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 2019 لعام ديب يف لتجزئةا لقطاعالسنوي  لتقويما

 اإلقتصاديةزيادة مساهمته و نمو قطاع التجزئةيساعد على 

 

  بشكل استراتيجي يف تحفيز المستهلك على عد يسازيادة االستثمار يف قطاع التجزئة

 زيادة الناتج المحلي اإلجمايلمما يؤثر على مجاالت اإلنفاق يف مختلف ال

  يف 38% يف عدد الفعاليات و 50يشهد زيادة بنسبة  سوف 2019السنوي لعام التقويم %

 األيام التي سيتم فيها تنظيم حمالت ترويجية وتخفيضات

  تم وضع محفزات تويل األهمية لنمو وإشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إتاحة

كبر من القطاع  المزيد من الفرص لمشاركة أ

 

ديب يف  االقتصاديةدائرة التنمية أعلنت  :2018نوفمبر  27ديب، اإلمارات العربية المتحدة، 

لعام التقويم السنوي لقطاع التجزئة عن  ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة)اقتصادية ديب( 

 على اإلنفاق زيادة علىيف تحفيز المستهلكين  للمساهمةاستراتيجيته  تم وضع الذي ،2019

سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ومن مزايا التقويم للعام  المقبل العام خالل التسوق

كثر من الفعالياتإحت 2019 واألنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة، وأيضاً المزيد  وائه على عدد أ

 مقارنةيوماً  247ستقام على مدار  بالتجزئة خاصة فعالية 18سيتضمن من التجارب، حيث 

ً  178خالل  قيمتأ فعالية 12 مع ً رائعًة سكما أنه . 2018 يف يوما يمنح تجار التجزئة فرصا

 سيشهدالتجارية. باإلضافة إىل أنه  اتالمنتجات والعالمالخاصة ب فئاتالللمشاركة يف كافة 

 .الفوائد اإلقتصاديةالذي سيعمل على توسعة قاعدة ، ومن القطاعكبر مشاركة أ 

 

 



 

 

 

لرسوم لكافة المشاريع ا 2019السنوي لقطاع التجزئة ض التقويم خف   ،ولتحقيق ذلك

المؤثرة المستمرة متغيرات الف الديناميكي مع من التكي  حتى يمك نها  الصغيرة والمتوسطة

 .  بيئة العالميةالضمن  ا، ويف ذات الوقت المحافظة على تنافسيتهعلى قطاع التجزئة

 

ومؤسسة )اقتصادية ديب( التعاون المشترك بين السنوي لقطاع التجزئة  التقويم يعكسو 

 18القطاع الخاص، والذي تم تطويره بمشاركة ديب للمهرجانات والتجزئة باإلضافة إىل 

كز تسوق  متخصصة بتجارة التجزئةمجموعة أعمال  بهدف إقامة مهرجانات وفعاليات ومرا

ا يقدمه من ماع على وتساهم يف محافظة القط تمنح تجارب تسو ق ممي زة على مدار العام

وإن هذا . العالميةالمحلية و واألزياء التجزئة مواسمتتزامن مع ويف ذات الوقت  تنافسية، قيمة

يب كوجهة تسوق دسوف يساهم يف تعزيز مكانة  الذي تمتد فعالياته على مدار العام التقويم

توقع له أن يحقق نسبة يمليار درهم و  128,45لدعم القطاع الذي يقدر حجمه بحوايل مفضلة 

 .20211مليار درهم بحلول  160,7ليبلغ  2018 عام بالمائة خالل الفترة من 5,6نمو بـ 

 

ً مهماً خالل العام المقبل يف  إن   نمو قطاع  اإلسراع بوتيرة (1)هذه المبادرة ستعلب دورا

عبر  األرباحنمو ( 3و) يف ديب،المشاريع الصغيرة والمتوسطة مساهمة تعزيز ( 2، و)التجزئة

 الحمالت الترويجية والتخفيضاتتنظيم مع البدء بزيادة إنفاق كل من السكان والزوار 

 .والعروض الخاصة بالتسوق

 

فإن المحافظة على تطوير قطاع  ،باعتباره أحد الركائز األساسية التي توفرها ديب كوجهة رائدةو

سيكون له تأثير إيجايب على تجربة الزو ار واستقطابهم، باإلضافة إىل مساهمة القطاع التجزئة 

مع إطالق التقويم السنوي لقطاع م ملحوظ ولقد تم تحقيق تقد  المباشرة يف اإلقتصاد. 

يف مجال األنظمة  2017مع انطالق مهرجان ديب للتسوق  2016التجزئة يف نهاية 

التحتية، وتعزيز الخدمات والسيما يف كافة األماكن التي يتم والتشريعات، ومشاريع البنية 

 التركيز بشكل خاص على البيع بالتجزئة.، وبفيها التعامل مباشرة مع الزائر

                                                      
1
 إحصاءات من غرفة ديب   



 

 

 

كما هو الحال يف المحالت ، 2018واصل نموه خالل عام إن عدد العالمات التجارية يف ديب 

كز التسوق  كبرأ شريحة هدف استقطاب ست، التي توخيارات التجارب المختلفة التجارية ومرا

، إىل جانب زيادة جاذبية اإلمارة كوجهة مهمة سواء من داخل الدولة أو خارجها من المتسوقين

 للتسوق. 

 

 

 
 

"تعتبر تجارة : بديب االقتصادية التنمية لدائرة العام المدير القمزي، سامي وقال سعادة

وتشكل عوائدها جزءاً مهماً من الناتج المحلي التجزئة من أهم القطاعات االقتصادية يف ديب 

ً وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص على  اإلجمايل لإلمارة. ونحرص دائما

مواصلة الجهود لتوفير تجارب إستثنائية تعزز من ريادة هذا القطاع سواء من ناحية البنية 

كتنا مع )ديب للسياحة( نلتزم التحتية أو المبادرات المبتكرة. ونحن بدورنا ومن خال ل شرا



 

 

ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير  للقطاع الخاص وكذلك بتوفير كامل الدعم

لة يف العالم".  أعمالهم وبالتايل ترسيخ مكانة ديب كوجهة تسو ق مفض 

 

 
 

: "نضع يف سلم أولوياتنا دائماً تعزيز الميزات التنافسية لقطاع التجزئة وأضاف سعادته قائالا 

يف ديب وذلك من خالل العمل الدؤوب على توفير البيئة المالئمة لتطوير األعمال وريادتها. 

كما أن توفير تجارب تسوق استثنائية على مدار العام تجمع بين العروض الجذابة 

محافظة القطاع على زخمه وكذلك زيادة مساهمته يف الناتج والفعاليات الترفيهية يساهم يف 

   المحلي اإلجمايل لإلمارة".

 

قال سعادة هالل سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق ومن جهته 

هة رائدة يف قطاع وجوتقدمها لتصبح  نموها واصلت ديب" :)ديب للسياحة( التجاري بديب

معدل انفاق الزائر الدويل لليلة واحدة والمركز يف األول السفر العالمي، حيث احتلت المركز 

وذلك بحسب أحدث  ،مقارنة مع بايق المدن العالمية األخرى الرابع كأكثر المدن زيارة



 

 

 .كوجهة رائدةديب عليها  عتمدويعتبر قطاع التجزئة من أهم الركائز التي ت مؤشرات ماستركارد.

زيادة عدد الزوار الدوليين لإلمارة،  إىل جانب، فإننا يف ديب للسياحة نوليه أهمية خاصة ،ولهذا

كما أننا نركز أيضاً على تعزيز القيمة االقتصادية التي تنشأ عبر كافة القطاعات المرتبطة 

نا بها الستراتيجية التي قم دراسةبقطاع السياحة يف الناتج المحلي اإلجمايل لديب. وأظهرت ال

حجم االستثمار الكبير الذي قامت به ديب للسياحة  2019التقويم السنوي لقطاع التجزئة 

بهدف تعزيز االقتصاد المحلي وإظهار  إلتزامنا المستمر لجعل ديب وجهة تسوق رائدة عالمياً 

  معدل إنفاق الزائر الدويل".وكذلك زيادة 

 

 
 

فعاليات مثل احتفاالت رأس السنة النجاح الكبير ل"لقد الحظنا تحقيق  :وأضاف سعادته قائالا 

نطلق يف يعلى ذلك س بناءً استهدفا اثنين من أهم أسواقنا الرئيسية، و، حيث الصينية وديوايل

 ،"اإلجازة الروسية"تقام ألول مرة وهي  فعالية للتسوق ديب مهرجان خالل 2019شهر يناير 

حتى يتم االستفادة من نمو أعداد الزوار الروس مع موسم ذروة السفر، والتي تتزامن 

تعاوننا المستمر مع شركائنا مثل دائرة التنمية االقتصادية وكذلك إن وشغفهم بالتسوق. 

تقديم خطة استراتيجية مناسبة لكافة األطراف ساهم بشكل كبير يف الخاص القطاع 



 

 

وما  2022حتى عام لالستمرار يف تحقيق أفضل النتائج يف كل عام، وبما يدعم كذلك أهدافنا 

كثر اق التسو  واستقطاب المزيد من عش  بعده،  بما يحقق نتائج ق لتحفيزهم على اإلنفاق أ

      ".إلقتصادأفضل ل

 

، مع اإلنطالقة 2018ديسمبر  26يف  2019سوف يبدأ التقويم السنوي لقطاع التجزئة يف ديب 

 فبراير 2اإلحتفالية لمهرجان ديب للتسوق الذي تم تمديد فعالياته ألسبوع إضايف حتى 

كما أن التقويم سيقدم فعاليات توصيات تجار التجزئة. إقتراحات و  المقبل، وذلك بناء على

التي تقام ويتم الترويج لها خالل  ترسيخ األنشطة الخاصة بقطاع التجزئة شاملة تساهم يف

، وكذلك الحمالت الترويجية، والعروض الموسمية، والتخفيضات الكبرى، مهرجانات التسوق

 وفعاليات التصفيات، وتجارب التجزئة الحصرية، عالوة على األنشطة المتنوعة.

 

التالية: فعاليات المهرجانات واليضم  2019التجزئة لعام قطاع التقويم السنوي ليذكر أن 

تخفيضات األسبوع األخير من مهرجان ديب "و ،"اإلجازة الروسية" و "،مهرجان ديب للتسوق"

 الربيعلة تشكي إطالق"و"، مهرجان ديب للمأكوالت"و"، رأس السنة الصينية"و"، للتسوق

 "،مفاجآت صيف ديب"و يد الفطر"،ع - العيد يف ديب"و "،رمضان يف ديب"و"، الصيفو

 عيد األضحى"، - العيد يف ديب"و "،تخفيضات األسبوع األخير من مفاجآت صيف ديب"و

تحدي ديب "و"، ديوايل"و"، الشتاءو الخريفة تشكيل إطالق"و"، موسم العودة إىل المدارس"و

 ."األسبوعهدايا عطلة نهاية "و "،أيام من التخفيضات الكبرى 3مبادرة "و "،للياقة

 

كة مع  من شركائنا  18تم تطوير التقويم السنوي لقطاع التجزئة بالتعاون والشرا

الذين حرصوا على االستمرار يف زيادة مساهمته يف الناتج  االستراتيجيين يف قطاع التجزئة

 المحلي اإلجمايل لديب.

 

 :روبغقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي يف جلف ماركتنج 

نفتخر بما تتضمنه محفظتنا من متاجر للبيع بالتجزئة، وعالمات تجارية يف شركتنا العائلية، "

وندعم مختلف المبادرات االستراتيجية الهادفة إىل تعزيز قطاع التجزئة يف ديب. نشعر بالفخر 



 

 

نعمل مع شركاء مبدعين للمساهمة يف تسريع معدالت نمو تجارة التجزئة الطموح يف ونحن 

المدينة، ونتطلع إىل موسم قوي لزيادة المبيعات من خالل فعاليات التقويم السنوي لهذا 

 ."القطاع

 

 

 

 

"مع وجود مساحة إجمالية  :شافان، الرئيس التنفيذي إلعمار مولز-باتريك بوسكيهوقال 

كثر من  قابلة للتأجير مليون قدم مربع يف ديب، فإن أصول مجموعة إعمار مولز  6,7تبلغ أ

تشمل إىل جانب ديب مول كال من ديب مارينا مول، وسوق البحار، ومجمع الذهب واأللماس. 

كز التسوق فإنه من المهم لنا أن نعمل ضمن  ويف ظل وجود هذه المحفظة الشاملة من مرا

كة حقيقية ووثيقة مع مؤسسة ديب للمهرجانات وال تجزئة إلطالق فعاليات ترويجية مميزة شرا

تساهم يف جذب المتسوقين سواء من داخل الدولة أو خارجها. والشك انه من التطورات 

الجديدة التي طرأت على التقويم السنوي لقطاع التجزئة من شأنها أن توفر فرصاً مهمة 

بالفائدة على  لتعزيز العالقات والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، والتي ستعود

 حتى العالمات التجارية العالمية."القطاع الخاص من المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 

: "لقد أتاحت الرئيس التنفيذي المشترك لمجموعة شلهوب ،باتريك شلهوب وقال

استراتيجية التقويم السنوي لقطاع التجزئة لموزعي وتجار التجزئة المتخصصين ببيع 

كبة اإلتجاهات العالمية، لتحول رؤيتهم من شركات تقليدية منتجات األزياء الفاخ رة من موا

إىل أخرى قادرة على التكيف بسرعة مع إحتياجات ومتطلبات الزبائن، وبالتايل قدرتها على 

جذب المزيد من المتسوقين وزيادة حجم اإلنفاق والمبيعات. ونحن نرحب بإضافة مواسم 

لبية أذواق المقيمين يف الدولة من مختلف إجازات وعطالت مناسبة لبعض الدول لت

حثون عن الجنسيات سواء من أوروبا أو روسيا أو الصين، باإلضافة إىل زوار ديب ممن يب

   ".المنتجات والسلع الفاخرة

 



 

 

"تضم : ئيس مجلس إدارة مجموعة الندماركرينوكا جاجتياين، الرئيس التنفيذي ور  تقالو

كثر من  عالمة تجارية، محلية وعالمية، والشك أن إضافة مبادرات  50مجموعة الندمارك أ

وفعاليات جديدة للتقويم السنوي لقطاع التجزئة مهم لتطور القطاع. ويعتبر مهرجان الدار من 

الفعاليات الجديدة التي سوف نستفيد منها عبر متاجرنا يف هوم سنتر وهوم بوكس، مع توفير 

 لهذه المبادرة."رب العمالء دعماً برنامج غني يثري تجا

 

"إن اإللتزام والرؤية شوجا جاشنمال، المدير والشريك لمجموعة جاشنمال: وقال 

المستقبلية لقادة ديب والمسؤولين فيها أثمرت يف توثيق عالقتنا مع عمالئنا الكرام وشركائنا 

تمك ن التجاريين الدوليين. فمع إطالق مبادرات ناجحة مثل التقويم السنوي لقطاع التجزئة، 

 ." نموه وتحقيق المزيد من النجاح القطاع من االستمرار يف

 

"تتماشى جهود مؤسسة ديب  : عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولزوقال 

للمهرجانات والتجزئة يف تنويع وتطوير قطاع التجزئة يف ديب مع أهداف نخيل مولز. ونتطلع 

كز تسوق توسعاً  إىل المزيد من التعاون وذلك يف الوقت الذي تشهد فيه محفظتنا من مرا

لواقعتين يف ا "نخيل مول"و "ذا بوينت"ملحوظاً. ومع وجهات التسوق والترفيه الجديدة مثل 

نخلة جميرا الرائعة، تكمالن الوجهات األخرى القائمة مثل سوق التنين، وابن بطوطة مول. 

ونحن نفتخر بأن نكون أحد شركاء التقويم السنوي لقطاع التجزئة وذلك يف الوقت الذي نضع 

ت لإلستفادة من كامل إمكانيات مجموعتنا المتنامية من وجها 2019فيه استراتيجيتنا لعام 

 ."التسوق والترفيه

 

كز  وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام إلدارة العقارات )اإلمارات والبحرين وُعمان(، مرا

، شريكنا المهم "ملتزمون بتقديم كامل الدعم لديب للسياحة التسوق، ماجد الفطيم العقارية:

يف القطاع كوننا يجمعنا هدف واحد يتمثل يف ترسيخ مكانة ديب العالمية كوجهة مفضلة 

للتسوق. ويسرنا االعالن عن الجدول السنوي لقطاع التجزئة كونه يتماشى مع توجهاتنا يف 

تطوير قطاع تجارة التجزئة وسنعمل على االستفادة من هذه المبادرة لتقديم المزيد من 

كبر من الزوار والمتسوقين الفعاليات واألنشطة كزنا واستقطاب عدد أ  ".داخل مرا



 

 

 

"تمكنت العالمات التجارية  :تسويق يف الفطيملل التنفيذي رئيسال، قال مصطفى موسى

األزياء مثل محالت  وإيس،  مثل أيكيا وو المعدات ثاث التي تمثلها الفطيم سواء متاجر األ

اآلالف من المتسوقين. كما شهدت وجهتنا ماركس آند سبنسر وروبينسونس من استقطاب 

الرائدة ديب فستيفال سيتي مول نموا يف أعداد الزوار ومعدالت اإلنفاق، وذلك نتيجة التقويم 

السنوي لقطاع التجزئة المميز. سوف نستمر يف تطوير عروضنا التسويقية حيث سنقدم 

تتضمن العرض الرائع  "، والتيRetailtainmentللعائالت تجربة مميزة واستثنائية هي "

"تخيل"، الحاصل على رقم قياسي عالمي، الذي سيدهش الحضور بالمزج بين الماء والضوء 

والليزر، باإلضافة إىل خيارات المطاعم يف ديب فستيفال سيتي مول. وسوف نحافظ على 

 التزامنا بالعمل على استمرار تنمية قطاعي السياحة والتجزئة يف المستقبل".

 

: قائالا  إيان تول، رئيس قسم األغذية والمطاعم لدى مجموعة الشايعوقد عّلق 

التجزئة السنوي  تجارة جدول ديب للمأكوالت كحدث رئيسي يف تأكيد فعالية مهرجان "يسرنا

ً من مشهد ،ديب يف ونتطلع إىل  فن الطهي الغني يف المدينة، كما يسعدنا أن نكون جزءا

باقة واسعة من المأكوالت الشهية والفعاليات  المشاركة يف المهرجان من خالل تقديم

 "المتميزة للمقيمين والزائرين على حد سواء.

 

كثر من وقال نيلش فيد، رئيس مجموعة أباريل:  ً تجارياً وحوايل  1750"لدينا أ  75محال

عالمة تجارية يف مجموعتنا ويساعدنا التقويم السنوي لقطاع التجزئة على المحافظة على 

ت الكبير لدينا. ونتشارك مع شركائنا يف القطاع الطموح ذاته يف استقطاب الزوار زخم المبيعا

من مختلف أنحاء العالم والمساهمة الفعالة يف دعم رؤية ديب للسياحة يف ترسيخ مكانة ديب 

 ."كوجهة تسوق عالمية

 

كز يف مراس توقال "تدير مراس محفظة فريدة من  :سايل يعقوب، الرئيس التنفيذي للمرا

الوجهات المميزة التي تتضمن المير، السيف، سيتي ووك، بلووترز، ذا بييتش، بوكس بارك، و 

أسلوب ذات ذا أوتلت فيليدج. وتتميز وجهاتنا بتقديم مجموعة متنوعة من تجارب التسوق 



 

 

ق فعاليات حياة عصرية التي تجذب العائالت وجميع الفئات العمرية. إن هدفنا هو إطال

وأنشطة ذات قيمة مضافة للمساهمة يف زيادة المبيعات ودعم سياحة التسوق بشكل عام. 

وتعتبر ديب مركزا عالميا للتسوق، والشك أنه ومن خالل العروض والحمالت الترويجية 

والفعاليات التي يتضمنها التقويم السنوي لقطاع التجزئة سوف نواصل تقديم تجارب رائعة 

 ظة على تنافسيتنا لدعم االقتصاد."جانب المحاف لزوارنا إىل

 

"إننا ومن جهته قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة: 

نبحث باستمرار عن وسائل وطرق تساهم يف دعم ونمو قطاع التجزئة يف ديب، حتى يستفيد 

أصحاب المشاريع والجميع سواء كبار تجار التجزئة أو أشهر العالمات التجارية العالمية 

الصغيرة والمتوسطة. فبعد أن قمنا بعمل دراسة تحليلية مفصلة والتشاور مع شركائنا 

أجرينا تغييرات مهمة على التقويم السنوي لقطاع التجزئة يف  ،يف هذا القطاعاالستراتيجيين 

ديب الذي ندرك بأنه سوف ينعكس بشكل إيجايب على اقتصاد ديب. ولقد قمنا بالتعاون مع 

إلطالق مبادرة مبتكرة هي التقويم السنوي لقطاع التجزئة بما  دائرة التنمية االقتصادية يف ديب

الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإلستفادة من الفرص يفسح المجال أمام 

     التي  توفرها هذه المبادرة المهمة، من خالل تخفيض تكاليف المشاركة". 

 

 



 

 

 
 

: "باإلضافة إىل ذلك، قمنا بالتعاون مع شركائنا لوضع برنامج شامل وأضاف الخاجة قائالا 

يضم المزيد من الفعاليات واألنشطة المتعلقة و جديد لتلبية احتياجات قطاع التجزئة، 

بالتجزئة والعروض الترويجية حتى تبقى ديب يف صدارة وجهات التسوق على مستوى العالم، 

إىل جانب منح فرص أخرى لشركائنا تسمح لهم بتقديم عروض ترويجية مناسبة لهم، ومن 

ختلف يجية التي ستقام يف مالعروض الترو هي األمثلة على الفعاليات الجديدة للعام المقبل 

المنزلية والمفروشات واألثاث، حيث تم استلهام الفعالية وازم باللالمحالت التجارية الخاصة 

المنازل وبيئات العمل وتجميل من شعبية المصممين والفنانين الذين يقومون بتحسين 

افة فعالية باستخدام تصاميم جذابة إلنشاء مساحات منزلية ومكتبية جميلة. كما سيتم إض

تقديم مع  2019ناجحة كانت موجودة من قبل وهي مهرجان ديب للمأكوالت يف دورة العام 

وتجارب طهي مميزة من شأنها خلق توافق طبيعي بين مختلف القطاعات للتشجيع  عروض

  ."يادة اإلنفاقعلى ز 

 

  –انتهى -

 



 

 

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب )ديب للسياحة(:

تتمث ل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور التجاري 

األكثر زيارة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزو ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح 

   واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة.

للســياحة هــي الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن التخطــيط واإلشــراف والتطــوير والتســويق الســياحي يف إمــارة ديب، كمــا  ديب

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

ي الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظم

  واإلدارات داخل "ديب للسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.

 
 :التواصل معمزيد من المعلومات، ُيرجى ل

 « ديب للسياحة»دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 
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