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االقتصادية
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لخص نشرة اقتصادية
تُ ّ

دبي اإللكترونية ،المتوفرة
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األهمية االقتصادية لقطاع
التجزئة في دبي

داتاواتش /الرسمات
البيانية في هذا العدد

قدمة
ُم ّ

التسـوق عبـر اإلنترنـت
المسـتهلكين مـن
ّ
تُمكّـن التجـارة اإللكترونيـة ُ

واالختيـار مـن بيـن تشـكيلة واسـعة مـن المنتجـات دون الحاجـة
لزيـارة أي متجـر ،وهـي آخـذة بالنمـو المتسـارع فـي جميـع أنحـاء

العالـم .وازداد انتشـار التجـارة اإللكترونيـة بفضـل اتسـاع إمكانيـة
الوصـول إلـى اإلنترنـت مـن خلال خدمـات النطـاق العريـض والهواتف
المتنامـي ألنظمة الدفـع الرقمية ونمـوذج التوصيل
الذكيـة واالنتشـار ُ

المباشـر الـذي ابتكرته شـركة أمازون .يكمـن األثر االقتصادي الرئيسـي

التسـوق
لهـذه التقنيـات فـي تهديدهـا لقابليـة اسـتمرار منافـذ
ّ
المسـتهلكون
التقليـدي ومراكـز
ّ
التسـوق بالتجزئـة التـي يقـوم فيهـا ُ
باختيـار المنتجـات وشـرائها فـي المواقـع الفعليـة للمتاجـر ،كمـا أنها
تُع ّ
طـل سالسـل التوريـد وتؤثر على اسـتعمال المسـتودعات .وتُسـلط

هـذه النشـرة الضـوء علـى التطـورات األخيرة التـي طرأت علـى التجارة
اإللكترونيـة فـي دبـي وحـول العالـم باإلضافـة إلـى آثارهـا.
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األهمية االقتصادية
لقطاع التجزئة في دبي

ظهور التجارة
اإللكترونية في دبي

نشاط التجزئة هو جزء من قطاع
تجارة الجملة والتجزئة (وأيضا اصالح
المركبات ذات المحركات والدراجات
النارية) في الحسابات القومية للناتج
المحلي اإلجمالي لدبي ،وهو القطاع
األكبر في اقتصاد دبي من حيث
الناتج .ففي عام  ،2018حقق هذا
القطاع قيمة إضافية قدرها 105.1
مليار درهم إماراتي أو ما نسبته 26.4
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
كما أن القطاع هو ثاني أكبر قطاع من
حيث توظيف العاملين حيث يقدر
حجم العمالة فيه بـ  573,007شخص
( 20.65بالمئة من عمالة دبي) في
عام  .2018ويلعب القطاع دوراً هاماً
في دعم انفاق المستهلكين ويساعد
من خالل روابط خلفية وأمامية
في دعم النشاطات االقتصادية
لقطاعات أخرى مثل النقل والتخزين
والطعام واإلقامة .في عام ،2018
كان قطاع التجارة هذا األكبر من
حيث جذب االستثمار (تكوين رأس
المال) بقيمة  15مليار درهم إماراتي
وبنسبة  20بالمائة من إجمالي
االستثمار في ذلك العام.

يشـهد قطاع التجارة اإللكترونية في
دبي نموا سريعا استجابة للتطورات
التكنولوجيـة ،وتوسـع الوصـول إلـى
اإلنترنت ،ووسـائل الدفع اإللكتروني،
وتلعـب اسـتثمارات القطاع الخاص
والمبـادرات الحكوميـة التمكينيـة
دورا هامـا فـي تطويـر التجـارة
اإللكترونيـة فـي اإلمـارة .يتعامـل
تجـار التجزئـة القائمـون مـع تحدي
التجـارة اإللكترونية بطـرق مختلفة

أبرز الموردين
في التجارة
اإللكترونية بدبي
1
منصة للتجارة
اإللكترونية على اإلنترنت

2

تُطلق العديد من

حاليا تحت اسم
Amazon.ae

الشركات التجارية في

دبي منصاتها الخاصة

للتجارة اإللكترونية على

3

اإلنترنت لتوسيع تشكيلة
المنتجات المتاحة

للمستهلكين مع توفير

منصة مبيعات للشركات
التجارية المحلية

شركة التجزئة للتجارة
اإللكترونية على
اإلنترنت األكبر في المنطقة
المتخصصة في الموضة
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حيث أطلق العديد منهم منصاتهم
الخاصـة للتجـارة اإللكترونيـة علـى
اإلنترنت لتوسيع تشكيلة المنتجات
المتاحـة للمسـتهلكين مـع توفيـر
منصـة مبيعات للشـركات التجارية
المحليـة .فـي شـهر مـارس ،2005
كأول شـركة
تأسسـت Souq.com
ّ
تجزئـة للتجـارة عبـر اإلنترنـت فـي
اإلمـارات ،وأصبحـت األكبـر فـي
العالـم العربـي ،ثـم قامـت شـركة
أمازون بشراء شـركة  Souq.comفي
مـارس  ،2017وتـم إطالقهـا رسـمياً
فـي اإلمارات العربيـة المتحدة تحت
اسـم  Amazon.aeفـي مايـو .2019
يتيـح موقع  Amazon.aeللزبائن في
دبـي فرصـة الوصـول إلـى المالييـن
مـن المنتجات مـن المنطقـة ومن
مختلـف أنحـاء العالـم التـي يمكـن
شـراؤها بالدرهـم اإلماراتـي إمـا
بواسطة البطاقات اإلئتمانية أو من
خلال الدفـع عنـد التسـليم.
وفــي أكتوبــر  2017تأسســت شــركة
التجزئــة للتجــارة اإللكترونيــة
 noon.comوالتي عقــدت فيما بعد
شــراكة مع  ،e-bayفي يونيو .2018
وتعتبـر شـركة  NAMSHIأكبـر
منصـة إلكترونيـة لتجـارة األزيـاء
واألحذية في منطقـة العالم العربي
حيـث تقـدم مـا يقـارب مـن 600
عالمـة تجاريـة علـى منصتهـا.
وفـي جانـب آخـر ،يخطـط بعـض
المستثمرين في التجارة اإللكترونية
تسوق افتراضية يمكن
إطالق مراكز
ّ
الوصـول إليهـا رقميـا ،حيـث تقـوم
شـركة التقنيات  Mall.Globalوالتي
تسـوق
مقرهـا بدبـي بتطويـر مركـز
ّ
افتراضـي يقـدم « 2500متجـرا»
للعالمـات التجاريـة ،إلـى جانـب
تسوقية ستعزز تجربة الذكاء
تجارب
ّ
االصطناعـي والواقـع االفتراضـي،
ومـن المقـرر إطالقه في عـام .2020

التوجهات العالمية

في شهر أبريل  2019مقارنة بنسبة  0.6بالمئة في نهاية
عام  ،1999الشكل (.)1

أدى النجـاح الضخـم الـذي حققتـه شـركة أمـازون مـع
وصـول قيمتهـا السـوقية إلى ما ُيقـارب  850مليـار دوالر
أمريكـي فـي نهايـة سـبتمبر  2019إلـى ظهـور العديد من
الشـركات المنافسـة حـول العالـم مثـل شـركة علـي بابا
التي تأسسـت في الصين وهي اآلن رابع أكبر شركة تجارة
التجزئـة عبـر اإلنترنـت فـي العالم .في عـام  ،2018أشـارت
المسـتهلكين
تقديـرات وزارة التجـارة األمريكيـة إلـى أن ُ
قـد أنفقـوا  513.6مليـار دوالر أمريكـي فـي  ،2018بارتفـاع
بنسـبة  14.2بالمئـة عن عـام  2017على مبيعـات التجزئة
التوسـع أسـرع مـن معـدل نمـو
اإللكترونيـة ،وكان هـذا
ّ
إجمالـي مبيعـات التجزئـة البالـغ  4.1بالمئـة.

في الواليات المتحدة األمريكية وفي العديد من الدول
المتقدمة األخرى ،وخاصة تلك التي تقع فيها مراكز
التسوق على أطراف المدن ،أدى االنتقال إلى التجارة
ّ
اإللكترونية إلى انخفاض عدد متاجر التجزئة الفعلية
وإلى انخفاض القيمة التجارية لعقارات التجزئة وللقيمة
السوقية لشركات التجزئة والوظائف .وتشير البيانات
التسوق التقليدية
العالمية إلى أن متاجر التجزئة ومراكز
ّ
تعاني اقتصادياً بسبب النمو الثابت للتجارة اإللكترونية.

المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة ،على سبيل المثال ،نمت المبيعات
عبر اإلنترنت بسرعة لتصل إلى ما ُيق ّدر بـ  18بالمئة من
إجمالي مبيعات التجزئة في عام  ،2018وأدت التجارة
اإللكترونية إلى إغالق المتاجر وإلى خفض معدل االستثمار
في افتتاح متاجر جديدة .ووفقاً لبيانات شركة “”Pwc
الشركة اإلستشارية ،أدى االرتفاع في قيمة المبيعات
عبر اإلنترنت إلى تسارع المعدل الصافي لخسارة
المتاجر( ،الشكل .1)2

الواليات المتحدة األمريكية
على مدى العقدين الماضيين ،تشير معدالت النمو
التفاضلية بين مبيعات اإللكترونية وبين المبيعات داخل
المتاجر إلى أن حصة مبيعات التجزئة اإللكترونية من
إجمالي مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة األمريكية
نمت بثبات ،فلقد وصلت نسبة مبيعات التجزئة
اإللكترونية إلى  10.7بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة
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الشكل  :1حصة المبيعات اإللكترونية من إجمالي
مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة األمريكية
من عام  1999وحتى عام 2019
المصدرUS Bureau of Census :
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الشكل  :2العدد الصافي للمتاجر التي أغلقت وحصة المبيعات
اإللكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة ( )%في المملكة المتحدة ،من
عام  2013وحتى عام 2019
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المصدرPwc, Office of National Statistics :

اإلمارات
تطور سوق التجارة اإللكترونية
لقد
ّ
بشكل أبطأ في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وفي دول
مجلس التعاون الخليجي مقارنة
مع األجزاء األخرى من العالم التي
تتوفر فيها نفس العناصر األساسية
التي تُقاس بالتركيبة السكّانية،
المتاح ،واختراق الهواتف
والدخل
ُ
الذكية ،والوصول إلى اإلنترنت .ولكن
هذا السوق آخذ بالنمو بسرعة في
هذه الفترة ،وتتصدر اإلمارات العربية
المتحدة دول المنطقة في مجال
الم ّ
توقع
التجارة اإللكترونية .ومن ُ
أن يكون نمو المبيعات اإللكترونية
فيها األسرع حيث تُق ّدر قيمة الحجم
السوقي للمبيعات اإللكترونية 12.3
مليار دوالر أمريكي في  2019مقارنة
بـ  5.0مليار دوالر أمريكي في ،2015
ومن المتوقع أن تنمو هذه القيمة
بنسبة  23بالمئة في السنة لغاية
عام  2022وفقاً لتقرير ُمشترك
بين فيزا واقتصادية دبي  .وتشير
تقديرات وزارة االقتصاد اإلماراتية
إلى أن حصة التجارة اإللكترونية قد
بلغت  10.0بالمئة من المبيعات
في الدولة عام . 2018

تشير تقديرات وزارة
اإلقتصاد اإلماراتية

إلى أن حصة التجارة

اإللكترونية قد بلغت

 10بالمائة من إجمالي
المبيعات في الدولة
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التحديات
تطور التجارة اإللكترونية بين المؤسسات
ُيمث ّل
ّ
التجارية والمستهلكين ( *)B2Cتحدياً وفرصة
في الوقت ذاته بالنسبة لقطاع تجارة الجملة
والتجزئة في دبي وبالنسبة لنموه المستقبلي
من حيث القيمة المضافة التي يساهم بها في
االقتصاد .وينبع التحدي من الحاجة لالستجابة
لألثر السلبي لتجارة التجزئة اإللكترونية على
التسوق
متاجر التجزئة الفردية وعلى مراكز
ّ
الفعلية في دبي مع مخاطر انخفاض عدد
المتسوقين داخل المتاجر وإغالق المتاجر
ألبوابها .وعادة ما ُيشار إلى هذا التهديد
بمصطلح “أثر أمازون” .تأسست شركة أمازون
في عام  ،1994وركّزت في بداياتها على أن
تكون سوقاً إلكترونياً للكُتب ومن ثم توسعت
لتشمل اإللكترونيات ،وألعاب الفيديو ،واألجهزة
المنزلية ،والمالبس ،واألثاث ،والطعام ،واأللعاب،
وغيرها العديد من المنتجات.

وينبع التحدي من الحاجة لالستجابة لألثر

السلبي لتجارة التجزئة اإللكترونية على

متاجر التجزئة الفردية وعلى مراكز التس ّوق

الفعلية في دبي ومختلف أنحاء العالم مع

انخفاض عدد المتسوقين داخل المتاجر

وإغالق المتاجر ألبوابها.

*()Business to Consumer
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اآلفاق المستقبلية
تجار التجزئة في دبي،
سيتكيف
ّ
ّ
تجار التجزئة في العالم ،مع
كسائر ّ
هذا التحدي بطرق مختلفة إال أن الرد
االستراتيجي والفوري من طرف العديد
تجار التجزئة كان من خالل
من كبار ّ
للتسوق
إنشاء مواقع خاصة بهم
ّ
اإللكتروني ولخدمات التوصيل .كما
ستكون هناك ُمحاكاة لالستراتيجيات
التي تتبعها المتاجر في أجزاء أخرى
من العالم مثل شركة آيكيا العالمية
لتجارة األثاث بالتجزئة التي تعمل
على تحويل مراكزها الواقعة خارج
مراكز المدن إلى مستودعات وعلى
فتح متاجر في مراكز المدن إلقناع
المستهلكين بزيارتها ومشاهدة
المنتجات ومن ثم الذهاب إلى
الموقع اإللكتروني لشرائها.
تجار التجزئة على
ويركز العديد من ّ
ُ
توفير الراحة والعناصر التجريبية
الفريدة لالستمرار بجذب المتسوقين
إلى متاجرهم الفعلية .وتنبع الفرصة
اإليجابية من نمو التجارة اإللكترونية
من قدرة المتاجر الموجودة في
التسو ق الممتازة
أفضل مواقع
ّ
ذات التركيز الجغرافي المرتفع
مثل نيويورك ،ولندن ،وباريس،
وسنغافورة ،بما فيها دبي ،على

التسوق مع االستفادة
تحسين تجربة
ّ
في الوقت نفسه من مكاسب الكفاءة
الناجمة عن فصل عملية التصفّ ح
والشراء عن عملية التوصيل.

الخدمات اللوجستية للتجارة
اإللكترونية
يؤدي نمو التجارة اإللكترونية إلى
تغيير طبيعة قطاع الخدمات
اللوجستية في جميع أنحاء العالم مع
تطور مراكز التخزين وتنفيذ الطلبات
التي تتمتع باقتصاديات الحجم.
ومن اآلثار اإليجابية األخرى للتجارة
اإللكترونية تطويرها لمجالي التجزئة
والخدمات اللوجستية في القطاع
تطو ر سالسل التوريد.
من خالل
ّ
تتكون الخدمات اللوجستية للتجارة
اإللكترونية من التوصيل إلى مركز

تنفيذ الطلبات ،والتخزين والتعبئة
ومن ثم الخطوة األخيرة التي هي
التوصيل إلى الزبون .وسيزداد حجم
سوق الخدمات اللوجستية هذا مع
ازدياد عدد عمليات الشراء اإللكتروني
مما سيؤدي إلى زيادة الناتج والقيمة
المضافة مع إمكانية توفير فرص
العمل واالستثمار في قطاع تجارة
الجملة والتجزئة .كما سيكون للتجارة
اإللكترونية أيضاً أثر على قطاعي
النقل والتخزين والعقارات .تتمتع دبي
بروابط ممتازة للنقل الجوي والبحري
وبدور هام في سالسل التوريد
العالمية ،وبالتالي تتوفر لها فرصة
حقيقية لتكون بمثابة مركز لتسهيل
التجارة اإللكترونية ضمن مجلس
التعاون الخليجي وكامل منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .

سيزداد حجم سوق الخدمات اللوجستية هذا مع

ازدياد عدد عمليات الشراء اإللكتروني مما سيؤدي
إلى زيادة الناتج والقيمة المضافة مع إمكانية

توفير فرص العمل واالستثمار في قطاع تجارة
الجملة والتجزئة

المراجع

https://www.pwc.co.uk/press-room/1 .
press-releases/store-closures-hit-recordlevels.html
https://ae.visamiddleeast.com/2 .
dam/VCOM/regional/cemea/
unitedarabemirates/home-page/
documents/visa-white-paper.pdf
https://www.export.gov/3 .
article?id=United-Arab-EmiratesECommerce
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داتاواتش

(رسمات بيانية العدد)

الجيدة في قدرته على
الجيد أو الخريطة
“تكمن قوة الرسم البياني
ّ
ّ

إنارة اآلراء في النقاشات”...

— أالن سميث ،فاينانشال تايمز

ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ )(1-100

ﺗﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ  1000ﺷــﺨﺺ(

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ) 150،028ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ  1000ﺷﺨﺺ(
ﺃﻋﻠﻰ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺍﻟﻘﻮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍء
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺎﺏ
 43.1%ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ”ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺮﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ“ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﻭﺑﻠﻐﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ  51ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ،ﻭﻳﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ّ
ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻛﻜﻞ ﻭﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.

ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

1

2
3

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

1,123,481.90

ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ

972,211.00

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

962,473.70

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

32

150,028.30

45

43,116.60

51

1

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

2

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

3

18,652.00

ﻓﻴﻨﻼﻧﺪﺍ

100.0

ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
97.5

ﺇﻳﺮﻻﻧﺪﺍ
95.0

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

13

79.9

34

58.0

35

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
54.7

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ-IMD :ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺑﻲ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﺩﺑﻲ  – 2018ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ )ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ http://www.dco.gov.ae .(56

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ https://theinclusiveinternet.eiu.com: EIU

ﻣﺤﺘﻮﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ (1-100

ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ (1-100

ﻣﺪﻯ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨّﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ
ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ّ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ )ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮﺍء
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻛﺤﺪ ﺳﻮﺍء(.

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬــﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺕ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺸــﻜﻞ
ﺗﺤﺪﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﻭﻝ
ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

1

2
3

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
100.0

ﻫﻮﻻﻧﺪﺍ
99.4

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

99.0

ﺃﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

1

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

2

19

89.9

30

70.6

40

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
64.2

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ https://theinclusiveinternet.eiu.com: EIU
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ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ
100.0

ﺑﺮﺗﻐﺎﻝ
92.2

ﻓﻴﻨﻴﺰﻭﻳﻼ
89.4

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

79

31.7

85

29.4

99

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻛﺰﻛﺴﺘﺎﻥ
0.0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ https://theinclusiveinternet.eiu.com: EIU

