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 2021 IAسمJ06 د                                 

     Rقلم:  
ن&كوفا  *Aوك:�س ب&غز وج&مس ب:$ند�> ومون&�ا س ) *Aلو مارت�نRاR 

ترجمة المهندس عLدهللا بن ابراهCم الرخCص  
T جامعة هارفارد  

UV ةCة الدولCعضو مجلس التنم

جم:  *مالحظة هامة من الم&%
نامـج فـضاء الـممل\ة  جمة 4jعة و قـد ال تـكون دقـCقة و تـمت ألغـراض االسـتفادة مـن الـدراسـة ل;: k;ال"
T الـــــمناطـــــق، و  لـــــم احـــــصل عo اذن مـــــن بـــــوســـــطن 

UV ةCة المحـــــلCالـــــتنم T
UV ار و الـــــ45ـــــادةv4ــــع االبـــــتxyل

جمة و قـد {ـكون هـناك حـقوق مـل\Cة فـك45ـة لـلدراسـة zـالـرغـم مـن انـها  k;هـذە ال oكـو�سـلتنج جـروب ع
T صــLاح الــيوم االر/ــعاء الــثامــن مــن د=سم;: ٢٠٢١، لــذلــك آمــل عــدم  :� T� T T مــوقــع �:

UV ت لــلعموم �x
ُ
�

جمة zط45قة تجار4ة و االقتصار عليها للغرض الذي أعدت من اجله"   k;تداول هذە ال
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ونـــJة ?ـــمعدل غ&F مســـبوق مـــنذ أن ?ـــدأت جـــائـــحة كـــورونـــا، وهـــو  %&Kنــمت الـــتجارة اإلل 
اتـــــجاە مـــــن الـــــمرجـــــح أن ]ســـــتمر حY% ?ـــــعد انـــــتهاء الـــــPWـــــاء. و تـــــتمتع الـــــمملKة الـــــعPQـــــJة 
الــسعودgــة ?ــمfانــة مــمتازة لــالســتفادة مــن هــذا االتــجاە مــن خــالل تــطW_ــر ســوق تــجارة 
ونـــــــJة محـــــــkl قـــــــوي مـــــــن خـــــــالل الســـــــJاســـــــات الـــــــصحJحة لـــــــتصبح قـــــــوة لـــــــلتجارة  %&Kإل

 . k noJمنطقة دول مجلس التعاون الخل k
st ةJون %&Kاإلل

  
+ العالم 

ون/ة -, الممل3ة الع?</ة السعود:ة وانفجار التجارة اإلل123

 k
st ـــةgدJة تـــجارة التجـــزئـــة الـــتقلJونـــ %&Kت الـــتجارة اإلل F&غ ، s Fvخـــالل الـــعقديـــن الـــماضي 

 ، COVID-19 عــام 2020 �ســ�ب جــائــحة k
st ةJجــميع أنــحاء الــعالــم.  �ــسارعــت الــعمل

مــما أدى إ� اإلغــالق وتــقلJل عــملJات الــبيع ?ــالتجــزئــة و�قــفال الــمتاجــر - ال ســJما تــلك 
نت  ور_ـــــــة.  تـــــــحول الـــــــعمالء �ـــــــشfل جـــــــما�k إ� الـــــــ�سوق ع&n اإلن&% s� F&غ n&تعت k %Yال
s لـلمتاجـر  Fvظلون مخـلصJذلـك أولـئك الـذيـن �ـانـوا سـ k

st ـا ومـالءمـة ، ?ـما
�
�ـشfل أ�&� أمـان

ونــــJة أ�&� ، و_ــــقومــــون ?ــــذلــــك �ــــشfل  %&Kــــة.  اآلن ، يــــنفق عــــمالء الــــتجارة اإللgدJالــــتقل
 F&غ s Fvالـــــــسا?ق s Fvـــــــد مـــــــن المســـــــتخدمgل جـــــــدJنت - وقـــــــد تـــــــحول جـــــــ مـــــــتكرر ع&n اإلن&%
ا هـــــو األطـــــعمة  ونـــــJة األ ع نـــــمو� %&Kإ� هـــــذا الـــــنهج.  �ـــــان قـــــطاع الـــــتجارة اإلل s Fvالمت¢ن
k عـام 2020) 

st ل (أ�&� مـن ٪300 ز_ـادة s s&ـات أو الـمنتجات ذات الـصلة ?ـالمPو §̈ والم
ونــJة  %&Kة  _عة. و تــعالــج الــتجارة اإلل F&ا بــوت ، مــع نــمو جــميع الــقطاعــات األخــرى أgــض�

k تجارة التجزئة التقلJدgة و�ستفJد من فوائد التجارة الرقمJة.   
st العيوب ال¬امنة

ونـــــJة (الـــــوالgـــــات المتحـــــدة والـــــمملKة المتحـــــدة  %&Kثـــــالثـــــة أســـــواق لـــــلتجارة اإلل n&أ� k
st

k امـــــــQ_ـــــــfا و 
st ، ٪20 تـــــــجارة التجـــــــزئـــــــة اآلن kتـــــــتجاوز حـــــــصتها مـــــــن إجـــــــما� ، ( s Fvوالص

s ، مــنها  Fvالص k
st ة لــإلعــجاب F&حــصة مث k± ا ، بــ´نما وصــلت إ� نــحو 44٪ وJــطانــ_Qبــ

ونــــــJات االســــــتهال�ــــــJة.  مــــــن الــــــمتوقــــــع أن ]ســــــتمر الــــــنمو  %&Kقــــــطاع اإلل k
st ٪63  نــــــحو

k تــحقق أ�&� مــن 50٪ مــن  %Yالــعالــم ال k
st ــجعل الــ·الد األو�g مــما ، s Fvالص k

st ــــع_̈ ال
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s ل¹ســت اســ�ثناءً  Fvة هــذا الــعام 2021. ، والصJونــ %&Kعات مــن خــالل الــتجارة اإللJالــمب
 2019  k

st ٪21 kºث ?ـــلغ الـــنمو الـــعالJة - حـــJونـــ %&Kة نـــمو الـــتجارة اإلل F&ث وتJمـــن حـــ
k جميع الدول موضWع الدراسة. 

st لهذا الرقم s Fvمع نمو من خانت

  s½ة أ�&� من أي وقت مJون %&Kمن العمالء ?فوائد التجارة اإلل n&ستمتع عدد أ�[ 

k الــمملKة الــعPQــJة 
st ا ، وكــذلــك الــحالJــق_Qق األوســط وشــمال إفــ §̈  تــأخــرت مــنطقة ال

ونـJة ، حـJث وصـلت إ� مسـتW_ـات انـ�شار  %&Kحـصة سـوق الـتجارة اإلل k
st ، ـةgالـسعود

k عـام 2020 - و±k أقـل ?كث&F مـن أسـواق الـتجارة 
st kالـتوا� lـلغت ٪2.7 و 5.9٪ ع?

ونــJة الــناضــجة والــمتوســط الــعالkº الــ·الــغ 18٪.  ومــع ذلــك ، تــتمتع الــمنطقة  %&Kاإلل
ونــJة ، وتــتمتع الــمملKة الــعPQــJة الــسعودgــة ?ــموقــع  %&Kات انــطالق الــتجارة اإللJــأســاســ?
 n&ة، اذ ان الـــــ�سوق عJمJة اإلقـــــلJونـــــ %&Kل خـــــاص لـــــتصبح قـــــوة الـــــتجارة اإللfد �ـــــشJجـــــ
k الــمملKة وازدادت أهــميته خــالل جــائــحة كــورونــا .  و مــع 

st نت مــوجــود ?ــالــفعل اإلن&%
̈ الـــــPWـــــاء ، نـــــتوقـــــع أن  عـــــودة الـــــمملKة والـــــعالـــــم إ� الـــــحJاة الـــــطبJعJة ?مجـــــرد أن ينح
k االزدهــــار.  أي انــــه إذا �ــــانــــت هــــناك عــــوامــــل 

st ةJونــــ %&Kة نــــمو الــــتجارة اإلل F&ســــتمر وت�
k ســJاق الــمملKة الــعPQــJة الــسعودgــة فــإن الــمنظور 

st ــدا�gمــعينة تــدعــم نــجاحــها ، وتحــد
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 ًÈا ?ـــالـــطبع ، لـــذلـــك دعـــونـــا أو ا مـــهم� ونـــJة gُـــعد أمـــر� %&Kلـــنم الـــتجارة االل kÊالـــمتنا kºالـــعال
ا  ـا ?ـاهـر� نت gـحقق نـجاح� k جـعلت الـبيع ?ـالتجـزئـة ع&n اإلن&% %Yالـعوامـل ال lنـظرة ع k

%Ëنل
 n&لـــلتوســـع ع s Fvف أرســـت األســـاس لـــتجار التجـــزئـــة الـــسعوديJمســـتوى الـــعالـــم وكـــ lع

k المستق·ل. 
st نت اإلن&%

 IA� الوصول إ� �شك&لة منتجات أ
  

 نـــظرا� لـــعدم االرتـــ·اط ?ـــقيود الـــحاجـــة لـــلتوســـع ?ـــالـــمساحـــات لـــعرض الـــمنتجات فـــانـــه 
نت.  حY% الـمرا�ـز الـتجار_ـة  gـمكن لـتجار التجـزئـة عـرض مجـموعـتهم الـ¬امـلة ع&n اإلن&%
 n&ـمكنها الـتنافـس مـع نـطاق وتـوافـر األسـواق عg تـضم مـئات الـمتاجـر ال k %Yالضخـمة ال
k مـــول ، أو مـــول أمـــQ_ـــfا ، أو ســـاوث  nÑة ، مـــثل دJمـــرا�ـــز الـــ�سوق الـــعالـــم n&نت.  أ� اإلن&%
s الـعنا� ، تـتضاءل أمـام عـدد وحـدات التخـÒ_ـن  Fvمـالي lتـحتوي ع k %Yـشايـنا مـول ، ال�

k أمازون األمQ_كJة. 
st ن_Òت·لغ 350 مليون وحدة تخ k %Yالمذهلة ال

  
القدرة ع� عرض منتج مخصص مالئم لل�9ائن  

s الـــوصـــول إ�  FvKتـــ�يح محـــر�ـــات الـــ·حث الـــمتقدمـــة ومـــراجـــعات الـــمنتجات للمســـتهل 
 F&ثK̈عة ، دون الـحاجـة إ� فـرز ال الـمعلومـات ذات الـصلة والـعثور عl الـمنتجات �
اح" تــــوصــــJات مــــناســــ·ة و�ســــلط  مــــن الــــعنا� أوÈً، حــــJث تــــقدم خــــوارزمــــJات "االق&%
و_ـــجJة الـــمصممة لـــ¬ل عـــمJل حســـب احـــتJاجـــه.  �ســـتخدم  الـــضوء عl الـــعروض ال&%
نت (بــــناءً  اء الــــسابــــق لــــلعمالء واالهــــتمامــــات ع&n اإلن&% §̈ هــــذە الــــخوارزمــــJات سجــــل ال
عl تــصفحهم) واألنــماط الســلوكــJة لــلعمالء اآلخــQ_ــن الــذيــن لــديــهم مــلفات شــخصJة 
 lـة.  عgقة لـلغاJأصـ·حت دقـ k %Yانـات هـذە الـمعلومـات الJالت الـبJمـماثـلة.  تـدعـم تحـل
ســ¢Jل الــمثال ، تــديــر خــوارزمــJة الــتوصــJة الــشخصJة مــن أمــازون اآلن أ�&� مــن 35٪ 
 n&ا مـا تـعمل مـثل هـذە الحـلول ع . غـالـ·� kÕنـظامـها األسـا lاء ع §̈ مـن جـميع عـملJات ال
s ، بـــ´نما ال يـــزال  Fvالحـــدود ، مـــما ]ـــسمح لـــتجار التجـــزئـــة ?ـــالـــوصـــول إ� الـــعمالء الـــدولي
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كة  ون يــتمتعون بتجــPQــة عــمالء محــلJة.  عl ســ¢Jل الــمثال ، عــقدت  § هــؤالء المشــ&%
ا�ــة  كة مــال�ــس ر_ــاضــJة مــقرهــا اإلمــارات الــعPQــJة المتحــدة ،  § §  k±و ، Squatwolf
k األسـواق الجـدgـدة والـقائـمة حـول 

st s Fvلـعرض اإلعـالنـات لـلعمالء المحتمل Meta مـع
s الـديـنامkãJ لـلغة لـلسماح لـألشـخاص ?ـمشاهـدة هـذە  Fvالـعالـم ، واالسـتفادة مـن التحسـ

اإلعالنات ?لغتهم المفضلة . 

 أسعار تنافس&ة وشفافة 

نت.  شـــفافـــJة   gـــمكن لـــلعمالء �ـــسهولـــة مـــقارنـــة األســـعار ع&n ?ـــائkä التجـــزئـــة ع&n اإلن&%
األسـعار تـؤدي إ� أسـعار أ�&� تـنافسـJة.  ?ـاإلضـافـة إ� ذلـك ، gـمكن لـلعمالء اسـتخدام 
ن 

å
k متجــر مــادي ، مــما gــمك

st أجهــزتــهم المحــمولــة لــل·حث عــن األســعار أثــناء الــ�سوق
ونJة من التنافس الم·ا § مع األجهزة التقلJدgة.  %&Kالتجارة اإلل

 التجارة االجتماع&ة 

 k
st ةJونــ %&Kالــتجارة اإلل k

st الــحاجــة إ� الــتوســع lة عJــعة مــوضــوعــات رئ¹ســPتــؤكــد أر 
مـــجال الـــتجارة االجـــتماعـــJة ، واالســـتفادة مـــن وســـائـــل الـــتواصـــل االجـــتما�k ومـــنصات 
ة تـــــنافســـــJة.  أوÈً ، أصـــــ·حت الـــــراحـــــة إحـــــدى أهـــــم أولـــــW_ـــــات  s F&الـــــرســـــائـــــل ال�ـــــ�ساب م
k الـــــمملKة الـــــعPQـــــJة الـــــسعودgـــــة 

st ث يـــــ·حث 90٪ مـــــن األشـــــخاصJالمســـــتهلك ، حـــــ
 lــمكن لــلمحالت الــتجار_ــة ، عg  .اتــهمJط حــJالــوقــت وت�ســ F&شاط عــن طــرق لــتوفæبــ
ســــ¢Jل الــــمثال ، اســــتخدام مــــواقــــع Meta الــــخاصــــة بــــهم لــــتعرض لــــلعمالء مــــعلومــــات 
ا ، ]شــــ&F نــــموذج الــــمشاركــــة إ� أن الــــعمالء  �Jحة لــــ·لدهــــم ولــــغتهم.  ثــــانــــJالــــمنتج الــــصح
k تـــم تـــمكينها بـــواســـطة  %Yـــفضلون الـــشعور ?ـــاالرتـــ·اط الـــم·ا § ?ـــالـــعالمـــات الـــتجار_ـــة الg
 k
st ـــــدgا s .  عـــــالوة عl ذلـــــك ، يتجـــــمع الـــــناس �ـــــشfل م&% kوســـــائـــــل الـــــتواصـــــل االجـــــتما�

 k
st ولــــ¹س kوســــائــــل الــــتواصــــل االجــــتما� lلت عfــــش� k %Yنت ال مــــجتمعاتــــهم ع&n اإلن&%
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s والــــعالمــــات الــــتجار_ــــة روح  FvKــــقدر �ــــل مــــن المســــتهلg ، ا � F&ــــة.  وأخgدJالــــمواقــــع الــــتقل
k تقدمها المنصات االجتماعJة.  %Yة الJالم·ادرة والحلول اإل?داع

 مدفوعات w$عة وآمنة 

 n&اء ســلسة بــنقرة واحــدة ع  تــ�يح أنــظمة الــدفــع الــمتقدمــة لــلعمالء إجــراء عــملJات  §
نت  s مــدفــوعــات الــ·طاقــات الــقJاســJة ع&n اإلن&% Fvــز األمــان.  تــم تحســ_Òنت مــع تــع اإلن&%
ونـــــJة و ســـــلسلة الـــــKتل  %&Kـــــدة مـــــثل الـــــمحافـــــظ اإللgا مـــــن خـــــالل طـــــرق دفـــــع جـــــد أgـــــض�
اgـد مـن الخـدمـات الـمالـJة ، مـن  s ، و_ـمكن رPـط �ـل هـذە الـمدفـوعـات ?ـعدد م&% s Fvـلوك�شـ?

قروض العمالء إ� خطط الدفع المؤجل. 
 
ً

éـ ت�ـيح حلـو k %Yـا الJا ، معـ التـكنولـوج  تمـتد التجـPQةـ السلـسة إ� أصحـاب األعمـال أgضـ�
�ســJطة و_ــمكن الــوصــول إلــيها.  gــقدم الــالعــبون الــعالــميون ، مــثل Shopify ، مــنصة 
�اء  §  s Fvجمة ب ونــJة مــع خــJار بــوا?ــة الــدفــع.  تظهــر حــلول مــماثــلة وم&% %&Kلــلتجارة اإلل
اء" مـــتfامـــل مـــع حـــل  ق األوســـط ، حـــJث gـــقدمـــون زر " § §̈ k ال

st Meta Business
دفع عl موقع التواصل االجتما�k الخاص ?المتجر. 

 �سل&م w$ــــع ومرن 

k غـضون سـاعـات أو 
st - s½ل أ ع مـن أي وقـت مfـات إ� الـعمالء �ـش_  تـصل المشـ&%

 Gorillas ل الـ·قالـةJكتا تـوصـ دقـائـق - مـن خـالل أنـظمة الـتوز_ـــــع الـمتقدمـة.  تـقدم  §
k الــمدن ?ــعد 10 دقــائــق فــقط مــن 

st ا مــقرا� لــها الــطل·اتJتتخــذ مــن ألــمانــ k %Yال Flink و
ا اخــــتJار مــــوقــــع ال�ســــلJم األ�&� مــــالءمــــة ،  نت . و_ــــمكن لــــلعمالء أgــــض� اء ع&n اإلن&% §̈ ال
ل أو مـــfان الـــعمل أو نـــقطة اســـتالم محـــددة مجهـــزة ?ـ  خـــزائـــن  s s&الم k

st ســـواء �ـــان ذلـــك
ا ]ــــسمح للخــــزائــــن ?خــــدمــــة  كة Bloq األوروPــــJة الــــناشــــئة بــــرنــــامــــج� ذكــــJة.  �ســــتخدم  §
ا مـــــن �ســـــلJم الـــــمنتجات إ� التخـــــÒ_ـــــن الشخ½k الـــــمؤقـــــت أو  أغـــــراض مـــــتعددة ، ?ـــــدء�

�مfان للت·ادل.  
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 خدمات م:$حة لما Rعد البيع 

نت الـخالـJة مـن الـمتاعـب لـلعمالء فـحص الـمنتجات   تـ�يح سـJاسـات اإلرجـاع ع&n اإلن&%
k الــواقــع ، 

st  .ذلــك k
st ة إذا رغــبواJلفة إضــافــfوشــحنها مــرة أخــرى إ� الــ·ائــع دون أي تــ

ونـJة إ� أن gـكون أعl ?كث&F مـن  %&Kل مسـتوى خـدمـة مـا ?ـعد الـبيع مـع الـتجارة اإللJـمg
 s Fvالـرئ¹سـي s Fvة وتـطور الـالعبJـة وتـغط_Òسـ�ب مـركـ� s FvديJمسـتوى تـجار التجـزئـة الـتقل
k ذلـــك الـــذ�ـــاء االصـــطنا�k (AI) وروPـــوتـــات 

st ا ، ?ـــماJنت.  تـــعمل الـــتكنولـــوجـــ ع&n اإلن&%
�ات االســتفادة  §̈ s تجــPQــة الــعمJل وتــقلJل الــتfالــJف.  gــمكن لل Fvتحســ lالــمحادثــة ع
ا ، لــلتواصــل وخــدمــة مــا ?ــعد  �Jيــومــ s Fvســتخدمــها الــمالي[ k %Yمــن مــنصات الــدردشــة ، ال
 (٪75) s Fvمـن الـ·الغ ºة العظJث تظهـر األ?ـحاث أن الـغالـبJحـ ، F&ـنجاح كبPالـبيع ، و

�ات من خالل الرسائل.  §̈ gقدرون التواصل مع ال

ون/ة والتكنولوج/ا و الخدمات اللوجسA/ة   قوة التجارة اإلل123

ونــJة عl طــول  %&Kة لــلتجارة اإللJا ?ــالــغ األهــم  تــعد الخــدمــات الــلوجســ�Jة الــفعالــة أمــر�
s وتـــجار الجـــملة إ� مـــرا�ـــز الـــتنفJذ والـــعمJل  Fvســـلسلة الـــتور_ـــد ?ـــأ÷ـــملها ، مـــن المصنع
 k %Yة الJة الـنقل و الخـدمـات الـلوجسـ�JجJاتـ جم : �شـ&F اسـ&% k ( مـالحـظة مـن الم&%

øÑالـنها
اطلقتها منظومة وزارة النقل و الخدمات اللوجس�Jة ق·ل ثالثة اشهر ا�  

]ســـتخدم تـــجار التجـــزئـــة الـــبJانـــات الضخـــمة والـــخوارزمـــJات الـــتæبù_ـــة لـــتوجـــJه شـــحن 
الــطرود والــتقنJات الــمتقدمــة ، مــثل الــطائــرات ?ــدون طــJار ذاتــJة الــ�شغJل ، لــعملJات 

 . F&ل األخJالم ºما ُ]سJم فJال�سل
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ا مـن سـلسلة  ا مـهم� s مـركـز الـعملJات والـعمالء) جـزء� Fvب) F&ل األخJات الـمJتـعد لـوجسـ� 
k طـــلJعة تـــ¢نيها لـــلعملJات وجـــودة الخـــدمـــة . لـــلحصول 

st ةJونـــ %&Kمة لـــلتجارة اإللJالـــق
s  الـــتقنJات ذات  Fvة بJجـــمع تـــجار التجـــزئـــة األ�&� فـــعالـــg ، ســـلس k %Yنـــظام لـــوجســـ lع
̈§ قــــــوة عــــــامــــــلة مــــــن ممثkl الخــــــدمــــــات و  úلفة وfث الــــــتJات الــــــفعالــــــة مــــــن حــــــJالــــــعمل

s للتعامل مع احتJاجات العمالء.  FvPالمدر s FvPالمندو
  

s ال�شغklJ وخـدمـات الـعمالء، و عl جـانـب الـعملJات ، يـتم  F&ا التمJتـدعـم الـتكنولـوجـ
اســـتخدام الـــذ�ـــاء االصـــطنا�k لـــلتوجـــJه و�عـــادة الـــتوجـــJه اذ حـــققت أنـــظمة الـــمالحـــة 
s كــــفاءة أ�&n ?كث&F ، و_ــــمكن لــــلتقنJات  Fvمــــع الــــسائق kة والــــتواصــــل اآل�Jالــــمرور_ــــة الــــح
األحـدث ، مـثل الـطائـرات ?ـدون طـJار والـمركـ·ات ذاتـJة الـقJادة ، أن تـÒ_ـد مـن الـKفاءة.  
k الـعالـم لـلتوصـJل ?ـالـطائـرات ?ـدون طـJار ، Zipline ، كـJف 

st كة §  n&يـوضـح تـوسـع أ�
k األصــل لــلتعW_ــض عــن الــبJæة الــتحتJة المحــدودة 

st ا المســتخدمــةJــمكن لــلتكنولــوجــg
k ?لدان مثل الوالgات المتحدة. 

st ا أن تتوسع بنجاحJق_Qإف k
st للنقل

s الــفرصــة والــمرونــة لحجــز  Fvامــل الــنظام الــم�سوقfــمنح تــg ، ســ·ة لخــدمــة الــعمالءæــال? 
 k
st ة ، وتـ�بع شـحنتهم ات �سـلJم محـددة ، وعـرض خـJارات ال�سـلJم الـمتاحـة مـ·ا § ف&%
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الـوقـت الفعkl ، وتـقدgـم مـالحـظات فـور_ـة حـول الـجودة.  gـمكن لـروPـوتـات الـدردشـة 
s التجـPQـة �ـشfل أ�&n عـن طـQ_ـق تـقلJل  Fvتحسـ kـقودهـا الـذ�ـاء االصـطنا�g k %Yة الJالـذكـ
، فعl ســــــ¢Jل الــــــمثال ، قــــــامــــــت  s Fvف الــــــموظفJالــــــfوقــــــت انــــــتظار الــــــعمالء وخــــــفض تــــــ
) ?ــدمــج تــطبيق  k nÑل مــقرهــا دJة ونــقل وتــوصــJكة لــوجســ� §  k± و) Aramex ارامــكس
k الــمJل االخ&F  حــJث gــمكن لــلعمالء اســتخدام 

st مJــة ال�ســلPQتجــ s Fvالــوا�ــساب لتحســ
k جــــدولــــة عــــملJات 

st ــــوتPهــــذە الخــــدمــــة الــــمدمــــجة لــــت�بع طــــل·اتــــهم ، و!ــــساعــــد الــــرو
ال�ســلJم لــلعمالء، والــتحقق مــن هــW_ــاتــهم وعــناو_ــنهم لخــدمــات الــدفــع عــند ال�ســلJم.  
 ًÈات تـ·ادل الـعمالء هـذە ?ـمرونـة و سـهولـة، ?ـدJمـع تـطبيق الـوا�ـساب الـذي ]سهـل عـمل
مــن مــرا�ــز االتــصال الــتقلJدgــة ، gــمكن ألرامــكس تــلبJة عــملJات ال�ســلJم �ــشfل أ ع 

وأ�&� كفاءة. 
  

k ســــلسة 
st ةJــــة و أســــاســــ_Wعــــقدة حــــي k± م  لــــلعمالءJمــــرا�ــــز الخــــدمــــة و مــــتا?ــــعة ال�ســــل

 k %Yات اإلرســــال ، والJــــكوســــ¹ستم" .  إنــــها قــــلب عــــملgاال" k n"ــــكولــــوgمة لــــلنظام االJالــــق
ها مجـــموعـــات واســـعة مـــن الـــمنتجات لـــفئات مـــتعددة ، مـــما يـــ�يح وفـــورات  n&تـــضم أ�

k الKب&F المطلوب.    n"ر االس�ثمار التكنولو n&_الحجم و

تعت&n األتــمتة و الخــدمــات الــلوجســ�Jة و المســتودعــات الــمصممة ?ــعناgــة مــن الــعوامــل 
الـــــرئ¹ســـــJة لـــــتقلJل الـــــوقـــــت الـــــالزم الخـــــتJار الـــــعنا� وتـــــعب$تها والـــــحفاظ عl جـــــودة 
الــ·ضائــع الــواردة، و gــمكن أن يــؤدي اســتخدام الــطائــرات ?ــدون طــJار والــروPــوتــات إ� 
ا إ�  ̈عة والـــدقـــة والـــKفاءة مـــن حـــJث الـــتfلفة لـــمرا�ـــز الـــتنفJذ والـــفرز ، جـــن·� ز_ـــادة ال

جنب مع القوى العاملة المدرPة عl استخدام التكنولوجJا الداعمة. 

ونـــــــJة  %&Kور_ـــــــة لـــــــلتجارة اإلل s� الحـــــــدود n&ات الـــــــمخصصة الـــــــفعالـــــــة عJالـــــــعمل n&تعت 
المســـــتمرة والـــــموثـــــوقـــــة ع&n الـــــعدgـــــد مـــــن الـــــ·لدان.  و تعت&n  عة وكـــــفاءة ومـــــوثـــــوقـــــJة 
اد وتـصديـر الـمنتجات ?ـطQ_ـقة فـعالـة  F&ة قـصوى السـتJة ذات أهـمJاإلجـراءات الجـمركـ
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مـن حـJث الـتfلفة.  gَعت&n أ�&� مـن 70٪ مـن الـعمالء أن تـ�بع ال�سـلJم ووقـت الـشحن 
اء مــن دول  §̈ الــمعقول واإلرجــاع السهــل أمــور ذات أهــمJة قــصوى عــند اتــخاذ قــرار ال

أجن¢Jة . 

 تعت&n مــنصات المســتهلك الجــذا?ــة واآلمــنة ±k الــواجــهة الــرئ¹ســJة لــلعمالء.  و هــناك 
 lل أفـــضل عfـــمكن الـــوصـــول إلـــيها �ـــشg k %Yـــب ال_Wحـــدث مـــن مـــواقـــع الـــg F&تـــحول كب
أجهـــــزة الـــــ¬مبيوتـــــر المحـــــمولـــــة وأجهـــــزة الـــــ¬مبيوتـــــر الـــــشخصJة إ� تـــــطبJقات األجهـــــزة 
k تـقدم خـدمـة أفـضل لـلهواتـف الـذكـJة ، فـضً& عـن الـمبJعات الـمدفـوعـة  %Yالمحـمولـة ال
k عـــام 2020 ، تـــجاوزت الـــهواتـــف الـــذكـــJة 

sËف ، kبـــواســـطة وســـائـــل الـــتواصـــل االجـــتما�
?الفعل 50٪ من حركة مرور مواقع الW_ب العالمJة 

 k'تغ k %Yمــن الــعنا� ال s Fvوالــمالي s Fvــمكن لــمنصات المســتهلك عــرض الــماليg ثJحــ 
ا مــــن الــــفئات.  نــــ�Jجة لــــذلــــك ، تــــعد أدوات أو محــــر�ــــات الــــ·حث الــــداخــــلJة  � F&ا كب عــــدد�
 lـا لـلحصول ع ور_� s� ا الـفعالـة و نـظام الـتصJæف الـشامـل لـلمنتجات و الخـدمـات أمـر�
 n&وجــــذاب ع klــــمكن أن يــــؤدي عــــرض تــــفاعg نت، و تجــــPQــــة �ــــسوق ســــلسة ع&n اإلن&%
األنـــظمة األســـاســـJة (أجهـــزة الـــ¬مبيوتـــر الـــشخصJة أو الـــهواتـــف المحـــمولـــة أو األجهـــزة 
.  و هـذا هـو ?ـالـض·ط  s FvKمـع المسـتهل s Fvة) إ� جـذب أو خـسارة عـالقـات الـ·ائعJالـلوحـ
k الــوقــت 

st ة الــتأ�ــد مــن أن عــوامــل مــثل  عة الــموقــع وتــوافــر الــمنتجاتJســ�ب أهــم
الفعkl وخJارات ال�سلJم ع&n األنظمة األساسJة مهمة للغاgة. 

  
�ســـتفJد مـــنصات المســـتهلك الـــمتطورة مـــن تحـــلJالت الـــبJانـــات الضخـــمة لـــتخصJص 
ا  احــات الــمنتجات ولــKن أgــض� الخــدمــات وتــجارب الــ�سوق ، لــ¹س فــقط مــن خــالل اق&%
مـــن خـــالل تـــقدgـــم عـــروض تـــرو_ـــجJة مـــخصصة قـــائـــمة عl الـــملف الشخ½k مشـــتقة 
امـج الـدردشـة الـذكـJة ومـساعـدي  n&ـمكن لg  .لJة محـددة مـخصصة لـ¬ل عـمJانـ s F&مـن م
_ة ضـــمان خـــدمـــة الـــعمالء الـــ¬امـــلة ?ـــاســـتخدام مجـــموعـــة مـــن مـــنصات  §̈ الـــمبJعات ال�
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االتــــصال.  عl ســــ¢Jل الــــمثال ، أطــــلقت نــــ¹سان الــــمملKة الــــعPQــــJة الــــسعودgــــة خــــدمــــة 
�ــــشات بــــوت chatbot الــــقائــــمة عl الــــذ�ــــاء االصــــطنا�k ع&n قــــناة وا�ــــساب اعــــمال 
الـمعتمدة لـدعـم الـعمالء عl مـدار الـساعـة طـوال أgـام األسـبWع ، مـع تـلبJة احـتJاجـات 
 k
st ــم الــدعــم الــدائــم و�رســال التحــديــثاتgل آمــن ، وتــقدfارات الــخاصــة بــهم �ــشJالســ

ا قــــناة خــــاصــــة بــــها إللــــهام  .  gــــمكن أن تــــصبح مــــنصات الــــدردشــــة أgــــض� klالــــوقــــت الفع
الـــعمالء أو حY% ز_ـــادة الـــمبJعات ، �ـــما فـــعلت ?ـــعض الـــمتاجـــر ?ـــاســـتخدام مخـــططات 

وا�ساب ا� المستفJد. 

s والـمؤسـسات الـمالـJة  Fvالـم�سوق s Fvالـرا?ـط ب k± امـلةfالـمت k
sÑو %&Kات الـدفـع اإللJعـمل 

ا بــــنقرة واحــــدة لــــلزائــــQ_ــــن  ا ســــلس� اء� k فــــئتها  §
st ث تــــوفــــر مــــنصات الــــدفــــع األفــــضلJحــــ

ا ، أو االســـتفادة مـــن تـــطبJقات  ا إ� الـــمعلومـــات الـــمحفوظـــة مســـ·ق� الـــمتكرر_ـــن اســـ�ناد�
ونـJة مـصدر  %&Kـعد أمـان مـعامـالت الـتجارة اإللgُ  .ات الـدفـع المسـبقJانـfالـمحفظة بـ+مـ
k هـــذە الـــمشfلة �ـــشfل 

sÑو %&Kـــعالـــج الـــدفـــع اإللg ـــجب أنg لـــذا ، s FvKللمســـتهل F&قـــلق كب
ونـــJة الـــخارجـــJة و أúشـــطة االحـــتJال  %&Kـــة مـــن الهجـــمات اإللgمـــقنع ، مـــما يـــوفـــر الحـــما
_ــــات  الــــداخــــلJة اذ �ســــتخدم أنــــظمة مــــfافــــحة االحــــتJال الــــفعالــــة مــــعلومــــات مــــن مشــــ&%
 n&ة ال,_حة عJالـــــJاء المشـــــبوهـــــة أو االحـــــت §̈ الـــــعمالء الـــــسا?ـــــقة لتحـــــدgـــــد عـــــملJات ال

ا لذلك.  نت واإل?الغ عنها وفق� اإلن&%
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+ قطاع التجزئة 
+ الممل3ة : قوة دافعة -,

ون/ة -, التجارة اإلل123
  

 k
st ـا �_Wسـ·ة 15٪ سـنæة بJة الـعالـمJونـ %&Kـان مـن الـمتوقـع أن تـنمو عـائـدات الـتجارة اإلل�

عـام 2020 ، ولـKن مـع ز_ـادة تـأث&F جـائـحة كـورونـا ، قـفزت بæسـ·ة 25٪ . وقـد تـم دعـم 
k الـــــتجارة 

st s Fvا مـــــن خـــــالل مجـــــموعـــــة مـــــن الحـــــلول الـــــمبتكرة لـــــالعب �Jهـــــذا الـــــنمو جـــــزئـــــ
 n&ة الــــعروض عJجــــاذبــــ s Fvــــة الــــعمالء  وتحســــPQــــز تجــــ_Òتــــم تــــ¢نيها لــــتع k %Yة الJونــــ %&Kاإلل

نت.  اإلن&%

  
ا مــا جــPQــوا التæســJقات  ا ، وغــالــ·� نت أgــض� �ــما دخــل تــجار التجــزئــة الــتقلJديــون ع&n اإلن&%
k وضــع عــدم 

st نت بــوجــودهــم الــمختلطة مــتعددة الــقنوات لــPQــط الــوظــائــف ع&n اإلن&%
 %Yـــالـــقرب مـــن الـــ·ضائـــع ح? QR k

sÑو %&Kالمتجـــر رمـــوز الـــقارئ االل §̈ æاالتـــصال.  قـــد ي
يـتمكن الـعمالء الـذيـن ال gجـدون مـقاس قـمJصهم عl الـرف ، عl سـ¢Jل الـمثال ، مـن 
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مـــسح رمـــز عl هـــواتـــفهم لـــيتم إعـــادة تـــوجـــيههم إ� مـــوقـــع و_ـــب مـــبJعات التجـــزئـــة  او 
k ذلــك �ســلJم 

st ه ?ــماJــدون والــحصول عــل_Qــمكنهم طــلب مــا يــg ثJتــطبيق المتجــر حــ
الــمنتجات مــن متجــر آخــر. و ?ــالæســ·ة لــلعمالء الــذيــن يــتمتعون ?مســتW_ــات مــنخفضة 
ونـJة ، gـمكن لـمثل هـذە الـنماذج الـهجينة مـتعددة الـقنوات  %&Kالـتجارة اإلل k

st مـن الـثقة
أن تـــــخفف الـــــشكوك وتـــــتغلب عl عـــــق·ات اســـــتخدامـــــهم و تـــــ¢نيهم لحـــــلول الـــــتجارة 

ونJة.  %&Kاالل

ة مـــــن ازدهـــــار الـــــتجارة  F&ار كب sديـــــون مـــــن ا�Jتـــــجار التجـــــزئـــــة الـــــتقل sÑالـــــواقـــــع عـــــا k
st و 

ة و�ــسارعــها خــالل جــائــحة الــKورونــا. و لــل·قاء عl قــJد  F&الــسنوات األخ k
st ةJونــ %&Kاإلل

ونـJة الجـدgـد ?ـعد الـجائـحة، �ـان عـليهم الـتكJف ?ـطرق  %&Kمـناخ الـتجارة اإلل k
st اةJالـح

نت.  يــــتأثــــر جــــJل األلــــفJة  ا واأل�&� ذ�ــــاًء ع&n اإلن&% أخــــرى لجــــذب الــــعمالء األصــــغر ســــن�
k وســــائــــل الــــتواصــــل 

st ــــالــــمنتجات الــــمذكــــورة? Z لJون الــــقادمــــون مــــن الــــجKوالمســــتهل
k الــمتاجــر.  لــديــهم تــفضJل أقــوى لل�ســلJم 

st ا �Jأ�&� مــن تــأثــرهــم بــرؤ_ــتها فــعل kاالجــتما�
̈_ــــع وحــساســJة أعl لــلسعر . و تــحتاج الــمتاجــر الــتقلJدgــة إ� الــوصــول إلــيهم مــن  ال
k االسـواق. و قـد جـمع 

st ـةgدJمل مـتاجـرهـم الـتقلfـg نت الـذي خـالل وجـودهـم ع&n اإلن&%
s اســـتخدام بـــJانـــات الـــعمالء ، و االســـعار الـــقادرة عl الـــمنافـــسة مـــن  Fvتـــجار التجـــزئـــة ب
نت  s الــتواصــل ع&n االن&% Fvتجــمع ب k %Yالــمتصلة ال F&نت إ� غ خــالل الــعروض ع&n اإلن&%
اء الــــــشخصJة، و gــــــعد تــــــنفJذ  §̈ والــــــتجارة الــــــمادgــــــة لــــــلعمالء مــــــع تــــــفضJل عــــــملJات ال
ة ، حـــــJث �ســـــتخدم  F&ة كبJا ذا أهـــــم نت مـــــع الـــــعمالء أgـــــض� االتـــــصال الـــــم·ا § ع&n اإلن&%

60٪ من العالمات التجار_ة ?الفعل المراسلة الفور_ة لهذا الغرض. 
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الممل3ة الع?</ة السعود:ة: سوق ذو إمRانات هائلة ل3ن 
ال:خلو من التحد:ات 

k الــمملKة الــعPQــJة الــسعودgــة �ــشfل  _ــــع حــJث تــحقق 
st ةJونــ %&Kنــمت الــتجارة اإلل 

الــــــمملKة بــــــ4·ات رؤ_ــــــة 2030 ، و±k خــــــطة شــــــامــــــلة تهــــــدف إ� انــــــتقال الــــــمملKة إ� 
 k
st ا نت بæســـــ·ة 60٪ تـــــقQ_ـــــ·� اقـــــتصاد قـــــائـــــم عl الـــــمعرفـــــة.  زادت الـــــمبJعات ع&n اإلن&%

 k
st ةJونــ %&Kجــميع الــفئات ، مــع احــتالل أقــوى مــركــز لــلتجارة اإلل n&ــا ع �_Wالــمتوســط ســن

ائح المال�س واألحذgة  المنتجات اإلعالمJة ، و §
  

ونــJة تــجارة التجــزئــة الــتقلJدgــة وال gُظهــر  %&Kــفوق نــمو الــتجارة اإللg ، هــذە الــمرحــلة k
st

اجع   أي عالمات عl ال&%

k الـمملKة 
st ةJونـ %&Kال تـزال الـتجارة اإلل ، k

øÑالـرغـم مـن الـنمو االسـ�ثنا lومـع ذلـك ، ع 
k عـــــام 2020 ، مـــــثلت 6٪ فـــــقط 26٪ مـــــن 

st  .شوءæطـــــور الـــــ k
st ـــــةgة الـــــسعودJـــــPQالـــــع

k ?ــــلغ  %Yة الــــرائــــدة ، الJونــــ %&Kعات التجــــزئــــة ، مــــقارنــــة ?ــــأســــواق الــــتجارة اإللJمــــب kإجــــما�
k عام 2020 

st 27 ٪18 kºتغلغلها العال
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k الـــــمملKة الـــــعPQـــــJة الـــــسعودgـــــة الـــــذيـــــن gـــــدركـــــون اإلمـــــfانـــــات 
st لـــــدى تـــــجار التجـــــزئـــــة 

نت:  ونــJة فــرصــتان رئ¹ســ´تان لــتأســ¹س وجــود عl اإلن&% %&Kالــتجارة اإلل k
st والــفجوات

ا�ـــة مـــع مـــنصة الـــسوق.  إن إúـــشاء  §̈ مـــن خـــالل بـــناء األعـــمال الـــتجار_ـــة ?ـــأنـــفسهم أو ال
ونــــJة المحــــلJة مــــع مخــــزون الــــمنتجات داخــــل الــــ·لد ،  %&Kالــــتجارة اإلل k

st وجــــود قــــوي
k الــــــمJل األخ&F ، وال�ســــــلJم األرخــــــص واأل ع ، 

st ة الــــــفعالــــــةJوالخــــــدمــــــات الــــــلوجســــــ�
̈عة عl حـصة الـسوق مـن  k الـحصول �

st ـمكن أن ]ـساعـدهـمg وعـائـدات الـمنتجات
 s Fvالـــدولي s Fvالـــالعب lل خـــاص عfا �ـــش .  ســـJجعل هـــذا األمـــر صـــع·� s Fvالـــعالمي s Fvالـــالعب
s مــتوســ'k الحجــم الــذيــن لــ¹س لــديــهم وجــود مــادي محــkl لــلمنافــسة ، مــما  Fvوالــعالمي

 . s FvميJواإلقل s Fvالمحلي s Fvة لالعب F&خلق فرصة كبg
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ون&ة  @A;من الدعم للتجارة اإلل *Aالفعل ال;ثR ب�ئة موات&ة: يوجد

 k
st ةJعات والخــدمــات الــمالــ_ §̈ نت وال�  تــدعــم الــعوامــل الــمتعلقة ?ــاالتــصاالت واإلن&%

 s FvKتــــحول المســــتهل n&عتg ة، وJونــــ %&Kــــة تــــقدم الــــتجارة اإللgة الــــسعودJــــPQة الــــعKالــــممل
s مــن اســتخدام أجهــزة الــ¬مبيوتــر الــمكت¢Jة إ� الــهواتــف الــذكــJة �ــأجهــزتــهم  Fvالــسعودي
نت أحـد االعـت·ارات الـمهمة حـJث تفتخـر الـمملKة الـعPQـJة  الـمفضلة لـل�سوق ع&n اإلن&%
k الــعالــم ، 

st (28 ٪97) ةJمــعدالت انــ�شار الــهواتــف الــذكــ lــة بــواحــد مــن أعgالــسعود
 n&جــدد ع s Fvمــن ا�ــ�شاف ?ــائع s Fv60٪ مــن الــعمالء الــسعودي kن حــوا�

å
األمــر الــذي مــك

k عام 2020 . 
st ةJات االجتماعf·الش

ا.    هــناك جــانــب آخــر مــن الــتكنولــوجــJا gــعمل لــصالــح الــمملKة الــعPQــJة الــسعودgــة أgــض�
 k

øÑل اسـ�ثناfـض لـألجهـزة المحـمولـة مـرتـفعة �ـش_Qنت ذات الـنطاق الـع ا÷ـات اإلن&% اشـ&%
k الـمملKة الـعPQـJة الـسعودgـة - أعl مـن غـالـبJة األسـواق الـمتقدمـة.  تـحتل الـمملKة 

st
ا.  نت أgض� k العالم من حJث  عة اإلن&%

st ة العJPQة السعودgة المرت·ة العا §
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ا (72٪) مــن الــسfان  �J¢ســú ةJســ·ة عــالــú ــةgة الــسعودJــPQة الــعKا ، تــمتلك الــممل � F&و أخ 
، مــما يــ�يح نــمو الــتجارة 

�
 م,فJا

�
ــا و gــملKون حــسا?ــا الــذيــن تــÒ_ــد أعــمارهــم عــن 15 عــام�

k المستق·ل. 
st ةJون %&Kاإلل

  
ـا و_ـعزز 

�
k قـانـون

sÑو %&Kحـدد خـدمـات الـدفـع اإللg و تـدعـم الـحكومـة نـظام الـتجارة ، الـذي
 n&ع s Fvا للمسـتخدمJة الـتكنولـوجـJـد مـن مـصداقـ_Òـة الـعمالء ، مـما يـgا محـددا� لحـما إطـار�
ــــا لــــنمو  �_Wــــا قــــ ونــــJة أســــاس� %&Kالــــقنوات واألجهــــزة الــــمختلفة.  و يــــوفــــر نــــظام الــــتجارة اإلل
ي الـناس الـمنتجات مـن خـالل شـ·fات الـتواصـل االجـتما�k بـناءً  الـتجارة ، حـJث ]شـ&%
عl خــوارزمــJات الــتوصــJة الــشخصJة.  و ]ــساهــم ?ــذلــك ?ــفعالــJة دور الــحكومــة مــن 
كة الـمدفـوعـات الـسعودgـة ، و  �ات الـتا?ـعة ( § §̈ خـالل الـبنك الـمركـزي الـسعودي وال
) و ±k انـظمة قـW_ـة و مـتقدمـة و مـوثـوقـة . و �ـشfل عـام  k

sÑو %&Kمـدى ، نـظام الـدفـع اإلل
، ســوف تــعزز هــذە اإلجــراءات ثــقة الــعمالء وتــÒ_ــد مــن مــعدل الــموثــوقــJة الســتخدامــها 

ونJة .  %&Kات التجارة االلJعمل k
st للدفع

ونــــJة  %&Kا مــــتأصــــً& لــــلتجارة اإلل  و_ظهــــر ســــfان الــــمملKة الــــعPQــــJة الــــسعودgــــة اســــتعداد�
_حة مـــــن  §  n&ـــــا أ� s 18 و 34 عـــــام� Fvاوح أعـــــمارهـــــم ب حـــــJث ]ـــــشfل الشـــــ·اب الـــــذيـــــن ت&%
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نت ووســــائــــل الــــتواصــــل  ا و مــــعرفــــة فــــنJة ?ــــاإلن&% � F&ــــا كب الــــسfان (43٪) و_ظهــــرون إلــــمام�
 lه الــــسعوديــــون عJــــقضg الــــواقــــع فــــقد زاد مــــتوســــط الــــوقــــت الــــذي k

st و ، kاالجــــتما�
وسـائـل الـتواصـل االجـتما�k ?ـأ�&� مـن 20٪ خـالل الـسنوات الـثالث الـماضـJة إ� أ�&� 

ا.    �Jمن ثالث ساعات يوم
k أســـــواق الـــــوالgـــــات المتحـــــدة 

st kو ســـــائـــــل الـــــتواصـــــل االجـــــتما� k
st الـــــوقـــــت المســـــتغل

s والمملKة المتحدة  Fvوالص

ا÷ـــات  ا مـــن اشـــ&% s الـــمملKة الـــعPQـــJة الـــسعودgـــة ?ـــعدد كب&F جـــد� F&ذلـــك ، تتم lعـــالوة ع 
نت ع&n الـــنطاق الـــعQ_ـــض لـــألجهـــزة المحـــمولـــة - أعl مـــن الـــغالـــبJة العظº مـــن  اإلن&%
 lنت ع k  عة اإلن&%

st ة األســـــواق الـــــمتقدمـــــة ، فـــــضً& عـــــن احـــــتاللـــــها الـــــمرتـــــ·ة الـــــعا §
ونــJة الــمتنقل �ــشfل  %&Kمســتوى الــعالــم.  إ� جــانــب التحــرك نــحو عــرض الــتجارة اإلل

ونJة ?المملKة .  %&Kة النفجار التجارة اإللgخلق ب´ئة خص·ة للغاg د ، فإن هذاgا s م&%

k الــــــتجارة 
st االنخــــــراط k

st s Fvالــــــسعودي s FvKظهــــــر رغــــــ·ة المســــــتهلgُ هــــــناك اتــــــجاە آخــــــر 
هم مـــن  F&ـــــها مـــصممو األز_ـــاء وغ_Qجـــg k %Yة الJالـــرســـم F&عات غJة ، وهـــو الـــمبJونـــ %&Kاإلل
.  عـــــــــندمـــــــــا ]ـــــــــشاهـــــــــد  kوســـــــــائـــــــــل الـــــــــتواصـــــــــل االجـــــــــتما� n&ًة ع ة مـــــــــ·ا § F&ات الصغ� §̈ ال
المســـتهلKون قـــطعة مـــال�ـــس مـــطلPWـــة عl اúســـتجرام ، عl ســـ¢Jل الـــمثال ، gـــمكنهم 
الـــــسؤال عـــــما إذا �ـــــانـــــت الـــــقطعة مـــــعروضـــــة لـــــلبيع.  إذا �ـــــان األمـــــر كـــــذلـــــك ، فســـــ´تم 
k كــدفــعة.  ثــم يــتم 

st,ــل األمــوال إ� حــساب م_Wة تــحJفJل حــول كــJإعــطاؤهــم تــفاصــ
s أن هــذە الــمبJعات غ&F الــرســمJة ال تــتغاs5 عــنها  Fvح k

st  .لJإرســال الــقطعة إ� الــعم
 s Fvإ� أن الـــــم�سوق F&المســـــتهلك ، إال أنـــــها �شـــــ lا ع الـــــحكومـــــة ألنـــــها قـــــد تـــــمثل خـــــطر�
نت، و ]شـــــــ&F الـــــــسوق  ا لـــــــلدخـــــــول إ� الـــــــسوق ع&n اإلن&% s مســـــــتعدون جـــــــد� Fvالـــــــسعودي
k مـجال الـتكنولـوجـJا والـطلب الـقوي عl الـعروض 

st s Fvالـسعودي ، مـع عـمالئـه الـ·ارع
ونـJة ، إ� أن المحـرك الـرئk6¹ لـلنمو سـJكون تـطW_ـر جـانـب  %&Kتـوفـرهـا الـتجارة اإلل k %Yال

عرض عا�k الجودة. 
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                      التحد:ات ال تزال قائمة 

k الــــسعودgــــة ودول 
st ةJونــــ %&Kالــــرغــــم مــــن الــــتوســــع ، ال يــــزال العــــبوا الــــتجارة اإلل lع 

ها هـــو  n&ـــات.  واحـــدة مـــن أ�gـــد مـــن التحـــدgيـــواجـــهون الـــعد k noJمجـــلس الـــتعاون الخـــل
كة نـون الـ·طل اإلقلkºJ أ�&� مـن 5  الحجـم المحـدود لـ�شكJالت مـنتجاتـهم.  تـقدم  §
k مــــــجال 

st الــــــسوق k
st كة الــــــرائــــــدة §̈ k ، ال

كة نم6§ s وحــــــدة عــــــرض ، و تــــــقدم  § Fvمــــــالي
k ، لـــديـــها مـــا gـــقرب مـــن مـــائـــة  noJجـــميع أنـــحاء دول مجـــلس الـــتعاون الخـــل k

st الـــمال�ـــس
ــا ، 

�
k الــوالgــات المتحــدة 350 مــليون

st ــالــمقارنــة ، تــمتلك أمــازونPالــف وحــدة عــرض.  و
ا  

�
k السوق الJا?انJة 250 مليون

st كة را�وتن الرائدة ب´نما تمتلك  §
 

k الـمملKة مـن حـJث  عة ال�سـلJم 
st ةJونـ %&Kتـواجـه الـتجارة االل k %Yـات الgاحـد التحـد 

k دول مجـــلس 
st ةJونـــ %&Kالـــتجارة اإلل k

st ةJمJارات ، فـــإن الـــجهات الـــفاعـــلة اإلقـــلJوالـــخ
k الــمملKة الــعPQــJة الــسعودgــة ، 

st ــا مــا.  و الــحال كــذلــك k محــدودة نــوع� noJالــتعاون الخــل
ى  n&Kالـــــمدن ال k

st نت ة فـــــقط مـــــن ?ـــــائkä التجـــــزئـــــة ع&n اإلن&% F&اذ تـــــقدم مجـــــموعـــــة صغ
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k أمــا�ــن أخــرى 
st األســواق الــمتقدمــة k

st ارJنــفس الــيوم ، وهــو مــع k
st لJخــدمــة الــتوصــ

ا خــJارات تــوصــJل  ونــJة Hyperlocal أgــض� %&Kمــن الــعالــم.  تــوفــر مــنصات الــتجارة اإلل

 Ge8r كة k ذلــك  §
st ة، ?ــماJة الــرئ¹ســ_ s,الــمناطــق الح k

st لــمدة ســاعــة واحــدة أو أقــل

k إســـطنبول ولـــندن ، و 
st أقـــل مـــن 10 دقـــائـــق k

st تـــقدم الـــ·قالـــة k %Yة الـــناشـــئة ، الJك ال&%
k الــــمدن 

st  ل  _عة مــــماثــــلةJالــــمظلم ، والــــذي يــــوفــــر خــــدمــــة تــــوصــــ Gorillas متجــــر
ى.  n&Kة الJاأللمان

 " " الــسعودي$# 7 الــب36ة الــتحت3ة لــدعــم الــالعب$#
 عــالوة عB ذلــك ، <ــعد الــنقص الــحا79 8"

ا لـــــتطOPـــــر حـــــلول مـــــبتكرة <ـــــمكنها مـــــواجـــــهة التحـــــد<ـــــات  Rا حـــــاســـــم Rمـــــق3د Uًالجـــــدد عـــــامـــــ
المذكورة أعالە. 
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 +
ون/ة مفتاح نمو محفز لتجارة التجزئة -,  التجارة اإلل123

الممل3ة الع?</ة السعود:ة وال̂_ق األوسط 

ا أقــل  R3ا أولــ R7 اســ`ثمارaونــ3ة تــناف efgــشاء عــرض تــجارة إلl7 هــذە الــمرحــلة ، يــتطلب إ
"8 

وOــــِعد بــــوقــــت أsع لــــل`سOPــــق و ال`ســــل3م مــــقارنــــة pشــــoكة الــــمتاجــــر الــــتقل3د<ــــة.  قــــoل 
7 تــــجارة 

جــــائــــحةكــــورنــــا، ~ــــان ارتــــفاع اإل<ــــجارات <حــــد }ــــالــــفعل مــــن الــــتوســــع الOxــــع 8"
" ووقـف السـ3احـة الـدولـ3ة ،  التجـزئـة ، ومـع تـأثf# الـقيود الـ�Pـائـ3ة عB الـس�ان المحـلي$#

ا.  Rتعق3د �fكة البيع }التجزئة الماد<ة أ�oأصبح توسيع ش

 و عـــــندمـــــا يـــــتعلق األمـــــر }ـــــمساحـــــة الـــــبيع }ـــــالتجـــــزئـــــة الـــــمتاحـــــة لـــــلفرد ، فـــــإن الـــــعروض 
7 الــمملgة الــع��ــ3ة الــسعود<ــة �سجــل نــتائــج أقــل أو مــتوســطة pــش�ل عــام 

الــتقل3د<ــة 8"
 #fالرغم من النمو األخ Bع ، " " والعالمي$# " اإلقل3مي$# مقارنة }الالعب$#

  

7 الـسنوات الـقادمـة ، حـ3ث مـن الـمتوقـع أن تـض3ف 
يـتوسـع تـجار التجـزئـة الـتقل3ديـون 8"

أ��f ســتة مــشارOــــــع أ��f مــن 1.1 مــليون مef مــ��ــــع مــن مــساحــات التجــزئــة }حــلول عــام 
 .2023
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ونـ3ة ، قـد ال تـحتاج الـمملgة الـع��ـ3ة الـسعود<ـة  efgة الـتجارة اإلل #fا لـوت Rومـع ذلـك ، نـظر 
7 نـــــــــها<ـــــــــة الـــــــــمطاف إ9 تـــــــــطOPـــــــــر مـــــــــساحـــــــــة تجـــــــــزئـــــــــة لـــــــــلفرد مـــــــــثل الـــــــــoلدان األخـــــــــرى

"8
 

7 <ـــــمثلها   e و قـــــد <ـــــف3د ذلـــــك قـــــطاع التجـــــزئـــــة الـــــسعودي ألنـــــه ســـــ¡تجنب الـــــمش�الت ال
7 مـنها اآلن الـعد<ـد مـن االقـتصادات 

فـائـض مـساحـة الـبيع }ـالتجـزئـة ، و§7 مـش�لة تـعا¦"
ونــ3ة وعــالــم مــا  efgالــغ��ــ3ة حــ3ث تــتك3ف قــطاعــات التجــزئــة الــناضــجة مــع الــتجارة اإلل
 Debenhams و TMLewin هــذا التحــدي هــناك Bــعد الــجائــحة، و مــن االمــثلة ع{

7 الوال<ات المتحدة . 
"8 J. Crew و Brooks Brothers طان3ا وO7 ب�

"8

 #fــــش�ل كبp ونــــ3ة المحــــل3ة <ــــمكن أن تــــؤثــــر efgلــــالهــــتمام ، أن الــــتجارة اإلل #fومــــن المث 
نت مــــــن خــــــالل  efاإلن �f7 الــــــخارج ، ســــــواء أثــــــناء رحــــــالت الــــــ`سوق أو ع

عB اإلنــــــفاق 8"
ونــ3ة األجــن3Äة.  قــoل جــائــحة كــورونــا  ، أنــفق الــسعوديــون 26  efgمــنصات الــتجارة اإلل
7 ذلـــك الـــبيع }ـــالتجـــزئـــة ، و 

ـــا عB الســـ3احـــة }ـــما 8" ROP7 الـــخارج ســـن
"8 7ÅOمـــل3ار دوالر أمـــ�

تــــمثل الخــــدمــــة والــــعروض الــــفائــــقة لــــتجار التجــــزئــــة األجــــانــــب الســــÈب الــــرئــــÇس لهــــذا 
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7 دخـــلت  e عـــندمـــا تـــكون الـــمواقـــع الـــغ��ـــ3ة ، مـــثل أمـــازون بـــرا<ـــم (ال 
ً
الـــ`سوق ، خـــاصـــة

7 يــنايــر 2021) ، تثf# }ــالــفعل شهــ3ة الــعمالء لــلمOËــد . و 
الــمملgة الــع��ــ3ة الــسعود<ــة 8"

ا  R #fا كب Rا جـــزء Rة الـــع��ـــ3ة الـــسعود<ـــة أ<ـــضg7 الـــممل
ونـــ3ة 8" efgـــمكن أن تجـــلب الـــتجارة اإلل>

7 الـــمملgة الـــع��ـــ3ة 
"8 

R
7 ال تـــملك  }ـــد<ـــUً محـــل3ا e مـــن اإلنـــفاق مـــن الـــمنصات الـــعالـــم3ة ال

ونـــ3ة أن  efg7 الـــتجارة اإلل
"8 " " الـــسعودي$# الـــسعود<ـــة.  عـــالوة عB ذلـــك ، <ـــمكن لـــالعب$#

Íــــسعوا لــــلحصول عB اإلنــــفاق مــــن قــــاعــــدة عــــمالء دولــــ3ة جــــد<ــــدة مــــن خــــالل حــــلول 
اإلعالن ع�f الحدود. 

  
7 الـمملgة الـع��ـ3ة الـسعود<ـة 

ونـ3ة 8" efgل مسـتخدم لـلتجارة اإللÎزاد مـتوسـط اإلنـفاق لـ
" جــــودة  }ــــأ��f مــــن 50٪ خــــالل الــــسنوات الــــثالث الــــماضــــ3ة ، وهــــو <ــــقود إ9 تحســــ$#

ا.  R3اب لل`سوق محلoد من األسOËيح ا�ساع نطاقها ، مما يوفر الم`Oالخدمة و

ونــــ3ة والــــب36ة الــــتحت3ة ، أحــــرزت الــــمملgة الــــع��ــــ3ة  efgيئة الــــتجارة اإللÄفــــ3ما يــــتعلق بــــ 
 " #$gات والمســتهل~ Õxال " ونــ3ة ب$# efgالــتجارة اإلل Õsا لــمؤ Rا ، وفــق R #fــا كب Rالــسعود<ــة تــقدم
 7
(مــؤتــمر األمــم المتحــدة لــلتجارة والــتنم3ة) لــعام 2020 ، والــذي صــنف 152 دولــة 8"

7 الـــوصـــول إ9 
نت مـــن حـــ3ث �ـــسج3ل الـــoلدان 8" ef7 اإلن

مـــدى اســـتعدادهـــا لـــالنخـــراط 8"
Oد<ــــة والــــب36ة الــــتحت3ة ، و lســــoة  �fنت اآلمــــنة ، ومــــوثــــوقــــ3ة الخــــدمــــات ال efخــــوادم اإلن
نت ولــــديــــهم حــــساب مــــع مــــؤســــسة مــــالــــ3ة أو مــــزود  efســــتخدمــــون اإلنÍ ســــ�انــــها الــــذيــــن

خدمات تحOPل األموال ع�f الهاتف المحمول 
  

7 <ــــــمكن أن تــــــتطور فــــــيها  e ا إ9 الــــــمجاالت ال Rأ<ــــــض Õsمــــــن نــــــاحــــــ3ة أخــــــرى ، أشــــــار الــــــمؤ
نت اآلمـــنة و  efا<ـــد لـــخوادم اإلن " ef7 ذلـــك الـــعدد الم

الـــمملgة الـــع��ـــ3ة الـــسعود<ـــة ، }ـــما 8"
7 الـــمؤســـسات الـــمالـــ3ة ، والـــموثـــوقـــ3ة 

ارتـــفاع lســـoة األفـــراد الـــذيـــن لـــديـــهم حـــسا}ـــات 8"
Oد<ة  �fال
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Oد<ـة ~ـأمـور تـتعلق }ـالـب36ة الـتحت3ة ،  �fالـخوادم والخـدمـات ال " بـ¡نما يـتم }ـالـفعل تحسـ$#
  . 7 <ـــمثل مـــش�لة ثـــقافـــ3ة pـــش�ل أســـا×7

"8Øلـــحساب م " #$gدو أن امـــتالك المســـتهلoيـــ
 �fتـقدم الـبنوك الـسعود<ـة }ـالـفعل مجـموعـة واسـعة مـن الخـدمـات ، و�ـعضها مـتاح ع
نت فـــقط ، لـــذلـــك ال يـــoدو أن الـــعوائـــق نـــاتـــجة عـــن نـــقص الـــب36ة الـــتحت3ة حـــ3ث  efاإلن
" الشــoاب  ــا لــعدم امــتالك الــسعودي$# Rشــيوع �fاب األ�oأظهــر اســتطالع حــد<ــث أن األســ
لــــــحساب بن7Å §7 االفــــــتقار إ9 الــــــموارد الــــــمالــــــ3ة واالعــــــتماد عB حــــــساب أحــــــد أفــــــراد 

األsة. 

7 الــــــمملgة الــــــع��ــــــ3ة الــــــسعود<ــــــة عــــــامــــــUً آخــــــر <ــــــمنح الــــــتجارة 
 ُ<ــــــعد تــــــوزOــــــــــع الــــــس�ان 8"

ة عB تــجارة التجــزئــة الــتقل3د<ــة.  عB الــرغــم مــن وجــود 13.9 مــليون  " #fونــ3ة م efgاإلل
7 ثــالث مــدن رئÇســ3ة - 

مــن إجــما79 عــدد ســ�ان الــمملgة الــoالــغ 34.8 مــليون lــسمة 8"
الـــ�Oـــاض وجـــدة ومـــكة - إال أن الـــgثافـــة الـــس�انـــ3ة اإلجـــمالـــ3ة مـــنخفضة لـــلغا<ـــة ، حـــ3ث 
 e ح  .(7 هـــو 55âالـــمعدل الـــعال) مـــ��ـــــع efل كـــ3لومÎا لـــ Rلغ عـــدد ســـ�انـــها 16 شـــخصoيـــ
7 الـoالد ، تـظل الـتغط3ة 

ا 8" RoـOالـمأهـولـة تـق� #fة وغ #fبgعـندمـا يـنظر الـمرء إ9 الـمناطـق ال
ا   Roا صع Rق3ة الس�ان من خالل المتاجر التقل3د<ة أمرoالفعالة للبيع }التجزئة ل
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ونـ3ة ، }ـالـتوازي مـع  efgــــع لـلتجارة اإللOxار ، فـإن الـتطور الo7 االعـت
مـع وضـع ~ـل هـذا 8"

قـــطاع التجـــزئـــة الـــتقل3دي الـــناضـــج ، ســـÇسمح لـــلمملgة الـــع��ـــ3ة الـــسعود<ـــة }ـــاالرتـــقاء 
   .Ø7 أق 7 إطار زم "

pش�ل أفضل }عروض التجزئة الشاملة والق3ام }ذلك 8"
ونـ3ة والـتعOËـز الـشامـل لـلب36ة الـتحت3ة الـرقـم3ة مـن األولـOPـات  efgـر الـتجارة اإللOPـعد تـط>
ا  Rونـ3ة أ<ـض efgة 2030. وسـ`ساعـد الـتجارة اإللgـة الـمملOاتـ3ج3ة الـوطـن3ة وفـق رؤ efاالسـ
 �f7 عB7 دفــــع الــــنمو االقــــتصادي ، حــــ3ث مــــن الــــمتوقــــع أن يــــتضاعــــف الــــسوق المحــــ

"8
7 وضـع Íـسمح لـها }ـأن تـصبح 

نت إ9 2 مـل3ار دوالر أمـ�7ÅO }حـلول عـام 2025.  8" efاإلن
ق األوسـط، وهـذا مـن  Õxونـ3ة ، تـصل إ9 مـعظم أسـواق ال efgا لـلتجارة اإلل R3ا إقـل3م Rمـركـز
ــا لــلتوســع وOــؤدي إ9 خــلق الــمOËــد مــن فــرص  Rات الــسعود<ــة فــرص~ Õxشــأنــه أن يــوفــر لل
الــــــعمل ، وتــــــعOËــــــز ثــــــقافــــــة رOــــــادة األعــــــمال ، وجــــــذب األفــــــضل واأللــــــمع مــــــن الــــــمنطقة 

وخارجها. 

	 28



ة للتنم/ة االقتصاد:ة واالجتماع/ة  , b2ون/ة رك التجارة اإلل123

 7
ونــ3ة 8" efgالتجــزئــة مــن الــتجارة اإلل B7 اإلنــفاق ع

 تــ6بع الــOËــادة اإلضــافــ3ة الــمتوقــعة 8"
Oحة أ��f مـن سـ�ان  Õxـد مـن الـمنتجات لOËـن: االول هـو إتـاحـة الـمOالـغالـب مـن مـصدر
 7
ا 8" R37 جـذب إنـفاق التجـزئـة الـذي يـتم إجـراؤە حـالـ

الـمملgة الـع��ـ3ة الـسعود<ـة ، و الـثا¦"
الخارج. 

ونـــــ3ة لـــــه فـــــائـــــدة اقـــــتصاد<ـــــة واجـــــتماعـــــ3ة أخـــــرى و §7  efgـــــر الـــــتجارة اإللOPـــــما ان تـــــط~ 
ونــــ3ة مــــناســــoة بــــنفس الــــقدر لــــدعــــم  efg7 تــــتطلبها الــــتجارة االل e الــــمهارات والــــتقن3ات ال
~ات  Õs الـصناعـات األخـرى ، وخـاصـة الخـدمـات الـلوجسـ`3ة، و <ـمكن أن يـؤدي ظـهور
ونـ3ة،  efgـشاء مـرا�ـز ال`سـل3م الـمتقدمـة لـدعـم الـتجارة اإللlçو #f7 الـم3ل األخ

الـتوصـ3ل 8"
7 الـــمنطقة ، وهـــو أولـــOPـــة 

7 مـــحوري 8" e ـــشاء مـــركـــز لـــوجســـlـــمكن ان <ـــقود ذلـــك  إ9 إ>ُ
اتـ3ج3ة الـنقل و الخـدمـات  efجم: ركـزت اسـ efـة 2030. ( المO7 رؤ

أخـرى تـم تحـد<ـدهـا 8"
7 و  �è3ات efــــموقــــعها االســــ{ 

R
 دولــــ3ا

R
الــــلوجســــ`3ة عB ان تــــكون الــــمملgة مــــركــــزاR لــــوجســــ`3ا

خصائصها و ام�اناتها)   

ونـ3ة عB مجـموعـة مـتنوعـة  efg7 سـت6شؤهـا صـناعـة الـتجارة اإلل e ثـم هـناك الـوظـائـف ال 
7 ذلــك الــوظــائــف الــنوعــ3ة الــقائــمة عB الــتكنولــوجــ3ا و 

مــن مســتOPــات الــمهارات ، }ــما 8"
7 مــــع تــــطOPــــر كــــفاءات تــــقن3ة  الــــمعلومــــات، و مــــن الــــمحتمل ان  الــــدعــــم االداري و الف "
 Õxlب األتـمتة وÈسـp ا R7 الـعمل3ات محـدود

<ـكون عـدد الـوظـائـف مـنخفضة الـمهارات 8"
التقن3ات الحديثة. 
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7 الـمجاالت 
 سـتجذب هـذە الـوظـائـف الـقوى الـعامـلة الـسعود<ـة ، ال سـ3ما الـوظـائـف 8"

الـــتكنولـــوجـــ3ة واإل}ـــداعـــ3ة ورOـــادة األعـــمال. و pـــش�ل عـــام ، ســـتوفـــر وظـــائـــف الـــتجارة 
.  و قــد }ــدأ هــذا االتــجاە  " " المحــلي$# ونــ3ة فــرص عــمل مــمتازة لــلس�ان الــسعودي$# efgاإلل
7 الــمملgة 

ا عــن 3400 وظــ3فة جــد<ــدة 8" Rيــتكشف }ــالــفعل حــ3ث أعــلنت أمــازون مــؤخــر
7 أمـازون 

الـع��ـ3ة الـسعود<ـة ، وéـش�ل الـسعوديـون 60٪ مـن الـقوى الـعامـلة الـدائـمة 8"
 Noon.com حـ3ث يـوفـر مـوقـع ، " " المحـلي$# هـناك . تـoدو األرقـام أ��f إ<ـجابـ3ة لـالعب$#
وظــائــف لــحوا79 8000 شــخص ، وOــحافــظ عB واحــدة مــن أعB مــعدالت الــسعودة 

7 القطاع الخاص. 
"8

ونــ3ة الــمزدهــر أlشــطة رOــادة األعــمال }ــعدة طــرق، اذ ان  efgو <ــدعــم قــطاع الــتجارة اإلل 
ونـــ3ة لـــديـــها حـــواجـــز مـــنخفضة لـــدخـــول المســـ`ثم�Oـــن و الـــمطورOـــن مـــن  efgالـــتجارة اإلل
" الــــدخــــول  ة و <ــــمكن لــــتجار التجــــزئــــة المتخصص$# #fات الــــناشــــئة الصغ~ Õxاالفــــراد و ال
ا، و  Rـشاؤە حـديـثlونـ3ة الـذي تـم إ efgـاسـ`ثمارات محـدودة }ـاسـتخدام نـظام الـتجارة اإلل{
7 مــركــز ال`ســل3م ، فعB ســ3Äل 

~ات الــناشــئة اســ`ئجار مــساحــة 8" Õxــمكن لــمثل هــذە ال>
7 الـــــم3ل 

~ات لـــــوجســـــ`3ة عـــــالـــــ3ة الـــــجودة 8" Õs خـــــدمـــــات تـــــنافســـــ3ة مـــــن eíالـــــمثال ، تتل
 7
"8  . " األخf# ، ومـــــصدر الـــــقدرات الـــــتكنولـــــوجـــــ3ة مـــــن مـــــقد7î الخـــــدمـــــات المتخصص$#

7 الـــمملgة }ـــمثل هـــذا الـــزخـــم، حـــ3ث <ـــعمل 
~ات الـــناشـــئة 8" Õxالـــواقـــع ، يـــتمتع مشهـــد ال

ونـ3ة ، وزاد مـن خـالل تـدفـق قـ3ا×7  efg7 مـجال الـتجارة اإلل
الـعد<ـد مـن رواد األعـمال 8"

7 الـنصف األول 
7 تـمOPـل رأس الـمال االسـ`ثماري الـمغامـر ، والـذي نـما ب6سـoة ٪65 8"

"8
من عام 2021 ، مقارنة }النصف األول من العام السابق . 

ا وصــــوðً فــــعاðً إ9 األســــواق لــــمنتجات اســــتهال�ــــ3ة  Rونــــ3ة أ<ــــض efgو تــــوفــــر الــــتجارة اإلل 

" الــعمالء - مــع وضــع هــذە الــمنتجات عB مــنصات  جــد<ــدة - <ــحتمل أن تــكون لــمالي$#

ة ،  #fات الصغ~ Õxار أن <ــكونــوا مســتعديــن لــلتعاون مــع الogالــ " مــالئــمة.  <ــمكن لــالعب$#

~ــما <ظهــر مــنهج Noon.com.  <ــمكن إlــشاء مــلف تــع�Oــف }ــائــع جــد<ــد عB نــظامــهم 
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نت وéســـتغرق أقـــل مـــن أســـبPع .و  يـــتوافـــق هـــذا الـــنPع مـــن الـــفرص  efاإلن �fاألســـا×7 ع

 �fأ� " ات الــــمجتمع3ة األوســــع ، حــــ3ث يــــoدو أن الشــــoاب الــــسعودي$# #fا مــــع التغي Rجــــ3د

7 األعــمال.  أ��f مــن 40٪ مــن الشــoاب الــسعودي <ــقولــون إنــهم يــ�Oــدون }ــدء 
رOــادة 8"

7 غضون خمس سنوات. 
أعمالهم التجارOة الخاصة 8"

ـا لـبيع  R{ا وجـذا R3ا عـمل Rونـ3ة خـ3ار efgاب ، تـعد الـتجارة اإللoة إ9 رواد األعـمال الشـoـال6سـ{ 

ة اتـــصاالت مـــع الـــعمالء بـــناًء عB الـــق3م  #fات الصغ~ Õxال ñ Õa6مـــنتجاتـــهم، و عـــادة مـــا ت

كـة وخـدمـة الـعمالء الـج3دة و <ـمكن تـوصـ3لها pـش�ل خـاص مـن خـالل الـمحادثـة  efالمشـ

ن ذلــــك الــــعمالء مــــن الــــحصول عB الــــدعــــم وطــــ�ح 
ò
ة و الــــتفاعــــل3ة حــــ3ث <ــــمك Õsاoالــــم
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اء الــمنتج  Õs كة ومــن ثــم Õx7 الBتــوصــ3ات مــخصصة مــن ممث Bاألســئلة والــحصول ع

 . 7óمن خالل تطب3قات المراسلة و التواصل االجتما

ونــ3ة <ــحفز عB تــطOPــر مــزودي  efgذلــك ، فــإن دعــم صــناعــة الــتجارة اإلل Bعــالوة ع 

" لـــلتوصـــل إ9 مـــنصات الـــدفـــع وتـــصم3م  " الـــالزم$# الخـــدمـــات الـــتكنولـــوجـــ3ة الـــمتنوع$#

" حــلول أخــرى.  فــقد وفــرت الــمؤســسات  " ، و مــن ب$# مــواقــع الــOPــب و�ــرامــج التحســ$#

7 تــطOPــرهــا pــش�ل أ��f مــن أجــل 
"ôo6ــة يOËالــحكومــ3ة ، مــثل مــدى ، مــنصات دفــع مــركــ

7 القطاع الخاص. 
"8  7 االتصال األمثل والنمو التق "

ا  Rونــ3ة أ<ــض efgحتة ، <ــمكن أن <ــكون لــلتجارة اإللoــاإلضــافــة إ9 الــنتائــج االقــتصاد<ــة الــ{ 

ا مــن نــقص الخــدمــات مــن  R37 حــالــ
7 تــعا¦" e ــف3ة ، والO7 الــمناطــق الــ�

"8 #f7 كبóاجــتما #fتــأث

قــoل الــمتاجــر الــتقل3د<ــة، }ــاإلضــافــة إ9 الــنتائــج االقــتصاد<ــة الــoحتة ، <ــمكن أن <ــكون 

ا  R37 حــالــ
7 تــعا¦" e ــف3ة ، والO7 الــمناطــق الــ�

"8 #f7 كبóاجــتما #fا تــأث Rونــ3ة أ<ــض efgلــلتجارة اإلل

ونـ3ة  efgتـتمتع الـتجارة اإلل ، 
R
مـن نـقص الخـدمـات مـن قـoل الـمتاجـر الـتقل3د<ـة.  تـارOـخ3ا

7 <ـــمكنها تـــوصـــ3ل  e ـــة الOËمـــن خـــالل مـــرا�ـــز الـــوفـــاء الـــمركـــ #f7 أعـــمق }كث
}ـــمدى جـــغرا8"

ــا إ9 الــمناطــق الــنائــ3ة.  و�ــالــفعل ، فــإن الــجهات الــفاعــلة الــرئÇســ3ة  R>الــمنتجات اقــتصاد

 7
7 الـمملgة الـع��ـ3ة الـسعود<ـة تـقدم اآلن إ9 جـميع الـعناوOـن 8"

ونـ3ة 8" efg7 الـتجارة اإلل
"8

7 المســتقoل ، ســتوفــر لــوجســ`3ات الــم3ل األخf# ، إ9 جــانــب الــمركــoات 
الــمملgة .50 8"

7 الـمناطـق الـنائـ3ة pـش�ل أsع و�ـأسـعار مـعقولـة.  }ـاإلضـافـة 
ذاتـ3ة الـق3ادة ، الـoضائـع 8"

إ9 ذلـــك ، فـــإن مجـــموعـــة الســـلع الـــمعروضـــة بهـــذە الـــط�Oـــقة ســـتكون أ��f }كثf# مـــما 

 ، Õsاoمـــــ #fـــــش�ل غp 7 مـــــثل هـــــذە الـــــمناطـــــق، و
<ـــــمكن أن تخـــــزنـــــه الـــــمتاجـــــر الـــــفعل3ة 8"

نت  efاإلن �fا<ـدة ع " efا.  تـؤدي الـمنافـسة الم Rأ<ـض " #$gائـ3ة للمسـتهل Õxسـ`تحسن الـقوة ال
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" عB مــقارنــة خــ3اراتــهم 8" #$gإ9 انــخفاض األســعار وشــفافــ3ة األســعار وقــدرة المســتهل

" إنـــهم  . إنـــها تـــأخـــذ بـــ¡ئة عـــمل مـــناســـoة ، و <ـــقول 80٪ مـــن الـــسعودي$# 7Bالـــوقـــت الفع

نت }ــعد انــتهاء جــائــحة كــورونــا ، لــgن ال <ــمكن تــحقيق  efاإلن �fســيواصــلون الــ`سوق ع

 " الـــــنمو طـــــOPـــــل األمـــــد والـــــقدرة الـــــتنافســـــ3ة الـــــدولـــــ3ة إال مـــــن خـــــالل االبـــــت�ار والتحســـــ$#

7 هــذە الــعمل3ة مــن خــالل ضــمان دعــم 
"8 Rالمســتمر، و تــقوم الــحكومــة }ــدور مــهم جــدا

هذە المناطق 

1. لوجس-)ات الم)ل األخ#" 

ونـــ3ة، ~ـــما تـــمت  efg7 الـــتجارة اإلل
ا 8" R3ســـÇا رئ R36تـــمكي Uًتـــعد الخـــدمـــات الـــلوجســـ`3ة عـــامـــ

 #fا ، ومـع ذلـك ، فـإن لـوجسـ`3ات الـم3ل األخ R7 سـ3اق هـذە الـدراسـة سـا}ـق
االشـارة الـ3ه 8"

7 الــــــمملgة الــــــع��ــــــ3ة الــــــسعود<ــــــة. و أســــــعار ال`ســــــل3م الزالــــــت 
§7 نــــــقطة ألــــــم حــــــرجــــــة 8"

 7
~اء الــلوجســ`يون خــ3ارات تــوصــ3ل Osعة مــع وصــول جــغرا8" Õxمــرتــفعة ، وال <ــقدم ال

 " " رئÇســـي$# 7 الـــيوم الـــتا79 مـــن قـــoل العب$#
شـــامـــل لخـــدمـــاتـــهم. و يـــتم تـــقد<ـــم الـــتوصـــ3ل 8"

ى ، ومــع ذلــك Íســتغرق ال`ســل3م مــن  �fg7 الــمدن ال
"8 Noon.com أو Amazon مــثل

7 }ـعض مـناطـق الـمملgة، و عـالوة 
7 الـمناطـق الـ�Oـف3ة 8"

أمـازون مـن أر�ـعة إ9 سـتة أ<ـام 8"
ا لـــoطء  Rــــع الـــحالـــ3ة ، نـــظرOxد الO �fعـــن خـــدمـــات ال " عB ذلـــك فـــإن الـــعمالء غf# راض$#

إجراءاتهم و انخفاض مستوى خدمة العمالء و ش�oات توزOعهم. 
 مـــن هـــذا التحـــدي اذ مـــن شـــأن الـــتواصـــل مـــع الـــعمالء pـــشأن 

R
لـــgن الـــتقن3ة تـــقلل lســـ3Äا

تــارOــــــخ ال`ســل3م ووقــته - ع�f بــرامــج الــدردشــة ، عB ســ3Äل الــمثال - أن يــوجــد الــفرصــة 
إلخــــطارهــــم طــــوال عــــمل3ة ال`ســــل3م واالســــتجا}ــــة }ــــمرونــــة الحــــت3اجــــاتــــهم فــــ3ما يــــتعلق 

بتوق3ت ال`سل3م. 
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2. الشحن الدو34 

 7
}ـــالـــنظر إ9 ســـلسلة الـــق3مة الـــلوجســـ`3ة الـــشامـــلة ، فـــإن الـــعمل3ات ع�f الحـــدود §7 8"

 �fحت اإلجـــراءات الجـــمركـــ3ة أ�oونـــ3ة. و قـــد أصـــ efgصـــم3م نـــماذج أعـــمال الـــتجارة اإلل
7 غـضون 24 سـاعـة يـتم تجـميع 

ا ، بهـدف مـعالـجة الـشحنات 8" Rعة مـؤخـرsمـوثـوقـ3ة و
نت. و <ــمكن اآلن إøــمال التخــل3ص  efاإلن �f7 نــموذج واحــد ع

جــميع األعــمال الــورقــ3ة 8"
نت قــoل وصــول الــطرد إ9 الــمملgة الــع��ــ3ة الــسعود<ــة ، مــما يــؤدي  efاإلن �f7 عùالجــمر

إ9 زOادة sعة العمل3ة. 

اد عB تـــدفـــق الـــoضائـــع ع�f الحـــدود . مـــن  #fائـــب االســـت "ú 7
ة 8" #fات األخ #fأثـــرت التغي

7 األنــــظمة الــــتنظ3م3ة 
ات 8" #f7 الــــوقــــت الــــمناســــب عــــن التغي

شــــأن اإل}ــــالغ الــــواضــــح و8"
اد الـــمفروضـــة فـــقط عB الـــقطاعـــات  #fائـــب االســـت "ú ا إ9 جـــنب مـــع Ro3ة ، جـــنÄO "Øوال
" عB �سهـ3ل عـمل3ة الـشحنات الـدولـ3ة  الـرئÇسـ3ة ، أن Íـساعـد تـجار التجـزئـة المحـلي$#
،  و <ـعد تـحقيق  " " لـتجار التجـزئـة المحـلي$# " والـمورديـن الـعالمي$# الـسائـoة مـن  المصنع$#
ا الســتمرار جــذب  R3ا أســاســ Rأمــر " المســتوى الــمناســب مــن الــدعــم للمســ`ثم�Oــن المحــلي$#
 " " وأفـــضل مـــمارســـاتـــهم مـــع تـــوفf# مـــساحـــة لـــنظرائـــهم المحـــلي$# المســـ`ثم�Oـــن الـــدولي$#

" للتطور والمنافسة pش�ل ~امل.  واإلقل3مي$#
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 3
و>; 3. اعتماد الدفع اإلل<#=

7 إدخـــال طـــرق دفـــع جـــد<ـــدة ومـــختلفة مـــن 
ة 8" #fا خـــطوات كب Rة مـــؤخـــرgخـــطت الـــممل

7 تــ`يح الــتقن3ات الــشائــعة  e كة مــدى الــتا}ــعة لــلبنك الــمركــزي الــسعودي  ، وال Õs خــالل
نت بـــoطاقـــات الـــخصم  efاإلن �fوالـــمدفـــوعـــات ع ApplePay االســـتخدام لـــلدفـــع مـــثل
7 لـم تـكن مـمكنة مـن قـoل.  ومـع ذلـك ، ُتظهـر الـدراسـات الحـديـثة أن الـدفـع الـنقدي  e ال
7 الـــمملgة الـــع��ـــ3ة الـــسعود<ـــة 

ـــا 8" Rشـــيوع �fعـــند ال`ســـل3م ال يـــزال هـــو خـــ3ار الـــدفـــع األ�
7 عــــــام 2020. و 

ا 8" Rونــــــ3ة نــــــقد efgــــــمال 25٪ مــــــن مــــــعامــــــالت الــــــتجارة اإللøحــــــ3ث تــــــم إ
لـتحقيق الـgفاءة الـشامـلة والـراحـة واألمـان ، <ـحتاج تـجار التجـزئـة إ9 تـقد<ـم خـدمـات 
ونــ3ة و  خــ3ارات الــدفــع الــنقدي عB الــرغــم مــن الــت�لفة الــمرتــفعة وçمــ�انــ3ة زOــادة  efgإل
ا ألن }ــــــائ7ô التجــــــزئــــــة  Rــــــا لــــــذلــــــك ، نــــــظر

R
ام الــــــعمالء. و خــــــالف " efب عــــــدم الÈســــــp الــــــعوائــــــد

" <ــقدمــون مــثل هــذە الــخ3ارات ، فــقد <ــفقد المتخــلفون عــن تــوفf# خــ3ارات  الــمتنافســ$#
ة مـن قـاعـدة عـمالئـهم.  و تـؤدي زOـادة مـصداقـ3ة وعـدد طـرق الـدفـع  #fة كبoسـl ةoمـناسـ
7 الـسوق }ـالـÎامـل ، سـواء عـن طـ�Oـق زOـادة إنـفاق 

ا إ9 زOـادة اإليـرادات 8" R7 أ<ـض
و¦" efgاإلل

نت أو عن ط�Oق جذب عمالء جدد.  efاإلن �fالعم3ل الحا79 ع

نت  4. االتصال Hاإلن#=

7 الــــمملgة الــــع��ــــ3ة الــــسعود<ــــة مــــتقدمــــة إ9 حــــد مــــا ، 
تعت�f الــــب36ة الــــتحت3ة الــــرقــــم3ة 8"

ونـــ3ة أقـــوى ، ~ـــما ذكـــرنـــا  efg7 تـــتمتع }ـــصناعـــات تـــجارة إل e مـــقارنـــة }ـــاألســـواق األخـــرى ال
 7
نت والــــتغط3ة 8" efــــر االتــــصال }ــــاإلنOP7 تــــط

ا 8" R #fــــا كب Rا.  أظهــــرت الــــحكومــــة تــــقدم Rســــا}ــــق
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7 تـــــغط3ة 
"8 (5G) الـــــسنوات الـــــقل3لة الـــــماضـــــ3ة ، حـــــ3ث قـــــادت دول الـــــج3ل الـــــخامـــــس

نت ع�f الــــهاتــــف  efع اتــــصال }ــــاإلنsة تــــتمتع }ــــأgحت الــــمملoعتها - وأصــــsكة وoالشــــ
ا من يناير 2021.  Rارoالمحمول اعت

5. الحاضنات و مقدموا الخدمة السعوديون 

 7 7 تب "
7 الـمملgة الـع��ـ3ة الـسعود<ـة pـش�ل عـام أ}ـطأ 8"

~ـان تـجار التجـزئـة الـتقل3ديـون 8"
7 الـــغالـــب إ9 تحـــد<ـــات تـــلب3ة الـــطلoات ونـــماذج 

ونـــ3ة ، وOـــرجـــع ذلـــك 8" efgالـــتجارة اإلل
" ، لـذلـك  " واإلقل3مي$# ـا لـتجار التجـزئـة المحـلي$# R>الـ`شغ3ل الـم�لفة.  تـمثل أمـازون تحـد
 7
تــحتاج الــمملgة الــع��ــ3ة الــسعود<ــة إ9 ضــمان وجــود نــظام يــرó هــذە األعــمال ، و8"

7 تــعOËــز الــمنافــسة الــعادلــة 
" مــع االســتمرار 8" نــفس الــوقــت <ــحفز األجــانــب عB الــتوط$#

ونــ3ة المحــل3ة عB الــتطور. و <ــمكن أن �ــساعــد الــحاضــنات  efgلــمساعــدة الــتجارة اإلل
7 رواد األعــمال  �è3ة الــع��ــ3ة الــسعود<ــة ودول مجــلس الــتعاون الخــلg7 الــممل

الــحالــ3ة 8"
ونـ3ة و�ـناء مـجتمعات لـتoادل الـمعرفـة  efg7 الـتجارة اإلل

عB مـتا}ـعة مـشارOـــــع جـد<ـدة 8"
" مــــع رواد الــــتجارة  والــــمعلومــــات.  <جــــمع مــــؤتــــمر SIDMC57 الــــسنوي قــــادة عــــالمي$#
ونــــــ3ة  efg7 <ــــــمكن أن تــــــأخــــــذ الــــــتجارة اإلل e ادل الــــــمعرفــــــة الoلــــــت " ونــــــ3ة المحــــــلي$# efgاإلل

السعود<ة إ9 الصدارة العالم3ة. 
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التطلع إ4 الفوائد طYZلة األمد 
 

 7
ونـ3ة §7 الـقوة الـدافـعة لـتجارة التجـزئـة الـيوم ، عB مسـتوى الـعالـم و8" efgالـتجارة اإلل

7 ، كخـــدمـــة قـــائـــمة }ـــذاتـــها أو كجـــزء مـــن عـــرض  �è3مـــنطقة دول مجـــلس الـــتعاون الخـــل

7 الــمملgة الــع��ــ3ة الــسعود<ــة والــب36ة 
"8 #fبg7 الâمــتعدد الــقنوات، و مــع الــتقارب الــرق

ا ، ف%7 }ـــــالـــــفعل بـــــ¡ئة خـــــصoة  R3Äســـــl الـــــتحت3ة لـــــلبيع }ـــــالتجـــــزئـــــة األقـــــل مـــــن الـــــمتوســـــط

نت.  و قــد ســمح لــنا تــأثf# جــائــحة كــورونــا  efاإلن �fــــع لــل`سوق عOxلــالنــ`شار و الــنمو ال

 Bونــــ3ة  و مــــن الــــمهم الــــحفاظ ع efgكــــ3ف3ة نــــمو الــــتجارة اإلل Bبــــ'لــــقاء نــــظرة قــــ3مة ع

 7
زخــــمها ، و <ــــمكن أن �ــــساعــــد المجــــموعــــة الــــصح3حة مــــن الســــ3اســــات الــــحكومــــ3ة 8"

" امـا <خـدم االقـتصاد الجـد<ـد والـسماح  تـطOPـر الـب36ة الـتحت3ة وتغيf# عـادات الـمواطن$#

 7
" }ـاالزدهـار ، وتـحOPـل قـطاع التجـزئـة 8" ونـ3ة المحـلي$# efg7 خـدمـات الـتجارة االلîلـمقد

ة  " #fونـــ3ة الـــسعود<ـــة رك efg7 ، وجـــعل الـــتجارة اإللâ3ة إ9 قـــوة رقـــم3ة ومـــركـــز إقلgالـــممل

 . 7 �è3القتصاد دول مجلس التعاون الخل
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جم:  *مالحظة هامة من الم&%

نامــــج  n&قة و تــــمت ألغــــراض االســــتفادة مــــن الــــدراســــة لJجمة  _عة و قــــد ال تــــكون دقــــ "ال&%
k الـــمناطـــق، و  لـــم احـــصل 

st ةJة المحـــلJالـــتنم k
st ـــادة_Qار و الـــfــــع االبـــت_̈ فـــضاء الـــمملKة ل�

جمة و قـد gـكون هـناك حـقول مـلJKة  عl اذن مـن بـوسـطن كـوúسـلتنج جـروب عl هـذە ال&%
k صــ·اح الــيوم االرPــعاء  n" kÕ k nÑ مــوقــع k

st ت لــلعموم §̈ ُ
ú ــة لــلدراســة ?ــالــرغــم مــن انــها_Qفــك

جمة ?ـــــطQ_ـــــقة تـــــجار_ـــــة و  الـــــثامـــــن مـــــن د]سم&n ٢٠٢١، لـــــذلـــــك آمـــــل عـــــدم تـــــداول هـــــذە ال&%
االقتصار عليها للغرض الذي أعدت من اجله"  

جم آ79 مــع تــعد<ــالت طــف3فة عB الــنص االص7B و اخــتصار غf# مخــل }ــالمع "  efجمة }ــاالســتعانــة }م efال *
لدراسة BCG الم6شورة }موقعهم امس الثالثاء ٧ دÍسم�f ٢٠٢١ م 
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