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 شركة بیع بالتجزئة في العالم 250 أكبرعلى الئحة  صافوال ومجموعة القابضة، الفطیم شركة ماجد ،تجاریةة لولو المجموع
 

 دیلویت: نمو مضطرد لشركات البیع بالتجزئة بالرغم من التحدیات االقتصادیة العالمیة  -
 شركة بیع بالتجزئة  250 أكبرتریلیون دوالر عائدات  4.3 -

 
بأن " المستھلكالتعامل مع  : فن2017قطاع البیع بالتجزئة لعام "بعنوان دیلویت صادر عن یفید تقریر  1720فبرایر  32
، أي بنسبة 2015تریلیون دوالر خالل السنة المالیة  4,31ائدات بقیمة شركة بیع بالتجزئة في العالم قد حققت ع 250 كبرأ

 .%5.2 قدرھا نمو مركبة
 

أن التباطؤ اإلقتصادي في " العالمیة دیلویتشبكة في ھذا اإلطار، أفاد الدكتور ایرا كالیش، رئیس الخبراء االقتصادیین في 
، واإلنكماش أو التضخم المنخفض في الدول الغنیة الناشئة البلداناالقتصادات المتقدمة الكبرى، وارتفاع مستویات الدیون في 

وأضاف: التجزئة.  شركاتوالنزعة الحمائیة ضد العولمة من بین الدینامیات التي ساھمت في خلق بیئة اقتصادیة صعبة ل
لبیع بالتجزئة، في بعض ا شركاتكما أن توقعات مما یدفع في نمو ھذا القطاع قدماً.  للتسوق، ال تزال بحاجة ولكن الناس"

 ." غیر مواتیةالمتسوقین،  فئاتاألماكن ولدى بعض 
 

في دیلویت الشرق األوسط "ما زالت  قطاع الشركات االستھالكیةفي ھذا السیاق، قال ھیرفیھ باالنتین، الشریك المسؤول عن 
البیع بالتجزئة من بین  شركاتالبیع بالتجزئة، مع تصنیف ثالثة من  شركاتتستقطب اھتمام  منطقة الشرق األوسط وجھة

/ لولو التجاریة، EMKEشركة بیع بالتجزئة في العالم وفقاً لتقریر دیلویت. وھذه المجموعات ھي مجموعة إیمكھ  250أكبر 
 19.1مو منطقة أفریقیا والشرق األوسط معاً البالغ وشركة ماجد الفطیم القابضة، ومجموعة صافوال. وقد كان كل من معدل ن

ھامش صافي الربح  األعلى من بین المناطق الجغرافیة الخمسة خالل السنة المالیة من  %5.8نسبة ، باإلضافة إلى %
2015.  

 
 شركة بیع تجزئة في العالم  250 أكبرالئحة 

لتجزئة نمو عائدات قطاعات أخرى للسنة الثالثة على التوالي. شركة بیع مالبس واكسسوارات با 250 كبرفاق نمو العائدات أل
ً على مر الزمن، بما في ذلك خالل السنة المالیة  . مع ذلك، وحتى الیوم، یعدّ 2015ولطالما كانت ھذه الفئة األكثر ربحا

ئدات البیع بالتجزئة من أكبر الشركات (إذ یقارب متوسط عا  FMCG)( 1السریعة االستھالك البیع بالتجزئة للسلع شركات
 .شركة وثلثي عائداتاھا) 250 كبرأبیع بالتجزئة ما یزید عن نصف  شركة 133ملیار دوالر)، وأكثرھا عدداً (إذ یمثل  21.6

 
شركة بیع بالتجزئة خارج  250 أكبركما یظھر مستوى عولمة البیع بالتجزئة بنفس مستوى العام المنصرم، حیث یعمل ثلثي 

ل عملیات البیع بالتجزئة التابعة لھم أكثر من عشر دول وتستمد ما یقارب ربع عائدات البیع بالتجزئة حدود وطنھم، وتطا
 .المركبة الخاصة بھا من العملیات الخارجیة

 
 كیفیة التعامل مع الزبون

بالتجزئة على  البیع شركاتكیفیة التعامل مع الزبون لمساعدة  2017یناقش تقریر دیلویت حول قطاع البیع بالتجزئة لعام 
البیع بالتجزئة على  شركاتخوض خبرات جدیدة، بمساعدة التكنولوجیا المناسبة، وتعزیز والء العمیل. كما أن المبتكرین من 

ً في الخبرة التسویقیة ولیس مجّرد أمر تكمیلي. إال أن التكنولوجیا وحدھا لم تعد  أمراً   علم بأن التكنولوجیا أصبحت أساسیا
 .دائماً للحصول على منتجات وخبرات جدیدة تثیر اھتمامھم المستھلكونى كافیة، حیث یسع
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 :2016التجزئة في العام قطاع البیع باتجاھات  أكبر
ھم كما  ؛و النوعیة ال الكمیة في تقییم ما یمتلكون ویشترونحبااللتفات ن المستھلكون بدأ. نظرة جدیدة القتناء السلع •

 .ولیس إلى كمھا غالباً ما ینظرون لوسائل الراحة التي توفرھا خبراتھم وممتلكاتھم
للحصول على منتجات تعكس العالمة التجاریة الشخصیة التي یروجونھا  المستھلكونیسعى  اقتصاد "المتابعة". •

 .من خالل وسائل التواصل االجتماعي
امل باإلضافة إلى عو، تشاركيقتصاد الاالودھا القطاع الصناعي، إن التحوالت التي یشھ .التحول إلى عالم التجزئة  •

یعملون الیوم على البیع بالتجزئة غیر التقلیدیین  شركاتأن إذ - مفھوم البیع بالتجزئة أمر صعب منجعلت أخرى 
 .فاجئةالم خدمات االشتراك والمبیعات على غرار، نیالمستھلكجدیدة تلبي احتیاجات  خدماتنماذج ابتداع وإطالق 

ً . ستحدد على الطلب وتلبیة االحتیاجات بناء التسوق • البیع بالتجزئة على  شركاتلقدرة  أھمیة وجودة الخدمات وفقا
 .لزبون المعاصروطلبات تلبیة توقعات 

التقنیات الھائلة، مثل الذكاء االصطناعي، والروبوتات، والواقع  إن توفر. المعیشة التحوالت السریعة في نمط •
 .تسوقالمن نمط حیاتنا وكیفیة تغیر  االفتراضي

 
 

 النھایة
 

 نبذة عن ديلويت
ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 

بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، على 

 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من  تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
لجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. المتميزة خدمات عالية ا

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

ا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتن ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 ينتمون إليها. لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية  وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

مجلس التعاون المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .ي إنكلترا وويلزفي ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين ف
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