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ت�ارب عاملية ف� ي� الـمخازن الـمظلمة.

ج
ت�ربة املستخدم.

اإللك�رو�ن ي� والتقلي ــدي.
مق ــارنة يب� ن� رحلــة العميــل ف� ي� التسـوق
ت

ج
ت�ربة The Chefz
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مقدمة

يوا�ه ج
ج
الت�ار العديد من الصعوبات ف� ي� إنشاء وإدارة املشاريع.
ومع التطور الرقمي ظهرت بعض الحلول للحد من هذه
سع�ا لتطور حلول ج
اإللك�رونية ف� ي� اململكة
الت�ارة
ًي
املشكالت؛
ت
العربية السعودية .يعرض التقرير ج
ت�ربة املخازن املظلمة
ً
عامليا؛
ألصحاب املشاريع كواحدة من أبرز الحلول ال�ت ي� تم تبنيها
م�ال ج
ملواكبة التطور الرقمي الها�ئ ل ف� ي� ج
اإللك�رونية.
الت�ارة
ت

الهدف
من التقرير
تسليط الضوء على أهمية املخازن املظلمة ف� ي� ظل التطور الرقمي
رك��ز على ج
ت�ربة
ال� ي
املتصاعد على الصعيد العاملي
واملحل�؛ مع ت
ي
تطبيق “ذا شفز” كإحدى ج
الت�ارب الحديثة الرا�ئ دة ف� ي� السوق
السعودي.
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أرقام ـ وإحصا�ئ يات
اإللك�رو�ن ي� ف� ي� اململكة
عن التسوق
ت
اإللك�رونية هي املستقبل ج
ج
للت�ارة واالست�ثمار ف� ي� العامل؛
املتا�ر
ت
ج
املتا�ر التقليدية إلى التقاعد.
مما قد يحيل

36447

ج
ج
ج
املس�لة ف� ي� منصة “معروف”
اإللك�رونية
املتا�ر
م�موع عدد
ت
منذ بداية عام  2020مـ ح�تى الربع الثالث ،وال�ت ي� أفصحت عنها
وزارة ج
الت�ارة بنسبة ارتفاع  171%مقارن�ةً بالعام ض
املا� ي�.

 80مليار ريال

ا

ح�م سوق ج
ج
م��ز ايد
الت�ارة
اإللك�رونية ف� ي� اململكة ب�نمو ت
ت
يبلغ  14%مقارن�ةً بالعام ض
املا� ي�

 43مليون مستخدم

ا

ج
اإللك�رونية ف� ي�
املتا�ر
النسبة املتوقعة ل ن�مو عدد مستخدمي
ت
اململكة بنسبة ارتفاع  31%بحلول عام  2024مـ

السعودية ف� ي� املرتبة الـ 13

ا

ف� ي� مؤشر القدرات الرقمية ،و 11ف� ي� القدرة على التكيف مع
ً
عامليا.
اإلطار القانو�ن ي� لألعمال الرقمية
source: www.statista.com/study/85349/ecommerce-in-saudi-arabia/
https://bit.ly/31xaYDi
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ج
اإللك�رونية ف� ي� اململكة العربية
الت�ارة
متوسط نمو سوق
ت
سنو�ا.
ًي
السعودية يصل إلى نسبة 11%

اإلن�رنت.
يتسوق  73%من سكان اململكة ب
ع�ر ت

ا

إلك� ً
الف�ة
ي
 60%من
املتسوق� ن� ت
رونيا ف� ي� السعودية هم من ئ

العمرية (.)44 – 25

ا

ا

ج
اإللك�رو�ن ي�.
املتا�ر ف� ي� اململكة تقدم خدمة الدفع
 94%من
ت

اإللك�رو�ن ي� ،مقارن�ةً
املتسوق� ن� يفضلون خدمة الدفع
ي
 87%من
ت

ب  66%يفضلون خدمة الدفع عند االستالم.

اإلن�رنت ف� ي� اململكة
للمتسوق� ن� ب
ي
الف�ات
ع�ر ت
أهم ئ
واإللك�رونيات االستهالكية ،واألحذية
هي :املالبس،
ت
ج
ومنت�ات العناية الشخصية من
يعد الطعام،
ً
نموا ف� ي� سوق ج
اإللك�رونية
الت�ارة
الف�ات األسرع
ت
ئ
ف� ي� اململكة.
source: https://bit.ly/31xaYDi
https://cutt.ly/gzfXYPE
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ملاذا املخازن املظلمة؟

التغ ـيــر ف� ي� سلوك الــمستهلك أثنـ ــاء
ج�ا�ئ حة كورونا

ساهمت ج�ا�ئ حة كورونا منذ بدايتها ف� ي� أوا�ئ ل عام 2020مـ  ،ف� ي� انتشار فكرة
ج
ج
اإلن�رنت.
احتيا�اتهم ب
الكث�ر على قضاء
اإللك�رونية؛ الع�تماد ي
املتا�ر
ع�ر ت
ت
ج
اللو�ستية؛ مما ج�عل العديد من
وبرزت أهمية خدمات التوصيل
إلك�رونية كبديل ج
ج
ت�اري؛
ي
املتا�ر يقومون
أصحاب
بتوف�ر وتطوير خدمات ت
إ�راءات التباعد ج
بسبب ج
املتسوق� ن�
ي
اال��تماعي ،وذلك للحد من عدد
ً
كا� إلى تفضيل التسوق
سببا ف ٍ
بالداخل فال�خ وف من اإلصابة بالعدوى

اإلن�رنت.
ب
ع�ر ت
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التغ�رات ال ت� ي� طـرأت على
ي
لفهــم
سلــوك الـمستهلك بعد ا جل�ا�ئ حة
املستهلك� ن� ف� ي� السعودية:
ي
قمنا باستطالع يستهدف مفهوم
53%

53.8%

ذكور

6.1%

أعمارهم يب� ن�
)(18-30

40.6%

46.5%
إناث

93.9%

أعمارهم يب� ن�
)(30-45

94.3%

املشارك� ن�
ي
من
سعودي� ن�
ي

71%

ج
املتا�ر
ع�ر
مش�رياتهم ب
زادت
ت
اإللك�رونية خالل أزمة كورونا.
ت

يستخدمون ج
اإللك�رونية
الت�ارة
ت
مش�رياتهم.
ف� ي�
ت

ج
املنت�ات ال ت� ي� يع ت�مدها املشاركون ف� ي� االستطالع؛ للشراء
أك�ر
ث
ج
اإللك�رونية :
املتا�ر
ع�ر
ب
ت

37.2%

3.4% 1.4%
6.1%

األطعمة واملشروبات.

6.6%
11.8%

املالبس واإلكسسوارات.
اإللك�رونيات.
ت
والهاي�ر ماركت.
ب
السوبر ماركب
العطور ومستحصرات ج
الت�ميل.

33.5%

امل��ز لية.
األثاث واألدوات ن
الهدايا والورود.
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ج
اإللك�رونية
املتا�ر
ع�ر
ـمتسوق� ن� ب
ي
ال
ت
ج
املنت�ات،
ف� ي� اململكة يفضلون :ج�ودة
وسرعة التوصيل.

ً
التغ�ر ،ج
و�دنا أن  41.9%يبحثون
ي
انعكاسا لتوقعات العمالء سريعي
ج
املنت�ات ذات ا جل�ودة األعلى ،يتبعها اه�تمام العميل ال�خ اص بسرعة
عن
ً
توصيل ج
كب�رة بتكلفة التوصيل بنسبة
ف�ة ي
تت�اوز 33%
نسبيا ،ويه�تم ئ
19.8%

ج
اإللك�رونية ف� ي� السعودية؛ تعد
املتا�ر
ع�ر
خدمة التوصيل والتسوق ب
ت
يوا�هها العمالء .ج
مفتاحا ملعا جل�ة بعض العقبات ال�ت ي� ج
و�دنا أن 54.5%
اإلن�رنت على التسوق
املستهلك� ن� يفضلون خدمة الطلب ب
ي
من
ع�ر ت
ت� ً
ج
نبا ملا ج
لتوف�ر الوقت وا جل�هد ج
املتا�ر
ي�دونه من ازدحام ف� ي�
ي
التقليدي؛
ً
وخصوصا بعد ج�ا�ئ حة كورونا.
العامة

اإلن�رنت
أك�ر إقبا ًال على الشراء ب
ع�ر ت
بعد أزمة كورونا  42.7%أصبحوا ث
ال��ز ً
بامل��ز ل.
اما ن
أك�ر ت
ونسبة  34.1%أصبحوا ث
الكب�ر ف� ي� سلوك املستهلك إلى محاولة ج
إي�اد حلول لرفع
ي
التغ�ر
ي
أدى
ج
اإللك�رونية لت�تما�شى
املتا�ر
مستوى ال�خ دمات املقدمة من أصحاب
ت
املستهلك� ن� ،ومن أهم هذه الحلول “املخازن املظلمة”
ي
مع توقعات
ج
اإللك�رونية
املتا�ر
ال�ت ي� تساهم ف� ي� تقديم حلول متكاملة ألصحاب
ت
واملستهلك� ن� ً
معا؛ ملواكبة ال�نمو املتسارع ف� ي� الطلبات ج
و�ودة ال�خ دمات
ي
اإلن�رنت.
ب
ع�ر ت
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تعريف املخازن املظلمة والق�يمة
املضافة ال ت� ي� يقدمها DarkStores
فعل� وليست متاحة ج
املخازن املظلمة هي مخازن لها ج
لل�مهور
و�ود
ي
(تحول ج
تعب�ة وتوصيل)؛ وي ت�م
ّ
املت�ر من بيع مباشر وتقليدي إلى مركز ئ
ً
تنظ�ي مه تلبي�ة
ج
اإلن�رنت ،ويمكن للعميل الطلب
ر
ع�
ب
التسوق
ات
الحتيا�
ت
ج
اللو�ستية .وعلى الرغم من أن املخازن املظلمة
ع�ر برام�ج التوصيل
ب
�
مفهوما ج� ً
ديدا ،فهي
كانت ح ًال ذكيا أثناء ج�ا�ئ حة كورونا ،إال أنها ليست
ً
والص� ن� ،ودول أخرى حول العامل.
ي
شا�ئ عة ف� ي� اململكة املتحدة ،وفرنسا،
وقد بدأت فكرة ج
املت�ر املظلم ألول مرة ف� ي� اململكة املتحدة ف� ي� عام 2009
م ،عندما افتتحت”تيسكو” أول مخزن مظلم.

الفكرة وراء “املخازن املظلمة” هي ج
صغ�رة قريبة من
ي
و�ود مستودعات
مواقع العمالء؛ لتسهيل عمليات التسل�ي م ج
و�علها أسرع مع الحفاظ على
انخفاض تكاليف التشغيل.

تم إصدار أول رخصة مخـ ــازن بنظام ” “Dark Storeبالـمملكـ ـ ــة ف� ي�
إلك�رو�ن ي� ولتحقيق لهدف املدينة
ديسم�ر2020؛ إلنشاء ب
ب
أك�ر مركز تسوق ت
ج
ودعما ج
اللو�ستية.
اإللك�رونية وا �خل دمات
للت�ارة
الذكية،
ً
ت
source: https://bit.ly/3rA3fPw

https://bit.ly/31sVro4 | https://www.alriyadh.com/1861298
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ً
وفقا ملوقع Data Sutram
التال�:
أثبتت فكرة املخازن املظلمة
ي
01
عمليـ ــات التسل ــ�يم أسـ ـ ـ ــرع بمقـ ــدار  1.25مـ ــرة.
02
تقليل تكلفة التوصيل.
03
خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى .35%
04
زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى .40%
05
تحسـ ــن ملحـ ــوظ ف� ي� معـ ــدالت رضـ ــا الـمستهــلك.

أنواع املخازن املظلمة

النوع األول

النوع الثا�ن ي�

إنش ــاء مخ ــزن مظلـ ــم خـاص
لعالمة ج
ت�اريةمعروفة،ويع ت�مد
هذا النـ ـ ــوع على التوصيـ ـ ــل ،أو
إمكانيـ ـ ــة العميـ ــل من استالم
الطلبات بنفسه.

إنشاء مخ ــزن مظل ـ ــم بمساحة
معين ـ ــة ،وي ت�م تقس ي�مـ ـ ــه ج
وتأ� ـ يـ�ره
لعدة عالمـ ــات ج
ت�ارية ج�ديدة ،أو
معروفـ ـ ــة ويع ت�مد على التوصيل
فقط.

source: https://bit.ly/3dgoT6l
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مم��ز ات الـمخزن الـمظلم ملالك
ي
ج
اإللك�رو�ن ي�
املت�ر
ت

ج
باملتا�ر التقليدية
انخفاض ف� ي� التكاليف اإلنشا�ئ ية مقارنة

ً
نسبيا من ج
إي�ار ،وتكلفة عمالة ،وتكاليف
توف�ر املصاريف التشغيلية
ي
ّ
ج
املعدات؛ لالستفادة من ج�ميع املساحات ف� ي� ج
املنت�ات.
املت�ر لتخزين

توسيع دا�ئ رة التسوق

ألك�ر عدد من العمالء
غ�ر مباشر ب
ت ت� يم��ز املخازن املظلمة بوصولها بشكل ي
ج
املنت�ات.
ف� ي� مختلف الـمناطق؛ لسهولة الحصول على

إمكانية العمل على مدار  24ساعة

الـمخازن الـمظلمة ت ت� يم��ز بعملها طوال العام وعلى مدار  24ساعة؛ مما
يزيد ف� ي� معدل املبيعات.

ج
ج
رفع من املنافسة ج
اإللك�رونية
املتا�ر
املنت�ات يب� ن�
و�ودة
ت

رك��ز ف� ي� املخازن املظلمة يكون
ال� ي
ر�ضى املستهلك هو الغاية لذلك فإن ت
أك�ر على ج�ودة املنت� ،وسرعة التوصيل.
بشكل ب
ج

التحديات
االع ت�ماد الكامل على التقنية
وشركات التوصيل.

ال يمكن للزبا�ئ ن مشاهدة
ج
املنت�ات ف� ي� املوقع وزيارته.

source: https://www.igd.com/articles/article-viewer/t/shining-a-light-on-dark-stores/i/15808
zhenhub.com/ecommerce-dark-store/ | www.verasretail.com/tag/dark-store/ | www.shipbob.com/blog/dark-store/
www.peerlessassigns.com/what-is-a-dark-store-in-retail/
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خطوات إنشاء مخزن مظلم

التخطيط

تخطيط املخازن املظلمة يتطلب مساحة مناسبة
ج
املنت�ات واختيار موقع مناسب ف� ي�
وذكية؛ الستيعاب
املناطق املكتظة بالسكان ،والقريبة من العمالء.

تحليل الوقت والحركة

تحتا� املخازن املظلمة إلى تحليالت الوقت والحركة؛
ج
�
لفهم سلوك العمالء ،وت�ش مل فوا�ئ د هذه التحليالت
خفض عدد القوى العاملة وزيادة اإلنتا�.
ج

اإللك�رونية
املواقع
ت

إلك�رو�ن ي� يمتلك ج�ودة عالية ،وشكل
إنشاء موقع ت
رك��ز على رحلة العميل ف� ي� تصفح
لل� ي
ومحتوى ي
مم��ز ؛ ت

املوقع وسهولة االستخدام.

إدارة املخزون

اإلن�رنت ف� ي� املخازن املظلمة
ف�رة تنفيذ الطلبات ب
ع�ر ت
ت
قص�رة؛ لذلك ج
ي�ب أن يكون نظام إدارة الطلبات
ي

قادرا على إرسال تحديثات املخزون إلى املواقع بسرعة،
ً

ج
وي�ب مراقبة املخزون وتحديثه؛ ل�خ فض مشاكل
املبيعات املفقودة.

إنشاء فريق توصيل أو االستعانة بتطبيقات
التوصيل

رك��ز على بناء فريق توصيل ،وتدريبهم ،وإنشاء
ال� ي
ت
مرافق للتحميل والتخزين ف� ي� ج
املت�ر إلى ج�انب مساحة

كافية الستيعاب شاحنات التوصيل ،أو التنسيق مع
برام�ج التوصيل.
�

source: https://bit.ly/3m3wuca
https://bit.ly/3cztq4H
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ج
ت�ارب عاملية
شهد العامل زيادة ملحوظة ف� ي� أعداد املخازن املظلمة ملواكبة ال جح�م املتنامي
ج
لتوف�ر ج�ودة أعلى.
ي
اإللك�رونية؛
املتا�ر
ع�ر
للطلبات ب
ت
قً
وف�ا الستط ــالع ج
أ�رتــه شركة ” “Accentureأن ما يقارب  80%من
املتسوق� ن� ف� ي� أمريكا يفضلون تسل�يم طلباتهم إلى املنازل.
ي
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ج
متا�ر عاملية اع ت�مدت نمط إنشاء
املخزن املظلم ا خل�اص بها

ومتا�ر ج
ج
شركة تعمل ف� ي� ج
الك�رى ،وتعد
الت�ز�ئ ة ب
م�ال ال ت�موينات
ج
متا�ر ف� ي� بريطانيا من حيث املبيعات العاملية.
أك�ر سلسلة
ب

1919

ج
ج
املنت�ات ف� ي� كشك باململكة املتحدة،
كوه� ن�” ببيع
ي
بدأ”�اك
وحقق أرباح منذ اليوم األول ،وأنشأ أول محل عام  ،1929لبيع
منت� يحمل عالمة “تيسكو” ج
الت�ارية
ج
األغذية ،وبيع فيه أول
�
وهو شاي تيسكو.

1934
1919

أنشأ ج
“�اك” أول مستودع أغذية حديث ف� ي� بريطانيا.

2000

أطلقت “تيسكو” ج
أك�ر من
مت�رها
اإللك�رو�ن ي� ،والذي يخدم ث
ت
 20.000.000عميل يزور املوقع كل شهر.

2009

افتتحت “تيسكو” أول مخزن مظلم لألغذية؛ لتغطية ج�ميع
كب�ر على طلبات
املناطق ف� ي� بريطانيا ،حيث كان هناك إقبال ي
للم��ز ل.
التوصيل ن

source: https://www.tescoplc.com/about/our-history/ | https://bit.ly/3sz7aNK
https://bit.ly/3sEfbRB | https://bit.ly/3rB7Vo8
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ج
أك�ر شركة
اإللك�رونية ،وتعد ب
للت�ارة
شركة تملك موقع
ت
إلك�رونية من حيث اإليرادات ف� ي� العامل.
ت

1994

تأسست على يد ج
“�يف يب��ز وس” ف� ي� الواليات املتحدة ،وتمتلك
أمازون مخازن تحفظ فيها السلع ح ت�ى ترسل إلى عناوين
العمالء ،ومكاتب شركات الشحن ،وليس لها مكان على أرض
الواقع يمكن التسوق فيه.
ج
ج
وكان”�يف”
منت�اتها،
بدأت أمازون ببيع الكتب ،ثم توسعت
يرى أن أفضل وأسرع طريقة ج
اإلن�رنت.
للن�اح وال ن�مو تكون ب
ع�ر ت

2020

افتتحت أمازون أول مخزن مظلم ،والذي يحتوي على العديد
منت�ات أمازون ،و يقدم ج
ج
املت�ر
وغ�رها من
من السلع الغذا�ئ ية ي
خدمات التوصيل ف� ي� اليوم نفسه للمدن والواليات القريبة
التال� لبا ق� ي� الواليات.
والتوصيل ف� ي� اليوم
ي

عالمات ج
ت�ارية أخرى

Target

Wallmart

Countdown

Waitrose

Bed, Bath & Beyond

Auchan

kroger

ASDA

SAinsBury

source: https://www.tescoplc.com/about/our-history/ | https://bit.ly/3sz7aNK
https://bit.ly/3sEfbRB | https://bit.ly/3rB7Vo8
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نموذ� ج
تأ� ي�ر الـمخزن الـمظلم
ج
�
ألك�ر من ج�هة
ث

شركة دارك ستور.

2018

“ل� هنتنكا” ف� ي� أمريكا وهي عبارة عن شبكة من
أسسها ي
بتأ� ي�ر مساحات للعالمات ج
املستودعات ،تقوم ج
الت�ارية العاملية
م� ً
واملحلية مثل “نايك واديداس” وي ت�م توصيل الشحنات ج
انا
ساعت� ن� أو أقل للعميل.
ي
ف� ي� غضون

2020

ج
منت�ات  170عالمة
أطلقت الشركة تطبيق  FastAFلبيع
ج
ت�ارية وتوصيلها للعميل ف� ي� اليوم نفسه.

source: https://tcrn.ch/3fuLXAT
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مقارنة يب� ن� رحلة العميل ف� ي�
اإللك�رو�ن ي� التقليدي ،ج
وت�ربة
التسوق
ت
املخازن املظلمة

اإللك�رو�ن ي� التقليدي
التسوق
ت
يقوم العميل بطلب املنت�
ج
يستقبل ج
املت�ر معلومات الطلب ويرسل
مباشرة إلى أقرب مستودع
إذا كان املنتـ ــ�ج مع الب ــا�ئ ع يق ـ ــوم موظـ ـ ـ ــف
�
التوصيل بإحـضاره الى مركز اإلرســال وإذا
ت�ميع املنت�ج ً
كان ف� ي� املستودع ي�تم ج
آليا
�

ج
ت�ربة الـمخازن الـمظلمة
يقوم العميل بطلب املنت�
ج
العامل� ن� ف� ي� املخزن املظلم األقرب
ي
يتولى أحد
ملوقع العميل ج�م ـ ــع السلع واملنتـ ـ جـ�ات ال�ت ي�
تم اختيارها من األرفف ف� ي� األقسام املختلفة
استالم العميل للطلب بشكل سريع من
شركات التوصيل

تفحص مواصفات املنت ــ�ج ملطابقـ ــة الطلـب
�
يغلف املنت�ج ويقاس وزنه
�
يفرز الـمنت ــ�ج استن ــادا على رمز التعريـ ــف
�
يرسل الـمنت�ج بن ــاء على البع ــد واملسافـ ــة
�
إلى موقع املسـتودع
يخصص الطلب لـمركز التسل�يم من موقـع
املستودع
يرسل موق ــع العميــل إلى ه ــاتف موظـ ــف
التوصيل
يستلـ ــم موظ ــف التوصيـل الطلب ويقــوم
بتوصيله إلى العميل
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The Chefz

ملحة عن تطبيق ذا شفز

عبد الرحمن املرشد

عبد الرحمن الشبانات
مؤسس  -الر�ئ يس التنفيذي

2016

شريك مؤسس  -نا�ئ ب الر�ئ يس التنفيذي

تأسست شرك ـ ـ ــة “ذا شف ـ ــز  ” The Chefzالسعودية عام
2016م ـ على يد ّ
كل من :عبد الرحمن الشبانات ،وعبد الرحمن
املرشد ،وتتخذ الشركة من مدينة الرياض ًّ
مقرا لعملها.
وهي عبارة عن منصة توصيل طلبات تستهدف املطاعم
ج
ومتا�ر الحلويات ،والزهور والعطور ،وتقدم أيضا
الراقية،
خدمة ال جح�وزات للفعاليات وللمطاعم عن طريق املنصة .تتيح
اإللك�رونية ،وتطبيقها
الشركة لعمال�ئ ها؛ من خالل منصتها
ت
ا �خل اص بالهواتف الذكية ،حيث ّ
ج
الو�بات،
تمكن من طلب
ج
ومتا�ر الحلويات املتاحة ف� ي�
والحلويات من أر�قى املطاعم واملخابز
مدن اململكة الر�ئ يسية.

ج
املنت�ات:
أهم

األطباق الر�ئ يسية

الحلويات

املخبوزات

الورود

العطور والهدايا
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املم��ز ات:
أبرز ي

سهولة تصفح التطبيق ،ج
وت�ربة ت�ت يم��ز
بالوضوح والسالسة.

املم��ز ات:
أبرز ي

تنوع ف� ي� األصناف لتغطية أوسع خل�يارات
العميل.

املم��ز ات:
أبرز ي

ج
مم��ز ة ،وسرعة
ي
ت�ربة خدمة عمالء
ف� ي� التواصل والرد.

أبرز مشاركات “ذا شفز” ف� ي� فعاليات ج
امل��تمع السعودي:

ال جح�ز بشكل حصري على
نطبيق “ذا شفز”.

توقيع عقد رعاية مع نادي
الشباب السعودي.

املشاركة ف� ي� حملة دعم
املطاعم املحلية.

19

تطبيق “ذا شفز” ف� ي� أرقام

4500

ج
املتا�ر ال ت� ي� تم التعاقد معها
عدد

3M+

مستخدم لتطبيق “ذا شفز”

84%

نسبة طلبات العنصر
النسا�ئ ي�.

29%

نسبة مبيعات
الحلويات.

18000

م�موع نقاط ج
ج
م�ال التوصيل
وعدد نقاط البيع

27%

نسبة مبيعات
املخبوزات.

14%

نسبة مبيعات

الورود والهدايا.

ج
ت�ربة تطبيق “ذا شفز” مع
الـمخازن الـمظلمة
اع ت�مدت “ذا شفز” إحدى الحلول املبتكرة ف� ي� ج
ت�ربة املخازن املظلمة بطريقة
تتناسب مع العميل ف� ي� السوق السعودي .فقد قامت بافتتاح فروع
خاصة باملخازن املظلمة ف� ي� خمس مدن ر�ئ يسية وقريبة ملواقع العمالء.
ومن أبرز أهداف العالمات ج
الت�ارية
ف� ي� ج
الل�وء لفكرة الـمخازن املظلمة:

تقليل تكاليف اإلنشاء والعمليات.

خفض القوى العاملة.

أك�ر.
تسويق املنت�ج بفعالية ب
�
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ج
ت�ربة عملية من “ذا شفز”

ج
حال�:
توا�ه ال ي
حالت� ن� صعوبات ف� ي� التوسع أو إنشاء محل ف� ي� الوقت ال ي
محل ف� ي� مدينة واحدة فقط
وليس له فروع أخرى.

عالمة ج
ناش�ة تع�تمد
ت�ارية
ئ
اإللك�رونيــة فقط.
الطلبـات
ت

الحل الـمقدم من “ذا شفز”

تقديم الطلب ملركز “ذا شفز”.
thechefz.co

ج
مرا�عـ ــة الطلب الـمقـ ــدم من فريــق “ذا شفز” من
املنت�ات  -العالمة ج
ج
ـاي�ر ج
الت�ارية).
(�ودة
حيـ ــث مع ـ ـ ي

املوافقة على املنت�ج من فريق “ذا شفز”.
�

خالل يوم واحد ي�تم فتح صفحة خاصة بالعالمة ج
الت�ارية
ـمنت� ـ ــات الـمتاحة لدى ج
ج
املت�ر.
على التطبي ـ ــق بكـ ــافة ال

فتح خط شحن يومي؛ يربط يب� ن� املدن الر�ئ يسية ف� ي� اململكة
وموقع املنت�ج لحفظها ف� ي� الـمخازن الـمظلمــة لـ “ذا شفز”
�

ج
للمنت�ات ف� ي� املخازن املظلمة
توف�ر مساحة مخصصة
ي
وتخزينه ـ ـ ــا حس ـ ــب ش ـ ـ ـ ـ ــروط التخزيـ ـ ــن القيـ ــاسي ـ ــة.
يتوفر املنت�ج من خالل تطبيق “ذا شفز” ج
و�اهز للتوصيل
�
ف�رة زمنية قياسية.
ف� ي� ت
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فريق عمل
التقرير
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فريق عمل ذا شفز
عبدالرحمن املرشد  -نا�ئ ب الر�ئ يس للمبيعات

مطور أعمال ،وحاصل على البكالوريوس ف� ي� إدارة األعمال من ج�امعة كيب بريتون -
كندا.

ج
للمنت�ات
فارس الدبيخي  -املدير التنفيذي
الط�ران ف� ي� نيويورك ،الواليات املتحدة
ي
درس الهندسة امليكانيكية ف� ي� كلية ڤان لعلوم
اإلح�رافية ،مختص ب التخطيط واإلدارة ف� ي� ج
م�ال
األم�ركية ،وشهادة إدارة املشاريع
ي
ت
ألك�ر من  7سنوات.
ي
الشركات
الصغ�رة واملتوسطة ث

فريق عمل أوشن إكس
مروى ا جل�ازي  -مدير أبحاث السوق
مدير أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس علوم حياتية من ا جل�امعة
األردنية ،حاصلة على شهادات متخصصة متعددة ف� ي� التسويق الرقمي ،متخصصة ف� ي� ج
م�ال
االستشارات والتسويق ،مه�تمة ف� ي� ج
م�ال األبحاث وتحليل البيانات.

املط�ري  -مدير التسويق
فواز ي
متخصص بالتسويق والعالقات العامة ،حاصل على بكالوريس تسويق من ج�امعة امللك
خب�ر بصناعة املحتوى والتسويق الرقمي ،ومه�تم بريادة األعمال والتطوير.
سعود ،ي

غالية الحموي  -مدير التصم�يم
مختصة ف� ي� ج
خب�رة ف� ي�
البي�ية وتطويرها ،ي
م�ال التصمي ــم اإلبــداعي وتصم�ي م النظم
ئ
ج
اس� ج
الت�ارية والحكومية .حاصلة على بكالوريوس تصم�ي م
راتي�يات تصم�يم العالمات
ت
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
رافيك� ووسا�ئ ط رقمية من ج�امعة ي
ج�
ي

سارة الصالح  -محلل أبحاث السوق
محلل أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ,حاصلة على ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة
ج
وال� ج
ج
وات�اهاته
األم�رة نورة .متخصصة ف� ي� تحليل السوق
ي
ر�مة من ج�امعة
اإلن� يل��ز ية ت
وإعداد وإنتا�ج محتوى التقارير .مه�تمة ف� ي� إدارة األبحاث وريادة األعمال.
�

الدهم� ي�  -مدقق لغوي
نورة
ش
مختصة ف� ي� ج
م�ال التدقيق اللغوي بشركة أوشن إكس ،مه�تمة بصناعة املحتوى ،حاصلة
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة العربية ،ج
على ج
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
ب�امعة ي
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عن أوشن إكس

أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام
للقطاع� ن� الحكومي وال�خ اص؛
ي
2012م ،تقدم خدماتها االستشـ ـ ــارية
من خالل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أبحاث السوق
هي أحد إدارات أوشن إكس ال�ت ي� تختص بنشر التقارير واملعلومات
ف� ي� مختلف ج
امل�االت للقطاع الحكومي وال�خ اص من خالل استخدام
أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة التطور
املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .وقد حصلت اإلدارة على اع�تماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي�
ج
م�ال األبح ـ ـ ـ ــاث والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية
و ” “insights associationاألمريكية.

www.oceanx.sa/reports

@Oceanxksa
شركة أوشن إكس | لالستشارات اإلدارية
OCEANX | Managment Consulting Company
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa
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