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حقائق وأرقام

التجارة االلكترونية في الوطن العربي

معيقات التجارة االلكترونية في الوطن العربي

مؤشرات األداء للتجارة االلكترونية









امحقائق وأرق

https://99firms.com/blog/ecommerce-statistics/

https://99firms.com/blog/ecommerce-statistics/


https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.as
px?meetingid=2421

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2421








عالميا في مؤشر الخدمات اإللكترونية فقد وصلت التجارة 63وال,تعد سلطنة عمان ثاني بلد عربيا .7

(  https://www.omandaily.om/?p=735649)مليون دوالر أمريكي 130اإللكترونية في السلطنة إلى نحو 

https://www.iweb123.com/index.php/2018-07-09-10-01-31/21-2018-07-09-12-33-28.html

رةالتجاسوقحجموصولالخبراءيتوقع

عامفيالعربيالعالمفيااللكترونية
.دوالرمليار13.4إلى2020

رةالتجاسوقحجموصولالخبراءيتوقع

عامفيالعربيالعالمفيااللكترونية
.دوالرمليار13.4إلى2020

https://www.omandaily.om/?p=735649
https://www.iweb123.com/index.php/2018-07-09-10-01-31/21-2018-07-09-12-33-28.html


http://alwatan.com/details/349886

http://alwatan.com/details/349886


https://www.youtube.com/watch?v=sulToBwI_ZEhttps://www.youtube.com/watch?v=sulToBwI_ZE

https://www.youtube.com/watch?v=sulToBwI_ZE
https://www.youtube.com/watch?v=sulToBwI_ZE


https://www.wppit.com//

https://www.wppit.com/%d8%a7%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7-2/














 من % 0.07ضعف أنشطة البحث والتطوير، حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية ال تتجاوز

.أجمالي الناتج القومي العربي

فرض قيود للتعامل عبر شبكة اإلنترنت.

https://www.webdesignofegypt.net/



https://www.wppit.com

https://www.wppit.com/


PayPal

Facebook marketplace

C2A



https://wits.worldbank.org/analyticaldata/etrade-
indicators.aspx

https://wits.worldbank.org/analyticaldata/etrade-indicators.aspx


Digital Economyاالقتصاد الرقمي  

https://unctad.org/en/

PublicationsLibrary/der2019_en.pdf?user=46

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf?user=46
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf?user=46


بعض الحقائق حول االقتصاد الرقميبعض الحقائق حول االقتصاد الرقمي



حول التعاون UNمبادرة 

2020أيار، / الرقمي 

حول التعاون UNمبادرة 

2020أيار، / الرقمي 

لفريقاتوصياتتنفيذبهدفالرقميالتعاونأجلمنطريقخريطةإطالقتم
الرقميبالتعاونالمعنيالمستوىرفيع

لفريقاتوصياتتنفيذبهدفالرقميالتعاونأجلمنطريقخريطةإطالقتم
الرقميبالتعاونالمعنيالمستوىرفيع

https://undocs.org/ar/A/74/821

https://undocs.org/ar/A/74/821




بــنىالوذلك من خالل إعــداد : البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة/اإللكترونيــة الجاهزيــة
التحتيــة الفنيــــة والتجارية واالجتماعية الالزمة لدعم التجارة اإللكترونية

حجم وطبيعة المعامالت وقيمتـها

تعلق بكفاءة وإنشاء التأثـير اإللكتروني ويتعلـق بمقـاييس الفـرق الـذي أحدثتـه التجــارة اإللكترونيــة فيمــا ي

مصادر الثروة الجديدة



طرق جمع التجارة 

االلكترونية

إعداد استبيانات 

قائمة بذاتها

إضافة أسئلة إلى 
المسوح القائمة 

لألسر والشركات



إضافة أسئلة إلى المسوح القائمة لألسر 
والشركات

إضافة أسئلة إلى المسوح القائمة لألسر 
والشركات

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb_ede4d3_ar.pdf

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb_ede4d3_ar.pdf


https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb_ede4d3_ar.pdf

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb_ede4d3_ar.pdf














https://www.webdesignofegypt.net/



wco











https://www.webdesignofegypt.net/



https://www.webfx.com/industries/retail-ecommerce/ecommerce/kpis-for-ecommerce.html

https://www.webfx.com/industries/retail-ecommerce/ecommerce/kpis-for-ecommerce.html


مؤشرات قياس األداء الرئيسية للتجارة االلكترونية

E-Commerce Key performance indicators (KPIs)

مؤشرات قياس األداء الرئيسية للتجارة االلكترونية

E-Commerce Key performance indicators (KPIs)



((AOV )Average Order Value) ((AOV )Average Order Value)

القيمة التي ينفقها العمالء عادةً على أمر واحد، حيث 

يمكن احتسابها من خالل قسمة مجموع اإليرادات على 
عدد الطلبات

القيمة التي ينفقها العمالء عادةً على أمر واحد، حيث 

يمكن احتسابها من خالل قسمة مجموع اإليرادات على 
عدد الطلبات



$إجمالي الربح 
(Gross Profit)

$إجمالي الربح 
(Gross Profit)

==

دد إجمالي تكلفة البضائع المباعة مطروحاً من إجمالي ع
المبيعات

دد إجمالي تكلفة البضائع المباعة مطروحاً من إجمالي ع
المبيعات



معدل التحويل

(Conversion Rate (CR))

معدل التحويل

(Conversion Rate (CR))

==



عربة التسوق
((CAR)(Shopping Cart Abandonment Rate

عربة التسوق
((CAR)(Shopping Cart Abandonment Rate

==

CARCAR



عربة التسوق معدل التحويل
((CCR)(Shopping Cart Conversion Rate

عربة التسوق معدل التحويل
((CCR)(Shopping Cart Conversion Rate

==

:  اللعدد الزوار الذين يكملون عملية الخروج من خالل شراء المنتجات ويتم احتسابها من خ
CCR( = إجمالي عدد الزوار/ إجمالي التحويالت )×100.

:  اللعدد الزوار الذين يكملون عملية الخروج من خالل شراء المنتجات ويتم احتسابها من خ
CCR( = إجمالي عدد الزوار/ إجمالي التحويالت )×100.



قيمة السلع المباعة 
(Cost Of Goods Sold (COGS))

قيمة السلع المباعة 
(Cost Of Goods Sold (COGS))

==

COGS=(العاملخالالمشتراة)اإلضافيةالجردتكاليف+(السنة)األولىالجردتكاليف-

.(السنةنهايةفي)المخزونإنهاء

COGS=(العاملخالالمشتراة)اإلضافيةالجردتكاليف+(السنة)األولىالجردتكاليف-

.(السنةنهايةفي)المخزونإنهاء



قيمة حياة العميل 

(Customer Lifetime Value (CLV))

قيمة حياة العميل 

(Customer Lifetime Value (CLV))

==



husamkh@pcbs.gov.ps
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