
   
 

 
 
 

 

 X01 جضًٍ يثادر
( األٔل   2.0"دتٙ نهسٛاحح" تطهق يشزٔع )سٛاحح

 يٍ َٕػّ 
 ػهٗ يستٕٖ انؼانى تاستخذاو تقُٛح "انثهٕك شٍٛ"

  رقًٛح يُصح خالل يٍ نهسفز انتقهٛذ٘ انًفٕٓودتٙ تتطهغ نتغٛٛز 
  جًٛغأياو ان يتاحح يتطٕرج

 فٙ تطٕٚز انقطاع تطزٚقح يثتكزج يٍ خالل جذب اْى انًشزٔع ٚس
 يطّٕر٘ انتكُٕنٕجٛا ٔانشزكاخ انجذٚذج

 ٔ نشٚادج يساًْتّ فٙ انُاتج ػهٗ قطاع انسٛاحح ا  إٚجاتٛٚؤثز 
 يغ تٕفٛز فزص ػًم جذٚذج اإلجًانٙ انًحهٙ

 أٚي دثٟ عزصجؼ: 6102 فثزاٚز 62 ،انًتحذج انؼزتٛح االياراخ دتٙ
 ؽذ٠ضخ رم١ٕبد ػٍٝ بً ِجزىشاً ٠شرىضِفِٙٛ رٕزٙظ اٌؼبٌُ ِغزٜٛ ػٍٝ ِذ٠ٕخ
 ٚرٛف١ش ِضا٠ب أفعً ٌمطبع اٌفٕبدق فٟ دثٟ، أٚعغ آفبق فزؼٕٙب ِٓ رّى  
 سًٕ انشٛخ حًذاٌاٌزٟ أػٍٓ ػٕٙب  10X ِشبس٠غ ِجبدسحٚفك  ٚرٌه
 انًجهس رئٛس دتٙ ػٓذ ٔنٙ يكتٕو، آل راشذ تٍ دمحم تٍ

 .فٟ دثٟ اٌزٟ ػمذد ِئخشاً  ٌٍؾىِٛبد اٌؼب١ٌّخ اٌمّخخالي  انتُفٛذ٘

 غعْٛ فٟ اٌشائذ( 0.2 ع١بؽخ) ٚعزمَٛ "دثٟ ٌٍغ١بؽخ" ثزٕف١ز ِششٚع
لذسارٙب فٟ االعزفبدح ِّب   رؼض٠ض ِٓ ثّب ٠ّىٓ  دثٟ شٙشاً اٌّمجٍخ، 02 اٌـ

ٌذ٠ٙب ِٓ عؼخ فٕذل١خ ٌزؼ١ذ ص١بغخ إٌّظِٛخ اٌغ١بؽ١خ ػجش رم١ٕخ 
"اٌجٍٛن ش١ٓ"، ٚرمذ٠ُ ػشٚض ١ِّ ضح ٌٍضٚ اس ِٓ ع١ّغ دٚي اٌؼبٌُ، 

دمحم تٍ  تٍ حًذاٌ سًٕ انشٛخٚرؾغ١ٓ رغشثخ اٌغ١ بػ. ؽ١ش لبي 
ْ  : "راشذ آل يكتٕو  فٟ شٚٔزٙبِٚ لذسرٙب ٘ٛ اٌؾىِٛبد ٔغبػ ِؼ١بس ا

 غبلبرٙب ٚرغخ١ش ثخذِبرٙب، االسرمبء فٟ اٌضِٓ ٚاعزجبق ٔفغٙب اثزىبس اػبدح
 أفشاد٘ب". غّٛؽبد ٚرٍج١خ ِغزّؼبرٙب، ٌخذِخ ٚاِىب١ٔبرٙب

ْ   ،١ٗٚثٕبًء ػٍ  أوجش ٌٍٛصٛي فشص عٛف رزخطٝ  رٛف١ش اٌغ١بؽ١خ اٌّجبدسح فب
أِبَ  ؽ١ش أٔٙب عزز١ؼ لطبع اٌغفش اٌّؾٍٟ اٌضٚ اس اٌذ١١ٌٚٓ، اٌٝ

اٌٝ عبٔت ششوبد ٔبشئخ اثذاػ١خ ٌٍذخٛي فٟ اٌج١ئخ  عذد ِشبسو١ٓ
اٌزؤص١ش اإل٠غبثٟ  فعالً ػٓ ص٠بدح  أفع١ٍخ ٌذثٟ، رمذ٠ُ ٚثبٌزبٌٟ اٌغ١بؽ١خ
 اإلعّبٌٟ اللزصبد دثٟ. اٌّؾٍٟ ػٍٝ إٌبرظ



                                                                                                        
                                                               

 

 
ِب  ػجش ِجبششاً  ِٕؼ صٚ اس٘ب اٌذ١١ٌٚٓ خ١بساً  اٌٝ ٌٍغ١بؽخ" "دثٟ ٚرٙذف

ُ ثبألِبْ، ٚاٌشفبف١خ، ث١ئخ رز غ ظّٓ فٕذل١خ وج١شح،ٌذ٠ٙب ِٓ عؼخ 
ٚ٘ٛ ِب ٠غبُ٘ فٟ اعزمطبة  ،ثشىً فٛسُٞ اٌّؼٍِٛبد ٚوزٌه رمذ٠

ّ ١ٓ ِٓ اٌّض٠ذ  أشبء خالي ٚرٌه ِٓ اٌغ١بؽخ، لطبع اٌٝ اٌششوبء اٌّٙ
ْ   ،ث١ئخ ع١بؽ١خ ٌغٛق ِفزٛػ ٠ٛف ش اٌفشص ٌٍغ١ّغ  اٌفشص اربؽخ ؽ١ش ا

 اٌؼبٌّٟ ٌٍذخٛي اٌٝ لطبػٟ اٌششوبد فٟ اٌغٛقاٌّزىبفئخ أِبَ أثشص 
غ ؽغّٙب، ػٓ إٌظش ثغط اإلِبسح فٟ ٚاٌغفش اٌغ١بؽخ  رٛص٠غ عٛف ٠ٛع 
 ثشؤْ اٌخبغئخ اٌّفب١ُ٘ ٠ٚؼبٌظ ثؼط دثٟ، فٟ األٚعٗ ِزؼذد اٌّخضْٚ

 اٌشائذح فٟ رٛف١ش ٘زا ٚثبػزجبس٘ب. ٔؾٛ اٌؼشٚض اٌفخّخ اٌّؾذٚد٠خ ٚاٌزٛعٗ
غ ٚاٌمبثٍخ ٚا٢ِٕخ اٌّزطٛسح اٌشل١ّخ اٌؾٍٛي ِٓ إٌٛع  لطبع فٟ ٌٍزٛع 
عزشعخ ِٓ ِىبٔزٙب وّذ٠ٕخ سائذح فٟ ا٠غبد اٌؾٍٛي  فبٔٙب وىً، اٌغفش
 .اٌخال لخ

 

 
 

ِغ  اٌزؼبلذٚوزٌه اٌّزطٛ سح،  رم١ٕخ "اٌجٍٛن ش١ٓ" اٌّجبدسح ٘زٖ ٚعزمذ َ
٠فغؼ ثّب  ثشاِظ سؽالد اٌضائش٠ٓ، رٕف١ز فٟ اٌّشبسوخ األغشاف ِٓ اٌؼذ٠ذ



                                                                                                        
                                                               

 

ِٓ اٌذخٛي ِجبششح ٌإلغ الع  اٌؼب١ٌّخ اٌغفش اٌّغبي أِبَ ِىبرت ِج١ؼبد
خ١بساد  ٚرٛف١ش بألعؼبس اٌّؾذ صخ،ٚفك لبئّخ ثػٍٝ اٌغشف اٌفٕذل١خ اٌّزبؽخ 

ْ   اٌىبٍِخ اٌضمخ ِغ رغبػذُ٘ ػٍٝ رؾذ٠ذ ثشاِظ سؽالرُٙ، ٌٍّغبفش٠ٓ  ثؤ
 رُ ٚلذ. ٌّصذال١خاٌزٟ ٠ؾصٍْٛ ػ١ٍٙب رزّزغ ثذسعخ ػب١ٌخ ِٓ ا اٌّؼٍِٛبد

ٚثشىً ِجبشش أِبَ  ِزبؽخ دثٟ اٌؼشٚض فٟ رص١ُّ اٌّششٚع ٌغؼً
ْ ٚىٓ اٌّغبفشّز١ٚع ،فٟ وبفخ األعٛاق ٌغّٙٛسٚاعؼخ ِٓ اشش٠ؾخ 

 إلغ الع ػٍٝ وبفخ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ رؾذ٠ضٙب ثبعزّشاس ٚاٌّزؼٍمخِٓ ا
ً  ٌٍزؾذٞ ٌإلِبسح، اٌّزٕٛ ػخ ثبٌؼشٚض  اٌّزّضً  ٚ٘ٛ ِب ٠غبػذ فٟ ٚظغ ؽ

 ٚثؤعؼبس اٌؼبَ، ِذاس ػٍٝ اٌّخزٍفخ ألصٌُٛٙ اٌذخٛي اٌّؾذٚد فٟ
ّ ب اٌؼبٌّٟ، اٌصؼ١ذ ػٍٝ رٕبفغ١خ اإل٠شاداد ٚالع١ّب  ػٍٝ عٍجبً  ٠ئص ش ِ

 غشف ػٍٝ االػزّبد ِٓ اٌؾذ غش٠ك ػٓ ٚرٌه ،خبسط أٚلبد ِٛاعُ اٌزسٚح
 .ضٚعٍغٍخ اٌؼش ػٍٝ ؽب١ٌبً  صبٌش، ِّٓ ٠غ١طشْٚ

 

سئ١غ١خ ٌٍششوبء فٟ دثٟ، اٌٝ  فٛائذ أسثغ "0.2"ع١بؽخ  ِجبدسح عزمذ َٚ

 :رزضًّ فٟ عبٔت غ١ش٘ب ِٓ اٌفٛائذ األخشٜ

 

ثشىً ِغ رٛف ش ػذد اٌغشف اٌفٕذل١خ اٌّزبؽخ  :انشّٔار أػذاد سٚادج .1

 ٚاٌّالئُ ثبٌٕغجخ ٌٍغٛق اٌّشغٛة ٚثبٌزٕٛع إٌّبعت، ٚثبٌغؼشِجبشش 

ٌٍضائش اٌذٌٟٚ   ٚاؽزّبالد أوجشٚعٛد اِىب١ٔبد  فبْ رٌه ٠ؼٕٟ ،اٌؼبٌّٟ

 .ألً اٌٝ عبٔت ص٠بدح ٔغجخ ّٔٛ ػذد اٌضٚاس ٚثزىٍفخ ٌٍزؾٛي ٚص٠بسح دثٟ،

 

ٌض٠بدح  اسرفبع اٌفشص :ٔانًُٕ اإلٚزاداخ انًحافظح ػهٗ تذفق. 0

 اٌّؾٍٟ إٌبرظ رخف١ط اٌٙذس ِٓ خالي ِٓ دثٟ اللزصبد اإلعّب١ٌخ اٌم١ّخ

اٌٛعطبء اٌؼب١١ٌّٓ، ٚفٟ اٌٛلذ  ػجش  اٌؾذ ِٓ ع١طشح اإلعّبٌٟ ٌذثٟ

إٌّشآد ٌغزة  أصؾبة ٔفغٗ ِٕؼ فشص ِزىبفئخ ٌٍششوبد اٌصغ١شح أٚ

 ِزضا٠ذح عبرث١خ ع١ٛفش فبٔٗ رٌه، اٌٝ ٚثبإلظبفخ. اٌضٚاس اٌٝ اٌغٛق

اٌّزّضٍخ فٟ   اٌؾٛاعض اٌج١ئخ اٌغ١بؽ١خ ثذْٚ ٌذخٛي اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌّضٚدٞ

 ؽغُ اٌششوبد.

 

 لطبع ٌذخٛي اٌششوبد ِٓ اٌّض٠ذ رشغ١غ :انؼًم فزص سٚادج .3

 فشص ثّب ٠ٕزظ ػٕٗ ص٠بدح ،أصؾبة األػّبي رٌه فٟ ثّب فٟ دثٟ، اٌغ١بؽخ



                                                                                                        
                                                               

 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئدٞ اٌٝ ص٠بدح اٌم١ّخ اإللزصبد٠خ غ١ش ٘زا اٌمطبع، فٟ اٌؼًّ

 .ٌذثٟ اإلعّبٌٟ اٌّؾٍٟ ٌٍٕبرظ ٚاٌّغزؾذصخ اٌّجبششح

 
اٌزؤص١ش ػٍٝ  ٠زّضً :اإلجًانٙ انًحهٙ انُاتج يساًْح سٚادج . 2

 ٌمطبع اٌّغزمجٍٟ إٌّٛ فٟ رؤ١ِٓ  اٌّجبدسح اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٌٙزٖ
 اٌّؾٍٟ إٌبرظ فٟ سئ١غٟ ػبًِ ُِٙ ِٚغبُ٘ ٚ٘ٛ دثٟ، فٟ اٌغ١بؽخ

ٚٚاصً . 0212 ػبَ فٟ اٌّبئخ فٟ 4.2اإلعّبٌٟ ٌذثٟ، ؽ١ش ثٍغذ ٔغجزٗ 
 اٌٝ دثٟ ّٖٔٛ ػٍٝ ِذاس اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ، ١ٌصً لطبع اٌغ١بؽخ فٟ

 ،0212 ػبَ ػٓ %2.0 لذس٘ب ثض٠بدح أٞ ،0215صائش فٟ ػبَ  ١ٍِْٛ 17.54
ِشوض دثٟ اٌزٟ صٕفذ ٌٍؼبَ اٌشاثغ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ظّٓ أثشص  ِٓ ػض ص ِّب

 رغش٠غ اٌٝ اٌّجبدسح ٘زٖ ٚعزغؼٝ. اٌؼبٌُ فٟ اٌٛعٙبد ٌٍضٚ اس اٌذ١١ٌٚٓ
 إٌبرظ٠شفغ ِٓ رؤص١ش لطبع اٌغ١بؽخ ػٍٝ  ِّب ػٕبصش  اٌّؼبدٌخ، ع١ّغ

 .ٚاٌط٠ًٛ ػٍٝ اٌّذ١٠ٓ اٌّزٛعػ اللزصبد دثٟ اإلعّبٌٟ اٌّؾٍٟ
 

ذائشح اٌغ١بؽخ ٚاٌزغ٠ٛك ٌؼبَ اٌّذ٠ش اٌعؼبدح ٘الي عؼ١ذ اٌّشٞ، ٚأوذ 
ثذثٟ )دثٟ ٌٍغ١بؽخ( ػٍٝ ؽشص اٌذائشح ٌزؼض٠ض ِىبٔخ اٌمطبع  اٌزغبسٞ

صاحة انسًٕ انشٛخ دمحم تٍ أطاللبً ِٓ سإ٠خ اٌغ١بؽٟ فٟ اإلِبسح 
راشذ آل يكتٕو، َائة رئٛس انذٔنح رئٛس يجهس انٕسراء حاكى 

ٌغؼً دثٟ ِزمذ ِخ ػٓ ِذْ اٌؼبٌُ األخشٜ ثؼشش  رػاِ هللا،,دتٙ
ص٠بدح ٚر١شح اٌزؾٛ ي اٌشلّٟ، ٚاػزّبد  ، ٚرٌه ِٓ خاليعٕٛاد ػٍٝ األلً

ِٓ اٌٛعبئً،  ٚغ١ش٘ب ،اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ لٕٛادٚاعزخذاَ ، ؽٍٛي رو١خ
ْ  ٚالع١ّب  ِٓ أوضش اٌمطبػبد اٌزٟ رشٙذ  ؽب١ٌبً طبع اٌغفش ٠ُؼزجُش ل أ

، اٌزٞ ٠ئص ش ػٍٝ لشاساد اٌىج١شاٌزمٕٟ رؾٛ الد عزس٠خ ٔظشاً ٌٍزطٛ س 
 .اٌّغبفش٠ٓ، ٚػٍٝ ثشاِظ سؽالرُٙ

 
"وّذ٠ٕخ رزطٍ غ ٌزىْٛ اٌٛعٙخ سلُ ٚاؽذ فٟ اعزمطبة اٌضٚ اس ٚلبي اٌّشٞ: 

ْ  اٌغجت اٌشئ١غٟ ٚساء ّفع ً دائّبً ٌُٙ، ٔاٌخ١بس اٌٚ ،اٌذ١١ٌٚٓ ؼزمذ أ
س٠بدرٕب فٟ ٘زا اٌّغبي ٠ىّٓ فٟ لذسرٕب اٌذائّخ ٚاٌّغزّشح ػٍٝ رمذ٠ُ 

رّزبص ثبٌىفبءح ٚاٌشاؽخ ٚرجمٝ روش٠برٙب ػبٌمخ فٟ  ،رغبسة عفش ال ِض١ً ٌٙب
 ".ٍُٙجٟ  رٛل ؼبرِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ، ٚوزٌه ر أر٘بْ اٌضٚ اس

 
انشٛخ حًذاٌ تٍ دمحم تٍ راشذ آل سًٕ ٚأظبف اٌّشٞ لبئالً: "أشبس 

أْ  10Xخالي اغاللٗ ٌّشبس٠غ اٌذٚائش اٌؾى١ِٛخ اٌخبصخ ثّجبدسح  يكتٕو



                                                                                                        
                                                               

 

٘زٖ اٌّجبدسح اٌخاللخ رؼىظ ِغزٜٛ اإلثذاع اٌىج١ش ٌذٌٚزٕب، ٟٚ٘ ثذا٠خ 
ٌّشؽٍخ عذ٠ذح ِٓ رطٛس اٌخذِبد اٌؾى١ِٛخ ِٓ خالي رؾ٠ًٛ أفىبس ِجزىشح 

" ِغ اٌزٛعٗ اٌؾىِٟٛ 0.2"ع١بؽخ  اٌٝ ٚالغ ٍِّٛط. ٠ٚزّبشٝ ِششٚع
اٌؼبَ ٌّض٠ذ ِٓ اٌّشٚٔخ، ٚرمذ٠ُ خذِبد ٔٛػ١خ رغبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ 
ِغزٜٛ ؽ١بح اٌغ١ّغ. وّب ٠ؼزجش ٘زا اٌّششٚع ٚاؽذاً ِٓ ث١ٓ اٌّشبس٠غ 
اٌؼذ٠ذح اٌزٟ ٔؼزضَ اغاللٙب فٟ اٌّغزمجً ٚاٌشا١ِخ اٌٝ رٍج١خ اؽز١بعبد 

 "اٌجٍٛن ش١ٓ"١خ اعزخذاَ رم١ٕخ األع١بي اٌمبدِخ، ٚ٘ٛ عضء ِٓ اعزشار١غ
أؽذس رجٕٟ اٌؼبِخ اٌزٟ رؼزّذ٘ب دثٟ ٌزشع١خ ِىبٔزٙب اٌشائذح فٟ 

اٌزم١ٕبد اٌّزطٛسح. ٚٔزٛلغ ٌٙزا اٌّششٚع اٌفش٠ذ ِٓ ٔٛػٗ أْ ٠مذ َ رم١ٕبد 
  ِجزىشح، ِٚؼب١٠ش عذ٠ذح ٌمطبع اٌغ١بؽخ اٌؼبٌّٟ". 

 
١ّ١خ فٟ دثٟ، ٚعٛف رزٛاصً "دثٟ ٌٍغ١بؽخ" ِغ وبفخ ا١ٌٙئبد اٌزٕظ

اٌؾى١ِٛخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌذػُ اٌالصَ ٌزٕف١ز ٘زا غٙبد ٚششوبئٙب ِٓ اٌ
اٌّششٚع ٚظّبْ ٔغبؽٗ. وّب ع١زطٍ ت اٌّششٚع وزٌه دػّبً ِٓ اٌششوبء 
فٟ لطبػبد اٌع١بفخ ٚاٌغ١بؽخ ٚاٌغفش فٟ دثٟ ٚالع١ّب خالي ِشؽٍزٟ 

اٌؼ١ٍّخ ػٕذ اٌزخط١ػ ٚاٌزٕف١ز، ٚرٌه ٌعّبْ ِشاػبح وبفخ االػزجبساد 
اٌزٕف١ز، ٚرؾم١ك ٔزبئظ ٔبعؾخ ٚفؼ بٌخ. ِٚٓ اٌّمش س  أْ ٠غطٟ  اٌجشٔبِظ ػٍٝ 
اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٔطبلبً أٚعغ ٌٍج١ئخ اٌغ١بؽ١خ ١ٌشًّ ِضٚ دٞ اٌخذِبد، 

. ٚرٌه ٌزّى١ٓ اٌغ١ّغ ِٓ ُِٚمذ ِٟ اٌؼشٚض اٌزش٠ٚغ١خ اٌغ١بؽ١خ ٚغ١ش٘
 اربؽخ خذِبرُٙ ػجش ِٕصخ ِٛؽذح. 
 -اَتٓٗ-

 
 

 :عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة( لمحة
 

تتمثل رسالة دبي لمسياحة إلى جانب رؤيتها المطمقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر 
استقطاب السياح واالستثمارات زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية لمزّوار من جميع أنحاء العالم و 

 الداخمية إلى اإلمارة. 
 

دبي لمسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا 
الخدمات السياحية وتصنيفها، عمى تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل عمى عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

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 لممهرجانات والتجزئة.
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