
جذبــت التجــارة اإللكرتونيــة مبنطقــة الــرق األوســط 
يف اآلونــة األخــرة اهتــام املســتثمرين املحليــن واألجانب 
ــن  ــد م ــاع الواع ــذا القط ــه ه ــا حقق ــواء مل ــد س ــى ح ع
ــرة  ــارع وت ــل تس ــة بفض ــرتة املاضي ــرة يف الف ــزات كب قف
منــو التســوق عــر اإلنرتنــت مــن قبــل مســتهليك املنطقــة، 
يف  اإلنرتنــت  الســتخدام  ميــا  أكــر  أصبحــوا  والذيــن 
ــي  ــة الت ــعار التفضيلي ــوع املنتجــات واألس ــع تن ــراء م ال
تطرحهــا منصــات التجــارة اإللكرتونيــة، ومبــا أنعــش مــن 
آمــال اتســاع حجــم التجــارة اإللكرتونيــة بالــرق األوســط 

مســتقبا.

ــد  ــاع، فق ــدة للقط ــتقبلية الواع ــاق املس ــل اآلف ويف ظ
اكتســب يف اآلونــة األخــرة اهتاًمــا كبــرًا مــن قبــل 
اتجهــوا  حيــث  الدوليــن،  أو  اإلقليميــن  املســتثمرين 
لتدشــن منصــات إقليميــة للتجــارة اإللكرتونيــة أو متويــل 
ــة  ــد تجاري ــى عوائ ــاًرا لجن ــئة انتظ بعــض املنصــات الناش

ــل.  ــرة يف املقاب كب

ومــع هــذا، يبــدو أنــه يواجــه تحديــات راهنــة تتمثــل 
يف النطــاق املحــدود الســتخدام بطاقــات االئتــان، وكذلــك 
ــة  ــدان ثق ــة فق ــب أزم ــرتوين، بجان ــان اإللك ــر األم مخاط

مســتهليك املنطقــة تجــاه املنصــات اإللكرتونيــة.

اتجاهات النمو:

يتمتــع ســوق التجــارة اإللكرتونيــة يف منطقــة الــرق 
األوســط بإمكانــات واعــدة بالتزامــن مــع تعزيــز البيئــة 
التكنولوجيــة باملنطقــة، وانتشــار اســتخدام اإلنرتنــت 
والهواتــف الذكيــة واللوحيــة. وفيــا يــي أبــرز اتجاهــات 

ــة: منــو اســتخدام التجــارة اإللكرتوني

ــؤرشات أن  ــن امل ــد م ــر العدي ــكاين: تُظه ــار س ١- خي
ــكان  ــيًّا لس ــاًرا رئيس ــح خي ــت أصب ــر اإلنرتن ــوق ع التس
ــة، حيــث  ــات املتكــررة للــراء اليومي املنطقــة يف العملي
إن منصــات التجــارة اإللكرتونيــة تتيــح اآلن للمســتهلكن 
ــه-  ــت نفس ــر -يف الوق ــة، وتوف ــعار معقول ــوق بأس التس
قــدًرا كبــرًا مــن التنــوع يف الســلع املعروضــة. ويف هــذا 
الســياق، توصلــت نتائــج اســتطاع رأى أجرتــه رشكــة 
»بيفــورت« عــام 2016 إىل أن %33 مــن املســتهلكن 
بعــدة دول عربيــة يفضلــون التســوق عــر اإلنرتنــت 
لســبب أســايس وهــو وجــود أســعار تفضيليــة، يف حــن أن 
%27 مــن املســتطلعة آراؤهــم يتســوقون عــر اإلنرتنــت 
ألســباب تتعلــق بتنــوع املنتجــات، بينــا %23 منهــم 

ــا. ــن نوعه ــدة م ــياء فري ــر أش لتواف
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ــض  ــت ببع ــى اإلنرتن ــوقن ع ــؤرشات املتس ــكل )1(: م ش
ــط ــرق األوس دول ال

ــة  ــارة اإللكرتوني ــؤرش التج ــر م ــاد، تقري ــدر: األونكت  املص
 .2016

ــنوات  ــة يف الس ــهدت املنطق ــات: ش ــار املنص ٢- انتش
املاضيــة دًعــا جديًّــا للــركات الناشــئة التي تطــرح حلوال 
تكنولوجيــة جديــدة للقطاعــات االقتصاديــة املختلفــة، مبــا 
فيهــا التجــارة اإللكرتونيــة، ونالــت هــذه الــركات متويــا 
مــن الحكومــات والقطــاع الخــاص عــى حــد ســواء. 
وبالتزامــن مــع ذلــك، أصبحــت البيئــة التكنولوجيــة أكــر 

اســتعداًدا النتشــار التجــارة اإللكرتونيــة.

ــون  ــارب 140 ملي ــا يق ــة م ــد يف املنطق ــا، يوج وحاليًّ
ــز 50%.  ــوي يناه ــار ق ــدل انتش ــت مبع ــتخدم لإلنرتن مس
كــا أن معــدل انتشــار اإلنرتنــت عــى األجهــزة املحمولــة 
يف املنطقــة يبلــغ تقريبًا %25، ويصــل إىل %75 يف املناطق 
التــي يحظــى املســتخدمون فيهــا بتغطيــة الجيــل الثالــث. 

ــات  ــار منص ــوة يف انتش ــاها بق ــان س ــذان العام ه
ــى  ــد ع ــي تعتم ــم الت ــدول اإلقلي ــة ب ــارة اإللكرتوني التج
تســويق العديــد مــن الســلع، كمنصــة »ســوق دوت كوم« 
التــي تبيــع أكــر مــن 400 ألــف منتــج، مثــل اإللكرتونيات، 
ــغ 24  ــارات تبل ــاء، وبزي والســاعات، واملجوهــرات، واألزي

مليــون زيــارة شــهريًّا.

٣- حجــم متســع: بنــاًء عــى اإلمكانــات الســابقة، 
مــن املتوقــع أن تنمــو قيمــة ســوق التجــارة اإللكرتونيــة 
ــنوات  ــة يف الس ــرة رسيع ــط بوت ــرق األوس ــم ال يف إقلي

)أكــر  اإلمــارات  املقبلــة. ويف 
اإللكرتونيــة  التجــارة  أســواق 
ــع  ــن املتوق ــج( م ــا بالخلي حاليًّ
لتصــل  قيمتهــا  تتضاعــف  أن 
ــار دوالر إىل 8.09  ــن 2.8 ملي م
عــام  بحلــول  دوالر  مليــارات 
2020 بحســب بيانــات رشكــة 
بالنســبة  أمــا  »بيفــورت«. 
ملــر، فمــن املتوقــع أن ترتفــع 
ــارات دوالر  ــا إىل 7.3 ملي قيمته
ــو  ــن نح ــام 2020 م ــول ع بحل
1.8 مليــار دوالر العــام املــايض.

وباملثــل، مــن املنتظــر أن يحقــق الســوقان الــرتيك 
ــع  ــة. فم ــرتة املقبل ــة بالف ــو مرتفع ــدالت من ــراين مع واإلي
توســع اســتخدام شــبكة الجيــل الثالــث بإيــران إىل جانــب 
إلغــاء العقوبــات االقتصاديــة يف ينايــر 2016، اكتســب 
ــع  ــث تتطل ــة، حي ــة دفعــة قوي قطــاع التجــارة اإللكرتوني
بعــض الــركات الدوليــة لاســتثار بالقطــاع كركــة »إم 
يت إن« الجنــوب إفريقيــة. وحاليًّــا، تعتــر منصــة »ديجــي 
كاال« هــي األكــر بإيــران، وتجــذب نحــو 750 ألــف 
ــارة  ــم التج ــن حج ــى %85 م ــتحوذ ع ــا، وتس ــر يوميًّ زائ

ــران.  ــة يف إي اإللكرتوني

بينــا تُعــد تركيــا اآلن أكــر ســوق يف عــدد املتســوقن 
ــن مســتهلك يف  ــم بنحــو 9.03 ماي ــت باإلقلي ــر اإلنرتن ع
عــام 2015. ويف غضــون األعــوام املقبلــة، مــن املتوقــع أن 
ــار دوالر  ــة إىل 11.5 ملي ــارة اإللكرتوني ــة التج ــل قيم تص

ــا.  بحلــول عــام 2020 بــدال مــن 7 مليــارات حاليًّ

اتجاهات االستثمار:
ــة مبنطقــة الــرق  اســتحوذ قطــاع التجــارة اإللكرتوني
األوســط يف اآلونــة األخــرة عــى اهتــام املســتثمرين 
االتجاهــات  أبــرز  يــي  وفيــا  والدوليــن،  اإلقليميــن 

اإللكرتونيــة: بالتجــارة  الصاعــدة لاســتثار 

١- اســتثامرات كبــرة الحجــم: بــدال مــن النمــط 
الفــردي لاســتثار القائــم عــى التمويــل املحــدود والــذي 
كان ميثــل النمــط املعتــاد لتوفــر رؤوس األمــوال ملنصــات 
التجــارة اإللكرتونيــة، تســتقطب التجــارة اإللكرتونيــة اآلن 
اســتثارات كبــرة الحجــم مــن قبــل بعــض املســتثمرين 
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ــدوق االســتثارات  ــم. ويف هــذا الســياق ضــخ صن باإلقلي
ــن مســتثمري  ــدد م ــع ع ــة م ــة الســعودية بالراك العام
»نــون«  مليــار دوالر إلطــاق منصــة  مبلــغ  املنطقــة 

للتجــارة اإللكرتونيــة بحلــول عــام 2017.

ــتثارات  ــب االس ــات متويلية/اســتحواذ: بجان ٢- صفق
اإلقليميــة، تطلعــت صناديــق االســتثار وعــدد مــن 
الــركات األجنبيــة لاســتفادة مــن النمو الرسيــع للقطاع، 
لتمويــل  الناشــئة  بالــركات  أمــوال  رؤوس  وضخــت 
ــة  ــازون« األمريكي ــة »أم ــرًا أجــرت رشك توســعاتها. ومؤخ
محادثــات لاســتحواذ عــى %30 مــن أســهم »ســوق دوت 

ــار دوالر. ــن ملي ــرب م ــا يق ــل م ــوم« مقاب ك

ويف الســنوات األخــرة، نالــت عــدٌد مــن الــركات 
ــة  ــات غربي ــن جه ــرة م ــات كب ــرى متوي ــة األخ اإلقليمي
مثــل رشكــة »ترينــدول« الرتكيــة التــي تلقــت يف الســنوات 
األربــع املاضيــة متويــا بقيمــة 60 مليــون دوالر مــن قبــل 
رشكات غربيــة بجانــب البنــك األورويب لإلنشــاء والتعمــر. 
ــه  كــا أعلــن مســتثمرون روس مــن بينهــم روس كاندري
مورافيــوف رئيــس صنــدوق »بــاروس كابيتــال« عــن ضــخ 
أمــوال بركــة »ديجــي كاال« اإليرانية للتجــارة اإللكرتونية، 
واألخــرة تقــدر قيمــة الركــة بنحــو 400 مليــون دوالر، 
ــس  ــنوات الخم ــا يف الس ــع قيمته ــع أن ترتف ــن املتوق وم

ــارات دوالر.  ــة 4 ملي ــة إىل قراب املقبل

٣- اســتثامرات متخصصــة: تتخــذ اتجاهــات االســتثار 
ــًدا  ــا جدي ــط منطً ــرق األوس ــة بال ــارة اإللكرتوني يف التج
ــة يف  ــة املتخصص ــات اإللكرتوني ــض املنص ــاق بع ــع إط م
تســويق ســلع بعينهــا ولرائــح معينــة مــن املســتهلكن. 
ويف هــذا اإلطــار أعلــن أحــد املســتثمرين بالرق األوســط 
مؤخــرًا عــن إطــاق منصــة متخصصــة لتســويق املنتجــات 
ــام 2017 باســتثارات  ــول ع ــت بحل ــر اإلنرتن الفاخــرة ع

تبلــغ 138.6 مليــون دوالر. 

تحديات القطاع:
ــل  ــن العوام ــدد م ــاك ع هن
منــو  تكبــح  التــي  الهيكليــة 
اإللكرتونيــة  التجــارة  قطــاع 
مبنطقــة الــرق األوســط، مــا 
يســتوجب التعامــل معهــا مــن 

أجــل دفــع الثقــة ودعــم فــرص االســتثار بــه، وذلــك عــى 
ــو التايل: النح

ــتخدام  ــد اس ــة: يع ــات االئتامني ــتخدام البطاق ١- اس
ــم  ــة األقــل انتشــاًرا بــن ســكان اإلقلي البطاقــات االئتاني
ــإن  ــال ف ــبيل املث ــى س ــامل. فع ــاء الع ــي أنح ــة بباق مقارن
ــران ال يتعــدى  ــة بإي نســبة اســتخدام البطاقــات االئتاني
%38، يف حــن أنــه يبلــغ باملغــرب %45. كــا أن معظــم 
البالغــن يف منطقة الرق األوســط ال يســتخدمون حســابًا 
مرفيًّــا، مــا يضطــر املنصــات اإللكرتونيــة إىل قبــول 
ــذا  ــت، وه ــر اإلنرتن ــات ع ــة للمعام ــات النقدي املدفوع
ــايل للســكان  ــز الشــمول امل ــي الحاجــة املاســة لتعزي يعن
باملنطقــة مــن أجــل دفــع املدفوعــات اإللكرتونيــة وبالتايل 

ــة.  التجــارة اإللكرتوني

املخــاوف  أحــد  يتمثــل  اإللكــروين:  األمــان   -٢
ــة يف  ــارة اإللكرتوني ــاط التج ــط بنش ــي ترتب ــية الت الرئيس
املخاطــر اإللكرتونيــة التــي ميكــن أن يتعــرض لهــا كل مــن 
الــركات واملســتهلكن. وقــد تتضمــن هــذه املخاطــر 
ــلعة  ــال س ــش، أى إرس ــة، والغ ــابات البنكي ــة الحس رسق
بجــودة أقــل غــر املتفــق عليهــا، واالحتيــال أى دفــع مثــن 

ــلمها. ــدم تس ــلعة وع الس

جــدول )1(: ترتيــب بعــض دول الــرق األوســط يف مــؤرش 
التجــارة اإللكرتونيــة 2016 )مــن أصــل 137 دولــة(   

Source: UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016  

٣- الثقــة مــع املســتهلكني: ال يــزال لــدى الكثــر مــن 
ــباب  ــرتوين ألس ــوق اإللك ــن التس ــوف م ــتهلكن تخ املس
عــدة، مــن بينهــا االنتظــار إىل حــن وصــول الطلــب بعــد 
ــات الغــش  ــع، والتخــوف مــن عملي ــة الدف ــام بعملي القي
واالحتيــال ســواء نتيجــة عــدم جــودة الســلع املتفــق 
عليهــا أو عــدم مطابقتهــا للمواصفــات املذكــورة، ويضــاف 

لماذا أصبحت التجارة اإللكترونية خياًرا جاذًبا للمستثمرين بالمنطقة؟
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ــة  ــا دول املنطق ــي تفرضه ــود الت ــض القي ــابق بع إىل الس
عــى اســتخدام بطاقــات اإلنرتنــت نتيجــة أزمــات النقــد 

ــى اآلن. ــا حت ــاين منه ــي تُع ــي الت األجنب

-4 كفــاءة الخدمــات الريديــة: تتعلــق املشــكات 
ــة  ــارة اإللكرتوني ــطة التج ــح أنش ــد تكب ــي ق ــرى الت األخ
وذلــك  اإلقليــم،  بــدول  الريديــة  املنظومــة  بضعــف 
كنتيجــة لعــدم تغطيــة خدمــات الشــحن لكافــة املناطــق 
الجغرافيــة، أو بــطء عمليــات الشــحن ذاتهــا، ومبــا يــؤدي 

إىل تأخــر اســتام الطلبــات أو إعاقتهــا باألســاس. 

وختاًمــا، ميكــن القــول إن النمــو الرسيــع للتجــارة 
ــوال  ــة رؤوس األم ــن جاذبي ــزز م ــم ع ــة باإلقلي اإللكرتوني
بالقطــاع الــذي بــات يســتقطب املســتثمرين ذوي املــاءة 
التمويــل  ذوو  األعــال  رواد  وليــس  الكبــرة،  املاليــة 

ــط.  ــدود فق املح
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