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أجرت بي دبليو سي في عامي 2018 و2019 بالتعاون مع دائرة قادة التجزئة  عشرة 
مقابالت مع الرؤساء التنفيذيين في قطاع التجزئة في الشرق األوسط للتعرف على وجهات 
نظرهم بشأن السوق وتوقعاتهم للسنة المقبلة. وأجرينا مقابالت مع مجموعة متنوعة من 

تجار التجزئة واألطراف الفاعلة عبر اإلنترنت ومشغلي مراكز التسوق.

جمعنا وجهات نظر الرؤساء التنفيذيين في قطاع التجزئة مع نتائج االستطالع السنوي الثاني 
والعشرين للرؤساء التنفيذيين العالميين، واالستطالع السنوي الثاني والعشرين للرؤساء 

التنفيذيين في الشرق األوسط. ولتسهيل االطالع على هذا التقرير، سوف نشير إلى جميع 
الرؤساء التنفيذيين الذين جرى مقابلتهم على أنهم رؤساء تنفيذيين في قطاع التجزئة.

منهجية االستطالع
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مقدمة
التغيري هو الثابت الوحيد يف قاموس الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة يف الرشق 

األوسط، إذ يتعني عليهم مواكبة التقنية الجديدة التي تغري الطريقة التي يستهلك 

بها األفراد املنتجات والخدمات، وهذه رضورة مشرتكة بالنسبة لجميع العاملني يف 

هذا القطاع عىل مستوى العامل. ولكن عندما ننظر إىل منطقة الرشق األوسط، نجد أن 

هذه التغيريات تتجاوز إىل حد بعيد التغيري الناتج عن تنامي التسوق عرب اإلنرتنت، 

فقد أصبح املستهلكون اليوم أكرث حساسية تجاه األسعار وأقل والًء للعالمات التجارية 

املفضلة فضالً عن حركة اإلصالح التي تشهدها اقتصادات دول املنطقة. 

وعىل الرغم من اتساع نطاق خرباتهم وتنوع املنتجات التي يبيعونها، حدد جميع 

الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة الذين شاركوا يف هذا االستطالع مخاوف متشابهة 

جداً: أوالً، كيفية تطوير املرونة الالزمة للتجاوب برسعة مع تغريات السوق ومتطلبات 

العمالء الجديدة؛ ثانياً، كيفية استقطاب املواهب والحفاظ عليها؛ ثالثاً، كيفية مواكبة 

وترية التقدم يف التقنية الرقمية، وكل ذلك يف ضوء استقرار االقتصاد الكيل يف املنطقة.

أشار جميع الرؤساء التنفيذيني املشاركني يف االستطالع تقريباً إىل تزايد حالة الهدوء 

والرتاجع يف أسواقهم يف اآلونة األخرية، وقال معظمهم إنهم كانوا يستهدفون معدالت 

منو من رقم واحد هذا العام عىل أحسن تقدير. ويف حني يعترب هذا املعدل معدالً 

مقبوالً جداً يف األسواق الناضجة، إال إنه بعيد كل البعد عن معدالت النمو  املكونة 

من رقمني التي سجلتها املنطقة يف السنوات املاضية.

ويعتقد البعض أن القطاع يعيش حالة من الرتاجع العام، فقد تسببت مشكالت 

االقتصاد الكيل مثل أسعار النفط وعدم االستقرار الجيوسيايس يف عدم القدرة عىل 

التنبؤ، األمر الذي كان له تأثرياً مبارشاً عىل تجار التجزئة.

ووفقاً لنتائج االستطالع الثاين والعرشين للرؤساء التنفيذيني يف الرشق األوسط الذي 

أطلقته يب دبليو يس مؤخراً، يعتقد  28% من الرؤساء التنفيذيني يف الرشق األوسط عرب 

جميع القطاعات أن االقتصاد العاملي يف طريقه لالنتعاش خالل العام املقبل بعدما 

سجل تراجعاً بنسبة 52% يف العام املايض. وقد انعكست هذه التوقعات الحذرة عىل 

نتائج االستطالع حيث أشار أكرث من ثلثي )68%( الرؤساء التنفيذيني اإلقليميني أن 

اعتبارات الكفاءة التشغيلية تتصدر قامئة األنشطة املخطط لها من أجل زيادة األرباح 

يف األشهر االثني عرش املقبلة.

وباملثل، ركز الرؤساء التنفيذيون املشاركون عىل تنظيم التكاليف، ولكنهم حددوا أيضاً 

املجاالت اآلخذة يف التوسع التي متنحهم الكثري من التفاؤل. فعىل سبيل املثال، ال يزال 

قطاع مستحرضات التجميل يشهد منواً هائالً مدفوعاً بالشخصيات املؤثرة يف وسائل 

التواصل االجتامعي مثل هدى قطان املقيمة يف ديب، والتي متتلك أكرث من 33 مليون 

متابع عىل تطبيق إنستجرام.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة عرب اإلنرتنت الذي قابلناه، أن عام 2018 

/2019 سوف ميثل »العرص القادم« لتجارة التجزئة عرب اإلنرتنت يف الرشق األوسط، 

ويُتوقع أن مُتثل التجارة اإللكرتونية قرابة 40% من السوق يف املستقبل. ويدعم هذا 

الرأي كذلك إعالن أمازون األخري عن إنشاء سوق لها يف الرشق األوسط.

ويستعرض تقريرنا وجهات نظر الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة عىل مستوى ثالث 

فئات رئيسية: التقنية، وتغري سلوك املستهلك، وآثار االقتصاد الكيل. ونود أن نشكر كل 

من أسهم بإجاباته القيّمة، ونأمل أن تستمتعوا باألفكار التي تم طرحها.

نورما تقي

رئيس األسواق االستهالكية يف يب دبليو يس الرشق األوسط 

بانوس ليناردوس

املدير التنفيذي لدائرة قادة التجزئة
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تسارع وترية تجارة التجزئة عرب اإلنرتنت
ال تزال مبيعات التجزئة عرب اإلنرتنت يف منطقة الرشق األوسط مُتثل حصة أصغر 

من السوق، حيث تُقدر بنحو 2-3% مقارنة بحوايل 10-15% يف االقتصادات الغربية 

املتقدمة، غري أن هذه الحصة تنمو مبعدل متسارع. فعىل سبيل املثال، أشارت نتائج 

استطالع إ تجارة التجزئة الكيل يف الرشق األوسط الذي أجريناه يف عام 2018 إىل أن 

53% من املشاركني يف االستطالع يتسوقون اآلن عرب موقع أمازون، بزيادة قدرها %4 

منذ عام 2016. ويؤثر استخدام املوقع أيضاً عىل عادات التسوق العامة للعمالء، إذ 

يبدأ حوايل 45% منهم رحلة البحث عن منتجاتهم عىل موقع أمازون، بينام يستخدم 

41% املوقع للتحقق من األسعار.

ويدعم الواقع الدميوغرايف يف املنطقة منو استخدام اإلنرتنت، فحوايل 60% من السكان 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحت سن الـ30 ¹ويعشقون استخدام التقنيات 

الجديدة. وبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية 77% ² يف دول مجلس التعاون 

.)GSMA( الخليجي يف عام 2018 وفقاً إلحصاءات هيئة قطاع الهواتف الجوالة

ومن العوامل األخرى التي تدعم منو تجارة التجزئة عرب اإلنرتنت عاملقة التجارة 

اإللكرتونية العامليني الذين يتنافسون عىل كسب اهتامم املتسوقني وإنفاقهم. فقد 

اشرتت أمازون سوق.كوم يف عام 2017 ليصبح أكرب منصة للتجارة اإللكرتونية يف 

املنطقة آنذاك، وال شك أن إعالنها األخري إلطالق سوق جديد يف املنطقة سوف يزيد 

من مستوى املنافسة عرب اإلنرتنت.

وعىل صعيد آخر، أبرمت نون.كوم، وهي رشكة محلية ناشئة يف مجال تجارة التجزئة 

عرب اإلنرتنت بدعم من صندوق الرثوة السيادي للمملكة العربية السعودية، رشاكة 

مع موقع إيباي هذا العام. وتوفر الرشكة منصة لعالمات تجارية محلية ودولية 

لبيع منتجاتها عرب اإلنرتنت دون الحاجة إىل االستثامر حتى يكون لها وجود تجاري 

إلكرتوين خاص بها يف املنطقة.

وتأيت مسألة توفري تجربة تسوق متعددة القنوات من بينها اإلنرتنت ضمن أولويات 

جميع الرؤساء التنفيذيني املشاركني يف االستبيان. فقد عربوا جميعاً عن التزامهم 

1- صندوق النقد الدويل - “فرص سانحة للجميع - تعزيز النمو والشمول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا»

GSMA -2  - اقتصاد الهواتف الجوالة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2018

باالستثامر املستمر يف قنواتهم الرقمية، وهو االستثامر الذي ينبغي أال يقترص عىل توفري 

طريقة أخرى للوصول إىل املستهلكني فحسب، بل يجب أن يعتمد عىل التجارب التي 

يوفرها تجار التجزئة لعمالئهم.

ممزورلد )Mumzworld( هي رشكة بيع بالتجزئة متنامية عىل اإلنرتنت فقط يف الرشق 

األوسط وبنت أعاملها من خالل توفري مجموعة كاملة من املنتجات الخاصة باألمهات 

واألطفال، بعضها غري متوفر يف أي مكان آخر يف املنطقة وبأسعار تنافسية. ويستضيف 

املوقع أيضاً مجتمعاً عرب اإلنرتنت حيث ميكن لألهايل االجتامع سوياً لتبادل خرباتهم 

وتجاربهم، وبناء نوع مختلف من عالقات العمالء. وتهدف الرشكة هذا العام إىل توسيع 

مجتمع العمالء عرب اإلنرتنت، والرتكيز عىل تقديم أفضل قيمة يف ظل استمرار حساسية 

العمالء تجاه األسعار.

تقدم نون.كوم منصة البيع 

بالتجزئة عرب اإلنرتنت للعالمات 

التجارية املحلية والدولية التي 

ليس لها وجود تجاري إلكرتوين 

خاص بها يف املنطقة

أصبحت ممزورلد 

)Mumzworld( امتداداً عرب 

اإلنرتنت لحياة األمهات يف الرشق 

األوسط من مختلف الفئات 

واألعامر ومناهج الرتبية املتنوعة

منى عطايا، الرئيس التنفيذي، 

ممزورلد
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أصبحت ممزورلد 

)Mumzworld( امتداداً عرب 

اإلنرتنت لحياة األمهات يف الرشق 

األوسط من مختلف الفئات 

واألعامر ومناهج الرتبية املتنوعة

منى عطايا، الرئيس التنفيذي، 

ممزورلد
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التحديات الرئيسية التي حددها الرؤساء التنفيذيون يف قطاع التجزئة حول التغيريات التقنية

ال يزال التسليم والخدمات اللوجستية يُشكالن تحدياً لبعض تجار التجزئة، فعىل الرغم من تحسن مستوى الخدمة، ال تزال وترية التحسن 

والتغري بطيئة. ومل يعد التسليم يف نفس اليوم خياراً مُيكن االستغناء عنه يف ظل وجود تجار البيع بالتجزئة يسلمون الطلبات املُشرتاة عرب 

اإلنرتنت يف غضون ساعتني إىل أربع ساعات. ونحن نرى بعض تجار التجزئة يستثمرون يف رشكات الخدمات اللوجستية املحلية لتحسني رحلة 

عمالئهم وخلق ميزة تنافسية.

النامذج املقلدة عرب اإلنرتنت: يتم بيع منتجات مقلدة أو ذات تصميم مامثل عرب اإلنرتنت مقابل سعر أقل بكثري من سعر املنتجات األصلية، 

مام يؤدي إىل اندالع حروب يف األسعار وتقويض مستوى الجودة.

يحتاج تجار التجزئة بشدة وعىل وجه الرسعة إىل إيجاد حلول تقنية تُتيح للمستهلكني خيارات إرجاع رسيعة وسهلة للسلع غري املرغوبة 

املُشرتاة عرب اإلنرتنت.

ترتكز بعض التحديات حول نقص املواهب الرقمية يف السوق مبا يف ذلك توظيف األشخاص الذين ميتلكون مهارات تحليل البيانات والذكاء 

االصطناعي. وهذا التحدي جزء من مشكلة أوسع يف املنطقة حيث يعتقد أكرث من ربع الرؤساء التنفيذيني يف الرشق األوسط من جميع 

القطاعات أن التوظيف من خارج قطاعاتهم هو حل محتمل لسد نقص املهارات.

مُتثل إدارة املخزون وحجم املنتجات املراد رشاؤها تحدياً عندما يتوافر فائض من املعروض عرب اإلنرتنت.

مواكبة املتطلبات املتغرية: ال يزال الوصول عرب الجوال إىل املعلومات عرب اإلنرتنت مثل عروض املنتجات الجديدة واستعراض املنتجات 

ومواقع مقارنة األسعار يؤثر يف قرارات الرشاء لدى العمالء ويتعني عىل تجار التجزئة أن يكونوا عىل أهبة االستعداد، ورصد هذه االتجاهات 

ملواكبة كل ما هو جديد.

يختار العمالء الذين يبحثون عن قيمة أكرب استخدام منصات التسليم مثل منصة “شوب أند شيب” التابعة لرشكة أرامكس لرشاء نفس 

السلع من خارج منطقة الرشق األوسط بأسعار أقل.
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لقد أدى مفهوم تجارة التجزئة املختلطة )والذي يجمع بني املنافذ التقليدية والتجارة 

اإللكرتونية( إىل ظهور جيل جديد من املستهلكني املتمكنني يعرفون ما يريدون، وأين 

ميكنهم الحصول عليه، والسعر املناسب. ونتيجًة لذلك، يتضاءل والء العمالء للعالمات 

التجارية املفضلة، مام يجعل االحتفاظ بالعمالء أكرث صعوبة وأعىل تكلفة بشكل ما. 

ومن املالحظ أن القيمة أصبحت هي األخرى اتجاهاً مهامً بشكل كبري يف املنطقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: كيف يتجاوب الرؤساء التنفيذيون اإلقليميون يف 

قطاع التجزئة مع هذه التغريات؟ وتتمثل إحدى اإلجابات عىل هذا السؤال يف خلق 

تجربة أكرث حيوية داخل املتاجر التقليدية. فعىل سبيل املثال، تعمل مجموعة شلهوب 

عىل الحد من ”السلبيات” مثل الوصول إىل املتجر والعثور عىل املنتجات غري املتاحة، 

من خالل الرتكيز عىل تجربة التسوق املختلطة، أي تسهيل قيام األشخاص بطلب أو 

حجز منتج عرب اإلنرتنت والحصول عليه يف املتجر. ومُيثل مرسع تكنولوجيا التجزئة 

“جرين هاوس” الذي تطوره املجموعة فرصة لدعم ريادة األعامل والتجاوب مع 

تحديات تجارة التجزئة من خالل تقديم حلول تكنولوجية للعالمات التجارية.

ويشري استطالع آراء املستهلكني العاملي لعام 2019، واملقرر نرشه يف مارس 2019، 

إىل رضورة تركيز الرشكات عىل “العائد عىل التجربة” باإلضافة إىل قياس العائد عىل 

االستثامر عىل املدى الطويل. ويُؤثر اآلن تشارك العمالء عرب وسائل التواصل االجتامعي 

آلرائهم عن تجارب التسوق يف املتجر أو موقع الرشكة اإللكرتوين يف قرارات الرشاء 

لجميع العمالء املحتملني اآلخرين أيضاً حيث أشار 32% من املشاركني يف االستطالع 

إىل قيامهم برشاء منتجات بناًء عىل ردود الفعل اإليجابية عىل شبكات التواصل 

االجتامعي.

وأشار املسؤولون التنفيذيون املشاركون يف االستطالع إىل أن مناطق النمو الكبري يف 

منطقة الرشق األوسط تشمل التوسع يف قطاع مستحرضات التجميل، مدفوعاً بعرص 

الشخصيات املؤثرة يف وسائل التواصل االجتامعي و”األزياء الريايض األنيقة« )ارتداء 

مالبس التامرين الرياضية خارج صالة األلعاب الرياضية( والعادات الغذائية الصحية، 

وهي اتجاهات تدفعها اهتامم جيل األلفية بالصحة العامة.

ومن بني االتجاهات األخرى املؤثرة خصم يوم الجمعة السوداء. فقد أصبحت فعالية 

مبيعات نوفمرب التي انطلقت يف الواليات املتحدة أكرث شعبية لدى املستهلكني يف 

الرشق األوسط. وأفادت ممزورلد أن أفضل أسبوع يف السنة من حيث املبيعات كان 

أثناء فرتة الجمعة البيضاء حيث زادت اإليرادات بنحو خمسة أضعاف إيرادات العام 

السابق. غري أن موسم الخصومات هذا يتسبب يف حالة من عدم اليقني لدى بعض 

تجار التجزئة، حيث مييل املستهلكون إىل التوقف عن الرشاء لحني معرفة الخصومات 

الضخمة أو العروض الرتويجية املقدمة، مام يؤثر عىل مبيعات ديسمرب.

وال شك أن بناء أعامل مستدامة يف املستقبل يستلزم أيضاً التحيل بالحكمة، وفقاً آلراء 

معظم الرؤساء التنفيذيني املشاركني يف االستبيان. وهناك حاجة للرتكيز عىل التدفقات 

النقدية وتحسني التكاليف، فقد قام أحد تجار التجزئة الذين قابلناهم بافتتاح مركز 

خدمة مشرتك يف األردن إلدارة تكاليف عمليات املساندة واملوظفني التي يتكبدها. ويف 

ظل محدودية املتاجر التي تُحقق إيراداتها معدالت منو مامثلة للتجارة اإللكرتونية، 

يبحث بعض تجار التجزئة عن أسواق وفرص استثامر جديدة خارج املنطقة 

ملساعدتهم عىل مواصلة توسيع محفظتهم االستثامرية.

الدرس الرئييس املستفاد هو أن ما هي أحدث االتجاهات السائدة؟

املتاجر التقليدية ال تزال قوية 

للغاية يف املنطقة

ستتمكن العالمات التجارية التي 

تركز عىل تجربة العمالء إىل جانب 

الحداثة واالبتكار يف املنتجات 

والخدمات من الفوز دامئاً 

هشام العمودي

الرئيس التنفيذي، مجموعة كامل 

عثامن جمجوم
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الدرس الرئييس املستفاد هو أن 

املتاجر التقليدية ال تزال قوية 

للغاية يف املنطقة

ستتمكن العالمات التجارية التي 

تركز عىل تجربة العمالء إىل جانب 

الحداثة واالبتكار يف املنتجات 

والخدمات من الفوز دامئاً 

هشام العمودي

الرئيس التنفيذي، مجموعة كامل 

عثامن جمجوم
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يعتمد سوق التجزئة يف الرشق األوسط بشكل كبري عىل منوذج االمتياز . 

ولكن مع نضوج السوق، قد يصبح منوذج املرشوع املشرتك خياراً أكرث جاذبية. 

وأفاد أحد الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة أن تشارك املخاطر يسمح لكال 

الطرفني بالتحكم بشكل أكرب يف األعامل مع االستمرار يف االستثامر والنمو يف 

املنطقة. 

أصبح الطعام جزءاً ال يتجزأ من تجربة األشخاص يف مراكز التسوق، وأصبحت 

املطاعم عالية الجودة سبباً لتفضيل مركز عن آخر. ويجب أن توفر مراكز 

التسوق وكذلك املتاجر الفردية تجربة تسوق كاملة، وليس مجرد مكان 

للتسوق والفرار من حرارة الجو.

أصبحت مراكز التسوق “املجتمعية” األصغر حجامً خياراً أكرث شهرًة كأماكن 

لرشاء البقالة، وتناول الغذاء، ورشاء األدوية، ورشاء هدايا أعياد ميالد األطفال، 

وكل ذلك موجود تحت سقف واحد. 

تراجعت أهمية بطاقات الوالء التقليدية، حيث يرى الرؤساء التنفيذيون 

يف قطاع التجزئة أن الوالء صار لالتجاهات وليس للعالمات التجارية. غري 

أن الوصول الحرصي للفعاليات والخصومات الخاصة ال يزال عامالً جذاباً 

للمستهلكني التقليديني يف املنطقة.

يستثمر بعض تجار التجزئة، مثل نون.كوم مع تدشني نون إيست، يف املنتجات 

ذات العالمات التجارية الخاصة واملنتجات املُعاد تسميتها تجارياً للمساعدة 

يف تعزيز هوامش الربح يف سوق بات أكرث حساسية لألسعار.

االتجاهات األخرى التي تؤثر عىل الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة
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تسري اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية يف الرشق األوسط “بخطى غري مسبوقة” 

حسبام هو واضح من االستطالع العاملي للرؤساء التنفيذيني. وقد نجح تجار التجزئة 

يف تجاوز تأثري هبوط أسعار النفط والتعايف الجزيئ يف أسعاره اآلن والتهديدات 

الجيوسياسية يف بقاع من املنطقة. وتسهم عوامل االقتصاد الكيل هذه يف املشكالت 

التالية التي أبرزها الرؤساء التنفيذيون يف قطاع التجزئة املشاركون يف االستطالع.

الرضائب

طبّقت اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية رضيبة القيمة املضافة 

بنسبة 5% ألول مرة يف 1 يناير 2018. وقد رشعت البحرين يف تطبيق الرضيبة مع 

بداية العام الجاري، ومن املنتظر أن تلحق بهام قطر وسلطنة عامن يف وقت الحق. 

ووفقاً آلخر استطالع للرؤساء التنفيذيني يف الرشق األوسط، انخفض عدد الرؤساء 

التنفيذيني يف املنطقة املهتمني بزيادة األعباء الرضيبية إىل 55% بعد أن كان 85% يف 

العام السابق. وبالنسبة لتجار التجزئة املشاركني يف االستطالع فإنهم يقرون بأنها تكلفة 

عليهم القبول بها، وبعضهم استوعبها يف البداية بينام عوضها آخرون بفوائد التكلفة 

من إعادة تنظيم سلسلة التوريد الخاصة بهم. وعىل الرغم مام سبق، اعرتفوا جميعاً 

بتأثريها املبارش عىل مستوى دخل املستهلك املتاح.

املواهب

لقد كانت »السعودة«، وهي سياسة ترمي إىل وضع حد قانوين لعدد العاملة األجنبية 

يف الرشكات السعودية، تغيرياً رسيعاً ال يزال مُيثل تحدياً أمام قطاع التجزئة الذي 

يوظف العديد من العاملة الوافدة. ولكن البعض تعامل مع ذلك بحكمة، فقد 

استثمرت مجموعة التجزئة السعودية كامل عثامن جمجوم، التي متتلك امتيازات 

عالمات تجارية مثل نعومي، وذي بودي شوب، ومكياجي ومركز التعليم املبكر ضمن 

محفظتها، يف اململكة العربية السعودية عىل مدى السنوات العرش املاضية ولديها 

بالفعل برنامج توظيف وتدريب للعاملة املحلية للعمل يف متاجرها القامئة.

وبعيداً عن الظروف الفريدة يف اململكة العربية السعودية، أعطى جميع املشاركني 

يف االستطالع يف املنطقة أولوية كبرية لتوظيف املرشحني ذوي املهارات الرقمية. وقد 

أشاروا بشكل خاص إىل مهارات تحليل البيانات الستخالص رؤى ثاقبة حول سلوكيات 

التسوق لدى العمالء من ماليني املعامالت التي ينفذها العمالء سنوياً.

آثار االقتصاد الكيل
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ال يوجد أصالن متامثالن. ديب مول 

وجهة ال مثيل لها. فهو ليس مجرد 

مركز تسوق، بل هو وجهة توفر تجربة 

للجميع سواًء كان تناول الغذاء يف 

املطاعم التي تطل عىل نافورة ديب 

أو التسوق يف جادة األزياء املوسعة 

مؤخراً. ويف إعامر مولز، نركز أوالً وقبل 

كل يشء عىل تجربة العمالء، ونعمل 

عىل الدوام عىل تطوير وتحديث 

عروضنا لتقديم أفضل التجارب 

لعمالئنا.

باتريك بوسكويت تشافان، 

الرئيس التنفيذي، إعامر مولز
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أسعار اإليجار

اتفق معظم تجار التجزئة يف اإلمارات الذين قابلناهم عىل أن مشغيل مراكز التسوق 

يف حاجة إىل دراسة أسعار اإليجار  دراسة متأنية، إذ يشعر تجار التجزئة أن مناذج 

التشغيل الحالية غري قابلة لالستمرار نظراً لالرتفاع الكبري يف قيمة اإليجارات. وقال 

أحد الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة: “إن الحاجة إىل االستمرار يف فتح العديد 

من املتاجر يف كل مركز تسوق جديد قد تراجعت بشكل كبري”. ومع التطوير املستمر 

ملراكز التسوق الجديدة، مبقدور تجار التجزئة أن يختاروا استثامراتهم، ويقررون املكان 

الذي يعتقدون أنه سوف يحقق لهم أكرب مستوى من إقبال املستهلكني.

وأشار أحد تجار التجزئة إىل أنه بالنظر إىل بيئة االقتصاد الكيل والضغط املستمر عرب 

اإلنرتنت، يعمل املالك مع تجار التجزئة، ويقدمون حوافز لتشجيع بعض العالمات 

التجارية عىل دخول مراكز التسوق لزيادة عدد املتاجر ومعدالت اإلشغال.

وعىل الرغم مام سبق، يستمر مشغلو مراكز التسوق الرواد يف السوق مثل إعامر 

يف زيادة املساحة اإليجارية اإلجاملية، ويثقون يف الطلب اآلجل عىل األصول عالية 

الجودة. وقد ارتفعت تكاليف اإليجار اآلجلة بشكل غري مسبوق عىل أساس منو 

اإليرادات ومعدل التضخم والتكاليف الحكومية املحلية األخرى. واآلن، يتطلع الجميع 

إىل اإلنتاجية لكل مرت مربع، ويف حني أن اإليجارات السابقة قد ال تكون مستدامة 

يف ظل تغري سياق االقتصاد الكيل، يعتقد مشغلو مراكز التسوق أن اإليجارات عادلة 

بشكل عام مبا يرتاوح بني 15 إىل 20%. ومع ذلك، تعتمد اإليجارات بشكل كامل عىل 

عمر األصول أو املوقع أو التجربة املقدمة، وهذا هو ما يحتاج تجار التجزئة إىل إعادة 

النظر فيه.
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ويدرك الرؤساء التنفيذيون يف قطاع التجزئة باملنطقة جيداً أن 

التحول الرقمي يتطلب أنواعاً جديدة من املواهب، فقد قام 

تجار التجزئة التقليديون ومشغلو مراكز التسوق الذين قابلناهم، 

بالتعاقد مع خرباء بيانات ماهرين يف جمع وتحليل كمية هائلة 

من البيانات الناتجة عن املبيعات عرب اإلنرتنت )واملبيعات املادية( 

لتقديم تجربة أكرث تخصيصاً وأعىل قيمة للعمالء.

لقد شهدت املنطقة عىل مدار السنوات املاضية مناخاً اقتصادياً 

كلياً صعباً، ولذا يدقق تجار التجزئة يف جميع الفرص عن كثب، 

ويحاولون الحفاظ عىل مرونة رشكاتهم بأقىص قدر ممكن. ونشري 

هنا إىل ما قاله أحد الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة “نجيد 

اختيار معاركنا وال نخىش إغالق أحد املتاجر يف حالة عدم تحقيقه 

لألرباح املطلوبة”. 

وتوضح نتائج استطالع الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة أن 

تجار التجزئة يف الرشق األوسط يرغبون يف بناء أعامل مستدامة 

للمستقبل، وهذا يعني أن تجار التجزئة يتبّنون منوذج التجزئة 

املختلط من خالل توفري تجربة سلسة ومتكاملة كلياً عن طريق 

جميع نقاط التفاعل عىل طول رحلة املستهلك.

  األولويات الرئيسية للرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة يف منطقة الرشق األوسط

الحلول الرقمية

تحسني التكلفة وإعادة الهيكلة

املواهب والتدريب

عروض املنتجات

رضيبة القيمة املضافة

عمليات االستحواذ

النمو واالمتيازات

88%

50%

50%

13%

13%

13%

13%
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الخامتة

تتمثل أبرز ثالث أولويات عرب عنها الرؤساء التنفيذيون املشاركون 

يف االستطالع يف الحلول الرقمية )%88(، وتحسني التكلفة وإعادة 

الهيكلة )%50(، ثم املواهب والتدريب )50%(.

وقد أشار أحد املسؤولني التنفيذيني يف قطاع التجزئة إىل أن 

“املنافسة قادمة من كل مكان”، وهذه حقيقة واقعة حيث يواجه 

تجار التجزئة يف املنطقة يف الوقت الراهن منافسة من مواقع 

التجارة اإللكرتونية العاملية والبائعني والشخصيات املؤثرة يف مواقع 

التواصل االجتامعي، فضالً عن املتاجر املنافسة للفوز باملبيعات 

والوالء للعالمة التجارية. ونتيجة لذلك، مل تعد هناك خطط 

خمسية، بل عىل الرشكات أن تكون عىل استعداد دائم لالستجابة 

للتغيري.

ومن الجدير بالذكر أن تحسني الخدمات اللوجستية  النهائية مبا 

يضمن تلبية رغبة العمالء يف تسليم )وإعادة( املنتجات عىل نحو 

رسيع ومرن يف مكان مناسب وبسعر معقول أيضاً أصبح جزءاً 

أساسياً من توسيع نطاق التجارة اإللكرتونية يف املنطقة. ويسلط 

استطالع املستهلكني العاملي لعام 2018 الذي أجرته يب دبليو يس 

الضوء عىل املناهج املتبعة يف أسواق التسوق عرب اإلنرتنت األكرث 

نضجاً مثل التسليم بالطائرات بدون طيار إىل املناطق النائية من 

اململكة املتحدة أو جمع الطرود من الخزائن يف أملانيا. حتى أن 

أمازون جربت متكني أفراد التسليم من الوصول إىل منازل العمالء 

يف حال عدم تواجدهم يف املنزل باستخدام قفل وكامريا ذكيني لرتك 

الطرد داخل املنزل.

ويدرك الرؤساء التنفيذيون يف قطاع التجزئة باملنطقة جيداً أن 

التحول الرقمي يتطلب أنواعاً جديدة من املواهب، فقد قام 

تجار التجزئة التقليديون ومشغلو مراكز التسوق الذين قابلناهم، 

بالتعاقد مع خرباء بيانات ماهرين يف جمع وتحليل كمية هائلة 

من البيانات الناتجة عن املبيعات عرب اإلنرتنت )واملبيعات املادية( 

لتقديم تجربة أكرث تخصيصاً وأعىل قيمة للعمالء.

لقد شهدت املنطقة عىل مدار السنوات املاضية مناخاً اقتصادياً 

كلياً صعباً، ولذا يدقق تجار التجزئة يف جميع الفرص عن كثب، 

ويحاولون الحفاظ عىل مرونة رشكاتهم بأقىص قدر ممكن. ونشري 

هنا إىل ما قاله أحد الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة »نجيد 

اختيار معاركنا وال نخىش إغالق أحد املتاجر يف حالة عدم تحقيقه 

لألرباح املطلوبة«. 

وتوضح نتائج استطالع الرؤساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة أن 

تجار التجزئة يف الرشق األوسط يرغبون يف بناء أعامل مستدامة 

للمستقبل، وهذا يعني أن تجار التجزئة يتبّنون منوذج التجزئة 

املختلط من خالل توفري تجربة سلسة ومتكاملة كلياً عن طريق 

جميع نقاط التفاعل عىل طول رحلة املستهلك.
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مدير قطاع األسواق االستهالكية
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بانوس ليناردوس

املدير التنفيذي

معهد نيويورك لإلدارة - دائرة قادة التجزئة 
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بيانات االتصال
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