
 

 

فيه قطاع المأكوالت  يعانيالخدمة السريعة في الوقت الذي نمو قطاع الوجبات السريعة و 
-جراء جائحة كوفيد تداعيات واألثار السلبيةالوالمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي 

 وفقًا لتقرير كي بي إم جي : 19
 

المأكوالت ألقت بظاللها السلبية على قطاع  19-فيه أن جائحة كوفيدمما ال شكل  :2020 نوفمبر 11دبي، اإلمارات، 
بي إم ي من تقرير ك األخيرةتسلط النسخة  في هذا الصدد،. يواجه القطاع تحديات غير مسبوقةإذ  ،في المنطقةوالمشروبات 

لتقيم األوضاع الحالية في وصفة للصمود  -2020-2019للعام  والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي للمأكوالتجي 
جي  إمتقرير كي بي  من الخامسةجدير بالذكر أن النسخة ، الضوء على الفرص واالتجاهات ومجاالت النمو الناشئة. "القطاع

عمان سلطنة السعودية والكويت و  المملكة العربية من كلشمل يتم توسيع نطاق عملها لالسنوي حول المأكوالت والمشروبات 
واالستطالع الثاني الذي تم إجراؤه في   2019عام  التم تحليل نتائج االستطالع األولي في  هذا و   اإلمارات العربية المتحدة.  دولةو 

 19-كوفيدثقة المستهلك واستجابة المشغلين قبل وأثناء جائحة   مدى  لقياس  2020صيف 
 

العديد من يوفر حاليًا المأكوالت والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي  قطاعيشير التقرير إلى أن في هذا الصدد، 
سعيًا لوك المستهلكين س فإن، المستطلعين ووفًقا للمشغلين. الفرص كما يواجه سلسلة من التحديات غير المسبوقة أيضاً 

وقطاع ( QSRمطاعم الخدمة السريعة ) أداء وعمل عزز أثناء الجائحة لخدمة التوصيلالقيمة والنمو السريع على للحصول 
تمكن   مطاعم الخدمة السريعة؛ إذنحو  تحول اهتمام المستهلكين  بعد  المأكوالت الرئيسية  قطاعات  . بينما تأثرت  الوجبات السريعة

هناك  أن كانت؛ رغم ض ذي قيمة أفضلو من خالل تقديم عر  2019عام الالنمو في تعزيز معدالت بعض المشغلين من 
 . 19-جائحة كوفيد نقطة التشبع قبلوصل    قد  القطاعبأن  بعض المخاوف  

 
أكثر من   أوصىوبينما  ،  المستهلكينويجية للتأثير على  الصفقات والعروض التر   إطالقفي هذا الصدد، يحرص المشغلون على  

على  ذلك، ضرورة االبتعاد عن مثل هذه العروض؛ وأن تكون برامج الوالء بديلة عنبالمشغلين الذين شملهم االستطالع  ربع
لديهم برنامج  مشغلين كل أربعة أصل أن ثالثة منوكشف التقرير عن الرغم من أنها ال تزال غير مستغلة من قبل المشغلين. 

لم هذا و  .بالكامل غير مستغلةالبرامج ومع ذلك، ال تزال هذه ؛ برنامجاً أو يعتزمون إطالق  2019عام الوالء بحلول نهاية 
 بالضرورة.ربما لم يستخدموها  ن  تركو المشأولئك  حتى   والمشروباتللمأكوالت  يشترك معظم المستهلكين في برنامج الوالء  

  
يكوقال أنوراغ باجباي،  ي  الشر ي إم ج  ي كي ب 

حليل المعايير المالية والتشغيلية لمختلف بينما نقوم بت: "لوار جلفورئيس قسم التجزئة ف 
 والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجيللمأكوالت  تقرير كي بي إم جيفإن في قطاع المأكوالت والمشروبات،  المجاالت

 تواجه الشركات التيو القطاع اليوم.  أداء الضوء أيًضا على العوامل االجتماعية واالقتصادية المختلفة التي تؤثر على يلقي



 

 

المأكوالت والمشروبات اإلقليمية قطاع  . على الرغم من أن  نالذي يستمر حتى اآلالعمالء تحديات وسط عدم اليقين    تتعامل مع
. ونظرًا لكافة التحديات في األشهر القليلة الماضيةخالل طلب المستهلكين على صعيد  ياً قو شًا وقد شهدنا انتعا اً ظل مرن
 ". الجائحةعلى المدى القصير على مدى سرعة احتواء  القطاع   ، فمن المحتمل أن يعتمد مستقبلالقطاع

 
 وربما أن، الوقائيفترة اإلغالق  خالل  ال سيما مسبوقة    أضرارًا غيرالمأكوالت والمشروبات    األزمة بمشغليووفقا للتقرير، ألحقت  

يبدو أن العديد من مشغلي دول مجلس التعاون الخليجي يستعدون لفترة صعبة، و يكون أسوأ عام للقطاع في اآلونة األخيرة. 
ين اليوم أن تنخفض مشغل 10يتوقع تسعة من كل  ؛ كما2021عام الحيث يتوقع معظمهم انخفاض المبيعات حتى منتصف 

٪. ومع ذلك، يعتقد 40، يتوقع ثلث المشغلين انخفاًضا في المبيعات بنسبة تزيد عن هذا العام.خالل  ٪ 20لمبيعات بأكثر من  ا
 طلب المستهلكين إلى طبيعته. عودةفي ظل يساعد الشركات  قد    2021إلى عام    2020بعض المشغلين أن تأجيل إكسبو 

 
أما " :جلفكي بي إم جي لوار العالمية في  ةمجموعة اإلستراتيجيالروهاتجي، مدير استشارات الصفقات،  فيكرانت قالبدوره، 

، نتوقع أن يكون التعافي أكثر التوصيلبالنسبة للمشغلين الذين يمكنهم االحتفاظ بوالء العمالء، ال سيما من خالل عمليات 
ما يضيف م، لبناء وتعزيز ثقة المستهلكين. ومع ذلك، تم نشر إجراءات الصحة والسالمة المطلوبة 2021عام السالسة في 

تطوير لمشغلين. وتجدر اإلشارة إلى أن التباطؤ اإلقليمي السابق قد أظهر أن المشغلين الذين يمكنهم على ا االمتثالتكاليف 
 يجيتهم واختبار أساليبهم والحفاظ على المرونة سيدخلون مرحلة االنتعاش استعداًدا للتوسع ".استرات

 
 and-food-https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2020/11/gcg-لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

 2020-2019-report-beverage 
 انتهى 

   2020-2019ون الخليجي  نبذة عن تقرير كي بي إم جي للمأكوالت والمشروبات في دول مجلس التعا

دول مجلس  والمشروبات فيفي قطاع المأكوالت المستطلعين  من    3,000من   نظر أكثريعكس هذا التقرير آراء ووجهات  
عمان(. تم سلطنة )اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت و   في ذلك  المختارة بماالتعاون الخليجي  

وتم إجراء المسح التالي   (،مستطلع  2,400)  2019االستطالع األولي عبر اإلنترنت في الربع األخير من العام االنتهاء من  
 مستطلع(.  600أثناء الجائحة )  2020في الربع الثاني من عام 

والتي من أصحاب المصلحة في القطاع العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي   35  مقابالت مع  كي بي إم جي  أجرت
 .منفذ بيع  3300عالمة تجارية وأكثر من  170تمثل أكثر من 

 والتصوراتالتطورات الحالية في السوق    المأكوالت والمشروباتالمحادثات مع أصحاب المصلحة في مجال  وتناولت  
وتضمنت جمع البيانات النوعية والكمية. بعد   2019. تم إجراء المقابالت خالل الربعين الثالث والرابع من العام  يةالمستقبل

https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2020/11/gcg-food-and-beverage-report-2019-2020
https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2020/11/gcg-food-and-beverage-report-2019-2020


 

 

مجموعة مختارة من المشغلين لفهم تداعيات الجائحة على   استطالعأعادت شركة كي بي إم جي    19-جائحة كوفيدتفشي  
 . في جميع األشكال لضمان التغطية  األداء والتوقعات. وشمل ذلك التمثيل من جميع البلدان

 نبذة عن "كى بي إم جي انترناشيونال" 
 

إن "كى بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات. إننا نقدم 
موظف يعملون لدى الشركات األعضاء في مختلف أنحاء  219,000دولة حول العالم ولدينا أكثر من  147خدماتنا في 

العالم. إن الشركات األعضاء المستقلة في شبكة كى بي إم جي هي شركات تابعة لـ "كى بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف" 
نًا قانونيًا )"كى بي إم جي إنترناشيونال"(، شركة سويسرية. تمثل كل شركة من الشركات األعضاء لدى "كى بي إم جي" كيا

 منفصاًل ومستقاًل بذاته وتصف نفسها بذلك.
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