
 دولة اإلمارات العربية المتحدة
يناير – ديسمبر 2017 مقارنة مع 2018

لمحة عامة
تتمتــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بواحــد مــن أســرع االقتصــادات نمــوًا فــي العالــم العربــي. 
فوفقــًا لتقريــر التوقعــات االقتصاديــة اإلقليميــة األحــدث الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، 
يتوقــع لالقتصــاد اإلماراتــي أن يحقــق نمــوًا نســبته %3.7 فــي عــام 2019. وتبــدو آفــاق النمــو 
مشــرقة ويعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى انتعــاش أســعار النفــط وتحســين اإلصالحــات 
الهيكليــة وارتفــاع المحفــزات االقتصاديــة واالســتثمارات فــي قطاعــي الضيافــة والســياحة قبيــل 

إكسبو 2020 دبي.

تعتبــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة مركزًا عالميًا للســياحة والســفر. ففي عــام 2018، زار الدولة 
ــث عــدد  ــم مــن حي ــة السادســة علــى مســتوى العال ــي المدين ــت دب ــر وكان ــون زائ نحــو 15.8 ملي
الزوار. وبلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر في إجمالي الناتج المحلي 159.1 مليار درهم تعادل 
%12.1 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. وتشــير التوقعــات إلــى أن قطــاع الســياحة والســفر فــي 
دولة اإلمارات سيسجل نموًا سنويًا نسبته %4.9 ليصل إلى 264.5 مليار درهم تشكل %12.4 من 

إجمالي الناتج المحلي في عام 2027.   

ولعبــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دورًا هامــًا فــي تعزيــز نمــو قطــاع الســياحة عبــر 
اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر واإلجــراءات مثــل الترويــج للســياحة العائليــة باســتخدام نظــام مشــاركة 
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  اســترداد  خطــة  وتطبيــق  الســياحية؛  الرســوم  وخفــض  الوقــت؛ 
للســائحين؛ وتبســيط إجــراءات إصــدار التأشــيرات الســياحية الســتقطاب الســياح الذيــن يــزورون 
الدولــة للمــرة األولــى والــزوار الدائميــن. وســيظل هــذا القطــاع بمثابــة محــرك قــوي للنمــو 

االقتصادي وتوفير فرص العمل.

ووفقــًا لدراســة بيانــات الســفر مــن Visa، فقــد أنفــق حاملــو بطاقــات Visa نحــو 22.8 مليــار درهــم 
باستخدام بطاقاتهم أثناء زيارتهم للدولة في عام 2018، بزيادة نسبتها %4 مقارنة بعام 2017. 

فيما بلغ مجموع المعامالت نحو 45.9 مليون معاملة، بزيادة نسبتها %22 عن العام السابق.

ــزوار القادمــون مــن األســواق الرئيســية العشــرة (المملكــة  ووفقــًا لدراســة Visa؛ فقــد أنفــق ال
العربيــة الســعودية؛ والواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ والمملكــة المتحــدة؛ والصيــن؛ وروســيا؛ 
والكويــت؛ والهنــد؛ وســلطنة عمــان؛ والبحريــن وأســتراليا) نحــو %68 مــن مجمــوع اإلنفــاق 

السياحي في الدولة.  

وتنشــر Visa، الشــركة الرائــدة فــي مجــال تكنولوجيــا المدفوعــات والتــي تمتلــك الحصــة األكبــر 
مــن بطاقــات االئتمــان والخصــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تحليالتهــا بنــاء علــى 

معطيات من عينة تمثل جانبًا كبيرًا من توجهات اإلنفاق العامة. 

Visa لمحة عن دراسة بيانات السفر من

VisaVue Travel Data 2017-2018 :مصدر
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اإلنفاق اإلجمالي 

السوق األولى من حيث النمو: روسيا االتحادية

13%
نمو بنسبة 

ــة اإلمــارات القادميــن مــن روســيا  ــات الســفر مــن Visa، فقــد ســجل زوار دول وحســب دراســة بيان
االتحاديــة أعلــى زيــادة فــي نســبة اإليــرادات الســياحية بنحــو ٪13 وأنفقــوا  1.2 مليــار درهــم، مقارنة 

بالزوار القادمين من بين أكبر عشرة أسواق مصدر للزوار بالنسبة لدولة اإلمارات.

وقــد ســجل الــزوار مــن المملكــة العربيــة الســعودية أعلى معــدل إنفاق حيث ارتفع بنســبة ٪9 مقارنة 
بعام 2017 إلى 4.9 مليارات درهم.

ســجلت العديــد مــن فئــات التجــار نمــوًا، بمــا فــي ذلــك المطاعــم (بزيــادة ٪30 إلــى 1.7 مليــار درهم)؛ 
وشــركات الطيران (بزيادة ٪9 إلى 1.4 مليار درهم)، واألزياء واإلكسســوارات والمالبس (بزيادة 9٪ 

إلى 3.8 مليارات درهم).
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اإلنفاق الموسمي

الوارد

هناك موسم ذروة واضح إلنفاق حاملي البطاقات القادمين من الخارج:

سجل حاملو بطاقات Visa أعلى قيمة لإليرادات السياحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بين 
نوفمبر و أبريل خالل عامي 2017 و 2018، وبلغت هذه اإليرادات ذروتها خالل شهري ديسمبر و 

يناير في كال العامين.

أما بالنسبة لحاملي بطاقات االئتمان والخصم المحليين، فهناك ثالثة فترات يمكن اعتبارها مواسم 
ذروة في حجم اإلنفاق:

في الفترة األولى بلغ حجم اإلنفاق 2 مليار درهم في 3.8 مليون معاملة، ولم تشهد هذه الفترة أي 
نمو في كالهما. 

ووصل اإلنفاق خالل الفترة الثانية إلى 2.9 مليار درهم في 4.5 مليون معاملة وبلغ النمو في 
اإلنفاق نحو %12 بينما بلغ معدل الزيادة في عدد المعامالت -%30 وذلك بفضل العطالت 

الصيفية والطقس الدافئ. 

أما في الفترة الثالثة، فقد بلغ حجم اإلنفاق 2 مليار درهم في 4.5 مليون معاملة مسجًال زيادة 
بنسبة %2 بحجم اإلنفاق و%24 في عدد المعامالت، ويعود ذلك إلى موسم عطالت نهاية السنة 

السيما أعياد الميالد ورأس السنة الميالدية.

وصل اإلنفاق باستخدام بطاقات Visa في شهري الذروة، بين ديسمبر ويناير، نحو 2.4 مليار درهم 
شهريًا بنمو نسبته %8. وقد استفادت فترة الذروة من موسم األعياد الميالدية ومهرجان دبي 

للتسوق وبرودة الطقس.  

الصادر

القيمة الحالية النفاق البطاقات المصدرة من االمارات  القيمة الحالية النفاق الزوار من السواق الرئيسية 

نسبة النمو في عام 2018 مقارنة بعام 2017 نسبة النمو في عام 2018 مقارنة بعام 2017
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1.2 مليار درهم
1 مليار درهم



نبذة عن Visa لالستشارات والتحليالت
تضم Visa لالستشارات والتحليالت فريقًا عالميًا من المستشارين االقتصاديين والخبراء في وضع االستراتيجيات؛ والتسويق والعمليات وإدارة المخاطر ويتمتعون بعقود من الخبرة في قطاع المدفوعات. 

وباالستفادة من تحليالت VisaNet، إحدى أكبر شبكات المدفوعات بالعالم، تمنح Visa لالستشارات والتحليالت عمالءها من مختلف أنحاء العالم – بما في ذلك مصدري البطاقات وأصحاب البطاقات والتجار- 
استراتيجيات مجربة ورؤى مستندة إلى البيانات دعمًا ألهداف وتطلعات أعمالهم.  ويضم فريق عمل Visa لالستشارات والتحليالت أكثر من 400 خبير من قطاع المدفوعات وعلماء البيانات من ست قارات حول 

العالم ويقدمون سنويًا أكثر من 1200 مشروعًا للعمالء.

أنماط اإلنفاق من السياح الوافدين 

قطاع السياحة والسفر
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األزياء – المالبس واإلكسسوارات
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وكانت أهم ثالثة أسواق هي الواليات المتحدة (بقي حجم 
اإلنفاق ثابتًا عند 1.1 مليار درهم)؛ والمملكة المتحدة 

(انخفاض حجم اإلنفاق بنسبة ٪3 إلى 966 مليون درهم)؛ 
والمملكة العربية السعودية (انخفض حجم اإلنفاق بنسبة 5٪ 

إلى 1.7 مليار درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي المملكة العربية السعودية (ارتفع 
حجم اإلنفاق بنسبة %38 إلى 1.05 مليار درهم)؛ والصين 
(ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %21 إلى 308 مليون درهم)؛ 

وروسيا (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة ٪5 إلى 297 مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي الصين (انخفض حجم اإلنفاق 
بنسبة %20 إلى 283 مليون درهم)؛ والواليات المتحدة 
(ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %1 إلى 202 مليون درهم)؛ 

والمملكة المتحدة (انخفض حجم اإلنفاق بنسبة %1 إلى 
202 مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي المملكة العربية السعودية 
(ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %40 إلى 419 مليون درهم)؛ 

والواليات المتحدة األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة 
%30 إلى 213 مليون درهم)؛ والمملكة المتحدة (ارتفع 

حجم اإلنفاق بنسبة %19 إلى 195 مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي المملكة العربية السعودية 
(ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %14 إلى 220 مليون درهم)؛ 

والواليات المتحدة األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة 
%1 إلى 110 مليون درهم)؛ والمملكة المتحدة (ارتفع 

حجم اإلنفاق بنسبة%1 إلى 88 مليون درهم).

المملكة العربية السعودية % 1+9

الواليات المتحدة األمريكية % 2+7

المملكة المتحدة % 3+4

الصين % 4+6

روسيا 13%+ 5

الكويت % 6+3

الهند % 7+6

سلطنة عمان % 8+3

البحرين % 9+3

أستراليا % 10+6

اإلنفاق اإلجمالي للوافدين من ابرز  10 أسواق 
حجم انفاق السياح من االسواق االبرز (بالدرهم)
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المملكة المتحدة % 1+6

الواليات المتحدة األمريكية % 2+8

إيرلندا % 3+34

فرنسا % 4+4

الهند % 5+1

هولندا 40%+ 6

ألمانيا % 7-7

المملكة العربية السعودية % 8+18

قبرص % 9+38

إيطاليا % 10+8

اإلنفاق اإلجمالي ألبرز 10 أسواق 

20172018

السياحة والسفر

األزياء – المالبس واإلكسسوارات
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وكانت أهم ثالثة أسواق هي المملكة المتحدة (ارتفع حجم 
اإلنفاق بنسبة %3 إلى 1.1 مليار درهم)؛ والواليات المتحدة 

األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %13 إلى 705 مليون 
درهم)؛ والهند (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %7 إلى 477 

مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي المملكة المتحدة (ارتفع حجم 
اإلنفاق بنسبة %6 إلى 1.2 مليار درهم)؛ والواليات 

المتحدة األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %2 إلى 624 
مليون درهم)؛ وفرنسا (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %5 إلى 

224 مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي المملكة المتحدة (ارتفع حجم 
اإلنفاق بنسبة %13 إلى 143 مليون درهم)؛ وفرنسا 

(انخفض حجم اإلنفاق بنسبة %6 إلى 77 مليون درهم)؛ 
والواليات المتحدة األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة 10% 

إلى 48 مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي فرنسا (ارتفع حجم اإلنفاق 
بنسبة %16 إلى 62 مليون درهم)؛ والواليات المتحدة 

األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %4 إلى 110 
مليون درهم)؛ والمملكة المتحدة (انخفض حجم اإلنفاق 

بنسبة %15 إلى 162 مليون درهم).

وكانت أهم ثالثة أسواق هي إيرلندا (ارتفع حجم اإلنفاق 
بنسبة %51 إلى 279 مليون درهم)؛ والواليات المتحدة 

األمريكية (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة %7 إلى 305 مليون 
درهم)؛ والمملكة المتحدة (ارتفع حجم اإلنفاق بنسبة 3% 

إلى 294 مليون درهم).

انماط انفاق البطاقات المصدرة من االمارات في الخارج
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