
لمحة عامة عن الســوق

قـويــة  بيئــة 
 لالقتصـــاد 

الكلــي

مع إضافة أكبر وجهة للتسلية والترفيه في المنطقة إلى 
التي تمتلكها،  العالمي  الطراز  المعالم السياحية من  مجموعة 

قفزت دبي قفزة كبيرة أخرى نحو التحول إلى وجهة عالمية 
باالختيار. مناسبة لألسر جديرة 

وعند افتتاح متنزه سيكس فالجز الخاص بنا في نهاية عام 2019، 
فإنه سيعزز من سمعة دبي باركس أند ريزورتس كوجهة ترفيهية 

متميزة في مدينة تستثمر الكثير من األموال وبالتالي تبوأ 
مكانة رائدة بتقديم وجهة مناسبة للجميع.

كما يعمل التزايد في أعداد الزوار الوافدين الراغبين في 
االستمتاع بالمعالم السياحية المتميزة في دبي على تعزيز 

االقتصاد المحلي القوي للمدينة. تتمتع وجهة دبي باركس أند 
ريزورتس بمكانة متميزة تمكنه من االستفادة من هذه المبادرة 

والمبادرات الرئيسية األخرى، مثل إكسبو 2020، حيث تأمل دبي 
في جذب 20 مليون زائر خالل فترة هذا المعرض.

 7% روسيا، رابطة الدول المستقلة، 
)أوروبا الشرقية(

18% جنوب آسيا

 11% شمال آسيا 
وجنوب شرق آسيا

2% أستراالسيا

 عدد الزوار المســتهدف في 
دبي لعام 2020

20مليون
تســتهدف دبي اســتقطاب 20 مليون 

زائــر بحلول عــام 2020، بما يمثل 
ضعــف عــدد الزوار في عام 2012.

يشير تحليل حديث أجرته غرفة 
التجارة والصناعة في دبي إلى 

أن إجمالي اإلنفاق في قطاع 
السفر والسياحة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة سوف 
يتجاوز مبلغ 154 مليار درهم 
)42 مليار دوالر أمريكي( في 

نهاية العام.
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6% األمريكتين

5% أفريقيا

21% أوروبا الغربية
 11% شمال آسيا 

وجنوب شرق آسيا

19% دول مجلـس 
الخليجي التعاون 

 11% الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المصدر: دائرة الســياحة والتســويق التجاري

 مصدر الزوار بحسب المنطقة 
) % من يناير لغاية ديسمبر 2017(

 إجمالــي عدد الزوار لدبي  
)يناير - ديســمبر 2017(

15٫79مليون
 الزوار من أعلى 10 أسواق للسياح 

يناير - ديسمبر 2017 )باأللف زائر(

2,073   الهند 
1,529   السعودية 

   المملكة 
1,265 المتحدة 
862   عمان 
764   الصين 

   الواليات 
633 المتحدة 
598   باكستان 
530   روسيا 
506   ألمانيا 
503   إيران 

 مطــار دبي الدولي األعلى 
من حيث عدد المســافرين

88٫2مليون
 أكــد مطار دبــي الدولي أنه قد ُصنف 

علــى أنــه المطار األكثــر ازدحاًما من حيث 
الســفر الدولــي، حيث خدم 88.2 مليون 

مســافر في عام 2017، بزيادة بنســبة %5.5 
 عــن العام الماضــي، ومن المتوقع أن 
 يرتفــع هذا العــدد في عام 2018 ليصل 

إلى 90 مليون مســافر.

رابــع أكثر مدينة جذبًا للزوار 

دوالر 30مليار

أنفــق الــزوار الدوليون ممــن قضوا ليلة أو 
أكثــر القادمــون إلى دبي - رابــع أكثر مدينة 
جذبـًـا للــزوار - نحــو 28.5 مليار دوالر في عام 

2016، أي أكثــر مــن أي وجهة دولية أخرى، 
ومــن المتوقــع أن يتجــاوز اإلنفاق في عام 

2017، 30 مليــار دوالر.*

 تمثــل العائالت واألزواج 
 في الوقــت الحالي أكثر 

 من نصف المســافرين 
 الذيــن يزورون دبي، 

ثاني آمــن مدينة على 
العالم. مستوى 

 المصدر: مؤشــر ماســتركارد للمدن العالمية المقصودة
*
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