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 األسواق طوتحت ضغ تصمدح ربالوھوامش  االنتعاشتعاود مبیعات السلع الفاخرة 
  

في العالم قد  سواق السلع الفاخرة أن شركات السلع الفاخرة المئة األضخمأدیلویت السنوي الخامس حول  تقریرأفاد  - 2018 یونیو 27
 100المبیعات السنویة للسلع الفاخرة ألضخم كما بلغ متوسط  ،2016ملیار دوالر أمریكي خالل السنة المالیة  217حققت مبیعات بلغت 

ً  2.2شركة   .ملیار دوالر حالیا
 

ً بناَء على بیانات المبیعات 100أكبر دیلویت ویستعرض تقریر  المجمعة للسلع ائح المالیة للشركات في اللو شركة للسلع الفاخرة عالمیا
، كما یناقش التقریر االتجاھات الرئیسة التي )2017یونیو  30شھراً وتنتھي بتاریخ  12ا التي تمتد على ( 2016الفاخرة خالل السنة المالیة 

  .عالمیة اقتصادیةتَُشكل سوق السلع الفاخرة ویقدم في السیاق نفسھ توقعات 
 

 Estée مجموعة شركات "إستي لودر، و  مویت ھنسي لوي فیتون وھي األحرف األولى من) LVMH( أم أش أل فيكل من وقد حافظت 
Lauderوشركة ریشمون ،FInanciere  Richemont  لوكسوتیكا س.ب.ا، ومجموعة شركات )Luxottica Group S.p.A. (

في یروقد علق، في ھذا اإلطار، ھ قیادیة في السوق،،وھي أكبر خمس شركات لألزیاء والسلع الفاخرة على مراكزھا الوشركة كرنج 
لقد عاود سوق في  دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "قطاع الشركات االستھالكیة  المسؤول عنفي دیلویت دبي والشریك المسؤول باالنتاین، 

، حیث سجلت مبیعاتھ 2016ة  خالل العام االقتصادي واألزمات الجیوسیاسیستقرار السلع الفاخرة االنتعاش بعد أن شھد حالة من عدم اال
على العدید من  للسوق العالمي الرقم ثنائي. ویعتمد النمو اإلجمالي 2017تریلیون دوالر أمریكي  في نھایة العام  1السنویة ما یقارب 

لع الفاخرة خالفاً للعدید من القطاعات العوامل، بما في ذلك العوامل الجیوسیاسیة ذات التأثیر األكبر على السیاحة. كما سیستمر نمو قطاع الس
 ."األخرى

 
رة من كما أن أحد أكبر التحدیات التي تواجھ نمو قطاع السلع الفاخرة في الشرق األوسط ھي استبقاء المتسوقین الذین یمكنھم شراء السلع الفاخ

لعالم التي تضم السكان الشباب من جیل األلفیة التي یعد الشرق األوسط من أكبر المناطق في اوأماكن أخرى، ال سیما في المدن األوروبیة. 
وتتیح تلبیة احتیاجات الجیل العربي الجدید من متسوقي السلع الفاخرة  أكبر،تشكل فئة أكثر ثراًء من المتوسط ویتمتعون برغبة وقدرة شرائیة 

 .اقز من نسبة النمو في األسوا وتعزفرصة لخلق الوالء للعالمة التجاریة، وزیادة اإلنفاق على السلع الفاخرة، كم
 

سوق السلع الفاخرة ة ترتبط دینامی"وأضاف جایمس باب، الشریك المسؤول عن قسم العمالء والقطاعات في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: 
في العام دبي  في منطقة الشرق األوسط، على عكس الدول األخرى، بأسعار النفط التي تفسح مجاالً للنمو طالما بقیت مستقرة. وتبقى

باإلضافة إلى الزوار الصینیین واألوروبیین. كما وتعد دبي من  األوسط،أفضل وجھات السلع الفاخرة لمستھلكي منطقة الشرق حدى إ2017
ًما بین أفضل وجھات التسوق المرغوبة في العالم التي یقصدھا السواح المتمیزین من جمیع أنحاء العالم لتسوق السلع الفاخرة ومركًزا ھا

  لإلنفاق في المنطقة.
 

في  6.8نقطة مئویة عن نسبة النمو البالغة  5.8أسعار الصرف، بانخفاض  راستقرامع افي المئة  1شركة  100كما بلغ معدل النمو ألضخم 
حیث –شركة  100المئة والمعدلة بالعملة التي حققتھا ھذه الشركات في العام السابق. وكان ھناك رابحون وخاسرون رئیسون ضمن أضخم 

، وحققت ما یقرب من الرقم ثنائي شركة منھا نمواً  22شركة منھا زیادة مبیعاتھا من السلع الفاخرة سنة تلو األخرى، بینما حققت  57تمكنت 
 100. ویرجع ضعف النمو ألضخم 2015السنة المالیة  عنھ في 2016شركة معدل نمو مبیعات أعلى في السنة المالیة  100ثلث أضخم 

، من بینھم اثنتان 2016خالل السنة المالیة  في المبیعات في الرقم ثنائيعلى وجھ الخصوص للشركات العشر التي شھدت انخفاضا  شركة
 2016. مع ذلك، تشیر السنة المالیة  Ralph Laurenوشركة رالف لورینSWATCH  شركات وھي مجموعة سواتش  10من أكبر 

 معظم الشركات إلى الحضیض.إلى ھبوط نمو مبیعات السلع الفاخرة ل
 :تتضمن نتائج التقریر األساسیة ما یلي
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، أسوةً بالتباطؤ العام في المنطقة. ویرجع 2017شھد سوق المنتجات الفاخرة نمواً بطیئاً نسبیاً في العام  :اإلمارات العربیة المتحدة •
نتیجة ارتفاع تكالیف اإلیجار والتعلیم في البالد، مثل ھذا الوضع الحرج لسوق السلع الفاخرة في اإلمارات إلى انخفاض الطلب 

، حیث یعد ارتفاع تكالیف اإلیجار والتعلیم، إضافة إلى حالة 2018وكذلك بسبب إدخال ضریبة القیمة المضافة اعتباًرا من ینایر 
مرات الشراء. كما وتعد  المستھلكین لتوفیر المال وتخفیض عدد ءلجوعدم االستقرار في سوق العمل، من األسباب الرئیسة وراء 

ً للعالمات التجاریة للسلع الفاخرة في منطقة الشرق األوسط، وھي مركز  دولة اإلمارات العربیة المتحدة احدى أكثر البلدان جذبا
فإن المنافسة بین الشركات شرسة، یعززھا نمو التسوق عبر  ،استراتیجي للشركات التي تقرر دخول السوق اإلقلیمیة. لذلك

سوق السلع الفاخرة وتكیفھ مع في ظل نضج ، إال أن التوقعات المستقبلیة إیجابیة 2017نت. ورغم النتائج المتواضعة للعام اإلنتر
 .االتجاھات العالمیة

 
تتصدر مرة أخرى قائمة الدول من حیث عدد الشركات التي تتعامل في السلع الفاخرة، بینما حظیت فرنسا بأعلى حصة من  إیطالیا •

 .المبیعات
 

•  ً  100في المئة من أضخم  83شكلت الصین وفرنسا وألمانیا وإیطالیا وإسبانیا وسویسرا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة معا
ً للسلع الفاخرة، بینما سجلت إسبانیا وفرنسا أعلى معدالت نمو  100في المئة من أضخم  90شركة للسلع الفاخرة و شركة مبیعا
 .لمبیعات السلع الفاخرة

 
تشارك ثالث شركات في قطاعات متعددة من سوق السلع الفاخرة، وشركتان متخصصتان في  شركات، 10أكبر ضمن  •

مستحضرات التجمیل والعطور، وشركتان في مجال المجوھرات والساعات، وشركتان في مجال األزیاء، وشركة لوكسوتیكا التي 
تتمركز ثالث شركات منھا في الوالیات . كما كسسواراتاألفي مجال  تعد الشركة الرائدة في مجال النظارات العالمیة والوحیدة

 .المتحدة، وثالث في فرنسا، واثنتان في سویسرا، وواحدة في كل من إیطالیا وھونغ كونغ
 

دل کة بمعرش 20رع کبة ألسرلمرة الفاخالسلع ت امبیعات تفعرإ، 2016و 2014ن لمالیتین السنتین ابیوفي الفترة الواقعة ما  •
 7.1بنسبة ن لکل، وککشركة  100ف ألكبر لتصنیدل امعف ضعاأبعة ن أرمرب ما یقأي  -لمئة افي  15.1دره قب کرموي سن
خمس ، ولمرة أخرى كانت المالبس واألحذیة (عشر شركات) والمجوھرات والساعات (لسابقةالسنة نھ في اعأقل یة وة مئطنق

  شركات) ھي قطاعات المنتجات أألقوى من ضمن أسرع عشرین شركة. 
 

ن مم غرلاعلی ق، لسابم انة بالعارمقا 2016خالل السنة المالیة  رةلفاخایة ذألحس والمالباع اطفي قت کارلشت امبیعاانخفضت  •
عات وانخفض كذلك ھامش الربح الصافي ، كما انخفضت معدالت نمو المبیلمائةافي  0.2بنسبة لة لة بالعمدلمعت المبیعاع اتفاار

شركة  100شركة، أكبر عدد من الشركات في قائمة أكبر  38للسنة الثانیة على التوالي. ویضم قطاع المنتجات ھذا، والمؤلف من 
 .على مستوى العالم

 
، والوحید الذي 2016 األفضل من بین القطاعات من حیث األداء خالل السنة المالیة مستحضرات التجمیل والعطوركان قطاع  •

 .في المائة 7.6بنسبة  ةحقق تحسناً في نمو مبیعات السلع الفاخرة المركب
 

بلغ متوسط كة، حیث شر 100ضمن أضخم متوسط أكبر  دةلمتعدالسلع الفاخرة اع في قطامجموعة عشر ى إلحدكات احققت لشر •
ت السلع الفاخرة لمئة من مبیعاافي  32.2ما مقداره اً مع، كما سجلت مریكير أالر دوملیا 6.3ي لسنوایة رلتجاالسلع ت امبیعا

 شركة. 100ألكبر 
 

 نبذة عن تقریر دیلویت حول أسواق السلع الفاخرة 
شركة من شركات السلع الفاخرة في العالم استناداً إلى البیانات المتاحة  100یحدد تقریر "دیلویت حول أسواق السلع الفاخرة" أكبر  •

والظروف االقتصادیة العالمیة التفاصیل الكاملة حول ھذا ھذا القطاع ات نظر متعددة. كما یدرس اتجاھات للعامة ویحللھا من وجھ
 .ھناالتقریر متوفرة 

 
 

ھىانت -  - 

 عن دیلویتنبذة 
أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء والشركات یستخدم اسم دیلویت للداللة على واحدة أو أكثر من 

إلیھا بـ"دیلویت العالمیة" أي خدمات للعمالء. للحصول على المزید من التفاصیل حول  المرتبطة بھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. ال تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة والمشار
 itte.com/aboutwww.delo الكیان القانوني لمجموعة دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یرجى مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 
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لخاص في مجموعة واسعة من المجاالت تقدم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعین العام وا
 150شركة بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500ة ألفضل االقتصادیة، وھي توفر خدماتھا ألربع من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمی

لمواجھة التحدیات التي تعترض عملیاتھم. دولة. حیث تقدم دیلویت من خالل مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء، وذلك من خالل حلول فاعلة 
  وأثرھم اإلیجابي في مختلف القطاعات، یرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونیة عبر وسائل التواصل االجتماعي التالیة 245,000من التفاصیل حول مھنیي دیلویت الـ للحصول على المزید

Facebook  أوLinkedIn  أوTwitter 

وجدوا. كما  نیة ذات جودة عالیة للعمالء واألسواق أینماما یجمع فریق دیلویت ھو ثقافة موحدة ومبادىء مبنیة على النزاھة وااللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھ
یة االجتماعیة للشركة وبناء الثقة لدعم التنمیة نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. ویؤمن فریق عمل دیلویت بالمسؤول

 المستدامة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.

 ألوسط):نبذة عن دیلویت أند توش (الشرق ا

 
االستشاریة وقد تأسست في منطقة الشرق  دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة"، وھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة

سط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لھا وتتمتع بالشخصیة في المنطقة. إن تواجد شركة دیلویت أند توش (الشرق األو 1926األوسط ویمتد وجودھا منذ سنة 
 إن الشركات التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ال تستطیع القانونیة المستقلة والمرخص لھا للقیام بالخدمات وفقاً للقوانین والمراسیم المرعیة اإلجراء في البلد التابعة لھ.

ط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء أن تلزم بعضھا البعض و/أو  شركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ، كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة دیلویت أند توش (الشرق األوس
 خرى  التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط).الخاصین بھا والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالھا أو تقصیرھا، ولیس عن أفعال أو تقصیر الشركات األ

شریك  3,300م قرابة الشركات الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر في المؤسسات وتضوتعتبر دیلویت من 
ً  25ومدیر وموظف یعملون من خالل  على المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون  2010بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) عام  14في  مكتبا

خالل حفل توزیع  2016یة لعام ، كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخیرة من بینھا جائزة أفضل شركة استشار(ITR)الخلیجي حسب تصنیف مجلة "إنترناشونال تاكس ریفیو" 
وسط" من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا جوائز المدراء المالییة في الشرق األوسط، وجائزة "أفضل رب عمل في الشرق األوسط"، وجائزة "التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األ

 عیة".وویلز، وجائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولیة االجتما

 إن المعلومات الواردة في ھذه النشرة اإلخباریة صحیحة في وقت صدورھا.

 
 للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونیة، یرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "إلغاء االشتراك" في خانة الموضوع.
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