
    

 

 

مليون  11,58ارها باستقبال أعداد زو  حجم دبي تحافظ على 

 من العام الجارياألولى األشهر التسعة خالل زائر 
 

 التي سّجلت نمواً ملحوظاً  العشرة من األسواق الرئيسية الصين وروسيا وألمانيا 

 مع المحافظة على نسبة  ليلة مليون 21,89رتفع إلى ي المحجوزةليالي الفندقية ال عدد

 %6% على الرغم من ارتفاع العرض بنسبة 75إشغال 

  والتي تم إطالقها  ساعة 96ساعة و 48دبي لمدة  لمسافري الترانزيت فيمنح تأشيرة دخول

 وجهة وسوقاً إضافياً  54ستساهم في استقبال مسافري  2018يونيو في 

 

 

عن أحدث  دبي للسياحة() دبيبالسياحة والتسويق التجاري  ائرةد كشفت :2018ديسمبر  9دبي، 

تشير آخر اإلحصاءات الجاري، و العام األشهر التسعة األولى من خالل أعداد الزوار بخاصة ألرقام الا

كثر تسير بخطى ثابتة لدبي  نّ الصادرة عن الدائرة إلى أ  على مستوى العالم ةر مدن زياالتصبح أ

حتى نهاية منذ بداية العام ووكانت اإلمارة قد استقبلت . للفعاليات وأألعمال سواء للترفيه أو ل

، تلتها األسواق الرئيسية لدبيرت الهند ، وتصدّ مليون زائر 11,58 حواليالماضي شهر سبتمبر 

، وهو ما المركز الثالثالمملكة المتحدة في في المركز الثاني، فيما حلّت  المملكة العربية السعودية

استقطاب شرائح متنوعة من المحافظة على أسواقها التقليدية وكذلك قدرة دبي على يؤكد على 

 الزوار من شتى أنحاء العالم. 

 



    

 

 
 

 التسعة األشهرخالل  ملحوظةالت نمو بتسجيل معدّ واستمرت كل من روسيا والصين وألمانيا 

نسبة روسيا لت سجّ حيث ، 2017وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  ،2018 عام من األولى

تم استقبالهم في دبي خالل األشهر التسعة األولى من العام  ألف زائر 460 عبر% 60 بلغتنمو 

 %19وصل إلى لطيران لشركات االقدرة اإلستيعابية مدعومة بنمو في وجاءت هذه الزيادة . الجاري

لرعايا كل من الصين عبر منافذ الدولة رات الدخول تأشيمنح مزايا إلى جانب رحالت المباشرة، لل

الخاصة هذه اإلجراءات الميسرة ستفادت الصين من اولقد  وروسيا التي بدأت منذ عامين.

 تعزيز النمو مما ساهم في  ار الصينيين،استراتيجية دبي الستقبال الزوّ والتي عّززتها التأشيرات ب



    

 

% 12 بلغت نمو بنسبة الرئيسية األسواق قائمة ضمن الرابعفي احتاللها للمركز  الصيناستمرار و

من ار ل الزوّ كما سجّ  .2017 عام من ذاتها الفترة في زائر ألف 573 مع مقارنة زائر ألف 641 عبر

كبر و اً نمو ألمانيا  338ليرتفع العدد من  2018% خالل الفترة من يناير وحتى سبتمبر 15 نسبةبأ

 المركز الثامن ضمن أبرز األسواق الرئيسية العشرة لدبي.، لتحتل بذلك ألفاً  388ألف زائر إلى 

 

 
 

أما فيما يتعلق بالنتائج وفقاً للمناطق، فقد بلغت نسبة الزوار لليلة واحدة من منطقة أوروبا الغربية 

مريكي، ما يعكس % خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري بالرغم من قوة الدوالر األ20

استقطاب شرائح جديدة من هذه األسواق. كما أن محافظة دبي على مكانتها قدرة دبي على 

يؤكد على نجاح استراتيجيات حمالت  2017السياحية الرائدة بالنسبة لهذه المنطقة منذ العام 

تسويق الوجهة التي يتم تطويرها وفقاً إلحتياجات الزوار عبر منصات تسويقية متنوعة. وجاءت 

تلتها منطقة  ،%19 لتمثل  الزوار أعدادحيث استقبال  في المرتبة الثانية منمنطقة الخليج العربي 

والشرق االوسط وشمال  ،%11جنوب شرق آسيا بنسبة شمال وو  %17جنوب آسيا بنسبة 

الدول المستقلة رابطة %، فيما بلغت نسبة الزوار من روسيا و10قاليم الشمالية بنسبة أفريقيا واأل

%. كما 7مريكيتين زيادة طفيفة لتصل إلى وشهدت أعداد الزوار من األ ،%8 وأوروبا الشرقية

وحافظت استراالسيا على حصتها  ،%6شهدت أعداد الزوار من أفريقيا أيضاً زيادة خفيفة لتصل إلى 



    

 

سواق التي األ تنويع%. ويعكس هذا التنوع الجغرافي الكبير في زوار دبي استراتيجية 2البالغة 

  إلى استقطاب زوار من شرائح متنوعة من مختلف أرجاء العالم. هدفوت ،مارةتعتمدها اإل

 

 
 

سواق العالمية ممكن من خالل اعتماد التنوع رقام أن تحقيق النمو المستدام في األوتؤكد هذه األ

دور في التخفيف من المخاطر المرتبطة باالعتماد على  منفي استراتيجيات التسويق الدولية لما له 

 محددة بما في ذلك التحديات االقتصادية وتقلبات العملة.منطقة 

 



    

 

 
 

دائرة السياحة لعام المدير السعادة هالل سعيد المري، ، قال تلك النتائج وفي تعليق له على

أسواقنا أداًء ثابتاً في  الجاري عامالمن شهر التسعة األولى شهدت األ" :والتسويق التجاري بدبي

على  دبيحرص مع  األسواق الناشئةالمزيد من في القوي النمو دعمها ، والتي التقليدية الرئيسية

نهاية شهر سبتمبر حتى زائر مليون  11,58اإلمارة استقبلت قد ل. والدوليين هاارزوّ قاعدة تنويع 

كثر رابع كها ركزم، مما حافظ على الماضي بحسب مؤشر ماستر كارد للمدن  زيارةالعالم مدن أ

أهدافنا مع نهاية الربع األخير من تحقيق من أجل  بجهد نعملكما أننا  ،2018المقصودة  العالمية

 . ية"تحديات االقتصادالوذلك على الرغم من  هذا العام

 



    

 

 
 

ضمن  ئهاشركاسعى إلى العمل مع نلتنويع األسواق، نا استراتيجيتضمن وأضاف سعادته قائالً: "

والتي تستهدف بشكل واضح عالمياً. الذي يشهد تنافساً السياحة  طاعقر يتطو لمنظومة متكاملة 

مثال على ذلك، والقطاعات األساسية والمبنية على تحالفات مؤثرة مع قادة السوق. ها جفي منه

كات التي تق  إطالق توالتي تضمن ،)دبي للسياحة( مع السوق الصينيوم بها المشاريع والشرا

وكذلك  ،دبيتنظيم احتفاالت رأس السنة الصينية في أرجاء إلى جانب "ميني ويتشات"، برنامج 

لتقديم  وعلي بابا صينية كبرى مثل هواوي وتينسينت، شركاتع في مجال التكنولوجيا مالتعاون 

وتجهيز منظومة البيئة السياحية لإلمارة بأدوات وفرص  للزائر الصيني في دبي مميزةتجارب سياحية 

تمكنها من االستفادة من هذا النمو. كما ساهم إطالق مؤتمر الصين في دبي الذي استضافته المدينة 

كثر من ألف شخص من الشركاء في تعزيز التعاون والتفاهم بين السوقين، مع هذا العام  وحضره أ

واالستثمارات للقطاعين العام والخاص بما يؤكد على التزام  تسليط الضوء على الدعم المتواصل

 كال الطرفيين تجاه تطوير العالقات الثنائية".



    

 

 

 
 

 

رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس وبناًء على 

المتعدد اإلطار العام  2025-2022 استراتيجية السياحة، تضع مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا

من خالل زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة، وذلك الجوانب الذي يركز على 

وإن  .2025مليوناً سنوياً خالل عام  25و 2022مليون زائر سنوياً في دبي بحلول عام  22استقبال 

ى استقراره بما يسمح بالبناء علحافظ  2018التقدم الذي تحقق خالل الفترة الماضية من عام 

وبما يعكس أهداف دبي في توفير تجارب عليه لتحقيق االستدامة في المستقبل ومواصلة النمو، 

 متنوعة ومنافسة ضمن البيئة  العالمية للسفر التي تمتاز بالتنافسية العالية".

 

 تستهدفا)دبي للسياحة( حمالت  تنظمخالل هذا العام، ودعماً لتنويع قاعدة زوار المدينة، و

، ومن بينها إنتاج الفيلم الترويجي #كن_ضيفي زوارالمختلفة لللتلبية التطلعات  محددةأسواقاً 

، من الهند والصين تم خاللها التعاون مع شخصيات عالمية مشهورةو ، الحائز على عدة جوائز عالمية



    

 

كثروذلك بهدف زيادة الوعي، حيث تمكّنت الحملة من  مليون مشاهدة في  100 من استقطاب أ

 . فقط أسابيعسبعة  غضونمليون في الصين في   133الهند خالل ثمانية أسابيع، و 

 

، وقد أجندة دبي للسياحةوالتي تعتبر أساس  وتواصل )دبي للسياحة( حمالتها الترويجية العالمية

وبالتعاون مع طيران  االجتماعيإطالق حملة ترويجية مبتكرة على مواقع التواصل قامت مؤخراً ب

ً MyDubai#وهي عبارة عن مسابقة ، اإلمارات آخر على النهج التسويقي  ، وتعتبر الحملة مثاال

كثر من  لمقيمين في دبياوتعتمد المسابقة على تفاعل  .الشامل لدبي ، جنسية 200التي تحتضن أ

، والتي تجسد تنوعها الثقافي الزاخر الدعوة لهم لمشاركة أفضل لحظاتهم في المدينةجيه عبر تو

كر سفر وذلك  دعوة أفراد من العائلة أو األصدقاء لمن طيران اإلمارات للحصول على فرصة ربح تذا

 .  ضمن العدد اإلجمالي للزوار فئة األقارب واألصدقاء نسبة وهو ما يساهم في زيادة لزيارتهم في دبي

 

تحقيق  التوقعات إلى، تشير 2019عام بداية إلى ، والجاريمن العام األخير وبالتطلع نحو الربع 

 لمسافرينلتأشيرة دخول ها منح بالعديد من المبادرات، ومن بينمدعوماً المزيد من النمو 

إتخاذ كما تم  ساعة من إقامتهم في دبي. 48مجاناً بدون رسوم ألول عبر مطارات دبي  الترانزيت

تأشيرة الدخول  من رسوم 18إعفاء من هم دون سن الـ  لتأشيرات الدخول، مثلإجراءات ميسرة 

 . ، وهو الموسم المهم للعائالتمن كل عام الصيف ترةف في حال مرافقتهم لشخص بالغ خالل

 

 إلى دولة اإلماراتعدة مرات تأشيرة الدخول لمنح ، التأشيراتالخاصة ب جراءات المحفزةاإلومن بين 

كثر من الزوّ  ، والتي يستفيد منهاالعربية المتحدة  50ار القادمين على متن السفن السياحية من أ

قطاع، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للتحقيق نمو في حيث يستمر قطاع السياحة البحرية  دولة.

 رية. ومن المتوقع أن يشهد موسم السياحة البحرية المقبل نمواً كبيراً في أعداد الزوارللرحالت البح

 . م السابقةبالمقارنة مع األعوا

 

 سعة الفندقية ال

 تمنشآ 706توفير  من خيارات اإلقامة الفندقية عبرعروض المالنمو السياحي في زيادة  ساهم

ولقد بلغ  .الماضي العام من ذاتها الفترة خالل منشأة 678 مع مقارنةً % 4 قدرها بزيادةفندقية 



    

 

% 6بزيادة قدرها  غرفة 112,381حوالي 2018 سبتمبر شهر حتى عدد الغرف الفندقية في اإلمارة

غرفة، وحافظت المنشآت 106,167والبالغة  2017مقارنة مع عدد الغرف التي توفرت في عام 

الرغم من القطاع ب مما يؤكد على استقرار%، 75بنسبة  الفندقية على تسجيل معدالت إشغال

األشهر خالل  مليون ليلة21,89المحجوزة الليالي الفندقية بلغ عدد كما زيادة السعة الفندقية، 

 .التسعة األولى من العام الجاري

 

 )انتهى(

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى 

وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات العالم، 

 دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهة الرئيسية للسياحة( )دبي الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

ً  تعمل كما  في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري قتسوي على أيضا

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت  الرحالت، ووكالء تنظيم وشركات الفندقية، ذلك المنشآت

 لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 

mediarelations@dubaitourism.ae 

0097142017682 
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