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مــن المســّلم بــه اليــوم أن العلــم والتقنيــة همــا محــركا النمــو االقتصــادي، وأن المعرفــة 
أصبحت أساس خلق الثروة، فقد تراجع االقتصاد التقليدي القائم على رأس المال والعمل 
كأهــم عنصريــن فــي اإلنتــاج، ليفســح المجــال أمام اقتصاد جديــد يعتمد على المعرفة بصفة 
أساســية مــن أجــل تحقيــق القيمــة المضافــة. وقــد ظهــر هــذا االقتصــاد وانتشــر فــي الــدول 
المتقدمــة تزامنــا مــع مــا كانــت تشــهده مــن ثــورة علميــة وتقنيــة غير مســبوقة، والتي تمثلها 

تقنيــة المعلومات.
قــد أوجــدت تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت خدمــات جديــدة تمثلــت في التجــارة اإللكترونية 
والتمويــل اإللكترونــي والحكومــة اإللكترونيــة وغيرهــا، وهــذه الخدمــات يمكــن أن تســاهم 
فــي زيــادة الفعاليــة االقتصاديــة، إذ تؤكــد الدراســات أن النســبة األكبــر مــن القيمــة المضافــة 
لقطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت تأتــي مــن هــذه الخدمــات، وهــو مــا تترجمــه الســرعة 
المذهلــة النتشــارها، ففيمــا يخــص التجــارة اإللكترونيــة فقــد شــهدت إقبــاال متزايــدا علــى 
اســتخدامها مــن طــرف األفــراد والمنشــآت والحكومــات، خاصــة مــع تطويــر شــبكة اإلنترنــت 

واســتخدامها لألغــراض التجاريــة.
مكنــت التجــارة اإللكترونيــة مــن إحــداث نقلــة نوعيــة هائلــة فــي التجــارة، وتمكنــت مــن تغييــر 
ثقافــة الشــراء حــول العالــم، والســلوكيات الشــرائية، كمــا تتميــز بأنهــا ذات منفعــة تعــود علــى 
كل مــن األفــراد والشــركات والمجتمــع علــى حــٍد ســواء، وتأتــي أهميــة التجــارة اإللكترونيــة 
للشــركات فــي الوصــول إلــى شــريحة أوســع مــن العمــاء المحتمليــن بســهولة وخــال وقــت 
أقصــر، وتوفيــر مجــال أكبــر لعــرض المنتجــات فــي كل مــن األســواق المحليــة والعالميــة، 
باإلضافــة إلــى تطويــر وتحديــث منتجاتهــم تبعــا لرغبــات المســتهلكين المرئيــة علــى الشــبكات 
اإللكترونيــة، وفضــا عــن تقليــل المــدة الزمنيــة إلنجــاز عمليــات البيــع والشــراء، ممــا أدى فــي 
اآلونــة األخيــرة لتطــور كبيــر فــي التجــارة اإللكترونيــة العالميــة خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا 
) كوفيــد19-( التــي منعــت العالــم مــن التواصــل المباشــر بيــن األفــراد، مــا أدى إلــى نمــو 
ملحــوظ بالتجــارة اإللكترونيــة أثنــاء جائحــة كورونــا، والتــي مــن الممكــن أن تصــل لمســتويات 
تقــارب %65 مــن المتســوقين فــي العالــم خــال عــام 2021م )كمــا جــاء فــي مؤشــر التجــارة 
)THE UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2020( اإللكترونيــة الصــادر عــن االونكتــاد
كمــا شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية تطــورا كبيــرا فــي التجــارة اإللكترونيــة للحــاق 
بعالــم التقنيــة فــي قطــاع التجــارة اإللكترونيــة إلــى أن جــاء نســبة المتعامليــن فــي التســوق 
ــر التجــارة اإللكترونيــة  والدفــع اإللكترونــي نحــو 77 % مــن ســكان المملكــة. )المصــدر: تقري

غرفــة جــدة، 2020م(
يهــدف هــذا المؤشــر للوصــول إلــى التعــرف علــى أهميــة التجــارة اإللكترونيــة عالميــا ومحليــا 
بالمملكة العربية السعودية للنهوض بهذا القطاع من خال بيانات المؤسسات الحكومية 
المعنية في هذا األمر ورأي الشركات في التجارة اإللكترونية من حيث اإليجابيات والسلبيات 

وأهم المشــاكل والتحديات التي تعوق ذلك القطاع والحلول المقترحة

توطئة:
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المحور األول
أهمية التجارة اإللكترونية 

في الوقت الراهن
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أدى إتاحــة اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل متزايــد إلــى زيــادة فــرص ممارســة 
التجــارة اإللكترونيــة فــي 2021م، ولــم يعــد األمــر صعًبــا بالقــدر الــذي كان عليــه فــي الســابق 
عنــد محاولــة الفــرد إقنــاع أحــد بــأن التجــارة اإللكترونيــة هــي المســتقبل الــذي ينتظــره هــذا 
العالــم بمفهومــه التجــاري البحــت. فمنــذ أن بــدأت جائحــة كورونــا فــي الظهــور لم يكن هناك 
أحــد المســتثمرين مطمئنــا بقــدر مــا كان هــؤالء الذيــن يعملــون فــي األســاس معتمديــن على 

اإلنترنــت وتوصيــل البضائــع إلــى المنــازل.
اآلن وبعــد مــرور أكثــر مــن عــام كامــل علــى الظهــور األول لفيــروس كورونــا )كوفيــد- 19(، 
وبالرغــم مــن اعتمــاد عــدة لقاحــات مضــادة للفيــروس إال أن ظهــور ســاالت جديــدة لكورونــا 
يبقــي تأثيــرات هــذا الفيــروس فــي انتشــار وأهميــة التجــارة اإللكترونيــة مــع اســتمرار اإلجــراءات 

االحترازيــة فــي جميــع دول العالــم.

يوضــح الجــدول رقــم )1( والشــكل رقــم )1( أن معــدل انتشــار اإلنترنــت فــي أمريــكا الشــمالية 
جــاء بأعلــى معــدل انتشــار، حيــث بلــغ نحــو 89.4 % عــام 2019م، يليهــا منطقــة أوربــا بنســية 
انتشــار نحــو 86.8 %، ثــم أســتراليا بنحــو 68.4 %، وجــاءت منطقــة الشــرق األوســط بمعــدل 
انتشــار 67.2 % والتــي تزيــد عــن متوســط العالــم بمقــدار %10.4، ثــم تأتــي مناطــق أســيا، 

وكانــت أفريقيــا أقــل مــن المتوســط العالمــي كمــا يوضــح الجــدول والشــكل. 

- معدل نمو اإلنترنت على مستوى القارات: 
نمــا مســتخدمو اإلنترنــت العالميــون بنســبة )8.6  %( بالمائــة خــال عــام 2019م مقارنــة 	 

بعام 2018م، وزاد عدد مستخدمي اإلنترنت من نحو 56.8 % من سكان العالم نهاية 
عــام 2019م كمــا يوضــح الجــدول رقــم )1( ووصلــت تلــك النســبة إلــى نحــو 64 % مــن 
ســكان العالــم عــام 2020م بزيــادة قدرهــا )13 %( مقارنــة بعــام 2019م نتيجــة حــدوث 

جائحــة كورونــا فــي العالــم.  
جاءت أكثر 5 مواقع زيارة على مستوى العالم.	 

• Google.com -   - Youtube.com - Facebook.com -  Baidu.com - Wikipedia.org 

أسباب ازدياد التجارة اإللكترونية في الوقت الراهن: 

معدل انتشار اإلنترنت وفقا للمناطق الجغرافية:

1 - سهولة استخدام اإلنترنت في العالم: 
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معدل انتشار اإلنترنت وفقا لعدد السكانالقارات

89.4 أمريكا الشمالية

86.8 أوروبا

68.4 استراليا

67.5 أمريكا الاتينية

67.2 الشرق األوسط

56.8 متوسط العالم

51.8 أسيا

37.3 أفريقيا

جدول )1( معدل انتشار اإلنترنت وفقا للقارات عام 2019/ 2020م مرتبة تنازليا

أفريقيا

%37.3

%51.8
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أمريكا الشماليةأمريكا الاتينيةالشرق األوسطمتوسط العالم أسيا أوروبااستراليا

https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.ZS :المصدر

معدل انتشار االنترنت وفقا للمناطق الجغرافية

%56.8

%67.2%67.5%68.4

%86.8%89.4

شهد معدل نمو سنوي في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا لقيمة مبيعات التجارة 
اإللكترونية نحو 20 % خال الفترة )2015-2020م( وتعتبر تلك الدول هي السوق 

المحيط بالمملكة العربية السعودية كما بالجدول رقم )2(.

2 - زيادة قيمة مبيعات اإلنترنت )نمو المدفوعات(:
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قيمة مبيعات التجارة اإللكترونية بالمليار دوالرالسنوات

2015 $22.20

2016 $28.12

2017 $34.06

2018 $40.46

2019 $48.66

2020* $55.40

جدول )2( قيمة مبيعات التجارة اإللكترونية خالل الفترة )2015 – 2020م( 
لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  *  بيان مقدر من الربع االول لعام 2020، منظمة التجارة العالمية 2020م 

قيمة مبيعات التجارة االلكترونية بالمليار دوالر خالل الفترة )2015 - 2020م(  

شــكل )2( قيمــة التجــارة اإللكترونيــة خــالل الفتــرة )2015 – 2020م( لــدول الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا

وأوضح تقرير التجارة اإللكترونية - الدليل الشامل عن البيع عبر االنترنت 8 سبتمبر 2020م 
رقم العدد 33426، أن مواقع التسّوق الرقمي التي أتاحت خيار الشراء عبرها، سجلت 

ارتفاعا قياسيا في العائدات االقتصادية بلغ نحو 127 % في الربع األول لعام 2020م 
مقارنة بالربع األول من العام 2019م. في حين أن المواقع التي امتلكت متاجر تقليدية 

لكنها لم توفر خيار استام المنتجات من متاجرها سجلت نموا بمعدل %54 فقط مقارنة 
بنفس الفترة. ويظهر بالجدول التالي توقعات مبيعات التجزئة بالتجارة االلكترونية بالعالم 

من عام )2024-2014م( بالمليار دوالر، حيث زادت مبيعات التجزئة للتجارة اإللكترونية 

3 - زيادة العائد االقتصادي: 

48.66

40.46

34.06
28.12

22.2

55.4
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من نحو 1.336 مليار دوالر الى نجو 4.891 مليار دوالر، ويتوقع زيادة المبيعات إلى نحو 
6.388 مليار دوالر عام 2024م كما يوضح الجدول رقم )3(.

المبيعات بالمليار دوالر امريكيالعام

20141.336

20151.548

20161.845

20172.382

20182.982

20193.354

20204.280

20214.891

20225.424

20235.908

20246.388

جدول )3( مبيعات التجزئة والتجارة االلكترونية بالعالم: توقعات التجارة اإللكترونية
للفترة )2014-2020م(

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales :المصدر

مبيعات التجزئة والتجارة اإللكترونية وتوقعات التجارة اإللكترونية بالمليار 
دوالر األمريكي 

شــكل )3( مبيعــات التجزئــة والتجــارة االلكترونيــة بالعالــم: توقعــات التجــارة اإللكترونيــة 
للفتــرة )2014-2020م(

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.336 1.548 1.845
2.382

2.982
3.354

4.28
4.891

5.424
5.908

6.388
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شــهد العالــم انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا ) كوفيــد 19( بدايــة عــام 2020م وتركز في الدول 
األكثر تقدما مما دعا المنظمات الصحية والحكومات والمؤسسات إلى اإلجراءات االحترازية 
فــي التعامــل المباشــر واللجــوء إلــى العمــل عــن بعــد والتســوق عبــر التجــارة اإللكترونيــة، 
ولفتــت تلــك المؤسســات إلــى أنــه مــن المحتمــل ارتفــاع نمــو الحركــة التجاريــة علــى المنصــات 
اإللكترونيــة فــي حــال اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا، مشــيرا إلــى أن ســلوك المســتهلكين 
تغيــر قســرا نحــو التســوق اإللكترونــي بــدال مــن التقليــدي فــي ظــل أزمــة الوبــاء العالمــي التــي 
نتــج عنهــا زيــادة 13 % مــن مســتخدمي اإلنترنــت فــي العالــم خــال فتــرة الجائحــة مقارنــة 

بمــا قبــل الجائحــة.

4 - فيروس كورونا )كوفيد 19(:



10

المحور الثاني
التطور التاريخي لمؤشر التجارة اإللكترونية العالمية 

والمحلية بالمملكة 
وإجراء تحليل مقارن بعام الجائحة 2020م
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تطــورت حصــة التجــارة اإللكترونيــة مــن التجــارة الكليــة المحليــة والعالميــة بشــكل واضــح كمــا 
بالجــدول رقــم )4( والشــكل )4( مــن نحــو 7.4 % عــام 2015 إلــى نحــو 17.5 % كمــا هــو 

موضــح بالجــدول
جدول )4( حصة التجارة اإللكترونية من التجارة الكلية خالل الفترة )2015 – 2021م(

حصة التجارة اإللكترونية من التجارة التقليديةالسنوات

2015%7.4

2016%8.6

2017%10.2

2018%11.9

2019%13.7

2020%15.5

2021*%17.5
https://www.statista.com/statistics/867991/cross-border-e-commerce-share-world:المصدر

شكل )4( حصة التجارة اإللكترونية من التجارة الكلية خالل الفترة )2015 – 2021م(

تطور حصة التجارة اإللكترونية من التجارة التقليدية العالمية

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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% 17.5

بــدأ ظهــور التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2001م إلــى أن 
أصبحــت أحــد أكبــر األســواق العالميــة عــام 2019م بســبب جائحــة كورونــا وتوســعت بشــكل 
كبيــر إلــى أن وصــل حجــم التعامــات فــي التجــارة اإللكترونيــة نحــو 5.7 مليــار دوالر خــال عــام 

2020 كمــا يوضــح الجــدول رقــم )5(. 

- تطور التجارة اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية )التطور والحجم(:
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تطور التجارة اإللكترونية بالمملكة العربية السعوديةالسنوات

2001
بدأت التجارة اإللكترونية بالظهور في السعودية بشكل بسيط حيث 

اقتصرت على أنشطة محدودة

2005
جذبت مبيعات التجارة اإللكترونية اهتمام حكومة السعودية لما وصل 
له حجم السوق العالمي من مبيعات تتجاوز 6.8 تريليون دوالر وبدأت 

بتحفيز رواد األعمال بالتوسع في هذا السوق

2010

بدأت البداية الفعلية للتجارة اإللكترونية في المملكة بسبب ازدياد 
مستهلكي اإلنترنت حيث تصدرت السعودية قائمة دول الشرق 
األوسط في عدد مستخدمي اإلنترنت، وتوسع خيارات الشحن 

والتوصيل وطرق الدفع اإللكترونية.

2016

شهدت التجارة اإللكترونية تطورًا ملحوظًا حيث قّدرت هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات معامات التجارة اإللكترونية في السعودية بين 

المستهلكين والشركات بحوالي 30 مليار ريال لتكون أحد أكبر أسواق 
التجارة اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2020

أشارت بيانات موقع Statista أن إيرادات التجارة اإللكترونية في 
السعودية لعام 2020م تصل إلى نحو )5,778( مليار دوالر أمريكي، 

ويكون قطاع اإللكترونيات واإلعام أكبرهما، ويتوقع أن تصل إيرادات 
التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية عام 2024 إلى 

)7,550( مليار دوالر أمريكي بمعدل نمو سنوي 6.9 %

جدول )5( تطور التجارة اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية خالل فترة 
)2001 –  2020م(

المصــدر: الموقــع اإللكترونــي لمؤسســة النقــد الســعودي، دراســة مقدمــة مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مركــز 

الدراســات االســتراتيجية، إصــدار رقــم 25 لعــام 2020م.
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المحور الثالث
األهمية النسبية لقطاع التجارة اإللكترونية بالمملكة 

ومساهمتها في مؤشرات الحسابات القومية
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ســاهمت التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة فــي الحســابات القوميــة بعائــد بلــغ نحــو 10482 
مليون دوالر عام 2020م وفقا لقطاعات التجارة اإللكترونية، وجاء أعاه لقطاع المابس 
واألحذية بنحو 3209 مليون دوالر، ثم قطاع اإللكترونيات للمستهلك بنحو 2998 مليون 
دوالر، ثــم األثــاث واألجهــزة المنزليــة بنحــو 1477 مليــون دوالر، وجــاء أقــل عائــد مــن الغــذاء 

والــدواء نحــو 776 مليــون دوالر كمــا يوضــح الجــدول رقــم )6( والشــكل رقم )5(.

جــدول )6( عائــد التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تبعــا للقطاعــات 
ــون دوالر أمريكــي ــرة )2015 - 2020م( ملي خــالل الفت

السلع التجارية /
201520162017201820192020السنوات

159.11893.52188.92510.72866.53209.5مابس وأحذية
 اإللكترونيات

لألفراد
1805.52037.62262.72487.62747.22998.9

409.8472.2542.1615.3693.1776.8الغذاء والدواء
 األثاث واألجهزة

المنزلية
669.9808.19521112.91284.41477.5

5059.37227.47962.78744.59610.210482.7االجمالي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية 2020    

شــكل )5( عائــد التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تبعــا للقطاعــات 
خــالل الفتــرة )-2015 2020م(

تطــور العائــد مــن اجمالــي قطاعــات التجــارة اإللكترونيــة خــالل الفتــرة )2015 - 2020م( 
بالمليــون دوالر 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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 تجارة التجزئة تجارة الجملة إصالح مركبات السنوات

2017%0.28 %1.11 %1.56 

20180.33 %%1.24 %1.82 

2019%0.42%1.45%3.15 

2020*%0.48%1.61 %3.77 

شــكل )6( األهميــة النســبية لقطــاع التجــارة اإللكترونيــة وفقــا للقطاعــات التجاريــة خــالل 
الفتــرة )2017-2020م( 

نسبة مساهمة التجارة االلكترونية إلى التجارة الكلية في الحسابات القومية 
بالمملكة العربية السعودية %  

2017 2018 2019 2020

نسبة مساهمة التجارة اإللكترونية في الحسابات القومية بالمملكة العربية السعودية:
أشــارت البيانــات أن التجــارة اإللكترونيــة تنمــو بشــكل واضــح فــي تجــارة التجزئــة وتعتبــر هــي 
أكثــر القطاعــات إيجابيــة، فــي حيــن جــاء أقل القطاعات تأثــرا بالتجارة اإللكترونية قطاع إصاح 

المركبــات كمــا بالجــدول رقــم )7( والشــكل رقــم )6(.

جــدول )7( األهميــة النســبية لقطــاع التجــارة اإللكترونيــة تبعــا للقطاعــات التجاريــة خــالل 
الفتــرة )2017-2020م(

* بيــان مقــدر تبعــا لمعــدل الزيــادة فــي التجــارة اإللكترونيــة.   https://www.stats.gov.sa/ar/921، و الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء – المملكــة العربيــة الســعودية 

3.77

1.61

0.48

اصالح مركباتتجارة الجملةتجارة التجزئة

3.15

1.45

0.420.33

1.24
1.821.56

1.11
0.28
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المحور الرابع
الترتيب العالمي للمملكة العربية السعودية في 

التجارة اإللكترونية:
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1 - ترتيب منطقة الخليج في نمو المنتجات االستهالكية في التجارة اإللكترونية: 
يشــير معــدل نمــو المنتجــات االســتهاكية فــي التجــارة اإللكترونيــة العالميــة خــال الفتــرة 
ــة الســعودية تشــهد  ــج بمــا فيهــا المملكــة العربي )2019 – 2021م( إلــى أن منطقــة الخلي
تقدمــا ملحوظــا فــي معــدل النمــو الســنوي لمبيعــات المنتجــات االســتهاكية فــي التجــارة 
ــة )2019–2021م(، تليهــا منطقــة الشــرق  ــرة المركب ــة بنحــو 32.9 % خــال الفت اإللكتروني
األوســط وشــمال أفريقيــا بمعــدل 24.9 %، ثــم منطقــة الشــرق األوســط وجنــوب أفريقيــا 
بمعــدل نمــو 18.4 %، كمــا شــهد العالــم نمــو ســنوي خــال تلــك الفتــرة نحــو 16.6 % فــي 

مبيعــات المنتجــات االســتهاكية كمــا يوضــح الشــكل رقــم )7(. 

2 - المؤشر العالمي لترتيب المملكة العربية السعودية في التجارة اإللكترونية:
ــذي  ــة العالمــي لعــام 2020م كمــا بالجــدول رقــم )8( -وال أظهــر مؤشــر التجــارة اإللكتروني
يقيــس عــدد المســتخدمين لإلنترنــت والمواقــع والمنصــات اإللكترونيــة ودرجــة الجاهزيــة 
للتجــارة عبــر اإلنترنــت  والبنيــة التحتيــة للبيــع والشــراء والدفــع اإللكترونــي بيــن الشــركات 
والمســتهلكين- أن المملكــة العربيــة الســعودية  جــاءت فــي المركــز الـــ 2 عربيــا و49  عالميــا 
بيــن 152 دولــة يضمهــا المؤشــر الصــادر مؤخــرا عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
»األونكتــاد«، والــذي أشــار إلــى احتفــاظ المملكــة العربية الســعودية بالمركز 49 عالميا خال 
عامــي )2019 – 2020م(، والمركــز11 عــام 2020م بيــن مجموعــة العشــرين متقدمــا مركــزا 

مقارنــة بعــام 2019م.

الشــكل )7( معــدل النمــو الســنوي لمبيعــات االســتهالك للتجــارة اإللكترونيــة وفقــا 
)2019-2021م(  الفتــرة  خــالل  للمناطــق 

معــدل النمــو الســنوي لمبيعــات التجــارة اإللكترونيــة تبعــا للمناطــق والعالــم خــالل الفترة 
)2019 2021-م( 

 %16.6 %18.4
 %24.9

 %32.9
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https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena :المصدر
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جــدول )8( ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية فــي التجــارة االلكترونيــة علــى العالــم 
والــدول العربيــة خــالل عامــي )2019 – 2020م(.

الدولة
الترتيب العالمي للدول العربية في التجارة اإللكترونية

عام 2020عام 2019

2837اإلمارات

4949السعودية

4750قطر

6054عمان

5758الكويت

6964لبنان

6766البحرين

8076األردن

7477تونس

10980الجزائر

8385ليبيا

9795المغرب

107109مصر

 *المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 21 فبراير 2021م
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المحور الخامس
حقائق وأرقام التجارة اإللكترونية بالمملكة في ظل 

تحولها الرقمي عام 2020م
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ــادة معــدل  ــى زي ــو 2020م إل ــخ 28 يوني ــة المعلومــات بتاري ــة االتصــاالت وتقني أشــارت هيئ
اســتهاك االنترنــت للمســتخدمين بنســبة 34 % خــال عــام 2020م اثنــاء جائحــة كورونــا 
)كوفيــد- 19( مقارنــة بعــام 2019م قبــل الجائحــة )وفقــا لمؤشــر عــدد الســاعات(، وزيــادة 
نســبة عــدد المســتهلكين مــن الســكان نحــو 82.6 % مــن إجمالــي الســكان بزيــادة قدرهــا 
7 % وهــي نتيجــة للزيــادة الســكانية الطبيعيــة وزيــادة عــدد المســتخدمين الناتجــة عــن جائحــة 

كورونــا خــال تلــك الفتــرة.
كمــا أشــارت البيانــات أن هنــاك زيــادة فــي مســتخدمي اإلنترنــت بالمملكــة العربية الســعودية 
مــن نحــو 77 % مــن الســكان عــام 2019م قبــل الجائحــة إلــى نحــو 82.6 % عــام 2020 اثنــاء 
جائحــة كورونــا )كوفيــد19-(، ويتنبــأ بالزيــادة إلــى نحــو 85 % مــن الســكان الســعوديين كمــا 

يوضــح الجــدول رقــم )9( والشــكل رقــم )8(. 

أهم هذه الحقائق: 

 نسبة مستخدمي االنترنت منالسنوات
اجمالي السكان / العالم

 نسبة مستخدمي اإلنترنت من اجمالي
السكان / المملكة العربية السعودية

20175470

201854.673

20196077

202062.3*82.6

202163*85

- نسبة مستخدمي االنترنت من إجمالي عدد السكان:
شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية نمــوًا كبيــرًا مقارنــة بالعالــم وفقــا لعــدد مســتخدمي 
االنترنــت نتيجــة توفــر االجهــزة المحمولــة وشــبكات االنترنت باإلضافة إلى زيادة دخل ســكان 
المملكة مقارنة بمتوسط العالم، كل تلك العوامل أدت إلى أن نسبة مستخدمي االنترنت 
فــي المملكــة بلــغ نحــو 82.6 % عــام 2020م، وزادت إلــى 85 % عــام 2021م، فــي حيــن 
بلغــت نســبة مســتخدمي االنترنــت عالميــا لنفــس الســنة نحــو 62.3 % ويتوقــع زيادتهــا إلــى 

نحــو 63 % خــال عــام 2021م كمــا يوضــح الجــدول رقــم )9( والشــكل رقــم )8(.

جدول )9( مقارنة نسبة مستخدمي االنترنت من اجمالي السكان في المملكة العربية 
السعودية والعالم

worldstates.com، https://www.statista.com/ ،المصــدر: *جمعــت وحســبت مــن تقاريــر البنــك الدولــي

/statistics/1133023/saudi-arabia-e-commerce-market-capitalization-covid-19
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اشــارت بيانــات وزارة التجــارة الســعودية حــول عــدد المتاجــر اإللكترونيــة المرخصــة إلــى ارتفــاع 
عددها نحو 14 % عن العام السابق 2019م، كما أكدت بيانات وزارة التجارة من السجات 
التجاريــة الصــادرة بتاريــخ 16 نوفمبــر  2020م ارتفــاع عــدد المتاجــر اإللكترونيــة فــي المملكــة 
لتبلــغ 28.676 متجــرا ومنصــة للتجــارة اإللكترونيــة فــي نهايــة النصــف األول مــن العــام 
ــة بالعــام الســابق والتــي بلــغ نســبة  ــادة قدرهــا 3571 منصــة إلكترونــي’ مقارن 2020م، بزي

زيادتهــا نحــو 14 % فقــط.
ــة المتوقعــة خــال عــام  -أفــادت منصــة )معــروف( أن عــدد المتاجــر والمنصــات اإللكتروني
2021م بلغ نحو 36,447 متجر إلكتروني حيث جاءت بأعلى معدل زيادة بلغت نحو 27 % 
مقارنــة بالعــام الســابق البالــغ نحــو 28,676 متجــر نتيجــة اســتمرار جائحــة كورونا)كوفيــد- 19( 

حتــى تاريخــه، كمــا بوضــح الجــدول رقــم )10( والشــكل رقــم )9(.

عدد المتاجر والمنصات اإللكترونيةالسنوات

201821534

2019**25105

2020*28676

2021*36447

جدول )10( تطور عدد المتاجر والمنصات اإللكترونية في المملكة العربية السعودية 
خالل الفترة )2018 – 2021م(

https://www.stats.gov.sa ،تقرير احصاءات التجارة اإللكترونية*

**تقرير غرفة جده 13فبراير 2020.

ــة  ــي الســكان للمملكــة العربي ــت مــن اجمال ــة نســبة مســتخدمي اإلنترن شــكل )8( مقارن
الســعودية والعالــم

مقارنة نسبة مستخدمي االنترنت بالعالم والمملكة العربية السعودية من السكان  

نسبة مستخدمي االنترنت من اجمالي السكان / العالم
نسبة مستخدمي االنترنت في المملكة العربية السعودية من السكان
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شكل )9( عدد المتاجر والمنصات اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة 
)2018 2021-م(

عدد المتاجر والمنصات اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية  

أشــارت بيانــات ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي الســوق الســعودي stat.com   وبيانــات 
منظمــة التجــارة العالميــة WTO أن المملكــة العربيــة الســعودية ســاهمت بنســبة 26 % 
فــي الســوق العالمــي للتجــارة اإللكترونيــة بعائــد يصــل نحــو 6 مليــار دوالر أمريكــي عــام 
2021/2020م بزيــادة قدرهــا 28 % عــن العــام الســابق وجــاء مؤشــر هــذه البيانــات عــن أهــم 

االســواق اإللكترونيــة كالتالــي:

2 -أهم أسواق التجارة اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية:

جدول )11( أهم األسواق اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية خالل عام )2020م( 
تبعا للعوائد االقتصادية

العوائد االقتصادية / بالمليون دوالراسم السوق اإللكتروني

Namshi134

Garir91

Extra64

Amazon52

Noon51

Dawaa15

لم ترصدمواقع أخرى ...........

نحو 6 مليار دوالراإلجمالي

 WTO 16 العالميــة  التجــارة  منظمــة  تقريــر  الســعودي،  الســوق  فــي  اإللكترونيــة  التجــارة  ســوق  المصــدر: 

2020م. نوفميــر
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المحور السادس
أهم القطاعات اإلقتصادية المعتمدة 

على التجارة اإللكترونية
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التوزبع النسبي للمبيعات في التجارة اإللكترونية وفقا للقطاعات االقتصادية خالل 
عام 2020م 

الشكل )10( التوزيع النسبي للمبيعات في التجارة اإللكترونية وفقا للقطاعات 
التجارية عام 2020م

كان مجتمع الدراسة هو جميع شركات التجارة في السوق السعودي بهدف الوصول إلى 
مؤشــر التجــارة اإللكترونيــة مــن حيــث االيجابيــات والســلبيات والتحديــات والحلــول المقترحــة، 
وصمــم االســتبيان االلكترونــي لتحقيــق تلــك األهــداف وُأرســل رابــط االســتبيان لعــدد )20( 
شــركة عبــر البريــد اإللكترونــي ومواقعهــا االلكترونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وكانــت 
االســتجابة بنســبة 85 % مــن العــدد الكلــي البالــغ  20 منشــأة والتــي نتــج عنــه اســتجابة )17( 

يوضــح الشــكل رقــم )10( أن أعلــى القطاعــات فــي مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة هــي قطــاع 
األزيــاء وأدوات الزينــة بنســبة 33 % مــن حجــم المبيعــات الكليــة، يليهــا تجــارة اإللكترونيــات 
والوســائط بنســبة 31 %، ثم الغذاء والعناية الشــخصية بنســبة 21 %، واأللعاب والهوايات 
جاءت بنســية 10 %، وأقل نســبة مبيعات جاءت لألثاث واألجهزة نحو 5 %، وهذا ما يتفق 

مــع المنطــق االقتصــادي للمســتهلك اإللكترونــي مــن حيــث مرونــة الســلعة اإللكترونيــة.

- اجراءات الدراسة الميدانية:

االثاث واالجهزة %5

االلكترونيات والوسائط 31 %

ازياء %33

الغذاء والعنايه 
الشخصية %21

االلعاب والهوايات 10 %

أشــار موقع ســوق التجارة اإللكترونية في الســوق الســعودي stat.com   إلى زيادة نســبة 
المبيعــات اإللكترونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعــد جائحــة كورونــا نحــو )40 %( مقارنــة 
بمــا قبــل الجائحــة، وجــاء التوزيــع النســبي للمبيعــات علــى المواقــع اإللكترونيــة فــي التجــارة 

اإللكترونيــة وفقــا للقطاعــات التجاريــة كمــا بالشــكل رقــم )10(  
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- البيانات الديموغرافية للمنشآت:
- نشاط المنشأة:

جــاءت العينــة ممثلــة فــي منشــآت البيــع بالتجزئــة والنقــل والعقــار والصيدليــات والتطريــز 
والزينــة ومنتجــات التجميــل والمجوهــرات والنظــارات وأدوات الرياضــة واألغذيــة الصحيــة 

وغيرهــا مــن األنشــطة الفرعيــة علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية. 

- التعامل في مجال التجارة اإللكترونية: 
جدول )12( تكرارات ونسب الشركات العاملة بالتجارة اإللكترونية في عينة الدراسة.

أشــارت نســبة 76 % مــن العينــة أنهــا تتعامــل فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة وباقــي النســبة 
ــة المنشــآت  24 % ال تتعامــل فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة حتــى اآلن، وقــد أشــارت عين
التــي تتعامــل بالتجــارة اإللكترونيــة مــن حيــث نــوع التعامــل اإللكترونــي فــي عمليــات التجــارة 

اإللكترونيــة والتــي أتيــح لهــا أكثــر مــن اختيــار فــي التعامــل كالتالــي:  
جــاءت نســبة 38 % مــن العينــة تتعامــل فــي البيــع، ويليهــا نســبة 7 % مــن الشــركات تتعامــل 
فــي الدعايــة واالعــان، ثــم البيــع والشــراء معــا بنســبة 23.8 % مــن الشــركات، أمــا عمليــة 
الشــراء فجاءت بنســبة 4.8 % فقط نتيجة أن معظم الشــركات تتعامل في التجزئة والشــراء 

يكــون مــن شــركة واحــدة، كمــا يوضــح الجــدول )13(.

النسبةالتكرارالتعامل في التجارة اإللكترونية

1376نعم

424ال

17100اإلجمالي

النسبة%التكرارنوع التعامل اإللكتروني في عمليات التجارة

838 بيع

14.8 شراء

523.8 بيع وشراء

733.4 دعاية واعان *

21100.0اإلجمالي

جدول )13( نوع التعامل اإللكتروني تبعا لتعامل المنشآت.

* بعض المنشآت تجمع بين عملية البيع والشراء والدعاية واالعالن

منشــأة من العينة المســتهدفة، وجاءت المنشــآت التي تتعامل بالســوق االلكتروني بنســية 
76 % وباقــي النســبة 24 %جــاءت لمنشــآت ال تتعامــل مــع التجــارة اإللكترونيــة الســتكمال 
ــات التــي  تواجههــم وتمنعهــم مــن ممارســة  األهــداف وهــي معرفــة المعوقــات والتحدي

التجــارة االلكترونيــة، وجــاءت النتائــج كالتالــي:
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- أنواع العماء في التعامل اإللكتروني:
أفــادت العينــة أن غالبيــة مــن يتعاملــون بالتجــارة اإللكترونيــة كان مــع المســتهلك بنســبة 
47.1 %، ثــم التعامــل بيــن المســتهلك والشــركات معــا بنســبة 23.5 %، ونســبة 23.5 % ال 
تتعامــل حتــى اآلن فــي التجــارة اإللكترونيــة ومــن يتعامــل مع الشــركات فقط جاءت نســبتهم 

5.9 % فقــط. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )14(.

عمليات التجارة اإللكترونية والعمالة بالشركات:
ــة الدراســة  ــة بالشــركات فــي عين يوضــح الجــدول رقــم )15( أن حجــم التعامــات اإللكتروني
خــال العــام بلــغ نحــو 26 مليــون ريــال ســعودي وهــو مــا يمثــل نحــو 53 % مــن التجــارة الكلية 
لتلــك المنشــآت، كمــا أفــادت العينــة أن متوســط حجــم العمالــة بالتجــارة اإللكترونيــة نحــو )4( 
موظفين لكل منشــأة كما بالجدول المشــار إليه بنســبة بلغت من العدد المتوســط للعمال 
بتلــك الشــركات البالــغ نحــو)218( عامــل بنســبة )2 %(،  ممــا يفيــد مــن خــال البيــان عــدد 
المتاجــر والمنصــات اإللكترونيــة المتوقــع نحــو 36 ألــف متجــر ومنصــة خــال عــام 2021م، 
و بهــذا يكــون عــدد العمالــة فــي منشــآت التجــارة اإللكترونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

يبلــغ نحــو 144 ألــف عامــل يعملــون بالمنصــات والمتاجــر اإللكترونيــة.

النسبة %  التكرارأنواع للتعامل اإللكتروني

15.9مع الشركات

847.1مع المستهلك

423.5كاهما

423.5 بدون تعامل

17100.0 اإلجمالي

 متوسط بيانات الشركات

26,344,100 ريال متوسط حجم عمليات التجارة اإللكترونية للمنشأة سنويًا

53 %تمثل متوسط نسبة التجارة اإللكترونية للتجارة الكلية

22,089,000 ريال متوسط رأس مال المنشأة المسجل

218متوسط عدد العمالة بالمنشأة موظف

4  متوسط عدد العاملين في التسويق اإللكتروني بالمنشأة

جدول )14( أنواع العمالء في التعامل اإللكتروني

جدول )15( متوسط حجم العمالة ورأس المال في التجارة اإللكترونية
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- فترة التعامل في التجارة اإللكترونية:
أظهــرت النتائــج أن الشــركات تراوحــت فتــرة تعاملهــا فــي التجــارة اإللكترونيــة مــن )3 أعــوام 
– 5 أعــوام( بنســبة 23.5 %، ونحــو 23.5 % يعملــون منــذ عــام فقــط، ونحــو 17.6 % مــن 
الشــركات يعملــون منــذ أكثــر مــن 5 أعــوام فــي التجــارة اإللكترونيــة، ونســبة 11.8 % يعملون 
مــن )عــام – عامــان(. وبالتالــي جــاء أغلــب أفــراد العينــة مــن المؤسســات ذات الخبــرات الكبيــرة 

فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة كمــا يوضــح الجــدول رقــم )16(.

-توقعات المؤسسات التي ال تتعامل بالتجارة اإللكترونية حول  التعامل بها بالمستقبل القريب:
ــا وتشــكل نحــو  24 % مــن  ــة حالي أقــرت المنشــآت التــي ال تتعامــل فــي التجــارة اإللكتروني
العينــة أنهــا ســوف تتعامــل فــي المســتقبل القريــب فــي التجــارة اإللكترونيــة ممــا يشــير إلــى 
أن المملكــة العربيــة الســعودية يتوقــع لهــا تنميــة مســتمرة فــي التجــارة اإللكترونيــة خــال 

الســنوات القادمــة . 

- قنوات التعامل مع التجارة اإللكترونية:
أمــا عــن قنــوات )منصــات( التجــارة اإللكترونيــة والتــي كان لهــا أكثــر مــن اختيــار، جــاءت الغالبيــة 
بنســبة 57.1 % مــن أفــراد العينــة لديهــم مواقــع إلكترونيــة لمنشــآتهم، وأشــارت نســبة 
33.3 % إلى استخدام المؤسسات مواقع التواصل االجتماعي، ونسبة 2 % كان التواصل 

مــن خــال البريــد اإللكترونــي كمــا يوضــح الجــدول )17(.

 النسبة%التكرار فترة التعامل في التجارة اإللكترونية

423.5         أقل من عام      

211.8 عام -عامان

423.5 أعوام 5- أعوام3

317.6أكثر من 5 أعوام

423.5 ال يتعامل

17100.0اإلجمالي

 % النسبةالتكرار مواقع التعامل مع التجارة اإللكترونية

1257.2من خال الموقع اإللكتروني للمنشأة

733.3 من خال مواقع التواصل االجتماعي

29.5من خال البريد اإللكتروني

21100.0 اإلجمالي

جدول )16( فترة التعامل في التجارة اإللكترونية السابقة للشركات

جدول )17( قنوات التعامل في التجارة اإللكترونية لدى افراد العينة
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المحور السابع
القطاعات االقتصادية المتأثرة بشكل إيجابي 

أو سلبي بالتحول نحو التجارة اإللكترونية خالل عام 
الجائحة 2020م:
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- اآلثار اإليجابية والسلبية للتحول نحو التجارة اإللكترونية خال عام الجائحة 2020م: 
أوال: األثر اإليجابي للتجارة اإللكترونية:

جاءت أهم األثار اإليجابية للتجارة اإللكترونية في: 
وافــق مــا نســبته 78.7 % مــن العينــة علــى جميــع بنــود األثــر اإليجابــي للتجــارة اإللكترونيــة 
باالســتبانة وكانــت أعلــى البنــود فــي أن خدمــات التســويق فــي المواقــع اإللكترونيــة مفيــدة 
في توفير الوقت بنسبة 88.2 %، يليها في المركز الثاني التجارة اإللكترونية تيسر الوصول 
إلــى كــم أكبــر مــن العمــاء بســهولة ويســر بنســبة 87 %، وجــاء فــي المركــز الثالــث ســهولة 
ــر المنصــات اإللكترونيــة،  وتنــوع قنــوات الدفــع فــي التجــارة اإللكترونيــة 85.8 %، ثــم توفي

وثقــة ومصداقيــة التجــارة اإللكترونيــة. 
فــي حيــن جــاءت أقــل نســب الموافقــة علــى المحافظــة علــى ســرية وخصوصيــة المعلومــات 
بنســبة 70 %، يليهــا توفيــر التكاليــف للنقــل واإلعانــات والتخزيــن والشــحن بنســبة 70.6 %، 
ثــم زيــادة خلــق فــرص عمــل لألفــراد وهــذا مــا يتفق مع منهج التجــارة اإللكترونية في العالم، 

كمــا يوضــح الجــدول رقم )18(.
جدول )18( المحور األول : اآلثار اإليجابية  للتجارة اإللكترونية  بالمملكة العربية السعودية

العباراتم

درجة الموافقة

األهمية 
النسبية 
)النسبة 
المرجحة 

للموافقة( 
%

الترتيب

موافق 
بشدة

موافق موافق
إلى حد ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

أوال: األثر االيجابي للتجارة اإللكترونية          

1

تعتبر عملية البيع 
والشراء عن طريق 
التجارة اإللكترونية 

عملية موثوقة 
وذات مصداقية

84500

83.55

47.123.529.400

2

تعتبر تكلفة إنشاء 
متجر إلكتروني 
تكلفة منخفضة 
مقارنة بتكلفة 

إنشاء متجر 
تقليدي

55421

72.915

29.429.423.511.85.9
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العباراتم

درجة الموافقة

األهمية 
النسبية 
)النسبة 
المرجحة 

للموافقة( 
%

الترتيب

موافق 
بشدة

موافق موافق
إلى حد ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

3

تهتم التجارة 
اإللكترونية 

بالمحافظة على 
سرية معلوماتي 

وخصوصياتي

54620 

70.120

25.423.535.311.8 0

4

خدمات التسوق 
في المواقع 
اإللكترونية 

مفيدة في توفير 
الوقت 

9620 0 

88.21

52.935.311.80 0 

5
سهولة وتنوع 

قنوات الدفع في 
التجارة اإللكترونية

103310
85.83

58.817.617.65.90 

6

التجارة اإللكترونية 
تيسر الوصول 

إلى كم أكبر من 
العماء بسهولة 

ويسر

953 00 

872

52.929.517.600 

7

تسمح التجارة 
اإللكترونية 

بمشاهدة آراء 
العماء

85220 
82.46

47.129.411.811.80 

8

تسهل التجارة 
اإللكترونية 

معرفة ما يريده 
العميل من 

مواصفات السلع 
والخدمات 

49121

75.313

23.552.95.911.85.9
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العباراتم

درجة الموافقة

األهمية 
النسبية 
)النسبة 
المرجحة 

للموافقة( 
%

الترتيب

موافق 
بشدة

موافق موافق
إلى حد ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

9

التجارة 
اإللكترونية 

ساهمت في 
رفع العائد 
االقتصادي 

للمنشأة

82700

81.310

47.111.841.20 0 

10

اإلطار التشريعي 
والتنظيمي 

للتجارة 
اإللكترونية 
بالمملكة 

ينظم التجارة 
البينية المحلية 

والعالمية 

57212

74.214

29.441.211.85.911.8

11

الجهاز المصرفي 
اإللكتروني 

يضمن العمليات 
المالية التجارية 

اإللكترونية 

76220 

829
41.236.311.811.80 

12

تيسر المنصات 
اإللكترونية 

اجراء العمليات 
التجارية 

85310 

83.54

47.129.417.65.90 

13

التجارة 
اإللكترونية 

تقلل المخاطر 
التي تتعرض 
لها المنتجات 
والسلع عند 

تخزينها مما يزيد 
من نسب األرباح 

45440

70.617
23.529.523.523.50
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العباراتم

درجة الموافقة

األهمية 
النسبية 
)النسبة 
المرجحة 

للموافقة( 
%

الترتيب

موافق 
بشدة

موافق موافق
إلى حد ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

14

توفر التجارة 
اإللكترونية 

إمكانية الوصول 
إلى نطاق واسع 
من العالم من 

أي مكان وبأقل 
التكاليف.

7712 0

82.47

41.241.25.911.80 

15

توفر التجارة 
والتسويق 
اإللكتروني 

تكاليف 
اإلعانات 

والنقل والتخزين 
والشحن.

63422

70.618

35.317.623.511.811.8

16

تزيد التجارة 
اإللكترونية 

من خلق فرص 
عمل لألفراد 
في المنشآت 

الصغيرة 
والمتوسطة

45521

70.619
23.529.429.411.85.9

17

يمكن من 
خال التجارة 
اإللكترونية 

الحصول على 
منتج بسعر أقل 
ومنخفض بكثير 
من الموجود 
في األسواق 

والمتاجر 
التقليدية

836 0 0

82.48

47.117.635.3 0 0
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العباراتم

درجة الموافقة

األهمية 
النسبية 
)النسبة 
المرجحة 

للموافقة( 
%

الترتيب

موافق 
بشدة

موافق موافق
إلى حد ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

18

ال تحتاج التجارة 
اإللكترونية إلى 
رأس مال كبير 
حيث يمكن 
إنشاء متجر 

إلكتروني بإيجار 
رمزي أو مجاني

7451 1

8011

41.223.529.45.90 

19

منصات التجارة 
اإللكترونية غير 
مقيدة بإطار أو 
مساحة محددة

6551 0

78.812

35.329.429.45.9 0

20

عدم التوتر 
والقلق بشأن 

عمليات 
ضخ األموال 
في التجارة 
اإللكترونية 

من قبل البائع 
والمشتري على 

حد سواء 

4562 0

72.916
23.529.435.311.80 

المتوسط العام 78.7
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- الفروق بين األنشطة التجارية في درجة الموافقة على األثر اإليجابي للتجارة اإللكترونية، 
حيث يوضح أن نشاط النقل كان األعلى في درجة الموافقة في األثر اإليجابي، ثم التجزئة، 

والعقارات والمجوهرات على الترتيب كما يوضح الشكل رقم )11( 

درجات الموافقة لألنشطة األكثر رصدا لألثر اإليجابي للتجارة اإللكترونية وفقا للعينة 

شكل )11( الفروق بين األنشطة التجارية في تقدير األثر اإليجابي للتجارة اإللكترونية 

40.0

30.0

20.0

70.0

10.0

60.0

0.0

50.0

تجزئة الكترونياتنقلصيدلياتالتطريزعقاراتمجوهراتنظارات
ومستحضرات

تجميل

ثانيا: األثر السلبي للتجارة اإللكترونية:
جــاء األثــر الســلبي للتجــارة اإللكترونيــة لــدى مــا يقــرب مــن نســبة 66.4 %، وجــاءت أعلــى 
الموافقــات علــى األثــر الســلبي فــي توفــر بدائــل للســلع لــدى تلــك المؤسســات منخفضــة 
األســعار مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة بنســبة 78.8 %، ثــم عــدم إمكانيــة العميــل مــن 
رؤيــة أو فحــص الســلعة قبــل تنفيــذ طلــب الشــراء كمــا هــو الحــال فــي التجــارة التقليديــة 
بنســبة 76.5 %، والتنافســية العاليــة بيــن الســلع علــى المواقــع التجاريــة يقلــل األربــاح بنســبة 

75.3 %مــن العينــة الكليــة. 
فــي حيــن جــاء أقــل أثــر ســلبي للتجــارة اإللكترونيــة فــي بند إفشــاء البيانات والكثير من األســرار 
الخاصــة بالعمــاء والــزوار بنســبة 51.8 %، ثــم عــدم خضــوع التجــارة اإللكترونية لبنود القانون 
العــام مــا يــؤدي إلــى ضيــاع كثيــر مــن الحقــوق والملكيــات بنســبة 56.3 % ممــا يوضــح أن 
األثــار الســلبية بالنســبة للعينــة أقــل بكثيــر مــن اآلثــار اإليجابيــة كمــا يوضــح الجــدول رقــم )19(.
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درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

ثانيا: األثر السلبي للتجارة اإللكترونية
المنافسة 1

العالية بين 
السلع التجارية 

المتاحة بالمواقع 
اإللكترونية 
يضعف من 
أرباح التجارة 

اإللكترونية خاصة 
للمبتدئين 

73421

75.33

41.217.623.511.85.9

2

دخول بدائل 
للسلع الموجودة 
لدينا منخفضة 
األسعار من 
خال التجارة 

اإللكترونية

6632 0

78.81

35.335.317.611.8 0

3

الغش في 
بعض البيانات 

المعروضة بسبب 
عدم وجود 

أي مستندات 
ورقية مما قد 

يؤدي إلى ضياع 
الحقوق 

52352

63.56

29.411.817.629.411.8

4

التعرض لكثير من 
عمليات االحتيال 
والخداع بسبب 

عدم القدرة على 
التحقق من هوية 

المتعاملين

42551

63.57

23.511.829.429.45.9

جدول )19( المحور الثاني: األثار السلبية للتجارة اإللكترونية



36

درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

ثانيا: األثر السلبي للتجارة اإللكترونية
إفشاء البيانات 5

والكثير من 
األسرار الخاصة 
بالعماء والزوار

21644
51.810

11.85.935.323.523.5

6

عدم خضوع 
التجارة 

اإللكترونية لبنود 
القانون العام ما 
يؤدي إلى ضياع 
كثير من الحقوق 

والملكيات

33344

56.39

17.617.617.623.523.5

7

االختراقات 
األمنية لبعض 

المواقع 
اإللكترونية.

43532
64.65

23.517.629.417.611.8

8

عدم إمكانية 
العميل من رؤية 
أو فحص السلعة 
قبل تنفيذ طلب 
الشراء كما هو 

الحال في التجارة 
التقليدية 

6614 0

76.52

35.335.35.923.5 0

9
ليس هناك ما 
يضمن جودة 

المنتج.

36215
61.28

17.635.311.85.929.4

10

األعطال التقنية 
يمكن أن تسبب 

أثاًرا ال يمكن 
التنبؤ بها 

على مجموع 
العمليات.

46430 

72.94

23.535.323.517.6 0

المتوسط العام 66.4
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- األنشطة والقطاعات األكثر رصدا لآلثار السلبية من التجارة اإللكترونية:
جــاء نشــاط النظــارات ويليــه الصيدليــات أكثــر األنشــطة موافقــة علــى األثــر الســلبي للتجــارة 

اإللكترونيــة مــن حيــث صعوبــة التوصيــل واإلرجــاع كمــا يوضــح الشــكل رقــم )12(

شكل )12( الفروق بين األنشطة التجارية في األثر السلبي

درجة الموافقة االنشطة االكثر رصدا لألثر السلبي للتجارة اإللكترونية
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تجزئة الكترونياتنقلصيدلياتالتطريزعقاراتمجوهراتنظارات
ومستحضرات

تجميل
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المحور الثامن
مستقبل قطاع التجارة االلكترونية في ضوء رؤية المملكة 

2030، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التجارة 
االلكترونية في المملكة والحلول المقترحة. 
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أقــرت العينــة بنســبة 68.4 % أن هنــاك تحديــات ومشــكات للتجــارة اإللكترونيــة بالســوق 
الســعودي وجــاء أهــم المشــكات فــي عمليــات الشــحن والتســليم بالموعــد المحــدد بنســبة 
84.7 %، ثــم عــدم وجــود سياســة واضحــة لعمليــات اإلرجــاع واالســتبدال مــا يــؤدي لفقــدان 
ثقــة العمــاء بنســبة 81.2 %، ثــم عــبء حمايــة المســتهلك مــن التجــارة اإللكترونيــة بنســبة 

70.6 % مــن العينــة. 
فــي حيــن جــاءت أقــل الموافقــات علــى التحديــات فــي عــدم وصــول العمــاء والمســوقين 
للموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمنشــأة بنســبة 56.5 %، ثــم عــدم انتشــار ثقافــة التجــارة 
اإللكترونيــة فــي الــدول العربيــة بنســبة 58.8 %، ممــا يوضــح أن البنيــة التحتيــة والثقــة فــي 

التجــارة اإللكترونيــة ليــس بهمــا مشــاكل كمــا يوضــح الجــدول رقــم )20(.

أوال: المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التجارة اإللكترونية: 

جدول )20( المحور الثالث: المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التجارة اإللكترونية

درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

 ثالثا: المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التجارة اإللكترونية
1

ضعف كفاءة 
قطاع االتصاالت

52622

67.15

29.411.835.311.811.8

2

ضعف الموارد 
البشرية والخبرات 

في التجارة 
اإللكترونية

24911

65.96

11.823.552.95.95.9
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درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

 ثالثا: المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التجارة اإللكترونية
عدم انتشار 3

ثقافة التجارة 
اإللكترونية في 

الدول العربية 

14732
58.88

5.923.541.217.611.8

4

عبء حماية 
المستهلك 
من التجارة 
اإللكترونية 

45521
70.63

23.529.429.411.85.9

5
عدم الثقة 

بالجوانب األمنية 
للبيانات

53531
69.34

29.417.629.417.65.9

6

ضعف اإلطار 
التشريعي 

والتنظيمي 
للتجارة 

اإللكترونية.

32732

61.27

17.611.841.217.611.8

7

عدم وصول 
العماء 

والمسوقين 
للموقع 

اإللكتروني 
الخاص بالمنشأة.

15524

56.69

5.929.429.411.823.5

8

عدم وجود 
سياسة واضحة 
لعلميات اإلرجاع 

واالستبدال 
يؤدي لفقدان 

ثقة العماء.

83510 

81.22

47.117.629.45.9 0
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درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

 ثالثا: المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التجارة اإللكترونية
مشكات 9

الشحن والتسليم 
بالموعد 

المحدد يؤدي 
لمعوقات للتجارة 

اإللكترونية 

10241 0

84.71

58.811.823.55.9 0

المتوسط العام 68.4

أظهــرت نتائــج العينــة أن أفضــل الحلــول والمقترحــات  تطويــر قطــاع الخدمــات اللوجســتية 
وتنويع مســتويات الخدمة المقدمة من منشــآت الشــحن بنســبة 94 % من العينة وهذا ما 
يرتبــط مــع منطقيــة مشــكات الشــحن فيمــا ســبق، وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة تحســين نتائــج 
ظهــور الموقــع علــى محــركات البحــث بنســبة 92.9 %، ثــم تطويــر المنتجــات والتســويق بمــا 
يتناسب مع عماء التجارة اإللكترونية بنسبة  91.8 % من العينة الكلية، و جاء أقل الحلول 
موافقــة فــي التوســع فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة وبلغــات عدة بنســبة 77.5 %، ثم  
التدريــب التقنــي الكامــل للمتعامليــن فــي التجــارة اإللكترونيــة فــي مراكــز متخصصــة بنســبة 

77.6 % مــن العينــة كمــا يوضــح الجــدول رقــم )21(.

ثانيا: الحلول المقترحة للتغلب على المشكالت وتحديات التجارة اإللكترونية:
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درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

 رابعا: الحلول المقترحة للتغلب على المشكالت وتحديات التجارة اإللكترونية
تصميم المزيد 1

من المنصات 
اإللكترونية 
تستهدف 

العميل المناسب 
لتسويق منتجاتك 
كمنصة معروف 

التابعة لوزارة 
التجارة 

105110 

88.25

58.829.45.95.9 0

تحسين نتائج 2
ظهور الموقع 
على محركات 

البحث

1241 0 0
92.92

70.623.55.9 0 0

توفير منصات 3
فيها آلية لعرض 

صور المنتجات 
بنظام3D  ذات 
الجودة العالية 

لعكس مميزات 
المنتج بصورة أكبر

75311

78.810

41.229.417.65.95.9

تطوير المنتجات 4
والتسويق بما 

يتناسب مع 
عماء التجارة 

اإللكترونية

1151 00 

91.83

64.729.45.9 0 0

جدول )21( المحور الرابع: الحلول المقترحة للتغلب على المشكالت وتحديات التجارة 
اإللكترونية
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درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

 رابعا: الحلول المقترحة للتغلب على المشكالت وتحديات التجارة اإللكترونية
تبني تقنيات 5

تكنولوجية 
متطورة في 

المنصات المحلية 
لمنافسة 

التقنيات الحديثة 
العالمية 

96110 

876

52.935.35.95.9 0

التوسع في 6
األسواق 
اإلقليمية 

والعالمية وبلغات 
عدة 

74411

77.512
41.223.523.55.95.9

7

أن يكون هناك 
سلسلة آمنة 

للدفع بالبطاقات 
االئتمانية   

772 01

82.48

41.241.211.8 05.9

التدريب 8
التقني الكامل 

للمتعاملين 
في التجارة 

اإللكترونية في 
مراكز متخصصة

574 01

77.611

29.441.223.5 05.9

تحديث 9
التشريعات 

المنظمة للتجارة 
اإللكترونية محليا 

وعالميا.

584 0 0

81.29

29.447.123.5 0 0
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درجة الموافقةالعباراتم

 األهمية
 النسبية
 النسبة

 المرجحة
للموافقة

 الترتيب

موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
غير موافق

غير 
موافق 
بشدة

 رابعا: الحلول المقترحة للتغلب على المشكالت وتحديات التجارة اإللكترونية
تحديث 10

وتطوير البنية 
التحتية للتجارة 
اإللكترونية بما 
يناسب التطوير 
التقني العالمي 

683 0 0

83.57

35.347.117.6 0 0

تطوير قطاع 11
الخدمات 

اللوجستية 
وتنويع مستويات 
الخدمة المقدمة 

من منشآت 
الشحن 

1250  0 0

94.11
70.629.4 0 0 0

12
توفير خدمة 

عماء ذات جودة 
أفضل ومراقبة 

التفاعل مع 
العماء.

98 0 0 0

90.64

52.947.1 0 0 0

المتوسط العام 85.5
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أقــر مــا نســبتهم50 % مــن العينــة أنــه عندمــا تعالــج بعــض المشــكات مثــل التأخيــر فــي 
التوصيــل لمنــزل العميــل، باإلضافــة إلــى زيــادة الدعــم المالــي والقــروض الماليــة للتحــول 
للتجــارة اإللكترونيــة، فســتتحول معظــم أنشــطة التجــارة التقليديــة إلــى التجــارة اإللكترونيــة 

ــة كالتالــي: فــي أســرع وقــت لألســباب التــي أجمعــت عليهــا العين

1 - زيادة نسبة األرباح.
2 - تغير سلوك المستهلك من حيث زيادة الطلب على التجارة اإللكترونية.

3 - وجود بنية قوية للتجارة اإللكترونية.
4 - التوسع في التجارة اإللكترونية لمواكبة التطور العالمي.

5 - وجود حلول مالية مبتكرة للدفع المالي اإللكتروني تجعلها أكثر استقرارا. 

- تناول المؤشر مقدمة تحتوي على أهمية وتطوير التجارة اإللكترونية عالميا ومحليا. 
- تناول المؤشر عدة محاور كاالتي:

األول: تنــاول أهميــة التجــارة اإللكترونيــة فــي الوقــت الراهــن وفــي ظــل جائحــة كورونــا 
)كوفيد- 19(، واألسباب التي أدت إلى انتشار التجارة اإللكترونية وأهمها سهولة استخدام 
اإلنترنــت ومعــدالت نمــوه التــي بلغــت 8.6 % عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م، وكذلــك 
إتاحــة مواقــع اإلنترنــت، وكذلــك زيــادة معــدل اإلنترنــت فــي العالــم بمتوســط بلــغ نحــو 

56.8 % عــام 2019، ووصــل غلــى 62.3 % فــي العالــم.
الثانــي: زيــادة قيمــة مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

بمعــدل بلــغ نحــو 20 % خــال جائحــة كورونــا.
الثالــث: زيــادة العائــد االقتصــادي مــن حصــة التجــارة اإللكترونيــة مــن التجــارة الكليــة مــن نحــو 
7.4 % عــام 2015م غلــى نحــو 17.5 % عــام 2020م فــي العالــم ومتوقــع ان يصــل حجــم 

العائــد مــن التجــارة االلكترونيــة عــام 2024م نحــو 6.4 مليــار دوالر امريكــي.
الرابــع: تطــور التجــارة اإللكترونيــة بالمملكــة مــن بدايــة عــام 2001م إلــى أن وصــل حجــم 

إيــرادات التجــارة اإللكترونيــة نحــو 5.7 مليــار دوالر عــام 2020م.
الخامــس: االشــارة إلــى األهميــة النســبية للتجــارة الدوليــة بالمملكــة حيــث زادت مــن إيرادات 
بلغــت نحــو 5 مليــار دوالر عــام 2015م إلــى نحــو 9.6 مليــار دوالر عــام 2019م، وقــدر لهــا 

إيــرادات 10.5 مليــار دوالر عــام 2020م.
السادس: أن نسبة مبيعات التجارة اإللكترونية في الحسابات القومية وصلت إلى 3.77 % عام 

2020م لقطاع التجزئة فقط، ونحو %1.61 من الحسابات القومية لقطاع الجملة. 

ثالثا: الرؤية المستقبلية للتجارة اإللكترونية بالمملكة العربية السعودية وفقا 
لرؤية أفراد العينة:

الملخص: 
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الســابع: معــدل نمــو منطقــة الخليــج فــي التجــارة اإللكترونيــة بلــغ نحــو 32.9 % خال عامي 
)2019 - 2020 م( وكانــت أعلــى المناطــق مقارنــة بمتوســط النمــو العالمــي، ومنطقــة 

الشــرق األوســط وأفريقيــا، ووســط جنــوب أفريقيــا.
الثامــن: ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية الثانــي عربيــا، والثبــات عالميا عنــد الرتبة 49 خال 

عامي 2019-2020م في مؤشر التجارة االلكترونية.
التاســع: زيــادة معــدل اســتهاك االنترنــت فــي المملكــة الســعودية نحــو 34 % خــال عــام 
2020م مقارنــة بعــام 2019م، وزيــادة نســبة مســتخدمي االنترنــت فــي المملكــة مــن نحــو 
77 % عام 2019م إلى نحو 82.6 % عام 2020م من إجمالي السكان فضا عن المقارنة 

بالعالــم التــي جــاء متوســطها نحــو 62.3 % عــام 2020م.
العاشــر: أشــار إلــى ارتفــاع عــدد المتاجــر الســعودية مــن نحــو 21 ألــف متجــر عــام 2018 إلــى 

نحــو 36 ألــف متجــر عــام 2020م.
الحــادي عشــر: كمــا عــرض المؤشــر أهــم األســواق اإللكترونيــة مــن حيــث العائــد االقتصــادي 
وكان أهمهــا Namshi   والتــي بلــغ العائــد االقتصــادي لــه نحــو 134 مليــون دوالر عــام 

2020م.
الثانــي عشــر: عــرض المؤشــر أهــم القطاعــات االقتصاديــة التــي تعمــل بالتجــارة اإللكترونيــة 
وهــي )األزيــاء، االلكترونيــات، الغــذاء والعنايــة الشــخصية، وااللعــاب والهوايــات، واالجهــزة 

واالثــاث( علــى الترتيــب.
الثالــث عشــر: أشــارت نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى مجموعــة شــركات تعمــل فــي مجــال 
التجارة اإللكترونية أن غالبية الشركات تعمل في مجال البيع والدعاية واإلعام مع األفراد.
- أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن متوســط نســبة التجــارة اإللكترونيــة تمثــل نحــو 52 % 
مــن التجــارة الكليــة للمنشــآت التــي تعمــل فــي التجــارة اإللكترونيــة، وأن متوســط حجــم 
العمليــات بلــغ نحــو 26 مليــون لــكل منشــأة، ومتوســط حجــم العمالــة فــي المنشــآت التــي 

تعمــل فــي التجــارة اإللكترونيــة نحــو 4 عمــال.
- أظهــرت النتائــج الميدانيــة الموافقــة علــى إيجابيــات التجــارة اإللكترونيــة بنســبة عامة بلغت 
نحــو 78.7 % مــن العينــة معظمهــم مــن قطــاع النقــل والتجزئــة والعقــارات، والموافقــة 
علــى الســلبيات لتلــك التجــارة بلــغ نحــو 66.4 % مــن العينــة معظمهــم من أنشــطة النظارات 

والصيدليات.
- أفــاد المؤشــر أن العينــة وافقــت علــى المشــاكل والتحديــات بنســبة 68.4 % وجــاء أهمهــا 
المشكات في عمليات الشحن والتسليم بالموعد المحدد، وعدم وجود سياسة واضحة 
لعمليــات اإلرجــاع واالســتبدال مــا يــؤدي لفقــدان ثقــة العمــاء، وعــبء حمايــة المســتهلك 

مــن التجــارة اإللكترونيــة.
- وافقت العينة على المقترحات المقدمة بنسبة 94 % من العينة الكلية وأهم المقترحات 
حل مشــاكل الشــحن ومحركات البحث وجاء أهمها في تطوير قطاع الخدمات اللوجســتية 
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وتنويع مستويات الخدمة المقدمة من منشآت الشحن، وتحسين نتائج ظهور الموقع على 
محركات البحث، وتطوير المنتجات والتسويق بما يتناسب مع عماء التجارة اإللكترونية.

- أمــا عــن توقعاتهــم للرؤيــة المســتقبلية للتجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة فيعتقــدون أنهــا 
ســوف تنتشــر بشــكل كبيــر نتيجــة أرباحهــا الكبيــرة، ووجــود بنيــة تحتيــة قويــة، إضافــة إلــى أمان 
الدفــع المالــي وهــو مــا يتفــق مــع تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة العربيــة الســعودية 

لعــام 2030م بزيــادة نســبة تجــارة التجزئــة إلــى نحــو 80 % مــن تجــارة التجزئــة الكليــة.
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