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المركزعن

شهد ممركههزمالمعلومهاتمودعههمماتخهاذمالقههرارمالتهابعملمجلههسمالههوزراءم

تحهوالتتمعه  لملواواكهلمالتاوهراتم–1985منه مششههتعمعها م-المصريم

ىمفقهه ماصههت مفههمممرحلتههعما ولهه.مالتههمممههرامبدههامالمجتمههعمالمصههري

شهاءمثهممكهاإم ش.مبتطويرمالبنوهةمالمعلوماتوهةمفهمممصهر(م1985-1999)

شقطهةمتحهوال م(م1999)وزار ماتتصهاتتموتننولويوهامالمعلومهاتمعها م

(Think Tank)رئوسههةمفههمممسههورتعلملواهه ديمدورةمكما  سههةمفنههرم

.ت عمميدودمماتخ مالقرارمفممشتىممجاتتمالتنموة

ا كثهرمومن مذلكمالحونلميتبناهىمالمركهزمرةيهةممفادأهامكإمينهوإمالمركهز

لةلمفههمممجهها مدعههمماتخههاذمالقههرارمفههممة ههايامالتنموههةمالشههامتموالههز امم

نمو ةامةمحوارممجتمعهممبناهاءلموتعزيهزمةنهواتمالتواعهاممهعمالمهوا 

ألعمغايةمالتنموةموأ فداما  مى؛ما مرمال يمي ياع مالمصريمال يم

اء موتعزيههزمكفههلالضههطالبمبهه ورمككبههرمفههممعههنعمالسوا ههةمالعامههةم

.وتر وخممجتمعمالمعرفةيدودمالمعرفةموفعّالوتدالم

قهرارموفمم بوامتحقوقمذلكلميحماممركزمالمعلوماتمودعمماتخاذمال

نىموحتهىميتسه.معلىمعاتقعممدمةمكإمينوإمداعم املناممتخ يمالقهرار

تملههعمذلههكلمفيشههعميسههعىمبا ههتمرارم إمينههوإمكحهه مكف ههامم  سهها

.معلههىمالمسههتوممالمحلههمموا ةلومههمموالهه ولم(Think Tanks)الفنههرم

وة مواكلمذلكماعترافم ةلومهممودولهممبه ورةمالجهوأريمكم  سهة

"ةبرشههام ممراكههزمالفنههرموالمجتمعههاتمالم شوهه"فنههرلمكههاإم صههرةمشتههائ م

(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)يامعهةم"بههم

؛محوثمتهمم2021ا مرينوةمالتممتمما عالإمعندامفممفبرايرم"مبنسلفاشوا

:اصتوارممركزمالمعلوماتمودعمماتخاذمالقرارملونوإ

مركهههزمفنهههرمعلهههىممسهههتوممالعهههالمما هههتجابة م20ضهههمنمكف هههام▪

.(تميوي مترتولمماح دمللقائمة)2020لعا مم"م19-كوفو "لجائحةم

مركهههزمفنهههرمعلهههىممسهههتوممالعهههالمم64مهههنمبهههونم21فهههممالمرتبهههةم▪

كصاحلمكف امفنر مكومشموذجمي يه مةها مبتطهويرةمصهال معها 

رملمكص  امبعونماتعتبهارمكشهعمتميويه مكيممركهزمفنهرممصهريم صه2020

.تممتصنوفعموفق املد امالمعوار

مركهههزمعلهههىممسهههتومم فريقوهههام101مهههنم يمهههالمم14فهههممالمرتبهههةم▪

.2020والشرقما و طملعا م
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التطبيقات اإللكترونية

7ملخص تنفيذي

▪
0

13إحصاءات صناعة التطبيقات اإللكترونية: القسم األول1

التنزيالتم(:م2021) حصاءاتمعناعةمتطبوقاتما يدز مالمحمولةم▪
15وات تخ ا موحقائقمكصرم

202117اتتجاأاتموالتنب اتملعا م:موضعم وقمتطبوقاتما يدز مالمحمولة▪

دواتفماتجاأاتمالتننولويوامالتممتسدممفممتطويرمعناعةمتطبوقاتمال▪
19المحمولة

202121 حصاءاتممدمةمعنمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةمصال معا م▪

202023 حصاءاتمشمومتطبوقاتما يدز مالمحمولةمصال معا م▪

25ختلفةتأثير التطبيقات اإللكترونية على الصناعات الم: القسم الثاني2

27كوفمتاورمالتطبوقاتما لنتروشوةمعناعةمالسفرموالسواحة؟▪

أامك دمتمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةمفممتحسونمالرعايةم▪
الصحوة؟

29

31باتتهثورمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةمعلىمعناعةما غ يةموالمشرو▪

33كوفمغورتمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةمعناعةمالترفوع؟▪

35؟كوفمتعمامالتطبوقاتما لنتروشوةمعلىمتطويرمعناعةمالتعلوم▪

37تطبيقات عن الصحة: القسم الثالث3

39(Better Help)أوللتطبوقمبوترم▪

41(Sleep Cycle) ايناتطبوقم لولم▪

43(Uber Eats)"م يتسكوبرم"تطبوقم▪

45(My Fitness Pal)"ممايمفوتنسمبا "تطبوقم▪

47(Peloton)"مبولوتوإ"تطبوقم▪
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49تطبيقات التأمل والرفاهة: القسم الرابع4

51(Happify)"مأابوفاي"تطبوقم▪

53(Calm app)"مكبلونشنكالمم"▪

55 (Headspace)" بوسأو م"تطبوقم▪

57تطبيقات للتعلم: القسم الخامس5

59 (Pocket)"بوكوت"تطبوقم▪

61 (Audible)"كوديبا"تطبوقم▪

63(Grammarly)"ميرامرلم"تطبوقم▪

65 دار موةتمالشاشةملأل فا "متايممكوتمكيمكوو"تطبوقم▪

67تطبوقميسدامحوا مالطالب":مفوتوماث"▪

69تطبيقات لقطاع النقل: القسم السادس6

71(Lyft)"ملوفت"كوفوةما تخ ا متطبوقم▪

Moovit73)"م)موفوت"تطبوقم▪

75ال روإلطائراتم"مكوبنم ناي"تطبوقم▪

Swvl77)"م) ويفا"تطبوقم▪

79(Uber)تطبوقمكوبرم▪

81لصواشةمالسواراتمفممالمنز "ميورمموناشوك"تطبوقم▪

83تطبيقات لقطاع السياحة: القسم السابع7

85الرةمملإلرشادمالسواحمم (SmartGuide)"ياي  مارتم"تطبوقم▪

87الفن ةوةلحجزمالارفم (Booking.com)"كو دوتمبوكون "تطبوقم▪
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89تطبيقات للقطاع المالي: القسم الثامن8

 Expensify Expense)" دار مالمصروفاتمباأظةمالثمن"تطبوقم▪
Management) 91

93 (Cash App)"تطبوقمكاش▪

95(Imagin)"م موجن"تطبوقم▪

97تطبيقات للتبرعات: القسم التاسع9

99لعالمتطبوقمالداتفمال كممالتابعملألمممالمتح  ملمنافحةمالجوبمفمما▪

101(Coin Up)"مكوينمكب"تطبوقم▪

103(Donor Drive)"مدرايفدوشر"تطبوقم▪

105السيبرانيةتطبيقات للحماية : القسم العاشر10

107 (Digital Secure)" نوورديجوتا م"تطبوقم▪

109 (Data Restore Tool)"كدا ما تعاد مالبواشات"تطبوقم▪

111 يدز مالداتف"مماختبرممقاومةمالمواة"تطبوقم▪
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ا مالفريهقمفممضهوءمماتابعهةمالماسهتج اتموالق هايامالعالموهةلموكبرزأهامالتطهوراتمالتننولويوهةلمةه▪

ا مالتقريهرلمواله يميهاءمفهممعشهر مكةسهمركزمالمعلوماتمودعهمماتخهاذمالقهرارمبيعه ارمأه امالبحثممب

نتروشوههةمعلههىم حصههاءاتمعههناعةمالتطبوقههاتما لنتروشوههةلموتهههثورمالتطبوقههاتما ل:مرئوسههةمتناولههت

للهتعلملمالصناعاتمالمختلفةلموتطبوقهاتمعهنمالصهحةلموتطبوقهاتمالتهمهاموالرفاأهةلموتطبوقهات

طبوقههاتمتطبوقههاتملقطههابمالنقههالموتطبوقههاتملقطههابمالسههواحةلموتطبوقههاتمللقطههابمالمههالملموت

.ممالسوبراشوةللتبرعاتلمتطبوقاتمللحمايةم

لم(Lvivity)"لوفوفتهم"عهحوفةم:مموضوع اممنممختلفمالمصههههههادرمالعالموهةممندها50شمامالتقريرم▪

لموعهحوفةم(Epicor)"م بونهور"وشهركةملم( (IBM"بهمم   ي"لموشهركةم (Udonis)"كدوشوس"عحوفةموم

المنتهههه مم"ول(Oxford business group)"مكوكسههههفوردمبوههههزشسميههههروب"لمو (Vox)"فههههوكس"

"ما وشنتهاد"ولم( (brookings"بروكونجهز"لمومركهزم(World Economic Forum)"ماتةتصهاديمالعهالمم

(UNCTAD).

إحصاءات صناعة التطبيقات اإللكترونية: القسم األول

إحصاءات صناعء تصبيقاتاء ص"بعنهواإم (Lvivity)"لوفوفتهم"يوضحمالمقا مالصادرمعهنمعهحوفةم▪

لمكوههفم"تحتعاا ت  صالتتخاات وتقصالحتااءى صجبااعرصتهاا ص  ع تهااء(:ص2021)تألجهاا اصتحمومةحااتص

".19-كوفو "زادتمربحوةمبعضمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةممعمتفشمميائحةم

حءحااتصخااةبصبيقاتااء ص"بعنههواإم (Udonis)"كدوشههوس"يشههورمالمقهها مالمنشههورمعلههىمعههحوفةم▪

لم لههىمحجههممالنفقههاتمعلههىمتطبوقههاتم"2021تتبهءهااء صالتحتعقاالت صح ااءقص:صتألجهاا اصتحمومةحاات

لسهنواتمالدواتفمالمحمولةلمبا ضافةم لهىمعه دمتنهزيالتمتلهكمالتطبوقهاتلموتوةعهاتما يهراداتمل

.ا ربعمالقادمة

تبهءهء صتحتكعةحةجااءص"والماعنوإمبهل (fintelics)"فنتولنس"يوضحمالمقا مالصادرمعنمعحوفةمم▪

 أاملمالتحههوتتمالتههممتشههد"تحتااتصبمااه ص ااتصبيااةتعصنااعء تصبيقاتااء صتألجهاا اصتحمومةحاات

.موةعناعةمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةلموكوفمباتتمتحققمكداء ميو  امفمما  واقمالعال

إحصاااءات صتهااا ص8"بعنهههواإم(decibel)"مديسهههوبا"يسهههتعرلمالمقههها مالصهههادرمعهههنمعهههحوفةم▪

لم بوعةمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولهةلم"2021  ع تهءص نصتحتيقاتء صتإلحكتعالناتصب لص ءقص

وا حصههههاءاتمالالزمههههةمتتخههههاذمعهههه دممههههنمالقههههراراتمالمسههههتقبلوةلممههههنمصههههال ممعرفههههةماتجاأههههاتم

.و لوكواتمالمستخ مون

الملخص التنفيذي
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إحصاءات ص"والماعنهوإمبههم (mind inventory)" شفوشتريماين م"ينشفمالمقا مالصادرمعنمعحوفةم▪

لمعههنما ههتمرارمتو ههعمعههناعةمتطبوقههاتم"2020نمااةصبيقاتااء صتألجهاا اصتحمومةحااتصباا لص ااءقص

ةمتوةعههاتما يدهز مالمحمولهةلمبا ضهافةم لهىمالتركوهزماله ائممعلهىمتحسهونميهود مالتطبوقهاتلموتلبوه

.العمالء

تأثير التطبيقات اإللكترونية على الصناعات المختلفة: القسم الثاني

كافصبغااعصبيقاتاء صتحهاءبفص"والمعنوإمبهلTech Ahead))يشورمالتقريرمالصادرمعنمفريقمشركةم▪

التهمملم لىمكأمممموزاتمتطبوقاتمالسفرمفممأ امالعصرلمو"تحمومةلصنعء تصتحمفعصالتحماءحت؟

.توفرم ريقةمعمامذكوةلملوستطوعمالمستخ  ماللحاقمبالركل

همالرائ  مفمماتبتنارموالتحو مالرةمهملموالمعنهوإمبه (Appinventiv)يسلطمالتقريرمالصادرمعنمشركة▪

وءمعلىملمال "كافصب ملصبيقاتء صتحهءبفصتحمومةلص لىصبوةتلصنعء تصتحع ءتتصتحصوات؟"

اعةمالرعايهةمالحلو مالتممتق مدامتطبوقاتمالرعايةمالصحوةلموكأموتدامللعالمملمامكضافتعمعلهىمعهن

.الصحوة

Mobio)يتنههاو مالتقريههرمالصههادرمعههنم▪ Solutions)كااافصراااع صبيقاتااء صتحهااءبفص"لموالمعنههوإمبهههم

لبوهةملمدورمتطبوقهاتمالدهاتفمالخاعهةمبا  عمهةمفهممت"تحمومةلصنعء تصتألرذتتصالتحمشاعالاء ؟

.يموعماحتواياتمالعمالءممنمالا اءموالتوعوالممعمزياد مالموثوةوةموالحوافز

كاافص"وأمممشركةمرائه  مفهممتطهويرمبرمجوهاتلموالمعنهوإمبههم(مvibeosys)يتناو مالتقريرمالصادرمعنم▪

ةمالترفوهعلملمدورمتطبوقاتمالداتفمفهممعهناع"بغاعصبيقاتء صتحهءبفصتحمومةلصنعء تصتحتع اه؟

.و رقمشجاحمالتطبوقاتمفممتلبوةممتطلباتمالمستخ  

كافصراع صبيقاتء صتحهاءبفص"بعنواإمE-Learning Industry))يوضحمالتقريرمالصادرمعنمموةعم▪

ماشههىممههعملمدورمالتطبوقههاتما لنتروشوههةمفههممتاووههرمالتعلههوممبمههاميت"تحمومااةلصنااعء تصتحت لااا ؟

.تطورمالتننولويوالمماميق  مككبرممنفعةمللطالبمويسدامعمامالم ر ون

تطبيقات عن الصحة: القسم الثالث

 عتج ااتصبيقااا صااتااعص"بعنههواإم (InnerBody)"بههادي شههر"ينشهفمالمقهها مالمنشههورمعلههىمعههحوفةم▪

ريقههةملمعههنممموههزاتمالتطبوهقلموكوههفمياعهه م "كتهعاااتصحلوصااةلص لاىص اا إلص قااعصتإلنتعنا ؟هالا 

.شترشت دلةموفعالةميمننممنمصاللدامتق يممالعالجموالنصائحمات ترشاديةمللمرضىمعبرما 

myles)"كبريههامههايلز"ينشهفمالمقهها مالصههادرمعههنمعهحوفةم▪ apparel) عتج ااتصبيقااا ص"بعنههواإم 

ماممهنملمعنمكح مكشدرمالتطبوقاتمالمتعلقةمبالنو معلىمكيدز م يفوإلموال يميع"خءتكلخلا ص

.ممثالمصال متتبعمحركاتمالفردمكثناءماللوالممنمكيامتح ي موةتما توقاظعمالصباحممبشنا
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إحاكص ءصبوتاءإلص؟إتتس ءصبو تصجالاعص"والمعنوإمبه(مBusiness Insider)يوضحمالمقا مالصادرمعنم▪

امعههنمأههومتطبوههقم لنتروشههملممسههتق"م يههتسكوبههرم"كإمل"حم ع تااهصحااةلصبيقااا صبةنااالصتحي ااءق

مطهاعمملنقاما فرادلميسمحمللعموامباصتوهارمالطعها ماله يميريه ةممهنمصهال مةائمهةمال"مكوبر"تطبوقم

ونمفهممأه ةمالمشتركةمفممالتطبوقلمثمميتركمص مةمالتوعوامعلىمكوبرمعنم ريهقم هائقونممشهترك

.الخ مة

تبماعصتحاة مص ااص اءتص اتاعسص"لموالمعنهوإمبهه(My Fitness Pal)المقا مالصادرمعنمموةعميتناو م▪

مههنمكف ههامالتطبوقههاتموالهه يمياعهه الل(My Fitness Pal)"ممههايمفوتههنسمبهها "تطبوههقملم"اااءلص هءن ااء

ابمالهوزإلمفعالواةمفممتخفوفمو شقاصمالوزإموالحصو معلىميسمممثالملمكومالماساع  معلىماكتسه

.كومالحفاظمعلىمالوزإمالحالمملألع اءمالماشتركون

ذحاكصإذتصاالةبةمهلصتمتو صبيقا ص"والمعنوإمبهم(مMashable)المقا مالصادرمعنمموةعمق  ي▪

والهه يمياعهه ممههنمل(Peloton)"مبولوتههوإ"تطبوههقملم"كعاا صتصبملااكصتحو؟تجاات؟صتبتقعنااء صحم ع ااتصذحااك

اتمالرياضهوةمكف امتطبوقاتمالرياضهةموالصهحةلمحوهثميامن هنممالمشهتركونمبهعممهنمممار هةمالته ريب

.ممفممالمنز موالحفاظمعلىملواةتدممالب شوةمباورمحايةم لىمال أابم لىمالصاتتمالرياضوة

تطبيقات التأمل والرفاهة: القسم الرابع

 عتج ااتص"بعنههواإم (Choosing Therapy)"ثوربههمشويسههن "يوضههحمالمقهها مالصههادرمعههنمعههحوفةم▪

ممتحسهونمفه"مأابوفهاي"لمكوفميسهدممتطبوهقم" ءذتصتتوق؟صال ءصبكلفته؟صال نصتعءخ ؟:صتحتيقا 

اتمرفاأوههةموعههحةممسههتخ موعلموتحقوههقمالنمههومالشخصههملموتههوفورممجموعههةممتنوعههةممههنمالمسههار

.والمقاتت

 عءخاا صحااك؟صهااذتص ااءصهاالصبيقااا صكااءح "لموالمعنههوإمبههه(Healthline)يسههردمالمقهها مالصههادرمعههنم▪

د اممههنممتههوفرممدولو،ههالمويههوفرمعهه والللتهمههامالهه أنمم"مكههالم"لمممعلومههاتمعههنمتطبوههقم"تتةحااهصبقعتانااء

لهههىمصوهههاراتمالتجربهههةمالمويدهههةلمويسهههاع معلهههىمالهههتخل ممهههنمالقلهههقموالتهههوترلمف هههل امعهههنمالتالهههلمع

.ضاوطمالحوا لموتد ئةما فنارموالعوا فمالسلبوة

 عتج ااااتصبيقااااا ص"بعنههههواإم(م(Health line"ممتيههههنأولههههث"يتنههههاو مالمقهههها مالصههههادرمعههههنمموةههههعم▪

اآللوهههةمالتهههمميعمهههامبدهههامالتطبوهههقلمموضهههح اممزايهههاةموعووبهههعلموكوهههفميمننهههعمل"2021هاوخاااقاس

.ممالمساع  مفممتحسونمعحةما شساإموالمساع  معلىمالتهماموالنو مبشنامكف ا

تطبيقات للتعلم: القسم الخامس

لمقههاتتملموياسهتخ  ملحفههفمعههفحاتما شترشهتموتخههزينما"القهراء مفومههامبعهه "أههومتطبوههقم"صاةكاا "▪

ا موالفو يوأاتموالموضوعاتمالمويود معلودهاموالريهوبم لودهاملقراءتدهامتحق هامدوإمالحايهةملالتصه

. با شترشتلمكماميساع معلىممزامنةمالصفحاتموالفو يوأاتمومحتوياتدامعلىميموعما يدز
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وهثممنمكف هامالتطبوقهاتمالتهممتقه  مص مهةمالنتهلمالصهوتوة؛محل(Audible)"صجالدتقل"ياع متطبوق▪

عه اراتميحتويمعلىممجموعةممختهار ممهنمالنتهلمالتهممتتهراوحممهنمالنال هونواتمالمف هلةم لهىما 

.ا علملمعلىممستوممالعالموالبودكا تالج ي  لم

ضههمنمكف ههامتطبوقههاتمالتهه ةوقمالنحههويموالتصههحوحل(Grammarly)"صجعت عحاات"يصههنفمتطبوههقم▪

يههةماللاههويمللاههةما شجلوزيههةلمويسههاع مأهه امالتطبوههقممسههتخ موعمعلههىمتحسههونمةواعهه أمماللاو

.ومداراتدممفممالنتابةموالتادجّم

لمأههومتطبوههقملتقووهه مكوةههاتميلههومما  فهها مكمهها م (Time out IQ)"بااءت صجال صجتصكاااة"تطبوههقم▪

كيدهز مشاشاتمالداتفلموتق يمممحتوممتعلومممشافع؛محوثميسهمحملببهاءمبهيدار موةهتمشاشهات

.ممك فالدم

فمممجموعةممنمالعملوهاتمالمختلفهةمالماتعلقهةمبنها(Photo Math)"ص ةبة ءث"يساع متطبوقم▪

لممنمالعملواتمالحسابوةلموا رةها مالعشهريةلموالمعهادتتمالخطوهةلموشظها مالمعهادتتلم لهىمياشه

.وظائفمكصرمممتع د ممثامالخوارزمواتلموالتنامالتموالمثلثوةموالمشتقات

تطبيقات لقطاع النقل: القسم السادس

كافاتصتخت وتقصبيقاا صحافا "بعنواإمل(Ridester)"مراي م تر"يتناو مالمقا مالصادرمعنمموةعم▪

تممنمالخاصمبالتنقالمموضح امكوفوةمحجزمالرحال"ملوفت"لمتطبوقم"2021كوحالصحلعكءبصب لص ءقص

ةمصاللهههعمبسهههدولةلموعهههرلمالتنلفهههةلمو هههرقمالههه فعلموالتسهههجوالمومختلهههفمالمعلومهههاتمالمتعلقههه

.ممبالتعاماممعمالتطبوق

يقاتهاءصب ة اا كافصحمَّع ص"لموالمعنوإمبهم"ماينرو وفت"يسلطمالمقا مالصادرمعنمشركةم▪

"مفوهتمو"لمال هوءمعلهىمتطبوهقم"حممء واصتألش ءصصذالتصتإل ءقتص لىص؟كةبصتحتعتن ت صاثتات

(Moovit)مهالموال يمياعه مكأهممالتطبوقهاتمالرئوسهةمفهمممجها مالنقهالمموضهح امكأموتهعموكوهفميعل

طهويرمودورةمفممتسهدوامعملوهاتمتنقهاما فهرادمبمختلهفمالمه إلمف هل امعهنميدهودةمالمسهتمر ملت

.ممص ماتعمبماميتوافقممعماحتواياتممختلفمالمستخ مون

إطا بصبيقاا ص اتص"والماعنوإمبههمل(Slash Gear)"ميور الش"يشورمالمقا مالمنشورمعلىمموةعم▪

 Open)"ايكوبهنم هن"لم لهىمتطبوهقم"تحةتتء صتحمتوواصتأل عتكاتصحلفضاءاصتحمفتاةبصااوالمصطااء؟

Sky) وحمكومالطائراتمال اتوةمالقواد ممعرفةمالمنا قمالمسهم"مال روإ"ال يميسدامعلىممشالمم

.الطوراإمفودا

Tage)يتناو مالمقا مالصادرمعنم▪ Kene-Okaforتحمصاعتتصخاةتفلب يطصشعكتص"والمعنوإمبهم(م

تطبوههقمل" لاااء؟صدالت؟1.5اتامااتص SPACحلمشااء؟كتص ااتصتتكتتااءبصتح ااءقص ااتصناافتتصتنااو ءإلص

اع موص ماتعمالمق مةمللمستخ مونمللقوا مبرحالتمداصلوةمعنم ريقمحجزمالمقلSwvl)"م) ويفا"

.مفممالحافالتمالتممتتخ م ريق امثابت ا؛مممامغورمشنامالمواعالتمفمممصر



11

التطبيقات اإللكترونية

كافصالنال ص:صجالاع"بعنواإم (Start up talky)" تارتم بمتوكم"يشورمالمقا مالصادرمعنمعحوفةم▪

ركةملم لهىمب ايهةمششهه مشه"هذ صتحشعكتصتح م قتص تص هءلصبو ء صبةناالصتحعكاءبصإحاىصتحتمات

تحه ياتمالتهمملموالمزايامالتمميق مدامالتطبوقمالخاصمبالشركةمللمستخ مونلمبا ضهافةم لهىمال"كوبر"

.توايددا

مزايهاةمو ريقهةمعملهع؛محوهثم (Your Mechanic)"تاة؟ص اكءنااك"يوضهحمالموةهعمالر هممملتطبوهقم▪

الم عومهةم-اتمياع ممنمالتطبوقاتمالخَ موةمالتممتوفرمعلىممالنممالسواراتم عالحموعواشةمالسهوار

.فممالمنز –بال ماإ

تطبيقات لقطاع السياحة: القسم السابع

 اع صج ضالص"والماعنهوإمبههمل(Mental itch)"مكيمتهكمونتها "يسهردمالمقها مالمنشهورمعلهىمموةهعم▪

الههه يمل(SmartGuide)"ميايههه  هههمارتم"لمعهههنمتطبوهههقم"تحتيقاتاااء صحموتع اااتصتحمااافعصالتحمااااءحت

.يعمامك لوامرةمممللمسافرينموالسائحونمعنم ريقمالسردمالصوتمموالمرئم

عرض هامعهنمتطبوقهعمالشهدورمل(Booking.com)"صدال صكةقاةكاعج"يق  مالموةعمالر ممملتطبوقم▪

الهه يمتموههزمبفعالوتههعمفههممالههرحالتموالسههفرلمويريههعمذلههكملمههاميق مههعممههنمعههرولموصصههوماتمعلههى

.يموعمالوح اتمالفن ةوةلموتوفورةملجموعما شماطممنمالوح اتمالسننوة

تطبيقات للقطاع المالي: القسم الثامن

ل(CPA Practice Advisor)"م ممبممكيعمت تشهاراتمالممار هة"يشورمالمقا مالمنشورمعلىممنصةم▪

لم لههىمالع يه ممههنممزايههام"إلدت؟اصتحمصاعال ء صاءهةااتصتحاثمن2020تخات عت ص ااءقص"والماعنهوإمبهههم

". دار مالمصروفاتمباأظةمالثمن"وا تخ اماتمتطبوقم

هاالصبيقااا صكااء ص  اان؟ص"والماعنههوإمبهههمل(Insider)"م شسهه ر"يشههورمالمقهها مالمنشههورمفههممعههحوفةم▪

لم لهىم"ن  ،صالحكنصهعءكصا ا صتح ااةبصتخات وت ه،صال اواصطاعبصحلوفاءاص لاىصتأل اةتلص  عات

.مقارشةمباورةممنمالتطبوقاتما صرم"مكاش"عووبمومزايامتطبوقم

(ص (Imagin"إ هاان" لهىم  الةهعملتطبوهقم (Caixa Bank)"كايسهنابنهكم"يشهورمالموةهعمالر هممملهه▪

لوقههه  معهههور مي يههه  ممهههنمالخههه ماتمالمالوهههةموغوهههرمالمالوهههةمالرةموهههةمللشهههبابلموف هههةمالمهههراأقونلم

.وا  فا 

تطبيقات للتبرعات: القسم التاسع

بيقااا ص:صShare the Meal"لموالمعنههوإمبهههم(The Indian Express)يتنههاو مالمقهها مالصههادرمعههنم▪

معلومههاتمعههنمتطبوههقل"تحهااءبفصتحااذكتصتحهوتااوصحم اا صتحمتوااواصحمكء وااتصتحهااة ص ااتصتح ااءح 

برشههام ما غ يههةمالعههالمممالتههابعم"الهه يمتههمم عهه ارةممههنمةبههام(Share the Meal)"ممشههاركةمالويبههة"

.لم لىمياشلمعرلم لوةمعملعموبعضممنم شجازاتعمعلىممرمالسنون"لألمممالمتح  
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بيقاتااء صتحهةتباافص"لموالمعنههوإمبهههم(The Balance Small Business)يعههرلمالمقهها مالصههادرمعههنم▪

ده فماله يمي"مكهوينمكب"معلوماتمعنم بوعهةمعمهامتطبوهقمل"تحذكاتصتحتتصب توص نصتح يءاصتح اعت

. لىمتوسورموزياد مكفاء معملوةمالتبربملنثورممنمالمستخ مون

بيقااا صجااةتلصجوتااوصDonor Driveجطلتاا ص"والمعنههوإمبهههم(Cision)يتنههاو مالمقهها مالصههادرمعههنم▪

دوشهر"وقممعلوماتمعنمتطب"حتغااعصطعتتتصتأل عتدص تصجماصتحتقع ء صحلمعةمء صراعصتحعاوات

لجمهههعمالتبرعهههاتلم لهههىمياشهههلما هههتعرالمبعهههضمالمعلومهههاتمالمتعلقهههةم(Donor Drive)"درايهههف

ةممعجهزاتممستشهفواتمشهبن"لمو"فوسهبوك"بتعاوإمالقائمونمعلىمالتطبوقممهعمكهاممهنمتطبوهقم

".مما  فا 

السيبرانيةتطبيقات للحماية : القسم العاشر

بمسهحمكيدههز مالدهاتفمالمحمولهةموالمنزلوههةم (Digital Secure)"خاكاة؟دتهتااءلص"يقهو مبرشهام م▪

 هل امعهنملمستخ موعلمويقلاممنممخا رمتنزيامالتطبوقاتمال ار لموحمايتدهاممهنمالفورو هاتلمف

وههرملموتحهه يرمالمسههتخ مونمعنهه ماتتصهها مبشههبنةمغوههرم منههةمكومغ"فههايالههواي"ضههماإمكمههاإمشههبنةم

.محموة

بةهاعصجدتاصتخاات ءداص"لموالمعنههوإمبههم(Digital Information World)يتنهاو مالمقها مالصههادرمعهنم▪

ل" ااتصءااةاص تيلقااء صتحعمااطصتتحتاااءطتGoogle Play لااىص تهااعص Androidتحقاءنااء ص اانص

علومهاتملموكوفوةما تخ امعمفممشقهامالم"تطبوقمكدا ما تعاد مالبواشات"معلوماتمعنم لوةمعمام

.ممعبرمكشظمةمالتشاوامالمختلفة

بيقااا صت تقااعص ااورص"والماعنههوإمبهههمل(The Verge)"مذامفوههرج"يسههردمالمقهها مالصههادرمعههنمموةههعم▪

يختبهرم"م ا ش رويه"لمعنمتطبوقمعلىم وقمالتطبوقاتمفممكيدز م" تءال تصتحهةتبفصتحذكاتصحلماء 

.مقاومةمكيزاءمالداتفمالمختلفةمللمواةمب وإمةطر ممواةمواح  



التطبيقات اإللكترونية

القسم األول
ات إحصاءات صناعة التطبيق

اإللكترونية



2021سبتمبر 20

إحصــــــــاءات صــــــــناعة تطبيقــــــــات األج ــــــــزة 

ـــــة  ـــــزيالت وااســـــتخدا  (: 2021)المحمول التن

وحقائق أخرى

: وضـــع ســـوق تطبيقـــات األج ـــزة المحمولـــة

2021ااتجاهات والتنبؤات لعا  

طــوير اتجاهـات التكنولوجيــا التــي تســ م فــي ت

صناعة تطبيقات ال واتف المحمولة

ــــف  إحصــــاءات م مــــة عــــن تطبيقــــات ال وات

2021المحمولة خالل عا  

إحصــاءات نمــو تطبيقــات األج ــزة المحمولــة 

2020خالل عا  
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التنزيالت وااستخدا : إحصاءات صناعة تطبيقات األج زة المحمولة

إحصااءات صنااعء تصبيقاتااء ص"بعنههواإم(مLvivity"م)لوفوفتههم"يوضههحمالمقهها مالصههادرمعههنمعههحوفةم
لمكوهفمزادتم"تحتعا ت  صالتتخات وتقصالحتاءى صجباعرصتها ص  ع تهاء(:ص2021)تألجه اصتحمومةحتص

".19-كوفو "ربحوةمبعضمتطبوقاتمالدواتفمالمحمولةممعمتفشمميائحةم

الحافههامبا حهه اثلمدصلههتمتطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةمةائمههةمالصههناعاتما كثههر2020بعهه معهها م▪

 لهىمزيهاد مالوةهتماله يميق هوعم"م19-كوفو "ربحوة؛محوثمكدتمالعزلةماتيتماعوةمالتممفرضتداميائحةم

.ا فرادمفمما تخ ا مكيدزتدمما لنتروشوةمبشنامكبور

عههةموعلوههعلمتلقههىمالع يهه ممههنمروادمعههناعةمتطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةمصههال متفشههممالجائحههةمفر▪

.كبور ملزياد مكعمالدمموالندولمبدا

ملوارمعملوةمتنزيامعلهىمكيدهزتدمممقارشهة218ةا مالمستخ موإمبهم2020ي يرمبال كرلمكشعمصال معا م▪

لمكمههامزادمالوةههتمالهه يميق ههوعمالمسههتخ موإمكمهها مشاشههاتما يدههز م2019ملوههاراتمعهها م204بهههم

. اعاتمفممالمتو ط4.2لملوصام لىم%20المحمولةمبنسبةم

ملوهههارمدوترمكمرينهههممعلهههىمتطبوقهههاتما يدهههز م143با ضهههافةم لهههىمذلهههكلمكشفهههقمالمسهههتخ موإمشحهههوم▪

ملوهارمدوترمكمرينهملمبزيهاد م240المحمولةلمكمامبلاتمشفقاتما عالشاتمعبرمالدهاتفمالمحمهو مشحهوم

ملوهارمدوترمكمرينهممبحلهو م290لمومهنمالمتوةهعمكإميرتفهعمأه امالهرةمم لهىم2019عنمعها م%م25ة رأام

.2021شدايةمعا م
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2020فئات التطبيقات األفضل خالل عا  

والتهممتهوفرم-ل(Sensor Tower Store Intelligence)"م شتلوجهنستاورم تورم ونسور"وفق املشركةم▪

لمفقهه مشمههتمالنفقههاتم-بواشههاتمحههو متطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةممههنمصههال معهه دممههنمالمنصههات

9.7؛محوثمارتفعهتممهنم%34تطبوقمتميتعلقمبا لعابمبنسبةم100العالموةمللمستدلكمعلىمككبرم

.م2020ملوارمدوترمكمرينممصال معا م13 لىم2019ملواراتمدوترممكمرينممصال معا م

ممعلىممتجهرماتصال المتنامىمع دمالتطبوقاتمالترفودوةلمحوثمزادتمكرباحدامككثرممنمكيمتطبوقاتمكصر▪

لتصههههههههام لههههههههى29.3%لموشمههههههههتمكرباحدههههههههامبنسههههههههبةم(App Store)"م بم ههههههههتور"التطبوقههههههههاتم

.ملواراتمدوترمكمرينم5.3

علهههىمالجاشهههلماآلصهههرلمارتفعهههتمعملوهههاتمتثبوهههتما لعهههابمعلهههىما يدهههز مالمحمولهههةمفهههممكهههاممتهههايرم▪

33%لموأهوممهاميمثهامزيهاد مةه رأام2020ملوارمدوترمكمرينممصال معها م56.2التطبوقات؛محوثمبلاتم

ملوهارم46منمعملواتمتثبوتما لعابلموأومماميمثامشحوم82%لمكمامتمم يراءمشحوم2019مقارشةمبعا م

(.ممGoogle Play"م)يويامبالي"دوترمكمرينملمعلىممتجرم

لمحوهثمةها م2021ا كثرمتنزيل امفممالعالممصال مشهدرممينهايرم (Telegram)"تلوجرا "كمامكعبحمتطبوقم▪

لمتلودههام%24ملوههوإمشههخ لموتاعهه مالدنهه مككثههرمالهه و متثبوت ههامللتطبوههقمبنسههبةم63بتثبوتههعمككثههرممههنم

.10% ش وشوسوامبنسبةم

ممبلهه لموعههامعهه دمتنههزيالتمتطبوقههاتمالبنههوكموالتننولويوههامالمالوههةم لههىمرةههممةوا هه2020فههممعهها م▪

صههونمملوهاراتمعملوهةمتنزيها؛محوهثمكم هىمالمسههتخ موإمفهمميموهعمكشحهاءمالعهالممبا هتثناءمال4.6

.2019فمما تخ ا متطبوقاتما يدز مالمالوةممقارشةمبعا م45%وةت امككبرمبنسبةم

روباتلمفقهه مشههد مالعهها مالماضههممتقهه م امكبوههر امفههممتطبوقههاتمتوعههواما  عمههةموالمشههالبتء  ااء،ص▪

.تطبوق امشدري،ا30تطبوقاتميومو،اموم10وباتممالنومالدواتفمال كوةمالعاديةميستخ موإم

Source: Volodymyr, F. "Mobile App Industry Statistics (2021): Downloads, Usage, and Other Facts You Should Know.", lvivity, 
Feb 25, 2021. 
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2021ااتجاهات والتنبؤات لعا  : وضع سوق تطبيقات ال واتف المحمولة

حءحتصخاةبصبيقاتاء صتألجها اص"بعنواإم(مUdonis"م)كدوشوس"يشورمالمقا مالمنشورمعلىمعحوفةم
لم لهههىمحجهههممالنفقهههاتمعلهههىمتطبوقهههاتمالدواتهههفم"2021تتبهءهاااء صالتحتعقااالت صح اااءقص:صتحمومةحااات

ربهههعمالمحمولهههةلمبا ضهههافةم لهههىمعههه دمتنهههزيالتمتلهههكمالتطبوقهههاتلموتوةعهههاتما يهههراداتمللسهههنواتما 
.القادمة

ملوهههارمدوترمكمرينهههملم111لمبلههه ما شفهههاقمعلهههىمتطبوقهههاتمالدواتهههفمالمحمولهههةمشحهههوم2020صهههال معههها م▪

كإميشهد م هوقمالتطبوقهاتما لنتروشوهةممعه  م (Sensor Tower)"تهاور ونسهور"وتتوةهعمشهركةم

"ميويههامبههالي"لمو(App Store)"م بم ههتور"؛مممههاميعنههممكإمعائهه اتممتجههريم19.5%شمههوممركههلميبلهه م

(Google Play)2025ملوارمدوترمكمرينممبحلو معا م270ة متصام لىم.

فههيإما صوههرمةهه محقههقمضههعفما يههرادات"م ههتور ب"ولم"يويههامبههالي"و ذامتمههتمالمقارشههةمبههونممتجههريم▪

ملوهارمدوترمكمرينهممحققدهام39ملوهارمدوترمكمرينهمممقارشهةمبههم72لمكيممهاميمثهام2020تقريب امصال معها م

.لمو وستمرمأ اماتتجاةمصال مالسنواتما ربعمالقادمة"يويامبالي"متجرم

85ملوهارمدوترمكمرينهمممقارشهةمبهه185 لهىم"م بم هتور"فمنمالمتوةهعمكإميصهام يمهالمم يهراداتممتجهرم▪

.2025صال معا م"ميويامبالي"ملوارمدوترمكمرينمملمتجرم

143 مبلهه"ميويههامبههالي"لمو" بم ههتور"وتجهه رما شههار م لههىمكإمعهه دمتنههزيالتمالتطبوقههاتمعلههىمكههاّممههنم▪

ملوهارمدوترمكمرينهملمبمعه  م230ملوارمعملوةمتنزيالمومنمالمتوةعمكإمتصامالتنزيالتمالعالموةم لهىم

%.10شموم نويممركلميصام لىم
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اإلنفاق على تطبيقات ال واتف المحمولة

رينوهةملمبل ما شفهاقمعلهىمتطبوقهاتمالدواتهفمالمحمولهةمفهممالوتيهاتمالمتحه  ما م2020صال معا م▪

ملوههارم12و"م بم هتور"ملوهارمدوترمكمرينهممعلههىممتجهرم21)ملوههارمدوترمكمرينهمم33علهىمكهالمالمتجهرينم

ملوههارم42لمومههنمالمتوةههعمكإميصههاما شفههاقمعلههىمالتطبوقههاتم لههىم"(يويههامبههالي"دوترمكمرينههممعلههىم

.م2025ملوارمدوترمكمرينممصال معا م74دوترمكمرينممصال مالعا مالجاريلمو

كهاإم2020وعن ماميتعلقما مرمبالسوقما وروبوةلمفيإما شفاقمعلىمالدواتفمالمحمولةمصهال معها م▪

 بم"ملوارمدوترمكمرينمملمتجهريم15كةاممنمشصفم يمالمما يراداتما مرينوةمتقريب المحوثمبل مشحوم

.2021ملوارمدوترمكمرينممصال معا م20لمومنمالمقررمكإميرتفعمأ امالرةمم لىم"يويامبالي"و"م تور

لموالتهمم2020فممحونمحصهلتم  هوامعلهىمككبهرمحصهةممهنما يهراداتمبهونميموهعما  هواقمصهال معها م▪

ملوهارم33؛محوهثمبله مم" بم هتور"ملوارمدوترمكمرينملموكهاإم يمهالمما يهراداتمكعلهىملمتجهرم55بلاتم

".يويامبالي"ملوارمدوترمكمرينممله17دوترمكمرينمممقارشةمبهم

تنزيالت تطبيقات ال واتف المحمولة

شحههههههو2020فههههههمم ههههههوقمالوتيههههههاتمالمتحهههههه  ما مرينوههههههةمبلهههههه م يمههههههالممالتنههههههزيالتمصههههههال معهههههها م▪

5.7مقارشهةمبههم"م بم هتور"ملوهاراتممعملوهةمتنزيهاممهنممتجهرم8.3ملوارمتطبوهق؛محوهثمتهممالقوها مبههم14

المتجهرينمكإمتصهامتنهزيالت"متاور ونسور"لموتتوةعمشركةم"يويامبالي"ملواراتمعملوةممنممتجرم

.2025ملوارمعملوةمبحلو معا م16.9لموشحوم2021ملوارمعملوةمبحلو مشدايةمعا م14.8 لىم

لمكههاإم وروبههامحصههةمتنزيههامككبههرممههنمالوتيههاتمالمتحهه  ما مرينوههةلموةهه مبلاههت2020وصههال معهها م▪

ومهنمالمقهررم"(ميويهامبهالي"ملوهارممهنم21.1وم"م بم هتور"ملواراتممنم7.3)ملوارمعملوةمتنزيالم28.4

ملوهارمصهال م30.8لموشحهوم2021ملوهارمصهال معها م29.5كإمتصامتنزيالتمكهالمالمتجهرينمفهممكوروبهام لهىم

.2025ملوارمصال معا م36.9لموم2022عا م

ل2020ملوهارمعملوهةمعلهىمكهالمالمتجهرينموذلهكمصهال معها م64فمم  والمكاإم يمالممعملواتمالتنزيام▪

تمكإمالتنهزيال"متاور ونسور"لموتتوةعم"(يويامبالي"ملوارممنم50وم"م بم تور"ملوارمفقطممنم14)

.م2025ملوارمعملوةمصال معا م119لموتصام لىم 13.2%فمم  وامعلىمكالمالمتجرينم تنمومبمع  م

صتام هههالمتحتهههام ش وشوسهههوامالمرتبهههةما ولهههىمفهههمممعههه  مالوةهههتمالههه يميهههتممة هههاةةمعلهههىمالدواتهههف▪

لمتلودههامالبرازيههالموالدنهه لم2020 ههاعاتميومو،ههامصههال معهها م5ككثههرممههنمالمحمولههةلموذلههكمبمتو ههطم

.والمنسوك

Source: Andrea, K. The State of Mobile App Market: Trends & Predictions for 2021. Udonis. Apr 15, 2020. 
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ترونيةاتجاهات التكنولوجيا المساهمة في تطوير صناعة التطبيقات اإللك

تبهءهااء صتحتكعةحةجاااءص"لموالماعنههوإمبههه (fintelics)"فنتههولنس"يوضههحمالمقهها مالصههادرمعههنمعههحوفةمم
عهناعةملمالتحهوتتمالتهممتشهد أا"تحتتصبمه ص تصبيةتعصناعء تصبيقاتاء صتألجها اصتحمومةحات

.تطبوقاتمالدواتفمالمحمولةلموكوفمباتتمتحققمكداء ميو  امفمما  واقمالعالموة

مفاهيم جديدة تس م في تطوير تطبيقات ال واتف المحمولة

تاعهرفمبهشدهامعملوهةمبوهعموشهراءمالسهلعموالخه ماتمعهنم(:صMobile Commerce)تحتهء؟اصتحمتعتلتص▪

ز م ريقما يدز مالمحمولةلموتاع مواحه  ممهنمككثهرمالعوامهامالمه ثر معلهىمعهناعةمتطبوقهاتما يده

المحمولهههةلموذلهههكم إمشهههركاتمع يههه  مف هههلتمالقوههها مبهعمالدهههامعبهههرما شترشهههتلمفعنههه مامةههه متم

تطبوههقمالتجههار معبههرمالدههاتفمالمحمههو لماتبههعمالع يهه ممههنم(مAmazon"م)كمههازوإ"شههركاتمكبوههر ممثههام

.الشركاتمصطواتدا

لخاعهةماتصال المتحققمتطبوقهاتما يدهز مالمحمولهةمكرباح هامكبوهر ؛محوهثمتحظهىمعهرولمالمبوعهاتما▪

فمبدهههامبمعههه  ما هههتجابةمكبوهههرلموذلهههكم إممعظهههمما فهههرادميف هههلوإما هههتخ ا متطبوقهههاتمالدواتههه

.المحمولةلمب ل اممنمال صو معلىممتصفحاتما شترشتمالعامة

(م5G) ههوتممربههطمالمزيهه ممههنما شههخاصمبشههبنةمالجوههامالخههامسم(:ص5G)شااقكتصتحهااالصتح ااء سص▪

مقارشههةمبالسههنواتمالماضههوةلمومهههنمصههال مأهه ةمالشههبنةما حهه ثلم ههتزي م هههرعةم2021صههال معهها م

ىموكفههاء ما شترشههتلما مههرمالهه يم ههواورممههنم  ههارمعمههامتطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةلمو ههو ديم لهه

.ظدورمالمزي ممنمالتطبوقاتمال كوةمالمتصلةمبهشظمةمالحوا مالووموة
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لىمتقنوةما يدز مالقابلةملالرت اءملوستمي ي  م (:صWearable Devices)تألجه اصتحتءالتصح ؟بوتاص▪

ال كوههةموالقابلههةملالرتهه اءممويههود ممنهه م(Android)"مكش رويهه "لمو(iOS"م)كوم م ي"حهه ممههالمفسههاعاتم

929كإمشحهوم(مStatista") تاتوستا" نواتمةلولةلمف ل امعنمذلكلمتتوةعمشركةمالبواشاتما لماشوةم

.2021ملووإمشخ م وستخ موإم اعاتمذكوةمصال معا م

الخههاصم"مكوم م ي"عههنم  ههالقممتجههرمتطبوقههاتم(مApple"م) بهها"فههممالسههواقمذاتههعلمكعلنههتمشههركةم▪

لمكمهامتركهزمالع يه ممهنمشهركاتمالتننولويوهاما صهرممبشهنا(Apple Watch"م) بهامواته "بساعاتم

وهرمصهال معها مكبورمعلىمتطويرما يدز مالقابلةملالرت اءلمل امفيإمأ ةمالتننولويوام تزدأرم لهىمحه مكب

.م2021

"م امسهههوش "تطهههورمالعالمهههاتمالتجاريهههةممثهههام(:صFoldable Devices)تألجهااا اصتحتءالاااتصحلياااتص▪

(Samsung)أههواوي"لمو(م"Huaweiم)موتههوروت"و(م"Motorola)لمالع يهه ممههنما يدههز مالقابلههةمللطههملم

ق هاموالمزود مبخوارمدعهممالنوافه مالمتعه د ؛محوهثميمنهنما هتخ ا مكيهزاءممختلفهةممهنمالشاشهةموف

شهركاتمللحايةلمكماميمننمتاووهرمحجهممالشاشهةلمكومتو هوعمشطهاقمالتطبوقهاتلموعلوهعمتبه  ماآلإ

يدههز متطههويرمتطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةممزيهه  اممههنمالجدهه م ششههاءمتطبوقههاتملتعزيههزمتجربههةما 

.مالقابلةمللطم

حظوههتمتقنوهةمالواةهعمالمعههززمباأتمها مكبوهرمبعهه م(:صAugmented Reality)بتعااتصتحةتقااصتحم اا  ص▪

فتههر مالتو ههعم2021لمومههنمالمتوةههعمكإمينههوإمعهها م(Pokemon Go"م)بوكومههوإميههو"  ههالقملعبههةم

تطبوهههقم(مL’Oreal"م)لوريههها "النبوهههرملتلهههكمالتقنوهههة؛محوهههثمةههه متمشهههركةممستح هههراتمالتجموهههام

كوههفمالماكوههاجماتفتراضههممالمهه عو مبتقنوههةمالواةههعمالمعههززمحتههىميههتمننمالمسههتدلنوإممههنمرةيههة

. وب وممنواجمالشركةمعلودم

 Live)"تيههفمفوههو"كي  ههام ريقههةمالعههرلم(مGoogle"م)يويهها"با ضههافةم لههىمذلههكلمك لقههتمشههركةم▪

View)تخبرةمالخاعةمبدهالموالتهمم تسهمحمللمسهتخ  مبالتقهاطمعهور م يممبنهىمةريهلممنهعلمو ه

.بمناشعمالحالم"ميويا"

ازدأهرمأه امالنهوبممهنمالتطبوقهاتم(:صOn-Demand Applications)جالصتحتةناالصبيقاتء صتحيلا ▪

 يهرم"لمو(Uber Eats"م)كوبهرم يهتس"؛محوثمازدادمكثور اما تخ ا متطبوقاتمالطللممثهام2020صال معا م

؛موذلكم إما فهرادمصهال متلهكمالفتهر مكهاشواميف هلوإ(Pizza Hut"م)بوتزامأت"لمو(Airbnb"م)بمم إمبم

اتفوهةلمالشراءمعبرما شترشتممنمصال متطبوقاتما يدز مالمحمولهةمبه ل اممهنمالطلهلمعبهرممنالمهةمأ

لمكوم(Uber"م)كوبههر"كمههاميمنههنممههنمصههال متطبوقههاتمالطلههلما ههتخ ا مصهه ماتم ههواراتما يههر ممثههام

.ا ت جارمم ربملواةةمب شوةمافتراضممللت ريباتمالمنزلوة

Source: Technology Trends That Are Evolving the Mobile App Development Industry. fintelics Apr 29, 2021. 
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2021إحصاءات م مة عن تطبيقات ال واتف المحمولة خالل عا  

إحصءات صته ص  ع تهاءص8"ا عةتمص(مdecibel"م)ديسوبا"يستعرلمالمقا مالصادرمعنمعحوفةم
لم بوعةمتطبوقاتمالدواتهفمالمحمولهةلموا حصهاءاتم"2021 نصتحتيقاتء صتإلحكتعالناتصب لص ءقص

.خ مونالالزمةمتتخاذمع دممنمالقراراتمالمستقبلوةلممنمصال ممعرفةماتجاأاتمو لوكواتمالمست

لتطبوههقمتبهه كمتطبوقههاتمالدواتههفمالمحمولههةموتنتدههمممههعمالماسههتخ  لملهه امفههيإمالفههرقمفههممتقوههومما▪

يعتمهه معلههىمتجربههةمالمسههتخ  ملههعمومهه ممرضههاةمعنههعلموبهه وإمفدههمم ههلوكمكوماحتوايههاتمالجمدههورم

.المستد فمداصامالتطبوقلملنمتنوإمأناكم مناشوةملنشرمالتطبوقمبنجاح

ءلمتعنهههسموظهههائفمالتطبوهههقمكي  هههام هههمعةمالعالمهههةمالتجاريهههةلموةههه رتدامعلهههىماتحتفهههاظمبهههالعمال▪

ةماحتوايهاتموعلوعلمتمب مكإمتعمامتطبوقاتما يدز مالمحمولةمعلهىمتلبوه.موتحقوقمعوائ مات تثمار

التطبوقهاتمالماستخ  لموتسدوامالعثورمعلىمالمعلومهاتمالمطلوبهةمب اصلهعلموتوسهورمالتنقهامبهون

 مونلموا هتنما ما يهراءاتمالمطلوبههةلمبا ضهافةم لههىم ثهار مالمشهاعرما يجابوههةلمو  هعادمالمسههتخ

.وكإميق  مالتطبوقمعالمةمتجاريةمموثوةةموذاتممص اةوة

يحتههاجمل"19-كوفوهه "تجهه رما شههار مأنههام لههىمكشههعممههعمبهه ءمالعههالممفههممالتنوههفممههعمبو ههةممههامبعهه ميائحههةم▪

دهههاممصههممومتطبوقههاتما يدهههز مالمحمولههةم لههىمات هههتع ادمللتنوههفممههعمالطريقهههةمالتههمميف ههامب

.ممالمستدلنوإما تخ ا ما يدز مالمحمولة
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حول تطبيقات ال واتف المحمولةإحصاءات

غوّهرتمالجائحهةم":ص19-كة ااو" تءداصبعا ت  صبيقاتاء صتحهةتبافصتحمومةحاتص عاذصبفشاتصجءىواتص▪

تممنمالطريقةمالتمميتفاعامبدهاما فهرادممهعمبع هدممالهبعضمويه يروإمبدهامكعمهالدملمفقه مشهد 

نسهههبةمعههناعةمتطبوقهههاتما يدهههز مالمحمولهههةمشمهههو،امأائل ههها؛محوهههثمزادتمتنهههزيالتمتلهههكمالتطبوقهههاتمب

اةهةمالعمهاممهنمباعه لموتوعهوامالطعها لمواللو:ممن ماشتشهارمالجائحهةلموتح يه  امفهممةطاعهات%23.3

.الب شوة

قهههاتممهههنمالمحتمهههامكإمتصهههامتنهههزيالتمتطبو:صبعاااء تصبعااا ت  صبيقاتاااء صتحهةتبااافصتحمومةحااات▪

لم2017منه معها م45%ملوارمعملوةمتنزيهالمبزيهاد مةه رأام258 لىم2021الدواتفمالمحمولةمصال معا م

اتماآلإمومعمزياد ما تخ ا متطبوقاتما يدز مالمحمولةلممنمالمتوةعمكإمتحققمعناعةمالتطبوقه

.2022ملوارمدوترمكمرينمممنم شفاقمالمستدلنونمعلىمالتطبوقاتمبحلو معا م156ككثرممنم

2020صال معا :ص تءداص ودصتحمء ء صتحتتصتتضاهءصتحقءحغةمص لىصهةتبفه صتحمومةحتصتة اًّء▪

امدةوقةمعلىمأواتفدممال كوةميومو،الموأومماميمثامزياد مةه رأ45 اعاتمو3ة ىمالمستدلنوإم

با ضهههافةم لهههىمذلهههكلميق هههممالمسهههتخ موإمككثهههرممهههنمدةوقتهههون.مدةهههائقمعهههنمالعههها مالسهههابق9

لبوهةمأه ةمويه يرمباله كرمكإمغا.مثاشوةمعلىمتطبوقاتمالداتفمككثرممهنما هتخ ا ممتصهفحمالويهل30و

امالتطبوقهههاتمتشهههماممنصهههاتمالتواعهههاماتيتمهههاعملمومنصهههاتمالصهههوتمالرةموهههة؛محوهههثميف ههه

.المستخ موإماآلإما تخ ا مالتطبوقاتمب ل اممنمتصفحممواةعمالويل

حصتخاات وتقصبيقاتااء صتحهةتباافصتحمومةحااتصتمااتغعبص  ةاا صتحةقاا صتحمعتضااتص ااتصبصااف▪

فممههعمزيههاد ما ههتخ ا ما يدههز مال كوههةلمكعههبحتمتطبوقههاتمالدواتهه:ص  تلاافصتحةخااءىطصتحعقمااات

منمالوةتمالمسهتارقمفهمم%م70المحمولةماآلإمتسوطرمعلىمالو ائطمالتقلو ية؛محوثميتممة اءم

مهنم يمهالممدةهائقما هتخ ا م89%تصفحمالو ائطمالرةموةمداصامكح مالتطبوقهاتلموأهوممهاميمثهام

.ممالداتفمالمحمو 

شطبههابمات:صت تااعتاصتحمماات و انصاف ءحاااتصتحتيقااا ص ااتصبووتااوص صااوتقاتصتح   ااتصتحتهء؟تاات▪

مهنمالمسهتخ مونمبا حبهاطم%م48ا و م يمتطبوقمأومبمثابةمكامشمءمللمستخ  ؛محوثميشعرم

عالمهههةمكثنهههاءمتجربهههةمالتطبوهههقمالسهههو ةلمويصههه روإمكحنام هههام هههريعةمعلهههىمالمصههه اةوةما يمالوهههةملل

.التجاريةلما مرمال يمي ثرمعلىمكرباحدامالندائوة

Source: Burns, L. 8 Stats You Need to Know About Mobile Apps in 2021. decibel. Dec 17, 2020. 
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2020إحصاءات نمو تطبيقات األج زة المحمولة خالل عا  

إحصاءات ص"والماعنهوإمبههم(mind inventory)"م شفهوشتريماينه م"ينشهفمالمقها مالصهادرمعهنمعهحوفة
لمعهههنما هههتمرارمتو هههعمعهههناعةمتطبوقهههاتم"2020نماااةصبيقاتاااء صتألجهااا اصتحمومةحاااتصبااا لص اااءقص

توةعههاتما يدههز مالمحمولههةلمبا ضههافةم لههىمالتركوههزمالهه ائممعلههىمتحسههونميههود مالتطبوقههاتلموتلبوههة
.العمالء

نمو صناعة تطبيقات األج زة المحمولة

بمهامل( (iPhone" يفهوإ"صهال مالسهنواتمالسهابقةلمتسهعةمعشهرميدهازم(مApple"م) با"كع رتمشركةم▪

 لههىمياشههلمذلههكلمشمههامل (iPhone Plus)" يفههوإمبلههس"لمو(iPhone S)"م يفههوإم م"فههممذلههكم ههرازاتم

ا و م وقمتطبوقاتما يدز مالمحمولةمبشنامكبورمعلىممهرمالسهنونلموةه ميريهعمأه امفهممالمقها 

. لىماتعتمادمالمتزاي معلىما يدز مالمحمولةمفممالحوا مالووموة

دةوقهةميومو،هام43 هاعاتمو3فممالسواقمذاتعلمتاظدرما بحاثمكإمالموا نما مرينممالعاديميق همم▪

مهر مصهال مالوهو لموتشهورمال را هاتم لهىمكإم80علىميدازةمالمحمو لمويفح مأاتفعمماميقربممهنم

.منموةتما تخ ا ما يدز مالمحمولةميتممة اةةمعلىمالتطبوقات%90

وتجههه رما شهههار م لهههىمكإمالنشهههاطما  ا هههممفهههممالتطبوقهههاتمأهههومالصهههوتمالرةمهههم؛محوهههثميق هههم▪

دةوقههةمعلههىم40دةوقههةمعلههىمتطبوقههاتمالدواتههفمالمحمولههةمالصههوتوةلمو50ا مرينوههوإمالعههاديوإم

لعهههابلمتطبوقهههاتمو هههائامالتواعهههاماتيتمهههاعملمبا ضهههافةم لهههىمتطبوقهههاتمالفوههه يومالمحمهههو لموا 

.والر ائا
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إحصاءات حول نمو تطبيقات األج زة المحمولة

التطههورمتسههتمرم هوقمتطبوقههاتمالدواتههفمالمحمولهةمفههم:صت؟بفاء ص مااتمعص ااتص اودصتحتيقاتااء ▪

لربههعموالنمههولمفلههوسمأنههاكمشدايههةمممننههةملعهه دمالتطبوقههاتمالتههمميمنههنمتطويرأههالمواعتبههار اممههنما

1.8لمو(Google Play)"ميويههامبههالي"ملوههوإمتطبوههقمعلههىم2.47لمكههاإمأنههاكم2019الثالههثممههنمعهها م

(App Store)."م بم تور"مملووإمتطبوقمعلىم

ةلمفنجه ممهنمالمعتهادمكإما فهرادمينجه بوإم لهىما شهواءمالمجاشوه:صبع تلص هءنتصألرل صتحتيقاتء ▪

لم(Android)"مكش رويه "منمتطبوقهاتم95%مجاشوةلموك لكم(iOS)"مكوم م ي"منمتطبوقاتم90%كإم

ملوههارمدوترمكمرينههمممههنم189ورغههممذلههكلمكههاإممههنمالمتوةههعمكإمتهه رمتطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةم

.م2020العائ اتمصال معا م

الهه صالممثههامويهه يرمبالهه كرلمكشههعمحتههىم ذامكههاإمالتطبوههقممجاشو،ههامللتنزيههالمفههيإما ههتراتوجواتمتحقوههق▪

فمعملوههاتمالشههراءمداصههامالتطبوهههقلمتسههاع مفههممتحقوههقما ربهههاحلموكههاإممههنمالمتوةههعمكإميت هههاع

.2021ملوارمدوترمكمرينممصال معا م201ا شفاقما عالشممداصامالتطبوقمثالثممراتملوصام لىم

 لهىم (Business of Apps)"بوزشسمكوفمكبهس"كشارتمشركةم:صبوةىصتحتيقاتء صاهمهة؟ص ءحمت▪

مهههنمكوروبهههام%م19مهههنمتنهههزيالتمالتطبوقهههاتمتههههتمممهههنممنطقهههةم  هههواموالمحهههوطمالدهههاديلموم64%كإم

منمالوتياتمالمتح  ما مرينوةلملنهنمالصهونموحه أاما هتحوذت17%والشرقما و طمو فريقوالمو

قملنمهوممنمتنزيالتمالتطبوقاتمالعالموةلمومعمذلكمباتتمالدن متقودمالطري%م50علىمماميقربممنم

.تنزيامالتطبوقاتلمتلودامالوتياتمالمتح  ما مرينوةموالبرازيا

اعممتتصه رمتمتهزا مو هائامالتواعهاماتيتمه:صبيقاتء صتحةخاءىطصتتجتمء ااتصهاتصتألكثاعصبع تل اء▪

تطبوههقمتصهه رل(Sensor Tower)"متههاور ونسههور"ةائمههةمالتطبوقههاتمالعالموههةلمفوفق ههاملشههركةم

فوسههههههبوكم"ملوههههههوإمعملوههههههةمتثبوههههههتمي يهههههه  لميلوههههههعم223القائمههههههةمبهههههههم(مWhatsApp"م)واتسههههههاب"

"موكتوهكمته"ماليهونمعملوهةمتثبوهتلمبونمهامبهاتمتطبوهقم209معمل (Facebook Messenger)"ما نجر

(TikTok)طلم ح مممنصاتمالتواعاماتيتماعمما  ربمشمو امفممالعالملمففممصهال معها مواحه مفقه

%.70بنسبةمبلاتم"متوكمتوك"ارتفعتمتنزيالتم

التطبوهقم وستمرمالمستخ موإمفمما تخ ا :صجدتاصتحتيقا صجكثعصجهماتص نصشكلصبصمامه▪

قاتم لهىمفقطم ذامثبتمكشعمفعا مويعمامبشنامعحوح؛محوثمت ديما عطا مالتممتوايددامالتطبو

لمكمهام%76بهونمالمسهتخ مونلمبونمهاموعهلتمشسهبةمالتجموه م لهىم%م71 لااءمتثبوتمالتطبوقمبنسبةم

.منمالعمالءميزيلوإمالتطبوقم ذامكاإمبطو  امي  ا%م59كظدرتما بحاثمكإم

Source: Rajput, M. "Mobile App Growth Statistics in 2020.", Mind Inventory, Nov 2020.
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القسم الثاني
رونية تأثير التطبيقات اإللكت

على الصناعات المختلفة



ناعة كيــــف تايــــر التطبيقــــات اإللكترونيــــة صــــ

السفر والسياحة؟

هــل أســ مب تطبيقــات ال واتــف المحمولــة 

في تحسين الرعاية الصحية؟

تـــــأثير تطبيقـــــات ال واتـــــف المحمولـــــة علـــــى 

صناعة األغذية والمشروبات

كيـــف غيــــرت تطبيقـــات ال واتــــف المحمولــــة 

صناعة الترفيه؟

ى كيــــف تعمــــل التطبيقــــات اإللكترونيــــة علــــ

تطوير صناعة التعليم؟

2021سبتمبر 20
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كيف تاير التطبيقات اإللكترونية صناعة السفر والسياحة

كاافصبغااعصبيقاتاء صتحهاءبفص"صلموالمعنوإمبهه Tech Ahead))رمالتقريرمالصادرمعنمفريقمشركةميشو
لتهمم لىمكأهمممموهزاتمتطبوقهاتمالسهفرمفهممأه امالعصهرلموال"تحمومةلصنعء تصتحمفعصالتحماءحت؟

.توفرم ريقةمعمامذكوةلملوستطوعمالمستخ  ماللحاقمبالركل

تطبيقات ال اتف تحسن تجربة السفر للمستخدمين

لمبههاملههممتعمههامتطبوقههاتمالدههاتفمالمحمههو معلههىمتحسههونمتجربههةمالسههفرملمسههتخ مودامفحسههل▪

ونمالسهفرمكفادتمكي  امالشركاتمالقائمةمعلىمالسواحةمبشنامكبورلممامك دممفهممتعزيهزمالته اصامبه

.والتننولويوامب ل اممنمالتعاماممعموكالءمالسفر

وقهاتما كثهرموب لكلمكعبحتمتطبوقاتمالداتفمالمحمو مالقائمةمعلىمالسفرم ابعمف ةممهنمالتطب▪

.ممنممستخ مممالدواتفمال كوة%م60تنزيل المويستخ مدامشحوم

ممكثنائههعممكمههامتاههوفرمتطبوقههاتمالدههاتفم رة ههامفعالههةمللتواعههاممههعمالمسههتخ مونمةبههام ههفرأمموفهه▪

صهفحموبع ة؛محوثميمننملشركةمالسفرمتحلواماأتماماتمواحتواياتمعمالئداممنمصهال م هجامالت

صهةمعلىمالتطبوقلمماميمنندهاممهنمفدهممعمالئدهامبشهنامكف هالمومهنمثَهمامتقه  مالعهرولمالمخص

ويقملنهههامعموهههاموفق هههاملموزاشوتهههعمومتطلباتهههعلمكمهههام وسهههاع أامفهههممالتخطهههوطملحمهههالتمالتسههه

.المستقبلوة

علههىمأهه ةمالمبههادجلممههاميعلههعممصهه ر امموثوة ههام(مTrip Advisor"م)كدفوسههورتريههلم"وتههممبنههاءمتطبوههقم▪

.للمعلوماتمللمسافرينمالمحتملون
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تطبيقات ال اتف تقلل األعمال الورقية والمعامالت

تهههوفرمتطبوقهههاتما يدهههز مالمحمولهههةمراحهههةمبههها مللعمهههالءموللقهههائمونمبا عمههها لموذلهههكم شدهههمملهههن▪

حتههىمي ههطروامللتفنوههرمفههممتهههمونما وراقمالمدمههةممثههامالفههواتورموالتهه اكرموكوراقمحجههزمالفنههادقمو

لههوحمميههوازاتمالسههفرلمفومنههندمماتحتفههاظمبنسههخةم لنتروشوههةمعلههىمالدههاتفمالمحمههو مكومالجدههازمال

اممماميسدامعملواتمالوعو معلىمم ارمالساعةمو وا مكيا ما  بوبلموأومماميقله؛الخاصمبدم

.منمتنلفةمالعمالةموالمواردمكي  ا

هعهبحم ضافةم لىمذلكلملممتاع مأنهاكمحايهةم لهىمحمهامكتوبهاتم رشهاديةموصهرائطمضهخمةمللتنقهالمف▪

مممثهاممنمالممننمربطمتطبوقاتمالسفرمعبرمالداتفمالمحمو مبخ ماتمتمنونمالموةهعمالجارافه

لتهوفورمالخهرائطمواتتجاأهاتم (GPS)"مشظها مالتموضهعمالعهالمم"لمو(Google Maps)"مصرائطميويا"

.مموتحويالتمالمسار

كح مكح ثماتصتراعاتملتسدوامالتنقالموأومعبهار معهنم (Triposo)"و وكتريلم"وياع محزا مالسفرم▪

"مالبلوتهههوث"كو (Wi fi)"مفهههايالهههواي"حهههزا مةابهههاملالرتههه اءميتصهههامبالدهههاتفمالههه كممعبهههرمشهههبنةم

(Bluetooth)لمويساع مالمستخ  مفممتح ي مالويداتمالسواحوةموالمواةع.

مموةههتمكمههامتقهه  مبعههضمتطبوقههاتمالدههاتفمالمحمههو معرض ههامفعلو،ههامللويدههةمالتههممتتصههفحدامفهه▪

ككبهرمموةهعم لنتروشهمم- Airbnb))"م يهرمبهمم إمبهم"التصفحلموكماكنما ةامةمالمتاحهةمأنهاك؛مويسهمحم

كيملمستخ موعمبمرايعةمالتجهاربمالسهابقةلموعهرلما ةامهةمفهم-لحجزمكماكنما ةامةمفممالعالم

.مناإمفممالعالمممنمصال ممقا عمالفو يوموالصور

ءلممهنميمننملشركاتمالسهفرما هتخ ا مالتطبوقهاتملتو هوعمةاعه  مالعمهالءموتعزيهزموتءمالعمهال▪

موةلمصال متق يممصصوماتمترويجوةلموصصممعلىما تخ ا مالتطبوهقم و ممهر لموصصهوماتممو ه

لهىمالحجهزموعرولمفعالةمللعطالتممنمحوثمالتنلفةلمف ل امعنمبرام مالوتءمالتممتقه  مصصهم امع

.التالممللعمالءمالمموزين؛مممام و منمالمزي ممنمالزياراتموا يرادات

مهنمصهال ما هتخ ا ممنصهاتمكماميمننمللشركاتمتعزيزمظدورأهامفهممعهناعةمالسهفرمالتنافسهوةل▪

لموالمنصهههاتمالمحلوهههةمTwitter)"م)تهههويتر"لموFacebook)"م)فوسهههبوك"التواعهههاماتيتمهههاعمممثهههام

نمللتواعههههاممههههعممسههههتخ مودالملتحسههههونمعائهههه مات ههههتثمارمالمتوةههههعلمعبههههرمالوعههههو م لههههىمماليههههو

.المستخ مونمبنقر مواح  موالتق  مفممالسباقمعلىمالشركاتمالمنافسة

Source: "How Mobile Apps are Transforming the Travel and Tourism Industry.", Tech Ahead, Dec 4, 2016. 
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ة؟هل أس مب تطبيقات ال واتف المحمولة في تحسين الرعاية الصحي

كااف"الرائ  مفمماتبتنارموالتحو مالرةمهملمبعنهواإم(مAppinventiv)يسلطمالتقريرمالصادرمعنمشركةم
حلهو ملمال هوءمعلهىمال"ب ملصبيقاتء صتحهءبفصتحمومةلص لىصبوةتلصنعء تصتحع ءتتصتحصوات؟

.ةمالصحوةالتممتق مدامتطبوقاتمالرعايةمالصحوةلموكأموتدامللعالمملمامكضافتعمعلىمعناعةمالرعاي

ا صناعة الرعاية الصحية الرقمية تش د  متزايًدانموًّ

السههنواتمشههد تمعههناعةمالرعايههةمالصههحوةمتحول ههامأائل ههامبسههبلمالتقهه  موالتهه صامالتننولههويممفههم▪

 ميائحهةمالقلولةمالماضوةلمومد تمتطبوقاتمالرعايةمالصحوةمالمتنقلةم ريقدامشحومشمهومأائهامصهال

.؛مممامكدمم لىمتاوورمالنظر ملقطابمالصحةمعلىممستوممالعالم"19-كوفو "

ملوهههاراتمدوترم106لمبلاهههتمةومهههةم هههوقمالرعايهههةمالصهههحوةمالرةموهههةمالعالموهههةمشحهههوم2019فهههممعههها م▪

 لهىم2020صهال مالفتهر ممهنم%م28.5كمرينملمومنمالمتوةعمكإمتنمومبمع  مشموم نويممركلمةه رةم

لم وصههامحجههمم ههوقم2026؛مممههاميزيهه محجههممالسههوقمبمقهه ارم ههتةمكضههعاف؛موبحلههو معهها م2026

.ملوارمدوترمكمرينم640الصحةمالرةموةم لىمماميقربممنم

م فوعهةمبتطبوقهاتمتتبهعم-علىمك هامم هنويم%م50وة مشمتمتنزيالتمالتطبوقاتمالطبوةمبنسبةم▪

ملوههاراتمتحموههامعبههرم3.2وتطبوقههاتمالرعايههةمالصههحوةممههنمباعهه لمالتههممتجههاوزتم"م19-كوفوهه "يائحههةم

.ا يدز مالمحمولة

ملوهارمدوترم21.6لمشحهوم2020وبل م يمالممتمويامالمستثمرينمفممعناعةمالصحةمالرةموهةمفهممعها م▪

.كمرينملموأومككبرممبل متحص ةمالصناعةمحتىماآلإ
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كيف يمكن أن تساعد تطبيقات ال اتف للرعاية الصحية المرضى؟ 

ةمفهمممختلهفمالصهناعات؛محوهثمحسهنتمعهناعةمالرعايهةمالصهحوالرةمنهة"م19-كوفوه "عززتميائحهةمم▪

لم هواءمشدجدامال يميركزمعلىمالمريضمويحاففمعلىمعحتعممهعمتهوفورمتجربهةم لسهةمللمسهتخ  

.كاإميبحثمعنممنتجاتم بوةلمكومعنمشمطمحوا معحملمكوميحاو مالعثورمعلىمك باءمم ألون

مهاتمكمامك هدممتطهويرمتطبوقهاتمالرعايهةمالصهحوةمفهممتمنهونمالمرضهىممهنمالحصهو معلهىممعلو▪

ةممهنم ريعةلممثامالعثورمعلىم بوللموحجزمموع لموات البمعلىميموعمتقاريرمالفحوعهاتمالطبوه

دمم ضافةم لىمذلكلميستطوعمالمرضهىماتتصها مبه بهائ(mhealth).المنز ممنمصال متطبوقممثام

.ممبتقنوةمالفو يولمماميشعرأممبالراحةملخ وعدممللمراةبةمباشتظا 

س ولة الدفع

ةمالمحمولهةلميع مال فعمالسداموالفعا مللفواتورم ح ممالمزايامالرئوسةملتطبوقاتمالرعايةمالصحو▪

عايههةملراعههالو معلههىمذلههكلمتتمتههعمتطبوقههاتم.مبعهه مامكههاإمعلههىمالمرضههىماتشتظههارملسههاعاتمللهه فع

.الصحوةمبطرقمدفعم منةمللااية

س ولة الوصول إلى التقارير الطبية

منههاإمكعهبحممهنمالممنهنمللمهريضموالطبوهلمالوعهو م لهىمالتقهاريرمالطبوهةمفهممكيموةهتموفهممكي▪

ودهامالمهريضمبف امالتطبوقاتمالطبوةلموأوممامياع مضروري،امتم ومامفهممالمواةهفمالتهممينتقهامف

وههةممههنمكصصههائممرعايههةمعههحوةم لههىم صههرم؛محوههثميمنههنمالوعههو م لههىمأهه ةمالبواشههاتمتتخههاذمةههراراتم ب

. ريعة

اختيار الطبيب

يمنههنمللمرضههىمالوعههو م لههىميموههعمالمعلومههاتمالتههمميحتههايوإم لودههامممههنمكيههاماصتوههارم بوههل▪

ندممالمعههال لممههنمحوههثمالتقوومههاتموالتنلفههةموالخبههر م لههىم راءموتجههاربمالمرضههىماآلصههرين؛م ذمتمنهه

.التطبوقاتممنمالبحثمعنمكاماتصتواراتمتتخاذمةرارممستنور

Source: Gupta, D. "How Mobile Apps Are Transforming the Healthcare Industry?.", appinventiv, https://bit.ly/3hXsF7k, 
(Accessed: Sep 5, 2021). 
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تأثير تطبيقات ال واتف المحمولة على صناعة األغذية والمشروبات

Mobio))يتناو مالتقريرمالصادرمعهنم Solutionsكاافصرااع صبيقاتاء صتحهاءبفصتحموماةلص"بعنهواإم
عملمدورمتطبوقهههاتمالدهههاتفمالخاعهههةمبا  عمهههةمفهههممتلبوهههةميموههه"ناااعء تصتألرذتاااتصالتحمشاااعالاء ؟

.احتواياتمالعمالءممنمالا اءموالتوعوالممعمزياد مالموثوةوةموالحوافز

صهناعات؛متستفو ميموعمالصناعاتممنمةو متطبوقاتمالداتفلموتاع معناعةما غ يهةم حه ممتلهكمال▪

العممناشوههةمكحهه اثمتحههو مكبوههرمبا ههتخ ا متطبوقههاتما يدههز مالمحمولههةلموأههوممههاما ههت حوهثمبههرزتم

.الع ي ممنمالشركاتمللنمومفممالسوق

 Mobile application development)"م)ص مهههةمتطههويرمتطبوقهههاتما يدههز مالمحمولهههة"وتعمههام▪

serviceعلههىميعههاما عمهها مالمتعلقههةمبا  عمههةموالمشههروباتمككثههرمربحوههةلموكعههبحممههنمالممنههن

التهالمممهاميعهززممهنمتجهربتدمممهعمالتطبوهقلموب؛مللع ي ممنمالمسهتخ مونلمالوعهو م لهىمموهزاتمككثهر

.تو وعمشمومةطابمالا اء

عمبهونمحوثمكعبحما تخ ا متطبوقاتمالداتفمالمحمو ملتوعوامالطعها م هائ  امعلهىمشطهاقموا ه▪

ناشههعمالجمدههورلمفلههممياعهه مالمههرءمم ههطر امللخههروجمللحصههو معلههىمالويبههة؛محوههثميههتممتوعههولدام لههىمم

لةمبمساع  متطبوقاتما يدهز مالمحمولهةلممهاميهوفرموةهتمالعمهالءلمكمهامتحصهامالمطهاعممالمتصه

.بالتطبوقاتمكي  امعلىمفوائ مضخمةلممندامزياد مع دمالعمالء
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ما تتميز به تطبيقات ال اتف في مجال صناعة األغذية

تطبيقات س لة ااستخدا 

وةههتموالتتموههزمتطبوقههاتمالدههاتفمالمحمههو مبسههدولةمات ههتخ ا لموتههوفرمةهه ر امكبوههرممههنمالراحههةم▪

مههامدفههعمالمزيهه ممههنمالعمههالءم لههىما ههتخ امدامو لههلم عههامدممالمف ههامعبههرمللمسههتخ مون؛

.ا شترشت

التسعير التنافسي

عها لمبه كتمفممظامالمنافسةمالنبور مفممالسهوقمبهونمالشهركاتمالناشه ةمالتهممتقه  مصه ماتمالط▪

ومما  هعارما  عارمالتنافسوةمفممالظدورلمو اع تمالتطبوقاتما لنتروشوةمالشركاتمعلهىمتنظه

النسههبةمبمزيهه ممههنماآللوههاتمالتههممتعتمهه معلههىمالبواشههاتلمكمههامكإموضههعمالمنافسههةمياعهه مكمههر اممربح ههامب

.ممممممللعمالءلمفالمنافسةمالصحوةمدائم اممامتفو مالمستدلنونمعلىمالم ممالطويا

الموقع الجارافي

حصهههلتمتطبوقهههاتما يدهههز مالمحمولهههةملخههه ماتمالطعههها معلهههىمالع يههه ممهههنمالفهههرصممهههعمموهههزاتم▪

الموةههعمالجارافههم؛محوههثم ههمحتما داراتمالقائمههةمعلههىمالموةههعلمللشههركاتمبجهه بمالمزيهه ممههنم

لههىمفهعهبحممههنمالممنهنميه بمالعمهالءمتصتوههارمالمطعهممالقريهللماعتمهاد امع.مالعمهالءمالمحتملهون

.مممممموةعدم

حجوزات متقدمة

تعمههامصوههاراتمالحجههزمعلههىمتقلوههاموةههتماتشتظههارمللعمههالءمعنهه ماميخططههوإملتنههاو مالطعهها مفههم▪

عهو م لهىمالخارج؛محوثمت عمتطبوقاتمالداتفما شخاصمعلىمةائمةماشتظارمحتىميتمننهواممهنمالو

امالمطاعممفمموةتمتحقموالحصو معلىممقع لموعلوعلمكعبحمحجزم اولةمفممالمطعهممالمف ه

.كمر ام دل ا

اعتماد الجودة

متدهامعالليوه   همعةمهنمصهال معهنعمفممأ امالقطهابمتر وخمكواشدالشركاتمالناش ةماتحاو ▪

ةما دار متدههتممالشههركاتمبعملوههلمكمههامبالنسههبةملدههمك ا ههوةيههود مالطعهها متاعهه لهه لكلم.مالتجاريههة

ةمالخاعههةمبدههاموتقههو مبههييراءمفحوعههاتمالجههود ممههنمكيههامتقهه يمممنتجههاتمذاتميههود معالوههةموتجربهه

.كف امللعمالء

Sources: "How Mobile Applications Have Changed The Food And Beverages Industry.", Mobio solutions, Aug 9, 2021. 
"How Mobile Apps Transformed Food Industry.", krify, Nov 28, 2020. 
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كيف غيرت تطبيقات ال واتف المحمولة صناعة الترفيه؟

كاافصبغااعص"صوأهمممشهركةمرائه  مفهممتطهويرمبرمجوهاتلمبعنهواإمvibeosys))يتناو مالتقريرمالصادرمعنم
وهعلمو هرقملمدورمتطبوقاتمالدهاتفمفهممعهناعةمالترف"بيقاتء صتحهءبفصتحمومةلصنعء تصتحتع اه؟
.شجاحمالتطبوقاتمفممتلبوةممتطلباتمالمستخ  

قههههاتمتاوههههرتمعههههناعةمالترفوههههعموا عههههال مبسههههرعةمفههههممالسههههنواتمالقلولههههةمالماضههههوةلموكدتمالتطبو▪

قهاتمالترفوهعما لنتروشوةمدور امكبور امفممذلك؛محوثمكعبحممنمالممنهنمالعثهورمعلهىمالم هاتممهنمتطبو

وقىلملماسههتخ  ممههنممشههاأ  ما فههال لموالعههرولمالمف ههلةلموات ههتمابم لههىمالمو ههتمنههنماالتههمم

وممار ههةما لعههابلمومتابعههةمكحهه اثمالعههالملمفلههممياعهه مكحهه ميرغههلمفههممالجلههوممكمهها مالتلفههازمفههم

وات هتمتابماشتظارمكغنوتعمالمف لةلمفممالوةتمال يميمننعمتنزيهامالتطبوهقمعلهىمأاتفهعمالمحمهو 

.بمو وقىمغورممح ود 

كيف تربح تطبيقات الترفيه؟

فههممالاالههلمتاعهه مالتطبوقههاتمالترفودوههةممههنمبههونممالتطبوقههاتما كثههرمبحث ههامفههمممتجههرما لعههابلموأههم▪

طبوقهاتممخصصةمللمتعةلمفدمممسلوةمومفو  مللمستخ مونلمولنندامتساع مكي  اممطوريمالت

.ممالترفودوةمعلىمينمما موا 

تخ ا متحظىمالتطبوقهاتمبموهز معملوهاتمالشهراءمداصهامالتطبوهق؛مممهاميسهمحمللمسهتخ مونمبا ه▪

تطبوهقمبعضمصصائ مالتطبوقموالموهزاتمفقهطمعنه ماله فعممقابلدهالمفعلهىم هبوامالمثها لمفهيإ

مجههاشمملمسههتخ موعلمولنههنم ذامكرادواممشههاأ  مالحلقههةمةبههامبثدههامعلههىم(م (Hot star"مأههوتم ههتار"

.التلفازلمفسوتعونمعلودممال فعملوصبحوامكع اءممموزين
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تطبيقات ال واتف المحمولة في صناعة الترفيه

ويتعهههونمعلهههىملم(Play Store)"متجهههرمالتطبوهههق"تتهههوفرمالع يههه ممهههنمالتطبوقهههاتمالم فوعهههةمفهههمم▪

علههىمالمسههتخ  مالهه فعم ذامكههاإميريهه مات ههتمتابمبموههزاتمالتطبوههقلموأههوممههام وسههاع مالمطههورين

محفوف ههامصصوع ههامبالنسهبةمللتطبوقههاتمالفريه  ممههنمشوعدهالمبوهه مكإمذلهكمةهه مينهوإ.مكسهلمالمها 

مرايعههةمبالمخهها رمبالنسههبةمللتطبوقههاتمالتههممدصلههتمالسههوقمللتههولمفوجههلمعلودههامالحصههو معلههى

.شاملةمللسوقمةبامتنفو مأ ةمات تراتوجوة

المزايا المرغوبة في التطبيقات الترفي ية

وهةممهنميتعونمعلهىممقه مممالتطبوقهاتمتهوفورمالخه ماتمالتهممتجعهامحوها مالمسهتخ  ممريحهةموصال▪

المتاعههههللمولهههه لكمينباههههممكإميقهههه موامصهههه ماتمعالوههههةمالجههههود ؛محوههههثميتجههههعمالمسههههتخ موإم لههههىم

.التطبوقاتملتخفوفم يدادأمموالترفوعمعنمكشفسدممبع ميو م وياممتعل

لمدةههةمينباههممكإميعمههامالتطبوههقمعلههىمالفههورمعبههرما يدههز موالمتصههفحاتمالمختلفههةلموكإمتتنا هه▪

يمناشوهةمالتطبوقممعمكاميدهازممحمهو محتهىمتميهتممرفهضمتشهاولعمبسهبلمكيممشهنالتمتتعلهقمب

.الوعو 

ابميجهههلمكإميهههوفرمالتطبوهههقمكي  هههامموهههز مالتعلوقهههاتملتقههه يمممالحظهههاتمعهههادةةممهههنمصهههال ما عجههه▪

.مبالمحتوممكومع  ما عجابمبع

 ريقههةمكمههاميجههلمكإميهه عممالتطبوههقمتقنوههاتمالصههوتموالفوهه يوموالمو ههوقى؛مشظههر ام شدههامكف هها▪

.ممللحفاظمعلىمتفاعامالمستخ  ممعمالتطبوق

للمحتهوملممنمبونمالمزايامكي  امالتممت عممتمسكمالعموهامبهالتطبوقلمأهممكإميمتهازمبتحه يثمدوري▪

نمل ههماإما ههتمرارممشههاركةمالمسههتخ مونمفههممالتطبوههقلموذلههكممههنمصههال م عههال مالمسههتخ مو

.بموع مالتح يثمعبرما شعارات

كيفية جذب المستخدمين إلى التطبيقات الترفي ية

تطبوهقلميمننم شجاحمالتروي مللتطبوقممنمصال ممراعا مكإمينهوإمالجمدهورمالمسهتد فممنا هب املل▪

به وإمكيمصطههمبا ضافةم لىمتبسوطمصطواتمعملوةمالتسجوامللتطبوقلموضماإمتجربةم لسهةمو

تمالتحموهامللمستخ  لمويجلمكإمتعماممزايامالتطبوقمبشنامتمتشوبعمشائبةلمعلىمكإمينوإموة

.خ موعفممح ةما دشىلموكإمتميصوبعمصلامويعمامبسال ةمحتىميتمننممنماتحتفاظمبمست

Source: "HOW ARE MOBILE APPS TRANSFORMING ENTERTAINMENT INDUSTRY?.", vibeosys, Jan 4, 2021.
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كيف تعمل التطبيقات اإللكترونية على تطوير صناعة التعليم؟

كاافصرااع صبيقاتاء صتحهاءبفص"بعنهواإمE-Learning Industry))وضحمالتقريرمالصادرمعهنمموةهعمي
اشهىممهعمتطهورمدورمالتطبوقاتما لنتروشوةمفممتاوورمالتعلوممبمهاميتمل"تحمومةلصنعء تصتحت لا ؟

.التننولويوالمماميق  مككبرممنفعةمللطالبمويسدامعمامالم ر ون

لقههرإمالحههاديمشههد ممجهها مالتعلههوممتاوههر امكبوههر امتزامن ههاممههعماكتسههابمالتننولويوههامتحول ههاممثوههر امفههمما▪

تروشوهةلموالعشرينلموكاإمك اممأ امالتاووهرمالفعها مأهومتقه  مالدواتهفمال كوهةموالتطبوقهاتما لن

.مامغورمالطريقةمالتمميعو مويعمامبداما فراد

لتهمميهتممتنزيلدهاموفممأ اما  ارلمكعبحتمالتطبوقاتما لنتروشوةمالتعلوموهةمثالهثمككثهرمالتطبوقهاتما▪

لموفههمماآلوشههةما صوههر لمارتفعههتمكعهه ادم%8.47بههونمالحههونمواآلصههرمعلههىمالدواتههفمالمحمولههةلمبمعهه  م

 بههام"ومتجههرمتطبوقههاتم (Google Play)"يويههامبههالي"التطبوقههاتمالتعلوموههةمفههمممتجههرمتطبوقههاتم

فقه محهاإموةهتمتاوهرمالصهناعةممهنم  هارمتعلومهممتقلوه يم لهىم  هارممبتنهر (Apple Store)"م هتور

.يتماشىممعممتطلباتمالعصرمالج ي 

؛مممهههاملمتههمم ششهههاءمتطبوقههاتمتعلوموهههةملتزويهه مالطهههالبمبالمعلومههاتالرةمنهههةوتزامن ههاممهههعمتصههاع م▪

نميشماميموهعما عمهارلموحهثمالطهالبمعلهىمالهتعلمموالتحصهواموتحه ممكيمعقبهاتلمفقه مكعهبحممه

.الممننمللطالبمتعلممكامشمءمتقريب امفممكيموةتلموفممكيممناإ
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كيفية تايير تطبيقات ال اتف المحمول لألعمال التعليمية

تحسين التفاعل والمشاركة

بمتنمههنمكأههممالعوامههامفههمما عمهها مالتعلوموههةمفههممالتفاعههاموالمشههاركةلمشظههر ام إم أمهها مالطههال▪

علوهعلمللتعاماممعمالم ر ونمكومالنتلمال را وةلمة مي طرأمملب  مالمزي ممهنمالجده مللهتعلم؛مو

ةمت ههعمفههيإم حهه ممالطههرقملتاووههرمالتطبوقههاتمالتعلوموههةميشههمامت ههمونمكلعههابم ب اعوههةممختلفهه

.المفاأومموتوفرمفرعةمللطالبم  القم ب اعاتدم

يههتممتطههويرمأهه ةمالتطبوقههاتمبوايدههةم لسههةمات ههتخ ا لموصطههةمم رو ههة؛مممههاميعههززماتلتههزا ▪

لتفاعههاموالتعههاوإمبههونمالطههالبموالمعلمههونلموبمسههاع  مالتطبوقههاتمالتعلوموههةلميمنههنمللطههالبما

.فممكيموةتممعممعلمودم

تحديثات فورية

الطهالبمعلههىمشطهاقموا هعمأهمما غفها معهنما عالشهاتمالمدمههةيوايددهامهنمبهونمالتحه ياتمالتهمم▪

وعهه  متهه وينمالمالحظههاتلمويمنههنمحههامأههه ةمالمشههنلةممههنمصههال مالتحهه يثاتمالفوريههةموالنوافههه م

وريههةم لههىمالمنبثقههةمللر ههائامعبههرمالتطبوقههاتمالداتفوههة؛مكمههاميمنههنمللم ر ههونم ر هها م شههعاراتمف

الطهههالبمحهههو م عهههاد مي ولهههةمالتجمعهههاتلموصهههرائطمالحهههر مالجهههامعملموالمنا هههباتلموكتالويهههاتم

.ممالموظفونموكتلمالمنتبة

دمج الترفيه مع التعلم

 ابهههةميمنهههنمكإمتنهههوإمتجربهههةمالهههتعلممممتعهههةمصهههال متطبوقهههاتمالتعلهههوم؛مشظهههر ام إمالر هههوماتمالج▪

مههاموالر ههو مالتوضههوحوةلموا لعههابمالمختلفههةلميعلههتمالههتعلممككثههرممتعههةممههنمكيموةههتمم ههى؛مك

والههه كاءم (VR)والواةهههعماتفتراضهههم (AR)تعمهههامالشهههركاتمعلهههىمدمههه متقنوهههةمالواةهههعمالمعهههززم

وابمفههممأهه ةمالتطبوقههاتملتحسههونمالتجربههةلموذلههكمبا ضههافةم لههىمت ههمونمكشهه (AI)اتعههطناعم

مختلفةممنما لعابموا لاازمواتصتبهاراتمللطهالبممهنمكيهام بقهائدمممشهاولونمويعهاماله روم

.شوقة

التوفر على مدار الساعة

ل ههاطمعرضههونممههنمالهه وراتمالتعلوموههةلمأهه امالنههوبميتلقههوإع يهه ممههنما فههرادمالهه ينماليعهه لههمم▪

ولدممفصهكول هكماله ينمكوةفهواماميفو التويعم لىممناإممعونمكومال أابم لىمفصامدرا ملموأوم

.ال را وةمبسبلمكيمشوبممنمالحوادثمكوم بلمشخصم

Source: Sethi, R. "How Mobile Apps Are Transforming The Education Industry.", Elearning industry, May 6, 2020.
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(Better Help)تطبيق بيتر هيلب 

 عتج ااتصبيقااا صااتاااعص"بعنهههواإم(مInnerBody"م)بههادي شههر"ينشههفمالمقهها مالمنشههورمعلهههىمعههحوفةم
ريقههةملمعههنممموههزاتمالتطبوههقلموكوههفمياعهه م "كتهعاااتصحلوصااةلص لااىص اا إلص قااعصتإلنتعناا ؟هالاا 

.ترشت دلةموفعالةميمننممنمصاللدامتق يممالعالجموالنصائحمات ترشاديةمللمرضىمعبرما ش

نبذة عن التطبيق

راتمالفرديهةمياع مالعالجمعبرما شترشتماآلإم ح ممكف امالطرقمالتمميتلقىمبداما شهخاصمات تشها▪

اإمككثهرموالجماعوةلموتميقتصهرما مهرمعلهىمكوشهعمككثهرممالءمهةمفهممكثوهرممهنما حوهاإلمولننهعمكي  هاممنه

.راحةمللع ي ممنمالمرضى

يجعهام لهلمالمسهاع  مككثهرم هدولةمومالءمهةلم (Better Help)"مبوتهرمأولهل"وعلوهعلمفهيإمتطبوهقم▪

ويتمتههههعمالمعههههالجوإمالمحترفههههوإموالمرصصههههوإموالمهههه ةقوإمفههههممالتطبوههههقمبخبههههر متمتقههههامعههههن

. اعة1000 نواتمو3

يعمههههامالتطبوههههقمعلههههىمتههههوفورمالخ مههههةموالعههههالجمالممتههههازينلمبا ههههتخ ا مكدواتموموههههزاتم ههههدلةم▪

لمكومات تخ ا مومباشهر لموينهوإمالوعهو م لودهام هدل الم هواءممهنمصهال ممتصهفحم هطحمالمنته

رقم كمالهعممنمتطبوقمالداتفمالمحمو لموذلكممنمصهال معملوهةممباشهر متت همنما هتبواش اميسهتا

سههاتمدةوقههةمفقههطلموكههاممههاميحتههاجم لوههعمالمسههتخ  مأههوماتصهها مموثههوقمبا شترشههتموكههاموراملجل30

.الفو يوممعمالمعال مالخاصمبع



40

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

لمستخدميه؟" بيتر هيلب"ماذا يقد  تطبيق 

 سهعمريهامككبرممنصةمعالجمعبرما شترشهتمفهمميموهعمكشحهاءمالعهالملمفقه مك"مبوترمأولل"ياع متطبوقم▪

بعه مالبحهثمعهنمعهالجم2013فهممعها م(Alon Matas)"مكلهوإمماتهام"ا عما موالمسهتثمرما مرينهمم

.مملمرلماتكت اب

كإممعظهههمما شهههخاصمالههه ينميحتهههايوإم لهههممالتطبوهههقمتميجههه وإمالمسهههاع  مفهههمم"مماتهههام"كدركم▪

الجمععوبةمالوعو لموالتنلفهةلموا زعهاجلموالخهوفلمالعه:مالعالممالواةعم؛محوثمتجعامعواماممثا

بوتههرم"امالشخصههممكمههر امعههعب املنثوههرممههنما فههرادلموعلوههعلمتسههعىممنصههاتمالعههالجمعبههرما شترشههتممثهه

. لىمتق يمم ريقةمك دالموككثرمراحةلموبه عارممعقولةلمللحصو معلىمالمساع  "مأولل

فههممم ألههوإمتهأول ههامبشههنامفعهها ملمسههاع  مالمسههتخ  "مبوتههرمأولههل"يهه يرمبالهه كرلمكإممعههالجمم▪

ت هابماك:متحسونمحواتع؛محوثمتعمامالشركةممعممعهالجونممتخصصهونمفهمممجهاتتممعونهةلممثها

ال هههاطمالنفسهههملموالقلهههقلموالتاوهههراتموالصهههراعاتمفهههممالحوههها ما  هههريةلموالا هههللموا دمهههاإل

.وتقلباتما كاموالنو 

لعهالجمعبهرمفممالسواقمذاتعلمياع مأ امالتطبوقمبمثابةمشركةممشهروعةمويه ير مبالثقهةمورائه  مفهمما▪

كلفممعال لموماميقربممنمملووشمممريضمحتىماآلإلموكثورممهنما فهراد22ا شترشتلموت ممككثرممنم

.يف لوشعمعنمعالياتدممالشخصوةمالتقلو ية

تكلفة التطبيق

ةما صهرممالتطبوقملوسممجاش المولننم عرةمكرصه ممقارشهةمبمواةهعمالويهلمكومالتطبوقهاتمالعاليوه▪

عبهههرما شترشهههتلموفهههمممعظهههممالحهههاتتلمتنلفتهههعمكةهههاممهههنمالعهههالجمالشخصهههم؛محوهههثميصهههام هههعرم

ضلمدوتر امكمرينو،الموة مينوإمالمريضمم أل امللحصو معلهىم هعرممهنخف80اتشتراكما  بوعمم

.ممدوتر امكمرينو،امفمما  بوب48منمصال ممساع  ممالوةمتجعلعميتنلفمكةاممنم

.مفصهاوصتام المفيإمالمساع  مالمالوةمتعتم معلىمظروفمالمستخ  لممنمصال ممله ما هتبواإممن▪

مهنم40%ويتممتق يمم للمللحصو معلىمالمساع  لموالتمميمنندامتهمونممع  مك بوعممكةامبههم

يوم ا؛مممهاميعنهممكإمالمسهتخ  م90السعرما  بوعممالعاديملالشتراكلموتنتدممالمساع  مصال م

.مم وحتاجم لىم عاد متق يمم للمللحصو معلودامبع مثالثةمكشدرممنمالعالج

Source: Reseburg, K. "BetterHelp Review: Should you try this online therapy?.", InnerBody. Aug 4, 2021.
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(Sleep Cycle)تطبيق سليب سايكل 

myles"م)مههايلزمكبريهها"ينشههفمالمقهها مالصههادرمعههنمعههحوفةم apparelعتج ااتصبيقااا ص"بعنههواإم(م 
واله يميعمهاممهنمل يفهوإعنمكح مكشدرمالتطبوقاتمالمتعلقةمبهالنو معلهىمكيدهز ،ص"خءتكلخلا ص

.مثالمصال متتبعمحركاتمالفردمكثناءماللوالممنمكيامتح ي موةتما توقاظعمالصباحممبشنامم

نبذة عن التطبيق

ماريةمللمستخ مونلمفنهاما فهرادميريه وإمالحصهو م(مsleep cycle"م) لولم اينا"فنر متطبوقم▪

ةسهطمعلىمةسطمكبورممنمالنو ؛محوثمكشارتمالع ي ممنما بحاثم لىمكإما فرادمتميحصلوإمعلهى

جه مكافٍممنمالنو لم واءمبسبلمة اءموةتم ويامكما مشاشاتما يدز مالمحمولةلمكومالعمهامب

.مملوةتم ويالمكوما كامكثور امةبامالنو 

مراحههامباعتبههارةممنبد ههامذكو هها؛محوههثميقههو مبييقههاظمالمسههتخ  مكثنههاءمكصههف"م ههلولم ههاينا"ويعمههام▪

النهههو لموعلهههىمعنهههسممنبدهههاتمات هههتوقاظما صهههرمموالههه يميترتهههلمعلودهههامشهههعورمبا رأهههاقمعقهههلم

رتهلمعلوهعميت"م هلولم هاينا"ات توقاظلموتقو مبمقا عةمكحال مالشخ مالنهائملمفهيإما هتخ ا م

.ممشعورممريحمفممكثناءمات توقاظ

دةوقهةمةبهام30تشهاوامالمنبهعمفهممكثنهاءمدور مالنهو مالخفوفهةمفهممغ هوإم"م لولم اينا"يحاو م▪

بههعمعلههىمالوةههتمالهه يمتههممتعوونههعملال ههتوقاظلمعلههىم ههبوامالمثهها لم ذامةهها مالشههخ مب ههبطمالمن

نههوإمفههممعههباح المفسههوقو مالتطبوههقمبمراةبههةمحركههةمالنههائملموتشههاوامالمنبههعمعنهه مامي7:30السههاعةم

.م7:30وم7:00كةصىمدرياتمالقلقمبونم
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مميزات التطبيق

:مالنهو لممثهايعمامالتطبوقمكي  امعلىمتتبعممراحامالنو م وا ماللوا؛مللمساع  معلىمتتبعمعادات▪

:ماتلممثههامقهه ارمالنههو مالهه يميحصههامعلوههعمالفههردمكههاملولههةلموكوفوههةمتهههثورمبعههضمالسههلوكومتو ههطم

.شربمالقدو لمكومتناو مويبةمكبور لمعلىمعملوةمالنو 

خاصمبا ضهافةم لهىمذلههكلمأنهاكمعهه  م هرقملتو ههوعما هتخ ا مالتطبوههقلمفقه ميقههو مبعهضما شهه▪

ءما ضهواءمبيةراشعمبمصابوحمكدربائوهةمذكوهةمحتهىميهتمم يقهاظدممفهممالوةهتمالمنا هلمعنه مامت هم

فتههر مالنههو مبههبطءلمكمههاميت ههمنمالتطبوههقمبعههضمالر ههو مالبواشوههةلموالتههممتوضههحمتقلبههاتمالنههو لمو

.العموقلموالنو مالخفوفلموم  مالنو 

توقاظمومهنمصهال مضههبطم عه اداتمالتطبوهقلميمنههنماصتوهارمعههوتمالتنبوهعماله يميههودمالشهخ مات هه▪

بيششههاءمعلوههعمبمههامفههممذلههكمتعوههونمكغنوههةممف ههلةلموفههممكههاملولههةمبعهه ما ههتخ ا مالتطبوههقلميقههو 

ملخهههههه ميت ههههههمنمعهههههه د اممههههههنما حصههههههاءاتمالتههههههممتعههههههرلممراحههههههامالنههههههو لمووةههههههتمالنههههههو 

.وات توقاظلمبا ضافةم لىموةتمالنو ما يمالمموالمتو ط

له لكممهنمالواضهحمل (App Store)" بم هتور"تقووماتممرتفعهةمعلهىممتجهرم"م لولم اينا"يتلقىم▪

اتشهتراكمكشعميفو مالع ي ممنما شخاصلمبا ضافةم لىمذلكلمفيإمتنزيامالتطبوهقممجهاشملمويمنهن

.السنةدوتراتمكمرينوةمفمم9.99فممالشدرمكومكمرينو،امدوتر ام1.99فوعممقابام

عيوب التطبيق

بطءلمعلهىميعمامالتطبوقم وا ماللوالموي ديمذلكم لىما هتنزافمالبطاريهةمبه:صتختع تاصتحقيء؟تت▪

. اعات8صال م20%الرغمممنمكإما مرميختلفمباصتالفمعمرمالبطاريةلمفيشعميستنزفم

 غهالقمكوملنمميعمامالتطبوقمتمب مكإمينوإمالداتفمفمموضعماتتصا مولهوسما:صتءيعتبصتحعةق▪

اموضههعمالطههائر لما مههرمالهه يمةهه ميسههبلما زعههاجمللشههخ مالنههائملمبسههبلمالمنالمههاتموالر ههائ

.النصوةموالتنبوداتمالتمم تصلعم وا ماللوا

دةوقةميرغلمفممات توقاظمفممصاللدهالما مهرماله يم30يختارمالشخ مفتر م:صتتختاتءاصتحمقكع▪

يجعلهههعمينههها موةت هههامكةهههالموفهههممبعهههضما حوهههاإمةههه ميجعلهههعميشهههعرمبرغبهههةمفهههممالمزيههه ممهههنمالنهههو لم

.وات توقاظمكةامششا  اموحووية

Sources: Eather, L. Sleep Cycle App Review. Myles apparel. 
Peters, B. Review of Sleep Cycle App: Tracking Movement to Time Awakenings. Very well health. May 08, 2020.
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(Uber Eats" )أوبر إيتس"تطبيق 

موهامباصتوهارملنقهاما فهرادلميسهمحمللع"مكوبهر"أومتطبوقم لنتروشملممستقامعنمتطبوقم"صجالاعصإتتس"
وامعلهىمالطعا مال يميري ةممنمصال مةائمةمالمطاعممالمشتركةمفممالتطبوقلمثمميتركمص مةمالتوع

.كوبرمعنم ريقم ائقونممشتركونمفممأ ةمالخ مة

؟Uber Eats)" )أوبر إيتس"ما خدمة 

امللتوعوامبالسواراتميخت مبتوعهو"كوبر"أومتطبوقمفرعمممنمتطبوقم(Uber Eats)"مكوبرم يتس"▪

لم(GrubHub"م)يروبدههل"لمو(Postmate"م)بو ههتموت:م"الطعهها لموأههوممماثههاملعهه  ممنافسههونممثهها

(.Doordash"م)دورداش"و

لمتعمهههامص مهههةمالطعههها معنههه مالطلهههلم(Uber"م)كوبهههر"وامتههه اد املخ مهههةم لهههلمالتنقهههاممهههنمتطبوهههقم▪

"متسكوبهرم يه"كو وطمبونمالعمواموالمطاعم؛محوثميتممالطللممهنمصهال مموةهعمالويهلمكومتطبوهقم

وامللدههاتفمالمحمههو لمويههتممتوعههوامالطعهها ممباشههر  م لههىمبههابمالمنههز لمعههاد  ممقابههامر ههو متوعهه

.بسوطة

خ مهةلميهتمم لهلمالطعها مبا هتخ ا مموةهعمويهلمكومالتطبوهقمالخهاصمبال"مكوبهرم يهتس"وت تخ ا م▪

وة؛محوهثموباضمالنظرمعنمالطريقهةمالتهمميهتمما هتخ مدالمفهيإمعملوهةمالطلهلمعلهىمالتطبوهقمشسهب

.يتممتح ي مالمطعممواصتوارمالويباتمالمطلوبةلمثمم تما معملوةمال فع
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" أوبر إيتس"كيفية طلب الطعا  من خالل تطبيق 

لمها مبدهام دامات تخ ا لمولننهعميحتهويمعلهىمبعهضمالمزايهامالوايهلما "مكوبرم يتس"ياع المتطبوقم▪

:للب ءمفمم للمالطعا مبشنام لس؛موكأمدا

اإململه لكم ذامكهه"كوبهر"أههممشفسهداممعلومهاتمتطبوههقم"م يهتسكوبهرم"معلومهاتمتسهجواماله صو ملههه

"متسكوبهرم يه"فومننهعمتسهجواماله صو م لهىمموةهعمكومتطبوهقمل"كوبهر"العموامبالفعامكحه معمهالءم

.بالطريقةمشفسدا

فحةميمنههنما ههتخ ا مكيقوشههةمالبحههثمفههممالجههزءمالسههفلمممههنمالتطبوههقمكوممربههعمالبحههثمكعلههىمعهه

نصهرمالويلمللبحثمعنممطاعمممعونةمحسهلمات هملمكومكشهوابمالمههكوتتمكا يطالوهةممثل هالمكومع

".البوتزا"معونممنمالطعا معلىم بوامالمثا م

مأهه المويتههوفرمالع يهه ممههنمالطههرقمللبحههثمعههنمالطعهها موتصههفوتعلمبمههامفههممذلههكمالسههعرلمور ههو 

.التوعوالموالقوودمالا ائوة

ءمبه"ويمننم ششاءم للميماعمممنمصال مموةعمالويل؛محوثميهتمماصتوهارمالمطعهممالمحه دلمثهمم 

لمكمههاميمنههنممشههاركةمالههرابطممههعمكشههخاصم صههرينلمويمنههنمللجموههعم ضههافةم" لههلمالمجموعههة

.عناعرأمم لىم للمواح لملوتممتسلومعمفمممناإمواح 

مبنههرمتميحتههاجمالعموههام لههىما ههتال مالطلههلمعلههىمالفههورلمبهه ل اممههنمذلههكلميمنههنمالطلههلمفههمموةههت

"مسهلومماآلإت"وي ولةمالتسلوممعن مامينوإمذلكممنا ب امللعموالمففممموةعمالويللميتمماصتوارم

تمملموفههممتطبوههقمالدهاتفمالمحمههو لميهه"ي ولههةملوةههتمتحهق"فهممالجههزءمالعلهويممههنمالصههفحةمثهمم

".ي ولةمالطلل"كعلىمالشاشةموتح ي م"مفممك ربموةتمممنن"اصتوارم

"أوبر إيتس"ف م رسو  التوصيل وإلااء الطلب في 

كوبهرم"وهقمعن مامتطللمالتوعوالمفدناكمر و معامةممرتبطهةمبتوعهوامكهام لهلم لوهكلموفهممتطب▪

.لميمننمات البمعلىمالر و مالمح د مفممالتفاعوامك فامكاممطعم" يتس

التالوهةمفهممفممحالةمالرغبةمفمم لااءمالطللمفممكيموةتلميتمماتشتقا م لهىمعالمهةمتبويهلمالطلبهات▪

موهاملمومنمالممننما تردادما موا مفمم للمتمم لااةةلممهامدا مالع" لااء"التطبوقلموتح ي مصوارم

.ةا مبيلاائعمةبامكإميقبامالمطعممالطلل

Sources: Johnson, D. "What Is Uber Eats? Here’s What You Need to Know about the Ride-Hailing Service’s Food Delivery App.", 
Business Insider. Aug 18, 2020. 
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(My Fitness Pal)" ماي فيتنس بال"تطبيق 

والهه يمياعهه ممههنمكف ههامل(My Fitness Pal"ص) ااءتص اتااعسصاااءل"يتنههاو مالعههرلمالتههالممتطبوههقم
  معلههىمالتطبوقههاتمفعالواههةمفههممتخفوههفمو شقههاصمالههوزإموالحصههو معلههىميسههمممثههالملمكومالماسههاع

.اكتسابمالوزإلمكومالحفاظمعلىمالوزإمالحالمملألع اءمالماشتركون

تهوفرم"م مهايمفوتهنسمبها"إمع ويةمتطبوقمفيعلىمالرغمممنمكإم شقاصمالوزإملوسمبا مرمالسدالم▪

عراتمالماراةبههةمال ةوقههةمللسهه:ما دواتمالمطلوبههةم شقههاصمالههوزإمبنجههاحموالماحافظههةمعلوههعلممثهها

كمفهههممكمهههامكإمالمجاشوهههةمالتامهههةملالشهههترا.مالحراريهههةلموشهههرحمالتمهههارينموالتههه ريباتمالرياضهههوةمالالزمهههة

.التطبوقمتاع مموز مكبور ملع

ويبهاتمالتهممفممأ امالسواقلمكثبتتمال را اتمفوائ ممتابعةمالنشاطمالمب و مبا تمرارمومراةبهةمال▪

وعلوهعلم.ميتناولدامالفرد؛م ذمتاساع ممراةبةمكمواتم عا مالفردمبا تمرارلممنماحتمالوهةمفقه اإمالهوزإ

اطمفههيإمبههرام م دار مالههوزإمالنايحههةمتقتههرحمعلههىمكع ههائداماتحتفههاظمبمافنههر م عهها ملتسههجوامششهه

فهههيإمتههه وينمالطعههها مبا هههتمرارميامنهههنمكإمينهههوإمممل هههامكحواش هههالموةههه مينهههوإ.ما كهههامبصهههور مدوريهههة

.ماستحول امفممكغللما وةات

راريههةميحهرصمالتطبوهقمالمه كورمعلهىمالتهكه ممهنمتسهجوامالويبهاتمومهامتحتهويمعلوهعممهنم هعراتمح▪

تعههادأممالمسههارمالصههحوحموتجنههلماب؛م بقههاءمالمشههتركونمعلههىمبه هربممههاميامنههنموبسههدولةمشهه ي  

قههةمعههنمأهه ةمالخاطههىلمكمههام ههوزي مذلههكممههنماحتمالوههةمشجههاحمالماشههتركمفههممتحقوههقمكأ افههعمالمتعل

.بفق اإمالوزإ
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نشأة التطبيق وكيفية عمله

؛مبدهه فم2005التطبوههقمفههممبههادجما مههرمكموةههعمفقههطمعهها م(مMike Lee"م)مايههكملههم"كششهههمالسههو م▪

ممشخصههممللم  ههسلموأههومصسههارتعموزشههعمالزائهه مةبههامزفافههعلممههنمصههال مماراةبتههعمشظامههعمالاهه ائ

فهممعها مومنمثَمامتطورمالمشروبملوتمم  القمكو متطبوقملد امالموةع.موحسابم عراتعمالحرارية

.بع مامحظممباأتما مكع ةائعموكةاربع2009

اتمدوري،ههامتنبهعم هدولةما هتخ ا مالتطبوهقممههنمذاكرتهعمالنبوهر ؛محوهثم شههعميسهجاما  عمهةموالويبه▪

وعلوههعلمفههيإم.مللمسههتخ  لموعههاد ممههاميموههاما شههخاصم لههىمتنههاو ما  عمههةمذاتدههامبمههرورمالوةههت

رمم لهىمالتطبوقميت كرمأ ةمالويباتلموب لكميسدامعلىمالمستخ  م ضافةمأ ةما  عمةممر مكص

وفرممنميدةمكصرملمفعلهىمالهرغمممهنممجاشوهةماتشهتراكمفهممالتطبوهقلمفيشدهامته.مالسجامالخاصمبع

:للمستخ  مع د اممنمالمزايالممثا

سهدولةم تاحةمالوعو ملم كراتمالطعا معلىمالموةعلممهاميامنّهنمالمسهتخ  ممهنمتتبهعمويباتهعمب

.منمكيممناإممتصامبا شترشتلم واءمفممالمنز مكومفممالعما

ملوهوإمعنصهرمغه ائملمكمهامتسهتمرم300توفورمةاع  مبواشاتمغ ائوةمةابلةمللبحثلموت ممككثرممنم

.فممالزياد ميومو،ا

بنههههاءمةاعهههه  مبواشههههاتمالطعهههها مبشههههنامشخصههههمملنههههاممسههههتخ  معلههههىمحهههه  لموالتههههمميمنههههنم

نمللمستخ مونم ضافةما  عمهةموالوعهفاتمالخاعهةمبدهممعلودهامفهممكيموةهتممهنمالوهو لمومه

.كيممناإممتصامبا شترشت

كش رويههه "تحموهههاممجهههاشممللتطبوهههقمعلهههىما يدهههز ممالجوالهههةلمبنظهههاممم(م"Androidم)مكومكم ي"و"

(IOS)ةملوهههتمننمالمسهههتخ  ممهههنما هههتخ ا مالتطبوهههقموتسهههجوامويباتهههعموممار هههةمالرياضههه؛

.بسدولةلمحتىمفممكثناءمالتنقا

اركةمتههوفورمالهه عمموالتحفوههزممههنمةبههامالمشههتركونماآلصههرينلمبمههاميتههوحمللع ههوممناةشههةمومشهه

.شصائحموتجاربماآلصرينلموتلقممالتشجوعلموتنوينمالص اةات

  فههممتنههوينمملههفمتعريههفمشخصههممللمشههتركمبنظهها مغهه ائمممخصهه موفق ههام أ افههعمالفريهه

. شقاصمالوزإلمكومزيادتعمكومالحفاظمعلوع

كتنونهز"مروشةمالنظا لم ذميامننمللتطبوقمكإمي عممكيمشظا مغ ائمممثامشظا م(م"Atkins)لمكومشظها م

وغورأهالمفهباضم(مThe Zone"م)ذامزوإ"لمكومشظها م(South Beach Diet)الاه ائمم"م هاوثمبوهت "

.النظرمعنمالنظا مالا ائممللمشتركلمفيإمالتطبوقميامننعمتق يممالمساع  

Sources: "Lose Weight with MyFitnessPal.com — for FREE.", myfitnesspal, https://bit.ly/3MHFTTG, (Accessed: Sep 15, 2021).
CURRY, D. "MyFitnessPal Revenue and Usage Statistics (2022).", businessofapps, https://bit.ly/3HZa2KW, (Accessed: Sep 12, 
2021).  
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(Peloton)" بيلوتون"تطبيق 

والهه يمياعهه ممههنمكف ههامتطبوقههاتمالرياضههةمل(Peloton"ص)االةبااةم"يتنههاو مالعههرلمالتههالممتطبوههقم
فههاظمعلههىمالمشههتركونمبههعممههنمممار ههةمالتهه ريباتمالرياضههوةمفههممالمنههز موالحمن ههنمموالصههحةلمحوههثميا

.مملواةتدممالب شوةمباورمحايةم لىمال أابم لىمالصاتتمالرياضوة

نشأة التطبيق وتكلفته

؛محوهههثميعمهههام2013فهههممشهههدرميولوهههومعههها م"مبولوتهههوإ"تطبوهههقم(مJohn Foley"م)يهههوإمفلهههوي"ك لهههقم▪

بوقهاتمعلهىموبرزتمكأموهةمأه امالنهوبممهنمالتط.مالتطبوقمعلىمتق يممص ماتمالت ريلمالرياضمممنزلو،ا

علهههىممسهههتوممالعهههالملم ذمزادمالطلهههلمعلهههىمالمعههه اتموا دواتم"م19-كوفوههه "صلفوهههةمتفشهههمميائحهههةم

تطبوقهاتمالرياضوةملبناءمالصهاتتمالرياضهوةمالمنزلوهةمللحه ممهنمتفشهممالجائحهةلمكمهامزادما هتخ ا 

.الرياضةمالمنزلوةملتويوعما شخاص

ابدةملههعلمكمههامكشههعمتمباشخفههالمتنلفتههعمشسههبو،امماقارشههةمبالتطبوقههاتمالمشهه"مبولوتههوإ"يتسههممتطبوههقم▪

 ممههنميتطلههلما ههتخ ا مكيدههز مودرايههاتمرياضههوةمباأظههةمالههثمنلمبههاميامنههنمتحقوههقمالنتههائ مالمريههو

النثوهرما هتخ امعمبتنلفهةمزأوه  موبا هتخ ا ميدهازمالجهريمالتقلوه يمكومال رايهةمالثابتهةلمعلهىمعنهس

.منمالتطبوقاتما صرممالتممتتطللمالنثورممنمالمع اتمالرياضوة

نميتهههوحملألع هههاءمالوعهههو م لهههىماآلتفممههه"مبولوتهههوإ"مهههنميدهههةمكصهههرملمفهههيإماتشهههتراكمفهههممتطبوهههقم▪

صهةلمف اتمللتمرينلموالتممتمتتطللمالنثورممهنما دواتمالمخص10الجلساتمالرياضوةمعبرمككثرممنم

.ممبامة متمتتطللما تخ ا مكيممع اتمعلىما  الق
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كيفية استخدا  التطبيق وخصائصه

ةمعنه مالطلهلمعقلماشتراكمالشخ مفممالتطبوقميتمننممنمبثمالت ريباتمالماباشر موالماسهجل▪

شهةمكوممنمالداتفمكومالجدازماللوحممكومالتلوفزيوإمال كملما مرمال يممنمشهشعمتحويهامغرفهةمالمعو

.كيمغرفةمبالمنز م لىمعالةمتمارينمرياضوةممنزلوة

ح مفقطلميستخ  مملفمتعريفملمستخ  موا"مبولوتوإ"منميدةمكصرملمفيإماتشتراكمفممتطبوقم▪

 تمفهههههممحالهههههةماتشهههههتراكمبع هههههويةمالوعهههههو مالنامهههههالمالتهههههممتسهههههتخ  مموهههههز مملفهههههاتمتعريهههههفم

.المستخ مونمالمتع د مالتممتتوحموعو مككثرممنمشخ م لىمالتطبوق

لتهمهالمالقو لموالوويهالموالقلهللموا:مشوع امماختلف اممنمالف اتمالرياضوةلمأم11يشتمامالتطبوقمعلىم▪

ريلموالجريلموتمارينمالدواءمالطلقلموركوبمال راياتلموالتم دلمومعسنرمالت ريباتلمومعسهنرمته 

.ال راياتلموالمشم

كمالع يه مفمم واقٍمماتصالمفيإمفتراتمالتمرينمتتراوحمبهونمصمهسمدةهائقم لهىم هاعةلمله لكمأنها▪

تمرارممههنمالتمههارينمالتههممتتوافههقممههعمالوةههتمالماتههاحمللمشههترك؛ممههاميشههجعما شههخاصمعلههىمات هه

.موالمواظبةمعلىمممار ةمالتمارينلمحتىملومكاإمل يكموةتمةصور

لىمويودمككثهرمبالشخصواتمالج ابةلموالمشجعةلمبا ضافةم "مبولوتوإ"يتسمميموعمم ربممتطبوقم▪

مننممهنمالته ريباتلموعلوهعلمفممهامتمشهكمفوهعمكشهكم هتتم رب امشخصهو،اممعتمه  اميقهودوإم30منم

.مم يجادمالم ربمالمنا لملمنحكمالتحفوزمال ةوقمال يمتحتاجم لوع

Sources: Thomas, J. "Is the Peloton App worth it if you don't own the bike? We tested it to find out.", Mashable, Apr 14, 2021. 
Brereton, J. "How they launched it: Peloton.", Launch Notes, Oct 7, 2020. 
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(  Happify" )هابيفاي"تطبيق 

 عتج ااتص"صبعنههواإم(مChoosing Therapy"م)شويسههن مثوربههم"يوضههحمالمقهها مالصههادرمعههنمعههحوفةم
ممتحسهونمفه"مأابوفهاي"كوهفميسهدممتطبوهقمل" ءذتصتتوق؟صال ءصبكلفته؟صال نصتعءخ ؟:صتحتيقا 

تمرفاأوههةموعههحةممسههتخ موعلموتحقوههقمالنمههومالشخصههملموتههوفورممجموعههةممتنوعههةممههنمالمسههارا
.والمقاتت

نبذة عن التطبيق 

أومتطبوقممه عو مبالبحهثمالعلمهملمومصهمممللمسهاع  معلهىماتخهاذم(مHappify"م)أابوفاي"تطبوقم▪

بوهههقموعلوهههعلميهههوفرمالتط.متههه ابورمفعالهههةملتحسهههونما حسهههاممالعههها مبالرفاأوهههةموالصهههحةمالعقلوهههة

مجموعههةممتنوعههةممههنما دواتموالمعلومههاتمالمفوهه  لمويجعههامالفههردممسهه ول امعههنما ههتخ ا متلههكم

.تمميري أاالمعلوماتملتاوورمكفنارةموعوا فعمو لوكواتعلمحتىميتمننممنمعو مالحوا مالجو  مال

:ممهنمصهال يتوحمالتطبوقمت ريباتمللتاللمعلهىمتحه ياتمالحوها موتحقوهقمالسهعاد موالمروشهةلموذلهك▪

سههابمالثقههةموةههفموتاووههرما فنههارمالسههلبوةلموتقلوههامالقلههقموالتههوترلموبنههاءمالوقظههةموالتفههاة لمواكت

لومههاتمواتحتههرا مالهه اتملمكمههاميقهه  مالتطبوههقمعهه د اممههنمالبههرام موالهه وراتمالشههاملةموالملو ههةمبالمع

.مموا ششطةملمساع  مالمستخ  معلىمتحقوقمكأ افع

نلمبوا ههطةمكبههارمالخبههراءلموالمعههالجو ششههاةأامتجهه رما شههار لم لههىمكإمتلههكمالبههرام موالهه وراتميههتمم▪

منههنموالمهه ربونمفههمممجههاتتمعلههممالههنفسما يجههابمموالوقظههةلمويتههوحمالتطبوههقممعلومههاتمةومههةمي

.تطبوقدامفممالحوا مالخاعةمللمستخ  
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يوفر العديد من المزايا لمستخدميه" هابيفاي"تطبيق 

تمشههكمكإمالسههعاد ممدمههةم يمشههخ ميعههاشمممههنمالتههوترموالحههزإمفههمممختلههفممجههاتتمحواتههعلم▪

نموكي  هههام ول هههكمالههه ينميشهههعروإمبالرضهههامولنهههندمميريههه وإمزيهههاد م موحهههاتدمملونوشهههوامحاضهههري

نمومزدأههرينمبشههنامكامههالمفههيذامكههاإمالفههردميرغههلمفههممتحسههونمالرفاأوههةمالعامههةملحواتههعمبهه ل اممهه

.أومالمنا لمل لك"مأابوفاي"معالجةممشنلةممعونةلمفسونوإمتطبوقم

لموالهه يميههوفرممقههاتتمومقهها عمفوهه يوم (Happify Daily)"أابوفههايمديلههم"ي ههممالتطبوههقمبرشههام م▪

وفرع هههامللمشهههاركةمفهههممكحههه اثممجاشوهههةممثهههاميلسهههاتمالوويهههامعلهههىمموةهههعمالتواعهههاماتيتمهههاعم

.مباشر  (Facebook)"فوسبوك"

وقظهةلمعلهىممنهاأ مم رو هةميوه  املعلهممالهنفسما يجهابملموال"مأابوفهاي"فممالسواقمذاتعلميعتمه م▪

اع معلهىمبنهاءممدهاراتممحه د متسه لا صتحاعفسصتإلتهاءاتصوالعالجمالسلوكممالمعرفم؛محوثميركزم

حظهةمتانسلما فهرادمالمدهار موالقه ر معلهىمالعهو مفهمماللالتحاتةت.مالمستخ مونمعلىماتزدأار

قبالمالحالوههةمواتأتمهها مبمههاميحهه ثمفههممالوةههتمالههراأنمبهه ل اممههنمالتفنوههرمفههممالماضههممكومالمسههت

وا هتب ا مةميساع مالمسهتخ مونمفهممالتعهرفمعلهىما فنهارمالسهلبوةمالتلقائوهالتح  إلصتحملةكتص

.مكفنارم يجابوةمكصرممبدا

الوةههتمتههممتصههموممالتطبوههقمكي  ههام ول ههكمالهه ينملهه يدممدوافههعمذاتوههةموةههادرينمعلههىمبهه  مبعههض▪

جموالجدههه لموتتطلهههلمبهههرام مالتطبوهههقمالصهههبرموالمثهههابر لمويمنهههنمكإمتنهههوإم ضهههافةمرائعهههةمللعهههال

.ا  ا ممال يميتناو مالمستخ  لموذلكم شعملوسمعالي امفممح مذاتع

ام ول هكمالتوترموالقلقمويحسنمالصهحةمالعقلوهة؛مومهعمذلهكلمةه متمينهوإممفوه  "مأابوفاي"ويخففم▪

اتكت هههابمالشههه ي لمكوماضهههطرابمالقلهههقلمكوم:مالههه ينميعهههاشوإممهههنمكمهههرالمالصهههحةمالعقلوهههةممثههها

ىماضطرابممامبع مالص مةلمكوماتضطراباتمال أاشوهةلمكوماضهطرابمالشخصهوةلممهاملهمميحصهامعله

.دعمممنممعال مكومكصصائممالصحةمالعقلوة

 (Happify Plus)"مبلهسأابوفهاي"ولم"أابوفهاي"وي يرمبال كرلمكإمأناكمشسختونممهنمأه امالتطبوهق▪

يمنهنم مهامل"أابوفهايمبلهس"مجاش المكمامبالنسبةملهم"مأابوفاي"ويمننما تخ ا مشسخةممختصر ممنم

دوتر امكمرينو،هههالمكومتح يههه مصطهههةمالههه فعم139.99دفهههعمالسهههعرمالسهههنويمالنامهههامللتطبوهههقموالبهههال م

.دوتر امكمرينو،ا14.99الشدريةمالبالاةم

دةهائقمعلوهعمب يل امرائع املو ائامالتواعاماتيتماعم؛محوثم إمة اءمب هع"مأابوفاي"ياع ملالبتء  ء▪

كومغوهههرةممهههنممنصهههاتم(م (Facebook"فوسهههبوك"ياعههه مككثهههرم شتايوهههةمورفاأوهههةممهههنمة هههائدامعلهههىم

.التواعاماتيتماعمما صرم

Source: Peterson, T. "Happify App Review: What’s Offered, Cost, & Who It’s Right For.", Choosing Therapy. 
https://www.choosingtherapy.com/happify-app-review/,  (Accessed: Sep 11, 2021).  
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Calm app)" )كالم أبليكشن"

ربهةمالمويدهةلمأومتطبوقمللتهمامال أنمممتوفرممدولو،المويوفرمع د اممنمصواراتمالتج"صكءح صجالاكشن"
ا فنهارمويساع معلهىمالهتخل ممهنمالقلهقموالتهوترلمف هل امعهنمالتالهلمعلهىمضهاوطمالحوها لموتد ئهة

.والعوا فمالسلبوة

؟(Calm app" )كالم أبليكشن"ما 

100لمول يهعمككثهرممهنم2012أومتطبوهقملدهوا مالتهمهالمتهممتطهويرةمعها م(مCalm app"م)كالممكبلونشن"▪

كلهفمتقوهوممصمهسمشجهو لممهنمشههشعمكإميسهاع مالمسهتخ مونم700ملووإمعملوةمتنزيالموككثهرممهنم

اوطمفههممالعثههورمعلههىمالسههال مالهه اصلملموالههتخل ممههنمالقلههقموالتههوترلمف ههل امعههنمالتالههلمعلههىمضهه

.الحوا لموتد ئةما فنارموالعوا فمالسلبوة

شخص هامبالا هامكإمته ريلم153لموالتهممشهملتم2019ال را هاتمالصهادر معها مأ الموة مكظدرتم ح مم▪

زيه ممهنمالوقظةمال يميتمم يراةةممنمصال مالتطبوقملمه  مك هبوعونميقلهاممهنمالشهعورمبالوحه  موي

.اتتصا ماتيتماعمملمستخ موعممقارشةمباورمالمستخ مون

ةصه مالنهو مكماميتموزمالتطبوقمبتوفرمم اتممنمالتمارينمالمد ئهةلموتقنوهاتمالتهنفسمالمفوه  لمو▪

 Idris)" دريههسم لبهها"و(م(Matthew McConaughey"ممههاكوشدممههاثووم:م"التههمميرويدههامالمشههاأورممثهها

Elba)لمويحتويمعلىمالع ي ممنمالعرولم دلةمات تخ ا لمويتممتج ي ممحتواةمبا تمرار.
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إيجابيات وسلبيات التطبيق

صه موايدتهعم هدلةمات هتخ ا لموة:ملممنداامهمة تص نصتحم تتءصالتإلتهءااء يتمتعمالتطبوقم▪

الرئوسهةماتما حصهاءالنو مالتمم جلدامالمشاأورلموتح يثمالتطبوقمباشتظها لموالقه ر معلهىمتتبهعم

مثهههامعههه دما يههها مالمسهههتخ مةلمودةهههائقمالتهمهههالموعههه دمالجلسهههاتلمكمهههاميقهههو مالتطبوهههقمبير ههها 

ئمههةمتهه كوراتمالتهمههام لههىمالدههاتفلموتتبههعمالحالههةمالمزايوههةمبمههرورمالوةههتلمويحتههويمعلههىموايدههةممال

.مملأل فا لمبا ضافةم لىمعورموكعواتمالطبوعة

التطبوهقلملمفدممتشمامع  مالق ر معلهىم ضهافةما عه ةاءمفهماملقاء صتحتيقا وفوماميتعلقم▪

لنسههبةمكمههامكإمعههورمالطبوعههةمتبهه وممشههتتةمللههبعضلمف ههل امعههنمكإمةصهه مالنههو م ويلههةميهه  امبا

.لبعضمالمستخ مون

كيفية استخدا  التطبيق

لمتظدهرمبمجردمفتحمالتطبوقلمينوإممرحلمبالمستخ  مكصه مبعهضما شفهاممالعموقهةلموبعه مذلهك▪

اتمبنههاء معلههىمةائمهةممنبثقههةملتح يهه م هبلما ههتخ ا مالتطبوههقمحتهىميههتمننممههنمتخصهو مالتوعههو

لحصهو مأامتتطلعملزياد م هعادتكمك متقلوهامالتهوتر؟مأهامترغهلمفهمما)ا أ افمالتممتممتح ي أالم

(.علىمشو مكف امك متقلوامالقلق؟

اتلمويتههوحمالتهوترموالتركوههزموالقلهقموالعالةه:موةه متهممتنظهوممةسههممالتهمهامفهممف ههاتممختلفهةلممثها▪

 لهىم3التطبوقمالتههمالتمالمويدهةموغوهرمالمويدهةلمويمنهنمكإمتتهراوحمالجلسهاتمفهممكيممنهاإممهنم

التهوترمالقهائممدةوقةلموتميركزمالتطبوقمعلىمالموضوعاتمال ينوةمكومالروحوةلمباميركزمعلىمتقلوها30

. لمعلىمالوقظةلمال يميساع ما شخاصمعلىما تخ ا مغريزتدممللمساع  مفمم دار مالتوترموا

 ما  فها ماتصال الميقه  مالتطبوهقمعروض هاملأل فها محتهىم هنمثهالثم هنواتلميهتمممهنمصاللدهامتزويه▪

شههورمبا ضههافةم لههىمذلههكلمت.مبهها دواتمالمنا ههبةمللتعامههاممههعمالعقبههاتممالتههممتعتههرلم ههريقدم

وةمللتههوترلما بحههاثم لههىمكإمالتطبوههقميمننههعمتحسههونما داءمالنفسههملموتقلوههامبعههضماآلثههارمالسههلب

.وا عرالمالمرتبطةمبالص ماتمل ممبعضما  فا 

علمفههيذامكهاإمالفههردمللمبته ئونموالخبههراءما هتخ امتطبوق ههامذأنو،هاميمنههنم"مكهالم"وصتاماهالمياعه المتطبوههقم▪

حةميبحثمعنممزي ممنمالسال مفممحواتعمالووموةلمكوم ضافةمكدواتمي ي  م لىممجموعةمكدواتمالصه

.العقلوةمالخاعةمبعلمفق مينوإممنمالمفو م عطاءمالتطبوقمفرعتع

Source: "Is the Calm App Right for You? Here’s What Our Experts Say." Healthline. Feb 17, 2021.
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(  Headspace" )هيد سبيس"تطبيق 

 عتج اااتصبيقاااا ص"بعنهههواإم(Health line)"متيهههنأولهههث"يتنهههاو مالمقههها مالصهههادرمعهههنمموةهههعم
فمموضههح اممزايههاةموعووبههعلموكوهه"لماآللوههةمالتههمميعمههامبدههامالتطبوههقم"Headspace2021هاوخااقاس

.ممايمننعمالمساع  مفممتحسونمعحةما شساإموالمساع  معلىمالتهماموالنو مبشنامكف 

وكيف يساعد في تحسين الصحة النفسية؟" هيد سبيس"ما تطبيق 

ر امبعهه ماشتشههارمتامثههامالصههحةمالنفسههوةم حهه مما ولويههاتمال ههروريةملإلشسههاإلملنندههامباتههتمتحهه ي،امكبوهه▪

ممومهعمذلهكلمفالتهمهامياعه المبمثابهةم حه مماآللوهاتمالته.ملمومهامعهاحبداممهنمضهاوط"19-كوفوه "يائحةم

لرفاأوهةميمننممنمصاللدامالمساع  مفممتحسونمالصهحةمالنفسهوة؛محوهثمياقلهاممهنمالقلهقموياعهززما

.مالعامة

تههممفههممظههامالتطههورمالتننولههويمموالرةمههممالهه يمشعوشههعمالوههو لمظدههرتمالع يهه ممههنمالتطبوقههاتمال▪

مهنمبهونمأه ةمو.متساع معلىمالتهماموتنظوممالنو مبمامياسدممفممتحسونمعحةما شساإمالنفسوة

ياقههه  ممجموعهههةممهههنمتهمالهههاٍممكتطبوهههقم (Headspace)"مأوههه م هههبوس"التطبوقهههاتلميههههتممتطبوهههقم

.والنو التهمالامالت ريباتموات تراتوجواتملتحسونم

امممالتشههاواالتطبوههقمكحهه مككثههرمتطبوقههاتمالهه أنمالتههمميههتممتنزيلدههامفههممالعههالملمويتههوفرملنظههياعهه المم▪

iOS)و(مAndroid)مم شه يمبودينومهل"وةه مشهاركمفهمم ششهائعم(.م"(Andy Puddicombe)وأهومراأهلمل

رتبطمبهيمأويهةمورغممكإمالتهمامشفسعممتج رمفممالتقالو مالبوذيةمالشرةوةلمفيإمالتطبوقمتمي.مبوذي

.دينوةمفردية
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؟ وما مزاياه؟ كيف يعمل التطبيق

ممالترحولمبهعمبع م ششاءمحسابمعلىمالتطبوقلميتممشقامالمستخ  م لىمالصفحةمالرئوسة؛محوثميت▪

الههتخل ممههنمال ههاوط:ممههنمصههال م لسههلةمةصههور ممههنممقهها عمالفوهه يومتشههرحممفههاأومممثهها

كمههامشههريطمالقائمههةم.م(Wake Up)"ما ههتوقف"العقلوههةمكوماتبتعههادمعندههاموتسههمىمأهه ةمالسلسههلةم

لتحههركلمالتهمههالموالنههو لموا:مك ههفامالشاشههةلمفوحتههويمعلههىمكربههعمف ههاتميمنههنمالتبهه يامبوندههاموأههم

.والتركوز

لهىمواحهه  ميمنهنمللمسهتخ مونماله ينمةهاموامبالتسهجوامفههمما عه ارمالتجريبهممالمجهاشممالوعهو م ▪

يلسههههاتممجاشوههههةمفههههممكههههامدور م10وأنههههاكم".ما  ا ههههوات"مههههنمثههههالثمدوراتمت ريبوههههةمبعنههههواإم

.ثاشوةموالثالثةا ولىلميتعونمال فعملفتحمالسلسلتونمال"ما  ا وات"لملننمبع محزمةم"ك ا وات"

نيت هههمنما عهههه ارمالتجريبهههممالمجههههاشممكي  هههام مناشوههههةمالوعهههو م لههههىمثهههالثميلسههههاتممهههنمتمههههاري▪

 عهاد معهواغةم"و (Stress Release)"مالهتخل ممهنمالتهوتر"و (Today’s Meditation)"متهمهامالوهو "

لمومههنمصهههال ماتشههتراكمالمهه فوبلميمنهههنمالوعههو م لههىممنتبهههةم  (Reframing Anxiety)"القلههق

.ت ريلمتهما400شحومالمحتوممالناملةلموالتممتت منم

ماذا عن دورات التطبيق؟ 

امالتعامه:ممجموعةممهنمالتههمالتمالمويدهةمالتهممتتمحهورمحهو مموضهوعاتممختلفهةلممثها:صتحتأ ل▪

مموبهه اصامأه ةمالهه وراتلمأنههاكمبهرام مفرديههةموأهه.ممهعمالحههزإلمو ثهار ما بهه ابلموتعزيههزمالثقهةموالتركوههز

.قلقات تع ادملعرلمتق يمممكومالتاللمعلىمال:متهمالتملمر مواح  مللحظاتمالعصوبةلممثا

مههارينمت ههمنممحتههوممالنههو مفههممالتطبوههقميلسههاتم رشههاديةممريحههةموتهههمالتملولوههةممههعمتت:صتحعااةق▪

.متنفسمةصور موتصوراتممريحةملمساع  مالمستخ  معلىمالتخل ممنممخاوفع

دةوقههةلموتركههزمعلههىماتتصهها مبههونمالعقههام30 لههىم10تهه ريباتمتتههراوحممهه تداممههنمت ههمنت:صتحعتاال▪

.ياوالجسملمويعمامكي  امعلىمتحسونمعملوةمالتنفسموالتخل ممنمالقلقممنمصال مالوو

تقهههه  معالمههههةمتبويههههلمالتركوههههزمةههههوائممتشههههاواممو ههههوقىمتهمههههاممصههههممةملمسههههاع  :صتحتعكااااا ▪

كومالمسههتخ  معلههىمالتركوهههزمعلههىمالعمههها؛محوههثمتحتههويمبعهههضمةههوائممالتشهههاوامعلههىممو هههوقى

.مقا عمعوتوةلمكومتسجوالتمثالثوةما بعادممنميموعمكشحاءمالعالملممثامكغاشممالطوور

ا مالخهاصمياتوحمالتطبوقمكي  ام ضافةما ع ةاءموالعائلةممهنميدهاتماتتصه:صتتبصءلصتتجتمء ت▪

 هها موتتههوحم ضههافةما عهه ةاءممعرفههةمعهه دمالهه ةائقمالتههممتهمههامفودههاما عهه ةاءلمو ر.مبالمسههتخ  

".ا تمرمفممذلك:م"ر ائاممبدجةم لودمممثا

Source: White,M. “2021 Headspace Review: How Does it Stack Up?”. Health line. Feb 17, 2021. 
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( Pocket" )بوكيب"تطبيق 

مقههاتتملموياسههتخ  ملحفههفمعههفحاتما شترشههتموتخههزينمال"القههراء مفومههامبعهه "أههومتطبوههقم"صاةكااا "
ا موالفوه يوأاتموالموضههوعاتمالمتوايه  معلودههاموالريهوبم لودههاملقراءتدهامتحق ههامدوإمالحايهةملالتصهه

.با شترشتلمكماميساع معلىممزامنةمالصفحاتموالفو يوأاتمومحتوياتدامعلىميموعما يدز 

؟Pocket)" )بوكيب"ما تطبيق 

ترشهتلمأومتطبوقموص مةمويلمللتحنممفممةراء ممجموعةممنمالمقاتتمالمويود معبهرما ش"مبوكوت"▪

؛مممهاميسهاع معلهىم(Android"م)كش رويه "لمو(IOS"م)كوم م ي"ومتوفرمفممع  مكشظمةمتشاواممندهام

لودهههاميعههاما شهههاراتمالمريعوههةمعنصهههر امثابت ههامفهههممالمتصههفحمالخهههاصمبالمسههتخ  مبحوهههثميعههودم 

.بشناممنتظملمدوإمشوةمالتخل ممندا

املتجربههةمالتطبوههقملههوسمفقههطموايدههةملتتبههعمالههروابطمالتههمميقههو مالمسههتخ  مبحفظدههالمولنههنمكي  هه▪

يقهه  مةههراء ممثوههر لمفعنهه محفههفمالههروابطمفههممالتطبوههقميههتممعرضههدامبشههنامةائمههةمكومشههبنةلمكمهها

اء مالتطبوقممقاتتمومنشوراتمم وشةمفمموايدةمصالوةممنما عالشهاتلموأهوممهاميجعهامتجربهةمالقهر

.ككثرممتعة

ممالههروابطموتمتقتصههرمكدواتمتنظههوممالتطبوههقمعلههىموضههعمالعالمههاتموا رشههفةلمولننههعميقههو مبتنظههو▪

تطبوههقمالمحفوظههةمتلقائو،ههام لههىمثههالثمف ههاتموأههملمالمقههاتتمومقهها عمالفوهه يوموالصههورلمويحتههويمال

ت ههتخ امدامعنهه مةههراء ممقالههةم(مHighlight"م)أاياليههت:م"كي  ههامعلههىمموههز متنظوموههةمفريهه  لمتاسههمى

.شصوةملتح ي ممقطع امكوميملةميري مالقارجمت كرأامبشنامصاص
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ةيهةمي ديمأ ام لىم ضافةمصلفوةمعفراءم لىمأ امالجهزءممهنمالهن لمويمنهنمللمسهتخ  مبعه مذلهكمر▪

يمثهاممهنمالقائمهةمالرئوسهةلموأهوممها"مالمح دات"يموعمالمقا عمالتممةا مبتح ي أامباتشتقا م لىم

. ريقةمفعالةملتسجوامكيزاءممدمةممنمالمعلوماتمللوعو م لودامتحق ا

واج ة التطبيق

لميمنهنم(Firefox"م)فهايرفوكس"و(Google Chrome)"ميويهامكهرو "با تخ ا ممتصفحمما شترشهتم▪

صهفحممزامنةمالحسابمالشخصممللمستخ مونمعبرما يدز معنم ريقمتسجواماله صو م لهىمالمت

.علىميموعمالتطبوقاتمعلىما يدز مالمحمولةمالتمميتمما تخ امدا

لمتهتممبمزامنهةما شهاراتمالمريعوهةمعلهىمالدهاتفمالمحمهو موعرضهداممهنم"يويامكهرو "ومنمصال م▪

مزامنهةما شهاراتم (Microsoft Edge)"م يه جماينرو هوفتم"ملمويمننمله(Desktop) طحمالمنتلم

لمكمههاميمنههنملمسههتخ ممم(Windows 10"م)10وينهه ز"المريعوههةمبسههدولةلمولنههنمفقههطمعبههرمكيدههز م

.(Apple"م)كبا"مزامنةما شاراتمالمريعوةمبسدولةمعبرمكيدز م(مSafari"م) فاري"متصفحم

يويههام"وتجهه رما شههار م لههىمتههوافرمحلههو ممزامنههةممعقهه  ملمعظههممالمتصههفحاتلمولنههنممتصههفحم▪

.يق ماإمبعضمالخواراتم دلةمات تخ ا "مبوكوت"وتطبوقم"مكرو 

"بوكيب"الوصول دون اتصال في 

 يدههز ميمهنحمالتطبوهقمموههز مالوعهو مدوإماتصهها م لهىمالمقههاتتمالتهممتههممحفظدهامفههممتطبوقهاتما▪

قهراء مالمحمولةموا يدز ماللوحوةمالخاعةمبمسهتخ موعلموبده ةمالطريقهةميمنهنمتصهفحمةائمهةمال

.الخاعةمبالمستخ  مفممحاتتمالسفرلمواشقطابمشبناتما شترشت

تطبوهقموتع المأ ةم ح ممالخصهائ مالتهممتموهزمالتطبوهقمعهنما شهاراتمالمريعوهةلمف هل امعهنمكإمال▪

وةميسمحملمستخ موعمبحفهفممقها عمالفوه يومللمشهاأ  مفهمموضهعمعه  ماتتصها لموأه ةمصاعه

.لوستمممننةممعما شاراتمالمريعوة

اركةمةصهةماتصال الميمننممشاركةمالقص مالفرديةممعممستخ مممالتطبوقماآلصرينلمويمننممشه▪

وهقمواح  ممعمع دممنمالمسهتخ مونمكومعنهاوينمبريه م لنتروشهممفهمموةهتمواحه لمكمهامياسهدامالتطب

"مفوسههبوك"لمو(Twitter"م)تههويتر"كي  ههامالمشههاركةممباشههر معلههىممواةههعمالتواعههاماتيتمههاعمممثههام

(Facebook.)

ووع امة  مالتطبوقمم صر امعه  مموهزاتمتجعهاممهنمالسهداما تنشهافمالقصه ما كثهرمشهبتء  ء،ص▪

مزيه مالتمميتممحفظدهامبوا هطةماآلصهرينلموأهوممهاميويهعمالمسهتخ مونماآلصهرينم لهىما تنشهافمال

.مممنمالمحتوياتمالجو  

Source: Torbet, G. “The Pros and Cons of Pocket: Save for Later vs. Bookmarks.”مMUO. Mar 6, 2020. 
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 (Audible)" أوديبل"تطبيق 

لموالهه يمياعهه ممهنمكف ههامالتطبوقهاتمالتههممتقهه  م(Audible"ص)جالدتقال"بيقااا صيتنهاو مالعههرلمالتهالمم
 هونواتمص مةمالنتلمالصوتوة؛محوثميحتويمعلىممجموعةممختار ممهنمالنتهلمالتهممتتهراوحممهنمالنال

.ا علملمعلىممستوممالعالموالبودكا تالمف لةم لىما ع اراتمالج ي  لم

من جية عمل التطبيق

علهىممسهتوممالعهالممفهمم(Audible)"مكوديبها"ا مرينوةمتطبوقم(مAmazon"م)كمازوإ"ك لقتمشركةم▪

ثهريملمويعمامالتطبوقمعلىمتق يممص مةم هردمالقصه مالصهوتوةمالمتموهز ؛مممهاميا2010ككتوبرمعا م

.حوا مالماليونممنمالماستمعونملعمبشناميومم

ونم لههىممنتبههةميهوفرمالتطبوههقمةصص ههاميوموههةمبدهه فمالترفوههع؛محوهثميتههوحمالتطبوههقموعههو مالمشههترك▪

الصهههوتوةمالحصهههريلموالقصههه والبودكا هههتملو هههةمبالنتهههلمالصهههوتوةمالتهههممتسهههتحقمات هههتمابلم

.مما علوةموالمموز "كوديبا"الصاور لموشصوصم

ترصاءلمتتسههمما عهه اراتمبههالتنوبلمفوتجههعمالمسههتمعوإم لههىمات ههتمابم لههىمةصهه مالتهمههاملال هه▪

ةمله يدملموةص مالجريمةلمو ال امالامولموالتشويقمالحقوقوهةملتنموهةمالمدهاراتمالبولوسهو

.كومات تمابم لىمالقص مالنومو يةملال تمتابمببعضمالمرحمالوومم

تصها لما مهرمكماميوفرمالتطبوقم مناشوةمتحموامالنتلمالصوتوةموات تمابم لودامفهمموضهعمعه  مات▪

.ال يممنمشهشعم تاحةمات تمابم لىمالقص مالصوتوةمفممكيموةت
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تمامكي  هامعلهىمكمامكإممحتوياتمالمنتبةمالصوتوةمللتطبوقمتمتقتصرمعلىمالقص مفقطلمبامتش▪

ا  فها متح يثاتما صبارمالووموةلموكتلمالخوا مالعلمملموالم كراتلموا فهال مالوثائقوهةموةصه 

لطدهملموالعرولما علوةمالمسموعةموغورأاممنمالتسجوالتمالتمميمننمات هتمابم لودهامكثنهاءما

.كومالمشملمكومالجريلمكومالعمالمكومغورأاممنما ششطةمالووموة

افةممحتههوممفههمم ههواقٍممتصههالميههتممتحهه يثمالمنتبههةمالصههوتوةمللتطبوههقمبشههنامدوريلمفوههتمم ضهه▪

.ممعوتممي ي م لىمالنتالوجمكامك بوب

مهنمصهال م-ابمامفممذلكما عه اراتمالج يه  موالنتهلما كثهرممبوع ه–يوفرمالتطبوقممحتواةمالصوتمم▪

سههتمعم لههىماتشههتراكاتمالشههدريةلمكمههاميمنههنمللمشههتركمكإميانشهه ممنتبتههعمالصههوتوةمالخاعههةلموي

تممتهممالناملةمحا ماشتراكعمفممالتطبوقلموتظامالتسجوالتمال(مPremium"م)بريموَم"مجموعاتمالهم

.شراةأامبالفعامملن املصاحبدالمحتىم ذامةا مبيلااءماشتراكع

Source: "Audible audiobooks & podcasts.", sensor tower, https://bit.ly/35FKZ2s, (Accessed: sep 17, 2021).
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(Grammarly)" جرامرلي"تطبيق 

لموال يمياعه مكحه مكف هامتطبوقهاتمالته ةوقم(Grammarly"ص)جعت عحت"بيقا صيتناو مالعرلمالتالمم
ونمالنحهههويموالتصهههحوحماللاهههويمللاهههةما شجلوزيهههةلمويسهههاع مأههه امالتطبوهههقممسهههتخ موعمعلهههىمتحسههه

.والتادجّمةواع أمماللاويةمومداراتدممفممالنتابةم

نشأة التطبيق وأهدافه

"موشوفشهوننكلهونسم"مهنمةببَهامالثالثهمم2009فهممعها م(Grammarly)"ميرامرلهم"تمم  القمتطبوهقم▪

(Alex Shevchenko)ديمههاملوهه ر"لمو(م"Dima Lider)لوتفههاينمههاكسم"لمو(م"Max Lytvynم.)ويدهه فم

بوهههقمالتطبوهههقم لهههىمتحسهههونمحوههها ما فهههرادممهههنمصهههال متحسهههونمالتواعهههامبوهههندم؛محوهههثميدهههتممالتط

اشوههههةمبتحسهههونمالقواعههه ماللاويهههةموالمدهههاراتمالنتابوهههةمفههههمماللاهههةما شجلوزيهههةلمبا ضهههافةم لهههىم من

.مما تخ امعمفممفح ماتشتحا مالنتابم

اممر مي يرمبال كرمكإمويودم ريقةمموثوقمبدامل ماإمدةةموعحةمالقواع مالنحويةمواللاويةمفممك▪

وترمعلههىمينتههلمفودههاما شههخاصمكعههبحمكمههر امضههروري اموتمباهه ممنههعممههعمزيههاد مكأموههةما شترشههتموالنمبوهه

.ممم ارمالسنواتما صور معلىممستوممالعالم

ور ممجاشوهةلمكح مكف امالتطبوقاتما لنتروشوةمالتممتاق  مأ ةمالخه ماتمبصه"ميرامرلم"ياع متطبوقم▪

امغوهههرمكإمالتطبوهههقميحتهههويمعلهههىم مناشوهههةماتشهههتراكمالمههه فوبمللحصهههو معلهههىمالع يههه ممهههنمالمزايههه

المتق مهههةما صهههرملمغوهههرمكإمأههه ةمالمزايهههامالماتق مهههةمتسهههتحقمتمام هههامالقومهههةمالم فوعهههةممهههنمكيهههام

.الحصو معلودا
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"جرامرلي"مميزات تطبيق 

شمهومكعه ادمبالع يه ممهنمالمموهزاتمالتهممتسهببتمفهمماشتشهارما هتخ امعمو"ميرامرلهم"يتسممتطبوهقم▪

:مستخ موعمفممالسنواتما صور لموة مياءمفممماق مةمأ ةمالمموزاتمماميلم

شههنامتصههحوحما صطههاءمالنحويههةمفههمموةههتممههويز؛محوههثميههتمننمالتطبوههقممههنمفحهه مالنتابههةمب

إمالحايهةم ريعلمكماميمننممستخ موعممنممرايعةما صطاءمالنحويةمتلقائو،امبمجهردمكتابتدهالمدو

ةمواضههحةملالشتظههارمحتههىماتشتدههاءممههنمكتابههةمالههن مكامل ههالما مههرمالهه يميهه ديمفههممالندايههةم لههىمكتابهه

.وعحوحة

دههممدريهةمعالوههةممهنمال ةههةلم ذمتميرتنههلمأه امالتطبوههقمعه د امكبوههر اممههنما صطهاءلم شمههامةه ميسهه مف

شهناملنهنمب.مالنال مكوميقو مبوضعمعالماتمالترةوممفهممكمهاكنملوسهتمبال هرور مأهممالمرغوبهة

ةمعههها ميتسهههممالتطبوهههقمبال ةهههةمالشههه ي  لمويمنهههنممهههنمصاللهههعمتجنهههلمحههه وثما صطهههاءماتمالئوههه

.والتعبورية

 لمبهامياقه  م دولةمفدممالتصحوحلمتميقتصرمالتطبوقمعلىمتح يه ما صطهاءمالمنتوبهةمفهممالهن

سههتفو مالتطبوههقمتفسههور اموشههرح اممابسههط املدهه ةما صطههاءممههنمكيههامالههتعلمموالتحسههونلمفههالمي

.الناتلممنمصال معقامكتاباتعمالحالوةمفقطلمباميتعلممكي  امكوفميصبحمكف ا

معرفهةمالسدولةمالممتنعةمفممات هتخ ا لم ذمتميتطلهلما هتخ ا مالتطبوهقممدهاراتمفائقهةمكو

.وا عةمبهيدز مالنمبووتر

"جرامرلي"عيوب تطبيق 

لما مهرماله يمةه ميسهبلم(Google"م)يويها"تميعمامالتطبوهقمعلهىميموهعمالوثهائقلممثهاممسهتن اتم▪

.مشنلةمحقوقوةم ول كمال ينميستخ موإمأ امالبرشام م وا مالوةت

 مهالءممح وديةمالنسخةمالمجاشوةممنمالتطبوق؛محوثميقو مبوظوفةمواحه  مفقهطلموأهممتصهحوحما▪

بهوإموالقواع لم تمكإمأ ةمالوظوفةمكافوهةمومقبولهةمتمام هاملبصهرينلمفهممحهونمكإمالهبعضمممهنميرغ

.فممالمزايامالمتق مةمي أبوإم لىماتشتراكاتمالم فوعة

نثوهرممهنمكثر ما عالشاتمالتجارية؛مترغلمالشركةمفممزياد مكع ادماتشتراكاتمالم فوعةلمفتعهرلمال▪

.ممنثورينا عالشاتموالر ائامالنصوةلمور ائامالبري ما لنتروشملما مرمال يممنمشهشعمكإميزع مال

Sources: "Grammarly Review 2022: Pros, Cons, and Best Features for Writing.", self-publishing school, https://bit.ly/3hUr5mD, 
(Accessed: Sep 22, 2021).
Lytvyn, M. "A History of Innovation at Grammarly.", Grammarly, Mar 31, 2021. 
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إلدارة وقب الشاشة لألطفال" تايم أوت أي كيو"تطبيق 

بيقاا ص"لموالماعنهوإمبههم(Send 2Press"م) هون متهومبهريس"يتناو مالمقا مالتالممالمنشورمعلهىمموةهعم
(Time out IQ)"تهايممكوتمكيمكوهو"تطبوهقمل"تممحصحآلاءاصاإدت؟اصالق صشءشء صججها اصتطفاءحه 

.لتقوو مكوةاتميلومما  فا مكما مشاشاتمالداتفلموتق يمممحتوممتعلومممشافع

لمومقرأهامم ينهةم(Time out IQ"م)تهايممكوتمكيمكوهو"بوا هطةمشهركةم2018تهمم  هالقمالتطبوهقمعها م▪

شتوجههةمارتفههابموةههتممشههاأ  م2021فههممكنهه الموةهه مارتفههعما ههتخ ا مالتطبوههقمصههال معهها م"تورشوههو"

لموتهههرددماآلبهههاءمفهههممتقووههه ما هههتخ ا م"19-كوفوههه م"ا  فههها مكمههها مشاشهههاتمالدهههاتفمكثنهههاءميائحهههةم

امك فهههالدممللدواتهههفمالمحمولهههةلموالتهههممكاشهههتمالطريهههقمالهههرئوسمفهههممالهههتعلملممواللعهههللموالتواعههه

.مماتيتماعم

اشهةمبحهامالمشهنلة؛مفقه م هاع ماآلبهاءمعلهىم دار موةهتمالش"متايممكوتمكيمكوو"وعلوعلمياءمتطبوقم▪

ر هةملأليدز مالمحمولةمبمدار لموة  ملأل فا ممحتهوممتعلومو هامعلهىممسهتوممعهفدممكثنهاءممما

.ا لعابلمكوممشاأ  ممقا عمالفو يولمكوماتشخراطمفممو ائامالتواعاماتيتماعم

Canadian Paediatric"م)يمعوهةم هلما  فها مالنن يهة"وبناء معلىمتوعهواتم▪ Society)لمتاعه معهحةم

وايه موة مياءتمكأممتوعواتدامعهنمضهرور مالت.مالطفاموشموةمكمر امبال ما أموةمفممالعالممالرةمم

والمشهههاركةمعنههه ما هههتخ ا مالشاشهههاتمالرةموهههةلموال رايهههةمالناملهههةمبهههالمحتوممو عطهههاءما ولويهههة

اءممهنمتنظهوممللبرمجةمالتعلوموةلموالتفاعامالمنا لمللعمرلممعمت شونما هتراتوجواتمتمنهنماآلبه

.عملواتمالتعلممال اتم

قميعمههاموفههمم ههواٍقمماتصههالمةهها مالتطبوههقمبجمههعمالتوعههواتميموعدههاملتنههوإمعلههىمشههنامتطبوهه▪

.كمشرفمللطفامومعلممشخصممفمم إمواح 
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 ءصتتو هصتحتيقا صحآلاءاصالتألطفءل

وذلههكميريههعم لههىمكإما  فهها ملوسههواممتشههابدونمفههم:صحتووتااوصجالقااء صتحشءشااتجااوتاللص عنااتص▪

لمعوهه ببههاءمفههممتح يهه متلههكمالموالعههاداتدممكمهها مالشاشههاتمالرةموههةمالمختلفههةلمولدهه اميريههعمالهه ورم

 ودمبا ضافةم لىم مناشوةم ضهفاءمالطهابعمالشخصهممعلهىموةهتمالشاشهةمالخهاصمبدهملمووضهعمحه

.يوموةم واءمبتم ي أامكومتقلولدا

/محوههثمكشههعم ذامزادمتفاعههامالطفههاممههعميموههعما  هه لة:صبتااوت صتحهااةتى ص لااىصها ااتصالقاا صإءااء ت▪

ىمالدهاتفمعهنمالتح ياتمالتمميطرحدامالتطبوقمبشهناميوه لميمنهنملببهاءممهنحدمموةت هام ضهافو،امعله

ر م ريههقمتعوههونمعهه دم يابههاتممعههونمللحصههو معلههىمالجههائز لموكهه لكممقهه ارمالوةههتما ضههافممبنقهه

.واح  

يسهههمحمالتطبوهههقمبمراةبهههةممههه ممات هههتخ ا لموتسهههجواممقههه ارمالوةهههتلموعههه دم:صبتعتاااعص فصااال▪

.الخا  ةمبالتفاعوامبشنامدوري/مالتح ياتلموع دما ياباتمالصحوحةم/ما   لة

الموأهوممهاميقو مالتطبوقمبطرحمصوارمتشهاوامتتبهعمالموةهعمعلهىميدهازمالطفه:صبتقُاص كءمصتحيفل▪

.ياع ممفو  امبشناميو مفممحالةمفق اإمالطفامللداتفمكومشسواشعمفمممناإمما

د مالم ر هةمتممتصمومممحتومممنتبةمالتطبوهقمالخاعهةمبنهاء معلهىممهن:ص وتةرصب لامتصبفء لت▪

.الرائ  مفممالمجا مالتعلومممللطفامفممكن ا(مOntario Elementary School"م)كوشتاريو"النن يةم

فهامواحه محوثميعرلمالتطبوقممموزاتعممجاش املط:صبيتصجخ ء؟ص تعة تصبقوجص نصتحيفلصتحثءنت▪

.الثفقطلمولننمب ايةممنمالطفامالثاشممتب ءمصططمك عارم نويةممتنوعةمحتىمالطفامالث

عاههههههههمممالتطبوههههههههقمصصوع ههههههههاملمسههههههههاع  م▪

ا  فهها مفهههمما داءمالم ر ههملموالمسهههاع  م

فههههممالحفههههاظمعلههههىمعههههحتدممالعقلوههههةمفههههمم

مهند م نواتدممالتنوينوة؛محوثمتهممتصهموم

مههنمةببههاممعلمههونم(Time out IQ)تطبوههقم

محتهههرفونملعهههرلمك ههه لةموتحههه ياتميوموهههة

.متلقائو،اممنممنتبةموا عة

مههههاد مالرياضههههواتلا  هههه لةوتشههههمامتلههههكم▪

ومههههاد مالعلههههو لمومههههاد مالجارافوههههالمواصتبههههارم

.اللاةما شجلوزية

Sources: "Time out IQ App Allows Parents to Remotely Manage Kids’مScreen Time and Helps them Learn Something Too.", 
send2 press, Mar 1, 2021. 
"Screen time Management and Education in one powerful AI-powered app.", timeoutiq, https://www.timeoutiq.com/, 
(Accessed: Sep 25, 2021). 
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تطبيق يس ل حياة الطالب": فوتوماث"

ل(Photo Math)"ص ةبة ااءث"بيقااا صيتنههاو مالعههرلمالتههالمممعلومههاتمعههنما ههتخ اماتمومموههزاتم
حه يثما صوهرلم لىمياشلمعرلمكوفوةمعملهعمواتصتالفهاتمالرئوسهةمبهونمشسهخعمالمختلفهةمصصوع هامالت

".بالمفوتوماث"وال يمياعرفمبا مم

القائمهةم–(Microblink)"ممونروبلنهك"مهنمةبهامشهركةمPhoto Math)"م)فوتومهاث"تمم ع ارمتطبوهقم▪

تقنوهةم"دولهةم عه ادم30؛محوثمتعمامالشركةممعمع دممنمالعمالءمفهمم2014عا م-فمملن إموكرواتوا

.لتطبوقاتما يدز مالمحمولةمالخاعةمبدم(Computer Vision Technology)"مرةيةمالنمبووتر

سهابوةلميساع مالتطبوهقمفهمممجموعهةممهنمالعملوهاتمالمختلفهةمالماتعلقهةمبنهاممهنمالعملوهاتمالح▪

وا رةا مالعشريةلموالمعادتتمالخطوةلموشظا مالمعادتتلم لىمياشلموظهائفمكصهرمممتعه د ممثها

.الخوارزمواتلموالتنامالتموالمثلثوةموالمشتقات

لوههاتمشههعميوسههرمالع يهه ممههنمالعم حوههثم؛عهه مأهه امالتطبوههقمبمثابههةمثههور مفههممالعملوههةمالتعلوموههةيا▪

.ممالحسابوةمللطالبمبمختلفممستوياتدممالتعلوموة

وإمعلهههىملهههممتهههوفرممالنسهههخةما ولهههىممهههنمالتطبوهههقمحلول هههامتفصهههولوةمللمسهههائالمولنهههنمكعلهههنمالقهههائم▪

.التطبوقمكإمتلكمالحلو م وفمتنوإممتوفر ممجاشو،امفممالنسخمالماح ثة

مسهائا؛مممهاموعلوعلمتق  مالنسخةمالثاشوةممنمالتطبوقمحلو متشمامالخطهواتمالتفصهولوةملحهامال▪

.وةيمننمالطالبممنمفدممالعملواتمالحسابوةموتملوسممجردمالحصو معلىمالنتوجةمالندائ
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 م لهىممعلهممتع مالخطواتمالتفصولوةممفو  مبشنامكبورمللطالبماله ينمتميمنهندممالوعهو▪

وطمويعههاشوإمفههممحههاممسههائامالرياضههواتلمكمههاميمنههنمللوالهه ينما ههتخ ا مالتطبوههق؛ملتنشهه

.ذاكرتدممعن مت ريسمالرياضواتم  فالدم

 ,Optical Character Recognition)"متقنوةمالتعرفمال هوئممعلهىما حهرف"يستخ  مالتطبوقم▪

OCR)؛ملقراء مالمعادتتموحسابما ياباتمصال موةتمةصورمي  ا.

 لهىمذلهكلموعلوعلميتمننمالتطبوقممنممسحمالمعادتتمبالناموراموالقوها مبحلدهالموبا ضهافة▪

مممنمالنتائ مالخا  ةمفممالعملواتمالحسهابوة؛ملتصهحوحدامفه%م90يمننمللتطبوقماكتشافم

.مالوةتمالمنا ل

مسائامعلىمععو م صرلميتمننمالتطبوقممنمةراء مالن مالمطبوبمفقطلمل امتميمننعمحامال▪

.المنتوبةمبخطمالو 

 Photo Math)"مبهالمفوتومهاث"م صر المتممتح يثمالتطبوقم لىمشسخةمي ي  متاعرفمبا همم▪

Plus)متحركهةممننمالمستخ مونممنمفتحمموزاتمحصهريةممثهامالبهرام مالتعلوموهةمالتوالتملم

وعهةمالتممتعمامبال كاءماتعهطناعمموالحلهو مالماخصصهةملنهاممشهنلةمعلهىمحه  مفهمممجم

.وا عةممنمكتلمالرياضوات

Sources: Chowdhry, A. "PhotoMath Is A Free App That Can Solve Equations Through Smartphone Cameras.", Forbes, Oct 22, 
2014.
"Photomath: The App that Makes Life Easier for Students.", The Costa Rica News.
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 (Lyft)" ليفب"كيفية استخدا  تطبيق 

كافااتصتخات وتقصبيقاا صحافا ص"لمبعنهواإم(Ridester)"مرايه م هتر"تناو مالمقا مالصادرمعهنمموةهعم
تممهنمالخاصمبالتنقالمموضهح امكوفوهةمحجهزمالهرحال"ملوفت"لمتطبوقم"2021كوحالصحلعكءبصب لص ءقص

.صاللعمبسدولةلموعرلمالتنلفةلمو رقمال فعلموالتسجوا

؟( Lyft" )ليفب"ما تطبيق 

كحهه مكبههرزمتطبوقههاتمالنقههالمالهه يميامنبههنممسههتخ موعممههنم لههلم (Lyft)"لوفههت"ياعهه المتطبوههقم▪

فهمم2012 واراتمصاعةمفممكيموةتممهنمصهال مالدهاتفمالمحمهو لموةه متهمم  الةهعمفهممعها م

.ملموزادماشتشارةمبشنامكبورممن مذلكمالحون" اإمفراشسوسنو"وتيةم

رحلههةميمثههامالتطبوههقممتجههر امشههامل املعملوههةممشههاركةمالركههوب؛محوههثميههتممالتعامههاممههعمحجههزمال▪

راكمبههعلموالهه فعموالتواعههاممههعمالسههائقممههنمصههال مالتطبوههقلموبمجههردمتنزيههامالتطبوههقمواتشههت

.يمننمالب ءمفمم للمالرحلة

وعن مفتحهعلمتج رما شار مفممأ امالص دم لىمكإمالتطبوقمينتشفمتلقائو،امموةعمالمستخ  ل▪

نتلم وتمننمالمستخ  ممنمرةيةميموهعمبهرام متشهاوامالتطبوهقمفهممموةعهعمالعها لمو هو

.مويدتعلمكمام وحصامفممالمقابامعلىمتنلفةمتق يريةملرحلتع

ندههاميقهه  مالتطبوههقمفههممأهه امالسههواقلممجموعههةممههنمالخوههاراتميامنههنمللمسههتخ  مكإميختههارمبو▪

لموفهمم؛محوثم هوتمم ر ها م لبهعمبعه مذلهكم لهىمكةهربم هائق"تهكو ماتلتقاء"وال اطمعلىمزرم

المقابههام ههتظدرمللمسههتخ  ممعلومههاتمعههنمالسههائقممثههامات ههملموشههوبمالمركبههةلمولوحههة

.الترصو موالصور 
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ماذا عن التكلفة؟

مهاد امعلهىمتعتم متنلفةمالرحلهةمغبهرمالتطبوهقمعلهىمعه  ممتاوهرات؛محوهثمتختلهفمك هعارمالركهوبماعت▪

عمفههممالسههوار لموالوةههتمالهه يميطلههلمفوههالمنق ههمعوامههاممثههامالمسههافةمالمقطوعههةلموالوةههتم

:وفوماميلممشظر معامةمعلىمالر و مالتممتشنامكير مالرحلة.مالمشوار

سهلمالسعرمالثابتمالقوا ممال يمعاد ممهامينهوإمحهوالممدوترمكمرينهممواحه مح:صتألجعاصتألخءخات▪

.الم ينة

.تعتم مر و مكامموامعلىمع دما موا مالمقطوعة:صتحتكلفتصحكلص ال▪

.وار تعتم مالر و مفممال ةوقةمعلىمالم  مالتممتق ودامفممالس:صتحتكلفتص تصتحوقاتت▪

.ر و مثابتةمت ألممباشر م لىمالتطبوقمل عممعملواتع:ص؟خةقصتح و ت▪

.طريقتقعمعلىمعاتقمالمستخ  ممس ولوةمر و مالعبورلموالر و معلىمال:صتحعخةقصتإلءء ات▪

طرق الدفع والتسجيل

الهه فعمالهه فعممههنمصههال مالتطبوههقمبههونميموههعمبطاةههاتماتئتمههاإموالخصههممالرئوسههةلموتتنههوبم ههرقم▪

"م بههههههههههامبههههههههههاي"و(م(Pay Pal"ممبههههههههههايمبهههههههههها "مقابهههههههههامالمشههههههههههاويرمبا ههههههههههتخ ا مبطاةههههههههههاتممثههههههههههام

(Apple Pay)ميويامباي"وم"(Google Pay).

امكوم هائق المتج رما شار مفممأ امالص دم لىمكإمالتسجوامبالتطبوقممجاشممتمام الم هواءمكنهتمراكب ه▪

و مكمامفممحالةم لاهاءمالرحلهةم ذامكهاإمالسهائقمةه ماةتهربممهنمالوعهو م لوهكلمفسهوتممتحصهوامر ه

.مما لااءممنمالعموا

دوتراتمكمرينوهةلموعنه محه وثم5و1تختلفمأه ةمالر هو محسهلمالم ينهةلملنندهامتتهراوحمعهاد  مبهونم▪

ريههه ممشهههنلةممهههالميمنهههنماتتصههها مبخ مهههةمعمهههالءمالتطبوهههقممهههنمصهههال مالتطبوهههقلمكومالدهههاتفلمكومالب

.ا لنتروشم

 صههرلموأههممياعهه المو ههولةممالئمههةملالشتقهها ممههنممنههاإم لههى"ملوفههت"هإمتطبوههقمبههيمنههنمالقههو مبتء  ااء،ص▪

و هههولةممتاحهههةملال هههتخ ا مفهههممكيموةهههتممهههنمالوهههو لممتهههىماحتهههاجمالمسهههتخ  م لهههىممشهههوارلمويهههتم

.ممالتعاماممعمكامشمءممباشر ممنمصال مالتطبوق

Source: Helling, B. "How to Use Lyft: A 2021 Guide for First-Time Riders.", Ridester. May 25, 2021.
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Moovit)" )موفيب"تطبيق 

واله يمياعه مكأهممالتطبوقهاتمالرئوسهةمفهمممجها مل(Moovit)"ص ة اا "بيقا صيتناو مالعرلمالتالمم
مهه إلمالنقههالمموضههح امكأموتههعموكوههفميعمههالمودورةمفههممتسههدوامعملوههاتمتنقههاما فههرادمبمختلههفمال
.ممونف ل امعنميدودةمالمستمر ملتطويرمص ماتعمبماميتوافقممعماحتواياتممختلفمالمستخ م

؟(Moovit" )موفيب"ما تطبيق 

و معلىمتزوي ما شخاصمبالمعلوماتمالتمميحتايوإم لودامللوعه(مMoovit"م)موفوت"يعمامتطبوقم▪

ابم لىما ماكنمفممالوةتمالمح دلموذلكممنمصال مالج او مالزمنوهةموتخطهوطمالهرحالتلموتويوهعمركه

علهىمحه مالتراشزيتم لىمكف امالطرقموككثرأامكفاء لموك لكممساع  مالسهناإمالمحلوهونموالزائهرين

.م واءمفممالتنقامفممم إمالعالم

تمتشههمامالطلبههاتمالمسههتخ مونمالهه ينميتحققههوإممههنموعههو مالحههافالتمكومالقطههاراتمفههممالوةهه▪

.مالفعلملمويخططوإمللرحالتلمويبحثوإمعنمي او مالمواعالتمالعامة

ملووإممسهتخ  موص مهةم400لمووعامع دممستخ موعم لىمشحوم2012وة متمم  القمالتطبوقمعا م▪

المم ينههةمفههممالع يهه ممههنمدو مالعههالملموفههمممقهه متدامالوتيههاتمالمتحهه  ما مرينوههةلموكنهه 2700فههمم

.وفرشسالمو  باشوالمو يطالوالموالبرازيالموالمملنةمالمتح  
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مزايا التطبيق

يتموهههزمالتطبوهههقمبالمروشهههةموالقههه ر معلهههىمالتعامهههاممهههعمكموهههاتمكبوهههر ممهههنم لبهههاتمالمعلومهههات▪

لمشهدري،ا؛موالبواشاتلمبمامفممذلكمالنصوصموالصورلموالتممتصام لىمككثرممنمصمسةمملوهاراتم له

صههوةلمحوههثمشجهه ممثل ههامكإمالتطبوههقمعنهه ماميعههرلمالجهه او مالزمنوههةلمتنههوإمالبواشههاتمفههممالاالههلمش

.ممولنندامتستخ  مكي  امعورمالخرائط

؛ملنوشدههامتمتلههكمصههواد م(Amazon Web Services)"مكمههازوإمويههل"يعتمهه مالتطبوههقمعلههىمصهه ماتم▪

شدههاميمنندههامالتعامههاممههعمحجههممالطلبههاتمالنثوههفمللتطبوههقموكشههوابممختلفههةممههنمالمعلومههاتلمو 

ملوهوإم85وبا هتخ ا مأه ةمالخه ماتميمنهنمللتطبوهقماآلإممعالجهةم.مت عممةواع مبواشاتممتع د 

. للمكاميو 

لاهةلمأه امبجاشهلمعملهعم45يتموزمالتطبوقمكي  امبتعه دماللاهاتمالتهمميتعامهامبدهالموالتهممتصهام لهىم▪

"مفتمونرو هو"المستمرمعلىمتطويرمص ماتعلما مهرماله يمتجلهىمفهممدصولهعمفهممشهراكةممهعمشهركةم

(Microsoft) طلتوفورمبواشاتمالنقاممتع دمالو ائطمللمطورينمال ينميستخ موإمالخرائ.

تطوير خدمات التطبيق بما يتوافق مع احتياجات ذوي اإلعاقة

ال ميسعىمالتطبوقملتطويرمص ماتعملمسهاع  ما شهخاصمذويما عاةهةمفهممالسهفرلموذلهكممهنمصه▪

رحلهةلمتزوي مأ تءمالمسهتخ مونلموصاعهةمالمنفهوفونلمبجمهامعهوتوةمتوضهحمالمسهاراتلمومه  مال

.مموكوةاتمالب ءمواتشتداءلمومحطاتمال صو موالخروجلمفمميمامواضحةمللصوت

ككثهرم"موفوهتم"لتسدوامالنقامالعا ملألشخاصمال ينميستخ موإمكر هو،اممتحرك هالم لبهتمشهركةم▪

كلهههفممسهههاأمممحلهههممللمسهههاع  مفهههمموضهههعمصهههرائطم شظمهههةمالنقهههامللتطبوهههق؛ملتح يههه م550مهههنم

نمالمحطهاتمالتههمميمنههنمالوعههو م لودهامبوا ههطةمالنرا ههممالمتحركههةمفهمممهه شدملما مههرمالهه يممنهه

.الشركةممنم ضافةمموز متمتعرلم ومممساراتمالمحطاتمذاتمالمنح راتموالمصاع 

ائممكمههامالمسههتخ موإمالهه ينميعههاشوإممههنم عاةههاتمحركوههةمي ويههةلمفقهه مكعههادمالتطبوههقمتصههموممالقههو▪

خاصموا زرارملسدولةمات هتخ ا مبوه مواحه  لمصاعهةمعلهىمالدواتهفما كبهرمحجم هالموبالنسهبةملألشه

لم"الخهطما ص هر"ال ينميعاشوإممنمعمىما لواإمويسهتخ موإمكشظمهةمعبهورمذاتمرمهوزملوشوهةلممثهام

.فيإمالتطبوقميت منما ممالخطلمب ل اممنممجردمشقطةمملوشةمكومرمز

وأهومتطبوهقملBe My Eyes))فق مدصلتمالشركةمالمنتجةمللتطبوهقمفهممشهراكةممهعمتطبوهقمبتء  ء،ص▪

.مميربطمبونمالمتطوعونمالمبصرينموالمنفوفونموضعافمالبصر

Sources: "AWS Case Study: Moovit.", Amazon Web Services, https://amzn.to/382y6Nh, (Accessed: Sep 10, 2021). 
Ho,V. "How Moovit improved its app to help people with disabilities ride transit with confidence.", Microsoft, May 29, 2019. 

https://amzn.to/382y6Nh


75

التطبيقات اإللكترونية

الدرونلطائرات " أوبن سكاي"تطبيق 

إطا بصبيقاا ص اتص"لموالماعنهوإمبههم(Slash Gear"م)يوهر هالش"شهورمالمقها مالمنشهورمعلهىمموةهعمي
 Open)“كوبههنم ههناي" لههىمتطبوههقمل"تحةتتااء صتحمتوااواصتأل عتكاااتصحلفضااءاصتحمفتااةبصاااوالمصطاااء؟

Sky)كومالطهائراتمال اتوهةممعرفهةمالمنها قمالمسهموحمالطوهراإ"ماله روإ"ال يميسدامعلىممشالمم
.فودا

 Open)"كوبهنم هناي"تطبوهقم(مAlphabet"م)كلفابهت"التابعهةملشهركةم(مWing"م)ويهن "ك لقتمشركةم▪

Sky)مال روإ"التجريبممللطائراتمب وإم وارمكوم"(Drone)لمبد فمتسهدواما مهرمعلهىممشهالممأه ام

فهمملمعرفةمكينميمنندممالطوراإمدوإمالوةهوب- واءمكاشوامكفراد امكومشركات-النوبممنممالطائراتم

لموةواعه مالطوهراإم(Federal Aviation Administration"م) دار مالطوهراإمالفو رالوهة"مخالفةملقواع م

.مما صرم

طلملمعلىمالرغمممنمكشعمكاإممتاح امفمما عامفممك ترالوامفقه2019ظدرمالتطبوقم و ممر مفممعا م▪

 هائراتملتوعهوا"م دار مالطوهراإمالفو رالوهة"ولننمفممالوةتمالحالملمةامتمالشهركةمبالتعهاوإممهعم

وهثم هونوإمبنشرمالتطبوقمفممالوتياتمالمتحه  ما مرينوهة؛مح"مكلفابت"المملوكةملشركةم"مال روإ"

.كتنزياممجاشم(مAndroid"م)كش روي "لمو(IOS"م)كيمكومكم"التطبوقممتاح امعلىمشظاممم

فههممتح يهه م"مالهه روإ" لههىمالصههعوبةمالتههمميجهه أاممشههالوم ههائراتم"مويههن "وعلوههعلمكشههارتمشههركةم▪

يجعههامأهه امالتطبوههقمالو ههولةفودههامبههالطوراإلما مههرمالهه يما مههاكنمالمسههموحموغوههرمالمسههموحم

".مال روإ"ا بسطموا  ربملعرلمةواع موكشظمةم ائراتم



76

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

فههممولنههنممههنمالناحوههةمالنظريههةلمتمياقصهه ممههنمالطههائراتمبهه وإم وههارمكإمتنههوإمةابلههةمللتشههاوا▪

.اتمنا قمالطوراإمالمحظور مفحسللمباميامننملدامالتحلوقمعبرمكومحتىمبالقربممنمالمطار

 حاء ص ملصتحتيقا صالكافصبما ص نصراع ص نصتحتيقاتء صتحشقاهتصحه

مما غهالقمعلهىمشهوبممهنمشاظهاله روإتحتويممعظممالتطبوقاتمالح يثةمالتممتقهو مبتويوهعم هائراتم▪

كوبههنم"الهه يميمنههعما ههتخ امدامفههوقمالمنهها قمالمحظههور لموعلههىمالههرغمممههنمذلههكلمفههيإمتطبوههقم

.ل يعمموز مال أابم لىمكبع مالمنا ق"م ناي

ودوههةمالترفالهه ورإيمتلههكمالتطبوههقمالقهه ر معلههىمالتخطههوطمالنامههامللطوههراإملنههاممههنمالطههائراتم▪

عهنممهويزموالتجاريةلموذلكمبع مكتابةمالعنواإمكوماصتوارمالموةعمالحهالملمثهمميقهو مالتطبوهقمبعهرل

.ممك تخ امداالرحلةمللطائر مالتمميتمم

عملوهةمكشدامتهص مبعونماتعتبارمةواع مالمجا مالجويمالتهممتنطبهقمعلهى"موين "كمامكوضحتمشركةم▪

قههو ملموةهه مينههوإمأهه امكافو،ههام بعههادممسههتخ مممالتطبوههقمعههنمالمشههنالتلمكمههامي"الهه روإ" ههائراتم

.ممالتطبوقمكي  امبوضعمعالمةمعلىمكشواءلممثامالقوودمالمستن  م لىمالوةت

وههقمكمههامبالنسههبةمللطوههارينمالهه ينميحتههايوإم لههىمالوعههو مصههارجمحهه ودمالمجهها مالجههويلمفههيإمالتطب▪

.فممالوتياتمالمتح  ما مرينوة"م دار مالطوراإمالفو رالوة"ياسمحمبطللمترصو م

"مكههسيويههام "الفرعوههةمالتههمماشبثقههتمعههنممختبههراتم"مكلفابههت" لههىمكإمشههركةما شههار صتام ههالمتجهه رم▪

(Google Xم)ت رمماآلإم مناشوةمتجاربمشقامالطعها موالمهوادما صهرممفهمممنها قمح هريةممحه د م

"مالهه ورإ"لمكمههامتويهه مص مههةمتوعههوامالطههرودمعههاور مالحجههمممههنمصههال مالهه روإبوا ههطةم ههائراتم

فمم"مينوبمغربمفوريونوا"فممك ترالوالمو(مCanberra"م)كاشبرا"الماصممةمصصوع امل لكمفممم ينةم

.مفممفنلن ا"مألسننم"الوتياتمالمتح  ما مرينوةلمو

Source: DAVIES, C.م"Alphabet's Wing Releases OpenSky Drone Open-Airspace App In US.", slash Gear,  Jun 29, 2021.
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Swvl)" )سويفل"تطبيق 

لموص ماتهعمالمق مهةمللمسهتخ مونمللقوها مبهرحالتمSwvl)"ص)خاةتفل"بيقاا صيتناو مالعهرلمالتهالمم
التمفهممداصلوةمعنم ريقمحجزمالمقاع مفممالحافالتمالتممتتخ م ريق هامثابت ها؛مممهامغوهرمشهنامالمواعه

.ممصر

(ممدنهه ممبتههرو "م)مصههطفىمةنهه يا"للنقههامالجمههاعممعلههىميهه م(مSwvl"م) ههويفا"ته سههتمشههركةم▪

؛مواله ينمتخلهوام2017عها م(ممدنه ممحا هلم لهم"م)كحمه معهباح"لمو(مدن ممبحهري"م)محمودمشوح"و

عام الممنمكيامتاوورمشنامالمواعالتمالعامةمفمممصهرممهنمصهال م24عنموظائفدمموأممبعمرمالهم

تمشههركتدملموبهه كمالثالثههةمالشههركةمكخ مههةمشقهههامبالحههافالتمفههمممصههرموصهه ماتمكصههرممللمواعهههال

.المشتركةمفمما  واقمالناش ةمبالتعاوإممعمشبنةمالنقامالعا مالمجزك

حهافالتمللمستخ مونمالقوا مبرحالتمداصلوةمعنم ريقمحجزمالمقاع مفهممال"م ويفا"تتوحمص ماتم▪

لمقومههونمفههممالتههممتتخهه م ريق ههامثابت ههاممههنمصههال مالتطبوههقما لنتروشههملموأههوممههامياعهه ممنا ههب اممادي،ههامل

ات؛محوهثمالمنا قمالمختلفةلممقارشةمبخواراتمالركهوبمالفهرديما صهرملمويسهاع مفهممتقلوهاماتشبعاثه

.ملووإمر اممنماشبعاثاتمالنربوإممن مششهتدا240ت عممالشركةمكشداممنعتمككثرممنم

ةموتو هههعتمالشهههركةمبعههه م  الةدهههامفهههمممصهههرلم لهههىمكونوهههاموباكسهههتاإموا ردإموالمملنهههةمالعربوههه▪

.ةمعالموةالسعوديةلمكمامشقلتممقرأامالرئوسم لىمدبممكجزءممنما تراتوجوتدام إمتصبحمشرك

إلمومهعمكمامتو عتمعروضداملتتجاوزمص ماتمالنقامبالحافالتلمفهعبحتمتقه  مرحهالتمبهونمالمه ▪

حهاءممشاركةمركوبمالسوار لموص ماتمالشركاتمعبهرمالمه إمالعشهرمالتهممتعمهامفودهامفهمميموهعمكش

. فريقواموالشرقما و ط
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لموتتوةهعمالشهركةمزيهاد م2020ملووإمدوترمكمرينممعا م26وبل م يمالمما يراداتمالسنويةمللشركةم▪

ملوهوإمدوترمكمرينهممأه امالعها موملوهارمدوترمكمرينهممبحلهو معها م79 يمالمم يراداتدامالسهنويةم لهىم

.دولةمعبرمالقاراتمالخمس20بع مالتو عموالوعو م لىم2025

حلعتلص تصاة؟نتصنءخوتك"صخةتفل"إد؟تإلص

ملوههوإمدوترلموتتموههزمبهشدههامواحهه  ممههنمككثههرمالشههركاتمالناشهه ةم170ككثههرممههنم"م ههويفا"يمعههتم▪

ةمالم عومهههةمبالمشهههروعاتمفهههممالقهههار ما فريقوهههةلمفقههه متهههممالتهههروي مللشهههركةمللوعهههو م لهههىمحالههه

.فممالماضم"ميوشونورإ"

Swvl)“ ههويفا"وكشههفتمشههركةم▪ Inc) كابوتهها يههروثيامبوههتكههوينزم"و"Queen’s Gambit) م)

ذاتمكغههرالما ههتحواذاتوأههممكو مشههركةم-(GMBT)تحههتمالرمههزم"مشا هه اك"الم ريههةمفههممبورعههةم

 ماجمعهنم بهرا ماتفهاقمشدهائممباهرلماشه-صاعةميقودأامفريقم دار ممنوّإمبهكملعممهنمكهوادرمشسهائوة

. لىمشركةمعامةممساأمة"م ويفا"ا عما مال يممنمشهشعمتحويام

وأوما همميطلهقمعلهىمكيمشهركةم-(مUnicorn"م)يوشونورإ"تاع مكو مشركةم"م ويفا"ي يرمبال كرمكإم▪

و هطمفهممالشهرقما -شاش ةممملوكةمللقطابمالخهاصمتقه رمةومتدهامبههكثرممهنمملوهارمدوترمكمرينهم

.ملوارمدوترمكمرينم1.5بالوتياتمالمتح  ما مرينوةمبقومةم"مشا  اك"تا رجمفممبورعةم

حلتةخاص تصتحممتتقل"صخةتفل"بيطص

"ممجوبههت يديلهممشوهوزم"لصهحوفةم-الهرئوسمالعهالممملل ههرائلمفهممالشهركة-"مكحمه مكمها ماله ين"كشهارم▪

(Daily News Egypt)وكمتخططملسلسلةممنمالتو هعاتمفهممالبرازيهاموالمنسه"م ويفا" لىمكإم

.او يطالوامو  باشوامالعا مالمقبالمودصو مالع ي ممنمك واقمكمرينامالالتونوةما صرممةريب 

نولويوهاموكضافمكشدام تنوإمالشركةمالوحو  مالقائمةمعلىمحلو مالنقهامالجمهاعممالم عومهةمبالتن▪

جاريههةمالتههمم ههوتمم درايدههامفههممكيم ههوقملههألوراقمالمالوههةلموتتطلههعمالشههركةم لههىمكإمتصههبحمعالمههةمت

.عالموةمولنمتتوةفمعنمالتو عموالنمو

ودمةاعه  موي يرمبال كرمكإمدبممتمثامبو ةممتناملهةملريهاد ما عمها موالشهركاتمالناشه ةلموذلهكملويه▪

ركاتم لوهاتمعري ةممهنمالمسهتثمرينما ةلوموهونموالعهالموون؛محوهثمتمهنحمالحهوافزمال هريبوةمالشه

.كف املنمومكعمالدا

لم"19-كوفوه "كإمالشركةمتمتهزا مفهممموةهعمةهويمبهالرغمممهنمته اعواتميائحهةم"مكما مال ين"وكضافم▪

ملوهاتمالتمموضعتمالشركةمكما مالع ي ممنمالتح يات؛محوثمكثرتما زمةمالصحوةمالعالموةمعلهىمع

نمصبههر مالشههركةمفههمممختلههفما  ههواقلمصصوع ههامفههمممصههرمالتههممتاعهه مكبههرممك ههواقمالشههركةلمولنهه

المتمننهتمالشركةم اع تدامعلهىمتخطهىمتلهكمالتحه ياتلموبمجهردمتخفوهفما يهراءاتمالوةائوهةمةلول ه

.الشركةممنما تعاد م بوعةمششا داموعملواتدامفمما  واقمالمختلفة

Sources: Tage Kene-Okafor, "Egyptian ride-sharing company Swvl plans to go public in a $1.5B SPAC merger.", Jul 28, 2021.
"Swvl plans further expansions after Nasdaq listing.", Daily News Egypt,  Jul 31, 2021. 
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(uber)تطبيق أوبر 

كاافصالنال ص:صجالااع"بعنهواإم(مStart up talky"م) هتارتم بمتهوكم"شورمالمقا مالصادرمعنمعحوفةمي
كةم لهىمب ايهةمششهه مشهرل"هذ صتحشعكتصتح م قاتص اتص هاءلصباو ء صبةناالصتحعكاءبصإحاىصتحتمات

تحه ياتمالتهمملموالمزايامالتمميق مدامالتطبوقمالخهاصمبالشهركةمللمسهتخ مونلمبا ضهافةم لهىمال"كوبر"
.توايددا

نبذة عن التطبيق

لمبو ههطةمكهها ممههن2009فههممالوتيههاتمالمتحهه  ما مرينوههةمعهها م (Uber)"كوبههر"تههممته ههوسمشههركةم▪

لمتحهههههتما هههههم(Travis Kalanick"م)تهههههرافوسمكاتشوهههههك"لموم((Garret Camp"مياريهههههتمكامهههههل"

اركةملموكاشهتمالشهركةمةائمهةمعلهىماتةتصهادمالتشهاركمماله يميرتنهزمعلهىممشه (Uber cab)"كوبهرمكهل"

"كوبريزيشههههن" اههههموتمبههههه"مكوبههههر"ا عههههو مالبشههههريةموالماديههههةلمل ريههههةمكإمحقبههههةممههههامبعهههه مظدههههورم

Uberization).)

ينوهة؛محصهةمأائلهةمفهمم هوقمالوتيهاتمالمتحه  ما مر"مكوبر"احتلتمص ماتم واراتما ير مالخاعةمبه▪

 (Uber Eats)" يهتسكوبهرم"لمبونمامتمتلكمص ماتمتوعهوامالطعها م2019صال معا م%م67حوثمبلاتم

.2018منمةطابمتوعوامالطعا مفممعا م%م24شسبةم

دولةموتوفرمصوهار اممهنمبهونم60فممككثرممنم"مكوبر"فممالوةتمالحالملمتعمام واراتما ير مالخاعةمبهم▪

نلممجموعةموا هعةممهنمصوهاراتمالسهفرلمبه ء اممهنمالركهوبماتةتصهاديم لهىمالمركبهاتمذاتمالعجلتهو

.ومنم واراتمالسو اإم لىم واراتمال فعمالرباعم
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مزايا تطبيق أوبر

اله فعلممهنميوفرمالتطبوقمللمستخ مونمفرعةمك ربمللتنقامدوإماشتظارلمكمامياسداممنم ريقة▪

.صال مالتسدوالتمالتمميتوحدامالتطبوق

كوبههرم"و(م Uber X"م)كوبههرم كههس:م"يحتههويمالتطبوههقمكي  ههامعلههىم ههواراتمتتنا ههلممههعمالجموههعلممثهها▪

لمكمههاميههوفرم((Uber SUV"مكوبههرمم مميههومفههم"لمو(Uber taxi)"مكوبههرمتاكسههم"لمو (Uber Black)"بههالك

ايورمالتطبوقمتقنوهةمزيهاد ما  هعار؛محوهثميختلهفمالسهعرممهنمرحلهةمالهىمكصهرمممهعمالحفهاظمعلهىممعه

.زياد مالطلللموع دمالسائقونمالمتاحونلموع دمالطلباتمالمق مة:ممعونةلممثا

واربمعلهههىمالسهههواراتمفقهههطلمبهههامتمهههتم ضهههافةمصههه ماتمالتوعهههوامبهههالق"مكوبهههر"لهههمميقتصهههرمتطبوهههقم▪

ىمص مهةموالمروحواتمول يدممص مةمشقامبال راياتمالناريةمالمتوفر مفقطمفممباريسلمبا ضهافةم له

.توعواماآليسمكريملمولننمأ ةمالخواراتمتتوافرمفممكماكنممح د 

نلمبونمهامتمشموذجمعمهاميتسهممبالشهفافوة؛محوهثمتعمهامعلهىمتوعهوامالركهابمبالسهائقو"مكوبر"ل مم▪

اضههىم ههواراتدملموعههالو معلههىمذلههكمتتق"مكوبههر"تمتلههكم ههواراتدامالخاعههة؛محوههثميسههتخ  م ههائقوم

.ممعلىميموعما  عارممنمالسائقون%م25الشركةم

"أوبر"التحديات التي واج ب شركة 

 تفميريمههةماعتهه اءم3فههممالوتيههاتمالمتحهه  ما مرينوههةلمحهه ثمككثههرممههنم"مكوبههر"كثنههاءمركههوبم ههواراتم▪

حهاتتموفها مفهممحهوادثم هواراتلموفهممالدنه مكي  هالمأنهاكمالع يه ممهنم5يرائممةتهالمو9ينسملمو

 رمالحوادثمالتممكبلاتمصاللداممسهافراتمعهنمتعرضهدنملالعته اءمالجسه يلما مهرماله يمكهاإممصه

صطههواتمللتحقههقممههنمالسهههجالتم"مكوبهههر"ةلههقمكبوههرمللشههركةلمولنههنملمعالجهههةمأهه اما مههرلماتخهه تم

.الجنائوةملسائقودالموتعمامكي  امعلىم ضافةمموزاتمكماإمفممالتطبوق

حهومعلىمالشركةمبش  ؛محوهثمترايعهتمصه ماتدامفهممتوعهوامالركهابمبن"19-كوفو "كمامكثرتميائحةم▪

موظهفمصهال مشهدرمواحه مفقهطلم6700صال ما زمة؛مممهامدفهعمالشهركةم لهىمتسهريحمككثهرممهنم%م80

.لممتت ررلموذلكموفق املتصريحاتمالرئوسمالتنفو يمالحالم"مكوبرم يتس"فممحونمكإم

لمولنههنميمنههن"كوبههر"صتام ههالم ههتظامص مههةم لههلم ههواراتما يههر مأههممالعمههاما  ا ههمملشههركةم▪

"مدشفهر"نهةم ضافةمص مةم للمالحافالتموالقطاراتمكي  الموبالفعامب كمالمشروبمالتجريبهممفهممم ي

(Denverم)بوهقما مرينوة؛محوثم وتمننما فرادممنممعرفةممواعوه مالحهافالتموالقطهاراتمعبهرمتط

(. (Uber Elevate"اوبرم يلفوت"لمويمنندممكي  امشراءمالت اكرممنمصال متطبوقم"كوبر"

Source: Goswami, C .م"Uber - How This Ride-Hailing Giant Made It To The Top!.", Start up talky, May 18, 2021.
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لصيانة السيارات في المنزل" يور ميكاني "تطبيق 

مزايهاةمو ريقههةمعملهع؛محوههثم(صYour Mechanic"ص)تااة؟ص اكءنااك"وضهحمالموةهعمالر ههممملتطبوهقمي
الم عومهةم-تمياع ممنمالتطبوقاتمالخَ موةمالتممتوفرمعلىممالنممالسهواراتم عهالحموعهواشةمالسهوارا

.فممالمنز –بال ماإ

 Your)"ميهورمموناشوههك"2012كعلنهتمالشهركةمالرائهه  مفهممتهوفورمصهه ماتم عهالحمالسهواراتممنهه معها م▪

Mechanic)يمكوم م"لمعههههنم  ههههالقمتطبوقدههههاملأليدههههز مالمحمولههههةملنظههههامممالتشههههاوام (م"IOSم)

؛ممماميامننممالنممالسهواراتممهنم لهلمالم هاتممهنمصه ماتم عهالحموعهواشةم(Android"م)كش روي "و

.السواراتمالم عومةمبال ماإم لىمممراتممنازلدممبسال ة

ص مهةمللمسهتدلنونمفهمميموهعمكشحهاءمالوتيهاتمالمتحه  موكنه ا؛موذلهك500تق  مالشركةمككثرممنم▪

امولقه متهمم ششهاءمالتطبوهقممهنمكيه.ممنمكيامتسدوامص مةمكيممركبةلمفممكيممناإلموفهممكيموةهت

وذجمص مةمالمركباتمعن مالحايةلموزياد معائ ما عهو لموصفهضمالتنلفهةما يمالوهةلمويحهامأه امالنمه

اراتلمودفهعممحامالبنوةمالتحتوةمالماديةمللمتاير؛مممامياتهوحملنهامفهرلمر هو مكةهامعلهىممهالنممالسهو

.ككثرممنمالمتايرلموي بمالموناشونوونممنمال ريةما ولىموالفنوونمالمعتم ين

صههو مكمهامياقه  مالتطبوهقملمسههتخ موعمص مهةمالوعهو م لهىميهه و مالصهواشةملجموهعم هواراتلموالح▪

علىم عرممعقو لموحجزمموع لمو يراءمالم فوعاتلموالوعو م لىم جامالخ مةلموالحصو معلهىم

.ممت اكرمبمواعو مالصواشة
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طعتتتص ملصتحتيقا ص

تبههه كمصطهههواتمحجهههزمالموعههه معلهههممالتطبوهههقمبههه كرما عطههها مالمهههرادم:صجوالحاااتصتحمةت ااااوصاماااهةحت▪

نةملمومههنمثّههمامذكههرم هه"(كحتههاجم لههىمفرامههامي يهه  "كوم"م ههوارتممتدتههز"علههىم ههبوامالمثهها م) عههالحدام

.و رازمالسوار لموات ملموعنواإمالبري ما لنتروشملمورةممالداتفلموالرمزمالبري ي

صههلةمفههممالخطههو مالتالوههةم ههوفميقهه  مالتطبوههقمةائمههةمماف:صتحوصااةلص لااىصتحماا عصالتحتكلفاات▪

بهها يزاءموالخهه ماتلموالتنههالوفمالالزمههةملخ مههةمالسههوار لموفههمممعظههممالحههاتتلميعههرلمالسههعرم

.ر والتنلفةمعلىمالفور؛مممامي منمع  مالحايةمللمفاوضاتمكومكيةممفايآتمفمماللحظةما صو

الحلميعرلمالتطبوقمفممالخطواتما صور ممنمعملوةمالحجهزمشهداداتمفنهمما عه:صبووتوصتحمة و▪

وكصوهر الماصتوههارمالوةهتمالمنا ههل.مو هجامالعمهالموالتقوومههاتلموالمرايعهاتممههنمالعمهالءماآلصههرين

.وع وأناميلز مالتطبوقمبويودمبطاةةمائتماإملحجزمالملموتق يمممعلوماتمال فعملحجزمالخ مة

Source: "OUR MECHANICS MAKE HOUSE CALLS IN 2000+ CITIES.", Your Mechanic, https://bit.ly/3pVomxB, (Accessed: Sep 10, 
2021).  
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لإلرشاد السياحي الرقمي" جايدسمارت "تطبيق 

 ااع ص"لموالماعنههوإمبهههم(Mental itch"م)كيمتههكمونتهها "يسههردمالمقهها مالتههالممالمنشههورمعلههىمموةههعم
لماله يم(SmartGuide"م)ياي  مارتم"عنمتطبوقمل"ج ضلصتحتيقاتء صحموتع تصتحمفعصالتحماءحت

.يعمامك لوامرةمممللمسافرينموالسائحونمعنم ريقمالسردمالصوتمموالمرئم

ح ثممعدهممشظام اميعمامك لواممباشرملتويوعمالسائحونلمويقو مبالت"مياي  مارتم"ياع متطبوقم▪

ثهرمتلقائو،امعنه ماميصهلوإم لهىممنهاإم هواحمممشهدور؛موذلهكممهنمكيهاميعهامالمحتهومما رشهاديمكك

.ياذبوةمعبرمتقنوةمالسردمالصوتم

يمنهههنمللمسهههافرينم يجهههادمكدلهههةموو هههائطممتعههه د مرائعهههةملألمهههاكنمالتهههمميزوروشدهههامبسهههدولةمعلهههى▪

اأههاممحتوبرةمنههةأههواتفدممال كوههةمبلاههتدمموفههممكيموةههت؛محوههثمتقههو ممنهها قمالجهه بمالسههواحمم

.و شتاجمكدلةمالو ائطمالمتع د مالخاعةمبدامبسدولةمومجاشوة

رلمويتهههوحمالمحتهههرفونمبشهههنامكبوهههللمسهههافرينممعهههارفمالمرشههه ينمالمحلوهههونمكمهههاميتهههوحمالتطبوهههقم▪

ولههةمللمسههتخ مونمكي  ههامششههرمالمحتههومما عههلممفههممالتطبوههقلم ههواءمكاشههتمويدههةمي يهه  مكومي

. ضافوةم لىمويدةممويود 

حموهاملنهنميمنهندممبشهناممسهتقامتل"يايه  همارتم"ويتمتعمأ تءمالمسهتخ موإمبه عممفريهقم▪

 دمومعاينههةمالمحتههوممداصههامالتطبوههقمةبههامالنشههرمعلن ههالمومههنمالممنههنمالنشههرمفقههطملجمدههورممحهه

.با تخ ا مككوادمالتنشوط
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 ءصتحذتصتة ع صتحتيقا صحلممت و ان؟

ةمومحتهومميتوفرمأ امالتطبوقمللمرش ينمالسواحوونموالسواحمعلهىمحه ٍم هواءلممهعمصهرائطمتفاعلوه▪

عه  مويهودم)مخص لموكماكنممدمةممتاحةملال تخ ا مالمجهاشملموحتهىمفهمموضهعمعه  ماتتصها م

واحوةملمومههعمتح يهه مالموةههعمالجارافههملم ههوفميخطههرمالتطبوههقمالمسههتخ  مبالمعههالممالسهه( شترشهت

.القريبة

يتموههزمالتطبوههقمبتههوافرمويدههاتممتعهه د ماللاههاتلمول يههعميههوتتملمشههاأ  ممعههالممالم ينههةممههع▪

مساراتمموعىمبدالموصريطهةمملو هةمبا مهاكنمذاتما أموهةممهعمالصهوتلموالصهورملموالمعلومهات

.ممالالزمةلموالقص مالج ابة

وأه اميمننمكإميويعمالمستخ مونمصطو مبخطو ملب ءمالجولةمكومالتجو مفمموضعمالمشممالحهرل▪

ظههر امالسههواحوة؛مشمقهه مومالخهه ماتمتطبوههقمللجههوتتمالسههواحوةممههنمالممنههنمكإميسههتخ معمحتههىم

.لتصمومعمالمبسطلمو دولةمات تخ ا 

.موعىمبعمبناء معلىمتقووماتمالمستخ مونوموةعمويدة400يحتويمالتطبوقمعلىمككثرممنم▪

Source: "Review of the best audio guide systems and apps for travel and tourism professional by SmartGuide.", Mentalitch, 
https://bit.ly/3vWffAA, (Accessed: Sep 13, 2021).
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لحجز الارف الفندقية" دوت كو بوكينج"تطبيق 

عرض هامعهنمتطبوقهعمالشهدورمل(Booking.com"ص)دال صكاةقااةكاعج"يق  مالموةهعمالر هممملتطبوهقم
موهعميق معممنمعهرولموصصهوماتمعلهىميذلكملمامال يمتموزمبفعالوتعمفممالرحالتموالسفرلمويريعم

.الوح اتمالفن ةوةلموتوفورةملجموعما شماطممنمالوح اتمالسننوة

لممههنم1996منهه مته وسههدامفههممكمسههتردا معهها م(مBooking.com"م)دوتمكههو بههوكون "شمههتمشههركةم▪

ملموأهممشركةمأولن يةمعاور مشاش ةم لىم حه ممالشهركاتمالرائه  معالمو،هامفهمممجها مالسهفرمالرةمه

"مدوتمكهو بهوكون "لموتتمحهورممدمهةم (Booking Holdings Inc)"أوله ش بوكن "يزءممنمم  سةم

.حو متمدو م ريقما تنشافمالعالممللجموع

اربمممتعهةلما تثمرتمالشركةمفممالتننولويوامالتهممتجعهامالسهفرمفهممغايهةمالسهدولة؛ملتههمونمتجه▪

قموبا ضههافةم لههىممجموعههةممههنمصوههاراتمالتنقههاموكمههاكنما ةامههةمالمموههز لممههنمالبوههوتم لههىمالفنههاد

منههنموكوشدههام حهه ممكبههرممك ههواقمالسههفرمعالمو،ههالميا.موغورأههالملماليههونمالمسههافرينمبنههام ال ههة

الخههاصمبالشههركةممههنمعههرلمكمههاكنما ةامههةمحههو مالعههالمموالوعههو م لههىم(مBooking.com)تطبوههقم

.عمالءمعالموونموتنموةمكعمالدم

ملوهوإمصوهارم مهاكنم ةامهةممتنوعهةلمبمهامفودهامككثهرممهنم28لاةمويق ّ مككثرممنم43يتوفرمالتطبوقمبهم▪

رغههلمفههمميفهينمههامكههاإمالمسههتخ  م.مماليههونمصوههارملبوههوتموشههققموغورأههاممههنمكمههاكنما ةامههة6.2

 دل الممعمدعممفريهقمص مهةم(مBooking.com)ال أابمومدمامكاشتمتجربتعلميصبحما مرممعمتطبوقم

.العمالءمالمتوفرمعلىمم ارمالساعة
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؟"دال صكةقاةكاعج" ءصتحذتصتتو هصبيقا ص

بوههقمحوههثميههوفرمالتط:صتتااوقصتحتيقااا صتح وتااوص اانصتح اااء؟ت صتحتااتصبتعءخاا ص اااصجمااااصتألذالتب▪

بوهتميموعما شماطمالمختلفةممنما ةامةلم واءمشقةلمكوممنتجع امفاصر امعلىمالشا  لمكوممنهاإمم

.و فطارمفممالريفلمل امفيإمتطبوقميوفرمصواراتممتنوعةمفمممناإمواح 

 ههعارمي ههمنمالتطبوههقمكي  ههامتههوفورمكف ههاما  ههعارلممقارشههةمبا :صجخاا ء؟ص ع فضااتصال عء ماات▪

.معمالحصو معلىمكف امالعرولللعموامالمعتاد لمكمامي منمالراحةمالنفسوةم

ردماصتوههارميههتممتهكوهه مكافههةمالحجههوزاتمعلههىمالتطبوههقمفههور المفبمجهه:صبأكاااوصتحوهااة ت صاشااكلص ااة؟ت▪

.مناإما ةامةمالمف المتستارقمعملوةمالحجزمب عمصطواتمفقط

ةممهنمتميقهو مالتطبوهقمبفهرلمكيمر هو معلهىمالحجهزمكومتنهالوفم داريه:صتصتةجوص؟خةقص لاىصتحوها ▪

.كيمشوبلمويمننمللمستخ  مفممالنثورممنمالحاتتم لااءمالحجزممجاش ا

منصهةميقو مبتسدوامم هاتماآلتفممهنمالمعهامالتميومو،هامعبهر:صإبمءقص ملاتصتحوه صاشكلص  ن▪

.ممالتطبوقماآلمنةلمكماميعمامالتطبوقموفق ام علىممعايورمال ماإموالخصوعوة

سههواءمحجههزمالمسههتخ  مكومكإمالرحلههةمةهه مف:صتحممااء واص لااىص ااوت؟صتحاااةقصالطااةتلصجتااءقصتألخااقة ▪

مههامبهه كتمبالفعههالميقههو مفريههقمص مههةمالعمههالءمبا يابههةمعلههىما  هه لةمعلههىممهه ارمالسههاعةلمكمههاميع

.لاة40نمكو وطمبالنوابةمعنمالمستخ مونملتلبوةميموعمالطلباتموات تفساراتمبهكثرمم

Source: "About Booking.com™.", booking, https://bit.ly/3gJeL8P, (Accessed: Sep 5, 2021). 

ال اااءصهو اااهص"صدال صكاااةقااااةكاعج"جتااانصتةجاااوص

تحعىاس

198عالمو،هههههام(مBooking.com)يمثهههههامشهههههركةم▪

دولههةمحههو مالعههالملممكمههامتههروجم70منتب ههامفههمم

الشهههركةم مهههاكنما ةامهههةمباعتبارأهههاممنههها ق

.ممتستحقماتكتشاف

لهههه لكمتعمههههامالشههههركةمعلههههىمتزويهههه مكمههههاكنم▪

ا ةامهههههةمبمنههههها قمللتسهههههويق؛ما مهههههرمالههههه يم

.يساع مفممالوعو م لىمعمالءمي د



التطبيقات اإللكترونية

القسم الثامن
تطبيقات للقطاع المالي



" إدارة المصــــروفات باهلــــة الــــثمن"تطبيــــق 

(Expensify Expense Management) 

 (Cash App)تطبيق كاش

(Imagin)" إميجن"تطبيق 
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 Expensify Expense)" إدارة المصــــــروفات باهلــــــة الــــــثمن"تطبيــــــق 
Management) 

لم(CPA Practice Advisor"م)ت تشهاراتمالممار هةبهممكيهعم همم"شورمالمقا مالمنشورمعلىممنصهةمي
 لههىمالع يهه ممههنممزايههامل"إلدت؟اصتحمصااعال ء صاءهةااتصتحااثمن2020تخاات عت ص ااءقص"والماعنههوإمبهههم

". دار مالمصروفاتمباأظةمالثمن"وا تخ اماتمتطبوقم

فههممExpensify Expense Management)"م) دار مالمصههروفاتمباأظههةمالههثمن"تههمم عهه ارمتطبوههقم▪

لموكهاإممقهرما عه ارم(David Barett)"مديفوه مباريهت"ممهنمةبهاممابهرم مياه عىم2008شهدرممهايومعها مم

.كالوفورشوابوتيةم"م اإمفراشسوسنو"م ينةم

رموالتحه يثلممنصهةمللسهفرموالنفقهاتمةابلهةمللتطهوي"م دار مالمصروفاتمباأظةمالهثمن"ياع متطبوقم▪

.ويمننما تخ امداممنمةبامكاممنمالشركاتمعاور مومتو طةمالحجم

التشهاواميعمامالتطبوقمعلمممختلفما يدز مال كوهةموالدواتهفما لنتروشوهةمالتهممتعمهامبنظهامم▪

.مم(iPhone Operating System, iOS)"ميفوإكيدازمتشاوام"كوم(Android)"مكش روي "

جه دممهنمصهال معملوةما ع ادلمكماميهتممتويوهعمالمسهتخ مونماليتموزمالتطبوقمبالسدولةمالتامةمفم▪

.مممجموعةممنما   لةمالتممتساع مفممتسريعموزياد مكفاء معملوةما ع اد

كومكول ههالمصطههةممسههارممصههممةملألفههراد:مصطههطممختلفههةمت ههتخ امعلموأههميت ههمنمالتطبوههقمكربههع▪

متناأوههةماتمثاشو،ههالم ر هها مصطههةمواضههحةمللشههرك.مات تشههاريونمالهه ينميحتههايوإم لههىمتتبههعمشفقههاتدم

وأهمملمنمصطهةمالهتح.موكصوهر ا.مثالث المصطةمالتجموهعمالماصهممةمللشهركاتمالصهاور موالناموهة.مصارال

.مماتا شسلمللشركاتمالصاور مومتو طةمالحجممالتممتحتاجم لىمتتبعمالع ي ممنمالنفق
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"صصإدت؟اصتحمصعال ء صاءهةتصتحثمن"تتخت وتقصتحعىاسصحتيقا ص

اعهه  ميههتممعمههاممسههحمضههوئمملإليصههاتتمالمختلفههةموشسههخمالبواشههاتمالمويههود معلودههامفههممة▪

سههدولةمبواشههاتمالتطبوههق؛محوههثميمنههنمللمسههتخ مونمالتقههاطمعههور م يم يصهها موتحمولدههامب

.مموكفاء م لىمالتطبوق

وعلوهعلميهتممتخهزينمبواشهاتم.معبرممستعرلمويهليمننمكي  امتحمواما يصاتتم لىمالتطبوقل▪

بوههقا يصههاتتمحتههىمتصههبحميههاأز  ملال ههتخ ا ممههعمتقريههرمالمصههروفاتلمكمههاميشههمامالتط

.عملةممختلفة160 مناشوةمتع دمالعمالتلموي عممككثرممنم

(Uber)"مركوبه"فممالسواقمذاتعلميمننملمسهتخ ممممختلهفمالتطبوقهاتما صهرمممثهامتطبوهقم▪

واشهاتمتطبوهقممالقوا مبالتحموامالتلقائمملإليصاتتممباشر ممنمتلكمالتطبوقهاتم لهىمةاعه  مب

ناعهرملموبا ضافةم لىمذلهكلميمنهنمللمسهتخ مونم ششهاءمع" دار مالمصروفاتمباأظةمالثمن"

.تحنممفمما شفاقمكثناءمعملوةم ع ادمالتطبوق

"صإدت؟اصتحمصعال ء صاءهةتصتحثمن"  تتءصبيقا ص

 م لنتروشهممياق  مالتطبوقممختلفمالطرقمل عمممستخ موع؛محوثميمننمللمستخ مونم ر ا مبريه▪

لوههةمللهه عمممباشههر ممههعم ضههافةما تفسههاراتدممكوم ر هها مر ههالةمداصههامالتطبوههق؛مممههاميوسههرمفعا

.موكفاء معملوةمال عم

اءاتميتههوفرمتتبههعما موهها مفههممتطبوههقمالدههاتفمالمحمههو لموالهه يميمنههنما ههتخ امعممههعمكههاممههنمةههر▪

(Global Positioning System, GPS).ع ادمالمسافاتموحساباتمشظا متح ي مالمواةعمالعالممم

عملوههههةم ششههههاءمتقريههههرم"م دار مالمصههههروفاتمباأظههههةمالههههثمن"با ضههههافةم لههههىمذلههههكلمياعههههززمتطبوههههقم▪

 ولهةمالمصروفاتماآللممعنم ريقما تخ ا مموز ما ر ا مالمج و ؛محوثميمننمللمستخ مونمي

.التقاريرم ر الدامبا تخ ا متنرارممعون

قههاتممههعمالع يهه ممههنمتطبولوصاعههةمصطتههممالتجموههعموالههتحنملتتنامههاممختلههفمصطههطمالتطبوههق▪

.المحا بةموتطبوقاتمكاممنمالسفرموالرواتل

يت هههمنمالتطبوهههقمكي  هههامةاعههه  ممعرفوهههةمتهههوفرم مناشوهههةمبحهههثممتموهههز مو هههريعةمعهههنممختلهههف▪

نملموالتهههممتت هههمةيمنهههنمللمسهههتخ مونمالوعهههو م لهههىمعهههفحةمالمهههواردمبسهههدولكمهههاملالمقهههاتت

  ههامالوعههو م لههىمكدلههةممسههتخ  مالتطبوههقموشصههائحما تنشههافما صطههاءمو عههالحدالمويمنههنمكي

.الوعو م لىم لسلةممنمالن واتمعبرما شترشتمعن مالطللممنمعفحةمالموارد

Source: Girsch-Bock M., "2020 Review of Expensify Expense Management.", CPA Practice Advisor, Feb 20, 2020.
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 (Cash App)تطبيق كاش

هلصبيقا صكء ص  ن؟صن ا ،ص"لموالماعنوإمبهم(Insider)"مكشس ر"شورمالمقا مالمنشورمفممعحوفةمي
 لهىمعوهوبل"الحكنصهعءكصا  صتح ااةبصتخات وت ه،صال اواصطاعب،صحلوفاءاص لاىصتأل اةتلص  عات

.مقارشةمباورةممنمالتطبوقاتما صرم"مكاش"ومزايامتطبوقم

"مك ههنوير"شههركةممههنمةبهها2013فههممشههدرمككتههوبرمعهها مم(Cash App)"مكههاش"تههمم عهه ارمتطبوههقم▪

(Square)الوتياتمالمتح  ما مرينوةلموكاإممقرما ع ارم.

وههرمعبههرمكتطبوههقمدفههعلمحوههثميسههمحمبالهه فعمالمباشههرممههنمشظوههرم لههىمشظ"مالتطبوههقمالنقهه ي"يعمههام▪

وقههاتمالجدههازمالمحمههو لموفههممالسههواقمذاتههعلميعمههامالتطبوههقمعلههىمتحقوههقمالتمووههزممقارشههةمبالتطب

بواما صههرمممههنمصههال م مناشوههةمعملههعمكبهه ياممحتمههامللحسههاباتمالمصههرفوةمالتقلو يههةلمفعلههىم هه

.المثا لميت منمالتطبوقمصاعوةمتلقممالودائعمبطريقةممباشر 

شهخاصميوفرمالتطبوهقم ريقهةم منهةمشسهبو،امله فعمثمهنمالمنتجهاتمو ر ها ما مهوا م لهىممختلهفما ▪

طالبهههةموالجدهههات؛محوهههثميقهههو مبتشهههفورميموهههعمالبواشهههاتمكثنهههاءمعملوهههةمالتحويهههالمويامننهههعمكي  هههامالم

 The Payment Card Industry)"ممعوارمكمنمبواشاتمعهناعةمبطاةهاتماله فع"بشداد مكماإمتاعرفمبه

Data Security Standard, PCI-DSS).

(Pay Pal)"مبههايمبهها "تتشههابعمصهه ماتمالتطبوههقممههعمالع يهه ممههنمالتطبوقههاتما صههرمممثههامولمأهه ا▪

لمولنههنمأنههاكماصتالفههاتمكبوههر مفههمم لوههةمعمههامالتطبوههقممقارشههة(Zelle)"مزيهها"و(Venmo)"مفونمههو"و

.باورةلمصاعةمفوماميتعلقمبنوفوةمحمايةما موا مفممالحسابموالتهمونمعلودا
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(Cash App)"صكء "  تتءصبيقا ص

يمههنحمالتطبوهههقملمسههتخ موعمكهههالممههنمرةهههممتويوههعمورةهههممحسههاب؛مللتمنهههونممههنما يههه اعات▪

منهنم يهراءموبالمثهالمي.مالمباشر لمبحوثميمننم ر ا مشوناتمالرواتلممباشر م لىمالتطبوق

.مختلفمالم فوعاتممباشر ممنمصاللع

ايرميههوفرمالتطبوههقملمسههتخ موعمكي  ههامبطاةههاتمالخصههم؛م يههراءمعملوههاتمالشههراءممههنمالمتهه▪

 ممهام يهراءموفممالسواقمذاتعلمتميفهرلمالتطبوهقمر هو.مالفعلوةمبا تخ ا محساباتدممعلوع

.الم فوعاتمعن متوعولعمبحسابممصرفممكومبطاةةمصصم

لمشهفر م ضافةم لىمذلكلميوفرمالتطبوقم مناشوةمات تثمارمفمممختلفما  دمموالعمهالتما▪

.مممنمصال ما موا مالمويود مبحساباتمالمستخ مون

ثبهتمكشهعملهمميمننمتق يمم للمعلىمالتطبوقمعنمالمشترياتمالتمميستطوعمالمسهتخ  مكإمي▪

يهذإمبدا؛ممماميساع معلىمتعزيهزمالحمايهةممهنمالاه موزيهاد مكفهاء مالع يه ممهنمالمعهامالتم

.المالوةمللمستخ مون

(Cash App)"صكء " اةبصبيقا ص

ةمالم  سهه"ا مههوا مالمتوايهه  مفههممالحسههاباتمالمختلفههةمعلههىمالتطبوههقمغوههرمم منههةممههنمةبههام▪

ممهاميعنهممكإم؛ (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)"اتتحاديةمللتهمونمعلىمالودائهع

.مم غالةعمبشنامغورممتوةعتالحساباتمماعرضةمللخطرم ذامفق مالتطبوقما موا مكوم

لتقلو يههةمتمتنتسهلمكرعه  مالتطبوقهاتمالنق يههةمفائه  ؛ما مهرماله مميجعههامالحسهاباتمالمصهرفوةما▪

.ككثرمي ب امللعمالء

عنهه ما ههتخ ا مبطاةههاتماتئتمههاإم يههراءمالمعههامالتممههنمصههال م%م3يههتممتحصههوامر ههو مبمقهه ارم▪

.ممالتطبوق

نميههتمميمنههنما ههتخ ا مبطاةههةمالخصههممالخاعههةمبههالتطبوقمالنقهه يمفههممكيدههز مالصههرافماآللههملمولنهه▪

.كمرينمدوتر2فرلمر و ممعاملةمة رأام

امحوهثميمنهنملمسهتخ موعم هحلممهاميصه؛أناكمبعهضمالقوهودمعلهىممعهامالتمالتطبوهقمالنقه ي▪

.مفقطملناممعاملةممنميدازمالصرافماآللمةكمرينوتدوتر310 لىم

Source: Johnson, D. "Is Cash App safe? Yes, but there are certain drawbacks to using it, and several ways to keep your money 
secure.", Insider, May 20, 2021.
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(Imagin)" إميجن"تطبيق 

(صImagin"ص)إ هااان" لههىم  الةههعملتطبوههقم(مCaixa Bank"م)كايسههنابنههكم"الموةههعمالر ههممملهههيشههور
. فا لوق  معور مي ي  ممنمالخ ماتمالمالوةموغورممالوةمالرةموةمللشبابلموف ةمالمراأقونلموا 

ملوهوإم2.6ترتوهلمك هلوبمحوها م(مCaixa Bank"م)كايسهنا"ممهنمبنهكم(مImagin)يعو م  هالقمتطبوهقم▪

علهىموشابلمباعتبارةممنصةمص ماتمرةموةمتق  معور مي ي  ممنمالخ ماتمالمالوهةموغوهرمالمالوهةل

رفملمعنسمالنموذجمالحهالممفهمميموهعمالبنهوكلمتمتبه كمالعالةهاتممهعمالمسهتخ مونمبحسهابممصه

.مةمالمرورمفقطبامتب كمبتسجوامالمستخ  معلىمالمنصةمبا تخ ا معنواإمالبري ما لنتروشمموكل

قهاتمللدهاتفمولننممامةا مبعمالتطبوقملوشماممرافقةمالشبابممن مالطفولةمأوم تاحهةمثالثهةمتطبو▪

:مالمحمو ممصممةملنامف ةمعمريةمكماميلم

"صكاو إ اهن"(Imagin Kidsعام المويتركزمعلىمالتعلوممالمالمملأل فا 11 لىم0منمعمرم(:م.

"صباع إ اهن"(Imagin Teensعام ا17وم12للمراأقونمال ينمتتراوحمكعمارأممبونم(:م.

صإ هان"البنكمعلىمتحويامالعمالءملتطبوقمعام اميعما18ب ء اممنم نم"(Imagin.)

اتمويقههو مالبنههكمالرائهه مفههمم  ههباشوامبيششههاءممنصههةمرةموههةممخصصههةم ششههاءمصهه ماتمرةموههةلمذ▪

لعمهالءم بوعةممالوةموغورممالوةلمللمستخ مونما عارم ن المينمنمأ فدامفممتعزيهزمشمهومووتءما

الصههههاارلمالهههه ينميدتمههههوإمبشههههنامصههههاصمبا ههههتخ ا مالتقنوههههاتمالج يهههه  مفههههممحوههههاتدممالووموههههةم

.ومشروعاتدممالمستقبلوة
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 لاةمص مت وق2.6قء واص مت و انصبقلغص

ملووإمعموالممهعمويهودماحتمهاتتمعالوهةملتو هوعمةاعه  م2.6لخ مةمتمم  القمالتطبوقاتمالثالثة▪

تءمالعمالءمأ ةمعلىمالم ممالقصورلموذلكمبف امعرلمالخ مةمبشنامكو عمو ششهاءمةنهواتمو

سهجوامالمهالممالتممتمتنطويمبال رور معلهىمالت–علىمعنسمالبنوكمالتقلو ية-العمالءمالمختلفةمم

.للعموا

تحت لا صتحتع اهتصالتحمءحتصحمطفءل

فههالدمميتموههزمالتطبوههقمبخ مههةمالتحهه يمالرةمههممالتههمميمنههنملببههاءممههنمصاللدههامتعوههونمالمدهها م  ▪

امفهههتحمحلقهههاتمالمسلسهههامالمف ههه:م كمالدهههالمويمنهههندممربهههطمالمنافهههآتمداصهههامالتطبوهههقلممثههها

.ل يدملموالملصقاتمالج ي  لمومام لىمذلك

بهعاتصتحشعتاصتألالحىصحلمعتهتانصالتحشقءب

مههعميدهه فمالتطبوههقمالمخصهه مللمههراأقونم لههىما ههتخ امعمبشههناممباشههرممههنمةبههامالشههبابل▪

عام هالمكمهاميتموهزم17 لىم12المواردموا لعابموالمحتوممال يمتممتنووفعملونا لمالف ةمالعمريةممنم

ل امعنما صبارمبيمناشوةممشاركةماآلباءموا ع ةاءلموتوافرما فنارمالحرفوةلموا لاازمواتصتباراتلمف 

تموالمههواردمالرةموههةمالمتعلقههةمبالمو ههوقىموا لعههابلموعههرولمالتجربههةمبالشههراكةممههعمالعالمهها

.التجارية

وفومهههاميتعلهههقمبالخههه ماتمالمالوهههةلمفهههيإمالخ مهههةما  ا هههوةملههه يدامكدا ممجاشوهههةم دار مالبههه تت▪

حصهالةمالعائلوةلمويمننمللواله ينمبشهناممنهتظممكومفهممبعهضما حوهاإم يهراءمتحويهامالمالوهةم لهى

تداممههعمك فههالدمماتفتراضههوةمفههممالتطبوههقلمويمنههنمللطفههامكي  ههامبهه ءمتحهه ياتماتدصههارملمشههارك

.كةاربدملمكوم للمالما ممباشر  ملارلممعون

Source: "CaixaBank relaunches imagin as a digital services and lifestyle platform for 2.6 million young people.", caixabank,  Jun 
17, 2020.  
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عالمتطبيق ال اتف الذكي التابع لألمم المتحدة لمكافحة الجوع في ال

الهه يمتههممShare the Meal)"ص) شااء؟كتصتحةجقاات"بيقااا صيتنههاو مالعههرلمالتههالمممعلومههاتمعههنم
بعضملم لىمياشلمعرلم لوةمعملعمو"برشام ما غ يةمالعالمممالتابعملألمممالمتح  " ع ارةممنمةبام

.منم شجازاتعمعلىممرمالسنون

برشههام ما غ يهةمالعهالمممالتههابعم"مهنمةبهامShare the Meal)"م)مشههاركةمالويبهة"تهمم عه ارمتطبوهقم▪

.2014عا م(م(The United Nations World Food Programme"ملألمممالمتح  

اممهوأهومكاع رمأه امالتطبوهقمبده فممحاربهةمالجهوبمالعهالمممعهنم ريهقما هتخ ا مالدواتهفمال كوهةل▪

.يتماشىممعمالد فمالثاشمم أ افمالتنموةمالمست امة

يدهازمتشهاوام"كوم(Android)"مكش رويه "يتوفرمالتطبوهقمعلهىما يدهز مالتهممتعمهامبنظهامممتشهاوام▪

صاعهةمكشهعملممهاميسهاع معلهىمزيهاد معه دممسهتخ موع؛(iPhone Operating System, iOS)"ميفهوإك

.يمننمتحمولعممجاش امب وإمدفعمكيمر و 

طفهاميومو،هالميوفرمالتطبوقمللمستخ مونم مناشوةماصتوارم لةم عا ممنمكيامتوفورمتا يهةمحوويهةمل▪

.م لىمياشلم مناشوةمالمشاركةمفمم  عا م فاملم  معا مكاما

عهور ميتممتشجوعممستخ مممالتطبوقمعلىمزياد مالوعممبشهإمالد فمالعها لممهنمصهال ممشهاركة▪

وفملههويبتدممالخاعههةمعلههىمو ههائامالتواعههاماتيتمههاعممينب ههام لههىمينههلممههعموضههعمعالمههةمالتصههن

".مممشاركةمالويبة"
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تقه  ميعمامالتطبوقمبا تمرارمعلىمعرلمع دمالويباتمالتممتمتممشهاركتداممهنمصاللهعلموال▪

ىمال يمكحرزةمفممالوعو م لىمالد ف؛ما مرماله يمياشهجعمالع يه ممهنما فهرادمعلهىما ةبها معله

.المشاركة

يهتمممنمةومةمالتبرعاتم لىم  عا مالعهائالتمالمحتايهةمبشهناممباشهرلمبونمها%م62تويعمشحوم▪

مزيه ممنمتلكمالتبرعهاتمفهممتنموهةمالمجتمهعمحتهىميهتممالهتمننممهنممسهاع  مال%م28ا تثمارم

.ممنما شخاص

%م4منمالتبرعاتمللمساع  مفمما دار لموكصور الميتممتويوعم%م6فممالسواقمذاتعلميتمما تخ ا م▪

.المتبقوةمللمساع  مفممتاطوةمر و مال فع

اله يمبا ضافةم لىمذلهكلميسهاع مأه امالتطبوهقمبرشهام ما غ يهةمالعهالمممفهممتحقوهقمأ فهعلمو▪

إملمه  ميت منمتق يممويباتمالطعا م لىما  فها مالسهوريونمفهمممخومهاتمالالي هونمبها رد

.عا مكاما

؛محوهثم"يويها"مهنمةبهامشهركةم2017حصامأ امالتطبوهقمعلهىميهائز مالتههثورماتيتمهاعمملعها م▪

ملووإمويبهةم15كلفمشخ لموتمتممشاركةمككثرممنم850ةا مبتنزيامالتطبوقمماميقربممنم

.ممنمصاللع

لمالهومن:موأ اميعنهممتا يهةم تفما  فها مالجهوعىمفهممالع يه ممهنمدو مالعهالممالناموهة؛ممثها▪

.وينوبمالسوداإلموا ردإلمو وريالمولبناإلمومالويلموالناموروإ

Sources: Vamsi K., "Share The Meal: UN’s new smartphone app to fight global hunger.", The Indian Express, Nov 24, 2015.
"New app Share The Meal is providing an easy way for smartphone users to reduce hunger in developing countries.", P&N 
bank.
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(Coin Up)"  كوين أب"تطبيق 

ورمالهه يميدهه فم لههىمتوسهه"صكااةتنصجب"بيقااا صيتنههاو مالعههرلمالتههالمممعلومههاتمعههنم بوعههةمعمههام
.وزياد مكفاء معملوةمالتبربملنثورممنمالمستخ مون

بتجموههعمةومههةممشههترياتمالمسههتخ مونمعلههىممهه ارمالشههدرلم(Coin Up)"مكههوينمكب"يقههو متطبوههقم▪

.مموالتبربمبد امالمبل ملجمعوةمصوريةممنماصتوارمالمستخ  

يههههتممالعمههههامعلههههىمالتطبوههههقممههههنمصههههال متسههههجوامبطاةههههةماتئتمههههاإمكومبطاةههههةمالخصههههممالخاعههههةم▪

 مبهالتبربمبدهامبالمستخ  لمثممةوامعمبالتسوقلموعلوعلميجمعمالتطبوقمكامالتاووهراتمالمالوهةلمويقهو

.فممشدايةمالشدر

مونماتصتوارمبهونمياتوحمالتطبوقملمستخ موعم مناشوةمتح ي مح مشدريمللتبربلمكماميمننمللمستخ ▪

.تق يممتبربملمر مواح  مكومتبربمشدريمثابتمفممشدايةمكامشدرم

حصهولدمميق  مالتطبوقمللمستخ مونمتقريهر امعهنمالمنهاإماله يمذأبهتم لوهعمتبرعهاتدملمكمهاميمنهن▪

.علىم يصا متبربمضريبممفممشدايةمكامعا 

 ذامدوتراتمكمرينوةمشدري،المل اممهنمالمتوةهعمكإميهتممصصهممأه امالمبله محتهى5أناكمح مكدشىمة رةم▪

.كاإمالمستخ  ميتسوقمةلول امي  ا

ا هوةمفهممياع مكمنمالمعلوماتمكولويةمةصوممفممأ امالتطبوق؛محوثميتبعمبروتوكوتتما مهاإمالقو▪

.ممتالصناعةلمويستعونمبشركاتممصرفوةممعتم  ممنمالجداتمالتنظوموةملمعالجةمالمعامال
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كلههفمبنههكمواتحههادمائتمههاشمممههنمكيههامتهكوهه مراحههةم30مههعمككثههرممههنم"مكههوينمكب"يتعههاوإمتطبوههقم▪

نلةمفمم تما موعلوعلميامننمللمتبربمكإميتجنلمح وثممش.مالمتبرعونموتوسورمعملواتمالتبرب

ممالعملوههاتمالمرغههوبمفودههاممههنمصههال متسههجوامالبنههكمالماصهه رملبطاةههةماتئتمههاإمكومالخصهه

مهاإمكومالخاعةمبعلمبيزالةمحوايزما ماإما ضافوةمكومتجربهةمبنهكم صهرمللحصهو معلهىمبطاةهةمائت

.صصمممختلفة

مههنمالتبرعههاتلملتاطوههةميموههعمتنههالوفمالمعههامالتمو عهه ادم%م15تميتقاضههىمالتطبوههقم ههومم▪

ىمذلههكلمبا ضههافةم لهلالهربحوونالتقهاريرلموتقه يممالهه عممالمخصه مالمسههتمرملشهركائدممغوههرم

ممأناكمر ممبقومةمدوترمكمرينممواح ملمر مواحه  لمللتهكه ممهنممصهادةةمالحسهابمالمصهرف

.لناممستخ  مي ي 

ىممههنميدهههةمكصهههرملمفقههه متههمموضهههعمصطهههطمماسهههتقبلوةمللتو ههعمفهههمما هههتخ ا مالتطبوهههقمعلههه▪

علهههىمالوتيهههاتمالمتحههه  م2020مسهههتوممالعهههالم؛محوهههثماةتصهههرما هههتخ امعمفهههمممطلهههعمعههها م

.ما مرينوة

دهامفهممكهامعلىمععو ٍم صرلميمننمللمتبربمفممالوةتمالحالمماصتوارمم  سةمواح  مللتبربم لو▪

لههىممهه ارمشههدرلملوههتمننمالمتبههربممههنمتقهه يممالهه عممللم  سههاتمالماختلفههةمالتههمميدههتممبدههامع

.مالعا 

يتطلهههلمالتطبوهههقممهههنمالمنظمهههاتمغوهههرمالربحوهههةمكإمتنهههوإمم  سهههةمصوريهههةمعامهههةممسهههجلة▪

ةموتحظههىمبوضههعميوهه ملمهه  معههامونمكومككثههرلملوههتممكصهه أامفههمماتعتبههارمو ضههافتدام لههىممنصهه

.التطبوق

Source: Fritz, J.م"Smartphone Apps That Make Charitable Giving More Fun.", The Balance Small Business, Nov 18, 2020.
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(Donor Drive)" درايفدونر"تطبيق 

لجمههعمالتبرعههاتلم لههىم(Donor Drive)"صد؟تتاافدالنااع"بيقااا يتنههاو مالعههرلمالتههالمممعلومههاتمعههنم
طبوهقمياشلما تعرالمبعضمالمعلوماتمالمتعلقةمبتعهاوإمالقهائمونمعلهىمالتطبوهقممهعمكهاممهنمت

".ممممستشفواتمشبنةممعجزاتما  فا "لمو"فوسبوك"

(Cincinnati)"م ونسهوناتم"لموكاشتمم ينهةم1997عا م(م(Donor Drive"مدرايفدوشر"تمم ع ارمتطبوقم▪

.أمممقرما ع ارما و مللتطبوقفممالوتياتمالمتح  ما مرينوةلم

ةلمأومعبار معنممنصةمرةموةممتق مةممنمكياميمهعمالتبرعهاتمللمنظمهاتمغوهرمالربحوه"مدرايفدوشر"▪

.ممومأ اممنمشهشعمكإمياعززمصبر ما شخاصمالعاديونمفممعملوةميمعمالتبرعات

ام هامفمممساع  مالع ي ممنمالمنظماتمغورمالربحوةمعلىمم ارمككثرممنمعشهرينمع"مدرايفدوشر"شجحم▪

(Children's Miracle Network Hospitals)"ممستشهههفواتمشهههبنةممعجهههزاتما  فههها "مثهههام

دارم"و(American Foundation for Suicide Prevention)”الم  سهةما مرينوهةملمنهعماتشتحهار"و

.وغورأا(Covenant House)"مالعد 

عمياتههوحمأهه امالتطبوههقمةنهها مي يهه  ؛متةتنههاءمالم يهه ينلمكمههاميدهه فم لههىمدفههعممعهه تتمكعلههىملجمهه▪

.ا موا مواتحتفاظمبدامبونمةواع أامالمنوشةمالقائمة

غوههرمكمههام إمالتقسههوممالمموههزملمسههتخ مممالتطبوههقموكدواتمالتقسههوممداصلههعميمنّههنمالمنظمههات▪

حه اثمالربحوةممنم ششاءمر ائامداصهامالتطبوهقمماخصصهةمللاايهة؛مممهامةه ميه فعما شهخاصم لهىم 

.ممقتهثورمككبرمللد فمالرئوسموتوفرممشاركةمكعمقمللشركاتمالتممتدتممبارلمالتطبو



104

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

حممء واصتحمعةمء صراعصتحعاوات"ص امقةك"ال"صد؟تتفدالنع"تحت ءالمصاانص

لجمهههعمالتبرعهههاتمكحههه مك هههربمالطهههرقملجمهههعما مهههوا م(Facebook)"مفوسهههبوك"عههه متطبوهههقميا▪

اتميمنحملجمعمالتبرع"مفوسبوك"و"مدرايفدوشر"وعلوعلمفيإمالتعاوإمبونم.مللجمعواتمالخورية

مههعمالمنظمههاتمغوههرمالربحوههةم ريقههةمعملوههة؛ملتمنههونميههامعممالتبرعههاتممههنم دراجمكمههوالدملم

".فوسبوك"تهمونمالمزي ممنم يراداتمتطبوقم

قنهواتمالمنصةمالوحو  ملجمعمالتبرعهاتمالتهممتهربطميهامعممالتبرعهاتمب"مدرايفدوشر"ع مكماميا▪

.مواةعمالتواعاماتيتماعمما كثرما تخ ام ا

فهههممالسهههواقمذاتهههعلم هههونوإمللمنظمهههاتمغوهههرمالربحوهههةمرةممواتصهههاتتموتقهههاريرمكف هههاممهههع▪

برعهاتممهنم؛محوثميمننمللمنظماتمغورمالربحوةمكإمتهرممالتههثورمالمباشهرملجمهعمالت"فوسبوك"

.صاللعمعلىمالع ي ممنما ح اثموالحمالتمالخاعةمبدا

"ص متشفاء صشقكتص  ه ت صتألطفءل"ال"صد؟تتفدالنع"تحت ءالمصاانص

170أهههمممنظمهههةمتجمهههعما مهههوا ملههههماميقهههربممهههنم"مممستشهههفواتمشهههبنةممعجهههزاتما  فههها "▪

ماليهونم فههام ههنوي،امفههمميموههعمكشحههاءمالوتيههاتم10مستشهفىملأل فهها لمبحوههثمتهه عممعههحةمشحههوم

"مدرايهفشهردو"بهونمتلهكمالمنظمهةموتطبوهقمالتعاوإمةه مبه كمالمتح  ما مرينوةموكن المويا كرمأنامكإم

.منمصال ممبادرتداما كثرمفعالوة مفمميمعمالتبرعات2009من معا م

رام مشجهحمأه امالتعههاوإمفهممالنثوهرممههنمالجواشهلمالمتعلقهةمبجمههعمالتبرعهاتممثهامتو ههوعمشطهاقمبهه▪

صهال ممهنحميمعمالتبرعاتمالنبور موالبثمالمباشرمالخوريلموالتشجوعمعلىمالمزي ممنمالتبرعاتممهن

.شاراتما شجازلموحوافزمالماشحونلموغورأا

بطهرحمفنهر متطبوهقم(Louisiana State University)"ميامعةموتيةملويزياشها"لمةامتم2020صال معا م▪

تبرعهاتميوا مي ي ؛ملجمعمكفنارمي ي  موم ثر محتهىميهتمما هتب الدامبالحهامالقهائمملبرشهام ميمهعمال

علهههههىوعلوهههههعلمعمهههههامكهههههاممهههههنمالقهههههائمونملمالتهههههابعملمستشهههههفواتمشهههههبنةممعجهههههزاتما  فههههها 

.2021المستشفواتموالتطبوقمبشناموثوقمعلىمالبحثم حواءمالفنر مفممعا م

Sources: "DonorDrive Launches New Mobile App to Transform the Way People Fundraise for Nonprofits.", Cision, Jul 16, 2021.
"DonorDrive launches industry-leading integration with Facebook Fundraisers.", Cision, Jul 31, 2019.
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( Digital Secure" )ديجيتال سكيور"تطبيق 

بمسههحمكيدههز مالدههاتفمالمحمولههةموالمنزلوههةم(Digital Secure)"صخااكاة؟دتهتااءلص"يقههو مبرشههام م
ل امعهنملمستخ موعلمويقلهاممهنممخها رمتنزيهامالتطبوقهاتمال هار لموحمايتدهاممهنمالفورو هاتلمف ه

رملموتحههه يرمالمسهههتخ مونمعنههه ماتتصههها مبشهههبنةمغوهههرم منهههةمكومغوههه"فهههايالهههواي"ضهههماإمكمهههاإمشهههبنةم
.محموة

؟Digital Secure)" )ديجيتال سكيور"ما تطبيق 

علىممجموعهةممتناملهةممهنمكدواتمالخصوعهوةموا مهاإم(Digital Secure)"مديجتا م نوور"يحتويم▪

خ مونملأليدهز مالمحمولههةموكيدههز مالنمبوههوترمالمنزلوههة؛مبده فمحمايههةمالبواشههاتمالشخصههوةمللمسههت

.ممشاتمنمصال محمايتدمممنمالفورو اتموالبرام مال ار ؛مف ل امعنمحمايةمالدويةمو رةةمالبوا

:مزايا التطبيق

:منمصال حمءتتصتأل نصالتح صةنات،ص:صجالح ء▪

بحث هامعهنم ريهقمفحه ما يدهز مالمتصهلةمبا شترشهت؛:ص كء وتصتحفاعالخاء صالتحقاعت جصتحضاء؟ا

.ممعنمالبرام مال ار موالفورو ات

تخ ا ممهنمصهال مالتحلوهاموالتقوهوممو ظدهارمكوفوهةما ه:صتحوفءاص لىصبصةناتصتحممات و ان

.التطبوقاتمالمثبتةمللمعلوماتمالشخصوةمللمستخ مون

 ار منمصال متجنلممواةعمالويلمالخطر لمف ل امعنممنعمالتنزيالتمال :صءمءمصج ءمصتحةت.
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اااءتتحاااةتت"ج اااءمصشاااقكتص (ص"Wi-Fiص:)يحمهههممالتطبوهههقممهههنمتد يههه اتمشهههبنةماتتصههها لمويحههه رم

.المستخ  ممعن ماتتصا مبشبنةمغورم منةمكومغورممحموة

ظها ميقو مالتطبوقمبفح مكيدز ممسهتخ موعملمعرفهةممهام ذامكهاإمش:ص وصصنةءقصتحتشغال

.التشاوامماح ث اممنمع مع

:منمصال حمءتتصتحهةتتصالخعقتصتحقاءنء ،ص:صثءناًّء▪

تحةتا صتحمُةلا "تحقوا ص انصتحقعتاوصتإلحكتعالناتص قاعص(ص"The Dark Webص:)للتحقهقمممهام ذامكهاإم

 مةمفممتا يهةمعنواإمالبري ما لنتروشممللمستخ مونممرتبط امبالمعلوماتمالشخصوةمالماستخ

.اشوشممنت ياتما شترشتمالمظلمةموا  واقمالمرتبطةمفممكثورممنما حواإمبنشاطمغورمة

مههههنمصههههال مالتهكهههه مممههههام ذامكاشههههتمالمعلومههههاتمالشخصههههوةمالخاعههههةم:صتحمعتققااااتصتإلحكتعالنااااات

تمههاعملمبالمسهتدلنونمتهتمممشهاركتدامعبهرما شترشهتممهنمع مههعلمبمهامفهممذلهكمرةهممال هماإماتي

.وكرةا مالدواتفلموبطاةاتماتئتماإلموالحساباتمالبننوةلموغورأا

امبا ضههههافةم لههههىمذلههههكلميقههههو مالتطبوههههقمبمراةبههههةمششههههاطمالمسههههتخ مونمعلههههىمو ههههائامالتواعهههه▪

.معاتيتمههاعملمو صطههارأممبمخهها رمالخصوعههوةمكومالسههمعةمالمرتبطههةمبههالمحتوممالهه يميشههاركوش

خ مونمف ل امعنمدعهمما هتعاد مالدويهةممهنممتخصصهممات هتردادماله ينميمنهندممتويوهعمالمسهت

.وحتىمالتصرفمشوابةمعندم

دوتراتمكمرينوههةمشههدري،الم10وتجهه رما شههار م لههىمكإمتسههجوامالحسههابمعلههىمالتطبوههقميتنلههفمشحههوم▪

التطبوقلمومنمثَمامتتممحمايةميموعمكيدز مالنمبووترممنمالفورو اتلمكمامتوي مشسخةممجاشوةممن

.ولنندامتت منمفقطمموزاتما ماإموالخصوعوةمللداتفمالمحمو 

ور لموالتخهزينلمالموةهعلموالدهاتفلموالر هائامالقصه:ماتصال الميستلز مالتطبوقممنحمكذوشاتعملنها ممهن▪

وهههةموبههه وإمذلهههكملهههنميهههتمننمالتطبوهههقممهههنمالعمههها؛محوهههثميتهههوحما هههتخ ا مرةهههممالدهههاتفمتهكوههه مكأل

وةمور هائامالمستخ  ممت تخ ا مالتطبوقلمكمامتسمحمالر ائامالقصور مبفح مالر ائامالنص

.الو ائطموالملفاتمالمرفقةمبدا؛مبحث امعنمالفورو اتموالتد ي اتما صرم

ولههةمبا ضههافةم لههىمذلههكلميتههوحمفحهه مالصههورموالو ههائطلموالملفههاتمالمخزشههةمعلههىما يدههز مالمحم▪

عموالمنزلوههةلمالبحههثمعههنمالبههرام مال ههار لموالفورو ههاتلموالتد يهه اتما صههرملمكمههاميسههمحمالموةهه

.للتح يرممنمتد ي اتعلمف ل امعنمحمايتع"مفايالواي"با تخ ا مبواشاتمشقطةموعو م

Source: "Digital Secure.", Verizon, https://vz.to/3D8Pezd, (Accessed: Aug 22, 2021).
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 (Data Restore Tool)"أداة استعادة البيانات"تطبيق 

تخ امعملموكوفوهةما ه"تطبوهقمكدا ما هتعاد مالبواشهات"يتناو مالعرلمالتالمممعلوماتمعنم لوةمعمام
.ممممفممشقامالمعلوماتمعبرمكشظمةمالتشاوامالمختلفة

"ميويههها"مهههنمةبهههامشهههركةمData Restore Tool)"مم)تطبوهههقمكدا ما هههتعاد مالبواشهههات"تهههمم عههه ارم▪

(Google)م2021صال معا م.

 يامبههيدز ميسمحمالتطبوقمللمستخ مونمباتحتفهاظمبهالمحتومممهنمكيدهزتدممالق يمهةمكثنهاءمالتبه▪

ابهامكومي ي  ؛محوثمياتوحملدممص مةمشقاممختلفمالتطبوقاتموالصهورمويدهاتماتتصها ممهنمصهال مك

.شسخةماحتوا وةم حابوةمكثناءم ع ادمالجداز

.مشهابدةشظهر املويهودمالع يه ممهنمالتطبوقهاتمالمت؛منمحوهثمات هتخ ا اتمياع مأ امالتطبوقمي ي  ▪

.مموعلوعلميب ومالتشنوكمفمممص اةوةمالتطبوقمكمر امبعو ّا

امات هممأناكماصتالفهاتمبهونمأه امالتطبوهقموكدواتمشقهامالبواشهاتما صهرممالتهممتحمهكإمي يرمبال كر▪

منه م (Android)"مكش رويه "شفسعمكوما م اممشهابد الموالتهممتاسهتخ  مفهممالاالهلمعبهرميموهعمكيدهز م

.2017صال معا م(Play) رحدامعلىم وقم

ممهام؛فقط(Android 12)"م12كش روي م"يعمامأ امالتطبوقمعلىما يدز مالتممتعمامبنظا متشاوام▪

ممعه دم شهعمتميلبهمم هو؛مفومهاميتعلهقمبهالارلممهنمأه اما عه ارالقلهقيتركمالجموعمفممحالهةممهنم

.ةلواممنمالدواتف
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"م11 روي مكش"علىما يدز مالتممتعمامبنظا متشاواموعلوعلممنمالمفترلمكتميعمامالتطبوق▪

(Android 11)،الموال يمياع مالنظا ما كثرماشتشار امحالو.

ة مبخصوصم ع ارمأ امالتطبوقمم رومميوه  المصاعه"ميويا"ممامتمشكمفوعمكإمةرارمشركةم▪

الهه يم–الج يهه م (Pixel)"مبونسهها"كشههعميمنههنمللمسههتخ مونمالهه ينمينههووإمالتاووههرم لههىمأههاتفم

.ا تخ ا مأ امالتطبوقمكماميري وإ- وتمم ع ارةممنمةبامالشركةمذاتدا

(WhatsApp)"مواتسههاب"مههنمالماههريحمكإميسههمحمالتطبوههقمللمسههتخ مونمبنقههاممحادثههاتم▪

 iPhone Operating)"ميفهوإيدهازما "الخاعةمبدمممهنما يدهز مالتهممتعمهامبنظها متشهاوام

System, iOS)مكش روي " لىمتلكمالتممتعمامبنظا م"(Android).

ةمكيممعلومهاتمبخصهوصمموهز مشقهامال ردشه"مواتسهاب"كوم"ميويها"ولننملممتشاركمشهركتام▪

.معبرمكشظمةمالتشاوامالمختلفةمحتىماآلإ

بترةوهةمبرشهام مالنسهخماتحتوها مم"يويها"يهتممأ امالتطويرمبع مفتر مويوز ممنمةوا مشركةم▪

امالنسخماتحتوا ممبوا طةميوي"معمالنظا مالج ي مالماسمىم"كش روي "الخاصمبداملنظا م

(.(Backup by Google One"م

خه ماتمعلهىمتبسهوطمال"موإالنسخماتحتوا ممبوا هطةميويهام"وفق امللتقاريرملميعمامشظا م▪

شاواميدازمت"و"مكش روي "المويود مبالفعالموالتمم تنوإممتاحةمكي  املمستخ مممكاممنم

".يفوإا 

Sources: Ahmed, A. "Android’s Data Restore Tool Makes An Appearance On Google Play Store In Light Of Backup 
Requirements.", Digital Information World, Jul 28, 2021.
Washington, V. "Google’s Data Restore Tool Could Allow Transferring WhatsApp Chats From iOS to Android.", Gadgets 360, Jul 
27, 2021.
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ألج زة ال اتف" ُمختبر مقاومة المياه"تطبيق 

بيقاا صت تقاعص اورص تءال اتص"لموالماعنوإمبهم(The Verge"م)ذامفورج"يسردمالمقا مالصادرمعنمموةعم
رممقاومهةميختبه"ما ش رويه "عهنمتطبوهقمعلهىم هوقمالتطبوقهاتمفهممكيدهز مل"تحهةتبفصتحذكاتصحلمااء 

.كيزاءمالداتفمالمختلفةمللمواةمب وإمةطر ممواةمواح  

الهه يميقههو مباصتبههارمةهه ر متحمههام(مGoogle Play"م)يويههامبههالي"ياعهه مالتطبوههقمالمتههوفرمفههمممتجههرم▪

 م لههىملتطبوههقممههنمصههال مالوعههواا يدههز مللمههاءلممههنمككثههرمالتطبوقههاتمتموههز المفبمجههردما ههتخ ا م

مقوهههاممضهههاطمالجدهههازلملهههوسمعلهههىمالمسهههتخ  م هههويماتبهههابمالتعلومهههاتملل هههاطمبقهههو معلهههىم

.علىمدريةمشجاحمكومر وبمالجدازمفمماتصتبارالحصو الشاشةمحتىم

كشعمكششهمالتطبوقملمساع  ما شهخاصمعلهىمالتحقهقممهن(مRay Wang"م)رايموين "كوضحمالمطورم▪

.متحالةمماشعمالتسهربمالمقهاو مللمهاءم يدهزتدممبعه ما عهالحمكومعنه ماميتلهفمالجدهازمبمهرورمالوةه

ومههعملمولنهنمتميمنهنمكصه مدريهةمالنجههاحمكمنطهقمعقالشهمملتعهريضمالدههاتفمللموهاةمبشهناممسهتمر

مرايعهممذلكلميب ومكشعميعمامبشنامموثوقمبعمبناء معلىممهاميهردممهنمتعلوقهاتمالمسهتخ مونملهعلمو

.متجرمميويا

مويهود مأ امالتطبوقملوسما و ممنمشوععلمولننميب ومكإمبعضمتطبوقاتماصتبارممقاومةمالماءمال▪

عهنمةه متهممتصهمومدامللدواتهفمالق يمهةمبهنمطممختلهفممهنمالعهز مالمهائم"ميويامبالي"فمممتجرم

لج يهه مووفق ههاملتعلوقههاتمالمسههتخ مونميبهه ومكإمأهه امالتطبوههقما.مالمسههتخ  مفههممالدواتههفمالوههو 

دوترمكمرينهمم1يعمامبشنامدةوقلمبا ضافةملمجاشوةمالتطبوهقلم تم ذامكنهتمترغهلمفهممدفهعممبله م

.ممللمطورم زالةم عالإمعاورمك فامالشاشة
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طعتتتص ملصتحتيقا صحلوصةلص لىصنتءىجصدقاتت

ةمعلىمالهرغمممهنمكإممعظهمممصهنعممالمعه اتما عهلوةمللدواتهفمال كوهةميختبهروإمكيدهزتدممب ةه▪

ولدههه املمةبههام رحدههامفههممالسهههوقلمتميمنههنمالتهكهه متمام هههاممههنميموههعماتدعهههاءاتمالتههمميقهه موشدا

مههنمةنهها معلههىم(مZack Nelson"م)زاكمشولسههوإ"السههبلمكههاإمأنههاكمالع يهه ممههنمالمههرايعونلممثههام

.مملميقوموإمبوضعمالع ي ممنمالدواتفمتحتماتصتبار(YouTube"م)يوتووب"

بههاراتمولنههنمشظههر ام إممعظههممالماسههتخ مونمتميسههتطوعوإمتحمههامتنلفههةم يههراءممثههامأهه ةماتصت▪

رمعلىمكيدزأملمفالمصوارمكمامدمم وممتص يقمادعاءاتمالشركةمالمصنعةلم ذاملمميقممشهخ م صه

.مبييراءماتصتباراتمبالفعا

ثموعلوههعلمكتههاحمأهه امالتطبوههقمالج يهه م يههراءمكحهه مأهه ةماتصتبههاراتمدوإمتعههريضمالدههاتفمللتلههف؛محوهه▪

"مالبهههارومتر"للدهههاتفمدوإمغمهههرةمفهههممالمهههاءمعهههنم ريهههقم(م(IP67/IP68يجهههرمماصتبهههارممقاومهههةمالمهههاءم

(Barometerم)ومةمالم م مبالداتف؛موذلكمللتحققمممام ذامكاشتمكصتا ممقاومةمالماءمبداتفكم هل

.مك مت

نه مامتنهوإمع"ولشرحمككثهرمتفصهول المكوضهحمالمطهورمبشهناممابسهطم ريقهةمعمهامالتطبوهقمبقولهعم▪

كمكصتها ممقاومهةمالمهاءمفههممالدهاتفم هلومةلموتطبههقمالقهو مبال هاطمعلهىمالدههاتفلمممهاميه ديمذلهه

".م م مبالداتفلزياد مملحوظةمفممال اطمال اصلمملولتقطعمالبارومترمال

Sources: Johnson, A. "Android app tests your phone’s waterproof seals without a drop of water.", the verge, Jul 7, 2021.
Mehrotra, P. "This app uses your phone’s barometer to test its water resistance.", xda, Jul 9, 2021.   














