
   
 
 

 

 تدعم قطاع التجزئة في دبي  شركات

 الجديدة رأس السنة الصينيةاحتفاالت 

 

الماضية القليلة األيام ار شهدت دبي على مد :2019 فبراير 12 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

 من مجموعةً حيث استضافت عة، واألنشطة المتنو   والتراثمناسبًة مبهجًة حافلًة باأللوان 

رأس السنة الصينية احتفاالت بمناسبة وذلك في مختلف أنحاء المدينة قة الفعاليات المشو  

كز الممي  والديكورات  الزينةوكذلك  ،عروض الرقص الصيني التقليديشملت الجديدة،  زة في مرا

وهو ما يساهم في تعزيز بتقديم عروض ترويجية جاذبة للمتسوقين. ها ، باإلضافة إلى قيامقالتسو  

مثل لتنظيم وجهة مميزة لتسوق على مستوى العالم، وكذلك للسياحة وامكانة دبي كوجهة رائدة 

 . تحتفاالهذه المناسبات واال

 

 
 



   
 
 

، قائالً: التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المديرأحمد الخاجة، هذه المناسبة، صر ح بو

المدرجة ضمن تقويم دبي  األساسيةاألحداث من  الجديدة الصينيةرأس السنة احتفاالت عد  ت  "

أنحاء العالم. للصيني ين يحتفلون بها في مختلف  ةمهم  مناسبة  يهف، السنوي لقطاع التجزئة

في كل مكان المنتشرة األجواء االحتفالية يستمتعون بس الذين بالشك زوار دبيالترحيب بوي سعدنا 

. وفي هذا كذلك على المكانة المتميزة لدبي التي أصبحت وجهة مفضلة لهمبالمدينة، وهو ما يؤكد 

م شركاؤنا من  صة ببيع الموسم، قد  التجزئة مجموعة كبيرة ومتنوعة من األنشطة الشركات المتخص 

بهذه  مكاناً رائعاً لالحتفالمما ساهم في جعل دبي والفعاليات والعروض الترويجية،  المميزة

للمشاركة في هذه خصيصاً  لى اإلمارةار القادمين إالزو   وبالتالي زيادة أعدادالمناسبة المهمة، 

 . "االحتفاالت

 

 
 

وساهم الشركاء في نجاح الفعاليات الخاصة باحتفاالت رأس السنة الصينية التي استقطبت الزوار 

 للمدينة. 



   
 
 

: "وصلت عالقاتنا قائالا « هال بالصين»الشيخ ماجد المعال، رئيس مجلس إدارة مبادرة  عل قوقد 

مع الصين هذا العام مرحلة متطورة، وذلك عقب استضافتنا وتنظيمنا ألكبر احتفاالت رأس السنة 

الصينية خارج الصين، والتي تميزت بمجموعة من الفعاليات واألنشطة التي تبرز الثقافة الصينية 

ريقة والمقامة في العديد من أبرز الوجهات بدبي، األمر الذي أتاح للزوار من مختلف الجنسيات الع

فرصة التفاعل معها وتمضية أوقات مميزة. كما تؤكد هذه االحتفاالت السبب الذي يجعل من دبي 

منهم  التي تزخر ببنية تحتية متطورة وتتضمن ثقافات متعددة، مكاناً مثالياً للصينيين، المقيمين

 "والز وار.

 

 
 

فؤاد منصور شرف، المدير العام إلدارة العقارات )اإلمارات والبحرين وُعمان(،  ومن جهته قال

: "كما هو الحال في كل عام، نحرص على تقديم األفضل مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية



   
 
 

متطلباتهم. بمناسبة وتجاوز توقعات زوارنا الصينيين بعروض وأنشطة ترفيهية وخدمات تلبي 

رأس السنة الصينية لهذا العام، أصبح مول اإلمارات أول وجهة تسوق في دولة اإلمارات العربية 

ر لزو ارنا الصينيين سهولة في الدفع غير النقدي WeChat Payالمتحدة، تطلق خدمة " "، التي توف 

ي للمهرجانات والتجزئة لجعل بالمركز، ويساهم كذلك في الجهود التي يبذلها شركاؤنا في مؤسسة دب 

دبي الوجهة الرائدة المفضلة للتسوق. هذا باإلضافة إلى الجدول المليء باألنشطة الثقافية التي 

تشمل فن الخط الصيني وورش عمل الرسم على حبَّات األرز، التي ت شعر ضيوفنا الصينيين وكأنهم 

 في وطنهم خالل هذه المناسبة".

 

عن احتفاالت السنة الصينية الجديدة في دبي، بما في ذلك العروض الترويجية  لمعرفة التفاصيل الكاملة

https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese- والفعاليات، يمكن زيارة الموقع

year-new 

 

 -انتهى -

 

  لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة":

تتمث ل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في 

ار من جميع  دبي  أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة.العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزو 

للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق 

ص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخي

 الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول

  فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 والتجزئةنبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات 

إن  مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة 

والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممي زة واألنشطة الترفيهية العائلية، 

 ر تجارب تسو ق رائعة على مدار العام.وتوف  

 

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

  دبي للسياحة

 mediarelations@dubaitourism.ae  

https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese-new-year
https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese-new-year
https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese-new-year


   
 
 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

  

 

 


