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2               تايوتحملا لودج 



هنإ - هاجتا درجم نم رثكأ وه ميقلا ىلع مئاقلا قيوستلا
يجذومن لوحت هنإ - هاجتا درجم نم رثكأ

.يجذومن لوحت

امو مهتايح يف تاكراملا عم نوكلهتسملا اهميقي يتلا ةروطتملا تاقالعلا فشكتسا
قمعأ طباور نيوكت ىلإ مهزفحي يذلا امو مهتايح يف تاكراملا عم نوكلهتسملا

.قمعأ طباور نيوكت ىلإ مهزفحي يذلا
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تاكراملا مهي نأ بجي نيكلهتسملا مهي ام
.تاكراملا مهي نأ بجي
ةكراشملا لالخ نمف .لضفأ لكشب نيكلهتسملا مهت يتلا ميقلا مهف ىلع تاكراملا ةدعاسمل ةصرف ىرن نحن

تاكراملل نكمي ،ةكرتشملا ميقلا ىلع ًءانب لصاوتلاو ةكراشملا لالخ نمف .لضفأ لكشب نيكلهتسملا مهت
ةليوط تاقالعلا نادوقي نيذللا ءالولاو ةقثلا بسك تاكراملل نكمي ،ةكرتشملا ميقلا ىلع ًءانب لصاوتلاو

ةنسلل ثحبلا اذه زاجنإ بلطب انمق ببسلا اذهل .لجألا ةليوط تاقالعلا نادوقي نيذللا ءالولاو ةقثلا بسك
ملعُت يتلا تاهاجتالا صحف ديرن ذإ .يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل ثحبلا اذه زاجنإ بلطب انمق ببسلا اذهل .لجألا
تقولا رورمب تايكولسلا ملعُت يتلا تاهاجتالا صحف ديرن ذإ .يلاوتلا ىلع ةيناثلا

.تقولا رورمب تايكولسلا

نيكلهتسملا تاجايتحا مهفلو .انتايح ليكشت ةيملاعلا ثادحألا ديعت ثيح ةعرسب كلهتسملا رعاشم روطتت
فيلكتب Amazon Ads تماق ،لضفأ لكشب مهعفاودو نيكلهتسملا تاجايتحا مهفلو .انتايح ليكشت ةيملاعلا

Amazon Adتماق ،لضفأ لكشب مهعفاودو Amazon Ads فيلكتب Environics Research لمش ءارآ عالطتسا ءارجإب
Environics Research لثمت .ةيسيئر ةيملاع قطانم سمخ ربع اًكلهتسم 5131 لمش ءارآ عالطتسا ءارجإب

مهرامعأ حوارتت تينرتنإلا ىلع ةيناكس عيماجم تانيعلا لثمت .ةيسيئر ةيملاع قطانم سمخ ربع اًكلهتسم 5131
تاعيزوت سكعت نأل ةحجرم يهو اًماع 65و 18 نيب مهرامعأ حوارتت تينرتنإلا ىلع ةيناكس عيماجم تانيعلا

 تانايب ىلع ًءانب ،ةقطنملاو سنجلاو يرمعلا قاطنلا تاعيزوت سكعت نأل ةحجرم يهو اًماع 65و 18 نيب61
نيب ثحبلا ءارجإ مت .دلب لكل ينطولا يناكسلا دادعتلا تانايب ىلع ًءانب ،ةقطنملاو سنجلاو يرمعلا قاطنلا

2022 ليربأ 30-19 نيب ثحبلا ءارجإ مت .دلب لكل ينطولا يناكسلا دادعتلا
.2022 ليربأ 202319-30

لهتسم 1018  ادنك
       1 0 1 كلهتسم 8

لهتسم 1049  ايناملأ
       1 0 4 كلهتسم 9

كلهتسم 1022  نابايلا
        1 0 2  كلهتسم 2

لهتسم 1027 ةدحتملا ةكلمملا
       1 0 2 كلهتسم 7

لهتسم 1049 ةدحتملا تايالولا
       1 0 4 كلهتسم 9
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كراملا نم ضرغلا مهي اذامل
ةكراملا
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ديزملا نيكلهتسملل رفوتي ،يملاعلا ديعصلا ىلعف .حضاو ٌرمأ اذه
ديزملا نوديري مهو تارايخلا نم ديزملا نيكلهتسملل رفوتي ،يملاعلا
ةقيرطو مهبراجت يف مكحتلا نم ديزملا نوديري مهو تارايخلا نم
.تاكراملا عم مهلعافت ةقيرطو مهبراجت يف مكحتلا نم

 .تاكراملا عم مهلعافت

                 8ىلع نيكلهتسملا نم %87 قفاوي
"ةكرام عم لعافتأ نيأو ىتم ررقي يذلا صخشلا نوكأ نأ ديرأ"

."ةكرام عم لعافتأ نيأو

                   7 ىلع نيكلهتسملا نم %77 قفاوي
.ةيلاعف رثكأ لكشب قوستلا لجأ نم ديازتم لكشب يتاجايتحا مييقت ديعأ يننأ" 

".ةيلاعف رثكأ لكشب قوستلا لجأ نم

                  6
.اًقح ينمهت يتلا رومألا ىلع رثكأ زيكرتلل يتايح ةقيرط ليدعتب اًرخؤم تمق دقل"
".اًقح ينمهت يتلا رومألا ىلع رثكأ زيكرتلل

0% 100%
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مييقتب نوكلهتسملا موقيو ،لمعلا لالخ نم ةلاصألا باستكا متي
عاونأ لثمت كتكرام تناك اذإ ام مييقتب نوكلهتسملا موقيو ،لمعلا

.اهب نومتهي يتلا تارييغتلا عاونأ لثمت كتكرام تناك اذإ ام
 .اهب نومتهي يتلا تارييغتلا

ةمدقم يف ةيملاعلا تايدحتلا نم ددع كانه
نيكلهتسملا تامامتها ةمدقم يف ةيملاعلا

.نيكلهتسملا تامامتها

ةميقلا ىلع ةمئاقلا تارارقلا ريثأت

%79

%64

لاعلا ىوتسم ىلع نيكلهتسملل اياضقلا مهأ
ملاعلا ىوتسم

% 2 8

% 2 3

% 2 4

% 2 5

% 3 2            ةمالسلاو ةحصلا

          ناسنإلا قوقح

     ةئيبلا

                                  ةيحصلا ةايحلا طامنأو ةيحصلا ةياعرلا

                     ةيسفنلا ةحصلاب ةيعوتلا

% 2 9          خانملا ريغت
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 7نم %79 قفاوي   

وأ تاجتنم يرتشأ نأ حجرملا نم" 
تاكرام نم تامدخ وأ تاجتنم يرتشأ

عم اهميق قفاوتت تاكرام نم تامدخ
."ةصاخلا يميق عم اهميق قفاوتت

 ."ةصاخلا يميق

نأ ىلع نيكلهتسملا                   هنأ ىلع نيكلهتسملا
معد لالخ نم رظن ةهجو نع ربعأ يننإ"

عربتت يتلا تاكراملا معد لالخ نم رظن
تادادمإلا وأ لاملاب عربتت يتلا تاكراملا
ةمهم بابسأل تادادمإلا وأ لاملاب

"يل ةبسنلاب ةمهم بابسأل
."يل ةبسنلاب

       م %64 قفاوي 6



شماهلا ىلع نوكت نأ تاكراملا ناكمإب دعي مل
.شماهلا ىلع نوكت نأ

تاكراملا بيجتست نأ نوعقوتي نيكلهتسملا نأ ىلإ تانايبلا ريشت
 .DEIو ةمادتسالا لثم ةمهم اياضقل تاكراملا بيجتست نأ نوعقوتي

DEو ةمادتسالا لثم ةمهم اياضقلDEI.  
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%
78

عيجشتل ديزملا لعفت نأ بجي تاكراملا" نأ ىلع
اونوكي نأ ىلع سانلا عيجشتل ديزملا لعفت نأ

"اًيعو رثكأ نيكلهتسم اونوكي نأ ىلع سانلا
."اًيعو رثكأ نيكلهتسم

    78%قفاوي
                  نأ ىلع نيكلهتسملا نم



ةكراملا ضرغ اوري نأ يف نوكلهتسملا بغري
لعف ىلإ لوحتي وهو ةكراملا ضرغ اوري نأ
.لعف ىلإ لوحتي وهو

نأشب فقوم ذاختا يف بغرت ةكرام نم ًةعلس يرتشأ نأ حجرملا نم"
"تاعارصلاو ةيعامتجالا اياضقلا نأشب فقوم ذاختا يف بغرت ةكرام

."تاعارصلاو ةيعامتجالا اياضقلا

         64% نم قفاوي    قفاوي

%
64

64%

ريوطتب اهلالخ نم نوكلهتسملا موقي ةيوق ةسدع يه ةيصخشلا ميقلا
ملاعلا ىوتسم ىلع عفاودلاو تاعقوتلا ريوطتب اهلالخ نم نوكلهتسملا

.تاكراملا عم لعافتلا دنع ملاعلا ىوتسم ىلع عفاودلاو تاعقوتلا
 .تاكراملا عم لعافتلا دنع

رمألا قلعتي ذإ - مهتاظفحم نم رثكأ مهيضري نيكلهتسملل ةميق يذ ءيش ريفوت ينعت ةكراملا ةلاصأ نإ"
.ملاعلا يف فداهلا رييغتلا زيفحتو مهاياضق معدب رمألا قلعتي ذإ - مهتاظفحم نم رثكأ مهيضري نيكلهتسملل

".ملاعلا يف فداهلا رييغتلا زيفحتو مهاياضق معدب

،تاكارشلاو ريياعملا ريدم ،سيئرلا بئان
 زنريب موت
ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابوروأ
 ،تاكارشلاو ريياعملا ريدم ،سيئرلا بئان

 ،ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابوروأ
Publicis Media Exchange (PMX)
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            ىلع نيكلهتسملا



 ةمادتسالا
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،نيكلهتسملا نم ديدعلا ىدل نهذلاب رطخي ام لوأ اهرابتعاب ةيئبلا ةيلوؤسملا زربت
.اًنس رغصألا نيغلابلا ةصاخو ،نيكلهتسملا نم ديدعلا ىدل نهذلاب رطخي

 .اًنس رغصألا نيغلابلا ةصاخو

 ةمادتسالاب ماملإلا

رثكألا مه ملاعلا ىوتسم ىلع اًنس رغصألا نيغلابلا نيكلهتسملا نإف ،ماع لكشب
.ةمادتسالا موهفمب ةيارد رثكألا مه ملاعلا ىوتسم ىلع اًنس رغصألا

 .ةمادتسالا موهفمب ةيارد

ةمادتسالا نع ثحبلا

نع طاشنب نوثحبي" مهنأ ىلع نيكلهتسم 10 لك نم 6 قفتي1
يف ةمادتسملا تاكراملا نع طاشنب نوثحبي" مهنأ ىلع

.ةيراجتلا مهتاسرامم يف ةمادتسملا تاكراملا
%".ةيراجتلا مهتاسرامم 8 2

        رامعألا نم -18 نيب 
2   1     24-18 نيب

% 7 7
        رامعألا نم -25 نيب 
4   2     44-25 نيب  

% 7 0
        رامعألا نم -45 نيب 
6   4     65-45 نيب  

1 1        ةمادتسالا

لك دادتما ىلع .كلذ نمض لخدت يتلا لماوعلا نم ديدعلا يف ريكفتلا تاكراملا ىلع بجيو ،ةكراملا ةماقتسا نم يسيئر ءزج يه ةمادتسالا"
جتنملا رمع ةلاطإ ىلع تاكراملا زكرت نأ بجي ،ليمعلا ةبرجت نم ةطقن لك دادتما ىلع .كلذ نمض لخدت يتلا لماوعلا نم ديدعلا يف ريكفتلا
سايقو ،ةيكيتسالبلا تايافنلا ليلقتو ،لئاوألا هباحصأ دعب ام ىلإ جتنملا رمع ةلاطإ ىلع تاكراملا زكرت نأ بجي ،ليمعلا ةبرجت نم ةطقن

يتلا تاجتنملل ةمادتسا رثكأ تايلمع يف ريكفتلاو ،نوبركلا تاثاعبنا سايقو ،ةيكيتسالبلا تايافنلا ليلقتو ،لئاوألا هباحصأ دعب ام ىلإ
."ةيراجتلا ةطشنألا لوحت عم مهلماعت ةيفيكو اهنوعيبي يتلا تاجتنملل ةمادتسا رثكأ تايلمع يف ريكفتلاو ،نوبركلا تاثاعبنا

 ."ةيراجتلا ةطشنألا لوحت عم مهلماعت ةيفيكو اهنوعيبي

،Global Digital Standards ،يذيفنتلا سيئرلا بئان
 نيهوك ليي
Global Digital Standardsيذيفنتلا سيئرلا بئان، Global Digital Standards، 

Publicis Media Exchange (PMX)

% 6 2
        نع نوثحبي اكراملا 

       تاكراملا مادتسملا 
        ةمادتسملا



متهي يتلا تايدحتلا نم ةعومجم ةمادتسالا لمشت
نوكلهتسملا اهب متهي يتلا تايدحتلا نم

.نوكلهتسملا اهب

اياضق كانهف ،ملاعلا ىوتسم ىلع ءالمعلا تامامتها ةمدقم خانملا ريغت ردصتي اميفو
ناكمل اًقفو ةفلتخم نازوأ اهل ىرخأ ةددحم اياضق كانهف ،ملاعلا ىوتسم ىلع ءالمعلا
ملاعلا يف ءالمعلا دوجو ناكمل اًقفو ةفلتخم نازوأ اهل ىرخأ ةددحم

.ملاعلا يف ءالمعلا دوجو

0% 10% 20% 30% 40%

مهملا اياضقلل ىربك ةيمهأ حنمت يتلا قطانملاو ،نيكلهتسملل ةيمهأ رثكألا ةيئيبلا اياضقلا
ةمهملا اياضقلل ىربك ةيمهأ حنمت يتلا قطانملاو

1 2        ةمادتسالا 

ىلع لوصحلاو ،ةقاطلا مادختسا ليلقتو ،تاثاعبنالا ضفخ نإ"
ةيراجت تامظنم نم تاجتنملا ىلع لوصحلاو ،ةقاطلا مادختسا
نم صلختلا نامضو ،ةلداع ةيراجت تامظنم نم تاجتنملا
حيحص لكشب ةيداملا اهتايافن نم صلختلا نامضو ،ةلداع
ةلهؤم اهلك ،رغصأ ةينوبرك ةمصبو حيحص لكشب ةيداملا اهتايافن

ةمادتسا وحن تاوطخ نوكت نأل ةلهؤم اهلك ،رغصأ ةينوبرك ةمصبو
".تاكراملا ةمادتسا وحن تاوطخ نوكت نأل

 ".تاكراملا

تايالولا نم كلهتسم
دحتملا تايالولا
ةدحتملا

          خانملا ريغت

    يملاع % 3 5

      نابايلا % 4 3

              هايملا ةدوج/ثولت

   يملاع % 2 2

   ادنك %2 7

                    ةيربلا ةايحلا نادقف

   يملاع % 1 9

               2% ةدحتملا ةكلمملا 7

                       يناخدلا بابضلا/ءاوهلا ةدوج

   يملاع % 1 9

              ةدحتملا تايالولا %23

      تاطيحملا

   يملاع % 1 8

      ايناملأ %25



DEI) لومشلاو فاصنإلاو عونتلا
DEلومشلاو (DEI)

13



DE&"نأ دقتعن نحن DE&I انسفنأ لجأ نم اهذختن يتلا تاءارجإلا نإ .يراجتلا انطاشن لولح نمض ةجمدم نوكت نأ بجي،
قرطلا نع ةيمهأ لقت ال ،انئاكرشو انئالمع عم اندوهج نع ًالضف ،انسفنأ لجأ نم اهذختن يتلا تاءارجإلا نإ .يراجتلا انطاشن

تنلعأ ،2021 ويام يف .ةيلوؤسملا انسفنأ اهب لمحن يتلا قرطلا نع ةيمهأ لقت ال ،انئاكرشو انئالمع عم اندوهج نع ًالضف
رثكأ عم ةكارشلاب ،مالعإلا لئاسو جمدل ةردابم حرط GroupM تنلعأ ،2021 ويام يف .ةيلوؤسملا انسفنأ اهب لمحن يتلا202

GroupM ةيمالعإ طئاسو ىلع قافنإلا ةدايزل انئالمع ربكأ نم 20 نم رثكأ عم ةكارشلاب ،مالعإلا لئاسو جمدل ةردابم حرط
"ةعونتمو ءادوس ةرشب ووذ اهكلمي ةيمالعإ طئاسو ىلع قافنإلا ةدايزل انئالمع ربكأ نم 20 نم2

."ةعونتمو ءادوس ةرشب ووذ اهكلمي

 ،يذيفنتلا سيئرلا
 دلانودكام كريك
Groupيذيفنتلا سيئرلا، GroupM

،ليثمتلا يف يخيرات صقن نم يناعت ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاسسؤملا نأل اًرظن
.DEI ـب اًمازتلا نوكلهتسملا عقوتي ،ليثمتلا يف يخيرات صقن نم يناعت

DE  .DEI ـب اًمازتلا نوكلهتسملا عقوتي
DEلعجا DEI يوونلا ضمحلا نم اًءزج

كتكرامل يوونلا ضمحلا
.كتكرامل

14 1 4 ومشلاو فاصنإلاو عونتلا                    لومشلاو فاصنإلاو عونتلا

DEرود DEI لهتسملا رايخ يف
كلهتسملا

46%

45%

%45
يكلهتسملا نم           نيكلهتسملا نم

جتنم لباقم ديزملا عفدل دادعتسا ىلع
DEI ززعيو سكعي جتنم لباقم ديزملا
DEززعيو سكعي DEI.

%46
يكلهتسملا نم           نيكلهتسملا نم

اهل يتلا تاكراملا رايتخال اًدوهج نولذبي" 
ةيسسؤم تامازتلا اهل يتلا تاكراملا

."DEI هاجت ةيسسؤم تامازتلا
DEهاجت DEI". 



DEI ـب نوكلهتسملا متهي ،يملاعلا ديعصلا ىلع
DEـب نوكلهتسملا DEI.

 لومشلاو فاصنإلاو عونتلاب ةيسيئرلا تاملكلا طبترت ام اًبلاغ

      ليثمتلا
    سنجلا

     ةينثإلا

       ةاواسملا

                      فاصنإلا/ةلداعلا ةلماعملا

      فيظوتلا

     ةلالسلا

     ةقاعإلا
            يسنجلا هجوتلا

   لصألا

    نيدلا

          صرفلا ؤفاكت

1 5                      لومشلاو فاصنإلاو عونتلا

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ليثمتلا

DEـب ةقلعتملا تالاجملا مهأ DEI/نيكلهتسملل ةيمهأ رثكألا ليثمتلا
اهلمش يتلا سمخلا قطانملا يف نيكلهتسملل ةيمهأ رثكألا ليثمتلا
.يأرلا عالطتسا اهلمش يتلا سمخلا قطانملا يف

 .يأرلا عالطتسا
%26                   نيسنجلا نيب ةاواسملا

%28          ةينثإلا/قرعلا



DEتزرب DEI ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيكلهتسملل ريبك مامتها زكرم اهرابتعاب.
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيكلهتسملل

DEـب ةقلعتملا لماوعلا نأ ىلإ نوكلهتسملا راشأ DEI ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع مهل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ تحبصأ 
  ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع مهل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ

              ةدحتملا تايالولا %51

              ةدحتملا ةكلمملا %46

   ادنك %45

      ايناملأ %43

%
68

                هنأ ىلع نيكلهتسملا نم %68    قفاوي

زيزعتل تاءارجإ اهنم يرتشأ يتلا تاكراملا ذختت نأ مهملا نم" هنأ ىلع
."لومشلاو فاصنإلاو عونتلا زيزعتل تاءارجإ اهنم يرتشأ يتلا

 ."لومشلاو فاصنإلاو عونتلا

DEرثؤت DEI نيكلهتسملا نيب ءارشلا تايكولس ىلع ةوقب
 نيكلهتسملا نيب ءارشلا

ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا ادنك
0

20

40

60

%49 %42 %38

16 ومشلاو فاصنإلاو عونتلا                    لومشلاو فاصنإلاو عونتلا
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دنع نيكلهتسملل يسيئر لماع يه ضرغلا ةلاصأ
ءارش ةيلمع ءارجإ دنع نيكلهتسملل يسيئر

.ءارش ةيلمع ءارجإ

1 8                ةكراملا ةلاصأ 

ذاختاو ،تالاصتالا رشن لالخ نم :سوملمو حضاو لكشب اهفده ةكراملا ققحت امدنع يه ةكراملا ةلاصأ"
عم قفاوتت يتلا ملاعلا يف براجتلا نيكمتو ،تاءارجإلا ذاختاو ،تالاصتالا رشن لالخ نم :سوملمو حضاو

عم قفاوتت ةقيرطب لمعت ةليصألا تاكراملاف .اهفده عم قفاوتت يتلا ملاعلا يف براجتلا نيكمتو ،تاءارجإلا
ال ةليصألا تاكراملاو .اهضرعت يتلا ةيقيقحلا ةميقلا عم قفاوتت ةقيرطب لمعت ةليصألا تاكراملاف .اهفده
ريغ وأ ةيعقاو ريغ ةمس زاربإ يف غلابت وأ اًديعب بهذت ال ةليصألا تاكراملاو .اهضرعت يتلا ةيقيقحلا ةميقلا

."قيدصتلل ةلباق ريغ وأ ةيعقاو ريغ ةمس زاربإ يف غلابت وأ اًديعب بهذت
 ."قيدصتلل ةلباق

iProspect America ،يذيفنتلا سيئرلا
سيلازنوج لييناد
iProspect Americيذيفنتلا سيئرلا، iProspect America 

67%

"اًقح ةليصألا تامدخلاو تاجتنملاو تاكراملا لباقم ديزملا عفدل دعتسم انأ" 
."اًقح ةليصألا تامدخلاو تاجتنملاو

               ىلع نيكلهتسملا نم %67     قفاوي



.لوقت ام لعفاو .لعفت ام لُق
 .لوقت ام لعفاو

نيكلهتسملا عم ةيقادصملاو ةقثلا ءانب ىلع ناكم لك يف تاكراملا زكرت نأ بجي
.نيكلهتسملا عم ةيقادصملاو ةقثلا ءانب

   ادنك

%45       ايناملأ

%36

              ةدحتملا ةكلمملا

%48

      نابايلا

%55

              ةدحتملا تايالولا

%57

ةكراملا/ةكرشلا تانالعإ يف ةيملاعلا كلهتسملا ةقث

1 9                 ةكراملا ةلاصأ



رداصملا عم تابلاطملا ةمءاوم تاكراملل مهملا نم
.لصاوتلا طاقن ربع ةقوثوملا رداصملا عم تابلاطملا

 .لصاوتلا طاقن ربع ةقوثوملا

     ةمادتسالا

يجراخلا فرطلا تاداهش %3 3 %2 4

%2 6

%2 5

%2 4

%3 2

%2 8

%2 4

%2 3

%2 2

ثحبلا كرحم جئاتن

نوعفادملا/ءاربخلا

ءالمزلا/ءاقدصألا/ةلئاعلا

تنرتنإلا ربع يرتشملا تامييقت

تاكراملا عقاوم ىلع جتنملا فاصوأ

ةئزجتلاب عيبلل ينورتكلإلا عقوملا

D E I

% 1 6

 ملاعلا ىوتسم ىلع رداصملاب نوكلهتسملا قثي نأ حجرملا نم

20               ةكراملا ةلاصأ



تاكراملا ضعب زربت ،ةلاصألا نع ريبعتلا دنع
.تاكراملا ضعب زربت

ةلاصأ رثكأ اهنأب ترعش يتلا ماجحألا عيمج نم تاكراملا يه هذه ،لاؤسلا دنعو
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيكلهتسملل ةلاصأ رثكأ اهنأب ترعش يتلا ماجحألا
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيكلهتسملل

2 1               ةكراملا ةلاصأ



ةيفاضإلا دراوملاو ةصالخلا
 ةيفاضإلا

22



.ةديدج ةظحلو ،ديدج ملاع اذه
 .ةديدج ةظحلو

مهت يتلا اياضقلا لوح تاثداحملا دوقت ىتحو مهفتو عمتست يتلا يه تاكراملا نوكت نأ وه انه عفادلا
يف ،اوناك امنيأ ءالمعلاب ءاقللا لالخ نم .اهءالمع مهت يتلا اياضقلا لوح تاثداحملا دوقت ىتحو مهفتو

اًقح مودتل ىنبُت تالاصتا ءاشنإ اننكمي ،مهتظحل يف ،اوناك امنيأ ءالمعلاب ءاقللا لالخ نم .اهءالمع
.اًقح مودتل ىنبُت تالاصتا ءاشنإ اننكمي ،مهتظحل

2 3                    ةيفاضإلا دراوملاو ةصالخلا 



كراملا حاجن صصق فشتكا
ةكراملا حاجن

Amazon Adدعاست فيك دهاش Amazon Ads مهتاكرام صصق ةكراشم ىلع ءالمعلا،
اهب نولصوي يتلا قرطلا كلذ يف امب ،مهتاكرام صصق ةكراشم ىلع ءالمعلا

DEIو ةمادتسالا يف ةكراشملل مهدوهج اهب نولصوي يتلا قرطلا كلذ يف امب
DEو ةمادتسالا يف ةكراشملل مهدوهجDEI - نيكلهتسملا عم ةكراملا ةقث ءانبو

.نيكلهتسملا عم ةكراملا ةقث ءانبو -

ةلاح تاسارد ضرع

2 4                        ةيفاضإلا دراوملاو ةصالخلا 

https://advertising.amazon.com/resources/library?subpageType=Education&relatedContentTypes=Case studies&ref_=a20m_us_cmprg_bwp_pdf


2 5     قحلملا

 اًمهم ةكراملا نم ضرغلا ربتعي اذامل يملاع ادنك ايناملأ نابايلا
دحتملا  ةكلمملا
ةدحتملا 

دحتملا  تايالولا
ةدحتملا 

؟كل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ ربتعت ةيلاتلا تالكشملا وأ بابسألا نم يأ

ةمالسلاو ةحصلا %32 %25 %36 %59 %15 %28

خانملا ريغت %29 %33 %34 %21 %29 %27

ةيحصلا ةايحلا طامنأ وأ ةيحصلا ةياعرلا %28 %32 %20 %40 %24 %24

ةيسفنلا ةحصلاب ةيعوتلا %25 %25 %12 %27 %36 %25

ةئيبلا %24 %26 %30 %20 %26 %18

ناسنإلا قوقح %23 %23 %25 %19 %21 %28

؟ةيلاتلا تارابعلا ىلع قفاوت له

يعامتجالا تاعارصلاو اياضقلا نأشب فقوم ذاختا يف بغرت ةكرام نم ةعلس يرتشأ نأ رثكأ حجرملا نم
ةيعامتجالا %64 %67 %69 %44 %72 %67

ةكرام عم لعافتأ نيأو ىتم ررقي يذلا صخشلا نوكأ نأ ديرأ %87 %92 %89 %71 %92 %92

ةيلاعف رثكأ لكشب قوستلا لجأ نم ديازتم لكشب يتاجايتحا مييقت ديعأ %77 %82 %76 %64 %80 %81

ةصاخلا يميق عم اهميق قفاوتت تاكرام نم تامدخ وأ تاجتنم يرتشأ نأ حجرملا نم %79 %81 %75 %81 %77 %81

اًقح ةليصألا تامدخلاو ،تاجتنملاو ،تاكراملا لباقم ديزملا عفدل دادعتسا ىلع انأ %67 %67 %66 %61 %68 %74

ل ةبسنلاب ةمهم  بابسأل تامزلتسملا وأ ،لاملاب عربتت يتلا تاكراملا معدب رظن ةهجو نع ربعأ يننإ
يل ةبسنلاب ةمهم %64 %67 %68 %47 %68 %70

يل ةبسنلاب اًقح ةمهملا رومألا ىلع رثكأ زيكرتلل يتايح ةقيرط ليدعتب اًرخؤم تمق دقل %69 %76 %76 %39 %74 %81

ةكراملا/ةكرشلا تانالعإ يف قثأ %48 %45 %36 %55 %48 %57

اًيعو رثكأ نيكلهتسم اونوكي نأ ىلع سانلا عيجشتل ديزملا تاكراملا لعفت نأ بجي %78 %80 %80 %69 %81 %81



2 6      قحلملا

ءارش ةيلمع ءارجإ لبق ةمادتسملا تارايخلا وأ ،ةمادتسالا نع ثحبلاب رمألا قلعتي امدنع ةقثلاب ةرادج رثكألا اهربتعت ،تدجُو نإ ،ةيلاتلا رداصملا نم يأ
؟ءارش ةيلمع ءارجإ لبق ةمادتسملا تارايخلا وأ ،ةمادتسالا نع ثحبلاب

Fairtrade، ENERGY STAR، Certified Carboلاثملا ليبس ىلع) يجراخ فرط ةداهش، Fairtrade، ENERGY STAR، Certified Carbon Neutral، Animal Welfare Approved, Certified B Corp
Neutral، Animal Welfare Approved, Certified B Corp) %33 %36 %40 %24 %38 %29

YahoBinGooglثحب كرحم (لثم Google و Bing و Yahoo، خلإ) ةماع تامولعم ىلع روثعلل %32 %34 %28 %38 %30 %28

تاعومجملاو ،نيعفادملاو ،ةمادتسالا ءاربخ %28 %36 %30 %13 %34 %30

ءالمزلا وأ ،ءاقدصألا وأ ،ةلئاعلا %24 %24 %27 %24 %25 %23

Amazon/Walmart/Asdعقاوم لثم) تنرتنإلا ربع نيرتشملا تامييقت/تاعجارم Amazon/Walmart/Asda كلذ ىلإ امو ،ةعنصملا ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملاو ،ةئزجتلا عئابل ينورتكلإلا عقوملاو ،ةينورتكلإلا
(كلذ ىلإ امو ،ةعنصملا ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملاو ،ةئزجتلا عئابل ينورتكلإلا عقوملاو ،ةينورتكلإلا %23 %22 %22 %26 %21 %26

ةكراملا/ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع جتنملا فصو %22 %20 %19 %30 %22 %22

(تالجملاو فحصلا لثم) ةيديلقتلا ةيمالعإلا طئاسولا %17 %17 %20 %21 %14 %12

Costco.ca، Amazon.caلثم) ةئزجتلا عئابل ينورتكلإلا عقوملا ىلع جتنملا فصو Costco.ca، Amazon.ca، Walmart.ca، خلإ.
Walmart.ca، خلإ.) %16 %16 %17 %10 %14 %20

؟رثكأ كمهت ةيلاتلا ةيئيبلا تالكشملا نم يأ

يرارحلا سابتحالا/خانملا ريغت %35 %35 %33 %43 %30 %30

هايملا ةدوج/هايملا ثولت %22 %27 %22 %19 %20 %24

ةيربلا ةقطنملا ىلع ظافحلاو ةيربلا ةايحلا قئادح/لئاوم نادقف %19 %20 %18 %12 %27 %18

يناخدلا بابضلا/ءاوهلا ةدوج/ءاوهلا ثولت %19 %20 %15 %20 %17 %23

تاطيحملا %18 %18 %25 %12 %20 %15

؟ةيلاتلا تارابعلا ىلع قفاوت له

ةيراجتلا اهتطشنأ تاسرامم يف ةمادتسملا تاكراملا نع طاشنب ثحبأ انأ %62 %66 %67 %44 %64 %68

ماع لكشب ةمادتسالا موهفمب ةيارد ىلع انأ %75 %74 %83 %60 %79 %77

ةمادتسالا يملاع ادنك ايناملأ نابايلا
دحتملا  ةكلمملا
ةدحتملا 

دحتملا  تايالولا
ةدحتملا 



2 7      قحلملا

لبق (ليثمتلا) لومشلاو ،فاصنإلاو ،عونتلاب ةكراملا/ةكرشلا مازتلا نع ثحبلاب رمألا قلعتي امدنع ةقثلاب ةرادج رثكألا ربتعت ،تدجو نإ ،ةيلاتلا رداصملا نم يأ
ءارش ةيلمع ءارجإ لبق (ليثمتلا) لومشلاو ،فاصنإلاو ،عونتلاب ةكراملا/ةكرشلا مازتلا نع ثحبلاب

؟ءارش ةيلمع ءارجإ

Google، Bing، Yahoثحب كرحم (لاثملا ليبس ىلع، Google، Bing، Yahoo، خلإ) ةماع تامولعم ىلع روثعلل %26 %26 %23 %34 %25 %24

تاعومجملاو ،نيعفادملاو ،ءاربخلاو (ليثمتلا) لومشلاو فاصنإلاو عونتلا %25 %30 %25 %15 %27 %25

Fairtrade، ENERGY STAR، Certified Carboلاثملا ليبس ىلع) يجراخ فرط ةداهش، Fairtrade، ENERGY STAR، Certified Carbon Neutral، Animal Welfare Approved, Certified B Corp
Neutral، Animal Welfare Approved, Certified B Corp) %24 %24 %25 %21 %28 %22

ءالمزلا وأ ،ءاقدصألا وأ ،ةلئاعلا %24 %24 %25 %21 %25 %24

؟كل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا (ليثمتلا) لومشلاو ،فاصنإلاو ،عونتلا تالاجم يه ام

ةينثإلا/قرعلا %28 %36 %21 %26 %29 %31

نيسنجلا نيب ةاواسملا %26 %31 %27 %23 %24 %23

؟ةيلاتلا تارابعلا ىلع قفاوت له

ومشلاو ،فاصنإلاو ،عونتلاب ضوهنلل تاءارجإ اهنم يرتشأ يتلا تاكراملا ذختت نأ يل ةبسنلاب مهملا نم
لومشلاو %67 %71 %68 %50 %75 %72

يضاملا ثالثلا تاونسلا يف كلهتسمك يل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ (ليثمتلا) لومشلاو ،فاصنإلاو ،عونتلاب ةقلعتملا لماوعلا تحبصأ
ةيضاملا ثالثلا تاونسلا يف كلهتسمك %44 %45 %43 %33 %46 %51

(ليثمتلا) لومشلاو ،فاصنإلاو ،عونتلا ززعيو سكعي جتنم لباقم ديزملا عفدل دادعتسا ىلع انأ %45 %42 %46 %41 %46 %50

ليثمتلا) لومشلاو  ،فاصنإلاو ،عونتلا معدل ةيسسؤم تامازتلا اهيدل يتلا تاكراملا رايتخال اًدهج لذبأ
(ليثمتلا) لومشلاو %46 %42 %49 %44 %46 %49

،اهب موقأ يتلا تارايخلا كلذ يف امب ،يتايح بولسأو ،ةيئارشلا يتايكولس يف ام دح ىلإ وأ ،ريبك دح ىلإ رثؤت لماوع يه (ليثمتلا) جامدإلاو ،ةيكلملا قوقحو ،عونتلا نإف ،اًكلهتسم يرابتعاب
خلإ ،اهمعدأ يتلا تاكرشلا/تاكراملاو ،(اهيرتشأ ال وأ) اهيرتشأ يتلا تاجتنملاو ،اهب موقأ يتلا تارايخلا كلذ يف امب ،يتايح بولسأو ،ةيئارشلا يتايكولس يف ام دح ىلإ وأ

.خلإ ،اهمعدأ يتلا تاكرشلا/تاكراملاو ،(اهيرتشأ ال وأ) اهيرتشأ يتلا تاجتنملاو %37 %38 %33 %23 %42 %49

DEI يملاع ادنك ايناملأ نابايلا
دحتملا  ةكلمملا
ةدحتملا 

دحتملا  تايالولا
ةدحتملا 
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