
   
 

 بيان صحفي 

 

 يف ستة أشهر زائر مليون 8,10استقبلت 

 ار الدوليين د الزوّ اعدأجديداً يف قياسياً ل رقماً تسجّ ديب 
 

 % 74م إىل المركز الخامس وبأعلى نسبة نمو تتقدّ روسيا  •
 % 3بنسبة نمو والهند تحتفظ بموقعها على رأس قائمة األسواق الرئيسية  •
 األفضل أداًء يف منطقة دول أوروبا الغربيةألمانيا فرنسا وإيطاليا و •
 اإلمارةمنشأة يف  700عة على غرفة فندقية موزّ  111,317  •

 

لت ديب خالل النصف األول من العام سجّ  :2018 أغسطس 1 ديب، اإلمارات العربية المتحدة:

وذلك  زائر،يون مل 8,10 عددهم ليبلغار الدوليين الجاري رقماً قياسياً جديداً يف استقبال الزوّ 

كدت  العام الماضي.بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من  دائرة السياحة الصادرة عن اإلحصاءات وأ

قّدر والذي  والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة) استمرار نجاح القطاع السياحي لإلمارة

ديب يف حين تبّشر هذه األرقام باستمرار . 2017مع نهاية عام  مليارات درهم 109حجمه بحوايل 

 اإلمارةمع تعزيز ، 2018 الحايل تحقيق المزيد من النمو خالل النصف الثا� من العامل تقّدمهايف 

 .األسواق ار يف مختلفالزوّ  منلدى العديد لة جهة سياحية مفّض من مكانتها كو

 



   

 
 

، حايلال عامالمن األشهر الستة األوىل تحقيق أداء مستقر خالل  سواق الرئيسية يفاألواستمرت 

والمملكة المتحدة على مواقعها الثالثة األوىل  ،والمملكة العربية السعودية ،حيث حافظت الهند

ار الهند أعلى رقم يف أعداد الزوّ  تقحقّ  ،ة أخرىومّر  بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ت كل افظكما ح. بالمائة 3 قدرها بنسبة زيادةو، أخرى ةمّر  حاجز المليون زائرلتتجاوز الدوليين، 

 والثالث  والمملكة المتحدة على موقعيهما يف المركزين الثا� المملكة العربية السعوديةمن 

اً، طفيفنمواً قت السعودية حقّ ق السياحي، ويف ذات الوقت لتدفّ لكأكبر أسواق  على الترتيب

. وأنهت المصّدرة للزّوار الخليجي دول مجلس التعاونأكبر أسواق محافظة بذلك على موقعها ك

الت نمو كبيرة يف تحقيق معدّ يف المركز الرابع، واستمرت  حايلالصين النصف األول من العام ال

حافظت روسيا على صدارة قائمة  ألف زائر. ويف ذات الفترة أيضاً، 453عبر  بالمائة 9بنسبة و

 405من خالل  2017بالمقارنة مع ذات الفترة من عام  بالمائة 74بنسبة والت النمو أعلى معدّ 

المتصّدرة قائمة لتحتل المركز الخامس على قائمة األسواق العشرة مت حيث تقدّ ، آالف زائر

 وروسيا الصين لرعاياءات الميسرة ار جستفادة من اإلالاب السوقينكال واستمر  .الزّوار إىل ديب



   
نهاية يف تطبيقها ألي من منافذ الدولة، والتي تم عند الوصول للحصول على تأشيرة الدخول 

 .على الترتيب 2017بداية عام و 2016عام 

 

 
 

زيادة يف مساهمة سويق الواليات المتحدة األمريكية حايل وشهد النصف األول من العام ال

 327المتحدة حيث بلغ عدد زّوار الواليات ، هما السابع والثامنيحافظا على مركز لقد وألمانيا، و

التي اتبعتها  زائر. وتؤكد هذا األرقام نجاح استراتيجية تنويع األسواق ألف 302ألف زائر، وألمانيا 

األسواق الرئيسية، يف  ارة جاذبية ديب لدى الزوّ االستمرار يف المحافظة على قوّ و، ديب للسياحة

الخاصة بركائز  قطاع التحسينات مجموعة من  ن لديب عبر التركيز علىديمؤيّ الأعداد  وزيادة

 . ارمن الزوّ تجتذب شريحة واسعة والتي  السياحة

 

سعادة هالل سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري  وقال

 هاق  بعض، فيما حقّ 2018األوىل من عام  ةاألشهر الستثابتاً خالل  عّدة أسواق أداءً  شهدت"بديب:

ً  مواً ن ، من العام مليون زائر خالل هذه الفترة 8,10يف استقبال ، وهو ما جعل ديب تنجح كبيرا

هو ما يجعلنا نخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق طموحنا يف أن تصبح ديب المدينة األكثر زيارة و

 لتلّبي مهّمة، تطّورات لديب السياحية والمقّومات العروض شهدتولقد على مستوى العالم. 



   
 الزّوار من المستهدفة الشرائح مختلف لدى اإلمارة جاذبية زيادة يف وتسهم ،السوق متطلّبات

كات استراتيجية تضمن لنا االستمرار و. الرئيسية األسواق جميع يف بناًء على ذلك، عقدنا شرا

كبة توجّ  ممن يزورها سواء  ،ار ديبزوّ عات تطلّ تلّبي  وكذلك تقديم أفكار رائدةهات السوق، وموا

كتساب سفراء جدد ل ،ويف ذات الوقت .لها رت زياراتهمتكرّ لذين لّول مرّة أو أل قطاع مواصلة ا

، وتطبيقات التواصل االجتماعيوسائل ات الرقمية ولمنّص أسهمت اقد لو. ديبالسياحة يف 

بما و، دينالحقيقية من المؤيّ  يف هذه الشريحة نمو طبيعيالت تحقيق معدّ يف  الهاتف الذكي

خ صاحب السمو الشيأطلقها التي  10Xة المستقبلية والرئيسية لمبادرة المهمّ يتماشى مع 

يف عام  ،، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه هللابن راشد آل مكتوم محمد

 لجعل ديب متقّدمة عن بايق مدن العالم بعشر سنوات." ـ، 2017

 

 
 

من  بالمائة 21أوروبا الغربية بنسبة أسواق دول ساهمت ، الجغرافية المناطق حيث منو

سوق كبر كأ والعام الماضي  ذاته يفموقعها  ، لتحافظ بذلك علىار الدوليينإجمايل عدد الزوّ 



   
ثالثة من األسواق العشرين الرئيسية، ضمن ار يف أعداد الزوّ بنسبة نمو  كبير ة . وارر للزوّ مصدّ 

يف  بالمائة، 12بنسبة  وألمانيابالمائة،  11بنسبة وإيطاليا بالمائة،  18نمواً بنسبة  شهدت فرنسا

المزيد توسيع نطاق الجذب لدى استهدفت التي  على نجاح الجهود التسويقية، مؤشر قوي

 األوروبيين. ارالزوّ شرائح من 

 

ابتكار عة، تستمر (ديب للسياحة) يف ار من أسواق متنوّ مزيد من الزوّ للاستقطاب ديب  ويف ظل

قبلية تومدعومة ببيانات تحليلية مسصة لألسواق المستهدفة، مخّص تسويقية حمالت وطرح 

 ضمن المشاهير من عدد مع التعاون خالل من الواقع أرض على الجهد هذا ترجمة وتمت. ةقويّ 

ً  نجاحاً ) ضيفي_كن(# الترويجي الفيلمحصد  لقدف المستهدفة، األسواق  العديدكذلك و كبيرا

كثر إىل وصلت مشاهدات عدد قوحقّ  العالمية، الجوائز من  أسابيع 8 خالل مليون 100 من أ

 واإلعالم التقني المجال يف رائدة صينية شركات مع تعاون اتفاقيات توقيع إىل باإلضافة. فقط

 .الصينيين للزوار مفضلة سياحية كوجهة ديب جاذبية لتعزيز الرقمي

 

 
 

شركاء يف البدعم قوي من شبكة  ،معينةالسواق األشرائح والمبادرات الخاصة بهذه ال ىوتحظ

كات إلنشاء محتوى عبر تأسيس  األسواق المستهدفة، حيث يتم االستفادة من هذا التوجه شرا



   
هج التسويقي نالز عليه تركّ ي، وهو الجهد الذي ألسواق الرئيسيةهة لموجّ رسائل ذات موثوق به 

  . 2018ة خالل النصف األول من عام تحقيق نتائج قويّ  يفكان له األثر الذي الشامل والمتكامل 

 

 أخرىعة مبادرة مشجّ بمثابة  تأشيرة الترانزيتت إجراءات ما سبق، جاء وباإلضافة إىل

رسوم من دخول ديب بدون و الترانزيت ن مسافر، حيث سيتمكّ ارالستقطاب المزيد من الزوّ 

تأثيرها  الزيارةتأشيرة الترتيبات الخاصة ب . كما سيكون لتغيير ساعة من الزيارة 48تأشيرة ألول 

خالل فصل الصيف،  حدةالعربية المتّ  إىل دولة اإلماراتار على زيادة أعداد الزوّ قبالً تاإليجايب مس

 عشر الثامنة عن أعمارهم تقل نممّ  للسياحة للدولة القادمين األجانب مرافقي والتي تعفي

أعداد لزيادة ة وإضافية م دفعة قويّ تقدّ إجراءات من شأنها أن ي ، وهالدخول تأشيرة رسوم من

 ار. الزوّ 

 

كما يستمر قطاع السياحة البحرية يف ديب لعب دوره الحيوي والمساهمة بقوة يف نمو قطاع 

لمشغلين ل ةلكوجهة مفّض بالتزامن مع جهود ديب لتعزيز قدراتها الجاذبة السياحة يف اإلمارة، 

بأن يكون  عاتتوقّ زيد من البما يار القادمين عبر البحر، ، والزوّ الدوليين للسفن السياحية

ة مهمّ خذت ديب خطوات ار، اتّ . ولدعم هذه الشريحة من الزوّ ارالمزيد من الزوّ  بحافالً الموسم 

لدولة  الزيارات دةمتعدّ تأشيرة منح اعتماد ، عبر لتيسير إجراءات إصدار تأشيرات الدخول

كثر من ار القادمين للزوّ حصرياً  العربية المتحدة اإلمارات  . بحرية رحالت متن على دولة 50من أ

 



   

 
 

إن الدعم الواسع الذي نتلقاه من حكومتنا الرشيدة، باإلضافة : "قال المريهذا السياق، ويف 

يعتبر شهادة المحلي والدويل،  يينلقطاعين العام والخاص على المستو إىل دعم شركائنا من ا

، وقدرتنا نموهيف استدامة قة الثّ كذلك ويف ديب، ع بها قطاع السياحة الكبيرة التي يتمتّ على الثقة 

هذا التعاون يعتبر أساسياً  ار. إنّ واسعة من الزوّ  ةلشريح مدهشةعلى تقديم تجارب سياحية 

 بالتايل زيادة مساهمة قطاعديب، و ارزوّ لمه بما نقدّ  االرتقاءبسنبقى معاً ملتزمين لنجاحنا، و 

 النصف الثا� من العام الجاري،ع يف استشراف آفق النمو المتوقّ عند . واقتصاد ديبيف  السياحة

ار، القيمة المضافة للزوّ  لية استرجاع ضريبةآتطبيق  إنّ ف قطاع،الة مجاالت يف السيما يف عدّ و 

ً  ستضمن وبالتايل  ،الت نمو أخرىالمزيد من الزخم لتحقيق معدّ ، ومنحه تنافسية القطاع عالميا

 ."إلمارة ديب اإلجمايل المحلي الناتجارتفاع نسبة مساهمته يف 

 

 قطاع الضيافة

عة على غرفة فندقية، موزّ  111,317تشير آخر اإلحصاءات الخاصة بقطاع الضيافة إىل وجود و 

 بالمائة 7وبنسبة نمو وصلت إىل ، 2018، وذلك حتى نهاية يونيو منشأة ضيافة يف ديب 700

ويف ظل زيادة الطلب على خدمات فنادق الفئة  مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

 25تمثل منشأة،  138إىل  114يف ديب، فقد زادت أعداد فنادق األربع نجوم من  المتوسطة



   
 ليلة مليون 14,97إىل الفندقية الليايل  عدد ارتفع ماك الفندقية.السعة من إجمايل  بالمائة

د على تؤكّ وهي األرقام التي ، 2017ذات الفترة من عام خالل ليلة مليون  14,53بالمقارنة مع 

تنويع عبر وتنافسيته  تهتعزيز مرونجهود  م على أرض الواقعوتترجشهرة قطاع الضيافة يف ديب 

 وعروضه. قدراته
 -انتهى-

 

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

تتمثل 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 للزّوار من جميع أنحاء العالم 

 واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة. 

 

للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب 

ديب، كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص 

الرحالت ووكالء السفر. ويأيت  جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي

على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات، وجدول 

 فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 ديب  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 
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