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 مقدمة:
قدت عن بعد علورشة التدريبية التي االذين حضروا هذه الورشة استجابة لمقترحات وردت على المعهد من المشاركين يأتي تنظيم 

، والتي تم خاللها التعرف على مفهوم التجارة االلكترونية وأبرز 13/08/2020-11حول التجارة االلكترونية خالل الفترة 
 .مؤشراتها، باإلضافة لفوائد التجارة االلكترونية واستعراض سريع إلطار دليل قياس التجارة الرقمية

مراجعة دليل إنتاج إحصاءات االقتصاد هدف ب   UNCTADوالتنميةلمتحدة للتجارة مؤتمر األمم ابالتعاون مع تنظم هذه الورشة 
الرقمي )التجارة اإللكترونية( باإلضافة لمعرفة احتساب مؤشرات قياس الداء للتجارة اإللكترونية تمهيدًا للخروج بخارطة طريق 

 مساهمتها في التجارة اإللكترونية على مستوى العالم.في الوطن العربي ومدى  ةترسم معالم قياس التجارة اإللكتروني

 :الورشةمحتويات 
 المواضيع أدناه: الورشة التدريبيةتشمل 
  13/08/2020-11السابقة التي عقدت خالل الفترة مراجعة لمواد الورشة. 
  2020النسخة المنقحة (دليل إنتاج إحصاءات االقتصاد الرقمي استعراض أبرز محتويات) 
  التجارب الدولية.عرض لبعض 
 .التجارة االلكترونية خالل جائحة كورونا 

 :الورشةأهداف 
 .التعريف بأهمية التجارة االلكترونية وأهم المؤشرات 
 .مناقشة أهمية التجارة االلكترونية 
 2020نسخة  التعرف على دليل قياس التجارة االلكترونية. 

 الفئة المستهدفة وشروط المشاركة: 
العاملين في مجال إحصاءات التجارة الخارجية على وجه الخصوص، مع إمكانية مشاركة موظفين يعملون في تستهدف الدورة 

لذين االمشاركين ، مع التأكيد على أهمية حضور على غرار الحسابات القومية األخرى  أي من األنشطة اإلحصائية االقتصادية
 .في النشاط األول الذي عقد العام الماضيشاركوا 
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 :المخرجات المنتظرة
 انتهاء الدورة التدريبية أن يتحقق للمشاركين ما يأتي:مع يتوقع 
 من حيث أدلة العمل بالتجارة االلكترونية االطالع على آخر المستجدات المتعلقة. 
 في تطوير خطط العمل المتعلقة برصد هذا النوع من التجارة الناجحةالتجارب العالمية  االستفادة من بعض. 

 المحاضرون: 
 طين.دولة فلس –الجهاز المركزي لإلحصاء  –مدير دائرة التجارة الخارجية  –السيد حسام خليفة سيتولى تنشيط الورشة 

 أسلوب عمل الورشة:
  ساعات  3كل يوم جلسة لمدة  ،2021 نوفمبر/  تشرين ثاني 4-3خالل الفترة  بواقع جلستينتنظم الورشة 
  بعد عن تفاعلية ومناقشات عمليةيعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات 
  جلستين بحساب ساعتين لكل جلسةتعقد الورشة على 
 صباحا بتوقيت مكة المكرمة 11:00غرينتش صباحا بتوقيت  8:00الساعة على المحاضرة  تبدأ 
  المعهد على فالم الخاصة بالورشة على قناة األ انتهاءبعد وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم تسجل

  www.viemo.com الموقع 
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  ويمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن

 الى الجلسة االنضمامدعوة 
   ن وجدتإ المشاكل التقنيةفتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز ت 
  بريد:00962780783250: هاتف جواليمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ، hayder@aitrs.org السيد  وأ

 كما يمكن info@aitrs.org وبريد المعهد،  moataz@aitrs.org، بريد 00962795093884معتز عماشة جوال 
من الداخل  كانت المشاركة إذا ،بقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصة االستعانة
 المؤسسة

 تروني للمشارك لكرسل الرابط على البريد اإليتم تزويد المشاركين برابط الجلسة قبل يوم من موعدها، حيث ي  س
  لى المعهدإالتسجيل الواردة  استمارةالمثبت في 

  لكترونيإ استبيانتقييم الورشة من قبل المشاركين من خالل 
   بصيغة على عنوانه المثبت لدى المعهد منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له يPDF 
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