
رئيس  كومبي  بارت  يقول  البداية  في 

المنظمة العالمية للمستهلك في ظل 

ظهور مجموعات جديدة للمستهلكين 

وزيادة   ، حديًثا  المستقلة  الدول  في 

االقتصادات  في  واالستهالك  الرخاء 

األثر  بشأن  الوعي  وزيادة   ، الناشئة 

البيئي لالستهالك ، والنمو السريع في 

حالة التجارة الدولية واألسواق الدولية 

التي  والتحديات  الفرص  أهم  فإن 

نواجهها نتيجة التكنولوجيا الرقمية أو 

طبيعة  تغيير  هو  الرابعة  الثورة 

االستهالك والتسوق إلى طريقة رقمية 

 ، للمستهلكين  أسهل  الحياة  جعلت 

والفرص  الخيارات  من  زادت  والتي 

والتحديات ، حيث يشعر المستهلكون 

أن  من  بالتفاؤل  األوسط  الشرق  في 

مستويات  ستحسن  التغييرات  هذه 

حياة  عيش  في  وستساعد  المعيشة 

أفضل في المستقبل".

تحديات االقتصاد الرقمي

االقتصاد  تحديات  أهم  إن  وأضاف:  

الرقمي الذي يمثله ما يقارب من ٪50 

فقط من سكان العالم ولديهم إمكانية 

الوقت  في  اإلنترنت  إلى  الوصول 

جميع  وصول  ضمان  هو  الحالي 

والفوائد  اإلنترنت  إلى  المستهلكين 

التكنولوجيا  تحققها  أن  يمكن  التي 

أمر  اإلنترنت  إلى  الوصول  و  الرقمية 

حاسم للمشاركة الكاملة في االقتصاد 

من  اآلن  أصبح  وقد   ، اليوم  العالمي 

ومع  األساسية،  اإلنسانية  الحقوق 

إلى  المستهلكين  من  المزيد  انضمام 

يثق  أن  يجب   ، الرقمي  االقتصاد 

قانون  وجود  ظل  في  فيه  المستهلك 

المستهلك  حقوق  يحفظ  تشريعي 

والخدمات  المنتجات  تكون  بحيث 

ومنصفه،     آمنة  الجديدة  الرقمية 

هاتفه  للتو  اشترى  الذي  للمستهلك 

الذكي الجديد كما هو الحال بالنسبة 

هذه  مع  نشأ  الذي  للمستهلك 

التكنولوجيا ولديه العديد من األدوات 

والتي يحتاج كالهما أن يعرفوا أنهم - 

عادل  بشكل  سيعاملون   - وعائالتهم 

حقوقهم  احترام  ويتم  ومنصف 

االستهالكية.

تطوير ودعم االقتصاد الرقمي 

القطاع  مديرة  كوتير  زانتي  تقول  و 

للستهلك  العالمية  بالمنظمة  الرقمي 

المستهلك  ثقة  عن  بحث  وفق 

األوسط  الشرق  الرقمي من  باالقتصاد 

 ، اإلنترنت  أفريقيا  الستخدام  وشمال 

ومنصات  الرقمية  الخدمات  وتجربة 

 ، اإللكترونية  والتجارة   ، االتصاالت 

عبر  والدفع  األسعار  مقارنة  ومواقع 

أعلى  أن   إلى  يشير  والذي  اإلنترنت 

فئة من مستخدمي الخدمات الرقمية  

هم من فئة الصغار والمراهقين.

البحث بين بأن أهم   وأشارت إلى أن 

ثقة  تؤثر في  أن  التي يمكن  العوامل 

والخدمات  االتصاالت  في  المستهلك 

استخدام  كيفية  فهم  هي  الرقمية 

البيانات الشخصية، واألمان من أن يتم 

استهدافها لالحتيال ومحاوالت النصب 

إعدادات  في  التحكم  وكيفية 

نسبة  أعلى  يوجد   الخصوصية.حيث 

في  اإلنترنت  عبر  المتسوقين  من 

المملكة العربية السعودية،حيث تبلغ 

اإلنترنت 66 ٪  المتسوقين عبر  نسبة 

 4 تبلغ  نسبة  - وهي  المتسوقين  من 

عبر  المتسوقين  نسبة  أضعاف 

فيها  تشكل  التي  مصر،  في  اإلنترنت 

اإلنترنت 16 ٪  المتسوقين عبر  نسبة 

فقط من المستهلكين.ومع ذلك، فإن 

شملهم  الذين  المستهلكين  معظم 

عبر  يشترون  ال  المسحي  االستطالع 

أو  شهرًيا  واحدة  مرة  سوى  اإلنترنت 

أقل من مرة واحدة، وذلك في جميع 

االستطالع  شملها  التي  البلدان 

وسلطنة  السعودية  وهي  المسحي 

عمان وتونس ومصر.

مشكالت شائعة

ثالث  أهم  تتمثل  فيما  وقالت: 

مشكالت شائعة يواجهها المستهلكون 

عند المشاركة في التجارة اإللكترونية 

في كون المنتج غير موصوف  بنسبة 

عدم  يليه  المستهلكين،  من   ٪16

لتقديم  بالبائع  االتصال  على  القدرة 

من   7  ٪ السلعة  إرجاع  أو  شكوى 

المنتج وهمي   أن  المستهلكين وتبين 

4٪ من المستهلكين.

موضحه بأن التقرير البحثي أشار إلى 

عبر  الدفع  عمليات  استخدام  أن 

المملكة  في  نسبة  أعلى  اإلنترنت 

 ٪  60 يقوم  حيث  السعودية  العربية 

يقومون  الذين  المستهلكين  من 

بالتسوق عبر اإلنترنت بعمليات الدفع 

من   ٪  39 اإلنترنت.ويقوم  عبر 

الذين  السلطنة  في  المستهلكين 

بعمليات  اإلنترنت  عبر  يتسوقون 

يليهم  اإلنترنت،  عبر  الدفع 

ثم   ٪  25 التونسيون   المستهلكون 

وعلى   .  ٪12 المصريون  المستهلكون 

أقل  المعدالت  هذه  أن  من  الرغم 

بكثير من البلدان التي تتميز بالتقدم 

مثل  اإللكترونية  التجارة  قطاعات  في 

والواليات   ٪  73  ) المتحدة  المملكة 

المتحدة ( 65 ٪، إال أنها أعلى بكثير 

من الصين ( 19 ٪) والهند ( ٪1 

بأن  البحثي  التقرير  وضح  وأضافت: 

الرقمية  الخدمات  انتشار  دعم  سبل 

الجهات  قيام  اإللكترونية   والتجارة 

بتزويد  الشأن  بهذا  القائمة  الرسمية 

المعلومات  من  بمزيد  المستهلكين 

بياناتهم  حماية  كيفية  حول 

رقمية  بيئة  إنشاء  في  وخصوصيتهم 

احترام  يتم  حيث  وإنصاًفا،  أماًنا  أكثر 

الفردية وتقليل أي محاوالت  الحقوق 

الخارجية  تطفلية من جانب األطراف 

غير المرغوبة إلى أدنى حد ممكن.

كما بين بأن من سبل  تطوير اقتصاد 

رقمي نشط زيادة ثقة المستهلك في 

وضع قانون جديد لحماية المستهلك 

التوقيع  وقانون  اإللكتروني، 

الجرائم  مكافحة  وقانون  اإللكتروني، 

قانون  إعداد  يتم  كما  اإللكترونية. 

لخصوصية المعلومات وقانون للتجارة 

قوانين  تعزيز  يمكن  كما  اإللكترونية 

المنطقة  في  المستهلك  حماية 

االنتصاف  ضمانات  أن  إلى  وأشارت 

التجار  لسياسات  الخضوع  إلى  تميل 

مستقلة  هيئات  تفرضها  أن  من  بدالً 

المزيد من  إلى  "أن هناك حاجة  كما 

القوانين الملزمة وأنظمة المراقبة 

المستهلك".  حماية  لضمان  والسالمة 

مؤكدًة بأن زيادة تعزيز قوانين حماية 

بالتجارة  المتعلقة  المستهلك، 

اإللكترونية، ستزيد من ثقة المستهلك 

التجارة  نمو  استمرار  وتّيسر 

يوضح  كما  المنطقة  في  اإللكترونية 

بأن  يتفقون  المستهلكين  غالبية  بأن 

عيش  على  ستساعدهم  التكنولوجيا 

حياة أفضل في المستقبل، و أن هناك 

في  المشاركة  زيادة  على  كبيرًا  إقباالً 

االقتصاد الرقمي.
 التغلب على تحديات االقتصاد 

الرقمي

فيما تحدث خالد الشايع مدير الرقابة 

بوزارة  اإللكترونية  المتاجر  على 

العربية  بالمملكة  واالستثمار  التجارة 

تلعبه  الذي  الدور  عن  السعودية 

لتقليل  السعودية  العربية  المملكة 

تسهل  تسهيالت  ووضع  التحديات 

بطريقة  الرقمية  التجارة  استخدام 

بها  تقوم  التي  الجهود  مشروعه وعن 

بحماية  تقوم  المملكة  بأن  موضحاً 

حقوق المستهلك في المملكة العربية 

مكافحة  قوانين  وتطبيق  السعودية 

تجارة  ومكافحة  التجاري  االحتيال 

مراقبة  وإجراء  المزيفة  المنتجات 

واالمتثال  السالمة  لضمان  السوق 

لجميع المنتجات في األسواق المحلية 

والعالمات  البيانات  قوانين  وإنفاذ 

االحتيال  مكافحة  وقانون  التجارية 

غرامات  فرضة  خالل   من  التجاري 

سعودي  ريال  مليون  الى  تصل  مالية 

الى  سنه  من  وحبس  المتجر  واغالق 

في  اإلدانة  خبر  ونشر  سنوات  ثالث 

قنوات  فتح  تم  كم  الحلية   الصحف 

عبر  اإللكترونية  للشكاوي  شكاوي 

ومركز  االجتماعي  التواصل  مواقع 

وعبر  تجاري  بالغ  وتطبيق  البالغات 

مباشرة  ودردشة  اإللكتروني  البريد 

عبر  السوق  مراقبة  الى  باإلضافة 

مع  اتصال  ضباط  ووضع  اإلنترنت 

شعار  وتوفير  اإللكترونية  المتاجر 

من  مبادرة  هي   ) )معروف  االئتمان 

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة 

البائعين  لخدمة  السعودية  العربية 

عبر  سواء  حد  على  والمستهلكين 

شعار  توفير  خالل  من  االنترنت, 

للبائعين  »معروف«  االئتمان 

المسجلين  للحسابات اإللكترونية مما 

وكتابة  لتقييم  للمستهلكين  يسمح 

التعليقات حول البائعين المسجلين.

عن االقتصاد الرقمي
مفهوم االقتصاد الرقمي

عبارة عن االقتصاد القائم على االنترنت أو اقتصاد الويب"، أو هو عبارة عن "االقتصاد الذي 

يتعامل مع المعلومات الرقمية، الزبائن الرقميين والشركات الرقمية، التكنولوجيا والمنتجات 

الرقمية".   وهو التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

من جهة، وبين االقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى،  بما يحقق الشفافية 

والتجارية  االقتصادية  القرارات  لجميع  المساندة  االقتصادية  المؤشرات  لجميع  والفورية  

والمالية في الدولة.

أهمية االقتصاد الرقمي

يعتمد على العقول البشرية بشكل رئيسي، أما بقية األمور األخرى فتعتبر مساندة له باكثر 

من كونها محرك اساسي في االقتصاد.

مثل  المختلفة  وأدواتها  المعلومات  تكنولوجيا  تقوم  حيث  التنافسية:  المراكز  تحسين 

و  التجارة  و  األعمال  و  المال  في  االقتصادي  األداء  أنماط  وتغيير  تحويل  في  )االنترنت( 

االستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري.

العالمية والوصول  التجارة  العالمي وزيادة فرص  الدولة في االقتصاد  اقتصاد  اندماج  زيادة 

إلى األسواق العالمية و القطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.

سهولة اتخاذا القرارات: يمكن من خالل االقتصاد الرقمي الحصول على المعلومات بسهولة 

جدا، وبالتالي تساعد مهارات إدارة المعلومات على االستخدام الفعال لها وتوظيفها لخدمة 

القرارات والسياسات االقتصادية في مختلف الدول.

تطبيقات االقتصاد الرقمي

السلع  تبادل  في  واإلتصال  المعلومات  تكنولوجيا  إستخدام  اإللكترونية: عن طريق  التجارة 

والخدمات والمعلومات.

المعلومات واإلتصال في تحقيق  التسويق اإللكتروني: ويتم من خالل إستخدام تكنولوجيا 

والوسائل  الحاسب  وإتصاالت  المباشر  اإلتصال  شبكات  خالل  من  التسويقية  األهداف 

التفاعلية الرقمية.

من  توفره  وما  الشبكة  إمكانيات  من  اإلستفادة  محاولة  خالل  من  اإللكتروني:  اإلستثمار 

معلومات وآليات إلتخاذ قرارات اإلستثمار وبخاصة في مجال أسواق المال.

٤٥ ٪ من المستهلكين  بالسلطنة يتسوقون عبر اإلنترنت

االقتصاد الرقمي يتوافق مع متطلبات العصر ويؤكد على مدى تطور اقتصاديات العالم

من  المزيد  ظل  في  الرقمي  االقتصاد  نحو  العالم  اقتصاديات  توجه 
البنية  بينها  من  أساسية  متطلبات  عدة  يتطلب  وهذا   ، والترابط  التكامل 
التحتية لقطاع االتصاالت والمعلومات واإلطار القانوني والتشريعي الالزم 
مهًما  مؤشرا  اليوم  الرقمي  االقتصاد  أصبح  حيث   ، اإللكترونية  لألعمال 
، والذي يحتاج إلى  يدل على مدى تطور اقتصاد أي بلد من بلدان العالم 
وقوانينها   الدول  اقتصادات  مع  يتناسب  ما  وفق  ودراسات  بحوث  تبني 
والتجار  المستهلكون  عليها  يتسابق  طفرة  ظل  في  التحديات  وتقليل 

وتحديات  فرص   " حول  العمل  حلقة  جاءت  ...لذلك  سواء  حدا  على 
التي  أفريقيا"  وشمال  األوسط  بالشرق  الرقمي   العصر  في  المستهلك 
اإلقليمي  مكتبها  خالل  من  للمستهلك  العالمية  المنظمة  نظمتها 
الهيئة  مع  بالتعاون  له  مقراً  السلطنة  من  يتخذ  الذي  األوسط  بالشرق 
مجال  في  ومهتمين  مختصين   آراء  لتطرح  المستهلك  لحماية  العامة 
االقتصاد الرقمي وتحدياته وفرصه وجهودهم في ذلك والتي نتناولها 

لهذا األسبوع ضمن صفحة )المستهلك( .

بارت كومبي: 
٥0٪ فقط من سكان العالم 

لديهم إمكانية الوصول إلى 
اإلنترنت في الوقت الحالي

زانتي كوتير :
أعلى فئة من مستخدمي 

الخدمات الرقمية  هم من فئة 
الصغار والمراهقين

خالد الشايع:
ضمن قانون مكافحة االحتيال 
التجاري   فرضة غرامات مالية 
تصل الى مليون ريال سعودي


