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دراسة سوق خدمات التسوق االللرتوني يف املنملة العربية السعودية 

 من خالل االكشاك االللرتونية

 

 ثذث :ٍِخص اٌ
ُرتُت سركات بٚع ٗظرا١ اهِصوع رتُٗٛ ٓ٘ ُظاَ ٙتٚح ساهٚا عرب اإلاهتص٘ق االهل

ٗاخلدًات ٗاملعوً٘ات ، كٌا ٙتٚح أٙضا احلركات اإلهلرتُٗٚٞ اهيت تددعٍ ت٘هٚدد   

اهع٘ا٢د ًجى عٌوٚات تعسٙس اهطوب عوٟ توم اهِصوع ٗاخلدًات ٗاملعوً٘ات ، سٚح 

عِاصدددر اهتصددد٘ق االهلرتُٗدددٛ تتدددٚح عدددرب    إْ اهتذدددارٝ اإلهلرتُٗٚدددٞ كهسدددد ٗأٓدددٍ   

اإلُرتُددددت عٌوٚددددات دعددددٍ املبٚعددددات ٗكدًددددٞ اهعٌدددد ١   ٗ لددددّ تعددددبٕٚ اهتذددددارٝ       

اإلهلرتُٗٚدددٞ بصددد٘ق إهلرتُٗدددٛ ٙت٘اصدددى  ٚدددٕ اهبدددا٢عْ٘ ) ًددد٘ردْٗ ، أٗ ظدددركات، أٗ   

ذل ت ( ٗاملعرتْٗ، ٗتقدَ  ٕٚ املِتذات ٗاخلدًات يف صدٚةٞ ا رتايدٚٞ أٗ ريٌٚدٞ    

 ا باهِق٘د االهلرتُٗٚٞ   ، كٌا ٙد ع مثِٔ

عودددٟ  اإليبدددايْ أ إىلاهٌِددد٘ يف االيت ددداد اهصدددع٘دٜ  تددددي ت٘يعدددات ا آدددات         

 كدًات اهتص٘ق االهلرتُٗٛ شٚلْ٘ اجيابٚا ٗكاصٞ  ٌٚا ٙتعوق بد ;

 زٙادٝ اُفاق املصتٔولني عوٟ اهصوع ٗاخلدًات   *

  األشٍٔش٘ق اهِعاط امل ريف  ٗ ٗباألكصزٙادٝ ُعاط اهقطاع املاهٛ  *

 زٙادٝ ًصت٠٘ اهتبادي اهتذارٜ   *

ْ تدددِعلض ٓدددشٖ املاظدددرات االجيابٚدددٞ عودددٟ ُعددداط اخلددددًات  أًٗدددّ املت٘يدددع         

االهلرتُٗٚدددٞ ب دددفٕ عاًدددٞ ٗاهتذدددارٝ ٗاهتصددد٘ق االهلرتُٗدددٚني ب ددد٘رٝ كاصدددٞ ، ًدددّ 

كد ي ت٘يددع زٙددادٝ اُفدداق اهفددرد عوددٟ ٓددشٖ اخلدددًات شدد٘ا١ ًددّ سٚددح زٙددادٝ اهطوددب   

اخلدًات ًع ًٚى سلد٘ تعٌٚقٔدا  داٖ اخلددًات اةدٙددٝ اهتدٟ   تلدّ         عوٟ ٓشٖ

ًتداٗهٞ بعلى كبري يف اهصابق ) كخددًات احللً٘دٞ االهلرتُٗٚدٞ ًدج  ( أٗ ًدّ      
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ٙددد سٚددح زٙددادٝ ًصددت٠٘ ُعدداط املعدداً ت املاهٚددٞ اه زًددٞ الزلدداز ٓددشا اهطوددب املتسا  

 ٗ املرتتبٞ عوٕٚ   أ اإلهلرتُٗٛعوٟ كدًات اهتص٘ق 

ًددددّ اه٘شددددا٢ى احلدٙجددددٞ ٗاملصددددتذدٝ هتِفٚددددش عٌوٚددددات اهتصدددد٘ق االهلرتُٗددددٛ            

ٞ اإلهلرتُٗدٛ  األكعدان    ّ  اإلهلرتُٗٚد اهعاًدٞ، ًجدى املراكدس اهتذارٙدٞ      يف األًداك

دٔدداز إهلرتُٗددٛ  ايتِددا١ٗاملطددارات ٗاهدددٗا٢ر احللً٘ٚددٞ ، ٗكددشهم هوددشّٙ ٙرٙدددْٗ  

ٞ اهدديت تقدددًٔا ٓددشٖ  كددايف يف املِددسي أٗ يف ًلدداْ اهعٌددى   ٗاهفددرق ًددا بددني اخلدًدد    

ٙلٌددّ يف أْ عٚددع اخلدددًات امل٘ددد٘دٝ عوددٟ ظددبلٞ       اهعددبلٞ ٗظددبلٞ األُرتُددت  

األكعان ٓٛ ذلددٝ ًٗقِِٞ هِفض اهدٗهٞ اهيت ش٘ف تلْ٘  ٚٔا اهعبلٞ ٗشدٔوٞ  

االشدددتخداَ ٗال ت٘ددددد صدددع٘بٞ يف خرٙقدددٞ اشدددتخدأًا ًدددّ اهِاسٚدددٞ اهوة٘ٙدددٞ أٗ       

د  ٚٔا ًعاكى يرصِٞ كٌدا ٓد٘ احلداي    اهفِٚٞ ، أًا ًّ اهِاسٚٞ األًِٚٞ    ٙ٘د

 يف ظبلٞ االُرتُت  

اليت دادٙٞ ملعدرٗعات اهتصدد٘ق   ادراشدٞ ًقً٘دات اهصدد٘ق    إىلٙٔددف ٓدشا اهبشددح        

االهلرتُٗدٛ يف املٌولدٞ اهعربٚدٞ اهصدع٘دٙٞ  قدق       األكعدان لرتُٗٛ ًدّ كد ي   هاإل

ت٘يعددٞ ًددّ ًجددى اهصدد٘ق ٗاملِددا ع امل ٗإًلاُٚدداتاملساٙددا ٗاخلدددًات املعددار اهٚٔددا أعدد ٖ  

 ٓشٖ املعرٗعات ٗاحملددات املاثرٝ  ٚٔ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. e-

government, 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
االهلرتُٗٚٞ يف كدجري ًدّ اهددٗي املتقدًدٞ كاصدٞ ،       األكعانهقد مت تطبٚق      

اًٞ ٗاملِدازي ، ٗهلدّ باشدتخداَ    اهع ٗاألًاكّيف املرا ق  األكعانباشتخداَ ٓشٖ 

ت، ٗبدأ اشتخداَ ُظاَ االُرتاُٚت ٗاهدٗا٢ر االهلرتُٗٚٞ املةوقدٞ سددٙجا  دا    ُرتُاأل

االت ددداي بدددني ًقددددَ اخلدًدددٞ ٗاملصدددتفٚد ًباظدددرٝ، ابتددددا١ ًدددّ     تددد٘ رٖ ًدددّ ًساٙدددا 

اشتخداَ كعم اه راف اآلهٛ ٗأكعدان اهبٚدع اهدشاتٛ ٗأكعدان بٚدع بطايدات       

  ِ ْ ًعددرٗع  إصددبٞ هوٌٌولددٞ اهعربٚددٞ اهصددع٘دٙٞ،  دد     االت دداي اتدداتفٛ ٗ ريٓددا   ٗباه

ك٘شدٚوٞ ًدّ ٗشدا٢ى اهتصد٘ق االهلرتُٗدٛ   تهكدش سظٔدا         اإلهلرتُٗٚٞ األكعان

 ٢ٍ ًّ اهتطبٚق ٗال تساي يف ًراسى اهدراشٞ ٗاالشتط ع ًّٗ ثٍ اهتبين، ًٗدّ  امل

ملدرٗشدٞ يف ٓدشٖ اهدراشدٞ    ِٓا تهتٛ أٌٓٚٞ ٓدشٖ اهدراشدٞ   ٗسٚدح أْ  لدرٝ اخلدًدٞ ا     

ٗاهدراشات اهصابقٞ عِٔا  ري ً٘د٘دٝ ، ًّٗ ثدٍ  قدد اشدتِد     األدبٚاتْ إسدٙجٞ،  

ٝ عدددّ ًقً٘دددات شددد٘ق ٓدددشٖ اخلدًدددٞ يف    اهبٚاُدددات ٗاملعوً٘دددات املتددد٘ ر  إىلاهباسدددح 

 املٌولٞ اهعربٚٞ اهصع٘دٙٞ  

 

 أهذاف اٌثذث 
ٙٔدف اهبشح اىل دراشٞ اهطودب عودٟ كددًات اهتصد٘ق االهلرتُٗٚدٞ يف اهصد٘ق             

ٞ االهلرتُٗٚدٞ كٌتطودب ئٚددٜ     األكعانباشتخداَ ٗشا٢ى  ٞاهصع٘دٙ  إلًلاُٚد

الهلرتُٗدددٛ ًدددّ كددد ي  ًعدددرٗعات اهتصددد٘ق ا إلُعدددا١دراشدددٞ اةدددد٠ٗ االيت دددادٙٞ  

املرتبطددٞ  األخددرافً٘ايدد   االهلرتُٗٚددٞ ٗكهددم  ًددّ كدد ي  اشتق ددا١  األكعددان

ٞ باشتخداَ ٓدشٖ اخلدًدٞ ًدّ أ دراد ٗظدركات يف ث ثدٞ ًِداخق         يف املٌولدٞ   أشاشدٚ

ع٘دٙٞ، ٗٓددددٛ اهرٙدددداا ٗددددددٝ ٗاهدددددًاَ، الشددددتخ يف اخل ددددا٢ص     صدددداهعربٚددددٞ اه

ٞ  أ٘ٓرٙدٞ هوطودب عودٟ ٓدشٖ اخلدًدٞ ًدّ       اة ٞ  ددى دراشد ثدٍ كٚفٚدٞ    ًٗدّ    إًلاُٚد

 اخلدًات  تقدٍٙ   اشتخداَ ٓشٖ اه٘شٚوٞ يف
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 اإلهلرتُٗٚددٞهوتصدد٘ق االهلرتُٗددٛ ًجددى اهتذددارٝ االهلرتُٗٚددٞ ٗاحللً٘ددٞ     األشاشددٚٞ

ٗ ريٓدددا ًدددّ اخلددددًات ،    اإلهلرتُٗٚدددٞاخلددددًات امل دددر ٚٞ  ٗ اإلهلرتُٗدددٛٗاهدددد ع 

 اشتشداخ  إًلاُٚٞٗباهتاهٛ اهتعرف عوٟ 

ٞ ًجدى ٓدشٖ اخلدًدٞ    ُد املٌولدٞ اهعربٚدٞ اهصدع٘دٙٞ ًٗقار    يف شد٘ق ًجدى ٓدشٖ اخلدًدٞ    

ت، ٗممٚدددسات ُرتُدددٞ ساهٚدددا يف املٌولدددٞ ًجدددى كددددًات األباخلددددًات املٌاثودددٞ املتاسددد

االهلرتُٗٚدددٞ عدددّ اخلددددًات  األكعدددانكددددًات اهتصددد٘ق االهلرتُٗدددٛ عدددّ خرٙدددق  

اخلدًٞ ْ تعرتا تطبٚق ًجى ٓشٖ أاسٞ ساهٚا ، ٗاملعاكى اهيت  لّ املٌاثوٞ املت

 ٗاهِتا٢ر املرتتبٞ عّ اشتخدأًا    

 

 : اٌرعريف تاألوشان اإلٌىررونيح
ٙتٍ تقدٍٙ كدًات اهتص٘ٙق اإلهلرتُٗدٛ ) األكعدان اإلهلرتُٗٚدٞ ( عدّ خرٙدق           

اهعاًدددٞ ًجدددى املراكدددس اهتذارٙدددٞ  إهلرتُٗٚدددٞ يف عٚدددع األًددداكّ أكعدددانخدددر  

دٔدداز إهلرتُٗددٛ   ايتِددا١ْٗ ٗاملطددارات ٗاهدددٗا٢ر احللً٘ٚددٞ ، ٗكددشهم هوددشّٙ ٙرٙددد  

كددايف يف املِددسي أٗ يف ًلدداْ اهعٌددى   ٗاهفددرق ًددا بددني اخلدًددٞ اهدديت تقدددًٔا ٓددشٖ        

ٙلٌدددّ يف أْ عٚدددع اخلددددًات امل٘دددد٘دٝ عودددٟ ظدددبلٞ     اهعدددبلٞ ٗظدددبلٞ األُرتُدددت 

األكعان ٓٛ ذلددٝ ًٗقِِٞ هِفض اهدٗهٞ اهيت ش٘ف تلْ٘  ٚٔا اهعدبلٞ ٗشدٔوٞ   

ٗ    االشدددتخداَ ٗال ت٘ددددد صدددع٘بٞ يف خر    ٙقدددٞ اشدددتخدأًا ًدددّ اهِاسٚدددٞ اهوة٘ٙدددٞ أ

، أًا ًّ اهِاسٚٞ األًِٚٞ    ٙ٘دد  ٚٔا ًعاكى يرصِٞ كٌا ٓد٘  اهِاسٚٞ اهفِٚٞ

 احلاي يف ظبلٞ األُرتُت  
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 اٌعناصر اٌرئيسيح ٌٍخذِاخ اٌري ذمذِها األوشان اإلٌىررونيح :
 * اهتصدٙد اإلهلرتُٗٛ    احلذس اإلهلرتُٗٛ   *

 * اإلع ُات    ُٗٛ  اهتص٘ق اإلهلرت *

 * اهبش٘خ ٗاملعوً٘ات     اخلدًات   *

 * احللً٘ٞ اإلهلرتُٗٚٞ    كدًات األُرتُت   *

 

 ِزايا األوشان اإلٌىررونيح :
ٔ٘هٞ اهتعدددرف *  تعددددد اهوةدددات املصدددتخدًٞ يف األكعدددان اإلهلرتُٗٚدددٞ ٗشددد  

 اهضةط عوٟ اهوةٞ اهيت ٙرٙدٓدددا املصتخدَ  ٗاالشتخداَ عّ خرٙق 

باهضددةط  اإلهلرتُٗٚددٞ ٗكهددم  األكعددانهصددٔ٘هٞ يف كٚفٚددٞ اشددتخداَ  ا *

ٞ امل٘يشٞ عوٟ اهعاظدٞ ًدع ٗدد٘د رشدَ٘      األٙقُ٘اتعوٟ  ت٘يدح اخلدًدٞ    هألٙقُ٘د

 باهوةٞ اهيت ٙرٙدٓا    أٙقُ٘ٞاهيت ٙرٙدٓا املصتخدَ ًع  اهلتابٞ  ت كى 

 يف عٚع اهتعاً ت املاهٚٞ ٗاهتذارٙٞ    ٗاألًاْاهصرٙٞ  *   

ٌاْ يف اهدددد ع ه٘دددد٘د ظدددبلٞ كٚبدددى بدددني ًاشصدددٞ اهِقدددد ٗاهبِددد٘ن    اهضددد *

 ًٗقدَ اخلدًٞ  

اهقرصددددددددِٞ ( عدددددددددَ ٗددددددددد٘د تدددددددددك ت كاردٚددددددددٞ ) ًجددددددددى اتدددددددداكرز )   *

ًرب٘خددٞ   األٗئُددا ظددبلٞ داكوٚددٞ ) اُرتاُٚددت (  يف املقدداَ      ٗاهفريٗشددات   ا( ( أل 

 بعبلٞ كٚبدى بني ًاشصٞ اهِقددد ٗاهبِ٘ن ًٗقدَ اخلدًٞ  

 ٜ ًلاْ عاَ  أٗ ًّ أٍ ه شتخداَ اكا كاُت ًّ املِسي هدا٢اهت٘ ر ا *

 اخل ٘صٚٞ   *

 ت٘ ري اه٘يت ٗاةٔد   *
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  :   ويفيح اسرخذاَ األوشان اإلٌىررونيح
ٓد٘   مًا عوٚد ْ كى أ  األكعاناشتخداَ ٓشا اهِ٘ع ًّ  ال ت٘دد صع٘بٞ يف      

ٟ ظاظدٞ اةٔدداز،  ( امل٘دد٘دٝ عود   األٙقُ٘دات سدد ظدعارات اخلدددًات )   أاهضدةط عودٟ   

ٗٓدددٛ عبدددارٝ عدددّ ظاظدددٞ تصدددتخدَ بطرٙقدددٞ اهوٌدددض ، ٗبعدددد  ٔددد٘ر صدددفشٞ ًقددددَ   

اخلدًدٞ اهدديت ترٙدددٓا ٙدتٍ خوددب اخلدًددٞ ، ٗشدد٘ف تظٔدر عبددارٝ ) ادكددى بطايتددم    

ٔدا  اخلاصٞ ( هٚتٍ تقدٍٙ اخلدًٞ اهديت خوبتٔدا ، ٗبعدد تقددٍٙ اخلدًدٞ اهديت خوبت      

سصدا  ًقددَ اخلدًدٞ     إىلهٚدم ًدّ سصدابم    إٙتٍ ك ٍ ًبوغ اخلدًدٞ املقدًدٞ   

 غ املصش٘  ًّ سصابم بواهعٌوٚٞ ٙتٍ خباعٞ  ات٘رٝ بقٌٚٞ امل إُٔا١ٗبعد 

 

 دراسح اٌسىق : 
 * املاظرات االيت ادٙٞ هوطوب عوٟ كدًات اهتص٘ق االهلرتُٗٛ ;

       ٝ اجيابٚدددٞ عودددٟ  ًدددّ املت٘يدددع أْ تدددِعلض ا آدددات االيت ددداد اهصدددع٘دٜ ب ددد٘ر

 ٘ق االهلرتُٗٛ، كاصٞ  ٌٚا ٙتعوق بد ;ًلُ٘ات اهطوب عوٟ كدًات اهتص

 زٙادٝ اُفاق املصتٔولني عوٟ اهصوع ٗاخلدًات   *

   األشٍٔاهِعاط امل ريف  ٗش٘ق  ٗباألكصزٙادٝ ُعاط اهقطاع املاهٛ  *

 زٙادٝ ًصت٠٘ اهتبادي اهتذارٜ   *

عودٟ ُعداط اخلددًات االهلرتُٗٚدٞ ٙلدْ٘ ًدّ        اإلجيابٚٞٓشٖ املاظرات  ْ تهثريإ      

ي ت٘يددع زٙددادٝ اُفدداق اهفددرد عوددٟ ٓددشٖ اخلدددًات شدد٘ا١ ًددّ سٚددح زٙددادٝ اهطوددب  كد  

عوٟ ٓشٖ اخلدًات ًع ًٚى سلد٘ تعٌٚقٔدا  داٖ اخلددًات اةدٙددٝ اهتدٟ   تلدّ        

ٞ ًات احللً٘دٞ  ًتداٗهٞ بعلى كبري يف اهصابق ) كخدد  ٗ ًدّ  أًدج  (   اإلهلرتُٗٚد

ٙددد ز ٓددشا اهطوددب املتساسٚددح زٙددادٝ ًصددت٠٘ ُعدداط املعدداً ت املاهٚددٞ اه زًددٞ الزلددا 

 ٗ املرتتبٞ عوٕٚ   أ اإلهلرتُٗٛعوٟ كدًات اهتص٘ق 



ٌاعٚٞ دلوٞ األُدهض هوعوَ٘ االدت

 ٗاهتطبٚقٚٞ
 3122َ ًارط اهصادطاهعدد ( 4اجملود )

  
 

 

 

 

   دراسة سوق خدمات التسوق االلكرتوني                                                                     أمحد با خمرمةد. 

 
289 

 اهص٘ق احلاهٛ خلدًات املعرٗع ;  - أ

اإلهلرتُٗٚددٞ ( بامل٘اصددفات   األكعددانتعتددرب كدددًات اهتصدد٘ٙق اإلهلرتُٗددٛ )          

ددٙدٝ عوٟ اهص٘ق اهصع٘دٜ ب ٘رٝ عاًٞ ، سٚدح ال ٙ٘ددد ًجدى ٓدشٖ      أع ٖاملبِٚٞ 

كٌصددتخدًني ُٔددا٢ٚني املصددتخدًٞ شدد٘ا١ ًددّ يبددى األ ددراد  ٗأاٗهددٞ دًات املتداخلدد

يددر  ٗشددٚوٞ أتبارٓددا ًقدًددٞ خلدددًات املعددرٗع   ٗٗ اهعددركات باعأتددشٖ اخلدددًات 

 هتقدٍٙ بعض اخلدًات املت٘يع تقد ٔا ًّ ًعرٗع كدًات اهتص٘ٙق 

ال ْ األُرتُدددت أ اإلهلرتُٗدددٛ ٓددد٘ اهعدددبلٞ اهعاملٚدددٞ اهعِلب٘تٚدددٞ ) األُرتُدددت (    دددري    

ْ توددك كددى ًتطوبددات اخلدددًات املت٘يددع تقددد ٔا ًددّ يبددى كددددًات         إتصددتطٚع  

يف  ٕاإلهلرتُٗٚدددٞ ( سصدددب ًدددا شدددبق ت٘يدددٚش     األكعددداناهتصددد٘ٙق اإلهلرتُٗدددٛ )  

 قدًٞ عّ كدًات املعرٗع   امل

 ددري أُددٕ  لِِددا االشددتعاُٞ باهبٚاُددات ٗاملعوً٘ددات املتدد٘ رٝ ساهٚددا ٗاملت٘يعددٞ عددّ        

املٌولددددٞ اهعربٚددددٞ اهصددددع٘دٙٞ هوش دددد٘ي عوددددٟ ًعوً٘ددددات     ت يف ُرتُدددداأل اشددددتخداَ

عّ امل ًح اهر٢ٚصٚٞ ملصدتخدًٛ كددًات ظدبلٞ اهتصد٘ٙق       Indicatorsتهظريٕٙ

 االهلرتُٗٚٞ ( ، ٗكهم كاهتاهٛ ; األكعاناالهلرتُٗٛ ) 

 

 ٌّسرهٍىي ) ِسرخذِي ( خذِاخ االنررند : األساسيحاٌّالِخ 
 ; راداألهوٌصتخدًني  األشاشٚٞ; امل ًح أٗال

عدّ ُعداط اشدتخداَ كدًدٞ االُرتُٚدت يف       ٗاإلس دا١ات ًّ كد ي اهدراشدات         

 اآلتٚٞ ;   األشاشٚٞاملٌولٞ اهعربٚٞ اهصع٘دٙٞ  ، أًلّ اشتخ يف امل ًح 

 أ  عدد املصتخدًني ;   

مت تقدددٙر اهعدددد املت٘يددع  ملصددتخدًٛ االُرتُددت يف املٌولددٞ اهعربٚددٞ اهصددع٘دٙٞ            

َ   ًقابددى عدددد  3119دٙصددٌرب  42ًصددتخدَ تقرٙبددا ، ٗكهددم يف  ًوٚددْ٘  7حبدد٘اهٛ 

  111 611 2َ املقدر بد  3113ًصتخدًٛ االُرتُت باملٌولٞ بِٔاٙٞ عاَ 
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  ت ;ُرتُ   عدد اهعركات املقدًٞ خلدًٞ األ

يف املٌولدٞ اهعربٚدٞ اهصدع٘دٙٞ    ت ُرتُد األبوغ عدد اهعركات املقدًٞ خلددًات          

ركٞ ، ٗٓدددٛ اهعدددركات اهددديت تقددددَ كددددًاتٔا ًقابدددى      ظددد 33سلددد٘  3119يف شدددِٞ 

دًات االُرتُٚدت دلاُدا   اةٔات اهيت تقدَ كد  إىل باإليا ٞرشَ٘ ، ٓشا  ن أٗااظرت

 هٚٔا كاةاًعات ًج     إهوٌِتصبني 

 ز  أعٌار املصتخدًني ;

 % 16   شِٞ 31  * أيى ًّ

 % 94   شِٞ 46 -31* بني 

 %22   شِٞ 61 -47* بني 

 % ( 2% ) ُ   6 1                 شِٞ 61*  ٘ق 

 

   يف  ت ُرتُد األشاشدٚني خلدًدٞ   ْ ظدرةٞ املصدتخدًني األ  أهشا  لّ االشدتِتاز

 شِٞ    61 – 31املٌولٞ تقع    يٌّ سدٗد سٚس 

* www.nationmaster.com/country/sa/internet 

 د  املصت٠٘ اهتعوٌٚٛ هوٌصتخدًني ;

 % 67        * بلاه٘رٙ٘ط 

 % :2        عاًٞ* ثاُ٘ٙٞ 

 % 24* كوٚٞ ًت٘شطٞ )شِتني بعد اهجاُٜ٘(   

ْ املصدت٠٘ اهتعوٌٚدٛ اهةاهدب ملصدتخدًٛ االُرتُدت يف املٌولدٞ       إ لدّ االشدتِتاز     ك

  ٓ٘ ًا   ٘ق اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞ ،  ٙعلى كرجي٘ اةاًعٞ اهِصبٞ اهعظٌٟ ًِٔا    

 ٓد  املدِٙٞ اهيت مت اإلت اي باالُرتُت ًِٔا ;

 % 56     اا* اهرٙ 

 % 27                                           * دددٝ
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 % 19       * اهدًاَ

 % :2       كر٠أ* 

 

       ًٛت ُرتُد األتعلى ًددْ اهرٙاا ٗددددٝ ٗاهددًدداَ املِداخددق اهددر٢ٚصٚٞ ملصدتخد

ْ املصددتخدًني  ًدددّ كددى ًدددّ ٓدددشٖ املِاخدددق هٚصدددت  أيف املٌولددٞ ًددع  ًددد سظٞ 

املت٘ ددرٝ   اإلس ا٢ٚات، سصب ُتدا٢ر  األكر٠ح ممدٚسٝ  رلتوفدٞ عدّ  تدٍ ً ً

تعدددلى ًِطقددددٞ ًعِٚدددٞ بدددشاتٔا ظددرةٞ ممٚدددسٝ ًدددّ سٚدددح اه دددفات   ، حبٚددح ال 

  األكر٠عّ اهعرا٢ح يف املِاخدق ت ُرتُاألاالشتٔ كٚٞ خلدًات 

يف ت ُرتُدداألملصددتخدًٛ  األشاشددْٚٞ امل ًددح إهددددشا  لددّ اهقدد٘ي ب ددفٞ عاًددٞ  

 عوٟ بقٚٞ املِاخق   إشقاخٔاولٞ يف ًِطقٞ  ٗاسدٝ   لّ املٌ

 ُرتُت ;ٗ   ًلاْ االت اي باأل

 % :8              * املِسي

 % 26               * اهعٌى

 % 17                * ًقٟٔ اُرتُت

 

  ٗٓدٛ   ،تلدْ٘ بداملِسي  ت ُرتُاألاشتخداَ يف  األًاكّكجر أْ أ لّ االشتِتاز

  اهعٌى   أًاكًّّ سٚح ًلاْ االُرتُت توٚٔا  ألكرباتعلى اهِصبٞ 

 ز  ٗيت االشتخداَ ;

ديٚقددٞ كددىة ًددرٝ ٙت ددوْ٘     1:% ًددّ املصددتخدًني أكجددر ًددّ     61ٙقضددٛ   -     

 باالُرتُت  

 23ًصدددا١ا إىل  9% ًددّ املصدددتخدًني ٙت ددوْ٘ باالُرتُدددت بددني     61سدد٘اهٛ   -

 ًِت   اهوٚى  
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 الشددتخداَ  األشاشددٚٞٓددٍ اهِددد٘اٝ   تُرتُدداألْ ًصددتخدًٛ أداز  لدددّ االشتِتدد

ٙقضددُٕ٘ يف اشددتخداَ االُرتُددت  اإلهلرتُٗٚدددٞ ، ُظددرا هو٘يددت اهددشٜ   األكعددان

ًصدا١ا   9ْ تعلى اهفرتٝ اهسًِٚدٞ ًدّ   أديٚقٞ   ٗ لّ  1:ٓ٘ يف املت٘شط اهشٜ 

االهلرتُٗٚددٞ ًددّ ٗايددع ٗيددت    األكعددانًصددا١ا ٗيددت اهددشرٗٝ الشددتخداَ    23 إىل

كاصدٞ باهِصدبٞ هدبعض     أٌٓٚٞٗ جى ٓشا االشتِتاز  كرٗٝ اشتخداَ االُرتُت  

ٗكددًات   اإلع ُدات اإلهلرتُٗٚدٞ ًجدى    األكعدان اخلدًات املقدًٞ عّ خرٙدق  

 أٗيدات عودٟ يف  أٗ رشدَ٘  أ أشدعار االُرتُت عدّ خرٙدق اهعدبلٞ ًدّ سٚدح تقايدٛ       

 اهشرٗٝ  

 عوٕٚ ; ٗاإلُفاق   تلوفٞ االشتخداَ 

بوٚددْ٘  5،  4اشددتخداَ االُرتُٚددت بِشدد٘  عوددٟ  إعدداالِٙفددق اهصددع٘دْٙ٘  يدددر ًددا    

ت ُرتُدداألعوددٟ كددًات   اإلُفداق ْ ًعدددالت إ  أًددا عودٟ املصدت٠٘ اهفددردٜ ،   د    رٙداي 

 يف اآلتٛ ; إجيازٓاقاتٔا ،  لّ وًٗتع

رٙددداي شدددع٘دٜ يف اهعدددٔر يٌٚدددٞ    611% ًدددّ املصدددتخدًني أكجدددر ًدددّ    24* ِٙفدددق 

 تلاهٚ  اظرتان ًع ًقدَ كدًٞ  

رٙداي شددع٘دٜ يف اهعدٔر يٌٚدٞ  دد٘اتري     611ًني أكجددر ًدّ  % َ املصدتخد  55* ِٙفدق  

 ظركٞ االت االت اهصع٘دٙٞ  

رٙددداي شدددع٘دٜ يف اهعدددٔر يٌٚدددٞ    611-311% ًدددّ املصدددتخدًني بدددني   63* ِٙفدددق 

 تلاهٚ       اظرتان ًع ًقدَ كدًٞ  

رٙاي شع٘دٜ يف اهعٔر يٌٚٞ  ٘اتري  611-311% ًّ املصتخدًني بني  42* ِٙفق  

 اهصع٘دٙٞ   ظركٞ االت االت
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    ًت٘شدط ًدا ِٙفدق يف اهصداعٞ عودٟ اشدتخداَ االُرتُددت يف       أ لدّ االشدتِتاز ْ

ْ اهفدرد ٙصدتةرق شداعٞ ُٗ د      أرٙاي  يف اهصاعٞ بِا١ عوٟ تقددٙر   41 4املِسي 

 رٙاي   261ًٙ٘ا  بتلوفٞ  41يف اهَٚ٘ يف املت٘شط يف اشتخداَ االُرتُت ملدٝ  

 ط  اهرباًر األكجر اشتخداًًا ;

 %   44    ملت فشات* ا

 % 36                            * برٙد إهلرتُٗٛ

 % 22    * دردظٞ

 % 21    * ُقى ًوفات

 %   15                                            * ٓات 

 % 14      *  ٚدٙ٘

   أ أعد ٖ ُصتِتر ًّ اةددٗي ْ ٞ رتُدت ٙفعودْ٘    ًدّ ًصدتخدًٛ االُ   األ وبٚد

، بٌِٚا  تى اهدردظٞ ُٗقى  اإلهلرتُٗٛٗ اهربٙد أ فح دى اهتأكهم ًّ 

 يى    أ أٌٓٚٞاملوفات ٗ ريٓا ًّ اهتطبٚقات 

 كجر املعوً٘ات خوبا ًّ يبى املصتخدًني ) املت فشني ٗاهباسجني ( ;أ٠  

 % :2    * تعوٍٚ 

 % 28                             * أكبار

 % 27                          * تر ٕٚ

 % 26   * براًر كً٘بٚ٘تر

 % 23    * ًِايعات

 % 23   * عوَ٘ ٗ حبح عوٌٛ

ٚةٞ  % 18   *  ارٝ إهلرتُٗ
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     اهةاهبٚدٞ ٙقً٘دْ٘ يف دلداالت اهبشدح     أ  أعد ٖ  لّ االشدتِتاز ًدّ اةددٗي ْ

ٗاهرت ٕٚ ٗبراًر اهلٌبٚد٘تر بداهت٘اهٛ    ٗاألكبارٗاهت فح باهبشح عّ اهتعوٍٚ 

ال تددساي  تددى  اإلهلرتُٗٚددْٞ اهتذددارٝ أ أعدد ٖدٗي   ٗ دددر امل سظددٞ ًددّ اةدد 

 ُصبٞ ( ًّ اشتخداًات االُرتُت يف دلاي اهت فح   األيىُصبٞ ي٣ٚوٞ ) 

 

 ٌٍّسرخذِين في اٌشرواخ:   األساسيحثانيا : اٌّالِخ 
 أ  أُ٘اع احلاشبات املصتخدًٞ ;

 %  96                 احلاشبات اهعخ ٚٞ *

 %  27                    كادًات اُتى *

 %  23                ساشبات آٜ بٛ إَ اهلبريٝ *

 %  18                                كادًات ُٙ٘ٚلض *

 %  15                     ذلطات عٌى ُٙ٘ٚلض *

 %  14                    511اٜ اط/   آٜ بٛ إَ *

 

   ت اهعخ ددددٚٞ يف  ْ اهةاهبٚددددٞ ًددددّ اهعددددركات تصددددتخدَ احلاشددددبا     أُصددددتِتر

اشدتخداَ احلاشدبات اهعخ دٚٞ    اشتخدأًا ه ُرتُت مما ٙعسز اال اٖ سلد٘  

 كرب يف املصتقبى   أب ٘رٝ 

    ٗد٘د ظبلٞ ذلوٚٞ يف اهعركٞ ;

 %   65           * هدٍٙٔ ظبلٕ ذلوٚٞ

 %   83         ساشبا آهٚا  61* ًّ اهعبلات احملوٚٞ ٙ٘دد  ٚٔا أيى ًّ 

 % TCP/IP               64لات احملوٚٞ ٙصتخدًْ٘ * ًّ ًصتخدًٛ اهعب

 %46                                  * ٙصتخدًْ٘ اهربٙد االهلرتُٗٛ 
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  ًِٔدا ٓدشٖ املعوً٘دات    تقاٝ املصاهعركات  ا وبْٕٚ أ أع ٖ اإلس ا٢ٚاتتبني يف

ربدددط ٓدددشٖ اهعدددركات   بإًلاُٚدددٞاالعتقددداد  هددددٙٔا ظدددبلات ذلوٚدددٕ ممدددا ٙعدددسز 

اهتابعددددٞ  تددددشٖ اهعددددركات ًددددع ظددددركٞ ظددددبلٞ كدددددًات اهتصدددد٘ٙق      ٞاحملوٚدددد

 اهشٜ ٙصٔى ازلاز تقدٍٙ ٓشٖ اخلدًات بصٔ٘هٕ   األًر االهلرتُٗٛ،

 ز  االت اي باإلُرتُت ;

 % 78              * هٚض هدٍٙٔ ات اي باالُرتُت 

 % 68    * ال ٙ و٘ا إىل اإلُرتُت ك ي اهعبلٞ احملوٚٞ

 % 21     اإلُرتُت* ظركات هدٙٔا ً٘يع عوٟ 

 % 61             * ٙ٘دْٗ احل ٘ي عوٟ ً٘يع إُرتُت 

   ْقددددط ًدددّ اهعددددركات املصدددتقاٝ ًِٔددددا ٓددددشٖ    21ً سظدددٞ ; بدددداهر ٍ ًدددّ أ  %

% ًِٔدا تد٘د    61ُدٕ ٙ سدأ أْ   أهدٙٔا ً٘يع عوٟ اإلُرتُت ، إال  املعوً٘ات أع ٖ

ُعددا١ ٓددشٖ احل دد٘ي عوددٟ ً٘يددع إُرتُددت ممددا ٙعددسز ت٘يددع ازدٙدداد اهطوددب عوددٟ إ  

 امل٘ايع   

 د  اشتخداَ اإلُرتُت ;

 %   61            ًعوً٘ات ًِتذات *

 % 25             كدًٞ ًصاُدٝ اهعٌ ١ *

 % 16                   تعوٍٚ  *

 % 52          ٙعتقدْٗ أْ اهتطبٚقات اهعربٚٞ ًٌٔٞ *

 %   34        ال ٙعتقدْٗ أْ ِٓان سادٞ هوتطبٚقات اهعربٚٞ *

ٚةٞ *  % 27           ري ًتهّكدْٗ ًّ اهتطبٚقات اهعرب
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   ُددٕ ٙ٘دددد خوددب بِصددبٞ كددبريٝ عوددٟ كدددًات       هب أعدد ٖ ت٘يددح املعوً٘ددات

املعوً٘ات عّ املِتذات اهيت تقدًٔا اهعركات عوٟ ً٘ايعٔا امل٘دد٘دٝ يف  

   يف اهطوب عوٟ كهم   اهر بٞ إىلاالُرتُت مما ٙعري 

 

   :وعِىىناخ اٌطٍة عٍى خذِاخ اٌّشر
ُظرا هتعدد ٗتععب اخلدًات املقرت  تقد ٔا ًّ يبدى ظدبلٞ كددًات اهتصد٘ق         

االهلرتُٗدددٛ ، شدددٚتٍ اهرتكٚدددس عودددٟ أٓدددٍ اخلددددًات املقرتسدددٞ ًدددّ سٚدددح ًدددربرات   

 األكعدان كددًات اهتصد٘ق االهلرتُٗدٛ )     احلادٞ تا ٗباهتداهٛ ٗدد٘د خودب عودٟ     

 االهلرتُٗٚٞ (;

 احللً٘ٞ االهلرتُٗٚٞ ; -أ

ف احللً٘ددٞ االهلرتُٗٚددٞ بهُٔددا يدددرٝ اهقطاعددات احللً٘ٚددٞ املختوفددٞ عوددٟ     تعددر     

ٗبصدددرعٞ  اهلرتُ٘ٚدددٞب٘شدددا٢ى  تددد٘ ري اخلددددًات احللً٘ٚدددٞ اهتقوٚدٙدددٞ هوٌددد٘اخِني  

يدى ًٗدّ كد ي    أهتقوٚددٜ احلداهٛ ٗبتلداهٚ  ٗدلٔد٘د     ا األشدو٘   ضى ًدّ  أٗيدرٝ 

 ً٘يع ٗاسد عوٟ ظبلٞ االُرتُت  

 ٓٛ كاهتاهٛ ; لايأظ أربعٞهوشلً٘ٞ االهلرتُٗٚٞ 

ٗتعين أْ ِٙٔدٛ   Government to Consumersاحللً٘ٞ هوذٌٔ٘ر  -1

رتُددت ًجددى املدد٘اخّ ًعاً تددٕ ٗات دداالتٕ ًددع اةٔددٞ احللً٘ٚددٞ عددّ خرٙددق االُ   

ٗ تصددٙد رلاهفدات املدرٗر ٗاخلددًات اهعاًدٞ ًٗدا       أاحل د٘ي عودٟ رك دٞ يٚدادٝ     

 كهم   إىل

 Government to احللً٘دددٞ هوعدددركات ٗاملاشصدددات اخلاصدددٞ    -2

Busness       ٗتعين بازلاز املعاً ت احللً٘ٚٞ اهيت تٔدٍ اهقطداع اخلدايف ًجدى

 اهتهظريات ٗاهركص اهتذارٙٞ ٗخوبات اهعٌى   اصدرا
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 External Government toاحللً٘دددٞ هوشلً٘دددٞ كاردٚدددا    -3

Government   احللً٘ٚٞ  ٌٚا بِٚٔا عّ خرٙق  اإلداراتات اي  إىل، ٗتعري

ٗتط٘ٙر سفأ املعوً٘دات   اإلُتادٚٞٗتفعٚى  را١اتاإلداالُرتُت بٔدف  صني 

 ٗتبادتا ٗربط اخلدًات بني رلتو  يطاعات اهدٗهٞ  

 Government to Governmentاحللً٘دددٞ هوشلً٘دددٞ داكوٚدددا   -4

Internal   احللً٘ٚددٞ  ختودد  ُعدداخاتٔا عوددٟ   األدٔددسٝاعتٌدداد  إىلٗتعددري

خرٙددددق اشددددتخداَ  عددددّ إدرا١اتٔددددا ٗإُٔددددا١ً٘رٓددددا ٗتعاً تٔددددا اهداكوٚددددٞ أ إدارٝ

ٗاالشددتةِا١ بعددلى ظددبٕ    اإلدارٙددًٞ٘ددٞ عٌوٚاتٔددا  ظيددٌّ ًِ ٗإدكاهددٕاالُرتُددت 

 ٗاملعاً ت اه ادرٝ ٗاه٘اردٝ ٗد اتر االشت َ ٗاهتصوٍٚ   األٗراقكاًى عّ 

 

 اٌرىجه نذى ذطثيك اٌذىىِح االٌىررونيح : إٌىاٌري ذذعى  األسثاب
 دٙٞ  االتصاع اةةرايف يف املٌولٞ اهعربٚٞ اهصع٘ *

 اهسٙادٝ اهصرٙعٞ يف عدد اهصلاْ   *

 زٙادٝ أُعطٞ ٗعدد اةٔات احللً٘ٚٞ اهتابعٞ هودٗهٞ   *

 اهٌِ٘ االيت ادٜ ٗاهتذارٜ   *

  صٞ املرتبطٞ باإلدرا١ات احللً٘ٚٞزٙادٝ عدد اهعركات ٗاملاشصات اخلا *

 ً٘اكبٞ اهتقدَ اهتلِ٘ه٘دٛ يف اهدٗي املتقدًٞ   *

 اهتِا ض االيت ادٜ   *

هتفعٚى احللً٘ٚٞ االهلرتُٗٚٞ ِٓان بعدض اهِقداط اهديت جيدب األكدش بٔدا                  

 هتِفٚش احللً٘ٞ االهلرتُٗٚٞ ٗٓٛ ;

ْ ٞ بضدٌاْ اخل ٘صدٚٞ   ٚود اهبِٚٞ اهتشتٚدٞ اهلف  - هلدى ًدّ ٙصدتخدَ     ٗاألًدا

ال ب٘دددد٘د ظدددبلٞ  إ ٙتدددهتٟ، ٗٓدددشا هدددّ   اإلهلرتُٗٚدددٞتطبٚقدددات احللً٘دددٞ     
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تدددا اهقددددرٝ عودددٟ ُقدددى املعوً٘دددات بصدددرعٞ كدددبريٝ ًدددع   ات ددداالت سدٙجدددٞ 

 احملا ظٞ عوٟ ش ًٞ املعوً٘ات ٗشرٙتٔا   

يف دعددٍ اهتطبٚقددات   ٗإشددٔأًٌااهتعدداْٗ بددني اهقطدداعني اهعدداَ ٗاخلددايف    -

 املتعددٝ هوشلً٘ٞ   االهلرتُٗٚٞ  

اخلدددًات بٚصددر ٗشددٔ٘هٞ  إىلاه٘صدد٘ي  ٗإًلاُٚددٞتدد٘ ري املعوً٘ددات اه زًددٞ  -

 ٗت٘يٚح     

عددددّ خرٙددددق  ٗإرشدددداتااه زًددددٞ هتعب٣ددددٞ اهٌِدددداكز   ٗاإلرظدددداداتاهتعوٌٚددددات      

 االُرتُت  

 اهصٚاشات اهعاًٞ اهيت تقِّ االت اي اإلهلرتُٗٛ   إجياد -

 ت٘ ري امل٘ارد اهبعرٙٞ ٗاملادٙٞ   -

ْ ٙلدْ٘ اهدرابط ٓدد٘   إً٘اتٚددٞ بدني اةٔدات احللً٘ٚددٞ دْٗ   ظدبلٞ ًعو  إجيداد  -

 امل٘اخّ  

ٛ اهدٗهددددٞ عوددددٟ اشددددتخداَ اهربٙددددد االهلرتُٗددددٛ   يلددددني ٗتدددددرٙب ًدددد٘ ف  -

 ٗاعتٌادٖ ك٘شٚوٞ      ر٢ٚصٚٞ يف االت اي ًع املصتفٚدّٙ  

 

 اٌخطىاخ ٌرطثيك اٌذىىِح االٌىررونيح : أوهُ االلرراداخ أ 
تطدددد٘ٙر ٗصدددد٘ي اهلرتُٗددددٛ ًتلاًددددى هوٌعوً٘ددددات ٗاخلدددددًات احللً٘ٚددددٞ     *

 ً٘ايع هوذٔات   احللً٘ٚٞ عوٟ االُرتُت   كإُعا١

 تصٔٚى عٌوٚٞ د ع اهرشَ٘ املختوفٞ عّ خرٙق االُرتُت   *

اهتددددرٙب امل٘شدددع ملددد٘ فٛ اهدٗهدددٞ هلدددٛ ٙصدددتطٚع اهتعاًدددى ًدددع تقِٚدددات        *

 املعوً٘ات ٗتطبٚقاتٔا املختوفٞ  

اهتعاْٗ ًع ًراكس اهبش٘خ هتذربٞ اهتطبٚقات املتط٘رٝ يف اشدتخداًات   *

 االُرتُت  
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م هد وٟ ًراسى رلتوفٞ ًٗا ٙ اسب كع اإلهلرتُْٗٚٞ تِفٚش احللً٘ٞ أٗال ظم 

ي٘ٙددا يف  ملدد٘اخِني عوددٟ اشددتخدأًا شدد٘ف ٙلددْ٘ دا عددا    اٗسددح  ٗإعدد ًْددّ دعاٙددٞ  

لً٘دٞ االهلرتُٗٚدٞ ٗشد٘ف ٙلدْ٘     دى تطبٚدق ًفٔدَ٘ احل  أاهت٘دٕ سل٘ تطبٚقٔا ًّ 

 يف اهِقاط اهتاهٚٞ;  ٕ لّ توخٚ  إجيابٛثر أهٕ 

 تصرٙع اخلدًات هوٌ٘اخِني   -

ْ تِقدى اه٘ثدا٢ق   أكجر  عاهٚٞ حبٚح  لّ أُٚا بعلى ُٗقى اه٘ثا٢ق اهلرت -

اهلرتُٗٚا بصرعٞ ٓا٢وٞ ًقارْ باهطرق اهٚدٗٙدٞ ٗاهديت عدادٝ تصدتةرق عددٝ      

 كاُت املاشصات احللً٘ٚٞ يف ًدْ رلتوفٞ   ه٘ أشابٚع أٗ أٙاَ

 امل٘ فني   إىلتقوٚى احلادٞ  -

 ُظاَ ًتط٘ر ملعر ٞ املق رّٙ يف اهعٌى   -

   ا١هألكطيى عريٞ أ -

ٞ ُظدددرا هصدددٔ٘هٞ ٗٙصدددر اهِظددداَ ٗديتدددٕ  صددد٘ف تقدددى رلاهفدددات         -  األُظٌددد

 ٗذلاٗهٞ ختطٚٔا  

كجر ٗي٘سا هوٌ٘اخِني ًّ سٚح ًآ٘ ًطو٘  ًّ أش٘ف ٙلْ٘ اهِظاَ  -

 ٗثا٢ق  

املاشصدددددات  إىلددددددٞ هودددددشٓا  تقوٚدددددى ازدسددددداَ اهطدددددرق بصدددددبب يودددددٞ احلا  -

  احللً٘ٚٞ

   ألعٌاياتقوٚى تهثري اهع يات اهعخ ٚٞ عوٟ ازلاز  -

 ًاشصٞ سلً٘ٚٞ    أٜشٔ٘هٞ تِايى املعوً٘ات داكى  -

 يِ٘ات ات اي بني امل٘اخّ ٗاهدٗهٞ   إجياد -

 كاهرظ٘ٝ ٗاهتسٗٙر ٗاه٘اشطٞ   اإلدارٜاهقضا١ عوٟ اهفصاد  -

  ريف عٌى ددٙدٝ   إتاسٞ -
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ًبداُٛ   ٗإُعدا١ كفض اهتلاهٚ  ٗكاصٞ  ٌٚا ٙتعوق باالشتخداَ اهد٘ريٛ   -

  .شتقباي اةٌٔ٘را أًاكّأٗ  ٔٚس 

 

 اٌذىىِح االٌىررونيح : إٌىِن اٌرذىي  واألهذافاٌذوافع  
 ; باهِصبٞ هوشلً٘ٞ 

 ً٘اكبٞ اهعا  يف اشتخداَ اهتلِ٘ه٘دٚا   *

 اهتلاًى ًع اهقطاع اخلايف يف اهتعاًى االهلرتُٗٛ   *

 اهرٗتِٚٚٞ   األعٌاياحللً٘ٞ ًّ  أدٔسٝعوٟ  اإلدارٙٞ األعبا١ختفٚ   *

 احللً٘ٚٞ   هإلداراتاملتطوبات امللاُٚٞ ختفٚ   *

 ٗاهتخسّٙ اه٘ريٛ   األرظفٞتقوٚى تلاهٚ   *

 اهعٌاهٞ اتاًعٚٞ   إىلتقوٚى احلادٞ  *

 تقوٚى تلاهٚ  تقدٍٙ اخلدًات   *

   إُتادٚٞكجر أ ألعٌايتفرغ ً٘ فٛ احللً٘ٞ  *

 احللً٘ٛ   األدا١شٔ٘هٞ اهقٚاط ًٗرايب  *

 :باهِصبٞ هوقطاع اخلايف 

 تصٔٚى ٗتصرٙع اهتعاًى ًع احللً٘ٞ   *

 اشتلٌاي سوقٞ اهتعاًى االهلرتُٗٛ ًع اهعا  اخلاردٛ   *

 االشتفادٝ ًّ املعوً٘ات احللً٘ٚٞ املِع٘رٝ هودراشات   *

   :باهِصبٞ هوٌ٘اخِني

 تقوٚى اهعِا١ عوٟ امل٘اخِني   *

 شرعٞ احل ٘ي عوٟ اخلدًٞ   *

 ٜ  ٕٚ  أاهر ٗإبدا١ االخ ع اهلاًى عوٟ اهِعاط احللً٘ٛ *

   األٗياتت٘ ر اخلدًٞ يف عٚع  *
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 اهتصدٙد ) اهد ع (  االهلرتُٗٛ ; - 

 Electronicتقددددددَ٘ كدًددددددٞ اهفدددددد٘ترٝ ٗاهتصدددددددٙد االهلرتُٗددددددٛ          

Presentation  and Payment of Bills (EPPB )    عودٟ أشداط

ا١ أٗ ٗتقدٍٙ  ات٘رٝ كدًدٞ ًعِٚدٞ ًقدًدٞ هوعٌٚدى ) ًجدى  دات٘رٝ كٔربد        إعداد

ت ُرتُِاٝ االهلرتُٗٚٞ      ) كاألتوٚفْ٘ ( ٗتصدٙدٓا ًّ يبى اهعٌٚى عرب اهق

عدّ خرٙدق ك دٍ يٌٚدٞ اهفدات٘رٝ ًدّ سصدا          أًدا االهلرتُٗٚٞ ( ،  األكعانأٗ 

املختوفدددٞ  اإلهلرتُٗدددٛاهعٌٚدددى يف بِدددم ًعدددني أٗ عدددّ خرٙدددق ٗشدددا٢ى اهدددد ع     

٢تٌداْ  أٗ بطايدٞ اال   Cash Payment Cardكبطايدٞ اهدد ع اهِقددٜ     

Credit Card   

تدد٘ ر كدًددٞ اهتصدددٙد االهلرتُٗددٛ ، ًقارُددٞ بعٌوٚددٞ اهتصدددٙد اهعددادٜ عددّ                 

ًقددر ًقدددَ اخلدًددٞ أٗ اهبِددم ،  عدددٝ ًساٙددا هوعٌٚددى ًددّ   إىلخرٙددق اهددشٓا  

 أٌٓٔا ;

* ختفٚض تلاهٚ  اهتصدٙد  ا يف كهم أد٘ر خ٘ابع اهربٙدد أٗ امل٘اصد ت   

اهعادٙدٞ عِددًا ٙدتٍ تصددٙد اهفدات٘رٝ       ٗاإلدارٙٞ ٗ ريٓا ًّ اهو٘ازَ امللتبٚٞ

 ًقر ًقدَ اخلدًٞ أٗ اهبِم   إىلباهربٙد أٗ اهشٓا  

َ * تقوٚص اةٔد اهبدُٛ ٗاه٘يت اه زًدني   عٌوٚدٞ اهتصددٙد ، كاصدٞ     إليدا

ًط٘هددٞ أٗ  إدارٙددٞ بددإدرا١اتاهعددادٜ ًقرُٗددٞ   عٌِددا تلددْ٘ عٌوددٞ اهتصدددٙد  

 ًعقدٝ  

  اهفات٘رٝ ٗد عٔا ٗتصٔٚى سدى   إعداديف  األكطا١تقوٚص ًصت٠٘

ُظدددرا هصدددٔ٘هٞ االت ددداي   األكطدددا١املِازعدددات اهِا دددٞ عدددّ ٓدددشٖ  

 ٗاهتفاعوٚٞ بني اهعٌٚى ًٗقدَ اخلدًٞ  
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       تقدٍٙ تفاصٚى اهفات٘رٝ عدرب اهعاظدٞ ًقارُدٞ بطرٙقدٞ اهتصددٙد

دْٗ  إعدددداالٞ اهفددددات٘رٝ عددددّ خرٙددددق اتددددات  اهدددديت تعطددددٛ يٌٚدددد  

  تف ٚى

  عٌوٚدات   إلياَٙ  اهعخ ٚٞ ُظرا اهِفقات ٗامل ار إدارٝتط٘ٙر

اهد ع اهلرتُٗٚا مما ٙصٔى تصذٚؤا ٗت٘ثٚقٔدا ًقارُدٞ بعٌوٚدات    

 اهتصدٙد اهعادٜ ، كاصٞ اهيت ٙتٍ اهد ع  ٚٔا ُقدا  

أًدددا ًساٙدددا كدًدددٞ اهفددد٘ترٝ ٗاهتصددددٙد االهلرتُٗدددٛ باهِصدددبٞ ملقددددَ اخلدًدددٞ ،          

 ;   ًقارُٞ بعٌوٚٞ اهتصدٙد،  ٌٚلّ توخٚ ٔا يف اآلتٛ ;

اهفددات٘رٝ ٗعٌوٚددٞ اهتصدددٙد بدداهتخوص ًددّ كددجري  إعددداد* ختفدٚض تلدداهٚ          

 ًّ اهِفقات اه٘ريٚٞ ٗامللتبٚٞ  

 إىلاهفددات٘رٝ ٗتقددد ٔا عددرب اهعاظددٞ    إعددداديف  األكطددا١* تقوددٚص ًصددت٠٘         

   األكطا١اهعٌٚى ٗتصٔٚى ع ز 

 ٌٚى  * تصٔٚى االت اي اهتفاعوٛ بني ًقدَ اخلدًٞ ٗاهع        

 احلذس االهلرتُٗٛ ; -ز

  ٘ا٢د احلذس االهلرتُٗٛ ;

 تصٔٚى عٌوٚٞ احلذس   *

 اه٘شطا١   إىلشٔ٘هٞ احل ٘ي عوٟ املعوً٘ات عّ احلذس  دْٗ اهرد٘ع  *

 زٙادٝ احلذ٘زات عّ خرٙق االُرتُت   *

ًطبقددٞ يف ُقدداط  األشددعارْ أٗ األشددعاراهتهكددد ًددّ ٗددد٘د سذددس ٗبددِفض  *

 اهبٚع  

 الهلرتُٗٛ ) اهتذارٝ االهلرتُٗٚٞ ( ;اهتص٘ق ا  -د

اهتذددارٝ اإلهلرتُٗٚددٞ ٓددٛ ُظدداَ ٙتددٚح ساهٚددا عددرب االُرتُددت   ٗأ اإلهلرتُٗددٛاهتصدد٘ق 

احلركددات  أٙضدداسركدات بٚددع ٗظددرا١ اهِصددوع ٗاخلدددًات ٗاملعوً٘دات ، كٌددا ٙتددٚح   
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اإلهلرتُٗٚددٞ اهدديت تدددعٍ ت٘هٚددد اهع٘ا٢ددد ًجددى عٌوٚددات تعسٙددس اهطوددب عوددٟ توددم          

ات ٗاملعوً٘ددات ، سٚددح إْ اهتذددارٝ اإلهلرتُٗٚددٞ تتددٚح عددرب اإلُرتُددت  اهِصددوع ٗاخلدددً

عٌوٚات دعٍ املبٚعات ٗكدًٞ اهعٌ ١   ٗ لدّ تعدبٕٚ اهتذدارٝ اإلهلرتُٗٚدٞ بصد٘ق      

إهلرتُٗددٛ ٙت٘اصددى  ٚددٕ اهبددا٢عْ٘ ) ًدد٘ردْٗ ، أٗ ظددركات، أٗ ذلدد ت ( ٗاملعددرتْٗ ،  

يٌٚدٞ ، كٌدا ٙدد مثع مثِٔدا     ٗتقدَ  ٕٚ املِتذات ٗاخلددًات يف صدٚةٞ ا رتايدٚٞ أٗ ر   

 ًجى بطايات اال٢تٌاْ (    باهِق٘د االهلرتُٗٚٞ )

ٗ لدددّ تقصدددٍٚ ُعددداخات اهتذدددارٝ اإلهلرتُٗٚدددٞ بعدددلؤا احلددداهٛ إىل  يصدددٌني        

 ر٢ٚصني ٌٓا ; 

-Business-to )  ددارٝ إهلرتُٗٚددٞ ًددّ اهعددركات إىل اهسبددا٢ّ األ ددراد      -1

Consumer )   ركات ًددّ دٔددٞ  اهتذددارٜ بددني اهعدد  ٗٓددٛ يجددى اهتبددادي

 ٗاهسبا٢ّ األ راد ًّ دٔٞ أكر٠  

-Business-to ) اهتذدددارٝ إهلرتُٗٚدددٞ ًدددّ اهعدددركات إىل اهعدددركات     -2

Business ) اهتذارٜ اإلهلرتُٗٛ بني ظركٞ ٗأكر٠    ٗٓٛ يجى اهتبادي 

 

  اٌفىائذ اٌري ذجنيها اٌشرواخ ِن اٌرجارج اإلٌىررونيح :
ًددّ املساٙددا اهدديت  لددّ أْ تصددتفٚد ًِٔددا      تقدددَ اهتذددارٝ اإلهلرتُٗٚددٞ اهعدٙددد        

 اهعركات بعلى كبري ، ُٗشكر ًِٔا عوٟ شبٚى املجاي ال احل ر ;

تص٘ٙق أكجر  عاهٚٞ  ٗأربا  أكجر ; إْ اعتٌداد اهعدركات عودٟ اإلُرتُدت      *

يف اهتصدد٘ٙق ، ٙتددٚح تددا عددرا ًِتذاتٔددا ٗكدددًاتٔا يف رلتودد  أصددقاع     

خٚودٞ أٙداَ اهصدِٞ ممدا ٙد٘ هر تدشٖ       اهعا  دْٗ اُقطاع خٚوٞ شاعات اهَٚ٘ ٗ

اهعركات  رصٞ أكرب ةين األربا  ، إيا ٞ إىل ٗصد٘تا إىل املسٙدد ًدّ    

 اهسبا٢ّ  
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هتذدارٝ  ختفٚض ً ارٙ  اهعركات ; تعد عٌوٚٞ إعدداد ٗصدٚاُٞ ً٘ايدع ا    *    

ت ) اه٘ٙددب ( أكجددر ايت ددادٙٞ ًددّ بِددا١     ُرتُدداإلهلرتُٗٚددٞ عوددٟ ً٘ايددع األ  

  ٞ امللاتدددب   ٗال  تددداز اهعدددركات إىل اإلُفددداق     أشددد٘اق اهتذس٢دددٞ أٗ صدددٚاُ

اهلددددبري عوددددٟ األًدددد٘ر اهرتٗجيٚددددٞ ، أٗ تركٚددددب  ٔٚددددسات بآظددددٞ اهددددجٌّ   

تصتخدَ يف كدًٞ اهسبا٢ّ   ٗال تبدٗ ِٓان سادٞ يف اهعركٞ الشتخداَ 

عدددد كددبري ًددّ املدد٘ فني هوقٚدداَ بعٌوٚددات اةددرد ٗاألعٌدداي اإلدارٙددٞ ، إك      

ُدددت  دددتفأ بتدددارٙا عٌوٚدددات اهبٚدددع يف ت٘ددددد ي٘اعدددد بٚاُدددات عودددٟ اإلُرت

اهعددددركٞ ٗأاددددا١ اهسبددددا٢ّ ، ٗٙتددددٚح كهددددم هعددددخص  فددددردٖ اشددددرتداع  

املعوً٘دددات امل٘دددد٘دٝ يف ياعددددٝ اهبٚاُدددات هدددتفشص تددد٘ارٙا عٌوٚدددات اهبٚدددع  

 بصٔ٘هٞ  

ت٘اصددددى  عدددداي ًددددع اهعددددركا١ ٗاهعٌدددد ١ ; تطددددٜ٘ اهتذددددارٝ اإلهلرتُٗٚددددٞ  *

 ٞ  عاهددٞ هتبددادي املعوً٘ددات ًددع   املصددا ات ٗتعددرب احلدددٗد ، ممددا ٙدد٘ ر خرٙقدد

اهعدددددركا١   ٗتددددد٘ ر اهتذدددددارٝ اإلهلرتُٗٚدددددٞ  رصدددددٞ دٚددددددٝ هوعدددددركات      

ه شدددتفادٝ ًدددّ اهبضدددا٢ع ٗاخلددددًات املقدًدددٞ ًدددّ اهعدددركات األكدددر٠       

)املددددد٘ردّٙ( ،  ٌٚدددددا ٙددددددعٟ اهتذدددددارٝ االهلرتُٗٚدددددٞ ًدددددّ اهعدددددركات اىل      

 (     Business to Businessاهعركات )

تد٘ هر اإلُرتُدت ات داالت تفاعوٚدٞ ًباظدرٝ ، ممدا ٙتدٚح         * ُٚدى ريدا املصدتخدَ ;        

( االشددتفادٝ  e-marketهوعددركات      امل٘ددد٘دٝ يف اهصدد٘ق اإلهلرتُٗددٛ )   

ًددّ ٓدددشٖ املٚدددسات هإلدابدددٞ عودددٟ اشتفصدددارات اهسبدددا٢ّ بصدددرعٞ ، ممدددا ٙددد٘ هر  

 كدًات أ ضى هوسبا٢ّ ٗٙصتش٘ك عوٟ ريآٍ   

ًضدددٌْ٘ اهدعاٙدددٞ دْٗ تلوفدددٞ ًرُٗددٞ عاهٚدددٞ ٗشدددٔ٘هٞ كدددبريٝ يف  ددددٙح   *

 تقرٙبا   إيا ٚٞ

 ٗ اشت٣ذار ًتذر  أٗبٚع اهبضاعٞ بدْٗ احلادٞ هفتح  عرا *
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شددداعات  إىلاهبٚدددع ٗاهعدددرا١ عودددٟ ًددددار اهصددداعٞ ٗبددددْٗ احلاددددٞ  إًلاُٚدددٞ *

 ذلددٝ هتٌلني املصتخدَ ًّ اهعرا١  

ٗكهددم بفضددى االُرتُددت    األًدداكّاهبٚددع  هوسبددا٢ّ يف رلتودد     إًلاُٚددٞ *

 توةٛ احل٘ادس اةةرا ٚٞ   اهيت

تصددٔٚى عٌوٚددٞ احل دد٘ي عوددٟ املدداي ًددّ اهسبددْ٘ ٗكهددم باشددتخداَ ب٘ابددات    *

 اهد ع االهلرتُٗٛ 

 ٗ اهعلاٜٗ ًّ يبى اهسبا٢ّ  أاالشتذابٞ ظبٞ اهف٘رٙٞ هوطوبات  *

*        ّ  احل ٘ي عوٟ تقدارٙر ًٗعوً٘دات تف دٚوٚٞ ٗ ٘رٙدٞ عدّ املبٚعدات ٗاهسبدا٢

 ذا  ٗاهفعى  ًٗصت٠٘ اهِ

 هف٘ا٢د اهيت جيِٚٔا اهسبا٢ّ ًّ اهتذارٝ اإلهلرتُٗٚٞ ;ا 

( بعددلى دا٢ددٍ )  e-market* تدد٘ ري اه٘يددت ٗاةٔددد ;تفددتح األشدد٘اق اإلهلرتُٗٚددٞ )   

خٚوٞ اهَٚ٘   ٗدْٗ أٜ عطوٞ ( ، ٗال ةتاز اهسبا٢ّ هوصفر أٗ االُتظدار يف خداب٘ر   

  ٗال ٙتطودب  هعرا١ ًِتر ًعني ، كٌا هٚض عودٍٚٔ ُقدى ٓدشا املِدتر إىل اهبٚدت      

ظرا١ أسد املِتذات أكجر ًّ اهِقر عودٟ املِدتر ، ٗإدكداي بعدض املعوً٘دات عدّ       

اهبطايددٞ اال٢تٌاُٚددٞ   ٗٙ٘دددد باإليددا ٞ إىل اهبطايددات اال٢تٌاُٚددٞ اهعدٙددد ًددّ    

  .( E-money أُظٌٞ اهد ع امل ٢ٌٞ ًجى اشتخداَ اهِق٘د اإلهلرتُٗٚٞ ) 

لرتُٗٚددٞ  رصددٞ را٢عددٞ هسٙددارٝ رلتودد  أُدد٘اع   سرٙددٞ االكتٚددار ; تدد٘ ر اهتذددارٝ اإله    * 

اإلُرتُددت ، ٗباإليددا ٞ إىل كهددم ،  ٔددٛ تددسٗد اهسبددا٢ّ باملعوً٘ددات     احملدد ت عوددٟ 

  ية٘ط ًّ اهباعٞ  أٜكى كهم بدْٗ      اهلاًوٞ عّ املِتذات  ٗٙتٍ

هدديت تبٚددع اهصددوع كفددض األشددعار ; ٙ٘دددد عوددٟ اإلُرتُددت اهعدٙددد ًددّ اهعددركات ا   *  

ًقارُددٞ باملتددادر اهتقوٚدٙددٞ ، ٗكهددم ألْ اهتصدد٘ق عوددٟ اإلُرتُددت      كفددض أبهشددعار 

ٙددد٘ ر اهلدددجري ًدددّ اهتلددداهٚ  املِفمثقدددٞ يف اهتصددد٘ق اهعدددادٜ ، ممدددا ٙ دددب يف ً دددوشٞ    

  اهسبا٢ّ   
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اهِٔددا٢ٚني ، ًٗددّ  االشددتةِا١ عددّ اه٘شددطا١ بددني اهبددا٢عني ٗاملصددتٔولني     إًلاُٚددٞ*  

 ٕ ٞ ٓددداال١  أًجودد ختفدددٚض  إىلممددا ٙدددادٜ   اه٘شدددطا١ ٗاهصٌاشددرٝ ٗ دددار اةٌوددد

 تلاهٚ  اهعرا١    

 ت٘ ري كجري ًّ ً ارٙ  اهصفر ٗاهتهظريات ، باهِصبٞ هوعرا١ ًّ اخلارز    * 

اخلدددًات اهدديت   أٗ* احل ددد٘ي عوددٟ ًعوً٘دددات  ددد٘رٙٞ عدددّ املِتذددات أٗ اهبضددا٢ع      

 ٙر ب يف ظرا٢ٔا  

ٗباهتدداهٛ   * االخدد ع عوددٟ عٚددع اخلدددًات أٗ املِتذددات املتدد٘ رٝ عوددٟ االُرتُددت     

 ت٘شٚع دلاي االكتٚار ًّ يبى املصتٔولني  

 ٗك  ٕ   ٗاألشعارًقارُات شرٙعٞ هوٌ٘اصفات  إدرا١* 

 * تفادٜ ًعلوٞ اهسساَ يف اهع٘ارع عِد اهر بٞ يف اهتص٘ق  

* ًدددددراشوٞ اهعدددددركات باشددددتخداَ اهربٙددددد اإلهلرتُٗددددٛ بدددددال ًددددّ االت دددداالت        

  .ٗاهفاكصدات اهدٗهٚدٞ امللوفٞ

اف آ دداق ددٙدددٝ باشددتخداَ ًددا ٙتدد٘ ر ًددّ أدٗات اهبشددح عددّ املعوً٘ددات    * اكتعدد

  ضى اخلدًات بتلوفٞ زٓٚدٝ  أٗ األشعاراهيت ةتادٔا يف االُرتُت س٘ي 

 

 عىائك اٌرجارج االٌىررونيح :
ْ ًّ أٍٓ ع٘ا٢دق تطد٘ر ٗاتصداع اهتذدارٝ االهلرتُٗٚدٞ ، كاصدٞ يف اهددٗي اهِاًٚدٞ         إ   

أريددداَ بطايددداتٍٔ اال٢تٌاُٚدددٞ ،  أٜ أْ    إ عدددا١ًدددّ اهتخ٘ دددات ًدددّ يبدددى املتصددد٘يني   

املعوً٘ددات  اخلاصددٞ باملعددرتٜ  هددّ تلددْ٘ يف ًددهًّ أثِددا١ اهتعاًددى ٗعٌوٚددٞ اهددد ع       

باهبطايدددٞ اال٢تٌاُٚدددٞ   ٗتدددر٠ دلٌ٘عدددٞ ٓريًددداط لاًعدددٞ ًٚعدددذاْ باه٘الٙدددات     

% ًّ عِٚدٞ أدرٙدت عوٚٔدا دراشدٞ حبجٚدٞ ًٚداُٚدٞ ٙدرْٗ أْ        71أْ  األًرٙلٚٞاملتشدٝ 

تلود  صداسبٔا    اتٌاُٚٞ  ٚٔا يدر ًّ املخاخرٝ ر د ت رٙح بهرياَ بطاياتٍٔ اال٢اه

شدددد ًٞ  ّال تدددداًاهلددددجري كاصددددٞ أْ بددددراًر اهتعددددفري املعتٌدددددٝ احلاهٚددددٞ ًازاهددددت  
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% ، ٗهددشا ِٙتظددر اهلددجري ًددّ اهسبددا٢ّ تطدد٘ٙر     211املعوً٘ددات عددّ خرٙددق االُرتُٚددت    

تعدداً ت االهلرتُٗٚددٞ   بددراًر ٗخددرق أكجددر ددد٘دٝ هتددهًني اه ددفقات اهتذارٙددٞ ٗاه

االهلرتُٗٚٞ يف ع ز ٓشا اهتخ٘ف ٗاملصآٌٞ يف تد٘ ري   األكعانًّ ِٓا ٙهتٛ دٗر 

يِدد٘ات أكجددر أًاُددا هعقددد اه ددفقات اهتذارٙددٞ ٗاهتعدداً ت املاهٚددٞ االهلرتُٗٚددٞ ،         

 أع ٖ       اإلهلرتُٗٚٞ األكعانكٌا بِٚا يف ت٘صٚ  

 اخلدًات امل ر ٚٞ ; -ٓد

ٚٞ عددّ خرٙددق اهعددبلٞ االهلرتُٗٚددٞ بعددض اخلدددًات امل ددر  ٙددتٍ ساهٚددا تقدددٍٙ

 ; االُرتُت (   ًّ أٍٓ ٓشٖ اخلدًات)

   كدًات اه رف االهلرتُٗٛ ) اه را ات ( *

كدًات اهتصدٙد ٗاهتش٘ٙى ٗاالشتع َ ٗ ريٓا ًّ اخلددًات عدّ خرٙدق     *

 ً٘يع اهبِم يف

 االُرتُت        

      األشٍٔكدًات تداٗي  *

 هتعاًى آهٚا ًع سصابات االشتجٌار *  كدًات ا     

ٙ ات اهعٌوٚددات اهتذارٙددٞ عددرب األ  ًد* كدد        ا  هعٌدد ١ اهبِددم  ددتح   تددُرتُددت سٚددح 

كطابدددات اهضدددٌاْ ًٗتابعدددٞ   اصددددراٗاهتقددددَ بطودددب   تِدٕٙاملصددداالعتٌدددادات 

اهقا٢ٌٞ  األرصدٝٗص٘ي املصتِدات ٗتصدٙد املعاً ت ٗكشهم االخ ع عوٟ 

اهتذددارٜ  األٓوددٛيف اهبِددم    “  Ahli Tadeترٙددد   األٓوددٛ) كدًدٞ     

  )ًج 
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  :اٌعىاًِ اٌّسانذج أو اٌّساعذج ٌٍنجاح
ًددّ أدددى احل دد٘ي عوددٟ ًصددت٘ٙات أ ضددى ًددّ كدددًات اهتصدد٘ق االهلرتُٗددٛ ،           

  عِاصر أٗ ع٘اًى ًصاعدٝ ًّ أٌٓٔا ;ريجيب ت٘ 

اًدددٞ ٗ ا٢دددٝ كددددًات االت دداالت االهلرتُٗٚدددٞ ب دد٘رٝ ع    بهٌٓٚدددٞزٙددادٝ اهدد٘عٛ    *

 ٗكدًات اهتص٘ق االهلرتُٗٛ ب ٘رٝ كاصٞ  

االهلرتُٗٚدٞ ًجدى اهبشدح عدّ ٗشدٚوٞ       األكعدان تلاًى اخلدًات املقدًٞ عرب  *

اهصفر ًٗقدَ اخلدًٞ ) ظدركٞ اهطدرياْ ًدج  ( ٗتلوفدٞ اخلدًدٞ ) اهتدشكرٝ       

ًددج  ( ٗاحلذددس ٗاهتصدددٙد ٗاحل دد٘ي عوددٟ اهتددشكرٝ ًعددا ٗيف  ً٘يددع ٗاسددد       

   كدًٞ اهصفرعِدًا ٙطوب املصتخدَ 

( حبٚح تلدْ٘ شٔوٞ  األكعان)  اإلهلرتُٗٚٞ األدٔسٝاشتخدداَ  إدرا١ات إعداد*  

ٗاالشدتخداَ ًدّ يبدى املصدتخدَ املت٘شدط ) أٗ ستدٟ  املتددُٛ ( يف           اهتِدداٗي 

 ًصت٠٘ اهجقا ٞ  االهلرتُٗٚٞ 

 *  اشتشداخ اهق٘اُني اهيت تِظٍ اهتعاً ت املاهٚٞ االهلرتُٗٚٞ  

اهتعداً ت املاهٚدٞ االهلرتُٗٚدٞ ًدّ      إددرا١ بِٟ اهتشتٚٞ املصاعدٝ عوٟ * تهشٚض اه

 يبى عٚع اةٔات كات اهع يٞ باخلدًات االهلرتُٗٚٞ  

٘ن أٗ ظدددركات * تصدددٔٚى س ددد٘ي املصدددتٔوم عودددٟ بطايدددات اال٢تٌددداْ ًدددّ اهبِددد  

 عدد مملّ ًّ املتعاًوني   ربألكاهتٌ٘ٙى ٗت٘ ريٓا 

ٞ ِاهتق* ً٘اكبٞ اهتطد٘رات    اي كددًات اهتصد٘ق ٗاخلددًات االهلرتُٗٚدٞ     يف دلد  ٚد

حبٚدددح تدددتٍ احملا ظدددٞ عودددٟ ًصدددت٠٘ اهرٙدددادٝ يف ُ٘عٚدددٞ   األكعدددانعدددّ خرٙدددق 

 ٗسذٍ اخلدًات املقدًٞ يف ٗدٕ أٜ ًِا صٞ يادًٞ   
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 اٌنرائج اٌعاِح
االهلرتُٗٚدددٞ ٓدددٛ ٗشدددٚوٞ سدٙجدددٞ تقِٚدددٞ هتقددددٍٙ اخلددددًات      األكعدددان; أٗال   

ّ يف  األكعدان اهتص٘ٙقٚٞ   تطر  ٓدشٖ   اهعاًدٞ ًجدى املراكدس اهتذارٙدٞ       األًداك

يف امللاتددددب أٗ ستددددٟ يف املِددددازي هوددددرا بني يف    أٗاحللً٘ٚددددٞ  ٗاإلداراتٗاملطددددارات 

 ايتِا٢ٔا  

ك٘سددددات خر ٚدددٞ بدددني ًقددددَ اخلدًدددٞ ٗاملصدددتفٚد   األكعدددانتت٘اصدددى ٓدددشٖ       

يددٌّ ظددبلٞ ٗخِٚددٞ خلدددًات اهتصدد٘ق االهلرتُٗددٛ تددربط بددني املصددتفٚد ًٗقدددَ          

 ًٞ هوخدًات  املقد األخرافدًٞ ٗاهبِ٘ن املعاركٞ يف اخلدًٞ ٗكا ٞ اخل

تتلدددْ٘ اهعدددبلٞ ًدددّ ٗسددددٝ  تعدددةٚى ًركسٙدددٞ ٗٗسددددات خرٙفدددٞ تدددربط اهتدددادر      

باملصدددتٔوم يف أٜ ًلددداْ  ٗيف أٜ ٗيدددت  دددا ةقدددق  تددد٘ ري املددداي ٗاه٘يدددت ٗةقدددق    

 كشهم اهصٔ٘هٞ ٗاملرُٗٞ يف اهتعاًى ٗت٘صٚى اهطوبات  

 هعبلٞ بهسد  اهطرق اهج ثٞ املقرتسٞ ;تعٌى ا      

 ; تركٚب اهعبلٞ باشتخداَ  بطايٞ صراف ٗبطايٞ ا٢تٌاُٚٞ  األٗىلاهطرٙقٞ 

ٜ هٚددددتٍ ايتطدددداع دبعددددبلٞ اه ددددراف اهصددددع٘ اإلهلرتُٗددددٛم تددددرتبط ظددددبلٞ اهلعدددد

 املتش  ت ًّ ك ي ظبلٞ اه راف ًّ سصا  املصتفٚد ًباظرٝ 

 اهبِ٘ن ٗاملاشصات امل ر ٚٞ ; تركٚب اهعبلٞ بدْٗ اهطرٙقٞ اهجاُٚٞ

تتٍ املعاً ت ًّ ك ي ظبلٞ اهلعم االهلرتُٗٛ ، ٗٙتٍ ايتطاع املتش د ت ًدّ   

  ٛاإلهلرتُٗأرصدٝ بطايات ًد ٘عٞ اهقٌٚٞ ًباظرٝ ت درٓا ظبلٞ اهلعم 

 ًقدًٛ اخلدًٞ  إىل ٗاألدٔسٝ; تهدري امل٘ايع اهطرٙقٞ اهجاهجٞ

سٝ اهلعددم االهلرتُٗددٛ اىل ًقدددًٛ  تقددَ٘ ٓددشٖ اهطرٙقددٞ عوددٟ تددهدري ً٘ايددع أدٔدد   

 اخلدًات 
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 ثاُٚا; كدًات ظبلٞ اهلعم االهلرتُٗٛ ;

تقدددَ ظددبلٞ اهلعددم االهلرتُٗددٛ عدٙددد ًددّ اخلدددًات شددتِفش ًرسوٚددا سصددب        

 ٠٘ االيت ادٙٞ ٗٓٛ كٌا ٙوٛ;قشتجٌارٙٞ اهيت شتقررٓا دراشات اهاحلادٞ اال

ملعددددداً ت احللً٘دددددٞ   ٞاإلدارٙددددداحللً٘دددددٞ االهلرتُٗٚدددددٞ )تقددددددٍٙ اخلددددددًات    -2

 االهلرتُٗٚٞ( 

احلذس االهلرتُٗٛ)كدًات بٚع اهتدشاكر ٗسذدس املقاعدد يف كا دٞ كطد٘ط       -3 

 اهِقى اهربٙٞ ٗاهبشرٙٞ    ٗاة٘ٙٞ ٗكشهم بطايات صع٘د اهطا٢رات( 

اهتصد٘ق االهلرتُٗٛ)اهتصدد٘ق ًدّ كدد ي اهعددبلٞ هلا دٞ االستٚادددات املِسهٚددٞ     -4

 ًع ت٘صٚى اهطوبات( 

  اهلرتُٗٚااملصتشقات )اهف٘اتري(  تص٘ٙٞ -5

 ًّ ك ي اهعبلٞ(  اإلع ُٛ)اهتص٘ٙق  اإلع ُات -6

اهبشدددد٘خ ٗاملعوً٘ددددات )كدددددًات املعوً٘ددددات اخلاصددددٞ باهدراشددددات اةاًعٚددددٞ     -7  

اهوةدددٞ  إىلٗاهعدددركات اهدٗهٚدددٞ هودددرا بني ًدددع اهرتعدددٞ  ًدددّ اهوةدددٞ األصدددوٚٞ  

 اهعربٚٞ ٗباهعلض( 

ًددّ امللتبددات اهعاملٚددٞ، ٗكددشهم كدددًات عقددد  اخلدددًات)ًجى ظددرا١ اهلتددب  -8

 اهعركات(  إداراتاالدتٌاعات ص٘ت ٗص٘رٝ هرداي األعٌاي ٗدلاهض 

اهددربط بددني  ٗإًلاُٚددٞ، األُرتُددتاهت ددفح مل٘ايددع  إًلاُٚددٞ)األُرتُددتكدددًات  -9

 اهعركات اهصع٘دٙٞ ٗاهعركات اهدٗهٚٞ ًع املصتٔوم اهصع٘دٜ( 

 ُٚٞ هوتص٘ق; ثاهجا;  ٘ا٢د كدًات اهعبلٞ االهلرتٗ

 ت٘ ري اه٘يت عوٟ أ راد اجملتٌع الُتعار اه٘سدات اهطر ٚٞ ًّ األكعان  -2

اهت٘ ري يف اشتخداَ  اهصٚارٝ يف بعض اخلدًات ٗاهيت تت٘شدع ًدع االشدتٌرار     -3

 يف تقدٍٙ ًجى توم اخلدًات 



ٌاعٚٞ دلوٞ األُدهض هوعوَ٘ االدت

 ٗاهتطبٚقٚٞ
 3122َ ًارط اهصادطاهعدد ( 4اجملود )
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تقدددٍٙ اخلدددًات عوددٟ ًدددار اهصدداعٞ هوٌدد٘اخِني ٗاملقددٌٚني يف املدددْ اهلددرب٠    -4

 اهج خ 

 ت٘ ري املعوً٘ات هرداي األعٌاي يف اجملاالت اه ِاعٚٞ ٗاهتذارٙٞ  -5

  األشرٝتٚصري املعوً٘ات هربات املِازي ٗهلى أ راد  -6

 رابعا; ممٚسات أكعان اهعبلٞ االهلرتُٗٚٞ;

 يتاز ظبلٞ األكعان االهلرتُٗٚٞ بعدٝ ًساٙا أٌٓٔا;

اهوةٞ  أزرارعوٟ  ةطضهتعدد اهوةات املصتخدًٞ يف األكعان االهلرتُٗٚٞ با -2

 اهيت ٙر بٔا املصتخدَ 

اهصدددٔ٘هٞ يف اشدددتعٌاي األكعدددان االهلرتُٗٚدددٞ باشدددتخداَ رشدددَ٘ ٗأظدددلاي         -3

ٗرً٘ز)األٙقُ٘دات( امل٘يددشٞ عوددٟ اهعاظددٞ ،ًدع ٗددد٘د ظددر  هتوددم األٙقُ٘ددات   

 امل٘يشٞ هلى كدًٞ باهوةٞ اهيت ٙطوبٔا املصتخدَ 

 ٗاهتادر  اهصٔ٘هٞ اهعرا١ ٗاهبٚع هلى ًّ املصتٔوم -4

 اخل ٘صٚٞ ٗاهصرٙٞ ٗاألًاْ يف عٚع اهتعاً ت املاهٚٞ ٗاهتذارٙٞ  -5

6-     ٞ دًددٞ ٗظدددبلٞ  بدددني املصددتفٚد ًٗقدددَ اخل   اهضددٌاْ يف اهددد ع الرتبدداط اهعددبل

 ( Spanاه راف اآلهٛ اهصع٘دٙٞ    ) 

تددد٘ ر األكعدددان يف ً٘ايدددع عاًدددٞ عدٙددددٝ بدددى ًدددّ املٌلدددّ ت٘ رٓدددا يف امللتدددب   -7

 ٞ املصتٔوم ٗاملِسي عِد ر ب

 ت٘ ري اه٘يت ٗاةٔد ٗاملاي   -8

 



دلوٞ األُدهض هوعوَ٘ االدتٌاعٚٞ 

 ٗاهتطبٚقٚٞ
 3122َ ًارط اهصادطاهعدد ( 4اجملود )
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 اٌّراجع
 اشتخداَ اإلهلرتُٗٛ ، ًاير اهتص٘ٙق أشرار ، زٍِٙٔ اة٘اد ، شاًح عبد

اهعٚا،  اهعربٚٞ،  ظرَ امل٘ايع دعٍ يفاهبشح  ذلركات أدا١ ر ع  تقِٚات

 َ 3/3117/:-6اهعربٚٞ،   ً ر عٔ٘رٙٞ
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