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 التسويق في الشرق األوسطلى اتجاهات سلط الضوء عيديلويت من تقرير 
العاملة  في كبرى الشركات  التنفيذيين  كشف عن آراء ووجهات النظر العميقة لمدراء التسويق  ياستبيان   •

 في السعودية واإلمارات 
و  90 • السعودية  العربية  المملكة  في  التجارية  العالمات  قادة  من  أ٪82  يعتقدون  اإلمارات  في    ن  ٪ 

 سيلعب دوًرا مهًما في خططهم للعامين المقبلين metaverseالـ
 

حول ”اتجاهات التسويق    2023لعام  أصدرت ديلويت تقريرها  :  2023فبراير    21  –دبي، اإلمارات العربية المتحدة  
عاملة في دولة اإلمارات  الكبرى الآراء مدراء التسويق التنفيذيين في الشركات  ى  للمر ة األولالعالمية“ الذي تضمن  

،  2022الذي أجرته ديلويت في شهر يونيو    االستبيان. يغطي التقرير نتائج  العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
االستدامة والفضاء االفتراضي ثالثي    أظهر أن    والذي قطاع التسويق في المنطقة،  قادة    أولويات وهواجس  والذي تناول

 التسويق في المنطقة. مجال  في  االهتمام  محاوراألبعاد )ميتافيرس( يمثالن أبرز 
 

كشف االستبيان عن رؤى وأفكار قي مة حول الوضع  قال حسين دجاني، الشريك الرقمي في ديلويت: ”  ذلك تعقيبًا على  
وكذلك عن المجاالت التي توليها الشركات األولوية في سعيها الستشراف  الحالي للتسويق في منطقة الشرق األوسط،  

التقنيات   المستقبل. ويسعدنا أن نرى هذه الشركات تركز جهودها بقوة على االستدامة، والتحوالت المبتكرة، وتبني 
 الناشئة لتعزيز نموها وإشراك عمالئها.“ 

أن   نتائج االستبيان  المج  أظهرت  تمثل أحد  االستبيان  االستدامة  المشاركة في  الشركات  التي تركز  الرئيسية  االت 
جهودها عليها في المنطقة وذلك استجابة لميول العمالء والمستهلكين الذين يقدرون اليوم جهود الشركات الرامية إلى  

ممارسات استدامة  التز   هم تحسين  ترسيخ  إلى  باإلضافة  المستدامة،  والخدمات  للمنتجات  والترويج  امات  الداخلية، 
 .مدطويلة األاالستدامة  

في السعودية أنهم يحرصون على إظهار ممارسات االستدامة الداخلية في جهود    المستطلعين % من  64أوضح  و 
يقومون بها، كما عب ر أكثر من نصف )  %( مدراء الشركات الذين شملهم االستبيان عن التزام  56التسويق التي 

 .األمد شركاتهم بمبادرات استدامة طويلة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة أنهم يتخذون خطوات  % من مدراء الشركات العاملة في  56من جانب آخر، أوضح  
االستدامة. كما أعرب  ب  الخاصة ألعمال ل األمد جادة لتعزيز استراتيجيات التسويق لديهم من خالل االلتزامات طويلة  

% منهم اعتقادهم أن استراتيجيات التسويق التي تتبناها شركاتهم يجب أن تتضمن المزيد من المنتجات والخدمات  54
 المستدامة.

باإلضافة إلى االستدامة، كشف استبيان ديلويت أن مدراء الشركات العاملة في المنطقة يولون اهتمامًا كبيرًا للتقنيات  
%( من مدراء الشركات في السعودية عن اعتقادهم أن الفضاء االفتراضي ثالثي األبعاد  90الناشئة. فقد أعرب ) 

مهمًا في دورًا  يلعب  سوف  أعرب    )الميتافيرس(  بينما  القادمتين؛  السنتين  خالل  شركاتهم  من  82استراتيجيات   %
 نظرائهم في دولة اإلمارات عن وجهة النظر نفسها.

هذه اآلراء األهمية التي توليها هذه الشركات للبقاء    تعكستعقيبًا على هذه النتيجة، أضاف حسين الدجاني قائاًل: ”
في الطليعة وتبني أحدث التقنيات للمحافظة على قدرتها التنافسية في السوق. كما تشير هذه النتيجة إلى أن الشركات  
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يسي  بينما عزت الشركات السبب الرئ  ،التي تحقق معدالت نمو مرتفعة هي أكثر استعدادًا لبناء بيئة عمل إبداعية
 .“ التي يواجهونها في التنفيذالتقنية   اتصعوبحتى اآلن لللعدم تبنيها تقنية الميتافيرس 

بشكل عام، يوفر تقرير ديلويت بمجمله نظرة عامة شاملة على الوضع الحالي للتسويق في المنطقة، وكذلك األولويات  
لى كامل التقرير على الرابط التالي:  لمستقبل. يمكنكم االطالع عا  التي تضعها الشركات المشاركة في استشراف
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر
اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر
ق األوسط ويمتد وجودها منذ د إم إي هي   ي منطقة الشر

ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 
كات الرائدة ف  واحدة من الشر

ي المنطقة من خالل  ١٩۲٦سنة 
ي   26ف 

 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 
ً
ي منطقة   ٥,٠٠٠بلدا

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود شر شر
ص مكّرس من  ق األوسط وقيى ي البلد الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا خالل الشر

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كات والكيانات مسؤولة  إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاق كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر د كل شر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير
 عن ديلويت 

كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي   م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من الشر
َ
ُيستخد

كات المرخص لها بشخصية قانونية مجموعة عالمي ة وكل من الشر كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع األخير ة من شر
كة أو   كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر مستقلة خاصة بها. وال تستطيع الشر

ها. ال تقدم ديلويت توش    كيان بشكل مستقل مع العمالء كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير الخاصير  بها، وتكون هذه الشر
  : ي عىل العنوان التاىلي

ون  توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء. ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

كة عال  ي مجال التدقيق والمراجعة، واإلستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات  تعتيى ديلويت شر
مية رائدة ف 

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،   ٥٠٠الض  شر
كات األعض ابطة من شر ي أكير من بفضل شبكة عالمية مير

ي   ١٥٠اء المرخص لها ف  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   .  www.deloitte.comوأثرهم اإليجانى

ي وقت إرسالها 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 للصحافة.  المعلومات الواردة ف 
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