
لمحة عامة عن السوق

 االستفادة من مقومات 
دبي السياحية

بفضل بنيتها التحتية من النقل الجوي عالمي المستوى 
وتميزها كإحدى الدول األكثر أمًنا في العالم، رسخت 
دبي مكانتها لتغدو رابع أكثر المدن زيارة في العالم 

في عام 2018.

مصدر الزوار بحسب المنطقة 
) ٪ من يناير لغاية ديسمبر 2018(

المصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري

6% أفريقيا

21% أوروبا الغربية

 9% روسيا، رابطة الدول المستقلة، 
)أوروبا الشرقية(

17% جنوب آسيا

 11% شمال آسيا 
وجنوب شرق آسيا

2% أستراالسيا

18% دول مجلـس 
الخليجي التعاون 

 10% الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
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إجمالي الزوار إلى دبي
)يناير - ديسمبر 2018(

رؤية دبي السياحية 2025 
تهدف الستدامة القطاع 

السياحي بعد اكسبو 2020، 
حيث وضعت دبي هدًفا جديًدا 

من خالل السعي الستقطاب 
مابين 23 مليون إلى 25 

مليون زائر بحلول العام 2025.

6% األمريكتين

15٫92      مليون

الزوار من أعلى 10 أســواق مصدرة للســياح
يناير - ديســمبر 2018 )باأللف زائر(

2٬032 الهند   
العربية    المملكة 

1٬568 السعودية 
1٬212 المتحدة  المملكة   
857 الصين   
829 ُعمان   

678 روسيا   
656 الواليات المتحدة   
567 ألمانيا   
513 باكستان   
387 الفلبين   

مازال قطاع السفر والسياحة يتسم 
باإليجابية على الرغم من الضغوط 

االقتصادية في بعض األسواق الرئيسية 
المصدرة للسياح، حيث وصل عدد 

الزوار لمدينة دبي إلى 15٫9 مليون 
في العام 2018.

لقد أثبتت دبي قدرتها على تعويض 
االنخفاض في أعداد السياح الوافدين 

من بعض األسواق عن طريق إستهدافها 
ألسواق بديلة، لتؤكد على استقرار قطاع 

استراتيجية  وبتوازي  والسياحة.  السفر 
الحمالت  لدينا مع  والمبيعات  التسويق 

دائرة  تنظمها  التي  العالمية  التسويقية 
السياحة والتسويق واالستفادة من قاعدة 

السياح الحالية من خالل الشراكات مع 
الحاليين، نجحت دي اكس  شركائنا 

إنترتينمنتس في تحقيق معدالت  بي 
التقاطات )Captures( قوية من األسواق 

المصدرة للسياح مثل روسيا وشبه 
الهنديه. القارة 

خالل العام، تركزت جهود التسويق 
والمبيعات على السوق المحلي 

واالستفادة من الطلب المتنامي من 
المواطنين والمقيمين، بالتوازي مع 

تعزيز الوعي بعالمتنا التجارية على 
الصعيد العالمي. إن تحقيق النمو في 

أعداد الزيارات من السوق الدولية ُيعد من 
أهم الركائز في استراتيجيتنا للعام 
المقبل ونهدف إلى التوسع في عقد 

الشراكات االستراتيجية على الصعيدين 
المحلي والدولي. تتمثل إحدى أهم 

أولوياتنا في تحسين باقاتنا الترفيهية 
واستهداف جميع أفراد العائلة من خالل 

العروض الترويجية الجذابة.

* المصدر: مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة

أعداد المسافرين
حافظ مطار دبي على صدارته ألكثر 
المطارات ازدحاما في العالم للمره 

الخامسه على التوالي حيث استخدم 
المطار أكثر من 89 مليون مسافر.

رابع أكثر مدينة جذبًا للزوار
أنفق الزوار الدوليون ممن قضوا ليلة أو أكثر 

القادمون إلى دبي - رابع أكثر مدينة جذبًا 
للزوار - نحو 30 مليار دوالر.*

 89٫1     مليون
دوالر

 30       مليار
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