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 بیان صحفي 
 

 سنینعشر في ناتج محلي إجمالي لتحقیق أعلى  في طر�قهاأكد التقر�ر أن دولة اإلمارات 
التجزئة في اإلمارات العر�یة المتحدة"  اقتصاد"ماجد الفطیم" تنشر تقر�رها الفصلي "حالة 

 لبیانات القطاع في الر�ع الثالث من العام الجاري 
 لدولة ااقتصاد تنمیة في ساهمتها مالقطاعات جمیع مواصلة التقر�ر رصد 

 

 أبرز ما جاء في التقر�ر:
 . العالمیةما زال االقتصاد اإلماراتي �سجل معدالت نمو على الرغم من االضطرا�ات االقتصاد�ة  •
% في القطاعات األخرى خارج قطاع التجزئة في 29% و�نسبة 15نمو اإلنفاق في متاجر التجزئة بنسبة  •

 مقارنة �الفترة نفسها من العام الماضي.الفترة من شهر ینایر إلى شهر سبتمبر 
من شهر ینایر % في الفترة 60یواصل سوق العقارات في دبي تسجیل أرقام قیاسیة وارتفعت تعامالته بنسبة  •

 .إلى شهر سبتمبر مقارنة �الفترة نفسها من العام الماضي
 6% هذا العام �قیمة 22بوتیرة سر�عة وسجل نسبة نمو وصلت إلى االرتفاع واصل قطاع التجارة اإللكتروني  •

 ملیارات دوالر أمر�كي.
 

الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر  نشرت "ماجد الفطیم"،: 2022نوفمبر  07، دبي، دولة اإلمارات العر�یة المتحدة
و�دارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفیه في منطقة الشرق األوسط وأفر�قیا وآسیا، الیوم، 

أن اقتصاد أوضح العر�یة المتحدة" والذي  النسخة األحدث من تقر�رها الفصلي "حالة اقتصاد التجزئة في اإلمارات
ر على الطر�ق الصحیح لتسجیل أقوى نمو سنوي �النسبة للناتج المحلي اإلجمالي منذ عام دولة اإلمارات �سی

. وهي ز�ادة �بیرة في النمو الفعلي 2022% لعام 6.8، حیث تتوقع أكسفورد إ�كونومیكس نمًوا بنسبة 2011
 .2021% في عام 3.8المسجل بنسبة 

 

، لعب �ل من القطاعین النفطي 2022ت للر�ع الثالث من عام اإلمارادولة وفًقا لتقر�ر حالة اقتصاد التجزئة في و 
شهد ز�ادة بنسبة  حیثللناتج المحلي اإلجمالي األكبر  محركال ، و�ان القطاع النفطيوغیر النفطي دوًرا أساسًیا

الر�ع الثالث. فترة معظم في برمیل لل دوالر أمر�كي 100حول امت مدفوعة �أسعار النفط الخام التي ح 13.4%
تر�یز �ال �نبیئة صد�قة للمستثمر تجهیز لالحكومة بنشاط أظهر االقتصاد غیر النفطي أ�ًضا نمًوا قوً�ا، مدعوًما و 

جلو�ال  ستاندرد أند بورز مؤشر"على ا منتائجهي انعكست توال ،واإلبداعیة ةالرقمیقطاع الصناعات على �ل من 
  .الماضي أغسطسشهر سجلت أعلى مستوى لها في ثالث سنوات في حیث " اإلماراتدولة  لمدیري المشتر�ات في
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مستو�ات القلق انخفاًضا سجلت العدید من المستهلكین، �ستحوذ على اهتمام التضخم الوقت الذي ما یزال فیه وفي 
قدرتهم عن و أقل قلق عن مستو�ات أفراد المجتمع من  % 92 خالله أعربالثالث من العام، خالل الر�ع ملحوظًا 
النتائج من خالل جلی�ا ذلك ظهر و . أكثر حذًرا ءشرااتخاذ قرارات الجدیدة من خالل وضاع أقلم مع األعلى الت

 البیانات االقتصاد�ة في جمیع القطاعات الرئیسیة.المتزایدة التي تعكسها 
 

 6% هذا العام، لتتجاوز 22بنسبة  مع توقعات �ارتفاع مبیعاته صعوده الحادالتجارة اإللكترونیة وواصل قطاع 
ملیار دوالر أمر�كي �حلول عام  9,2لوصول إلى لتضع السوق على المسار الصحیح لو ملیارات دوالر أمر�كي 

نفس بة سبتمبر مقارنً شهر ینایر إلى شهر % في الفترة من 34بنسبة فزاد اإلنفاق في هذا المجال أّما . 2026
 التجزئة.قطاع % من إجمالي مبیعات 11 نسبة اآلن هثل مبیعاتالفترة من العام السابق، حیث تم

 
 هاز یتر�االقتصاد�ة تحدیثات السیاسات  ، �ما تواصلدولة اإلمارات�قوة في المؤشرات االقتصاد�ة و�ستمر صعود 

 وجهاتتأثیرها في الحو�مة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة أجندة تواصل االهتمام الدولي، في حین على جذب 
استخدام األكیاس البالستیكیة في خفض القوانین الجدیدة ونجحت ستراتیجیة للقطاعین العام والخاص. النظر اإل
ز�ارات على الرغم من ز�ادة  في األشهر الثالثة األولى %85بنسبة  "ماجد الفطیملدى "التجزئة مبیعات في منافذ 
ضع دولة سیمما  2050�حلول عام "المحصلة اإل�جابیة" الوصول إلى وسیسهم ذلك في . %10بنسبة العمالء 
تجزئة ذلك تأسیس قطاع نتح عن وسی. ق هذا الهدفیتحقتسعى إلى التي خرى األالمنطقة دول في مقدمة اإلمارات 
 السائدة. االقتصاد�ة العالمیةالتوجهات في ظّل المنافسة �ة قادرة على سوق عقار و  ةنو مر الو  ةقو یتسم �ال

  

الثالث الر�ع قطاع التجزئة في أكدت نتائج  " الفطیم القا�ضة": �جاني، الرئیس التنفیذي لشر�ة "ماجد آالنوقال 
. االقتصاد�ة نحو التنمیة المستدامةمسیرة ، وقدرته على دعم الياإلماراتمن العام الجاري على مرونة االقتصاد 

�ما �عزز من جاذبیة االقتصاد دعم هذا التقدم ا في دوًرا رئیسیً  ةالمستقبلیبتوجهاتها المبادرات الحكومیة ولعبت 
ترسیخ مكانة دولة وذلك �اإلضافة إلى النشاط الحكومي الرامي إلى  .الكبرى لشر�ات الدولیة لدى ااإلماراتي 
المؤشرات  هذه تبشرو فر�قیا. أمنطقة الشرق األوسط وشمال على مستوى االستدامة في مجال رائدة اإلمارات ال
اإلمارات نجحت دولة ، االجراءات الصحیة االحتراز�ةرفع قیود و�التوازي مع . ر�ع را�ع قوي هذا العامباإل�جابیة 

عن  الیوم فإّننا �حاجة إلى البحثو . الماضيووضعها في خانة �الجائحة االضطرا�ات المرتبطة في تخطي مرحلة 
بها مجتمعنا، حتى نتمكن من مواصلة الترحیب تمتع یاألمن والسالمة التي المثمرة واالستفادة من بیئة الفرص 

 لبناء مستقبلهم هنا."�الجمیع من �ل أرجاء العالم 
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مع استمرار و . قد شهد تدفقات �بیرة �المقارنة مع الفترة التي سبقت انتشار الجائحة والسفر السیاحةو�ان قطاع 
على أساس سنوي في عدد الزوار % 182 ، شهدت دبي ارتفاًعا بنسبةاالحتراز�ةالصحیة اإلجراءات تخفیف قیود 

ز�ادة، حیث ارتفع تلك الاستفادت الفنادق �شكل �بیر من  �ماینایر وأغسطس. شهري بین في الفترة ما الدولیین 
% 17�نسبة ینایر إلى أغسطس و شهري على مدار العام في الفترة من  %28بنسبة اإلشغال الفندقي عدد لیالي 
 .زائر ملیون  24أقل �قلیل من وهو ، 2019عام الجائحة في تشار انمستو�ات ما قبل أعلى من 

 

اإلمارات، حیث سجلت دبي أقوى أداء دولة في  ي سوق العقار التعامالت أ�ًضا إلى استمرار ازدهار التقر�ر و�شیر 
السابق  مقارنة �العام% 60قفزة بنسبة التعامالت . وشهدت 2011ینایر وسبتمبر منذ عام شهري بین في الفترة لها 

لیصل حجم % 77بنسبة �ما �مثل ارتفاًعا  ،معاملة 25500إلى وصوال الثالث في الر�ع  %14وز�ادة بنسبة 
�ال على ا قیاسیة جدیدة أرقامً لیسجل القطاع العقاري بذلك ملیار درهم هذا العام،  184نحو إلى التعامالت 
 المقیاسین.

 

�االعتماد على و  التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم" CBIوتم إعداد هذا التقر�ر من قبل مبادرة "رؤى المستهلك واألعمال" 
والذي یر�ز على اإلنترنت  "ماجد الفطیم"مجتمع أ�حاث السوق التا�ع لشر�ة الذي �عد   "مختبر السعادةبیانات "

، العر�یة مصرجمهور�ة ة المتحدة والمملكة العر�یة السعود�ة و اإلمارات العر�یهي: دولة ثالثة أسواق رئیسیة على 
من ملیار درهم إماراتي  182أكثر من  قیمتها یبلغ مجموع، مبیعاتملیون نقطة  797�اإلضافة إلى أكثر من 

ماجد الفطیم و�یانات نقاط البیع)، وتقار�ر الخاصة �بیانات ال(في مواقع متعدد أكثر من خمسة مالیین متسوق 
 .تشمل منظمات مرموقةو واردة من أطراف ثالثة 

 
لالطالع على المنهجیة الكاملة والمصادر المتعلقة �البیانات المقتبسة وعلى تقر�ر "حالة قطاع تجارة التجزئة في 

 ، یرجى الضغط على الرا�طین أدناه:2022من العام  لثدولة اإلمارات" للر�ع الثا
  العر�یة

 
 -انتهى-

 
"ماجد الفطیم". وعلیه یرجى عدم اختصاره أو استخدام مفردات المسمى الرسمي للشر�ة هو؛ شر�ة  مالحظة للزمالء المحرر�ن:

 أخرى مثل (مجموعة) وذلك لتجنب اإلشارة إلى �یان تجاري آخر.
 
 

  عن "ماجد الفطیم"

https://www.majidalfuttaim.com/ar/media-centre/trends-and-insights?utm_campaign=State+of+the+UAE+Retail+Economy+Report+Q3+2022&utm_medium=media&utm_source=prl&utm_term=MAFH#stateoftheuaeretail
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، وهي الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت 1992تأسست شر�ة "ماجد الفطیم" عام 
 والترفیه على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا.التجزئة 

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

د عبر العدید من مراكز التسّوق أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجسّ "التسّوق والترفیه لتحقیق 
حول العالم و�عمل بها أكثر من  اسوقً  17في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر  الحدیثة والمبتكرة، تم افتتاحها أوًال 

 ) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمار�ة ( 43
 
وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من المشار�ع قید  افندقً  13مر�ز تسّوق و 29متلك وتدیر "ماجد الفطیم" الیوم ت

اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، و"مول عمان"، ومراكز "سیتي سنتر"، 
جتمعیة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراكة مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة ومراكز التسوق الم

على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا. وتدیر "ماجد الفطیم"  اسوقً  30امتیاز االستخدام الحصري السم "كارفور" في أكثر من 
 سیتي+، أول متجر خال من صنادیق الدفع في المنطقة، �اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني.، و�شمل ذلك �ارفور امتجرً  450أكثر من 

 
شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة مراكز ترفیه عائلي عالمیة  600أكثر من كما تدیر "ماجد الفطیم" 

در�م سكیب"و"سكي مصر"، وغیرها. وتعد "ماجد الفطیم" هي المستوى من بینها "ماجیك بالنیت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"
من أبرز األسماء والعالمات  اوتدیر عددً  متخصصة في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزلیة والد�كورات الداخلیةالشر�ة األم لشر�ة 

" و"لولولیمون أثلیتیكا" و"كر�ت آند �ار�ل" و مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هولیستر" و"ُأول سینتس المنزلالتجار�ة في عالم األز�اء و 
 "میزون دو موند" و"لیغو" و"ذات" المتجر والتطبیق اإللكتروني لألز�اء. �ما تشّغل "ماجد الفطیم" شر�ة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل

 یولیا"، العالمیة الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئیة. "ڤمشروع مشترك مع شر�ة 
www.majidalfuttaim.com/ar 
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