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 متهــــــــيد
 

 

كأحد أهم تطبيقات )أهمية التعرف علي واقع التجارة االلكرتونية ومتطلباتها تربز 

دور املعرفة و التكنولوجيا يف تسهيل عملية التبادل  وتوضيح ، ( إقتصاد املعرفة 

التجاري ، وهو دور جوهري حيث متثل املعرفة والتكنولوجيا حاليًا أهم عوامل 

 .( االلكرتونيةأهم أليات التجارة الدولية حاليا التجارة ومن )الدوليةجناح  التجاره 

 





 واقع التجارة اإللكرتونية يف مصر 

 غريت الثورة الرقمية تركيبة االقتصاد العاملي بشكل جذري، ومصر باتتلقد 
ر على وشك هذا التحول االنتقالي، حيث نشأت التجارة االلكرتونية يف مص

وحتتل مصر . تزامنا مع انتشار ثقافة التعامل مع االنرتنت واهلواتف الذكية 
اجلهات اجلاذبة  وفق معيار أفضل )علي مستوي العامل  12حاليا املرتبة 

، وعلي الرغم من حقيقة أن ( لالستثمار يف جمال التجارة القائمة علي االنرتنت
حيث  -اليزال ينمو بشكل ملحوظ -معدل إنتشار التجارة اإللكرتونية يف مصر

فقط من األعمال املصرية لديها تواجد  % 20اال أن . 2010عام % 4،3بلغ 
، من املستهلكني املصريني علي االنرتنت %  8علي االنرتنت ويتواجد فقط 

 ذلك بالرغم من أن مصر لديها أكرب عدد من مستخدمي االنرتنت يف العامل
 .العربي

 





 املصريالفرص اإلقتصادية اليت توفرها التجارة اإللكرتونية لالقتصاد أهم 

  تتيح التجارة االلكترونية فتح اسواق جديدة للمنتجات وخلق فرص
 .لمنتجات جديدة وفق ا لمتطلبات البيئة العالمية  

   زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
  رفع درجة الجودة للمنتجات المصرية نتيجة االحتكاك المباشر

باالسواق العالمية وبالتالي رفع درجة التنافسية للمنتجات المصرية  
 .عالما

  تساهم التجارة االلكترونية مساهمة فعالة في خلق فرص عمل جديدة
 .ومتنوعة في مجاالت مختلفة  

 







 يف مصر  التجارة اإللكرتونية حتديات تطور 

قضايا األمن وغياب األنظمة والقوانني الداعمة للمعامالت االلكرتونية  . 

قلة الوعي املرتبط بأهمية استخدام  االنرتنت للتعامالت . 

 ( .اجلهل بالقراءة والكتابة ) األمية 
 اجلهل بأساليب التعامل باألجهزة اإللكرتونية تكون باللغة أي )املعلوماتيةاألمية

 (.اللغة اإلجنليزية: وهيالعاملية األولي 

 الفقر يف مصر. 

 عدم إستخدام أدوات التعامل املالي احلديث وإستبداهلا بالتعامالت املالية التقليدية. 

 عنصر املخاطرة يف التجارة اإللكرتونية وأخرتاق املواقع التجارية. 

 عدم كفاية عنصر األمان بالنسبة لوسائل السداد. 

 القصور يف تطبيق قواعد محاية امللكية الفكرية. 

 



 



 مصرمقرتحات لتطور حجم التجارة االلكرتونية يف 

التوعية باستخدام وسائل االعالم املقرتحة. 

 دور اإلعالن يف منتهي األهمية من خالل نشر وعي لدي اجلميع خبطورة ذلك الوباء . 

اجلامعي   –ماقبل اجلامعي ) إعداد برامج حملو األمية املعلوماتية تشمل مجيع فئات اجملتمع
 .مبا يتناسب مع ظروف وإمكانيات ومهارات ومستويات كل فئة (مابعد اجلامعي  –

 وفهم كيفية التشغيل واالتصال مع األجهزة التكنولوجية املعلوماتية كاحلاسبات  إستيعاب
 .اخل ...... 

  أهمية تركيز الضوء علي اجلهود املبذولة يف جمال القوانني والتشريعات القانونية اخلاصة
 .بالتجارة االلكرتونية يف مصر 

  توعية املواطنني حبقوقهم القانونية لالستفادة من تقنية املعلومات باستخدام التجارة
 .االلكرتونية

 





 

 /  إعداد الباحثة  
 .هبة عبد الشفيق سالمة الصيفي 

 .  كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة الق اهرة –باحث إقتصاد  
  Business Development Supervisor 

اإليطالية  لإلستيراد والتصدير والتوكيالت    FORWELLبش        ركة  
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