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املشتركالحوار اإلقليمي 
COVID-19استخدام الرقمنة في سياق جائحة مدى 

واملتوسطةفي املنشآت الصغيرة 

الداغرمحمد . د
االقتصادية الشؤون مدير إدارة 

اململكة العربية السعودية–للمنافسة العامة الهيئة 
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فرصةتوفيرو الجنسينبينالفجوةوتقليلالعمل،فرصمناملزيدخلقعلىالقدرةاألعمالريادةمشروعاتتمتلك
.املستدامةالتنميةلتحقيقالدول أهدافمعيتسقبمالالبتكارأكبر

وتركيزافسيةالتنغيابعوائقبسببالخدماتمنالكثيرإلىالوصول يمكنهمالالناسمناملاليينمئاتأنوحيث
متعددةرق طوظهور الحديثاإلنتاجعملياتفيكبيردور تلعبواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيافإناألسواق،
والخارجيةاملحليةاألسواقإلىالوصول وسهولةالوقتوالجهدبتوفيروتتميزالتقليديةالتجارةعنتختلفللتجارة
.االقتصاديالنموتحقيقوالصادراتحجمتحسينفيفاعليتهاإلىإضافة

األسرعتعدوالتي"اإللكترونيةالتجارة"لألعمالالحديثةالطرق أبرز منو 
 
بشكلدورهارز وبالقطاعات،بينمننموا

لهذهةاملصاحباآلثارمنللتخفيفاألعماللقطاعاملساعدةالوسيلةأصبحتوكورونا،جائحةظلفيواضح
.الجائحة

املقدمة
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COVID-19مدى استخدام الرقمنة في سياق جائحة 

للحدلسعوديةاالحكومةقراراتوإجراءاتمنابتداء  السعوديةفياإللكترونيةالتجارةعلىكوروناجائحةتأثيريتضح
.اإللكترونيةللتجارةاألعمالقطاعتوجهبزيادةانتهاء  و19-كوفيدفايروستفش يمن

أبرز القطاعات التي توجهت للتجارة 

اإللكترونية خالل الجائحة

(األغذية)قطاع التجزئة 

القطاع الترفيهي

القطاع الصحي

قرارات ساهمت في دعم التجارة 

اإللكترونية خالل الجائحة

يل التشجيع على استخدام تطبيقات التوص

والعمل فيها

ترخيص تطبيقات التوصيل

تطبيق مرخص من 20اإلعالن عن أكثر من 

هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات

:التجارة اإللكترونية

%  63نمو املبيعات الرقمية لـحوالي 

من املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

%10بنسبة 
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o األغذية-قطاع التجزئة

توجه بعض متاجر األغذية لالشتراك مع تطبيقات 

التوصيل

اشتراك العديد من متاجر األغذية 

يللالشتراك في تطبيقات التوص( السوبرماركت)

توسيع خيارات املستهلك وتوفير املنتجات 

الغذائية من خالل التطبيقات

ات قيام العديد من املتاجر التقليدية بإنشاء تطبيق

ومنصات إلكترونية خاصة بها للتسوق من املنزل 

 % 200ارتفاع املبيعات بشكل عام بنسبة 
 
تقريبا

%  50ارتفاع معدل الطلب بشكل عام بنسبة 

 
 
تقريبا

COVID-19مدى استخدام الرقمنة في سياق جائحة 
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o األغذية-قطاع التجزئة

إطالق خدمات جديدة

أضافت تطبيقات التوصيل اإللكترونية خدمات

خدمات : جديد باإلضافة إلى خدمات املطاعم مثل

الشراء من مراكز التموين و املخابز و الصيدليات 

زيادة في برامج التخفيض و العروض 

التسويقية

ونية تخفيضات لبعض تطبيقات التوصيل اإللكتر

%30تصل إلى 

اعفاء من رسوم التوصيل ملدة شهرين في بعض 

تطبيقات التوصيل لعدد من متاجر األغذية 

واملطاعم

من قيمة الطلب % 40تخفيضات تصل إلى 

ملستخدمي تطبيقات التوصيل عند الدفع 

باستخدام بطاقات بنوك محلية معينة

توفير فرص عمل لتوصيل الطلبات خالل 

الجائحة

مل أتاحت تطبيقات التوصيل اإللكترونية فرص ع

وظيفة مؤقتة 10000وظيفة حتى 7000تبدأ من 

في خدمة توصيل الطلبات 

نسبـــــة ارتفــــاع خـــدمات 
ـــام عـــبــر  توصــيــــل الطــــعـ

االنترنت خالل الجائحة 

COVID-19مدى استخدام الرقمنة في سياق جائحة 
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oالقطاع الترفيهي

إطالق خدمات ترفيهية في تطبيقات 

التوصيل اإللكترونية

قامت بعض تطبيقات التوصيل اإللكترونية 

 في بتوفير خدمات مختلفة لم تكن متوفرة سابق
ً
ا
املجال الترفيهي مثل توفير ألعاب ووجبات 

خاصة ملشاهدة األفالم

توفير خدمات متخصصة على منصات 

األفالم واملسلسالت

ت بادرت منصة شهيرة بعرض األفالم و املسلسال 

بتقديم خدمة جديدة تمكن العمالء من 

 
ً
مشاهدة األفالم مع أصدقائهم افتراضيا

اقع األفالم  عروض على اشتراكات مو

واملسلسالت

بادرت مؤسسة إعالمية بعمل تخفيضات على 

 مع 
ً
االشتراكات الخاصة بها و ذلك تزامنا

إجراءات الدولة االحترازية و الحث على التباعد 

االجتماعي والبقاء في املنزل 

COVID-19مدى استخدام الرقمنة في سياق جائحة 
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oالقطاع الصحي

إطالق خدمات صحية جديدة إلكترونية في 

القطاع  خالل الجائحة

إطالق تطبيق متخصص لالستشارات الطبية من 

املستشفيات 

 من إطالق خدمة صرف وصفات طبية إلكتروني
 
ا

فيدعدة صيدليات و توصيلها إلى منزل املست

و إطالق خدمة توصيل املستلزمات الصحية

األدوية من مختلف الصيدليات

COVID-19مدى استخدام الرقمنة في سياق جائحة 
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أرقامالتجارة اإللكترونية في 

حجم التجارة اإللكترونية

مليار33
(ريال سعودي)

عدد املتاجر اإللكترونية

25,501
متجر

حجم التجارة اإللكترونية 

مليار64+
(ريال سعودي)

عدد املتاجر اإللكترونية

+42,000
متجر

2019

2020
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و املستهلكينهوتوجيمسبوق الغير الحكوميالدعمبسبباإللكترونيةالتجارةعلىإيجابيبشكلالجائحةأثرت

.كبيربشكلالطلبزيادة

 تلبيةتمكينو أكبر بشكلأنشطتهملتوسيعاإللكترونيةالتجارةفيتعملالتياملنشآتمنللعاملينفرصظهور

منتجاتتوفير خاللمنالخسائر وتعويضإيراداتتحقيقعلىركزتكماالجائحة،خاللاالستهالكيالطلب

.رفيهوالتالرياضةمنتجاتو الشخصيةوالعنايةوالدواءالغذاءمثلللمستهلكيناألساسيةاالحتياجات
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عد  •
ُ
 الرقميةالجاهزيةت

ً
لتعريفالتوعيةحمالتفيباالستثمار أوص يولذا،.الرقميالتحول لنجاحأساسًياعامال

.الرقمنةلعدمالبديلةالفرصةبتكلفةواملتوسطةالصغيرةاملؤسسات

وتأييدتقدمةاملالرقميةالتكنولوجياتفيالعامةاالستثماراتلزيادةجديدةرقميةبرامجبعملكذلكالتوصية•
بعدعتمدتلمالتيواملتوسطةالصغيرةاملؤسساتغالبيةأنإلىاالخيرةالدراساتوتشير.لهاالشركاتاعتماد

.الركبعنالتخلفلخطر معرضةهيالرقميةالتكنولوجياتعلى

أنينبغيو العمليات،منكجزءمعالجتهاتتمالتيالشخصيةالبياناتأو الحساسةاألعمالبياناتحمايةيجب•
كما.ستخدمهاوتالبياناتمنهائلةكمياتتخزن التيواملتوسطةالصغيرةاملؤسساتلرقمنةأولويةذلكيمثل
.البياناتلحمايةعامةالئحةوضععلىالتأكيديجب

لىإأدعولذاة،الرقمياملهاراتإلىتفتقر واملتوسطةالصغيرةاملؤسساتغالبيةأنإلىالدراساتبعضوتشير •
متطبيقاتإدخالمثلالعاملين،مهاراتصقلوتيسير لتحفيزمبادرات

 
.العملمكانفيالتعل

التوصيات


