
 دراسة بین فیسبوك، البنك الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة: المبیعات الرقمیة للشركات
 الصغیرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا تفوق أرقام ما قبل جائحة "كوفید-19"    

 
 مصر و اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة - 14 دیسمبر 2020: نشرت شركة فیسبوك، بالشراكة

 مع البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، اإلصدار السادس من " تقریر الوضع العالمي لقطاع الشركات
 واألعمال التجاریة الصغیرة والمتوسطة "، وهو األخیر في دراسة استقصائیة موسعة شملت أصحاب الشركات واألعمال
 الصغیرة والمتوسطة في جمیع أنحاء العالم أجریت في عام 2020. یكشف التقریر، المخطط له قبل انتشار الوباء، عن
 مدى تأثیر فیروس كورونا المستجد، مما یسلط الضوء على بعض أشد التحدیات التي تواجه أكثر من 150,000 من

 الشركات الصغیرة والمتوسطة في جمیع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفریقیا وحول العالم.
 

 ُنشرت الدراسة في 7 دیسمبر، بینما كانت قد أجریت الدفعة األخیرة من السلسلة االستقصائیة بین 23 و31 أكتوبر،
 وتستند إلى مسح َشِمل أكثر من 25,000 من المالك والمدیرین والموظفین في الشركات في حوالي 50 دولة ومنطقة بما
 في ذلك اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة ومصر. وتظهر النتائج أنه في حین تحسنت ظروف األعمال

 التجاریة منذ المسح األول، ال یزال عدد كبیر من الشركات الصغیرة مغلقة واألغلبیة ال تزال تبلغ عن انخفاض معدالت
 المبیعات والتوظیف، حتى مع أن االقتصاد ككل یظهر عالمات التحسن.

 
 ویكشف التقریر عن النسبة المئویة للشركات الصغیرة والمتوسطة النشطة على فیسبوك التي كانت عاملة أو تشارك في
 أي عدد من األنشطة المدرة للدخل في أكتوبر. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، بلغت هذه األرقام 83% في

 اإلمارات العربیة المتحدة، و88% في المملكة العربیة السعودیة، و79% في مصر. كما أظهرت نتائج المسح أن %56
 من الشركات الصغیرة والمتوسطة العاملة على فیسبوك في اإلمارات العربیة المتحدة، و38% في المملكة العربیة

 السعودیة، و61% في مصر، حققت مبیعات في الشهر الماضي بنسبة أقل من نفس الشهر من العام الماضي. وحتى مع
 ظهور بوادر االنتعاش االقتصادي العالمي، كانت الشركات الصغیرة والمتوسطة في المنطقة ال تزال تواجه عبء خفض

 عدد موظفیها في أكتوبر: 45% في اإلمارات العربیة المتحدة، و29% في المملكة العربیة السعودیة، و45% في
 مصر. 

 
 على الرغم من أن الظروف ال تزال تمثل تحدیًا للشركات الصغیرة والمتوسطة، إال أن أصحاب األعمال ومدیریها ال

یزالون یقاومون التحدیات. ویظهر االستطالع أنه على الرغم من كل شيء، فإن 72% في اإلمارات العربیة المتحدة، و
 58% في المملكة العربیة السعودیة، و56% من الشركات في مصر ال تزال متفائلة بمستقبل أعمالهم. وقد عمل العدید

 منهم بشكل خالق إلیجاد طرق جدیدة للوصول إلى العمالء، مما زاد من نسبة المبیعات التي قاموا بها رقمیًا خالل انتشار
 الوباء. وفي الشرق األوسط، أفادت 47% من الشركات الصغیرة والمتوسطة العاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،

 و37% في المملكة العربیة السعودیة، و38% في مصر أن 25% أو أكثر من مبیعاتها تمت رقمیًا خالل الشهر
 الماضي. بل إن األرقام الواعدة فعلیًا هي أرقام المبیعات الرقمیة مقارنًة بما كانت علیه قبل جائحة "كوفید-19"، حیث

 بلغت 30% في اإلمارات العربیة المتحدة، و19% في المملكة العربیة السعودیة، و15% في مصر، مما یفید بأن هذه
 األرقام قد زادت في الواقع. ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركات الصغیرة والمتوسطة حذرة في توقعاتها

الخاصة بالمستقبل، حیث تشیر 37% من الشركات في اإلمارات العربیة المتحدة و26% في المملكة العربیة السعودیة و
 28% في مصر إلى أنها تتوقع أن یكون التدفق النقدي تحدیًا في األشهر القلیلة المقبلة.

 
 وقال رامز شحادة، المدیر التنفیذي لشركة فیسبوك بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا : "للشركات الصغیرة دور

 حاسم تلعبه عندما یتعلق األمر بنمو وتطور اقتصادنا في عالم ما بعد جائحة فیروس كورونا. في فیسبوك، جعلنا من
 أولویاتنا تسهیل وصول الشركات إلى األدوات التي یحتاجونها إلدارة انتقالهم إلى الفضاء الرقمي منذ األیام األولى للوباء.

 في هذه الدفعة األخیرة من التقریر، رأینا هذا التحول الذي یشهده عدد كبیر من الشركات الصغیرة والمتوسطة في
 منطقتنا، الذین أبلغوا عن زیادة  بنسبة 25٪ أو أكثر  في المبیعات الرقمیة. على الرغم من أن الطریق إلى االنتعاش ال

 یزال غیر واضح، ما هو مؤكد هو أن الشركات الصغیرة أظهرت الكثیر من المرونة والمیل إلى التفكیر خارج الصندوق
 في إیجاد طرق جدیدة للوصول إلى العمالء. ومع استمرارهم في صیاغة خططهم المستقبلیة، سنظل ملتزمین بدعم

 حاجتهم إلى البقاء واالزدهار عبر اإلنترنت".
 
 تستخدم أكثر من 200 ملیون منصة فیسبوك وعائلتها من التطبیقات كل شهر إلنشاء واجهات متاجر افتراضیة والوصول
 إلى العمالء. وكآخر دراسة في سلسلة من ست دراسات لرصد أثر وباء كوفید-19 على الشركات الصغیرة والمتوسطة،

 درس هذا التقریر النتائج واالتجاهات الرئیسیة التي لوحظت في األشهر األخیرة في مجاالت الحصول على التمویل،
 والمشاركة الرقمیة، واالختالفات بین الجنسین، واألعمال متناهیة الصغر، وسعى إلى تحلیل أكثر تفصیال لكل من توفر
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 وفعالیة الدعم المالي. كما حلل التقریر توقعات أصحاب الشركات واألعمال الصغیرة والمتوسطة المستقبلیة وتقییم الدعم
 اإلضافي الذي قد یحتاجونه.

 
 -انتهى -

 


