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  شركات البيع بالتجزئة مواكبة اإلتجاهات الرقمية الجديدة أساس استمرارية ديلويت:

 
يقومون  األخير الصادر بعنوان "مواجهة الثغرة الرقمية الجديدة" أّن المستهلكين حول العالم ديلويتكشف تقرير  – 2016أبريل  18

ا. ومع ارتفاع نسبة تبني اإلتجاهات الثقافية والتكنولوجية الجديدة التقنيات الرقمية بهدف تحديد الطريقة التي يتسوقون به امستخدبا
تعزز  أن البيع بالتجزئة حول العالم شركاتومستوى اإلتصال باإلنترنت، سواء في الدول المتقدمة أو تلك في طور التقدم، يتوجب على 

 الخاصة لتتناسب مع األنماط السلوكية الجديدة للمستهلكين. اعروضه
 

بتقديم لمحة عامة عن اإلقتصاد العالمي في  ،رئيس الخبراء االقتصاديين في ديلويت العالمية ،اإلطار، قام الدكتور إيرا كاليشوفي هذا 
اإلقتصادية  المؤتمر الدولي لقطاع التجزئة الذي يعقد هذه السنة ألّول مرة في مدينة دبي. وناقش كاليش أيضاً التقلبات واإلتجاهات

 ي شهدتها األسواق المختلفة وتأثيرها على قطاع البيع بالتجزئة.الت والديموغرافية
 

وقد علّق كاليش قائالً: "تواجه أسواق التجزئة حول العالم، وسط التحديات اإلقتصادية المستمرة، نظرات مستقبلية مختلطة في العام 
شئة، والنمو البطيء في األسواق النا الت الدينمعدارتفاع ، والمنخفضة . أّما القضايا األهم فتشمل استمرار معدالت التضخم2016

 األسواق المتطورة."إلنتاجية 
 

وفي هذا السياق، علّق جايس باب، الشريك والمسؤول عن خدمات العمالء والقطاعات في ديلويت في الشرق األوسط، قائالً: "كشفت 
على اتصال جميع المتسوقين  إلى مرحلة يكون فيهاالوصول  الدراسات األخيرة التي قامت بها ديلويت أن هناك اتجاه سريع نحو

 شركاتة عوتوقعات المستهلكين بشكل يفوق سر، كما أننا نشهد اليوم تطور سريع ألنماط السلوك الرقمية بشكل متواصلباإلنترنت 
 البيع بالتجزئة على تلبية هذه التوقعات مما يؤدي إلى خلق هذه الثغرة الرقمية."

 
 ستخفتو المتطورة نعن تلبية رغبات المستهلكي تخلفتالبيع بالتجزئة بشكل عام  شركاتلصادرة عن ديلويت أّن يانات اوقد كشفت الب

بالتالي  شركات التي يتوجب عليهاللهذه اتغرة الرقمية تحدياً كبيراً بقدرتهم على دمح التقنيات الرقمية في طريقة تسوقهم. تشكل هذه ال
ات الزبائن المتطورة واتجاهات التسوق الرقمية الجديدة واستشراف االتجاهات المستقبلية وذلك من فهم احتياج سبيل في اتعزيز جهوده
التنافسية في السوق. اعلى قدرته أجل المحافظة  

 
 وقد حددت ديلويت ثالثة إتجاهات رئيسية في هذا المجال:

 
سواق نحو تبني التقنيات الرقمية بهدف دخول العالم على الرغم من إتجاه جميع األ العالم الرقمي. إلىللدخول  هناك طرق منوعة •

 الرقمي، تعمد بعض األسواق الناشئة على تخطي عدة مراحل في عملية التطور التي اختبرتها الدول المتقدمة.
ل تختلف سلوكيات المستهلكين الرقمية بين بلد وآخر وفقاً لعوامل كثيرة مثالمستهلكين.  يجب تناسب األساليب والخطط وفق  •

  .العمر والدخل والمنتج
توفر األدوات والقنوات الرقمية الكثير من الخيارات لشركات البيع بالتجزئة وتزيد من يطالب المستهلكين بأدوات رقمية أفضل.  •

 جياتهم. عائداتها إّال أّن المستهلكين يشعرون بعدم الرضا حالياً وبأنه ال يتم تقديم األدوات والقنوات الرقمية الالزمة لتلبية حا
 

، قائالً:  الشرق االوسطفي في ديلويت  قطاع الشركات االستهالكيةعن هيرفيه باالنتاين، الشريك المسؤول وفي هذا اإلطار، علّق 
ت واألرباح لقطاع البيع بالتجزئة حول العالم، بحيث "تشكل اإلتجاهات الرقمية الجديدة فرصاً كبيرة لتحقيق مستويات أعلى من اإليرادا

هم األنماط اإلستهالكية المختلفة للمستهلكين وبالتالي خلق ف من خاللالبيع بالتجزئة على تحقيق التميز والقدرة التنافسية  شركاتتمكن 
تجارب إستهالكية مقنعة ومرضية باإلستناد إلى ذلك. وهكذا، فإّن التجار الذين يتخلفون عن مواكبة هذه اإلتجاهات الجديدة سيواجهون 

 في السوق." استمراريتهمتحديات كبيرة متعلقة بنجاحهم وحتى 
 

في ديلويت في الشرق األوسط ، قائالً: "إّن انعقاد مؤتمر التجزئة العالمي للمرة  خدمات التدقيقشريك في وختم عباس علي ميرزا، 
في الواقع، تعمل العديد من عمالقة تجارة   التجزئة.منطقة بالنسبة لقطاع البيع بهذه الاألولى في الشرق األوسط يؤكد على نمو أهمية 
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في حين تنتشر أسواقها في مناطق  هنافظ بمركزها الرئيسي البيع بالتجزئة في الشرق األوسط خارج اإلمارات المتحدة بحيث تحت
 مهمة لتنمية هذا القطاع." مختلفة. وهكذا، من المتوقع أن ينتج عن هذا المؤتمر أفكار ريادية عديدة سوف تدفع مداوالت وتفاعالت

 
وباإلضافة إلى كونها الراعي الرئيسي لمؤتمر التجزئة العالمي، شاركت ديلويت أيضاً في ورشة عمل حول اإلبداع والتحديات في عالم 

ات في األعمال حيث قام كايسي لوبوغ، الرئيس التنفيذي لإلبتكار في قسم البيع بالتجزئة وخدمات التوزيع في ديلويت لإلستشار
 الواليات المتحدة، بإدارة حلقة نقاش حول إدارة المواهب والقيادة في صفوف جيل األلفية.

 
  

-النهاية-  
 

 
 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 
ركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ويتمتع كل من ش

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
itte.com/aboutwww.delo 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
ل دولة، تقدم ديلويت من خال 150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

لى النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية ع ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. االجتماعية للشركةديلويت بالمسؤولية  ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦ منذ سنة األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰م بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عا ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
يب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدر على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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