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المفاهيمي للتجارة االلكترونيةاإلطار

تجارب دولية

الخطوات القادمة



اإلطار المفاهيمي للتجارة االلكترونية
من خالل ثالثة أبعاد



نموذج مبسط للتعبير عن االقتصاد الرقمينموذج مبسط للتعبير عن االقتصاد الرقمي

Source: Handbook%20on%20Measuring%20digital%20economy.pdfSource: Handbook%20on%20Measuring%20digital%20economy.pdf
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يا اســـتخدام تكنولوج
المعلومات استخدام اإلنـترنت

الشـبكةمواقـعخصـائص
رنتباإلنتوالتجـارةالعالميـة



آلية جمع البيانات األسرية

اكن أخرىاسـتخدام عـينة مـــن البالغين للحواسيب واإلنترنت في المنـزل، والعمل وفي أم

تفاصيل عن مشـترياتهم من خالل اإلنترنت.

المعيقات التي تحول دون الشراء من خالل اإلنترنت.

المعـامالت الماليـة اإللكترونيـة واألنشطة المتعلقة بالعمل من المنـزل



األسر/ األسئلة المتعلقة بالتجارة من خالل االنترنت











األسر/ األسئلة المتعلقة بالتجارة من خالل االنترنت-يتبع 











الدراسات االستقصائية الخاصة بالشركات 

األنشطة المتعلقة بشراء البضائع والخدمات  .

البضائع والخدمات المطلوبة.

التفويضات المستلمة/المبالغ  .

المنتجات المسلمة إلكترونيا

الخدمات المصرفية والمالية



الدراسات االستقصائية الخاصة بالشركات 
؟2001يونيــه /حزيــران30أي مـن األمـور التاليـــة الــتي قدمــها وجودكــم علــى الشــبكة في 

اإلعالن عن منتجات الشركة التجارية.

معلومات عن حساب الزبون.

الطلب باإلنترنت.

تسهيالت سلة التسوق .

إدارة تتبع الطلبات  .

إمكانية الدفع باإلنترنت.

القدرة على الدخول بأمان أو المعامالت.

التكامل مع النظم الخلفية  .



الدراسات االستقصائية الخاصة بالشركات 
أسئلة أخرى للشركات

طريــقعــنوخدمــاتبضــائعأيالتجاريــةالشـــركةهـذهطلبـتهـل

نإالفوائـد،هـيمـاالمالية؟الفترةخاللالعالميةالشبكةأواإلنــترنت

طريقعــنالخدمــاتأوالبضـائعطلـبنتيجـةجنيـهاتمالـتيوجـدت،

.(بالفوائدقائمة)العالمية؟الشبكةأواإلنترنت

لبـهاطتمالتيوالخدماتالبضائعبيعمنالتجاريةالشركةهذهربحتهل

.الماليةالفترةخاللالعالميةالشبكةأواإلنترنتطريـقعـن

ـذي مـن بـين إجمـالي إيـرادات الشـركة التجاريـة، يرجـى تقديـر المبلـغ ال

عالمية نجـم عــن بيــع البضائع أو الخدمات عن طريق اإلنترنت أو الشبكة ال

(.يتم طرح السـؤال المتعلـق باإليرادات اإلجمالية كسؤال منفصل)



الدراسات االستقصائية الخاصة بالشركات 
أسئلة أخرى للشركات-يتبع 

شبكةالأواإلنترنتطريقعنالطلباتتلقيالتجاريةالشركةهذهبدأتهل

.العمالء؟أوالزبائنمنبإصرارالعالميـة

أوـائعالبضطلبـاتاسـتالمعلـىالقـدرةتأثيركيفيةإلىاإلشارةيرجى

الشـركةهـذهعلـىالعالميـةالشـبكةأواإلنـترنتطريـقعـنالخدمـات

أنهاىعلالمجيبقبلمنمنهاكلتصنيفيتــمبــالمواد،قائمـة)التجاريـة

.(تنطبقالأوازدادتتتغير،لمتتناقص،



الدراسات االستقصائية عن استخدام الحكومة للتكنولوجيا
اإلقليــم/اليــةاسـتخدام الحكومـة للتكنولوجيـا من قبل كل مـن المنظمـات الفيدراليـة، والهيئـات الحكوميــة في الو

أي من الوظائف التالية التي تمت باستخدام اإلنترنت؟





https://www.surveymonkey.com/r/ASEANAustralia

https://www.surveymonkey.com/r/ASEANAustralia


نتائج ومتابعات
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https://www.mas.ps/ar_category.php?id=37b9y14265Y37b9&c_type=2

https://www.mas.ps/ar_category.php?id=37b9y14265Y37b9&c_type=2
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