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(مسقط، سلطنة ٌعمان)

 مذكرة معلومات أساسية:  المنافسة في األسواق اإللكترونية: 
التجارة اإللكترونية والرقمنة

E/ESCWA/ACF/2022/INF.7

أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع ومركز التجارة الدولية هذه المذكرة لجلسة 
»المنافسة في األسواق اإللكترونية: التجارة اإللكترونية والرقمنة« التي ُتعقد ضمن مننتدى المنافسة العربي الثالث 

لعلم 2022.

  مقدمة

غّيرت التكنولوجيات الرقمية طريقة عمل األسواق، وفرضت تحديات جديدة على اإلنفاذ الفّعال لقوانين وسياسات المنافسة. 
وتتناول التجارة اإللكترونية عمومًا أنشطة البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وتشمل بالدرجة األولى بيع السلع والخدمات، وتوزيع 

المحتوى الرقمي للعمالء، وأنشطة أخرى على غرار نشر اإلعالنات. كذلك، تعزز التجارة اإللكترونية خيارات المستهلك وقدرته 
الشرائية وتيّسر االبتكار في توزيع المنتجات. ومع أّن القوانين والسياسات القائمة في مجال المنافسة تحافظ على انفتاح 

األسواق وتنافسيتها، أّدت سمات أسواق التجارة اإللكترونية إلى ظهور أشكال جديدة من الممارسات المناِهضة للمنافسة. 
وال بد من تشجيع الجهات التنظيمية على النظر في المجموعة الكاملة من األدوات التنظيمية المتاحة وتظافر جهود وكاالت 

متعددة لمواجهة مشاكل السوق المعقدة.

  نمو السوق الرقمية وآفاقها في المنطقة العربية

في ظل التوسع السريع لقاعدة مستخدمي اإلنترنت والمتسوقين إلكترونيًا، وخاصة نتيجًة لجائحة كوفيد-19، أصبحت 
المنصات الرقمية عنصرًا أساسيًا في سوق التجزئة العربية. وفي غضون خمس سنوات فقط، ارتفعت مساهمة التجارة 

اإللكترونية في نمو تجارة التجزئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 7 في المائة في عام 2012 إلى 39 في المائة في 
عام 2017، متجاوزًة المتوسط العالمي إذ بلغت قيمتها 8,3 مليار دوالر في عام 12017. تسارع هذا االتجاه في عام 2020 مع 

ظهور الجائحة التي عطلت سالسل القيمة التقليدية وأجبرت العديد من الشركات على التحّول إلى العمل عبر اإلنترنت.

نمت التجارة اإللكترونية بنسبة 52 في المائة في عام 2020، وكان من المتوّقع أن تسّجل نموًا بنسبة 36 في المائة 
في عام 22021. وكانت اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، التي شكلت مجتمعة 80 في المائة 

من التجارة اإللكترونية في المنطقة في عام 2020، محركًا رئيسيًا لنمو القطاع.

ال يزال التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة محدودًا ومتفاوتًا إلى حد بعيد. وتسّجل بلدان مجلس التعاون الخليجي 
مستويات متقدمة في العديد من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الضرورية لالنخراط في التجارة اإللكترونية، 

بما في ذلك استخدام اإلنترنت وانتشار الهواتف الذكية وخوادم اإلنترنت اآلمنة. وال بد من تغلب بعض البلدان األقل نموًا، 
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بما فيها جزر القمر وموريتانيا واليمن، على العديد من التحديات الهيكلية لسد الفجوة الرقمية قبل االنخراط في التجارة اإللكترونية 
واالستفادة منها. وتنعكس هذه الفجوة في التنمية في مؤشر التجارة اإللكترونية بين الشركات والمستهلكين لعام 2020 

الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(3، حيث تأتي بلدان مجلس التعاون الخليجي في الطليعة:

مؤشر التجارة اإللكترونية بين الشركات والمستهلكين لعام 2020 الصادر عن األونكتاد للدول 
األعضاء في اإلسكوا

تصنيف 2020قيمة المؤشر 2020اسم البلد

78.237اإلمارات العربية المتحدة

72.349المملكة العربية السعودية

72.150قطر

70.654ُعمان

68.758الكويت

60.464لبنان

59.766البحرين

54.776األردن

54.677تونس

52.280الجزائر

49.785ليبيا

44.895المغرب

36.6109مصر

27.7125جيبوتي

25.4129العراق

21.7132السودان

21.1133الجمهورية العربية السورية

18.5138اليمن

15145موريتانيا

12149جزر القمر

يشير االنخفاض النسبي في انتشار التجارة اإللكترونية في المناطق دون اإلقليمية العربية إلى إمكانات كبيرة للنمو. وفي 
وقت تضع البلدان سياسات سليمة تهيئ ظروف مواتية لتطوير البيئات الرقمية ويزيد المستخدمون من مشاركتهم في 

االستهالك عبر اإلنترنت، من المرّجح أن تشهد المنطقة نموًا كبيرًا في التجارة اإللكترونية. ومن بين هذه السياسات، ال بد من 
تشجيع البلدان العربية على اعتماد مدفوعات رقمية آمنة، وتسهيل الوصول إلى خوادم اإلنترنت اآلمنة، وانشاء بنية تحتية قوية 

قادرة على اعتماد أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإزالة الحواجز التنظيمية، ودعم الخدمات اللوجستية وتطوير البنية 
التحتية، وضمان المنافسة العادلة في السوق.
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سيشــهد معدل التســوق عبر اإلنترنت ارتفاعًا إضافيًا في الســنوات المقبلة، وهو اتجاه من المرجح أن يســتمر على المدى 
البعيد. ووجدت دراســة اســتقصائية إقليمية أجريت في عام 2020 أن 47 في المائة من المســتهلكين في اإلمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية الســعودية ومصر واألردن والكويت والبحرين )وباكســتان( توقعوا زيادة عمليات الشــراء عبر 
اإلنترنت في عام 2021أ. وتتبع األجيال الشــابة هذا االتجاه بشــكل خاص، إذ أظهرت دراســة أخرى أجراها »اســتطالع لرأي 
الشــباب العربي« في عام 2020 أن 80 في المائة من الشــباب العربي يتســوقون مرارًا عبر اإلنترنت، في زيادة بنســبة 27 

فــي المائة منذ عام 2018ب.
       

المصادر:

https://www.checkout.com/resources/research/menap-report?utm_medium=content_syndication&utm_source=press_release&utm_campaign=gl_menap_  أ

.report#contact-text-form

.https://www.wamda.com/ar/2020/10/cent-arab-youth-plan-start-business-says-arab-youth-survey-arabic ب

  إنفاذ قوانين المنافسة في سوق البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت7

يعــود البيــع بالتجزئــة عبــر اإلنترنت بفوائد كبيرة على الشــركات والمســتهلكين، مــا يخلف تأثيرات إيجابية على المنافســة. 
وتزيــد هــذه العمليــات هذه المنافســة في ســوق البيع بالتجزئة وتعزز خيارات المســتهلك، كما تيســر االبتكار في توزيع 

المنتجــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتيح أمام المســتهلكين فرصة الوصول إلى مجموعة أوســع مــن المنتجات والخدمات ونطاٍق 
أوســع من المعلومات، وراحة أكبر في التســوق، ما يوفر بدوره مزيدًا من الشــفافية ويســمح بمقارنة المنتجات، وبالتالي، 
يحدد أســعارًا أكثر ديناميكية. وبداًل من التمســك بنماذج سلســلة القيمة التقليدية، يمكن أن تســتفيد الشــركات من مصادر 

 بديلــة لإليــرادات مــن خالل تأدية دور الوســيط لتجار التجزئة اآلخرين، ونشــر إعالنــات عبر منصات رقمية، وتجميــع بيانات قّيمة 
عن المســتهلكين.

فــي ظــل اســتمرار نمــو التجــارة اإللكترونية، تواجه الســلطات تحديات جديدة في إنفاذ قوانين المنافســة. وفي وقت قد 
تثبــت قواعــد المنافســة التقليديــة فعاليتهــا في األســواق االلكترونية، تحتاج بعــض ديناميات التجارة اإللكترونيــة التي تختلف 

عــن أســواق بيــع الطــوب والمالط التقليدية، إلــى اعتبارات خاصة لضمان اإلنفاذ الفعال لقوانين وسياســات المنافســة. وأصبح 
الفهــم الواضــح لعمــل األســواق الرقمية والعبيهــا ضرورة. وبينما نمت نمــاذج األعمال التجارية لتكّون تكتــالت أكثر تخصصًا 

وتنوعًا نتيجًة للرقمنة، لم يعد تطبيق ممارســة شــاملة لسياســات المنافســة ممكنا.

د بحســب الســياق. ال بد من مراعاة ســلطات  تعريف الســوق مهمة معقدة خصوصًا في الســوق الرقمية وهو يحدَّ
المنافســة لصعــود األســواق المتعــددة الجوانب والعالقة بين أنشــطة البيــع بالتجزئة على شــبكة اإلنترنت وخارجها والقدرة 
العاليــة علــى االبتــكار عبــر المنصــات اإللكترونية. وأظهرت التجارب الســابقة أن نتائج عمليات تعريف الســوق قــد تخلف تأثيرًا 

كبيــرًا علــى نمــاذج األعمــال التي تعتبر منافســة في نفس الســوق. فتعريف الســوق عملية قائمة على الحقائق تتطلب دراســة 
كل حالــة علــى حــدة. ويصبــح فهم كيفية عمل هذه النماذج عنصرًا حاســمًا في تحليل المنافســة.

وفي ســوق البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، قد تواجه ســلطات المنافســة مجموعة واســعة من الممارســات المناهضة 
للمنافســة. وفي وقت كانت القيود العامودية من أكثر الممارســات المناِهضة للمنافســة التي تواجهها ســلطات المنافســة، 

تظهر ممارســات أخرى بصورة متكررة تتمّثل بالســلوك االنفرادي للشــركات المســيطرة والتواطؤ األفقي وعمليات اإلدماج. 
وقــد تثبــت األدوات القائمــة ضمــن آليــات اإلنفاذ المعتمدة أنها كافية لكشــف هذه الســلوكيات، إال أن إنفاذ قوانين 

المنافســة في الســوق اإللكترونية يتحدد بحســب الســياق. ولذلك، قد تحتاج ســلطات المنافســة في كثير من الحاالت، 
إلــى تعديــل تقنياتهــا فــي جمــع المعلومات ونماذج التقييم وإيجاد الحلول، واالســتناد إلى أدلة دامغة تثبت الممارســات 

المناهضة للمنافســة.
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المراجع

  اعتبارات المنطقة العربية

بالنظر إلى التنوع الكبير داخل المنطقة العربية، ينبغي ألعمال سلطات المنافسة أن تعكس درجة اإلقبال على التجارة اإللكترونية في 
كل بلد. في البلدان ذات االنتشار المنخفض للتجارة اإللكترونية، على السلطات أن تعمل مع الجهات التنظيمية األخرى لتهيئة الظروف 

التي تشجع نمو التجارة اإللكترونية من خالل الحلول التنظيمية التي تطرحها وكاالت متعددة، والتمويل، وحاضنات المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وإزالة الحواجز التنظيمية، ودعم الخدمات اللوجستية وتطوير البنى التحتية )خدمات تسليم الطرود الصغيرة(، 

وضمان الحياد التنافسي. وال بد من تحليل البلدان ذات أسواق التجزئة الرقمية الراسخة والمتطورة هيكل السوق الحالي بدقة وحمايته 
من الصراعات التي قد تعرقل المنافسة. وتتجاوز المشاكل التي قد تنشأ في قطاع التجارة اإللكترونية حدود قوانين المنافسة. وقد 

تتطلب إخفاقات السوق هذه تطبيق لوائح تنظيمية ُتحدد بحسب القطاع، أو قواعد لحماية المستهلك، أو قوانين لحماية البيانات، 
يمكن أن تكون أكثر مواءمة من قوانين المنافسة لضمان حماية المستهلك. وال بد من تشجيع الجهات التنظيمية على النظر في 

المجموعة الكاملة من األدوات التنظيمية المتاحة وتظافر جهود وكاالت متعددة لمواجهة مشاكل السوق المعقدة4.

القيود العامودية: تنطوي معظم القيود العامودية التي تثير قلق سلطات المنافسة على القيود التي يفرضها . 1
الموردون على تجار التجزئة. وعادة ما يضع هذه القيود المصنعون الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين تجربة 
البيع بالتجزئة على شبكة اإلنترنت وخارجها. والقيود التعاقدية التي تفرضها منصات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، 

مثل اتفاقات الحصرية، ومطالبة البائعين بتخفيض أسعارهم إلى الحد األدنى، وفرض بنود »الدولة األولى 
بالرعاية«، هي الفئات األبرز من القيود العامودية المحتملة في التجارة اإللكترونية. وتتواصل المناقشات بشأن 

أفضل نهج لمكافحة االحتكار في مجال القيود العامودية. وفرضت بعض الواليات القضائية »قاعدة المبرر 
المعقول« وتقييمًا لهذه القيود يحدد بحسب السياق، في حين اختارت واليات قضائية أخرى قاعدة مخصصة 

لبعض الحاالت التي تنتهك فيها قوانين مكافحة االحتكار.

ذ القوانين لحظر السلوك االنفرادي . 2 السلوك االنفرادي للشركات المسيطرة: مقارنًة بالقيود العامودية، تنفَّ
بدرجٍة أقل نسبيًا. لكن مع استحواذ منصات التجارة اإللكترونية الكبيرة على حصص السوق، من المرجح أن يتكرر 

هذا السلوك. وُتعطي الخصائص التي يّتسم بها سوق البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، مثل تأثير الشبكة أو تجميع 
بيانات قّيمة عن المستهلكين، ميزة لكبرى الشركات وتمكنها من االحتفاظ بموقع مسيطر في السوق. وبما 

أّن قوانين المنافسة تحظر إساءة استخدام الموقع المسيطر، ال بد من تحديد شكل النشاط المناِهض للمنافسة 
للتحقق من السلوك االنفرادي. لذا، وضع علماء عددًا من النظريات الراسخة التي تحدد الضرر في قطاع التجارة 

اإللكترونية، بما في ذلك رفض التوريد عبر منصة معينة، ورفض بيع المنتجات منفصلًة، والتسعير العدواني.

https://www.bain.com/contentassets/2b078686303045ffa1d1207130ab5d79/bain_report__ecommerce_in_mena.pdf
https://www.bain.com/contentassets/2b078686303045ffa1d1207130ab5d79/bain_report__ecommerce_in_mena.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-future-of-payments-in-the-middle-east
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-future-of-payments-in-the-middle-east
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/md/18/rpmarb/c/D18-RPMARB-C-0002!R1!PDF-E.pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2020)1/en/pdf
https://www.oecd.org/daf/competition-policy-in-the-digital-age
https://erf.org.eg/app/uploads/2021/09/1632908901_106_865541_1487.pdf
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2 .https://legatum.mit.edu/wp-content/uploads/2021/03/210225-MIT-Wamda-E-Commerce-COVID19-report-AR-00.pdf

3 ..https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf

4 ..See OECD )2018(. https://www.oecd.org/competition/e-commerce-implications-for-competition-policy.htm
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