
 دليل المستخدم

 اإلنترنت، على متكامل معلوماتي نظام عن عبارة هي انترناشيونال يورومونيتور شركة من  ”Passport“ البيانات قاعدة

 مبسطة استخدام واجهة خالل من والمستهلكين والدول القطاعات بمختلف المتعلقة لألعمال االستطالعية المعلومات خدمة يقدم

 :المناسبة البحث نتائج إيجاد تسهل

 دوليا   للمقارنة قابلة إحصائيات•

 والمحلي واإلقليمي العالمي المستوى وعلى األعمال منظور من مستقبلية رؤية ذو تحليل•
 والقطاعات الدول تحليل في خبراء يقدمها معمقة آراء•

 تقدم الصفحة الرئيسية لمحة عامة عن أحدث معمومات القطاعات والدول والمستيمكين

العودة إلى الصفحة : الصفحة الرئيسية
 الرئيسية من أية صفحة عمى ىذا الموقع

 عنار الصحفة الرئيسية

عمميات تسمح لك بالدخول إلى : صفحاتي
البحث المحفوظة، والى الممفات التي قمت 
بتحميميا من اإلنترنت، وتمكنك من إدارة 

ادخال كممات بحث رئيسية  صفحتك الشخصية
نتائج بحث لمحصول عمى 

يسمح لك بإيجاد : البحث مقترحة
الفئات المعمومات في 

 وفروعيا
ممف الدخول إلى : المساعدة

المساعدة وقاموس 
 المصطمحات

ىذه الروابط بإجراء تسمح لك 
البحث السريع عن المعمومات أو 

من خالل استخدام التحميالت 
ومكتشف التحميل فروع البحث 

 السريع

شريط التنقل العموي يوفر الدخول السريع إلى آخر عمميات 
 البحث

الوصول إلى المقاالت والتوجيات الرئيسية وآخر : القطاعات
 التقارير

الوصول إلى اإلحصائيات التسويقية : الدول والمستهمكين
باإلضافة إلى التقارير دولة  208واالقتصادية والسكانية لـ 

 . والمالحظات المتعمقة بالمستيمكين

عبارة عن أداة تفاعمية جديدة تسمح : لوحة المؤشرات
خالل فمن . مقنع وفعالالمعمومات بشكل مراقبة لممستخدمين ب

إلى يتاح لممستخدمين المجال في الدخول لوحات المؤشرات، 
اقتصادية ومعمومات وفقًا لمعمومات توجيات المستيمكين 

ومعمومات سكانية باإلضافة إلى اكتشاف اقتصادية -اجتماعية
 .الفرص المستقبمية

 عناصر الصفحة الرئيسية
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 البحث عن المعمومات
البحث بالوصول إلى بياناتنا من خالل اختيار الفئات أو البمدان من القوائم المتشعبة، ويعتمد عدد تسمح لك قائمة 

 .القوائم التي يتم االختيار منيا عمى اشتراكك ونوع البحث الجاري

 :الخطوة األولى
 اختيار الفئات 
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تشير ىذه الرموز إلى المحتوى 
 في مختمف الفئاتالموجود 

إحدى الفئات انقر مرتين عمى اسم 
المدرجة الفئات الفرعية كافة الختيار 

 أدناهفي مستوى واحد 

لتوسيع )+( إشارة انقر عمى 
 تفرعات الفئات في القائمة

مربع اختيار الفئات اختر 
 عممية البحثإلى إلضافتيا 

إيجاد المعمومات من خالل 
 استخدام الكممات الرئيسية

تشير إلى توفر 
والتحميالت اإلحصائيات 
 المعموماتومصادر 

لحذف أي  انقر الرمز   
من الفئات التي قمت 

 باختيارىا

انقر الختيار 
 المناطق الجغرافية

 :الخطوة الثانية
 اختيار الدول

اختيارات المناطق الجغرافية 
 .  المحددة مسبقًا مدرجة ىنا

انقر عمى : مثال ذلك
 BRIC))مجموعة دول 

الختيار البرازيل و روسيا 
 .واليند والصين

انقر الستخراج معمومات 
الرمز    لحذف انقر عمى  فقطالبحث 

 البنود غير المرغوبة

البحث الخاص طمب لدى إنشاء  الفئاتالعودة إلى صفحة 
بك، انقر عمى رمز تشغيل البحث 

حذف المواد  المطموبةالستخراج النتائج 
 المختارة

 البحث عن معمومات
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كافة النتائج : تحتوي قائمة النتائج عمى كافة المعمومات التي تطابق معايير البحث التي اخترتيا، حيث يمكنك االطالع عمى
 .واإلحصائيات والتقارير والتحميالت والمصادر كما يمكنك إنشاء قائمة نتائج شخصية

عمميات لحفظ نقر أ
 البحث

التحميل يأخذك مباشرة إلى 
 والمقاالتالتقارير 
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قائمة البحث لتعديل العودة إلى 
 االختيارات

النتائج إظيار عدد 
 أقواسالمستخرجة بين 

فرز النتائج حسب الفئة 
والتحميل الجغرافية والمنطقة 

ومصادر واإلحصائيات 
انقر عمى . المعمومات
أدوات الفرز المزيد من 
عمى نتائج لمحصول 

 إضافية

ضع إشارة عمى مربع  
االختيار لتحديد 

 التي تيمكالمجاالت 

العالقة انقر لمترتيب حسب 
 التاريخأو حسب أو أبجديًا 

 توضيح نوع البيانات

عن إعطاء لمحة عامة   المستخرجةالمعمومات 

تمكنك ىذه القائمة المنسدلة 
من تغيير عدد النتائج 

 المعروضة

 عناصر صفحة النتائج
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من خالل النقر االطالع والتنقل بسيولة عبر النتائج 
مصادر اإلحصائيات أو التحميالت أو عمى أي من 

 4 المعمومات
 تحويل البيانات 

أداة التحميل استخدام 
الستحداث مجموعات بيانات 

 خاصة

 تحويالت العمالت
  €العمالت المحمية بما في ذلك 

 والين والفرنك السويسري £و $ و 

 الثابتة/ الجارية
استبدال التضخم من خالل تقييم أثر 

إلى ( االسمية)بيانات  القيم الجارية 
 (الفعمية)القيم الثابتة 

 الوحدةمضاعف 
 باآلالف والماليين والمميارات

 قياس الحجمتحويل وحدات 
لترات، براميل المممكة -اليكتولترات، 
الواليات المتحدة، حاالت / المتحدة

 .األحجام المختمفة

 النمو
النمو عمى أساس سنوي، فترة النمو، 

 مؤشر النمو

 العائمة/ حسب الفرد

 خيارات المخرجات 
 *Excelحفظ بصيغة 
  (PDF)حفظ بصيغة 

 طباعة
 النقل إلى البحث المحفوظ

الممفات مجمد  تشمل الحفظ في* 
 المحممة

  البياناتانقر لترتيب 
 تغيير طريقة العرض

 الصفوفاختيار ضبط أو إعادة 
 المحورية واألعمدة

 تغيير السجالت
 جمع البيانات

 العرض
تحويل الصف مخطط التحميل المرتبط 

 إلى  رسم بياني
 الشركاتاسيم 

 اسيم العالمات التجارية
 التوزيع

 حسب المكوناتالمنتجات 

لتغيير المعمومات المعروضة في استخدام المربعات المنسدلة 
وتغيير الفئات التوقعات عرض : مثال ذلك. جدول النتائج

 .والبمدان

 االنتقال إلى البيانات بسهولة
المقاالت التي الدخول إلى 

بالقطاع تيمك والمتعمقة 
 تختارهالذي 

لوحات الدخول إلى 
المؤشرات، التي تعتبر أداة 

تمكين شأنيا من تفاعمية 
من رؤية البيانات المستخدم 

 .  بطريقة فعالة ومقنعة
أعمى دول تحديد 
 محددةفئة ضمن 

عرض أعمى فئات 
منطقة جغرافية ضمن 

محددة أو ضمن قطاع 
 محدد

المناطق البحث عبر 
الجغرافية عن الشركات 
الرائدة في قطاع معين 

 .وحصتيا السوقية

ذات العالقة أحدث األبحاث الدخول إلى  أداة بحث سريعة لمتحميالت
 باختيارهقمت الذي بالقطاع 

الدخول إلى تطبيقات 
(Vis) ، مقتطفات من

معمومات تم فرزىا حسب 
القطاع، الشركة، العالمة 

 .التجارية والدولة

 تحميل النتائج

 االنتقال بين البيانات بسهولة
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استخدام لوحة المؤشرات الخاصة بنا لالطالع عمى بيانات الفئة والشركة وقناة البيانات ذات العالقة بالقطاعات الخاصة بك، 
 5 .  االجتماعية أو السكانية-أو التعمق أكثر لمعرفة توجيات المستيمك من خالل استخدام البيانات االقتصادية أو االقتصادية

معرفة األسواق والفئات التي 
 تحتوي عمى فرص النمو 

الشركات عمى التركيز 
الرئيسية في السوق 

 الفئاتفئة من لكل 

أنقر لمتعمق في 
االحصائيات 

 والتحميالت

التحديد الفوري لمقنوات التي تعتبر 
 .فئةأكثر فعالية لكل 

 .لمتصفح عبر القطاعات الستخراج الفئات والشركات والدول ذات االىتمام عمى المستوى العالمي( Vis) الـاستخدام تطبيقات 

لمبيانات الرسوميالعرض   
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 الوصول الفوري إلى بيانات ذات مستوى عالي
تحميل الشركات الرائدة وحجم العالمات التجارية والنمو وأعمى المحافظ لممناطق الجغرافية عبر كافة 

 قطاعات المواد االستيالكية سريعة الدوران

مقارنة عوامل بيئة األعمال والمؤشرات االقتصادية الرئيسية والعوامل الثقافية واالجتماعية في كافة الدول من خالل 
 .   الممحات العامة التي نقدميا حول الدول
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 الوصول الفوري إلى بيانات عالية المستوى
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 التنقل عبر الصفحات والمخرجات
 باختيارىاالتي قمت وفقًا لنوع النتائج تحميالتك الصفحات واستخراج نتائج تمكنك من التنقل بسيولة عبر ىنالك عدة طرق 

 خيارات المخرجات
 (PDF)بصيغة حفظ 
 طباعة

 حفظوالبحث الذي تم نقل إلى 

التنقل عبر 
ذات األقسام 
ضمن االىتمام 

 معينتقرير 

الدخول إلى تقارير 
 عالقةأخرى ذات 

إلى اإلحصائيات التنقل بسيولة 
القطاعية الداعمة والتقارير 

، باإلضافة إلى ومعمومات الشركات
التحميالت المقاالت والعديد من 

 المختارة
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 :قم بمتابعتنا لمحصول عمى دخول حصري إلى

■■ 
 

 ■■ بث الفيديوىات
 

 الفعاليات القطاعية
■■ 

 
 ■■ البودكاست

 
دمة العمالءخ  

■■ 
 

 ■■ ندوات عبر اإلنترنت
 

 المسابقات
 رسومات البيانات ■■ أخبار ووقائع القطاعات ■■

twitter.com/ 
 

linkedin.com/ 
 euromonior 

 groupRegistration?gid=744327 
 

facebook.com/ 
 

youtube.com/ 
 euromonitorinternational 

 
user/Euromonitor 

 

 (passport@euromonitor.com): لمحصول عمى معمومات إضافية، البريد اإللكتروني

 التنقل عبر الصفحات والمخرجات

يورومونيتورلمتواصل مع   
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