
 

 

األشهر التسعت  خالل %7,5بنسبت دبٍ ارتفاع عذد زوّار 
 7102األولً من 

 
  مذي مختلف األسىاق بما َعكس بملحىظت فٍ نسب النمى زَادة

 التروَجُت  هاجاربُت دبٍ ونجاح حمالت
 

الد ػهٗ يؼذ  ثٙ ذ دزبفظ :7102نىفمبر 2 المتحذة،دبٍ، اإلماراث العربُت 
أَٓب رغٛش ثخطٗ ثبثزخ َسٕ رسمٛك ئكذ خ خالل انؼبو اندبس٘، ْٕٔ يب ًَٕٚ لٕٚ  

، زٛث أظٓشد ازظبئٛبد دائشح 7102يغ َٓبٚخ  فٙ ػذد انضٔ اس أسلبو لٛبعٛخ
هشٓش انزغؼخ اوأٔنٗ نٓزا ألانغٛبزخ ٔانزغٕٚك انزدبس٘ ثذثٙ "دثٙ نهغٛبزخ" ن

يمبسَخ يغ انفزشح  ثبنًبئخ 7,5 َغجزٓب ذثهغأػذاد انضٔ اس صٚبدح يهسٕظخ فٙ انؼبو 
ُٚبٚش فٙ انفزشح يب ثٍٛ هشٓش٘  دثٙاس ٔ  صهغ ػذد فهمذ ث. يٍ انؼبو انًبػٙ رارٓب
٘ اء انمٕ  يب ٚئكذ ػهٗ اوأد، ْٕٔ يهٌٕٛ صائش 11,58أكثش يٍ  7102 عجزًجشززٗ 

هخ نهؼذٚذ يٍ انغٛبزٙ نإليبسح، ٔصٚبدح خبرثٛزٓب نزكٌٕ انٕخٓخ انًفؼ  نهمطبع 
 .ٗ أَسبء انؼبنىاس يٍ هشز  انضٔ  

 

 
 

ٔٔاطهذ انُٓذ رظذ سْب اوأعٕاق انشئٛغٛخ نذثٙ خالل انفزشح انًبػٛخ، زٛث 
، ثضٚبدح لذسْب يٍ انُٓذ صائش 1,478,000اعزمجهذ دثٙ فٙ رغؼخ أهشٓش زٕانٙ 



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

رئكذ ْزِ انُزبئح اإلٚدبثٛخ . 7102ٔانفزشح رارٓب يٍ ػبو ثبنًبئخ يمبسَخ يغ  71
 ا"دثٙ نهغٛبزخ" فٙ ْز ٓبزؽهمأَدبذ انسًالد انزشٔٚدٛخ اإلثذاػٛخ انفؼ بنخ انزٙ 

، ٔالعًٛب زًهخ "كٍ ػٛفٙ" نُدى ثٕنٕٛٔد انؼبنًٙ انشٓٛش انًٓى ٕقغان
ٔيٍ خٓزٓب زبفظذ انظٍٛ ػهٗ يشكضْب انخبيظ، زٛث اعزمجهذ  هشبسٔخبٌ.

م صائش، ْٕٔ يب ٚشك   أنف 325خالل اوأهشٓش انزغؼخ اوأٔنٗ يٍ انؼبو اندبس٘  دثٙ
، ٔٚؤرٙ رنك ثبنًبئخ يمبسَخ يغ انفزشح رارٓب يٍ انؼبو انًبػٙ 94صٚبدح ثُغجخ 

انزٙ عًسذ  7102ػبو  نهمشاساد انزٙ رى اإلػالٌ ػُٓب فٙ أٔاخش  اَؼكبعب  
اإليبساد انؼشثٛخ انًزسذح ػُذ  نشػبٚب انظٍٛ ثبنسظٕل ػهٗ رؤهشٛشح انذخٕل انٗ

 انٕطٕل انٗ أٍ٘ يٍ يُبفز انذٔنخ.
 
ٔانًًهكخ انًزسذح ػهٗ انًشكض انثبَٙ، انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ كًب زبفظذ  

، صائش عؼٕد٘ 1,250,000انًشكض انثبنث، زٛث اعزمجهذ دثٙ زٕانٙ ػهٗ 
 دثٙ اعزمجهذ. ٔانًبػٙيغدهخ اَخفبػب  ؽفٛفب  يمبسَخ يغ انفزشح رارٓب يٍ انؼبو 

ثبنًبئخ  7ثبسرفبع لذسِ  ،7102 يب ثٍٛ هشٓش٘ ُٚبٚش ٔعجزًجش ثشٚطبَٙصائش  905,000
انسبنخ غٛش  يمبسَخ يغ انفزشح رارٓب يٍ انؼبو انًبػٙ، ٔرنك ػهٗ انشغى يٍ

كبفخ اوأعٕاق انؼششح هشٓذد انًغزمشح نخشٔج ثشٚطبَٛب يٍ اإلرسبد اوأٔسٔثٙ. ٔ
ًبٌ انزٙ اَخفغ ػذد ذح يب ػذا عهطُخ ػ  الد ًَٕ خٛ  يؼذ  رمشٚجب  انشئٛغٛخ نذثٙ 

انٕالٚبد انًزسذح اززهذ ثبنًبئخ. فًٛب  5ثبنًبئخ، ٔانكٕٚذ ثُغجخ  75اسْب ثُغجخ صٔ  
ثبنًبئخ، ثًُٛب خبءد ثبكغزبٌ  2صٚبدح ثُغجخ  ٔزم مذ اوأيشٚكٛخ انًشكض انغبدط

اس يٍ اٚشاٌ ثُغجخ ٔاسرفغ ػذد انضٔ   ثبنًبئخ، 9هخ صٚبدح ثُغجخ ثبنًشكض انغبثغ يغد  
مخ صٚبدح ثبنًبئخ نزسزم انًشكض انثبيٍ، ٔخبءد أنًبَٛب ثبنًشكض انزبعغ، يسم   02

 ثبنًبئخ.  2ثُغجخ 
       

فٙ  اسرفبػب  عد هذ زٛث صٚبدح كجٛشح سٔعٛب مذ زم  ٔيٍ ثٍٛ اوأعٕاق انؼششٍٚ 
 ذنهضٔ اس انشٔط كًب كبَخ لٕٚ  م ػٕدح ْٕٔ يب ٚشك  ثبنًبئخ،  43اس ثُغجخ ػذد انضٔ  

 ػهّٛ انسبل فٙ ثذاٚخ انؼبو اندبس٘ ٔالعًٛب ثؼذ رطجٛك انمشاس انخبص ثًُر سػبٚب
يٍ  أٍ٘ نٗ إطٕل انسذح ػُذ انؼشثٛخ انًز  سٔعٛب رؤهشٛشاد دخٕل انٗ اإليبساد 

 ٔخبءد انفهجٍٛ فٙ انًشكض انسبد٘ ػشش .انًبػٙ فٙ هشٓش فجشاٚش يُبفز انذٔنخ
 07ثضٚبدح  ، ٔفشَغب فٙ انًشكض انخبيظ ػششثبنًبئخ 01صٚبدح ثُغجخ هخ يغد  
ثبنًبئخ، ٔنجُبٌ فٙ انًشكض  01ٔاوأسدٌ فٙ انًشكض انغبثغ ػشش ثضٚبدح ، ثبنًبئخ

، ثًُٛب خبءد خًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ فٙ انًشكض ثبنًبئخ 03انزبعغ ػشش ثضٚبدح 
ثبنًبئخ،  9نغبدط ػشش ثضٚبدح ثبنًبئخ، ٔاٚطبنٛب فٙ انًشكض ا 7انثبنث ػشش ثضٚبدح 

ثبنًبئخ. ثًُٛب هشٓذد أعزشانٛب ٔانجسشٍٚ  0ٔكُذا فٙ انًشكض انثبيٍ ػشش ثضٚبدح 
  .نكم يًُٓب ثبنًبئخ فمؾ 7اَخفبػب  ثغٛطب  ٔثُغجخ 

 



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

هغٕق اإللهًٛٛخ، رشكم دٔل يدهظ انزؼبٌٔ انخهٛدٙ انًغبْى ثبنُغجخ نٔ
ٔيُطمخ أٔسٔثب انغشثٛخ فٙ انًشكض انثبَٙ  ،ثبنًبئخ 70اس ثُغجخ اوأكجش فٙ أػذاد انضٔ  

ٔيُطمخ انششق اوأٔعؾ  ،ثبنًبئخ 01ثبنًبئخ، ٚهًٛٓب خُٕة آعٛب ثُغجخ  71ثُغجخ 
ثبنًبئخ نكم يًُٓب.  00خُٕة هششق آعٛب ثُغجخ هشًبل ٔٔهشًبل أفشٚمٛب ٔيُطمخ 

 ٔدٔل ،انذٔل انًغزمهخ ساثطخيشٚكٛزٍٛ ٔسٔعٛب ثًب فٛٓب كًب كبَذ زظخ كم يٍ اوأ
ثبنًبئخ وأعزشانٛغٛب.  7فشٚمٛب ٔثبنًبئخ إل 3ٔ ،ثبنًبئخ نكم يًُٓب 2 انششلٛخأٔسٔثب 

ٔٚؼكظ ْزا انزُٕع اندغشافٙ انكجٛش اعزشارٛدٛخ اوأعٕاق انًزؼذدح انزٙ رؼزًذْب 
  .اوأؽٛبف اوألبنٛى ٔ دثٙ ٔانزٙ رٓذف انٗ اعزمطبة أعٕاق ٔصٔاس  يٍ يخزهف

 
، يب رزًز غ ثّ يٍ يمٕ يبد عٛبزٛخٔرٕعٛغ ٔيغ اعزًشاس زشص دثٙ ػهٗ رطٕٚش 

رؼكظ ْزِ اوأسلبو لٕح لطبع انغٛبزخ فٙ اإليبسح ًَٕٔ ػٕايم خبرثٛزٓب كٕخٓخ 
ٌ   7102نهؼبو اوأهشٓش انزغؼخ اوأٔنٗ سائذح نهغٛبزخ ٔاوأػًبل. كًب رئكذ أسلبو   أ

عزمجبل " ال7171شإٚخ انغٛبزٛخ "انش فٙ خؾ ًَٕ يؼطشد ردبِ رسمٛك اإليبسح رغٛ  
ٔثبنزبنٙ صٚبدح يغبًْخ انمطبع ثسهٕل انؼمذ انًمجم، يهٌٕٛ صائش عُٕٚب   71

 انغٛبزٙ فٙ اخًبنٙ انُبرح انًسهٙ نإليبسح.
 
ٌ، المذَر العام لذائرة السُاحت والتسىَك المرّ  سعُذ لال سعادة هاللو

ٌ  انُزبئح اإلٚدبثٛخ" "دبٍ للسُاحت": التجارٌ بذبٍ انزٙ فٙ ػذد انضٔ اس  ا
 انًُٕ الديؼذ  زم مزٓب دثٙ يُز ثذاٚخ انؼبو اندبس٘ ٔززٗ اٌٜ، ٔانزٙ رفٕق 

انزٙ اػزًذَبْب ٔرزؼًٍ ش اإلٚدبثٙ العزشارٛدٛزُب ٛانزؤثرئك ذ ػهٗ  انؼبنًٛخ
انشائذح انزٙ رؼُٗ ثٓزا  ٔانًجبدسادٔانسًالد انزشٔٚدٛخ، ، إلخشاءاد انزُظًٛٛخا

 رارّ َٕاطم خٕٓدَب . ٔفٙ انٕلذثبنزؼبٌٔ يغ هششكبئُبى ٔانجشايح انزٙ رُظ   ،انمطبع
ػهٗ  انزُبفغٛخ ٔلذسارٓب نزشعٛخ يكبَخ دثٙ ٔرؼضٚض يٛضارٓبيغ يخزهف اندٓبد 

اس نزسمٛك أػهٗ ؼبد انضٔ  رطه  ٔٚجمٗ ْذفُب اوأعبعٙ ْٕ رهجٛخ ، يغزٕٖ انؼبنى
ئٚذٍٚ أٔ ئثبنزبنٙ رؼضٚض انشؼٕس نذٚٓى ثبنٕالء نذثٙ نٛكَٕٕا . يغزٕٚبد انشػب

سغت، ٔاًَب يٍ أخم فنٛظ يٍ أخم ػًبٌ ركشاس صٚبسرٓى  نهًذُٚخ يشٔخٍٛ
 .7171ثًب ٚغبْى فٙ رسمٛك انشإٚخ انغٛبزٛخ اس اعزمطبة انًضٚذ يٍ انضٔ  

 



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

 
 

انٕلذ رارّ ػهٗ االثزكبس انًغزًش، َُب َشكض فٙ : "كًب أرّ لبئال  ٔأػبف عؼبد
و ؼبرّ نؼًبٌ رمذ  ٔيٕاكجخ رطه   ًغبفش،ٔاػبدح رؼشٚف سزهخ ان ،ح انجٛبَبدٔرؼضٚض لٕ  

ٔرنك  ،خ انًذٌ انؼبنًٛخ فٙ لطبع انغٛبزخ ٔانغفشدثٙ ػشش عُٕاد ػٍ ثمٛ  
( نزطٕٚش انؼًم انسكٕيٙ فٙ دثٙ انزٙ أؽهمٓب عٛذ٘ 10Xيغ يجبدسح )رًبهشٛب  

طبزت انغًٕ انشٛخ دمحم ثٍ ساهشذ آل يكزٕو، َبئت سئٛظ انذٔنخ سئٛظ يدهظ 
 ". ،سػبِ هللاانٕصساء زبكى دثٙ 

 
، زٛث ثهغ ػذد انغشف انفُذلٛخ ًَٕا  كجٛشا  هشٓذ لطبع انفُبدق فٙ دثٙ نمذ ٔ

يٍ انفُبدق يُشؤح  221ػًٍ  7102غشفخ يغ َٓبٚخ انشثغ انثبنث نؼبو  012،022
هشٓشا  يُز  07% خالل 2م صٚبدح رشاكًٛخ ثُغجخ ْٕٔ يب ٚشك   ،ٔانشمك انفُذلٛخ

انفبخشح يٍ فئخ خًظ َدٕو ٔانًؼشٔفخ ػهٗ . ٔهشكهذ انفُبدق 7102عجزًجش 
 ،انفُذلٛخ فٙ دثٙ غؼخثبنًبئخ يٍ اخًبنٙ ان 55َطبق ػبنًٙ ٔاعغ يب َغجزّ 
يب ثبنًبئخ، ثًُٛب ثهغذ زظخ انفُبدق انزٙ رزشأذ  75ٔانفُبدق يٍ فئخ أسثغ َدٕو 

نزٕفٛش ع انًسبفظخ ػهٗ انزُٕ   أًْٛخثبنًبئخ، ْٕٔ يب ٚؼكظ  70َدٕو  5ٔ 0ثٍٛ 
خ ٛثًب فٛٓب انؼبئالد. ٔثهغذ زظخ انشمك انفُذلششائر يخزهف انٛبساد رُبعت خ
 .ثبنًبئخ نهشمك انفُذلٛخ انفبخشح ٔانؼبدٚخ ػهٗ انزٕانٙ 09ٔ 4ثبنًبئخ ثُغجخ  75
 



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

 
 
ٔرنك ثبنًبئخ  22ثمٛذ َغجخ اإلهشغبل فٙ فُبدق دثٙ ثبثزخ نزجهغ زٕانٙ ٔ

، اوأيش انز٘ ٚذل ػهٗ االعزمشاس فٙ 7102َٓبٚخ انشثغ انثبنث نهؼبو  ثبنًمبسَخ يغ
ػذد  اسرفغفًٛب ْزا انمطبع ٔخبرثٛزّ انذائًخ ػهٗ انشغى يٍ اسرفبع َغجخ انؼشع. 

نزظم  7102يهٌٕٛ نٛهخ يغ َٓبٚخ عجزًجش  71،93انفُذلٛخ انًسدٕصح يٍ انهٛبنٙ 
فًٛب اَخفغ  ،انؼبو انسبنٙ يغ َٓبٚخ انشثغ انثبنث يٍنٛهخ يهٌٕٛ  70،72انٗ 

 خالل انفزشح رارٓب َظشا  نضٚبدح َغجخنٛهخ  5،3انٗ  5،2ح اإللبيخ يٍ يزٕعؾ يذ  
 .لفٌٕ فٙ دثٙ لجم اعزكًبل سزالرٓى نٕخٓبد أخشٖٕانًغبفشٍٚ انزٍٚ ٚز

 
 -انتهً-

 
 لمحت عن دائرة السُاحت والتسىَك التجارٌ بذبٍ )دبٍ للسُاحت(

 ػٍ انًغئٔنخ اندٓخ انشئٛغٛخ نهغٛبزخ( )دثٙ انزدبس٘  ٔانزغٕٚك انغٛبزخ دائشح ؼزجشر  
 رغٕٚك ػهٗ أٚؼب   رؼًم كًب دثٙ، ايبسح فٙ ٔانزغٕٚك انغٛبزٙ ٔانزطٕٚش ٔاإلهششاف انزخطٛؾ

 انخذيبد خًٛغ يغئٔنٛخ رشخٛض ػبرمٓب ػهٗ رسًم، ٔنّ ٔانزشٔٚح اإليبسح فٙ انمطبع انزدبس٘
انغٛبزخ  ٔٔكالء انشزالد رُظٛى ٔهششكبد انفُذلٛخ انًُشآدرنك  فٙ ثًبٔرظُٛفٓب،  انغٛبزٛخ
 .ٔانغفش



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

 انغٛبزٛخ انٕخٓبد كٕازذح يٍ دثٙ يكبَخ رؼضٚض فٙ يسٕسٚب   دٔسا   (نهغٛبزخ دثٙ) ٔرهؼت 
صائش  يهٌٕٛ 71اعزمجبل  انٗ انٓبدفخ 7171دثٙ انغٛبزٛخ  سإٚخ نزسمٛك ٔرغؼٗ ػبنًٛب ، انشائذح
 .انًمجم ثسهٕل انؼمذ عُٕٚب  

 
 : للمسَذ من المعلىماث َرجً االتصال علً
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