
                                                                                              

 خبر صحفي
 دائرة السياحة والتسويق التجاري صادر عن المركز اإلعالمي ل

 

 بدعوة من "دبي لمسياحة" 
 

  شخص 033يتكّون من  فريقيإأكبر وفد 
 يستكشف المقّومات السياحية لدبي

 
 دولة إفريقية 21لوفد تضمن مسؤولين وممثمي كبرى شركات السياحة والسفر في ا  
  1322دبي استقبمت نحو مميون سائح من القارة السمراء في 

 
دائرة السياحة والتسويق التجاري "دبي لمسياحة"  تستضيف :1326يونيو 6 ،اإلمارات العربية المتحدة ،دبي

ممثمي كبرى شركات السياحة شخص من المسؤولين و  033تكّون من أكبر وفد إفريقي يوعمى مدى ستة أيام 
شير المعالم السياحية في دبي، وذلك في إطار جيودىا لتعزيز سمعة أل ليم جولة تعريفيةتنظم ، حيث والسفر

 .يد من السياح من القارة السمراءلمز دبي كوجية سياحية رائدة في المنطقة، واىتماميا باستقطاب ا
 

جنوب  :وىيدولة إفريقية  22يمثل الوفد الذي  قاميونيو، حيث  7يونيو وتستمر حتى  2يوم  الجولة توبدأ
ثيوبيا، و زامبياو كينيا، و نيجيريا، و غانا، و فريقيا، إ  ،وتنزانيا ،وأوغندا ،وموريشيوس ،وسيشيل ،زيمبابوي ، و ا 

لم السياحية واألنشطة التي عمى أىم المعا، والتعّرف مجموعة من التجارب الفريدةباختبار  – وساحل العاج
، والسيما األنشطة الثقافية موسم الصيف من أحداث وفعالياتدبي خالل و فضاًل عّما تزخر بدبي، تحتضنيا 
 "، في دبيالعيد ية "احتفالوبعدىا ، ضمن حممة "رمضان في دبي" خالل شير رمضان المباركالتي تقام 

 .صيف دبي" مفاجآت"حدث و 
 



الجيود التي تقوم اطمع خالليما الوفد عمى يونيو،  0 بتاريخرشة عمل و و عقد مؤتمر واشتممت الجولة عمى 
والترويج بي مكانة دبيدف تعزيز بيا "دبي لمسياحة"، والدعم الذي تقدمو لشركات السياحة والسفر اإلفريقية 

ت المعنية في اإلداراالمؤسسات و مختمف مدراء في ال كبار يشارك عدد منو  .بمدانيم فيليا بأفضل الطرق 
مؤسسة  ومن بينياتقديم المعمومات والتوضيحات والرد عمى االستفسارات التي يطرحيا الوفد  من أجل الدائرة

وغيرىا من  دبيجدول فعاليات ، و ، الجية المنظمة لمميرجانات الكبرى في دبيدبي لمميرجانات والتجزئة
 .األقسام األخرى 

 
لوفد إّن ىذه الجولة التعريفية " سسة دبي لمتسويق السياحي والتجاري:وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤ 

نّ  زور دبي كمجموعة واحدة يعتبر إنجازًا ميمًا،إفريقي يعتبر األكبر من نوعو ي تنظيمنا ليذه الجولة ييدف  وا 
أكبر قارات العالم، وأيضا إلثبات إحدى وجية مفضمة لمعائالت والمسافرين من إلى الترويج لدبي باعتبارىا 

حيث يتركز جزء من جيودنا ضمن رؤية دبي  ،أن دبي وجية مالئمة لمسياحة في أي وقت من العام
شركائنا وكافة  مع وثيق مميون سائح بحمول ذلك العام، عمى العمل بشكل 23الستقطاب  2323السياحية 

منتجات تطوير اإلفريقية. والذي يتعزز ب البمدان من السياح من األطراف ذات الصمة لتشجيع استقطاب المزيد
التسوق من خالل مراكز سبل  الرائعة، والتنوع الكبير في  توالمتنزىا جذابة، مثل عدد من الحدائقسياحية 
التي ستفتح أبوابيا خالل األشير  و ، والتجارب المختمفة التي ستزخر بيا المشاريع الجديدةفريدة تسوق 
 ".المقبمة

 
أن دبي تعتبر الوجية المفضمة لمسياح من الدول اإلفريقية سواء لمتسوق أو لالستجمام، وذلك لقربيا  يذكر

خطوط المالحة الجوية والرحالت التي تربط دبي بسائر الدول المزيد من  باإلضافة إلى تدشين ،الجيوغرافي
 2322ث استقبمت دبي خالل العام القادمين من إفريقيا، حيإيجابًا عمى عدد السّياح يؤثر اإلفريقية، بما 

 ىح اإلفريقئحوالي مميون سائح من إفريقيا. وجاء التسوق ضمن أبرز األسباب التي تستقطب اىتمام السا
 وتحفزه لزيارة دبي، ومن ثم الترفيو، يميو الثقافة، والتنوع الغني في األكالت واألطباق العالمية.

 
 )انتيى(

 لزائر شرح الصورة: صورة جماعية لموفد ا
 
 



  :لممزيد من المعمومات
 

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي لمسياحة(
زيادة الوعي  تتمثل رسالة دبي لمسياحة إلى جانب رؤيتيا التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في العالم في

  .ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخمية إلى اإلمارةبمكانة دبي كوجية سياحية لمزوّ 
ىي الجية الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا عمى تسويق القطاع  "دبي لمسياحة"

يا مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفيا، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي التجاري في اإلمارة والترويج لو؛ وتحمل عمى عاتق
فعاليات الرحالت ووكالء السفر. ويأتي عمى رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي لمسياحة مكتب دبي لممؤتمرات والفعاليات، وجدول 

 . دبي، ومؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة
 

 : لمزيٍد من المعمومات، الرجاء االتصال عمى
 دبي لمسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 
382327242 

 
  

 
 

 

 

     


