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مع بداية النصف الثاني من العام الجاري ،وبعد
قيامنا بإعادة ترتيب أولوياتنا في ظل جائحة
كورونا وصياغة استراتيجيات جديدة للتعايش
مع الواقع الجديد ،سواء على الصعيد
المجتمعي أو صعيد األعمال ،نرى أن الصورة
المستقبلية القتصاد التجزئة تتضح شيئًا فشيئًا
ليصبح عنوان المرحلة القادمة هو التفاؤل الحذر.
ويأتي هذا التفاؤل مدفوعًا بالجهود الحكومية
والوعي المجتمعي المتزايد للحد من انتشار
فيروس كورونا ،لنرى بوادر االنتعاش تلوح في أفق
اقتصاداتنا ،خاصة في ظل االرتفاع المستمر
لمعدالت التطعيمات/اللقاح على مستوى
العالم .وهنا علينا أن نشيد بالدور الكبير الذي
لعبه األطباء والقائمون على البحث العلمي
للتوصل إلى اللقاحات الناجعة وطرحها في
وقت قياسي لتصبح نقطة بداية للمنحنى
التصاعدي للتعافي ،وترسخ النظرة المستقبلية
اإليجابية تجاه االنتعاش االقتصادي.
إن مكانة ماجد الفطيم الريادية على مستوى
العديد من القطاعات في المنطقة تمكننا من
متابعة أنماط االستهالك عن كثب والوقوف على
مداها ،وعليه نود من خالل النسخة الثانية من
تقرير حالة اقتصاد التجزئة في اإلمارات العربية
المتحدة أن نضع بين أيديكم رؤية تحليلية
تمكنكم من اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في
االنتعاش االقتصادي ودفع عجلة النمو في
عالم ما بعد الجائحة.

آالن بجاني

الرئيس التنفيذي
ماجد الفطيم
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•تشير المؤشرات إلى استمرار االنتعاش الذي بدأ في الربع األول من .2021
مدفوعا بطرح اللقاحات على نطاق واسع .وفي حين أن هذا االتجاه التصاعدي الثابت
•يأتي هذا اإلنجاز
ً
ربما لم يتردد صداه في كل قطاع وفئة (على سبيل المثال ،محالت الهايبر مارك ومحالت السوبر
ماركت واألزياء والتسلية والترفيه وفئات التجزئة العامة) ،فمن الممكن لمسه عبر قطاع كبير من
اقتصاد تجارة التجزئة في دولة اإلمارات.
•كشفت بعض القطاعات على وجه التحديد عن وجود طلب قوي مكبوت ُأطلِق له العنان بعد
تخفيف عدد من القيود .وينطبق ذلك بوجه خاص على قطاع العقارات السكنية (على سبيل المثال،
شهد إجمالي عدد معامالت العقارات السكنية في دبي في الفترة بين مايو  2020ومايو 2021
زيادة بأكثر من .)%215
•تشير بيانات نقاط البيع وحركة إقبال المستهلكين على المتاجر إلى أن اقتصاد التجزئة في دولة
ً
مقارنة بالشهر نفسه من ذلك العام  -وحتى أنه
اإلمارات العربية المتحدة يقترب من مستويات 2019
نموا بواقع .%0.2
تجاوز تلك المستويات في مايو  ،2021مع تحقيق إنفاق المستهلكين
ً
•في الربع الثاني من  ،2021شهد تجار التجزئة في دولة اإلمارات زيادة بواقع  %4في إنفاق
ً
ً
زيادة بواقع
مقارنة بالربع األول من  - 2021بينما شهد النمو الفصلي المقابل في 2019
المستهلكين
. %3وعند مقارنة النصف األول من  2021بالنصف األول من  2019قبل الجائحة ،فقد كان هناك تراجع
بواقع  %3فقط في إنفاق المستهلكين .وتحملت القطاعات التي تضررت بشدة بسبب اإلغالق
والقيود المفروضة الكثير من هذا التراجع.
•بغض النظر عن القطاعات األكثر تضر ًرا ،كانت هناك زيادة متواضعة ولكن ملحوظة بواقع  %0.3بين
النصف األول من  2019والنصف األول من  ،2021وهو ما يشير إلى احتمالية عودة قطاع تجارة التجزئة
إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل نهاية هذا العام.
•ال يظهر قطاع التجارة اإللكترونية أي عالمة على التباطؤ .بوجه عام ،زادت مبيعات التجارة
ً
مقارنة بالنصف
اإللكترونية في قطاع تجارة التجزئة باإلمارات بواقع  %17للنصف األول من 2021
األول من .2020
ّ
المتسوقين يتخذ منحنى تصاعد ًيا .ويشير أحدث استبيان “مختبر
•بدأ اكتساب الثقة لدى
السعادة” الذي أجرته مجموعة ماجد الفطيم إلى أن أكثر من نصف المشاركين في االستبيان
التسوق بصحبة األطفال.
يشعرون بارتياح عند الذهاب إلى مراكز
ّ
تعافيا ،في ظل ارتفاع متوسط طول مدة اإلقامة من  3.5ليلة في  2019إلى
•يشهد قطاع السياحة
ً
ً
مصحوبة بزيادة اإلنفاق.
ليال في 2021
خمس ِ
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نظرة عامة على
األوضاع العالمية
واإلقليمية
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أشرنا في تقريرنا األول عن حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة اإلمارات ،المنشور في وقت سابق من هذا
العام ،إلى الطرق التي استطاعت من خاللها الشركات التي تتعامل مع المستهلكين إثبات أنها أكثر
ً
متوقعا في مواجهة االضطرابات المستمرة والظروف الصعبة.
مرونة مما كان
ً
لم تعد التقارير وحدها اآلن هي ما تس ّلط الضوء على استمرار تعافي النمو االقتصادي ،بل ذهبت
ً
قوة
“أكسفورد إيكونوميكس” إلى ما هو أبعد من ذلك ،إذ تتوقع أن يكون عاما  2021و 2022أكثر
متوقعا.
مما كان
ً
تجدر اإلشارة إلى أن التجارة ورأس المال يتدفقان بحرية أكبر وال زالت الثقة التي كشفنا عنها في تقريرنا
زخما بين المستهلكين .ويمكن استشفاف داللة على درجة التعافي المحققة من بيانات
األخير تكتسب
ً
مؤشر مديري المشتريات  -وهو مقياس معترف به عالم ًيا يقيس درجة الثقة في ظروف العمل
المستقبلية .وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات للتصنيع العالمي مستوى  55.5نقطة في يونيو
بشكل طفيف عن مستوى  53.6نقطة المسجل في يناير  .2021وبلغ المستوى المقابل
مرتفعا
،2021
ً
ٍ
مرتفعا عن  51.6نقطة في يناير.
لقطاع الخدمات العالمية  57.5نقطة في يونيو ،2021
ً
ساهم التقدم الذي أحرزته برامج التطعيم العالمية بصورة كبيرة في استعادة الثقة ،سوا ٌء على صعيد
الشركات أو على صعيد الحياة الشخصية لألفراد.
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تصدرت دولة اإلمارات دول العالم في عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة لسكانها من المواطنين
ّ
والمقيمين لتنضم إلى قائمة من  12دولة نجحت في تطعيم أكثر من نصف سكانها .وهو اإلنجاز الذي
كان له فضل كبير في استعادة الثقة في اقتصاد تجارة التجزئة واقتصاد الدولة ككل.

لقاحا ضد كوفيد19-
نسب األفراد الذين تلقوا
ً
صرحت بأنها قدمت الجرعات األولى والثانية لمواطنيها.
ال تتوفر هذه البيانات سوى للدول التي
ّ
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المصدرhttps://ourworldindata.org/covid-vaccinations :
( 27ديسمبر  30 - 2020يونيو )2021

إن البرنامج الوطني للتطعيم الذي أثبت نجاحه وفاعليته على نطاق واسع ال يهدف إلى الحفاظ على
صحة المقيمين ورفاهيتهم فحسب ،بل يهدف ً
أيضا إلى تعزيز مكانة دولة اإلمارات باعتبارها واحدة من
ً
مرونة في الشرق األوسط .وهو ما يساعد بدوره في تعزيز التعافي عبر اقتصاد تجارة
أكثر الدول
التجزئة في البالد.
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نظرة عامة على
اقتصاد تجارة التجزئة
في دولة اإلمارات
الربع الثاني من 2021
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جانبا من النمو والزخم الذي
للوهلة األولى ،يبدو أن اقتصاد تجارة التجزئة في دولة اإلمارات يستعيد
ً
افتقده بسبب الجائحة ،على الرغم من تسجيل إنفاق المستهلكين في مجاالت معينة (تشمل محالت
الهايبر ماركت/محالت السوبر ماركت ،واألزياء ،والتسلية والترفيه ،وفئات تجارة التجزئة العامة) تراجعًا
ً
مقارنة بالفترة ذاتها من عام .2019
بواقع  %3في النصف األول من عام 2021
يمكننا بإمعان النظر في البيانات اكتشاف فروق دقيقة كانت لتمر دون أن يلقي لها أحد با ًلا .وقد أثر
هذا التراجع في معظمه على قطاعين وهما :التسلية والترفيه ومحالت الهايبر ماركت
والسوبر ماركت .وهذه نتيجة طبيعية بالنسبة للقطاع األخير ،وذلك ألن اإلطار الزمني للمقارنة كان
ً
نتيجة للتغييرات التي طرأت على سلوك المستهلك .أما فيما يتعلق بقطاع التسلية والترفيه ،ال
سيتأثر
تزال القيود المفروضة على األنشطة وحالة الخوف التي تسيطر على بعض المستهلكين تؤثر على
تعافي القطاع.
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وعلى الرغم من ذلك ،ثمة استثناء واحد يستحق الذكر ويتمثل في دور السينما ،حيث شهد
شهر مايو إطالق األفالم التي تأخر عرضها (مثل  ،Fast & Furious 9و Godzilla vs Kongو
 )Cruellaوهو ما أثمر عن نمو قوي مقارنة بعام .2020
بالنظر إلى بقية فئات تجارة التجزئة العامة (بما يشمل األطعمة والمشروبات واإللكترونيات
والمفروشات المنزلية والفنادق) يمكننا مالحظة زيادة متواضعة ،لكنها ملحوظة بواقع  %0.3بين
النصف األول من عام  2019قبل الجائحة والنصف األول من عام  .2021ويشير هذا االرتفاع إلى احتمال وارد
جدا بالعودة بمستويات تجارة التجزئة إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا قبل نهاية
ً
هذا العام.
تشير بيانات ماجد الفطيم ،التي تضم بيانات نقاط البيع من مصادر متعددة في دولة اإلمارات إلى جانب
بيانات نقاط البيع وحركة إقبال المستهلكين على متاجرنا إلى أن اقتصاد تجارة التجزئة في دولة
اإلمارات كان يقترب من مستوياته في عام  2019كل شهر ،بل وقد تجاوز مستويات  2019للشهر نفسه
ً
مدفوعا
نموا في إنفاق المستهلكين بواقع  .%0.2وجاء هذا النمو الضعيف
في مايو ،2021
ً
محققا ً
باألداء القوي لفئات تجارة التجزئة العامة وفئات التسلية والترفيه.
دائما اختالفات موسمية
بوجه عام ،يفتقر النمو داخل فئات تجارة التجزئة العامة إلى التجانس .وهناك
ً
التسوق  -والتي سنتناولها في تقريرنا
في أداء مختلف الفئات .عالوة على ذلك ،ثمة تغييرات في سلوك
ّ
بعد قليل  -والتي تؤثر على اإلنفاق في مجاالت بعينها.
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اقتصاد تجارة التجزئة  -النسبة المئوية للنمو/االنخفاض على أساس ربع سنوي
الربع األول من  2020حتى الربع الثاني من ( 2021مقارنة بعام )2019
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المصدر :بيانات نقاط البيع( *2021 - 2019 ،من بداية العام حتى يونيو)

نموا بواقع  %18في حين شهد قطاع
في عصر العمل عن ُبعد ،شهد قطاع المفروشات المنزلية
ً
ً
نموا بواقع  %46للنصف األول من  2021مقارنة بالنصف األول من  .2019وثمة
الكتب واألدوات المكتبية
ً
عنصر متوقع حيال هذا ،فكما هو الحال بالنسبة للعديد من األفراد ،يعني العمل عن ُبعد شراء أثاث
ومعدات ومواد استهالكية جديدة لتجهيز مكاتبهم.
المتسوقين إلى ما كانت
على النقيض من ذلك ،أدت إجراءات اإلغالق واسعة النطاق إلى تقييد وصول
ّ
ذات يوم وجهات رئيسية لتجارة التجزئة .كما تراجع اإلنفاق على التسلية والترفيه بواقع  %51في
النصف األول من  2021مقارنة بالنصف األول من  ،2019وهو ما يعكس بكل تأكيد تأثير القيود المفروضة
تراجعا بواقع  %4عن الفترة ذاتها ،والذي
أثناء شهور الجائحة .وفي أماكن أخرى ،شهدت مبيعات األزياء
ً
يعزى بصورة محتملة إلى إقبال الناس على شراء منتجات أقل حيث كانت حياتهم مقيدة بسبب ظروف
ً
طفيفا بواقع  ٪2عن هذه
تراجعا
اإلغالق .وقد شهدت محالت الهايبر ماركت/محالت السوبر ماركت
ً
المتسوقين في االبتعاد عن األشخاص
الفترة ،وهو ما يلمح من جديد إلى تأثير تقييد الحركة ورغبة
ّ
اآلخرين حيثما أمكن ،ال سيما في الفترة التي سبقت التطعيم.
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المقارنة الربع سنوية
ً
مقارنة بالربع األول
الربع الثاني من 2021
ً
مقارنة
من 2021؛ الربع الثاني من 2021
بالربع الثاني من 2019
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خالل األشهر الثالثة األولى من  ،2021كانت هناك عالمات مبكرة على استعادة الثقة في اقتصاد تجارة
مشجعة على اكتسابه مزيد
التجزئة .وشهد الربع الثاني من  2021استمرار حالة التفاؤل الحذر وعالمات
ّ
من القوة .ومع ذلك ،ال يسير التعافي االقتصادي بخطوات ثابتة ،حيث نالحظ اتجاهات صعود وهبوط
متفاوتة الحجم شهر ًيا منذ بداية العام.
يتغير سلوك المستهلك عبر مختلف القطاعات والفئات ليعود شي ًئا فشيء إلى مرحلة ما قبل الجائحة
على الرغم من استمرار االنحراف عن أنماط ما قبل جائحة كوفيد.19-
ً
ً
زيادة بواقع
وفقا لبيانات نقاط البيع في متاجرنا ،شهد اقتصاد تجارة التجزئة في الربع الثاني من 2021
ً
مقارنة بالربع األول من  ،2021بينما شهد النمو الفصلي المقابل في 2019
 %4في إنفاق المستهلكين
ً
زيادة بواقع .%3
ويشير هذا إلى أن أداء االقتصاد في  2021كان أقوى قلي ًلا مما كان عليه في  .2019وربما يبدو فارق النقطة
يذكرنا بأن التفاؤل الحذر يخيم على المشهد.
متواضعا على الورق ،لكنه
المئوية
ً
ّ
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بمزيد من التفاصيل ،تكشف مقارنة ما بين الربع الثاني من  2019والربع الثاني من 2021
عند استعراض األمر
ٍ
عن تراجع بواقع  %3في بعض مجاالت اإلنفاق .وشهد الربع الثاني من  2019زيادة اإلنفاق على األزياء
عما هو عليه الحال في الربع الثاني من  ،2021إذ تراجع بواقع  .%5ولكن نظ ًرا للعزوف المبرر عن
شراء األزياء لتراجع فرص مغادرة المنزل ،يمكن أن ُيعزى تراجع اإلنفاق على األزياء إلى اإلغالق وربما يتبين
فيما بعد أنه كان أم ًرا عرض ًيا .ومن المحتمل ً
ّ
ّ
المتسوقين شراء المالبس واألحذية
يفضل بعض
أيضا أن
واإلكسسوارات عندما يمكنهم تجربة األزياء بأنفسهم داخل المتاجر التقليدية قبل شرائها.
ً
مقارنة بالربع
عند استعراض االتجاه الفصلي في  ،2021فقد زاد اإلنفاق على األزياء في الربع الثاني من 2021
حد كبير النمط الذي شهده عام .)%10+( 2019
األول من  2021بواقع  ،%10وهو ما يشبه إلى ٍ
شهدت فئات تجارة التجزئة العامة األخرى (مثل الفنادق ،واألطعمة والمشروبات ،والعطور،
ً
ً
مقارنة بالربع األول من
زيادة في اإلنفاق بواقع  %5في الربع الثاني من 2021
ومستحضرات التجميل)
ً
تراجعا بواقع  %4مقارنة بالربع الثاني من .2019
 .2021ومع ذلك ،شهد الربع الثاني من 2021
ً
ً
تقريبا ( )%1-في الربع
ثابتا
ظل إنفاق المستهلكين في محالت الهايبر ماركت والسوبر ماركت
ً
ً
ً
زيادة بواقع %3+؛ كما
مقارنة بالربع األول من  ،2021وشهدت المقارنة الربعية في 2019
الثاني من 2021
ً
تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الثاني من  2021بواقع  %4مقارنة بالربع الثاني من .2019

مؤشر إنفاق المستهلك  -اقتصاد تجارة التجزئة
()*2021 - 2019
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بناء على أساس  100لتجارة التجزئة العامة في الربع األول من 2019
تم تعديل تطور مبيعات بيانات نقاط البيع ً
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ً
محددة األساس للفترة التي يشملها
في بداية  ،2019حققت مبيعات فئات تجارة التجزئة العامة ،%100
الرسم البياني.
في حين كان اإلنفاق في محالت الهايبر ماركت والسوبر ماركت أقل بنسبة  %22من فئات تجارة التجزئة
العامة ،كما يتضح من مؤشر اإلنفاق البالغ  %78في الرسم البياني أعاله ،فقد ظلت الفئة على نطاق
واسع مزدهرة طوال  2019و 2020وحتى النصف األول من  .2021وصلت المبيعات إلى  %90في مطلع 2020
قبل أن تستقر تقري ًبا حيث بدأت ،عند  %76بشكل عام.
في أماكن أخرى ،تظهر اآلثار التي خلفتها الجائحة بوضوح من خالل االنهيار الكبير في مايو ،2020
حيث تراجعت فئات تجارة التجزئة العامة بمقدار النصف تقري ًبا ،لتصل إلى  %52من مستوى يناير .2019
وفي تلك المرحلة ،تراجعت نسبة اإلنفاق على األزياء إلى  %16فقط من فئات تجارة التجزئة العامة ،وهو
المسجلة في بداية الجدول الزمني للرسم البياني  -إال أنها تعافت لتصل
انخفاض كبير عن نسبة %37
ّ
إلى  %39في الربع األخير.
يوفر استبيان “مختبر السعادة” الذي أجرته ماجد الفطيم نظرة متعمقة على سلوكيات األفراد وآرائهم،
وعلى هذا النحو قد ّ
يمثل إضافة ذات جدوى لبيانات نقاط البيع ،مما يوفر رؤية أكثر شمو ًلا عن كيفية
ّ
المتسوقين للتطورات الراهنة.
إدراك
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تشير تقارير مختبر السعادة إلى أن  %17فقط من الناس في دولة اإلمارات ما زالوا ينظرون إلى
ً
ً
مقارنة ببيانات الربع السابق.
انخفاضا بواقع  11نقطة مئوية
تهديدا ،وهو ما يمثل
كوفيد 19-باعتباره
ً
ولمزيد من التفصيل ،فبالعودة إلى مارس  ،2020عندما صدر إعالن منظمة الصحة العالمية بوصف
ٍ
فيروس كورونا على أنه “جائحة” ألول مرة ،أفاد  %49من المشاركين في استبيان “مختبر
تهديدا لدولة اإلمارات.
السعادة” في ذلك الوقت بأنهم يعتقدون أن فيروس كورونا يمثل
ً
في يونيو  ،2020أفاد  %38من المشاركين في استبيان “مختبر السعادة” بأنهم يعتقدون أن الوضع
االقتصادي في دولة اإلمارات جيد .وفي الربع األول من  ،2021ارتفعت تلك النسبة إلى .%71
عند النظر في هذا األمر في سياق تحليل أنماط اإلنفاق المستمدة من بيانات نقاط البيع ،نجد أنه هناك
العديد من المؤشرات التي تؤكد على أن اإلمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح نحو
نحو التعافي االقتصادي المتكامل.
ّ
تمثل هذه االتجاهات مؤشرات واضحة على زيادة الثقة والتفاؤل ،لكن يجب رعاية براعم التعافي هذه
بعناية .ومن السابق ألوانه افتراض أن المستهلكين مستعدون لنسيان أحداث الثمانية عشر شه ًرا
تماما .وفي واقع األمر ،لم ير سوى  %21في أنفسهم القدرة على إخبار الباحثين
الماضية وتجاوزها
ً
رويدا كما كانت في مرحلة ما قبل
رويدا
بأنهم يعتقدون أن حياتهم اليومية بدأت تعود إلى طبيعتها
ً
ً
الجائحة.
مهما كان ما يسمى بالواقع الطبيعي الجديد ،فلن يكون بمثابة عودة بسيطة إلى الماضي.
يمكن االطالع على مثال واحد يوضح لنا كيفية مساهمة القوى الخارجية في ظهور سلوكيات جديدة
في البيانات المتعلقة باإلنفاق على البقالة اإللكترونية .وتجدر اإلشارة إلى أن  %20من المشاركين في
استبيان “مختبر السعادة” في مايو  2021أفادوا بأنهم اآلن يطلبون البقالة من خالل القنوات اإللكترونية
بشكل أكبر عما كان خالل الثالثة أشهر السابقة.
على النقيض من ذلك ،عندما طرح “مختبر السعادة” هذا السؤال في أبريل  ،2020ذكر  %5فقط من
المشاركين في االستبيان بأنهم كانوا يقدمون المزيد من طلبات البقالة عبر اإلنترنت .وقد يشير هذا إلى
جزءا ال يتجزأ من حياة الناس ،كما
تسوق الطعام عبر اإلنترنت
أنه في ظل استمرار الجائحة ،أصبح
ّ
ً
بمزيد من التفاصيل في الفصل التالي من هذا التقرير.
سيرد
ٍ
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توافر الخيارات التي
تتيح تجربة شراء مريحة
للعمالء
ارتفاع حجم المبيعات عبر اإلنترنت
وعمليات الدفع بدون لمس
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منذ بداية فترة اإلغالق في مارس  ،2020نمت مبيعات التجارة اإللكترونية بوتيرة أسرع بصورة شهرية
ً
مقارنة بمبيعات نقاط البيع .وبالطبع ثمة أسباب عديدة وراء هذا النمو .وتجدر اإلشارة إلى أن التجارة
اإللكترونية كانت الخيار الوحيد لدى كثير من الناس ،حيث لم يكن بمقدور هؤالء الذين كانوا يعزلون
أنفسهم عن الناس الذهاب إلى المتاجر .باإلضافة إلى ذلك ،أدت القيود المفروضة على الحركة بهدف
الحد من انتشار كوفيد 19-إلى تعذر الذهاب إلى التسوق بكل بساطة .وهو ما أفضى بدوره إلى اتجاه
اإلنفاق نحو التجارة اإللكترونية .ولتقدير مدى أهمية النمو المستمر والمستقبلي لمبيعات التجارة
بمكان تذكر أن عام  2020قد شهد مستويات استثنائية في التسوق عبر اإلنترنت.
اإللكترونية ،فمن األهمية
ٍ

مؤشر إنفاق المستهلك في قطاع التجارة اإللكترونية  -اقتصاد تجارة التجزئة
()*2021 - 2019
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ً
وفقا لبيانات نقاط البيع ،زادت مبيعات التجارة اإللكترونية في دولة اإلمارات بواقع  %17في النصف األول
ً
مقارنة بالنصف األول من  .2020وعند مقارنة الربع الثاني من  2021بالربع األول من  ،2021نجد أن
من 2021
هناك زيادة بواقع  .%14وخالل النصف األول من ّ ،2021
مثلت مبيعات التجارة اإللكترونية  %9من إنفاق
المستهلكين في قطاع التجارة اإللكترونية ،وهو ما يعادل العام الماضي ،حيث ّ
مثلت التجارة اإللكترونية
 %9في النصف األول من  .2020وتشير هذه النسبة الثابتة إلى استمرار النمو غير المسبوق على
صعيد التجارة اإللكترونية لعام  .2020ويبدو أن بيانات النمو تؤكد هذا حيث نرى أن مبيعات التجارة
نموا بواقع  %8من الربع الثاني لعام  2020حتى الربع الثاني لعام .2021
اإللكترونية قد حققت ً
وتسوق البقالة (محالت الهايبر ماركت والسوبر ماركت) والتسلية والترفيه من بين الفئات
جاءت األزياء
ّ
أداء في التجارة اإللكترونية.
األقوى ً

تسليط الضوء على الفئات
األزياء
ً
مقارنة بالنصف األول
ارتفعت التجارة اإللكترونية بنسبة  %140في النصف األول من 2021
ً
مقارنة بالربع الثاني من .2020
من  2020وبنسبة  %60في الربع الثاني من 2021
التسلية والترفيه
ً
مقارنة بالنصف األول
ارتفعت التجارة اإللكترونية بنسبة  %43في النصف األول من 2021
ً
من  .2020كانت هناك زيادة بمقدار  10أضعاف في الربع الثاني من  2021مقارنة بالربع الثاني
من  - 2020ومن المرجح أن ُيعزى سبب هذه الزيادة إلى تغيير القيود :أثر اإلغالق في مارس
تسوق التجارة اإللكترونية مقابل البحث عن التسلية والترفيه بصورة
 2020على ارتفاع
ّ
كبيرة.
الهايبر ماركت والسوبر ماركت
ً
مقارنة بالنصف األول
ارتفعت التجارة اإللكترونية بنسبة  %51في النصف األول من 2021
ً
مقارنة بالربع الثاني من .2020
من  2020وبنسبة  %39في الربع الثاني من 2021

ً
مكانة بارزة بين أهم محركات المبيعات عبر اإلنترنت في المنطقة ،حيث
تحتل دولة اإلمارات
تقود اإلمارات والمملكة العربية السعودية ومصر مجتمعة  %80من سوق التجارة اإللكترونية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
عززت النتائج التي توصل إليها استبيان “مختبر السعادة” هذه األرقام .وفي مايو  ،2021أفاد  %25من
المشاركين في االستبيان بأنهم يفضلون شراء اإللكترونيات عبر اإلنترنت ،وأعرب  %27عن تفضيلهم
شراء األزياء عبر اإلنترنت.
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ً
مقارنة بمارس 2021
الرؤية  -مايو 2021

20%
مئوية)
نقاط
(6+
)stp%
6+
(

25%
مئوية)
نقاط
(2+
)stp%
2+
(

27%
مئوية)واحدة)
(نقطة
stp%
(1+

يصرحون بأنهم يطلبون احتياجاتهم
من البقالة عبر اإلنترنت في أغلب
األحيان
مضتoga s
أشهرhtno
مقابل m 33
.sv

األجهزة اإللكترونية عبر
شراءyub
يفضلونot re
ferP
اإلنترنت

enilno scinortcele

عبر
والمالبس &
األزياءnoihsaf
شراءyub
يفضلونot re
ferP
اإلنترنت
enilno gnihtolc

المنتجاتniعبرg
عنmoor
البحثbe
يفضلونw re
ferP
اإلنترنت
(البحث عن المنتجات عبر اإلنترنت
لشرائها من المتجر التقليدي)

اإللكترونية
األجهزةscinortce
lE
المنزل
erutinruf e
أثاثmoH
األزياءnoihsaF
الفاخرةstcud
المنتجاتorp yru
xuL

38%
27%
22%
22%

ً
بشكل
نطاقا
تؤثر التكنولوجيا الرقمية بفضل االعتماد المتزايد عليها في قطاع تجارة التجزئة األوسع
ٍ
ملموس ،وليس فقط فيما يتعلق بالتسوق عبر اإلنترنت.
أصبحت عمليات الدفع بدون لمس من القوى المهيمنة في قطاع تجارة التجزئة بدولة اإلمارات ،حيث
أعرب  %62من المتسوقين اإلماراتيين في دراسة بحثية أجرتها “ماستركارد” في مايو  2021عن نيتهم
ً
ووفقا للدراسة البحثية ذاتها التي أجرتها
تجنب الشركات التي ال تقبل الدفعات اإللكترونية من أي نوع.
“ماستركارد” ،تتم  %88من المعامالت الشخصية في دولة اإلمارات بدون لمس.
ً
وفقا لبيانات نقاط البيع الواردة من مصادرة متعددة ،تساهم المعامالت بدون لمس اآلن في  %89من
القيمة اإلجمالية لمعامالت نقاط البيع في اقتصاد تجارة التجزئة بدولة اإلمارات ،بزيادة قدرها  %74في
ً
مقارنة بالنصف األول من  .2020وتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد تقنيات الدفع الجديدة
النصف األول من 2021
يتخذ منحنى تصاعد ًيا ،في ظل ارتفاع شهية المستهلكين لتجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة.
ّ
تفضل معامالت البطاقات بشكل أكبر في العامين
قائما على النقد،
اقتصادا
بدأت اإلمارات ،التي ال تزال
ً
ً
الماضيين .وبدأ اعتماد المستهلكين على معامالت البطاقات يزداد ،حتى في مشترياتهم الصغيرة.
الحظت مجموعة ماجد الفطيم من خالل بيانات محالت الهايبر ماركت والسوبر ماركت زيادة انتشار
البطاقات من قاعدة المستهلكين بواقع  ،%16كما زاد عدد معامالت البطاقات بواقع  %23في عام
ً
مقارنة بعام .2019
2021
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اتجاه تفاصيل معامالت الدفع بدون لمس وبلمس من  2020إلى  2021حتى
تاريخه (يونيو )2021
(باستثناء التجارة اإللكترونية)
الدفع بدون لمس

النسبة المئوية للمساهمة (اإلنفاق)

الدفع بلمس

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو أغسطس سبتمبر

أكتوبر نوفمبر ديسمبر

النسبة المئوية للمساهمة (اإلنفاق)

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو أغسطس سبتمبر

أكتوبر نوفمبر ديسمبر

المصدر :بيانات نقاط البيع2021 - 2019 ،
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تجارة التجزئة
التقليدية
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ّ
المتسوقين ،ال تزال وجهات
جزءا من الحياة الروتينية للعديد من
في حين أصبحت التجارة اإللكترونية
ً
ّ
تمثل الجانب األكثر أهمية في مشهد تجارة التجزئة في اإلمارات.
تجارة التجزئة التقليدية
مرة أخرى ،يظهر التفاؤل الحذر في ضبط النفس الذي يواصل العديد من المتسوق ّين ممارسته.
ّ
قدما بوتيرة مريحة لهم ،إذ تشير التوجهات الحالية إلى االتجاه الصحيح .وجاء
المتسوقون
ويمضي
ً
ً
متسقا وزاد كالهما بواقع  %6في الربع الثاني من 2021
إنفاق المستهلكين في مراكز التسوق وغيرها
ً
ً
مقارنة
مقارنة بالربع األول من  .2021وقد تم تسجيل اتجاه مماثل في  %6+( 2019في الربع الثاني من 2019
بالربع األول من  2019في مراكز التسوق).
ّ
توضح سبب أهمية البحث عن تحليل أكثر
تبرز بيانات التسوق من داخل مراكز التسوق صورة مختلطة
ّ
ويذكرنا هذا ً
بمزيد من اإليجابية بشأن العودة
أيضا أنه في ظل ازدياد الثقة وشعور الناس
دقة لألرقام.
ٍ
ّ
ً
ً
وثابتا في الوقت ذاته.
بطيئا
تعافيا
يمثل
إلى مراكز التسوق ،فإن هذا
ً

التسوق
تسليط الضوء على الفئات داخل مراكز
ّ
• محالت الهايبر ماركت والسوبر ماركت:
• األزياء7% :
• فئات تجارة التجزئة العامة19% :
• التسلية والترفيه*61% :

5%

ً
مقارنة بالربع الثاني من )2019
(اإلنفاق في الربع الثاني من 2021
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التحليل:
التسوق داخل المراكز
التجارية وسلوك
المستهلك
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ليس من المستغرب أن يكون اإلنفاق على التسلية والترفيه في مراكز التسوق األكثر تضر ًرا على اإلطالق.
ومن السهل تفسير هذا التراجع عند استعراضه من منظور القيود التي تفرضها الجائحة.
سوا ٌء كان ذلك بسبب تراجع الحاجة لشراء األزياء أو تقييد الوصول إلى أماكن الترفيه التقليدية ،فقد
ً
ً
قتامة عند اقترانها
مختلفا وربما أقل
عدا
ألقت الجائحة بظاللها على العديد من الفئات .وتأخذ البيانات ُب ً
بتردد الناس في التجمع داخل مراكز التسوق.
أفاد خمس ( )%18المشاركين تقري ًبا في استبيان “مختبر السعادة” في مايو  2021بتراجع وتيرة زياراتهم
إلى مراكز التسوق .ولكن في مؤشر آخر على عودة ثقة المستهلكين ،أفاد  %64بشعورهم بارتياح في
الذهاب إلى مركز تسوق بدون أطفالهم ،في حين يشعر  %54بارتياح في الذهاب إلى مركز التسوق
بصحبة أطفالهم.
على مستوى شبكة متاجر التسوق المملوكة لماجد الفطيم ،زاد إجمالي إقبال المستهلكين بواقع
ً
بشكل أكبر عند مقارنتها
مقارنة بالربع األول من  .2021وتبرز هذه الزيادة
 %11في الربع الثاني من 2021
ٍ
بالفترة ذاتها في فترة ما قبل الجائحة عام  ،2019عندما زاد إقبال المستهلكين بواقع  %4فقط .وبينما
تمثل هذه الزيادة عالمة مشجعة ،إال إنه يجب معالجتها ببعض الموضوعية .وتظهر المقارنة السنوية
ً
منخفضا بواقع .%18
بين الربع الثاني من  2021والربع الثاني من  2019أن اإلقبال ال يزال
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ً
وفقا لبيانات نقاط البيع داخل مراكز التسوق ،تراجع إنفاق المستهلكين في محالت الهايبر ماركت
ً
مقارنة بالربع الثاني من  .2019وبالمثل ،كان هناك
والسوبر ماركت بواقع  %5في الربع الثاني من 2021
تراجع بواقع  %4عند مقارنة النصف األول من  2021بالنصف األول من .2019
ً
نطاقا ،عن طريق مقارنتها
من الممكن وضع بعض البيانات المتعلقة بمراكز التسوق في سياق أوسع
بالتسوق خارج مراكز التسوق .وتبرز المكاسب هنا ،كما يتضح من األرقام المبينة أدناه .ويأتي على رأس
ارتفاعا في الطلب فيما
جيدا تلك التي كان من المتوقع لها أن تشهد
العديد من الفئات التي جاء أداؤها
ً
ً
يتعلق بالتغييرات الناجمة عن الجائحة.
تشير التوقعات إلى زيادة اإلنفاق على األطعمة والمشروبات حيث يتناول الناس معظم وجباتهم في
مدفوعا برغبة الناس في الشعور بالراحة قدر
راحة منازلهم .وبالمثل ،يأتي اإلنفاق على المفروشات
ً
ارتفاعا هائ ًلا ،وهو ما قد يشير إلى
اإلمكان في منازلهم .كما شهدت مبيعات المشروبات الكحولية
ً
تحول استهالك المشروبات الكحولية من الفنادق إلى المنازل.
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سلوك المستهلك:
مجاالت اإلنفاق
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اكتسبت البقالة اإللكترونية شعبية متزايدة في دولة اإلمارات .وال تقتصر في هذا على اإلنترنت فحسب،
إذ زادت عمليات شراء السلع األساسية عبر المنصات االلكترونية ً
أيضا خالل فترة الجائحة .وتجدر اإلشارة
إلى أن المقارنة بين النصف األول من  2021والنصف األول من  2019تمنحنا بعض الدالالت ،في حين تظهر
بيانات نقاط البيع زيادة معدل إنفاق المستهلكين على األطعمة والمشروبات بواقع  %16خالل
تلك الفترة.
تظهر لنا بيانات نقاط البيع مواصلة المستهلكين اإلنفاق بحرص والتركيز على شراء األساسيات فقط عند
ّ
ً
ً
خاصة للعديد
أهمية
ويمثل البحث عن العروض الترويجية
التسوق لشراء احتياجاتهم من البقالة.
تماما مثل شراء المنتجات بكميات كبيرة حيثما أمكن ،حيث من الممكن أن يساعد هذا في
من الناس،
ً
الحد من التكلفة اإلجمالية لكل منتج فيما يتعلق بمجموعة من المواد االستهالكية المنزلية.
قد يكون الحذر أحد اآلثار الدائمة المكتسبة من الجائحة .ومع ذلك ،يشير عدد من المؤشرات االقتصادية
ً
تشجيعا ،أن هذه
إيجابية .ومن البوادر األكثر
الرئيسية أن بمقدورنا تحسس عودة إلى تطلعات أكثر
ً
العودة تبدو مستدامة ذات ًيا.
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كيف تأثر تسوق البقالة بسبب الجائحة
ً
وفقا الستبيان “مختبر السعادة”.
مؤشر مايو  2021مقابل مارس 2021

10%

26%

( 4+نقاط مئوية)

( 4-نقاط مئوية)

العالمات
يتحولون إلى
Switch
to

عند
المزيد
يشترون
Buy
more
on

21%

9%

)(+1%pts

)(+1%pts

)(+4%pts

brandsاألرخص ثمنً
cheaperا
التجارية

( 1+نقطة مئوية)

تسوق البقالة
كوفيد 19-على
COVID-19
لم يؤثرhas not

impacted
مدارmy
grocery
الشهر الماضي
على
shopping in the last month

)(-4%pts

promotion
ترويجية
وجود عروض

22%
( 2-نقطة مئوية)

)(-2%pts

يشترون
Buy
only

essentials
فقط
األساسيات

12%

( 1+نقطة مئوية)

( 0+نقطة مئوية)

)(+0%pts

Buyفي
يشترون أقل
less

بكميات
يشترون
Buy
in bulk/more
in
total
كبيرة/أكثر في

in total
المجموع

المجموع

تراجعا بواقع %4
يظهر فحص بيانات نقاط البيع المجمعة من محالت الهايبر ماركت والسوبر ماركت
ً
في الربع الثاني من  2021مقارنة بالربع الثاني من  .2019ومع ذلك ،تظهر مقارنة ربع سنوية بين  2021و2019
ً
مقارنة بالربع األول من  ،%0.5- 2021والربع الثاني من
تراجعا بواقع نقطتين مئويتين (الربع الثاني من 2021
ً
ً
ُ
 2019مقارنة بالربع األول من  .)%3+ 2019وتظهر األرقام المستمدة من بيانات نقاط البيع خالل النصف األول
ً
مقارنة
من  2021زيادة اإلنفاق على المشروبات الكحولية بواقع  %92وعلى السجائر/التبغ بواقع %300
بالنصف األول من عام  ،2019وهي زيادة ملحوظة قد تأتي مدفوعة بالضغوط الواقعة على األفراد بسبب
حاالت اإلغالق والتغييرات األخرى الناجمة عن الجائحة.
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السياحة ودورها في
اقتصاد تجارة التجزئة
بدولة اإلمارات
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ً
ً
بارزة بين الوجهات السياحية المرموقة التي يتهافت على زيارتها رجال األعمال
مكانة
تحتل اإلمارات
والسياح على حد سواء .وتساهم السياحة في جزء كبير من اقتصاد البالد .وفي الواقع ،شهد عام 2019
مساهمة السياحة بنسبة تصل إلى  %8من إنفاق نقاط البيع في اقتصاد تجارة التجزئة.
تراجعا بكل تأكيد ،إذ تراجع عدد السياح من  7.2مليون سائح مسجل في النصف
تشهد أعداد السياح
ً
ً
وفقا لبيانات صادرة عن دائرة السياحة
األول من  2019إلى  1.7مليون سائح في النصف األول من  ،2021وذلك
والتسويق التجاري بدبي .ومع ذلك ،أطال السياح الذين يزورون دبي مدة إقامتهم بواقع  %45تقري ًبا ،من
ليال في .2021
متوسط طول مدة اإلقامة البالغ  3.5ليلة في  2019إلى 5
ِ
مزيدا من الضوء على هذه
تسمح بياناتنا بتتبع إنفاق بطاقات السياح بتفاصيل أعمق وتقدم رؤى تلقي
ً
السلوكيات الجديدة.
تراجعا
في حين شهدت أعداد السياح (على أساس البطاقات غير اإلماراتية التي تم تتبعها في سجالتنا)
ً
ً
مقارنة بالنصف األول من  ،2019تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي اإلنفاق من هذه
حادا مماث ًلا بواقع %44
ً
البطاقات قد نما بواقع  %8بفضل الزيادة في متوسط اإلنفاق لكل بطاقة بواقع .%51
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ُتعزى نسبة  %53من هذا النمو إلى البالد اآلتية :المملكة المتحدة ( )%19+وروسيا ()%15+
وفرنسا ( )%10+ومصر ( )%5+وسويسرا (.)%4+
بوجه عام ،اتجه معظم إنفاق السياح على األزياء واإلكسسوارات الفاخرة ( )%148+والعطور
ومستحضرات التجميل ( )%91+واألطعمة والمشروبات ( )%68+والفنادق ( )%59+ومحالت الهايبر
ماركت والسوبر ماركت ( )%58+والساعات والمجوهرات الفاخرة وغير الفاخرة ( )%51+واألجهزة
اإللكترونية (.)%44+
يوضح الرسم البياني أدناه إجمالي إنفاق السياح بحسب الجنسية ويقارن ما بين النصف األول من
سجل السياح من المملكة المتحدة أعلى
 2021والنصف األول من  .2019وفي النصف األول من ،2021
ّ
مستويات اإلنفاق اإلجمالي والمتوسط.
كما هو متوقع ،جاء جزء كبير من ذلك النمو في فئات مثل المطاعم ( ،%30+الفترة من النصف األول
من  2019وحتى النصف األول من  )2021والفنادق ( ،%29+الفترة من النصف األول من  2019إلى النصف األول
من .)2021
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متوسط اإلنفاق السياحي والنسبة المئوية لمساهمة اإلنفاق السياحي في
إجمالي اإلنفاق السياحي
النصف األول من  2019والنصف األول من ( 2021حتى شهر مايو)
إجمالي اإلنفاق
متوسط اإلنفاق السياحي
13%
11%

14%

11%

 2,500درهم إماراتي

12%
 2,000درهم إماراتي

10%
8%

8%

8%

8%

 1,500درهم إماراتي
6%
6%

6%
4%
4%

4%

 1,000درهم إماراتي
3%

3%

3%

3%
2%

2%

متوسط اإلنفاق السياحي

النسبة المئوية لمساهمة السياح في إجمالي اإلنفاق السياحي في اقتصاد تجارة التجزئة

16%

 3,000درهم إماراتي

3%
 500درهم إماراتي

2%
1%

1%
1%

1%

1%
 0درهم إماراتي

0%
المملكة العربية
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الواليات
المتحدة

روسيا

الدنمارك

الصين
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النصف األول
من 2019

مصر

فرنسا

ألمانيا

عمان

باكستان

الدنمارك

روسيا

الواليات
المتحدة

فرنسا

مصر

المملكة العربية
السعودية

الهند

ألمانيا

الصين

عمان

باكستان

النصف األول
من 2021

المصدر :بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبيانات نقاط البيع

لكن كلما طالت مدة إقامة الزوار ،زادت احتمالية إقبالهم على االستكشاف ،وهو ما يثمر عن زيادة في
المبيعات المتعلقة باألزياء ً
أيضا ( ،%6+الفترة من النصف األول من  2019إلى النصف األول من .)2021
ً
نطاقا في اإلنفاق على قطاع التجزئة المتعلق بالسياحة ،تشير البيانات
بالنظر إلى االتجاهات األوسع
إلى وجود زيادة بواقع  %14عند مقارنة الربع الثاني من  2019بالفترة ذاتها من هذا العام .وتظهر مقارنة
مماثلة بين  2019و 2021زيادة بواقع  %3بين األرباع األولى المقابلة.
ً
مقارنة بالربع
تراجع اإلنفاق على قطاع التجزئة المتعلق بالسياحة بواقع  %7في الربع الثاني من 2021
ً
تراجعا بواقع  %17وهو ما
مقارنة بالربع األول من 2019
األول من  .2021كما شهد الربع الثاني من 2019
ً
يشير إلى أن اإلنفاق على قطاع التجزئة في  2021يبدو أفضل من  .2019وقد زاد اإلنفاق على قطاع التجزئة
ً
مقارنة بالربع الثاني من  .2019ومرة أخرى ،يظهر
المتعلق بالسياحة في الربع الثاني من  2021بواقع %14
هذا عالمات على تعافي إنفاق السياح في قطاع التجزئة في .2021
تظهر المقارنات اإلضافية وجود زيادة كبيرة في إنفاق السياح من المملكة العربية السعودية على
ً
مقارنة بالربع األول.
وجه الخصوص  -حتى  %205في الربع الثاني من 2021
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العقارات السكنية
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ً
اتجاها هبوط ًيا خالل السنوات العديدة الماضية بسبب وفرة
في حين شهد سوق العقارات السكنية
المعروض ،فقد تتسم العقارات السكنية في دبي في النصف األول من  2021بالطلب على الفيالت
ووحدات التاون هاوس.
إن قرار امتالك منزل أو عقار قد يعد العملية الشرائية األكبر على اإلطالق للغالبية العظمى من األفراد.
ومن المنطقي أن تكون الجائحة قد تسببت في تراجع المشترين المحتملين عن اتخاذ خطوة الشراء
واالنتظار حتى تستقر األمور وانقشاع حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد قبل التفكير في شراء
منزل جديد .وكما سبق وأن أشرنا ،تعود الثقة من جديد في العديد من قطاعات تجارة التجزئة،
ً
زيادة بواقع  %215في
بما فيها سوق العقارات السكنية .وشهدت الفترة من مايو  2020وحتى مايو 2021
إجمالي عدد معامالت العقارات السكنية في دبي .وهذا االرتفاع المذهل ما هو إال غيض من فيض،
فقد ارتفعت القيمة اإلجمالية لمعامالت العقارات السكنية على مدار الفترة ذاتها بواقع  - %357أرقام
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ً
مقارنة بمايو .2020
مايو 2021
تشير هذه الظاهرة إلى الطلب المكبوت على العقارات والذي يمكن مالحظته في زيادة قيمة متوسط
المعامالت ،التي ارتفعت بواقع  %14.9في الفترة بين مارس  2021ومايو  .2021وعالوة على ذلك ،أفاد 4+( %16
نقاط مئوية مقارنة بمارس  )2021من المشاركين في استبيان “مختبر السعادة” الذي أجرته مجموعة
ماجد الفطيم في مايو  2021بأنهم يتوقعون االستثمار في العقارات في غضون العام المقبل .وبحسب
نتائج االستبيان ذاته ،ذكر  %31من المشاركين في االستبيان في مايو  2021بأنهم يؤمنون بأن الوضع المالي
سيتحسن في المستقبل  -على الرغم من أن أكثر من نصف المشاركين في االستبيان أفادوا بأنهم
تأثروا مال ًيا بسبب كوفيد .19-وزاد هذا اإليمان بتحسن اآلفاق المالية المستقبلية بواقع  27نقطة مئوية
ً
مقارنة بمارس .2021
في مايو 2021

المشتريات الكبيرة

33%
( 17+نقطة مئوية)

()stp%71+

40%
( 10+نقاط مئوية)

()stp%01+
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مرة أخرى ،ومع ذلك ،تشير الدراسة األدق للبيانات الرئيسية أن حالة الحذر التي تخيم على المشهد لن
تختفي .وتتعلق الزيادة بنسبة  %14.9في متوسط قيمة المعامالت بشكل خاص بالعقارات المبنية حديثاً
التي تم االنتهاء منها وإعادة بيعها ،أي المنازل المشغولة في الوقت الحالي.
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الخاتمة
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ّ
يلخص التفاؤل الحذر الحالة السائدة لقطاع تجارة التجزئة في دولة اإلمارات في الربع الثاني من .2021
كما تتخذ الثقة منحنى صعود ًيا ويمكن رؤيتها في معظم المؤشرات االقتصادية الرئيسية عبر معظم
فئات تجارة التجزئة والقطاعات الفرعية.
بشكل عام ،يشهد اقتصاد تجارة التجزئة في دولة اإلمارات تعاف ًيا بطي ًئا .بيد أن بيانات الربع الثاني من
ٍ
 2021تسلط الضوء على أهمية النظر فيما وراء اإلحصاءات الرئيسية لتكوين تصور شامل عن االتجاهات
األساسية ،بما يشمل تقييم أنماط سلوك المتسوقين المتغيرة .ويجب ً
أيضا مراعاة انتشار العمل عن ُبعد
باإلضافة إلى التركيز على الخصومات والعروض الترويجية حيث ينظر المستهلكون إلى خفض التكاليف
للحفاظ على أموالهم .وبالمثل ،يزداد اإلقبال على مراكز التسوق لكنه لم يصل بعد إلى المستويات التي
كان عليها قبل جائحة كوفيد.
مع ذلك ،وفي ظل ارتفاع الطلب على اإلسكان واالرتفاع الطفيف في قطاع السياحة ،ثمة طلب كامن
على عودة االستقرار ،إذا لم يكن ما نشهده اآلن بمثابة عودة إلى االستقرار.
بمرور الوقت ،سنشهد بفضل نجاح برامج التطعيم وتخفيف القيود انتشار المشاعر اإليجابية وعودة
قدما
االزدهار االقتصادي بكامل قوته .وسيتطلب الوصول إلى تلك النقطة بذل جهود تعاونية للمضي
ً
بوتيرة مستدامة للجميع تراعي احتياجات المجتمعات التي نقدم إليها خدماتنا.
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المنهجية والمصادر
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بناء على مبادرة إدارة رؤى المستهلك واألعمال ( )CBIالتي أطلقتها مجموعة
تم إعداد هذا التقرير ً
ماجد الفطيم .ويعتمد هذا التقرير على المصادر الرئيسية اآلتية:
• مختبر السعادة  -مجتمع أبحاث السوق عبر اإلنترنت التابع لماجد الفطيم في دولة اإلمارات .ويضم
مختبر السعادة  23,000عضو إجما ًلا في دولة اإلمارات ممن يشاركون بصورة منتظمة في أنواع متنوعة
من استبيانات المستهلك.
• ما يزيد على  500مليون معاملة عبر نقاط البيع بمبلغ إجمالي  120مليار درهم إماراتي من أكثر من 2
مليون متسوق من مصادر متعددة (البيانات الخاصة بماجد الفطيم وبيانات نقاط البيع) وتغطي العينة
التي نشملها في تقريرنا  %15-10تقري ًبا من إجمالي معامالت االقتصاد حسب تقديراتنا وبالتالي يمكن
استنباطها مع توخي بعض الحذر.
• سجالت العمالء الذهبية  -بيانات سجل عمالء ماجد الفطيم .ويضم مستودع بيانات سجالت العمالء
الذهبية بماجد الفطيم التي تتألف مما يزيد على  8ماليين سجل فريد نظرة عامة متعددة األوجه على
عادات إنفاق العمالء وسلوكياتهم .وتوفر سجالت العمالء الذهبية التي يعود تاريخها إلى عام  2017رؤية
فريدة ألنماط االستهالك عبر منظومتنا بالكامل.
يجب النظر في جميع الرؤى من خالل انحرافات البيانات المتأصلة.
المصادر األخرى مقتبسة بصورة فردية وتنعكس في الهوامش.
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الهوامش
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