
 

لمشاركة في ا علىالصغيرة والمتوسطة  مشاريعال تشجيع

 العديد قتحق  ل 2019 التجزئة قطاعل السنوي دبي تقويم فعاليات

 الفوائد من

 بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع  تعاونال

دبي السنوي على المزايا االقتصادية لتقويم  لضوءيهدف إلى تسليط االصغيرة والمتوسطة 

 التجزئة قطاعل

 لصغيرة والمتوسطةفي التقويم للمشاريع ا مشاركةفئات وأسعار ال ادة هيكلةإع 

 

مؤسسة دبي للمهرجانات عقدت  :2019فبراير   26،العربية المتحدة دبي، اإلمارات

إحدى  ،والمتوسطةمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و ،والتجزئة

كة استراتيجية لتشجيع الشركات ، مؤسسات دائرة التنمية االقتصادية في دبي شرا

الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في مهرجانات وفعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع 

من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات وضع التصّور لها ، تلك المبادرة التي تم 2019التجزئة 

لتعزيز مكانة دبي كوجهة من قطاع التجزئة  ا  شريك 18 جانب اقتصادية دبي إلىوالتجزئة و

للمساهمة في تحفيز المستهلكين على زيادة وكذلك  ،رائدة للتسوق والبيع بالتجزئة

  .التسوق فياإلنفاق 

 



 

 
 

في دبي على حصة كبيرة من الناتج المحلي  الصغيرة والمتوسطةمشاريع التستحوذ و

كة بين  .لإلمارةاإلجمالي  مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومؤسسة وستهدف الشرا

من خالل قطاع هذا الإلى تعزيز  ةمحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط

 على المشاركة في فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة المشاريع الصغيرة تحفيز

 ا  جتماعإ مؤسستانال عقدتوفي خطوة مهمة في هذا اإلتجاه   .التي تقام على مدار العام

المزايا االقتصادية على تم تسليط الضوء خالله  ناشئةال شركاتعدد من المع شامال  

 قطاعفعاليات تقويم دبي السنوي ل مشاركة فيالعند تي يمكن الحصول عليها العديدة ال

 .التجزئة

 

تمت مراجعة أسعار المشاركة في ، المؤسستينقبل كال ف من تحليل مكثّ إجراء بعد و

ستحصل  حيث، لمشاركة فيهمن االمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يمكّن التقويم 

لمدة  والعاملة في السوق تجارية محالت خمسة من أقل تدير التي لمؤهلةا الشركات

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة  مبادرةفي  سجلةالمو سنوات ثالث



 

من المبيعات بما  ق المزيدسيجعلها تحقّ األمر الذي  ،عروض خاصة على، والمتوسطة

 ينعكس بشكل إيجابي على النمو اإلقتصادي بشكل عام.

 

في  تجزئةقطاع الدبي السنوي ل تقويم، تم تعزيز مراجعة أسعار المشاركةوباإلضافة إلى 

واألنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة، وأيضا   من الفعاليات كثيرالعامه الثالث ليتضمن 

 247فعالية خاصة بالتجزئة ستقام على مدار  18المزيد من التجارب، حيث يتضمن 

المشاريع . كما أنه سيمنح 2018يوما  في  178فعالية أقيمت خالل  12يوما  مقارنة مع 

 ةستفادة من جدول الفعاليات والعروض الموسمياالالصغيرة والمتوسطة فرصة 

 .ارزوّ المقيمين والإنفاق زيادة أرباحها، وكذلك زيادة  التي تساعد على، ةز المميّ 

 

التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات  المدير، ةأحمد الخاجقال هذه المناسبة وب

دعم وتنشيط قطاع التجزئة. من ننا مكّ ت: "نسعى باستمرار للبحث عن طرق والتجزئة

ذه تمكين هعلى منا حرصا  الصغيرة،  مشاريعال فئةقمنا بالتركيز على وهذا العام، 

من  والفوائد المزاياالكثير من الواعد، ويجعلها تحّقق  في هذا القطاع ةالمهمّ الشريحة 

نحو ملتزمون كما أننا . فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئةخالل مشاركتها في 

لمواصلة تعزيز  العام والخاص القطاعينشركائنا في مع التعاون وجهودنا وتوحيد تعزيز 

التعاون لقد قمنا بو .لسكان وزوار اإلمارة تقديم تجارب استثنائيةوفي دبي  قطاع التجزئة

 عادةبإمع شركائنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بالتالي المشاركة ومشاريع الصغيرة من تمكين الل في التقويم فئات المشاركة هيكلة

التنمية تحقيق هم في اما يسوبلتجزئة، قطاع افي المتنامية  االستفادة من الفرص

  ".مارةالشاملة لإل االقتصادية

 



 

 
 

مؤسسة محمد بن عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في وفي السياق ذاته قال 

المشاريع تمكين : "تسعى المؤسسة إلى نمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةلتراشد 

في شتى الفعاليات التي تعزز من مكانتها في السوق من التواجد الصغيرة والمتوسطة 

، على العديد 2019المحلي والعالمي كذلك. يحتوي تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 

مدى تنوع المنتجات والخدمات التي من المناسبات التي بإمكان التجار عرض 

يقدمونها، وهي بمثابة فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة من 

 ". الجاريخاللها على مدار العام 

 

: "ستقوم المؤسسة بدورها الكامل في تقديم التحفيزات والتسهيالت الجناحيوأضاف  

تنافسية  رفعتوسطة، بهدف من أصحاب المشاريع الصغيرة والم المؤسسة ألعضاء



 

عبين الرئيسين في السوق المحلي. العديد من الال قطاع التجزئة، الذي يضم األعمال في

سنعمل على تشجيع رواد األعمال للمشاركة بحزمة من العروض والتخفيضات التي ال 

األخرى المعروضة طوال فترة تقويم دبي السنوي لقطاع المنتجات تقل في جودتها عن 

 ". 2019التجزئة 

 

بشكل  مهما   الثالث دورا   امهع في، 2019التجزئة  دبي السنوي لقطاع تقويملعب يوس

تاجر ملتعزيز الربحية كذلك ، والتجزئة في دبينمو قطاع وتيرة ن تسريع ضما خاص في

كز التسوق الكبيرة، المصممين المحليين، والتي تشمل؛ البيع بالتجزئة في المدينة  ،مرا

تنظيم العديد من العروض والحمالت من خالل وذلك ، والمتوسطة الصغيرةوالمشاريع 

 .الترويجية على مدار العام

 

يضم المهرجانات والفعاليات  2019يذكر أن التقويم السنوي لقطاع التجزئة لعام 

للتسوق"، و "اإلحتفاالت الروسية"، و"تخفيضات األسبوع األخير التالية: "مهرجان دبي 

من مهرجان دبي للتسوق"، و"رأس السنة الصينية"، و"مهرجان دبي للمأكوالت"، 

و"إطالق تشكيلة الربيع والصيف"، و"مهرجان الدار"، و"رمضان في دبي"، و"العيد في دبي 

وع األخير من مفاجآت صيف عيد الفطر"، و"مفاجآت صيف دبي"، و"تخفيضات األسب -

عيد األضحى"، و"موسم العودة إلى المدارس"، و"إطالق تشكيلة  -دبي"، و"العيد في دبي 

أيام من التخفيضات  3الخريف والشتاء"، و"ديوالي"، و"تحدي دبي للياقة"، ومبادرة "

 الكبرى" لمرتين، و"هدايا عطلة نهاية األسبوع".

 

: "أعتقد أن هذه المبادرة المشتركة فودموند لشركة العام المدير حلواني، هللا عبد قال

ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 

 دبي، في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمكين مهمةخطوة  الصغيرة والمتوسطة

 الشركات. تستحقها التي واالنتشار الظهور فرصة ومنحها أعمالها، تنمية على ومساعدتها

 مثل إلى بحاجة كنا ولطالما دبي، اقتصاد في حيوي بدور تساهم والمتوسطة الصغيرة

 مجتمع مع اعليةبف للتواصل المبادرة أصحاب منتخصيص وقت  إنّ . اتالمبادر هذه



 

 دبيتقويم  على والمدرجةجعلنا على دراية تامة بالفعاليات المقبلة  المحلي األعمال

 فيها".  المشاركة يةوكيف ،التجزئة قطاعل السنوي

 

 
 

: "إن المرورية للحلول بينونة أبراج شركة تسويق مدير فوزان، أحمدجهته قال  منو

كان مفيدا  جدا ، وساعدنا  2019التجزئة لعام  قطاعدبي السنوي ل تقويم على اطالعنا

. وأنا شخصيا  سعدت جدا  لها في هذا العام المخطط والمهرجانات الفعاليات فهم على

 الشركات نضمامالالسهلة  اإلجراءاتو المتوافرة، الكثيرة الترويجية العروض معرفةب

إلى المشاركة في المبادرة واستكشاف  عوأتطلّ . البرنامج إلى والمتوسطة الصغيرة

 ".شركتي أعمال تنميةو تطويرل المثالية الطريقة

 

 -انتهى -

 



 

 والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"نبذة عن دائرة السياحة 

تتمّثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري 

األكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح 

دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق  واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة.

ا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية  السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيض 

فها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصني

رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي 

  للمهرجانات والتجزئة.

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

نات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير إّن مؤسسة دبي للمهرجا

قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممّيزة 

  لعام.واألنشطة الترفيهية العائلية، وتوّفر تجارب تسّوق رائعة على مدار ا

 


