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 قدیم ت

األخیرة    اإللكترونیــــــةالتجارة    شھدت  اآلونة  في  واسعاً  انتشاراً 
 جائحةأنشطة االقتصاد الرقمي ال سیما في أعقاب    أحد أھموأصبحت  

تلعب   ،19-كوفید  فيدوراً    وباتت  وتنفیذ    بارزاً  واسعة    عملیات تیسیر 
والخدمات   السلع  وشراء  لبیع  العالم  على  النطاق  مدارمستوى   على 

، وھو ما ساھم في زیادة قیمة تعامالت التجارة  ن ساعةی ربع وعشراأل
، 2020عام    في  أمریكيدوالر    تریلیون  25اإللیكترونیة لتصل إلى نحو  

 ً  ).UNCTAD(   مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  إلحصاءات   وفقا

التجارة  في   في    اإللكترونیــــــةالوقت الذي شھدت فیھ  ملحوظاً  تنامیاً 
ففي حین  والنامیة،    المتقدمةھذا النمو ما بین الدول    تباین،  اآلونة األخیرة

بشكل  المتقدمة  الدول  في  اإللكتروني  التسوق  انتشار  مستویات  زادت 
في االستفادة   تواجھ تحدیاتٍ العدید من الدول النامیة    تزالال  ملموس،  

اإللكترو التجارة  تتیحھا  التي  الفرص  نتیجة  من  البنیة  إلى  فتقار  االنیة 
كما یواجھ   .االتصال الرقميتسھیل عملیة  في    عد التي تسا   ةلتقنیاالتحتیة  

بالشبكة العالمیة  ترتبط بارتفاع كلفة مستویات االتصال  بعضھا تحدیاتٍ 
(للمعلومات   العریض  النطاق  التي    )Broad band internetذات 

 . اإلنتاجیة والتنافسیةتساھم إیجابیاً في زیادة مستویات 

،  العالم  على مستوى  اإللكترونیــــــةالتجارة  أنشطة  حجم  رغم ضخامة  
تبلغ حوالي    بسیطةً   سوى نسبةً   لمثیُ ال  إال أن حجمھا في الدول العربیة  

التجارة    1 إجمالي  من  المائة  أحدث العالمیة    اإللكترونیــــــةفي  وفق 
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، وھو ما یستلزم بذل المزید من الجھود لالستفادة من البیانات المتوفرة
أوسع   آفاق  فتح  في  التجارة اإللكترونیة  أنشطة  نمو  لمؤسسات  تسارع 

ومشاركة الدول العربیة بشكل فاعل في سالسل القیمة   ،العربیة  األعمال
 . العالمیة وأنشطة االقتصاد الرقمي

التجارة  ھیكل  تسلیط الضوء على    إلى  الكتیب ھدف  ی،  قما سبضوء    في
تطورھا  اإللكترونیــــــة وعوامل  أھم  یو،  ونشأتھا  العوامل ستعرض 

في قیاس حجم التجارة   المستخدمة  والمؤشرات   على تطورھا،  ةالمساعد 
 .بین الشركات واألفراد  اإللكترونیــــــة
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 مقدمة أساسیة  :اإللكترونیــــــةالتجارة  أوالً:

والتنمیة   تُعّرف  االقتصادي  التعاون  التجارة    ) OECD(  منظمة 
تنفیذھا  یتم  التي  خدمات  وال   لسلع ا عملیات بیع وشراء    أنھا اإللكترونیــــــة  

  رسال إل اً  مصممة خصیص   منصات من خالل    االتصال الرقمیة عبر وسائل  
   .بآلیات للدفع الرقمي   طلبات البیع والشراء إلكترونیاً مدعومًة استقبال  و 

السیاق ھذا  التجـــــارة  في  )  E-Commerce(  اإللكترونیــــــة  تعتبر 
  الكبیر في   تطورالنتیجة    ت نشأحیث    ،نا المعاصرعالمحدیثة العھد في  

او الحدیثة    ت التقنیا مستویات  على  إلتزاید  العالمیة    شبكةال عتماد 
فیما زادت أھمیتھا بشكل كبیر في عام   ،والھواتف المحمولةللمعلومات  

في ظل قیود التباعد االجتماعي التي تم فرضھا الحتواء انتشار    2020
 . 19- ة كوفید جائح

لعملیة    عد ساتُ  والشراء  والخدمات البیع  العالمیة  عبر    لسلع  الشبكة 
الشركات   فيللمعلومات   وأرباح  دخل  مستویات  سوقاً    ،زیادة  وتمثل 

المنتجات    تقدیمل  من خاللھا كافة أطراف السوق بشكل آنيیتواصل  كبیرة  
 .افتراضـیة أو رقمیة بیئةفـي لكترونیة إمن خالل وسائل والخدمات 
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 ) 1شكل رقم (
 اإللكترونیــــــة المكونات األساسیة لبنیة التجارة 

 

 

 

 

 

Source: WTO (2017), "Chapter 6: Improving the E-trade Environment, 
Contributed by the World Bank". 
 

 اإللكترونیــــــةالتجارة  رنشأة وتطو  .1

مرت    ،عقود مضت   خمسةإلى    اإللكترونیــــــةالتجارة  نشأة    تعود 
 الحاسب اآللي بالعدید من المحطات منذ بدء استخدام أجھزة  خاللھا  

  في أوائل السبعینیات من القرن العشرین  في المؤسسات االقتصادیة
خالل العقدین األول والثاني  بشكل واسع  أنشطتھا  انتشرت  إلى أن  

ً واسع نمواً وشھدت  ،  من القرن الواحد والعشرین   2020خالل عام   ا
  ،19-كوفید بسبب جائحة    الجزئي المفروض   وأالكلي  نتیجة االغالق  
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موضحة  ثالث مراحل  ب   اإللكترونیــــــةمرت التجارة    في ھذا السیاق
 :1على النحو التالي 

   التحویل اإللكتروني لألموال  :األولىالمرحلة  )Electronic 
Funds Transfer ( 

أوائل في    اإللكترونیــــــةتطبیق التجارة  ة  بدایھذه المرحلة إلى  تعود  
 اإللكترونیــــــةظھور التحویالت  منذ  السبعینات من القرن الماضي،  

نقل األموال من حساب إلى حساب وبین المشتري والبائع    لألموال
 .التقلیدیة وإجراءات التحصیل النقدي الصكوككتابة من آخر بدالً 

  الثانیة الرقمیة :  المرحلة  البیانات   Electronic Data(   تبادل 
Interchange ( 

واستمر   1970نھایة عام   في  لكتروني للبیانات إلالتبادل اور  ظھبدأ  
بتبادل    اإللكترونیــــــة  التجارة  سمحت ، حیث  1982  عام  حتى بدایة

ً إلكترونی مثل أوامر الشراء والفواتیر  المستندات والبیانات   وربطت  ،  ا
الشركات   األم   الرئیسةبین  الشركة  بین  أو  الفرعیین  والموردین 

خاصة    األنشطةالشركات في ھذه    انخراطفي    ساھم ذلك  .وفروعھا
ظھرت تطبیقات ما  كمصانع وبائعي التجزئة،  والمالیة  المؤسسات  ال

 
1 Nogoev, Azamat , Mohseni, Shahriar and Others (2011).  "Evolution and 
Development of E-Commerce Market and E-Cash". 
10.1115/1.859858.paper35. 
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األسھ  وشراء  بیع  مثل  والالسلكیة  السلكیة  األسواق  االتصاالت  في  م 
   .المالیة 

 اإللكترونیــــــة: التجارة مرحلة الثالثةال )E-Commerce ( 

اإللكترونیة    استفادت  االتجارة  الواسع  إلمن  العالمیة لشبكة  لنتشار 
تطویر،  للمعلومات  التجارة    وتم  بصورة    اإللكترونیــــــةتطبیقات 

من  كبیرة المرحلة    شھدت كما  .  1995عام    بدایة  بدایات ھذه 
للمعلومات  عبر  اإلعالنات   العالمیة  أن    ،والمزادات الشبكة  لدرجة 

الشبكة  على  لھا  قع  اموقامت بإنشاء    كبیرة ومتوسطة الحجم  ات شركال
  موتورز جنرال  شركة  ، فعلى سبیل المثال لدى  العالمیة للمعلومات 

موقعھا  صفحة   )18000(من    أكثر من    وأكثراإللكتروني،    على 
 .2منتجات الشركة وخدماتھا ووكالئھا ل رابط )98000(

 اإللكترونیــــــة أنواع التجارة  .2
 

تصنیف    منھا  ،اإللكترونیــــــةتجارة  لل  تصنیفات الالعدید من    یوجد 
التجاري النشاط  بناًء على طبیعة  بأو    ،المعامالت  حسب التصنیف 

  ا أشھرھا وحسب وسائل الدفع وربما أھمھبأو  ،المنتجات والخدمات 
علىالتصنیف   المعاملة    القائم  في  المشاركة  یشمل األطراف    : بما 

 
2 Electronic website of GM company available at: www.gm.com 
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1 Nogoev, Azamat , Mohseni, Shahriar and Others (2011).  "Evolution and 
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والعمالاأل  ات وحد و   ،ونالمستھلك والات مؤسس،  ، ات شرك، 
 : ھي  أساسیةأقسام  ةتسع  علىھذا التصنیف  مل تیش . الحكومات و

   التجارة األعمال    اإللكترونیــــــة أنشطة  مؤسسات  بین  ما 
ھذا النوع    : ] B2C( ConsumerBusiness to(  [  والمستھلكین 

مباشر بین الشركات  ال بیع  ال   ات عملی ب   بشكل أساسي   التجارة معني   من 
حیث  لكین والمستھ  مباشرة    الشركة تقوم  ،  والخدمات  السلع  ببیع 
و ین للمستھلك  المستھلك ،  التصفح    ون یقوم  خالل  ال من  موقع  عبر 

یتم في  .  كما  بشرائھ   ون اختیار ما یرغب ب   لكتروني للشركة المعنیة إل ا 
  تقوم الشركة وعلیھ    ، لیھا تكالیف الشحن إ   اً العادة دفع الرسوم مضاف 

 . المستھلك مباشرة إلى عنوان  وإرسالھ    بشحن الطلب   المعنیة 
   التجارة األعمال   اإللكترونیــــــةأنشطة  مؤسسات  بین    ما 

](B2B) Business to Business[:   التجارة النوع من  ھذا 
المنتجین    تتم بینبعملیات البیع والشراء التي  معني بشكل أكبر  

 . یُشارك المستھلكین فیھال و ، لتجزئةاوتجار الجملة و
   التجارة بین    اإللكترونیــــــةأنشطة   [  المستھلكینما 

(C2C) Consumer to Consumer  [:   ھذا النوع من التجارة
بین    اإللكترونیــــــة العادة  في  حیث  یتم  أحد یقوم  المستھلكین، 

عبربیرغب  ما    بعرض   المستھلكین العالمیة   شبكةال  یعھ 
ب  یقوموعلیھ  ،  للمعلومات  یرغب  المعروض شراء  من  المنتج 
حاسب   جھازأو  ة  سیار(بیع    :مثال ذلك  ،مباشرة بالبائعباالتصال  

  ،...الخ).أو أثاث  آلي
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   مؤسسات المستھلكین و ما بین    اإللكترونیــــــةأنشطة التجارة
ھذا النوع    یتم  :]  Consumer to Business (C2B)  [  األعمال

یقوم    حیث  والشركات،    )األفراد (  ینبین المستھلك ما  التجارة  من  
وعلیھ  المستھلك بتقدیم أعمال تجاریة وعرضھا على الشركات،  

إلتمام    مقدمةال  األعمال  باستخدام  الشركات تقوم   المستھلك  من 
 . التجاریة ھااتعملی

 ة الحكومما بین المستھلكین و  اإللكترونیةارة  ـــــــطة التجــــأنش  
](C2G) [Consumer to Government:    ھذه  تشمل

المستھلك   األنشطة  بین  تتم  التي  دفع    ین المعامالت  مثل  والحكومة 
أو    ات للوزار   ة لكترونی إل ا   المواقع عبر  والكھرباء  الماء  فواتیر  
   الحكومیة.    ات المؤسس 

   التجارة األعمال    اإللكترونیــــــة أنشطة  مؤسسات  بین  ما 
ھذا النمط    :  ]Business to Government (B2G) [ة الحكوم و 

من التجارة یتضمن جمیع معامالت التجارة التي تقدمھا الشركات  
 مختلف السلع والخدمات. من  شتریات الحكومة  مُ ذات الصلة ب 

   ل ما بین الحكومة ومؤسسات األعما   اإللكترونیــــــة أنشطة التجارة  
)]Government to Business (G2B[ :    ھذا النمط من التجارة

العالمیة  شبكة  ل ل ة  ی الحكوم   المؤسسات   یتضمن استخدام   اإللكترونیــــــة 
المعلومات    للمعلومات  مثل  الشركات،  مع  المعلومات  تبادل  في 

ذلك من معلومات،    إلى الجمركیة وما    والرسوم الخاصة بالضرائب  
 . كما تشمل الخدمات التي تقدمھا األجھزة الحكومیة للشركات 
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 التجــــــــــأنش بین   اإللكترونیــــــةارة  ــــــــــــ طة  ما 
  : ]   G2G( GovernmentGovernment to(  [  وماتــــالحك
 المعامالت جمیع    تضمنی  اإللكترونیــــــةمن التجارة  النوع  ھذا  

تشمل التعامالت التجاریة ، والخدمات التجاریة بین الحكومات و
األجھزة    اإللكترونیــــــة بین  والتنسیق  المعلومات  تبادل  أو 

راضي معینة  أوقاف  أل ا  ئةأن تؤجر ھی   مثلعلى سبیل الالحكومیة.  
حكومیة بنایات    أن  وأ   ،لھیئات  حكومیةإتؤجر  دوائر  كما  لى   .

الدول    الحكومات فيتبادل البیانات والمعلومات بین  أیضاً    ینطوي
 تحت ھذا التصنیف.  المختلفة

   التجارة الح   اإللكترونیــــــة أنشطة  بین  ــ ما  والمستھلك ــــــ   كومة 
]Government to Consumer (G2C)[ :    من النمط  ھذا  في 

.  یتم تبادل المعلومات بین األجھزة الحكومیة والمستھلكین   ، التجارة 
الحكومیة    كما  األجھزة  تقدمھا  التي  الخدمات  النمط  ھذا  یشمل 

التعلیمیة   كالخدمات  والطبیة و للمواطنین  تزوید  وكذلك    ، الثقافیة 
المتخصصین   یشمل  ب الباحثین  وكذلك  والبیانات،  اإلحصاءات 

 ئف الشاغرة لدیھا. إعالنات األجھزة الحكومیة عن الوظا 

  اإللكترونیــــــة خیارات الدفع في التجارة  .3
 اإللكترونیــــــة التجارة    سیاق عملیات   إلتمام صفقات البیع والشراء في

  شبكة ال  یقوم المشتري بإتمام عملیة الدفع من خالل الوسائل المتاحة عبر
 یشمل: إلى نوعین، بما وسائل الدفع تنقسم حیث ، العالمیة للمعلومات 
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 ا. النقود بالشكل المتعارف علیھ ،تقلیدیةالدفع الوسائل  .1
المصرفیة   ،اإللكترونیــــــةدفع  الوسائل   .2 المؤسسات  توفر  حیث 

تسھیل عملیات الدفع لالتقنیات  ومن البرامج    متكامالً   اً ظاموالمالیة ن 
أحد الطرق   وسائل الدفع اإللكترونیة  تعتبركما  .  والقبض بشكل آمن

تستخدم  الجدیدة   االتصاالت  تقنیالتي  واألنظمة  ات  ناحیة،  من 
الخاصة  اإللكترونیــــــة األموال بال   للدفع  وشركات  بنوك 

 إلتمام التعامالت والصفقات. المتخصصة من ناحیة أخرى

نتشار الھواتف المحمولة ا ساھم التطور التقني الكبیر ومن جانب آخر،  
عبر عملیات الشراء والبیع    من خالل  اإللكترونیــــــةالتجارة    في تعزیز

للمعلومات  العالمیة  اإلنسبة    تزاید یتوقع  حیث  ،  الشبكة  لكتروني  الدفع 
  2021عام   اإللكترونیــــــةالتجارة  لھواتف النقالة فيباستخدام انفذة المُ 
من    73نحو    إلى المائة  بالتجارة  إجمالي  في  المرتبطة  الدفع  عملیات 

 ). 2، شكل رقم (اإللكترونیة
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 ) 2شكل رقم ( 
تنفیذ عملیات الدفع المرتبطة  نسبة استخدام الھواتف النقالة في 

 (%)  اإللكترونیةالتجارة ب

Source: International Telecommunication Union (ITU) (2021), Global web index. 

 اإللكترونیــــــة وسائل الدفع  .4

استخدام أحد وسائل الدفع الموثوقة    على المشتري،  إلجراء عملیة الشراء
ً   یتطلب من المشتريو والمتعارف علیھا،   التي    تحدید وسیلة الدفع  أیضا

عملیات   تشیر  الشراء.  عملیة  إلتمام  استخدامھا  في  الدفع یرغب 
الورقیة النقدیة غیر  المعامالت  إلى  في    اإللكتروني  ثورة  أحدثت  التي 

وتكلفة   الورقیة  تكالیف المعامالت عالم األعمال المصرفیة، بسبب تقلیل  
استھال  ة سھل   الكونھ  اً نظر  ،العمالة وأقل    ةً مقارنللوقت  كاً  االستخدام 

توسیع  بوسائل الدفع المباشر التقلیدیة، إضافة إلى ذلك فھي تُساھم في  

(%) 
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التوسع  و أنشطة التجارة اإللكترونیــــــة ودعم مؤسسات األعمال نطاق
 األسواق المستھدفة بسھولة.في 

النوع األول  یتطلب    : عموما إلى نوعین   اإللكترونیــــــة الدفع  نظمة  أ تنقسم  
  ، من أجل إتمام وسیط محل ثقة بین البائع والمشتري طرف ثالث أو  وجود  

، أما  التقلیدي بشكلھا    كما ھو الحال في بطاقات االئتمان   ، عملیة البیع والشراء 
  إلتمام عملیات البیع والشراء،   استخدام طرف ثالث   یتضمن ال  ف ،  النوع اآلخر 

 . ) 3، شكل رقم ( حیث یتم مباشرة بدون وسطاء باستخدام العمالت الرقمیة 

 ) 3شكل رقم ( 
 اإللكترونیــــــةنظم الدفع 

 
 

 

 

 

 

 . الُكتیبعدي المصدر: مُ 

نظم الدفع 
اإللكتروني

الدفع من خالل 
وسیط محل ثقة

الدفع من خالل 
العمالت الرقمیة
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نستعرض   یلي  وھي:  اإللكترونالدفع  وسائل  بعض  فیما  بطاقة  ي 
وئتماناال المصرفیة،  والبطاقة  وذكیةالبطاقة  ال،  ، الرقمیةالنقود  ، 
 لألموال.التحویل اإللكتروني و

 یُمكن   التي  اإللكتروني   الدفع  وسائل  أحد تُعتبر    :االئتمان  بطاقات  
 أوالشبكة العالمیة للمعلومات    عبر  الشراء  عملیات   إلتمام  استخدامھا

  الحاجة  دون  لذلك،  صةصخمُ ال  اإللكترونیــــــة  الدفع  أجھزة  خالل  من
ات تصدر بطاقات االئتمان من قِبل شرك.  الورقیة  العمالت   الستخدام

ومالیة   ومصرفیة  لحاملمتخصصة  بیتسمح  الشراء ھا  عملیات  إتمام 
استخدام    اإللكترونیــــــة األقصىمن خالل  یُمكّ   المتاح  الحد  ن  الذي 
 .لبطاقةلقتراضھ من الجھة الُمصدرة إلحامل البطاقة 

 
 الخصم)  المصرفیةبطاقة  لا ھذه   :3(بطاقة  على  للحصول  یتعین 

ً لشخص حسابایكون لدى    البطاقات أن ً بنكی  ا ، ویمكن استخدامھا في  ا
ً كافی  اً حاملھا رصید لدى  عملیات الدفع اإللكتروني بشرط أن یكون   في    ا

الدفع   عملیة  إتمام  أجل  من  البنكي  یتم  اإللكترونیــــــةحسابھ  ، حیث 
  .خصم مبلغ الشراء مباشرةً من حسابھ

 
  لكنھا   الخصم،   بطاقة   أو   االئتمان   بطاقة   البطاقة   ھذه   تشبھ :  الذكیة   البطاقة  

كافة    تخزین   على   القدرة   لدیھ   دقیق، صغیر و   " معالج   شریحة "   على   متضمنة 
الخاصة   المعلومات    لتخزین   البطاقات ھذه    تستخدم .  الء العم ب   المالیة 

  كما   . شراء مباشرة   معاملة   كل   بعد   المطلوب   المبلغ   خصم   یتم ، حیث  األموال 

 
3 Debit Card. 
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  شخصي   تعریف   رقم   باستخدام   إال   الذكیة   البطاقات   إلى   الوصول   یمكن   ال 
  بتخزین   تقوم   حیث   آمنة،   الذكیة   البطاقات   تعتبر .  عمیل   لكل   عطاؤه إ   تم ی 

للبیانات ومن    أسرع   معالجة   وتوفر   تكلفة   وأقل   مشفر   بتنسیق   المعلومات 
 ). Visa Cash(   و )  Mondex(   لكل من   الذكیة   البطاقات أمثلتھا  

 
 البیع    :الرقمیة   النقود قیمة صفقات  سداد  في  الرقمیة  النقود  تستخدم 

  من   المبلغ  تحویل  یتم  حیث   ،الشبكة العالمیة للمعلومات والشراء عبر  
  النقود   معامالت   تساعد و  وسیط،  أي  تدخل  دون  أخرى  جھة  إلى  جھة

إنجاز    الرقمیة ویسر  ھذهعلى  بسھولة  أمثلتھا المعامالت  ومن   ،
 . "البتكوین"العمالت المشفرة مثل 

 األموال  تحویل   ً الطرق    : إلكترونیا أھم  أحد  لتعتبر   لدفعالشائعة 
ً إلكترونی یتما  حساب  إلى  مصرفي  حساب   من  األموال  تحویل  ، حیث 
بنك   في  أو  البنك  نفس  في  الحسابات   تكون  أن  یمكن، وآخر  مصرفي

 الصراف  آالت   باستخدام  األموال  تحویلعملیة    إجراء  یمكنكذلك  ،  آخر
  .حاسب آلي جھاز  باستخدام أو (ATM) اآللي

 العالم في اإللكترونیــــــةالتجارة حجم  ثانیاً: 

خالل اآلونة األخیرة ال سیما  بسرعة    اإللكترونیــــــةالتجارة  حجم  نما  
أعقاب   المتسوقین    حیث   ،19- كوفید   جائحة في  أعداد  الشبكة    عبربلغ 

،  2020عام  في  ملیار شخص    1.5والي  في العالم حالعالمیة للمعلومات  
في   7بزیادة قدرھا أي  ،2019في عام  ملیار شخص  1.4مقارنة بنحو 

  ، اإللكترونیــــــةنحو التجارة    في سرعة التحولساھمت الجائحة    .المائة
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 ). Visa Cash(   و )  Mondex(   لكل من   الذكیة   البطاقات أمثلتھا  

 
 البیع    :الرقمیة   النقود قیمة صفقات  سداد  في  الرقمیة  النقود  تستخدم 

  من   المبلغ  تحویل  یتم  حیث   ،الشبكة العالمیة للمعلومات والشراء عبر  
  النقود   معامالت   تساعد و  وسیط،  أي  تدخل  دون  أخرى  جھة  إلى  جھة

إنجاز    الرقمیة ویسر  ھذهعلى  بسھولة  أمثلتھا المعامالت  ومن   ،
 . "البتكوین"العمالت المشفرة مثل 

 األموال  تحویل   ً الطرق    : إلكترونیا أھم  أحد  لتعتبر   لدفعالشائعة 
ً إلكترونی یتما  حساب  إلى  مصرفي  حساب   من  األموال  تحویل  ، حیث 
بنك   في  أو  البنك  نفس  في  الحسابات   تكون  أن  یمكن، وآخر  مصرفي

 الصراف  آالت   باستخدام  األموال  تحویلعملیة    إجراء  یمكنكذلك  ،  آخر
  .حاسب آلي جھاز  باستخدام أو (ATM) اآللي

 العالم في اإللكترونیــــــةالتجارة حجم  ثانیاً: 

خالل اآلونة األخیرة ال سیما  بسرعة    اإللكترونیــــــةالتجارة  حجم  نما  
أعقاب   المتسوقین    حیث   ،19- كوفید   جائحة في  أعداد  الشبكة    عبربلغ 

،  2020عام  في  ملیار شخص    1.5والي  في العالم حالعالمیة للمعلومات  
في   7بزیادة قدرھا أي  ،2019في عام  ملیار شخص  1.4مقارنة بنحو 

  ، اإللكترونیــــــةنحو التجارة    في سرعة التحولساھمت الجائحة    .المائة
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ختلف إجراءات  إلى التغلب على ماألفراد والشركات    سعى كل منحیث  
 .الشبكة العالمیة للمعلومات لتسوق عبر اإلغالق وقیود السفر با

ومتسارعاً للتسوق  اً قویاً  ع ف ا د   في وقت قصیر   19- كوفید جائحة    منحت لقد  
  بشكل ملموس مبیعات التجزئة    فزادت قیمة   ، الشبكة العالمیة للمعلومات عبر  
جعلت من التجارة اإللكترونیــــــة المنقذ الوحید  التي  المخاوف الصحیة    نتیجة 

الكثیر   لخوف  نظراً  العالم،  مستوى  على  التجزئة  األفراد  ألسواق  من 
  إضافة إلى اتجاه   ، أكثر من أي وقت مضي   التسوق المباشر من  والمستھلكین  

 .  الجائحة مواجھة واحتواء تداعیات  ل   أو الجزئي   غالق التام إل إلى ا الدول  

السیاق،   ھذا  أن  في  إلى  التقدیرات  عبر  حصةتشیر  الشبكة   التسوق 
للمعلومات   یُشكّل    إلى  ت ارتفعالعالمیة  المائة  17ما    إجمالي   من  في 

بحصة    مقارنة  2020في عام    على مستوى العالمالتجزئة  مبیعات قطاع  
   .)4( 2019عام  في   في المائة 13نحو  بلغت 

بتوزیع   یتعلق  عدد  فیما  عبر  إجمالي  العالمیة  المتسوقین  الشبكة 
یشیر  و   ،ملیار مستخدم  1.45بلغ نحو    المحلیین وعبر الحدود للمعلومات  

(التسوق داخل حدود نفس تقریر األونكتاد إلى أن نسبة التسوق المحلي  
الشبكة العالمیة  في المائة من إجمالي التسوق عبر    77  بلغت نحوالدولة)  

في حین بلغ  ،  ملیار مستخدم   21.1بإجمالي    2019عام  في    للمعلومات 

 
4 UNCTAD, (2020)." B2C E-Commerce Index 2020". 

  التجارة اإللكترونیة 

P a g e  19 | 39 

 

في المائة    23ملیون مستخدم بما یمثل    330عدد المتسوقین عبر الحدود  
 ). 4شكل رقم (من إجمالي المتسوقین إلكترونیاً، 

)4(شكل رقم   
 العالم   على مستوى إلكترونیاً محلیاً وعبر الحدود  إجمالي عدد المتسوقین  

Source: UNCTAD (2021), Estimates of Global E-Commerce  

مؤتمر األمم  أشارت منظمة  من حیث قیمة عملیات التجارة اإللكترونیة،  
في تقریر صادر لھا في شھر مایو    5لتجارة والتنمیة (األونكتاد) المتحدة ل

التجارة اإللكترونیــــــة ارتفعت مبیعات    قیمةأن  إلى  ،  2021عام  من  
لتبلغ حوالي    8بنحو   المائة  عام    في   أمریكيدوالر  تریلیون    26.7في 
مقارنة بنحو   ،العالمي   اإلجمالي في المائة من الناتج    30ما یعادل    2020
 ). 1رقم ( ، جدول2019عام مریكي في أدوالر  تریلیون 25.6

 
5 UNCTAD. (2020), “Estimates of Global E-Commerce”. 

914 1055 1122

200 277 330

1114
1332

1452

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

محلي خارج الحدود إجمالي المتسوقین

یة 
سب

الن
یة 

ھم
األ

(%
)

عدد
ت 

ترن
الن

ر ا
عب

ن 
وقی

تس
الم

)
مة

نس
ن 

یو
مل

(



التجارة ا�لكترونيةالتجارة ا�لكترونية

19

  التجارة اإللكترونیة 

P a g e  18 | 39 
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   .)4( 2019عام  في   في المائة 13نحو  بلغت 

بتوزیع   یتعلق  عدد  فیما  عبر  إجمالي  العالمیة  المتسوقین  الشبكة 
یشیر  و   ،ملیار مستخدم  1.45بلغ نحو    المحلیین وعبر الحدود للمعلومات  

(التسوق داخل حدود نفس تقریر األونكتاد إلى أن نسبة التسوق المحلي  
الشبكة العالمیة  في المائة من إجمالي التسوق عبر    77  بلغت نحوالدولة)  
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4 UNCTAD, (2020)." B2C E-Commerce Index 2020". 
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في المائة    23ملیون مستخدم بما یمثل    330عدد المتسوقین عبر الحدود  
 ). 4شكل رقم (من إجمالي المتسوقین إلكترونیاً، 

)4(شكل رقم   
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مؤتمر األمم  أشارت منظمة  من حیث قیمة عملیات التجارة اإللكترونیة،  
في تقریر صادر لھا في شھر مایو    5لتجارة والتنمیة (األونكتاد) المتحدة ل

التجارة اإللكترونیــــــة ارتفعت مبیعات    قیمةأن  إلى  ،  2021عام  من  
لتبلغ حوالي    8بنحو   المائة  عام    في   أمریكيدوالر  تریلیون    26.7في 
مقارنة بنحو   ،العالمي   اإلجمالي في المائة من الناتج    30ما یعادل    2020
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 ) 1جدول رقم ( 
 )* 2020مبیعات التجارة اإللكترونیــــــة لثمان أكبر دول في العالم (

Source: UNCTAD (2021), Estimates of Global E-Commerce. 

  ) B2Bمؤسسات األعمال ( التجارة اإللكترونیــــــة بین    أنشطة   قیمة   ارتفعت 
في المائة    28  نحو   ما یعادل   أمریكي   تریلیون دوالر   21.8حوالي  لتصل إلى  

قیمة  ارتفعت  ، في حین  2020عام  في  التجارة اإللكترونیــــــة  إجمالي  من  
اإللكترونیــــــة عملیات   و   التجارة  األعمال  مؤسسات    المستھلكین بین 

 )B2C  2020عام  في  لیون دوالر أمریكي  ی تر   .94  قیمتھ ) إلى ما . 

 الدول 

إجمالي  
مبیعات 
التجارة  

  اإللكترونیــــــة
(ملیار دوالر  

 أمریكي)

  حصة إجمالي
التجارة  

اإللكترونیــــــة  
إلى الناتج 
المحلي  

 (%) اإلجمالي

إجمالي  
مبیعات 
التجارة  

اإللكترونیــــــة  
من الشركات 
  إلى الشركات
(ملیار دوالر  

 أمریكي)

إجمالي  
مبیعات 
التجارة  

اإللكترونیــــــة  
من الشركات 

إلى  
 المستھلكین

(ملیار دوالر  
 أمریكي)

 1,261 8,319 45 9,580 األمریكیة الوالیات المتحدة 
 178 3,238 67 3,416 الیابان 
 1539 1,065 18 2,604 الصین 

 115 1,187 79 1,302 كوریا الجنوبیة 
 251 633 31 885 المملكة المتحدة 

 116 669 29 785 فرنسا 
 111 396 14 524 المانیا 
 35 325 22 431 إیطالیا 
 4,870 21,803 30 26,673 العالم 
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  الشركات إلى المستھلكین   قبل   التجارة اإللكترونیــــــة من كما ارتفعت قیمة  
 )B2C (   الحدود أمریكي   440نحو  لتمثّل    6خارج  دوالر  عام    في   ملیار 

بین    ، 2020 اإللكترونیة  التجارة  أنشطة  إجمالي  من  حصتھا  وبلغت 
ذكر أن الوالیات  ُی  . في المائة   2.1مؤسسات األعمال والمستھلكین حوالي  

استحوذت على أعلى    وكوریا الجنوبیة   والصین والیابان  المتحدة األمریكیة  
في    63، بحصة بلغت نحو  2020عام  في    اإللكترونیة   قیمة ألنشطة التجارة 

 . ) 5، شكل رقم ( المائة من إجمالي مبیعات التجارة اإللكترونیــــــة العالمیة 

 ) 5شكل رقم ( 
 ) 2020( الدول ذات الحصة األكبر من مبیعات التجارة اإللكترونیة عالمیاً  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Cross Border Trade of (B2C). 

 .برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمیةمن اعداد الباحثین استناداً إلى بیانات المصدر: 
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لألفراد   الشركات  مبیعات  في  األول  المركز  في  الصین   عبرحلّت 
فیما حلّت ،  ملیار دوالر أمریكي  105ما قیمتھ حوالي    الحدود، مسجلةً 

ملیار    90نحو  بلغت  الوالیات المتحدة األمریكیة في المرتبة الثانیة بقیمة  
  ھونج كونج دوالر أمریكي، بینما استحوذت كل من المملكة المتحدة، و

 ).2على المركزین الثالث والرابع على التوالي، جدول (
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 13.2 3.3 23 الیابان 
 14.7 1.1 16 المانیا 
 10.6 2.2 12 فرنسا 
 9.0  2.3 440 العالم

 Source: UNCTAD, (2021), “Estimates of Global E-Commerce”. 

 
7 UNCTAD, (2020). "Estimates of Global E-Commerce". 
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مؤسسات   مبیعات من  استحوذت الشركات األمریكیة على أكبر حصة  
ا إلى  ( األعمال  العالمیة  عبر    B2C (8لمستھلكین  ، للمعلومات الشبكة 

إحدى عشرة شركة أعلى  شركات أمریكیة من أصل  سبع    سجلت حیث  
اإللكترونیة   التجارة  ألنشطة  عام  إیرادات  مستوى    2020خالل  على 

  ، بینما تضمنت القائمة أربع شركات صینیة.العالم

 إیرادات أعلى  الصینیة    للتجارة اإللكترونیــــــة (على بابا) شركة  سجلت 
المستھلكین،  مؤسسات األعمال و  نالتجارة اإللكترونیــــــة ما بینشطة  أل

  2020عام  في  دوالر أمریكي    تریلیون  1.1بلغت إیراداتھا حوالي  حیث  
  العالمیة   اإللكترونیة  التجارةأنشطة  من  في المائة    23  بما یعادل حوالي

  في   األمریكیةبینما حلّت شركة أمازون     .9ما بین الشركات والمستھلكین 
شكل . الملیار دوالر أمریكي  575  بلغت نسبة إیرادات  ب المركز الثاني  

التسوق    منحصة إیرادات أعلى ست شركات  تطور  یوضح    ) 6(رقم  
 من مؤسسات األعمال إلى المستھلكین حول العالم. ،اإللكتروني

  

 
8 UNCTAD, (2021). "B2C E-Commerce Index 2020". 
9   UNCTAD  (2020),  "Estimates of Global E-commerce 2019 and preliminary assessment of COVID-
19 IMPACT ON ONLINE RETAIL 2020 ", Technical Notes on ICT for Development. 
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 ) 6شكل رقم ( 
إیرادات أكبر ست شركات للتسوق عبر االنترنت في أنشطة التجارة  

 ) 2020- 2018( مؤسسات األعمال والمستھلكین    ما بین اإللكترونیــــــة  
 
 
 
 
 
 
 

 .مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةمن اعداد الباحثین استناداً إلى بیانات المصدر:          

 الدول العربیة ثالثاً: التجارة اإللكترونیــــــة في 

النمط في  نفس  الدول العربیة  في    اإللكترونیــــــةلم تتبع مسار التجارة  
ى السیما في ظل تباین مستویات انتشار  األخرباقي األقالیم الجغرافیة  

 . التجارة اإللكترونیة في دول المجموعة المختلفة

على نطاق واسع    الشبكة العالمیة للمعلومات على    االعتماد تزاید  ففي حین  
التعاون  العربیة دول  ال بعض    في  دول مجلس  سیما في  الخلیج  ، ال  لدول 

  مدفوعاً في ، في منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرین العربیة 
الھوات   الغالب  وسرعات    ف بانتشار  االجتماعي  التواصل  ووسائل  الذكیة 

ال تزال دول أخرى    ، المتوفرة العالیة    ) نترنت اال الشبكة العالمیة للمعلومات ( 
 تواجھ تحدیات في اللحاق بركب التطور التقني. 
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في   46.6  بحوالي  10الدول العربیةفي    اإللكترونیــــــةسوق التجارة  نما  
بعام    2020عام    المائة التجارة  أنشطة  ة  قیم  لتصل  )11(2019مقارنة 

 .  2020عام نھایة  في  أمریكيملیار دوالر  22إلى نحو  اإللكترونیة

في ظل التطورات المتسارعة في أنشطة التجارة اإللكترونیة في أعقاب  
 التجارةأنشطة  جمالي حجم  إأن    إلى  اإلحصاءات تشیر  ،  19- جائحة كوفید 
ملیار دوالر    30نحو  یصل إلى  لفي المائة    36ستنمو بنحو    12اإللكترونیة 

 .)13(1202أمریكي في عام 

اإلمارات   التجارة  تعتبر  تقدماً   اإللكترونیــــــة سوق  الدول  في    األكثر 
  في المائة   4.2حوالي  بھا    اإللكترونیــــــة لتجارة  حیث سجل حجم ا   ، العربیة 

التجزئة  مبیعات  إجمالي  عام    من  بالمرتبة  السعودیة    حّلت و ،  2019في 
  2.5في المائة، ثم مصر بمعدل بلغ حوالي    3.8الثانیة بمعدل بلغ حوالي  

   . ) 14( 2019عام    التجزئة من إجمالي مبیعات    في المائة 

التجارة اإللكترونیة   في أعقاب جائحة كوفید شھدت  ملحوظاً    19-نمواً 
  ، فعلى سبیل المثالمبیعات التجزئة    عكسھ ارتفاع حصتھا من إجمالي

  ت مستویات مبیعات التجارة اإللكترونیة رتفعا  ،بحسب تقریر شركة فیزا
 

إحصاءات التجارة اإللكترونیة في كل من اإلمارات والسعودیة ومصر  یركز ھذا الجزء على  10
 التي تستأثر بالجزء األھم من عملیات التجارة اإللكترونیة على مستوى الدول العربیة. 

11 Wamda and the Massachusetts Institute of Technology (2021), “How COVID-19 
Unlocked the Adoption of E-commerce in the MENA Region” 

 .اإلمارات والسعودیة ومصر كل من : في 12
13 Wamda and the Massachusetts Institute of Technology (2021), “How COVID-19 

Unlocked the Adoption of E-commerce in the MENA Region”. 
14 Dubai Economy and Visa (2020), Ibid.  
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من إجمالي مبیعات تجارة التجزئة    في المائة  15  لتشكلّ اإلمارات  في  
كما یتوقع أن    ، ملیار دوالر أمریكي  19.8بما یقدر بنحو    2020عام  في  

  2022بحلول عام  في اإلمارات    اإللكترونیــــــةترتفع مبیعات التجارة  
   .)7، شكل رقم (ملیار دوالر 27.1  حوالي لتصل إلى

 ) 7شكل رقم (

 )2022-2016(  تقدیرات مبیعات التجارة اإللكترونیة في اإلمارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Source: Dubai Economy and Visa (2020), The United Arab Emirates 
eCommerce Landscape 2020 . 

المتوقع أن    في اإلمارات، من   اإللكترونیــــــة التجارة  على صعید مجاالت  
اإللكترونیة  التجارة  أنشطة  مبیعات  الحدیثة   ترتفع  باألزیاء  التي    الخاصة 

،  ) 15( الشبكة العالمیة للمعلومات تعتبر أحد أھم المنتجات السلعیة تداوالً عبر  
،  2022دوالر أمریكي بحلول عام    ات ملیار   6في المائة لتبلغ نحو    39بنحو  

 
15 Dubai Economy and Visa (2020), "The United Arab Emirates eCommerce 
Landscape 2020". 
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أن ترتفع بنحو  التي من المتوقع  لكترونیات  إل ا في المرتبة الثانیة تجارة  یلیھا  
حلول عام  ملیار دوالر أمریكي ب   6.5  نحو لتصل إلى ما قیمتھ  في المائة    17

2022 .   

یُضم   السعودي  من جانب آخر،  ملیون مستخدم،   12.9  حواليالسوق 
  من حیث   الدول العربیةفي    التجارة اإللكترونیة  ویعتبر من أكبر أسواق

أن   یتوقع  حیث  المستخدمین.  القادمة  عدد  السنوات  في  نموه  یواصل 
  19.3حوالي  إلى    الشبكة العالمیة للمعلومات لیصل عدد المتسوقین عبر  

في المائة من إجمالي   54ما یمثل حوالي    ،2022بحلول عام  نسمھ  ملیون  
، وھو ما یتوقع في ضوئھ ارتفاع حجم السوق إلى ما یفوق  عدد السكان

 .)16( 2021یار دوالر أمریكي بحلول عام مل .19

  في ضوء ھذه التطورات المتسارعة في حجم أنشطة التجارة اإللكترونیة 
العربیةفي   العالمیة الدول  األعمال  مؤسسات  من  العدید  حرصت   ،

السوق ھذه  تتیحھا  التي  الفرص  من  االستفادة  على   حیث ،  واإلقلیمیة 
على    شركة  أعلنت  استحواذھا  عن  " أمازون  لسوقشركة    لتجارة " 

 ملیون دوالر.  580مقابل   الدول العربیةاإللكترونیــــــة في 

مشروع جدید )  نونوشركة ( شركة إعمار العقاریة،  إطالق    ،أعقب ذلك
  بدعم من و  أمریكي  للتجارة اإللكترونیــــــة، بتمویل قیمتھ ملیار دوالر

 
16 Nordea Trade Portal (March 2021). 
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من إجمالي مبیعات تجارة التجزئة    في المائة  15  لتشكلّ اإلمارات  في  
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   .)7، شكل رقم (ملیار دوالر 27.1  حوالي لتصل إلى

 ) 7شكل رقم (

 )2022-2016(  تقدیرات مبیعات التجارة اإللكترونیة في اإلمارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Source: Dubai Economy and Visa (2020), The United Arab Emirates 
eCommerce Landscape 2020 . 

المتوقع أن    في اإلمارات، من   اإللكترونیــــــة التجارة  على صعید مجاالت  
اإللكترونیة  التجارة  أنشطة  مبیعات  الحدیثة   ترتفع  باألزیاء  التي    الخاصة 

،  ) 15( الشبكة العالمیة للمعلومات تعتبر أحد أھم المنتجات السلعیة تداوالً عبر  
،  2022دوالر أمریكي بحلول عام    ات ملیار   6في المائة لتبلغ نحو    39بنحو  

 
15 Dubai Economy and Visa (2020), "The United Arab Emirates eCommerce 
Landscape 2020". 
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أن ترتفع بنحو  التي من المتوقع  لكترونیات  إل ا في المرتبة الثانیة تجارة  یلیھا  
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في المائة من إجمالي   54ما یمثل حوالي    ،2022بحلول عام  نسمھ  ملیون  
، وھو ما یتوقع في ضوئھ ارتفاع حجم السوق إلى ما یفوق  عدد السكان

 .)16( 2021یار دوالر أمریكي بحلول عام مل .19

  في ضوء ھذه التطورات المتسارعة في حجم أنشطة التجارة اإللكترونیة 
العربیةفي   العالمیة الدول  األعمال  مؤسسات  من  العدید  حرصت   ،

السوق ھذه  تتیحھا  التي  الفرص  من  االستفادة  على   حیث ،  واإلقلیمیة 
على    شركة  أعلنت  استحواذھا  عن  " أمازون  لسوقشركة    لتجارة " 

 ملیون دوالر.  580مقابل   الدول العربیةاإللكترونیــــــة في 

مشروع جدید )  نونوشركة ( شركة إعمار العقاریة،  إطالق    ،أعقب ذلك
  بدعم من و  أمریكي  للتجارة اإللكترونیــــــة، بتمویل قیمتھ ملیار دوالر

 
16 Nordea Trade Portal (March 2021). 
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بدایة  یمھد ل ما  ،  االستثمارات العامة في المملكة العربیة السعودیة صندوق  
 الدول العربیة. في  لنشاط التجارة اإللكترونیــــــة  مرحلة رقمیة جدیدة  

مؤشر   اإللكترونیــــــةرابعاً:  المستھلكین   التجارة  إلى  الشركات  من 
)B2C (17 

التجارة   مؤشر  للتجارة لمؤتمر    اإللكترونیــــــةیقیس  المتحدة  األمم 
إلى  (األونكتاد)    والتنمیة الشركات  من  اإللكترونیة  التجارة  أنشطة 

قیاس   خالل  من  عبر    الدول  جاھزیةمدى  المستھلكین  التسوق  لدعم 
معدل .  1  وھي:  فرعیة  مؤشرات   ثالث المؤشر من  ھذا  یتكون  .  اإلنترنت 

السكان    اإللكترونیــــــةالحسابات    انتشار من  (كنسبة  الدفع  وبطاقات 
و   15( أعمارھم    تفوقالذین   استخدام  .  2سنة)،  انتشار  معدل  مؤشر 

للمعلومات ( العالمیة    مؤشر .  3وكنسبة من السكان،  )  اإلنترنت الشبكة 
، وھذه المؤشرات )18( اإللكترونیــــــةالموثوقیة البریدیة أو المراسالت 

 ً ارتباطا ً   ترتبط  عبر    وثیقا للمعلومات الشبكة  بالتسوق    یتم و  العالمیة 
 . البالد على نطاق واسع في تغطیھا

المتسوقین   عدد  للمعلومات بلغ  العالمیة  الشبكة  خالل  العالم    من  حول 
ما  أي  ،لھ كما سبق اإلشارة 2019عام   )19(  شخص ملیار  .451حوالي  

ً   15أعمارھم  تفوق  في المائة من سكان العالم الذین    27یعادل نحو     عاما

 
17 UNCTAD, (2020). “ B2C E-Commerce Index”. 
18 Source from Universal Postal Union, the UPU Postal Reliability Score is 
between 0 and 100. 
19 UNCTAD, (2020), Op cit. 
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مقارنة بالمستوى المسجل في  في المائة    7بزیادة بلغت نسبتھا  أو أكثر،  
عبر      .2018عام   األفراد  تسوق  مستویات  العالمیة تتباین  الشبكة 

 إلى تشیر اإلحصاءات بشكل كبیر بین دول العالم، ففي حین للمعلومات 
في البلدان ذات الدخل المرتفع یتسوقون عبر  أن أكثر من نصف السكان  
للمعلومات  العالمیة  المائة)   53(   الشبكة  ف في  النسبة  تتعد  لم  الدول  ،  ي 

من إجمالي السكان فوق سن الخامسة  في المائة    2حوالي  منخفضة الدخل  
   . ) 8، شكل رقم ( 2019عام  في    ة عشر 

 ) 8شكل رقم (
 ) 2019- 2017في العالم للفترة (   الشبكة العالمیة للمعلومات عبر  مؤشرات التسوق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: UNCTAD (2020), "B2C E-Commerce Index 2020". 

السابق المؤشرات  إلى  الذكراستناداً  تقومة  المتحدة منظمة   ،   األمم 
والتنمیة مؤشر    للتجارة  في  العالم  دول  التجارة  بترتیب  أنشطة 
 . الشركات إلى المستھلكیناإللكترونیة من 
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قیاس   خالل  من  عبر    الدول  جاھزیةمدى  المستھلكین  التسوق  لدعم 
معدل .  1  وھي:  فرعیة  مؤشرات   ثالث المؤشر من  ھذا  یتكون  .  اإلنترنت 

السكان    اإللكترونیــــــةالحسابات    انتشار من  (كنسبة  الدفع  وبطاقات 
و   15( أعمارھم    تفوقالذین   استخدام  .  2سنة)،  انتشار  معدل  مؤشر 

للمعلومات ( العالمیة    مؤشر .  3وكنسبة من السكان،  )  اإلنترنت الشبكة 
، وھذه المؤشرات )18( اإللكترونیــــــةالموثوقیة البریدیة أو المراسالت 

 ً ارتباطا ً   ترتبط  عبر    وثیقا للمعلومات الشبكة  بالتسوق    یتم و  العالمیة 
 . البالد على نطاق واسع في تغطیھا

المتسوقین   عدد  للمعلومات بلغ  العالمیة  الشبكة  خالل  العالم    من  حول 
ما  أي  ،لھ كما سبق اإلشارة 2019عام   )19(  شخص ملیار  .451حوالي  

ً   15أعمارھم  تفوق  في المائة من سكان العالم الذین    27یعادل نحو     عاما

 
17 UNCTAD, (2020). “ B2C E-Commerce Index”. 
18 Source from Universal Postal Union, the UPU Postal Reliability Score is 
between 0 and 100. 
19 UNCTAD, (2020), Op cit. 
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مقارنة بالمستوى المسجل في  في المائة    7بزیادة بلغت نسبتھا  أو أكثر،  
عبر      .2018عام   األفراد  تسوق  مستویات  العالمیة تتباین  الشبكة 

 إلى تشیر اإلحصاءات بشكل كبیر بین دول العالم، ففي حین للمعلومات 
في البلدان ذات الدخل المرتفع یتسوقون عبر  أن أكثر من نصف السكان  
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من إجمالي السكان فوق سن الخامسة  في المائة    2حوالي  منخفضة الدخل  
   . ) 8، شكل رقم ( 2019عام  في    ة عشر 

 ) 8شكل رقم (
 ) 2019- 2017في العالم للفترة (   الشبكة العالمیة للمعلومات عبر  مؤشرات التسوق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: UNCTAD (2020), "B2C E-Commerce Index 2020". 

السابق المؤشرات  إلى  الذكراستناداً  تقومة  المتحدة منظمة   ،   األمم 
والتنمیة مؤشر    للتجارة  في  العالم  دول  التجارة  بترتیب  أنشطة 
 . الشركات إلى المستھلكیناإللكترونیة من 
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العالم مستوى  أنشطة   ،على  في  األولي  المرتبة  في  سویسرا  حلّت 
األعمال   مؤسسات  بین  اإللكترونیة  (والتجارة  )،  B2Cالمستھلكین 

المؤشر    95.9استحوذت على  حیث   ،  2020عام  في  نقطة في ھذا 
. فیما حلّت ھولندا في 2019عام  في  المرتبة الثانیة  نھا احتلت  أعلماً  

 ). 3، جدول رقم (2020عام  في  نقطة  95.8المرتبة الثانیة بحوالي 

 ) 3جدول رقم (
مؤشر التجارة اإللكترونیــــــة من  فيأفضل عشر دول عالمیاً ترتیب 

 الشركات إلى المستھلكین  

Source: UNCTAD, (2020). B2C E-Commerce Index”. 
 

حّلت اإلمارات في المرتبة األولى عربیاً    ، على مستوى الدول العربیة 
إلى  مؤسسات األعمال  من  في مؤشر أنشطة التجارة اإللكترونیــــــة  

عام    المستھلكین  المرتبة  2020في  وفي  والثالث ،  على  ی السابعة  ن 
 مستوى العالم. 

 الدول 
ترتیب  
الدول  

)2019 ( 

ترتیب  
 الدول

(2020) 

األفراد  نسبة  
إلنترنت  المستخدمین ل 

 )2019 (   (%) 

نسبة األفراد الذین لدیھم  
)  سنة   15(+ مالي  حساب  

2017   (%) 

درجة  مؤشر 
الموثوقیة البریدیة  

)2019 ( 
 97 98 97 1 2 سویسرا 

 93 100 96 2 1 ھولندا 
 81 100 97 3 6 الدنمارك 

 97 98 89 4 3 سنغافورة 
 98 96 96 5 4 المملكة المتحدة 

 91 99 93 6 9 ألمانیا 
 91 100 95 7 5 لندا نف

 98 95 88 8 7 أیرلندا 
 88 100 98 9 8 النرویج 

 92 95 92 10 14 كونج  جھون
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في   السعودیة  المرتبة  في حین حلّت  وفي  الثانیة عربیاً    49المرتبة 
عام   في  وفي  2020عالمیاً  عربیاً  الثالثة  المرتبة  في  قطر  وتأتي   ،

ً   50المرتبة   ). 3جدول رقم (، عالمیا

 ) 4جدول رقم (
مؤشر التجارة اإللكترونیــــــة من الشركات إلى   ترتیب الدول العربیة في

  *المستھلكین

Source: UNCTAD, “B2C E-Commerce Index”, different editions. 
التصنیف العالمي. في بحسب مرتبتھا  العربیة (*)  تم ترتیب الدول  

  

ترتیب  الدول
الدول 

)2020 ( 

ترتیب 
الدول 

)2019 ( 

األفراد نسبة 
إلنترنت  المستخدمین ل

)2019(   (%) 

نسبة األفراد الذین لدیھم 
)  سنة  15(+مالي  حساب 

2017  (%) 

درجة الموثوقیة مؤشر 
 ) 2019البریدیة (

 64 88 99 28 37 اإلمارات 
 74 72 96 49 49 السعودیة 

 50 66 100 47 50 قطر
 73 74 92 60 54 عُمان 

 50 80 100 57 58 الكویت 
 74 45 78 69 64 لبنان

 7 83 100 67 66 البحرین 
 71 42 67 80 76 األردن 
 69 37 67 74 77 تونس

 73 43 60 107 80 الجزائر 
 1 66 75 109 85 لیبیا

 27 29 74 97 97 المغرب 
 26 33 57 107 109 مصر 

 10 12 56 126 125 جیبوتي
 8 23 49 132 129 العراق 

 26 15 31 131 132 السودان 
 26 23 15 135 133 سوریة 
 27 6 27 141 138 الیمن 

 0 21 21 145 145 موریتانیا 
 0 22 8 149 149 القُمر 
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العالم مستوى  أنشطة   ،على  في  األولي  المرتبة  في  سویسرا  حلّت 
األعمال   مؤسسات  بین  اإللكترونیة  (والتجارة  )،  B2Cالمستھلكین 

المؤشر    95.9استحوذت على  حیث   ،  2020عام  في  نقطة في ھذا 
. فیما حلّت ھولندا في 2019عام  في  المرتبة الثانیة  نھا احتلت  أعلماً  
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 الشركات إلى المستھلكین  

Source: UNCTAD, (2020). B2C E-Commerce Index”. 
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ترتیب  الدول
الدول 

)2020 ( 

ترتیب 
الدول 

)2019 ( 

األفراد نسبة 
إلنترنت  المستخدمین ل

)2019(   (%) 

نسبة األفراد الذین لدیھم 
)  سنة  15(+مالي  حساب 

2017  (%) 

درجة الموثوقیة مؤشر 
 ) 2019البریدیة (

 64 88 99 28 37 اإلمارات 
 74 72 96 49 49 السعودیة 

 50 66 100 47 50 قطر
 73 74 92 60 54 عُمان 

 50 80 100 57 58 الكویت 
 74 45 78 69 64 لبنان

 7 83 100 67 66 البحرین 
 71 42 67 80 76 األردن 
 69 37 67 74 77 تونس

 73 43 60 107 80 الجزائر 
 1 66 75 109 85 لیبیا

 27 29 74 97 97 المغرب 
 26 33 57 107 109 مصر 

 10 12 56 126 125 جیبوتي
 8 23 49 132 129 العراق 

 26 15 31 131 132 السودان 
 26 23 15 135 133 سوریة 
 27 6 27 141 138 الیمن 

 0 21 21 145 145 موریتانیا 
 0 22 8 149 149 القُمر 
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 فاق المستقبلیة واآل   اإللكترونیــــــة التجارة  تواجھ    التي تحدیات  ال :  خامساً 

ة  یواجھ نمو التجارة اإللكترونیة بعض التحدیات السیما في البلدان النامی 
التي تواجھ صعوبات فیما یتعلق بسھولة النفاذ إلى تقنیات االتصاالت بتكلفة  

 مقبولة.  

  من فقط  في المائة    15حوالي  أن    إلى   البنك الدولي   أشار في ھذا اإلطار،  
  الشبكة العالمیة للمعلومات العالم یستطیعون تحمل تكلفة الوصول إلى    سكان 

العریض  النطاق  نحو    ، ) 20( 2020عام    ذات  أن  نسمھ    1.7كما  ملیار 
محرمون من النفاذ إلى الخدمات المالیة بما یحول دون إمكانیة استفادتھم  
من تعامالت التجارة اإللكترونیة التي تتم عبر بطاقات الدفع اإللكترونیة  
خالل   من  المتوفرة  المالیة  والمحافظ  المصرفیة  الحسابات  إلى  المستندة 

 الھواتف النقالة.  

ات أخرى من  مستخدمي التجارة اإللكترونیة تحدی اجھ  رى، یو من جھة أخ 
جودة  ب   وتحدیات ترتبط ،  التجاري   تعرضھم لعملیات الغش بینھا احتمالیة  

نوعیة السلع التي یتم شراؤھا من خالل التجارة اإللكترونیــــــة، حیث  و 
ضعف    في ظل ذلك  ،  وغیر أصلیة   السلع مقلدة العدید من  یمكن أن تكون  

 .  مستویات الرقابة على أنشطة التجارة اإللكترونیة في عدد من الدول 

ب   كذلك  تتعلق  متزایدة  تحدیات  العالم  دول  التجارة  تواجھ  حجم  قیاس 
التي    القطاعات والمؤسسات   حجم النمو المستمر في  في ظل    لكترونیــــــة اإل 

 
 قاعدة بیانات مؤشرات البنیة التحتیة الدولیة". ). " 2021البنك الدولي، ( 20

  التجارة اإللكترونیة 

P a g e  33 | 39 

 

في معامالتھا التجاریة، وكذلك مع  الشبكة العالمیة للمعلومات  تستخدم  
التجارة   مجال  في  تدخل  التي  والخدمات  السلع  وتعدد  تنوع 

 .اإللكترونیــــــة

ھمیة توحید المعاییر  إلى أاألمم المتحدة  منظمة  أشارت  في ھذا اإلطار،  
الدولیة لقیاس إحصاءات تقنیات المعلومات واالتصاالت، والعمل على  

 . التجارة اإللكترونیــــــة قیاس موحدة لاعتماد منھجیة 

تطور حجم  الداعمة لفي ھذا السیاق یتم الرجوع إلى عدد من المؤشرات  
 أنشطة التجارة اإللكترونیة من بینھا: 

 
  .مستویات استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت 
  العالمیة للمعلومات  ةشبك المدى انتشار. 
  لمعلومات ة العالمیة لشبكالتقدیر حجم األنشطة التجاریة عبر. 
   التي لدیھا إمكانیة التجاریة  الشبكة  النفاذ إلى  حجم المؤسسات 

 .العالمیة للمعلومات 
   الشبكة العالمیة للمعلومات حجم طلبات العمالء والمدفوعات عبر . 
  من المنازل.العالمیة للمعلومات  ةشبك الاألسر التي تستخدم 

  لقیاس   حصائیة اإل   والمراكز   الھیئات   من   العدید   لدى   السائد   التوجھ   یتمثل 
  الطلبات   رصد   في   ، الطلب   آلیة   منظور   من   اإللكترونیــــــة   التجارة 

  المدفوعات   قیمة   على   بالتركیز   الدفع   آلیة   منظور   من   أو   اإللكترونیــــــة، 
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  الشحن   شركات   إحصاءات   على   االعتماد ب   التسلیم   خالل   من   أو   الرقمیة، 
   والتوصیل. 

  البضائع   على  تعتمد   إنھا  حیث   التحدیات،  ببعض   الطرق  ھذه  ترتبط
  والمنھجیات   األسالیب   من   مجموعة   خالل  من   وتتم   فقط،  المادیة  والسلع

  النتائج  ضلأف  إلى   للوصول  التحسین  من  مزید   إلى  بحاجھ  مازالت   التي
  صانعي  قبل  من  علیھا   االعتماد   یمكن  سلیمة  إحصائیات   على   والحصول 
  المستھلك  حمایة   مثل   ،المجاالت   من   بالعدید   یتعلق   فیما  السیاسات 

  في   وتباین  اختالف   ھناك   مازال  حیث   والمنافسة،   والضرائب 
 اإللكترونیــــــة.  بالتجارة المتعلقة  االحصائیات 

توفر  لكن   المقابل،  من في  للعدید  فرص  اإللكترونیة  التجارة  أنشطة 
نافسیة  وتعزز من ت  ،من فرص العمل  وتخلق المزید   ،مؤسسات األعمال

 من الوصول إلى شریحة واسعة من المستھلكین. ا تمكنھالمؤسسات و

النمو    حتى یتیحھا  التي  الفرص  من  االستفادة  الشركات  لھذه  یمكن 
عین علیھا العمل بشكل مستمر المتسارع ألنشطة التجارة اإللكترونیة، یت

القیام  و،  اإللكترونیــــــةالتجارة  مجال  التنافسیة في  ا  تھادرقتحسین  على  
المبیعات ب تساھم في زیادة  التي  بما  اإللكترونیة  التدابیر واإلجراءات   ،

 یشمل: 

المناسب،   .1 المنتج  تستح إیجاد  المنتجات  من  العدید  وأن   ذ وخاصة 
التجارة    في   الكبیرة  الشركات علیھا   وسوق    اإللكترونیــــــةعالم 

للمعلومات عبر  التجزئة   العالمیة  أمازون  (شركة  مثل    الشبكة 
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مكنھا  تُ ضخمة    قدراتالتي لدیھا    )وغیرھا من الشركات األخرى
البائعین  من   بمساعدة  الخدمات  لھوالموزعین  تقدیم  في    االتابعین 

 .وصول إلى العمالءالسھولة الذین یتمتعون بجمیع أنحاء العالم 
ا .2 العمالء  إن  لمناسبینجذب  حیث  من  ،  لدیھم    العمالءالعدید  لیس 

التسوق    مناسبةدرایة   للمعلومات عبر  بكیفیة  العالمیة   الشبكة 
المنتشرة عبر    ات شركال  من خالل  قومون بالبحث عن المنتجات وی

یتطلب من تجار التجزئة معرفة  وھو ما    ،العالمیة للمعلومات الشبكة  
 جیدة بالعمالء المستھدفین. 

التسویقیة  تطویر   .3 ا  للشركات القدرة  أجل  العمالء من  إلى  لوصول 
من الفعالة  باالستفادة  التسویقیة  العالمیة  عبر    البرامج  الشبكة 

اإللكتروني،  للمعلومات   الدعائیة،  والبرید  ومحركات والمواد 
الدعای توجیھ  في  للمساعدة  العالمیة عبر    ةالتسوق  الشبكة 

 .للمعلومات 
استراتیجیات   .4 على  تبني  بتساعد  من  االحتفاظ  ممكن  عدد  أكبر 

والجدد  العمالء   لجودة القدامى  المستمر  التطویر  على  بالتركیز 
و التي  المنتجات  الفرص  من  تفضیالت یتیحھا  االستفادة   تحلیل 

 .  ، والعمل بشكل مستمر على تحسین تجربة المستھلكالعمالء
التسویق،  .5 كفاءة  وتحسین  المخزون،  تكالیف  لخفض  طرق  إیجاد 

بھدف زیادة مستویات  وتقلیل النفقات العامة، وتقلیل تكالیف الشحن  
 . الشبكة العالمیة للمعلومات  عبرواألرباح المبیعات 

للتطبیقات المرتبطة بالتجارة اإللیكترونیة  تبني الخیارات األنسب   .6
ق وبرامج إدارة المخزون وبرامج  یلتسوسواًء فیما یتعلق بتطبیقات ا

 ھا من التطبیقات األخرى. وأنظمة إدارة عالقات العمالء وغیر 
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و التي  المنتجات  الفرص  من  تفضیالت یتیحھا  االستفادة   تحلیل 

 .  ، والعمل بشكل مستمر على تحسین تجربة المستھلكالعمالء
التسویق،  .5 كفاءة  وتحسین  المخزون،  تكالیف  لخفض  طرق  إیجاد 

بھدف زیادة مستویات  وتقلیل النفقات العامة، وتقلیل تكالیف الشحن  
 . الشبكة العالمیة للمعلومات  عبرواألرباح المبیعات 

للتطبیقات المرتبطة بالتجارة اإللیكترونیة  تبني الخیارات األنسب   .6
ق وبرامج إدارة المخزون وبرامج  یلتسوسواًء فیما یتعلق بتطبیقات ا

 ھا من التطبیقات األخرى. وأنظمة إدارة عالقات العمالء وغیر 
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المستدام  .7 والنمو  المبیعات  لتحقیق  المناسبین  األشخاص  توظیف 
یاً أساسأمراً  جذب المواھب المناسبة  یعتبر  لتجارة التجزئة، حیث  

 .  الشبكة العالمیة للمعلومات لتحقیق النمو المرغوب فیھ عبر 
وحضور   .8 التجارة  الندوات  تقدم   اإللكترونیــــــةمؤتمرات  التي 

بالتجارة   المتعلقة  التحدیات  لمواجھة  الحلول  من  العدید 
 .اإللكترونیــــــة

التسوق عبر زیادة معدالت نمو  االستفادة من الفرص التي تتیحھا   .9
المحمولة من  ،  األجھزة  أن  حیث  التجارة المتوقع  مبیعات  تشكل 
  إجمالي في المائة من    70  نحو  األجھزة المحمولةاإللكترونیة عبر  
التجارة   من    یفضلو ،  2022عام    اإللكترونیــــــةمبیعات  الكثیر 

الذكیة إالمتسوقین   اللوحیة والھواتف  تمام مشتریاتھم من األجھزة 
أجھزة عوضاً عن    والساعات الذكیة واألجھزة المحمولة األخرى

اآللي ما    الحاسب  وھو  تطویر المكتبیة،  الجملة  تجار  من  یتطلب 
والعمل بشكل مستمر على تحسین مواقعھم   ،المستخدمة  التطبیقات 

 اإللكترونیة على الشبكة العالمیة للمعلومات. 
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