بيان صحفي
دبي لمسياحة تكشف عن استطالع الرضا والسعادة بهدف دعم السياّح ومعالم الجذب باإلمارة
الزوار صن ّفوا سفرهم إلى دبي بدرجة  7وأكثر عمى مقياس 10
و 98%من ّ

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛  24أبريل  :2016كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي
لمسياحة) اليوم ،عن نتائج الرأي واالستبيان الذي أجرتو طوال عام

السياح
 2015لقياس مستويات رضا ّ

وتتبعيا من عدة جوانب تغطي تجربة زيارتيم لدبي من لحظة الوصول وحتى المغادرة.

بردات فعل السائحين
وفي إطار ىذا االستطالع ،تم تحميل تجربة السائح من بدء الزيارة وحتى نيايتيا ًا
مرور ّ
جذبا لمسياح
من الجنسيات المختمفة لمعرفة رأييم وإذا ما كانوا يرون أن دبي تستحق أن تكون الوجية األكثر ً
بما تمتمكو من عوامل سياحية وخدمات مميزة تؤثرعمى تقييميم لجودة تجربتيم بشكل عام.

التين ِشرت عمى موقع سوق السفر العربي ضمن"التقريرالسنوي لزوار دبي  "2015 -الصادر
وتُظير النتائجُ ،
صنفوا تجربة سفرىم إلى دبي بدرجة  7أو
السياح الوافدين ّ
عن دائرة السياحة والتسويق التجاري ،أن  %98من ّ
أكثر ،وجاء تصنيف ما يزيد عمى  %61منيم بدرجة  9أو أكثر عمى مقياس .10

السياح في "الترويج" لزيارة دبي ضمن شبكة أصدقائيم ومعارفيم ،م م ا يعني
وتعكس ىذه التقييمات مدى رغبة ّ
أن  %97.5منىم سيعممون "كمروجين محتممين" لمسياحة في دبي وما يزيد عمى  %60منيم سيكونون من
بشدة" لمكانة دبي كوجية سياحية مميزة.
"المؤيدين ّ
تعبير عن السعادة بالتجربة وىي الفئة التي "تروج
واُعتبرت درجتا التصنيف  9و  10من إجمالي  10نقاط ًا
تعبير عن
بقوة" لممدينة لكل ما تحتضنو من معالم جذب سياحية مميزة ،بينما اُعتبرت درجتا التصنيف  7وً 8ا

تروج" لزيارة المدينة .بينما أي تصنيف ال يتجاوز  6في ىذا االستطالع فيشير إلى
"الرضا" وىي الفئة التي " ّ
الحاجة لمز ٍيد من التطوير ،بما يضمن االلتزام بأعمى المعايير والسعي لتحقيقيا.
وقال عصام كاظم ،المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمتسويق السياحي والتجاري" :سوف تبقى مشاركات
تحول السائحين
ًا
السائحين
مصدر ً
ىاما لتوجيو جيود دبي لمسياحة التي تسعى إلى توفير تجربة فريدة لضمان ّ
سياح دائمين لإلمارة وذلك بتعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص في كل مراحل الزيارة.
إلى ّ
ومع استمرار تطوير المرافق المتخصصة ،والبنية التحتية المتطورة خالل عام  2016بدايةً بافتتاح ثالثة

فضال عن إقامة
حدائق ترفييية جديدة ،واعداد برنامج زاخر بالفعاليات والميرجانات والحفالت الموسيقية،
ً
دائما ليا في بمده".
المشاريع الرائعة عمى الشواطئ ،فإن دبي ستجعل من كل سائح ًا
سفير ً
وفيإطار ترسيخ اإلستراتيجية السياحية لإلمارة من خالل تعزيز الركائز األساسية التي تنطوي تحتيا كافة

فياألنشطة الشاطئية والبحرية

سياح اإلمارة
عوامل الجذب السياحي ّ ،
تصدرتجودة التجارب التي يحظى بيا ّ
السياح بشأن
والفنادق تصنيفات استبيان "السعادة" ،كما نجحت دبي في تسجيل درجات عالية من رضا ّ
التسوق وفنون الطيي بما يدل عمى فاعمية الجيود الترويجية لإلمارة الستقطاب أكبر عدد من
مقوماتيا في
ّ

السياح من جميع أنحاء العالم .وحافظت معالم الجذب السياحي العائمية واألنشطة الرياضية التي تتسم بروح
ّ
المغامرة عمى قوة جاذبيتيا باعتبارىا من مقومات تجربة السفر التي تقدميا دبي وفق أعمى المعايير وتستمر
في تطويرىا.
وتعتبر الثقافة والفنون والتراث من الركائز

السياحية التي أشارت تصنيفات المشاركين في االستطالع إلى

حاجتيا لمزيد من نشر الوعي والتطوير  -وىي الركائزالتي نالت الكثير من االىتمام عام  2016من قبل دبي
لمسياحة بالتعاون مع بمدية دبي ومركز دبي لمثقافة والفنون وذلك ضمن خطة تطوير منطقة دبي التاريخية.
وييدف ىذا المشروع الذي يمتد عمى مساحة  1.5كم ²الى تعزيز التجارب السياحية المتوفرة في اإلمارة من
خالل تطوير منطقة خور دبي والمناطق التاريخية المجاورة من بر دبي والفييدي وديرة وذلك لمتعريف بالتراث
وخصوصا في مجاالت التجارة والصناعات اليدوية والغوص بحثًا عن المؤلؤ.
اإلماراتي
ً

وكانت مؤشرات الرضا مرتفعة لمغاية في جوانب األمن والسالمة وفيما يتعمق بالبنية التحتية وتوفير الخدمات

المختمفة طوال رحمة السائح ،وذلك بفضل الجيود الحثيثة التي تبذلو ا شرطة دبي بما يدعم األمن كركيزة
أساسية لتعزيز دبي كوجية عالمية لمسياحة العالمية.
السياح القادمين إلى دبي بغرض
وفي إطار تقرير الزوار السنوي لعام  ،2015أوضحت دائرة السياحة أن
ّ
الترفيو يشكمون  %64.9من زواراإلمارة وىي النسبة األكبر في  ،2015بزيادة %10عن العام السابق ،وذلك
نتيجة تنوع المرافق السياحية وجدول الفعاليات واألنشطة في المدينة وزيادة الجيود التسويقية لجذب المزيد من
السياح.
ّ
وواصمت دبي خالل العام الماضي سعييالترسيخ مكانتيا ك وجية سياحية مفضمة لمعائالت ،حيث ش ّكل ت
السياحة العائمية أكثر من  %50من مجموع المسافرين الذين زاروا المدينة ،في حين بمغ عدد المسافرون من

األفراد نسبة  %29من اإلجمالي ،والتي بقيت ثابتة تقر ًيبا في األعوام السابقة.

وحافظت فئة المسافرين لغرض األعمال عمى حصتيا بالرغم من التقمبات االقتصادية ،حيث شكمت تمك الفئة
نحو %20من مجموع الزائرين لإلمارة في عام

 ،2015ما يؤكد عمى األىمية اإلستراتيجية لممدينة كمركز

عالمي لألعمال والفعاليات ،إلى جانب كونيا منف ًذا لألسواق اإلقميمية.

 ،2015مما

سياح فئة األصدقاء والعائالت واألقارب نسبة  %13.9من إجمالي سياّح اإلمارة في
وش ّكل ّ
يؤكد عمى أىمية المقيمون في الترويج لممدينة ولعبيم لدور السفراء لدبي من خالل قوة آرائيم اإليجابية عنيا.

وتشكل العائالت التي تزور دبي بغرض الترفيو العامل الرئيسي لدفع متوسط اإلقامة في الفنادق والذي بمغ
يوما  ،مما شجع الفنادق عمى تقديم عروض لفترات اإلقامة الطويمة .وشكل خيار
خالل العام الماضي ً 7.2
لمسياح في عام  ،2015وىو ما ُيبرز قدرة دبي
الفنادق والشقق الفندقية حوالي %75من اختيارات اإلقامة ّ
عمى مواكبة الطمب المتزايد  ،مع الحفاظ عمى الجودة والتنوع والقيمة العالية المستوى والمناسبة لمجميع عمى

اختالف ميزانياتيم.

لمسياح ،حيث تحتضن أكبر
ووفقا لنتائج االستطالع ،بقيت منطقة وسط مدينة دبي الوجية األولى
ً
استقطابا ّ
ً
تسوق في العالم ،دبي مول الذي تمكن من استقطاب  %86منالمسافرين إليو خالل العام 2015بسبب
مركز ّ
ما يقدمو من عوامل إبيار لكل من الصغار والكبار ،بما في ذلك دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات
تسوق الجذابة واألنشطة العائمية المتنوعة عمى مدار العام .
المائيةوعروض ال ّ
السياح ،أما برج خميفة الذي ُيعد أشير
وحمت نافورة دبي في المرتبة الثانية ،حيث استمتع بزيارتيا  %67من ّ
سياح اإلمارة الذين يحرصون عمى التقاط
معمم سياحي في اإلمارة منذ افتتاحو فقد استقطب
 %30من ّ

الصور التذكارية عمى خمفيتو.

 %49منيم إلى

لمسياح حيث يتجو حوالي
وتشكل األماكن الثقافية والتراثية العريقة عامل جذب رئيسي ّ
المواقع التراثية مثل األسواق التقميدية في دبي القديمة ،ومن المتوقع أن تزداد ىذه النسبة مع انطالق مشاريع

تطويرية جديدة.

الذىبية وشمسيا الدافئة عوامل جذب رئيسيةللسيّاح،حيث يقصدىا قرابة %50
وال تزال شواطئ دبي برماليا
ّ
منيم لالستمتاع بالفعاليات واألنشطة الشاطئية ،بينما احتفظت أيقونات المدينة كنخمة الجمي ار وفندق برج
العرب بمكانتو م ا ،حيث حصل فندق برج العرب عمى أكبر عدد من األصوات كأفضل فندق في العالم

وأفضل فندق في الشرق األوسط في استطالع القراء حول الفنادق الفاخرة السنوي والذي أجرتو صحيفة "ديمي
تمغراف".

انتهى
لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي لمسياحة)

تتمثل رسالة دبي لمسياحة إلى جانب رؤيتيا المطمقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة
لمزوار من جميع أنحاء
والمحور التجاري األكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجية سياحية ّ
العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخمية إلى اإلمارة.
دبي لمسياحة ىي الجية الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة
أيضا عمى تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج لو؛ وتحمل عمى عاتقيا مسؤولية
دبي ،كما تعمل ً
ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفيا ،بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر.
ويأتي عمى رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي لمسياحة مكتب دبي لممؤتمرات والفعاليات
وجدول فعاليات دبي ومؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة (المعروفة سابقًا باسم مؤسسة دبي لمفعاليات
والترويج التجاري).
ٍد
لمزيد من المعمومات ،الرجاء االتصال بـ:
دبي لمسياحة
mediarelations@dubaitourism.ae
]+971[ 600 55 5559
]+971[ 4 201 0491

