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 ملخص

 ؟ما هي التغيرات التي يتم تقديمها

صفحة خاصة بالسلع مع توفر كافة األخبار وأحدث التقارير والتحليلت والمحتوى المتعلق بسوق محدد أو سلعة معينة في موقع  300يتم تقديم ما يزيد عن 

ICIS.com.*  كما أننا نجري تطورات وتحسينات على تنبيهات البريد اإللكتروني المصاحبة لتسليم تقارير األسواق، وسنقوم بإجراء مختلف التغيرات

 بغية تحسين االستجابة وأوقات تحميل الصفحات في الموقع.

 

 ؟ما السبب في قيامكم بهذا التغيير

 كان في السابق، حيث يجب أن تبقى على دراية وعلم بما يجري.لم تعد المواكبة كافية خلل هذه األيام بخلف ما 

 
 ICIS Digitalعلى تمكين عملئنا من اتخاذ القرارات المعنية بالثقة والوضوح بشكل أكبر أكثر من أي وقت مضى وذلك عبر منصة  ICISنعمل في 

من عملنا الدؤوب البتكار فرص أكبر لتمكينك من الوصول لبيانات موثوقة جزًءا  ICIS.comالتابعة لنا. تعد التغييرات التي سنقدمها قريبًا على موقع 

 وتحليلت ديناميكية، ولتوصيلك بأحدث أخبار أسواق السلع، وتحليلتها، وتعليقات خبراء السوق التابعين لشبكتنا العالمية.

 ؟متى ستقوم بهذا التغيير

وسنتواجد هنا لتوجيهك خطوة بخطوة للوصول للندوات التدريبية عبر  -بدًءا من يوليو  ICIS.comنخطط للنتهاء من صفحات السلع الجديدة في موقع 

، وعدد كبير من مصادر المساعدة والدعم األخرى ــ يُرجى متابعة الموقع للتعرف على المزيد من ICIS.comاإلنترنت، والجوالت اإلرشادية في موقع 

 التفاصيل

 
 إذا احتجت لمزيد من التفاصيل ICIS* قد يختلف الوصول للمحتويات والخدمات وفقًا للشتراك: يُرجى التواصل مع مدير حسابك في 

 

 ؟التغييرلذلك لإلعداد  على فعلهما يجب 

خطوة بخطوة، كما  ICIS.comفجميع التغييرات ستحدث تلقائيًا. وسنقوم بتوجيهك حول هذه التغييرات األخيرة في موقع  -ال حاجة للقيام بأي شيء اآلن 

وى يرد منا...وإذا سنتواجد هنا لمساعدتك في إتمام ذلك بسهولة ويسر. كما سيتم االحتفاظ بإعدادات تنبيه بريدك اإللكتروني للتأكد من عدم إغفالك ألي محت

يبية التي تعقد من قِبل فريق نجاح المطور، فيُرجى تسجيل الدخول في إحدى الدورات التدر ICIS.comرغبت في الحصول على جولة مبكرة في موقع 

 عملئنا.

 

 ؟هل ستظل المعلومات التي أتلقاها حاليًا ضمن تقارير األسواق الخاصة بي متاحة

بينما نعمل على تعزيز وصولك  ICIS.comبكل تأكيد. إننا نقوم بنقل التقارير بكل بساطة عبر اإلنترنت خلل صفحات السلع الجديدة المتوفر على موقع 

 .ICISك الصفحات وغيرها من المحتويات واألدوات وفرص االتصال الشبكي التي نقدمها من خلل شراكتك مع لتل

 

 ؟هل سيطرأ تغيير على جدول نشر التقارير لديكم نتيجة للتحسينات

على الهاتف المحمول  ICIS Mobile كل. إننا نطور بكل بساطة من طريقة وصولك للتقارير واستلمك لها، وسيستمر نشرها عبر اإلنترنت وعبر تطبيق

 بمجرد نشرها.

 

 ؟ICIS.comهل سيتوفر أرشيف للتقارير في موقع 

تواصل دائًما مع نعم، سيتاح الوصول للتقارير السابقة خلل األشهر الثلثة الماضية في صفحات السلع. وإذا احتجت للوصول للمنشورات السابقة، فيمكنك ال

 clientsuccess@icis.comفريق نجاج عملئنا من خلل البريد اإللكتروني التالي: 
 

 اإللكتروني؟ هل تخططون لوقف تلقي التقارير عبر البريد

 -خلل األشهر القادمة نظًرا ألننا نطرح التحسينات الجديدة لموقعنا اإللكتروني  htmlو PFإننا نخطط لوقف تسليم تقارير األسواق في صيفة ملفات 

وتقارير السلع بسهولة في صيغة  ICISيمكن مشاهدة وتحميل وطباعة وحفظ تقارير أسواق كما وسنبلغك مسبقًا بتوقيت حدوث أي تغييرات بمجرد حدوثها. 

PDF  من خلل موقعICIS.com ، يمكنك الوصول ألي منها في أي وقت عبر تطبيق وICIS Mobile  الخاص بالهواتف المحمولة التي تعمل بتقنية

IOS  أوAndroid. 

 

 ؟هل سأتمكن من مشاهدة صفحات السلع عبر هاتفي المحمول

صفحة الرئيسية وقنوات األخبار باالستجابة الكاملة مما يمكنك من الوصول لجميع محتوياتك من أي جهاز. وإذا كنت أجل. تمتاز صفحات السلع الجديدة وال

 ، فنوصي باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة الخاصة بنا. ICISتستخدم هاتفك المحمول بشكل أساسي للدخول إلى محتوى 



 
 

  ؟بسلعة ما في صفحات السلع الجديدة التي تقدمونهاهل ستتوفر كافة المحتويات واألدوات المتعلقة 

ومات التسعير بكل تأكيد. تهدف الصفحات الجديدة التي نقدمها إلى أن تصبح "محطة التسوق الوحيدة" التي يمكنك من خللها العثور سريعًا على جميع معل

اهتماماتك. وسنستمر في تطوير هذه الصفحات لمنحك أفضل المعلومات والتقارير واألخبار وتبادل المعلومات المتعلقة بأية سلعة أو سوق يقع ضمن 

 والخبرات الممكنة.

 ؟هل سيطرأ تغيير على أي شيء مستقبًل 

، ونرغب في منحك أفضل الخبرات الممكنة بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه ICIS Digitalبكل تأكيد! إننا نستمر في االستثمار بشكل ملحوظ في 

 خدامك له. يمكنك توقع رؤية ميزات جديدة وتحسينات في تطبيق الهاتف المحمول، وسنبقيك على دراية بما هو جديد في أقرب وقت ممكن.وتوقيت است

 
 

 الدخول وتسجيل الدخول

 

   ؟ما هو الرابط السحري الذي تخططون لتقديمه

 لجميع المستخدمين في صفحة الدخول كخيار يحمل عنوان "أرسل لي رابط".، وسيتم تقديم ذلك ICIS Digitalإنه عبارة عن طريقة بديلة للدخول إلى 

 
وليس لديه ملف تعريف ارتباط محفوظ في متصفحه، أو ال يتمكن من تذكر اسم المستخدم/كلمة المرور، فيمكنه النقر  ICISفإذا قام مستخدم ما يزيارة موقع 

دقيقة( لعنوان البريد اإللكتروني المسجل لهذا المستخدم.  30لمدة  فعًال" )URLعلى الشبكة "على "أرسل لي رابط". يتم بعد ذلك إرسال عنوان الموقع 

لمة، تنتهي وعندما يقوم المستخدم بالنقر على هذا الرابط، سيتمكن من الدخول مع إتاحة خيار تغيير كلمة المرور إذا لزم األمر. وكأحد إجراءات الس

 ساعة، وسيحتاج المستخدم إلعادة تسجيل الدخول مرة أخرى بعد مضي هذا الوقت. 12ة بعد صلحية الدخول باستخدام هذه الطريق
 

   ؟إلى أين يقودني الرابط السحري

 
 يتضمن تنبيه السلع الرابط  السحري، وسيقودك مباشرة لصفحة السلعة ذات الصلة.

 

  ؟هل سيلزمني استخدام الرابط السحري للدخول

تكرر دخولك باستخدام نفس الجهاز/المتصفح، فنوصي بتحديد مربع "البقاء وإذا كل. يمكنك دائًما اختيار إدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور. 

 مسجًل" في صفحة الدخول.
 

  ؟لعدد مرات طلب الرابط السحري المسموح بها معين هل يوجد حد 

 تكرر دخولك باستخدام نفس الجهاز/المتصفح، فنوصي بتحديد مربع "البقاء مسجًل" في صفحة الدخول.وإذا كل. يمكنك استخدام هذه الوظيفة كيفما تشاء. 
 

 ؟فعله إذا لم اتسلم الرابط السحري بمجرد طلبي له عبر اإلنترنتعلى ما الذي ينبغي  

في حالة ورود الرابط  البريد العشوائي /البريد غير الهامقائمة دقائق من طلبك إياه، فيُرجى مراجعة مجلد  بضعغضون إذا لم تتلَق الرابط السحري في 

نرسل لك رابًطا سحريًا السحري إليه بداًل من البريد الوارد. وإذا لم تتلقه على اإلطلق، فيُرجى النقر على خيار "إعادة إرسال الرابط" في نافذة الدخول، وس

 آخر.
 

  ؟ستتغير بيانات اعتماد الدخول الحالية الخاصة بيهل 

 كل. لن تطرأ تغييرات على تفاصيل دخولك الحالية. يعد الرابط السحري الجديد بديًل قصير المدى للدخول اآلمن.

 
  وإذا تمكنت من الدخول مستخدًما اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، فما فترة سريان ذلك؟

 يوًما. 30مربع االختيار الموجود على صفحة الدخول للمستخدم بالبقاء مسجًل لمدة حاليًا، يسمح 

  



 
 

 الميزات الرئيسية/جديد على الموقع اإللكتروني

 ؟يمكنني الوصول للعديد من السلع، كيف يمكنني تنظيم ذلك / كيف يمكنني ضبط المفضلة لدي

ويمكنك بكل بساطة  -لضبط المفضلة / ومشاهدة السلع المفضلة والتسعير السريع  ICIS.comفي موقع  الصفحة الرئيسيةأجل. يمكنك بكل سهولة تهيئة 

 المطلوب .العجلة المسننة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه لضبط ذلك وتهيئة الصفحة على النحو أيقونة البحث عن 

 
ي موقع باختيارك )عرض الكل(، ستنتقل إلى صفحة ملخص السلع التي تتضمن قائمة بالسلع المتاحة كجزء من اشتراكك. وسيستبدل ذلك قناة التقارير ف

ICIS.com. 

 
 

 
 
 

 ؟PE/Polyeهل سأتمكن من البحث عن السلع باستخدام االختصارات مثل: 

تدعم وظيفة  -وعبر الموقع والذي يمكنك استخدامه للبحث عن سلعة محددة  ICIS.comأجل! باستخدام شريط البحث في الصفحة الرئيسية من موقع 

 .Polyeأو ’ PE‘البحث معظم االختصارات المعروفة مثل: 
 

 

 ؟ما هي أفضل طريقة للوصول إلى تقاريري

.  يمكنك أيًضا تهيئة تنبيهات بريدك الصفحة الرئيسيةسيتاح لك الوصول لتقاريرك من خلل صفحة السلع المخصصة التي يمكن الوصول إليها عبر 

كتروني رابط يقودك مباشرة للموقع اإللكتروني والذي يمكنك من سيتوفر  في البريد اإلل -اإللكتروني بحيث تتلقى اإلشعارات متى يتم نشر تقرير جديد 

 خلله الوصول للتقرير المطلوب.

 

 ؟كيف يمكنني الوصول للتقارير المؤرشفة

 أشهر من أرشيف القائمة الفرعية في صفحة كل سلعة. 3يمكنك الوصول لتقارير مضى عليها 
 

https://subscriber.icis.com/
https://subscriber.icis.com/
https://subscriber.icis.com/
https://subscriber.icis.com/


 
 ؟كيف يمكنني تنزيل التقارير

 ببساطة لصفحات السلع ذات الصلة حيث يمكنك تصدير أو تنزيل التقارير المطلوبة. إن ذلك سهل جدًا! انتقل

 ؟كيف يمكنني البحث عن آخر السلع على صفحة السلع

 رض التقريرفي صفحة كل سلعة، توجد قائمة انتقال فرعية )كما هو موضح في الصورة أدناه(. وإذا اخترت "التسعير والمعرفة" من هذه القائمة، فسيتم ع

 ويمكنك النقر على األسعار المتوفرة في التقرير واالنتقال إلى أحدث جدول منشور لألسعار.

 

 
 

 

 ؟هل يمكنني التحقق من األسعار السابقة في صفحات السلع الجديدة

 :أيًضا يمكنكو  -يمكن القيام بذلك بسهولة لكن ال يتاح ذلك حاليًا: 
 لعرض بيانات التسعير خلل اإلثنى عشر شهًرا الماضية الصفحة الرئيسيةالنقر على الرسم البياني الموجود في  -
ن تهيئتها بحيث تعرض بيانات سابقة بحسب التي تضم عناصر يمكنك استخدامها الختيار ومشاهدة بيانات األسعار، ويمك ،قناة لوحة المعلومات‘أو زيارة  -

 ما هو متاح.
مزيد من  للحصول على هناانقر -، فسيكون ذلك مفيدًا حقًا Excel Pluginإذا كنت تتعامل مع كميات كبيرة من بيانات التسعير وقمت بتنزيل ملف 

 المعلومات بما في ذلك كيفية التحميل والتثبيت.

 

 ؟على تقييمات أسعارها لسلعة ما ICISكيف يمكنني التحقق من المعايير التي تطبقها 

المعايير فحص  كما هو موضح في الصورة أدناه. انقر على الرابط، وستتمكن من مشاهدة/ -في صفحة كل سلعة، يوجد رابط فوق "لمحة حول السلعة" 

 ذات الصلة.

 

 
 

 ؟كيف يمكنني التعرف على أحدث أنشطة السوق والتطورات الجارية 

يمكنك الوصول لذلك بمتابعة أخبار االنتقال الثانوية أيًضا من خلل اللوحة و  يمكنك اإلطلع على آخر األخبار والتحليلت المتعلقة بسلعة ما حول العالم. 

 ذات الصلة.اليمنى لمشاهدة أخبار السلع 
 

 للتسجيل للدورات التدريبيبة والندوات المباشرة. التدريبيُرجى زيارة صفحة 
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 ؟كيف يمكنني العثور على أحدث تغييرات اإلنتاج واالضطرابات التي قد تصيبه أيًضا

الذي يعد تصوًرا قويًا للبيانات التي توفر عرًضا حديثًا لسيناريو التوريد العالمي لسلعة محددة )بما  Live Disruption Trackerقد ترغب في تجربة 

ذلك السوق متاح  من السلع حيث يتيح لك المتتبع فرصة تقييم السوق سريعًا، وتحديد ما إذا كان  متاح لعددوهو في ذلك اختلل األسواق واضطرابها(. 

 باستخدام واجهة تفاعلية وقابلة للتخصيص. -، كما يقلل المخاطر لتوفير الفرص وضبط استراتيجيات التسعير  لحركات البيع أو الشراء

 ؟ما هي أداة تحسين األسعار 

ويمكن استخدامها للتعرف الفوري على مكان ومستوى أسعار سلعة ما بغرض بيعها  -لتوفير وقتك الثمين في جمع المعلومات  تحسين األسعار تهدف أداة

خلل خريطة تفاعلية عالمية تساعدك على ترتيب  أو شرائها. وتتاح هذه األداة لعدد من السلع، حيث تقدم صافي فروقات األسعار بين األقاليم والبلدان من

 مبيعاتك، وفرص مصادرك، وتعليل استراتيجيات التسعير الخاصة بك وتقييم تهديدات ومخاطر المنافسة.أولويات 

 ؟ما هي أدوات تحليلت الهوامش

 فهي تصور أحدث تكلفة متغيرة وبيانات الهوامش من خلل المواد األولية والموقع. -أداة قوية وسريعة ومتاحة لعدد من السلع  الهوماشتعتبر تحليلت 

 ؟ما هي أدوات تحليلت نمو األسعار

حيث تتميز  -على مراقبة المنافسات خارج بلدك وإقليمك بغية زيادة الهوامش المحتملة، وتعزيز فرص المبيعات  السريعة و األسعارنمتساعدك تحليلت 

افؤ، بالتحليل والتعليق القابل للتنفيذ، وهي متاحة في عدد كبير من السلع وتتضمن عناصر يمكنك استخدامها في تحليل استيراد المساواة والتك

 واالستبدال، واتجاهات المواد األولية والفرعية.والموازنة/العائد الصافي، 

 

 ؟ما هي توقعات العرض والطلب

للربع  ICISتتاح توقعات العرض والطلب لعدد من السلع مع توفير لمحة عالمية ربع سنوية على ظروف األسواق خلل األشهر الثلثة الماضية وتوقعات 

 الحالي عبر سلسل القيمة الرئيسية.

 ؟األسعارما هي  توقعات 

لهوامش والسعة والتوريد والطلب لإلثنى عشر شهًرا المقبلة.. متاحة لعدد هي عبارة عن تقارير شهرية موجزة تتضمن تفاصيل األسعار وا توقعات األسعار

 من السلع، وهي تشمل كل ما تحتاج لمعرفته لفهم وجهة األسواق لدعم اتخاذ القرارات السريعة.

 
 

 المصادر والتعليقات

 

  ؟هل توجد أية دورات تدريبية مقدمة عبر اإلنترنت

ستعود على تجربة  بكل تأكيد ــ إننا نسعى لعقد سلسلة من الندوات المباشرة خلل األسابيع القادمة إلطلعك على التغيرات التي نقوم بها، والمزايا التي

 .ICISاستخدامك لموقع 
 هنا واألحداث التي تعقد عبر اإلنترنت وللتسجيل، يُرجى النقر ICISلإلطلع على جدول حديث لكافة ندوات  
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  ؟كيف يمكنني االتصال إذا احتجت لمزيد من المساعدة أو الدعم 

ساعة، بما في ذلك المحادثة المباشرة،  24للحصول على المزيد من المعلومات حول طرق التواصل معنا على مدار األسبوع وطوال  هنايُرجى النقر 

 والبريد اإللكتروني، والدعم المقدم عبر الهاتف.

 

  ؟كيف يمكنني تقديم تعليقات حول هذه التغييرات

 .فريق نجاح عملئنا يسرنا سماع تعليقك، ويُرجى مشاركة ذلك مع 
 

 ؟ماذا يحدث في حالة تقديم تعليقات

 تتم مراجعة كافة التعليقات ومشاركتها مع فرقنا الداخلية.
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