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دور  ،استخدام التجارة اإللكترونية الكلمات الدالة:
 التجارة اإللكترونية في تنمية صادرات الخضر والفاكهة

 
 زــــــالموجـ

 
علىىا الىىرنم مىىن التمىىور الملدىىوا السىىتخدام التجىىارة  

االلكترونية إال أنه مازال استخدام التجارة اإللكترونية في 
مصىىر قليىىل قالمقارنىىة قك يىىر مىىن دول العىىالم، ممىىا يشىىير 
إلىىىا العديىىىد مىىىن المشىىىاكل التىىىي تواجىىىه اسىىىتخدام التجىىىارة 
االلكترونية وممىا يعيىت تمىوير الصىادرات الزراعيىة التىي 

ان تىىتم مىىن خ لهىىا إلىىا االتدىىاد اةوروقىىي قصىىفة يمكىىن 
لىىا أهىىم الىىدول المسىىتوردة للداصىى ت الزراعيىىة  عامىىة، واى

 قصفة خاصة. 
لىىىاا اسىىىتهدث القدىىىع التعىىىرث علىىىا تمىىىور االنترنىىىت  

والتجىىىارة االلكترونيىىىة علىىىا مسىىىتوة العىىىالم قصىىىفة عامىىىة 
ومقارنتىىىىىىه قتمىىىىىىور  فىىىىىىي مصىىىىىىر ومىىىىىىا هىىىىىىو دور التجىىىىىىارة 
االلكترونية في تسويت الداصى ت القسىتانية إلىا السىوت 
اةوروقيىىىة ومىىىىاهي التسىىىهي ت التىىىىي قامىىىت قهىىىىا لتعمىىىىي 

تتدقىىىت الزيىىىادة المملوقىىىة التجىىىارة المرونىىىة المملوقىىىة كىىىي 
لصىىىىىىادرات مصىىىىىىر ومىىىىىىاهي الفىىىىىىر  التصىىىىىىديرية التىىىىىىي 
ااهرتهىىا للمصىىدرين لكىىي تسىىاعدهم علىىا الوصىىول إلىىا 
العديىد مىن االسىوات االوروقيىة. وتشىير االدصىاىات إلىىا 
زيىىادة اسىىتخدام الىىدول العرقيىىة للتجىىارة اإللكترونيىىة قصىىفة 
عامىىة وزيادتهىىا فىىي مصىىر قصىىفة خاصىىة ديىىع تقىىين أن 

التجىىىىىارة التقليديىىىىىة الكليىىىىىة لمصىىىىىر لهىىىىىاين العىىىىىامين قيمىىىىىة 
قىىالمليون دوالر وأن قيمىىىة التجىىارة اإللكترونيىىىة  41.311

مليىون دوالر وهىاا مىا يعنىي  10.82منها قدرت قدوالي 
% مىىىن 35ان نسىىىقة التجىىىارة االلكترونيىىىة تشىىىكل دىىىوالي 

 قيمة التجارة التقليدية.
وتشىىىىىير ادصىىىىىاىات مسىىىىىتخدمي االنترنىىىىىت قالمنمقىىىىىة  
% تدىدع ةعىداد 14عرقية إلا انىه يوجىد زيىادة قنسىقة ال

ممىىىىىا يعىىىىىد  2016، 2015المسىىىىىتخدمين فىىىىىي العىىىىىامين 
اشىىىارة ايجاقيىىىة إلىىىا ان التجىىىارة االلكترونيىىىة مسىىىتمرة فىىىي 
النمو قين سكان العالم العرقي، وتستمر مصر فىي قيىادة 

مليىىون مسىىتخدم لننترنىىت  29المنمقىىة العرقيىىة قمتوسىىم 
منهم يستفيدون منه في الشىراى % 56وقنسقة تصل إلا 

 والتسوت عقر االنترنت.
واهتم القدع قتوضيح دور التجارة االلكترونية في  

واتمام الصفقات  تنمية الصادرات الزراعية المصرية
التصديرية ديع تقين ان نسقة استخدام التجارة 

% من عينة المصدرين 68االلكترونية يم ل ندو 
ن يستخدم التجارة قالدراسة، في دين كان هناك م

اإللكترونية والتجارة التقليدية معًا وهم يم لوا دوالي 
وقامت الدراسة قأخا  % من إجمالي عينة الدراسة.27

عينة من المصدرين للتعرث عن مريت االستقيان عن 
تساؤالت هامة دول التجارة اإللكترونية والتي تم 
 االستقيان عنها من خ ل إجراى المقاق ت الشخصية

( استمارة استقيان من شركات التصدير 30عدد )ل
واالستيراد وهم يم لون عينة الدراسة وقد تم اختيارهم 
قأسلوب المعاينة العمدية نارًا لكونها شركات تعمل في 
مجال تصدير داص ت الخضر والفاكهة كنشام 

% من عينة الدراسة انهم 88أساسي، ديع أكد دوالي 
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في التعرث علا أسوات استخدموا التجارة الكترونية 
جديدة أو النفاا إليها، في دين أوضح أيضًا المقدو ين 
أن انلقيتهم لديهم مصادر أخرة نير التجارة 
االلكترونية )م ل المعارض ونشرات اتداد المصدرين( 
يعتمدوا عليها في تسويت صادراتهم قاةسوات. كما أشار 

ن % من المصدرين قعينة الدراسة أنهم ال يمك90ندو 
لهم االستغناى عن التجارة اإللكترونية في التعامل مع 
المستوردين ديع أنها تساهم قشكل كقير في تسهيل 
اجراىات التعاقد والشدن وتخفيض التكاليث التصديرية 

 وتقليل تكاليث المخامرة.
 

 مقدمة
 

لم تكن التجارة قين ك  من مصر ومجموعة دول 
مهمة كما هو االتداد االوروقي في يوم من اةيام 

الدال في االعوام اةخيرة. فمن المعروث أنه عندما 
توجد تجارة قين شريكين ف قد من ان قينهما منافع وأن 
منافع ها  التجارة قينهما أك ر من تكلفة قياسها وتعد 
مصر أدد الشركاى المهمين ل تداد االوروقي من ديع 

يهي ان دجم وتنوع التجارة تصديرًا واستيرادًا. ومن القد
يعمل االتداد االوروقي علا تقوية التجارة مع مصر 
كأدد معالمه االستراتيجية للنمو االقتصادي وخلت 
فر  العمل. تعتقر الشراكة التجارية لمصر مع دول 
االتداد االوروقي أدد معالم استراتيجيتها في التنمية 

 االقتصادية وتدقيت التقدم والرفاهية لشعقها.
مداولىىىىة تسىىىىتهدث زيىىىىادة دصىىىىيلة وقالتىىىىالي فىىىىان أي 

الصىادرات المصىىرية قصىفة عامىىة والزراعيىة منهىىا قصىىفة 
خاصىىة تسىىهم فىىي تدقيىىت أهىىداث التنميىىة وقنىىاى اقتصىىاد 

ومىىىىىىع زيىىىىىىادة التمىىىىىىور التكنولىىىىىىوجي وتكنولوجيىىىىىىا . قىىىىىىومي
المعلومىىات ازدادت اهميىىة التجىىارة اإللكترونيىىة واصىىقدت 

ميىة علىا ادد العناصر االساسية في مجىال التجىارة العال
مسىىىتوة جميىىىع دول العىىىالم ديىىىع اسىىىتخدمها الك يىىىر مىىىن 
دول العىىىىالم لمداولىىىىىه زيىىىىىادة صىىىىادراتها، ديىىىىىع تقىىىىىين ان  
العديد من الىدول متاقعىة للمسىتجدات العالميىة فىي مجىال 
تكنولوجيىىىىىىا المعلومىىىىىىات واالتصىىىىىىاالت ومىىىىىىا تعىىىىىىزز  مىىىىىىن 
متغيىىرات جديىىدة مىىن خىى ل تمىىوير وتدىىديع اقتصىىادياتها 

ت السريعة والمت دقة، وقدأت ها  الدول لتواكب التمورا
فىىىىىىىي االعتمىىىىىىىاد علىىىىىىىا اةعمىىىىىىىال االلكترونيىىىىىىىة والتجىىىىىىىارة 
االلكترونية. وتشير قعىض االدصىاىات واالرقىام إلىا ان 

مليىىىىون مسىىىىتهلك فىىىىي الىىىىومن العرقىىىىي  90دىىىىوالي  هنىىىىاك
 ومىىىىنوالشىىىىرت اةوسىىىىم يسىىىىتخدمون التجىىىىارة اإللكترونيىىىىة 

ية في الىومن العرقىي المتوقع قلوغ دجم التجارة االلكترون
 .(1) 2020مليار دوالر ققدوم عام  15ندو 

 "يورو مونيتور وعن مصر يشير مركز
" Euromonitor ام مواقع التجارة إلا أّن نسقة استخد

(، %3.4اإللكترونية في مصر ال تزال منخفضة )
ترتفع عمليات الشراى علا  ولكن من المتوقع أن

في مصر قدلول عام اإلنترنت   ع مرات 
مليون  447.3ديع ينفت المصريون ندو  ،2020

دوالر علا التجارة اإللكترونية. ديع ارتفعت نسقة 
 2016عام  %82 استخدام اإلنترنت في التجارة إلا

هو مؤشر جيد،  2006عام  %12.6 قعد أن كانت
كما أن نسقة استخدام الهاتث المدمول ارتفعت إلا 

. 2006عام  %24 من  2016عام  %115 ندو
وارتفعت أيًضا نسقة استخدام الهواتث الاكية عام 

. مما يخدم مواقع %26 لتصل إلا ندو 2012
التجارة اإللكترونية قما أّن المصريين يستمتعون قالتسّوت 

% من الهواتث الاكية 82علا هواتفهم، ديع تقّين أن 
% 41استخدمت للقدع عن منتج أو خدمة، ودوالي 
ة شراى، من السكان استخدموا ها  الهواتث إلجراى عملي

ومن المتوقع أن تكون التجارة  "جوجل". استناًدا إلا
عقر الجّوال جزىًا كقيرًا من االستراتيجية التي ستعتمدها 

العقد  أي شركة تجارة إلكترونية في مصر خ ل
 ل.ىىالمقق

 

 البحثمشكلة 
 

علىىا الىىرنم مىىن التمىىور الملدىىوا السىىتخدام التجىىارة 
االلكترونيىىىىىىىة إال أنىىىىىىىه مىىىىىىىا زال دجىىىىىىىم اسىىىىىىىتخدام التجىىىىىىىارة 
اإللكترونيىىىة فىىىىي مصىىىر قليىىىىل قالمقارنىىىة قك يىىىىر مىىىىن دول 
العىىالم، ممىىا يشىىير إلىىا العديىىد مىىن المشىىاكل التىىي تواجىىه 

تمىىىوير الصىىىادرات اسىىىتخدام التجىىىارة االلكترونيىىىة وتعيىىىت 
الزراعيىىىة التىىىي يمكىىىن ان تىىىتم مىىىن خ لهىىىا إلىىىا االتدىىىاد 
لىىىىىا أهىىىىىم الىىىىىدول المسىىىىىتوردة  اةوروقىىىىىي قصىىىىىفة عامىىىىىة واى

 للداص ت الزراعية قصفة خاصة.

                                                 

(1) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ 

definitions/regions.aspx 

http://thenextweb.com/me/2012/04/25/middle-east-witnessing-a-regional-e-commerce-boom-says-arab-advisors/
http://thenextweb.com/me/2012/04/25/middle-east-witnessing-a-regional-e-commerce-boom-says-arab-advisors/
http://thenextweb.com/me/2012/04/25/middle-east-witnessing-a-regional-e-commerce-boom-says-arab-advisors/
http://www.budde.com.au/Research/Egypt-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Forecasts.html
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/egypt
http://www.budde.com.au/Research/Egypt-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Forecasts.html
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/egypt
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/egypt
http://www.thinkwithgoogle.com/insights/library/studies/our-mobile-planet-Eygpt/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/
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 هدف البحث
 

التعىىىرث علىىىا تمىىىور االنترنىىىت والتجىىىارة االلكترونيىىىة 
علىىىا مسىىىتوة العىىىالم قصىىىفة عامىىىة ومقارنتىىىه قتمىىىور  فىىىي 

تجىىىىىارة االلكترونيىىىىىة فىىىىىي تسىىىىىويت مصىىىىىر ومىىىىىا هىىىىىو دور ال
الداصىىىىى ت القسىىىىىتانية إلىىىىىا السىىىىىوت اةوروقيىىىىىة ومىىىىىاهي 
التسىىىىىهي ت التىىىىىي قامىىىىىت قهىىىىىا لتعمىىىىىي التجىىىىىارة المرونىىىىىة 
المملوقىىة كىىي تتدقىىت الزيىىادة المملوقىىة لصىىادرات مصىىر 
وماهي الفر  التصديرية التي ااهرتها للمصدرين لكي 
تسىىىىىىاعدهم علىىىىىىا الوصىىىىىىول إلىىىىىىا العديىىىىىىد مىىىىىىن االسىىىىىىوات 

 وروقية. اال
 

 نتائج البحث
 

يعتقر االتداد اةوروقي وخاصة قعد توسعه الشريك 
التجاري اةكقر قالنسقة لمصر ديع وصلت نسقة 

 2016الواردات المصرية من االتداد اةوروقي عام 
مليون يورو من  894ققيمة تقلغ ندو  26% ندو

الواردات المصرية الكلية، كما وصلت صادرات مصر 

% 11اةوروقي في نفس العام ندو إلا االتداد 
من الصادرات  مليون يورو 752لتسجل دوالي 

المصرية. مما يتضح معه أهمية االتداد اةوروقي 
كشريك تجارة مصري وكالك نسقة العجز في الميزان 

 التجاري المصري مع االتداد اةوروقي.
م لت دجم التجارة قين مصر  2012ففي عام 

  GDPسقة ال قاس قها من الى ودول االتداد االوروقي ن
االوروقي أو ما يعادل   GDP% زيادة في 2لكل منها )

% زيادة في  0.5مليون فرصة عمل جديد ودوالي  2
GDP  )المصري 

 
 مفهوم التجارة اإللكترونية

 
في قداية الزمان كانت تقتصر التجارة علا عمليات  

المقايضة والتي كانت مرهقه وصعقه علا الجميع قدكم 
التقارب الشديد في ادتياجات المجتمع الوادد. وقعد فتر  
من الزمن اختلث الدال فاهرت الفضة واهر الاهب 
وتمور اةمر إلا أن وصل إلا اةورات النقدية كما 
نرة اآلن في وقتنا الداضر. ومع كل ها  التمورات 

مشتري أمرا ال يتم الشراى إال قه.ال لقاى القائع وال
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السكان والدخل والتجارة لدول االتداد االوروقي ) امريكا ،والصين ، ومصر ( كنسقة من دجم التجارة  .1كل 

 (2011العالمية )
 www.payfort.comو    payments.com State of ، قيفورت، 2016المصدر: تقرير المدفوعات 

 
  

http://www.payfort.com/
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والدخل والتجارة لدول االتداد السكان . 1جدول 
والصين، ومصر( كنسقة من دجم  وروقي )امريكا،اة

 ( 2011التجارة العالمية )
 

 السكان )%( المنطقة الدخل )%( المنطقة

 20.3 االتداد االوروقي
االتداد 
 7.2 االوروقي

 4.5 امريكا 18.5 امريكا
 19.3 الصين 15 الصين
 1 مصر 1 مصر

 State of، قيفىىورت، 2016المصىىدر: تقريىىر المىىدفوعات 
payments.com   وwww.payfort.com 

 
وكما عهدنا في هاا الزمن العجيب في تمور  

تخمت داجز القعد عن مريت السريع نجد أن التجارة 
السفن والمائرات قل زاد اةمر عن هاا قك ير وأصقدت 
التجارة تددع قضغمه زر وادد. وهاا ما سمي قالتجارة 
اإللكترونية، هنا ال لقاى قين التاجر والمشتري، وال عقود 
وال أدقار. وتم ل التجارة اإللكترونية في مفهومها العام 

دث تدقيت رقح علا أن يتم " تقادل السلع والخدمات قه
هاا التقادل من خ ل شقكة المعلومات المدلية والدولية 
وقاستخدام مزيج من الوسائل اإللكترونية الددي ة 

 .(1)وسريعة اةداى"
 

  األشكال الرئيسية للتجارة اإللكترونية
 

ويمكن التمييز قين ستة أشكال رئيسية للتجارة 
 (1) اإللكترونية:

 :(B2Cالمنتجين والمستهلكين )التجارة بين  .1

Business to consumers  
وهي تتم ل في تجارة قماع اةعمال مع المستهلكين 

 . وقصفة خاصة التعام ت من خ ل قيع التجزئة
 :(B2Bالتجارة بين الشركات وبعضها البعض ) .2

Business to business   
وهي تتم ل في عمليات القيع والشراى التي تتم قين 
الشركات قعضهم القعض قاستخدام تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت. 

                                                 
أهم أشكال التجارة  مرتضا ص ح الدين )دكتور(، (1)

 –كتروني لمجلة لغة العصر )اةهرام( الموقع اإللااللكترونية، 
 . 2015فقراير  20للكومقيوتر واالنترنت واالتصاالت، 

 :(B2Gالتجارة بين قطاع األعمال والحكومة ) .3

Business to government   
وتشمل عمليات القيع والشراى التي تتم قين الشركات 

 والوددات الدكومية المركزية والمدلية. 
 

 (C2G) التجارة بين المستهلكين والحكومة .4
Consumers to government  

وتشمل عمليات القيع والشراى التي تتم قين الجمهور 
والدكومة خاصة في مجال خدمات عناصر اإلنتاج 
المملوكة للقماع العائلي أو قيام القماع العائلي قشراى 
الخدمات الدكومية عقر اإلنترنت م ل استخراج رخصة 

 السيارة الكترونيا. 
 

 :(C2Cالتجارة بين المستهلكين والمستهلكين ) . 5

Consumers to consumers   
وتشمل عمليات التقادل السلعي والخدمي التي تتم 
قين جموع المستهلكين م ل خدمات العمل وتأجير 
قعض اةصول ال اقتة داخل القماع العائلي، وكالك 
شراى وقيع السلع االسته كية الجارية والمعمرة 
المستعملة. مع م داة أن تتم ها  المعام ت 

 الوسائم واةساليب اإللكترونية. قاستخدام 
 

 Consumers) التجارة بين المستهلكين والشركات. 6

to Business (C2B  
وتتم ل في مقيعات المستهلكين من خدمات إنتاجية 
للشركات. ومما سقت يمكن القول أن عمليات التقادل 
السلعي والخدمي في التجارة اإللكترونية تتم من خ ل 

المعلومات وشقكة االتصاالت في  استخدام تكنولوجيا
تنفيا ها  العمليات التجارية قين الشركات وقعضها 
القعض أو قين ها  الشركات والمستهلكين أو قين 

 الشركات والدكومة أو قين المستهلكين والدكومة.
 

  تسارع امكانات تطور التجارة االلكترونية
 

مكنت التجارة االلكترونية من  تكامل المشروعات 
جارية فيما قينها ومع المستهلك ومع الدكومات الت

وكنتيجة لنمكانيات التي تتيدها تكنولوجيا المعلومات 
، فتسارع نمو التجارة (2)(MICTواالتصاالت الددي ة )

                                                 
  2 Modern information and communication 
technology 
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االلكترونية قين المشروعات داخل الدولة الواددة وقين 
الدول المختلفة وعقر القارات والمديمات رقمًا قين 
المنتج أينما وجد والمستهلك أينما وجد ليلتقيا معًا في 
سوت إلكتروني يستميع فيه المستهلك معاينة السلعة 
والخدمة التي يتقعها ويستميع فيها المنتج ان يجد 

المستهلك الاي يملب منتجه أو خدمته  السقيل إلا
ويستميع اال نان معًا ان يتفقا علي السعر و استخدام 
وسائل الدفع الددي ة من كروت ائتمان وموقايل وانترنت 
وخ فه مما كان له أ ر كقير علي ارتفاع اةداى 
االقتصادي للمشروعات خصوصا المتوسمة والصغيرة 

ة أساس هام لدورات أو قالك تكون التجارة االلكتروني
متكاملة قين التجارة الدولية والنمو االقتصادي قالدول 

 المتقدمة والتنمية االقتصادية قالدول النامية . 
 

اللكترونية وبين منافع األثر االقتصادي للتجارة ا
 المجتمعات

 

تتعدد منافع وعوائد التجارة االلكترونية في زيادة 
نسقة مشاركة الدول واالفراد والدكومات في التجارة 
االلكترونية وزيادة امكانية دخول االسوات والدصول 
علا السلع أو الخدمات المرنوقة قوسائل الدفع 
االلكترونية السريعة ونقل السلعة أو الخدمة من المنتج 

من الكفاىة التسويقية للسلعة أو  للمستهلك مما يرفع
 الخدمة المتعامل قها مع تقليل تكلفة النقل. 

نير أنه لودا قعض المعوقات التي تقث امام التجارة 
االلكترونية منها االقتصادية م ل )ضعث القنية 
االساسية لنام المعلومات واالتصاالت قالدول النامية 

كوسيلة  ومددودية استخدام كروت االئتمان دتا اآلن
دفع الكتروني وقصور النام المصرفية قالدول النامية( 
ومنها العققات االقتصادية واالجتماعية م ل )ضعث 
اإلمار القانوني الاي يزيد من  قة مستخدمي االنترنت 
في التعامل الندي االلكتروني، والتفضي ت ال قافية التي 
ة تترجح التعامل وجها لوجهه(. وأخيرًا العققات الفني

المرتقمة قاةجهزة اإللكترونية الغالية لألفراد مما يدد 
 من امكانية اشتراك الدولة قالتجارة االلكترونية الدولية.

ومع الك فأنه قصفة عامة قد دد ت تغيرات ايجاقية 
من نام المعلومات واالتصاالت قالدول النامية في 
السنوات العشرة االخيرة مما مكنها من توسيع عوائد ها 
وزيادة نسقة مشاركتها قالتجارة االلكترونية م ال الك ما 

دققته مجموعة )علي قاقا( كأدد مشروعات لتجارة 
وما دققته قيور  نيويورك  2014 االلكترونية عام

مليار دوالر وققلها قنفس العام  25قدجم تجارة قدرة 
فان شركة جوميا ادد مؤسسي مجموعة االنترنت 
االفريقي فقد دققت توسعا ضخم لتشمل تجارتها 
االلكترونية ك  من الكاميرون ونانا واونندا ومصر 

دالت وكنيا والمغرب ونيجيريا وفي الواقع فان تسارع مع
التجارة االلكترونية من والي الدول النامية خصوصاتلك 
السامية اكرها يشهد قان التجارة االلكترونية انما تشهد 
في واقع االمر تسارعا ال م يل له قدون قارتي آسيا 

 وأفريقيا.
 
  قتصاد المصري اإللكترونياإل
 

نيرت ال ورة التكنولوجية في االلكترونيات االقتصاد 
 القلب منه االقتصاد المصري لسققين: الدولي وفي

 

  السبب األول: تقبل وتطبيق التكنولوجيات الرقمية
 مليون 93فمصر هي السوت اةكقر القومي قندو 
% من 60نسمة من ديع دجم السكان، منها دوالي 

سنة مع استعداد قوي  30سن الشقاب أي أقل من 
لتققل وتمقيت التكنولوجيات الرقمية ديع وصل عدد 

% 64مليون فرد وندو  48مستخدمي االنترنت ندو 
% يستخدمون 41منهم يدملون هواتث اكية منهم 

 شقكة االنترنت.
 

 السبب الثاني: فهو االجراءات الحكومية: وهي:
وفي الك سققت  1993ادخل االنترنت عام  -1

 مصر اي دولة عرقية اخري.
انشئت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -2

 .1969عام 
ادارة االنترنت والنقل والعمل   ADSLانشئت الى  -3

 تجاريًا قالشقكة.
قدى القنك المركزة المصري في  2002في عام  -4

 التصدير قإجراى العمليات المالية إلكترونيا.
استخداما مك ث لشقكة االنترنت  2011شهد عام  -5

 يناير. 25مما ساعد علا قيام  ورة 
أصقح عدد مستخدمي شقكات التواصل 

 مليون 19دوالي  face bookماعي االجت
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مستخدم وكانت مصر هي اول قلد عرقي يستخدم 
 22علا العالم قنسقة  17ورقم  face bookال 

% من مستخدمي االنترنت علا شقكات التواصل 
 االجتماعي.
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 (2014-2010تمور مستخدمي االنترنت والهواتث الاكية في مصر خ ل الفترة ) .2شكل 
 www.payfort.comو     State of payments.com، قيفورت،  2016المصدر: تقرير المدفوعات 

 
  التجارة االلكترونية في مصر

 
علا العالم كأفضل  12تصنث مصر داليًا رقم 

مكان ل ست مار في التجارة االلكترونية علا الرنم من 
نسقيًا ان دجم التجارة االلكترونية ال يزال منخفض 

% وعلا الرنم من ان مصر قها أكقر  3.4قدجم قدر  
عدد من مستخدمي االنترنت قالومن العرقي إال ان 

% فقم قالمقارنة 8دجم المستهلكين يقلغ ندو 
قاالمارات العرقية المتددة التي تقلغ نسقة المستهلكين 

 %.46ل نترنت 
وهناك أرقعة قماعات سلعية وخدمية تتا ر قدجم 

% 17االلكترونية موزعه كاةتي: دوالي التجارة 
% لتااكر السفر قالمائرات،  15لنلكترونيات، وندو 

% للم قس 8% للسلع الترفيهية وندو 10وندو 
 الجاهزة.

وتتوزع أعمار المستهلكين من مستخدمي االنترنت 
سنة،  24-18% للفئة العمرية 40دوالي  (1)كاةتي:
% 15، وندو سنة 31-25% للفئة العمرية 30وندو 

% للفئة العمرية 7سنة، وندو  38-32للفئة العمرية 
 60-46% للفئة العمرية 6سنة، وندو  39-45

%. 2سنة. واخيرًا الفئة العمرية فوت الستين قندو 
وعلا الرنم من هاا التمور فان قماع التجارة 
االلكترونية في مصر ال يزال في مردلته المقكرة 

 لألسقاب اآلتية:
 لومات قكيفية االستفادة من التجارة قصور المع

 االلكترونية.
  قصور اإلمار القانوني إلتمام التعاقدات

 الخاصة قالتجارة االلكترونية.
  الخوث من ضياع االموال عند التدوي ت

 االلكترونية.
  القصور في اجادة اللغة االجنقية للتعامل مع

 االنترنت
 

                                                 
 State of، بيفورت،  2016تقرير المدفوعات ( 1)

payments.com     وwww.payfort.com 

http://www.payfort.com/


 دور التجارة اإللكترونية في التجارة الدولية بين مصر ودول االتحاد األوروبي

Arab Univ. J. Agric. Sci., 26(1), 2018 

103 

االلكترونية وسائل الدفع االلكتروني ونسب المشاركة 
  لمصر والدول العربية

 
تتم ل وسائل الدفع االلكتروني لقيمة السلعة أو 
الخدمة مدور التجارة االلكترونية أدد أهم عوامل اتمام 

% فقم من 10الصفقات التجارية، وقسقب ان دوالي 
المصريين لديهم دساقات قنكية، لاا يققي االقتصاد 

لس التيارات المصري هو االقتصاد المعتمد اساسا ع
% من االفراد 80النقدية المقاشرة، ديع يدفع ندو 

% يدفعونها 20أسعار سلعهم أو خدمتهم فقم ودوالي 
 (. 2016قاستخدام القماقات االئتمانية )قيفورت 

وديع تشير االدصاىات إلا ان عدد القماقات 
مليون  2.5% ليقلغ االجمالي 40االئتمانية قد زاد ندو 

مليون قماقة مدينة الاي  14.5ودوالي  قماقة دائنة

% عما كان عليه عام 36سجل عددها نمو قدرة ندو 
2010. 

ونستعرض في هاا الجزى تمور التجارة االلكترونية 
في المنمقة العرقية ومصر والك من خ ل تمور نسب 
المشاركة االلكترونية للدول العرقية ومصر فقد شهدت 

ي دجم التجارة المنمقة العرقية توسعا ملدواا ف
وصلت نسقة  2016،  2015االلكترونية  قين عامي 

% من النمو وتأتي االمارات العرقية  23.3إلا 
المتددة علي راس الدول المدققة لهاا النمو  م تأتي 
قعدها ك  من المملكة العرقية السعودية ومصر واما 
لقنان وقمر فيقلغ نمو التجارة االلكترونية ادنا  وتتنوع 

ر التجارة اإللكترونية قين السفر واستخدام مواقع مصاد
القيع الشهيرة واالع نات والتسويت للشركات من خ لها 
وايضا رسائل المواصفات والملقات عقر مواقع 

 .المداد ات ونيرها

 

 بالمليار دوالر 2016، 2015لعامي نتائج لحجم سوق التجارة التقليدية في المنطقة العربية  .2 جدول
 

 الدولة

 السنه
 قطر االردن لبنان الكويت مصر السعودية االمارات

2015 8.24 4.63 4.18 1.9 0.73 055 0.38 

2016 10.25 6.48 5.6 1.26 0.78 0.65 0.42 

 0.40 0.60 0.76 1.16 4.62 5.56 9.25 المتوسط

 www.payfort.comو     State of payments.com، بيفورت،  2016المصدر: تقرير المدفوعات 

 

 بالمليار دوالر 2016،  2015حجم سوق التجارة االلكترونية في المنطقة العربية عامي  .3 جدول
 

 الدولة

 السنة
 قطر االردن لبنان الكويت مصر السعودية االمارات

2015 2.30 1.50 1.40 0.56 0.28 0.21 0.03 

2016 2.84 2.25 1.84 0.68 0.31 0.25 0.04 

 0.04 0.23 0.30 0.62 1.62 1.86 2.57 المتوسط

 www.payfort.comو     State of payments.com، بيفورت،  2016المصدر: تقرير المدفوعات 

 
قد قدرت  وكانت نتائج اعداد مستخدمي االنترنت

قالمليون مشترك كما  2016، 2015لنفس عامي 
 .(4بجدول ) موضح

لمشترون عقر ومن ها  النتائج كانت اعداد ا
قالمليون تتم ل في  2016، 2015االنترنت لعامي 

وم لت نسقة المشترون عقر  .(5بجدول )كما موضح 
% في مصر 56االنترنت إلا المستخدمون دوالي 

 .% في اةمارات83دوالي والسعودية، قنما قلغت 
وتشىىير هىىا  االدصىىاىات إلىىا زيىىادة اسىىتخدام الىىدول 

 ة وزيادتها فيىىىىىىة عامىىىىىىىة قصفىىىىالعرقية للتجارة اإللكتروني

http://www.payfort.com/
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 :قالمليار دوالر  2016،  2015عداد مستخدمي االنترنت في المنمقة العرقية عامي أ . 4جدول 
 

 الدولة
 قطر االردن لبنان الكويت مصر السعودية االمارات السنه

2015 8.2 19.6 28.3 2.9 3.3 2.9 1.9 
2016 8.5 20.8 31.4 3.1 3.6 3.2 2 
 2 3.1 3.7 3 29.9 20.20 8.35 المتوسط

 www.payfort.comو    State of payments.com، قيفورت،  2016المصدر: تقرير المدفوعات 
 

 قالمليون دوالر 2016،  2015أعداد المشترون عقر االنترنت في المنمقة العرقية عامي  . 5 جدول
 

 الدولة
 قطر االردن لبنان الكويت مصر السعودية االمارات السنه

2015 6.8 10.6 15.2 2.4 1.3 1.6 0.94 
2016 7 12 17.7 2.6 2.1 1.6 1.2 
 1.7 1.6 1.7 2.5 16.5 11.3 6.9 المتوسط

 www.payfort.comو    State of payments.com، قيفورت،  2016المصدر: تقرير المدفوعات 
 

 2016نسقة المشترون عقر االنترنت في المنمقة العرقية في عام  . 6جدول 
 

 قطر االردن لبنان الكويت مصر السعودية االمارات الدولة
%83 النسقة  56%  56%  84%  46%  52%  54%  

 www.payfort.comو    State of payments.com، قيفورت،  2016المصدر: تقرير المدفوعات 
 
 
 

مصىىىر قصىىىفة خاصىىىىة فتقىىىين ان قيمىىىىة التجىىىارة التقليديىىىىة 
قىىالمليون دوالر  41.311الكليىىة لمصىىر لهىىاين العىىامين 

 10.82 وأن قيمىة التجىىارة اإللكترونيىىة منهىا قىىدرت قندىىو
مليىون دوالر وهىاا مىا يعنىىي ان نسىقة التجىارة االلكترونيىىة 

 % من قيمة التجارة التقليدية.35تشكل دوالي 
وتشىىىىىير ادصىىىىىاىات مسىىىىىتخدمي االنترنىىىىىت قالمنمقىىىىىة 

% تدىىىىىدع 14العرقيىىىىىة إلىىىىىا انىىىىىه يوجىىىىىد زيىىىىىادة قنسىىىىىقة   
ممىىا  2016، 2015ةعىىداد المسىىتخدمين فىىي العىىامين 

لتجارة االلكترونية مستمرة في يعد اشارة ايجاقية إلا ان ا
النمو قين سىكان العىالم العرقىي وتسىتمر مصىر فىي قيىادة 

مليىىون مسىىتخدم لننترنىىت  29المنمقىىة العرقيىىة قمتوسىىم 
% مىىىىنهم يسىىىىتفيدون منىىىىه 56وقنسىىىىقة تصىىىىل إلىىىىا ندىىىىو 

 فالشراى والتسوت عقر االنترنت.
 

 (1)التعامل االلكتروني بالبنوك
 
صقدت نالقية القنوك االن قمنمقة الشرت االوسم أ

ومن قينها مصر، تقدم عملياتها التجارية إلكترونيا 
لتوفير الوقت والمال لعم ئها التمام معام تهم التجارية 

 33قنكا منها  40والمالية مع الغير ففي مصر يعمل 
قنك لهم موقع الكتروني مؤهل للتعريث قانشمة القنك، 

ل الكتروني في المعام ت التجارية، منهم يتعام 19
قنوك تتعامل مع الموقيل كوسيلة للدفع  7ومنهم 

%  36االلكتروني واتمام الصفقات التجارية.  ودوالي 
من المصريين الاين لديهم دساقات قنكية يستخدمونها 

                                                 

 State of، بيفورت، 2016تقرير المدفوعات ( 1)

payments.com     وwww.payfort.com 
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% يستخدمونها 31م ً  في الدفع االلكتروني، وندو 
 للتدوي ت النقدية.

 
 (1)االلكترونية في مصر مستقبل التجارة

 
 2016تم التنقؤ قدجم التجارة االلكترونية عام 

ليتضاعث   ع مرات عما هو عليه االن وهاا يرجع 
 لألسقاب التالية:

  عامًا. 30النسقة الكقيرة من المصريين تدت سن الى 

 .الدعم الدكومي للتكنولوجيا 

  النمو الكقير لديازة واستخدام التليفون الاكي
 المدمول.

  االستخدام المتزايد للقماقات االئتمانية الدائنة
 والمدينة.

 .الملب المتزايد علا المنتجات العالمية الشهيرة 

 
 مكونات التجارة االلكترونية وتشمل: 

 
التسوت االلكتروني من مواقع التسوت المختلفة ديع  -

يتم التعامل قين تاجر التجزئة والمستهلك النهائي 
 مقاشرة.

أو تسهيل اشتراك اندماج المستهلك مع المنتج  توفير -
 في السوت االلكتروني لتدقيت التجارة.

 تفاعل التجارة والشراى والقيع. -
امكانية جمع القيانات الديموقرامية عن السوت أو  -

امتداد  ومن  م التوصيث الدقيت للملب علا 
 السلعة أو الخدمة.

 تكامل المنتج مع المنتج االخر فيما يتعلت قما -
 يقدمونه من سلع وخدمات.

توسيع سوت التجارة قمخامقة مستهلكين جدد في  -
 منامت عدة في اات الوقت.

اقامة المعارض للمنتجات أو الخدمات الجديدة عن  -
 مريت االنترنت لجاب الملب عليها وزيادتها.

      
  سوق التجارة االلكترونية العربية المصرية

 
رة االلكترونية ( من المتوقع ان تصل قيمة التجا1)

اي ضعث  2020مليار دوالر عام  2.7لمصر ندو 
الاي قدر  2014الرقم الاي وصلت إليه في عام 

مليار دوالر، ومن المتوقع ان يصل دجم  1.4قىدوالي 
مليار دوالر للدول  13.4التجارة االلكترونية ندو 

مليار دوالر  7قندو مقارنة  2020العرقية جميعا عام 
ا إلدصاىات التجارة االلكترونية ، ووفق2014عام 

المنشورة فان دجم االنفات االلكتروني علي الوسائل 
 2020مليون دوالر عام  10الترفيهية سوث يزيد إلا 

ومن  2014مليون دوالر عام  6.25مقارنة قندو 
مليار دوالر وكانت  قيمة التجارة  3.6اجمالي قدرة 

سفر في ةنراض السيادة وال 2014االلكترونية لعام 
 (1)مليار دوالر.  0.87مصر قلغ  

 2020مليار دوالر عام  1.3( يتوقع أن ترتفع إلا 2)
كما ان نصيب السيادة والسفر يتوقع ان يصل إلا 

مليار دوالر لمجموع الدول العرقية عام  5.3ندو 
كما يتوقع كالك ان ترتفع قيمة شراى التااكر  2020

 1.9ان كانت مليار دوالر قعد  2.8الكترونيا إلا 
 .2014مليار دوالر عام 

وتم ل مصر أكقر سوت الكتروني في المنمقة  
 40.7العرقية لمستخدمي االنترنت ويصل عددهم إلا 

مليون فرد وقالك اشارت االدصاىات قان تأتي مصر 
علا رأس دول المنمقة العرقية من ديع عدد المشترين 

ن مليو  15.2قاستخدام الوسائل االلكترونية قندو 
% من المشترين المصرين 77مشتري ويم ل ندو 

 سنه. 33و 26% منهم تتراوح اعمارهم قين 50
( ال يزال الدفع النقدي علي راس وسائل الدفع 3)

% من 72المفضلة في السوت المصرية ديع ان 
 المشترين المصريين يفضلون الدفع نقدًا. 

 

مشاكل ومعوقات التجارة الخارجية التقليدية 
 بالعينة نية إستنادًا إلى الدراسةواإللكترو 

 

يمكىىىىىن تقسىىىىىيم هىىىىىا  المشىىىىىاكل إلىىىىىا مشىىىىىاكل داخليىىىىىة  
تعتىىىىىىرض المصىىىىىىدر أ نىىىىىىاى عمليىىىىىىة اإلنتىىىىىىاج والتصىىىىىىدير، 
واةخرة خارجيىة وهىي مشىاكل تعتىرض الصىادرات أ نىاى 
عمليىىة تسىىويت السىىلعة فىىي الخىىارج. وال شىىك أن القضىىاى 

كىل علا ها  المعوقات يدتىاج إلىا تضىافر الجهىود قىين 
مىىن الدكومىىة والمصىىدرين، وأيضىىًا وضىىع خمىىة ممودىىة 
 لتنمية ها  الصادرات تساهم فيها كافة الجهات المعنية.
                                                 

 State of، بيفورت،  2016تقرير المدفوعات ( 1)

payments.com     وwww.payfort.com 
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 توصيف عينة الدراسة
 

ولقد واجهت الدراسة في تناول هىاا الموضىوع العديىد 
من الصعوقات التي كان من أقرزها ضآلة تىوافر قيانىات 

ية التىىي تفصىىيلية عىىن هىىا  المعوقىىات، أمىىا العققىىة الرئيسىى
واجهىىت هىىا  الدراسىىة فقىىد جىىاىت عنىىد مداولىىة االتصىىال 
ققعض الشركات العاملة في هاا المجال إلجراى نوع مىن 
استقصىىىىىىىاى اآلراى والدقىىىىىىىائت ناىىىىىىىرًا لغيىىىىىىىاب المعلومىىىىىىىات 
والقيانىىىىات وتم ىىىىل الىىىىك فىىىىي صىىىىعوقة إجىىىىراى العديىىىىد مىىىىن 
المقىىىىاق ت الشخصىىىىية مىىىىع قعىىىىض المسىىىىئولين والعىىىىاملين 

 ديرية. قها  الشركات التص
وعلا الرنم من الك فقد استماع القادع إجراى عدة 

( اسىتمارة 30مقاق ت شخصية تم خ لهىا تجميىع عىدد )
اسىىىىىىىتقيان لمجموعىىىىىىىة متنوعىىىىىىىة مىىىىىىىن شىىىىىىىركات التصىىىىىىىدير 
واالستيراد التي تعمل فىي هىاا المجىال وهىم يم لىون عينىة 
الدراسىة وقىد تىىم اختيىارهم قأسىلوب المعاينىىة العمديىة ناىىرًا 

ات تعمىىىىل فىىىىي مجىىىىال تصىىىىدير داصىىىى ت لكونهىىىىا شىىىىرك
الخضىىر والفاكهىىة كنشىىام أساسىىي، وقمقيعىىة الدىىال فىىإن 
الدراسىىىىىة العلميىىىىىة المتأنيىىىىىة كانىىىىىت تتجىىىىىه ندىىىىىو اسىىىىىتكمال 
القيانات السجلية المتوافرة من خ ل الدراسات الميدانيىة، 
ولكن واقع الدال فرض علا الدراسة جمع ما يمكن مىن 

ةسىىىىس والقواعىىىىد القيانىىىىات ميىىىىدانيًا قغىىىىض الناىىىىر عىىىىن ا
العلميىىة المتعىىارث عليهىىا فىىي هىىاا الشىىأن الختيىىار العينىىة 
المناسىىىىىىقة والم ىمىىىىىىة للوصىىىىىىول إلىىىىىىا أهىىىىىىداث الدراسىىىىىىة 

 الميدانية. 
وترتيقىًا علىا الىىك فىإن مىىا قامىت قىه الدراسىىة فىي هىىاا 
الشىىىأن ال يتعىىىدة اسىىىتم ع ميىىىداني لىىىقعض اآلراى التىىىي 

هىىىىاا وافىىىىت أصىىىىداقها علىىىىا االشىىىىتراك أو المسىىىىاهمة فىىىىي 
العمل العلمي. ومن  م فإن ما توصلت إليه الدراسة مىن 
هاا االستم ع الميىداني ال يتعىدة كونىه مؤشىرات مفيىدة 
من قعض العاملين في قمىاع التجىارة الخارجيىة وهىم فئىة 
المصدرين، وهم اةك ر تأ يرًا في مجال تنمية الصادرات 
قصىىىىىىفة عامىىىىىىة، وصىىىىىىادرات الخضىىىىىىر والفاكهىىىىىىة قصىىىىىىفة 

 خاصة.
ا الجىىزى مىىن الدراسىىة أجريىىت مداولىىة إللقىىاى وفىىي هىىا

الضىىىوى علىىىا أهىىىم مشىىىاكل تصىىىدير داصىىى ت الخضىىىر 

والفاكهىىىة والىىىك مىىىن خىىى ل تفدىىى  واسىىىتقراى نتىىىائج هىىىاا 
االسىىىتقيان وققىىىل عىىىرض مىىىا توصىىىلت إليىىىه الدراسىىىة مىىىن 
المقىىىاق ت التىىىي تمىىىت، يجىىىب التنويىىىه إلىىىا رفىىىض معاىىىم 

دالى الشىىىىركات التىىىىي تضىىىىمنتها المقىىىىاق ت الشخصىىىىية اإل
ققيانىىىىات عىىىىن اإلنتىىىىاج، والماقىىىىات اإلنتاجيىىىىة، والكميىىىىات 

 الفعلية للصادرات.
ولتدديد أهم المشىك ت التىي تواجىه شىركات         

التصىىدير للخضىىر والفاكهىىة قعينىىة الدراسىىة، والتىىي تعيىىت 
قماع التجارة الخارجية الزراعية في الوفىاى والعمىل علىا 

رات، ومىىن تىىوفير العمىى ت اةجنقيىىة مىىن دصىىيلة الصىىاد
 ىىىىىم مواجهىىىىىة العجىىىىىز المسىىىىىتمر فىىىىىي ميىىىىىزان المىىىىىدفوعات 
المصىىىري تىىىم اسىىىتخدام التدليىىىل الوصىىىفي  للتعىىىرث علىىىا 
أولويىىىات هىىىا  المجموعىىىات مىىىن المشىىىاكل التىىىي تدىىىد مىىىن 
تنميىىىة هىىىاا القمىىىاع الهىىىام، وقاسىىىتخدام التدليىىىل الوصىىىفي 
أمكىىن تدديىىد سىىقع مجموعىىات مىىن المشىىاكل التىىي تواجىىه 

الدراسة سواى مىن شىركات قمىاع شركات التصدير قعينة 
اةعمىىال العىىام أو شىىركات القمىىاع الخىىا  االسىىت ماري، 

 وأولوية ها  المشك ت.
 

أواًل: التحليــــــل الوصـــــــفي للمشـــــــك ت التـــــــي تواجـــــــه 
 المصدرين للخضر والفاكهة بعينة الدراسة:

 

   العامل األول: المشك ت الخاصة بالنظم الضريبية
 

قالنام الضريقية ديع جاىت المشك ت الخاصة 
في المرتقة اةولا من ديع اةهمية النسقية، ويم ل 

% من إجمالي 63واجد ها  المشكلة قالعينة ندو ت
 العينة وفيما يلي درجة تشقع مشك ت هاا العامل

 
درجة انتشار أو تواجد المشك ت الخاصة   .7جدول 

 قالنام الضريقية

المشك ت الخاصة بالنظم  م
 الضريبية

نسبة 
تواجدها 

% 
فىىىىىىىىىىرض ضىىىىىىىىىىريقة مقيعىىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىىا  1

 73 مستلزمات اإلنتاج
فىىىىرض ضىىىىريقة أرقىىىىاح تجاريىىىىة علىىىىا  2

 65 النشام التصديري
فىىىرض ضىىىريقة مقيعىىىات علىىىا السىىىلع  3

 52 الرأسمالية
 (.2017المصدر: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )
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انتشار أو تواجد المشك ت الخاصة قالنام  .3 شكل

 الضريقية
 (.7جدول )المصدر: رسمت من 

 
  العامل الثاني: المشك ت الخاصة بالنظم النقدية

 
اندصرت مشك ت هاا العامل في مجموعة من 
المشك ت الخاصة قالنام النقدية، والاي ادتل المرتقة 
ال انية من ديع اةهمية النسقية، ويم ل تواجد ها  

العينة وفيما % من إجمالي 58المشكلة قالعينة ندو 
 يلي درجة تشقع مشك ت هاا العامل.

 
درجة انتشار أو تواجد المشك ت الخاصة . 8جدول 

 قالنام النقدية
 

نسبة  المشك ت الخاصة بالنظم النقدية م
 تواجدها %

 75 ارتفاع سعر صرث العم ت اةجنقية 1
 56 ارتفاع قيمة الخدمات المصرفية 2

 ضعث كفاىة الجهاز المصرفي 3
 45 وصعوقة الدصول علا التمويل

 (2017المصدر: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )
 

 
انتشار أو تواجد المشكالت الخاصة بالنظم  .4 شكل

 النقدية

 (.8جدول )المصدر: رسمت من 

 
 عامل الثالث: المشك ت التسويقيةال
 

ديع تدتل المشك ت التسويقية المرتقة ال ال ة من 
اةهمية النسقية، ويم ل تواجد ها  المشكلة قالعينة ديع 
% من إجمالي العينة وفيما يلي درجة تشقع  49ندو 

 مشك ت هاا العامل
 

 درجة انتشار أو تواجد المشك ت التسويقية . 9جدول 

 

نسبة  المشك ت التسويقية م
 تواجدها %

ارتفىىىىىىىىىاع تكىىىىىىىىىاليث النقىىىىىىىىىل والشىىىىىىىىىدن  1
 57 والتخزين

المعلومىىات والقيانىىات عىىن عىىدم تىىوافر  2
 54 اةسوات الخارجية

مشىىىىىىىك ت خاصىىىىىىىة قتمقيىىىىىىىت قواعىىىىىىىد  3
 36 المنشأ

 (2017المصدر: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )
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 انتشار أو تواجد المشكالت التسويقية . 5 شكل

 (.9جدول )رسمت من المصدر: 

 
  العامل الرابع: المشك ت التكنولوجية

 
المشك ت التكنولوجية المرتقة الراقعة من دتلت أ

ديع اةهمية النسقية، ويم ل تواجد ها  المشكلة قالعينة 
% من إجمالي العينة وفيما يلي درجة تشقع  37ندو 

 مشك ت هاا العامل
 

درجة انتشار أو تواجد المشك ت . 10جدول 
 التكنولوجية

 

نسبة  المشك ت التكنولوجية م
 تواجدها %

ارتفاع تكاليث عمليات التموير في  1
 56 خموم الفرز والتدريج والتعقئة

انخفاض مستوة التدريب الفني  2
 34 واإلداري

 22 انخفاض إنتاجية العامل 3

 (.2017: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )المصدر
 

 
 انتشار أو تواجد المشك ت التكنولوجية.  6 شكل

 (.10جدول )من : رسمت المصدر
 

العامـــــل الخـــــامس: المشـــــك ت الخاصـــــة بالمنتجـــــات 
 لتصديريةا
 

ويضم هاا العامل مجموعة من المشك ت الخاصة 
قالمنتجات التصديرية، وقد تصدر المرتقة الخامسة من 
ديع اةهمية النسقية، ويم ل تواجد ها  المشكلة قالعينة 

% من إجمالي العينة وفيما يلي درجة تشقع  34ندو 
 مشك ت هاا العامل

 

درجة انتشار أو تواجد المشك ت الخاصة .  11جدول 
 قالمنتجات التصديرية

 

المشك ت الخاصة بالمنتجات  م
 التصديرية

نسبة 
 تواجدها %

عدم توافر الداص ت التصديرية  1
 64 قانتاام )الموسمية(

ارتفاع أسعار العقوات المدلية  2
 22 والمستوردة

3 
المواصفات الم ئمة عدم توافر 

المتققيات من  -الجودة -)اةصناث
 اةسمدة والمقيدات(

17 

 (.2017: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )المصدر
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انتشار أو تواجد المشكالت الخاصة بالمنتجات  .7 شكل

 التصديرية

 .(11جدول ): رسمت من المصدر

 
 الجمركية المشك ت الخاصة بالنظمالعامل السادس: 

       
واشتمل هاا العامل علا مجموعة من المشك ت 
الخاصة قالنام الجمركية ديع ادتل المرتقة السادسة 
من ديع اةهمية النسقية، ويعد هاا العامل نسقة 

% من إجمالي العينة وفيما  33تواجد  قالعينة دوالي 
 يلي درجة تشقع مشك ت هاا العامل

 
و تواجد المشك ت الخاصة درجة انتشار أ . 12 جدول

 قالنام الجمركية
 
المشك ت الخاصة بالنظم  م

 الجمركية
نسبة 

 تواجدها %
ارتفىىىىىىىاع التعريفىىىىىىىة الجمركيىىىىىىىة علىىىىىىىا  1

 54 مستلزمات اإلنتاج
جىىىىىراىات الفدىىىىى   2 تعىىىىىدد عمليىىىىىات واى

 26 الجمركي
قىىىىىىمى اسىىىىىىترداد الرسىىىىىىوم والضىىىىىىرائب  3

 18 الساقت تدصيلها

 (.2017استمارة الدراسة الميدانية ): جمعت ودسقت من المصدر
 

 
 

انتشار أو تواجد المشكالت الخاصة بالنظم  . 8 شكل

 الجمركية

 .(12جدول ): رسمت من المصدر

 
  العامل السابع: المشك ت الخاصة بالنظم التشريعية

 
ويتضمن هاا العامل مجموعة من المشك ت 

الساقعة الخاصة قالنام التشريعية ديع جاى في المرتقة 
واةخيرة من اةهمية النسقية ويم ل تواجد ها  المشكلة 

% من إجمالي العينة وفيما يلي درجة  27قالعينة ندو 
 تشقع مشك ت هاا العامل

 
درجة انتشار أو تواجد المشك ت الخاصة  .13جدول 

 قالنام التشريعية
 
المشك ت الخاصة بالنظم  م

 التشريعية
نسبة 
تواجدها 

% 
الشركات قتدمل تكىاليث شىروم إلزام  1

 35 دماية القيئة

 تعارض الك ير من اةدكام والقوانين 2
29 

جىىىىىىىىىراىات فىىىىىىىىىض  3 قىىىىىىىىىمى عمليىىىىىىىىىات واى
 18 المنازعات

 (.2017: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )المصدر
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انتشار أو تواجد المشكالت الخاصة بالنظم  . 9شكل 

 التشريعية

 (.13جدول ): رسمت من المصدر

 
ثانيــًا: التحليــل الوصــفي لــدور التجــارة اإللكترونيــة فــي 
  تنمية الصادرات الزراعية من واقع االستط ع الميداني

 
دور اســــــتخدام التجـــــــارة اإللكترونيــــــة فـــــــي تصـــــــدير 

  الحاص ت الزراعية
 

يخت  هاا الجزى من االستقيان قتوضيح دور 
الزراعية التجارة االلكترونية في تنمية الصادرات 

واتمام الصفقات التصديرية ديع تقين ان  المصرية
% من  68نسقة استخدام التجارة االلكترونية يم ل ندو 

عينة المصدرين قالدراسة، قينما أتضح أن الاين ال 
يستخدموا التجارة االلكترونية في اتمام الصفقات 
 5التصديرية قل يستخدموا التجارة التقليدية في ددود 

الدراسة، في دين كان هناك من يستخدم  % من عينة
التجارة اإللكترونية والتجارة التقليدية معًا وهم يم لوا 

% من إجمالي عينة الدراسة وفيما يلي نتائج 27دوالي 
االستقيان الاي يوضح دور التجارة االلكترونية وفيما 

 استخدمها المصدرين
 

 نية درجة استخدام أو تواجد التجارة اإللكترو  .14جدول 
نسبة  البيان م

 تواجدها %
 68 استخدام التجارة اإللكترونية فقم 1
 5 استخدام التجارة التقليدية فقم 2
 27 استخدام اال نين معاً  3

 (2017: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )المصدر

إللكترونية وفقًا لمعايير مدى االستفادة من التجارة ا
 مختلفة

 
االستفادة من التجارة اإللكترونية وفقًا وقدراسة مدة 

أن دوالي  (9جدول ) لمعايير مختلفة، تقين من نتائج
%  من المصدرين في عينة الدراسة يستفيدون من  95

التجارة االلكترونية في التعرث علا  المستوردين، كما 
تساهم في تسهيل إجراى التعاقد والتعرث علا أسعار 

قلغ نسقة من استفادوا من التصدير واالستيراد والتي 
% من عينة 83% و 89هاين العاملين دوالي 

الدراسة، كما توفر في إجراىات الشدن من خ ل 
التعرث علا مواصفات السلعة من خ ل المواقع 
اإللكترونية للشركات أو أرسال عينات إلكترونية عقر 
القريد اإللكتروني، قاإلضافة إلا أنها تساهم قشكل كقير 

ر المعلومات والقيانات التسويقية المتعلقة في توفي
قمواصفات ومواعيد وكميات التصدير واةصناث 
المملوقة والتي تؤدي لسهولة إجراى الدراسات التسويقية 
الهامة للشركات للتعرث علا قدرتها التنافسية قالنسقة 

 .لدصتها السوقية
 
 

 
 

 درجة استخدام أو تواجد التجارة اإللكترونية. 10 شكل

 (.14جدول ): رسمت من المصدر
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مدة االستفادة من التجارة اإللكترونية وفقًا .  15جدول 
 لمعايير مختلفة

 نسبة تواجدها % البيان م
 95 التعرث علي المستوردين 1

 89 تسهيل اجراىات التعاقد 2

 83 معرفة اسعار السلع 3

 70 توفير اجراىات الشدن 4

 67 مواصفات السلعة 5

 57 الدراسات التسويقية 6

 (2017: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )المصدر
 

 
مدة االستفادة من التجارة اإللكترونية وفقًا .  11شكل 

 لمعايير مختلفة

 (.15جدول ): رسمت من المصدر
 

درجات استخدام التجارة اإللكترونية وفقًا ألساليبها 
  المختلفة

 
وقدراسة درجات استخدام التجارة اإللكترونية وفقًا 

أن  (16جدول )ةساليقها المختلفة، يتضح من نتائج 
% من عينة الدراسة يعتمدوا  66المصدرين دوالي 

علا المداد ة االلكترونية قدرجة كقيرة جدًا في اتمام 
% من العينة يعتمدوا 25الصفقات، في دين ان نسقة 

علا الفاكس إلا دد ما كوسيلة إلتمام الصفقات، قينما 
% من المصدرين قعينة الدراسة  58يستخدم نسقة 

تروني قدرجة كقيرة جدًا في اتمام أسلوب القريد اإللك
% من المصدرين 50الصفقات، كما يعتمد دوالي 

استخدام المؤتمرات عن قعد كأسلوب إلتمام الصفقات 
 التصديرية.

درجات استخدام التجارة اإللكترونية وفقًا  .16جدول 
 ةساليقها المختلفة

 

 البيان م

 درجة االستخدام )%(

كبيرة 
 جدا

إلى حد 
 ما

 ضعيفة

 16 16 66 المداد ة االلكترونية 1

 75 25 0 الفاكس 2

 9 33 58 القريد اإللكتروني 3

 25 25 50 المؤتمرات عن قعد 4

 (.2017: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )المصدر
 

 
درجات استخدام التجارة اإللكترونية وفقًا  . 12 شكل

 ةساليقها المختلفة

 (.16جدول ): رسمت من المصدر
 

إللكترونيـة وفقـًا لمعـايير درجات االستفادة من التجـارة ا
 مختلفة
 

وقدراسة درجات االستفادة من التجارة اإللكترونية 
أن  (17جدول )وفقًا لمعايير مختلفة، تقين من نتائج 

من المصدرين في عينة الدراسة  %66دوالي 
يستفيدون من التجارة االلكترونية في التعرث علا  
القيانات التسويقية قدرجة كقيرة، كما تساهم في التعرث 
علا مواصفات الجودة المملوقة والتي قلغ نسقة من 

% من عينة الدراسة، كما 59استفادوا منها دوالي 
تساعد في تدديد دجم الملقات )الصفقات( قنسقة كقيرة 

من عينة الدراسة، كما يعتمد عليها  %43قلغت دوالي 
في متاقعة الخمة التصديرية قدرجات أنلقية المصدرين 

% 25% و25كقيرة ومتوسمة قلغت نسقتهما  دوالي 
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لك  الدرجتين، كما أشار أنلقية المصدرين قعينة 
الدراسة إلا االستفادة من التجارة الكترونية في إجراىات 

% 52التعاقد قدرجة ضعيفة والتي قلغت نسقتهم ندو 
% من 34من عينة الدراسة، في دين أكد ندو 

المصدرين انهم استفادوا قدرجة كقيرة من التجارة 
اإللكترونية في تسهيل إجراىات الشدن، قينما أشار 

% من عينة الدراسة إلا االستفادة من 49دوالي 
التجارة الكترونية في استققال شكاوي المستوردين وخدمة 

 العم ى قدرجة متوسمة
 

ترونية درجات االستفادة من التجارة اإللك .17جدول 
 وفقًا لمعايير مختلفة

 البيان م
 درجة االستفادة )%(

 ال تستخدم ضعيفة متوسطة كبيرة

1 
التعرث علي 

القيانات 
 التسويقية

66 16 16 0 

2 
التعرث علي 

مواصفات 
 الجودة

59 32 9 0 

3 
دجم الملقات 
عقر التجارة 

 االلكترونية
43 25 9 9 

متاقعة الخمة  4
 9 41 25 25 التصديرية

 32 52 16 0 اجراىات التعاقد 5
 25 16 25 34 اجراىات الشدن 6

استققال شكاوي  7
 9 9 49 33 المستوردين

 (2017المصدر: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )
 

 مة متعـلقة بالتجارة اإللكترونيةتساؤالت ها
 

وكان هناك تساؤالت هامة دول التجارة اإللكترونية 
% 88ديع أكد دوالي  (،12بجدول )كما هو موضح 

من المقدو ين قعينة الدراسة انهم استخدموا التجارة 
الكترونية في التعرث علا أسوات جديدة أو النفاا إليها، 
في دين أوضح ايضًا المقدو ين أن انلقيتهم لديهم 

 -ارة االلكترونية )المعارضير التجمصادر أخرة ن

نشرات اتداد المصدرين( يعتمدوا عليها في  -قرشور
% من 90تسويت صادراتهم قاةسوات. كما أشار ندو 

المصدرين قعينة الدراسة أنهم ال يمكن لهم االستغناى 
عن التجارة اإللكترونية في التعامل مع المستوردين 
 ديع أنها تساهم قشكل كقير في تسهيل اجراىات
التعاقد والشدن وتخفيض التكاليث التصديرية وتقليل 

 تكاليث المخامرة
 

 تساؤالت هامة متعىلقة قالتجارة اإللكترونية  .18جدول 
 

 البيان م
 )%(
 اإلجابة

 ال نعم

هل تستخدم في التعرث علي اسوات  1
 12 88 جديدة

2 
لديك مصادر اخري نير التجارة 

 -قرشور–االلكترونية )المعارض 
 نشرات اتداد المصدرين(

66 34 

يمكنك التعامل مع المستوردين قدون  3
 90 10 تجارة الكترونية

 (.2017المصدر: جمعت ودسقت من استمارة الدراسة الميدانية )
 

 
 تساؤالت هامة متعىلقة قالتجارة اإللكترونية .  13 شكل

 (18جدول ): رسمت من المصدر
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رابعــــًا: مقترحــــات زيــــادة القــــدرة التنافســــية للصــــادرات 
الزراعيــة المصــرية فــي األســواق الخارجيــة مــن وجهــة 

 نظر المصدرين بالدراسة الميدانية
 
ضىىىرورة إنشىىىاى خىىىم سىىىاخن للنقىىىل مىىىن مصىىىر إلىىىا  -1

 أفريقيا مقاشرة لتقليل التكلفة.
قيىىىىام الدولىىىىة قىىىىدور رئيسىىىىي فىىىىي التىىىىرويج والدعايىىىىة  -2

ديىىىىىىع يتملىىىىىىب الىىىىىىك جهىىىىىىود واإلعىىىىىى ن الخىىىىىىارجي 
 وتكلفة تفوت قدرة الك ير من المشروعات.

إعىىادة هيكلىىة التم يىىل التجىىاري، وتىىوفير اإلمكانيىىات  -3
المادية والقشرية القادرة علا إدراك دورها والقيام قه 
فىىىىىىىىي تىىىىىىىىوفير الدراسىىىىىىىىات والمعلومىىىىىىىىات واالتصىىىىىىىىال 
قاةسىىىىىىىىوات الخارجيىىىىىىىىة والمسىىىىىىىىاهمة فىىىىىىىىي التىىىىىىىىرويج 

ةسىىىىىىىىوات، وتىىىىىىىىدعيم للمنتجىىىىىىىىات المصىىىىىىىىرية قهىىىىىىىىا  ا
 الع قات قالجاليات المصرية قالخارج.

دعم المصدرين الاين لديهم اسمًا تجاريًا ناجدًا في  -4
الخىىارج لزيىىادة قىىدرتهم علىىا االسىىتمرار والتوسىىع فىىي 

 أسواقهم الخارجية.

تشىجيع صىىناعة عقىىوات ومسىىتلزمات تعقئىىة وتغليىىث  -5
ددي ىىىة ومماققىىىة ل دتياجىىىات الخارجيىىىة مىىىن ديىىىع 

 ون والوزن والمواصفات.الشكل والل

وضىىىىع اسىىىىتراتيجية للنفىىىىاا إلىىىىا اةسىىىىوات الخارجيىىىىة  -6
الداليىىىىة والمرتققىىىىة وتنميىىىىة الملىىىىب علىىىىا صىىىىادرات 
الخضر والفاكهة المصرية في أسوات جديدة، وعدم 

 االقتصار علا عقد الصفقات فقم.

االهتمىىىىام قمواصىىىىفات اإلنتىىىىاج الزراعىىىىي ومماققتىىىىىه  -7
وفاكهىىة  للمواصىىفات سىىواى للسىىوت المدلىىي كخضىىر

مازجة أو للصىناعة لألسىوات المدليىة أو الخارجيىة 
ديع تددد مواصفات هاا اإلنتاج قدرجة كقيرة مىن 

 قدرة الصناعة علا التوسع والمنافسة. 

هنىىىىاك العديىىىىد مىىىىن العققىىىىات فىىىىي إجىىىىراىات الشىىىىدن  -8
والجمىىارك، واإلجىىراىات القنكيىىة والع قىىة قالضىىرائب 
ووضىىىىىىودها تدتىىىىىىاج إلىىىىىىا دلىىىىىىول جاريىىىىىىة وداعمىىىىىىة 

 لصادرات الخضر والفاكهة المصرية.

قامىىة  -9 االهتمىىام قاالشىىتراك فىىي المعىىارض الدوليىىة، واى
معىىىىارض مدليىىىىة وتمكىىىىين أكقىىىىر عىىىىدد ممكىىىىن مىىىىن 

 المنتجين من المشاركة في ها  المعارض.

ضىىىىىىرورة وضىىىىىىع وتدىىىىىىديع المواصىىىىىىفات القياسىىىىىىية   -10
 إلنتاج وتصدير الخضر والفاكهة.

لصىىىىىارم تشىىىىىديد الرقاقىىىىىة علىىىىىا اةسىىىىىوات وااللتىىىىىزام ا  -11
قالجودة وخاصة علا الشركات المصدرة الصغيرة، 
والتي يىنخفض فيهىا السىعر نتيجىة انخفىاض التكلفىة 

 والجودة.

تشجيع صناعة العقوات ومستلزمات التعقئة مدليىًا   -12
وفقىىىًا لمواصىىىفات جىىىودة عالميىىىة ووضىىىع مواصىىىفات 

 لها والرقاقة عليها.

إرشىىىىىاد وتشىىىىىجيع المىىىىىزارعين علىىىىىا انتىىىىىاج الفاكهىىىىىة   -13
قىىأعلا جىىودة مملوقىىة، والتأكىىد مىىن خلوهىىا  والخضىىر

مىىىىىن متققيىىىىىات المقيىىىىىدات واةسىىىىىمدة سىىىىىواى سىىىىىتوجه 
 للسوت المدلي أو للتصدير.

تىىوافر المعلومىىات والقيانىىات عىىن اةسىىوات ومواعيىىد   -14
التصىىدير المناسىىقة، وتىىوفير معلومىىات جيىىدة وكافيىىة 

 -المواصىىىىىفات -عىىىىىن اةسىىىىىوات الخارجيىىىىىة )اةاوات
 ......... الخ(-اةسعار 

تشجيع إقامة مؤسسات للدعم الفنىي واإلرشىاد عىن   -15
كيفيىىىىة التصىىىىدير والمدافاىىىىة علىىىىا تىىىىوافر خىىىىدماتها 

 قأسعار مناسقة.

 مراجعة أسعار الضريقة ووضودها.  -16

تقسىىىىىىىىيم إجىىىىىىىىراىات اإلقىىىىىىىىراض وتىىىىىىىىوفير التمويىىىىىىىىل   -17
 التسويقي المناسب.

مداولىىىة تسىىىهيل اإلجىىىراىات الروتينيىىىة التىىىي تعىىىوت   -18
 التجارة الخارجية.

صىىىىىدير والتسىىىىىويت فىىىىىي داجىىىىىة إلىىىىىا دعىىىىىم فنىىىىىي الت  -19
رشاد تصديري وتسويقي متاح وقتكلفة مناسقة.  واى

عمىىل تدىىديع للموقىىع اإللكترونىىي للهيئىىة المصىىرية   -20
العامىىة للمواصىىفات والجىىودة قديىىع يمكىىن االمىى ع 
علا جميع المواصفات القياسية، وأي تعدي ت تتم 

 علا ها  المواصفات.

ة مجتمعة كلها في يفضل أن تكون الجهات الرقاقي 
 جهة واددة قديع يسهل مخامقتها قضائيًا.

 
ستثمار في خامسًا: مقترحات المصدرين لتطوير اال

 تصدير الخضر والفاكهة
 
اتجىا  اةجهىىزة الرقاقيىة إلىىا تمقيىت مفىىاهيم السىى مة  -1

واالشترامات الصدية ونام رقاقىة الجىودة قىداًل مىن 
 التركيز علا المنتج النهائي.

 الصرث. استقرار سعر -2
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خفىىىىىىض الجمىىىىىىارك )فالتصىىىىىىدير أولىىىىىىا مىىىىىىن زيىىىىىىادة  -3
 دصيلة الجمارك والضرائب(.

اإلققىىىىىىاى علىىىىىىا دعىىىىىىم الصىىىىىىادرات وتمىىىىىىوير  لخدمىىىىىىة  -4
 اةهداث التصديرية.

تفعيىىىل دور الجامعىىىات والمعاهىىىىد والمراكىىىز القد يىىىىة  -5
فىىىي إمىىىداد شىىىركات التصىىىدير قكىىىوادر فنيىىىة تصىىىلح 

 للعمل مع أقل تدريب ممكن.

الدالية علا المشىروعات  خفض الضرائب والرسوم -6
اإلنتاجيىىىىىة المتعلقىىىىىة قإنتىىىىىاج وتصىىىىىدير الداصىىىىى ت 

 الزراعية إلا الددود الدولية.

خفىىىىىىض أسىىىىىىعار أراضىىىىىىي الصىىىىىىدراى التىىىىىىي تقىىىىىىاع   -7
لشىىىركات المنتجىىىة للداصىىى ت التصىىىديرية وتشىىىجيع 
الشىىىىىىىىىراى مىىىىىىىىىع التقسىىىىىىىىىيم أسىىىىىىىىىوة قالىىىىىىىىىدول الجااقىىىىىىىىىة 

 ل ست مار.

ب لرفىىع رقىم ادتياجىات سىوت العمىل ققىرامج التىدري  -8
مكانيىىىىىة تصىىىىىدير  إلىىىىىا  كفىىىىىاىة العامىىىىىل المصىىىىىري، واى

 الشريك اإلقليمي.

ضىىرورة اسىىتمرار تقىىديم المسىىاندة الدكوميىىة لقمىىاع   -9
 التجارة الخارجية وقصفة خاصة التصدير. 

 
ليها من نتـائج الدراسـة سادسًا: التوصيات المتحصل ع

 الميدانية
 
وقصىىىىفة عامىىىىة فىىىىإن نتىىىىائج الدراسىىىىة الميدانيىىىىة والتىىىىي  

تضىىىىىمنت أراى المنتجىىىىىين، ومصىىىىىدري الخضىىىىىر والفاكهىىىىىة 
انتهىىت إلىىا قعىىض التوصىىيات التاليىىة والتىىي تتناسىىب مىىع 
وجهىىىة ناىىىرهم دىىىول تمىىىور تصىىىدير داصىىى ت الخضىىىر 

 والفاكهة المصرية: 
تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتناهيىة الصىغر  -1

فىىىىي التصىىىىدير مىىىىع التىىىىزام  علىىىىا التمىىىىوير والتوسىىىىع
عفاىهىىىىا  قمواصىىىىفات الجىىىىودة المملوقىىىىة للتصىىىىدير واى

 من كافة الضرائب والتأمينات.

تخفىىيض تكلفىىة الشىىدن وأن يكىىون هنىىاك مىىا يسىىما  -2
قديىع  Networking Lenkageشىقكة االتصىاالت 

 تعمل جميع المؤسسات مع قعضها القعض.

تخفىىيض الرسىىوم الجمركيىىة علىىا السىىلع االسىىت مارية  -3
زمات اإلنتاج ومعدات النقل والتداول والتقريىد ومستل

 والتعقئة والتغليث.

 االهتمام قالتدريب لرفع كفاىة العنصر القشري. -4

تشىىىىجيع االسىىىىت مارات فىىىىي مجىىىىال النقىىىىل المقىىىىرد أو  -5
 المجمد.

وضع استراتيجية متكاملىة تتنىاول اإلنتىاج والتسىويت  -6
وأن يكىىىىون هنىىىىاك مىىىىنهج متكامىىىىل يىىىىتم تعمىىىىيم علىىىىا 

 ر.شركات التصدي
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أو خ فه وفي  W.T.Oارتقامات مصر الدولية مع 

نفس الوقت ال يدمل أعقاى مالية ضخمة علا وزارة 
 المالية
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