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ورشة عن بعد حول
(E-Commerce)التجارة االلكترونية 



 (08/2020)مراجعة للورشة السابقة

 الرقمياستعراض أبرز محتويات دليل إنتاج إحصاءات االقتصاد

دليل إنتاج إحصاءات االقتصاد الرقمي

 تجارب دولية

مواضيع الورشة



،التجاريـةالشـركاتبــينكــانتســواءخدمــات،أوبضــائعشـراءأوبيـع
طريـقعـنأخـرى،خاصــةأوعامــةومنظمــاتوالحكومــاتواألفــراد،والمنــازل،
.اإلنـترنت

تعريف التجارة االلكترونية

تلقيضلغرخصيًصامصممةبطرقالكمبيوترشبكاتعبرإجراؤهايتمخدمات،أوسلعشراءأوبيع

.تقديمهاأوالطلبات

ع دليل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لقياس مجتم)

.(2011المعلومات ، باريس ، 



متطلبات التجارة اإللكترونية

البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة/الجاهزيــة اإللكترونيــة 

حجم وطبيعة المعامالت وقيمتـها



أهمية التجارة االلكترونية

إتاحة المجال أمام األشخاص للعمل من المنازل

كة للعمل إتاحة الفرصة للكثير ممن لديهم مشاكل في الحر 
من أماكنهم، وكذلك فرصة لعمل السيدات

السرعة في انجاز المعامالت التجارية

ل تنشيط الحركة التجارية بأمان من خالل مجموعات عم
بأسلوب غير تقليدي



فوائد التجارة 
االلكترونية

للمجتمع

مصدر دخل 
للكثيرين

سرعة تبادل 
المنتجات بين 

بلدان العالم

تقليل االزدحام 
المروري والتقليل

من التلوث

للشركات

الوصول ألسواق 
جديدة

اإلنتاج بناء على 
رغبات 

المستهلكين

قللت الفترة بين 
الحصول على 

المنتج أو الخدمة 
ودفع المال



ارًا حول مواقع التجارة االلكترونية األكثر انتش
العالم



أمثلة على طرق الدفع في التجارة االلكترونية
(  ebayمنصة )

https://1.bp.blogspot.com/-3tBwD2Mx7VI/XqZxh6JYU4I/AAAAAAAABGY/fWlP_LjhxpksB_GNYURjQswV94ouv8cbQCLcBGAsYHQ/s1600/manage+payment.png
https://1.bp.blogspot.com/-3tBwD2Mx7VI/XqZxh6JYU4I/AAAAAAAABGY/fWlP_LjhxpksB_GNYURjQswV94ouv8cbQCLcBGAsYHQ/s1600/manage+payment.png


المنصة األكثر أماناً 

https://1.bp.blogspot.com/-5JSM6Mo-_3Q/Xee9-nPtDrI/AAAAAAAAA5s/9oefNYwgm_IZyNuoPK9P8NNv9qUWEDZHACLcBGAsYHQ/s1600/PayPal-Design.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5JSM6Mo-_3Q/Xee9-nPtDrI/AAAAAAAAA5s/9oefNYwgm_IZyNuoPK9P8NNv9qUWEDZHACLcBGAsYHQ/s1600/PayPal-Design.jpg


UNCTAD/ أنواع التجارة االلكترونية

Business to Business (B2B)

Business to Consumer (B2C)

Consumer-to-Consumer (C2C).

Consumer-to-Business (C2B).

Business-to-Administration (B2A).

Consumer-to-Administration (C2A)



مكونات التجارة االلكترونية

المنتج

موقع الكتروني

وسيلة وآليات الدفع االلكتروني

التي يتم شراءها وبيعهامخازن للمنتجات 

أنظمة الكترونية إلدارة تلك التجارة

آليات ترويج وتسويق من خالل االنترنت والبرامج االلكترونية

وسائل لنقل المشتريات للمستهلكين

فريق عمل



أداء التجارة اإللكترونية خالل جائحة كورونا



التجارة اإللكترونية خالل جائحة كورونا



Trade data for 2020 confirm growing importance of digital technologies during 

COVID-19

Trade data for 2020 confirm growing importance of digital technologies during COVID-19 | 
eTrade for all

%14االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عالمياً بنسبة خدمات نمو في 

مليار 676قيمة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء العالم إلى وصلت 

2020دوالر في عام 

الخدمات٪ من إجمالي صادرات 64ذلك إلى نقل الخدمات القابلة للتسليم رقميًا إلى ما يقرب من أدى 

https://etradeforall.org/news/trade-data-for-2020-confirm-growing-importance-of-digital-technologies-during-covid-19/


2021التجارة االلكترونية خالل عام 

ترليون 25: المبيعات في العالم

مليار دوالر في العام العربي7دوالر

ي حول العالم تعمل فشركة مليون2

عبر اإلنترنتمسوق مليون 115التجارة اإللكترونية

من الوطن العربي

تجارة التجزئة في حصة %12

الشرق األوسط



ارة بناء قدرات البلدان إلصدار اإلحصاءات المتعلقة بالتج
االلكترونية واالقتصاد الرقمي

توفير البيانات لمتخذي القرار

لمعلومات حاجة الحكومات لتصميم وتنفيذ سياسات تكنولوجيا ا
واالتصاالت من أجل التنمية



DTL_STICT_2020.11.05_eWeek2020finalsummary

report_en.pdf (unctad.org)

https://unctad.org/system/files/official-document/DTL_STICT_2020.11.05_eWeek2020finalsummaryreport_en.pdf


Due to unforeseen 

circumstances, Asia 

eCommerce Week will 

not take place as 

planned from 17 to 21 

October 2021. UNCTAD 

looks forward to 

welcoming you to future 

editions of eCommerce

Week



• The Working Group on Measuring E-
commerce UN

• E-commerce week
UNCTAD

• Working Group on E-Commerce 
(WGEC)

WCO

• Working group on International trade in
goods and services statistics
(Conceptual framework)

OECD

في مجال التجارة االلكترونيةالمبادرات الدولية



WCO/ ودإطار المعايير للتجارة االلكترونية العابرة للحد



الطلب عبر الشبكة 
(بيع، اتصال، دفع)

صفقات، إرساليات 
عبر الحدود

سلع مادية ملموسة

/  متجهة إلى المستهلك
المشتري 

WCO/ إطار معايير التجارة االلكترونية عبر الحدود



البيانات الجمركية المسبق وإدارة المخاطر

تسهيل وتبسيط االجراءات

األمن والسالمة

تحصيل اإليرادات

القياس والتحليل

الشراكات

توعية الجمهور واالرشاد

أطر العمل التشريعية

أسس تخص إطار معايير التجارة اإللكترونية عبر 8

الحدود





AMFأهم محتويات العدد الصادر عن 

أنواع التجارة اإللكترونية النشأة والتطور وسائل الدفع اإللكترونية

خيارات الدفع في التجارة 
االلكترونية B2Cمؤشرات 

AMFتقرير 

../Bahrain/التجارة الالكترونية.pdf


 يةقياس حجم التجارة الرقمدليل





رابط الدليل والمحتوى

../Digital Trade Handbook_Arabic v4 final.pdf


بترجمة هذا ( اإلسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا تمت ترجمة الدليل من قبل اللجنة االقتصادية 

الدليل الى اللغة العربية بالشراكة مع البنك اإلسالمي

األم مما يسهم في بلغتهم مرجعاً هاماً الطالع ذوي الشأن من البلدان العربية الدليل عبارة عن 

نشر المفاهيم وتطبيق المنهجيات

تم اعداد استبيان مع الدليل المترجم



فكرة الدليل

الطلب المتنامي على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة بشأن التجارة الرقمية

فريق خبراء 2017أنشأ فريق العمل المشترك بين المنظمات المعني بإحصاءات التجارة الدولية في عام 
خاص بالتجارة الرقميةاإلحصاء الوطنية، والبنوك المركزية إلعداد دليل ووكاالت من المنظمات الدولية 

يعتبر الدليل وثيقة للبناء عليها مستقبال



ماذا يوفر الدليل؟

العمل في الكثير من 
المجاالت ال يزال إلى حد 

ن كبير في مهده، بل يمك
حل وصفه على أنه في مرا

تكوينه األولى في بعض
مثاًل من حيث( النواحي 

ير من القياس والتقييم الكث
)أشكال البيانات

آلية لتبادل الخبرات
ية وتوطيد الجهود الوطن
والدولية المبذولة في

ة مجال قياس حجم التجار 
.أو أبعادها/الرقمية و

إطار مفاهيمي 
رقمية لتعريف التجارة ال

يمكن أن تتمحور 
ة حوله الجهود الوطني



االقتصاد القائم على الطلب

االقتصاد التشاركي

التّحول الرقمي

التجارة الرقمية

االقتصاد الرقمي

نهائية واحدة عما يقصد بالفعل من المصطلحات المتعددة الشائعة ال يوجد رؤية 

االستخدام في هذا المجال اإلحصائي



توضيح وشرح المصطلحات والمفاهيم

الفصل الرابعالفصل الثالث





الدليل

../Handbook-on-Measuring-Digital-Trade-Version-1.pdf
../UNCTAD_Manual_Ecommerce.pdf


Manual for the Production of Statistics on the Digital 

Economy 2020
حسبICT(Annexes 8, 9, 10 )تصنيف سلع 

CPC2.1 4ISICحسب 

HS2017حسب 



Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)استخدام 
في جمع البيانات

Specify needs Design Build

Collect Process Analyze

Disseminate Evaluate



ICTمصادر بيانات 

التكلفة المتوقعة المؤشرات التي يمكن جمعها المصدر

مكلفةغير عدد محدود من المؤشرات بناء على

البنى التحتية

سجالت إدارية

جةحسب الجهة المنت/ تكلفة متوسطة من المؤشرات حسب عدد محدود

القطاع وحجم المنشآت

سجل األعمال االحصائي

من الجهات ذات حسب ما يتم تحديده

العالقة مثل شركات االتصاالت

باإلضافة ICTمؤشرات متنوعة حول 

للتجارة االلكترونية

البيانات الضخمة

(رفقمستقل أم م)حسب طريقة التنفيذ القطاعمؤشرات متعددة حول حجم مسوح

(عمل ميداني)عالية تكلفة اع حول البنى التحتية للقطمؤشرات

والحجم

Stand a lone ICT survey



ارة مؤشرات مقترحة لتكون ضمن مسوح منشآت متخصصة حول موضوع التج
االلكترونية

الممكنةالخيارات السؤال

.(اكسترانتتشمل)بالمؤسسة،خاصتطبيقأوالكترونيموقع•
مؤسساتةعدمنالمستخدمةوالمواقعالتطبيقاتاوااللكترونيةالتجارةأسواقمواقع•

,Bookingمثل)والخدماتبالسلعاالتجاربهدف hotel.com, eBay,
Amazon, Alibaba, SHEIN..etc.،،بازاركممتجركم

أولسلعلالويبعبرمبيعات(طلبياتتلقي)بتنفيذمؤسستكمقامتهل2021العامخالل
طريقعنالخدمات

قيمة مع الفواصل العشرية ، كم كانت قيمة المبيعات التي تمت عبر الويب2021خالل العام 

نسبة  مع الفواصل العشرية ريبة ال تشمل ض)ما هي نسبة المبيعات التي تمت عبر الويب من اجمالي المبيعات؟   
(القيمة المضافة

.A ،(تشمل اكسترانت)موقع الكتروني أو تطبيق خاص بالمؤسسة

.Bعدةمنالمستخدمةوالمواقعالتطبيقاتاوااللكترونيةالتجارةأسواقمواقع
,Bookingمثل)والخدماتبالسلعاالتجاربهدفمؤسسات hotel.com,

eBay, Amazon, Alibaba, SHEIN..etc.،باازركممتجركم

، ما هو  التوزيع النسبي للمبيعات عبر الويب حسب الطريقة2021خالل العام 

.A مبيعات لمستهلكين خاصينB2C))

.B مبيعات لمؤسسات او مؤسسات قطاع األعمال األخرىB2B))

.C مبيعات للقطاع الحكوميB2G))
، ما هو التوزيع النسبي للمبيعات عبر الويب حسب المستهلك2021خالل العام 

.A (الضفة الغربية وقطاع غزة)داخل فلسطين

.Bإسرائيل

.Cالصين

.Dالدول العربية
.Eالواليات المتحدة األمريكية
.Fأوروبا
.G دول أخرى

دول ال/ ، هل تلقت مؤسستكم طلبيات مبيعات عبر الويب من المناطق2021خالل العام 
التالية؟



ICTمؤشرات مقترحة لتكون ضمن مسوح منشآت متخصصة حول موضوع  تب
ي

ع

الخيارات الممكنة  السؤال

.A (الضفة الغربية وقطاع غزة)داخل فلسطين

.Bإسرائيل

.Cالصين

.Dالدول العربية
.Eالواليات المتحدة األمريكية
.Fأوروبا
.G دول أخرى

،  ما هو التوزيع النسبي للمبيعات عبر الويب حسب2021خالل العام 
(يرجى إدخال نسبة مئوية)الدول  / المناطق

 direct debitبطاقات ائتمان، تفويض الخصم المباشر )اونالين، 1.
authorization حسابات طرف ثالث، عمالت مشفرة، المحافظ ،

(.االلكترونية
نقدا حيث ان الدفع ليس ضمن عملية الطلب اما)الدفع المباشر، 2.

(ينعن االستالم، تحويل بنك، شيك، او أي طريقة ليست اونال

بيعات ، ما هي طريقة الدفع األكثر استخداما فيما يتعلق بم2021خالل العام 
الويب؟

.A المخزون المستودعات والتحكم

.B (المحاسبة)المالية

.C (المحلي أو الدولي)الدفع االلكتروني

.D عمليات انتاج أو خدمات أخرى

معأوتوماتيكيابالمؤسسةالخاصالتطبيقاوالموقعيرتبطهل



ICTمؤشرات مقترحة لتكون ضمن مسوح منشآت متخصصة حول موضوع  تب
ي

ع

الخيارات الممكنة  السؤال

.الكترونيموقعأوتطبيق•
EDI-typeللبياناتااللكترونيالتبادلرسائل• messages

(لباتطتقديم)شراءعملياتبتنفيذمؤسستكمقامتهل،2021العامخالل
طريقعنالخدماتأوللسلعمبيعات

عشريةفواصلمعنسبة طريقنعالكترونياطلبتالتيالمشترياتنسبةكانتكم،2021العامخالل
كترونيااللالتبادلرسائلخاللمناوبذلكخاصتطبيقالكتروني،موقع

EDI-typeللبيانات messagesالمشتريات؟إجماليمن

.A رنتاإلنتشراؤها عبر /ال يتناسب بيعها( السلع)طبيعة المنتجات

.Bتوقعات مردود منخفضة او مبيعات منخفضة

.Cادة من صعوبة في ربط وتهيئة األنظمة الحالية في المؤسسة لالستف
.خدمات البيع عبر الويب

.D أسباب متعلقة بالخصوصية واألمنSecurity and Privacy.

.Eأمور قانونية.

.F عدم وجود بوابة للدفعNo Payment Gateway

.G عدم وجود خدمة الدفع عن طريق بطاقة االئتمانNo Credit

Cards Payment.
.Hي/أسباب أخرى، حدد...............

(اتطلبيتلقي)منالمؤسسةمنعتالتاليةاألسبابهل،2021العامخالل
الويبعبرالخدماتأوللسلعمبيعات





WTO | 2021 News items - WTO launches new online tool to help users navigate changes in 
product nomenclatures

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/igo_07oct21_e.htm


استبيان االسكوا

../UNESCWA Digital Trade Questionnaire Ar-Final-Istmara.docx


شكرا لحسن االستماع،،،

husamkh@pcbs.gov.ps

mailto:husamkh@pcbs.gov.ps

