
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخباریة
 نادین الحسنللمراجعة: السیدة 

 في دیلویت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + ھاتف:

 nelhassan@deloitte.comبرید إلكتروني: 
 
 

 
 في العالم   شركات البیع بالتجزئةائدات كبرى یساھم في نمو ع النفط أسعار في المستمر الھبوطدیلویت: 

 
 

 شركة بیع بالتجزئة نمواً في العالم 25مجموعة لولو بین أسرع دیلویت: 
 

: كیفیة التعامل مع الھوة 2016لعام  القوى العالمیة لقطاع التجزئة"الجدید الصادر تحت عنوان  دیلویتیفید تقریر  – 2016 ینایر 27
تریلیون دوالر خالل السنة المالیة  4.5شركة بیع بالتجزئة في العالم قد حققت عائدات اجمالیة بقیمة  250 كبرأ أنّ  الرقمیة الجدیدة"

ذا النمّو مؤشراً جیداً لقطاع البیع بالتجزئة الذي عانى . ویعتبر ھ2013% عام 4.1% مقارنة مع 4.3بنسبة نمّو وصلت الى  2014
. إّال أّن ھذا النمو غیر متناسق في كافة القارات إذ تتمتع دول أمیركا الشمالیة وأفریقیا 2011من تراجع في نسب العائدات عام 

دول أوروبا وأمیركا الالتینیة من انخفاض والشرق األوسط بنسب نمّو جیدة بینما تعاني الدول اآلسیویة المطلة على المحیط الھادئ، و
 في النمّو. 

 
"لقد ساھم كل من النمّو االقتصادي  رئیس الخبراء االقتصادیین في دیلویت العالمیة، قائالً: وفي ھذا اإلطار، علّق الدكتور إیرا كالیش،

ار النفط، والتحسن في قیمة الدوالر األمیركي البطيء في أسواق متعددة إضافًة الى نسب التضخم المنخفضة، والھبوط المستمر في أسع
مقابل العمالت األخرى، في تحسین الوضع المالي لشركات البیع بالتجزئة في مناطق مختلفة من العالم. وقد أدت قوة الدوالر األمیركي 

د المستھلكین في الوالیات المتحدة وزیادة النمو اإلقتصادي وتحسن أوضاع العمالة في الوالیات المتحدة الى زیادة القدرة الشرائیة عن
عانى االقتصاد الصیني من تباطؤ ملحوظ خالل الفترة عینھا بسبب ضعف حركة التصدیر واالنخفاض من ناحیة أخرى، األمیركیة. و

في في نسبة ضخ االستثمارات. إّال أّن نسب االنفاق االستھالكي حافظت على مستوى جید على الرغم من انخفاض نسب االستھالك 
 قطاع السلع الفاخرة." 

 
كما علّق ھیرفیھ باالنتاین، الشریك المسؤول عن قطاعي السلع االستھالكیة والنقل في دیلویت الشرق االوسط، قائالً: "على الرغم من 

 علىفظت حااستطاعت مجموعة لولو أن تحقق نمواً في عائداتھا  كما  وتأثیره على اقتصادات دول الخلیج،الھبوط في أسعار النفط 
 "موقعھا كواحدة من أسرع شركات البیع بالتجزئة نمواً في العالم.

  
وعلّق عباس علي میرزا، الشریك في خدمات التدقیق في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "یبین تقریر دیلویت أّن شركات البیع بالتجزئة 

شركة ككل.  250ھم أمن  مرات 4.5%، أي أكبر بمقدار 19.4عدل الثمانیة الممثلة ألفریقیا والشرق األوسط قد حققت نمواً مركباً بم
. كما نجحت 1998ولقد بذلت األسواق الناشئة الكثیر من الجھود بھدف تحصین إقتصاداتھا على أثر األزمة اإلقتصادیة العالمیة عام 

ن العمالت األجنبیة وتحسین الغطاء الحكومات في خفض العجز ومستویات الدین إلى الناتج المحلي وفي تجمیع احتیاطات ھائلة م
ت النقدي والشفافیة في المؤسسات المالیة. ویبدو أن ھذه الجھود لم تكن كافیة كونھا لم تؤمن حصانة كافیة من القضایا العالمیة. وقد كان

أسعار النفط منذ السنة الماضیة حالة ة تباطؤاَ كبیراَ في النمو في العدید من الدول. من ناحیة أخرى، لقد أنتج التراجع في یالنتیجة النھائ
ضغط وانكماش في العدید من الدول مما أدى إلى زیادة إنفاق المستھلكین في األسواق الرئیسیة، وھو ما یعد خبراً ساراً لتجار البیع 

 . "بالتجزئة
 

تجاه العام كان سلبیاً. ویشیر التقریر إلى وقد كان أداء الشركات متفاوتاً بین شركة وأخرى على اختالف المناطق الجغرافیة؛ إّال أّن اإل
 . 2013% عام 3.4مقارنة مع  2014% عام 2.8شركة بیع بالتجزئة حققت نسب أرباح صافیة وصلت إلى  250أّن أكبر 
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 تأثیر التكنولوجیا الرقمیة 

 
شف عن ارتفاع مستوى اإلتصال الرقمیة على التسوق داخل المحالت بحیث ك التكنولوجیایسلط تقریر دیلویت الضوء على تأثیر 

الرقمي عند المتسوقین. كما أشار التقریر إلى تطور السلوك الرقمي للمستھلكین وتوقعاتھم بشكل یفوق قدرة شركات البیع بالتجزئة على 
 التلبیة مما یخلق ھوة رقمیة بین الفریقین. وقد تّم تحدید ثالثة اتجاھات مھمة في ھذا السیاق وھي: 

 
على الرغم من إتجاه جمیع األسواق نحو تبني التقنیات الرقمیة بھدف دخول  واحدة للدخول الى العالم الرقمي. ال یوجد خطة •

 العالم الرقمي، تعمد بعض األسواق الناشئة على تخطي عدة مراحل في عملیة التطور التي اختبرتھا الدول المتقدمة.
تختلف سلوكیات المستھلكین الرقمیة بین بلد وآخر وفقاً لعوامل كثیرة مثل العمر ال یوجد خطة واحدة تناسب جمیع المستھلكین.  •

  والدخل والمنتج .
توفر األدوات والقنوات الرقمیة الكثیر من الخیارات لشركات البیع بالتجزئة وتزید من یطالب المستھلكین بأدوات رقمیة أفضل.  •

 حالیاً وبأنھ ال یتم تقدیم األدوات والقنوات الرقمیة الالزمة لتلبیة حاجیاتھم. عائداتھا إّال أّن المستھلكین یشعرون بعدم الرضا 
 

وختم باالنتین: "توجد حالیاً ھوة بین توقعات المستھلكین وتقدیمات شركات البیع بالتجزئة فیما یختص برغبة المستھلكین باستخدام 
الرقمیة، ھناك العدید  التكنولوجیاحین تستخف بعض الشركات بتأثیر  قنوات رقمیة مختلفة عند القیام بالتسوق لدى تلك الشركات. وفي

 من الشركات األخرى التي تعمل على اإلستفادة من ھذه الھوة الرقمیة." 
 
 

 http://bit.ly/23sFAR1التالي: امل، الرجاء زیارة الرابط للحصول على التقریر الك
 
  
  

 
 -ھایةالن-

 

 ملخص عن التقریر:
 

: كیفیة التعامل مع الھوة الرقمیة الجدیدة" صادر عن شركة دیلویت توش توھماتسو المحدودة 2016لعام  القوى العالمیة لقطاع التجزئة إن تقریر"
المتوفرة عن السنة المالیة تحلیل للبیانات شركة بیع بالتجزئة حول العالم وفقاً لنسبة عائداتھا من خالل  250(دیلویت العالمیة). یصنف التقریر أكبر 

رافي والمنتج غ). یحلل التقریر أداء تلك الشركات وفقاً لموقعھا الج2015(بما في ذلك الشركات التي تنتھي سنتھا المالیة في حزیران  2014المالیة 
شركة ناشطة في قطاع التجارة االلكترونیة  50ئحة بأھم وي التقریر على التاألساسي ونشاطھا في سوق التجارة اإللكترونیة وعوامل أخرى. كما یح

تحلیل عن قیمة السوق الرأسمالیة في قطاع التجزئة ومقدمة عن أھم االستنتاجات حول تقریر دیلویت القادم: ومع نظرة مستقبلیة عن االقتصاد العالمي، 
 الرقمیة على قطاع التجزئة في تسعة بلدان.  لتكنولوجیااكیفیة التعامل مع الھوة الرقمیة الجدیدة: ملخص عالمي عن نتائج تأثیر 

 
 

 نبذة عن دیلویت
یُستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 

صول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة دیلویت ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للح
 www.deloitte.com/aboutتوش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات 
دولة، تقدم دیلویت من خالل مجموعة  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض عملیاتھم.  من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  تضم دیلویت

وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة  فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا  ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.   عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 مجتمعات التي ینتمون إلیھا.لدعم التنمیة المستدماة في ال  دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة  ویؤمن فریق عمل
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 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ویمتد وجودھا

ھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات الم
المستوى   على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا على  .(ITR) "في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضریبیة 
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتطویر في   عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .ن القانونیین في إنكلترا وویلزالشرق األوسط من ھیئة المحاسبی

 


