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شهدت األشهر الستة األولى من العام الجاري تسارع وتيرة 
ومرونته  السوق  استقرار  بفضل  اإلماراتي  االقتصاد  نمو 
ف، حيث ظهرت مالمح النمو عبر مختلف  وقدرته على التكيّ
ا  ازدهارً العقاري، والذي شهد  القطاع  ا من  بدءً القطاعات 
وارتفاع  قياسية  بسرعة  دبي  في  المبيعات  زيادة  وسط 
أسعار الوحدات السكنية نتيجة الرتفاع عامل الثقة وتدفق 
االستثمارات األجنبية. األمر ذاته انطبق على قطاع السياحة 
الذي شهد هو اآلخر دفعة قوية مع عودة حركة السياحة 
اح لفترات أطول وما يترتب على ذلك من زيادة  وإقامة السيّ
في  ساهمت  العوامل  هذه  كل  الواقع،  وفي  اإلنفاق  في 
في  التسوق سواء  وتعزيز  التجزئة  عبر قطاع  اإلنفاق  نمو 

المتاجر أو التسوق اإللكتروني. 

وبالنظر  إلى العوامل التي ساهمت في تعزيز النمو خالل 
النصف األول من العام الحالي، ال يمكننا اإلغفال عن مبادرة 
العمل  أيام  بتقليص  المتحدة  العربية  اإلمارات  حكومة 
واألحد  السبت  أيام  لتكون  األسبوع  نهاية  عطلة  وتغيير 
انسجاًما مع العطلة المعترف بها في األسواق العالمية. 

شير جميع المؤشرات إلى أننا سنشهد المزيد من  وبينما تُ
االنتعاش واالزدهار، هناك حقيقة قائمة ال يمكننا التغاضي 
حالها   – المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  وهي  أال  عنها، 
بات السوق  حال أي دولة أخرى – غير ُمحصنة ضد تأثيرات تقلّ
ما  وإذا  التوريد.  على سالسل  تطرأ  قد  التي  والضغوطات 
أردنا دراسة الوضع من منظور عالمي، سنجد بأن تحديات 
الفترة الحالية ترتبت عليها ارتفاع األسعار في جميع أنحاء 
والمنتجات  النفطية  المشتقات  أسعار  ما  سيّ ال  العالم، 
قامت  التضخم،  جماح  كبح  على  منها  وحرًصا  الغذائية. 
إلى  أدى  الذي  األمر  الفائدة  أسعار  برفع  المركزية  البنوك 

زيادة تكاليف االقتراض وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو. 

وألنه من الطبيعي أن يشعر سكان دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بتبعات هذا الوضع، حرصت الحكومة على اتخاذ 
االقتصادية  الضغوطات  تأثير  من  للحد  حاسمة  إجراءات 
قامت  اإلطار،  هذا  وفي  وشعبها.  الدولة  على  الحالية 
الحكومة االتحادية بزيادة اإلنفاق مع التركيز على مجموعة 
الدخل  ذات  األسر  حماية  مثل  الرئيسية،  األولويات  من 
مجاالت  في  تساعد  التي  الدعم  ُحزم  وتوفير  المنخفض 
عن  فضالً  والماء،  والكهرباء  والوقود  والطعام  اإلسكان 
برامج المساعدات المالية المؤقتة للعاطلين عن العمل . 
كما تمضي الحكومة ُقدًما نحو وضع الخطط االستراتيجية 
االقتصاد  وتعزيز  الخاص  القطاع  توسيع  شأنها  من  التي 

غير 
من  المزيد  واستقطاب  اإلنتاجية  مستوى  ورفع  النفطي 
للنمو  داعمة  بيئة  توفير  خالل  من  األجنبية  االستثمارات 
الدولة  على  يعود  بما  للمستثمرين،  مرنة  وسياسات 

بالفائدة في خضم مواجهة الرياح المعاكسة المرتقبة. 

في النصف الثاني من العام 2022، تلوح في األفق تحدياٌت ال 
يمكننا إنكارها وال االستهانة بها سواء هنا أو في المنطقة 
ككل. ولكن في المقابل ال يمكننا االستهانة بمتانة اقتصاد 
الصمود  على  وقدرته  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
والتكيف أمام هذه التحديات.  ويعكس تقرير حالة اقتصاد 
التجزئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للربع الثاني من 
العام الدور المؤثر للحكومة الرشيدة والتي تتسم بالمرونة 
وااللتزام الراسخ بتوفير المناخ  المناسب للنمو االقتصادي 

المستدام.  
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النصف  خالل  ا  مطردً نمًوا  يسجل  اإلماراتي  االقتصاد    •
األول من عام 2022، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام 
شير التوقعات المعدلة إلى زيادة إجمالي  والطلب القوي. تُ
0.3 نقطة  بزيادة  أي  العام،  6.8% هذا  بنسبة  المحلي  الناتج 

مئوية عن تقديرات العام الفائت . 

هذا   %4.4 بنسبة  النفطي  غير  االقتصاد  بنمو  توقعات    •
الخطط  بحسب  الحكومي.  باإلنفاق  مدفوًعا  العام 
االستثمارية على مستوى االتحاد التي تم اإلعالن عنها في 
شهر يونيو، ستطرأ زيادة على إنفاق الميزانية خالل األشهر 
 60 عن  قليالً  يزيد  ما  إلى  السنوي  اإلجمالي  ليصل  القادمة 
على  المرجح  من  العام.  نهاية  بحلول  إماراتي  درهم  مليار 
الصعيد المحلي أن تلجأ أبوظبي واإلمارات األخرى إلى زيادة 

اإلنفاق أيًضا . 

•  قرار تقليص أيام العمل وتغيير عطلة نهاية األسبوع إلى 
نمو  االقتصادي.  النمو  في  ساهم  يُ واألحد  السبت  يومي 
اإلنفاق في قطاع التجزئة خالل نهاية األسبوع يتجاوز أيام 

األسبوع بست نقاط مئوية خالل النصف األول من العام. 

سجل انخفاًضا في مؤشر مديري المشتريات  •  اإلمارات تُ
الصادر عن  S&P Global عند 54.8 في شهر يونيو، حيث أدت 
ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة 
نفقات األعمال. مع ذلك، فقد واصل االقتصاد غير النفطي 

توسعه للشهر التاسع عشر على التوالي . 

إلى 4.6% في  •  تضخم مؤشر أسعار المستهلك في دبي 
إبريل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وهو أعلى مستوى 
منذ أكثر من سبع سنوات . بالنسبة لدولة اإلمارات العربية 
تضخم  الدولي  النقد  صندوق  توقع  فقد  ككل،  المتحدة 

مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 3.7% لعام 2022  .  

التابع  السعادة  مختبر  أجراه  للرأي  استطالع  بحسب    •
ثلثي  فإن  يوليو،  ومطلع  يونيو  أواخر  في  الفطيم  لماجد 
سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة يشعرون بالقلق إلى 
المستهلكون  ويرى  التضخم.  إزاء  الشديد  القلق  أو  ما  حد 
بأن التأثير األكبر كان على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة 

والمخبوزات والسلع المعبأة.  

•  ازدياد اإلنفاق االستهالكي لقطاع التجزئة بنسبة 15% في 
مع  الفائت،  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  الثاني  الربع 
مقارنة  ا.  صحيً نمًوا  التجزئة  قطاعات  جميع  تحقيق 
إبريل  بين  الفترة  في  اإلنفاق  ارتفع   ،2019 عام  بمستويات 

ويونيو بنسبة %10. 

•  ارتفاع أعداد زوار مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم 
بالعام  مقارنة  العام  من  األول  النصف  في   %15 بنسبة 
بعد  باالنتعاش  التقليدية  المتاجر  استمرار  مع  السابق، 
الجائحة. غير أن اإلقبال ظّل أقل من  إجراءات مكافحة 
التجارة  واصلت  بينما   19.%6 بنسبة   2019 عام  مستويات 
اختراقها  نسبة  لتصل  التصاعدي  اتجاهها  اإللكترونية 

لقطاع التجزئة إلى %11. 20

•  ارتفاع مبيعات العقارات في دبي بسرعة قياسية خالل 
النصف األول من العام - زيادة بنسبة 60% مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2021 لتصل إلى أكثر من 43,000. الشهر األبرز 

كان شهر يونيو حيث شهد 9000 تعامل .  

•  قطاع السياحة والسفر يواصل انتعاشه حيث استقبلت 
دبي خالل أول خمسة أشهر من عام 2022 أعداد زوار أكثر 
وهناك  الماضي.  العام  ذاتها  الفترة  من  أضعاف  بثالثة 
زيادة ملحوظة في أرقام الضيافة الرئيسية بما في ذلك 

متوسط األسعار اليومي واإليرادات لكل غرفة متاحة .

•  سكان اإلمارات العربية المتحدة يستأنفون أنشطتهم 
السينما  ودور  التسوق  لمراكز  الذهاب  مثل  االجتماعية 

واالستمتاع بالتجوال المحلي.15 & 20
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أنه   2022 عام  األول من  النصف  يمكننا قوله عن  ما  أقل 
كان فترة قوية ومؤثرة بالنسبة القتصاد اإلمارات العربية. 
وبالرغم من الشعور السائد بأن عواصف عالمية تلوح في 
على  وتبعث  واعدة  العام  بقية  توقعات  تبدو  األفق؛ 
تبذلها  التي  الجهود  لذلك  يدعو  ما  أهم  ولعّل  التفاؤل. 
بيئة  وتوفير  النمو  لدعم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
السياسات  منظومة  خالل  من  لالستثمار  صديقة 
أثمرت عن ترسيخ مكانة دولة اإلمارات  التي  واإلجراءات 
في  األجنبي.  لالستثمار  جاذبة  كوجهة  المتحدة  العربية 
المحلية  التنمية  خطط  من  الهدف  يكن  لم  المقابل، 
واالتحادية توفير حماية إضافية ضد تأثير التضخم العالمي 
مواتية  وفرصة  مساحة  إلنشاء  ُصممت  بل  فحسب؛ 
التي  األخرى  العوامل  من  االقتصادي.  التوسع  الستمرار 
ساهمت في بلورة هذه التوقعات المتفائلة أسعار النفط 
سعر  فيه  يحوم  الذي  الوقت  وفي  االرتفاع.  في  اآلخذة 
من  مخاوف  تنشأ  أمريكي،  100دوالر  حول  ا  حاليً البرميل 
الدول  تؤثر بشكل ملحوظ على  التي  الروسية  العقوبات 
غير  االقتصاد  يشهد  أن  المتوقع  من  للنفط.  المنتجة 
له  المخطط  الحكومي  باإلنفاق  مدفوًعا  نمًوا  النفطي 

وعليه،  المزدهر.  العقارات  وسوق  السياحي  واالنتعاش 
فقد أصدرت أكسفورد إيكونوميكس توقعات تصاعدية 
معدلة تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 4.4% لعام 2022، 2 تالها 
S&P Global الذي  مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 
أعلن بأن شهر يونيو هو الشهر التاسع عشر على التوالي 
انخفاض  من  بالرغم  توسًعا،  الدولة  فيه  شهدت  الذي 

ضئيل في النسبة المئوية.  

يصل  أن  يتوقع  المطروحة،  العوامل  جميع  إلى  بالنظر 
النمو االقتصادي في اإلمارات العربية المتحدة هذا العام 

إلى 6.8% - أعلى بثالثة نقاط مئوية عن عام 2021. 2 

العربية المتحدة محصنة  هذا ال يعني أن دولة اإلمارات 
اآلثار  أو  الكلي  لالقتصاد  المعاكسة  الرياح  تأثيرات  ضد 
المؤشرات  استمرار  ووسط  السياسية.  الجغرافية 
مديري  مؤشر  ضمن  مريح  اقتصادي  بنمو  الواعدة 
الضغوطات  األفق  في  تلوح  يونيو،  لشهر  المشتريات 
زيادة  الضوء على   S&P Global تقرير  سلط  يُ التضخمية. 
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       نفطي       غير نفطي

المصدر: أكسفورد إيكونومكس/ تحليالت هافر 

اإلمارات العربية المتحدة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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تكاليف مدخالت الشركات بأسرع وتيرة لها منذ 11 عاًما، األمر 
في  ملموس  ارتفاع  تاله  الشراء  معدل  تدني  إلى  أدى  الذي 
تكديس المخزون. وعلى الرغم من أن الزيادة المصاحبة في 
التكلفة لم تصل للمستهلكين بعد، إال أن تقرير مؤشر مديري 
من  العديد  تحفز  القوية  المنافسة  أن  إلى  شير  يُ المبيعات 
محاولة  في  وصفقات  خصومات  تقديم  على  الشركات 

محسوبة لحماية المبيعات. 4

في هذه األثناء، يواصل التضخم تسارعه ليصل إلى 4.6% في 
شهر إبريل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وهو أعلى مستوى 
أسعار  مؤشر  ارتفع  كما  سنوات.  سبع  من  أكثر  منذ 
المستهلكين بنسبة 1.2% عن الشهر الماضي وهي أكبر زيادة 

شهرية منذ مطلع عام 2018. 5

توقع  بالتحديد،  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  بالنسبة 
أسعار  أن يصل معدل تضخم مؤشر  الدولي  النقد  صندوق 

المستهلكين إلى 3.7% لعام 2022 6. 

بهذا  المعيشة  تكاليف  ارتفاع  وراء  الرئيسي  المسبب  ولعّل 
الشكل هو الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود في المقام األول. 
منذ   %74 بنحو  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  ارتفعت  فقد 
بداية العام ، لتصبح تكاليف التنقل مسؤولة عن حوالي نصف 
الرئيسية. ونتيجة لهذا االرتفاع في أسعار  التضخم  معدالت 

التوريد،  سالسل  أمام  التحديات  وتفاقم  الخام  النفط 
أكبر  ثاني  لتكون  الغذائية  المنتجات  أسعار  ارتفعت 
اإلمارات  في  المستهلك  تكاليف  ارتفاع  في  مساهم  
أسعار  على  للحفاظ  منها  ا  وسعيً المتحدة.  العربية 
وتحت  الحدود  ضمن  األساسية  الغذائية  المنتجات 
المراقبة  عمليات  االقتصاد  وزارة  تواصل  السيطرة، 

والرصد الشامل لألسعار . 

النفط  إمدادات  على  وتأثيرها  الغربية  العقوبات  تعد  لم 
الروسي الشغل الشاغل بالنسبة لدول العالم اليوم؛ بل 
ظهرت تحديات أخرى على رأسها خطر التباطؤ االقتصادي 
بشأن  اليقين  عدم  من  حالة  في  يضعنا  الذي  العالمي 
أسعار النفط والتغيرات التي قد تطرأ عليها في المستقبل 
في  كبير  تفاوت  هناك  أن  األمر  في  والغريب  القريب. 
ر محللو J.P. Morgan من سيناريو قد  التنبؤات؛ حيث حذّ
ما  إذا  الواحد  للبرميل  دوالر   380 إلى  النفط  بأسعار  يقفز 
ا على محاوالت  إنتاج النفط الخام ردًّ خّفضت روسيا من 
الخناق عليها  لتضييق  السبع  الصناعية  الدول  مجموعة 
بتحديد سقف سعري للنفط الروسي .في المقابل، يقدم 
يصل  أن  يتوقعون  إذ  ا؛  اتزانً أكثر  نظرة   PLatts محللو 
متوسط السعر السنوي لبرميل النفط الخام إلى 106 دوالر 
 90 إلى  المقبل  العام  في  لينخفض  العام،  هذا  أمريكي 

دوالر أمريكي للبرميل الواحد . 
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المركزي  )البنك  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  إعالن  منذ 
البنوك  الفائدة، أعلنت  األمريكي( عن قراره برفع أسعار 
للتصدي  ذاته  باألمر  قيامها  عن  العالم  حول  المركزية 
أصدر  اإلطار،  هذا  وفي  التكاليف.  في  الكبيرة  للزيادة 
ا برفع أسعار الفائدة بعد  مصرف اإلمارات المركزي قرارً
الزيادات المتعددة التي كان آخرها رفع سعر األساس بـ 

75 نقطة في شهر يونيو .

ولّما كانت نية االحتياطي الفيدرالي برفع األسعار أكثر أمر 
زيادة  أمام  المتحدة  العربية  اإلمارات  فإن  مؤكد،  شبه 
و50   2022 عام  في  أساس  نقطة   250 إلى  تصل  تراكمية 
تحذر  جهتها،  ومن   .2023 عام  في  أخرى  أساس  نقطة 
أكسفورد إيكونوميكس من أن أسعار البنوك المركزية 
مما  االقتراض  تكاليف  في  زيادة  إلى  ستؤدي  المرتفعة 

يضعنا أمام تحديات صعبة العام المقبل.2 

في الوقت الذي يشعر فيه المستهلكون بحالة من القلق 
وعدم اليقين  بسبب تأثيرات ارتفاع تكاليف المعيشة وما 
قد يعنيه ذلك في األشهر المقبلة؛ إال أن هذه الحالة لم 
تحدّ بعد من معدالت إنفاقهم. وقد يعزى ذلك إلى ارتباط 
ارتفاع  بالدوالر األمريكي. ومن الممكن أن يؤدي  الدرهم 
الدوالر اليوم مقابل جميع العمالت الرئيسية  إلى خفض 

تكاليف االستيراد. 

لضمان  المتحدة  العربية  اإلمارات  رؤية  مع  انسجاًما 
التكيف،  على  والقدرة  والمرونة  االقتصادي  االستقرار 
الخطوات  من  مجموعة  اتخاذ  على  الحكومة  عكفت 
للنمو  الدولة  جاهزية  وتعزيز  للتحديات  بالتصدي  الكفيلة 
واالزدهار على المدى الطويل.  وكان آخر هذه الخطوات 
النمو  ودعم  المحتاجين  لمساعدة  الميزانية  إنفاق  زيادة 
المستقبلي من خالل تنويع االقتصاد اإلماراتي . وقد نتج 
عن ذلك طرح إصالحات في مجال اإلمداد باإلضافة إلى 
 300 مشروع  ذلك  في  بما  الضخمة  المشاريع  من  عدد 
القطاع  مساهمة  لتحفيز  الوطنية  االستراتيجية  مليار، 
الصناعي في المخرجات االقتصادية من 133 مليار درهم 
172031، وأيًضا خطة  300 مليار درهم بحلول عام  إلى  اليوم 
التنمية  نحو  ترسم خارطة طريق  التي   2040 الحضرية  دبي 
إمارة  في  الحياة  بجودة  واالرتقاء  المستدامة  العمرانية 

دبي وتعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية مفضلة . 



اقتصاد التجزئة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

زيادة اإلنفاق عبر كافة 
القطاعات 
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المصدر: بيانات نقاط البيع، 2019 إلى 2022 *)الربع الثاني من 2022(

أداء اقتصاد التجزئة على أساس ربع سنوي
 2020، 2021، 2022 *)مقارنة بعام 2019(
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سوق الذهب، ديرة 

تّوجت اإلمارات العربية المتحدة النصف األول من العام 
بنمو مطرد جاء نتيجة لزيادة اإلنفاق عبر كافة القطاعات 
والتوتر  بالتضخم  المتعلقة  المخاوف  زيادة  من  بالرغم 
شير اإلحصاءات إلى زيادة  الجغرافي السياسي الخارجي. تُ
اإلنفاق الكلي بنسبة 22% في الفترة الممتدة من يناير حتى 
مدفوًعا  الماضي،  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  يونيو 
في  و%31  التجزئة  قطاع  إنفاق  في   %16 قدره  بنمو 

القطاعات األخرى. 20

حافظ اإلنفاق في قطاع التجزئة على استقراره في الربع 

 2019 عام  في  المسجلة  تجاوز مستوياته  قد  وكان  الثاني 
نمًوا  التجزئة  قطاعات  كافة  شهدت  كما   .%10 بنسبة 
من  األول  النصف  خالل  اإلنفاق  مستويات  في  ا  إيجابيً
العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد ُسّجل 
العام  من  أشهر  ستة  أول  في  المحقق  النمو  من   %62
زه إكسبو  خالل الربع األول بفضل األداء القوي الذي عزّ

20 .2020
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المصدر: بيانات نقاط البيع، 2019 إلى 202 *)الربع الثاني من 2022(.  
تم تعديل تطور مبيعات بيانات نقاط البيع بناءً على أساس 100 لفئات تجارة التجزئة العامة في الربع األول من 2019  

مؤشر إنفاق المستهلك – اقتصاد التجزئة 
)2022-2019(  2020، 2021، 2022 *)مقارنة بعام 2019(
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يوضح الرسم البياني المفهرس للفئة العامة للتجزئة في 
الربع األول من عام 2019 النمو في قطاعات تجزئة أخرى 
من  الثاني  الربع  في  والترفيه(.  التسلية  قطاع  )باستثناء 
عام 2022، ارتفع اإلنفاق في قطاع األزياء بنسبة 27% ونما 
أما   .%11 بنسبة  والسوبرماركت  الهايبرماركت  قطاع 
ذلك  في  )بما  التجزئة  لقطاع  العامة  لفئات  بالنسبة 
األطعمة والمشروبات، األدوية والصحة، السوق الحرة، 
نسبة  بلغت  فقد  المنزلي(،  واألثاث  اإللكترونية  األجهزة 

نموها %4. 20

بأن  نجد  العامة عن كثب،  التجزئة  فئة  إلى  نظرنا  ما  إذا 
 %13 بنسبة  ارتفع  العام  من  األول  النصف  في  اإلنفاق 
سهم هذه الفئة بما  مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لتُ
نسبته 44% من النمو في اقتصاد التجزئة الكلي. وضمن 
األطعمة  على  اإلنفاق  زاد  العامة،  التجزئة  فئة 
واألدوية   %14 بنسبة  والفنادق   %15 بنسبة  والمشروبات 

والصحة بالنسبة نفسها. 20

فقد  والسوبرماركت،  الهايبرماركت  لقطاع  بالنسبة  أما 
حقق نمًوا بنسبة 12% في النصف األول من العام مقارنة 
بأول ستة أشهر من العام الماضي. هذا وقد لوحظ تحّول 
القيمة  على  المستهلك  ركز  حيث  الشراء؛  أنماط  في 
قيمة  متوسط  انخفاض  مع  األعلى  والتكرار  األقل 

التعامالت بنسبة 12% مقارنة بالنصف األول من عام 2021، 
إلى  وبالوصول   .2019 عام  من  ذاتها  للفترة   %24 وبنسبة 
العام  هذا   %21 بنسبة  نمًوا  شهد  فقد  األزياء،  قطاع 
والساعات  اإلكسسوارات  على  المشتريات  وتركزت 

والمجوهرات. 20

من القنوات األخرى التي ساهمت في نمو قطاع التجزئة 
أماكن  من  وغيرها  الكبرى  التسوق  مراكز  العام  هذا 
التسوق  مراكز  زوار  عدد  زاد  حيث  المختلفة؛  التسوق 
التابعة لماجد الفطيم بنسبة 15% في النصف األول من 
أقل  تظل  ولكنها  الماضي،  بالعام  مقارنة  العام  هذا 

بنسبة 6% عن مستوياتها ما قبل الجائحة . 

اقتصاد  نمو  في  ساهمت  التي  للقطاعات  استكماالً 
شهد  الذي  والترفيه  التسلية  قطاع  إلى  نشير  التجزئة، 
زيادة في اإلنفاق بنسبة 56% في النصف األول من العام 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوزعت الزيادات 
 %94 بنسبة  فيه  اإلنفاق  زاد  الذي  السينما  بين قطاع  ما 
والتي   %171 بزيادة  السياحية  والوجهات  المعالم  وقطاع 

كان أولها وأهمها إكسبو 2020. 20

إلى  اإلشارة  من  بد  ال  السينما،  قطاع  عن  وبالحديث 
األفالم المكتسحة مثل »توب جن: مافريك« و »جوراسيك 
وورلد دومينيون« الذين سّجال 29% من إجمالي اإلنفاق في 

دور السينما.30 

  أزياء      هايبرماركت/سوبرماركت     التسلية والترفيه    فئات التجزئة العامة
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المصدر: بيانات نقاط البيع، 2019 إلى 2022* )الربع الثاني من 2022(  

نمو اإلنفاق في قطاع التسلية والترفيه على أساس شهري 2020، 
2021، 2022* مقارنة بعام 2019

%
M

oM
 s

pe
nd

 g
ro

w
th

 v
s 

20
19

 le
ve

ls

2020 2021 2022

Ja
n

Ja
n

Ja
n

Ap
r

Fe
b

Fe
b

Fe
b

M
ay

M
ar

M
ar

M
ar

Ju
n

Ap
r

Ap
r

M
ay

M
ayJu
n

Ju
n

Ju
l

Ju
l

Au
g

Au
g

Se
p

Se
p

Oc
t

Oc
t

N
ov

N
ovDe

c

De
c

250%

200%

150%

100%

50%

0%

دور السينما      
األنشطة الترفيهية 

جوالت في معالم سياحية

Dinosaur Park, Dubai Garden Glow

ا نوًعا ما عن مستوياته  وخالل النصف األول وبينما يواصل قطاع التسلية والترفيه استعادة قوته، فإنه ال يزال بعيدً
التسلية  الترفيهية وغيرها من أماكن  التذاكر األنشطة  بيع  السينما ووكاالت  الجائحة. بقي اإلنفاق في دور  ما قبل 
والترفيه أقل من مستوياته المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2019؛ األمر الذي كان له تأثير سلبي على القطاع ككل 

وأدى إلى تباطؤ بنسبة 11% عن مستوياته في الفترة من يناير حتى يونيو 2019. 20
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ما التغييرات التي طرأت على سلوك المستهلكين نتيجة للتضخم؟ 

وفًقا لدراسة أجريت لتعامالت المستهلكين في نقاط 
ارتفاع األسعار  أن  ن  تبيّ الفطيم،  لماجد  التابعة  البيع 
خالل  ا  قويً ظّل  بل  المستهلكين،  إنفاق  من  يحدّ  لم 
الربع الثاني من عام 2022. وقد أثر على نوع السلع التي 
يشتريها الناس واألمور التي ينفقون أموالهم عليها. 
وأشار تحليل بيانات نقاط البيع التابعة لماجد الفطيم 
من  الثاني  الربع  في  أعلى  كان  اإلنفاق31  متوسط  أن 
عام 2022  في قطاعات األزياء والبترول والغاز وخطوط 
و  الترفيهية  األنشطة  في  انخفض  بينما  الطيران، 

الوجهات السياحية والمطاعم. 

ارتفع اإلنفاق على األزياء واإلكسسوارات والساعات 
والمجوهرات بنسبة 20% في الربع الثاني من عام 2022 
ناجمة عن  زيادة  العام،  أشهر من  ثالثة  بأول  مقارنة 
ولغايات  الموسمية.  والتنزيالت  رمضان  شهر 
المقارنة، فقد بلغت الزيادة على أساس ربعي في عام 
2021 ما نسبته 8% فقط. على النقيض من ذلك ونتيجة 
لشهر رمضان،  فقد شهد موسم السفر والعطالت 
المقبلين  أعداد  في  انخفاًضا  الترفيهية  واألنشطة 
عليها بنسبة وصلت إلى 58 % في الربع الثاني من عام 
الربع  وفي  العام.  من  أشهر  ثالثة  بأول  مقارنة   2022
الثاني من عام 2021، زاد عدد المستهلكين بنسبة %6. 31

فيها  اإلنفاق  زاد  فقد  الوقود،  لمحطات  وبالنسبة 
312021. ومع  ذاتها من عام  بالفترة  17% مقارنة  بنسبة 

استمرار االرتفاع في أسعار الوقود، اتجه المستهلك 
إلى تقنين استهالكه للوقود. 

شركات  قطاع  على  التضخم  بتأثير  يتعلق  بما  أما 
مختبر  في  أجري  رأي  باستطالع  نستعين  الطيران، 
ن أن 72% من  السعادة التابع لماجد الفطيم والذي بيّ
سكان اإلمارات يخططون للسفر للخارج مرة واحدة 
أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا،  ا15.  سنويً األقل  على 
ارتفاع أسعار التذاكر لم يقف في طريق المسافرين؛ 
حيث زاد اإلنفاق خمسة أضعاف أكثر من عدد مرات 
السفر، كما ارتفعت قيمة التعامالت بنسبة 27% في 

الربع الثاني من العام مقارنة بالعام الماضي.31 

من   %67 نسبته  ما  أن  االستطالع  أظهر  كما 
القلق  أو  ما  نوًعا  بالقلق  يشعرون  المستهلكين 
القلق  من  الحالة  هذه  وتنشأ  التضخم.  إزاء  الشديد 
الطازجة  الغذائية  المنتجات  أسعار  الرتفاع  نتيجة 
المستهلكين  دفع  هذا  كل  والمخبوزات.  والمعبأة 
األسعار  مخفضة  المنتجات  من  المزيد  لشراء 
والتخزين بشكل أكبر وتركيز انفاقهم على األساسيات. 

15



التجارة اإللكترونية 
ا  وشعبيتها التي تشهد تزايدً

ا  مستمرً
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صناديق الطلبات عبر اإلنترنت، متجر “ذات كونسبت ستور”، مول اإلمارات

التسوق  منافذ  على  الهائل  إلقبال  ا  جميعنا  نتذكر 
هذا  أن  القول  يمكننا  واليوم   ،2020 عام  في  اإللكترونية 
التجارة  على  اإلنفاق  زاد  فقد  ا؛  مستمرً زال  ال  اإلقبال 
العام  هذا  من  األول  النصف  في   %41 بنسبة  اإللكترونية 
المبيعات  شكل  تُ  .2021 عام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة 
اإللكترونية اليوم ما نسبته 11% من اقتصاد التجزئة الكلي، 
أي بنقطتين مئويتين أعلى من الفترة ذاتها العام الماضي. 

20

التجزئة  فئات  اإللكترونية في  التجارة  إنفاق  زاد  وقد  هذا 
العامة بنسبة 32% خالل الفترة نفسها، مع تربع األطعمة 
القطاعات  قائمة  رأس  على  والفنادق  والمشروبات 
التسوق  شكل  الزيادة،  لهذه  ونتيجة  المستفيدة. 
قطاع  في  اإلنفاق  نمو  من   %17 نسبته  ما  اإللكتروني 

التجزئة العام.  20

الهايبرماركت  في  اإللكترونية  التجارة  اختراق  وصل 
والسوبرماركت إلى 13%، أي 3 نقاط مئوية اعلى مما كان 
الماضي. وقد شكلت  العام  األول من  النصف  عليه في 
هذه المنافذ ما نسبته 38% من إجمالي النمو في اقتصاد 

التجزئة اإللكترونية.20

وكشف استطالع الرأي الذي أجراه مختبر السعادة التابع 
بين  متناٍم  ولكنه  طفيف  توجه  عن  الفطيم  لماجد 
رغبتهم  عن  المشاركون  أعرب  حيث  المستهلكين. 
باستخدام التجارة اإللكترونية عند شراء أنواع معينة من 
التنظيف  منتجات  جاءت  القائمة  رأس  وعلى  السلع. 
يفضلون شراء مثل  أنهم  17% منهم  قال  المنزلي؛ حيث 
 %14 بنسبة  مقارنة  إلكترونية  منافذ  عبر  المنتجات  هذه 

15 . ممن يقومون بذلك فعالً

الطريقة  القنوات  متعدد  التسوق  يبقى  المقابل،  في 
المفضلة للشراء، خصوًصا عند شراء منتجات مثل األزياء 
متعددة  المشتريات  قائمة  على  تتربع  التي  والمالبس 
القنوات. وفي هذا اإلطار، قال 54% من المشاركين في 
من  المنتجات  هذه  مثل  يشترون  أنهم  الرأي  استطالع 
ولدى  اإللكترونية.  المنافذ  من  وأيًضا  والمتاجر  المحالت 
سؤالهم عن تفضيالتهم بالنسبة لمشتريات البقالة، أشار 
المحالت  داخل  من  الشراء  يفضلون  أنهم  منهم   %54

ومتاجر التجزئة. 15
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  أزياء      هايبرماركت/سوبرماركت     التسلية والترفيه    فئات التجزئة العامة

المصدر: بيانات نقاط البيع، 2019 إلى 2022 *)الربع الثاني من 2022(
تم تعديل تطور مبيعات بيانات نقاط البيع بناءً على أساس 100 لفئات تجارة التجزئة العامة في الربع األول من 2019  

مؤشر إنفاق المستهلك بالنسبة للتجارة اإللكترونية – اقتصاد التجزئة
)*2022 – 2019(
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كارفور دارك ستور، ماجد الفطيم للتجزئة
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تقليص أيام العمل يعطي دفعة لتجارة التجزئة

العربية  اإلمارات  دولة  أعلنت   ،2022 عام  في مطلع 
المتحدة عن تمديد أيام عطلة نهاية األسبوع لتصبح 
عن  الناس  يتأخر  ولم  يومين،  من  بدالً  يوم   2.5
قدر  به  واالستمتاع  اإلضافي  الوقت  هذا  استغالل 
اإلمكان. ومع إضافة نصف يوم إجازة كل أسبوع، 
اختار البعض استكشاف وجهات التسلية والترفيه 
المنزل  البقاء في  آخرون  بينما فّضل  الدولة،  داخل 
زيادة  الذي ساهم في  األمر  واألصدقاء؛  األهل  مع 

انتشار مشاريع التحسين والصيانة المنزلية. 

األسبوعي  الجدول  في  التغيير  هذا  تأثيرات  بدأت 
إنفاذه؛  بالظهور بعد مرور سبعة أشهر فقط من 
المستهلكين  سلوك  على  تغييرات  طرأت  حيث 
وبالتالي على إنفاق قطاع التجزئة. وفي الوقت الذي 
النصف  خالل  اإلماراتي  التجزئة  اقتصاد  فيه  نما 
األول من العام مقارنة بالفترة من يناير حتى يونيو 
األسبوع  نهاية  اإلنفاق خالل عطلة  تزايد  فقد   ،2021
 . األسبوع  أيام  من  أعلى  مئوية  نقاط  ست  بواقع 
إنفاق  إلى وصول  الزيادة  هذه  ترجم  تُ األرقام،  بلغة 
قطاع التجزئة خالل عطلة نهاية األسبوع لنحو 2.5 

مليار درهم على مدى ستة أشهر. 

األول  المستفيد  والترفيه  التسلية  قطاعات  كانت 
من قرار الحكومة بتقليص أيام العمل؛ حيث ارتفع 
العام.  في   %56 بنسبة  األول  النصف  اإلنفاق خالل 
بنسبة  نهاية األسبوع  اإلنفاق خالل عطلة  زاد  كما 
ا النمو خالل أيام األسبوع والذي بلغت  38% متجاوزً

نسبته %25 21. 

في  اإلضافي  الفراغ  وقت  ساعد  أخرى،  جهة  من 
زيادة اإلنفاق ضمن فئات التجزئة العامة؛ إذ ارتفع 
في   %27 بنسبة  األسبوع  نهاية  عطلة  في  اإلنفاق 
من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  العام  من  األول  النصف 

عام 2019 وبواقع ست نقاط مئوية أعلى من الزيادة 
المحققة خالل أيام األسبوع. وبالنسبة لألشخاص 
الذين قرروا االستمتاع بوقت الفراغ اإلضافي داخل 
الكتب  على  اإلنفاق  بزيادة  فقد ساعدوا  منازلهم؛ 
عطلة  خالل   %134 بنسبة  نمو  مع  والقرطاسية 
نهاية األسبوع في األشهر الستة األولى من العام 
مقارنة بالزيادة خالل أيام األسبوع والتي لم تتجاوز 

 .%92

رغبة  زادت  المنزل  في  إضافي  وقت  قضاء  ومع 
الذي  األمر  واألصدقاء؛  األهل  باستضافة  الناس 
الهايبرماركت  في  اإلنفاق  معدل  ز  عزّ
والسوبرماركت في نهاية األسبوع ليزيد بنسبة %9 
ثالثة أضعاف  يقرب من  ما  أي  األول  النصف  في 

الزيادة في أيام األسبوع. 

التجزئة،  قطاع  غير  األخرى  القطاعات  إلى  بالنظر 
الدوام  ساعات  من  الرئيسي  المستفيد  فإن 
لتوافر  ذلك  عزى  ويُ البناء.  مواد  قطاع  الجديدة 
أدت  التي  اليدوية  المشاريع  لتنفيذ  إضافي  وقت 
في   %53 بنسبة  المستهلكين  إنفاق  زيادة  إلى 
على  الزيادة  تقتصر  ولم  العام.  من  األول  النصف 
اإلنفاق خالل  زاد  بل  نهاية األسبوع فحسب؛  أيام 
أيام األسبوع بنسبة 35% بفارق 18 نقطة مئوية عن 

عطلة نهاية األسبوع. 

تقليص  يؤثر  أن  المستغرب  غير  من  فإنه  ا،  وأخيرً
بشكل  الحكومية  الخدمات  على  العمل  أيام 
الغرامات  ودفع  البريد  كخدمات  ملموس 
انخفض  حيث  واالجتماعية؛  الخيرية  والخدمات 
اإلنفاق خالل نهاية األسبوع بنسبة 18% في النصف 
األول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، 

فيما زاد اإلنفاق خالل أيام األسبوع بنسبة %47. 



السياحة والسفر
اح وزيادة  عودة الزوار والسيّ

اإلنفاق
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شكل قطاع السياحة والسفر ما نسبته 16% من المردود  يُ
واليوم،  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  االقتصادي 
بل  التصاعدي من فراغ؛  المسار  يتحقق هذا  لم  بالتأكيد، 
جاء نتيجة لمجموعة من التدابير والمبادرات على رأسها 
الحمالت الترويجية واسعة النطاق والخطط المستقبلية 
الرامية إلى إصدار تأشيرات سياحية طويلة األمد وتأشيرات 
الدخول المتعدد . وقد بدأت هذه الحمالت والجهود تؤتي 
ثمارها حيث زاد عدد زوار إمارة دبي لنحو 6.2 مليون زائر في 
ثالثة  بمقدار  مرتفًعا  2022؛  عام  من  أشهر  خمسة  أول 
وذلك   ،  . الماضي  العام  من  ذاتها  الفترة  عن  أضعاف 
نتيجة لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا 
وأيًضا نتيجة الستضافة إكسبو2020. ووفًقا لبيانات صادرة 
الزوار  عدد  زاد  فقد  بدبي،  والسياحة  االقتصاد  دائرة  عن 
الواصلين من المملكة العربية السعودية بنحو 1000% على 
وُعمان  الهند  من  القادمين  الزوار  تالهم  سنوي،  أساس 

والمملكة المتحدة. 

مليون   15.8 إلى  هذه  الزيادة  نسب  ترجم  تُ األرقام،  وبلغة 
غرفة مشغولة في الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة %34 
بالفترة  2021 و18% مقارنة  عن أول خمسة أشهر من عام 
في  الزوار  إقامة  مدة  أن  لوحظ  كما   .2019 عام  من  ذاتها 
اإلمارات العربية المتحدة زادت عّما كانت عليه قبل ثالث 
سنوات – بمعدل 4.2 ليلة في أول خمسة أشهر من هذا 

العام مقارنة بـ 3.5 ليلة في الفترة ذاتها من عام 2019 . 

متوسط  دفع  إلى  الطلب  في  الزيادة  هذه  أدت  لقد 
اليومي  الدخل  متوسط  مقياس  وهو   - اليومية  األسعار 
لكل غرفة مأهولة مدفوعة األجر – بحيث زاد بنسبة %52 
في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالعام السابق. كما 
ا  ارتفعت اإليرادات لكل غرفة متاحة إلى 456 درهًما إماراتيً

ا. بعد أن كانت 246 درهًما إماراتيً

الزوار تعني  الزيادة في أعداد  الحال، فإن هذه  وبطبيعة 
نقاط  بيانات صادرة عن  أشارت  اإلنفاق، حيث  زيادة في 
بيع تابعة لماجد الفطيم شملت نحو 25% من تعامالت 
النصف  في  السياح  إنفاق  ارتفاع  إلى  االئتمان  بطاقات 
األول من العام. وأكدت البيانات أن متوسط المبلغ الذي 
بأول  بنسبة 34% مقارنة  زاد  الواحدة  للبطاقة  إنفاقه  تم 
ستة أشهر من عام 2019. كما زاد إنفاق السياح بنسبة %42 
شكل ما نسبته %23  مقارنة بالنصف األول من عام 2021 ليُ
األكبر في  النصيب  التجزئة. وكان  اقتصاد  النمو في  من 
قائمة إنفاق السياح للزوار القادمين من المملكة العربية 
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  السعودية 
مستويات  أعلى  استقطبت  التي  الفئات  أما  األمريكية.  
اإلنفاق فقد تضمنت الفنادق، والطعام والشراب واألزياء.
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متوسط اإلنفاق بالدرهم اإلماراتي  النسبة المئوية من المساهمة في إنفاق السياح على قطاع التجزئة

المصدر: بيانات نقاط البيع، النصف األول من 2019، والنصف األول من 2021، والنصف األول من 2022 وتقرير دائرة 
السياحة والتسويق التجاري بدبي، )2019 و2021 و2022( من بداية العام حتى مايو

متوسط إنفاق السياح والنسبة المئوية من إسهام هذا اإلنفاق في إجمالي إنفاق السياح على 
قطاع التجزئة )2019،2021،2022(
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السنة وأكبر 10 زوار )دائرة السياحة والتسويق التجارب بدبي(

دولة  استضافت  السياحة،  لقطاع  دعمها  على  ا  تأكيدً
اإلمارات العربية المتحدة العديد من الفعاليات الضخمة 
التي كان لها صدى واسع في جميع أنحاء العالم. وبفضل 
مثل هذه الفعاليات، شهد قطاع السياحة نمًوا ملحوًظا 
 2020 إكسبو  كان  وقد  العام.  من  األول  النصف  في 
المساهم األكبر في هذا النمو حيث سّجل ما يزيد على 24 
وحتى  أكتوبر  من  األول  في  إطالقه  منذ  زيارة  مليون 
اختتامه بعد ستة أشهر في نهاية مارس . ومن الفعاليات 
األخرى، نذكر معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يعد 
أقيم في  والذي  السفر  الرائدة في قطاع  الفعاليات  من 
أي  دبي،  من  زائر   23,000 من  أكثر  واستقطب  مايو  شهر 

ضعف العدد اإلجمالي المسجل في عام  282021 . 

انطالًقا من التزامها المستمر بتعزيز مكانتها كدولة رائدة 
في  أساسي  ومساهم  المستدامة  التنمية  مجال  في 
التغير  لتحديات  ي  للتصدّ المبذولة  العالمية  الجهود 
المناخي، استضافت دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
دبي أسبوع المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال 
الفعالية  هذه  نجحت  وقد   . مارس27  شهر  في  أفريقيا 

المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  الدول  لمؤتمر 
اإلطارية بشأن تغير المناخ - COP27- المزمع عقده في 
الذي   COP28 ومؤتمر  العام،  هذا  الحق  وقت  في  مصر 
في  باستضافته  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فازت 

عام 2023. 

يواصل هذا القطاع انتعاشه مسترجًعا مكانته القوية؛ 
حيث ارتفعت أعداد السياح الواصلين للدولة هذا العام 
بنسبة تزيد على 80% مقارنة بعام 2020 . وإذا ما استمر هذا 
السياحة  قطاع  سهم  يُ فقد  القوي،  التصاعدي  المسار 
والسفر بحوالي 289 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي 
بحلول عام 2028 مقارنة بما مجموعه 165 مليار درهم في 

عام 2018 .

 



القطاع العقاري 
دور هام للمستثمرين في 

تحفيز معدالت نمو 
قياسية.
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متحف المستقبل، دبي

شهد سوق العقار في دبي عودة قوية، حيث بدأت أسعار 
العقارات ترتفع في اإلمارة بوتيرة قياسية وبنسبة وصلت 
إلى 60% في النصف األول من العام مقارنة بالفترة ذاتها 
من عام 2021 بما يشمل أكثر من 43,000 تعامل. وقد بلغت 
بزيادة 87% عن  التعامالت نحو 115 مليار درهم، أي  قيمة 

الفترة ذاتها من العام الماضي . 

بالرغم من ارتفاع أسعار اإلقراض؛ فقد حقق شهر يونيو 
مبيعات  عن  أثمرت  تعامل   9,000 بواقع  مبيعات  أقوى 
 25,000 إلى  التعامالت  وصول  مع  مسبوقة  غير  ربعية 
تعامل في الفترة من إبريل حتى يونيو، بزيادة 10% من الربع 
األول و45% مقارنة بالعام السابق. هذا وقد انخفض حجم 
بنسبة %15  العقاري على أساس سنوي  الرهن  تعامالت 
في الربع الثاني وبنسبة 37% إلجمالي التعامالت. مع ذلك، 
ذكر على نمو السوق.   شكل هذا االنخفاض أي عبء يُ لم يُ

خالل  دبي  في  العقار  سوق  على  جذرية  تغييرات  طرأت 
ما مع تدفق االستثمارات األجنبية.  السنوات األخيرة، ال سيّ
إذ تتمتع اإلمارة ببنية تحتية متطورة ومرافق عديدة مثل 
الفنادق والمطاعم ذات الطراز العالمي التي تجعل منها 
وقد  واالستثمار.  والمعيشة  للعمل  رائدة  مثالية  وجهة 
الحكومية  المبادرات  من  أيًضا  العقار  سوق  استفاد 
األجنبية  بالملكية  السماح  مثل  لالستثمار  المشجعة 
إلى  أضف   . الدولة  داخل  المؤسسة  للشركات  الكاملة 
للنمو  الداعمة  الحكومية  اإلصالحات  المزايا  تلك  جميع 
التي يتم اتخاذها على مستوى قوانين العمل، فضالً عن 
والتي  ضخمة  مشاريع  الستقطاب  الطموحة  الخطط 
من  المزيد  استقطاب  احتمالية  من  جميعها  تزيد 

االستثمارات األجنبية. 
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حجم مبيعات العقارات
النصف األول من كل عام
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مدى  على  السكنية  المباني  مبيعات  انخفاض  بعد 
ارتفعت األسعار في دبي بنسبة %19  السنوات السابقة، 
2021. ووفًقا  ذاتها من عام  بالفترة  في شهر مايو مقارنة 
ا، من المتوقع أن تنمو  الستطالع رأي محللين أجري مؤخرً
القادمين  العامين  خالل  مطرد  بشكل  المنازل  أسعار 

نتيجة للطلب الناجم عن المستثمرين األجانب . 

األخرى  هي  جه  تتّ التي  لإليجارات  بالنسبة  سيان  األمر 
لالرتفاع؛ حيث أشار تقرير صادر عن CBRE إلى أن متوسط 
 12 فترة  في  ا  تقريبً  %22 بنسبة  ارتفع  دبي  في  اإليجارات 
الشقق  إيجارات  متوسط  ارتفع  كما  يونيو.  حتى  ا  شهرً
بأكثر من 21% في الفترة نفسها، بينما كانت النسبة %25 

للفلل . 

شكل مصدر  وكما هو متوقع، بدأت األسعار المتزايدة تُ
ى  قلق بالنسبة لسكان اإلمارات العربية المتحدة. وقد تجلّ

المصدر: شركة Fam العقارية: نظرة عامة على سوق العقار في دبي للنصف األول من عام 2022.

ذلك في استطالع رأي حديث أجراه مختبر السعادة التابع 
ص إلى أن 70% من المشاركين  لماجد الفطيم والذي خلُ
أعربوا عن قلقهم بشأن ارتفاع األسعار في قطاع العقار 
غالبية  دفعت  القلق  من  الحالة  هذه  ولعّل  واإليجارات. 
يخططون  ال  بأنهم  للقول  االستطالع  في  المشاركين 

ا.  لتغيير مكان سكنهم خالل فترة اثني عشر شهرً



الخاتمة 
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المطاعم في دبي 

ا في النصف األول من  أبلى االقتصاد اإلماراتي بالءً حسنً
العام، وذلك بفضل إيرادات النفط والتوسع المستمر في 
لعام  النمو  تنبؤات  وقد خضعت  النفطي.  غير  االقتصاد 
2022 للمراجعة والتعديل منذ الربع األول؛ األمر الذي يؤكد 

على أن عنوان هذه المرحلة سيكون التنمية االقتصادية.

التي  الحكومة  من  بدعم  االقتصادي  التوسع  هذا  جاء 
التنموية  الخطط  وضع  في  حيوي  بدور  اضطلعت 
الطموحة وإجراء اإلصالحات المحفزة للنمو والتي أثبتت 
تشهد  األجنبية.  االستثمارات  استقطاب  في  فعاليتها 
ا  القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والسفر تعافيً
التعامالت  تزايد  مع  العقار  سوق  يزدهر  بينما  ملموًسا، 

وارتفاع األسعار. 

ال  اليوم  بالقوة  يتمتع  التجزئة  اقتصاد  بأن  القول  يمكن 
االجتماعية  حياتهم  إلى  المستهلكين  عودة  مع  ما  سيّ
الوضع  يبدو  االجابية،  المؤشرات  هذه  كل  من  بالرغم 
إذ  إلى 2023؛  العام وصوالً  الثاني من  النصف  مختلًفا في 
أخرى  دول  حال  حالها  مهمة.  تحديات  االقتصاد  يواجه 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تشهد  العالم،  حول 
والسلع  الوقود  أسعار  الرتفاع  نتيجة  متسارًعا  تضخًما 
الغذائية.  المنتجات  من  العديد  ذلك  في  بما  األساسية 
تأثير  إزاء  القلق  من  بحالة  يشعرون  الناس  بدأ  وعليه، 

التضخم؛ األمر الذي دفعهم لتغيير سلوك اإلنفاق.   

حاسمة  إجراءات  وتتخذ  حثيثة  ا  جهودً الحكومة  تبذل 
للحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية األساسية وتوفير 
حالة  تخفيف  سهم في  يُ ما  للمحتاجين، وهو  المساعدة 
الحكومة  تعكف  نفسه،  الوقت  وفي  الناس.  بين  القلق 
من  التي  األجل  االستراتيجية طويلة  الخطط  على وضع 

شأنها تعزيز التنمية المستدامة وتنّوع االقتصاد. 

وفي الوقت الذي نواجه فيه هذه الفترة من الضغوطات 
االقتصادية المتزايدة، تبقى اإلمارات العربية المتحدة في 
موقع جيد بفضل هذه النظرة التطلعية والتقدمية. ويأتي 
التزام الحكومة  الثابت بالتنمية المستدامة ليضع أسس 
عن  فضالً  بالحياة،  ونابض  مزدهر  لمستقبل  راسخة 
للتنمية  المستقبلي  المنظور  ذات  الحكومة  استراتيجية 
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جسر التسامح، دبي

أكثر  اليوم  اإلماراتي  االقتصاد  جعلت  والتي  المستدامة 
تنوًعا وقدرة على التكيف. وهذا بحد ذاته سيخدم الدولة 

ويدعم نموها في األشهر واألعوام المقبلة.  

منذ  األسبوع  نهاية  عطلة  أيام  خالل  اإلنفاق  زاد  كما   
تفعيل قرار الحكومة الذي يفضي إلى تقليص أيام العمل 
وتغيير عطلة نهاية األسبوع لتصبح يومي السبت واألحد 

ا مع األسواق العالمية.   تماشيً

 



المنهجية
والمصادر 

28 نظرة قائمة على بيانات السوق وسلوك المستهلك في الربع الثاني من 2022



29 نظرة قائمة على بيانات السوق وسلوك المستهلك في الربع الثاني من 2022

تم إعداد هذا التقرير من قبل مبادرة رؤى المستهلك واألعمال التابعة )CBI( التي أطلقتها مجموعة ماجد الفطيم. جميع 
البيانات المتضمنة في التقرير مقتبسة من المصادر الرئيسية التالية:

يجب النظر في جميع الرؤى من خالل انحرافات البيانات المتأصلة. المصادر األخرى مقتبسة بصورة فردية وتنعكس في الهوامش. 

حديقة المانجروف بالجبيل، أبوظبي

•  مختبر السعادة – مجتمع أبحاث السوق عبر اإلنترنت 
التابع لماجد الفطيم في ثالثة أسواق رئيسية هي اإلمارات 
مختبر  يضم  ومصر.  السعودية  العربية  والمملكة 
السعادة 45،000 عضو ممن يشاركون بصورة منتظمة في 

أنواع متنوعة من استطالعات رأي المستهلك. 
•  ما يزيد على 726 مليون معاملة عبر نقاط البيع بمبلغ 
ماليين   5 من  أكثر  من  إماراتي  درهم  مليار   167 إجمالي 
بماجد  الخاصة  )البيانات  متعددة  مصادر  من  متسوق 
العينة  تغطي  أن  ونتوقع  البيع(.  نقاط  وبيانات  الفطيم 
إجمالي  من  ا  تقريبً  %15-10 من  تقريرنا  في  نشملها  التي 
معامالت االقتصاد، وبالتالي يمكن استنباطها مع توخي 

بعض الحذر.
غطي بيانات نقاط البيع نحو 50% من التعامالت القائمة  • تُ
على البطاقات، فيما تتراوح التعامالت النقدية بين %40 - 
50% من االقتصاد. بيانات نقاط البيع ال تشمل التعامالت 

النقدية. 

• تقارير من جهات ومؤسسات خارجية مرموقة في مجال 
تحليل البيانات )انظر الهوامش(

•  عند احتساب تأثير جدول العطلة األسبوعية الجديد في 
اإلمارات العربية المتحدة، توجب علينا األخذ بعين االعتبار 
يوًما   2.5 لتصبح  العام  هذا  األسبوعية  العطلة  تمديد 
والتحول إلى العطلة يومي السبت واألحد. قبل عام 2022، 
اإلمارات  دولة  في  المعتمدة  األسبوعية  العطلة  كانت 
مع  المقارنة  ولغايات  فقط.   والسبت  الجمعة  يومي 
عطلة  خالل  اإلنفاق  بقياس  قمنا  السابقة،  السنوات 
الجمعة  يوم  تبدأ من ظهر  )التي  الحالية  األسبوع  نهاية 
التي  يوم   2.5 فترة  األحد( مقابل  يوم  الليل  منتصف  حتى 
ا وتنتهي يوم السبت منتصف  تبدأ من يوم الخميس ظهرً

الليل.



الهوامش
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