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 سلسلة أوراق السياسات

 تقديم

ًدبنى معهد الخخطيط القىمي كبيذ خبرة وطني وكمسكص فكس لجميع أجهصة ومؤطظاث الدولت بصفت عامت 

ووشازة الخخطيط والخىميت الاقخصادًت بصفت خاصت، إصداز هره الظلظلت كمبادزة علميت وعمليت تهدف 

على الاقخصاد اإلاصسي، مً  COVID-19إلى دزاطت آلاثاز والخداعياث املحخملت لجائحت فيروض كىزوها 

خالل جحليل ألابعاد املخخلفت لخلك الجائحت العاإلايت ومىاقشت وجقدًس الخداعياث املحخملت لهره ألاشمت 

ىهاث محخملت في  الصحيت العاإلايت على مصس، وطسح بدائل للظياطاث املخخلفت، واإلابييت على طيىاٍز

 ري القسازاث.آجال شمىيت معيىت، بغسض دعم صاوعي الظياطاث ومخخ

كشفذ ألاشمت الصحيت الدوليت عً هشاشت الىظام الاقخصادي العالمي، مما ًخطلب إعادة الىظس في 

أدواز اإلاىظماث واإلاؤطظاث الدوليت، الخكخالث الدوليت املخخلفت، وقظاًا جمىٍل الخىميت وأولىٍاتها، لقد 

 أن ألامس أصبح قظيت مصير ووجىد، ومً ثم ال مفس مً 
ً
الاعخماد على الراث في جلبيت الاحخياجاث باث جليا

ومً ثم جأحي الحاجت إلعادة صياغت ألاطاطيت للشعىب، وهى ما ٌعني إعادة جسجيب ألاولىٍاث، 

الاطتراجيجياث والظياطاث بما ًدىاطب مع ما فسطه الىاقع الجدًد. تهخم الظلظلت بدزاطت الخداعياث 

ل جىاول مجمىعت مً القظاًا، ومهها على طييل اإلااال، املحخملت لألشمت على الاقخصاد اإلاصسي، مً خال

معدل الىمى، وعجص اإلاىاشهت، والاحخياطي مً الىقد ألاجىبي، واإلادًىهيت، والاطداماز  ألاثس على كل مً

ين في الخازج، واإلايزان الخجازي، وميزان اإلادفىعاث، وحجم الاقخصاد  ألاجىبي اإلاباشس، وجحىٍالث اإلاصٍس

 ا إلى ذلك.غير السطمي، وم

وال ًفىجني في هرا اإلاقام أن أجىجه بخالص الشكس والخقدًس لألطخاذة الدكخىزة/ هالت الظعيد وشٍسة 

الخخطيط والخىميت الاقخصادًت وزئيع مجلع إدازة اإلاعهد وجميع أعظاء مجلع ؤلادازة لدعمهم 

ميع أعظاء الهيئت العلميت اإلاظخمس لكافت أوشطت اإلاعهد العلميت، كما أجىجه بخالص الشكس والخقدًس لج

والهيئت العلميت اإلاعاوهت باإلاعهد طىاًء الرًً قامىا بأعداد أوزاق جلك الظلظلت أو الرًً قامىا بعملياث 

 اإلاساجعت والخدقيق، مع كل ألامل بغد مشسق ًحمل كل الخير إلاصسها الغاليت.

 أ.د. عالء شهسان

 زئيع معهد الخخطيط القىمي
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 مقدمة:

ظل أزمة كورونا تضررت العديد من القطاعات االقتصادية ومنيا قطاع السياحة والصناعة وتجارة  يف
ومنيا قطاع   يجابيا  إ تأثرت تأثرا   يأن ىناك بعض القطاعات الت إال ،الجممة والتجزئة والبترول وغيرىا الكثير

 هزدىار ىذاستفادة من نمو و يستدعي اال، مما اإللكترونيةتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع التجارة اال
 .ي قتصاد المصر تكبدىا اال يالقطاعات وتطويرىا لممساىمة بجزء ولو بسيط لتعويض الخسائر اليومية الت

أصبحت . فاإللكترونيةمن حيث إنعاش حجم وحركة التجارة  كان أثر تداعيات فيروس كورونا إيجابيا  و 
التعامالت  عمىوالتي تعتمد  اإلنترنتاألعمال الرقمي المتصل بالشركات والمؤسسات المميكنة ذات نموذج 

الرقمية  إلى" ىي الرابح الرئيسي في ىذه الفترة. فأزمة كورونا عجمت بالتحول On Lineالتجارية بشكل آني "
البرامج المتطورة والتكنولوجيات  عمىمستويات نمو قياسية باالعتماد  إلى اإللكترونيودفعت التسوق 

التحول الرقمي السريع، وا عادة النظر في البنية  إلىتجيت المؤسسات والشركات اومن ثم  الحديثة.
 لغمقالعالمي فالتوجو  .اإلنترنتعبر تتم عمميات و صفقات البيع و الشراء التكنولوجية التحتية، حيث 

جعل الوسيمة األولي لممستيمكين فيروس كورونا، مواجية لالحدود وفرض حظر التجول بشكل جزئي أو كمي 
لصعوبة وذلك  اإلنترنتوالمؤسسات والمتاجر عبر احتياجاتيم عن طريق التواصل بالشركات  عمىلمحصول 

 التحرك أو النزول في أوقات حظر التجول. 

األثر بشكل عام ومحاولة تعظيم  اإللكترونيةالتجارة  عمىكورونا جائحة  تأثيردراسة  إلىتيدف ىذه الورقة 
. تمك الجائحةفي ظل  االقتصاديةلتعويض جزء ولو بسيط من الخسائر  اإللكترونيةالتجارة  عمىاإليجابي 

المشكالت حل األنشطة التجارية ومحاولة  عمى لمجائحةتقميل األثار السمبية محاولة  إلىكذلك تيدف 
تي من شأنيا تفادي التحديات والتغمب عمييا. حيث تبدأ بعض التدابير والسياسات ال واقتراحوالتغمب عمييا 

مالمح وبنية التجارة  ورصدوعرض ، قياسيا طرق وأنواعيا و  اإللكترونيةماىية التجارة الورقة أوال بتعريف 
وضع  عمىبالتركيز  وعربيا   عالميا   اإللكترونيةحجم وحركة التجارة في مصر ثم دراسة وعرض  اإللكترونية

في  اإللكترونيةالفرص والتحديات لنمو التجارة . كذلك تحميل كورونا أزمة مصر قبل ظيور كورونا وفي ظل
لتعظيم الفائدة في ظل  اتخاذىاالتي ُيمكن  المقترحةبعرض أىم التوصيات والسياسات  لالنتياء ظل كورونا

 األزمة. 
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 اإللكترونيةالتجارة   -1
نشطة الحالية في األ ىستخدم في شت. وتُ اإلنترنتالتجارة عبر شبكة  إلى اإللكترونيةصطمح التجارة يشير م

تعبير يمكن  اإللكترونيةالتجارة  . 1واالتصاالت تكنولوجيا المعموماتبثورة  وثيقا   ارتباطا  حياتنا اليومية وترتبط 
يتم من خالل تداول السمع  اقتصادينشاط  إلىشير يالتجارة"، مقطعين، حيث أن األول، وىو " إلىأن نقسمو 

والخدمات بين الحكومات والمؤسسات واألفراد وتحكمو عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنو معترف بيا دوليا ، 
قصد بو أداء النشاط التجاري وصف لمجال أداء التجارة، ويُ  إلى" فيو يشير اإللكترونيةأما المقطع الثاني "

وفق القانون المصري  اإللكترونيةعرف التجارة وتُ  .2اإلنترنتمثل  اإللكترونيةالوسائط واألساليب  ستخدامبا
التجارة من ثم فو .3لكتروني"إو وسيط ألكترونية إنيا "عمميات تبادل السمع والخدمات عن طريق وسيمة إ عمى

شبكة  باستخداموالمعمومات  والخدمات السمعىي "تنفيذ كل ما يتصل بعمميات بيع وشراء  اإللكترونية
 : 4عمىتفصيميا  مل ذلكتالعالمية األخرى"، ويش التجاريةالشبكات  إلى، باإلضافة اإلنترنت
 توزيع وتسميم السمع ومتابعة اإلجراءاتعمميات " .1
 سداد االلتزامات المالية ودفعيا .2
 إبرام العقود وعقد الصفقات .3
 التفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع .4
 عالقات العمالء التي تدعم عمميات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع .5
 المعمومات عن السمع والبضائع والخدمات .6
 ائع والخدماتاإلعالن عن السمع والبض .7
 "الدعم الفني لمسمع التي يشترييا الزبائن .8

 : بما فييا( Electronic Data Interchangeتبادل البيانات إلكترونيا  )و الذي يستدعي 
 التعامالت المصرفية" .1
 اإللكترونيةالفواتير  .2
 االستعالم عن السمع .3
 كتالوجات األسعار .4
 5والشراء"المراسالت اآللية المرتبطة بعمميات البيع  .5

                                      
1
، معهد التخطيط 153نحو استراتيجية لالستفادة من التجارة اإللكترونية في مصر"، سلسلة لضايا التخطيط و التنمية، رلم محرم الحداد و أخرون، "  

 20-12، ص 2002المومي، يوليو 
2
 145، ص 2017نجالء إسماعيل أحمد، " اإلعالم التوظيفي، دار المعتز للنشر،  

3
 2000، يونيو2،  العدد2رأفت رضوان و أخرون، "الضرائب في عالم األعمال اإللكترونية"، التنمية و السياسات االلتصادية، المجلد   

4
 نجالء إسماعيل، مرجع سبك ذكره  

5
 نجالء إسماعيل، مرجع سبك ذكره  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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  اإللكترونيةأنواع التجارة  4-4
 ردين و يكون ذلك عن طريق الصفقاتأطراف العممية التجارية أي العمالء و المو  بين اإللكترونيةتتم التجارة 

أو المؤسسات والحكومة المستيمك و مؤسسات األعمال مباشرة أو بين مؤسسات األعمال بعضيا ببعض بين 
 -:أبرزىاو 

 B2C) Business-to-Consumer )أو المصنع أو  مؤسسات األعمال و ىي التجارة بين
قوم تتم العمميات عن طريق شبكة الويب العالمية وتفي ىذا النوع و. أو العميل و المستهمك المتجر

البيزنس اإللكتروني )متجر إلكتروني مثال ( ببيع سمع أو خدمات لممستيمك بشكل مؤسسة األعمال أو 
مستوي  عمىُيعتبر من أشير األنواع مباشر، والبيع ىنا يكون بالقطعة )بيع بالتجزئة(، ىذا النوع 

 .اإللكترونيةالتجارة 
 B2B) Business-to-Business ) ضأو الشركات بعضها ببعوهي التجارة بين المؤسسات 

االتصال  من خالل ى لمؤسسات أخر ببيع سمع أو خدمات تقوم مؤسسات األعمال في ىذا النوع و 
و في ىذه ، العنصر البشري  عمى االعتمادالمباشر بين نظم الكمبيوتر في شبكات خاصة لتقميل 

الخدمة ، أو استخدام المنتج أو (ة)السمع الوسيط البيعالحالة تتم العمميات التجارية من أجل إعادة 
 لتوليد أرباح بشكل ما.

 C2C) Consumer-to-Consumer )في ىذا النوع و مستهمك. إلىمستهمك  وهي تجارة من
يقوم المستيمك ببيع سمعة أو خدمة لمستيمك آخر مثمو، وعمميات البيع  اإللكترونيةمن التجارة 

والشراء التي تتم بين المستيمكين بعضيم وبعض، تتم تحت إدارة طرف ثالث ينظم الموضوع ويديره 
ىم  اإللكترونيةن في ىذا النوع من التجارة و المشارك ويضمن حق الطرفين مقابل عمولة محددة. 

موقع ، و eBayي نفس الوقت، من أىم األمثمة في ىذا النوع الموقع الشيير ن فو ن وبائعو مستيمك
 المتخصص في تجارة الخدمات... الخ فايفر

 Business-to-Government (B2G) )و هي التجارة بين الشركات و الحكومة )محميا 

 اإللكترونيةيزات التجارة مم 4-2
و توفر  اإلنترنتقوة وسرعة وفعالية شبكة  عمىو التي تعتمد في األساس  اإللكترونيةميزات التجارة تعددت مُ 

 :من حيث في نقاط مختمفةالبنية التحتية التكنولوجية والتي تميزىا عن التجارة التقميدية 
 خطي الحدود الزمانية والمكانيةت 
  التكمفةترشيد 
  ة الحديثةالتكنولوجيتنظيم النظم دقة و 

https://www.alrab7on.com/what-is-fiverr/
https://www.alrab7on.com/what-is-fiverr/
https://www.alrab7on.com/what-is-fiverr/
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  من التسويق الرقمي استفادةتحقيق أقصى 
 السرعة والكفاءة في اإلدارة 
 األسواق  اتساع 

 اإللكترونيةأساليب قياس التجارة  4-3
وسرعة التطور التكنولوجي سرعة نموىا نظرا ل اإللكترونيةقياس حجم التجارة غني عن البيان أنو من الصعب 
المحمي والعالمي التي تجمع بين أساليب التجارة التقميدية  المستوى  عمىوكثرة عدد المؤسسات التجارية 

وبسبب ىذه العوامل الرقمية،  إلىوعدم تحول بيئة األعمال والمؤسسات كميا  واحدفي وقت  اإللكترونيةو 
غير فعمي وغير موثوق في نتائجو  اإللكترونيةحجم التجارة  فسوف تظل األرقام والتقديرات الفعمية عن قياس

مما يعني أن  حد كبير. إلىوليذا فإن اإلحصاءات التي تنشرىا مراكز البحوث والقطاعات ذات نتائج متباينة 
إال أن الدول والقطاعات تعمل عمى إنشاء برامج قياس  اإللكترونيةفي أساليب التجارة  اواضح اىناك قصور 
قتصادية وذلك بيدف قياس األثر وجد مؤشرات تعكس طبيعة تطور األنشطة االطيع أن تُ حتى تست
 وقياس النمو وعمل مقارنة بين الدول المختمفة. االقتصادي

 :اإللكترونيةاألساليب المتبعة في قياس حجم التجارة  -
 :6سبيل المثال عمىو منيا  اإللكترونيةىناك بعض الطرق واألساليب التي تقيس حجم التجارة 

 التقنياتب اإللكترونيةالخاصة بالعمميات البيانات الرقمية  عمىو الحصول  عيجمتعن طريق  1-3-1
تحميميا والتعامل معيا  عمىوالقدرة  والبيانات الثقة والدقة في مثل ىذه األرقام مما ُيسيل ويزيدالحديثة 

 .وبيا
مثل قياس حجم مؤشرات  اإللكترونيةحصاءات التي ليا عالقة بأنشطة التجارة جمع بعض اإل 1-3-2

اإللكتروني وىذا يتم عن طريق حصر القطاعات التجارية والمؤسسات التي لدييا أجيزة حاسب  االستعداد
 المدفوعاتومعرفة مؤشرات الكثافة التي تستقبل العمالء و  اإلنترنتوتقوم بتوفير إمكانية استخدام  إلى

 .اإلنترنتعبر شبكة 
يتم المسح الميداني عمى مستوى األفراد أو عمى مستوى األسرة لمعرفة نوع أجيزة الحاسب األلي  1-3-3

 .اإللكترونيةو حجم اإلنفاق عمى التجارة  اإلنترنتتتصل ب إلىوالالب توب وغيرىا من األجيزة 

                                      

6
https://www.wppit.com اإللكترونية-التجارة-حجم-لياس-/كيفية 2020يناير  10منشور بتاريخ    

https://www.almrsal.com/post/130220
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يتم إجراء مسح ميداني عمى مستوى المؤسسات التجارية في قطاع الحكومة وقطاع التجزئة  1-3-4
وىذا النوع من المسح يجرى سنوي ا أو خالل كل أربع سنوات  اإلنترنتلمعرفة حجم األنشطة عبر شبكة 

التي تعمل  المنشئاتوذلك لمتابعة التطور في عدد  اإلنترنتوىو يغطي األنشطة التجارية المتجددة عبر 
 .لكترونيوكذلك المنتجات التي دخمت النشاط اإل اإللكترونيةسموب التجارة أب

عداد و قياس مؤشرات التجارة نيا تيدف إلأال إ اإللكترونيةوأيا كانت أساليب وطرق قياس حجم التجارة 
منظمة األمم  الذي يصدر عن 2019لعام  يالعالم اإللكترونيةأعتمد مؤشر التجارة . فمثال اإللكترونية

من التسوق عبر  لالستفادة اقتصاديا  مقياس جاىزية الدول  عمى"UNCTADالمتحدة لمتجارة والتنمية )أونكتاد("
شمول  إلىوىو ما يشير  اإلنترنت استخدام انتشارمن خالل  أربعة مؤشرات فرعية ىي: معدل  اإلنترنت

 15وبطاقات الدفع لممواطنين الذين تتجاوز أعمارىم  نيةاإللكترو الحسابات  وانتشار، اإللكترونيةالبنية التحتية 
 7.اإللكترونيةالحسابات وبطاقات الدفع، وتأمين المراسالت  الستخدامسنة، وتوافر خوادم آمنة 

 في مصر اإللكترونيةمالمح وبنية التجارة  4-4
 إلىأنيا تستطيع المساىمة في حل بعض مشكالت التصدير والوصول  في مصر اإللكترونيةأثبتت التجارة 

العالمية التنافس في األسواق ظل شكل جذب وتوافر المعمومات عن السمع والخدمات في األسواق العالمية في 
السوق من  احتياجاتإالفرصة المناسبة لتمبية  اإللكترونيةالتجارة الحرة. ومن ثم أصبحت التجارة  واتفاقيات

نياء صفقات بسرعة وكفاءة عالية مما ُيعزز القدرة  حيث األسعار المنافسة وجودة المنتجات والسماح بعقد وا 
لتتناسب مع كما أنيا ُتساىم في توفير فرص عمل جديدة في مجاالت مختمفة  المصري. لالقتصادالتنافسية 
التعامل  عمىجديدة وخمق كوادر بشرية قادرة  الستثماراتالمنتجات المصرية المتميزة وفتح مجال  عمىالطمب 

والخضوع  االحتكارالحد من  إلىافر المعمومات لجميع األطراف يؤدي و مع التكنولوجيا الحديثة. كذلك فإن ت
 .8آلليات العرض و الطمب وتحديد السعر التوازني
تابعة  اإللكترونيةلجنة لمتجارة ومن ثم قامت بتكوين  اإللكترونيةولقد أدركت الحكومة المصرية أىمية التجارة 

. وكذلك لجنة اإللكترونيةخريطة التجارة  عمىلمجمعية المصرية لإلنترنت لوضع رؤية مستقبمية لمصر 
جرائية لتطبيق التجارة  من مزاياىا والحد من  واالستفادة اإللكترونيةتشريعية لدراسة وضع تصورات قانونية وا 

. كما تم دراسة إصدار قانون اإللكترونيةالوطنية لمتجارة  االستراتيجيةمخاطرىا. وفي ىذا اإلطار تم إطالق 
 و القانون: االستراتيجيةمؤخرا وفيما يمي عرض سريع لمالمح  اإللكترونيةالتجارة 

                                      
 

7
 UNCTAD, Policy Brief no. 64, “DIGITALIZATION AND TRADE: A HOLISTIC POLICY APPROACH IS 

NEEDED”, April 2018 
8
،أغسطس 305رلم  ،سلسلة لضايا التخطيط والتنمية ،الصادرات" على"التغير الهيكلي لمطاع المعلومات في مصر بالتركيز ، محرم الحداد وأخرون  

2019 
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 وأهم مالمحها اإللكترونيةالتجارة  استراتيجية 4-4-4
، بالتعاون مع منظمة مؤتمر األمم 2017في ديسمبر  اإللكترونيةطمقت االستراتيجية الوطنية لمتجارة أُ 

 اإللكترونيةالوطنية لمتجارة  االستراتيجيةاد(، الشريك الرئيسي في إعداد المتحدة لمتجارة والتنمية )األونكت
القرار في الجوانب الرئيسية  اتخاذة من التوصيات التي تدعم سياسات مجموع االستراتيجية وتضمنتمصر. ل

 .في مصر اإللكترونية، وتسيم في مواجية التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونيةجارة الخاصة بالت

 فيما يتعمق بالنقاط التالية: 9االستراتيجيةأهم مالمح 
 مصادر التمويل 
 إمكانية تمويل االستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية و إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ االستراتيجية."

  التشريعيةالبنية 
، ومكافحة جرائم تقنية المعمومات، باإلضافة اإللكترونيقوانين لحماية المستيمك، والتوقيع بعض  عمىتحتوي  

 قانون حماية البيانات الشخصية.  إلى

 دعم اإلبداع وتنمية الصناعات الحرفية 

 إلىوتبني أفكارىم وتحويميا ، اإللكترونيةجارة الت فيالقدرات اإلبداعية لمشباب دعم ب االستراتيجيةتيتم  كذلك 
مشروعات تجريبية وخمق فرص عمل لمشباب، وتنمية التجارة الداخمية، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، 

أسواق إقميمية وعالمية بما يترتب عميو زيادة ونمو حجم التجارة  إلىوتنمية الصناعات الحرفية، والدخول 
  .لقوميااالقتصاد  في اإللكترونية

  الماليوتحقيق الشمول تمكين الشباب و الشركات الصغيرة 
، وسوق خدمات إلكترونية، اإللكترونيةالتخطيط لعدد من المشروعات تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة 

المناطق الريفية، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة  في اإللكترونيةالتجارة  استخداموتدشين مبادرة لدفع 
تحقيق  في، والمساىمة اإللكترونية، ومبادرة المدفوعات اإللكترونيةمجال التجارة  فيوالمتوسطة لمعمل 

 .الماليالشمول 

 منصة إلكترونية لممنتجات المصرية إنشاء 
والخاص،  الحكوميع القطاعين والتعاون متطوير منصة إلكترونية لممنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق 

 من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة. وباالستفادة

                                      
9
 http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_1532018000_ar_e-Commerce-Strategy-

March2018.pdf 
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  المنظومة الرسمية فيودمجو  الرسميتحفيز قطاع األعمال غير 
 رفعالمنظومة الرسمية، و  في م، ودمجيوالشركات الصغيرة والمتوسطة الرسميقطاع األعمال غير دعم 

مواجية التحديات  فيتشجيع ريادة األعمال، وخمق فرص عمل جديدة، والمساىمة و . الجدوى االقتصادية
 .المصري المجتمع  فياليومية 

  تطوير البنية المعموماتية و التكنولوجية 
تاحة نظام فعال في مصر متطورةمعموماتية وتكنولوجية توافر بنية  االستراتيجيةمن أىم مالمح  ، وا 

ر القطاع يوتطو ، المصري  المركزي شراف البنك تحت إ لمعمل بأمان ترونياإللكآليات الدفع و لممدفوعات، 
 اإللكترونيةتؤتي التجارة  ىحتو  .محافظات مصر المختمفة في المصري ومراكز خدمات البريد  الموجستي

شبكات خدمات لوجستية تغطى المناطق توفير إنترنت فائق السرعة وتغطية وبناء  عمىالعمل ثمارىا يجب 
إجراءات التصاريح الجمركية، وا عداد برامج لرفع الوعى حول أىمية استخدام آليات  وتيسيرالريفية والنائية، 

لمتحول  النقديبين األفراد والشركات، بيدف خمق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من  اإللكترونيةالتجارة 
 .10"فع اإللكترونينحو استخدام خدمات الد

 :اإللكترونيةنون التجارة قا 4-4-2
 2004لسنة  15رقم  اإللكترونيةقانون بتنظيم التعامالت  بداية   صدرأما من الناحية القانونية والتشريعية، فقد 

نشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات، ويعتبر ىذا القانون ىو  الخاص بتنظيم التوقيع اإللكتروني، وا 
، سواء المعامالت الحكومية أو التجارية أو اإلدارية، ويمكن اإللكترونيةأول تشريع مصري لتنظيم المعامالت 

تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق  في لكترونيةاإلالوسائل  استخداممن خالل ىذا التشريع 
مجمس الوزراء في  ىأوص بعدىا .آن واحد في اإللكترونيةالمتعاممين ويضمن مصداقية وقانونية المعامالت 

من أجل مكافحة جرائم تقنية المعمومات وذلك  اية البيانات والمستخدمينبعمل قانون لحم 2018سبتمبر 
 مجمس النواب.  عمىلعرضو 

حيث  أحد مشروعات القوانين المكممة لمدستور. باعتباره 2020المشروع في فبراير  عمىوقد تمت الموافقة 
تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية لممواطنين، السيما مع خمو التشريعات القائمة من إطار  انطالقةُيعتبر 
في ذات  .لكترونيا  أثناء جمعيا أو تخزينيا أو معالجتياينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إ قانوني

ل من يحماية العم -والذي من أىم مالمحو: اإللكترونيةالوقت تمت مناقشات عديدة بشأن قانون التجارة 

                                      
10 https://www.youm7.com/story/2018/8/28/6 3926936عليها/-تعرف-بمصر-االليكترونية-التجارة-الستراتيجية-رئيسية-معلومات-  
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تصريح رسمي لإلعالن عنيا و حماية  عمىالمنتجات المزيفة أو المواقع الوىمية، حصول المنتجات المصرية 
 . اإللكترونيةلضرائب والجمارك عن المعامالت حقوق الدولة بتحصيل ا

من أي إطار قانوني ينظم فرض ضرائب عمى المعامالت ظمت سنوات عديدة خالية التشريعات المصرية ف
أو من أي إطار قانوني  نترنتاإل عمى التي تتم عمى نحو إلكترونيأو اإلعالنات أو مواقع التواصل و  التجارية

أن تكون ضمن ما  عمىمصر  ولقد حرصت. اإللكترونيةيحمي حقوق المستيمكين من المتعاممين في التجارة 
رضة لممنازعات، أوصت بو مجموعة العشرين لتطبيق نظام عالمي ومقبول وعادل لجميع الدول، وال يكون عُ 

دراسة إمكانية  عمىعكفت وزارة المالية فوالشركات الرقمية.  يةاإللكترونفيما يتعمق بفرض ضريبة عمى التجارة 
والسوشيال ميديا بالتنسيق مع منظمة التعاون  اإللكترونيةإعداد مشروع قانون بفرض ضريبة عمى التجارة 

تعنى  اإلنترنتالضريبة عمى شركات . وفرض 11إطار التوافق عميو دوليا تمييدا لتطبيقو فياالقتصادي 
، والخدمات التي اإللكترونية، وعمى البيانات اإلنترنتضرائب عمى مبيعات اإلعالنات عبر  باألساس فرض
وىناك أراء متفاوتة حول ىذا القانون، فالرأي المؤيد يري أنو حق الدولة بينما المعارض يعتبره يقدميا وسطاء، 

 المعمومات. تكنولوجياصناعة االتصاالت و  عمىعبئا 

عن إجراء تعديالت عمى الالئحة التنفيذية  2020يونيو  10في  االتصاالتوفي نفس السياق أعمنت وزارة 
الالئحة لنشر  إلىوالبصمة الزمنية  اإللكترونيالختم  خدمتيتتضمن إضافة  اإللكترونيلقانون التوقيع 

التطورات التكنولوجية في ىذا لألفراد والمؤسسات بما يتواكب مع  اإللكترونيتكنولوجيا التوقيع  استخدام
واالرتقاء بالخدمات  اإلداري ، ورفع كفاءة العمل الرقميالمجال؛ والقانون من شأنو دفع عمميات التحول 

و يحقق التوقيع  .الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاممة بيذا المجال خالل الفترة المقبمة
سيتمكن المواطن من تحديث بياناتو الحكومية وتنقيحيا  اليوية الرقمية لممواطن ومن ثم" اإللكتروني

 استخداموتقديم المستندات الورقية، كما سيتم  إلىالمعامالت الحكومية بكل أمان دون الحاجة  فيواستخداميا 
كمرحمة أولى وكذلك  الصحيوالذى سيتيح لممواطن خدمات التموين والتأمين  الذكيكارت المواطن  في

 .12الرقميةخدمات المدفوعات 

 

  

                                      
11

يونيو  2المولع بتاريخ  على لوالدخو 2020فبراير  1اإللكترونية وضرائب اإلعالنات والسوشيال ميديا منشور بتاريخ الحكومة تسعى إلصدار لوانين التجارة  

2020https://www.almasryalyoum.com 
12

 https://alborsaanews.com/2020/06/10/1356329 

https://alborsaanews.com/2020/06/10/1356329
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 (49قبل ظهور كورونا )كوفيدعالميا  اإللكترونيةحجم و حركة  التجارة  -2  
الحجم اإلجمالي لمتجارة بمغ حيث  ،عام تمو األخر بشكل متسارعينمو  العالمية اإللكترونيةحجم التجارة إن 

بينما كان متوقعا قبل حدوث الجائحة أن يزداد  ،2019عام  دوالر تريميون  3.5ما يقارب  بالعالم  اإللكترونية
عدد  بمغحيث  13 (1كما ىو مبين بالشكل ) 2023تريميون بحمول عام  6.5 إلى اإللكترونيةحجم التجارة 

تريميون دوالر  3.5بواقع مبيعات بمغت حوالي  مميار نسمة  1.9م نحو 2019المتسوقين اإللكترونين لعام 
 إلىومن المتوقع أن يزيد العدد ، وىو ما يقرب من ربع سكان العالم 2018مميار شخص عام 1.8مقارنة ب 

 14.تريميون دوالر  4.9م، بواقع مبيعات ستبمغ حوالي 2021عام  نسمة مميار  2.14
 

سوق التجارة نفاق عمييا من خالل يتم اإلالتي أو القطاعات  الفئات أو أنواع المنتجاتأما عن ترتيب 
أول الفئات السفر واإلقامة  عمىنفاق اإلكان فقد ىذه الفئات. ( أبرز 2يوضح شكل ) 2019لعام  اإللكترونية

 .من اإلجمالي %34.6%، مستحوذ ا عمى نسبة 7.9تريميون دوالر، بنسبة نمو  1.19بقيمة في الترتيب 
مميار دوالر، بنسبة نمو  620.1تاله فئة الموضة واألزياء ومنتجات التجميل في المركز الثاني بقيمة بمغت 

مميار دوال في المركز الثالث بنمو  456.9%. ثم ثالث ا جاء قطاع اإللكترونيات بحجم سوق بمغ 18
%. أما 16ر دوالر، بنمو مميا 383.2 اإللكترونيةوعمى مستوى لعب األطفال ُسجمت حجم التجارة  %،18

                                      
 

13
 م، منظمة األمم المتحدة2012نظمة التجارة اإللكترونية، عام تمرير م 
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 168.8والعناية الشخصية بقيمة  %، تالىا فئة األغذية19مميار دوالر، بنمو  316.7منتجات األثاث بمغت 
%، وأخيرا فئة الموسيقي "الديجيتال 4.9مميار دوالر بنمو  83.15%، ثم ألعاب الفيديو 13مميار دوالر بنمو 
 15.%4.8مميار دوالر و نمو  13.59ميوزيك" بقيمة 

ىو الذى يتم بين  اإللكترونيةأن النوع األكثر شيوعا من التجارة  اإللكترونيةويالحظ الخبراء في مجال التجارة 
% من 80و 60%، وأن ما بين 44(، وتتركز في منطقة آسيا بنسبة B2Cالمستيمكين ) إلىالشركات 

يمييم سكان الدول المتوسطة، وتمثل  ىم سكان الدول المتقدمة اقتصاديا ، اإلنترنتالمتسوقين عبر شبكات 
 16% فقط الدول األكثر فقرا  في العالم.2نسبة 

 

  

ين ىيمنتا المتحدة والصين كانتا البمدين المتلواليات ا األمم المتحدة لمتجارة والتنمية )أونكتاد(،تقرير وبحسب 
، «أمازون »)الصين(، و« إكسبرس عمى»، و«بابا عمى»مثل:  .لممستيمكين اإللكترونيةعمى مبيعات التجارة 

دوالر  بيميون  1.9في الصين وحدىا أكثر من  اإللكترونية التجارة )أمريكا(، حيث بمغت مبيعات« إيباي»و
في العام الماضي وحده، الذي كان ما يقرب من ثالثة أضعاف منافسيا التالي؛ الواليات المتحدة األمريكية 

 .17 (3شكل )  يالشكل التال ووىذا ما يوضح

                                      
15

 Simon Camp, “DIGITAL 2020: 3.8 BILLION PEOPLE USE SOCIAL MEDIA”, 30Jan 2020, 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media 
16

 UNCTAD, Policy Brief no. 64, “DIGITALIZATION AND TRADE: A HOLISTIC POLICY APPROACH IS 

NEEDED”, April 2018 
17

 www.oberlo.com/statistics/ecommerce-sales-by-country 

 2019أبرز الفئات المنفق عميها في سوق التجارة اإللكترونية لعام ( : 2شكل  )

 

 ,Simon Camp, “DIGITAL 2020: 3.8 BILLION PEOPLE USE SOCIAL MEDIA”, 30Jan 2020المصدر:  

media-social-use-people-billion-8-3-2020-https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
http://www.oberlo.com/statistics/ecommerce-sales-by-country
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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 اإللكترونيةفي سوق التجارة  أكثر الدول مبيعا   :(3شكل)

  ,https://www.oberlo.com/statistics/ecommerceEcommerce sales by country 2019-المصدر 
 country-by-sales 

، وأن اإلنترنتمميارات شخص( متصمين ب 4% من سكان العالم )أكثر من 53أن  إلىوتشير اإلحصاءات 
% من المتسوقين عبر 42يستخدم كما  .اإلنترنت عمىلمدخول  ىواتفيم المحمولة يستخدمون %  92.6نحو 

الشركات لجذب مما يستدعي اىتمام أكبر من  عمميات الدفع يبطاقات االئتمان الخاصة بيم ف اإلنترنت
مباشرة  ترتبط منصة "باي بال"سبيل المثال فان  عمىو   .اإلنترنتحاممي بطاقات االئتمان لمتسوق عبر 
بحيث يمكن لممتسوقين دفع  ائتمانليس ىناك حاجة المتالك بطاقة  يبالحساب المصرفي لممستخدم، وبالتال

زيادة  إلىعمى الفور مما أدى يمكن أن يستمم البائعون مستحقاتيم ثمن البضائع  باستخدام "باي بال"، وكذلك 
مميون حساب مسجل نشط في الربع األول من عام  277إذ أصبح لدييا  ،عدد العمالء لدى منصة "باي بال"

 18 .%17في جميع أنحاء العالم، وىو ما يمثل نمو ا سنوي ا بنسبة  2019

% خالل 15 إلى% 8من  حصة التسوق عبر اليواتف الذكية في الواليات المتحدة األمريكيةو لقد زادت 
 19.%63 إلى% 78من  "Desktopالكمبيوتر "أجيزة  حين تراجع التسوق عبر في، 2017و 2016عامي 
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 (49قبل ظهور كورونا )كوفيدفي الدول العربية  اإللكترونيةحجم و حركة التجارة  2-4
المتسوقين عمى غالبية ف، ومنيا الدول العربية. في كل دول العالم اتسارعم اإللكترونيةنمو التجارة أصبح 
 االجتماعيشجعت وسائل التواصل بعممتيم المحمية وقد  اإللكترونيةجر المتالمشراء من  يتجيون  اإلنترنت

 اإللكترونيةمن المتوقع أن يصل حجم النمو في التجارة كان و  .اإللكترونيةالمتاجر  عمىقبال بكثرة اإل عمى
ن أكثر الدول نموا  في مجال مو  2020.20مميار دوالر بحمول عام  13.4في منطقة الشرق األوسط لحوالي 

كان ، 2015نياية عام في أن الحظ يو . اإلمارات والسعودية ومصر في المنطقة العربية اإللكترونيةالتجارة 
، لتصبح مصر األولى عربيا  في عدد اإلنترنتمميون مصري قاموا بعمميات شراء من خالل  18ىناك حوالي 

 21مميون. 7مميون مشتري، ثم اإلمارات  12ية ، تمييا السعوداإلنترنتالمشترين من خالل 

في مصر والسعودية واإلمارات واألردن والكويت  اإللكترونية، وصل حجم قطاع التجارة 2016في عام أما 
بمبمغ  اإللكترونيةوتفّوقت دولة اإلمارات من حيث حجم قطاع التجارة  ،مميار دوالر 10.37 إلىوقطر ولبنان 

م، 2017فى عام و  22والكويت واألردن ولبنان وقطر. مميار دوالر، متقدمة بذلك عمى السعودية ومصر 3.5
تحتل اإلمارات المركز األول حيث مميار دوالر،  7 يفي المنطقة العربية بحوال اإللكترونيةدر حجم التجارة قُ 

مميار دوالر، وتأتى مصر في المرتبة الثالثة  1.5 يمميار دوالر تمييا السعودية في المركز الثان 2.3بحوالي 
  23مميار دوالر.1.4

 اإلنترنتقائمة الدول العربية األكثر تسوقا عبر  فيالمركز األول  فيتأتى اإلمارات  2018و أخيرا في عام 
% من 10المركز الثاني بنسبة  في% من إجمالي تجارة السمع والعمالت، بينما تأتى السعودية 35بنسبة 
% من إجمالي تجارة السمع 9تجارة السمع والعمالت، وتأتى مصر في المركز الثالث بنسبة  يإجمال

 24والعمالت.

 (49قبل ظهور كورونا )كوفيد اإللكترونيةفي التجارة النسبي وضع مصر  2-2

يمتمك العديد من المقومات والفرص  ي إن السوق المصر أما فيما يتعمق بوضع مصر في التجارة اإللكترونية ف
القطاع،  يوتقديم المزيد من الفرص لمعاممين ف اإللكترونيةتساعد عمى دعم ونمو نشاط التجارة  ياليائمة الت

 ي مستوي العالم، وما أحرزتو الدولة المصرية والبنك المركز  عمىالنقدية  االقتصادياتعد مصر من أكبر وتُ 
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 ،يوالشمول المال يوالتحول الرقم االصطناعيالقومية لمذكاء  االستراتيجيةمن خطوات جادة وتبنى  ي المصر 
 .االصطناعيلمتكنولوجيا الرقمية والذكاء  يتحول مصر لمركز إقميم إلى قد يؤدي

التقرير أوضح حيث . يالعالم اإللكترونيةمركزا في مؤشر التجارة  11مصر  تقدمت في ىذا االطارو  
ن مصر الذي تصدره منظمة األمم المتحدة لمتجارة والتنمية إ 2019لعام  اإللكترونيةالخاص بمؤشر التجارة 

ن المؤشر يغطى أ إلىمشيرا  ،2019في عام  102المركز  إلى 2018عام  يف 113تقدمت من المركز 
ل  أربعة من خال اإلنترنتق عبر من التسو  لالستفادة اقتصاديا  دولة ويقيس جاىزية الدول  152ام ىذا الع

، اإللكترونيةشمول البنية التحتية  إلىوىو ما يشير  اإلنترنت استخدام انتشارمؤشرات فرعية ىي: معدل 
سنة، وتوافر خوادم آمنة  15رىم وبطاقات الدفع لممواطنين الذين تتجاوز أعما اإللكترونيةالحسابات  وانتشار

  .اإللكترونية، وتأمين المراسالت عالحسابات وبطاقات الدف الستخدام

جاءت في أما بالنسبة لترتيب الدول العربية، فقد . صدارة المؤشر دولة ىولندا ثم سويسرا ثم سنغافورة يجاء ف
الدول كما انيا تصدرت عالميا،  28فكان ترتيبيا دولة اإلمارات، وذلك لمعام الثاني عمى التوالي  الصدارة
في   والسعودية 47المركز في  وتمتيا كل من قطر التنافسية العالمية، ومؤشر أداء األعمالمؤشر في العربية 
 .25( 4و ىذا ما يظير في الشكل ) 49المركز 

وأظير  ،2017عام تحاد العام لمغرف التجارية بمصربالتعاون مع اال  استطالعوقد أجرت شركة فيزا 
%( أصبحوا من المتسوقين الدائمين عبر شبكة 53ن أكثر من نصف المواطنين المصريين )إ االستطالع
يوميو بصورة  اإللكترونية، حيث أن واحد من أصل كل عشرة مواطنين يستخدم المواقع التجارية اإلنترنت

كبيرة  أسابيع أو أقل، مما يعني أنو ثمة فرصة 3-2كل  اإلنترنت% ممن يتسوقون عبر 47تقريبا  مقابل 
 26.ةلتحقيق المزيد من التوسع في القطاع عمى مدى السنوات المقبم
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 2149خالل  اإللكترونيةترتيب مصر في مؤشر التجارة  (4) :شكل

 UNCTAD B2C E-commerce Index 2018 Focus 2018أفريقيا  ،اإللكترونيةمؤشر التجارة  ،: االنوكتادالمصدر
on Africa, UNCTAD Technical Notes on ICT for Development N012, United Nations2018 

عمارىم أ تتراوح و من الشباب  %63 اإلنترنتمن المتسوقين عبر شبكة  النسبة األكبر نأ االستطالعكما بين 
األكثر إنفاقا ، حيث  الفئة لمتسوق مرة واحدة أسبوعيا  عمى األقل، وىم اإلنترنتيستخدمون عاما  25و 18بين 
أو أكثر شيريا ، وبمغ متوسط اإلنفاق الشيري لجميع الفئات  اصريم  اآالف جنيي 5% ينفقون 31انأفاد 

 .(5شكل ) ،من الشكل التاليوىذا يتضح  جنييا  مصريا   3758العمرية 
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 واإلنفاق في مصر اإللكترونية: معدالت عمميات التجارة (5) شكل

 
  2017تحاد العام لمغرف التجارية بمصر عام ستطالع شركة فيزا بالتعاون مع االاالمصدر: 

 اإللكترونية، وىي السمع 2017عام  اإلنترنتاألكثر شراء  عبر  ةالسمع والخدمات العشر  (6ويوضح الشكل )
خدمات السفر و %(. 33%(، والكتب )34%(، ومنتجات العناية الشخصية )44%(، والمالبس )64)

% من المصريين شراء تذاكر الرحالت الجوية وحجوزات 40أكثر من فضل يُ حيث  %( 41بنسبة ) والترفيو
أو عبر  يسواء األرض بمصر اإلنترنت يعدد مستخدمأزداد  2018عام  يأما ف .اإلنترنتالفنادق عبر 

 في الوقت الذي كان %48بمغت نحو  انتشارمميون مستخدم، وذلك بنسبة  50نحو  إلىالياتف المحمول 
% وفقا 44.3 انتشاربنسبة   2017مميون شخص خالل  عام  37حوالى  فيو  اإلنترنتعدد مستخدمي 

   27فراد.وتكنولوجيا المعمومات في األسر واأل االتصاالتستخدامات النتائج مسح 

 اإللكترونيةعبر قنوات التجارة  فئات يتم تداولها 41(: أكثر6شكل)

 
 2017لمغرف التجارية بمصر عام التحاد العام استطالع شركة فيزا بالتعاون مع االمصدر: 

                                      
27
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يظير ذلك مجاالت عديدة. و  فيمستمر حيث دخمت زدياد افي مصر  يف اإللكترونيةفي الواقع فإن التجارة و 
فئات مستخدمي التجارة كانت  We Are Social وبحسب تقرير مؤسسة ،(7جميا في الشكل التالي، شكل )

% من 81لشراء سمعة ما  اإلنترنتنسبة من أجرى بحث ا عمى في مصر و نسبيم كالتالي:  اإللكترونية
ا 2019المصريين المستخدمين لإلنترنت وذلك في ديسمبر  % من المستخدمين قد زار متجر ا 70، وأيض 

% اشتروا من خالل الياتف الجّوال 39وني ا، % بالشراء إلكتر 51إلكتروني ا لمبيع بالتجزئة، فيما قام فقط 
 .% اشتروا من خالل الحاسوب19و

و الشركات حولت جزء  اإللكترونيةن المنصات ا  الين و  أون وسائل الدفع  يالمصريين فثقة  عمىمما يدل 
 28الين. أون كبير من تركيزىا عمى البيع 

 في مصر اإللكترونيةفئات مستخدمي التجارة  :(7شكل )

 
 ,Simon Kemp, Digital 2020: Egypt, 17 Feb 2020، 2020الين في مصر أون  المصدر: تقرير

egypt-2020-https://datareportal.com/reports/digital 

 اإللكترونيةة المصرية لمنهوض بالتجارة يكومحجهود الال 2-3
سئمة، فال يزال الدفع نقدا مقدمة األ ينظام الدفع ف يمصر، يأت يف اإللكترونيةعند الحديث عن المعامالت 

ويرجع .دول مثل بريطانيا وفرنسا ي% ف5المنطقة مقارنة بنسبة ال تتخطى  ي% من العمميات ف50 يشكل
أكثر ن أحيث  .بعد يبالشكل الكاف االئتمانثقافة بطاقات  انتشارالنسبة ألسباب عدة أىميا عدم  هىذ ارتفاع

                                      
 ,Simon Kemp, Digital 2020: Egypt, 17 Feb 2020، 8181زتقزٌز أون الٌه فً مص 28

egypt-2020-https://datareportal.com/reports/digital 
 
 

https://wearesocial.com/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-egypt
https://datareportal.com/reports/digital-2020-egypt


19 
 

البطاقات  ي، كما أن عدد حامماإللكترونيةاألسر المصرية تفتقر لثقافة التجارة  ي% من إجمال 56من 
مصر  يف اإللكترونية% من التجارة 80ماليين شخص مما يعنى أن  10حوالى يبمغ مصر  ياالئتمانية ف

 29.ة أكثر أماناتعتمد عمى الدفع نقدا عند التسميم لكونو وسيم

توفرت  إذا اإللكترونيةتام لمتعامل بالمدفوعات  استعدادمن المستيمكين عمى  67حوالى %أن  إلىباإلضافة 
لما تطرحو  40% يبحوال االئتمانيةمعدل إصدار البطاقة  ارتفاعاالعتبار  يمع األخذ ف ،ليم عناصر األمان

العمل عمى حمالت  إلىالبنوك من عناصر توفر األمان لمعميل، وىو مؤشر قوى يدفع المؤسسات المالية 
 يمميون شخص مؤىل لدخول القطاع المصرف 44حوالى  إلى، بعد الوصول يتوعية عن خدمات الدفع الرقم

عاما  35تقل أعمارىم عن ن المذي مصر ي% من عدد الشباب ف65أن  إلىضافة مصر. باإل في يالرسم
 30.يوىى النسبة األكبر المستخدمة لمدفع اإللكترون

يمانا  و   ،واعتبارىا من التطورات العالمية المرتبطة بالعولمة اإللكترونيةالمصرية بأىمية التجارة  الدولةمن  ا 
 :كما يمي اإللكترونيةفيما يتعمق بتنمية التجارة  الخطوات الفعالةالعديد من بقامت الحكومة 

  تابعة لمجمعية المصرية لإلنترنت وذلك لوضع رؤية مستقبمية لوضع  اإللكترونيةلجنة لمتجارة تشكيل
 العالمية. اإللكترونيةمصر عمى خريطة التجارة 

  العام  األعماللجنة تشريعية دائمة تحت إشراف وزارة العدل وتضم العديد من وزارات قطاع تشكيل
تحاد الصناعات وذلك لوضع تصورات قانونية لتطبيق التجارة االوزراء و ومركز معمومات مجمس 

 31ستفادة منيا والحد من مخاطرىا.واال اإللكترونية
 عمى التعامالت الورقية،  االعتماد قميلت إلىوالذي تسعي فيو الدولة  يوالشمول المال يالتحول الرقم

 .احتياجاتولتأدية  يكترونلعمى أساليب الدفع اإل االعتماد إلى ي المصر  مما سيدفع المواطن
 العمل عمى إعداد منظومة تكنولوجية  إلى لالتصاالتالشعبة العامة  يدفع الغرف التجارية ممثمة ف

بحيث يتم عمى أساسيا تحرير خطوة ىامة مثل ىذه المنظومة متكاممة تتوافق مع خطة الدولة، وت  
والرشوة  االحتكارالقضاء عمى و  ج بالتاجر بالمستيمككافة المعمومات التجارية وربط المنت

 .داخل الييئات الحكومية والخاصة الشديد ممواطن بسبب التزاحملالوقت والجيد  وتوفيروالمحسوبية، 
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 عبر إتاحة بيانات السجل اإللكترونيةالتوسع بخدمات التجارة  بدأت الدولة في 2018العام  يف ،
تواجو العمالء السيما فيما يخص  كانت تمثل أبرز المشاكل التي التيإلكتروني ا لمبنوك،  التجاري 

 تحديث البيانات.
  يالئتمانبروتوكول تعاون مع البنك المركزي، واتحاد البنوك، والشركة المصرية لالستعالم اتم إبرام 

score"-i"، الوقت  من شأنيا أن توفر في إلتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيا لمبنوك، والتي
عن طريق بوابة  لمتجار، وكذلك لممواطنين اإللكترونيةالعديد من الخدمات  تقدم  والتكمفة، وكذلك

 .الخدمات الحكومية
 لتعزيز عممية التبادل  ن أصحاب منصات التسويق والبيع اإللكترونيالتفاوض مع شركات كبرى، م

 كين والشركات.، وبين المستيمبعضيا وبعضبشكل أوسع بين الشركات  لكترونياإل

 :32إلىونتيجة لجيود الحكومة المصرية أدى ذلك 
  ونشر بيانات عن أكثر من سبعة آالف مصنع،  ي تم عرض إنتاج أكثر من ألفى مصنع مصر

الخاصة بنقطة التجارة  اإللكترونيةالصفحة  عمىوذلك  ي صدر مصر مُ يضا أكثر من أربعة آالف أو 
 العالمية. اإلنترنتشبكة  عمىالدولية 

 تقدم خدمات عربية التي  ( اإللكترونية) أول شركة عربية لمتجارة  تصاالتتأسيس الشركة العربية لال
 تنشيط التجارة الدولية لممنطقة العربية. عمىلمعمل  اإللكترونيةمن خالل سوق العرب 

  اإللكترونيةعقد قمة التجارة  “E-Commerce Summit” والتجارة  يتدعم التحول الرقم التي
جديدة ظيرت  استثماريةنمو وطرح فرص  يتأثيره ف اتضححققت نجاحا كبيرا و التي ، اإللكترونية

 .اإللكترونيةالمتطورة لمتجارة  مع اآلليات والتقنيات

، و تكنولوجيا المعمومات االتصاالتوتطور ونمو قطاع  تأثر بقوة بالثورة التكنولوجية ي قتصاد المصر إن اال
و التي بمغت مصر  يف اإللكترونيةوالمعامالت المالية  اإللكترونيةلتجارة احجم زيادة  عمى انعكسمما 
 تقد أدو  .33ي مميار جنيو مصر  33مما يعادل حوالى  2018عام  يمميار دوالر ف 2 إلىوصمت و %، 23

بشكل  اإللكترونيةالتجارة  نمو إلىوتحسن جودتيا وتنوعيا  اإللكترونيةزيادة المنتجات المباعة عبر المواقع 

                                      
32

 مرجع سبك ذكره 2019محرم الحداد واخرون  
مىشىر -وانمستههك واندونح رئٍس نجىح االتصاالخ وتكىىنىجٍا انمعهىماخ تمجهس انىىاب: انتجارج اإلنكتزووٍح... فزص ومزاٌا ومكاسة نهتاجز  33

 https://www.youm7.com، 8181ماٌى  82انمىقع تتارٌخ  عهىتم اندخىل  8102غسطس أ 82تتارٌخ 
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كثيرة ومتاحة أمام المستيمك لتجعل من  اإللكترونيةأصبحت خيارات المنتجات فالسنوات األخيرة،  يسريع ف
 .متكامال اىذا السوق سوق

 (49العالمية في ظل كورونا ) كوفيد   اإللكترونيةنتعاش التجارة ا 3
زيادة مضاعفة في إيراداتيا وقاعدة  ،(19في ظل فيروس كورونا )كوفيد  اإللكترونيةشيدت صناعات التجارة 

شتي لطمب  اإلنترنتالناس نحو استخدام التطبيقات والمنصات عبر  اتجوعمالئيا خالل ىذا الوباء، حيث 
كانت توقعات و  .اإلمدادات الطبية وغيرىا من المنتجات التي تحتاجيا وأمنتجات البقالة من  االحتياجات

خاصة مع النمو  تريميون دوالر، 4.2نحو أن تزيد المبيعات عالميا لتصل  2020لعام  اإللكترونيةالتجارة 
في  اإلنترنت% من مبيعات أميركا عبر 37.7عمى نحو  استحوذتو التي  ”Amazon“ المتسارع لشركة

  .201934عام 
أن تتجاوز من المتوقع الوباء بقوة في جميع أنحاء العالم، وعزل العمالء في المنازل،  انتشارلكن مع 

المنافسة بين عمالقة التسويق  زيادة، وستشيد السوق العالمية جدا اإليرادات التوقعات والتنبؤات بيامش كبير
وغيرىا، في محاولة لزيادة حصتيا من عائدات  ”Walmart”و  ”Amazon”و  ”Alibaba“ اإللكتروني مثل

التجارة اإللكترونية عالميا  عمىلتوقعات تأثير فيروس كورونا وفيما يمي نعرض  .العالمية اإللكترونيةالتجارة 
و قوتو من  وانتشارهوفقا لتباين شدة المرض  اإللكترونيةالتجارة  عمىكما سنالحظ تباين أثر كرونا  ومحميا
 أخر. إلىمكان 
  

 عالميا اإللكترونيةالتجارة  عمى( 49ورونا )كوفيد تأثير ك 3-4
والذي يتناول بيانات وأنشطة ما يزيد عن مميار  2020لمربع األول من عام مؤشر التسوق العالمي  كشف

كورونا بانتشار جانحة فيروس  راتأثُ تغّيرات في سموكيات الشراء حول العالم، وذلك   متسّوق حول العالم، عن
قدام العمالء عمى شراء المنتجات خالل التزاميم بالبقاء في  (19)كوفيد   .المنازلوا 
ما يمكن اعتباره الوضع الطبيعي الجديد، إذ يتوقع  إلىأننا ما زلنا في المراحل المبكرة من التحّول وحيث 

قتصاد الرقمي مع إقبال متزايد من قبل المستيمكين عمى تمبية متطمباتيم من خالل نمو االالتقرير استمرار 
مبيعات االقتصاد الرقمي، إال أن ىذه وبالرغم من الزيادة التي شيدتيا حركة مرور و   ،اإلنترنتالشراء عبر 

عالمات التجارية الزيادة ال تزال دون مستوى التراجع الكبير الذي تشيده حركة التسّوق التقميدي في محالت ال
 ومتاجر التجزئة.

 
                                      

34
 Emarketer 2020. ،www.Emarketer.com  ،األبحاث تمرير شركة
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 :أبرز االستنتاجات من مؤشر التسوق لمربع األول من العالم تتضمن 
 نموا بمعّدل  اإللكترونيةسجمت مبيعات التجارة حيث : اإللكترونيةرتفاع الطمب عمى التجارة ا

وىذا  2019% في الفترة ذاتيا من العام 12مقارنة بمعّدل  2020% في الربع األول من العام 20
% وزيادة في إنفاق 16تضمن ذلك زيادة عدد زوار المواقع بمعدل و  .(8)ما يوضحو الشكل 
المتسّوق لكل زيارة(. ومن المتوّقع استمرار  % )ارتفاع متوّسط مبمغ اإلنفاق4المتسوقين بمعدل 

 35.اإللكترونيةىذا التوجو لمنمو مع تركيز الشركات أكثر عمى التجارة 
  سياسات أددت قرارات حظر التجول و : التسّوق الرقمي إلىتحول مشتريات السمع الرئيسية

زيادة الطمب عمى العديد من المنتجات والسمع الرئيسية عبر  إلىالمنازل  والتزام االجتماعيباعد الت
، مثل منتجات المواد الغذائية، والعناية الشخصية، اإللكترونيةمتاجر التسّوق الرقمي والتجارة 

السكان حول العالم بالبقاء في منازليم في الفترة ما  التزامالمنتجات الطبية، والعديد غيرىا. ومع 
% 200بمعدل  ارتفاعا  مارس، سجمت مبيعات ىذه السمع الرئيسية  20مارس وحتى  10بين 

 في الربع األول من العام. ارتفاعياوحافظت عمى 

 عالميا اإللكترونية(: نمو مبيعات التجارة 8شكل )

 
 2020المصدر: تقرير مؤشر التسوق العالمى

 

                                      
 www.ictgate.com، 2020% في الربع األول من 20مبيعات التجارة اإللكترونية سّجلت نمواً بمعّدل ”: مؤشر التسّوق“ تمرير 35 
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 تتيح بعض مواقع التسّوق "التسميم من المتاجر" يوّفر مزيدا من األمان والمرونة لممستهمكين :
المنتجات من المتاجر التقميدية، وىو ما  استالمإمكانية الشراء عبر الموقع ومن ثم  اإللكترونية

% 13% في الربع األول، مقارنة بنمو بمغ 27بمعدل  اإللكترونيةأسيم في نمو إيرادات المبيعات 
مارس،  20مارس وحتى  10رة ما بين ففي الفت فقط لممواقع التي لم توّفر ىذا الخيار لمتسميم.

سواء  -% 92سجمت إيرادات المبيعات الرقمية التي وّفرت خيار التسميم من المتاجر نموا بمعدل 
لتسميم أثناء القيادة، أو كان التسميم عمى رصيف الطريق، أو التسميم في السيارة، أو عبر منصات ا

التي لم توفر  اإللكترونية% لممواقع 19ز مقارنة بنمو لم يتجاو  –من المتاجر  االستالمحتى 
 خيارات مماثمة خالل الفترة ذاتيا من السنة.

  القنوات الرقمية لمحصول عمى السمع  إلىيمجؤون  كورونا انتشارالمتسّوقون في مناطق
حجم اإلنفاق عمى التسّوق  ارتفاعمارس  20 إلىمارس  10شيدت الفترة ما بين " األساسية:

%. أما في كاليفورنيا، فقد زاد 158اإللكتروني لشراء السمع األساسية في منطقة نيويورك بمعدل 
%، 157 إلى%، ووصل في والية واشنطن 230حجم اإلنفاق عمى التسّوق اإللكتروني بمعدل 

 ."%، وذلك خالل الفترة ذاتيا من السنة167 إلىولويزيانا 
 استمر " ، واأللعاب:الرياضية لمسمع المنزلية، ومالبس األنشطة اإللكترونيةبيعات طفرة في الم

المتسّوقون في شراء عدد من السمع غير األساسية أثناء تسّوقيم لعدد من السمع األساسية. فشيدت 
% لصناعة المنتجات المنزلية )الديكورات المنزلية 51إيرادات المبيعات الرقمية نموا بمعدل 

% لمالبس األنشطة )كالمالبس الرياضية(، وزيادة 31 إلىاليدوية(، وزيادة سنوية تصل  والحرف
وذلك لسيولة الوصول لممنتجات أخري أثناء  % لمنتجات التسالي واأللعاب34سنوية بمعدل 

 .البحث عن منتج معين"
تسريع  إلىونا أدت أن أزمة فيروس كور « أونكتاد»مجمس التجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة  وأعمن

عام  في اإللكترونيةالحمول واألدوات والخدمات الرقمية إال أن التأثير العام عمى قيمة التجارة  استيعاب
 .، يصعب التنبؤ بو في الوقت الراىن2020

  مصر في اإللكترونيةالتجارة  عمى( 49كورونا )كوفيد تأثير  3-2
 انتشارالمتاجر التقميدية نتيجة  الحركة في انحسارمصر مع  في اإللكترونيةالطمب عمى التجارة  رتفعإ

بالتباعد  تقضي دول العالم العديد من اإلجراءات التيمعظم  واتخاذ( 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد
الصادر عن صندوق النقد  العالميوتوقع تقرير آفاق االقتصاد  .و منيا مصروالحد من االختالط بشكل كبير 

وقت خيم فيو المون األحمر عمى توقعات  في%، 2نموا إيجابيا بنحو  المصري تسجيل االقتصاد  2020
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% لمبنان، وبينيما 12% لمكويت و1.1البمدان واألسواق اإلقميمية المحيطة، بمعدالت انكماش تتراوح بين 
يران بأكثر من 5الجزائر بأكثر من  مشددا عمى أن تمك الصورة بمكوناتيا الكاممة ُتشير  % نموا سمبيا،6% وا 

مكونات وعناصر معززة لفرص النمو،  وامتالكوعمى تجاوز تداعيات األزمة،  المصري قدرة االقتصاد  إلى
 36."وقادرة عمى كبح جماح المخاوف والضغوط التضخمية وتقمص االستثمارات واإلنتاج

 ب دورا  نفذتو الحكومة عمى مدى السنوات األربع الماضية، لعالشامل الذى  االقتصاديإن برنامج اإلصالح 
المرتبطة بوباء فيروس كورونا  االرتدادية، وتجنيبو آثار اليزات ي المصر  االقتصادتوطيد دعائم  في مباشرا  
متالك مصر قاعدة االسوق المصرية تؤكد  استقرارن إحيث  ." وتداعياتو العالمية19د "كوفيد المستج

لطمب الضخم عمى كل السمع، وكفاءة إدارة ا تمبيةقدرة السوق عمى  يف انعكسوىذا قوية ومستقرة،  اقتصادية
تاحة كميات كبيرة من النقد،   سوق الصرف والبورصة. استقرار وكذلكالمالية العامة وا 

بو مصر  الذى تقوميجابي اإلبارزة  الدور الدولية المؤسسات إدراك ال إلى وتشير أحدى التصريحات الرسمية
التصنيف  إلى، إضافة ي لالقتصاد المصر  إيجابيا   الذى توقع نموا   يصندوق النقد الدول إلدارة األزمة ومنيا

نظرة والذي يعكس   ”B“ مستوى  دلمصر عنئتماني التصنيف االند بورز أدرد انستحيث ثبتت  ياالئتمان
 37.يالمستقبل القريب، ومع انتياء أزمة الوباء العالم فيُمستقرة، بما ُيبشر بمزيد من الفرص إيجابية مستقبمية 

تقدميا مواقع التجارة  يقبل أزمة كورونا، كانت التخفيضات والعروض الكبيرة التومن الجدير بالذكر أنو 
ن لمشراء، لكن في الوقت الحالي فإن فواتير المشتريات تضم أكثر من تجذب المستيمكي يالت يى اإللكترونية

 نظر عن التخفيضات والعروض.سمعة بصرف ال
فقط، عمى الرغم من  % 8 حوالىالشراء اإللكتروني  يقومون بعممياتأن من  إلىفي مصر، تشير التقديرات 

مميون مستخدم، لكن الخوف من تفشي وباء كورونا والعدوى  48تخطى  اإلنترنتأن عدد مستخدمي 
 اإللكترونيةالتجارة زيادة حجم  ومن المتوقع المستيمك المصري. عادات الشراء لدىبالمرض، غّير الكثير من 

منع التجمعات والتخفيف من و  وفقا لظروف حظر التجوال، القادمةعمى األقل خالل الفترة  % 50بنسبة 
 الوجود في المراكز التجارية خالل الفترة المقبمة لمحد من انتشار كورونا.

                                      

36
، 8181 أتزٌم 82، انعانمًتقزٌز آفاق االقتصاد  مصز مه كثىج "كىرووا"، مه  االقتصاديإٌمان فهمً، " هم أوقذ اإلصالح   

https://www.elzmannews.com/292831 

، 2020أبريل  18، معيط: تثبيت ستاندرد أند بورز لتصنيف مصر يعكس ثمتها في االلتصاد  37

https://www.masrawy.com/news/news_economy 

https://www.elzmannews.com/292831
https://www.elzmannews.com/292831
https://www.masrawy.com/news/news_economy
https://www.masrawy.com/news/news_economy
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في مصر أن الطمبات قفزت  اإللكترونيةحدى شركات التجارة أكد مدير مبيعات إ الظروف هوفي ظل ىذ
حوالى  اإللكترونيةموقع الشركة عدد زوار  زادبنسب خيالية خالل األيام الماضية و خالل فترة الحظر حيث 

تعيين عمال توصيل  إلى%، مما دفع الشركات  500%، وارتفعت عمميات الشراء بنسب تتجاوز 1000
 .38جدد خالل الفترة الماضية

وعمميات الشراء عبر المنصة الرقمية  اإللكترونيةتك" أن التجارة  يوقد ذكر رئيس مجمس إدارة شركة "ب
، 2019من إجمالي مبيعات الشركة خالل عام  % 16وتطبيقات اليواتف المحمولة استحوذت عمى نحو 

مميار دوالر(. مؤكدا  أن شركتو تستيدف رفع نسبة البيع عبر  0.350مميار جنيو ) 5.5وتبمغ قيمتيا 
، الذي تستيدف فيو الشركة حجم مبيعات 2020من إجمالي المبيعات نياية  % 29 إلىالمنصات الرقمية 

 .مميار دوالر( 0.448مميارات جنيو ) 7يقدر بنحو 

 في ظل جائحة كورونا اإللكترونيةلفرص و التحديات لنمو التجارة ا  4

 االستفادةلتتم عمييا ف و لكل أزمة ولكل معضمة أو مشكمة مجموعة من الفرص و التحديات التي يجب الوق
( ففي طيات 19من الفرص و التغمب و مواجية التحديات أو العقبات و كذلك جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

خالل األزمة  قتصادياا ار خسائر بعض القطاعاتقدر مقد عمىندرك أن نستطيع أن المحنة تظير المنحة. و 
 في نفس الفترة. قدر مكاسب قطاعات أخري  عمى

الفيروس  انتشارسنجد أن  اإللكترونية مى التجارة ( ع19)كوفيد  أثر فيروس كورونافبالتحديد و فيما يتعمق ب
قميميا و عالميا. إمحميا و  اإللكترونيةو محاولة السيطرة عميو ىي نقطة التحول الفاصمة في تاريخ التجارة 

 اإللكترونيةرشادات كانت منحة التجارة تباع اإلإتجاه عدد كبير من المستيمكين لمبقاء في المنزل و افمع 
احتياجاتيم. وفيما يمي سنعرض  عمىلكتروني لمحصول حيث توجو العديد من البشر لمتسوق اإل وانتعاشيا.

 ألىم الفرص و التحديات.

  اإللكترونيةالتجارة  عمى( 49) ثار اإليجابية( لكوفيداآلالفرص ) 4-4
 فرصة كسب عمالء جدد: 
الفيروس وزيادة أعداد المصابين، لجأت شرائح مختمفة من البشر مثل كبار السن أو أصحاب  النتشارنتيجة 

أو التطبيقات الذكية خدمات التسوق عبر الياتف  استخدام إلىاألمراض المزمنة أو النساء الحوامل... الخ 

                                      
  

38
 28وتم الدخول إلى المولع بتاريخ  2020أبريل  6منشور بتاريخ  التجارة اإللكترونية تنمذ أسواق التجزئة العالمية والمستهلكين من لبضة كورونا 
 www.independentarabia.com، 2020مايو 

http://www.independentarabia.com/
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لمواجية شبح اإلغالق  اضطرتالتقميدي من المحال و المتاجر التي  التسوق  فيالعادات التقميدية وتركوا 
عزوف كل ىذه  إلىلمعدوي أدت  ةو العرض في المحالت واالزدحام االختالطمخاوف الجزئي أو الكمي. ف

فرصة جيدة الذي يمثل و  اإللكترونيةكبر عمى الشراء عبر منصات التجارة الشرائح عن النزول و اإلقبال األ
  شرائح كثيرة من الجميور.لكسب  اإللكترونيةتفتح الطريق لمتجارة 

 والتسميم الشحن شركات ازدىار: 
 من الشحنات بتسميم الخاصة والتوصيل الشحن شركات من العديد الزدىار ذىبية فرصة مثمت العصيبة الفترة ىذه

 تطوير عمييم حتم مما الظروف ىذه في لمعمل ميول لضغط تعرضوا أنيم حيث العمالء، إلى التخزين أماكن
 .واستالميا الشحنات توصيل عمى اإلشراف أو اإلمداد بسالسل الخاصة اإلدارة ومعايير أدائيم

 اإلنترنت عبر تالمدفوعا نظام في تطور: 
 عبر لتكون  المعامالت ىذه من الكثير تحول إلى النقدية المالية المعامالت عبر الفيروس انتقال من الخوف أدي

 عند المستخدم ليتبعيا ،اإلنترنت عبر مدفوعات ألنظمة جديدة فرص لخمق جيدة فرصة وىذه اآلن، اإلنترنت
 .اإللكترونية المتاجر عبر والشراء التسوق 

 المبيعات أسيم في تغيير: 
 األخيرة الفترة في مذىل تغيير حدث (19 )كوفيد كورونا فيروس بسبب العالم بيا يمر التي لمظروف نتيجة

 لتحقيق بالنسبة األولى المراكز فتصدرت ،اإللكترونية التجارة بمجاالت الخاصة المبيعات أسيم بخصوص
 الورقية، والمناديل والقفازات، الوجو أقنعة) الصحية العناية منتجات بيع مجاالت مثل تمجاال والربح المبيعات

 اليدوي  المطير مبيعات أسيم ،590%.بنسبة األقنعة مبيعات أسيم كاالتي:" النسب وجاءت .(والمطيرات
 بنسبة ارتفع فقد اليد صابون  مبيعات أسيم عن أما ،151% بنسبة القفازات مبيعات أسيم ،420%.بنسبة
3339%.. 

 اإللكترونية التجارة عمى (49لـكوفيد) السمبية( آلثاراالتحديات ) 4-2
 أو آثار أي مالحظة دون  عديدة سنين مدار عمى نجاحيا وأثبتت وقوية عريقة تجارة اإلنترنت عبر التجارة
 والعقبات التحديات بعض تسجيل تم اآلن العالم بيا يمر يالت لمظروف نتيجة ولكن عنيا ناتجة سمبية مشاكل
 :وىي اإللكترونية التجارة بيا تتأثر قد التي السمبية

                                      
 

39
 /https://masr.masr360.net/ar/egypt/2020/05/02/646  ،0202مايو  0 ،كورونا" ينعش التجارة اإللكترونية في مصر والعالم" 

 

https://masr.masr360.net/ar/egypt/2020/05/02/646/
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 الشحنات استالم مواعيد عن التخمف: 
 ساعات تقميل بسبب وىذا االعتيادية التسميم مواعيد عن التأخير إلى اإلنترنت عبر لمتسوق  األفراد اندفاع أدى

 توصيل عن المسؤولين واألشخاص العمالة تقميل سياسةو  البالد كل في التجوال حظر لظروف نظرا العمل
 الفترة خالل الطمبات لزيادة نتيجة وىذا المخازن  في المطموبة العناصر نقص أخرى  ناحية ومن .المنتجات
 .كورونا فيروس بسبب األخيرة

  اإللكترونيةعدم الثقة في وسائل الدفع: 

التحديات التي تواجو  من أكثر اإلنترنتعبر  االئتمانبواسطة بطاقات  اإللكترونيةتعتبر وسائل الدفع 
 لكتروني.يات خاصة لتأمين وسائل السداد اإلبرمج استخداملكتروني، لذا أصبح ىناك اتجاه نحو التسويق اإل

وتتعمق تحديات الدفع اإللكتروني بتخوف كثير من المتسوقين من تمك الطريقة في الدفع لمشترياتيم، حيث 
البنكية والنصب واالحتيال المتعمق بيا، لذلك نالحظ أن الدفع النقدي ىو ينتشر القمق بينيم من سرقة بياناتيم 

 الطريقة األكثر انتشار ا حتى اآلن.

 األسعار ارتفاع: 
قيام بعض التجار بالشراء عبر المنصات  أحدىما ىورتفاع األسعار لمعديد من الممارسات الخاطئة ايرجع 

 زاحمت بسبب خرى واأل .لالستفادة من العروض واألسعار المخفضة إلعادة بيعيا بسعر أعمى اإللكترونية
 الطبية، األقنعة القفازات، مثل المرض من والوقاية الصحية العناية منتجات شراء أجل نم الجميور

 موكلس باإلضافة داعي. دون  األسعار رفع و الموقف ستغاللاب المحال و المتاجر أصحاب قام المطيرات،
 بشكل ساىم والذي داعي دون  المنتج نفاذ في والتسبب احتياجيم من أكثر لشراء حضاري  الغير المستيمكين

 والمعقمات الجراحية األقنعة أسعار ارتفعت Amazon موقع عمى فمثال   .المفاجئ األسعار ارتفاع في كبير
 الجارة قانون  إصدار من اإلسراع يجب غيرىاو  التحديات ىذه عمى لمتغمب وبالطبع .األقل عمى 50% بنسبة

 عبمالو  واالحتكار الغش من الحد و المستيمكين قوق ح ضمان شأنو من الذي و التنفيذية بالئحتو اإللكترونية
 باألسعار...الخ

 في مصر اإللكترونية التجارةلتطوير وزيادة حجم السياسات أهم التوصيات و   -5

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتثورة  ذلك ويدعمحقيقة ممموسة يعيشيا العالم  اإللكترونيةالتجارة  أصبحت
لتطوير وزيادة حجم  موجيةبعض المقترحات الفيما يمى و  الحياة كافة. يكان ليا صداىا عمى نواح يالت

نيجا تنتيجو الدولة  نتياء األزمة ليصبح ذلكاسواء أثناء األزمة أو حتي بعد  في مصر اإللكترونيةالتجارة 
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و لتطوير ورفع عوائد  جيةقتصاد المصري من اال عمىلفيروس كورونا لتعويض جزء من األثار السمبية 
. و فيما يمي أىم اإلجراءات والتدابير و مساىمتيا في الدخل القومي من جية أخري  اإللكترونيةالتجارة 
 :المقترحة

  عمىمفيوميا و تبني أنشطتيا و دعائميا  عمىو التأكيد  اإللكترونيةتطوير االستراتيجية الوطنية لمتجارة 
 .مستوي الجميورية

  يغير الرسمو  يدمج السوق الرسمسريعا و  اإللكترونيةقرار قانون التجارة إ عمىالعمل. 
 والكارت الذكي لكل مواطنالوطنية اليوية الرقمية  اعتماد 
 نظم التجارة  نظم التعامالت المالية فيلتُ قدمة مُ الضريبية الجمركية و الالقانونية و تشريعيات سن ال

 .اإللكترونية
  واالرتقاء بالخدمات الحكومية اإلداري ، ورفع كفاءة العمل الرقميدفع عمميات التحول 
  عتماد نظم ا و  اإللكترونيةمتطور يقبل التعامالت التجارية  ينظام بنك إنشاء عمىتشجيع البنوك جميعيا

 .اإللكترونيالدفع 
 اإللكترونينظم التوقيع اإللكتروني و إضافة خدمة الختم  اعتماد electronic seal  الذى يسمح بتحديد

من قبل الجيات  اإللكترونيتطبيقات التوقيع  استخدامتوسيع لأو ُمنشئ الختم  االعتباري الشخص 
 .والمؤسسات المختمفة

  إضافة خدمة البصمة الزمنية اإللكترونية Time Stamp، تربط التاريخ والوقت بالمحرر  والتي
مصدر زمنى دقيق معتمد  إلىبطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافيا، واالستناد  اإللكتروني

، وُيجرى إنشاءه بواسطة السمطة الجذرية العميا أو من اإللكترونيمن السمطة الجذرية العميا لمتصديق 
إحدى الجيات المرخص ليا من قبل ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات وفقا  لمضوابط الفنية 

 التنفيذية لمقانون  الالئحة فيوالتقنية المنصوص عمييا 
  تاحة تطبيقات  وير المنصات اإللكترونيةوتط اليواتف المحمولة عمىلتجارة اإللكترونية اتطوير وا 
  البنية التحتية المعموماتية والتكنولوجية في كل أنحاء الجميورية وخاصة قري الجنوب  وتعزيزتطوير

نترنت مع ضرورة توفير شبكة من و السريع لإلاآل وخمق بيئة مواتية لممعامالت التجارية وتعزيز الوصول
 قوية ذات نطاق واسع. اتصاالت

  بين  اإللكترونيةحماية المعامالت تعزيز حماية البيانات البنكية و المعمومات و تطوير برمجيات أمن
 .اإللكترونيةجميع أطراف العمميات 

 في التدريب لتأىيل الكوادر الوطنية.   يوالتكنولوج يبالخبراء في مجال التدريب التقن االستعانة 
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 زدىار  اما يضمن بمجال تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات  فيدر العاممة المؤىمة من الكوا االستفادة
 .اإللكترونيةالتجارة 

 و ربطيا بالتكنولوجيات الذكية. اإللكترونيةلتطوير تطبيقات التجارة  يإجراء البحوث والتطوير التكنولوج 
   رساء سياسة مبسطة والمحال  لممتاجر اإللكترونيةتطوير المواقع األموال أو استبدال  الستردادوا 

 .اتالمنتج
  طرح المزيد من الخصومات والجوائز عمى اإللكترونيةتشجيع المنصات. 

 الخالصة
 يتشبث  التي األمل بارقة ُتعد اإللكترونية التجارة فإن ،البشرية بيا تمر التي الممتبسة الظروف ىذه ظل في
 ىو ما اإلنترنت عبر اإللكتروني التسوق  زدىاراو  وثقافاتيم، مجاالتيم بمختمف والمحال المتاجر أصحاب ابي
 اإلنسان لتعافي دواء اكتشاف يتم لم انو من الرغم عميو  المحنة. أعماق من المنحة عمى لمحصول فرصة إال
 بمثابة تعتبر قد اإللكترونية والمحال المتاجر أن إال اآلن، حتى (19 )كوفيد كورونا بفيروس اإلصابة من

 واإلفالس. الخسارة من التجارية والمحالت األسواق ماليين سينقذ الذي الدواء

معو حتى اإلنسان تغير ي، فالعالم يتغير والبد أن اإللكترونيةالتجارة في تقبل المس فإن ،التوقعاتبعض ووفق 
عمى عمالء  اإللكترونيةالتجارة  ي سيستحوذ مستثمر  2026كذلك التجارة، فبحمول عام  عمى بقائو.يحافظ 

وسيضطر كل من أراد البقاء بالسوق أن يواكب  ليات وطرق أكثر حداثة وتطورا  آأكثر وسيفرض السوق 
 .*بأكممو العصر متطمبات متطمبات السوق فقط بلليس االتجاىات الحديثة لتمبية 

 
 
 
 
 
 
 

*
  ًد محمىد محً اندٌه، وائة رئٍس انثىك اندون
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Policy Paper Series 

Preface 
The Institute of National Planning (INP) adopts, as a national institute of expertise and 

as a think-tank for all state agencies and institutions in general and the Ministry of 

Planning and Economic Development in particular, issuing this series as a scientific 

and practical initiative aimed at studying the effects and potential consequences of the 

Coronavirus COVID-19 on the Egyptian economy, by analyzing the different 

dimensions of that global pandemic, discussing and assessing the possible impacts of 

this global health crisis on Egypt, and proposing alternatives to different policies, 

based on possible scenarios in specific time periods, in order to support policy makers 

and decision takers. 

The international health crisis revealed the fragility of the global economic system, 

which requires a review of the roles of international organizations and institutions, the 

various international blocs, and issues of financing development and their priorities. It 

has become clear that the matter has become a matter of fate and existence, and 

therefore self-reliance is unavoidable in meeting fundamental needs to people, which 

means a reordering of priorities, hence the need to reformulate strategies and policies 

in proportion to what the new reality imposed. The series is interested in studying the 

possible effects of the crisis on the Egyptian economy, by addressing a set of issues, 

including, for example, the impact on growth rate, budget deficit, foreign exchange 

reserves, debt, foreign direct investment, Egyptians' remittances, and the trade 

balance, balance of payments, size of the informal economy, etc. 

In this regard I extend my sincere thanks and appreciation to H.E. Prof. Hala El-Saied, 

Minister of Planning and Economic Development and Chairman of the Board of 

Directors of the INP and all members of the Board of Directors for their continuous 

support for all the scientific activities of the INP, and I also extend my sincere thanks 

and appreciation to all members of the academic staff assisting the INP whether 

prepared the papers for that series or who did the audits, with all hope for a bright 

tomorrow that carries all the good for our country. 

Prof. Alaa Zahran 

President of the Institute of National Planning 
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