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 شركات تجارة التجزئة في العالم تحقق نمواً كبيراً أفضل تقرير ديلويت العالمية: 
 

 4.53  شركة تجارة التجزئة في العالم 250تريليون دوالر إيرادات أكبر 

 

أن أهم  2019ديلويت العالمية الجديد تحت حول قطاع البيع بالتجزئة للعام  تقريريفيد  – 2019يناير  82

يليون دوالر أمريكي خالل تر 4.53شركة لتجارة التجزئة في العالم قد حققت إيرادات إجمالية بلغت  250

 % في قطاع تجارة التجزئة العالمي. 5.7، وهو ما يمثّل نمواً مرّكباً بمعدل 2017السنة المالية 

 

لقد وصل االقتصاد العالمي  ˮوأوضح آيرا كاليش، كبير المحللين االقتصاديين في ديلويت العالمية قائالً: 

، 2018ية التي شهدها االقتصاد العالمي حتى مطلع عام اآلن إلى منعطف كبير، فبعد معدالت النمو القو

سيعاني االقتصاد العالمي في المستقبل القريب من معدالت نمو بطيئة متأثراً بتسارع معدالت التضخم في 

األسواق الكبرى، وقيام الحكومات بتغييرات في سياساتها النقدية والمالية، ومعاناة معظم األسواق الناشئة 

بتباطؤ نمو إنفاق يترجم ذلك ير في قيمة العملة. وبالنسبة لشركات تجارة التجزئة، من انخفاض كب

 “المستهلكين، وارتفاع أسعار المواد االستهالكية، واضطرابات في سالسل التوريدات العالمية. 

 

 250% من اإليرادات اإلجمالية ألهم 31.6شركات لتجارة التجزئة في العالم  10بلغت مساهمة أضخم 

. وحافظت أكبر ثالث شركات لتجارة التجزئة على موقعها 2017كة لتجارة التجزئة خالل السنة المالية شر

% متفوقة بذلك على معدل النمو 6.1شركات نمواً قدره  10شركات. وحققت أكبر  10ضمن قائمة أفضل 

شركات  10ألكبر  شركة لتجارة التجزئة. إال أن مرّكب هامش الربح الصافي 250% الذي حققته أكبر 5.7

شركة. يعود ذلك غالباً إلى أن ثمانية  250كان أضعف بالمقارنة مع العام السابق وكذلك بالمقارنة مع أبرز 

وذات ( FMCG) 1شركات لتجارة التجزئة تعمل في قطاع السلع االستهالكية سريعة التحرك 10من أكبر 

ط متزايدة من ارتفاع التكاليف وانخفاض هامش الربح المنخفض الذي تخضع هوامش الربح فيه إلى ضغو

 قوة التسعير بسبب ازدياد المنافسة والشفافية والحاجة إلى االستثمار في التطوير الرقمي للشركات.

 

 250الجدير بالذكر أن أوروبا تضم العدد األكبر من شركات تجارة التجزئة المدرجة في قائمة أبرز 

. 2016شركة في السنة المالية  82%( بعد أن كان عددها 34.8شركة متمركزة فيها ) 82شركة، مع 

ريكي، وهو دوالر أم مليار 24.7وتستحوذ ألمانيا على أكبر شركات التجزئة التي يبلغ متوسط حجمها 

 مليار دوالر أمريكي. 18.1شركة الذي يبلغ  250أعلى بكثير من متوسط حجم أبرز 

 

اق، أفاد هيرفي باالنتين، الشريك المسؤول عن قطاع المنتجات االستهالكية والصناعية في يفي هذا الس

التجزئة مع  شركة ديلويت الشرق األوسط قائالً: "ال يزال الشرق األوسط واجهة جذابة لشركات تجارة

وجود مجموعة إيمكي / مجموعة اللولو العالمية وشركة ماجد الفطيم القابضة ذات المسؤولية المحدودة 

شركة لتجارة التجزئة في العالم، حيث تتميز هذه الشركات بقدرتها على التكيّف مع  250من بين أبرز 

فير تجربة أكثر راحة وأقل استهالكاً سرعة تحول طلب المستهلكين على األشياء الفخمة والنفيسة، ومع تو

 “للوقت في عالم تجارة التجزئة. 

 

شركة  250المقياس األساسي لتصنيف أفضل  (FMCGيُعدّ قطاع السلع االستهالكية سريعة التحرك )

% من 66.2شركة لتجارة التجزئة( على  250% من أكبر 55.2شركة ) 138تجزئة، فقد استحوذت 

. وبالمقارنة مع القطاعات األخرى، يحقق تجار 2017العالمية في السنة المالية إيرادات تجارة التجزئة 

مليار دوالر أمريكي في السنة المالية  21.7التجزئة في هذا القطاع أكبر متوسط إيرادات لتجارة التجزئة )

ا القطاع شركة، يُعتبر هذ 250(. ورغم كونه أكبر مساهم في إجمالي إيرادات تجارة التجزئة ألبرز 2017

% في السنة المالية 1.6منخفض هامش الربح حيث يملك أقل هامش ربح صاٍف بين جميع القطاعات )

2017.) 

 
 اً المنتجات التي تباع بسرعة وبتكاليف منخفضة نسبي  :السلع االستهالكية سريعة التحرك 1
 

 هنالمشاهدة التقرير كامالً، انقر 
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 – إنتهى -

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع
 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠هي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل والخدمات المتعلقة بها. و

 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات،  ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة
المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية لد التابعة لهالخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في الب

المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

ط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوس

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية
لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت

 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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