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خالل العقدين
الماضيين تطور
اإلنترنت من مجرد
وسيلة للتواصل
ومصدر للمعلومات
الى أداة ربحية

إال أن الـتـقــريــر ب ـ ّـن غ ـيــاب الـتـشــريــع
ّ
الفعال في ما يتعلق بأمان العمليات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وح ـم ــاي ــة
املـسـتـهـلــك ،وال ــوص ــول إل ــى املعلومة
والحماية الخاصة وهو ما يشير الى
س ــوء تنظيم االق ـت ـصــاد اإللـكـتــرونــي
وعدم إيالئه األهمية الالزمة من قبل
ّ
املشرع اللبناني حتى اآلن.

الواقع اللبناني

ّ
وب ـي ـن ـم ــا ت ـت ـم ــت ــع ال ـ ـسـ ــوق امل ـص ــري ــة
ّ
املتسوقني إلكترونيًا،
عدد من
بأكبر ٍ
ّ
ّ
ف ـ ــإن اإلم ـ ـ ـ ــارات والـ ـك ــوي ــت تـتـمــتـعــان
ّ
ـات أعـ ـل ــى م ــن امل ـت ـســوقــن
ب ـم ـس ـت ــوي ـ ٍ
إلكترونيًا ،وفقًا ملعدل دخل الفرد.
ّ
وعلى رغــم أن الشباب فـ ًـي الشريحة
العمرية بني  26و 35سنة هم األكثر
اع ـت ـمــادًا عـلــى ال ـت ـسـ ّـوق اإللـكـتــرونـ ّـي،
لـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى ّأن ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات
املـشـتــريــن نـحــو ش ــراء س ـلـ ٍـع بعينها
تـ ـتـ ـف ــاوت بـ ـشـ ـك ـ ٍـل كـ ـبـ ـي ـ ٍـر ب ـ ــن دول ـ ــةٍ
ّ
العربي ال يزال
وأخرى .كما أن العالم
يعتمد على الدفع نقدًا عند االستالم
ب ـش ـك ـ ٍـل أسـ ــاسـ ــي ،بـ ـخ ــاف األسـ ـ ــواق
األخ ــرى عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم ،حيث
تـلـعــب ب ـطــاقــات االئ ـت ـم ــان والـخـصــم
دورًا أساسيًا.
وي ـظ ـهــر ال ـت ـقــريــر أن ن ـس ـبــة اإلق ـب ــال
على املصارف التقليدية أو األرضية
كــانــت  %100ع ــام  1992وانخفضت
عام  2012إلى  %50من عدد مرتادي
املصارف للقيام بمعامالت مصرفية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أشـ ــار ت ـقــريــر صـ ــادر عن
مؤسسة «يوغوف» إلى أن حجوزات
السفر والفنادق تحتل مركز الصدارة
فــي الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة فــي العالم

العربي ،حيث نمت حجوزات الفنادق
والــدفــع إلكترونيًا عــام  2014بنسبة
 .%10وأظ ـه ــر أن أك ـثــر م ــن  %31من
السياح فــي املنطقة يقومون بحجز
متطلبات سفرهم إلكترونيًا.

لبنان ...من األفضل
الـتـقــريــر ال ـص ــادر عــن «مــؤتـمــر األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـت ـجــارة وال ـت ـط ــور» حــول
اقتصاد املعلومات لعام  ،2015وضع
لـبـنــان فــي املــرت ـبــة  51عـلــى مستوى
الـعــالــم بــن الـبـلــدان األفـضــل تجهيزًا
لتطور التجارة اإللكترونية من أصل
ّ
 130ب ـل ـدًا شـمـلـتـهــا الـ ــدراسـ ــة .وح ــل
لبنان في املرتبة الثانية بني البلدان
الـعــربـيــة بـعــد الـبـحــريــن ال ـتــي تحتل
املرتبة الـ 34عامليًا وقبل اإلمارات التي
تحتل املرتبة  66ومصر التي تحتل
املــرتـبــة  68وخـلــف روس ـيــا مـبــاشــرة.
وتصنيف البلدان غير مرتبط بكمية
املـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ال ـتــي تـجــريـهــا ،إن ـمــا ب ـمــدى تمتعها
بالقدرات على تحويل اقتصادها الى
اقتصاد إلكتروني.
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ل ــأم ــم
امل ـت ـح ــدة حـ ــول االق ـت ـص ــاد وال ـت ـطــور

على املعايير األربعة التالية للتقييم:
 -1تعميم الخدمات البريدية
 -2نسبة دخول بطاقات االئتمان
 -3شبكة البنى التحتية لإلنترنت
 -4كمية املستخدمني اآلمـنــن ضمن
مجموعة أشخاص معينة
ك ــل م ــن ه ــذه امل ــؤش ــرات ي ـتــم تقييمه
م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـجـ ـم ــوع ُيـ ـحـ ـتـ ـس ــب عــن
طــريــق تجمع معلومات يعطيها كل
م ــن الـبـنــك ال ــدول ــي ،االت ـح ــاد الـعــاملــي
للتواصل عن بعد واالتحاد البريدي

يتوقع أن يصل حجم
مبيعات الهواتف الذكية
الى  1.2مليار دوالر
ال ـع ــامل ــي .وب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،ب ـلــغ مـجـمــوع
لبنان  %57.7مـ ّـوزعــا كــالـتــالــي%52 :
مــن الـلـبـنــانـيــن تـتــوفــر لــديـهــم شبكة
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت %100 ،مـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
يـمـكـنـهــم تـلـقــي ب ــري ــد إل ـك ـتــرونــي في
املـ ـن ــزل %11 ،نـسـبــة دخـ ــول بـطــاقــات
االئتمان و %67.7نسبة املستخدمني
اآلمنني بني مليون شخص.

فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـش ـي ــر ال ـخ ـب ـيــر
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـس ــوي ــق اإلل ـك ـت ــرون ــي
ومــؤســس مــوقـعــي E-comLebanon.
 comو  BuyLebanese.comكــريــم
صيقلي الــى أن التطور إيجابي في
لبنان نظرًا الى ازدياد أعداد بطاقات
االئتمان بشكل كبير ،إذ ّ
يقدر عددها
ف ــي ل ـب ـنــان حــال ـيــا ب ـحــوالــى مليوني
بطاقة مـقــارنــة ب ـ  35ألـفــا عــام ،2000
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـت ـبــر مـ ــؤش ـ ـرًا إي ـجــاب ـيــا
ج ـ ـدًا وي ـس ــاه ــم ف ــي تـفـعـيــل ال ـت ـجــارة
اإللكترونية .أما من حيث البيع ،فإن
أكـثــر املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة رواج ــا في
لبنان هي مواقع الصفقات اليومية
ال ـتــي ت ـقـ ّـدم حـســومــات أو عــروضــات
متدنية جدًا.
ولكن رغم تفاؤله ،يلفت صيقلي الى
أن س ــوق ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة في
لبنان ال تــزال ضعيفة نسبيًا بشكل
ع ـ ــام .وع ـل ــى م ــن ي ــرغ ــب ف ــي اق ـت ـحــام
عالم التسوق اإللكتروني أال يعرض
مـنـتـجــات يـمـكــن إي ـج ــاده ــا ببساطة
ف ــي امل ـح ــات وامل ـت ــاج ــر .فـمــن يسعى
لـلـتـســوق ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت يـبـحــث عن
منتج فريد أو مميز ال يمكن أن يجده
بـسـهــولــة وأن ي ـكــون س ـعــره متدنيًا
بـشـكــل الف ــت ل ـكــي ي ـجــذب م ــن يــرغــب
بــالـشــراء .وق ــرب املـســافــات فــي لبنان
يـسـهــل عـمـلـيــة الـتـنـقــل ل ـش ــراء منتج
م ـع ــن وه ـ ــو م ــا ي ــؤث ــر ف ــي ال ـت ـج ــارة
اإللـكـتــرونـيــة سلبًا ،إضــافــة الــى كون
املـسـتـهـلــك الـلـبـنــانــي ي ـحـ ّـبــذ معاينة
املنتج عن كثب قبل شرائه وال يكتفي
ب ـب ـع ــض الـ ـ ـص ـ ــور امل ـ ـعـ ــروضـ ــة ع ـلــى
اإلنترنت ،وبالتالي ليست كل مواقع
ال ـ ـ  ecommerceق ـ ــادرة ع ـلــى اإلق ــاع
ب ـس ـهــولــة والـ ـنـ ـج ــاح ،نــاه ـيــك ع ــن أن
الثقافة اإللكترونية في لبنان ال تزال
ضعيفة وغير منتشرة بشكل كبير.
ويـشـيــر صيقلي ال ــى أن هـنــاك طرقًا
ع ـ ــدة ل ـن ـشــر وت ـع ـم ـي ــم ه ـ ــذه ال ـث ـقــافــة
منها ال ـ  e-governmentأو الحكومة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـسـ ــاهـ ــم فــي
تشجيع التجارة اإللكترونية كونها
تــدفــع ال ـن ــاس ال ــى الـتـفــاعــل أك ـثــر مع
التكنولوجيا وتخليص معامالتهم
إل ـك ـتــرون ـيــا .إض ــاف ــة ال ــى ذلـ ــك ،يمكن
لـلـمـصــارف فــي ح ــال قــدمــت بـطــاقــات
اإلنترنت  Internet Cardsالى العمالء
مجانًا أن تساعد في تعميم التجارة
اإللكترونية.

المغتربون حاضرون
وكـ ــأنـ ــه ال ي ـك ـف ــي ات ـ ـكـ ــال االقـ ـتـ ـص ــاد
اللبناني على املغتربني بشكل كبير،
إذ يبدو أن لهؤالء الدور األساسي في
تحريك عجلة الـتـجــارة اإللكترونية
فـ ــي الـ ــوطـ ــن األم .ف ــوف ـق ــا لـصـيـقـلــي،
يـسـتـخــدم الـلـبـنــانـيــون املـقـيـمــون في
الخارج املواقع التجارية اإللكترونية
الـلـبـنــانـيــة بـكـثــافــة وه ــي س ــوق أهــم
وأكـ ـب ــر م ــن الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـي ــة أو مــن
اللبنانيني املـقـيـمــن الــذيــن يلجأون
ال ــى امل ــواق ــع الـتـجــاريــة اإللـكـتــرونـيــة.
«فعلى سبيل املـثــال يتوجه موقعنا

 BuyLebanese.comخـصـيـصــا الــى
امل ـغ ـتــربــن ال ــذي ــن ي ـش ـت ــرون بـضــائــع
لبنانية ويطلبونها للخارج .إضافة
الى ذلك فإن محالت الورود والزهور
التي تملك مواقع إلكترونية ،يستند
 %70م ــن ســوق ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي على
املغتربني الذين يرسلون الــورود الى
أحبائهم وأقاربهم وأهلهم في لبنان.
وعـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـش ـخ ـص ــي يــؤكــد
مؤسس موقع  BuyLebanese.comأن
معظم مالبسه ال يشتريها من لبنان،
وه ــي بــامل ـنــاس ـبــة م ــارك ــات م ـعــروفــة،
بــل مــن مــواقــع ألبسة أميركية ويقوم
ب ـش ـح ـن ـهــا ال ـ ــى ل ـب ـن ــان حـ ـي ــث تـصــل
بسعر يقل بحوالى  30الــى  %35عن
األسعار للماركة عينها املعروضة في
لبنان.

فايسبوك يغزو التجارة
اإللكترونية
قررت فايسبوك اقتحام عالم التجارة
اإللـكـتــرونـيــة مــن ال ـبــاب الـعــريــض ما
يـهــدد وج ــود شــركــات ع ــدة رائ ــدة في
ه ــذا املـ ـج ــال .ف ـمــن مـنـصــة لـلـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،الـ ـ ــى م ـن ـص ــة ت ـســويــق
ضخمة تسمح للشركات واملنتجات
بـ ـع ــرض إع ـ ــان ـ ــات م ــدف ــوع ــة األجـ ـ ــر،
أعلن رئيس العمليات في فايسبوك
شـ ـي ــري ــل سـ ــانـ ــدبـ ــرغ أن ف ــاي ـس ـب ــوك
سيمكن الشركات من بيع منتجاتها
مباشرة على صفحاتها على املوقع
من دون الحاجة الى استخدام مواقع
خاصة لعرض منتجاتها وخدماتها
أو اللجوء الــى مواقع البيع املعروفة
كأمازون ...والخدمة الجديدة ستتيح
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ،وحـ ـت ــى األف ـ ـ ـ ـ ــراد ،ع ــرض
خ ــدم ــات ـه ــم وم ـن ـت ـج ــات ـه ــم أي ـ ــا كــانــت
بغض النظر عن أهميتها أو كلفتها.

ميزات تفاضلية
عـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـق ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة وتـجـعــل منها
ال ـخ ـي ــار األمـ ـث ــل س ـ ــواء ل ـل ـشــركــات أو
للمستهلكني .فمن ناحية الشركات،
ي ـت ـي ــح اع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــا عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
ف ـ ــي الـ ـتـ ـس ــوي ــق ع ـ ـ ــرض م ـن ـت ـجــات ـهــا
وخدماتها في مختلف أصقاع العالم
ط ـي ـل ــة سـ ــاعـ ـ ِّـات ال ـ ـيـ ــوم وط ـي ـل ــة أيـ ــام
السنة ،ما يوفر لها فرصة أكبر لجني
األرب ـ ـ ــاح ،إض ــاف ــة إل ــى وصــول ـهــا إلــى
املزيد من الزبائن.
كما أن عملية إعــداد وصيانة مواقع
الـ ـتـ ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـل ــى ال ــوي ــب
تعتبر أكثر اقتصادية من بناء أسواق
ال ـت ـج ــزئ ــة أو ص ـي ــان ــة املـ ـك ــات ــب .وال
تحتاج الشركات إلــى اإلنـفــاق الكبير
عـلــى األمـ ــور ال ـتــروي ـج ـيــة ،أو تركيب
ُ
ت ـج ـه ـيــزات بــاه ـظــة ال ـث ـمــن تـسـتـخـ َـدم
فــي خــدمــة الــزبــائــن .كـمــا أنـهــا تسمح
ّ
بالحد من أعداد املوظفني.
للشركات
أمــا مــن جهة املستهلك ،فــإن التجارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة إض ــاف ــة الـ ــى تــأمـيـنـهــا
منتجات بــأسـعــار منخفضة مقارنة
باملتاجر التقليدية ،تساهم في توفير
وقت وجهد املستهلك وتجنبه التنقل
وال ـق ـيــادة .فـبـنـقــرة زر واح ــدة يختار
املنتج الذي يريد مع العلم أن التجارة
اإللـكـتــرونـيــة تـخــولــه زي ــارة كــم هائل
م ــن امل ـتــاجــر وه ــو م ــا يـصـعــب الـقـيــام
ب ــه ج ـس ــدي ــا .ل ــذل ــك ،ع ـل ــى م ــن يــرغــب
باالستمرارية فــي مجال الـتـجــارة أن
يـســرع فــي التأقلم مــع هــذه «البيئة»
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة ق ـبــل أن يصير
ض ـح ـي ــة مـ ــن ض ـح ــاي ــا «ال ــدارويـ ـنـ ـي ــة
التجارية».

