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تتميز منطقة الشرق األوسط بأحد أسرع 
معدالت اختراق للسوق نموًا إلى جانب 
التجارة اإللكترونية، وهي في موقع جيد 

لتبني بيئة البيع باالتجزئة الجديدة. أصبحت 
الهواتف الذكية شائعة جدًا في الشرق 
األوسط؛ فهي تمثل %65 من الهواتف 
المحمولة في األسواق الثالثة األولى 

)اإلمارات العربية المتحدة حيث تبلغ نسبة 
اختراق الهواتف الذكية للسوق 74% 

والمملكة العربية السعودية، %63 وقطر، 
%70(، وحوالى %35 في المنطقة. هذا 

يعني أنّ غالبية المستهلكين في أكبر 
األسواق أصبحوا يحملون اإلنترنت معهم أينما 
ذهبوا، مع معلومات وافرة في متناول أيديهم 

وأداة جديدة وفعالة إلجراء المعامالت وتسديد 
الدفعات في أي وقت وفي أي مكان.

سرّنا أن نتشارك معكم التقرير المعنون 
“رؤى PayPal : التجارة اإللكترونية في 

الشرق األوسط”. يستعرض هذا التقرير 
أحدث االتجاهات والبيانات حول الطريقة 
التي تغيّر فيها التجارة اإللكترونية وأيضًا 
التجارة المتنقلة مشهد البيع بالتجزئة 

بشكل جذري والطريقة التي يتسوّق فيها 
المستهلكون ويسدّدون دفعاتهم في 

الشرق األوسط.

جيل األجهزة المحمولة

هذا هو عصر “المستهلك اإللكتروني” الذي 
يحمل معه دائمًا جهازًا متصالً بشبكة 
اإلنترنت. نحن بانتظار جيل جديد من 

المتسوقين، جيل ستكون تجربته األولى مع 
التجارة اإللكترونية من خالل األجهزة 

المحمولة وشبكات التواصل االجتماعي. 
سيتوجّب على باعة التجزئة الذين يسعون 
إلى جذب مستهلكين إلكترونيين وملمّين 

بكل ما هو رقمي، أن يقدّموا لهم تجربةً 
متعددة القنوات على اإلنترنت عبر الهواتف 

المحمولة وشبكات التواصل االجتماعي 
وداخل المتاجر.

ما زال معظم باعة التجزئة في الشرق 
األوسط في المراحل األولى من تجربتهم 

على اإلنترنت، ويملكون فرصة مهمة للتقدم 
بأشواط على نظرائهم الدوليين. تُعرَف 

منطقة الشرق األوسط بتاريخها العريق في 
مجال التجارة والتبادل التجاري وفي مجموعة 
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إلياس غانم
المدير العام، شركة PayPal للشرق األوسط وشمال أفريقيا

التجارة اإللكترونية في 
الشرق األوسط

وصل مشهد البيع بالتجزئة في العالم إلى مفترق طرق، وعلى مدى السنوات القليلة       
الماضية، أزالت التجارة اإللكترونية عدّة حواجز قائمة في الشرق األوسط. مع اقتراب نهاية      
العام 2013، نشهد اتجاهات جديدة ناشئة في مجال التجارة اإللكترونية: تتبنّى منطقة       

الشرق األوسط التسوق اإللكتروني مع التجار اإللكترونيين المحليين لجذب مشترين محليين،     
ولكن أيضًا مع التجار اإللكترونيين الدوليين الذين يلبون احتياجات المستهلكين المحليين أو حتى ينشئون متاجر 

إلكترونية في الشرق األوسط، وذلك في ظل النمو الكبير الذي تشهده التجارة اإللكترونية العابرة للحدود. يستخدم 
المتسوّقون التكنولوجيا بجميع أشكالها لتصفّح الويب والتسوّق، بخاصة عبر هواتفهم الذكية. بفضل تلك االتجاهات 

التي تحدث ثورةً في التجارة في الشرقة األوسط، تفقد المحادثات حول البيع بالتجزئة على اإلنترنت وخارجها أهميتها 
بسرعة. فيما يعتاد المستهلكون على التسوّق عبر مجموعة من القنوات والمنصات، على الساحتين المحلية 

والعالمية، الحافز هو أن يعمد باعة التجزئة إلى االبتكار لتقديم تجارب تسوّق متعددة القنوات على مدار الساعة في 
كل أيام األسبوع وللتواصل بشكل أفضل مع المستهلكين.
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السلع الواسعة التي تُقدّمها للمستهلكين. 
يمكن للقنوات اإللكترونية والمحمولة أن 

تشكّل طريقةً جديدة يعتمدها هؤالء التجار 
للوصول إلى جمهور أوسع.

اليوم، أصبحت منصات التجارة اإللكترونية 
المتوفرة لباعة التجزئة في الشرق األوسط 
ديناميكية وأسعارها معقولة، وفي كثير من 

الحاالت مفتوحة المصدر؛ ما يتيح للتجار تبني 
أحدث التقنيات بتكلفة منخفضة. كما يحظى 

باعة التجزئة الذين يعتمدون المنصات 
اإللكترونية والمحمولة باإلضافة إلى وجودهم 

التقليدي خارج اإلنترنت، بميزة تنافسية عالية. 
أصبحنا نرى عددًا من أبرز باعة التجزئة 

Souq. أو MarkaVIP اإللكترونيين، على غرار
com أو Namshi يقدّمون لعمالئهم فرصة 
التسوّق على مدار الساعة في كل أيام 

األسبوع عبر قنوات متعددة ودائمًا بواسطة 
 .PayPal وسيلة الدفع األسهل واألكثر أمانًا من

ويمثل التحدي األكبر الذي يواجه جميع باعة 
التجزئة في الشرق األوسط كل يوم، في 

الحفاظ على روح االبتكار لديهم وعلى 
مكانتهم في بيئة التجزئة الجديدة.

سوق التجارة اإللكترونية 
في الشرق األوسط

شهد العام الماضي تغييرات هائلة ومثيرة في 
مجال التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط. 

يظهر التقرير المُعنوَن “رؤى PayPal : التجارة 
اإللكترونية في الشرق األوسط”، الذي تم 

 ،)Ipsos( إعداده باالشتراك مع شركة إبسوس
أنّ سوق التجارة اإللكترونية في الشرق 
األوسط شهد نموًا بنسبة %29، من 7 

مليارات دوالر في العام 2011 إلى 9 مليارات 
دوالر في العام 2012. في العام الماضي، كنا 
قد توقعنا أن  يحقق سوق التجارة اإللكترونية 

في الشرق األوسط ما يصل إلى 15 مليار 
دوالر بحلول العام 2015، ويظهر النمو الذي 

شهده العام الحالي أنّ السوق على المسار 
الصحيح لتحقيق أرقام النمو التي نتوقعها. 
يعود هذا النمو إلى زيادة عدد مستخدمي 
التجارة اإللكترونية بشكل كبير، إضافةً إلى 

عدد باعة التجزئة المحليين الذين دخلوا إلى 
عالم اإلنترنت وبدؤوا يقدّمون للمستهلكين 
المحليين السلع التي لم تكن موجودة في 
السابق إال خارج المنطقة.والمنصات، على 
الساحتين المحلية والعالمية، الحافز هو أن 

يعمد باعة التجزئة إلى االبتكار لتقديم تجارب 
تسوّق متعددة القنوات على مدار الساعة في 

كل أيام األسبوع وللتواصل بشكل أفضل مع 
المستهلكين.

7.0 bn

9.0 bn

11.2 bn

12.8 bn

15.0 bn

2011 2012 2013 2014 2015

Figure 1: Middle East & North Africa online 
commerce market (USD Bn)
Source: 2013 PayPal Insights: e-commerce in
 the Middle East

Figure 2:  Online Shoppers 
(in millions of people) 
Source: 2013 PayPal 
Insights: e-commerce in 
the Middle East

2x growth from 2011 to 2015

2X
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Figure 3.  Top Online Spending 
Categories in 2012.
Source: 2013 PayPal Insights: 
e-commerce in the Middle East

أبرز فئات اإلنفاق على 
التجارة اإللكترونية

فيما يبقى السفر الصنف األكثر شعبية لدى 
المتسوقين اإللكترونيين، كشف تقرير “رؤى 

PayPal: التجارة اإللكترونية في الشرق 
األوسط” عن زيادات في اإلنفاق على 

أصناف أخرى مثل الحواسيب واإللكترونيات 
االستهالكية واألزياء والمجوهرات.

التجارة اإللكترونية 
المحلية 

إلى جانب النمو الهائل في اإلنفاق وفي 
عدد مستخدمي التجارة اإللكترونية، تشهد 

التجارة اإللكترونية العابرة للحدود ازدهارًا 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مع نمو يزيد عن %70 على أساس سنوي. 

يعود هذا النمو إلى الخيارات المحدودة 
المتوفرة حاليًا في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. فيما يفتح تجار إلكترونيون 

جدد متاجر إلكترونية في المنطقة كل يوم، 

تبقى حركة التسوق بمعظمها عابرة 
للحدود وموزّعة بين الواليات المتحدة 

األمريكية )%35( وآسيا )%30( وأوروبا 
)%25(، ويمثل داخل منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا %10 من التجارة 
اإللكترونية. بالفعل، تشهد العروض المحلية 

على اإلنترنت نموًا. بالفعل، يظهر التقرير 
“رؤى PayPal: التجارة اإللكترونية في 
الشرق األوسط أنّ المستهلكين في 

الشرق األوسط يحبّون التسوق من موقع 
Souq.com أو Wysada الكتشاف اتجاهات 

جديدة ومنتجات رائعة.

األسباب الرئيسية 
لتفضيل التسوق 

اإللكتروني

المالءمة وانخفاض األسعار وتنوع الخيارات 
هي الحوافز الرئيسية التي تدفع 

بالمستهلكين إلى القيام بعمليات شراء 
محلية عبر اإلنترنت. بالنسبة لباعة التجزئة 

المحليين، الرسالة واضحة– أصبح سكان 

الشرق األوسط مستعدين أكثر من أي وقت 
مضى الستخدام محفظتهم الرقمية من 

أجل شراء مجموعة واسعة من المنتجات 
عبر اإلنترنت فيما يتمتعون بفرصة التسوق 
في أي وقت وأي مكان من دون االضطرار 

إلى دخول متجر. يعتبر المستهلكون أنّ 
السبب الرئيسي الذي يدفعهم إلى 

التسوق عبر اإلنترنت هو المالءمة في 
%26 من الحاالت، وانخفاض األسعار في 

%18 من الحاالت وتنوع المنتجات والعروض 
في %15 من الحاالت. 

مشاغل المتسوقين 
اإللكترونيين الرئيسية

يشكّل األمان مصدر قلق لكل المتسوقين 
اإللكترونيين، سواء أتى ذلك على شكل 

احتيال في الدفع أو عدم التسليم أو التزوير. 
اعتبر المتسوقون في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا أنّ األمان هو مصدر 
القلق الرئيسي لديهم في %40 من 

الحاالت. فيما تتسع بيئة التجارة اإللكترونية 
وتتغير في الشرق األوسط، تزيد الحاجة 

Annual spending
(USD)

Travel

Consumer electronics

Computers

Jewellery/watches

Event tickets

Sports equipment

Car parts

Food and drink

Fashion & accessories

Household products

$1,521

$250

$248

$222

$201

$192

$176

$133

$108

$107



إلى حل بسيط وآمن للدفع من أجل 
الحصول على تجربة تسوق متعددة 

 PayPayl القنوات. من أولويات اقتراح شركة
تمكين معامالت إلكترونية أكثر أمانًا 

للشركات والمستهلكين، بغض النظر عن 
القناة التي يستخدمونها.

تتيح خدمة PayPal للمستهلكين إجراء 
عمليات دفع عبر اإلنترنت أكثر أمانًا من 

خالل االمتناع عن مشاركة تفاصيل 
مستخدميها المالية مع ماليين التجار حول 

العالم الذين يقبلون بالدفع عن طريق 
PayPal. يحمي برنامج “حماية المشتري 
من PayPal” المتسوقين اإللكترونيين في 

5

Scan To Shop.
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Figure 4: Where are 
Middle Easterns 
making their 
purchases (in %)
Source: 2013 
PayPal Insights: 
e-commerce in the 
Middle East
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حال لم يصلهم صنفًا مؤهالً )سلع مادية( قاموا 
بشرائه عبر مواقع ويب تقبل بالدفع عن طريق 

PayPal، أو إذا وصلهم صنف مؤهل مختلف 
بشكل كبير عن الطريقة التي وُصف فيها على 
موقع الويب. كما نحمي تجارنا من المعامالت 
االحتيالية لمساعدتهم في بيع سلعهم إلى 

المشترين المحليين والعالميين بثقة أكبر.



أبرز مالمح البحث

يغيّر العدد المتزايد من الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية المستخدَمة العادات 

الشرائية لدى سكان الشرق األوسط الذين 
يبحثون عن المالءمة والسهولة للحصول 

على المعلومات والبحث عن منتجات غير 
مكلفة. نظرًا لتزايد استخدام األجهزة 

المحمولة، ازداد عدد القنوات المتوفرة 
للمستهلكين والتي يمكنهم من خاللها 
التسوق وشراء المنتجات. نتيجةً لذلك، 

ارتفع مجموع النفقات على عمليات الشراء 
عبر اإلنترنت للفرد الواحد، كما زادت 

مجموعات المنتجات التي يقومون بشرائها.

من تذاكر السفر إلى أجهزة الكمبيوتر، من 
المجوهرات إلى األزياء، يجد المتسوّقون 

اليوم سهولةً في القيام بعمليات شراء عبر 
اإلنترنت. لهذا السبب، تنصبّ الجهود على 
تسهيل وسائل الدفع عبر اإلنترنت وجعلها 

أكثر أمانًا وإزالة الحواجز في إجراء 
المعامالت.

بتكليف من PayPal من أجل إعداد تقرير رؤى 
PayPal: التجارة اإللكترونية في الشرق 

األوسط، أجرت شركة إيبسوس )Ipsos( بحثًا 
في أسواق الشرق األوسط مع تركيز خاص 

على المملكة العربية السعودية وقطر 
واإلمارات العربية المتحدة لتحديد االتجاهات 
األساسية للتجارة اإللكترونية في المنطقة. 

يشدّد التقرير “ رؤى PayPal: التجارة 
اإللكترونية في الشرق األوسط” للعام 2013 
على سرعة التغيير في عادات المستهلكين 
في الشرق األوسط وسلوكهم تجاه التجارة 
اإللكترونية وأشهر فئات التسوّق المحمول 

الشائعة والفرص المتوفرة لباعة التجزئة في 
الشرق األوسط. 

المنهجية 

يسعى تقرير “PayPal Insight: التجارة 
اإللكترونية في الشرق األوسط” إلى تطوير 

فهم سلوك المستهلكين في الشرق األوسط 
تجاه التجارة اإللكترونية ووسائل الدفع. في 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية، أُجريَ البحث عن طريق مقابالت 
على اإلنترنت. تم أخذ عينات تمثيلية مؤلفة 

من 511 شخصًا مستطلعًا في اإلمارات 
العربية المتحدة و800 في المملكة العربية 

السعودية من أشخاص يستخدمون أجهزة 
مزوّدة باإلنترنت )مثل أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية(. من بين 
الذين شملهم االستطالع، تبيّن أنّ  26% 

من المتسوّقين عبر األجهزة المحمولة 
يستخدمون الهواتف الذكية في كل من 

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية.  أما نسبة المتسوقين عبر 

األجهزة اللوحية، فقد وصلت إلى %16 في 
اإلمارات العربية المتحدة و%14 في المملكة 

العربية السعودية.

 في قطر، أُجريَ نفس البحث عن طريق 
مقابالت هاتفية بمساعدة الكمبيوتر. تألفت 

العينة من 500 شخص مستطلع تم جمعهم 
من عينة إلكترونية تمثيلية على الصعيد 

الوطني. من بين الذين شملهم االستطالع، 
تبيّن أنّ %4 من المتسوقين عبر األجهزة 

المحمولة يستخدمون الهواتف الذكية و6% 
منهم يستخدمون األجهزة اللوحية.

لمحة عامة 

من المتوقع أن تستمر التجارة اإللكترونية 
بالنمو بشكل كبير في المنطقة، بدعم من 

تسارع وتيرة التجارة المتنقلة. في وقت 
يبقى فيه الشراء عبر كمبيوتر مكتبي/
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إجراء أبحاث حول التجارة 
اإللكترونية/المتنقلة في الشرق 

األوسط

إيلي عون
رئيس شركة Ipsos MediaCT في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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كمبيوتر محمول مهيمنًا، نشهد على تحوّل 
جذري باتجاه استخدام األجهزة المحمولة مع 

زيادة معدالت اختراق األجهزة اللوحية 
والهواتف الذكية للسوق.

في المملكة العربية السعودية، من المتوقع 
أن تنمو التجارة اإللكترونية من 1 مليار دوالر 
أمريكي )3.8 مليار لاير سعودي( في العام 

2012 إلى 2.70 مليار دوالر أمريكي )9.9 
مليار لاير سعودي(. من المتوقع أيضًا أن تنمو 

التجارة المتنقلة في المملكة العربية 
السعودية من أقل من 0.10 مليار دوالر 

أمريكي )0.4 مليار لاير سعودي( إلى أكثر 
من 0.70 مليار دوالر أمريكي )2.6 مليار لاير 
سعودي( في الفترة الزمنية نفسها، وذلك 
بفضل زيادة المبيعات عبر األجهزة اللوحية. 

كان مستخدمو الهواتف الذكية يشكّلون 26% 
من المتسوقين عبر األجهزة المحمولة فيما 

كان مستخدمو األجهزة اللوحية يشكّلون 
%13 منهم. في العام 2012، قام %66 من 

مستخدمي اإلنترنت في المملكة العربية 
السعودية بعمليات شراء عبر اإلنترنت.

في قطر، من المتوقع أن تنمو التجارة 
اإللكترونية من 0.70 مليار دوالر أمريكي )2.6 
مليار لاير قطري( في العام 2012 إلى 1.25 

مليار دوالر أمريكي )4.6 مليار لاير قطري( 
في العام 2015. من المتوقع أيضًا أن تنمو 

التجارة المتنقلة من أقل من 0.1 مليار دوالر 
أمريكي )0.4 مليار لاير قطري( إلى أكثر من 

0.45 مليار دوالر أمريكي )1.7 مليار لاير 
قطري( في الفترة الزمنية نفسها، وذلك 

بفضل زيادة المبيعات عبر الهواتف الذكية. كان 
مستخدمو الهواتف الذكية يشكلون %4 من 
المتسوقين عبر األجهزة المحمولة فيما كان 

مستخدمو األجهزة اللوحية يشكلون 6% 
منهم. في العام 2012، قام %28 من 

مستخدمي اإلنترنت في قطر بعمليات شراء 
عبر اإلنترنت.

في اإلمارات العربية المتحدة، يبلغ عائد 
التجارة اإللكترونية حاليًا 2.90 مليار دوالر 
أمريكي )10.7 مليار درهم إماراتي( ومن 

المتوقع أن يصل إلى 5.10 مليار دوالر أمريكي 
)18.7 مليار درهم إماراتي( في العام 2015.    

من المتوقع أن تنمو التجارة المتنقلة من 
وضعها الحالي الذي يعود إلى زيادة اختراق 

الهواتف الذكية للسوق إلى حوالى 1.50 
مليار دوالر )5.5 مليار درهم إماراتي( بحلول 

العام 2015 وسيتسمر بالنمو مع زيادة 
اختراق األجهزة اللوحية  للسوق وشرائها.

Figure 1: Middle East & North Africa 
m-commerce market (USD Bn)
Source: 2013 PayPal Insights: 
e-commerce in the Middle East
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Figure 2: Top 3 Online 
commerce markets in the 
Middle East & North Africa
(in Bn USD)
Source: 2013 PayPal Insights: 
e-commerce in the Middle 
East
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كيف يقومون بعملياتهم 
الشرائية؟

تبقى العمليات الشرائية التي تتم عبر 
أجهزة الكمبيوتر األكثر شيوعًا في الشرق 

األوسط، بخاصة لشراء أجهزة كمبيوتر أو 
تذاكر سفر. ولكن من المتوقع أن تنمو 

التجارة المتنقلة في كل الفئات تقريبًا  في 
البلدان الثالثة. %56 من إجمالي عدد 

المتسوقين اإللكترونيين يقومون بعملياتهم 
الشرائية عبر اإلنترنت من المنزل أو من 

مكان العمل؛ تصل هذه النسبة إلى 55% 
في اإلمارات العربية المتحدة و%90 في 

قطر. في المملكة العربية السعودية، 
تُستَخدم الهواتف الذكية للقيام بعمليات 

شرائية في غالبية األحيان من المنزل، من 
المكتب أو خالل التنقل، فيما تُستخدم 
األجهزة اللوحية بشكل أساسي في 

المنزل. في قطر، سيكون الدافع الرئيسي 
وراء نمو المبيعات عبر األجهزة المحمولة 

زيادة المعامالت التي تتم عبر الهواتف 
الذكية أكثر من التي تجري عبر األجهزة 
اللوحية. تحقق األجهزة امحمولة نسبة 

اختراق عالية في قطر إذ انّ أكثر من نصف 
المستهلكين يملكون هاتف ذكي )%63 من 

مستخدمي اإلنترنت يملكون هاتفًا ذكيًا 
فيما يملك %14 منهم فقط جهازًا لوحيًا(.
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Annual spending
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Figure 3: Top Merchants in the 
Middle East & North Africa by 
average annual spending per 
online shopper
Source: 2013 PayPal Insights: 
e-commerce in the Middle East

ما الذي يريده 
المستهلكون؟ 

ينبغي على باعة التجزئة الذين يسعون 
إلى تطوير منصة التجارة المتنقلة لديهم أن 

يركّزوا على ضمان تجارب صديقة 
للمستخدم، آخذين باالعتبار متغيرات عدّة 

على غرار حجم الشاشة، والبناء على 
المالءمة التي توفرها األجهزة المحمولة. قد 
تساهم الحوافز مثل القسائم في الحصول 

على اهتمام المستهلك بالشراء عبر 
األجهزة المحمولة. 

في جميع أنحاء الشرق األوسط، تُعتبر 
الهواتف الذكية مالءمةً جدًا، إال أنّ 

المستهلكين اعتبروا أنّ استخدام هذا 
الجهاز للقيام بعمليات شرائية بحاجة 

للتحسين، ويشتكون بشكل خاص من 
حجم الشاشة الصغير. بالتالي، غالبًا ما 

يستخدم المستهلكون الهواتف الذكية 
لحاجات ملحّة على غرار مقارنة األسعار 

على اإلنترنت مع أسعار المنتجات 
المعروضة في المحالت التجارية أو للعثور 

على موقع أحد المتاجر. يفضل 
المستهلكون استخدام األجهزة اللوحية 
للتسوّق عبر اإلنترنت بدالً من الهواتف 

الذكية، وذلك ألنها توفر تجربة تسوق أكثر 
متعة. ولكنّ الحاجز الرئيسي أمام التسوّق 
اإللكتروني بالنسبة لمستخدمي األجهزة 

اللوحية هو الشعور بعدم األمان خالل إجراء 
المعامالت.

تشكّل صعوبة االستخدام حاجزًا رئيسيًا 
يعيق اعتماد عدد أكبر من الناس للشراء 

عبر األجهزة المحمولة. أعلن %48 من 
المستهلكين في المملكة العربية 

السعودية أنهم قد يضاعفون عملياتهم 
الشرائية عبر اإلنترنت في المستقبل إذا 

تحسّنت المواقع التجارية لتصبح أكثر 
مالءمةً لألجهزة المحمولة. 

 يمكن للقسائم أيضًا أن تساهم في تحفيز 
التسوق عبر األجهزة المحمولة. يعتبر واحد 
من أصل 3 مستهلكين قطريين أن احتمال 

قيامه بعمليات شرائية عبر األجهزة 
المحمولة يزيد مع حافز القسائم. تم 

تسجيل سلوك مماثل في اإلمارات العربية 
المتحدة حيث يشعر حوالى ربع 

مستخدمي اإلنترنت أنّ احتمال قيامهم 
بعمليات شرائية عبر جهازهم المحمول 

سيزيد إذا كانوا يملكون قسيمة؛ وقد أكّد 
أكثر من ثلث مستخدمي اإلنترنت في 
المملكة العربية السعودية األمر نفسه 
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مخاوف المستهلكين

فيما نفهم أنّ بعض الناس يفضلون بكل 
بساطة التسوّق في المتاجر، يمثل ثاني 
أكبر حاجز أمام التسوق اإللكتروني في 

المنطقة في أمان الدفع عبر اإلنترنت ورغبة 
المستهلكين بالحصول على السلع فورًا.

يسلّط ذلك الضوء على أهمية طمأنة 
المستهلكين بأنهم محميون عندما 

يتسوقون عبر اإلنترنت. من بين األسباب 
التي تدفع المستهلكين إلى إنفاق المزيد 

من األموال عبر اإلنترنت، السهولة 
والمالءمة في إجراء الطلبية وتسلّمها، 

والحصول على عروض وخصومات وانخفاض 
األسعار على اإلنترنت وتوفر خيارات واسعة.

إضافةً إلى ذلك، سيزيد احتمال إجراء 
المستهلكين لعمليات شراء عبر اإلنترنت إذا 

علموا بأنّ الشحن مجاني وأنهم يملكون 
خيارات عدّة للدفع.

في المملكة العربية السعودية، ينفق 12% 
من المستطلعين أقل على التسوق 

اإللكتروني بسبب وسائل الدفع غير اآلمنة، 
وينفق %7 منهم أقل بسبب كلفة الشحن 

المرتفعة، أو ألنهم يفضلون رؤية األصناف 
قبل شرائها. ينفق المستطلعون في 

المملكة العربية السعودية أمواالً أكثر على 
التسوق اإللكتروني، %19 منهم بفضل 

السهولة/ المالءمة في  الطلب واستالم 
المشتريات، و%5 منهم ألنّ السلع 

المعروضة على اإلنترنت أفضل بكثير من 

تلك المتوفرة في المتاجر.

في قطر، ينفق %23 من المستطلعين 
أمواالً أقل على التسوق اإللكتروني ألنهم 
لم يحصلوا على نفس السلع التي كانت 

معروضة على موقع الويب و%7 منهم 
ينفقون أقل لتوفير الوقت أو ألنهم غير 

راضين أو ألنهم ينوون تقسيم نفقاتهم بين 
التسوق عبر اإلنترنت والتسوق خارجه. هذا 

وينفق %41 من المستطلعين في قطر أكثر 
بسبب انخفاض األسعار، وينفق %2 منهم 

أكثر بسبب األمان.

في اإلمارات العربية المتحدة، ينفق 15% 
من المستطلعين أمواالً أقل على التسوق 
اإللكتروني ألنهم يفضلون رؤية السلع عن 
كثب قبل شرائها، وينفق %6 أقل ألنهم ال 
يثقون بالسلع المعروضة على الويب أو ألن 

المنتج الذي يريدون شراءه باهظ الثمن. من 
ناحية أخرى، ينفق %26 من المستطلعين 

في اإلمارات العربية المتحدة أمواالً أكثر 
على التسوق اإللكتروني بسبب سهولة 

الطلب واالستالم، وينفق %8 أكثر بسبب 
تحسّن/زيادة عدد مواقع الويب التي تعرض 

السلع على اإلنترنت.

التجارة اإللكترونية في 
المملكة العربية السعودية

اتجاهات التجارة اإللكترونية: شهدت 
المملكة العربية السعودية نموًا بين 36 

و%55 في دخول التجارة المتنقلة إلى حياة 
كل فئات المتسوقين اإللكترونيين، مع 

حوالى 4 من أصل 10 مستهلكين يميلون 
إلى القيام بعمليات شرائية عبر أجهزتهم 

المحمولة. إضافةً إلى ذلك، يميل المهنيون 
أصحاب المداخيل العالية إلى إنفاق المزيد، 

بشكل خاص المغتربين العرب، والذين 
تتراوح أعمارهم بين منتصف العشرينات 

وأوائل الثالثينيات والمقيمين في الرياض. 

ما الذي يشتريه السعوديون: في المملكة 
العربية السعودية، يحتل السفر المرتبة 
األولى في اإلنفاق عبر اإلنترنت إذ تبلغ 

نسبته %59 وأعلى معدّل سنوي لإلنفاق 
عبر اإلنترنت الذي بلغ 1793 لاير سعودي 

)478 دوالر أمريكي(. أما المرتبة الثاتية 
فيحتلها شراء أجهزة الكمبيوتر إذ يبلغ 

المعدل السنوي لإلنفاق عبر اإلنترنت 646 
لاير سعودي )172 دوالر أمريكي(. أيضًا في 

المملكة العربية السعودية، يحصل موقع 
البيع بالتجزئة Souq.com على أكبر عدد 

زيارات مع معدل إنفاق يصل إلى 1882 لاير 
سعودي )501 دوالر أمريكي(. يتوقع 

مستخدمو اإلنترنت في المملكة العربية 
السعودية أن تزيد حصة اإلنفاق عبر 

اإلنترنت لغالبية الفئات، باستثناء السفر في 
العام 2013. %46 من المتسوقين 

اإللكترونيين قاموا بعملياتهم الشرائية من 
مواقع ويب خارجية، وذلك للحصول على 

سلع ال يجدونها في المملكة العربية 
السعودية.

كيف يتسوّق السعوديون: في الشرق 
األوسط، يمثل الدفع النقدي عند التسليم 

أكثر من %80 من عمليات الشراء عبر 
اإلنترنت، تليه البطاقات بنسبة 15% 

وخدمة Paypal بنسبة %5. من المتوقع أن 
يزيد استخدام PayPal بنسبة %15 بحلول 

العام 2015. في المملكة العربية السعودية، 
بالنسبة للمدفوعات عبر مواقع الويب 

المحلية، يحتل الدفع النقدي عند التسليم 
المرتبة األولى مع حوالى %70 من عمليات 

الدفع، تليه بطاقات االئتمان بنسبة 15% 
واالقتطاع التلقائي )السداد( بنسبة %10؛ 

تمثل PayPal 5% من المدفوعات عبر 
 PayPalاإلنترنت. تشكّل بطاقات االئتمان و

وسيلتي الدفع المفضلتين للمواقع العالمية، 
 PayPalإذ تُستخدم البطاقات بنسبة %44 و

بنسبة %33. يشكل الدفع النقدي عند 
التسليم وسيلة الدفع الرئيسية 

لمستخدمي الهواتف الذكية )31%( 
ومستخدمي األجهزة اللوحية )%36(. في 
 PayPal المملكة العربية السعودية، تشكّل
وسيلة الدفع لـ %13 من عمليات الشراء 
عبر اإلنترنت بواسطة الهواتف الذكية ولـ 

%17 من التي تتم بواسطة األجهزة 
اللوحية.
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فرنسيس باريل
مدير تطوير األعمال، شركة PayPal للشرق األوسط وأفريقيا

التركيز على التجارة اإللكترونية في 3 
بلدان أساسية في الشرق األوسط



التجارة اإللكترونية في 
قطر

اتجاهات التجارة اإللكترونية: في قطر، يعود 
النمو بشكل أساسي إلى زيادة اختراق 
التسوق اإللكتروني لكل الفئات، بخاصة 

السفر. قام حوالى ربع )28%( 
المستهلكين بالتسوق عبر اإلنترنت في 
األشهر الـ 12 الماضية. إضافةً إلى ذلك، 
غالبًا ما تكون حصة اإلنترنت أصغر لفئات 

اإلنفاق العالي، ولكنّ السفر يشكّل استثناءً 
مع حصة إنترنت بنسبة %34 ومجموع 

إنفاق سنوي يفوق 2457 لاير قطري )674 
دوالر أمريكي(. من المتوقع أن تزيد حصة 

اإلنترنت من %34 إلى %76 في قطر 
بحلول العام 2015. حاليًا، يمثل السفر 

والمعدات الرياضية أعلى نسبة من اإلنفاق 
عبر اإلنترنت بنسبة %20، ولكنّ تذاكر 
السفر تمثل أعلى مجموع إنفاق عبر 
اإلنترنت إذ يصل المبلغ إلى 746 لاير 

قطري. كان موقع الخطوط الجوية القطرية 
Qatar Airways موقع البيع بالتجزئة األكثر 

زيارةً ، يليه موقع eBay وبعده موقع 
Amazon. 37% من المتسوقين 

اإللكترونيين قاموا بعمليات شراء على موقع 
Qatar Airways الذي يتميز بأعلى مجموع 
إنفاق للعملية الشرائية الواحدة: 2460 لاير 

قطري )675 دوالر أمريكي(.

ما الذي يشتريه القطريون: في قطر، يتم 
غالبية اإلنفاق عبر اإلنترنت من كمبيوتر 

مكتبي ويمثل %86.6 من إجمالي العمليات 
الشرائية، فيما ال تمثل الهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية سوى %10.2 منها 
و%3.2 من حصص اإلنفاق عبر اإلنترنت. 

يميل المتسوقون القطريون إلى القيام 
بعملياتهم الشرائية من المنزل أو من مكان 

العمل. غالبًا ما يكون أصحاب أجهزة 
الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية مغتربين 

غالبيتهم بين منتصف العشرينيات وأوائل 
الثالثينيات، يعيشون في الدوحة، فيما أنّ 
غالبية مستخدمي األجهزة اللوحية عرب 

يعيشون مع أسرة كبيرة وأطفال. إنّ 
مجموعات الدخل المرتفع هي األكثر ميالً 
لإلنفاق، بخاصة المغتربين ومن هم بين 

منتصف العشرينيات وأوائل الثالثينيات 
والذين يعيشون في الدوحة أو منطقة 

الريان.

كيف يتسوق القطريون: في قطر، يستخدم 
%7 من المتسوقين اإللكترونيين خدمة 

PayPal إلكمال معامالتهم. تُستخدَم بطاقات 
االئتمان في %18 من الحاالت، والدفع 

النقدي عند التسليم في %75 من 
 PayPal الحاالت. غالبًا ما يكون مستخدمو

رجاالً بين الـ 25 والـ 34 من عمرهم، 
مغتربين ويعيشون في مدينة الدوحة. يقوم 
هؤالء بمشترياتهم بشكل خاص من مواقع 

 Qatar Airways الخطوط الجوية القطرية
 Air India 35(( والخطوط الجوية الهندية%

%27(( وeBay )24%(. يزيد احتمال 
استخدام األشخاص الذين يعيشون مع 

 PayPal أسرة كبيرة مع أطفال لخدمة
باإلضافة إلى قيامهم بعمليات شرائية عابرة 

للحدود. قام أكثر من نصف المستهلكين 
عبر اإلنترنت بعملية شرائية من موقع ويب 

خارجي.

التجارة اإللكترونية في 
اإلمارات العربية المتحدة 
اتجاهات التجارة اإللكترونية: في اإلمارات 

العربية المتحدة، يميل أصحاب الدخل 
المرتفع على المستويين المهني واإلداري، 

إلى إنفاق المزيد، بخاصة المغتربين 
)اآلسيويون، الغربيون، إلخ.( ، ومن هم بين 

منتصف العشرينيات وأوائل الثالثينيات 
ويعيشون في دبي.

ما الذي يشتريه اإلماراتيون: في اإلمارات 
العربية المتحدة، يمثل السفر أكبر حصة 

(%67( وأعلى معدل سنوي لإلنفاق عبر 
اإلنترنت: 2024 درهم إماراتي )551 دوالر 

أمريكي(. يمثل شراء أجهزة الكمبيوتر ثاني 
أعلى معدل سنوي لإلنفاق عبر اإلنترنت: 
500 درهم إماراتي )136 دوالر أمريكي(. 

في اإلمارات العربية المتحدة، يتسوّق 52% 
 .Souq.com من المستطلعين على موقع

من بين المتاجر المحلية التي يتسوّق فيها 
هؤالء، حصل موقع Souq.com على ثاني 
أعلى معدل سنوي لإلنفاق: 987 درهم 
إماراتي )268 دوالر أمريكي( لكل عملية 

شرائية.

كيف يتسوّق اإلماراتيون: تلي خدمة 
PayPal بطاقة االئتمان وتحتل المرتبة 

الرابعة في قائمة وسائل الدفع المفضلة 
لعمليات شرائية أُجريت من مواقع محلية، 

إذ تمثل نسبة %6. بالنسبية للعمليات 
الشرائية التي تتم من مواقع عالمية، تحتل 

PayPal المرتبة الثالثة في قائمة وسائل 
الدفع األكثر استخدامًا وتمثل %30. في 
اإلمارات العربية المتحدة، تشكّل بطاقات 

االئتمان وسيلة الدفع الثانية المستخدمة 
للتسوق عبر أجهزة الكمبيوتر، وذلك بعد 
أسلوب الدفع النقدي عند التسليم الذي 

يفضله المتسوقون اإللكترونيون الذين 
يستخدمون الهواتف الذكية واألجهزة 

اللوحية. بعد الدفع النقدي عند التسليم 
وبطاقات االئتمان، تشكّل PayPal ثالث 

وسيلة دفع سائدة لمستخدمي الهواتف 
الذكية إذ تمثل %27، وتمثل %20 من 
وسائل الدفع التي يختارها مستخدمو 

األجهزة اللوحية.

Payment methods for e-commerce in the Middle East
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أصبح الخط الفاصل بين العالم “على 
اإلنترنت” والعالم “خارجه” مبهمًا. “انقر 
وحصّل”، “انقر واحصل على التسليم”، 

“ابحث على اإلنترنت واشترِ خارجه”، “من 
الويب إلى المتجر”، “عرض السلع في 

صاالت العرض أو عبر اإلعالنات الرقمية في 
المتاجر”... تصف كل هذه المصطلحات 

تجارب تسوّق جديدة حيث يتنقل 
المستهلك عبر قنوات تسوّق ونقاط تواصل 

عدّة بفضل األجهزة المتصلة المتعددة 
)كمبيوتر شخصي، جهاز لوحي،هاتف 

ذكي(. تحولت القنوات المتعددة إلى قنوات 
متقاطعة وقنوات شاملة: على بائع التجزئة 

أو التاجر أن يعرض منتجاته على كل 
القنوات، طوال الوقت وأن يؤمّن تجربةً 

سلسلة ومتجانسة لعمالئه. لقد وصلت 
المعركة  بين التجارة والتجارة اإللكترونية 

إلى نهايتها، معلنةً بداية عصر التجارة 
اإللكترونية.

تحتل PayPal موقع الريادة في هذا المجال 
بفضل ابتكارها للمحفظة الرقمية، إضافةً 

إلى إطالق أربع مبادرات رئيسية في 
أسواقها الدولية، بما في ذلك بديلين 

مثيرين لوسيلة الدفع النقدي عند التسليم.

ابتكار PayPal للمحفظة 
الرقمية 

تعيد PayPal تعريف المال وتقود ثورةً في مجال 
وسائل الدفع التي نستخدمه. نحن نسعى 

إلى تحسين تجربة التسوّق من البداية حتى 
النهاية، بغض النظر عن المنتج الذي يتم 

شراؤه، متى وأين يُباع، أو الجهاز المستخدَم 
لدفع ثمنه-على غرار الكمبيوتر الشخصي أو 

الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو وحدة 
 PayPal التحكم في ألعاب الفيديو. إنّ رؤية

لمستقبل المال أوسع من عملية الدفع وتركّز 
على المساعدة في تحقيق التواصل بين باعة 

التجزئة والمتسوّقين خالل كل مرحلة من 
مراحل عملية الشراء.  

 PayPal إنّ أكثر ما يرمز إلى ذلك هو ابتكار
للمحفظة الرقمية. نعيد تصميم محفظتنا 

الرقمية للمستهلكين لجعل المال أكثر فعاليةً 
في بيئة التسوق المتعددة القنوات الحديثة 

والتي تتغير بسرعة. إنها رقمية ومتنقلة في آن 
واحد – وتسمح للمستهلكين باستخدام 

أموالهم ألغراض لم تكن ممكنة في الماضي. 
 PayPal إليكم لمحة عما ستقدّمه محفظة

الرقمية الجديدة للمستهلكين في المستقبل:

     صل الشراء عن الدفع: قم بشراء سلعة من 
متجر وخذها إلى المنزل، وبعد ذلك قرّر كيف 
 PayPal تريد دفع ثمنها. ستقدّم لك محفظة

في المستقبل فترة سماح يمكنك خاللها تبديل 
مصادر التمويل، اتخاذ قرار بالدفع بالتقسيط 
خالل فترة زمنية محددة أو استخدام مصادر 
قيمة مختلفة للدفع من خالل جمع مكونات 
مثل بطاقات الهدايا أو أميال الطيران أو نقاط 

الوالء. 

     قوائم شخصية: البحث عن سلع ومقارنة 
األسعار وإنشاء قوائم بالمنتجات التي تريد 

شراؤها.

     العثور على أفضل العروض: ستعثر محفظة 
PayPal الرقمية الجديدة على عروض وخصومات 

للسلع المدرجة في قوائمك الشخصية حالما 
تدخل إلى متجر. لن يفوتك أي خصم بعد اليوم.

     المساعدة في إنشاء قواعد: قم بإنشاء 
“صناديق جانبية” محددة مثل أموال جانبية 
للسفر أو أموال لتعليم أوالدك أو حدّد قواعد 

بحسب قيمة المشتريات. على سبيل المثال، 
يمكنك تخصيص حساب مصرفي لكل 

المشتريات التي تقوم بها من محالت البقالة 
وبطاقة ائتمان محددة للترفيه والسفر مباشرةً 

من موقع PayPal. ال تحتاج سوى إلى الدفع 
عبر PayPal، وستعرف المنصة تلقائيًا المصدر 

الذي ستحب منه هذا المبلغ أو ذاك، من بطاقة 
ائتمان أو من حساب مصرفي. ستضم 

المحفظة الرقمية الجديدة عدد غير محدود من 
الميزات، ستلحق بركب االبتكار، ما يسمح لنا 

بدمج وظائف جديدة مع تغيّر طلبات 
المستهلكين. ستستهل عصرًا جديدًا من 

التجارة، عصرًا مليئًا بالفرص للمستهلكين وباعة 
التجزئة، وستزيد نفوذ المال الرقمي إلى أقصى 

حدّ.

االبتكار في مجال التجارة 
اإللكترونية: مستقبل الدفعات
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 رئيس قسم البيع بالتجزئة المتعدد القنوات للتكنولوجيا
دومينيك موايدبور 



تسجيل الدخول مع 
PayPal

 ”PayPal يسمح “تسجيل الدخول مع
للمستهلكين بالدفع في متجر من دون 

االضطرار إلى سحب بطاقات االئتمان 
الخاصة بهم من محفظاتهم. العملية 

بسيطة جدًا، وهي مماثلة لتسجيل الدخول 
إلى تطبيق تواصل اجتماعي شهير: حالما 

يؤكد المستهلك أنه دخل إلى متجر، سيتم 
اقتطاع تكلفة كل المنتجات التي يريد 

شراؤها من حساب PayPal الخاص به. 
عندئذ سيستمتع المستهلك بنفس المزايا 
المعتادة التي يحصل عليها عند الشراء عبر 

اإلنترنت مع PayPal، إضافةً إلى فرصة 
تجربة المنتجات وتحديد المنتج الذي يريد 

شراؤه.

 PayPal كيف يمكن لحلول
أن تقدم بدائل لوسيلة 

الدفع النقدي عند التسليم 
حول العالم؟

PayPal الدفع بعد التسليم مع
 ،Mondo Convenienzaو PayPal قام موقعا 
في إيطاليا، بتصميم منتج يتيح للمستهلك 
فرصة دفع عربون صغير عبر اإلنترنت، ودفع 

المبلغ المتبقي فقط عند توصيل كل السلع 
إلى منزله. تالئم هذه العملية أيضًا عمالء 
Mondo Convenienza لدى قيامهم بطلب 

قطع أثاث مكلفة؛ فيطمئنون أكثر عندما 
يعلمون أنهم سيدفعون ثمن قطع األثاث فقط 

عند ضمان وصولها إلى منزلهم.
  تشكّل خدمة PayPal أفضل شريك لدمج 

العالمين الحقيقي واالفتراضي تدريجيًا. 
 Mondo Convenienza بالفعل يقوم موقع

بتوسيع نشاطاته ويقلل عدد الطلبيات 
المدفوعة بوسيلة الدفع النقدي عند 

التسليم بفضل خدمة الدفع بعد التسليم من 
.PayPal

PayPal Here
PayPal Here عبارة عن جهاز دفع بحجم 

الجيب يتصل بالهاتف الذكي عن طريق 
البلوتوث )Bluetooth( ويتيح لباعة التجزئة 

الصغار وعمال التوصيل ومزوّدي الخدمة على 
الموقع فرصة الحصول على دفعات بطاقة 

االئتمان عند التنقل خالل تفاعل مباشر مع 
المستهلك. بفضل هذا الجهاز، ال تضطر 

الشركات إلى إلغاء عملية شراء ألنّ العميل 
ال يحمل نقدًا، وهو يسمح للتجار اإللكترونيين 
بتزويد عمال التوصيل لديهم بالجهاز للحصول 

على دفعات بطاقة االئتمان عند التسليم.  
إضافةً إلى ذلك، عند وضع حد للدفع النقدي 
عند التجار، تنخفض كلفة النقد، أكانت كلفة 
مناولة األموال وإيداعها في المصرف أو كلفة 
إدارة األموال بانتظار أن تدخل األموال النقدية 

إلى الحساب المصرفي. لم تقم شركة 
PayPal بأية تصريحات حول تصدير جهاز 

PayPal Here إلى أسواق أخرى، ولكنّها 
تسعى دائمًا إلى ضمان أفضل تجارب تسوّق 

للمستهلكين في كل األسواق.  
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أظهر البحث الذي أجريناه أنه في العام 
2012، تم استخدام وسيلة الدفع النقدي 

عند التسليم لـ %80 من العمليات 
الشرائية عبر اإلنترنت في الشرق األوسط.

على الرغم من أنّ وسيلة الدفع النقدي 
عند التسليم موجودة في جميع األسواق 

الناشئة، تتسبب بتكاليف عالية على 
النظام البيئي الخاص بالتجارة اإللكترونية 

في جميع أنحاء الشرق األوسط:
• إنه مكلف للتجار، إذ إنه يحدّ من نموّهم   

  وبروزهم؛
• إنه مكلف لخدمات التوصيل والخدمات 

  اللوجستية المتصلة بعملية التسليم، ما 
  يخلق الكثير من أوجه القصور والتحديات؛
• يحدّ من نمو النظام البيئي ويعيق دخول 

  العبين جدد، علمًا أن ذلك قد يزيد من 
  تنوّع العروض؛

• إنه مكلف للمستهلكين إذ إنه يزيد كلفة  
  التسليم ويتسبب بإزعاج نتيجة ضرورة 

  وجود الشخص عند التسليم.

تشكّل وسيلة الدفع النقدي عند التسليم 
وباءً حقيقيًا يهدد تجار المنطقة. فهو يعيق 
نمو التجار ويزيد كلفة مزاولة األعمال في 

الشرق األوسط. من بين تكاليف الدفع 
النقدي عند التسليم العديدة التي يتكبّدها 

التجار: 
• معدالت إرجاع مرتفعة جدًا: يتم إرجاع ما   

  يصل إلى %40 من السلع اليوم في 
  الشرق األوسط، وترتفع هذه النسبة في  

  البلدان التي ال تكون فيها وسيلة الدفع 

Our research has shown that in 2012, 80% of all online purchases in the Middle East 
were made via Cash on Delivery (COD).  While COD is present across all emerging 
markets, it has created some particularly high costs for the whole Middle East 
e-commerce ecosystem.

حارث األنباري 
مدير اإلنتاج، شركة PayPal للشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدفع النقدي عند التسليم 
لمَ ال يساعد التجارة اإللكترونية

  عند التسليم مهيمنةً إلى هذا الحد؛ قد 
  يتضاعف هذا المعدّل أحيانًا )يمكن لإلرجاع 

  أن يتم بسبب “التخلّف عن الحضور” أو 
  بسبب تغيير في رأي المستهلك(؛

• تمويل خزينة مرهق: على التجار أن 
  ينتظروا لغاية 4 أسابيع قبل الحصول على 

  األموال؛

• إدارة نقدية مكلفة: التعامل مع التكلفة 
  والسرقات واألمن، إلخ؛

• رسوم محاسبة وتحويل مرتفعة

إضافةً إلى ذلك، لوسيلة الدفع النقدي عند 
التسليم تكاليف باهظة بسبب خدمات 

التوصيل:
• موارد مكلفة: على شركات الخدمات  
  اللوجستية أن تكون مجهّزة بموظفين 

  وموارد مخصصة للتعامل مع وسيلة الدفع 
  النقدي عند التسليم؛

• إدارة مرهقة: على عمّال قسم التوصيل 
  أن يتكفّلوا بإدارة العالقة مع العميل 

  مباشرةً للتنسيق معه وجهًا لوجه، األمر 
  الذي ال يندرج في قائمة مسؤولياتهم.

إضافةً إلى ذلك، تحدّ وسيلة الدفع النقدي 
عند التسليم من نمو النظام البيئي:

• شفافية منخفضة: ال يتم اإلبالغ عن 
  المعامالت النقدية بصورة شاملة كما يتم 

  اإلبالغ عن المعامالت اإللكترونية؛ يحدّ ذلك 
  من شفافية الحكومات والهيئات التنظيمية.

• تكاليف دخول مرتفعة: يفكّر التجار 

  اإلكترونيين الجدد مرتين قبل إنشاء 
  مشروع تجاري خاص بهم في الشرق 

  األوسط إذ إنه يتعيّن عليهم استباق كل 
  التكاليف المتصلة بوسيلة الدفع النقدي 

  عند التسليم؛
• تحقيق األرباح في وقت متأخر: يحقق 

  التجار اإللكترونيون في الشرق األوسط 
  أرباحًا في وقت متأخر بسبب تكاليف 
  وسيلة الدفع النقدي عند التسليم  

  الباهظة.

أخيرًا، خالفًا لالعتقاد السائد، يضع الدفع 
النقدي عند التسليم تكلفة عالية على 

المستهلكين:
• يدفع المستهلكون المزيد من المال عندما 

  يستخدمون وسيلة الدفع النقدي عند 
  التسليم إذ إنه ينبغي على التجار فرض 

  رسم على خدمات المناولة والخدمات 
  اللوجستية المتعلقة بهذه الوسيلة؛ قد 
  يصل هذا الرسم أحيانًا إلى 5 دوالرات 

  أمريكية؛
• على المستهلكين أن يكونوا موجودين 

  عند التسليم وعليهم أن ينسقوا مع عامل 
  التوصيل عبر الهاتف؛ قد تتطلّب هذا 

  العملية أحيانًا إجراء 9 إلى 10 مكالمات 
  هاتفية؛

• على المستهلكين أن يحملوا أموال نقدية 
  لدفع ثمن السلع الباهظة، األمر الذي 

  ينسف الراحة التي توفّرها تجربة التسوّق 
  من المنزل، في حال تعيّن على 

  المستهلك التوجه إلى المصرف أو إلى 
  الصراف اآللي للحصول على المبلغ الذي 

  يحتاج إليه.



على الرغم من هذه التكاليف، ال يزال 
المستهلكون يفضّلون وسيلة الدفع النقدي 

عند التسلم على وسائل الدفع األخرى، 
ألنهم يتفادون عملية إدخال معلومات بطاقة 

االئتمان:
• تمنحهم شعورًا باألمان
• استخدامها بسيط جدًا

 :PayPal بالفعل، كما أظهر تقرير “رؤى
التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط” 

للعام 2013، يشكّل األمان والمالءمة 
العنصرين األهم لدى المستهلكين. ولكنّ 
وسيلة الدفع النقدي عند التسليم تضع 
تكلفة عالية جدًا مقابل األمان وسهولة 

االستخدام لدرجة أنها لم تعد تشكّل حالً 
معقوالً وال مستدامًا للتجارة اإللكترونية في 

الشرق األوسط. 

ستزدهر التجارة اإللكترونية بحق وتعود 
بالنفع على التجار عندما يتبنى 

المستهلكون وسائل الدفع اإللكتروني 
بالكامل. على سبيل المثال، شهدت إيطاليا 

انخفاضًا في المعامالت النقدية من 75% 
في العام 1999 إلى %5 في العام 2013، 

إذ تم استبدالها بالمعامالت اإللكترونية التي 
أدّت إلى ثقة أكبر وتخطيط أفضل من جانب 
التجار والمستهلكين؛ ساهم ذلك في نمو 

السوق بشكل ملحوظ.
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تلتزم PayPal مع عدد من أكبر التجار في 
الشرق األوسط مثل MarkaVIP وNamshi و
Aramex بمعالجة مسألة الدفع النقدي عند 
 PayPal التسليم في الشرق األوسط. تبذل

جهودًا ملحوظة في هذا المجال من خالل 
اعتماد منهجية ابتكار قائمة على 

المستهلك لتحديد األسباب الرئيسية التي 
تدفع بالعمالء إلى تفضيل وسيلة الدفع 
النقدي عند التسليم. بعد تحديد هذه 

األسباب الرئيسية، سيتم اختبار حلول 
ممكنة ومفاهيم للمنتجات في بيئة 
حقيقية، بهدف الحصول على نتائج 

ملموسة في غضون األشهر اإلثني عشر 
المقبلة. وبما أنّ المستهلكين يبحثون عن 

األمان والمالءمة، يشكّل هذان العنصران 
جزءًا ال يتجزأ من خدمة PayPal التي تشكّل 

الالعب األفضل إليجاد الحل األفضل 
للمستهلكين.



التحديات التي يواجهها المقاولون في 
الشرق األوسط اليوم

تشكّل التجارة اإللكترونية إحدى أسرع 
القطاعات اإللكترونية نموًا وأكثرها وعدًا في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليوم. في 
وقت ال يزال فيه سوق البيع بالتجزئة خارج 

اإلنترنت )الذي تُقدّر قيمته بـ 425 مليار 
دوالر( يتفوّق على اإلنفاق عبر اإلنترنت 
)الذي تُقدّر قيمته بـ 9 مليارات، كما هو 

مذكور في الصفحة 3(، ستزيد نسبة 
التسوق اإللكتروني عندما يتم توفير بنى 
تحتية أساسية إلتاحة خدمات لوجستية 
أفضل وخيارات دفع أوسع وثقة عامة أكبر 

لدى المستهلك.

تكثر التحديات في هذا القطاع، بدءًا 
بالخدمات اللوجستية. في سوق معقد 

ومجزأ، اختارت معظم شركات التجارة 
اإللكترونية التكفل بعملية التسليم بالكامل 

وتطوير حلول لوجستية داخلية، لتقليص 
فترات التسليم. يكمن التحدي الثاني في 
التخزين الذي يمكن أن يكون صعبًا عندما 

يصعب إيجاد شركاء موثوق بهم بأسعار 
معقولة، على الرغم من أنّ بعض الشركات 

مثل Aramex تستمر بتقديم خدماتها 
لغالبية شركات التجارة اإللكترونية الناشئة.

يساعد التخزين المحلي والخدمات 
اللوجستية الداخلية الشركات في خفض 
معدالتها من الحزم التي ال يتم تسليمها 
والتي يتم إرجاعها، األمر الذي يمكن أن 

يكون مكلفًا بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية 
على الواردات في العديد من األسواق 

وتفضيل عام في المنطقة لوسيلة الدفع 
النقدي عند التسليم التي تمثل لغاية 70% 
من العمليات الشرائية في أسواق المنطقة 

مثل المملكة العربية السعودية واألردن 
ومصر. للحد من الخسائر، حسّنت العديد 

من الشركات عملية التأكيد على الطلبية، 
وقامت بتفعيل خيار الدفع بواسطة بطاقة 
خصم أو بطاقة ائتمان عند التسليم. كما 

قدّمت خدمة “تجربة السلع عند حاجز 
الباب” حيث يمكن للعميل أن يجرّب 

قياسات مختلفة في الوقت الذي ينتظر فيه 
عامل التوصيل في الخارج.

تتوقع الشركات أن تنخفض معدالت 
الطلبيات التي تعتمد وسيلة الدفع النقدي 
عند التسليم حالما تزداد ثقة المستهلكين 

بوسائل الدفع عبر اإلنترنت؛ ولكن يشكّل 
إيجاد وسيلة دفع آمنة وسعرها معقول تحدٍّ 

بحد ذاته في عدد كبير من األسواق.

ولكنّ العقبة التي تعترض طريق هذا التغيير 
هي بكل بساطة النقص الكبير في ثقة 

المستهلك بالتسوّق اإللكتروني. يتغيّر هذا 
االتجاه بسرعة، بفضل إطالق وسائل دفع 

جديدة مثل PayPal في أسواق جديدة حول 
العالم وبفضل تخفيض الشركات لفترات 

التسليم لضمان تجارب جيدة للعمالء.

ومضة )Wamda(  عبارة عن منصّة مصممة 
لتمكين المقاولين في منطقة الشرق 

Wamda. األوسط وشمال أفريقيا، مع موقع
com الذي صُمّم لتسليط الضوء على قصص 

الشركات الصغيرة في المنطقة، وصندوق 
 )Wamda Capital Fund( ومضة كابيتال

الذي يسعى إلى االستثمار في األعمال 
التجارية الناشئة في مراحلها األولي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وبرامج ومنتجات تهدف إلى مساعدة تلك 
األعمال التجارية الجديدة على إنشاء شركة 

وتشغيلها وتطويرها.

إعداد ناينا, رئيسة التحرير 
في ومضة.
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إعداد محمد مكي، 
شريك مؤسس، مبادرة

بعد إطالق برنامج “توسيع الشركات 
الناشئة اإللكترونية” التابع لمبادرة 

AstroLabs في عدد كبير من بلدان الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، قمنا بتحديد 

التحديات الثالثة األبرز التي تواجه 
مؤسسي الشركات الناشئة األكثر وعدًا 

في الشرق األوسط اليوم:

1( الموهبة: من الصعب جدًا إيجاد أصحاب 
مواهب إدارية وفنية عالية، مستعدين لترك 

وظيفتهم الثابتة للدخول في مشاريع ريادية 
خطرة في المنطقة. يعود ذلك إلى وجود 

نقص في اإللمام بهذا القطاع وتفضيل 
العمل لصالح عالمات تجارية معمول بها.

2( التمويل: على الرغم من أنّ المنطقة 
عبارة عن منبع عالمي لرؤوس األموال، 

يعاني المستثمرون في رأس المال 
المخاطر المتطورون الذين يموّلون الشركات 

الناشئة المحلية، من مشكلة محدودية 
العرض ومن المرجّح أن تستمر هذه الحالة 

إلى حين بروز قصص نجاح تثبت جدوى هذا 
االستثمار.

3( الدعم: يتباطأ نمو الشركات الناشئة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألنّ 

المؤسسين يتعاملون مع التحديات التجارية 
األساسية، مثل الدفعات والتسويق 

الرقمي، من دون دعم الزمالء أو 
االستشاريين الذين يمكنهم مشاركة عِبَر 
الماضي واقتراح حلول مختبرة لمشاكلهم.

على الرغم من التحديات التي تواجه 
المقاولين في المنطقة، بدأت الشركات 

الناشئة باالنتشار في كل مكان، من 
الرياض إلى الدار البيضاء. مع تحسّن سمعة 
هذه الشركات، ال بد من ظهور قصص نجاح. 
عندما تظهر، ستتوافد أبرز المواهب ورؤوس 

األموال الذكية إلى القطاع. اآلن أصبح من 
الضروري دعم تطوّر قصص النجاح هذه.

AstroLabs عبارة عن منصة تهدف إلى 
تطوير روح تنظيم المشاريع في العالم 

العربي. يجمع برنامجها الرئيسي “توسيع 
الشركات الناشئة اإللكترونية” مؤسسي 

أفضل الشركات الناشئة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في 

ورش عمل مكثفة حول تسريع نمو 
الشركات. دخلت AstroLabs في شراكة 

مع شركات عالمية رائدة مثل PayPal و
Google وMicrosoft وAramex وهي تهدف 

إلى ترسيخ روابط دائمة بين المقاولين 
وتقديم محتوى مؤثر وعملي للشركات 

الناشئة في مدن العالم.
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دخلت PayPal في شراكة مع الشركات 
العالمية الرائدة في التجارة اإللكترونية 

لتزويد المقاولين والشركات الصغيرة 
والمتوسطة بالحل األسرع واألسهل واألقل 
كلفة للعمل على اإلنترنت. هناك أكثر من 
15000 تاجر في اإلمارات العربية المتحدة 

فقط يتطلعون إلى العمل على اإلنترنت 
والبدء بإجراء معامالت مع دول العالم. 

يشكّل EZStore الحل المثالي لحثهم على 
دخول عالم اإلنترنت.

بدءًا من شهر أيلول، ستتمكن أي شركة 
www.EZStore. تملك متجرًا من زيارة موقع
me وإنشاء موقع تجارة إلكترونية خاص بها 
في غضون دقائق؛ وستحصل على حلول 

الدفع والخدمات اللوجستية والتسويق 
.EZStore مدمجةً في حل

PayPal ستتكفّل بتوفير حلول الدفع، عن 
طريق تمكين موقع التجارة اإللكترونية 

الجديد من الحصول على الدفعات من أي 
من مستخدمي PayPal البالغ عددهم 132 

مليون في العالم، باإلضافة إلى أي 
مستخدم PayPal جديد يشترك في الخدمة 

على موقع الويب.

Google ستتكفل بتأمين قسائم الستخدام 
AdWords وستزوّد التجار بمقاطع فيديو 

وبرامج تعليمية لتعلم أفضل طريقة 
الستخدام AdWords واألدوات الرائعة التي 

وضعتها Google في متناول أيدي التجار 
لمساعدتهم في زيادة عدد زوار موقع الويب 

الخاص بهم.

أما Aramex، فتوفّر حلوالً لوجستية وتتأكّد 
من أنّ السلع تُسلَّم بأمان وفي الوقت 
المحدد إلى الوجهة الصحيحة، بأسعار 

مغرية. 

في النهاية، ستتكفل ShopGo بجمع كل 
تلك العروض المختلفة إلنشاء حل واحد 

سهل االستخدام،

سيكون حل EZStore متوفرًا في 
اإلمارات العربية المتحدة أوالً، 
وقريبًا جدًا سنوسّع نشاطاتنا 

لنصل إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى واألردن. في كل 

من هذه البلدان، سندخل في 
شراكة مع مصرف لتزويد التجار 

بأفضل حل.

إليك 10 نصائح حول كيفية 
إنشاء عمل تجاري ناجح 

على اإلنترنت:

1. قم بإجراء بحوث: حلّل احتياجات السوق. 
اطلع على ما يقدمه منافسوك واطلع على 

استراتيجياتهم.
2. فكّر بالخدمات اللوجستية: كيف ستقوم 

بمعالجة الطلبيات وإدارة المخزون وإرجاع 
السلع؟

3. حسّن تجربة العميل: قم بتبسيط عملية 
الشراء. كلما تطلبت وقتًا أطول، أحبطت 

عزيمة عمالئك الستكمال العملية 
الشرائية.

4. اعرض أسعارك بوضوح: قم بعرض كل 
التسعيرات في الواجهة األمامية وال تفرض 
رسومًا إضافية بعد أن يؤكّد عمالؤك عملية 

الشراء.
5. اعرض وسائل عدّة للدفع: اعرض 

شعارات وسائل الدفع التي تقدّمها على 
صفحات رئيسية من موقعك

6. ال تنسَ المبيعات عبر األجهزة المحمولة: 
تزداد المبيعات التي تتم عبر األجهزة 

المحمولة، فتأكّد من تكييف موقع الويب 
الخاص بك وعملية إجراء الدفع لتناسب 

عمالءك الذين يستخدمون األجهزة 
المحمولة.

7. تأكّد من أنّه يمكن البحث عن موقع 
الويب الخاص بك: قم باستمثال محركات 

البحث لموقعك وخصص ميزانية للتسويق. 
هذا هو السبب وراء توفير EZStore إمكانية 

الدمج مع Google لتتمكّن من استمثال 
ميزانية التسويق لديك.

8. قم بإنشاء عالقة ثقة مع عمالئك: إنّ 
الحفاظ على خدمة عمالء ممتازة أمر 

ضروري ستُكافأ عليه. حاول إطالعهم على 
حالة طلبيتهم وعلى الرصيد المتوفر.

9. قم بتعزيز العالقات مع العمالء: أرسِل 
رسائل إخبارية وانظر في مكافأة والء بعض 

العمالء. قم بإضفاء طابع شخصي على 
عالقاتك مع العمالء عن طريق تتبع نتائج 

االتصاالت التسويقية.
10. اختر الحل األفضل إلنشاء موقع الويب 
الخاص بك: يشكّل EZStore الحل األبسط 
واألسرع واألقل كلفةً لدخول عالم اإلنترنت.

:EZStore
 “حل التجارة اإللكترونية في حزمة واحدة”
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قام كل من PayPal وبنك قطر الوطني )QNB( بتوقيع شراكة استراتيجية جعلت من هذا البنك أول 
مصرف في الشرق األوسط يقدّم الوظائف األربع التالية: 

• إنشاء حساب: اآلن أصبح بإمكان جميع عمالء بنك قطر الوطني )QNB( إنشاء حساب PayPal موثق 
)QNB( من موقع الخدمات المصرفية اإللكترونية اآلمن التالع لبنك قطر الوطني  

• إتاحة بطاقات خصم: ال يملك كل عمالء المصارف في الشرق األوسط بطاقة ائتمان؛ هذا هو أحد أبرز 
  التحديات التي تواجهها هذه المنطقة. ولكن يملك كل عمالء بنك قطر الوطني بطاقة خصم. قامت 

  فرق العمل في بنك قطر الوطني بإعطاء عمالئهم الذين ال يملكون بطاقة ائتمان ويملكون بطاقة خصم 
  فرصة إجراء معامالت عبر اإلنترنت عن طريق إنشاء حساب من PayPal واستخدامه.

• زيادة الرصيد: اآلن أصبح بإمكان كل عمالء بنك قطر الوطني زيادة رصيد حسابات PayPal لديهم من 
  موقع الخدمات المصرفية اإللكترونية اآلمن التابع لبنك قطر الوطني

 PayPal إرسال المال: أصبح بإمكان جميع عمالء بنك قطر الوطني اآلن إرسال المال إلى أي حساب •
  في العالم، من موقع الخدمات المصرفية اإللكترونية اآلمن التابع لبنك قطر الوطني

يشكّل بنك قطر الوطني أكبر مصرف في قطر، من ناحية األصول وقاعدة العمالء. حققت مجموعة بنك 
قطر الوطني نموًا مستمرًا وتحوّلت إلى المصرف األكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما 

أصبحت مؤسسة مالية رائدة في البالد مع حصة في السوق تتخطى الـ %45 من أصول القطاع 
المصرفي.

صنّفت مجلة Bloomberg Markets، المزوّد الرائد لألخبار التجارية والمالية واالقتصادية، بنك قطر الوطني 
كأقوى مصرف في العالم في تصنيفاتها للعام 2012. تضمّنت قائمة تصنيفات Bloomberg’s بعض أبرز 

المؤسسات المالية في العالم وأكثرها شهرةً، ويكان بنك قطر الوطني المصرف الوحيد في القائمة من 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

شركاء PayPal المبتكرون  في الشرق األوسط
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تشكّل شركة Aramex مزودًا عالميًا رائدًا للحلول اللوجستية الشاملة 
ووسائل النقل. أُنشئت الشركة في العام 1982 كعامل تشغيل لخدمات 

التوصيل السريع وتحوّلت إلى عالمة تجارية عالمية تُعرَف بخدماتها 
 Aramex المخصصة وتعدّد منتجاتها المبتكرة. في يناير 1997، أصبحت

أول شركة عالمية تتخذ من العالم العربي مقرًا لها وتتاجر بأسهمها في 
بورصة ناسداك NASDAQ. اليوم، توظّف Aramex أكثر من 13900 شخص 

في أكثر من 354 موقعًا في 60 دولةً، وترأس شبكة تحالف قوية تعزز 
وجودها على الصعيد العالمي وتجمع 40 شركة توصيل سريع مستقلة 

Aramex  )www. من Shop and Ship من حول العالم. تشكّل خدمة
shopandship.com( العالمة التجارية اإللكترونية الرائدة العابرة للحدود 
 )Shop and Ship )SnS في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إنّ خدمة
موجّهة %100 نحو التعامل مع العمليات الشرائية الدولية عبر اإلنترنت 

وتسليمها.

أطلقت Aramex خدمة Shop and Ship في العام 2000 بهدف تسهيل 
التسوّق اإللكتروني لسكان كل المناطق. يحصل المشتركون في خدمة 

Shop and Ship على 6 حسابات مخصصة لمدى الحياة في نيويورك 
ولندن وشانغهاي ودبي ومومباي واسطنبول مقابل رسوم عضوية تُدفع 
مرة واحدة )45 دوالرًا أمريكيًا( يمكن دفعها عبر اإلنترنت بواسطة بطاقة 

..PayPal ائتمان أو خدمة

اآلن، أصبح المتسوقون يمكلون الفرصة الستكشاف عالم التسوق 
اإللكتروني من دون أن يتكبّدوا تكاليف الشحن الدولي الباهظة ومن دون 
أن يخيب أملهم بسبب المتاجر التي ال تشحن سلعها إلى خارج البالد. 

تمّ ابتكار هذا الحل لمساعدة العمالء على طلب سلعهم المفضّلة بكلفة 
شحن معقولة مع إمكانية تتبع عملية الشحن في أي وقت باستخدام 
ميزة التعقب على اإلنترنت على موقع shopandship.com أو تطبيقات 

..Shop and Ship خدمة

من المتاجر المتخصصة الفريدة من نوعها إلى شوارع عواصم الموضة 
في العالم، أصبحت كل السلع في متناول يديك بنقرة واحدة فقط.

تتعاون شركتا PayPal وAramex لتزويد المستهلكين بإمكانية 
 ،PayPal بواسطة Aramex دفع رسوم الشحن مع شركة

باإلضافة إلى إمكانية التسجيل لعضويةShop and Ship  لمدى 
الحياة مع PayPal.  يظهر الدمج الحاصل بين PayPal وخدمة 

Shop and Ship التزام المنصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، بحيث أنّ خدمة Shop and Ship تعتبر الحل األمثل 

لتوصيل سلع تم شراؤها بواسطة PayPal من مواقع ويب 
عالمية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يشكّل 

الشحن والدفع العنصرين األهم في التجارة اإللكترونية باإلضافة 
إلى الخيارات الواسعة. عندما يجد العمالء حالً موثوقًا لهذين 

العنصرين، سيتمكّنون من مساعدة الشركات المحلية في زيادة 
مبيعاتهم وشحن سلعهم إلى جمهور أوسع.

يشكّل موقع ShopGo العبًا ناشطًا في “برنامج شركاء قناة 
PayPal” وتقدّم خدمة PayPal كجزء من قائمة الحلول التي 

تقدّمها لعمالئها أكان ذلك في مرحلة اإلعداد أو لمتاجر إلكترونية 
موجودة أصالً وتسعى إلى توسيع حلول الدفع لديها لتلبية 

احتياجات عمالئها المحليين والدوليين بشكل أفضل.

ShopGo هو حل من حلول التجارة اإللكترونية. من خالل منصّته 
الفعّالة والصديقة للمستخدم، يتيح للمبتدئين والخبراء على حدّ 

سواء فرصة إنشاء متجر بسيط وتفاعلي وإدارته ومراقبته من 
تلقاء نفسهم. تركّز ShopGo على منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وتوفّر حلوالً وأدوات متعددة ومتكيفة مع السوق 
المحلي للتأكّد من أنّ عمالءها يملكون كل ما يحتاجون إليه 

إلدارة عمل تجاري ناجح على اإلنترنت.

توفّر ShopGo كل الميزات التي يحتاج إليها التاجر للدخول إلى 
عالم اإلنترنت، مجموعة في واجهة مستخدم فعالة وصديقة 
للمستخدم: حلول دفع وشحن متكيفة مع السوق المحلي 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ استضافة كاملة على 
اإلنترنت؛ لوحة إدارة سهلة االستخدام وصديقة للمستخدم. 
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تجمع بين PayPal وNamshi شراكة طويلة بحيث قامت 
PayPal بتمكين وسائل دفع سهلة وآمنة على موقع الويب 

التابع لـ Namshi باإلضافة إلى موقع ويب على األجهزة 
المحمولة منذ نشأة Namshi. تقدم PayPal وسائل دفع آمنة 

وسهلة، كما توفر خيارات متعددة ومميزة: تركيبة رائعة 
للمساهمة في نمو التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط.

تشكّل Namshi إحدى أشهر الوجهات في الشرق األوسط 
لشراء األزياء واألحذية. تقدّم Namshi مجموعةً شاملةً من 
العالمات التجارية المحلية والدولية لعمالئها لضمان رضاهم 
وراحتهم خالل التسوّق. تعد الشركة بتقديم أحدث صيحات 
الموضة والعالمات التجارية باإلضافة إلى خدمة ممتازة من 

خالل فريق االلتزام مع العمالء لديها. من خالل خدمة الشحن 
السريع والمجاني )تسليم في اليوم التالي في اإلمارات 

العربية المتحدة( وسياسة اإلرجاع أو البدل لمدة 14 يومًا، تعد 
Namshi عمالءها بتجربة تسوق ممتعة ومريحة.

 Retail“ أخيرًا جائزتين قيّمتين – جائزة Namshi حازت
leadership Award” )أو جائزة الريادة في البيع بالتجزئة( في 

 Retailer of“ حفل توزيع جوائز الريادة في البيع بالتجزئة وجائزة
the Year” )بائع التجزئة األفضل لهذا العام( خالل قمة 

.InRetail

أنشأت شركة PayPal شراكة مع MarkaVIP لجعل تلك األخيرة أوّل العب في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقدّم لعمالئه اتفاق فوترة مباشرة من 

PayPal. أصبح بإمكان موقع MarkaVIP أن يقدّم لعمالئه الراحة وراحة البال من 
خالل الدفع عبر اإلنترنت بنقرة سهلة واحدة..

كما تعاونت PayPal مع MarkaVIP إلطالق حمالت تسويق مبتكرة لتقديم 
عروض رائعة على منتجات مذهلة وسلع حصرية لعمالئهما. تساهم مبادرات 

مماثلة بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة اعتماد وسائل الدفع 
عبر اإلنترنت.

أُنشئ موقع MarkaVIP في األساس كمجتمع تسوّق حصري حيث يمكن 
لألعضاء اكتشاف حمالت بيع خاصة تقدّم عالمات تجارية حصرية لفترة زمنية 

قصيرة.

تركّز الشركة على المجموعات األكثر طلبًا ورواجًا من عالمات تجارية ومحالت 
فئة أولى في العالم. تأسست MarkaVIP على يد محترفين ذوي خبرة عملوا 

في شركات رائدة في مجال الموضة ومنتجات الحياة العصرية. يضم هؤالء 
متسوّقين متمرّسين ومهندسين ذوي خبرة في مجال التجارة اإللكترونية. 
اجتمعوا لتزويد هواة الموضة في الشرق األوسط بشغفهم وخبرتهم وآخر 

العروضات. تميّزت MarkaVIP عن غيرها عبر تقديم مجموعة رائعة من 
العالمات التجارية الجديدة وأحدث صيحات الموضة بأسعار مميّزة. كما 

استثمرت MarkaVIP في خدماتها اللوجستية وخدمة التوصيل إليصال جودة 
العالمات التجارية إلى عمالئها

التجار المبتكرون في الشرق األوسط
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أنشأت شركة PayPal شراكة مع موقع Souq.com لتوفير تجربة دفع مثالية 
لجميع المستهلكين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في وقت 

يتيح فيه موقع Souq.com للعديد من الباعة الصغار فرصة بيع سلعهم على 
موقع Souq.com، يمكن للمشترين أن يستفيدوا من سياسة حماية 

المشتري من PayPal. ستتعاون PayPal مع Souq.com قريبًا لتطوير موقع 
Souq.com في المملكة العربية السعودية إلى جانب بلدان أخرى في 

 Souq.comو PayPal منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحيث يمكن لـ
أن يوفّرا المالءمة واألمان إلى جانب مجموعات رائعة من المنتجات.

يشكّل موقع Souq.com أكبر موقع تجارة إلكترونية في العالم العربي إذ 
يضم أكثر من 200000 منتج من كل الفئات على غرار اإللكترونيات 

االستهالكية واألزياء واألدوات المنزلية والساعات والعطور. اليوم يجذب موقع 
Souq.com أكثر من 17 مليون زائر في الشهر الواحد وينمو بسرعة مع 

ازدياد عدد المستهلكين الذين يتسوّقون عبر اإلنترنت في العالم العربي.

ُنشئ موقع Souq.com في العام 2005 وكان رائدًا في مجال التسوق 
اإللكتروني في المنطقة بعد انطالقه في اإلمارات العربية المتحدة في العام 

2006 وانتشاره بسرعة إلى أسواق رئيسية أخرى على غرار المملكة 
العربية السعودية والكويت ومصر. اتخذ فريق Souq.com الفني والتطويري 

من األردن مقرًا له.

يرتكز موقع Souq.com  على أسس متينة تقضي بتزويد العمالء بخيارات 
واسعة وقيمة وأمان، وغالبًا ما يلقّب بـ “أمازون الشرق األوسط”. يعمل 

Souq.com كموقع للبيع بالتجزئة وسوق تجاري لباعة الطرف الثالث.

في إطار التزام موقع Souq.com بتوفير تجربة تسوّق إلكتروني مريحة 
وآمنة، تستثمر الشركة بكثافة في مراكز التوضيب والتسليم في كل من 
أسواقها لمواصلة تعزيز تجربة التسوق. إلى جانب ذلك، تم توسيع القوة 

العاملة في خدمة العمالء بشكل ملحوظ لتلبية احتياجات عدد العمالء 
المتزايد.

توفر JadoPado تجربة تسوق فريدة تضمن الرضى الفوري لعمالئها 
في مجال التجارة اإللكترونية. وتبيع الشركة تشكيلة واسعة من 

االلكترونيات االستهالكية والمنتجات المتعلقة بها وهي ال تبيع 
السلع الموجودة في مخازنها. تستخدم JadoPado مجموعة 

شاحنات التسليم لديها لعمليات التوصيل داخل اإلمارات العربية 
المتحدة وتتعامل مع FedEx لعمليات التوصيل العالمية.

حاولت JadoPado توفير تجربة أفضل لعمالئها عبر تأسيس موقع 
إلكتروني مليء باأللوان وسهل االستخدام، إلى جانب خدمة توصيل 

في اليوم نفسه مع دعم كبير للعمالء. وتتواصل JadoPado مع 
العمالء من خالل قنوات عدة تشمل البريد اإللكتروني وشبكات 

التواصل االجتماعي والدردشة المباشرة والتفاعل البشري المباشر.
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 تعتمد خدمة PayPal مقاربة “الجوال أوالً”، 
وتريد أن تقدّم إلى عمالئها تجربةً سلسة 
وسهلة وآمنة ومتجانسة مهما كان الجهاز 
المستخدم مهما كانت الدولة التي يتواجد 

فيها العميل. تضمن الشراكة بين خدمة 
PayPal ومنصة  Careemتجربةً آمنة وسهلة 

إلجراء عمليات الدفع أو إعداد الفواتير أكان 
ذلك في دبي أو الدوحة أو الرياض.

تجعل Careem من النقل البري عملية 
موثوقةً وفرديةً وآمنةً ومريحة.

تشكّل شركة Careem، التي أسسها 
مستشارون إداريون سابقون مجمّع ذات 

قيمة مضافة للسيارات  التي يقودها سائقون 
 Careem في الشرق األوسط. ويمكن لعمالء
أن يطلبوا رحلةً عبر شبكة اإلنترنت من خالل 

تطبيق Careem للهواتف الذكية وأن يتتبعوا 
رحالتهم في الوقت الحقيقي وأن يدفعوا 

بواسطة خدمة PayPal أو بطاقة االئتمان وأن 
يصلوا إلى الفواتير عبر شبكة اإلنترنت. هذه 

الخدمة شغالة حالياً في دبي وأبو ظبي 
والدوحة والرياض، وتنتشر سريعاً لتصل إلى 

مدن هامة أخرى في الشرق األوسط.

وقد ضمت Careem شركات كبيرة إلى 
المنصة التي يمكن من خاللها ألعضاء طاقم 

عمل أي شركة أو مساعديهم أن يحجزوا 
رحالتهم بسهولة تامة عبر اإلنترنت ومن 

خالل تطبيق Careem للهواتف الذكية.

يتشارك كل من PayPal و JadoPadoالسعي 
الالمتناهي إلرضاء العمالء وتزويد خدمات ال 

تُضاهى: تقدم JadoPado خطة حماية “درع 
JadoPado” التي تؤمن حماية عرضية حرة 
 ،JadoPado للمنتجات التي تباع من خالل

وهي الخدمة األولى من نوعها في المنطقة. 
أما PayPal فتؤمّن خطة “حماية الشاري” 

للحماية من المنتجات التي ال تصل إليه أو 
التي ال تشبه اوصفها على اإلنترنت.

تقوم JadoPado بأبحاث عن توجهات التجارة 
اإللكترونية التي تكمّل بحث PayPal المستمر 

عن األفكار في المنطقة، كما يظهر هذا 
التقرير الذي تحمله في يدك.

بما أنّ PayPal تعتمد مقاربة “الجوال أوالً”، عن 
طريق تمكين مواقع ويب محسّنة لتتناسب مع 

األجهزة المحمولة وخدمات الهواتف الجوالة، 
يشكّل مشغلو شبكات الهواتف النقالة الشركاء 
المثاليين لها. تشكّل شركة Mobily أول مشغّل 

شبكات هواتف نقالة يدخل في شراكة مع 
PayPal في الشرق األوسط. إنها شراكة 

تاريخية ألنها تمكّن مستهلكي Mobily من 
الدفع بأمان وراحة مقابل خدمات الهاتف الجوال 
المختلفة. قريبًا، ستصبح خدمة PayPal متوفرة 
على Mobily، ما يتيح لمستهلكي Mobily دفع 
فواتيرهم. إضافةً إلى ذلك، سيتمكّن مستهلكو 

Mobily من زيادة رصيد دقائق المكالمات 
 ،PayPal بواسطة Mobily الهاتفية لديهم من

وشراء المحتويات التي يريدونها من موقع 
Mobily عند الطلب

قامت شركة Mobily )االسم التجاري لشركة 
اتحاد اتصاالت( بكسر االحتكار لمشغلي 

شبكات الهواتف النقالة في المملكة العربية 
السعودية في العام 2004. وهي مدرجة في 
السوق المالية السعودية )تداول( بحيث أنها 

تساوي +%40 من حصة السوق من اشتراكات 
الهاتف المحمول في المملكة. وقد حققت 

أرقامًا قياسية من ناحية المشتركين وعمليات 
نقل البيانات اليومية التي تتخطى الـ 750 

تيرابايت. توفّر Mobily مجموعةً واسعة من 
الحلول لألفراد وقطاع األعمال على حدّ سواء.

 Mobily جاءت هذه الخطوة بعد اندفاع شركة
لتأمين تالقي االتصاالت الثابتة والنقالة، وفي 
سوق توفير النطاق العريض المتنقل، عندما 

أصبح مشغل شبكة الهواتف النقالة السعودي 
الرائد  في توفير خدمات الجيل الثالث 3G أوّل 

مشغّل في منطقة الشرق األوسط وشمال 
4G )TD- أفريقيا يطلق خدمات الجيل الرابع

LTE(. عالوةً غلى ذلك، كانت Mobily إحدى 
الشركات القليلة في العالم التي تقدّم عروضًا 

غير محدودة في مجال اتصال بيانات، باالستناد 
إلى تقنية سرعة النفاذ لحزم الوصلة الهابطة 

)HSDPA( التي تُقدَّم للمشتركين بأسعار 
تنافسية وبأسلوب خاّلق. 

في العام 2012، حازت مبادرة التواصل 
االجتماعي التي أطلقتها Mobily جائزة أوراكل 
للتميز عن فئة االبتكار، وفي العام 2011 فازت 

Mobily بالجائزة الذهبية في مجال توطين 
الوظائف لسنتين على التوالي.

يمكن لمشتركي icflix، ومقابل رسم شهري 
زهيد، أن يشاهدوا عدد غير محدود من قنوات 
جازوود )باللغة العربية( وبوليوود وأفالم هوليود 

والمسلسالت التليفزيونية، كلها في رزمة 
واحدة. تشكّل  Icflixخدمة جديدة لبث الفيديو 
عبر شبكة اإلنترنت تسمح، عن طريق اشتراك 
شهري، بمشاهدة أحدث أفالم هوليود وبوليوود 

فضالً عن األفالم والمسلسالت التلفزيونية 
العربية بما فيها البرامج التلفزيونية وبرامج 

األطفال من خالل أجهزة التلفزيون والحواسيب 
الشخصية واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية 

المتصلة بشبكة اإلنترنت. إنّ تطبيق Icflix متوفر 
للتنزيل المجاني على عدد متزايد من أجهزة 

أندرويد و iOSالمحمولة.

نظرًا إلى أنّ منطقة الشرق األوسط تستهلك 
محتوى فيديوهات على شبكة اإلنترنت أكثر من 

أي منطقة أخرى في العالم، تمّ ابتكار موقع 
icflix لتلبية هذه الحاجة  ولتوفير أفضل تجربة 

للمستهلك في مجال الترفيه اإللكتروني. 
ومقابل مبلغ 11.99 دوالراً شهرياً، يمكن 

للمشتركين أن يشاهدوا مجموعةً واسعة من 
األفالم والمسلسالت التليفزيونية من هوليود 

وبوليوود وجازوود )باللغة العربية(.

ويتميز موقع icflix بقدرته على جذب نفس 
العمالء الذين تجذبهم PayPal حول العالم. 

وبالفعل، تعتبر منطقة الشرق األوسط منطقةً 
غنية بالمواهب وروح اإلبداع والمحتوى األصلي، 

 PayPal يمكنها أن تقدمها للعالم. وتساعد
الشركات المحلية على تسويق منتجاتها 

وخدماتها ومحتوياتها لسائر مناطق العالم عبر 
الوصول إلى المستهلكين حول العالم.

تقدم PayPal و icflixلعمالء icflix تجربةً مثالية 
على األجهزة المتصلة بشبكة اإلنترنت: عبر 

جهاز لوحي أو هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر أو 
تلفزيون ذكي، يمكن لعمالء icflix تصفح مكتبة 
icflix والتسجيل للحصول على نسخة تجريبية 
 .PayPal مجانية لمدة 7 أيام والدفع عن طريق
وسيتيح ذلك لمستخدمي PayPal في العالم 

فرصة بثّ محتوى جازوود وبوليوود الحصري 
بشكل قانوني أينما كانوا. أما مستخدمي 

PayPal في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا فيمكنهم الوصول إلى محتوى هوليود.
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وفي خالل فترة زمنية وجيزة، اتسعت وجهات الخطوط الجوية 
القطرية لتصل إلى أكثر من 120 وجهة في مختلف أنحاء العالم 

مقدمةً مستويات ال مثيل لها من الخدمة المتميزة التي ساعدت 
شركة الطيران الحائزة جوائز عدّة في احتالل المرتبة األولى في 
العالم. وانتُخبت الخطوط الجوية القطرية “شركة الطيران األفضل 

لعامي 2011 و2012”، و”أفضل درجة رجال أعمال للعام 2013”، كما 
حصلت على تصنيف 5 نجوم من Independent Researcher، ما 

يثبت أنّ الخطوط الجوية القطرية نجحت في كسب ثقة المسافرين.

وفي هذه البيئة الشديدة التنافسية، ازدهرت الخطوط الجوية 
القطرية عبر توسيع وجهاتها، مع معدل نمو %30 سنة بعد سنة، 

مستخدمةً 120 طائرة حديثة. وتمتدّ شبكة الخطوط الجوية القطرية 
لتصل إلى وجهات األعمال والترفيه الرئيسية في أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأميركا 

الجنوبية مع رحالت مجدولة من مركز الشركة في الدوحة، عاصمة 
دولة قطر، وإليها.

كما أظهر تقرير “رؤى PayPal: التجارة اإللكترونية 
في الشرق األوسط” للعام 2013، ما زالت خطوط 

الطيران الفئة األكثر شعبية لعمليات الشراء عبر 
اإلنترنت. وقد اعتمدت خطوط الطيران الرائدة في 
العالم في مختلف القارات خدمة  PayPal. وتقدم 

أكثر من 24 شركة طيران خدمة PayPal لعمالئها، 
.PayPal أحيانًا بالعمالت الـ 24 المتوفرة على

نظرًا إلى أنّ منطقة الشرق األوسط مصدر طرق 
التجارة وتجارة التوابل، تضطلع خطوط الطيران 

بأهمية كبرى نظرًا لدورها في وصل المنطقة بسائر 
مناطق العالم وتسريع التجارة العالمية ومساعدة 

تجار التجارة اإللكترونية في استكشاف أسواق 
جديدة. وفي المنطقة، بدأت شركتا طيران بتوفير 

خدمة PayPal لعمالئهما.

شركات الطيران: المعامالت اإللكترونية األولى



رؤى PAYPAL :التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط 24

دخلت PayPal في شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير تجربة دفع 
سلسة سواء كنت في أوروبا أو أميركا الشمالية أو آسيا. وقد بدأت 

الخطوط الجوية القطرية بتقديم خدمة PayPal على تطبيقها على األجهزة 
المحمولة وموقعها اإللكتروني المكيّف ليتناسب مع الهواتف المحمولة 
في أغسطس. وأصبحت هذه المنصات الجديدة اليوم تقدّم المستوى 

نفسه من األمان والمالءمة والوصول العالمي إلى موقع الخطوط الجوية 
القطرية اإللكتروني بفضل PayPal. ويمكن للمتسوقين عبر PayPal أن 
يقوموا بشراء تذاكر الخطوط الجوية القطرية في 18 عملة مختلفة من 

عمالت العالم، من مئات الدول.

كما تعاونت الخطوط الجوية القطرية مع PayPal إلطالق حمالت تسويق 
مبتكرة لتزويد عمالئهما بعروض رائعة على وجهات سفر مذهلة.

ابتداءاً من شهر أيار/مايو 2013، أصبح بوسع المسافرين الذين يحجزون 
تذاكرهم عبر موقع الخطوط الملكية األردنية اإللكتروني أن يستفيدوا 

من الراحة واألمان المضافتين عن طريق الدفع عبر PayPal. ويمكن 
لجميع عمالء الخطوط الملكية األردنية الذين يسافرون من األردن وإليها 

أن يشتروا تذاكرهم عبر PayPal. وتغطي هذه الخدمة العمالء الذين 
يشترون تذاكرهم من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا 

وأميركا الشمالية. وتوفر هذه الخدمة لعمالء الخطوط الملكية األردنية 
أفضل تجربة شراء على اإلطالق عبر تقديم خيارات واسعة من وسائل 

الدفع. ويمكن لمستخدمي PayPal أن يشتروا تذاكر الخطوط الملكية 
األردنية بـ10 عمالت مختلفة في العالم، من مئات البلدان. 

وتعتبر الخطوط الملكية األردنية وسيلة النقل الجوية الوطنية لألردن منذ العام 1963. واليوم، بتوجيه من جاللة الملك عبدهللا الثاني، انطلقت 
الخطوط الملكية األردنية من بداياتها المتواضعة مع ثالث طائرات وأربع وجهات إقليمية لتصبح إحدى أعضاء النخبة في تحالف عالمي مع أسطول 

يضمّ أكثر من 30 طائرة وشبكة وجهات تصل إلى 60 محطة عالمية. صحيح أنّ الخطوط الملكية األردنية نمت بالحجم، ولكنّها أيضًل رسخت 
سمعتها لدى الجمهور من خالل عضويتها الكاملة  في تحالف وان ويرد )Oneworld( منذ العام 2007. 

يتميز المركز الرئيسي للخطوط الملكية األردنية بموقع استراتيجي في عمّان. بالفعل، يسهل الوصول من خالله إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأي 
مكان في الشرق األوسط. وتؤمن محطة الخطوط الملكية األردنية في مدينة عمّان عند الدوار السابع مركزاً أساسياً للمبيعات وخدمات الصعود 
المبكر إلى الطائرة. وتعتز الخطوط الملكية األردنية بتأمين رحالت من مطارها األساسي، مطار الملكة علياء الدولي )QAIA(، وإليه؛ ويتميز هذا 

المطار بموقع مثالي خارج المدينة.

ومؤخراً، في آب/أغسطس 2013، أضافت شركة االتحاد للطيران خدمة PayPal إلى 
موقعها اإللكتروني للسماح لعمالئها بالدفع بشكل آمن ومريح.

وبدءاً من المملكة المتحدة وقريباً في سائر أنحاء العالم، يمكن للمسافرين الذين 
يستخدمون موقع االتحاد للطيران أن يشتروا تذاكرهم على شبكة اإلنترنت باستخدام 

PayPal. وتقدم هذه الشراكة الجديدة لعمالء االتحاد للطيران أفضل تجربة في شراء 
التذاكر من خالل تقديم المزيد من خيارات الدفع.

وبدءاً من المملكة المتحدة وقريباً في سائر أنحاء العالم، يمكن للمسافرين الذين 
يستخدمون موقع االتحاد للطيران أن يشتروا تذاكرهم على شبكة اإلنترنت باستخدام 

PayPal. وتقدم هذه الشراكة الجديدة لعمالء االتحاد للطيران أفضل تجربة في شراء 
التذاكر من خالل تقديم المزيد من خيارات الدفع.

وقد قامت شركة االتحاد للطيران، الخطوط الجوية الوطنية لإلمارات العربية المتحدة، بأول 
رحلة تجارية لها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ومنذ ذلك الحين، ازدهرت شركة 

الطيران المتمركزة في أبو ظبي بوتيرة أسرع من أي شركة أخرى في تاريخ الطيران 

التجاري وهي تقدم خدماتها الحائزة جوائز عدة إلى 94 وجهة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق األوسط واألميركيتين على متن أسطول 
صديق للبيئة يضمّ 80 طائرة. ويقدم أكثر من 16000 موظف من 138 جنسية مختلفة أعلى معايير الخدمة والراحة برًا وجوًا. ويمكن للعمالء أن 

يستمتعوا باألطباق ذات المستوى العالمي واألسرة المسطحة واألجنحة في الكابينات المتميزة وأوسع المقاعد في الدرجة السياحية، فضالً عن 
اتصال إنترنت السلكي طوال فترة الرحلة وأكثر من 600 ساعة من الترفيه عند الطلب خالل الرحلة.



PayPal الترحيب بالمتسوقين الذين يفضلون استخدام 
يحب 133 مليون عميل لـ PayPal في العالم الراحة واألمان 
اللتين تؤمنهما خدمة PayPal بحيث يمكنهم أن يدفعوا من 

رصيد PayPal الخاص بهم أو باتخدام بطاقة االئتمان أو الخصم 
أو حسابهم المصرفي في بعض الدول. ويطمئن شعار 

PayPal المشترين غير المطّلعين بشكل واسع على موقع 
إلكتروني معيّن وعلى وسيلة الدفع بثالث نقرات سهلة 

إلتمام عملية البيع.

دمج PayPal في عملية الدفع
 Express Checkout Express صممت خدمة الدفع السريع
Checkout لتتناسب مع أبرز عربات التسوق ووسائل دفع 

خاصة بمواقع ويب. لذلك يسهل إضافتها إلى عملية الدفع 
الخاصة بأي موقع. وحين يفتح تاجر رصيد األعمال الخاص به 

على PayPal، يسهل اتباع تعليمات مزود العربة من أجل 
دمج PayPal عملية الدفع الخاصة بالموقع اإللكتروني.

PayPal من Express Checkout خدمة
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حلول PayPal إلجراء الدفع السريع وتسجيل 
PayPal الدخول مع

PayPal is the easier, faster and safer way to pay and get paid online. Sellers don’t have to wait to get paid as 
payments appear in their PayPal account within seconds. As a trusted global leader in online payments, PayPal 
has secured transactions for over 15 years. Our most popular payment solution in the Middle East is the PayPal 
Express Checkout product, which allows merchants to receive money from our 132 million global users.
We also offer PayPal Mobile Express Checkout, as already 10% of all transactions in 2012 came from mobile, 
and PayPal believes that in 2015 50% of all e-commerce transactions will be mobile transactions.

PayPal من Mobile Express Checkout حل
يشكّل Mobile Express Checkout )الدفع السريع عبر األجهزة المحمولة( حالً 

من PayPal يسمح لباعة التجزئة على اإلنترنت أن يحسنوا تجربة الدفع من 
األجهزة المحمولة لديهم. وبفضل خدمة MEC  من PayPal، لن يتوجب على 

العمالء إعادة  إدخال معلومات الشحن والفواتير والدفع مجدداً للشراء مع 
PayPal. وبالتالي يتقلص دخول البيانات وتتحسن تجربة إجراء المعامالت وتُبسَّط 

لتالئم الشاشة الصغيرة. وكلّ ما على العمالء فعله هو تسجيل الدخول إلى 
حساب PayPal لديهم وتأكيد الدفع فتكتمل المعاملة. صُممت MEC لمساعدة 
الشركات على زيادة مبيعاتها ومعدالت التحويل عبر منصات األجهزة المحمولة. 

تدعم PayPal تطبيقات عدة لخدمة MEC. ويمكن للشركات أن تقدم موقعًا 
إلكترونيًا كامالً لألجهزة المحمولة، أو بوسعها أن تصمم تطبيقًا لألجهزة المحمولة 

حيث يتم دمج زرّّ إجراء الدفع في التطبيق تفسه.



PayPal تسجيل الدخول مع
يشكّل تسجيل الدخول مع PayPal  حال تجاريًا يمكّن عمالءك من 

تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني تابع للتاجر بسرعة وأمان 
باستخدام بيانات PayPal لتسجيل الدخول. ويتميز تسجيل الدخول مع 

PayPal بأحدث معايير األمان ، بحيث ال يقلق التاجر بشأن تخزين بيانات 
المستخدم في النظام. ويتيح حل تسجيل الدخول مع PayPal أيضاً 

 PayPal عملية دفع سلسة تمكّن العمالء الذين قد سجلوا دخولهم مع
 PayPal من إجراء الدفع من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى

مجدداً.

ميزات منتجات PayPal لألجهزة 
المحمولة

األمان: ال يتشارك العمالء تفاصيل مالية خاصة بهم مع الباعة
سهولة االستخدام: تجربة سلسة للعمالء، عملية إدخال بيانات سهلة

التكامل: انتشار سريع وتكامل
الدفع السهل: يمكن إتمام الدفع بنقرتين )2( فقط

كشف فعال لمحاوالت االحتيال 
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PayPal Pte Limited, a Singaporean company (“PayPal”) is not liable for, and does not take any responsibility for, the contents of 
this report that are produced by third parties or for any reliance placed by any third party on this report. This does not apply to 
the content provided by PayPal. This report has not taken into account your objectives, situation or needs and you should contact 
PayPal to obtain further information about the PayPal service before relying on this report.



 www.paypal.com/ae

مقدم من


