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 بیان صحافي 

 
التجزئة في دولة اإلمارات" للر�ع الثاني �شیر إلى نمّو في اإلنفاق اقتصاد تقر�ر "حالة 

 تفاؤل الحذر االستهالكي وسط أجواء من ال
المستهلكین  هاتجّ و ت على الضوء تلقيالفطیم  ماجدشر�ة  دراسات وتقار�ر لسلةساألحدث من  النسخة •

 2021 العامفي اإلمارات في الر�ع الثاني من  التجزئة اقتصاد مدى انتعاشو وأنماط الشراء 
 مواكبةعلى  الشر�اءماجد الفطیم تهدف إلى مساعدة  شر�ة اقّدمهتالتي  الفر�دة والبیاناتاألدلة  •

 االنتعاش االقتصادي لدولة اإلمارات
 

 أبرز ما جاء في تقر�ر "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة اإلمارات" 
في الر�ع  جلی�اما زال  2021 العامالر�ع األول من خالل التجزئة قطاع تجارة الذي برز في نتعاش اال •

 بیانات ماجد الفطیم �حسب 2021 العامالثاني من 
 �شأن المستقبل اً حذر  تفاؤالً  ُیبدون  المستهلكون  •
% في النصف 17اإلمارات ز�ادة بنسبة دولة مبیعاتها في حیث سجلت  تستمرسالتجارة اإللكترونیة  •

 2020 العاممقارنًة �الفترة ذاتها من  2021 العاماألول من 
 في اإلنفاق االستهالكي في الر�ع األخیر مقارنةً  %4ز�ادة بنسبة  سجلوااإلمارات  دولة تجار التجزئة في •

 2019 العاممن  ذاتهاعلیه في الفصول  تمما �اني نسبة أعلى وه ،2021 العام�الر�ع األول من 
  2021ومایو  2020بین مایو % 215نسبة فاقت ـبزادت معامالت العقارات السكنیة في دبي  •

 

: نشرت "ماجد الفطیم"، الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر 2021أغسطس  11دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة، 
بیانات  مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفیه في الشرق األوسط وأفر�قیا وآسیا الیوم،و�دارة 
لسلسلة تقار�ر  النسخة الثانیة، وذلك �حسب قطاع تجارة التجزئة في اإلماراتُتظهر استمرار تعافي سوق  جدیدة
 التجزئة.تجارة قطاع 

إلى أن االنتعاش  2021 العامللر�ع الثاني من  التجزئة في دولة اإلمارات"و�شفت بیانات تقر�ر "حالة قطاع تجارة 
 من المجاالت عددمتواضعة في  أر�اح ّجلتفقد سُ . مستمراً في وقت سابق من العام یبدو  لمرة األولىل برزالذي 

 .جدداً الطلب االستهالكي م �ادداز مع  اً �بیر  اً نمو  منها شهد البعضو 



  

2 
 

جهات و تال نشهدما زلنا "الفطیم القا�ضة":  ن �جاني، الرئیس التنفیذي لشر�ة "ماجدآال  في هذا اإلطار، قال
�عض  حیث تحرز ،اإلمارات بدولةاقتصاد التجزئة  فيالتي لمسناها على مدى األشهر الستة الماضیة �جابیة اإل

إجراءات التطعیم إلى هذا التفاؤل الحذر  و�عود. الجائحةفي العودة إلى مستو�ات ما قبل  اً �بیر  اً القطاعات تقدم
ورفع الصحیة المحلیة، والتي عملت على حما�ة مجتمعاتنا والجهات  االتحاد�ة حكومةالالتي اتخذتها  الفعالة

 مستو�ات الثقة داخل الدولة وخارجها."

تجارب القنوات المتعددة،  خوضل المستهلكین رغبةفي  إلى المستقبل، نتوقع تسارعاً  �النظروأضاف �جاني قائًال: "
مز�د من التعافي في النتطلع إلى و الحیاة الیومیة.  جزءًا ال یتجزأ منالرقمیة  والتقنیاتحیث أصبحت الحلول 

من هنا وال بّد لي في وقت الحق من هذا العام.  2020إكسبو  فعالیات مع انطالق�السیاحة  المرتبطةالقطاعات 
سوق اإلمارات، الالفتة التي أظهرها والمرونة  19-�وفید ما �عدفي مرحلة بناء الة هودنا الجماعیة إلعادالتنو�ه �ج
 وتبقىلنمو المستدام. بوادر ایؤ�د تحلیل بیانات هذا الر�ع على حیث 

 "الكامل. التعافي نحواقتصاد التجزئة في اإلمارات �سیر  أنّ �ثقة " على ماجد الفطیم" 

برنامج  ال تقتصر فقط على التراجع ألسباب� 19-عن جائحة �وفید و�دأت �عض االضطرا�ات التي نتجتهذا 
 .في �عض القطاعات في تسجیل طلب �بیرساهم أ�ضاً حیث أّن الحّد من القیود ، التطعیم الناجح في دولة اإلمارات

في عدد معامالت العقارات  %215ز�ادة بنسبة  إذ شهد عن هذا التوّجه اً مثاًال �ارز �عتبر قطاع العقارات السكنیة و 
 .%357نمو قیمة المعامالت بنسبة إضافة الى  2021ومایو  2020السكنیة في دبي بین مایو 

هم من% 64 وقد أقرّ  في األماكن العامة للتواجد أكبر اً اطمئنانبدون ن ییالمتسوقأّن أ�حاث "ماجد الفطیم" ظهر تُ و 
 شر�ة ماجد الفطیمالتا�عة لزوار شبكة مراكز التسوق زاد عدد فقد ز�ارة مراكز التسوق. ل �االطمئنان�شعرون �أنهم 
 .2021 العاممقارنة �الر�ع األول من للتقر�ر  اً وفق 2021 العامفي الر�ع الثاني من  %11بنسبة 

مقارنة الر�ع الثاني من عند % 3التجزئة خارج مراكز التسوق ز�ادة بنسبة محالت في االستهالكي نفاق اإل وسّجل
 األغذ�ةارتفعت مبیعات �ما ). 2019 العامقبل الجائحة (الر�ع الثاني من لها �الفترة المماثلة  2021 العام

 .%28المنزلي بنسبة  واألثاث% 41والمشرو�ات بنسبة 

سید الحذر  ال یزالالو�اء، فعل الزخم الذي فقده � جزءًا مناقتصاد التجزئة في اإلمارات �ستعید  ه یبدو أنّ رغم أنو 
في اإلمارات (�ما في ذلك محالت السو�ر  �كلفي اقتصاد التجزئة االستهالكي نفاق اإلسجل فقد . الموقف
 العامفي النصف األول من  %3ة بنسب تراجعاً ) العاموالمحالت �شكل األز�اء والترفیه متاجر مار�ت و والهایبر 
 .قبل ظهور الجائحة 2019 العاممن ها ذات�الفترة  مقارنةً  2021
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أصبحت قناة التسوق الوحیدة المتاحة في حیث  2020 العاممجاالت النمو الكبیرة  أحدالتجارة اإللكترونیة  وشّكلت
فقد زادت مبیعات  التسوق. المفروضة على قیودالمن  الكثیررغم تخفیف وستحافظ على هذا النمّو �عض الحاالت. 

 العام�النصف األول من  2021 العاممقارنة النصف األول من % عند 17التجارة اإللكترونیة في اإلمارات بنسبة 
2020. 

وتواصل مستو�ات  2021 العامتجارة التجزئة في اإلمارات في الر�ع الثاني من في قطاع �سود التفاؤل الحذر 
اإلمارات و�رنامج في نجاح تدابیر االستجا�ة  وسیؤدي. الثابتاالنتعاش االقتصادي  ا �التزامن معارتفاعهالثقة 

 تها.�كامل قوّ  إلى القطاعاإل�جابیة  األجواءعودة إلى مع مرور الوقت التطعیم 

على تقر�ر "حالة قطاع تجارة التجزئة في المنهجیة الكاملة والمصادر المتعلقة �البیانات المقتبسة و  على لالطالع
  أدناه"على الرا�طین یرجى الضغط ، 2021 العامدولة اإلمارات" للر�ع الثاني من 

and-are/sustainability-we-im.com/en/whohttps://www.majidalfutta- اإلنجلیز�ة:
insights-and-impact/trends 

and-are/sustainability-we-https://www.majidalfuttaim.com/ar/who-العر�یة: 
insights-and-endsimpact/tr 

 
 

 -انتهى-
 

: إّن االسم القانوني لهذه الشر�ة هو "ماجد الفطیم" و�جب عدم اختصاره أو استبداله �اختصار مالحظات للمحرر�ن
 ى.خر أ �ةتجار  مؤسسةلتجنب االلتباس مع 

 نها�ة التقر�ر. مراجعةعلى المنهجیة الكاملة والمصادر المتعلقة �البیانات المقتبسة، یرجى  لالطالع
 
 

  عن "ماجد الفطیم"

، وهي الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق، والمدن 1992 العامتأسست شر�ة "ماجد الفطیم" 

 المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفیه على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطیم" �العدید من اإلنجازات، التي جاءت نتیجة رؤ�ة أسسها السید ماجد الفطیم، الذي 

حلم بتغییر مفهوم التسّوق والترفیه لتحقیق "أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة 
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تم افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، لتتوّسع  تتجّسد عبر العدید من مراكز التسّوق الحدیثة والمبتكرة،

ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمار�ة  43سوقًا حول العالم و�عمل بها أكثر من  17�عدها عبر 

)BBB.للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط ( 

ندقًا وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید ف 13مر�ز تسّوق و 28تمتلك وتدیر "ماجد الفطیم" الیوم 

من المشار�ع قید اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، 

 ومراكز "سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعیة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراكة

سوقًا على مستوى  30مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امتیاز االستخدام الحصري السم "كارفور" في أكثر من 

 متجرًا، �اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني. 350الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا. وتدیر "ماجد الفطیم" أكثر من 

ت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة مراكز ترفیه شاشة سینما في صاال 500كما تدیر "ماجد الفطیم" أكثر من 

عائلي عالمیة المستوى من بینها "ماجیك بالنیت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"در�م سكیب"و"سكي مصر"، 

وغیرها. وتعد "ماجد الفطیم" هي الشر�ة األم لشر�ة متخصصة في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزلیة والد�كورات 

یة وتدیر عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة في عالم األز�اء والمنزل مثل "أبیر�رومبي آند فتش" الداخل

و"هولیستر" و"ُأول سینتس" و"لولولیمون أثلیتیكا" و"كر�ت آند �ار�ل" و "میزون دو موند" و"لیغو" و"ذات" المتجر 

شر�ة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع  والتطبیق اإللكتروني لألز�اء. �ما تشّغل "ماجد الفطیم"

 یولیا"، العالمیة الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئیة. "ڤشر�ة 

www.majidalfuttaim.com 
 یرجى متا�عتنا عبر:

   https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim 
    https//:twitter.com/majidalfuttaim 
    https//:futtaim-al-www.linkedin.com/company/majid 
    https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

https://www.instagram.com/majidalfuttaim  
https://medium.com/@Majid.AlFuttaim      

 
 

 


