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يساهمون الشركاء اإلستراتيجيون والرعاة الرئيسيون   

كبر !  كثر الحتفاالت أ هرجان ديب للتسّوق خالل ممنح أسباب أ  
 

كة المتميّ  :2018 يناير 7 ،األحدديب،   للمهرجانات والتجزئةزة بين مؤسسة ديب ساهمت الشرا

وشركات القطاع الخاص الممتدة ألكثر من عقدين من الزمان يف إنجاح الدورات الماضية لهذا 

ً الحدث الذي أصبح ضمن المهرجانات العالمية،  ً  وموسما التجزئة  يقطاعلتنشيط  مهما

.لسياحة يف ديباو  

 

الحدث السنوي المهم، الذي والعشرين لهذا لثة شركات على دعم الدورة الثاوتحرص كبرى ال

 تنظمه مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري

تحت شعار الحملة  2018يناير 27حتى 2017ديسمبر 26ما بين خالل الفترة  (ديب للسياحة)بديب

كبرالتسويقية " كثر الحتفاالت أ كز التسوق فعاليات لشركات الخاصة اتنظم فيما ". أسباب أ ومرا

جوائز قيمة لتضفي المزيد من الفرح والبهجة ترصد حمالت ترويجية ضخمة، و تطلق مميزة، و 

على زّوار ديب خالل هذه الفترة، وتجعل تجربتهم أغنى.  
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لقد ساهم مهرجان ديب وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة:"

كثر من عقدين من الزمان يف تحقيق العديد من اإلنجازات، وأثّ الذي للتسوق  ر بشكل انطلق منذ أ

العام والخاص من ما بين القطاعين اء كان التعاون المثمر والبنّ فيما إيجايب على قطاع التجزئة. 

اإلستراتيجيين ئنا كافة شركا. ونشكر ضمان استمراريتهالعوامل التي ساهمت يف هذا النجاح و 

الثالثة والعشرين لمهرجان ديب نحو إنجاح الدورة ، والجهات الداعمة إللتزامهم الرئيسيين والرعاة

كثر  ،للتسوق ً أ وما يقدموه من فعاليات وعروض ترويجية وجوائز تمنح المتسوقين أسبابا

كبر".    الحتفاالت أ
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ً و دوراته أن يؤثر بشكل  يف كل دورة جديدة من مهرجان ديب للتسوقلقد تمكّن " :أضاف قائال

إيجايب على العديد من القطاعات االقتصادية يف ديب، بما فيها قطاع التجزئة، والشك أّن المهرجان 

سوف يمنح تجار التجزئة زخما  باعتباره عالمة فارقة يف التقويم السنوي لقطاع التجزئة يف ديب

كبر خالل هذا الموسم، كما ستستفيد مختلف الجهات بطريقة مبا . منه شرة أو غير مباشرةأ

ونتوقع أن نحقق ذلك من خالل منح الزوار والمتسوقين تجارب تسوق فريدة، وفرصا للربح تغير 

من مجرى حياتهم، وقضاء أجمل األوقات بمشاهدة الفعاليات المشوقة، التي تنظم بالتعاون مع 

  شركائنا".

 

كال من:  2018للمهرجانات والتجزئة لعام وتضم قائمة الشركاء اإلستراتيجيين لمؤسسة ديب 

ديب فستيفال مجموعة الفطيم(ووديب مول، طيران اإلمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماين، 

، وماجد الفطيم العقارية، وميركاتو، وإينوك، ونخيل مولز، وسوق ديب الحرة، ومراس، )سيتي

وبنك اإلمارات ديب للتسوق وهم: فيزا، واتصاالت، باإلضافة إىل الرعاة الرئيسيين لمهرجان ديب 

كز التسوق يف ديب، ومجموعة  ومجموعة جمبو.الوطني،  إىل جانب الدعم المقدم من مجموعة مرا

ديب للذهب والمجوهرات.  

 

وعبر الشركاء اإلستراتيجيون والرعاة الرئيسيون عن آرائهم حول هذا التعاون من أجل إنجاح 

مهرجان ديب للتسوق، حيث قالوا:   
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  طيران اإلمارات

"يسعدنا قال الشيخ ماجد المعال، نائب رئيس أول طيران اإلمارات لدائرة العمليات التجارية: 

أن نرى االستعدادات تجري على قدم وساق النطالق مهرجان ديب للتسوق يف دورته الجديدة 

كز التسوق لتضج بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية 2018لعام  ، وأن نشهد ترّقب مرا

ً كبيرة من  الجذابة المقدمة لمرتاديها من المقيمين والزوار. وكما يحدث يف كل عام، فإن أعدادا

ً لالستفادة من عروض  زوار ديب ودولة اإلمارات الذين تنقلهم طيران اإلمارات، يأتون خصيصا

ً من  ً واسعا المهرجان واالستمتاع بإجازاتهم الشتوية، ما يعزز مكانة ديب كوجهة تلبي نطاقا

مختلف األذواق والمتطلبات".  
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  ديب مول
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تطلع قدماً إىل موسم جديد من مهرجان ديب "ن:"قال ناصر رفيع، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز

ً للعديد من  ونجاحه للتسوق الذي يواصل تعزيز نموه ً رئيسيا ً تلو اآلخر، ويمثل رافدا عاما

القطاعات الحيوية بما يف ذلك الضيافة والطيران والسياحة، عالوًة على دوره البارز يف إثراء البيئة 

وتوجيهات صاحب  رؤية المضمون واألهداف مع االقتصادية المزدهرة يف ديب بما ينسجم يف

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

ً الضوء على ‘ مهرجان ديب للتسوق’رعاه هللا. ويستقطب  الزوار من كافة أنحاء العالم، مسلطا

ً بعودة المهرجان، تنظم مكانة ديب كوجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه. واحتف ‘ إعمار مولز’اال

كز التسوق التابعة لها، بالتزامن  باقة من الفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة يف مختلف مرا

مع تقديم المتاجر للعديد من العروض الخاصة التي تعود بفوائد ومزايا ملموسة على 

لكبير الذي حققه المهرجان يف دورته يف آن واحد. ويف أعقاب النجاح ا األعمال المتسوقين و

أروع خيارات التسوق والترفيه لجمهور المهرجان هذا العام أيضاً".‘ إعمار مولز’الماضية، ستقدم   
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ماجد الفطيم العقارية  

-قال فؤاد منصور شرف، المدير العام إلدارة العقارات  -اإلمارات والبحرين وُعمان   كز   مرا

كتها االستراتيجية الممتدة »العقاريةماجد الفطيم «التسوق لدى  : "تفخر ماجد الفطيم بشرا

ألكثر من عشرين عاماً مع مهرجان ديب للتسوق، فقد دأبت ماجد الفطيم طوال هذه الفترة على 

توفير تجارب تسوAق ال نظيَر لها، وفرص فوز مذهلة، واستضافة فعاليات ترفيهية مشوقة تشّد 

كز التسوق الستة التابعة أنظار الكبار والصغار. ويمثل  مهرجان ديب للتسوق فرصة مثالية لمرا

لشركة ماجد الفطيم بديب إلطالق تجارب تسو9ق غير مسبوقة تفوق توقعات المتسوقين بكثير يف 

إطار رؤيتنا بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم. ونحن نتطلع إىل نجاح رائع آخر لمهرجان 

، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، ديب للتسوق يف مول اإلمارات
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وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، حيث يستضيف كل واحد منها جدوالً حافالً 

من الفعاليات الترفيهية والحمالت الترويجية".  
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مجموعة عبد الواحد الرستماين  

شركة السيارات الرئيسية يف مجموعة ت، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارا

عبد الواحد الرستماين، والوكيل الحصري لعالمات نيسان وإنفينيتي ورينو يف ديب والشارقة 

كة االستراتيجية بين العربية للسيارات ومؤسسة ديب واإلمارات الشمالية: " تطورت الشرا

كثر من عقدين. وتهدف  جهودنا المشتركة إىل تعزيز للمهرجانات والتجزئة منذ إنشائها قبل أ

مكانة مدينة ديب كوجهة سياحية عالمية المستوى، وذلك من خالل العروض والحمالت 

الترويجية، بما يساعدنا على تحقيق وعدنا لعمالئنا األوفياء، وتقديم عروض جذابة، واستقطاب 

المشترين الجدد".  

جميع عالماتنا التجارية يف كافة حمالتنا  إننا يف العربية للسيارات نعتمد نهًجا محوره العمالء يف

الترويجية التي تتيح لهم المزيد من التوفير والحصول على مزايا إضافية. ويف الوقت الذي 

، نود 2018نقترب فيه من الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس العربية للسيارات يف العام 

لجهودنا المتمثلة يف تقديم أفضل  اإلعراب عن امتناننا لعمالئنا الذين أبدوا حبهم وتقديرهم

المنتجات والخدمات، األمر الذي كان له األثر الكبير يف قدرتنا على تحقيق النمو القوي.  

كتنا طويلة األمد مع مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة، ونتوجه بالدعوة للجميع  إننا نفخر بشرا

نيتي ورينو".لزيارة معارضنا، والتعرف إىل تشكيلة موديالت نيسان وإنفي  
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-مجموعة الفطيم ديب فسيتفال سيتي   

كز التسوق يف مدير مجموعة الفطيم العقارية: "  ديب مهرجانإن قال ستيفن كليفر، مدير مرا

 إرتفاع خالله نشهد حيث ،سيتييفال فست لديب السنوية الفعاليات أهم من واحد هو للتسوق

 فعاليات إلبتكار متنوعة وأساليب جديدة اطرق لنكتشف نعمل نحن .ملحوظ بشكل الزوار معدل

".الكرام زوارنا جميع تسر مدهشة تآومفاج وعروض  

 

 
  

–نخيل مولز ) 2و 1سوق التنين (ابن بطوطة مول و    

كة آخرى ناجحة مع قال عمر خوري،  المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: "إننا نتطلع إىل شرا

ً يف قطاع التجزئة.  مهرجان ديب للتسوق يف دورته الثالثة والعشرين، ً رئيسيا والذي يمثل حدثا

ويستمر نمو المهرجان يف ظل ازدهار قطاع التجزئة ليوفر هذا العام فرصة متجددة لتسليط 
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الضوء على العروض الفريدة التي يقدمها سوق التنين وابن بطوطة مول.ويمثل هذا الحدث 

ونحن نتطلع إىل استقبال مئات اآلالف بداية سلسلة المهرجانات السنوية بقطاع التجزئة يف ديب، 

من الزوار يف سوق التنين وابن بطوطة مول خالل هذا الحدث المرتقب."  
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سوق ديب الحرة  

كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لسوق ديب قال 

يب للمهرجانات والتجزئة "إن الدعم المتواصل الذي تقدمه سوق ديب الحرة إىل مؤسسة د:الحرة

ُيظهر مدى التزام السوق بلعب دور هام يف تطوير قطاعي السياحة والتجزئة بديب يف مستهل 

العام الجديد، وبالمقابل تستفيد السوق الحرة من المبادرات الكثيرة مثل مهرجان ديب للتسوق 

ً منهم يتسوقون خالل فتر  ً من الزوار، وكثيرا ً كبيرا ة الحدث يف سوق ديب الذي يستقطب عددا

الحرة يف مطاري ديب وآل مكتوم الدوليين."      
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-صالح تهلك، نائب أول الرئيسومن جهته قال  أطلقت :"االتصال المؤسسي، سوق ديب الحرة

ً من المبادرات لالستفادة القصوى من اإلمكانات والفرص التي يتيحها  سوق ديب الحرة عددا
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وتركز هذه المبادرات التي تعد صديقة للعمالء ». للتسوقمهرجان ديب «المستهللك خالل فترة 

على األساسيات لفهم احتياجات ومتطلبات هذا المهرجان الشهير واألطول من نوعه."  

 

 

إينوك  

"يمثل دعمنا قال سعادة سيف حميد الفالسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك":

ال يف ترسيخ مكانة بالمساهمة بدور فعّ  ‘اينوك’المتواصل لمهرجان ديب للتسوق تجسيداً اللتزام 

كثر تجارب التسوق والحياة العصرية تميزاً. ديب كوجهة سياحية عالمية أوىل تقدم أ  
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ويشرفنا أن نشارك من جديد كشريك استراتيجي للدورة الثالثة والعشرين من هذا الحدث 

ً لجهود ديب الرامية  ً حقيقيا عروضها يف قطاع التجزئة  تنويعلالعالمي الكبير الذي يمثل رافدا

وهو األمر الذي وتوفير خيارات استثنائية يسعد بها سكان المدينة وزوارها على حد سواء. 

     اينوك".’على جميع خدمات  ينعكس

 

 
 

-مجموعة الزرعوين  ميركاتو   

جميرا  ميركاتو وتاون سنترمركزي قالت نسرين بستاين، مديرة العالقات العامة واإلتصال ل

كتنا االستراتيجية ودعمنانه لإ:" ديب للمهرجانات لمؤسسة  من دواعي سرورنا أن نعلن شرا

كبر الحيث  يعد  ،دورته الثالثة و العشرين من خالل مهرجان ديب للتسوق يفوالتجزئة  مهرجان أ

من متعة التسوق و  اإذ يقدم مزيج ،حيث الفعاليات الترفيهيةمن ظاهرة احتفالية يف المنطقة 
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التسلية و الجوائز القيمة التي تبهج نفوس المتسوقين مما يجعل ديب و جهة التسوق المميزة 

. "للمقيمين و السياح  

 

 ليستمتعوايف رحلة حول العالم تجمع بين متعة الترفيه والتسوق معا زواره  ميركاتوويأخذ 

درهم يف  200فكل متسوق ينفق   ،بعروض ترفيهية تحبس األنفاس و فرص ربح جوائز قيمة

درهم و ألف  30 سبوعية تتضمن مبلغأميركاتو او تاون سنتر جميرا سيحظى بفرصة ربح جوائز 

% يف معظم المتاجر.75! إو تخفيضات تصل  ،رحلة األحالم لشخصين ألجمل دول العالم  

 

مراس  

كز التسوق يف ِمراس "يسرنا أن نكون شركاء لمؤسسة ديب  :قالت سايل يعقوب، رئيسة مرا

ً بعد آخر، الذي  للمهرجانات والتجزئة ويسعدنا أن نشهد نجاح وتميز مهرجان ديب للتسوق عاما

ً من أهم األحداث التي تنظم يف المنطقة والذي تطور ليشمل بفعالياته الالفتة كل  يعتبر واحدا

االقتصادي واالجتماعي، قامت ِمراس بإضفاء ديب. وتجاوباً مع أهمية هذا الحدث واعترافاً بتأثيره 

أجواء كرنفالية على وجهاتها لتعكس أجواء المهرجان االحتفالية ولتمنح تجربة الزوار والمقيمين 

مزيداً من المتعة.  

وإضافة إىل عروض األلعاب النارية المذهلة التي ستقام يف ذا بييتش والسيف وال مير يف ليايل 

ً الكثير من العروض   اليومية التي سيقّدمهااالفتتاح والختام وعطالت نهاية األسبوع، هناك أيضا

لطبول ، وقارعو ا LEDمثل كرنفال المشي بالعكازات الطويلة وفراشات الـ فنانون والعبو خفة، 

األفريقية، وغيرها الكثير من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة طيلة أيام المهرجان، 

وسنقدم أيضا مجموعة رائعة من العروض الترويجية والجوائز، منها فرصة للفوز برحلة إىل جزر 

المالديف يف ال مير، ومسابقة للفوز بكيلوغرام من الذهب يف السيف."   

 

اتصاالت  
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-عبد هللا المانع مدير عام اتصاالت  قال يسرنا أن نواصل التعاون المشترك مع منطقة ديب:" 

مهرجان ديب للتسوق كشريك استراتيجي، وهو جزء من مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة. إن 

كة اتصاالت االستراتيجية تبرز التزامنا القوي بدعم الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان ديب  شرا

مما يمهد الطريق لتجربة تسوق عالمية المستوى، ويعزز من القطاع السياحي  للتسوق،

إن مهرجان ديب للتسوق منح  والتجاري يف امارة ديب، باعتباره أطول مهرجان من نوعه يف العالم.

"اتصاالت " منصة لعرض بنيتها التحتية المتطورة، مما يجعل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.رائدة يف مجال   

 

نتطلع إىل االستمرار يف تقديم الدعم مرة أخرى اىل مهرجان ديب للتسوق والذي " وأضاف قائالً:

يحظى باهتمام كبير لدى عمالئنا المشاركين؛ ومع أخذ ذلك يف االعتبار، فقد قامت اتصاالت 

الحلول المختلفة والمصممة بتصميم عدة خدمات متنوعة ومبتكرة وأيضا وفرت العديد من 

لتلبية االحتياجات المتنوعة لزوار المهرجان من كافة أنحاء العالم. نحن يف اتصاالت ملتزمون 

بتعزيز حضورنا من خالل دعم الفعاليات السنوية للتسوق يف ديب والمساهمة يف السياحة 

  وتطوير األعمال لتحقيق النمو االقتصادي الشامل يف البالد.
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  الرئيسونالرعاة 

Visa  

قال كريم بيج، نائب رئيس قسم التسويق يف "فيزا" لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

كثر من  Visaتفخر  ":أفريقيا كتها العريقة الممتدة على مدار أ ً مع  20بشرا مهرجان ديب ’عاما

ياحة ، ويسعدنا أن نبادر مرة أخرى إىل دعم حدث التسوق الرائد يف اإلمارة وتعزيز الس‘للتسوق

والتجارة العابرة للحدود يف أرجاء المنطقة. وتأيت العروض المشوقة التي نقدمها لعمالئنا على 

، لتتيح Visaكبرى العالمات التجارية داخل الدولة وخارجها لدى إنفاقهم باستخدام بطاقات 

ت للمتسوقين تجربة مجزية تبقى مطبوعة يف أذهانهم لمهرجان ديب للتسوق، والتمتع يف الوق

نفسه بمزايا الدفع اإللكتروين السهلة التي تلبي أعلى معايير الموثوقية واألمان. وال شك يف أننا 

ً يف النجاح  ً لنكون طرفا متحمسون حيال العروض التي نقدمها لحاملي بطاقاتنا، ونتطلع قدما

الباهر الذي سيحققه المهرجان يف دورته الجديدة".  
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:مجموعة بنك اإلمارات ديب الوطني  

هشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب يف مجموعة بنك قال 

" بوصفه بنكاً وطنياً بامتياز، نقدم يف بنك اإلمارات ديب الوطني دعمنا اإلمارات ديب الوطني: 

الكامل للمبادرات الحكومية الرامية إىل ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ومحلي رائد للسياحة 

كحدث عالمي ‘ مهرجان ديب للتسوق’والتجارة والتداول. ويف ظل المكانة المتنامية التي يحققها 

يستقطب سنوياً ماليين الزوار من مختلف أرجاء العالم، يسعدنا أن نقدم دعمنا  مرموق للتسوق

المتواصل لهذه المبادرة المتميزة. وإننا نتطلع قدماً إىل بناء عالقة مستدامة وطويلة األمد مع 

‘". دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب’و‘ مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة’  
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  مجموعة جمبو

: "تعتبر نديم خنزاده، رئيس قسم التجزئة أومني شانيل لدى شركة جمبو لإللكترونياتقال 

أحد الرعاة الرئيسين لمهرجان ديب للتسوق منذ انطالقه. ويعد المهرجان أحد   لإللكترونيات  جمبو

أهم األحداث يف أجندتنا التسويقية ويساهم بشكل فعال يف تعزيز مبيعاتنا السنوية. ونحرص 

 ً أبرزها عرض  ، خالل المهرجان، على إطالق العروض الخاصة ومكافآة عمالئنا بجوائز شيقة،دائما

#JumboGoldRush  .ونحن عازمون على إطالق عروض مماثلة  الذي تم إطالقه هذا العام

الحالية." دورةخالل ال  وشيقة  
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مجموعة ديب للذهب والمجوهرات   

:"إن المجموعة ترتبط بعالقة للذهب والمجوهراتمجموعة ديب رئيس قال توحيد عبد هللا، 

ً بعد عام. ولطالما كانت  ً عاما ً ونموا وثيقة مع مهرجان ديب للتسوق منذ انطالقته، وتزداد تطورا

لترويجية من أبرز عناصر المهرجان، وساهمت سحوبات الذهب الكبرى يف تغيير حياة الحمالت ا

الكثير من األشخاص الفائزين. ونأمل أن تكون مبيعات هذا الموسم كبيرة والسيما يف ظل 
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المستويات المقبولة ألسعار الذهب. ومن األمور الجديدة التي طرحتها المجموعة خالل الحملة 

ع الذهبية لمدينة الذهب والتي تحمل شعار مهرجان ديب للتسوق. ونحن الترويجية هي القط

نتطلع الستقبال الزوار والمتسّوقين من مختلف دول العالم، الختبار أفضل تجربة تسوق مع 

   فرصة ربح جوائر ذهبية كل يوم". 

 

 
 

كز التسوق يف ديب مجموعة مرا  

كز مجموعة إدارة مجلس رئيس الغرير، اجدم قال  عام دورة إطالق إن ديب:" ! التسوق مرا

 يعطي حيث ،ككل التجزئة قطاع تفيد ديسمبر شهر خالل للتسوق ديب مهرجان من 2018
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ً  جيد، بشكل العام إلنهاء فرصة المهرجان داعماً  والتجزئة للمهرجانات ديب مؤسسة كانت ما دائما

كز لمجموعة رئيسياً  حداث األ أهم من للتسوق ديب مهرجان يعدو  .وأعضائها ديب ! التسوق مرا

 النمو من المزيد المهرجان من 23 دورة الـ ال توفر أن نتوقع ونحن التجزئة. التي تعنى بتجارة 

كز "بشكل عام. والصناعة التجزئة وتجار التسوق لمرا  

- -انتهى  
 

لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب "ديب للسياحة":  

إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور تتمّثل رسالة ديب للسياحة 

التجاري األكثر زيارة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم 

  .واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة

 

الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، ديب للسياحة هي الجهة 

كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

لسفر. ويأيت على رأس الخدمات السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء ا

العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب للسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب 

.للمهرجانات والتجزئة  

 

:للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على  

ديب للسياحة  

 mediarelations@dubaitourism.ae  

[+971] 600 55 5559  


