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هذه اإلحاطة جزء من سلسلة تقدم لمحة عن تجارب المستهلكين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا عبر ثالثة مجاالت رقمية رئيسية: 
 البيانات والجرائم اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةالخصوصية وحماية 

 .30٪ من األشخاص دون سن 60، حيث يوجد من أكثر السكان شباباً في العالمموطناً لواحد  طقة الشرق األوسط وشمال إفريقياتعد من

 ٪ من الناس71 تضاعف الوصول إلى اإلنترنت تقريبًا في األعوام السبعة الماضية، وأصبح اآلن حيث، طفرة رقمية المنطقة تشهدو

، وتمتلك طرح شبكات الجيل الخامستدعم االستراتيجيات الوطنية الطموحة  .2012٪ فقط في عام 39متصلين باإلنترنت مقارنة بـ 

انفجار في التجارة لكبرى في أفريقيا، وهناك في أي منطقة خارج منطقة جنوب الصحراء ا أسرع معدل نمو للهواتف المحمولةالمنطقة 

 اإللكترونية.

٪ من 75، ووجدنا أنهم يتبنون هذا العالم الرقمي الجديد، حيث أبدى  1 لقد قمنا باستطالع آراء المستهلكين عبر اإلنترنت في المنطقة

 المشاركين تفاؤالً بشأن دور التكنولوجيا في مساعدتهم على العيش حياة أفضل في المستقبل.

القرصنة والبرامج  جرائم اإلنترنتتشمل . لتي يمكن أن تعرقل هذه اإلمكاناتاإللكترونية ا الجرائم، فقد كشفنا عن مخاوف بشأن ومع ذلك

يمكن أن تؤدي  الضارة واالحتيال عبر اإلنترنت والمضايقة وخطاب الكراهية الذي ينتشر عبر أجهزة الكمبيوتر والشبكات الرقمية.

شف أسماء المستهلكين وأرقام هواتفهم ورسائل البريد اإللكتروني مما يعرضهم لخطر سرقة الهوية واالحتيال انتهاكات البيانات إلى ك

 المالي والمضايقة.

مستهلكين والحد منها، مما يساعد على الإلى مخاطر الجرائم اإللكترونية دوًرا حيويًا في جذب االنتباه أن تلعب منظمات المستهلكين ليمكن 

 ئة رقمية أكثر أمانًا وثقة في المنطقة يمكن أن تحقق التمكين والفوائد االقتصادية والراحة.على تهيئة بي

                                                           
على فهم تجارب مستهلكي قامت المنظمة العالمية للمستهلك باستطالع آراء المستهلكين عبر اإلنترنت في عُمان وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر لمساعدتنا   1

من األسواق. مقابالت مع أعضائنا  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال التجارة اإللكترونية والخصوصية واألمن عبر اإلنترنت في مجموعة متنوعة
 اإلقليميين رافقت نتائج االستطالع

جرائم اإلنترنت في 

الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/we-are-socials-guide-to-social-digital-and-mobile-around-the-world-jan-2012/16-SIMON_KEMPMANAGING_DIRECTOR_SINGAPORE_ESKIMON
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=4341c31bb1650dd595909a6761ffd9f0&download
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=4341c31bb1650dd595909a6761ffd9f0&download
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=4341c31bb1650dd595909a6761ffd9f0&download
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=4341c31bb1650dd595909a6761ffd9f0&download
https://www.pwc.com/m1/en/publications/time-for-consumer-centred-metrics.html
https://www.pwc.com/m1/en/publications/time-for-consumer-centred-metrics.html
https://www.pwc.com/m1/en/publications/time-for-consumer-centred-metrics.html
https://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf
https://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf
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 ما مدى القلق الذي تمثله الجرائم اإللكترونية للمستهلكين عبر اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟

لشرق األوسط ٪ من مستهلكي ا76ك ، بما في ذلمن مستخدمي اإلنترنت حول العالم ٪81تعد الجرائم اإللكترونية أكبر مصدر قلق لـ 

٪ من المتسوقين عبر اإلنترنت أنهم وقعوا ضحية 40: أفاد محسوس في جميع أنحاء المنطقة اإللكترونيةتأثير الجريمة  .وشمال إفريقيا

 سيبراني.علم بهجوم  ٪ شهدوا أو كانوا على71ية وأن لجريمة إلكترون

ما يقرب من ربع مستهلكي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -مدار العام الماضي أظهر استطالعنا أن هذه المخاوف قد ازدادت على 

٪ يشعرون 43و  ،ر اإلنترنت مقارنة بالعام السابق٪( قالوا إنهم يشعرون بأمان أقل من عمليات االحتيال عب24الذين قمنا باستطالعهم )

 ليه قبل عام.والمضايقات عبر اإلنترنت عما كانوا ع التنمر بسبببأمان أقل 

 

 

ينجذب المجرمون إلى الثروة بعض مستهلكي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا معرضون بشكل خاص للجرائم اإللكترونية حيث 

موطن لبعض من أعلى العائدات التي على سبيل المثال ،  تحدة )اإلمارات العربية المتحدة(اإلمارات العربية الم .العالية في بعض البلدان

تمتلك المملكة  .مليار دوالر سنويًا 1.4يقدر بنحو ، حيث تكلف ما ولة مستهدفة للجرائم اإللكترونية، هي ثاني أكبر دتدر دخالً في العالم

، كما أنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث تصنيف ي غير مرغوب فيه على مستوى العالمبريد إلكترونالعربية السعودية أعلى معدل 

 البرامج الضارة للبريد اإللكتروني.

 ما هي آثار الجرائم اإللكترونية على المستهلكين؟

لكن بعض هذه  المنطقة،من التسوق إلى النقل تتطور بسرعة في مختلفة  خدماتالتطبيقات التي تقدم  فقدان البيانات وخطر االحتيال:

تمكن  بالفعل ضحية النتهاكات أمنية كشفت عن مساحات شاسعة من بيانات األشخاص تعرضهم لخطر االحتيال المالي. وقعت المنصات 

في اإلمارات العربية  النقل، وهي خدمة مشاركة  Careemمليون مستخدم لـ  14لـ المتسللون من الكشف عن التفاصيل الشخصية 

 "دليل". منه تطبيق الدليل الشعبيعانى  أمني ثر خمسة ماليين مستهلك بخرق، تأنما في المملكة العربية السعودية، بيالمتحدة

المصرفية عبر ، بل تشير الجمعية العمانية لحماية المستهلك إلى مخاطر مماثلة من الخدمات بيقات التي قد تفقد البيانات فقطليست التط

، بدًءا من أنظمة األمان المنزلية إلى أجهزة تتبع تفتقر بعض هذه المنتجات المتصلة(. IoT)إنترنت األشياء للمستهلك اإلنترنت أو أجهزة 

لالستيالء عليها من قبل المتسللين أو كشف موقع ، مما يجعلها عرضةً ياقة البدنية التي يمكن ارتداؤها إلى التشفير واألمان األساسيينالل

 المستخدمين أو بياناتهم الصحية أو السلوكية.

 ، هذا العام مقارنة مع الماضيل االحتيال عند استخدام اإلنترنتآراء المستهلكين حو آراء المستهلكين حول االحتيال عند استخدام اإلنترنت ، هذا العام مقارنة مع الماضي

 أشعر باألمان من االحتيال

 أشعر باألمان من التنمر والتحرش

 أفضل أو أفضل بكثير

 نفس الشيء

 أسوأ بكثير وأأسوأ 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/2019%20CIGI-Ipsos%20Global%20Survey%20-%20Part%201%20%26%202%20Internet%20Security%2C%20Online%20Privacy%20%26%20Trust.pdf
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/2019%20CIGI-Ipsos%20Global%20Survey%20-%20Part%201%20%26%202%20Internet%20Security%2C%20Online%20Privacy%20%26%20Trust.pdf
https://www.middle-east.atkearney.com/retail/article?/a/getting-in-on-the-gcc-ecommerce-game
https://www.cio.com/article/3410237/the-biggest-data-breaches-in-the-middle-east.html
https://www.cio.com/article/3410237/the-biggest-data-breaches-in-the-middle-east.html
https://www.cio.com/article/3410237/the-biggest-data-breaches-in-the-middle-east.html
https://gulfbusiness.com/abu-dhabi-dubai-among-worlds-top-15-cities-wealthiest-households/
https://gulfbusiness.com/abu-dhabi-dubai-among-worlds-top-15-cities-wealthiest-households/
https://gulfbusiness.com/abu-dhabi-dubai-among-worlds-top-15-cities-wealthiest-households/
https://www.zdnet.com/article/cybercrime-why-cant-the-middle-east-get-to-grips-with-the-threats/
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-23-2018-en.pdf
https://www.zdnet.com/article/cybercrime-why-cant-the-middle-east-get-to-grips-with-the-threats/
https://www.cio.com/article/3410237/the-biggest-data-breaches-in-the-middle-east.html
https://www.forbrukerradet.no/side/significant-security-flaws-in-smartwatches-for-children/
https://www.forbrukerradet.no/side/significant-security-flaws-in-smartwatches-for-children/
https://www.forbrukerradet.no/side/significant-security-flaws-in-smartwatches-for-children/
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تم اختراق العديد من  عبر اإلنترنت.توفر منصات الوسائط االجتماعية أيًضا طرقًا جديدة لمجرمي اإلنترنت الستهداف العمالء باالحتيال 

الخاصة بشخصيات اإلعالم العربي، مما أدى إلى قيام المحتالين بخداع الضحايا إلرسال األموال أو  حسابات وسائل التواصل االجتماعي

 .ات االتصال المسجلة لديهمجهمضايقة 

عالمات  ينتحلون دورن يمجرمأيضا ، وجد حول نمو عمليات االحتيال على وسائل التواصل االجتماعي بحث المنظمة العالمية للمستهلك

قط هذا ال يضر ف .عن طريق خداعهم المستهلكين وذلك لالستيالء على أموال معتمدين يبدون رأيهم في المنتجاتراجعين م وأتجارية 

، بل يمكن أن يقلل أيًضا من رغبة المستهلكين في الوثوق باإلعالنات والعروض الترويجية التي شخصيته بسمعة الفرد الذي يتم انتحال

 يشاهدونها عبر اإلنترنت.

البيانات بتكلفة اقتصادية كبيرة للمستهلكين  اختراقاتتأتي  التكاليف االقتصادية:

لجريمة على المستوى العالمي ، يقضي متوسط ضحية ا والحكومات والشركات.

 .التعامل مع آثار الجريمة اإللكترونيةاإللكترونية ما يعادل حوالي ثالثة أيام عمل كاملة في 

 اختراقاتشهدت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة بعًضا من أغلى 

مليون دوالر أمريكي من األعمال الضائعة  5.97كلفت البيانات في العالم ، حيث 

 وحده. 2017للمنظمات في عام 

، يمكن أن يجعل المستهلكين يشعرون بقدر أقل من ك عنهاك ضحية لجرائم اإلنترنت أو سماعكون بر اإلنترنت:الحد من المشاركة ع

 تطور استخدامهذا له القدرة على إبطاء  األمان عبر اإلنترنت ، مما يؤدي إلى تقييد المستهلكين لمقدار مشاركتهم في التقنيات الرقمية.

 الهاتف المحمول.عبر  دفعالالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو التي تدعم الشمول المالي ، مثل  المنتجات والخدمات الرقمية المفيدة

 ما هي حالة حماية المستهلك لجرائم اإلنترنت؟

 بأمان مع الخدمات الرقمية. التعامليحتاج المستهلكون إلى معلومات عملية من سلطات المستهلكين والشركات عبر اإلنترنت، حول كيفية 

عبر  والتعامالتخاصةً مع تزايد خيارات المدفوعات  -قد ال يكون بعيًدا بما فيه الكفاية لكن تحسين المعلومات التي يواجهها المستهلك 

،  اإللكترونيةمن المهم وضع تدابير على نطاق النظام لمنع الجريمة  اإلنترنت مع اتصال المزيد والمزيد من أجهزة العمالء باإلنترنت.

 د كبيرة للمستهلكين واقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األوسع.ومن خالل بناء الثقة والمشاركة ، يمكن أن يقدم فوائ

 

المعلومات والنصائح التي يحصل عليها "

المستهلكون ليست كافية للتعامل مع مجموعة 

  المخاطر عبر اإلنترنت."

 لبنانالمستهلك جمعية 

 ال يوجد تشريع

 تشريع واحد على األقل
قيد التطويرتشريعات باإلضافة إلى  ،تشريعأكثر من   

 2019تشريعات الجرائم اإللكترونية والمعامالت اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تطوير 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-10-03-1.3373257
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-10-03-1.3373257
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-10-03-1.3373257
https://www.consumersinternational.org/media/293343/social-media-scams-final-245.pdf
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/about/2017-ncsir-global-results-en.pdf
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/about/2017-ncsir-global-results-en.pdf
https://www.ibm.com/downloads/cas/ZBZLY7KL
https://www.ibm.com/downloads/cas/ZBZLY7KL
https://www.pwc.com/m1/en/media-centre/2019/middle-east-findings-global-consumer-insights.html
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، فإن معظم بلدان منطقة الشرق األوسط لتجارة اإللكترونية )األونكتاد(لمؤتمر األمم المتحدة حول ا السيبراني العالمي القانونمتتبع وفقًا 

بيا( لديها مسودة أو قوانين قائمة معمول بها للحماية من جرائم اإلنترنت وتسهيل المعامالت اإللكترونية اآلمنة ، وشمال إفريقيا )باستثناء لي

، فإن تهديدات خرق البيانات واالحتيال والمدفوعات غير اآلمنة عبر ومع ذلك .اإللكترونيةالقانون المصري الجديد لمنع الجريمة مثل 

تعمل  اإلنترنت والمواقع اإللكترونية ال تعني فقط أن أشكال الحماية القانونية يجب أن تتطور، بل يجب أن يتم تحديد أولويات هذا التطبيق.

 ن السيبراني على زيادة وعي المستهلك بالمخاطر بما في ذلك:المبادرات التي يقودها أعضاؤنا حول مخاطر األم

 كيفية حماية أنفسهم من المخاطر األمنية المحتملة عند التسوق عبر ويبين لهم المستهلكين  ماية المستهلك المصريحجهاز  يحذر

 روابط اإللكترونية.اإلنترنت واالتصال بالنطاق العريض والنقر على ال

 بالتعاون مع وزارة التجارة واالستثمار لمساعدة  موقعًا إلكترونيًا، أطلقت جمعية حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية

، باستخدام أدوات لإلبالغ د حول كيفية حماية أنفسهمة المزيالمستهلكين على اكتشاف عالمات االحتيال عبر اإلنترنت ومعرف

 عن االحتيال عبر الرسائل النصية.

  االحتيال والسالمة الشخصية عبر اإلنترنت من  بالحماية منتعمل الجمعية العمانية لحماية المستهلك على زيادة وعي المستهلك

 .الندوات والدورات وورش العملخالل 

إذا نظرنا إلى المستقبل ، يجب تطوير التدابير الالزمة إلنشاء معامالت إلكترونية آمنة ومنع الجريمة اإللكترونية لضمان حماية 

على سبيل المثال، مع نمو إنترنت األشياء للمستهلكين في المنطقة وزيادة الحاجة إلى األمان، يمكن للشركات والحكومات  المستهلكين.

 ارسات والتشريعات المستقبلية.لتوجيه أفضل الممالنظر في معايير األمان المتفق عليها دوليًا والتي هي بالفعل قيد التطوير 

 ما الذي يمكن أن تفعله منظمات حقوق المستهلك؟

يمكن أن يؤدي الفشل في إنشاء وإنفاذ تدابير أمنية مشددة ومكافحة الغش في الخدمات الرقمية )مثل أنظمة مراقبة التهديدات الناشئة 

 ثقة المستهلك عبر اإلنترنت. وإضعاف وزعزعة –قتصاد األوسع والتشفير والمصادقة على الحساب( إلى نتائج مكلفة للمستهلكين واال

 الحكومات والشركات لتحسين الوضع الحالي. مع واصلالتمنظمات المستهلكين في المنطقة في وضع جيد يمكنها من 

مجموعة من اإلجراءات التي يمكن للحكومات  إلى قمة المستهلك الرقمية لمجموعة العشرين المنظمة العالمية للمستهلكتوصيات غطت 

وشملت زيادة الوصول إلى  اإلنترنت والمساعدة في بناء عالم رقمي موثوق به. والشركات اتخاذها لتحسين تجارب المستهلكين عبر

 .والتعويض والتوعيةالتصميم  عنداإلنترنت، واألمن والشفافية في الشروط واألحكام ، وحماية البيانات 

كن أن تحسن األمن للمستهلكين في ، إلى جانب اإلجراءات األخرى التي يمكثر صلة بجرائم اإلنترنت واألمنأدرجنا أدناه التوصيات األ

 :االحتيال عبر اإلنترنتالمنطقة المستمدة من بحثنا في عمليات 

 المستهلك ما يلي:تتخذها الحكومات وسلطات حماية يجب أن تشمل اإلجراءات التي 

  واألصول المالية والهوية الشخصية ضد االحتيال أو سوء لحماية تفاصيل الدفع للمستهلكين وتنفيذ تدابير األولوياتتحديد ،

 االستخدام.

 بما في ذلك التخزين اآلمن ونقل البيانات المالية وأي معلومات شخصية.حاب المصلحة لدعم تطوير التدابيرإشراك أص ، 

 فع مستوى الوعي بين الشركات بالمتطلبات التشريعية وكيفية تيسير اإلبالغ عن االحتيال بشكل متسق وفعال لدعم إنشاء ور

 اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جرائم اإلنترنت.

 .مطالبة الشركات والحكومات باتباع أفضل الممارسات الدولية في تخزين ونقل المعلومات الشخصية 

  للشركات وتوضيح خطوط المسؤولية. اخطار االختراقاتوضع قواعد 

 تشمل اإلجراءات الخاصة بالخدمات والشركات عبر اإلنترنت:

  التصميم ، واستخدام التقييمات المستقلة ألمن البيانات. عنداعتماد معايير أفضل الممارسات للخصوصية واألمان 

 .جعل من السهل على المستهلكين تبني ممارسات آمنة ومأمونة 

  يجب على الشركات المصنعة لمنتجات وخدمات إنترنت األشياء للمستهلكين

، بانتظام ومراجعة تدابير التخفيف اإلنترنتاتباع إرشادات لتقييم مخاطر جرائم 

 الثقة عند المنظمة العالمية للمستهلكعلى النحو المنصوص عليه في إرشادات 

 التصميم وقوائم المراجعة.

بمعرفة أن "كلما شعر المستهلكون باألمان 

، ستزداد محمية معامالتهم عبر اإلنترنت

 المشاركة عبر اإلنترنت."

 المصريماية المستهلك حجهاز 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=90440972-f53e-46dd-b225-7f7cbdea7d73
https://bit.ly/2khZhyA
https://www.scam.sa/Pages/default.aspx
https://www.scam.sa/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=LxAuiKlVjjw
https://www.youtube.com/watch?v=LxAuiKlVjjw
https://www.iso.org/committee/6935430.html
http://www.consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
file:///C:/Users/SPrice/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/91MBSJZ2/Consumers%20International,%20Social%20media%20scams:%20Understanding%20the%20consumer%20experience%20to%20create%20a%20safer%20digital%20world,%202019,%20see:%20https:/www.consumersinternational.org/media/293343/social-media-scams-final-245.pdf
file:///C:/Users/SPrice/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/91MBSJZ2/Consumers%20International,%20Social%20media%20scams:%20Understanding%20the%20consumer%20experience%20to%20create%20a%20safer%20digital%20world,%202019,%20see:%20https:/www.consumersinternational.org/media/293343/social-media-scams-final-245.pdf
https://www.consumersinternational.org/media/239715/trust-by-design-guidelines.pdfhttps:/www.consumersinternational.org/media/239715/trust-by-design-guidelines.pdf
https://www.consumersinternational.org/media/239715/trust-by-design-guidelines.pdfhttps:/www.consumersinternational.org/media/239715/trust-by-design-guidelines.pdf
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 خطط تعويض في حاالت انتهاك األمان أو االحتيال  تقوم بتطويروأن  يجب على الشركات أن تحد من مسؤولية المستهلكين

 واستكشاف إمكانات األدوات الرقمية الكتشاف االحتيال.

 تشمل اإلجراءات الخاصة بمنظمات المستهلكين ما يلي:

 وهو قاعدة بيانات تضم أمثلة دولية عن أفضل الممارسات في الخاص بالمنظمة العالمية للمستهلك الرقمي الفهرس استكشاف ،

وواضعي  جهات التنظيميةعلى أساليب العمل مع التشريعات مكافحة الجرائم اإللكترونية واالحتيال ، للمساعدة في إطالعهم 

 السياسات والتحقيق في قضايا المستهلكين وشكاواهم.

 تصميم مبادرات التوعية المستهدفة المصممة للوصول إلى مجموعات لالمستهلك  علىبتوثيق عمليات االحتيال  القيام

 .واإللمام بأبجديات الرقمية الرقمية المعرفةالمستهلكين الضعيفة، مثل تلك التي تعاني من ضعف 

 األمان على  توجيهاتف كيف يمكن تطبيق اواستكشحول الثقة عند التصميم وقوائم المراجعة المنظمة ت إرشادامع  العمل

 المنتجات والخدمات الرقمية المختلفة.

 خطوات للحفاظ على أمانهم على بتطوير حمالت التوعية الرقمية لبناء فهم للكيفية التي يمكن بها للمستهلكين اتخاذ  القيام

 اإلنترنت وماذا يفعلون في حالة فقد بياناتهم أو سرقتها.
 

يمكنكم تقدم هذه اإلحاطة لمحة سريعة عن تجربة مستهلكي الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، 
 اإللكترونية والتجارة اإللكترونية. الجرائماإلحاطات المصاحبة حول االطالع على 

، وهي شبكة قوية من منظمات حقوق المستهلك الوطنية وشركاء من قطاع غييرت شبكة حاليًا بإنشاء تقوم المنظمة العالمية للمستهلك

في جميع أنحاء األعمال والمجتمع المدني الستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا توفير حلول لبعض التحديات التي يواجهها المستهلكون 
 العالم.

ات سنعمل معًا على تحقيق نتائج إيجابية للمستهلكين في قضايا ملحة مثل الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء والتجارة اإللكترونية والبيان

 واالستدامة والغذاء والطاقة.

لمزيد من  اإللكتروني للمنظمة العالمية للمستهلك موقعالإذا كنت ترغب في أن تكون جزًءا من هذه الشبكة المتنامية، فيرجى االطالع على 

   التفاصيل.

 

 مع الشكر ل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية حماية المستهلك المملكة العربية السعودية

 حماية المستهلك الجمعية العمانية ل

 الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في األردن 

 مديرية حماية المستهلك، وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية

 جمعية المستهلك لبنان

 الجمعية اليمنية لحماية المستهلك 

 جهاز حماية المستهلك المصري، وزارة التجارة والصناعة

 الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك

 جمعية حماية المستهلك ليبيا

 الجمعية السودانية لحماية المستهلك 

 االتحاد الوطني لحماية المستهلك في الجزائر

 

ت المنظمة العالمية قام :منهجية البحث

مستهلك  3000باستطالع آراء  للمستهلك

عُمان وتونس سلطنة عبر اإلنترنت في 

والمملكة العربية السعودية ومصر 

لمساعدتنا على فهم تجارب مستهلكي منطقة 

وشمال إفريقيا في مجال الشرق األوسط 

التجارة اإللكترونية والخصوصية واألمن 

عبر اإلنترنت في مجموعة متنوعة من 

رافق نتائج االستطالع مقابالت مع  األسواق

  .أعضائنا اإلقليميين

 )منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا(

https://www.consumersinternational.org/media/293343/social-media-scams-final-245.pdf
https://www.consumersinternational.org/what-we-do/digital/digital-index/
https://www.consumersinternational.org/media/239715/trust-by-design-guidelines.pdf

