٞٚاهتصدٙدٌٚ ،لّ توخٔ ٚا يف اآلت; ; ٛ
* ختفدٚض تلدداه ٚإعددداد اهفددات٘رٗ ٝعٌوٚدد ٞاهتصدددٙد بدداهتخوص ًددّ كددجري
ًّ اهِفقات اه٘ريٗ ٞٚامللتبٞٚ
* تقوددٚص ًصددت٘ ٠األكطددا ١يف إعددداد اهفددات٘رٗ ٝتقددد ٔا عددرب اهعاظدد ٞإىل
اهعٌٚى ٗتصٔٚى ع ز األكطا١
* تصٔٚى االت اي اهتفاعو ٛبني ًقدَ اخلدًٗ ٞاهعٌٚى
ز  -احلذس االهلرتُٗ; ٛ
٘ا٢د احلذس االهلرتُٗ; ٛ
* تصٔٚى عٌو ٞٚاحلذس
* شٔ٘ه ٞاحل ٘ي عو ٟاملعوً٘ات عّ احلذس دْٗ اهرد٘ع إىل اه٘شطا١
* زٙاد ٝاحلذ٘زات عّ خرٙق االُرتُت
* اهتهكددد ًددّ ٗددد٘د سذددس ٗبددِفض األشددعار ٗأْ األشددعار ًطبقدد ٞيف ُقدداط
اهبٚع
د  -اهتص٘ق االهلرتُٗ ( ٛاهتذار ٝاالهلرتُٗ; ) ٞٚ
اهتصدد٘ق اإلهلرتُٗدد ٛأٗ اهتذددار ٝاإلهلرتُٗٚددٓ ٞددُ ٛظدداَ ٙتددٚح ساهٚددا عددرب االُرتُددت
سركدات بٚددع ٗظددرا ١اهصِددوع ٗاخلدددًات ٗاملعوً٘دات  ،كٌددا ٙتددٚح أٙضددا احلركددات
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اإلهلرتُٗٚدد ٞاهدديت تدددعٍ ت٘هٚددد اهع٘ا٢ددد ًجددى عٌوٚددات تعسٙددس اهطوددب عودد ٟتوددم
اهصِددوع ٗاخلدددًات ٗاملعوً٘ددات  ،سٚددح إْ اهتذددار ٝاإلهلرتُٗٚدد ٞتتددٚح عددرب اإلُرتُددت
عٌوٚات دعٍ املبٚعات ٗكدً ٞاهعٌ  ٗ ١لدّ تعدب ٕٚاهتذدار ٝاإلهلرتُٗٚد ٞبصد٘ق
إهلرتُٗددٙ ٛت٘اصددى ٚددٕ اهبددا٢عْ٘ ( ًدد٘ردْٗ  ،أٗ ظددركات ،أٗ ذلد ت ) ٗاملعددرتْٗ ،
ٗتقدَ  ٕٚاملِتذات ٗاخلددًات يف صدٚة ٞا رتايد ٞٚأٗ ريٌٚد ، ٞكٌدا ٙدد مثع مثِٔدا
باهِق٘د االهلرتًُٗ ( ٞٚجى بطايات اال٢تٌاْ )
ٗ ل ددّ تقص ددُ ٍٚع دداخات اهتذ ددار ٝاإلهلرتُٗ ٚدد ٞبع ددلؤا احل دداه ٛإىل يص ددٌني
رٚ٢صني ٌٓا ;
-1

ددار ٝإهلرتُٗٚددً ٞددّ اهعددركات إىل اهسبددا ّ٢األ ددراد ( Business-to-
) ٓٗ Consumerدد ٛيجددى اهتبددادي اهتذددار ٜبددني اهع دركات ًددّ دٔددٞ
ٗاهسبا ّ٢األ راد ًّ دٔ ٞأكر٠

 -2اهتذ ددار ٝإهلرتُٗ ٚدد ً ٞددّ اهع ددركات إىل اهع ددركات( Business-to-
)  ٛٓٗBusinessيجى اهتبادي اهتذار ٜاإلهلرتُٗ ٛبني ظركٗ ٞأكر٠

اٌفىائذ اٌري ذجنيها اٌشرواخ ِن اٌرجارج اإلٌىررونيح :
تقدددَ اهتذددار ٝاإلهلرتُٗٚدد ٞاهعدٙددد ًددّ املساٙددا اهدديت لددّ أْ تصددتفٚد ًِٔددا
اهعركات بعلى كبري ُٗ ،شكر ًِٔا عو ٟشبٚى املجاي ال احل ر ;
* تص٘ٙق أكجر عاهٗ ٞٚأربا أكجر ; إْ اعتٌداد اهعدركات عود ٟاإلُرتُدت
يف اهتصدد٘ٙق ٙ ،تددٚح تددا عددرا ًِتذاتٔددا ٗكدددًاتٔا يف رلتو د أصددقاع
اهعا دْٗ اُقطاع خٚو ٞشاعات اهٗ َ٘ٚخٚود ٞأٙداَ اهصدِ ٞممدا ٙد٘ هر تدشٖ
اهعركات رص ٞأكرب ةين األربا  ،إيا  ٞإىل ٗصد٘تا إىل املسٙدد ًدّ
اهسباّ٢
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ختفٚض ً ار ٙاهعركات ; تعد عٌو ٞٚإعدداد ٗصدٚاًُ٘ ٞايدع اهتذدارٝ
اإلهلرتُٗٚدد ٞعوددً٘ ٟايددع األُرتُ دت ( اه٘ٙددب ) أكجددر ايت ددادً ٞٙددّ بِددا١
ت دداز اهع ددركات إىل اإلُف دداق

أش دد٘اق اهتذس ٢دد ٞأٗ ص ددٚاُ ٞامللات ددب ٗال

اهلد ددبري عود دد ٟاألًد دد٘ر اهرتٗجيٚد دد ، ٞأٗ تركٚد ددب

ٔٚد ددسات بآظد دد ٞاهد ددجٌّ

تصتخدَ يف كدً ٞاهسباٗ ّ٢ال تبدٗ ِٓان ساد ٞيف اهعرك ٞالشتخداَ
عدددد كددبري ًددّ املدد٘ فني هوقٚدداَ بعٌوٚددات اةددرد ٗاألعٌدداي اإلدارٙدد ، ٞإك
ت٘د ددد ي٘اع ددد بٚاُ ددات عو دد ٟاإلُرتُ ددت

ددتفأ بت ددارٙا عٌو ٚددات اهب ٚددع يف

اهعد ددركٗ ٞأاد ددا ١اهسبد دداٙٗ ، ّ٢تد ددٚح كهد ددم هعد ددخص فد ددردٖ اشد ددرتداع
املعوً٘ ددات امل٘د دد٘د ٝيف ياع ددد ٝاهبٚاُ ددات ه ددتفشص ت دد٘ارٙا عٌو ٚددات اهب ٚددع
بصٔ٘هٞ
* ت٘اصد ددى عد دداي ًد ددع اهعد ددركاٗ ١اهعٌ دد  ; ١تطد دد٘ ٜاهتذد ددار ٝاإلهلرتُٗٚد ددٞ
املصددا ات ٗتعددرب احلدددٗد  ،ممددا ٙدد٘ ر خرٙقدد ٞعاهدد ٞهتبددادي املعوً٘ددات ًددع
اهع د ددركاٗ ١ت د دد٘ ر اهتذ د ددار ٝاإلهلرتُٗ ٚد دد ٞرص د دد ٞد ٚد ددد ٝهوع د ددركات
ه ش ددتفاد ً ٝددّ اهبض ددا٢ع ٗاخل دددًات املقدً دد ً ٞددّ اهع ددركات األك ددر٠
(امل د دد٘رد ٌٚ ، )ّٙد ددا  ٙد دددع ٟاهتذ د ددار ٝاالهلرتُٗ ٚد دد ً ٞد ددّ اهع د ددركات اىل
اهعركات ( ) Business to Business
* ُٚدى ريدا املصدتخدَ ; تد٘ هر اإلُرتُدت ات داالت تفاعوٚدً ٞباظدر ، ٝممدا ٙتدٚح
هوعددركات

امل٘ددد٘د ٝيف اهصدد٘ق اإلهلرتُٗدد ) e-market ( ٛاالشددتفادٝ

ًددّ ٓ ددشٖ امل ٚددسات هإلداب دد ٞعو دد ٟاشتفص ددارات اهسب ددا ّ٢بص ددرع ، ٞمم ددا  ٙدد٘ هر
كدًات أ ضى هوسباٙٗ ّ٢صتش٘ك عو ٟريآٍ
* ًرُٗدد ٞعاه ٚددٗ ٞش ددٔ٘ه ٞك ددبري ٝيف

دددٙح ًض ددٌْ٘ اهدعا ٙدد ٞدْٗ تلوف ددٞ

إيا  ٞٚتقرٙبا
* عرا ٗبٚع اهبضاع ٞبدْٗ احلاد ٞهفتح أٗ اشت٣ذار ًتذر
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* إًلاُ ٚدد ٞاهب ٚددع ٗاهع ددرا ١عو دد ً ٟدددار اهص دداعٗ ٞب دددْٗ احلاد دد ٞإىل ش دداعات
ذلدد ٝهتٌلني املصتخدَ ًّ اهعرا١
* إًلاُٚدد ٞاهبٚددع هوسبددا ّ٢يف رلتو د األًدداكّ ٗكهددم بفضددى االُرتُددت
اهيت توة ٛاحل٘ادس اةةرا ٞٚ
* تصددٔٚى عٌوٚدد ٞاحل دد٘ي عودد ٟاملدداي ًددّ اهسبددْ٘ ٗكهددم باشددتخداَ ب٘ابددات
اهد ع االهلرتُٗٛ
* االشتذاب ٞظب ٞاهف٘ر ٞٙهوطوبات أٗ اهعلاٗ ًّ ٜيبى اهسباّ٢
* احل ٘ي عو ٟتقدارٙر ًٗعوً٘دات تف دٚو٘ ٗ ٞٚرٙد ٞعدّ املبٚعدات ٗاهسبداّ٢
ًٗصت٘ ٠اهِذا ٗاهفعى
اهف٘ا٢د اهيت جئِٚا اهسبا ًّ ّ٢اهتذار ٝاإلهلرتُٗ; ٞٚ
* تدد٘ ري اه٘يددت ٗاةٔددد ;تفددتح األشدد٘اق اإلهلرتُٗٚدد ) e-market ( ٞبعددلى دا٢ددٍ (
خٚو ٞاهٗ َ٘ٚدْٗ أ ٜعطوٗ ، ) ٞال ةتاز اهسبا ّ٢هوصفر أٗ االُتظدار يف خداب٘ر
هعراًِ ١تر ًعني  ،كٌا هٚض عودُ ٍٔٚقدى ٓدشا املِدتر إىل اهبٚدت ٗال ٙتطودب
ظرا ١أسد املِتذات أكجر ًّ اهِقر عود ٟاملِدتر ٗ ،إدكداي بعدض املعوً٘دات عدّ
اهبطايدد ٞاال٢تٌاُٚدد٘ٙٗ ٞدددد باإليددا  ٞإىل اهبطايددات اال٢تٌاُٚدد ٞاهعدٙددد ًددّ
أُظٌ ٞاهد ع امل ً ٌٞ٢جى اشتخداَ اهِق٘د اإلهلرتُٗ.) E-money ( ٞٚ
* سرٙدد ٞاالكتٚددار ; تدد٘ ر اهتذددار ٝاإلهلرتُٗٚدد ٞرصدد ٞرا٢عدد ٞهسٙددار ٝرلتو د أُدد٘اع
احمل د ت عوددٟ

اإلُرتُددت ٗ ،باإليددا  ٞإىل كهددم ٔ ،دد ٛتددسٗد اهسبددا ّ٢باملعوً٘ددات

اهلاًو ٞعّ املِتذات ٗٙتٍ

كى كهم بدْٗ أ ٜية٘ط ًّ اهباعٞ

* كفددض األشددعار ; ٘ٙدددد عودد ٟاإلُرتُددت اهعدٙددد ًددّ اهعددركات اهدديت تبٚددع اهصددوع
بهشددعار أكفددض ًقارُدد ٞباملتددادر اهتقوٚدٙددٗ ، ٞكهددم ألْ اهتصدد٘ق عودد ٟاإلُرتُددت
 ٙدد٘ ر اهل ددجري ً ددّ اهتل دداه ٚاملِفمثق دد ٞيف اهتص دد٘ق اهع دداد ، ٜمم ددا  ٙددب يف ً ددوشٞ
اهسباّ٢
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* إًلاُٚدد ٞاالشددتةِا ١عددّ اه٘شددطا ١بددني اهبددا٢عني ٗاملصددتٔولني اهِٔدداٚ٢ني ًٗ ،ددّ
أًجوددٕ ٓ دداال ١اه٘ش ددطاٗ ١اهصٌاشددر ٗ ٝددار اةٌو دد ٞممددا  ٙدداد ٜإىل ختف ددٚض
تلاه ٚاهعرا١
* ت٘ ري كجري ًّ ً ار ٙاهصفر ٗاهتهظريات  ،باهِصب ٞهوعرا ًّ ١اخلارز
* احل دد٘ي عوددً ٟعوً٘ ددات دد٘ر ٞٙع ددّ املِتذددات أٗ اهبضددا٢ع أٗ اخلدددًات اهدديت
ٙر ب يف ظرأ٢ا
* االخ د ع عودد ٟعٚددع اخلدددًات أٗ املِتذددات املتدد٘ ر ٝعودد ٟاالُرتُددت ٗباهتدداهٛ
ت٘شٚع دلاي االكتٚار ًّ يبى املصتٔولني
* إدراً ١قارُات شرٙع ٞهوٌ٘اصفات ٗاألشعار ٗك ٕ
* تفادً ٜعلو ٞاهسساَ يف اهع٘ارع عِد اهر ب ٞيف اهتص٘ق
* ً د ددراشو ٞاهع د ددركات باشد ددتخداَ اهربٙد ددد اإلهلرتُٗد دد ٛبد دددال ًد ددّ االت د دداالت
ٗاهفاكصدات اهدٗهٚد ٞامللوف.ٞ
* اكتع داف آ دداق ددٙددد ٝباشددتخداَ ًددا ٙتدد٘ ر ًددّ أدٗات اهبشددح عددّ املعوً٘ددات
اهيت ةتادٔا يف االُرتُت س٘ي األشعار ٗأ ضى اخلدًات بتلوف ٞزٓٚدٝ

عىائك اٌرجارج االٌىررونيح :
إ ْ ًّ أٍٓ ع٘ا٢دق تطد٘ر ٗاتصداع اهتذدار ٝاالهلرتُٗٚد ، ٞكاصد ٞيف اهددٗي اهِاًٚدٞ
اهتخ٘ ددات ً ددّ يب ددى املتص دد٘يني ً ددّ إ ع ددا ١أري دداَ بطاي دداتٍٔ اال٢تٌاُ ٚدد ، ٞأ ٜأْ
املعوً٘ددات اخلاصدد ٞباملعددرت ٜهددّ تلددْ٘ يف ًددهًّ أثِددا ١اهتعاًددى ٗعٌوٚدد ٞاهددد ع
باهبطاي دد ٞاال٢تٌاُ ٚددٗ ٞت ددر ٠دلٌ٘ع ددٓ ٞريً دداط لاًع ددًٚ ٞع ددذاْ باه٘ال ٙددات
املتشد ٝاألًرٙل ٞٚأْ  ًّ % 71عِٚد ٞأدرٙدت عؤٚدا دراشد ٞحبجٚدًٚ ٞداُٚدٙ ٞدرْٗ أْ
اهت رٙح بهرياَ بطاياتٍٔ اال٢تٌأُٚ ٞٚا يدر ًّ املخاخر ٝر دا تلود صداسبٔا
اهلد ددجري كاصد دد ٞأْ بد ددراًر اهتعد ددفري املعتٌد ددد ٝاحلاهٚد ددً ٞازاهد ددت ال تد دداًّ ش دد ًٞ
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املعوً٘ددات عددّ خرٙددق االُرتُٚددت ٗ ، %211هددشا ِٙتظددر اهلددجري ًددّ اهسبددا ّ٢تطدد٘ٙر
بددراًر ٗخددرق أكجددر ددد٘د ٝهتددهًني اه ددفقات اهتذارٙددٗ ٞاهتعدداً ت االهلرتُٗٚددٞ
ًّ ِٓا ٙهت ٛدٗر األكعان االهلرتُٗ ٞٚيف ع ز ٓشا اهتخ٘ف ٗاملصآٌ ٞيف تد٘ ري
يِدد٘ات أكجددر أًاُددا هعقددد اه ددفقات اهتذارٙددٗ ٞاهتعدداً ت املاهٚدد ٞاالهلرتُٗٚدد، ٞ
كٌا بِٚا يف ت٘ص ٚاألكعان اإلهلرتُٗ ٞٚأع ٖ
ٓد  -اخلدًات امل ر ; ٞٚ
ٙددتٍ ساهٚددا تقددد ٍٙبعددض اخلدددًات امل ددر  ٞٚعددّ خرٙددق اهعددبل ٞاالهلرتُٗٚددٞ
(االُرتُت ) ًّ أٍٓ ٓشٖ اخلدًات ;
* كدًات اه رف االهلرتُٗ ( ٛاه را ات )
* كدًات اهتصدٙد ٗاهتش٘ٙى ٗاالشتع َ ٗ ريٓا ًّ اخلددًات عدّ خرٙدق
ً٘يع اهبِم يف
االُرتُت
* كدًات تداٗي األشٍٔ
* كدًات اهتعاًى آهٚا ًع سصابات االشتجٌار
* ك ددًات اهعٌوٚددات اهتذارٙدد ٞعددرب األُرتُددت سٚددح ٙت دا هعٌ د  ١اهبِددم ددتح
االعتٌ ددادات املصد دتِدٗ ٕٙاهتق دددَ بطو ددب اص دددرا كطاب ددات اهض ددٌاْ ًٗتابع ددٞ
ٗص٘ي املصتِدات ٗتصدٙد املعاً ت ٗكشهم االخ ع عو ٟاألرصد ٝاهقاٌٞ٢
( كدًد ٞاألٓودد ٛترٙددد

“Ahli Tade

يف اهبِددم األٓودد ٛاهتذددارٜ

ًج (
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اٌعىاًِ اٌّسانذج أو اٌّساعذج ٌٍنجاح:
ًددّ أدددى احل دد٘ي عوددً ٟصددت٘ٙات أ ضددى ًددّ كدددًات اهتصدد٘ق االهلرتُٗدد، ٛ
جيب ت٘ ري عِاصر أٗ ع٘اًى ًصاعد ًّ ٝأٌٓٔا ;
* زٙدداد ٝاهدد٘ع ٛبهٌٓ ٚدد ٗ ٞا٢ددد ٝك دددًات االت دداالت االهلرتُٗ ٚدد ٞب دد٘ر ٝعاً ددٞ
ٗكدًات اهتص٘ق االهلرتُٗ ٛب ٘ر ٝكاصٞ
* تلاًى اخلدًات املقدً ٞعرب األكعدان االهلرتُٗٚدً ٞجدى اهبشدح عدّ ٗشدٚوٞ
اهصفر ًٗقدَ اخلدً ( ٞظدرك ٞاهطدرياْ ًدج ) ٗتلوفد ٞاخلدًد ( ٞاهتدشكرٝ
ًددج ) ٗاحلذددس ٗاهتصدددٙد ٗاحل دد٘ي عودد ٟاهتددشكرً ٝعددا ٗيف ً٘يددع ٗاسددد
عِدًا ٙطوب املصتخدَ كدً ٞاهصفر
* إعداد إدرا١ات اشتخدداَ األدٔس ٝاإلهلرتُٗ ( ٞٚاألكعان ) حبٚح تلدْ٘ شٔوٞ
اهتِدداٗي ٗاالشدتخداَ ًدّ يبدى املصدتخدَ املت٘شدط ( أٗ ستد ٟاملتددُ ) ٛيف
ًصت٘ ٠اهجقا  ٞاالهلرتُٗٞٚ
* اشتشداخ اهق٘اُني اهيت تِظٍ اهتعاً ت املاه ٞٚاالهلرتُٗٞٚ
* تهشٚض اهبِ ٟاهتشت ٞٚاملصاعد ٝعو ٟإددرا ١اهتعداً ت املاهٚد ٞاالهلرتُٗٚدً ٞدّ
يبى عٚع اةٔات كات اهع ي ٞباخلدًات االهلرتُٗٞٚ
* تص ددٔٚى س دد٘ي املص ددتٔوم عو دد ٟبطاي ددات اال٢تٌ دداْ ً ددّ اهبِد د٘ن أٗ ظ ددركات
اهتٌ٘ٙى ٗت٘ ريٓا ألكرب عدد مملّ ًّ املتعاًوني
* ً٘اكب ٞاهتطد٘رات اهتقِٚد ٞيف دلداي كددًات اهتصد٘ق ٗاخلددًات االهلرتُٗٚدٞ
ع ددّ خر ٙددق األكع ددان حب ٚددح ت ددتٍ احملا ظ دد ٞعو ددً ٟص ددت٘ ٠اهر ٙدداد ٝيف ُ٘ع ٚددٞ
ٗسذٍ اخلدًات املقدً ٞيف ٗدٕ أًِ ٜا ص ٞيادًٞ
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اٌنرائج اٌعاِح
أٗال; األكعدددان االهلرتُٗٚدددٓ ٞدددٗ ٛشدددٚو ٞسدٙجددد ٞتقِٚددد ٞهتقدددد ٍٙاخلددددًات
اهتص٘ٙق ٞٚتطر ٓدشٖ األكعدان يف األًداكّ اهعاًدً ٞجدى املراكدس اهتذارٙدٞ
ٗاملطددددارات ٗاإلدارات احللً٘ٚدددد ٞأٗ يف امللاتددددب أٗ ستدددد ٟيف املِددددازي هوددددرا بني يف
ايتِأ٢ا
تت٘اص ددى ٓ ددشٖ األكع ددان ك٘س دددات خر  ٚدد ٞب ددني ًق دددَ اخلدً ددٗ ٞاملص ددتفٚد
يددٌّ ظددبلٗ ٞخِٚدد ٞخلدددًات اهتصدد٘ق االهلرتُٗدد ٛتددربط بددني املصددتفٚد ًٗقدددَ
اخلدًٗ ٞاهبِ٘ن املعارك ٞيف اخلدًٗ ٞكا  ٞاألخراف املقدً ٞهوخدًات
تتل ددْ٘ اهع ددبل ً ٞددّ ٗس ددد ٝتع ددةٚى ًركس ٙددٗٗ ٞس دددات خرٙف دد ٞت ددربط اهت ددادر
باملص ددتٔوم يف أً ٜل دداْ ٗيف أٗ ٜي ددت ددا ةق ددق ت دد٘ ري امل دداي ٗاه٘ي ددت ٗةق ددق
كشهم اهصٔ٘هٗ ٞاملرُٗ ٞيف اهتعاًى ٗت٘صٚى اهطوبات
تعٌى اهعبل ٞبهسد اهطرق اهج ث ٞاملقرتس; ٞ
اهطرٙق ٞاألٗىل ; تركٚب اهعبل ٞباشتخداَ بطاي ٞصراف ٗبطاي ٞا٢تٌاُٞٚ
تد ددرتبط ظد ددبل ٞاهلع ددم اإلهلرتُٗد دد ٛبعد ددبل ٞاه د ددراف اهصد ددع٘د ٜهٚد ددتٍ ايتطد دداع
املتش

ت ًّ ك ي ظبل ٞاه راف ًّ سصا املصتفٚد ًباظرٝ

اهطرٙق ٞاهجاُ ;ٞٚتركٚب اهعبل ٞبدْٗ اهبِ٘ن ٗاملاشصات امل ر ٞٚ
تتٍ املعاً ت ًّ ك ي ظبل ٞاهلعم االهلرتُٗٙٗ ، ٛتٍ ايتطاع املتش د ت ًدّ
أرصد ٝبطايات ًد ٘ع ٞاهقً ٌٞٚباظر ٝت درٓا ظبل ٞاهلعم اإلهلرتُٗٛ
اهطرٙق ٞاهجاهج ;ٞتهدري امل٘ايع ٗاألدٔس ٝإىل ًقدً ٛاخلدًٞ
تقددَ٘ ٓددشٖ اهطرٙقدد ٞعودد ٟتددهدري ً٘ايددع أدٔ دس ٝاهلعددم االهلرتُٗدد ٛاىل ًقدددًٛ
اخلدًات
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ثاُٚا; كدًات ظبل ٞاهلعم االهلرتُٗ; ٛ
تقدددَ ظددبل ٞاهلعددم االهلرتُٗدد ٛعدٙددد ًددّ اخلدددًات شددتِفش ًرسوٚددا سصددب
احلاد ٞاالشتجٌار ٞٙاهيت شتقررٓا دراشات اهق٘ ٠االيت اد ٛٓٗ ٞٙكٌا ٙو;ٛ
 - 2احللً٘ د دد ٞاالهلرتُٗ ٚد دد( ٞتق د ددد ٍٙاخل د دددًات اإلدارٙد د د ٞملع د دداً ت احللً٘ د ددٞ
االهلرتُٗ)ٞٚ
 - 3احلذس االهلرتُٗ(ٛكدًات بٚع اهتدشاكر ٗسذدس املقاعدد يف كا د ٞكطد٘ط
اهِقى اهربٗ ٞٙاهبشرٗ ٞٙاة٘ٗ ٞٙكشهم بطايات صع٘د اهطا٢رات)
 - 4اهتصد٘ق االهلرتُٗ(ٛاهتصدد٘ق ًدّ كد ي اهعددبل ٞهلا د ٞاالستٚادددات املِسهٚددٞ
ًع ت٘صٚى اهطوبات)
 - 5تص٘ ٞٙاملصتشقات (اهف٘اتري) اهلرتُٗٚا
 - 6اإلع ُات (اهتص٘ٙق اإلع ُ ًّ ٛك ي اهعبل)ٞ
 - 7اهبشد دد٘خ ٗاملعوً٘د ددات (كد دددًات املعوً٘د ددات اخلاصد دد ٞباهدراشد ددات اةاًعٚد ددٞ
ٗاهع ددركات اهدٗه ٚدد ٞهو ددرا بني ً ددع اهرتع دد ً ٞددّ اهوة دد ٞاألص ددو ٞٚإىل اهوة ددٞ
اهعربٗ ٞٚباهعلض)
 - 8اخلدددًات(ًجى ظددرا ١اهلتددب ًددّ امللتبددات اهعاملٚددٗ ،ٞكددشهم كدددًات عقددد
االدتٌاعات ص٘ت ٗص٘ر ٝهرداي األعٌاي ٗدلاهض إدارات اهعركات)
 - 9كدددًات األُرتُددت(إًلاُٚدد ٞاهت ددفح مل٘ايددع األُرتُددتٗ ،إًلاُٚدد ٞاهددربط بددني
اهعركات اهصع٘دٗ ٞٙاهعركات اهدٗهً ٞٚع املصتٔوم اهصع٘د)ٜ
ثاهجا; ٘ا٢د كدًات اهعبل ٞاالهلرتُٗ ٞٚهوتص٘ق;
 - 2ت٘ ري اه٘يت عو ٟأ راد اجملتٌع الُتعار اه٘سدات اهطر  ًّ ٞٚاألكعان
 - 3اهت٘ ري يف اشتخداَ اهصٚار ٝيف بعض اخلدًات ٗاهيت تت٘شدع ًدع االشدتٌرار
يف تقدً ٍٙجى توم اخلدًات
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 - 4تقددد ٍٙاخلدددًات عوددً ٟدددار اهصدداع ٞهوٌدد٘اخِني ٗاملقددٌٚني يف املدددْ اهلددرب٠
اهج خ
 - 5ت٘ ري املعوً٘ات هرداي األعٌاي يف اجملاالت اه ِاعٗ ٞٚاهتذارٞٙ
 - 6تٚصري املعوً٘ات هربات املِازي ٗهلى أ راد األشرٝ
رابعا; ممٚسات أكعان اهعبل ٞاالهلرتُٗ;ٞٚ
يتاز ظبل ٞاألكعان االهلرتُٗ ٞٚبعدً ٝساٙا أٌٓٔا;
 - 2تعدد اهوةات املصتخدً ٞيف األكعان االهلرتُٗ ٞٚباهضةط عو ٟأزرار اهوةٞ
اهيت ٙر بٔا املصتخدَ
 - 3اهص ددٔ٘ه ٞيف اش ددتعٌاي األكع ددان االهلرتُٗ ٚدد ٞباش ددتخداَ رش ددَ٘ ٗأظ ددلاي
ٗرً٘ز(األٙقُ٘دات) امل٘يددش ٞعودد ٟاهعاظددً، ٞدع ٗددد٘د ظددر هتوددم األٙقُ٘ددات
امل٘يش ٞهلى كدً ٞباهوة ٞاهيت ٙطوبٔا املصتخدَ
 - 4اهصٔ٘ه ٞاهعراٗ ١اهبٚع هلى ًّ املصتٔوم ٗاهتادر
 - 5اخل ٘صٗ ٞٚاهصرٗ ٞٙاألًاْ يف عٚع اهتعاً ت املاهٗ ٞٚاهتذارٞٙ
 - 6اهضددٌاْ يف اهددد ع الرتبدداط اهعددبل ٞب ددني املصددتفٚد ًٗقدددَ اخلدًددٗ ٞظ ددبلٞ
اه راف اآله ٛاهصع٘د)Span ( ٞٙ
 - 7ت دد٘ ر األكع ددان يف ً٘اي ددع عاً دد ٞعد ٙددد ٝب ددى ً ددّ املٌل ددّ ت٘ رٓ ددا يف امللت ددب
ٗاملِسي عِد ر ب ٞاملصتٔوم
 - 8ت٘ ري اه٘يت ٗاةٔد ٗاملاي

دلو ٞاألُدهض هوعوَ٘ االدتٌاعٞٚ
ٗاهتطبٚقٞٚ
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اجملود ( )4اهعدد اهصادط ًارط َ3122

دراسة سوق خدمات التسوق االلكرتوني

 أمحد با خمرمة.د

اٌّراجع
َ ًاير اشتخدا، ُٛٗق اإلهلرتٙ٘ أشرار اهتص، ٍِٔٙ شاًح ز، عبد اة٘اد
،اٚ ظرَ اهع،ٞٚ ذلركات اهبشح يف دعٍ امل٘ايع اهعرب١ات ر ع أداِٚتق
َ3117/3/:- 6 ،ٞٚ ً ر اهعربٞٙعٔ٘ر
Najib, Electronic Marketing: Advantages and Fatayerji,
Dissertation.com, Boca Raton, Florida, Disadvantages,
2004.
Glassberg, Bonnie C. and Jeffrey W. Merhout, Electronic
Markets Hypothesis: Where Are We Now?,
Communications of the ACM, Vol 50, No.2, February
2007, pp. 51-55.

َ3122 ) اهعدد اهصادط ًارط4( اجملود
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ٞٚ األُدهض هوعوَ٘ االدتٌاعٞدلو
ٞٚقٚٗاهتطب

