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برج خليفة 

»لم نكن ولن نكون من الذين  ينامون على حرير النجاح أو يركنون إلى بريق اإلنجازات أو يظنون أن 
المسيرة إلى األمام يمكن أن تتواصل بقوة دفع ذاتي«

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل

عندما انطلقت أول رحلة لطيران اإلمارات من دبي في عام 1985، لم يكن يتوّقع العالم أن 
تتمّكن هذه المدينة الصغيرة من التحليق عاليًا في السماء. ومنذ ذلك الحين، حّققت دبي الكثير 

من اإلنجازات على الصعيد السياحي، وعّززت من مكانتها المتمّيزة لتحّل في عام 2019 بالمركز 
الرابع كأكثر الوجهات العالمية استقطابًا للزّوار مع استقبالها لحوالي 16.73 مليون زائر، لتتجاوز 

بذلك معّدالت وتوّقعات النمو العالمي.

والشك أّن رؤية وتشجيع ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ساهمت في التطّور الهائل الذي شهدته 

المدينة من قرية صغيرة تعمل بالصيد والتجارة إلى وجهة سياحية عالمية، وهو ما يعكس روح 
التحّدي واإلصرار والمثابرة التي تتمّتع بها القيادة الحكيمة وكذلك الناس مما رّسخ من مكانتها 

العالمية.

بالنظر إلى االنجازات التي تحققت خالل العام 2019 ومن منظور جديد كليًا، يتوجب علينا إيالء 
مجموعة من العوامل التي يتطلع إليها المسافرون أهمية أكبر مثل سهولة وسرعة إجراءات 
الوصول إلى الوجهة السياحية ومعايير السالمة المتبعة فيها. وبالرغم من التقنيات الحديثة 

التي شهدها قطاع السياحة والسفر خاصة مع استخدام الحلول الذكية من قبل المسافرين، 
فإن تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 الكبير لم يكن متوقعًا والعالم بأكمله اآلن مشغول بإيجاد 

حلول لها.  

لقد كان قطاع السفر والسياحة من بين القطاعات األولى التي تأّثرت بــ«كوفيد19-«، حيث 
طالت تداعياته كافة القطاعات. ومع ذلك، أتاح الواقع الجديد إمكانيات هائلة للتفكير بطريقة 

مختلفة، وكذلك تكثيف الجهود مع الشركاء إليجاد حلول مبتكرة وسريعة. ومازال لدينا فرصة 
إعادة التفكير بالقطاع ووضع تصّور جديد له وصياغته بطريقة مغايرة لم يسبق لها مثيل، 
وكذلك كيفية االستجابة والتطّور واالبتكار  وهو ما سيضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق 

الريادة للقطاع ووضعه على المسار الطبيعي الجديد لضمان مستقبل واعد للسياحة العالمية.
رّكزت »دبي للسياحة« بشكل أساسي خالل الفترة الماضية على المحافظة على صّحة وسالمة 

سّكانها وزّوارها، في ظل اإلدارة الفّعالة لحكومة اإلمارات في التعامل مع أزمة كورونا حتى 
اآلن. وسارعت المدينة أيضًا إلى اتخاذ الخطوات الضرورية إلعادة النشاط االقتصادي، واستجابت 

بمرونة عالية لمتغّيرات السوق، وذلك بهدف تحقيق االستقرار وتوفير الدعم للشركات بما 
يمّكنها من الصمود أمام هذه التحّديات وتجاوز آثارها على المدى القصير.

وبناًء على أولويتنا اإلستراتيجية لضمان استدامة المشاريع واألعمال مع إعادة فتح القطاع بسرعة 
متى أمكن ذلك في مختلف أنشطته بما فيها الضيافة، ومناطق الجذب المتنوعة، ومنافذ 

البيع بالتجزئة، والمطاعم وكذلك سائر األنشطة األخرى التي تعتبر مقّومات أساسية لدبي، فإّننا 
نواصل اتباع مرونة عالية في التعامل مع المعطيات بهدف تحفيز النمو. لقد كانت المنظومة 

الواسعة لالستعداد لعودة قطاع السياحة دلياًل على التضامن وااللتزام من قبل جميع الشركاء 
في القطاعين العام والخاص، فضاًل عن شبكة عالقاتنا الدولية، والتي سيبقى لها دور فّعال في 

مساعدة دبي على جذب ماليين الزّوار من مختلف أنحاء العالم. 

الشك في أّن التطّورات التي سنشهدها مع نهاية عام 2020، وكذلك آثارها على نتائج القطاع 
ستكون مختلفة بشكل كبير عّما شهدناه في العام الماضي، حيث أّن تأثير الجائحة سيغّير 

بشكل ملحوظ سلوك المسافرين وأيضًا توّقعاتهم - سواء ضمن فئة الزّوار بغرض األعمال أو 
الترفيه. ومع ذلك، سيكون هناك العديد من األمور والنقاط المهمة من عام 2019 والتي يمكننا أن 

نتعّلم منها ونجعلها قاعدة أساسية لنا وكذلك اتخاذها خطة جاهزة للبناء عليها أثناء تطّلعنا 
الستعادة الزخم السياحي في عام 2021 وما بعده.

يسلط تقرير الزّوار الدوليين السنوي لدبي لعام 2019 الضوء على التطّور الذي تشهده المدينة التي 
حافظت على مركزها الرابع كأكثر الوجهات السياحية زيارة على مستوى العالم، لتحقق بذلك 
أفضل النتائج على مدار السنوات الماضية. وإننا ندرك أّن تلك النتائج لم تكن لتتحقق لوال التعاون 
المثمر والتنسيق المستمر مع شركائنا في القطاع، فكل الشكر والتقدير لهم على جهودهم 

المتواصلة، ونحن نعمل سويًا من أجل الترحيب بضيوفنا من مختلف أنحاء العالم مّرة أخرى في 
دبي. 

المقّدمة
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رّسخت دبي من مكانتها كرابع وجهة سياحية 
مفضلة في العالم خالل العام 2019* بعد أن بلغ 

عدد الزوار الدوليين الذين استقطبتهم أكثر من 
16،73 مليون زائر لليلة واحدة بنسبة زيادة بلغت 5،1 

بالمئة مقارنة مع العام 2018.  

وتجاوزت هذه األرقام توقعات منظمة السياحة 
العالمية التابعة لألمم المتحدة الخاصة بنمو قطاع 

السياحة في العالم خالل العام 2019 وذلك بمعدل 
3-4 بالمئة، كما أنها سّلطت الضوء على جاذبية 

المدينة على المستوى العالمي. 

مرونة االسواق الرئيسية 
تجاوز عدد الزوار من األسواق الرئيسية المصدرة 

للسياح إلمارة دبي وهي الهند والمملكة العربية 
السعودية والمملكة المتحدة وُعمان والصين 

وروسيا، 7 مليون زائر، وتجاوز عدد الزوار من تسعة 
أسواق ضمن قائمة األسواق العشرة الرئيسية حاجز 

النصف مليون زائر من كل سوق، ما يعكس ازدياد 
شهرة دبي بين الزوار الدوليين.  

وحافظت الهند على صدارتها ضمن األسواق 
المصدرة للزوار إلى دبي التي تعتبر من أهم الوجهات 

السياحية الدولية بالنسبة للزوار من الهند وذلك بعد 
أن وصل عدد الزوار منها إلى 2 مليون تقريبًا خالل 
العام 2019. وتأتي شهرة دبي بين الزوار من الهند 

نتيجة للجهود التي تبذلها دبي للسياحة والمبادرات 

التسويقية الموسمية مثل حملة موسم مونسون 

)Monsoon( التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون 
مسافر من الهند باإلضافة إلى الحمالت المستمرة 

كالفيلم الترويجي الحائز على العديد من الجوائز 
كن ضيفي بالتعاون مع النجم العالمي شاروخان، 

حيث استقطبت النسخة الثالثة منه أكثر من 160 
مليون مشاهدة.

      
وعّززت المملكة العربية السعودية مكانتها كأهم 

سوق رئيسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي 
وثاني أكبر سوق عالمية بالنسبة لدبي من خالل 1،6 

مليون زائر سعودي خالل العام 2019. وتعتبر دبي 
واحدة من أهم وجهات العطالت القصيرة للعائالت 
السعودية حيث ازدادت أعداد الزوار بنسبة 36 بالمئة 

خالل فترة عيدي الفطر واالضحى واليوم الوطني 
السعودي. 

وعلى الرغم من التحديات االقتصادية الناجمة عن 
»بريكست«، بلغ عدد الزوار من المملكة المتحدة 
إلى دبي خالل العام  2019 حوالي 1/2 مليون زائر 

محافظة بذلك على مركزها الثالث ضمن قائمة 
األسواق الرئيسية المصدرة للزوار. وكان ما نسبته 

12 بالمئة من الزوار البريطانيين إلى دبي خالل العام 

الماضي قد زاروا اإلمارة مرة واحدة على األقل خالل 
األشهر الـ12 التي سبقت زيارتهم لها فيما أكد 9 

بالمئة من الزوار أن الهدف من زيارتهم كان االلتقاء 
باألهل واالصدقاء.    

وتؤكد األرقام المرتفعة للزوار من المملكة المتحدة 
على فعالية الجهود الترويجية والحمالت التسويقية 

المتواصلة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 
بما فيها الحمالت الموسمية وتلك التي تستهدف 

شركاء القطاع والشركاء االستراتيجيين ووسائل 
اإلعالم والمواقع اإللكترونية وغيرها.  

وحققت كل من ُعمان والصين اللتان تأتيان في 
المركز الرابع والخامس على التوالي ضمن قائمة 

األسواق الرئيسية لدبي نمواً كبيراً في الزيادة 
السنوية ألعداد الزوار، حيث تجاوز عدد الزوار الُعمانيين 

حاجز المليون زائر بزيادة 24 بالمئة عن العام 2018، 
بينما وصل عدد الزوار الصينيين 989 ألف بزيادة 15 

بالمئة عن الفترة ذاتها.   

صيف 2019 موسم قوي لدبي 
ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 13 بالمئة 

على أساس سنوي خالل صيف العام 2019 فيما 
كانت النسبة األعلى للزوار من العائالت،األمر الذي 

يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للعطالت على 
مدار العام. 

وكانت نسبة الزوار الخليجيين هي األعلى بين زوار 
دبي خالل فصل الصيف. فقد جاءت سلطنة ُعمان 

في المركز األول حيث ارتفعت نسبة الزوار الُعمانيين 
47 بالمئة خالل عيد األضحى في أغسطس و25 

بالمئة خالل اليوم الوطني الُعماني في نوفمبر ما 
يؤكد على تزايد شعبية دبي بين الُعمانيين كوجهة 

مفضلة للعطالت القصيرة وهذا يعود للمبادرات 
التسويقية التي تنفذها “دبي للسياحة” في 

السلطنة. 

التعامل مع انخفاض معدالت السفر  
دبي استقبلت 16،73 مليون زائر دولي خالل العام 2019 مع زيادة 

كبيرة من األسواق الرئيسية

(مصدر الزّوار حسب المناطق )% يناير- ديسمبر  2019

دول أوروبا الغربية
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نمو األسواق الرئيسية خالل 2019
أكدت الصين على مكانتها كواحدة من أهم األسواق الرئيسية المصدرة 

للزوار إلى دبي مع تجاوز عدد الزوار منها 989 ألف زائر وهو أكثر من ضعف 

الرقم المسجل قبل أربع سنوات وقبل تطبيق قانون الحصول على تأشيرة 

الزيارة لدى الوصول لرعايا جمهورية الصين الشعبية. ولزيادة شهرة دبي بين 

الزوار الصينيين، اعتمدت دبي للسياحة منهج عمل يرتكز على ثالثة جوانب: 1(

برامج تسويقية موجهة للزوار مباشرة 2(التخطيط المسبق للرحالت مدعوم 

باتفاقيات تعاون استراتيجية 3( تجربة داخل المدينة تتوافق مع جاهزية دبي 

إلستقبال الزوار الصينيين.  

وحافظت دبي على استراتيجية عملها في تنويع األسواق الرئيسية وذلك 

للتخفيف من المخاطر ضمن أسواق معينة ولتعكس مدى التنوع الكبير 

الذي تتميز به المدينة. ومازالت هذه االستراتيجية تحقق نتائج قوية استمرت 

للعام 2019 حيث أصبحت دبي ضمن قائمة الوجهات التي يرغب سكان 

العديد من الدول ذات األنظمة االقتصادية الناشئة زيارتها.

   

وتبقى دبي وجهة مفضلة للزوار من أفريقيا، حيث احتلت نيجيريا المرتبة 

األولى ضمن األسواق األسرع نمواً مع استقبال دبي ألكثر من 246 ألف زائر 

نيجيري خالل العام 2019 بزيادة سنوية بلغت 33 بالمئة. ومن ضمن األسواق 

سريعة النمو أيضًا الفلبين وكازاخستان بزيادة سنوية بلغت 23 بالمئة لكل 

منهما مع عدد زوار وصل إلى 477 ألف و147 ألف على التوالي. وجاءت 

األسواق سريعة النمو األخرى من أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا حيث شهدت فرنسا زيادة بنسبة 10 بالمئة مع أكثر من 382 ألف زائر، 

ومصر 8 بالمئة بعدد زوار بلغ 314 ألف، وسجلت روسيا زيادة بنسبة 7 بالمئة 

بعدد زوار وصل إلى 728 ألف خالل العام 2019. 

 

وبقيت أوروبا الغربية في القائمة حيث شكل الزوار منها والبالغ عددهم 3،4 

مليون 20 بالمئة من إجمالي عدد الزوار للعام 2019 على الرغم من التحديات 

االقتصادية وتقلبات العملة ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الترويجية 

التي تبذلها دبي للسياحة. وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

في المرتبة الثانية بما يتجاوز 3 ماليين زائر وبما نسبته 18 بالمئة تلتها منطقة 

جنوب آسيا 2،7 مليون زائر بنسبة 16 بالمئة بما يؤكد أهمية القرب الجغرافي 

وتركيز دبي على توفير تجارب متجددة تشجع الزوار على تكرار الزيارة. 

كما جاءت منطقة دول شمال آسيا وجنوب شرق آسيا بالمرتبة الرابعة 

بنسبة 12 بالمئة، فيما شّكلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 10 

بالمئة لتأتي في المرتبة الخامسة. وبلغ عدد الزوار من روسيا ورابطة الدول 

المستقلة وأفريقيا واألمريكيتين وأستراالسيا حوالي 4 ماليين زائر مشكلة 

النسبة المتبقية من إجمالي عدد الزوار والبالغة 24 بالمئة. 

ويعكس تزايد االهتمام بدبي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية 

العالمية وبالتحديد بين العائالت واألزواج الجهود التسويقية الكبيرة 

والمتواصلة التي تبذلها “دبي للسياحة” في كل بلد واستراتيجيات التعاون 

المثمرة مع شركاء القطاع. 

العام 2020 وما بعد 
المبادرة إلعادة تعريف مفهوم السفر 

تواصل األداء القوي لقطاع السياحة في دبي مع بداية العام 2020 
مع استقبال المدينة ألكثر من 3،27 مليون زائر دولي لليلة واحدة 

خالل شهري يناير وفبراير بنسبة زيادة 4،2 بالمئة مقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام 2019. وكانت هذه النتائج مميزة بالنظر إلى التحديات 

وقيود السفر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والتطورات 
المتسارعة خالل الربع األول من العام ذاته واإلغالق الكلي ألسواق 

رئيسية مثل الصين. 

وتأثرت كافة األسواق الرئيسية لدبي بانتقال عدوى الفيروس من خالل 
تطبيق قيود على السفر بدرجات متفاوتة للحد من انتشار العدوى 

ولمكافحة الفيروس ضمن سكان تلك الدول. ومع مراحل تطور 
الفيروس ومدى انتشاره  يمكن توقع إعادة فتح المجال الجوي أمام 

حركة السفر على مراحل خالل األشهر المقبلة وانحسار حالة الطوارئ. 

وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة سباقة في تطبيق سلسلة 
من االجراءات الوقائية والتدابير اإلحترازية المتوافقة مع أعلى 

معايير الصحة والسالمة بما فيها تعزيز البنية التحتية للمستشفيات 
والفحوصات السريعة ما جعلها ضمن قائمة افضل 10 دول في العالم 

استجابة لفيروس كورونا “كوفيد- 19” لجهة عدد الفحوصات لكل 
مليون نسمة. واعتمدت دبي حلواًل تقنيًة متطورة للحد من انتشار 

العدوى ومراقبة القطاع السياحي إلى جانب إصدار توجيهات صارمة 
في المطارات والمواصالت العامة والفنادق والمطاعم ومتاجر البيع 
بالتجزئة والوجهات والمرافق الترفيهية. ويبقى رضا الزوار الذين عبروا 

عنه مراراً وتكراراً لدى تقييم تجربة زياراتهم إلى دبي وضمان شعور 
الزوار باإلطمئنان على سالمتهم في كل األوقات في سلم اولويات 

كافة شركاء قطاع السياحة في دبي.  

ويعتمد قطاع السياحة في دبي أسس عمل قوية تضمن التجاوب 
السريع بعد إعادة افتتاح األسواق أمام حركة الزوار الدوليين مع تجاوز 

مرحلة فيروس كورونا تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية. وتبرز 
أهمية العام 2021 بالنسبة لدبي من خالل استضافتها للحدث العالمي 

إكسبو الذي ينظم للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
وجنوب آسيا بعد أن تمت إعادة جدولته رسميًا خالل النصف الثاني من 

العام المقبل. ويتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي ينظم على مدى 
173 يومًا ويشارك فيه أكثر من 190 عارضًا من مختلف أنحاء العالم، 

أكثر من 25 مليون زائر .     
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زوار أفراد

مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة 
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السياحية 
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الزّوار إلى دبي 

ترتيب العام 2019
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األسواق 
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عدد الزّوار لليلة 
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نسبة النمو
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برج خليفة

%12 الهند 1
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%6 عمان 4

%6 الصين 5
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%4 الواليات المتحدة 7

%3 ألمانيا 8

%3 باكستان 9

%3 الفلبين 10

2.8



6.1

%4

%10

%10
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%14

%12

%75
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استبيان آراء الزوار الدوليين دبي 2019

المدينة تحّقق نموًا في فئات 
الزّوار المختلفة من خالل 

استراتيجية التنّوع السياحي
لتعزيز  االستراتيجية  جهودها  ضمن  دبي  تواصل 
تحقيق  العالم  أنحاء  مختلف  من  للزّوار  جاذبيتها 
نمواً   2019 اتجاهات  تظهر  حيث  ملحوظ،  تقّدم 
دبي  إلى  يأتون  الذين  الزّوار  فئات  عبر  ثابت  بمعدل 

سواء بغرض الترفيه أو األعمال.
وقد شّكل الزّوار الذين كّرروا زيارتهم لدبي ما نسبته 
25 بالمئة من إجمالي زّوار اإلمارة في عام 2019، حيث 

بزيارة  قراراتهم  بالمئة(   46( تقريبًا  نصفهم  أرجع 
من  عليها  حصلوا  التي  والتوصيات  النصائح  إلى  دبي 
الذين سبق لهم  أو أصدقائهم  والمقيمين  السّكان 
أهمية  على  داللة  ذلك  وفي  قبل–  من  المدينة  زيارة 
لدى  القرار  اتخاذ  على  كبير  تأثير  لها  التي  التجارب 
الزّوار  فئة  حافظت  وقد  الناس.  من  واسعة   شريحة 
ملحوظ،  بشكل  ارتفاعها  على  للوجهة  المؤيدين 

حيث بلغت 76.9 بالمئة في عام 2019.
دبي،  في  اإلقامة  مدة  ارتفاع  كذلك  المالحظ  ومن 
8 أيام  حيث بلغ عدد أيام اإلجازة التي يقضيها الزّوار 

في عام 2019، مقارنة بــ  7.2 أيام في عام 2018.
واستطاعت دبي أن تحافظ على المرتبة الرابعة ضمن 
الدوليين  للزّوار  استقطابًا  العالم  وجهات  أبرز  قائمة 
وفقًا لمؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة 
لعام 2019. فيما استمر نمو إنفاق الزّوار على األنشطة 
السياحية في المدينة، ويتضح ذلك من خالل إجمالي 

اإلنفاق الذي بلغ حوالي 32.1 مليار دوالر أمريكي في 
العام الماضي بزيادة قدرها 4.18 بالمئة مقارنة بعام 

.2018

نمو السفر بغرض األعمال
عّززت دبي من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات 
أعداد  من  واضحًا  ذلك  وبدا  العالم،  في  الترفيهية 
الماضي  العام  في  المدينة  استقبلتهم  الذين  الزّوار 
بغرض الترفيه، والذين بلغوا 12.54 مليون زائر )شّكلوا 
سمعتها  رّسخت  كما  الزّوار(،  إجمالي  من  بالمئة   75

كمركز عالمي لألعمال أيضًا. 
وأشار أكثر من 2.3 مليون زائر إلى أّن زيارتهم لدبي في 
 2 بلغت  نمو  بنسبة  األعمال،  بغرض  كانت   2019 عام 

بالمئة مقارنة بعام 2018.
رضاهم  عن  األعمال  رجال  فئة  من  الزّوار  أعرب  كما 
االجتماعات  قطاع  يشهده  الذي  بالنمو  المتزايد 
البنية  وكذلك  والمعارض،  والمؤتمرات  والحوافز 
الرئيسية،  والفعاليات  األحداث  الستضافة  التحتية 
 72.8 لتبلغ  نقاط  بثالث  الرضا  نسبة  ارتفعت  حيث 

بالمئة.

تعكس الزيادة في أعداد 
العائالت جاذبية المدينة على 

مدار العام
ممّيزة  عالمية  كوجهة  دبي  جاذبية  تزايد  ساهم 
بالنسبة للعائالت في تحقيق نمو ملحوظ  للعطالت 

ضمن هذه الفئة المهّمة من الزوار خالل عام 2019، 
وشّكلت العائالت ما نسبته 39 بالمئة من إجمالي زّوار 

 .2018 بعام  مقارنة  بالمئة   36 قدرها  بزيادة  اإلمارة، 
لدى  خاصة  بشعبية  تمتاز  أنها  المدينة  برهنت  وقد 
المسافرين في األسواق المجاورة، حيث بلغت نسبة 
في  بالمئة   10 وحدها  الهندية  العائالت  من  الزّوار 
عام 2019 ، وهو ما يؤكد على جودة وتنّوع العروض 

والتجارب التي تقّدمها المدينة  لزّوارها.
وقد أعرب غالبية الزّوار عن إعجابهم بالتنّوع والتطّور 
ووجهاتها  معالمها  في  المدينة  تشهده  الذي 
مختلف  من  العائالت  تناسب  التي  السياحية 
الجنسيات، باإلضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات 
مما   - للكبار  تقّدمها  التي  العروض  ضمن  األطفال 

يعكس رضاهم بنسبة 71.3 بالمئة.
 35 وبنسبة  للزّوار  فئة  أكبر  ثاني  األزواج  ويشّكل 
12 بالمئة،  بالمئة من اإلجمالي، يليهم األفراد بنسبة 
المسافرين  نحو  عام  اتجاه  وجود  إلى  يشير  مما 
المستقلين بداًل عن مسافري المجموعات السياحية 

الكبيرة.

زوار المدينة من الشباب 
واألزواج

وبالنسبة لإلناث والذكور من المسافرين، فقد تقاربت 
النسبة، حيث شّكلت النساء 48 بالمئة من زّوار  اإلمارة 
الطفيفة  الزيادة  من  الرغم  وعلى   .2019 عام  في 
تتراوح  الذين  الزّوار  في  سنوي(  أساس  على  بالمئة   2(
تزال وجهة  ال  أّن دبي  إال  54 عامًا،  و   45 بين  أعمارهم 
العمرية  الفئة  من  الزّوار  لدى  كبيرة  بشعبية  تتمّتع 
و   25 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  يمّثل  حيث  األصغر، 
44 عامًا ما نسبته 71 بالمئة من إجمالي زّوار عام 2019 

دبي تعّزز مكانتها وجهة للجميع

زيارة األصدقاء واألقارب

الترفيه األعمال

الغرض من الزيارة  )مدة اإلقامة(

 تقسيم الزوار إلى مجموعات

أسباب أخرى

يومًا21.6

يومًايومًا4.7

أصدقاء

األفراد

عائالت/أزواج

زمالء

جنس الزوار

متوسط حجم المجموعة

2.8

48% 52%
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أكثر وجهات الجذب السياحي 
ــي،  ــي دب ــة ف ــياحية المتنوع ــارب الس ــروض والتج ــم بالع ــن رضاه ــة( ع 68 بالمئ ــن )7. ــزّوار الدوليي ــب ال ــرب أغل أع

ــام. ــور كل ع ــع والتط ــي التوس ــل ف ــي تواص والت

ــت  ــذي أثب ــة، وال ــي« 91 بالمئ ــورة دب ــت »ناف ــا جذب ــزّوار، فيم ــي ال ــن إجمال ــة م ــول« 97 بالمئ ــي م ــذب »دب ــث ج حي
أنــه واحــد مــن أكثــر المعالــم شــهرة وجذبــًا للــزّوار فــي عــام 2019، فــي حيــن حققــت »القريــة العالميــة«، أحــد 
أكبــر المنتزهــات الثقافيــة فــي العالــم والوجهــة العائليــة األولــى للثقافــة والتســوق والترفيــه علــى مســتوى 
المنطقــة، نمــواً فــي أعــداد زّوارهــا الذيــن جــاءوا مــن أبــرز 14 ســوقًا رئيســياً، حيــث رّحبــت بمــا نســبته 21 بالمئــة 
ــادة  ــم زي ــي العال ــى ف ــول مبن ــة«، أط ــرج خليف ــّجل »ب ــا س ــي. كم ــام الماض ــي الع ــة ف ــي زوار المدين ــن إجمال م

ــر. 6 مليــون زائ ــة بعــام 2018 ، حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي 19. ــزّوار مقارن ــداد ال بنســبة 3 بالمئــة فــي أع

ــًا  ــرض مزيج ــة، حيــث تع ــي المنطق ــة الرائــدة ف ــز الثقافي ــن المراك ــدة م ــمعتها كواح ــز س ــي تعزي ــل دب وتواص
ــق الجــذب الثقافيــة والتراثيــة فــي  مــن الحداثــة والتــراث األصيــل، وفــي العــام الماضــي تزايــدت شــعبية مناط

ــزوار. المدينــة، والتــي اســتقبلت بدورهــا مــا نســبته 66 بالمئــة مــن إجمــال ال

وتزايــد الطلــب علــى تجــارب المغامــرات التــي حظيــت بشــعبية واســعة بيــن المســافرين، الســيما رحــالت 
ــيما  ــزّوار الس ــن ال ــعة م ــريحة واس ــة ش ــذب الطبيعي ــق الج ــتقطبت مناط ــا اس ــراء. فيم ــي الصح ــفاري ف الس
مــن أوروبــا، منهــم 54 بالمئــة مــن ألمانيــا )أكثــر مــن 10 بالمئــة علــى أســاس ســنوي(، و 56 بالمئــة مــن فرنســا 
)أكثــر مــن 9 بالمئــة(، و 43 بالمئــة مــن بريطانيــا )أكثــر مــن 9 بالمئــة(، والذيــن يتشــاركون جميعــا فــي حّبهــم 

ــة. ــي المدين ــم ف ــاء إقامته ــن أثن ــياحيين مؤهلي ــدين س ــود مرش ــالت بوج ــذه الرح ــل ه ــغفهم لمث وش

%20

%80

8.0

الفنادق والشقق 
الفندقية  

اإلقامة مع األصدقاء 
واألقارب 

أيام

اختيار مرافق اإلقامة 

معّدل مدة اإلقامة في دبي  

 نسبة زّوار المعالم السياحية الرئيسية في دبي

استبيان آراء الزوار الدوليين دبي 2019

األحياء الثقافية 
 والتراثية

%66

الشاطئ
%56

سكي دبي
%9

%13
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الصحراء

%41

نخلة 
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%36

دبي مول
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 نافورة دبي
%91

برج خليفة
%37

 برج العرب
%26
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 العالمية 
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%11

%19

دبي 
 أكواريوم

%25

الحدائق الترفيهية 
المائية

آي إم جي عالم 
من المغامرات 

بوليوود باركس

موشنجيت  

ليجو الند

دبيجاردن جلو

برواز دبي 

6%

4% %8

%4

عين دبي
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كانــت المهرجانــات والفعاليــات العالميــة التــي نظمتهــا 
واســتضافتها دبــي عامــل جــذب إضافــي للــزوار الدولييــن 

خــالل العــام 2019.  

ــان  ــل مهرج ــات مث ــذه المهرجان ــم ه ــت معظ وعكس
دبــي  وتحــدي  دبــي  صيــف  ومفاجــآت  للتســوق  دبــي 
ــز  ــذان يتمي ــخ الل ــاء الراس ــة واالنتم ــروح الجماعي ــة ال للياق

بهمــا مجتمــع دبــي.  

وأثبتــت الــدورة الخامســة والعشــرون لمهرجــان دبــي 
ــمبر  ــن 26 ديس ــرة بي ــالل الفت ــت خ ــي نظم ــوق والت للتس
ــن  ــزه ضم ــدث وتمي ــذا الح ــرد ه ــن تف ــر الماضيي و1 فبراي
ــتقطابه  ــالل اس ــن خ ــه م ــة والترفي ــارة التجزئ ــاع تج قط
ألكثــر مــن 4 آالف محــل تجــاري قدمــوا عروضــًا ترويجيــة 

ــة.    ــه المتنوع ــر لفعاليات ــن زائ ــي 10 ماليي ــة، وحوال متنوع

شــهدت  التــي  الــدورة  تلــك  تضمنــت  األرقــام،  وبلغــة 
حفــل افتتــاح ضخــم نظــم علــى مــدى يوميــن فــي بــرج 
ــة، وكان  ــي 3،847 فعالي ــي حوال ــة دب ــط مدين ــارك، وس ب
معظمهــا متاحــًا أمــام الــزوار بشــكل مجانــي. ومــن بيــن 
فعاليــات هــذا الحــدث 163 حفــاًل غنائيــاً، و 119 عرضــًا 
لأللعــاب الناريــة، و8 أســواق للمهرجــان توزعــت فــي أرجــاء 

ــارة.  ــل اإلم ــة داخ متنوع

ومــن بيــن الفنانيــن العالميــن الذيــن شــاركوا فــي حــدث 

المهرجــان نجــم البــوب البريطانــي والعضــو الســابق 
فــي فرقــة )ONE DIRECTION( ليــام بايــن، إلــى جانــب 
الشــاب خالــد، وشــيرين عبــد الوهــاب، وحســين الجســمي 
الذيــن قدمــوا حفــالت مباشــرة أمــام جمهــور المهرجان.  

وفــي الوقــت ذاتــه، كان الحــظ الســعيد علــى موعــد 
مــع 8،818 رابحــًا والذيــن فــازوا بجوائــز قيمــة خــالل فتــرة 
المهرجــان تفــوق قيمتهــا 50 مليــون درهــم إماراتــي بمــا 

ــة.  ــزة ذهبي ــن 3 آالف جائ ــر م ــيارة وأكث فيهــا 87 س

ومــن جهــة أخــرى ، شــهدت الــدورة الثالثــة لتحــدي دبــي 
للياقــة، المبــادرة الرائــدة مــن نوعهــا التــي أطلقهــا ســمو 
ــي  ــوم، ول ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم الش
عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي نجاحــًا كبيــراً مــن 
ــن  ــارك م ــون مش ــن 1،1 ملي ــر م ــتقطابها ألكث ــالل اس خ
مختلــف أرجــاء اإلمــارة بعــد أن كان عــدد المشــاركين 

ــارك.  ــون مش ــابقة ملي ــدورة الس ــي ال ف
 

 1،300 حوالــي   2019 للياقــة  دبــي  تحــدي  وتضمــن 
فعاليــة لياقــة كانــت متاحــة مجانــًا أمــام الجمهــور 
اللياقــة  وتماريــن  الجــري  رياضــة  بيــن  مــا  وتنوعــت 
المكثفــة مــع المــدرب العالمــي جــو ويكــس إلــى جانــب 
ــف  ــي 285 أل ــاركة حوال ــهدت مش ــي ش ــة الت ــرى اللياق ق
اإلمــارة  فــي  مختلفــة  أماكــن  بيــن  وتوزعــت  مشــارك 
مثــل دبــي فســتيفال ســيتي مــول وكايــت بيتــش, فيمــا 

شــارك أكثــر مــن 30 ألــف فــي مراكــز اللياقــة الـــ11 التــي 
أيضــًا. كمــا شــهدت  توزعــت علــى مناطــق مختلفــة 
الــدورة الماضيــة تنظيــم ماراثــون شــارع الشــيخ زايــد الــذي 
تحــول إلــى فعاليــة جماهيريــة كبــرى شــارك فيهــا أكثــر 
مــن 70 ألــف مشــارك مــن مختلــف األعمــار لمســافة 5 أو 

10 كيلــو مترات.     

ــة  ــا كوجه ــن مكانته ــي م ــززت دب ــرى، ع ــة أخ ــن جه وم
2019 مــن خــالل  العــام  الترفيهيــة خــالل  للفعاليــات 
العديــد مــن المرافــق التــي صممــت خصيصًا الســتضافة 
مثــل هــذه الفعاليــات مثــل دبــي أوبــرا التــي تتســع لـــ 
ــي  ــة الت ــا الداخلي ــوال أرين ــوكا ك ــة ك ــخص وقاع 2000 ش
تتســع ألكثــر مــن 17 ألــف شــخص والتــي تــم افتتاحهــا 
خــالل شــهر يونيــو مــن العــام ذاتــه واســتضافت العديــد 

)MAROON 5( ــة ــل فرق ــن مث ــوم العالميي ــن النج م
والممثــل  اإليرلنديــة   )WESTLIFE(و األمريكيــة   

بيتــر.  راســل  المعــروف  البريطانــي  الكوميــدي 

التــي  األخــرى  الهامــة  الرياضيــة  الفعاليــات  ومــن 
تســتضيفها دبــي، كأس دبــي العالمــي وبطولــة موانــئ 
دبــي العالميــة للغولــف اللتــان تحظيــان بشــعبية كبيــرة، 
وتجلــى ذلــك مــن خــالل األعــداد الكبيــرة التــي تابعتهمــا 

ــم.  ــاء العال ــف أرج ــن مختل م

دبي وجهة عالمية للفعاليات الترفيهية 

تحدي دبي للجري 



واضحــًا مــن خــالل عــدد الغــرف الفندقيــة مــن فئــة 1 إلى 
ــكل  ــا يش ــة م ــف غرف ــى 258 أل ــل إل ــذي وص ــوم ال 3 نج
ــة  ــرف الفندقي ــدد الغ ــي ع ــن إجمال ــة م ــبته 20 بالمئ نس

ــام 2019.  ــة الع ــي لغاي ــي دب ف

وتعــد الشــقق الفندقيــة ايضــًا مــن بيــن خيــارات اإلقامــة 
ــط  ــى متوس ــجلت اعل ــث س ــي حي ــي دب ــواً ف ــرع نم األس
أشــغال بيــن الخيــارات األخــرى مــن مختلــف الفئــات وصــل 

إلــى 77 بالمئــة خــالل العــام 2019. 

ــة  ــة المتنوع ــارات اإلقام ــي خي ــر ف ــو الكبي ــن النم ويضم
أفضــل  مــن  كواحــدة  شــعبيتها  تزايــد  دبــي  فــي 
مــع  خاصــة  واألعمــال  للســياحة  العالميــة  الوجهــات 

القادمــة.   األشــهر  فــي  القطــاع  انتعــاش 

ــدداً  ــي التــي تفتــح ابوابهــا مج ــي دب وتعتمــد الفنــادق ف
الســتقبال الــزوار حزمــة مــن االجــراءات الصارمــة التــي 
تتماشــى مــع أعلــى معاييــر الصحــة والســالمة العالميــة 
والتــي تؤكــد علــى ســمعة دبــي كواحــدة مــن أكثــر 

ــم.   ــي العال ــة ف ــات اآلمن الوجه

بإعــادة  مؤخــراً  تخفيفهــا  تــم  التــي  القيــود  وتســمح 
بالفنــادق واســتئناف بعــض  فتــح الشــواطئ الخاصــة 
مــن الرياضــات المائيــة مــع االخــذ بعيــن االعتبــار عمليــات 
الصحــة  معاييــر  أعلــى  لضمــان  المتكــررة  التعقيــم 
والســالمة لكافــة نــزالء الفنــادق والعامليــن فيهــا علــى 
الســواء. وتحــرص دبــي علــى مواصلــة اتخــاذ خطــوات 
اضافيــة تعــزز ثقــة القاطنيــن فيهــا للعــودة إلــى الحيــاة 
الطبيعيــة مجــدداً. ويعتبــر رفع القيــود التدريجــي إلفتتاح 
ــن  ــادق م ــي الفن ــة ف ــات المائي ــض الرياض ــواطئ وبع الش
أهــم المراحــل فــي خطــط إعــادة األنشــطة اإلقتصاديــة 
ــي  ــي دب ــاع الترفيــه ف ــي قط ــي ف ــون أساس كونهــا مك

ــام.    ــكل ع ــياحة بش ــم الس ــادة زخ ــمح بإع وستس

        الطيران  
رّســخت دبــي مــن مكانتهــا كمركــز رئيســي فــي العالم 
ــين  ــن رئيس ــالل مطاري ــن خ ــي م ــران المدن ــاع الطي لقط
همــا مطــار دبــي الدولــي ودبــي وورلــد ســنترال اللــذان 

ــام 2019.  ــالل الع ــة خ ــج قوي ــا نتائ حقق

وكان مطــار دبــي الدولــي قــد اســتقبل خــالل العــام 
عــن  معلنــًا  مســافر  مليــون   86 ،4 مــن  أكثــر   2019
حركــة  لجهــة  العالــم  فــي  األول  بالمركــز  احتفاظــه 

التوالــي.  علــى  الســادس  للعــام  المســافرين 

االنجــازات  مــن  العديــد  الدولــي  دبــي  مطــار  وشــهد 
خــالل العــام 2019 التــي تؤكــد علــى مكانتــه كواحــد 
ومواكبــة  العالــم  فــي  كفــاءة  المطــارات  أكثــر  مــن 
الحتياجــات المســافرين، حيــث شــهد تركيــب تقنيــات 
المســافرين  حركــة  تنظيــم  فــي  تســاهم  مبتكــرة 
تضمنــت بوابــات عبــور ذكيــة ســاهمت فــي تخفيــض 
وقــت االنتظــار بنســبة 15 بالمئــة وحتــى خــالل أشــهر 
الــذروة فــي يوليــو واغســطس عندمــا تتجــاوز اعــداد 
المســافرين 8 مالييــن. كمــا اعتمــد المطــار أيضــًا معيــاراً 
جديــداً لحجــم حقائــب المســافرين ســمح لــه بتســليم 
73 مليــون حقيبــة بنســبة نجــاح قياســية  أكثــر مــن 1،

بالمئــة.     99،96 بلغــت 

واحتفظــت الهنــد بصدارتهــا كأكبــر وجهــة بالنســبة 
ــود  ــافرين الهن ــدد المس ــل ع ــث وص ــي، حي ــارات دب لمط
خــالل العــام 2019 إلــى 11،9 مليــون مســافر متبوعــة 

ــاوز  ــافرين تج ــدد مس ــعودية بع ــة الس ــة العربي بالمملك
الثالــث  المركــز  فــي  المتحــدة  والمملكــة  مليــون   6 ،3
األخــرى  الــدول  ومــن  مليــون.   6 ،2 مســافرين  بعــدد 
ــون  3 ملي ــن 6، ــافرين الصي ــدد المس ــة ع ــدرة لجه المتص

3 مليــون.  ،2 األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 

وأدى إغــالق المــدرج الجنوبــي فــي مطــار دبــي الدولــي 
لمــدة 45 يومــًا إلعــادة التأهيــل خــالل شــهري أبريــل ومايو 
2019 إلــى زيــادة حركــة المســافرين فــي  مــن العــام 
ــذه  ــاعدت ه ــنترال. وس ــد س ــي وورل ــي دب ــي الثان ــار دب مط
الزيــادة المطــار علــى تحقيــق زيــادة ســنوية نســبتها 81،5 
بالمئــة بعــدد مســافرين وصــل إلــى 1،6 مليــون. كمــا ازداد 
عــدد المســافرين خــالل الربــع األخيــر مــن العــام الماضــي 
ــى  ــل إل ــام 2018 ليص ــن الع ــا م ــرة ذاته ــع الفت ــة م مقارن
نتيجــة  بالمئــة   38 ،2 تجــاوزت  بزيــادة  مســافر   363 ،626

ــران.  ــركات الطي ــمية لش ــات الموس ــادة العملي لزي
  

وتزايــدت شــعبية مطــار دبــي وورلــد ســنترال كوجهــة 
ــواً  ــهد نم ــي تش ــواق الت ــن األس ــافرين م ــة للمس مفضل
ســريعًا مثــل روســيا ورابطــة الــدول المســتقلة خــالل 
الــدول  رابطــة  منطقــة  جــاءت  حيــث   ،2019 العــام 
إلــى  وصــل  مســافرين  بعــدد  بالصــدارة  المســتقلة 
683 ثــم منطقــة جنــوب آســيا بعــدد مســافرين  ،763
380 ومــن ثــم دول مجلــس التعــاون  وصــل إلــى 000،
الصــدارة  مركــز  روســيا  واحتلــت   .281،244 الخليجــي 
ــى  ــل إل ــذي وص ــافرين ال ــدد المس ــة ع ــد لجه ــر بل كأكب
549،806 تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية )201،138( 

193(. أمــا مــن ناحيــة المــدن فقــد  ومــن ثــم الهنــد )900،
253( ثــم بودابســت  جــاءت موســكو بالمركــز األول )092،

مســافر.   )55 ،873( وجــدة   )60 ،098(
     

وتعمــل فــي مطــار دبــي وورلــد ســنترال حاليــًا ســت 
ــا  ــبوعية تقريب ــة أس ــير  30 رحل ــران ركاب تس ــركات طي ش
ــار  ــتضيف المط ــا يس ــم. كم ــول العال ــة ح ــى 45 وجه إل
أيضــًا فــي الوقــت الحالــي عمليــات 17 شــركة شــحن 

جــوي تخــدم حوالــي 45 مدينــة. 

ــا  ــي أنه ــت دب ــد 19 أثبت ــا كوفي ــاء كورون ــار وب ــع انتش وم
مركــزاً اساســيًا لرحــالت إجــالء الــركاب إلــى أوطانهــم 
وخدمــات الشــحن الجــوي الدولــي بمــا فيهــا رحــالت 
اإلغاثــة الطبيــة. كمــا ســاعدت اإلمــارات للشــحن الجــوي 
ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــن م 34 ط ــن 000، ــر م ــل أكث ــي نق ف
ــام 2020  ــن الع ــل م ــر وأبري ــهري يناي ــن ش ــة بي ــى الدول إل
13 طــن بيــن شــهري مــارس وأبريــل.  منهــا أكثــر مــن 000،
وخــالل شــهر أبريــل لوحــده نجحــت االمــارات للشــحن 
الجــوي فــي إيصــال مــواد غذائيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

ــم.     ــول العال ــة ح ــن 35 دول ــر م ــن أكث ــدة م المتح

وتقــدم مطــارات دبــي تدابيــر إغاثيــة لشــركائها فــي 
قطــاع طيــران الــركاب والشــحن الجــوي ضمــن إطــار 
اســتراتيجية اســتقرار األعمــال وذلــك للمســاهمة فــي 
دفــع عجلــة قطــاع الطيــران الدولــي عندمــا تــزداد حركــة 

المســافرين الدولييــن خــالل األشــهر القادمــة. 

        اإلقامة 
ــرة  ــيًا م ــي أداًء قياس ــي دب ــزوار ف ــة ال ــاع إقام ــجل قط س
ــة  ــوزات لليل ــدد الحج ــاوز ع ــث تج ــام 2019 حي ــرى للع أخ
واحــدة أكثــر مــن 32 مليــون للمــرة األولــى وبنســبة زيــادة 
ــام 2018  ــام الع ــع أرق ــة م ــة مقارن 6 بالمئ ــى 5، ــت إل وصل

ــة.    ــون ليل 30 ملي ــجيل 13، ــهد تس ــذي ش وال

 126 وســجلت دبــي لغايــة ديســمبر 2019 حوالــي 120،
غرفــة إلقامــة الــزوار بنســبة زيــادة ســنوية بلغــت 9 بالمئــة 
ــأة  ــى 741 منش ــة إل ــآت الفندقي ــدد المنش ــل ع ــا وص بينم

ــبقه.  ــذي س ــام ال ــالل الع ــد ان كان 716 خ بع

ووصــل معــدل نســبة األشــغال 75 بالمئــة وهــو رقــم 
مرتفــع بالنظــر إلــى الزيــادة فــي خيــارات إقامــة الــزوار 
المعــدل  متوســط  علــى  الرقــم  هــذا  انعكــس  كمــا 
بالمئــة   -11( درهمــا   415 إلــى  وصــل  الــذي  اليومــي 
كنســبة ســنوية( وعلــى العائــد حســب الغــرف المتاحــة 
كنســبة  بالمئــة   -12( درهمــا   312 إلــى  وصــل  الــذي 
الــدوالر األمريكــي  الــذي يعكــس قــوة  ســنوية( األمــر 
ومواكبــة احتياجــات الــزوار والقــدرة التنافســية لإلمــارة 

عالمــي.  مســتوى  علــى 
     

وفــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه دبــي التوســع فــي 
خيــارات اإلقامــة الفندقيــة الصغيــرة والمتوســطة تبقــى 
ــى  ــي األعل ــوم ه ــس نج ــة خم ــن فئ ــادق م ــارات الفن خي
ــرف  ــدد الغ ــل ع ــة. ووص ــبتها 34 بالمئ ــاوزت نس ــث تج حي
33 غرفــة حتــى  الفندقيــة مــن فئــة أربــع نجــوم 120،
مــن  بالمئــة   26 نســبته  مــا  مشــكلة   2019 ديســمبر 

إجمالــي عــدد الغــرف.  

ويســتمر الطلــب علــى خيــارات اإلقامــة الفندقيــة عاليــة 
الجــودة المقرونــة بأســعار مدروســة فــي النمــو فــي 
ــع  ــود لتنوي ــة الجه ــارة لمواصل ــع اإلم ــا يدف ــي وهــو م دب
خيــارات اإلقامــة الســتقطاب المزيــد مــن الــزوار الدولييــن 
خاصــة مــن األســواق التــي تشــهد نمــواَ ســريعًا فــي 
آســيا وأفريقيــا ورابطــة الــدول المســتقلة. ويبــدو هــذا 

اتجاهات القطاع الواسعة 
الطيران والفنادق وتجارة التجزئة قطاعات أساسية لتطّور 

السياحة في اإلمارة  

النســبة المئويــة عدد المنشآتالفئات
إجمالــى  مــن 

الغــرف عــدد 
متوسط االشغال مجموع عدد الغرف المتوفرة] العرض[

[ 2018 I  2019 ] عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤّشرات األداء الرئيسية

24,491

5 نجوم 

4 نجوم

1-3 نجوم

 شــقق فندقية
فخمة

 شــقق فندقية
متوســطة المستو

128

158

258

68

129

منشأة  المجموع ديســمبر 2019  741

43,133

33,120

24,491

10,520

14,856

126,120%100

%34

%26

%20

%8

%12

%74

%75

%75

%75

%76

%77

%77

منشأة  716 2018 115,967  ديسمبر 

%3%9

    

1

2
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   تجارة التجزئة   
تجارة التجزئة 

ــالل  ــوق خ ــة للتس ــة عالمي ــي كوجه ــة دب ــززت مكان تع
العــام 2019 مــع افتتــاح العديــد مــن مراكــز التســوق 
الضخمــة التــي شــكلت إضافــة قيمــة للقطــاع بشــكل 

ــام.  ع
وحافــظ دبــي مــول علــى مكانتــه كأكثــر الوجهــات 
اســتقطابًا للــزوار خــالل العــام 2019 مــا يعكــس أهميــة 
قطــاع تجــارة التجزئــة بالنســبة للعــروض الســياحية التــي 
توفرهــا اإلمــارة، حيــث اســتقطب حوالــي 97 بالمئــة مــن 
إجمالــي عــدد زوار المدينــة الدولييــن لذلــك العــام والبالــغ

16 مليون زائر خالل إقامتهم في دبي  ،73

وذلــك حســب اســتبيان آراء الــزوار الدولييــن فــي دبــي. 
لالستشــارات  الســيل  النــغ  جونــز  لشــركة  ووفقــًا 
العقاريــة، تــم االنتهــاء مــن أكثــر 282 ألــف متــر مربــع 
ــذه  ــام 2019 وه ــالل الع ــة خ ــارة التجزئ ــاحة تج ــن مس م
تعتبــر النســبة األكبــر منــذ العــام 2015، بمــا فيهــا نخيــل 
ــول  ــي م ــعة دب ــرا وتوس ــة جمي ــرة النخل ــى جزي ــول عل م
تجــارة  مســاحة  بلغــت  اإلضافــات  هــذه  ومــع  زعبيــل، 

التجزئــة فــي دبــي حوالــي 4 مالييــن متــر مربــع. 

ووفقــًا الســتبيان آراء الــزوار الدولييــن فــي دبــي تعتبــر 
وجهــات تجــارة التجزئــة التــي تقدمهــا دبــي موضــع 
لديهــم  بالقبــول  وتحظــى  الدولييــن  الــزوار  اهتمــام 
ــن  ــي ع ــز دب ــم. وتتمي ــن رضاه ــة ع 63 بالمئ ــر 5، ــث عب حي
مثيالتهــا فــي العالــم بتوفيرهــا لتجربــة تســوق عالميــة 
ــارة  ــتماع بزي ــوقين االس ــن للمتس ــث يمك ــتوى، حي المس
فاشــن آفينيــو فــي دبي مــول في اليــوم األول واكتشــاف 
ــاء  ــالت األزي ــي أو مح ــوم الثان ــي الي ــة ف ــواق التقليدي االس
الفاخــرة فــي منطقــة جميــرا. ومــا يعــزز تجربــة التســوق 
المحليــة  التجاريــة  العالمــات  وفــرة  أيضــًا  دبــي  فــي 
والعالميــة والفعاليــات الترفيهيــة والموجهــة لكافــة 
أفــراد العائلــة إلــى جانــب كــرم الضيافــة العربيــة والبنــى 

20204.9 4.00.9

20215.4 5.00.4

20194.04.0

20183.83.8

20173.63.6

20163.43.4

%8.4

 توقعات  

 توقعات  

مساحات بيع التجزئة
)بالمليون متر مربع(

25786.4126%9
السعة الفندقية

ألف غرفة 
متوفرة

مليون مسافر

حركة المطار

وجهة في 
مختلف أنحاء 

العالم

حركة المطار  االتصال والربط

#1
في 2019

2019

ــي  ــعة الت ــالت الواس ــبكة المواص ــورة وش ــة المتط التحتي
تســمح التنقــل عبــر ارجــاء المدينــة بــكل ســهولة ويســر. 

لقطــاع  الســنوي  دبــي  فعاليــات  جــدول  وســاهم 
التجزئــة الــذي يتضمــن العديــد مــن حمــالت التســوق 
الترويجيــة والمهرجانــات الهامــة والفعاليــات ومناســبات 
ــة  ــارة التجزئ ــاع تج ــاح قط ــي نج ــر ف ــكل كبي ــاد، بش األعي
فــي اإلمــارة خــالل العــام 2019، وكان مــن أبــرز مكوناتــه 
ــوق  ــي للتس ــان دب ــرين لمهرج ــة والعش ــدورة الخامس ال
ــم  ــذي نظ ــة وال ــي المدين ــوق ف ــات التس ــم مهرجان أه
الماضييــن  فبرايــر  و1  ديســمبر   26 بيــن  الفتــرة  خــالل 
ــه  ــة فعاليات ــر لكاف ــن زائ ــن 10 ماليي ــر م ــتقطب أكث واس
ــت  ــي نظم ــا والت ــة وغيره ــة والترفيهي ــة التجاري المتنوع
ومهرجانــات  فعاليــات  وتعتبــر  يومــًا.   38 مــدى  علــى 
دبــي  إلســتراتيجية  الرئيســية  العوامــل  مــن  التجزئــة 
المتنوعــة  العــروض  مــن  لإلســتفادة  الســياحية  
والقطاعــات المســاعدة فــي تعزيــز تجربــة الســياح والــزوار 

الدولييــن. 

التــي  األخــرى  التجزئــة  تجــارة  فعاليــات  بيــن  ومــن 
اســتقطبت عــدداً كبيــراً مــن الــزوار إلــى دبــي وخاصــة 

123

مــن العائــالت فــي منطقــة الخليــج مفاجــآت صيــف 
ــر  ــدي الفط ــالل عي ــي خ ــي دب ــد ف ــاالت العي ــي واحتف دب
التــي  الفعاليــات  اســتقطبت   وكذلــك  واألضحــى. 
ــملت  ــي ش ــف والت ــل الصي ــالل فص ــارة خ ــهدتها اإلم ش
دول  مــن  الــزوار  مــن  كبيــرة  أعــداداً  متنوعــة  عروضــًا 
ــة  ــة العربي ــة المملك ــي وخاص ــاون الخليج ــس التع مجل
دبــي  مكانــة  علــى  يؤكــد  مــا  وُعمــان  الســعودية 

العــام.   مــدار  علــى  للتســوق  مفضلــة  كوجهــة 

وتتضافــر جهــود القطاعيــن العــام والخــاص إلحتــواء 
التجزئــة  تجــارة  قطــاع  علــى  الحالــي  الوضــع  تبعــات 
الهيئــات  مــع  بالتنســيق  عمــل  خطــط  خــالل  مــن 
تضمــن  الصحيــة  العنايــة  خدمــات  بتوفيــر  المعنيــة 
مراعــاة  مــع  الطبيعيــة  للحيــاة  التدريجيــة  العــودة 
تطبيــق إجــراءات صارمــة مثــل تركيــب أجهــزة قيــاس 
ــع  ــل الجمي ــن قب ــه م ــة الوج ــداء أقنع ــرارة وارت ــة الح درج
والمحافظــة علــى التباعــد اإلجتماعــي كــون ســالمة 
الجميــع مــن زوار وموظفيــن تأتــي فــي ســلم األولويــات. 

3

سيتي ووك
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 أثبتت دبي أّن التجارب الممّيزة التي تقّدمها 
لزّوارها تساهم في نمو قطاع السياحة

أكثر  كإحدى  العالمية  مكانتها  من  دبي  عّززت  الماضية،  عامًا  العشرين  غضون  في 
بتوفير تجارب استثنائية  التزامها  الترفيه واألعمال، حيث ساهم  المتمّيزة في  الوجهات 
الجنسيات، في  الزّوار من مختلف  وفريدة من نوعها تبقى ذكرياتها عالقة في أذهان 
حصولها على العديد من الجوائز العالمية، ومن بينها جائزة »الوجهة العالمية الرائدة« 
لألعوام 2004 و2008 و2013 حتى 2016 ضمن جوائز السفر العالمية. كما أنها ترشحت  
ترافيلر«،  ناس  »كوندي  مجلة   وفق   2020 لعام  للزيارة  الوجهات  أفضل  من  كواحدة 
وكذلك كانت من بين الوجهات المفضلة للزيارة ضمن قائمة مجلة »لونلي بالنيت«، وأما 
إصدار »دبي« الشهير لدليل ميشالن األخضر، فقد أثرى معلومات المسافرين الفرنسيين 

حول الجوانب الفنية والثقافية واالجتماعية للمدينة.

وبشكل عام، كان مستوى الرضا مرتفعًا لدى الزّوار الدوليين في عام 2019 بما تقّدمه 

دبي من تجارب ممّيزة وعروض سياحية، حيث بلغت نسبة الرضا 68.7 بالمئة بين األشخاص 
ممن تم استطالع آرائهم في االستبيان الذي أعّدته »دبي للسياحة« في العام الماضي، 
9 بالمئة سنويا(.  والذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا بمستوى الرضا للزوار من روسيا )أكثر من 
وقد سجلت الوجهات الترفيهية في دبي أعلى معدالت الرضا وبنسبة 73.7 بالمئة، تلتها 

فعاليات األعمال والمؤتمرات  بنسبة 72.8 بالمئة، والترفيه العائلي بنسبة 71.3 بالمئة.
وبالنسبة للقطاعات األخرى، فقد سّجلت المنشآت الفندقية واإلقامة نسبة رضا بلغت 
المطاعم  2018، فيما حافظ قطاع  بالمئة في عام   70.4 ارتفعت من  بالمئة، والتي   71
والمأكوالت على نسبته بواقع 60.8 بالمئة، وكذلك التسوق والبيع بالتجزئة بنسبة 63.5 

بالمئة.

مبتكرة،  تدريبية  لدورات  للسياحة«  »دبي  لـ  التابعة  للسياحة  دبي  كلية  تقديم  وساهم 
والتعليم األكاديمي والمهني في تحقيق هذه النتائج المميزة واألداء القوي. 

ففي شهر يناير 2019، فتحت كلية دبي للسياحة مبناها الجديد في مقر “دبي للسياحة” 
الواقع في »ون سنترال- المكاتب2« ضمن منطقة مركز دبي التجاري العالمي النابضة 
الحصول على  150 طالبًا فرصة  تتسع لحوالي  التي  الكلية في قاعاتها  بالحياة. وتوفر 
شهادة الدبلوم العالي، وشهادة البكالوريوس التطبيقي المعتمدة من هيئة المعرفة 
والتنمية البشرية بدبي في مجال السياحة والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات وفنون 
الطهي. وتمّكن الصفوف الواسعة الطلبة من تحقيق االستفادة القصوى من التعليم 
“دبي  طموح  المبنى  افتتاح  ويعكس  العملية.  والخبرة  التفاعل  على  المبني  المهني 
للزوار،  مميزة  تجارب  وتقديم  الخدمات  لمعايير  عالمي  مستوى  تحقيق  في  للسياحة” 

السيما لألسواق الرئيسية المصّدرة للزّوار والتي تشهد نمواً متسارعًا مثل الصين.
كما اتخذت كلية دبي للسياحة نهجًا فريداً، حيث أنها وخالل شهر إبريل، أطلقت “معايير 
المسافر الصيني” ضمن إطار استراتيجية “جاهزية دبي الستقبال الزّوار الصينيين” وهو من 
أطياف  مختلف  من  الموظفين  لتزويد  خصيصًا  المصّممة  اإللكترونية  التدريبية  البرامج 
بالمهارات والمعرفة الضرورية لتقديم تجارب استثنائية  لزوار  قطاع السياحة في دبي 

المدينة من الصين. 

ويمكن استخدام تلك البرامج عبر منّصة التدريب التفاعلية اإللكترونية “نهج دبي”، التي 
الشركاء  جميع  وتناسب  العالم  في  نوعها  من  ابتكاراً  الخدمات  أكثر  من  واحدة  هي 
والموظفين العاملين في قطاع السياحة في دبي. ويعتمد البرنامج على نماذج تفاعلية 
على اإلنترنت ومقاطع فيديو تعليمية تغطي مجموعة من المواضيع، من بينها االرتقاء 
وخدمة  بالزوار  للترحيب  االحترافي  واألسلوب  المحلية،  بالثقافة  الخاصة  بالمعلومات 

العمالء والتعرف على القيم واألخالقيات الخاصة بدبي.

ويعتبر برنامجي »خبير دبي« و »نهج دبي« اللذين أطلقتهما الكلية في عام 2017 ضمن 
خدمة  على  للتدريب  األساسية  األدوات  من  اليوم  وهما  اإللكتروني.  للتعليم  مبادراتها 
العمالء واكتساب خبرات ومعلومات حول آخر تطّورات القطاع السياحي في دبي. وقد 
شهدت البرامج التدريبية تفاعاًل من قبل العاملين في قطاع السياحة وشبكة الشركاء 
ألف شخص.   30 أكثر من  البرامج  تلك  المشاركين في  بلغ عدد  العالم، حيث  من حول 

ويحصل المشاركون في نهاية التدريب على شهادة »رواد نهج دبي«. 

وتم خالل عام 2019 إجراء تحديثات على البرنامجين، حيث شهد برنامج »نهج دبي« إدخال 
نموذج تدريبي جديد بعنوان »الخدمة الشاملة« يركز على توفير أفضل خدمات العمالء 

للزوار من أصحاب الهمم، ويعكس مجتمع دبي األصيل والمتكاتف.

السفر  لوكالء  تتيح  تفاعلية  مستخدم  واجهة  دبي(  )خبير  التدريب  برنامج  يقدم  بينما 
قطاع  في  وتطورات  ومعلومات  أخبار  من  التحديثات  آخر  على  الحصول  العالم  حول 
السياحة بدبي، فضاًل عما يقدمه من رؤية شاملة لوكالء السفر تساعدهم على إعداد 
برامج سياحية جذابة للزوار الدوليين الراغبين في زيارة دبي. وتتضمن آخر التحديثات التي 
طرأت على برنامج )خبير دبي( تحسينات لواجهة المستخدم والتي تتوفر اآلن بـ 14 لغة 

وضع المعايير

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%99.8

%30.9 %68.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%99.6
%22.3 %77.3

قياس مستوى رضا وتأييد  زّوار دبي

قطعًا ال نعم  بالتأكيد

ما مدى إحتمالية التوصية بزيارة دبي 
لألصدقاء واألقارب؟ 2019

ما مدى رضاك عن تجربتك خالل فترة 

زيارتك لدبي؟  2019 

سعداء سعداء جداً

غير سعيدسعيد

مرّوجون محتملون مؤّيدون بقّوة

في 40 دولة.

إكسبو«  جيل  »برنامج  مع  اتفاقية  للسياحة  دبي  كلية  وّقعت  نوفمبر،  شهر  وفي 
التابع إلكسبو 2020 دبي، بهدف تدريب أكثر من 350 مواطنًا ومواطنة لتولي مهام 
إنهاء  بعد  مباشرة  الضخم  العالمي  المعرض  هذا  تنظيم  فترة  خالل  مختلفة 
التدريب. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج »مضياف« الذي أطلقته الكلية من 
أجل تعزيز جهود التوطين وتخريج مواهب محلية عالية المهارة للعمل في قطاع 

السياحة.

أجل  من  للسياحة  دبي  كلية  بها  تقوم  التي  الجهود  ضمن  المبادرة  هذه  وتندرج 
مع  المباشر  التعامل  تتطلب  وظائف  في  للمواطنين  مميزة  مهنية  خيارات  توفير 
الزّوار، وذلك من أجل تحقيق هدف توفير تجربة حقيقية للزوار أثناء فترة إقامتهم 

في المدينة، وكذلك تعزيز العروض التي تقدمها اإلمارة لزوارها.
من  مجموعة  بتطوير  »كوفيد-19«  جائحة  خالل  للسياحة  دبي  كلية  وقامت 
المبادرات لتثقيف ودعم الموظفين العاملين في قطاع السياحة. والتي تساهم 
في الحفاظ على سالمة الجميع من موظفين وزوار، باإلضافة إلى المساعدة في 
التحديات  مواجهة  وكذلك  الظروف  مختلف  مع  التعامل  من  الموظفين  تمكين 
الخاصة بفيروس كورونا، وكيف يمكن إعادة تهيئة وتشكيل السفر العالمي خالل 

األشهر الـ 12-18 المقبلة.
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االستفادة من قوة وسائل التواصل االجتماعي 

%1.9 19.1

المتابعون 

على أساس سنويمليون

%4.6 907

المشاركات في  وسائل 
التواصل اإلجتماعي

على أساس سنويمليون

%27%23.5

معدل المشاركة 
للمحتوى االجتماعي

على أساس سنوي

ساهمت وسائل التواصل 
االجتماعي في زيادة جاذبية 
دبي عالميا وأثبتت كفاءتها 
في الترويج لقطاع السياحة

ساهم النهج الطموح واالبتكار الذي اتبعته دبي في 
التسويق اإللكتروني السيما من خالل وسائل التواصل 
كواحدة  وسمعتها  مكانتها  تعزيز  في  االجتماعي 

من الوجهات السياحية الرائدة في العالم.
وحرصت »دبي للسياحة« على توسيع نطاق حضورها 
على المنصات اإللكترونية واإلنترنت، بحيث بلغت أكثر 
من 80 قناة وموقعًا للتواصل االجتماعي بـ 22 لغة ، 
بما في ذلك الفيسبوك، وانستجرام، وتويتر، ويوتيوب، 
ولينكد ان، وتيك توك، وسناب شات، وفي كي، وويبو، 

ووي تشات، ودوين، ويوكو، وكاكاو، ونافر والين.  
هذه  مع  شراكات  للسياحة«  »دبي  عقدت  وقد 
المؤثرين  بعض  جانب  إلى  المهمة،  المنصات 
العالمية،  الترويجية  المميزين، وذلك ضمن جهودها 
عدد  أن   2019 عام  إحصاءات  أظهرت  لذلك  ونتيجة 
 15 عبر  متابع  مليون   20.1 بلغ  النشطين  المتابعين 
بزيادة بلغت أكثر  للتواصل االجتماعي،  موقعًا فريداً 

من 10 بالمئة مقارنة بعام 2018.

هذا  في  إيجابية  نتائج  للسياحة«  »دبي  حققت  كما 
الجمهور  وتفاعل  مشاركة  نسبة  بلوغ  مع  الصدد 
إلى نسبة 14 بالمئة في العام الماضي، وهو ما يمثل 
ضعف النسبة التي سجلها القطاع، مما ال يدع مجاال 
إلى  الوصول  في  الوسائل  تلك  فاعلية  بمدى  للشك 
ومن  المستهدف.  الجمهور  من  مختلفة  شرائح 
 60 بإدارة وتشغيل    Visit Dubai جهته يقوم موقع 
حسابًا لوسائل التواصل االجتماعي بأكثر من 25 لغة 
العالم، باإلضافة إلى اإلشراف على ما  على مستوى 

يزيد على مليون محادثة كل عام.
وتقوم »دبي للسياحة« ومن خالل هذا الموقع بإطالق 
هوليوود  مشاهير  مع  الكبرى  الترويجية  حمالتها 
قبل  من  واسعة  بمشاهدة  تحظى  والتي  وبوليوود، 
700 مليون مشاهدة عبر  الجمهور لتسجل أكثر من 

جميع القنوات والمواقع.

القصير  الترويجي  الفيلم  المثال، حقق  فعلى سبيل 
بعنوان   2019 عام  في  للسياحة«  »دبي  أطلقته  الذي 
بالترو،  غوينيث  بطولة  من   «  A Story Takes Flight«
على  مبهرا  نجاحا  سالدانا  وزوي  هدسون،  وكيت 
مشاهدته  تمت  حيث  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
المتابعين  جذب  عنه  ونتج  مرة،  مليون   521 من  أكثر 
والمشاهدين لزيارة موقع Visit Dubai الذي تصفحه 
من  فقط  شهرين  خالل  شخص  مليوني  من  أكثر 

إطالق الفيلم في شهر نوفمبر.
 

على  للسياحة«  »دبي  حرصت  ذاته،  الوقت  وفي 
التفاعل  أساس  على  التسويقية  حمالتها  تصميم 
أيضًا  فعلته  ما  وهذا  المستهدف،  الجمهور  مع 
»تيك  منّصة  مع  شراكتها  عبر  الماضي  العام  خالل 
على  القصيرة  الفيديو  لمقاطع  عالميًا  الرائدة  توك« 
بعنوان  حملة  أطلقت  حيث  المحمولة،  الهواتف 
فاعلية  يؤكد  ما  وهو   ،»ThisisDubai#« حملة 
تنفذها  التي  االجتماعي  التواصل  استراتيجية وسائل 

الدائرة. 

تيك  مستخدمي  الحملة  وجهت  الوقت،  ذات  وفي 
توك في أكثر من 150 سوقا حول العالم لمشاركة 
إلبراز  وموسيقى  ملصقات  تتضمن  فيديو  مقاطع 
الجذب وتجارب حملة »فقط في دبي«. وقد  مناطق 
حققت الحملة تجاوبًا واسعًا لدى الجمهور، حيث تم 
صفحة  على  مشاهدة  مليون   30 من  أكثر  تسجيل 
الـ »تيك توك«، وكذلك أكثر من 10 آالف مقطع فيديو 

مميز أنشأها المستخدمون.

كذلك  الماضي  العام  في  للسياحة«  »دبي  وقامت 
مثل  اإلنترنت  على  مميزة  أسماء  مع  شراكات  بعقد 
 ،Googleو  ،TripAdvisorو  ،  Beautiful Destinations
لدى  لدبي  للترويج  مناسب  محتوى  إنشاء  بهدف 

شريحة الزوار المحتملين من شتى أنحاء العالم.  

التي  المبتكرة  التسويقية  الحمالت  أنجح  بين  ومن 
بطلها  كان  الصين  من  الزوار  لجذب  الدائرة  أطلقتها 
شخصية »اإلموتيكون« الشهيرة »توزكي« Tuzki، ذلك 
األرنب األبيض الذي يحظى بشعبية واسعة، وكان هذا 
للسياحة«  »دبي  عقدتها  التي  الشراكة  ثمرة  العمل 
شركات  إحدى  باسيفيك«،  آسيا  »تيرنر  شركة  مع 

مقاطع  سلسلة  الحملة  وتضّمنت  ميديا«.  »وارنر 
»توزكي«  رحلة  تستعرض  قصيرة،  رقمية  فيديو 
اإلمارة،  حول  تثقيفي  محتوى  إلى  إضافة  دبي،  في 
كما  فيها.  الرئيسية  والتجارب  المعالم  أبرز  يتضمن 
تمت دعوة مستخدمي اإلنترنت في الصين لمتابعة 
و  Weibouو  DubaiTourism.cn على  »توزكي«  رحلة 

 ،H5 WeChat، والتفاعل معه من خالل منّصة ألعاب 
في  »توزكي«  مع  التجول  من  افتراضيًا  تمكنوا  حيث 
اإلمارة، وذلك للحصول على فرصة ربح واحدة من أربع 
الحملة  واستطاعت  دبي.  إلى  رائعة  عطالت  باقات 
على  للتعرف  الصينيين  المستخدمين  ماليين  جذب 

مناطق الجذب الرئيسية والفريدة في المدينة.
»دبي  حققت  فقد  المهرجانات  صعيد  وعلى 
الرئيسيين  شركائها  مع  وبالتعاون  للسياحة« 
دبي  ومهرجان  للتسوق،  دبي  مهرجان  خالل  نجاحًا 
رائدة  كوجهة  للمدينة  للترويج  الدولي  السينمائي 
التواصل  وسائل  منصات  عبر  والثقافة  للتسوق 

االجتماعي.
تم   2020 عام  وبداية  الماضي  العام  أواخر  وفي 
االحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق من 
خالل حفل افتتاح ضخم أقيم على مدار يومين في 
من  الكثير  وتضمن  دبي،  مدينة  وسط  البرج،  حديقة 
باإلضافة  للعائالت،  المناسبة  واألنشطة  الفعاليات 
الفنانين  ألشهر  والموسيقية  الغنائية  الحفالت  إلى 
األسماء  ومن  والعالميين،  واإلقليميين  المحليين 
الالمعة التي شاركت نجم البوب   البريطاني ليام باين 

.
آالف  جذب  في  المهم  المهرجان  هذا  ساهم  لقد 
على  تفاعلية  أجواء  خلق  وكذلك  المدينة،  إلى  الزوار 
وسائل التواصل االجتماعي. وقد أسفرت الشراكة مع 
مهرجان دبي للتسوق والشركاء في إضافة أكثر من 

350 ألف محادثة على تلك المواقع في عام 2019.
من  عدد  مع  بشراكة  للسياحة«  »دبي  ترتبط  كما 
المؤسسات الترفيهية والعالمات الموسيقية للترويج 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  عالميًا  للمدينة 
فيديو  مقاطع  برعاية  تقوم  أنها  كما  المختلفة، 
أورا،  ريتا  أمثال:  والفنانات  الفنانين  ألشهر  موسيقية 
وجيدينا، وإيماين دراجونس، والتي حققت كلها أكثر 

من 1.7 مليار مشاهدة على قناة اليوتيوب لوحدها.

Dubai Water Canal, Dubai Dubai Water Canal, Dubai
dubai Burj Khalifadubai Al Maha Resort visit.dubai Miracle Gardenmydubai Madinat, Jumeirah
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 مبادرات »دبي للسياحة« 
التسويقية اإلقليمية 

والعالمية تعكس 
نهجها المتميز في إنشاء 

محتوى مناسب ومقنع
إن نهج »دبي للسياحة« الفريد في إشراك الجمهور 

وتفاعله، وكذلك مبادراتها التسويقية المتخصصة 
العالمية واإلقليمية ساهمت في تعزيز سمعة دبي 

كواحدة من أكثر الوجهات ديناميكية وشعبية 
لألعمال والترفيه في العالم.

ففي عام 2019، تجّلت تلك االستراتيجية تماًما في 
 ،’A Story Takes Flight‘ حملتها التسويقية العالمية

بمشاركة نجمات هوليوود »غوينيث بالترو« و«زوي 
سالدانا« و«كيت هدسون«، ومن إخراج ريد مورانو، 

الحائزة على جائزتي رابطة المخرجين األميركيين 
»جيلد« و«إيمي«.

ويدعو هذا الفيلم الترويجي الجمهور لالنضمام إلى 
النجمات العالميات الشهيرات عندما يقمن برحالت 

ومغامرات استكشافية في دبي تمتاز باإللهام، 
واكتشاف الذات، والتواصل مع الناس،  يتم خاللها 

التعرف على أصالة وثراء المدينة. فمن خالل استخدام 
أسلوب سينمائي مميز، سلطت الحملة الضوء على 

الجانب المشرق النابض بالحياة، وكذلك جوانب أخرى 
غير مكتشفة من خالل سكانها متعددي الثقافات. 
وقد أثبتت الحملة، التي تم إطالقها في 21 نوفمبر 
من عام 2019، نجاحًا على المستوى العالمي، حيث 

تمت مشاهدته أكثر من 521 مليون مرة على المنصات 
اإللكترونية واإلنترنت، وهو ما نتج عنه تشجيع الجمهور 

على زيارة موقع VisitDubai، الذي شهد أكثر من 
مليوني زيارة في تلك الفترة وحتى 31 يناير 2020.

 ’A Story Takes Flight‘ وعكس الفيلم الترويجي
تحول »دبي للسياحة« إلى استراتيجية االتصال عبر 

التسويق الدائم‘always-on’ ، حيث يحتل سرد 
القصص بطريقة فريدة مكان الصدارة، وتقوم الحملة 

بعمل حوار شخصي مع الضيوف المحتملين من 
جميع أنحاء العالم.

إن هذه اإلستراتيجية مبنية على القصص البشرية التي 
تالمس القلوب والتي تعرض التجارب التي يمكن لزوار 

دبي االستمتاع بها سواء كأفراد أو مجموعات، بداًل من 
أن يقوموا بالتركيز على تفاصيل التجارب بأنفسهم.
وينعكس النهج الشخصي، والذي يجسد العاطفة 

والرضا عن السفر ذاته، في الحمالت اإلقليمية الرائدة 
التي أطلقتها »دبي للسياحة«. ففي عام 2019 ، تم 

إطالق أحدث أجزاء الفيلم الترويجي »كن ضيفي« 
#BeMyGuest  الحائز  على العديد من الجوائز 

العالمية، وهو من بطولة نجم بوليوود شاروخان، 
فخالل مّدة الحملة التي تتكون من 6 حلقات يتمكن 
معجبوه من مختلف دول العالم من التواصل معه 

ومساعدته في حل األلغاز والحصول على األدلة التي 
تقوده لمعرفة وجهات جديدة، وسيعرفهم هذا أكثر 

على التجارب التي تنتظرهم فقط في دبي. وقد قام 
شاروخان خالل هذه الحلقات التفاعلية بزيارة وجهات 

مشهورة مثل »آي إم جي عالم من المغامرات«، 
و«سيتي ووك«، و«سوق مدينة جميرا«، و«الفهيدي«، 

وعرض »البيرل« من إخراج دراجون في الحبتور سيتي. 
يذكر أن الفيلم الترويجي »كن ضيفي«، الذي تم إطالق 

جزئه األول في شهر ديسمبر 2016 شهد تفاعاًل كبيراً 

قصص شخصية ترسخ دبي في أذهان الناس

عبر وسائل التواصل االجتماعي، وواصل الفيلم نجاحه 
في جزئه الثاني، الذي أطلق في عام 2017 ليستقطب 
أكثر من 100 مليون مشاهدة من جميع أنحاء العالم.

وفي باكستان، عقدت »دبي للسياحة« في العام 
الماضي شراكة مع شبكة تلفزيون جنوب آسيا 
 Chalo« إلطالق حملة ، House of ARY ، الرائدة

Dubai« )لنذهب إلى دبي(. حيث قدمت المبادرة للزوار 
الباكستانيين فرصة تجربة أفضل مناطق الجذب في 

دبي، وكذلك مّكنتهم من مقابلة شخصيات تلفزيون 
وسينما مشهورين ومنهم همايون سعيد، وفهد 

مصطفى، وندا ياسر، وفيصل قريشي، الذين تربطهم 
عالقات شخصية متميزة بدبي. واستمتع الزائرون 

بجوالت سياحية للمواقع الثقافية والمعالم السياحية 
الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، وكذلك تجربة 

عشاء على إحدى السفن في خور دبي، وباإلضافة إلى 
تجربة رحلة سفاري في الصحراء.

وفي ظل الحظر العالمي الناتج عن تفشي 
»كوفيد-19 «، انعكس نهج »دبي للسياحة« المتميز 

والفّعال في إشراك الجمهور أيضًا في حملتها التي 
أطلقتها مؤخراً عبر وسائل التواصل االجتماعي بعنوان 

»نلتقي قريبًا«.

ويعرض الفيلم الترويجي، الذي تم إطالقه في شهر 
إبريل الماضي مقاطع ومشاهد للتجارب والمناظر 

الطبيعية الرائعة لدبي، بما في ذلك الصحاري 
والشواطئ ومشاهد بانورامية للمدينة، حيث اتخذ 

الفيلم الطابع الشخصي والمشوق، ولمس الجانب 
العاطفي لدى المشاهدين، لتذكيرهم بما يحبونه 
ويفتقدونه في دبي. كما أنه يؤكد على أن المدينة 

وأهلها على استعداد الستقبالهم مرة أخرى عند 
استئناف السفر مرة أخرى.
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تقديم تجارب مميزة تعتمد على الحلول الرقمية 

ــدى  ــمعتها  كإح ــّززت س ــي ع دب
أكثر المدن المتطورة تكنولوجيًا 
جاذبيتهــا  ترســيخ  وتواصــل 

أمــام الــزوار المحتمليــن
تبّنت دبي، إحدى الوجهات العالمية األكثر حيوية حلوال 
الزوار في كل جانب  تكنولوجية مبتكرة لتعزيز تجارب 

من جوانب رحلتهم وزيارتهم للمدينة.

مبادرات للصين
استراتيجية   2019 عام  في  للسياحة«  »دبي  أطلقت 
التواصل  ومواقع  الذكية  والهواتف  الرقمي  »اإلعالم 
الزّوار  من  واسعة  شريحة  تستهدف  التي  االجتماعي«، 
القادمين من األسواق الرئيسية مثل الصين، لتستكمل 
كما  الصينيين«،  الزوار  الستقبال  دبي  »استراتيجية  بذلك 
عقدت الدائرة ضمن إطار زيادة الحصة السوقية لدبي 
شركة  مع  استراتيجيًا  تحالفًا  الصيني  السوق  في 
اإلنترنت »تينسنت« بهدف الترويج لدبي كوجهة سياحية 
مفضلة للزّوار الصينيين، وتعزيز تجربة زيارتهم لها، من 
خالل استخدام النسخة المحّدثة من البرنامج المصّغر 
على  المتوفرة   City Experience Mini Program

وهي  الصين  في  االجتماعي  التواصل  منصات  أشهر 

»وي تشات«. ويمكن للزّوار من الصين االختيار من بين 10 
جوالت رقمية من »مساعد دبي المصّغر« والتي تشمل 
مجموعة من أبرز المواقع في دبي، وتعتمد كل واحدة 
بشكل  ترّكز  معّينة  فكرة  على  الرقمية  الجوالت  من 
أنه  كما  وفنونها.  وتراثها  دبي  ثقافة  على  أساسي 
مدعم ببرنامج محادثة مزّود بالذكاء اإلصطناعي، بما 
يساهم في تحسين وسهولة جوالتهم حول المدينة، 
قيمة  استرداد  الصينيين  المتسوقين  بإمكان  كما 

الضريبة  المضافة عبر تطبيق«وي تشات«. 

تطوير تجربة الوجهة
ضمن مبادراتها أطلقت »دبي للسياحة« لوحات مزودة 
بخاصية قراءة الرمز »QR code« في 54 معلمًا وموقعًا 
بارزاً في مختلف أنحاء اإلمارة، والتي تتيح للزّوار إمكانية 
خالل  الرئيسية  المدينة  ومواقع  معالم  على  التعّرف 
لوحات  على  العثور  يمكن  فيما  السياحية.  جوالتهم 
بالمدينة منها مراكز  »QR code« في مواقع متعّددة 
والمواقع  والمنتزهات،  والحدائق،  واألسواق،  التسوق 
الزوار  أمام  المجال  إلتاحة  مصممة  وهي  الثقافية، 
معالم  الستكشاف  الذكية  أجهزتهم  الستخدام 
المدينة، والحصول على المعلومات الضرورية عن كل 

موقع بطريقة جذابة. 

الوجهة في متناول اليد
لطالما كان االستثمار في التقنيات االفتراضية والمعززة 
أولوية بالنسبة لدبي سواء كمدينة أو كوجهة سياحية. 
الماضية  الفترة  في  المؤقتة  السفر  قيود  أعطت  وقد 
المحتملين لإلطالع على مقومات  للزوار  فرصة مثالية 
معالمها  أشهر  في  افتراضية  تجارب  وخوض  المدينة، 
للمباني  البانورامي  المنظر  رؤية  وكذلك  السياحية، 
فيها  بما  الطبيعة  جانب  إلى  السحاب،  وناطحات 
الشواطئ الرائعة. حيث قام آالف األشخاص خالل فترة 
الحظر بزيارة الموقع »دبي 360«، الذي قدم لهم جوالت 
افتراضية للمدينة بزاوية 360 درجة. والتي وصفت بأنها 
ألي  العالم  في  االفتراضية  الجوالت  أكبر  من  واحدة 
وجهة رئيسية، وهي تمّكن الزوار من تكبير واستكشاف 
يتيح  إذ  فريدة،  بزوايا  افتراضية  جوالت  خالل  من  دبي 
األعلى  من  بانورامية  مشاهد  رؤية  إمكانية  الموقع 
ومناطق  واألسواق  التسوق  ومراكز  الثقافية  للمعالم 
الجذب المختلفة، وذلك من خالل مجموعة كبيرة من 
الصور بمختلف الزوايا، ومقاطع الفيديو التفاعلية. نمواً 

متسارعًا مثل الصين.

مركز دبي المالي العالمي
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مركز األعمال العالمي

والحيويــة  التجاريــة  دبــي  ســمعة 
تعزيــز  فــي  تســاهم  الفريــد  ونهجهــا 
مكانتهــا كإحــدى الوجهــات العالميــة 
االجتماعــات  ســياحة  فــي  الرائــدة 
والمؤتمــرات  والمعــارض  والحوافــز 

الكبــرى الفعاليــات  واســتضافة 

العالمية كبوابة مهمة لمنطقة  ساهمت سمعة دبي 
جانب  إلى  وأوروبا،  وآسيا  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
اقتصادها الحيوي وبنيتها التحتية المتطورة، في جذب 
العالمية  والفعاليات  األحداث  الستضافة  إليها  األنظار 
شهده  الذي  الهائل  النمو  من  يتضح  وهذا  الكبرى، 
األمر  واستمر  الماضية.  السنوات  مدار  على  القطاع 
لألعمال  دبي  »فعاليات  تمّكن  حيث   ،  2019 عام  خالل 
في  والمؤتمرات  الفعاليات  لجذب  الرسمي  المكتب   ،»
من  المزيد  استقطاب  من  الشركاء  مع  وبالتعاون  دبي 
عرض   301 ب  دبي  فوز  مع  للمدينة  األعمال  فعاليات 
استضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحالت تحفيزية، وكان 

قد تقّدم ب 595 عرض 

تساهم  أن  المتوقع  ومن  أعمال.  فعاليات  استضافة 
فازت  التي  الفعاليات  إلى  أضيفت  ما  إذا  الفعاليات  تلك 
حجز  في  الماضية  األعوام  خالل  المدينة  باستضافتها 
أكثر من مليون ليلة فندقية، وهذا يدل على مدى أهمية 

هذا القطاع وتأثيره اإليجابي على اقتصاد المدينة. 
عام  خالل  بها  الفوز  تم  التي  الفعاليات  أبرز  بين  ومن 
والذي  للمستشفيات،   45 ال  العالمي  المؤتمر   :  2019

ستستضيفه المدينة في عام 2021

البولية في  المسالك  المؤتمر اآلسيوي لجراحة  وكذلك 
للجمعية  العالمي  المؤتمر  إلى  باإلضافة   ،  2023 عام 
2025 . كما عززت  الدولية لحماية الملكية الفكرية في 
التحفيزية،  السفر  رحالت  برامج  في  مكانتها  من  دبي 
 Amway فقد فازت باستضافة الندوة التحفيزية السنوية
China Leadership Seminar 2020 بحضور حوالي 8 آالف 

 Enersys Phoenix XL مشارك، فيما يتوّقع أن يستقطب
Annual Incentive حوالي 1000 شخص خالل فترة إنعقاده 
في عام 2021 . وضمن إطار الجهود التي تقوم بها دبي 

لجذب منظمي حفالت الزفاف

مؤخراً  اإلمارة  استضافت  الزّوار،  من  المزيد  واستقطاب 
 ،» الزفاف  لحفالت  العالمي  »الملتقى  من  الثالثة  الدورة 

الذي نظمه مكتب »فعاليات دبي لألعمال « بهدف
لتكون  المدينة  بها  تتمتع  التي  اإلمكانات  استعراض 
زفاف  حفل  بإقامة  يرغبون  ممن  لألزواج  المثالي  الخيار 

مميز يبهر العائلة واألصدقاء، وكذلك قضاء شهر
العسل.

ومن جهته حقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً في 
عام 2019، مع استقباله ألكثر من 3.57 مليون زائر، بزيادة 

4 بالمئة مقارنة بعام 2018، واستضاف ما مجموعه 349 
كبرى،  أنها  على  منها   97 تصنيف  تم  أعمال،  فعالية 
ارتفعت  وقد  ومشارك.  شخص   2000 من  أكثر  وبحضور 
المشاركة الدولية في الفعاليات المقامة في مركز دبي 
مليون،   1.2 إلى  لتصل  بالمئة   15 بنسبة  العالمي  التجاري 
الشركات  تحصدها  التي  العديدة  الفوائد  يؤكد  ما  وهو 
وتتبادل  المشاركة  على  تحرص  عندما  العالم  حول  من 
وتسرع  عالقاتها  شبكة  من  وتوسع  والمعرفة،  الخبرات 

من معدالت نموها.

استضافها  التي  والفعاليات  المعارض  أبرز  وشملت 
بنسبة  زيادة  سجل  الذي  العربي«،  الصحة  »مؤتمر  المركز 
معرض  إلى  باإلضافة  والزوار،  الحضور  بأعداد  بالمئة   27

يعتبران  وكالهما   - للتقنية«  جيتكس  و«أسبوع  »جلفود« 
منهما.  كل  مجال  في  والرئيسية  المهمة  المعارض  من 
التكنولوجيا  فعاليات  أجندته  إلى  المركز  أضاف  كما 
ومؤتمر  تشين،  البلوك  مستقبل  قمة  مثل  المستقبلية 
التي  االبتكارات  على  للتركيز  االصطناعي،  للذكاء  دبي 

تقودها دبي لتشكيل مستقبلها.

على  مبتكرة  حلوال  العالمية  التحديات  تطّلبت  ولطالما 
الخبراء  جمع  في  دبي  نجحت  وقد  دولي،  مستوى 
الرواد في مجال تخصصاتهم ووفرت لهم  والمفكرين 
القضايا  ومناقشة  المعرفة  لتبادل  المثالية  المنصة 
استضافة  في  القوي  سجلها  أن  والشك  المشتركة، 
مواصلة  على  قادرة  أنها  يعني  عالمية  أعمال  فعاليات 
مسيرتها لتحافظ على مكانتها المتألقة في هذا المجال.
نمو  في  يساهم  العالمي  والتفاعل  المشاركة  برنامج 

األعمال

المدينة  فإن  المستقبل،  نحو  به  نتطلع  الذي  الوقت  في 
نتيجة  وذلك  خططها،  في  قدما  المضي  على  قادرة 
التجاري  والتسويق  السياحة  لدائرة  المتواصلة  للجهود 
بدبي »دبي للسياحة« على مدار السنوات القليلة الماضية، 
شراكاتها  شبكة  توسيع  في  خاللها  نجحت  والتي 

وتواصلها مع مجتمع األعمال العالمي.

وعززت »دبي للسياحة« في العام الماضي من شراكاتها 
القوية مع مؤسسات إعالمية كبرى مثل  BBC  و CNN  و 
 Euronews و The Times Group و CNBC و Bloomberg

من  دقيقة   1500 من  أكثر  مجتمعة  بثت  والتي   ،  NBC

المحتوى المميز عن دبي. وقد جذبت الحمالت اإلعالمية 
وكذلك الرقمية أكثر من 251 مليون مشاهدة لمقاطع 
الفيديو، و 1.76 مليون مشاركة على المواقع اإللكترونية 

ليشاهدها أكثر من 1.3 مليار شخص.
من  كاًل  اإلعالمية  شراكتها  شبكة  إلى  دبي  وأضافت 
كل  تميزت  حيث   ،2019 عام  في   CNBC و    Euronews

فقد  والمحتوى.  التحريرية  الكتابة  في  بأسلوبها  منهما 
سلطت CNBC ومن خالل شبكتها الواسعة وضمن إطار 

الرئيسية،  برامجها  في  دبي  على  الضوء  الشراكة  هذه 
تستهدف  التي  والبرامج  المحتوى  في  أبدعت  وكذلك 
 Indian Business مثل  واألفريقية  الهندية  األسواق 

.Captains of Industry و Week

وأما بالنسبة لـ Euronews، فإنها تبث أخبارها وبرامجها 
إبراز  في  ساعدت  والتي  األوروبي،  للجمهور  لغات   9 بـ 
دبي،  في  الحياة  ونمط  والتكنولوجيا  األعمال  مجتمع 
الشراكة  خالل  من  إفريقيا  إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك 
 Euronews وسعت  ذلك  إثر  وعلى   ،   Africanews مع 
مساحة مكتبها في المدينة، وعززت برنامجها الرئيسي 

الخاص باألعمال Business Line من دبي.

وقامت »دبي للسياحة« كذلك بالبناء على التعاون المثمر 
 BBC و    CNN من   كل  مع  الماضية  السنوات  خالل 
لالستفادة  وذلك  شاملة،  لتصبح  الشراكة  تلك  لترسخ 
 CNN شبكة  أضافت  فقد  العالمية.  شبكتهما  من 
األعمال  رواد  على  التركيز  مع   2019 لعام  جديدة  برامج 
و   ،Becky Anderson سلسلة  خالل  من  دبي  في 
المتجدد البرنامج  جانب  إلى   ،  Follow That Start-Up

يبث لمدة نصف ساعة. ومن  الذي    Downtime Dubai

BBC بتغطية إعالمية للمدينة من خالل  جهتها قامت 
التقارير المستقلة حول التكنولوجيا واألعمال والسياحة، 
 This باإلضافة إلى عمل سلسلة تلفزيونية تجارية بعنوان

is Dubai التي تم بثها ألكثر من 100 دولة.

إعالمية  مواد  المتخصصة  الشراكات  هذه  وتوفر 
المنصات  عبر  العام  مدار  على  وجذاب  مميز  ومحتوى 
وأسلوب  األعمال  على  ترّكز  التي  اإلعالمية  والقنوات 
ورجال  رواد  مع  مقابالت  إجراء  تتضمن  والتي  الحياة، 
على  الضوء  تسليط  جانب  إلى  المدينة،  في  األعمال 
الريادية  األعمال  وكذلك  وابتكاراتها،  الناشئة  الشركات 

في المدينة.
 وسوف يكون األمر مختلفًا بعد مرحلة ما بعد جائحة 
كوفيد-19، حيث ستساهم تلك البرامج في إبراز أهمية 
المدينة على صحة وسالمة سكانها وزوارها  محافظة 
به  تمتاز  ما  جانب  إلى  األولويات  مقدمة  في  تأتي  التي 
األفكار  ألصحاب  تتيحها  التي  لالزدهار  خصبة  بيئة  من 

اإلبداعية واألعمال.

»دبي  تخطط  المجال،  هذا  في  الفرص  والستثمار 
في  وتفاعلها  مشاركتها  مستوى  لزيادة  للسياحة« 
والتعاون مع  ترويجية  السوق من خالل تنظيم حمالت 
الستعراض  والخاص  العام  القطاعين  في  شركائها 
ستقام  التي  واالجتماعات  والمؤتمرات  المعارض  قائمة 
في دبي والتي تجذب بدورها مئات اآلالف من صناع القرار 

والخبراء من جميع أنحاء العالم كل عام.

أسبوع جيتكس للتقنية 
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ثقة وسط الصعاب: الريادة نحو عصر جديد للسياحة

في  قياسية  نتائج  تحقيق  بعد 
على  دبي  تستند    ،2019 عام 
مستعدة  تجعلها  قوية  ركائز  

لمواجهة العالم المتغير.
إّن نهج دبي المتطور فيما تقدمه من عروض سياحية 

وخدمات، انعكس بشكل مباشر على اإلنجازات الهائلة 

التي حققها القطاع في العام الماضي، إلى جانب قوة 

أسسها االقتصادية وما تتمتع به من مرونة في التعامل 

تكون  أن  للمدينة  يضمن  والمستجدات  التحديات  مع 

المسافرين وتوقعاتهم  جاهزة ألي تحول في سلوك 

واتجاهاتهم خالل مرحلة  ما بعد »كوفيد-19«.

لقد عززت دبي من مكانتها كرابع أكثر الوجهات زيارة 

على مستوى العالم، وال يزال الماليين من الزوار  يترقبون 

مدينتهم  يزوروا  حتى  أخرى  مرة  السفر  استئناف 

المفضلة إما للترفيه أو لألعمال.

تعكس  بالغة  بحفاوة  بهم  الترحيب  سيتم  أنه  الشك 

عالوة  دبي،  به  اشتهرت  لطالما  الذي  الضيافة  كرم 

على  للحفاظ  المدينة  اتخذتها  التي  الخطوات  على 

صحة وسالمة ورفاهية كل ضيف، حتى يتمكنوا من 

االستمتاع بالتجارب المتنوعة التي أعدتها لهم.

تمتاز دبي بسمعة عالمية كوجهة آمنة والتي كانت 

إحدى المزايا التي شكلت هويتها على مدار السنوات 

تداعيات  مع  اليوم  نشهده  ما  ظل  وفي  الماضية، 

الطبيعية  للحياة  التدريجية  والعودة  »كوفيد19-« 

الميزة  هذه  في  الثقة  تعزز  سوف  بالشك  فإنها 

األشخاص  نفوس  في  الطمأنينة  نشر   على  وتحرص 

الذين يشتاقون للسفر مرة أخرى السيما من العائالت. 

كمدينة  مكانتها  من  ترسخ  أن  دبي  استطاعت  لقد 

حيوية ومتعددة الثقافات إلى جانب مركزها المرموق 

عالميا في السياحة والتجارة، فها هي تستضيف أكثر 

من ثالثة ماليين مقيم من أكثر من 200 دولة، لتصبح 

وصورة  االجتماعي  والتناغم  لالنفتاح  مثاال  بذلك 

تتهاون  لم  أنها  كما  الحقيقي.  للعالم  مصغرة 

مفهومي  تبنت  حيث  المستقبل،  إلى  التطلع  في 

االبتكار والتطوير  في جميع العروض السياحية لتلبية 

احتياجات المسافرين من كافة أنحاء العالم. وكذلك 

نهضتها  في  لإلسراع  المستقبل  نحو  الطريق  مهدت 

وتقدمها لتصبح الوجهة المفضلة األولى في العالم.

التطور  إلى  باإلضافة  الحقائق،  هذه  فإن  الختام،  وفي 

في  السياحة  قطاع  شهده  الذي  والزخم  الملحوظ 

خططها  وكذلك  الماضي،  العقد  مدار   على  دبي 

المستقبلية الطموحة والتي ال تزال قائمة على الرغم 

المستمر  النجاح  عناصر  ستعزز   الحالية،  التحديات  من 

المفضلة  الوجهات  أكثر  من  واحدة  باعتبارها  للمدينة 

في العالم. وتتطلع »دبي للسياحة« للعمل مع كافة 

شركائها عندما نرحب مرة أخرى بالعالم في دبي.

التحديات هي فرصتنا للتفكير بطريقة مختلفة والختبار 
طاقاتنا وقدراتنا وصقل مهاراتنا وإمكاناتنا”

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل

حتا 
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تعمل دبي للسياحة على ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة األكثر زيارة في 
العالم، وهي بذلك تعتبر السلطة المسؤولة عن التخطيط لمستقبل قطاع 

السياحة المحلي واإلشراف عليه وتطويره وتسويقه، ناهيك عن تسويق 
وتعزيز أداء قطاع التجارة المحلي. وتتولى الدائرة أيضًا مهمة التصنيف 

وإصدار التراخيص الخاصة بالخدمات السياحية ومزوديها، بما يتضمن الفنادق 
ومنظمي الرحالت السياحية ووكاالت السفر. 

للمزيد من المعلومات حول الدائرة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي: 

 www.visitdubai.com

لمحة عن دبي للسياحة

أبرز نقاط المنهجيةالمصطلحات الرئيسية 

مّدة اإلقامة
تشير إلى عدد األيام التي قضاها الزائر في دبي. وتجدر اإلشارة أن 8 أيام
التي وردت في هذا التقرير هي مختلفة مرة أخرى عن األرقام التاريخية

التي نشرتها الدائرة عن مدة اإلقامة في الفندق وال يمكن إجراء مقارنة
مباشرة بينهما لسببين جوهريين وهما: 1( اختالف المجموعات- مجموعة

 تشير إلى ضيوف الفنادق، أما األخرى فتشير إلى زّوار دبي بشكل عام. 
2(اختالف وحدات المقارنة فواحدة تشير إلى مدة اإلقامة باأليام، فيما تشير

األخرى إلى مّدة اإلقامة بالليالي.

الليالي الفندقية
عدد الغرف المحجوزة ضرب بعدد ليالي اإلقامة.

الغرض من الزيارة
السبب الرئيسي للزيارة والذي يعرف من خالل طرح عدد من األسئلة ومن

ضمنها القطاعات السياحية اإلعتيادية: الترفيه، العمل، زيارة األصدقاء
واألقارب.

اإلقامة مع األصدقاء واألقارب 
تصنيف لنوع اإلقامة ويجب أن ال يتم الخلط بينه وبين زيارة األصدقاء
واألقارب الذي يشكل تصنيفًا لنوع الزيارة. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة 

اإلقامة مع األصدقاء واألقارب خالل 2019 تبلغ 11 بالمائة من الزوار بينما 
زيارة األصدقاء واألقارب تبلغ 10،3 بالمائة من الزوار. ويوضح الفرق من خالل 

حقيقة أن ليس كل من يقيم مع األقارب واألصدقاء يكون السبب الرئيسي 
لزيارة دبي هو زيارة األصدقاء واألقارب.

الرضا
لقد تم استخراج كافة عالمات الرضا باستخدام مقياس من 10 نقاط حيث 

كانت الدرجات الدنيا “غير قوية“ والدرجات األعلى “مستوى عالمي“. وقد 
تم احتساب صافي عالمات الرضا على منهجية “نت بروموتر سكور“ وهو 

مقياس لوالء العمالء ومدى رغبة الزائر في منح توصية عن منتج أو خدمة أو 
رضاه عنها. 

وقد تم تصنيف عينة الزوار على النحو التالي:
المروجون الفاعلون / السعداء جدا )درجة 10-9(  •

المروجون المحتملون / السعداء )درجة 8-7(  •
السلبيون / المقتنعون )درجة 6-5(  •

المنتقدون / غيد السعداء )درجة 4-1(  •

المروجون/ درجة الرضا يتم الحصول عليها على أساس الفرق بين النسبة 
المئوية للمروجين الفاعلين السعداء جدا والمروجين المحتملين السعداء

زيارة المعالم الرئيسية في دبي
يتم تحديدها في معظم الحاالت بالتذاكر المدفوعة، حيث تحدد 

الزيارة إلى دبي أكواريوم، وبرج خليفة، وسكي دبي، وبرج العرب، ورحالت 
السفاري الصحراوية، والقرية العالمية وموشنغيت ودبي جلو جاردن 

وليغو الند وآي أم جي عالم من المغامرات وبليوود باركس والحدائق 
المائية كلها من خالل التذاكر المدفوعة في هذه المعالم. أما الشواطئ، 

والماريناوالوجهات المائية-المارينا، دبي مول، ونافورة دبي، ونخلة جميرا 
والمناطق التراثية فال يمكن تحديدها بهذه الطريقة.

الزوار الدوليون لليلة واحدة 
تشير إحصائيات الزّوار الواردة في هذا التقرير إلى الزّوار الدوليين الذين 

يمضون في دبي ليلة واحدة على األقل.  و هذا يتضمن الزّوار المسافرين 
جواً و براً و بحراً بإستثناء المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة و 

المواطنين اإلماراتيين و أفراد طواقم المالحة الجوية و البحرية.  و قد تم 
تحليل إحصائيات الزوار بحسب الجنسية بناًء على مجموعة محددة من 

المعلومات بما في ذلك الزوار القادمين إلى دبي من اإلدارة العامة لإلقامة 
و شؤون األجانب في دبي، و معلومات النزالء في الفنادق و الشقق 

الفندقية، و آستطالع رأي الزائر الدولي في دبي.  ويجدر باإلشارة أن هذه 
اإلحصائيات التاريخية التي نشرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في 

دبي و التي تشير فقط إلى نزالء المنشآت الفندقية.

استطالع رأي الزائرين الدوليين في دبي
تأتي معظم مواصفات الزوار الواردة في هذا التقرير من استطالع رأي 

الزائر الدولي وهو المسح المستمر الذي يغطي عينة من حوالي 57,000 زائر 
سنوًيا إلى دبي. ويتم من خالل إجراء لقاءات مباشرة مع زوار في األماكن 

العامة. ويجري تأهيل المستجيبين لالستطالع باعتبارهم زوار دوليين، 
واستنادا إلى مقدار الوقت الذي قضوه في دبي. 

ويتم اختيار العَينات لالستطالع بناء على نسبة شهرية معينة لضمان 
وجود ما يكفي منها لمحاور رئيسية اخرى وتقيم البيانات المجمعة 
حسب بلد االقامة وموعد الزيارة واالماكن التي تمت زيارتها بناء على 

احصائيات الزوار القادمين.
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منطاد دبي 



جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة نشر أو توزيع أو نسخ أو نقل أي جزء من هذا التقرير بأي صورة أو وسيلة )سواء كانت إلكترونية أو آلية أو عن طريق النسخ أو التسجيل أو غيرها من 
الوسائل األخرى( دون الحصول على إذن مكتوب من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة". وتعتبر البيانات الواردة في هذا التقرير دقيقة وقت نشره) أو عرضه في يوليو  

2020(، وهي عرضة للتغيير دون إخطار.


