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حقائق وأرقام

مفهوم التجارة االلكترونية

المبادرات العالمية

أحدث اإلحصائيات المتعلقة بالتجارة االلكترونية

المواقع المتخصصة بالتجارة االلكترونية



كيف سيكون التوجه العالمي في التجارة؟

هل أثرت جائحة كورونا على التجارة في العالم؟ كيف.

هل نحن جاهزون لهذا التغيير الكبير.



Two-thirds of Canadian
consumers surveyed said
they had placed an online
delivery (ship-to-home)
order in recent weeks.





عدد ساعات استخدام االنترنت يوميا
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مليار دوالر بزيادة بحوالي 65حوالي 2019وصل حجم تجارة التجزئة عام 

2018عن عام % 21

دوالر يستخدم في التجارة االلكترونية من إجمالي حجم 10دوالر من كل 
التجارة

حوالي ثلث المشتريات من خالل الموبايل

أمازن هو الموقع األكثر استخداماً في كندا



https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-e717-billion-in-2020/
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• 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



United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE)

United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE)

Guide on The Impact of Globalization on National 

Accounts 
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E-commerce

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/wggna/GuideByChapters/Chapter_13.pdf
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فريق عمل التجارة االلكترونية

Working Group on E-Commerce 

(WGEC)

http://www.wcoomd.org/en/search.aspx?keyword=e-
commerec+working+group

http://www.wcoomd.org/en/search.aspx?keyword=e-commerec+working+group


http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/working-group-on-ecommerce-concludes-its-work-with-the-finalization.aspx
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WCO E-Commerce PackageWCO E-Commerce Package

Framework of 

Standards on cross-

border e-commerce

Framework of 

Standards on cross-

border e-commerce

Documents 

supporting its 

implementation

Documents 

supporting its 

implementation



http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ecommerce-framework/wco-crossborder-ecommerce-

framework-of-standards_ar.pdf?db=web

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ecommerce-framework/wco-crossborder-ecommerce-framework-of-standards_ar.pdf?db=web










Business to Business (B2B)

Business to Consumer (B2C)

Consumer to Consumer (C2C)

Consumer to Business (C2B)

Business to Administration (B2A)

Consumer to Administration (C2A)



رونية في النظرة المستقبلية للتجارة االلكت
العالم

رونية في النظرة المستقبلية للتجارة االلكت
العالم

التجارة اإللكترونية التي تجري بوسائل غير اإلنترنت

مدى جاهزية البلدان لقياس التجارة وآفاق التعاون 

جدوى تحليل إيرادات اإلنترنت حسب نوع الزبون



husamkh@pcbs.gov.ps
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