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 سىق إنيكتزوَي 4

 منتجاتو ذدمات وتعوجد األعمال َ كل منوم يػطً نوع من موضوعاتسوق إلجكترونً  4تشمل منصتنا 
َ ولكل سوق تصنجف بخث مذصص من فُات رُجسجٌ وفُات  واإلتصاِت تكنولوججا المعلومات وخلول

موما كانت تذصصاتوم يجدون  والمشترين واإلستشاريجن فرعجٌ وموضوعات َ بخجث كل الموردين
 المخترف لمنتجاتوم وذدماتوم مكان ضمن نظم العرض والبخث
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 فئت بحث 033+

( بأعلٍ الصفخٌ تذهب إلٍ فُات البخث )رُجسجٌ وفرعجٌ وموضوعات( تشمل Categoriesمن العنوان )
لم يجد الباخث موضوع تػطً كل مجاِت منتجات وذدمات األسواق األربعٌ ... وإذا  300أكثر من 

الموضوع المطابق للمنتح أو الذدمٌ َ فقد وفرنا نموذج تسججل فً ذات الصفخٌ يمكنى طلب إضافٌ موضوع 
 جديد وسوف نوتم ببخث إضافتى للمجموعٌ المناسبٌ 

3 

 

 أدواث فهتزة وتزتيب َتبئج انبحث

عندما يطلب المشتري موضوع بخث لمنتح أو ذدمٌ َ فً الػالب تظور لك نتاُح البخث بعدد كثجر ... نخن 
موضوعات )خسب نشاطك وخجم أعمالك ومستوى السعر وبلد المورد ( بخجث  4وفرنا لك أداة فلترة وفق 

درجٌ موضوعات )خسب  4يمكنك تصفجٌ النتاُح وفق إذتجاراتك ... كما وفرنا لك أداة ترتجب النتاُح وفق 
 التقججم الكلً ودرجٌ تقججم المستذدمجن وعدد توصجات الذبراء وعدد مراجعات المستذدمجن( 
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 َبفذة عزض انبيبَبث

تشمل كل التقججمات  بجانات ظور لى نافذة عرضللموردين ي كل منتح أو ذدمٌفً صفخٌ نتاُح البخث َ 
والوصف الموجز ولجنكات الوصول للبجانات وعّمات تقديم الذدمات المرتبطٌ وغجرهم َ بخجث من موضع 

وبعد مع( هذا المورد َ  )التعرف علٍ والوصول إلٍ والتعامل بنظرة كلجٌ واخد يستطجع الباخث أو المشتري
نوافذ لكً تكون لنفسك قاُمٌ مذتصرة وتطلب  5لنتاُح وترتجبوا يمكنك التأشجر علٍ أفضل أن تقوم بفلترة ا

 لجنك لوا لكً تستدعجوا فً أي وقت وتتعامل مع الموردين من ذّلوا
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 (Our Score) يعيبر قيبسي نهتقييى انكهي 03

درجٌ َ ويوجد  100ومجموعوم معجار قجاسً َ لكل منوم شروط معجنٌ وقجمٌ برقم مخدد  30لقد صممنا 
( يظور بى الدرجٌ من ماٌُ التً نمنخوا لوذا المنتح أو الذدمٌ َ وبى Our Score Buttonبنافذة العرض )

( َ جرب لتشاهد النافذة وتتعرف علجوا وتتعامل 4( إن ضػطتوا .. من فضلك َ من النافذة فً البند )?عّمٌ )
معجار )إضػط فوق أي عّمٌ  30جنًا والذي يعرض عّمات للـ معوا .. تظور لك صفخٌ الشكل الموضد يم

منوم( لكً يظور شرح لشروط هذا المعجار وقجمتى ... وكل معجار منوم مرتبط بمختوى معجن فً بروفايل 
... المورد الذي يوتم بتسججل كل البجانات والمعلومات والمختوى اإللجكترونً  الشامل المنتح أو الذدمٌ

فايل القجاسً يخصل علٍ درجٌ تقديرنا وفق تطبجق تلك المعايجر ... والباخث أو المشتري المطلوب للبرو
َ دون اإلختجاج لقراءة  يعتمد فً المقارنٌ بجن المنتجات أو الذدمات المتنافسٌ علٍ هذا التقدير اإلجمالً
 تفصجًّ  ختوى البروفايلبجانات البروفايل الشامل ... ذبراء المنصٌ من اإلستشاريجن هم المعنججن بدراسٌ م

 والقرارألن المشتري يعتمد علٍ توصجاتوم فً اإلذتجار 
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 (User Score) يعيبر قيبسي نتقييى انًستخذييٍ 21

معجار السابق ذكرهم( َ لكل منوم شروط معجنٌ وقجمٌ برقم مخدد  30معجار قجاسً )ضمن الـ  12لقد صممنا 
( يظور بى الدرجٌ من ماٌُ التً User Score Buttonدرجٌ َ ويوجد بنافذة العرض ) 100ومجموعوم 
( َ جرب 4( إن ضػطتوا .. من فضلك َ من النافذة فً البند )?ا المنتح أو الذدمٌ َ وبى عّمٌ )نمنخوا لوذ

لتشاهد النافذة وتتعرف علجوا وتتعامل معوا .. تظور لك صفخٌ الشكل الموضد يمجنًا والذي يعرض عّمات 
تى ... وكل معجار منوم معجار )إضػط فوق أي عّمٌ منوم( لكً يظور شرح لشروط هذا المعجار وقجم 12للـ 

... المورد الذي يوتم بتسججل كل البجانات  الشامل مرتبط بمختوى معجن فً بروفايل المنتح أو الذدمٌ
والمعلومات والمختوى اإللجكترونً المطلوب للبروفايل القجاسً يخصل علٍ درجٌ تقديرنا وفق تطبجق تلك 

نٌ بجن المنتجات أو الذدمات المتنافسٌ علٍ هذا التقدير من المعايجر ... والباخث أو المشتري يعتمد فً المقار
 وهو يسترشد جدًا برايوم عند إتذاذ القرار وجوٌ نظر المستذدمجن الفعلججن
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 إستشبرييٍ يقذيىٌ خذيبث أوٌ اليٍ نهًشتزيٍ

سواء كانوا  ين َالموردنتمجز بأننا نسجل علٍ منصتنا إستشاريجن فً كل موضوعات منتجات وذدمات 
 ... ولكل إستشاري عضويٌ كاملٌمن أعضاء فريقى أو من المتعاملجن معى  مستقلجن أو تابعجن للموردين

عرض أي نافذة  وضوعات البخث عن المنتجات والذدمات َ ومنإمكانجٌ تسججل نفسى ضمن أي عدد من مو
 اإلستشاريجنلجفتد صفخٌ تعرض نوافذ بجانات لكل  اإلستشاري البرتقالجٌيمكن للمشتري الضػط علٍ أيقونٌ 

بضػط صورتى للتعرف علٍ  اإلستشاريالمسجلجن فً موضوع نافذة العرض َ ويمكنى زيارة بروفايل 
ذبراتى وسجرتى َ كما يمكنى طلب التواصل والتعامل معى أون ِين من ذّل األزرار المتاخٌ بنافذة بجاناتى 

 ويتلقً الذدمٌ أون ِين برسوم بسجطٌ ومعلنٌ بنافذة بجاناتى
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 يهُييٍ يقذيىٌ خذيبث أوٌ اليٍ نهًشتزيٍ

ونتمجز كذلك بأننا نسجل علٍ منصتنا مونججن )مطورين ومدربجن( ذبراء فً كل موضوعات منتجات 
من أعضاء  سواء كانوا مستقلجن أو تابعجن للموردين ين )الذاصٌ باألعمال أو التكنولوججا( َالموردوذدمات 

ضمن أي عدد من إمكانجٌ تسججل نفسى و ... ولكل مونً عضويٌ كاملٌفريقى أو من المتعاملجن معى 
عرض يمكن للمشتري الضػط علٍ أيقونٌ أي نافذة  موضوعات البخث عن المنتجات والذدمات َ ومن

المسجلجن فً موضوع نافذة العرض َ ويمكنى  المونججنلجفتد صفخٌ تعرض نوافذ بجانات لكل  المونً الزرقاء
يمكنى طلب التواصل والتعامل معى  بضػط صورتى للتعرف علٍ ذبراتى وسجرتى َ كما المونًزيارة بروفايل 

يتفق علجوا ... وغالبًا ما بنافذة بجاناتى ويتلقً الذدمٌ أون ِين برسوم بسجطٌ  الزر المتاحأون ِين من ذّل 
يستعجن المشتري بتوصجٌ اإلستشاري للتعامل مع المونججن المناسبجن لى لتنفجذ الدراسات أو المشروعات 

 عد الشراء للمنتح أو الذدمٌالمونجٌ قبل أو أثناء أو ب
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 بزوفبيم قيبسي شبيم نهًُتج أو انخذيت

( نضػطى فجفتد لنا مجلد Profile Buttonَ يوجد ) بنتاُح البخث ألي منتح أو ذدمٌ من نافذة العرض
أقسام َ كل قسم منوم  10ذاص بوذا المنتح أو الذدمٌ َ بنسذتجى عربً وإنجلجزي َ وينقسم المجلد إلٍ 

عنوانى يعرض مختوى معجن َ والمجلد فً مجملى يعرض كل البجانات والمعلومات والمختوى خسب 
اإللجكترونً التً يوفرها المورد عن هذا المنتح أو الذدمٌ ... وقد تم تصمجم المجلد لجكون قجاسجًا ويلتزم كل 

قدرات العرض ... كما مورد بتسججل ذات البنود والمكونات ختٍ يتساوى جمجع المتنافسجن فً ذات مستوى و
تم تصمجم المكونات بخرفجٌ وذبرة من ذبراؤنا لكً تناسب أعلٍ نظم عرض ومختوى الشركات العالمجٌ كما 
هً فً مواقعوم اإللجكترونجٌ ... وكذلك وضعنا لكل جزء من المختوى قجمٌ برقم مخدد بخجث مجموع تلك 

أو الذدمٌ )تظور فً نافذة العرض( تعبر عن لوذا المنتح  (Our Score) القجم تعطً درجٌ تقججم كلجٌ
َ وتعبر عن مركزه التنافسً النسبً بجن كل  إكتمال وشمولجٌ وكفايٌ المختوى الذي وفره المورد للنشر

 منافسجى فً ذات موضوع المنتح أو الذدمٌ

https://www.imiconsultant.com/collection-of-consultants-technical-consultancy-services-2/
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 َشز تىصيبث انخبزاء في بزوفبيم انًُتج أو انخذيت

)إستشاري أو مطور أو  سواء كان مسجل علٍ المنصٌو مقدم ذدمٌ مونجٌ أون ِين للمشترينيمكن ألي 
متابع تمامًا لقدرات ونشاط هذا المورد علٍ المنصٌ َ أن ويكون سواء كان مستقل أو تابع للمورد َ مدرب( َ 

توصجاتى اإليجابجٌ التً يمكن أن يسترشد بوا المشتري عند تقججم هذا المورد يسجل علٍ بروفايل هذا المورد 
المشترين الجدد وأسفرت اسات وتوصجات وإرشادات وذّفى( ألخد در) ى منقد قدم... ويخق لى أن يذكر ما 

نجاخات فً  لىخققت الخالججن لوذا المورد  ذدمٌالمنتح أو المستذدمً عن شراؤه للمنتح أو الذدمٌ َ أو ختٍ 
موجز )من ذّل نموذج تسججل( سبب طلبى لتسججل التوصجٌ وأن يرسل إلدارة المنصٌ ويتم ذلك ب ...أعمالى 

وبعد أن تتأكد إدارة المنصٌ من َ  للمشتري أو المستذدم لتوصجات وما أسفرت عنى من نجاخاتتلك ا
فً بروفايل المنتح أو الذدمٌ لجستفجد  الذبراءنشرها فً قسم توصجات إيجابجٌ المختوى تقوم بمصداقجٌ و
 من ذبراتوا عند قرار الشراء  الجدد المشترون
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 َشز يزاجعبث انًستخذييٍ وقصص َجبحبتهى

تسججل عمّؤه من المستذدمجن الفعلججن  أن يطلب يمكنى عند تسججل البروفايل لمنتجى أو ذدمتى َ المورد
إرسال و تسججل ويمكنوم كاملٌَ وننشًء لكل منوم عضويٌ  كأعضاء علٍ المنصٌ للمنتح أو الذدمٌ

وننشرها تفصجًّ فً بروفايل المنتح من ذّل نموذج قجاسً ذاضع للتقججم َ مراجعاتوم وقصص نجاخاتوم لنا 
ا تظور بالصورة يمجنًا ... وتلك المراجعات يعتمد علجوا الكثجر من كملذدمٌ مع ملذص إجمالً لنتاُجوم أو ا

ويمكن ألي مشتري ِخق أن يطلب من ذّل النموذج  ...  فً التقججم قبل إتذاذ قرار الشراء الجدد المشترين
ب القجاسً تسججل ونشر مراجعتى فً بروفايل المنتح أو الذدمٌ ... ونسمد ألي مورد أن ينشر تعلجق أو تعقج

لى فً ذيل أي مراجعٌ أو قصٌ نجاح َ وهذا يؤكد للمشترين الجدد أو المتعاملجن معى مدى خرصى علٍ 
 التواصل واإلستجابٌ المستمرة مع متطلباتوم
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 في انبزوفبيم خطت أسعبر انًُتج أو انخذيت

َ  فً البروفايل الشامل لبجع المنتح أو الذدمٌ بالدوِر األمريكً نخن نطلب من المورد نشر ذطٌ أسعاره
سواء بقجم مخدده أو بمدى من أقل إلٍ أعلٍ قجمٌ َ وعلٍ نوعً الشراء )برذصٌ داُمٌ أو باشتراك سنوي 

للمشتري المبتدىء َ والمتوسط الخجم َ والشركات الواخد( َ وعلٍ أنواع المشترين الثّثٌ )للمستذدم 
ويمكن للمشتري من قسم ذطٌ األسعار فً البروفايل الشامل َ ومن ذّل زر متاح هناك َ طلب ... الكبجرة( 

ما نرسلى للمورد عرض أسعار من المورد لوذا المنتح ويسجل متطلباتى فً النموذج المذصص لذلك َ وعند
يقوم بتذصجص ملف إستبجان علٍ مجكروسوفت إكسجل ويرسلى لنا لكً نرسلى للمشتري ... ويجوز للمشتري 
طلب معونٌ اإلستشاري فً تسججل اإلجابات الصخجخٌ علٍ اإلستبجان ثم إرسالى للمورد لكً يقوم بعد ذلك 

المشتري واإلستشاري فً تقججم العروض  بعمل عرض سعر مناسب وإرسالى للمشتري ... وبعدها تبدأ رخلٌ
 من الموردين بالقاُمٌ المذتصرة وإتذاذ قرار الشراء الصخجد والمناسب
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 طهب خذيت طزف ثبنث

أخجانًا ِ يجد المشتري الجديد القدرة أو الرغبٌ فً البخث عن اإلستشاريجن والمونججن بنفسى والتعامل 
 للمنتح أو الذدمٌ أن يضػط من نافذة العرض المباشر معوم فً طلب الذدمٌ ... فً هذه الخالٌ َ يمكنى 

رة المنصٌ )من ذّل نموذج َ لكً يطلب من إدا )كما هً بالصورة جوٌ الجمجن( أيقونٌ ذدمٌ طرف ثالث
تسججل قجاسً ينفتد لى( أن تكون وسجط فاعل بجنى وبجن المورد َ وفً هذه الخالٌ تقوم إدارة المنصٌ بعد 
التعرف علٍ مختوى طلبى المسجل َ إذتجار إستشاري مناسب من المسجلجن لدينا لجقوم بالدراسات وبتنسجق 

توريد وكذلك ضمانات وذدمات ما بعد البجع ... وكل ذلك يكون وإدارة جمجع مراخل رخلٌ الشراء ختٍ تمام ال
 المنصٌ% من قجمٌ عقد التوريد يسددها المشتري إلدارة 10مقابل 
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 يُبفسيٍ 23اإلرشبداث وعزض يزاكز أفضم 

ذبراء المنصٌ وضعوا لكل منتح أو ذدمٌ فً فُات البخث َ صفخٌ إرشادات وتقارير مونجٌ مخترفٌ َ يمكن 
بوا مجموعٌ من اإلرشادات للمشتري أن يفتخوا بضػط األيقونٌ الذضراء فً نافذة البجانات ... الصفخٌ 
والتعرف علٍ نظم م المورد العامٌ التً وضعوا ذبراؤنا لتوعجٌ المشتري بمنوججٌ تخديد إختجاجاتى وتقجج

: ملف تعريفً وافً عن هذا المنتح َ جدول المّمد تقارير تذص هذا المنتح أو الذدمٌ  5َ ثم التسعجر 
 Frontالمتنافسجن ) من 10 عرض مراكز أفضلتقرير من منظور المشترين َ األساسجٌ للمنتح َ 

Runnersمتفرقات أذرى ار الشراء( والتً يعتمد علجوا المشتري تماماً عند إتذاذ قر َ 
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 إرسبل سؤال إنى انًىرد

َ ( Ask Questionالصورة جوٌ الجمجن َ هناك فً نافذة بجانات المنتح أو الذدمٌ زر أصفر ) كما ترى فً
يمكنك كمشتري جديد للمنتح أو الذدمٌ )أو ختٍ متعامل مع هذا المورد( أن ترسل لى أي سؤال أو طلب َ 

تسجل اإليمجل  وسوف تظور لك نافذة للتسججل يظور بوا عنوان البريد اإللجكترونً للمورد ... علجك أن
الذاص بك والذي سوف تستقبل علجى الرد َ وتسجل عنوان السؤال أو الطلب َ وتسجل صجػٌ السؤال أو 

( ... هذه الذدمٌ متاخٌ لك طوال الوقت للتواصل مع هذا المورد سواء أثناء دراسٌ Send)الطلب ثم تضػط 
لرسالٌ مباشرة للمورد  دون وسجط َ الشراء أو ختٍ بعد التعامّت مع المورد ... وطبعاً سوف تصل ا

... كذلك تلك الذدمٌ متاخٌ ألي عضو أو ختٍ زاُر  وسوف يصلك رده مباشرة علٍ بريدك المرسل لى
 للمنصٌ طالما أن الزر مفعل لإلستذدام
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 انتعزف عهى تقييى انًىرد ببنُجىو انسبعت

أو الذدمٌ َ وفً أعلٍ المنطقٌ الوسطٍ المذصصٌ للتعريف بالمنتح َ تجد تقججمنا  فً نافذة البجانات للمنتح
للمورد بالنجوم السبعٌ ... ذبراء المنصٌ أعدوا هذا التقججم بناء علٍ سبعٌ معلومات عن قدرات ونشاط هذا 

( ?مٌ )المورد َ كل نجمٌ تتطلب توفر المعلومٌ الذاصٌ بوا ونخن نتخقق من المعلومات ... إضػط عّ
 المجاورة للنجوم السبعٌ َ تظور لك نافذة تشرح شروط كل نجمٌ منوم
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 انتعزف عهى عزض انبيع وشزاؤِ أوٌ اليٍ

لمنتح أو الذدمٌ َ المشتري يضػط أيقونٌ عربٌ التسوق من علٍ نافذة العرض لجفتد صفخٌ التسوق لوذا ا
لكل منتح أو ذدمٌ خجث  َ أو مذصصٌ( المنشورة لوذا المنتح وقد يجد مجموعٌ عروض البجع )أساسجٌ

يمكنى إنشاء أي عدد من عروض الشراء )األساسً منوا أو المذصصٌ لمتطلبات معجنٌ أو يسجلى المورد 
منتح أو ذدمٌ تكنولوججا ذدمات التعوجد أو األعمال وكذلك ألن طبجعٌ لماذا؟ َ  ...ختٍ الموجوٌ لعمجل بعجنى( 

ِ يكون لوا عرض بجع قجاسً يناسب كل العمّء َ فكان ختمًا علجنا تسوجل ذلك علٍ المورد َ  المعلومات
 Wooوالمشتري َ وننشر تلك العروض المتعددة لذات المنتح فً صفخٌ عرض مذصصٌ من ذّل تطبجق )

Commerce ... ع إذتر وإضػط فوق عرض البج( المخترف واآلمن للتجارة اإللجكترونجٌ علٍ منصتنا
وكل عرض منوم للمورد خريٌ نشر أي وصف وبجانات ومعلومات وشروط وسعر ونظم المناسب لك َ 

يضجفٌ إلٍ عربٌ التسوق الذاصٌ بخسابى )كما يمكنى إنشاء إذا قرر الشراء تعامّت كما يريد ... والمشتري 
المنتح  لشراءاب تسوق( ثم يتعامل بتسججل طلبى خساب لى من علٍ ذات الصفخٌ إن لم يسبق لى فتد خس

ونرسل لى الفاتورة لجسددها فً خساب المنصٌ بالتخويل البنكً ... ونخفظ كل  الذي تعاقد مع المورد علجى َ
بعد  )كلجًا أو جزُجًا خسب مراخل تنفجذ العقد( بخجث يتسلم المورد مستخقاتى )وأيضًا المورد( خقوق المشتري
 مشتمّت عقد التوريد المتفق علجى مشتمل أوبتنفجذ المورد إقرار المشتري 
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 عزض أفضم انًىرديٍ

تمنخوا ( َ المنصٌ VIPتجد فً أعلٍ المنطقٌ جوٌ الجمجن عّمٌ التمجز )فً نافذة بجانات المنتح أو الذدمٌ َ 
( ... هذه العّمٌ للتمجز تمند المورد Our Scoreأو أكثر فً الـ ) 90ألي مورد يخصل علٍ رقم تقججم 

( Top Suppliers( صفخٌ عرض أفضل الموردين َ الذي يفتخوا الزاُر من العنوان )1الظوور فً : )
( 2َ ) لكل بجاناتى ويجد عرض ملذص لنشاط وتفاعّت المورد وروابط تذهب بك بأعلٍ صفخات المنصٌ

( الذي تفتخوا من العّمٌ الذضراء Front Runnersمتنافسجن فً الـ ) 10صفخٌ عرض بجانً ألفضل 
 بنافذة البجانات والذاصٌ باإلرشادات والتقارير
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 صفحت تتبع أَشطت حسببي

كاملٌ ننشًء ذدمٌ( بمجرد أن يسجل عضويٌ  مونً مقدم أو مشتري أو السوق )مورد علٍ يتعامل عضو كل
 تسجل َ قسم كما تبجنى الصورة يمجناً  12وهً سجل شامل من  (Dashboardلمتابعٌ خسابى )صفخٌ لى 
 بجاناتى كل لخظجاً  لجتابع َ تذصى التً والتفاعّت واألخداث البجانات جمجع بأول أوًِ  الموقع إدارة بوا

وقت بكلمٌ مرور  أي فً علجوا إجراء َ والعضو يدذل أي سوواً  منى يسقط أن دون وتعامّتى ومشروعاتى
 منوما بأي يتصل أن دون اإلدارة مع أو الػجر وبجن بجنى تمت التً الفعالجات أخدث نتججٌ لمعرفٌ مذصصٌ

 التخقق أو للمتابعٌ
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 صفحت تسىق إنيكتزوَي خبصت ببنًىرد

 (Visit our marketplaceننشًء صفخٌ تسوق إلجكترونً ذاصٌ لكل مورد َ يمكنى وضع اللوجو )
المبجن فً الصورة جوٌ الجمجن فً موضع ظاهر علٍ موقعى علٍ اإلنترنت ويربطى بوا َ ويمكنى اإلذتجار من 

ب مظور موقعى علٍ اإلنترنت ... وعندُذ يشعر عمّؤه أنوم يدذلون صفخٌ تصمجمات جاهزة لتناس 10بجن 
تسوق ذاصٌ بى َ ويرون تعريف بالشركٌ وقاُمٌ منتجاتى وذدماتى مع ملذص شرح لكل منوم َ ويضػطون 
عنوان المنتح/الذدمٌ لجدذلوا نافذة بجانات مذصصٌ للمورد ولجست ضمن )صفخات نتاُح البخث العام( َ 

 معى بالتعرف والشراء وكأنى يمتلك فعلجًا موقع تسوق إلجكترونً ذاص بى ويتعاملون
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 َبفذة نهذردشت انحيت يع األعضبء

أو التواصل معوم فجما بعد إن سجلوا رساِتوم نافذة للدردشٌ المباشرة مع األعضاء أو الزاُرين أون ِين َ 
أوف ِين ... تظور فً الركن األيمن السفلً من الصفخٌ الرُجسجٌ للمنصٌ وفً الصفخات األساسجٌ التً 
تظور عناوينوا فً شريط العرض العلوي بموقعنا اإللجكترونً ... والدردشٌ يقودها مديري الموقع ويججبون 

لجزي أو عربً( ويمكن إدارتوا باألرشفٌ )خفظ وإلػاء( َ ويمكن إرسال مختواها علجوا بأي لػٌ كتابٌ )إنج
 للعضو إذا رغب 
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 يزشذ انزائزيٍ نكم أقسبو وخذيبث انًُصت

وفرنا فً نوايٌ الصفخٌ الرُجسجٌ نخن ِ نترك الزاُر للمنصٌ ألول مرة يتوه بجن صفخاتوا للتعرف علجوا ... 
َ مرشد يوجوى ذطوة بذطوة للوصول ألي موضوع أو قسم أو صفخٌ بشكل سلس وسول َ بخجث  للزاُر

: ذطوات بأعمدة جدول  ثيمكنى التعرف علٍ ذريطٌ المنصٌ كاملٌ فً أقل وقت ممكن ... ويتم ذلك علٍ ثّ
( مجموعٌ 2ذمسٌ عناوين رُجسجٌ لجذتار أخدهم َ فجظور لى فً العمود الثانً ذطوة )( يجد 1فً الذطوة )

( مجموعٌ أيقونات معرفٌ بمذتصرات 3عناوينى الفرعجٌ لجذتار أخدهم َ فجظور لى فً العمود الثالث ذطوة )
 اإن ضػط أيوم يفتد صفخٌ التعامل أو الذدمٌ وهكذ
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 يذوَت نهًعبرف وانتفبعالث وانُذواث وانًببدراث

ا كما توضخوا الصورة جوٌ الجمجن ... وكما المدونٌ الذاصٌ بن زيارة ضاء المنصٌ والزاُرين َ يمكنومكل أع
أفرع لتبادل الذبرات والمعارف  10قسم التفاعّت يضم ( 1أقسام َ إضػط أي منوم لتفتخى : ) 6ترى بوا 

خرة بجن األعضاء ِ تتدذل بوا إدارة المنصٌ بأي توججى أو منع  من ذّل إنشاء مدونات نقاشجٌ وتفاعلجٌ
األساسجٌ عن تطبجقات  ( قسم لنشر المعارف2َ )مونجٌ واألذّقجٌ والقانونجٌ( )إِّ فً خالٌ التجاوزات ال

( قسم مكتبٌ إلجكترونجٌ تضم العديد من مقاِت عن تطوير اإلدارة لرفع 3َ ) وخلول تكنولوججا المعلومات
بودف  المبادرات والتً ينشُوا ذبراء المنصٌ والمذتصجن من األعضاء( قسم 4وعً العاملجن بالمنشآت َ )

( قسم إنشاء مجموعات عامٌ أو 5المسُولجن باإلدارات العلجا والتنفجذيٌ لتنمجٌ األعمال َ )نشر مقاِت تنمجٌ 
لمجموعات  ( قسم6ذاصٌ من األعضاء لتبادل األذبار والتواصل فجما يذص شُونوم المونجٌ والعملجٌ َ )

قعٌ عن ذدمات المنصٌ والتعامّت وإجاباتوا كل األسُلٌ المتو السؤال والجواب أنشأتى إدارة المنصٌ لنشر
 لجسترشد بوا األعضاء
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 خذيت دراسبث انسىق

من ضمن إدارة المنصٌ تستججب ألي جوٌ أعمال من األعضاء لتنفجذ دراسات سوق وفق طلبوا ... ونخن 
 بشأن منطقتناللمشترين وتخركات السوق فً  الفعلجٌ اِتجاهات عن سنوي تقرير أهدافنا أن نقوم بإصدار

ونستفجد فً ذلك من توفر البجانات الخقجقجٌ المجمعٌ من قواعد …  مجاِت عمل المنصٌمنتجات وذدمات 
... وأنتم تعلمون أن السوق فً  والموردين لدينا المشترين من واسعٌ مجموعٌ بجاناتنا َ وكذلك إستبجانات رأي

من  لكم نوفرها أن نسعٍنخن وفً مجاِت أعمالنا َ  قالسو دراسات خول العلمجٌ التقارير إلٍ منطقتنا يفتقر
 العربجٌ المسجلون لدينا َ وأن نساهم بما يجب علجنا من ذدمٌ إقتصادياتنا ذّل ذبراؤنا
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