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الملخص

ستشهد مواقع تجارة التجزئة عبر اإل�ترنت 
ومنصات التجارة اإللكت�ونية نموًا بسبب تجنب 

المستهلكين م�اكز التسوق �تيجة تفشي 
في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19).

تدفع الجائحة اليوم تجار التجزئة إلى تس��ع 
عملية التحول الرقمي، لكن ال تستطيع كل 

متاجر التجزئة اال�تقال إلى العمل عبر اإل�ترنت 
س��عًا، ما �وفر فرصة للحكومات ومنصات 

التجارة اإللكت�ونية للتقدم لدعمها.

سيعود المتسوقون بعد أزمة كوفيد-19 إلى 
م�اكز التسوق، لكن بمستويات أقل من السابق 

بعد أن اعتاد الناس على التسوق عبر اإل�ترنت.

�إمكان الحكومات وأصحاب العقا�ات تقديم 
حوافز للمتسوقين لحثهم على ��ارة م�اكز 

التسوق عندما يصبح الوضع العام آمنًا.
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الوضع ال�اهن

ُأغلقت م�اكز التسوق في دولة اإلما�ات العر�ية المتحدة في 25 
مارس 2020 لحماية صحة السكان والموظفين وسالمتهم، وإبطاء 

تفشي في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19). وبدأت م�اكز التسوق 
�إعادة فتح أبوابها جزئيًا بدءًا من 25 أب��ل 2020، لكن المتسوقين ما 

خذت تدا�ير مشابهة في مختلف الدول العر�ية1.  �الوا حذ��ن. وا�ُّ
وعلى الرغم من إغالق معظم المتاجر في دولة اإلما�ات �إمكان 

المستهلكين في البالد ش�اء جميع حاجا�هم تق��بًا بفضل البنية التحتية 
الرقمية لدبي ودولة اإلما�ات، ووفرة تجار التجزئة عبر اإل�ترنت الذ�ن 

يقدمون خدمة توصيل السلع إلى جميع أنحاء الدولة، وا�تشار التعامل 
الرقمي لدى السكان الذ�ن يستخدمون جميعًا تق��بًا اإل�ترنت.  فكل 

ما قد ي��د المستهلكون ش�اءه من م�اكز التسوق، من البقالة إلى 
األ��اء، متاح بسهولة للش�اء عبر اإل�ترنت.2
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1 MEED “GCC ramps up Covid-19 response”, 17 March 2020
2 Visa Middle East, “The UAE eCommerce Landscape 2019”, June 2019; u.ae, Digital UAE
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وعلى الرغم من عدم تأ�ر معظم المستهلكين، فتجار التجزئة الذ�ن ال 
يستخدمون اإل�ترنت في عمليا�هم معرضون لخطر الخ�وج من السوق، 

فالجائحة تفرض إغالق متاجر التجزئة التقليدية في مختلف أنحاء العالم، 
ويدفع ذلك المستهلكين إلى التحول إلى التسوق عبر اإل�ترنت، وهذا يدعو 
الحكومات ومالك العقا�ات إلى العمل بصورة عاجلة إلنقاذ متاجر التجزئة 

المتعثرة التي ال تستخدم اإل�ترنت في عمليا�ها.

واضطر نحو 630,000 منفذ �يع في الواليات المتحدة األم��كية إلى 
اإلغالق بسبب المخاوف المرتبطة بجائحة في�وس كو�ونا المستجد 

د عدد المتاجر التي سيعاد فتحها بعد. وسّرحت متاجر  (كوفيد-19)، ولم ُيحدَّ
ح نحو  ك�يرة مثل جاب وكولز ومايسيز جميع موظفيها تق��بًا، إذ ُس�ِّ

130,000 شخص من مايسيز وحدها3. وبدأت شركتا دبنهامز وأويسس في 
المملكة المتحدة عمليات تصفية خالل األسا�يع الماضية4. وعلى الجانب 
اآلخر، �ادت بعض منصات التجارة اإللكت�ونية معدالت التوظيف، إذ تعمل 
شركة أما�ون على توظيف 175,000 موظف لمواكبة الطلب المرتفع.5 

وأعلنت منصة "إنستاكارت" المتخصصة في خدمات توصيل مواد البقالة 
والسلع في أم��كا الشمالية، عن خططها لتوظيف 300 ألف شخص خالل 
شهر مارس الماضي، ثم أعلنت في الشهر التالي إنها ستكون بحاجة لنحو 
250 ألف شخص إضافي لتل�ية الطلب المت�ايد من العمالء على خدما�ها 

في الواليات المتحدة األم��كية وكندا.6
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3 Financial Times “US retailers teeter on the brink as 630,000 outlets close”, 30 March 2020
4 Financial Times “Retailers fear pain will last beyond the end of lockdown”, 17 April 2020
5 Financial Times “Amazon to hire 75,000 more workers to cope with demand”, 13 April 2020
6 TechCrunch “Instacart announces new COVID-19 policies and plans to hire 250,000 more shoppers”, 23 April 2020
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7 Fortune “Why e-commerce won’t save retailers from the coronavirus”, 17 March 2020
8 StepFeed “Gulf businesses that saw a spike in online demand amid COVID-19”, 4 April 2020
9 Arabian Business “Saudi retail giant sees 200% growth in online sales amid Covid-19”. 26 March 2020

وتزداد عمليات ال�يع عبر اإل�ترنت، حتى إن لم تكن تعوض تمامًا عن 
خسائر م�يعات تجارة التجزئة التقليدية.7 وشهدت مجموعة ماجد 

الفطيم في دبي، والتي تد�ر 27 مركز تسوق، ومنها مول اإلما�ات، 
ارتفاعًا مفاجًئا في الم�يعات عبر اإل�ترنت، ب��ادة قدرها 59% في 

عدد المتسوقين عبر اإل�ترنت في مارس 2020 مقارنًة بالشهر ذا�ه 
في العام الماضي.8 وشهدت مجموعة بن داود القابضة لمتاجر 

التجزئة في السعودية ��ادة بنسبة 200% في م�يعا�ها عبر اإل�ترنت 
منذ تصاعد أزمة كوفيد-19. 9 ويدفع هذا التحول نحو التسوق عبر 
اإل�ترنت تجار التجزئة إلى تس��ع خططهم للتحول الرقمي. أما تجار 
التجزئة التقليد�ين الذ�ن كانت لد�هم خطط لتع��ز وجودهم على 

اإل�ترنت فال بد لهم من ا�خاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خططهم.

ويتطلب نقل األعمال التجا��ة إلى اإل�ترنت اس�ثما�ًا ك�ي�ًا من تجار 
التجزئة التقليد�ين على الرغم من أنهم �واجهون اليوم أزمة نقدية، 

لكن تجنيب تجار التجزئة التقليد�ين هذه النفقات أمر ممكن إن وفرت 
منصات التجارة اإللكت�ونية القائمة والجديدة للمتسوقين عبر اإل�ترنت 
إمكانية الوصول إلى منتجات أولئك التجار. فمثًال، أنشأت شركة إعمار 

مركً�ا افت�اضًيا لدبي مول على منصة نون دوت كوم يتيح للعمالء 
التسوق في عدد ك�ير من متاجر المركز المشهورة.
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الفرصــة

10 Majid Al Futtaim Press Release “Majid Al Futtaim Reskills and Redeploys More Than 1,000 Employees”, 24 March 2020
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قّدم التحول إلى التسوق عبر اإل�ترنت فرصًا هائلة لتجار التجزئة 
المتخصصين في مجاالت التجارة اإللكت�ونية والخدمات اللوجستية 

وخدمات التوصيل، لكنه ليس مجاًال للتنافس بفرص متكافئة، إذ ما �ال 
عدد ك�ير من تجار التجزئة بعد�ن عن توفير بضائعهم عبر اإل�ترنت. لكن 

هذه فرصة أمام الحكومات للحرص على عدم خ�وج بائعي التجزئة الصغار 
من السوق ألنهم غير قاد��ن على ال�يع عبر اإل�ترنت، بت�ويدهم بمنصة 

تجارة إلكت�ونية خاصة بهم. ولن يقتصر أ�ر ذلك على مساعدة متاجر التجزئة 
الصغيرة في النجاة من أزمة كوفيد-19 فحسب، بل سيساعدها أيضًا في 

التأقلم مع تغير عادات المستهلكين في التسوق على المدى الطو�ل.

وأمام شركات تجارة التجزئة والتكتالت الكبرى فرصة إلج�اء تعديالت 
على تو��ع الموظفين. فمثًال أعادت مجموعة ماجد الفطيم في دبي 
تو��ع أكثر من ألف موظف يعملون لد�ها في الدول العر�ية. وتجري 

المجموعة عمليات إعادة تأهيل لموظفي الترفيه والسينما لالنضمام إلى 
ف�وع كارفور التابعة لها بصورة مؤقتة للمساعدة في تل�ية ت�ايد الطلب 

عبر اإل�ترنت وتعبئة المواد الغذائية وتجديد المخ�ون ومهمات أخرى. 10
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وال تعد هذه الفترة المتأ�رة بجائحة في�وس كو�ونا المستجد 
(كوفيد-19) مؤش�ًا دقيقًا للمستقبل بعدها، لكن بعض التغي�ات في 

عادات تسوق المستهلكين ستستمر. ودخل بعض تجار التجزئة مجال 
ال�يع عبر اإل�ترنت بحكم الض�ورة. وأدى حظر التجول إلى ��ادة 

المنافسة �ين تجار التجزئة عبر اإل�ترنت، ما سيؤدي إلى ��ادة مرحب 
بها في كفاءة التجارة اإللكت�ونية. وكلما طالت مدة هذه الجائحة، 

بدت هذه التغ�ي�ات أوضح وأكثر ديمومة.

وعلى الرغم من التحديات الك�يرة التي �واجهها تجار التجزئة اليوم، 
توجد أسباب للتفاؤل بمستقبل تجارة التجزئة في المنطقة على 

المدى الطو�ل، لكنها �تطلب التحرك س��عًا. و�نتشر في المنطقة 
عادات قضاء وقت طو�ل في م�اكز التسوق للترفيه والتسلية، ومن 

المتوقع أن تعود هذه العادة إلى الظهور بعد أزمة كوفيد-19. 
و�إمكان مالك العقا�ات ضمان التعافي الس��ع لمستويات اإلقبال 

عبر التخطيط المسبق وتخصيص مي�انيات للتسو�ق واألحداث الخاصة. 
و�إمكان الحكومات تشجيع المستهلكين على العودة إلى متاجر 

التجزئة التقليدية عبر توفير حوافز لكل من تجار التجزئة والمستهلكين.
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• �إمكان البنوك إعادة هيكلة الق�وض المستحقة في قطاع 
التجزئة بحسب الحاجة، ما �وفر ش��ان حياة للصناعة التي تعاني 

من انخفاض اإلي�ادات.

• �إمكان أصحاب م�اكز التسوق التنا�ل عن إيجا�ات متاجر التجزئة 
خالل فترة حظر التجول.

• يجب التفكير في إعادة تو��ع الموظفين وتأهيلهم بصورة �تيح 
للقطاعات النامية إدارة طفرة ارتفاع الطلب، وإعداد الموظفين 

ألداء مهمات جديدة.

على المدى القصير   
(أ�ناء تفشي كوفيد-19)

• اعتماد التسوق المعفى من الض�ائب في م�اكز التسوق لتشجيع 
المتسوقين على العودة إليها.

• �إمكان السلطات المختصة منح م�اكز التسوق اعتمادات تؤكد 
خلوها من كوفيد-19، والحفاظ على ذلك عبر اختبار كل �ائر قبل 

الدخول إليها.

• تل�ية متطلبات ال��ادة الك�يرة في �واج تجارب التسوق دون 
لمس، واعتماد آليات الدفع الذا�ي وتجنب شاشات اللمس.

على المدى القصير والطو�ل معًا    
(ما بعد كوفيد-19)

المستقَبل


