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فريق العمل

الهدف
من التقرير
ً
عالميا مع
تسليط الضوء على قطاع التجزئة اإللكترونية
التركيز على تجربة زد للتجارة اإللكترونية بسوق التجزئة
اإللكترونية في المملكة العربية السعودية.

مدخل
ً
ً
ملحوظا السيما
نموا
يشهد سوق التجزئة حول العالم
بعد دخــول التجزئــــة اإللكترونيــــة .في حين كثير من
المهتمين يرى أن التجزئة اإللكترونيـــة قامت بتدمير
بعض الالعبين الكبار في قطاع التجزئة التقليدي .وبرغم
االختالف حول األسباب والعوامل الرئيسة لنجــاح أو
فشل أي منهما نحاول في هذا التقرير عرض معلومات
وتجارب عالمية ومحلية في القطاع ،إلى جانب
استعراض بعض المعلومات األساسية حول التجزئة
واعدا له مستقبل مثير
قطاعا
اإللكترونية التي تمثل
ً
ً
لإلهتمام ويساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية
السعودية  2030م في أكثر من جانب.
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التجزئة
اإللكترونية
تعريفها
ً
إلكترونيا عن طريق
هي عملية بيع البضائع للمستهلكين
االنترنت ،وتشمل محالت البيع اإللكترونية ومعارض
ومواقع من جميع األحجام ابتداء من مراكز البيع الكبيرة
ً
موقعا على
إلى المخازن المحلية الصغيرة التي تملك
اإلنترنت.

Source: www.lexico.com/en/definition/e-tailer
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تاريخها

قصة
Shopify

تأسيس الشركة
بفكرة صغيرة ثم
بدأت قصة نجاح
تحولت إلى مشروع ضخم وعالمي.

بداية خطرت على بالـ  Tobias Lütekفكرة وهي
ً
بيع منتجات متخصصة في التزلج على الجليد
عبر اإلنترنــــت ،وبعد عدة تجـــارب أطلق متجره
الخاص ليتحول بعد ذلك إلى منصـــــة إلكترونية
ً
ً
كبيرا بسبب سهولـــــة االستخدام
نجاحا
القت
والتصميم االحترافي في عرض المنتجات من
خاللها.

اليوم

تم إدراج الشركة في سوق األسهم األمريكية
)( NYSE: SHOP

 800+ألف

متجر تخدمه منصة Shopify
وتركز بشكـل أساسي على
دول العالم األول

 175+دولة
حــول العـــالمـ

تتواجد فيها منصة Shopify

 62+مليون شخص

قام بالشراء من Shopify
حتى اآلن

نمو الشركة في الـ  5سنوات الماضية يبينه الرسم البياني التالي:

22 May 2015

28.31 USD
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Source: www.shopify.com
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مؤشرات
سوق التجزئـة
اإللكترونية
يمكن قياس سوق التجارة والتجزئة اإللكترونية حول العالم
عبر النظر إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات،إال أن
أشهرها هو  :حصة سوق التجزئة اإللكترونية من سوق
ونموها (.) 2023 - 2015
التجزئة التقليدية في كل دولة
ّ
نمو متوسط نسبة تجارة التجزئة اإللكترونية من التجارة التقليدية

2015 -2023
22%

25%
22.5%

20%

20%

18.1%
16.1%

17.5%
14.1%

15%
12.2%

12.5%

10.4%

10%

8.6%
7.4%

* 2022

* 2023

2020

*2021

2019

2018

2017

2015

2016

7.5%
5%

2015

نسبة التجارة اإللكرونية من سوق التجزئة
15.0%

11.6%

7.4%

2.7
مليار دوالر

7.8 %

8.0%

2.5%

السعودية

هولندا

السويد

فرنسا

أمريكا

ألمانيا

أثبتت بعض الدراسات واإلحصائيات في دول مثل بريطانيا،
أن نسبة المتسوقين عبر التجارة اإللكترونية لقطاعات مثل
الكتب والقرطاسية تبلغ  7أضعاف نسبة شراءهم لمنتجات
في قطاعــــات مثــــل األثــــاث والمأكــــوالت المعلبـــة.
نسبة المتسوقين لقطاع الكتب والقرطاسية

7X
نسبة المتسوقين لقطاع األثاث والمأكوالت المعلبة

Source: www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sale
https://pdf.euro.savills.co.uk/uk/commercial-retail-uk/retail-revolutions---ecommerce-and-local-physical-retailing.p
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أنواع التجـارة
اإللكترونيــة
تختلف التجارة اإللكترونية حسب نوعها وتصنيفها ،في
هذا التقرير نركز على “التجزئة اإللكترونية” وهي نوع
من أنواع التجارة اإللكترونية .وهذا النوع يمكن تصنيفه
بشكل عام إلى هذه األصناف:

Business 2 Business
بين جهتين تجاريتين

ويستحوذ هذا النوع من أنواع التجـــارة
اإللكترونية معظم التعامالت التي تتم
في نطـــــــاق التجــــــارة اإللكترونيــــة

يتوقع أن يصل حجم هذا النوع من التجارة
اإللكترونية إلى ضعفي النوع اآلخر
تريليون دوالر

1.1

B2B
بليون دوالر

480

B2C

Source: zid

08

Business 2 Customer

بين جهة تجارية ومستهلك

هذا النوع هو المعروف بين األفراد ألننا نتعامل بهذه
ً
تقريبا –  ،من خاللها يقوم
الطريقة بشكل يومي –
صاحب العمل أو المنشأة بتقديم خدماته  /منتجاته
إلكترونيا للعمالء أو المستهلكين .قد تكون المنشأة
لها تواجد فعلي على أرض الواقع أو قد تكون منشأة
على اإلنترنت

Customer 2 Customer

مستهلك لـ مستهلك

هنا يقوم المستخدمــــون بإقــــامة التعـــامالت
اإللكترونيـــة بينهم بصــورة مبــــاشرة  ،وبـــــدون
الحاجة لوجود أي تدخل من منظمة أو جهة  .هذا
النوع رائج ً
جدا لدى المستخدمين لما توفره بعض
المواقع المحتضنة لمثل هذا النوع من التجارة
تسهيالت كبيرة تريح المستخدمين في تعامالتهم

Source: zid
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سلسلة
اإلمداد في التجزئة
اإللكترونية
كثير من األشخاص يعتقدون أن التجارة اإللكترونية والتجزئة
اإللكترونية هي متجر إلكتروني فقط .بينما األمر يتعدى
ذلك إلى أنه سلسلة إمداد متكاملة يجب على التاجر الراغب
بالدخول في هذا القطاع أن يكون على علم ودراية بها
بشكل كــامل ،وتتكـــون السلسـلـــة من هذه النقـاط:
ا

1

خدمة العمالء
التوصيل للعميل

التوريد والمخزون

التخزين والتجهيز

عرض البضاعة
على المتجر

التسويق

وخلق طلبات
الدفع

لمعرفة المزيد
عن سلسة اإلمداد
اإللكترونية:
ا

أو

أو اضغط هنا
Source: zid

10

تجــربة شركـة زد

ونظــرة عــامة على
سوق التجزئة

شركة زد ،شركة سعودية تأسست في العام  2017م
بهدف أساسي هو تمكين تجار التجزئة من الحصول على
مكنت
تجارة إلكترونية متكاملة .من مقرها في الرياض،
ّ
زد آالف متاجر التجزئة من الدخول والنمو في هذا القطاع
عن طريق تقديم  3أمور أساسية:
ا

متجر إلكتروني متكـــامل خاص بهويـــة التـــاجر
مصمم لتوائم األجهزة الذكيــة مع إمكانية
تخصيصه وخلق تطبيـق جوال من خالله.
متجر إلكتروني
تشمــل أكثـــــر من  23مــزود خدمــات وعضو
للمنظومـة من شركات توصيل ودفع وغيرها
من الجهات.
منظومــة زد

األكاديمية
والتمكين

أكاديمية زد وفريق نجـــاح التجار :مهمـــة هذا
الفريق أن يكون مع التاجر وفريق عمله لتزويده
بالمعلومات والمعرفة األساسية والدعم الالزم
التوسع .
حتى يبدأ البيع ومساندته في
ّ

11

إحصائيات
وأرقام
من خالل عملها في هذا القطاع ،وخالل السنوات الماضية،
قامت الشركة بتكوين بعض االنطباعات عن السوق
مساهمة في معرفة التوجهات األساسية في السوق
ً
السعودي .جميع االنطباعات الموضحة  ،هي لمدة سنتين
ماضية للفترة ما بين  2018 - 2017مـ:
ا

توزيع المتاجر حسب القطاعات
من ناحية عدد
الطلبات

غير ذلك

المالبس
واألحذية

24.76%

اإللكترونيات

10.07%

22.2%

التجميل
والعناية بالبشرة

األطعمة
والمشروبات القابلة
للشحن

43.7%

توزيع المتاجر حسب القطاعات
األطعمة
والمشروبات

من ناحية عدد
المتاجر واإلقبال
24.83%
التجميل
والعناية بالبشرة

31.23%

غير ذلك

4.78%

7.4%

22.1%
17.8%

اإللكترونيات

المالبس
واألحذية

توزيع الطلبات حسب المناطق

تبوك

الخبر

األحساء

الطائف

بريدة

الدمام

المدينة

مكة

جدة

الرياض

Source: zid
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ماذا يقول لنا أداء التجار
ً
نشاطا في سوق التجزئة
األعلى
اإللكترونية!؟
ً
نشاطا
قامت “زد” بعمل دراسة تفصيليـــة للمتاجـــر األكثر
ووجدنا بعض االستنـــتاجات ونقاط يشتــــرك فيها التجـــار
والمتاجر المتميزة كانت على النحو التالي:

6.2%

7.4%
الهدايا

اإللكترونيات
ومستلزماتها

7.4%
أخرى

6.2%
الكتب

3.7%

3.7%

احتياجات المنزل

األلعاب

13.6%

21.0%

المالبس واألحذية

األطعمة
والمشروبات

30.9%

العطور والمكياج

وجود منتج من تصميم وتصنيع المتجرُ ،يعطي ميزة تنافسية
ويساهم في زيادة المبيعات مقارنة بالمتاجر المستوردة
للمنتجات بشكل مباشر بدون أي تعديل أو تحسين .يظهر هذا
األمر في قطاعات مثل المأكوالت المعلبة أكثر من غيرهــــا.
في المتاجر المتخصصة ،ال سيما المتاجر الناشئة ،قد ال يكون
ارتفاع عدد المنتجات من يعود بالمنفعة على المتجر ،كثير من
أداء منتجاتها أقل من  100منتج.
المتاجر األعلى ً
ً
نشاطا قاموا بتفعيل بوابات
أكثر من نصف التجار األعلى
للدفع اإللكتروني في متاجرهم االلكترونية .يمكن القول أن
توفير هذه الوسيلة للدفع سيساهم بشكل كبير في تسهيل
العمليات لدى التجار في إدارة الطلبـــات الواردة من العمالء.
المتاجر الناجحة تتميز بالتركيز على قطاع محدد والتوسع فيه
ومفصل.
بشكل ممتاز
ّ
تقوم تلك المتاجر بتنفيذ حمالت تسويقية مدفوعة متكررة
بهدف زيادة الطلبات ،وال تقتصر تلك الحمالت على التعاون
مع مؤثري الشبكات االجتماعية وإنما خالل منصات تسويقية
للنمو واالستمرار .
أغلبية التجــار في هذا التصنيف ،يملكون خطـــط توسعيــة
لمشــــاريعهم والخطـــــوة التـــــالية لعالماتهــــم التجــــارية
ومشروعاتهم.
Source: zid
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المستقبل

توجه ومستقبل قطاع
التجزئة اإللكترونية

كما أشرنا في جزئية نمو التجارة اإللكترونية في بداية
التقرير ،النمو يتزايد في حصة التجزئة اإللكترونية من حصة
التجزئة التقليدية.
يروج الكثير أن التجارة اإللكترونية ستقضي على التجار
ّ
التقليدين ،والواقع يقول أن التوجهات المستقبلية والعالمية
تخالف هذه النظرة ،حيث أن التحول القادم في قطاع التجزئة
يؤكد على ذلك لما يعرف بالتجارة من القنوات المتكاملة
حيث يكون العميل هو Omnni-Channel Commerce
محور العملية ويتم خدمته عبر أي قناة سواء كانت على
ً
إلكترونــيا بتجربة شراء متميزة.
أرض الواقع أو

من أبرز التوجهات العالمية
في مستقبل التجارة والتجزئة
االلكترونية
التســــــوق اإللكترونــــي واالستـــالم من المـــحـــل
 Click&Collectحيث أظهرت كثير من الدراسات نسبة
نمو عالية في هذا القطاع.
استخدام البيانات والذكاء االصطناعي لتقديم تجربة
ً
فعليا عمالقة التجزئة في
مستخدم فريدة  :حيث بدأت
العالم بتطويع البيانات في إعطاء توصيات لمنتجات
وخدمة العمالء بطريقة أكثر فاعلية.
التســوق عبر الدردشـــة المبـــاشرة حيث سنجد كثير
من العالمات ستوفر Conversaional eCommerce
طريقة مبتكرة في الطلب ،عبر محادثة مباشرة مع
شخـــص أو حتى  Chat potيقــــوم بالــــــرد علـــى
االستفسارات ويقترح منتجات ويساعد العميل في
عملية الشراء.
Source: www.ecc.gov.sa/Pages/
www.mci.gov.sa

14

التجارة اإللكترونية
السعودية
قطاع واعد في رؤية
مع إعالن رؤيـــــة المملكــة  2030م  ،حظيت التجــارة
اإللكترونية باهتمــــام المملكة العربية السعودية في
أكثر من برنامج تنفيذي من برامــج الرؤية .كان أول تلك
البرامج ،هو برنامج التحول الوطني.
انتقلت اآلن مستهدفات التجارة اإللكترونية بشكل
أساسي لوزارة التجارة واالستثمار ،حيث قامت الوزارة
بتأسيس مجلس التجارة اإللكترونية الذي يضم في
عضويته ممثلين من معظم الجهات الحكومية ذات
العالقة بالتجارة اإللكترونية ويترأس المجلس معالي
وزير التجارة واالستثمار .

Source: www.ecc.gov.sa/Pages/
www.mci.gov.sa
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من خالل المجلس ،تم إطالق أكثر
ً
قريبا.
من مبادرة ،وأخرى سترى النور
جميعها تشترك في تحقيق التحول
المنشود في التجارة اإللكترونية ودعم
العاملين في القطاع كان من أبرزها:
اعتماد نظام التجارة اإللكترونية من قبل مجلس
الوزراء.
صدور الالئحة التنفيذيـــة للتجـــارة اإللكترونية.
توثيق مؤشـــرات األداء الخــاصة بالمبــــادرة
وتوحيد وقياس األرقام ذات العالقة بالتجارة
والتجزئة االلكترونية.
طرح مبادرات تنفيذية للجهات من قبل مجلس
التجارة اإللكترونية ال تقل عن  30مبادرة .تم
اإلفصاح عن بعضها في موقع المجلس.

إلى جـــــانب المجلـــس ومبــــادراتــــه،
فـإن هنــاك دور تكــــاملي مــع بعــض
البرامـــج التنفيذيـة األخرى التي تشترك
أهدافها وأهداف المجلس أبرزها:

صدر عنه مبادرات مثل تفعيل ودعم
حلول تقنية للدفع الرقمي كان
أبرزها تفعيل خدمة مدى للتجارة
االلكترونية وخدمة أبل باي

استثماره بشكل غير مباشرة في
تأسيس منصة نون وعن طريق
أذرعته االستثمارية.
ا

مثـــل صندوق رؤيــــة soft Bank
باستثمــــاراته المتنوعة في مجال
التجارة األلكترونيـة وبنيتها التحتية
مثل شركات الدعم اللوجستي

كل ما سبق من مبادرات وحراك
يؤكد ركيزتين أساسية من ركائز
رؤية المملكة  2030تصب بشكل
مباشر وغير مباشر في مصلحة
التجارة اإللكترونية وهي  :ملتقى
القارات الثالث  -قوة استثمارية
رائدة

Source: www.ecc.gov.sa/Pages/
www.mci.gov.sa
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فريق
عمل التقرير
17

فريق عمل زد
مازن الضراب  -مؤسس زد
رائد أعمال متسلسل ،متخصص في مجال التجارة اإللكترونية ومؤسس
ومستثمر في مجموعة من الشركات في قطاع التجارة اإللكتروني.

سلطان العاصمي  -شريك مؤسس  /المدير التنفيذي
تحول للتجارة
رائد أعمال في قطاع التجزئة ألكثر من  6سنواتّ ،
االلكترونية عبر المساهمة في تأسيس زد وإدارتها التنفيذي.

فريق عمل أوشن إكس
فواز المطيري  -مطور أعمال
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة،
حاصل على بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير بصناعة
المحتوى والتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم في إدارة
المشاريع وريادة االعمال.

أروى العضيبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس ،حاصلة على
بكالوريوس من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى
تخصص لغات وترجمة (لغة فرنسية) ،مختصة في الترجمة وصناعة
وتطوير المحتوى ،ومهتمة في التسويق وريادة األعمال.

روان الدريبي  -مطور أعمال
مسؤولة عن إعداد التقارير وإدارة عالقة العمالء في أوشن إكس
 ،طالبة بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة
نورة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن ،مهتمة بإدارة المشاريع،
واإلبتكار واإلبداع وريادة األعمال.

هند الصبار  -كاتب محتوى
مسؤولة عن كتابة المحتوى في بزنس نورة ،خريجــة القانون من
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وحاصلة على دبلوم المحاسبة
بامتياز من جامعة الملك سعود ،مهتمة بمجال األعمال ،والقانون
التجاري.

نواف الجهيمي  -متدرب
طالب في جامعة الملك سعود مسار انساني مهتم في مجال
التسويق وريادة األعمال.
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إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة قريفث
 استراليا ،ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعوديةللمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من الحاضنات والمسرعات
في المملكة العربية السعودية.

عبداهلل العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية من
جامعة دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مختص في التطوير اإلداري واإلجراءات الحكومية وتطوير الكوادر
البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حاصل على بكالوريوس
علوم من جامعة الملك سعود ومؤسس عدد من الشركات الناشئة.

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
متخصصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ( حاضنات  ،مسرعات
ومراكز ابتكار) ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة الملك سعود ،خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية . PMP

سلطان السبيعي  -مدير تطوير أعمال المنظمات
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في ادارة
اجراءات العمل  BPMوإدارة المشاريع .PMI - ACP

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مسؤول عن تطوير مبــــادرات أوشن إكس ( منصة بزنس نورة ، ،تقارير
أوشن إكس . ) Oceanx Meetup ،حاصل على بكالوريوس تسويـق
من جامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.
ا

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي ،وخبيرة في تصميمـ الهويات
الحكومية والتجارية  ,حاصلة على بكالوريوس تصميـــم جرافيكـــي
ووسائط رقمية من جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.ا
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام،
والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل
الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور
أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال
انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية
والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها،
وتستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.
ُ

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة

منصات
االبتكـــار

أعمال
المنظمات

هو تطوير وتمكيــن قطــــاع
األعمــــال في المملـــكـــــة
من خالل الدعــــم واإلرشـــاد
ألصحاب األفكار والمشـــاريع
الناشئة التي تضمن استدامـة
مشاريعهـــــم وتحقيـق أعلى
مستويات النجاح.

هي منصات مصممة لتحويل
األفكـــــار الريادية والمبتكرة
إلي واقع ،وتلبية احتياجـــات
المبدعيـــــن ورواد األعمــــال
لتنمية مشاريعهم وتطويرها.
يتم تقديـــم هــــذه الخدمـــة
للجهات الحكوميــة والقطاع
الخاص.

هو تطوير أعمال المنظمـات
من خالل المنهجيات العلمية
والعملية والتقنية واألدوات
التي تســـــــاهم في تحقيق
التميز المؤسسي.
ا

ا

المزيد

المزيد

والمالية

المزيد

إيش زد؟

زد هي شركة متخصصة في تمكين تجار التجزئة من البدء أو
التوسع للتجارة االلكترونية .زد حل متكامل للتجارة اإللكترونية
يسهل ويختصر هالرحلة ألنه يقدم لك هالنقاط التالية:
ّ

متجر إلكتروني
متكامل

منظومة
زد

األكاديمية
والتمكين

يحصل التاجـــر من خاللـه على
متجــــر إلكترونـــي خــــاص به
وباسمه (اسم نطاق (com /.sa
إلى جانب لوحة تحكم للمتجر
يدير فيها الطلبــــات ،المخزون
والمنتجات.

ّ
تمكنك منظومة زد من الوصول
والحصول على خدمـات مختلفة
ألكثـــــر من  20شريــــك ومزود
خدمـات بأسعار مخفضة  /متفق
ً
مسبقا .مزودي الخدمـات
عليهـا
مرتبطيــن بالمنظومة وبمتجــرك
اإللكتروني .يمكنــــك التقديـــم
عليهم والحصـول على خدماتهم
بشكـل مباشر ومن مكان واحـد.

من خالل األكاديمية ستتمكن
من الوصول إلى مجموعة من
الرحالت التعليمية والفعاليات
المستمـــرة لتزويــــــدك وفرق
عملك بكل مـــــا يستجــــد في
مجـــال التجارة اإللكترونية وما
يحيــــط بها من معارف .جميع
الخبرات يتم مشاركتها من قبل
متخصصين أو تجار عاملين.

المزيد

المزيد

زد ،ليس متجر إلكتروني فقط
زد شريكك في تجارتك اإللكترونية المتكاملة

@Zidapp
زد ,تجارة إلكترونية متكاملة
Zid, Integrated e-commerce
info@zid.sa

www.zid.sa

المزيد

