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 الفاخرة ق على السلعفي الطلیعة عالمیاً بنمو االنفا األوسط الشرق سوق: دیلویت

 
 نمو سوق السلع الفاخرةدور أساسي في سواق الناشئة األ يمستھلكل  •
 النقداالوروبیة ذات النمو المدعوم ب الدول قائمة فرنسا وإیطالیا تتصدران •
 الربحیة الئحة تتصدرللسلع الفاخرة ا شركاتتضاعف نمو مبیعات مجموعة من  •

         
المراكز األولى عالمیاً من ناحیة نمو سواق الناشئة األ ءتبواستمرار  الفاخرة السلع أسواق حول دیلویت شركة تقریر أظھر – 2017یونیو   7

 زادت نسبة قدناشئة تي تعتبر الالعربیة المتحدة  الصین وروسیا واإلماراتأسواق  من في كلالمستھلكین  حیث أن لسلع الفاخرة،سوق  ا
في األسواق األكثر نضجاً (االتحاد األوروبي والوالیات  %53نسبة بمقارنة  %70إلى لتصل ة الماضی خمسإنفاقھم خالل السنوات ال

 والیابان).األمیركیة المتحدة 
 

ً للسلع الفاخرة عالمی ةشرك 100أكبر  التقریریستعرض  لسلع الفاخرة خالل حول المبیعات المجمعة لعامة بناء على بیانات متوفرة لل ا
كما یناقش التقریر  .)2016یونیو  30وتنتھي بتاریخ شھراً  12متد على تي تلسنة المالیة الا(التي نعّرفھا ب 2015السنة المالیة 

 .إقتصادیة عالمیةتوقعات في السیاق نفسھ التوجھات الرئیسة التي تشّكل سوق السلع الفاخرة، ویقدم 
 

 قطاع یزالفي دیلویت الشرق األوسط قائالً: " ما الشریك المسؤول عن العمالء والقطاعات باب، یمس اصّرح جفي ھذا اإلطار، 
خارج المسافرین نصف مشتریات السلع الفاخرة تعود إلى أن إذ سلع الفاخرة. ھامة لنمو سوق الشكل فرصة نمو یالسیاحة والسفر 

إذ  األسواق الناشئة في %60لتصل المستھلكین نسبة شراء من د )، مما یزی% 16في المطار (و خالل تواجدھم ) أ% 31( بالدھم
ً األسواق في األنفس المنتجات والعالمات التجاریة تتوفر لھم ال ما غالباً أنھم   ." كثر نضجا

 
ي أبو ظبأسواق الفاخرة، وقد تبوأت كل من  لعالمات التجاریةباستقطاب االسوق في الشرق األوسط  یستمرباب: "  جایمس وأضاف

نمواً  الالمعةحققت العالمات التجاریة ذات األسماء  على الئحة وجھات التسوق المرغوبة التي یقصدھا السیاح. كماھامة مراكز ودبي 
كبیراً في  تباطؤاً  الشرق األوسط  شھد السوق. رغم ذلك، للمبیعات في دبي يالسیاحة المحرك الرئیسفي وقت شكلت في المنطقة،  جیداُ 
ب انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الذھب وزیادة تكلفة المعیشة. ومن المرجح أن تتأثر المنطقة باالضطرابات بسب 2016عام 

السیاح مع استمرار دبي وأبوظبي في جذب  بالرغم من ذلك أن یستمر النمو علىالسیاسیة، وعدم استقرار االقتصاد العالمي، 
 ".المتسوقین

 
ملیار دوالر في السنة  212مبیعات بقیمة للسلع الفاخرة  شركة 100أكبر ، حققت من قبل الشركاتمنشورة الواستناداُ للمعلومات 

 ملیار دوالر. 2.1. ویبلغ متوسط مبیعات السلع الفاخرة السنوي لھذه الشركات حالیاً ما مقداره 2015المالیة 
 

وما تتركھ من ة بالتجریز على المادة إلى التركیز على یتغیر من التركفي نظر المستھلك بدأ الفخامة  جوھرباب " إن جایمس وقال 
ً  أمراً لھذه السلع الفاخرة تبقى  الجودة المتمیزة لدى الشاري. إال أن انطباع  المنتجات الحریصین على أدق تفاصیل ھذه زبائن لل  جاذبا

 الحرفیة والیدویة".
 

 ما یلي:دیلویت تقریر لوتشمل النتائج الرئیسة 
 

نقاط مئویة خالل السنة  3عالمیاً بأكثر من  شركة 100ألكبر ارتفعت مبیعات السلع الفاخرة  – سلع الفاخرةنمو مبیعات ال •
ً مقابل الدوالر األمریكي، األمر الذي أفاد العدید من الشركات  سجلت. و2015المالیة  ً ملحوظا معظم العمالت انخفاضا
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ً مناطق أخرى في متعددة الجنسیة ال . ومن بین ھذه الشركات، سجلت ھامبیعاتنسبة  ارتفاعمما أدى إلى ، والتي تأثرت إیجابیا
نصفھم من قطاع المجوھرات الذي كان ، 2015خالل السنة المالیة  بخانتین عشریتین ھاشركات فقط انخفاض مبیعات 6

 یشھد تقلبات مستمرة في الطلب.
 – السلع الفاخرة من حیث عدد الشركات، في حین تملك فرنسا أعلى حصة من المبیعاتالرائدة في  أخرىإیطالیا ھي مرة  •

 إال أنفرنسا.  لىع ھافوق إیطالیا بضعف عدد شركات، تتللسلع الفاخرة شركة 100إیطالیة ضمن أكبر شركة  26وجود مع 
ملیار دوالر أمریكي، وھو ما  1.3فاخرة ، حیث بلغ متوسط حجم السلع الفي الغالب أصغر بكثیرعائلیة الشركات اإلیطالیة ال

 ملیار دوالر أمریكي للشركات الفرنسیة. 5.1یمثل نحو ربع متوسط مبیعات السلع الفاخرة التي تبلغ قیمتھا 
 

أدى الى مما مقارنة بالعام السابق  - إلى ما یقارب الضعف نمو مبیعات الشركات في قطاع السلع الفاخرة المتعددة زیادة •
 .اً قطاعات نموالالحقائب واالكسسوارات اسرع سلع باح، في حین ال تزال رزیادة اال

 
 

  الفاخرة السلع أسواق حول دیلویت شركةتقریر  عن
شركة من شركات السلع الفاخرة في العالم استناداً إلى البیانات  100كبر أل" الفاخرة السلع أسواق حول دیلویت شركةیحدد تقریر "

والظروف االقتصادیة العالمیة. وبالنسبة لقسم "المستھلك ھذا القطاع من وجھات نظر متعددة. كما یدرس اتجاھات حللھا یالمتاحة للعامة و
دولة (الصین وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان  11مستھلك في  1300باستطالع أكثر من  العالمیةالفاخر" من التقریر، قامت دیلویت 

 السلع حول آرائھم) الستكشاف األمیركیة والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة العربیة المتحدة توروسیا وإسبانیا وسویسرا واإلمارا
 ھنامتوفرة  ھذا التقریروسلوك الشراء. التفاصیل الكاملة حول  الفاخرة

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على 
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

رجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُ 
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150مجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من ال

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
"دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  ز في السنوات األخیرةعلى عدة جوائ

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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