
 ٥% روسيا، رابطة الدول المستقلة، 
)أوروبا الشرقية(

١8% جنوب آسيا

9% شمال آسيا وجنوب شرق آسيا

٢% أستراالسيا

لمحة عامة عن السوق

قاعدة متنوعة جدًا من الزوار
أكثر من 8٠ بالمائة من زوار دبي 

يأتون من خارج المنطقة، وتبلغ نسبة 
كل من الهند والسعودية ١١ بالمائة 

والمملكة المتحدة 9 بالمائة.

زيادة إنفاق زوار دبي
أنفق زوار دبي معدل قيمته 
٢،٠٥٠ دوالر أمريكي في كل 

زيارة، وهو أعلى معدل إنفاق 
في العالم، ويمثل هذا ضعف 

معدل اإلنفاق في لندن.

إجمالي إنفاق الزوار

   3١٫3 مليار دوالر
 إجمالي إنفاق الزوار ساعد دبي في 
تبوأ المرتبة األولى عالميًا عام ٢٠١٦.

 دعم نمو هذا القطاع  
في المنطقة

نحن مهتمين في العمل مع دول 
كالمملكة العربية السعودية 

والهند لمساعدتها في تنمية صناعة 
المنتزهات الوطنية الترفيهية لديها. 
فكال البلدين يتشاركان مع دبي في 

ثقافتهما المحبة لألطفال.

ركوب الموجة السياحية
 تحظى وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

 بفضل مرافقه الرائعة بفرصة مؤاتية 
 لركوب ذروة الموجة السياحية وتلبية 

 الطلب على المنتزهات الترفيهية الفريدة 
من نوعها الجاذبة في المنطقة.

 استمرار في إيالء 
 أهمية نقاط القوة 

في دبي
شأنها في ذلك شأن الكثير من القطاعات 

المرتكزة على الترفيه، يخضع قطاع الترفية 
والتسلية ألوضاع السوق الخارجة عن نطاق 

تحكمنا. فقد شهدت السنوات األخيرة انخفاض 
قيمة الدوالر وضعف الروبل وانحدارًا حادًا في 

أسعار النفط، وحالة من الضبابية والريبة أحدثها 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

لكن، وإن كان الكثير من هذه العوامل قد 
ترك أثره في السوق، فثمة عوامل أخرى إيجابية 

تحد من هذا األثر. ومن أبرز هذه العوامل دبي 
نفسها وأفتتاح وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

والنمو المتوقع لصناعة الترفيه عالميًا.

هناك أكثر من ثالثة مليار إنسان ال يحتاجون 
سوى 4 ساعات أو أقل بالطائرة للوصول إلى 

دبي، التي تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر 
المدن زيارة في العالم. وتمتع وجهة دبي 

باركس آند ريزورتس بوضع مميز تمكنها 
من االستفادة من ذلك فحيث تنضم الى 

أرقى معالم دبي السياحية األخرى.

مصدر الزوار بحسب المنطقة ) % من يناير لغاية ديسمبر ٢٠١٦(

المصدر: 
 ١  تقرير مؤشر ماستركارد الدولي للمدن المقصودة 

عالميًا ٢٠١٦
 ٢  توقعات االتحاد الدولي للمنتزهات الترفيهية والمعالم 

السياحية )أيابا( حول العالم ٢٠١٦ – ٢٠١7  
مؤسسة ويلكوفسكي غروين أسوشيتس  ٣
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٥% أفريقيا

٢١% أوروبا الغربية

9% شمال آسيا وجنوب شرق آسيا

٢3% دول مجلـس 
الخليجي التعاون 

١١% الشرق األوسط وشمال أفريقيا

سوق المنتزهات 
الترفيهية عالميًا

يتوقع أن تبلغ حصة منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

من سوق المنتزهات الترفيهية 
عالميًا ١.١% بحلول عام ٢٠٢٠، 

مقارنة مع ٠.٢% عام ٢٠١٥.

مشاريع تطوير مرموقة
تضم قائمة أحدث مشاريع التطوير 

المرموقة في دبي منتزه سفاري دبي؛ 
وعين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في 

العالم؛ وقناة دبي المائية البالغ طولها 
٣ كم؛ ودار أوبرا دبي الذي يستوعب ٢،٠٠٠ 
شخصًا؛ هذا فضالً عن سمعتها المرموقة 

كإحدى عجائب مدن العالم.

دبي – سعادة وإبداع وتحفيز
تتجسد رؤية قيادة دبي في تحويلها إلى 

مدينة للسعادة واإلبداع والتحفيز في احتضانها 
معرض إكسبو ٢٠٢٠ العالمي القادم الذي 

يتوقع أن يجتذب قرابة ٢٥ مليون زائر.

إجمالي الزوار يناير- ديسمبر ٢٠١٦

   ١4٫9 مليون

١,8٠٠ الهند   
١,٦٣8 السعودية   
١,٢4٥ المملكة المتحدة   
١,٠٣7 سلطنة عمان   
٦٠7 باكستان   

٦٠7 الواليات المتحدة   
٥4٠ الصين   
47٢ إيران   
4٦٢ ألمانيا   
4١9 الكويت   

المدن التي تدعم النمو
الدوحة ولندن هما أكثر 

مدينتين مصدرين للسياح في 
دبي وبلغ حجم أنفاق الزوار من 
هاتين المدينتين ٥ مليار دوالر 

في العام الماضي

٦% األمريكتين

مصدر الزوار بحسب المنطقة ) % من يناير لغاية ديسمبر ٢٠١٦(

 ١4٫9 مليون زائر دبي عام ٢٠١٦ من أبرز ١٠ أسواق 
)آالف الزائرين(

المصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

١9



أوضاع السوق
يتأثر مجال عملنا، شأنه في ذلك شأن 
الكثير من قطاعات الصناعة الترفيهية 

واالستهالكية، كخطوط الطيران 
والسياحة والسفر, وقطاع الفنادق، 

بأوضاع السوق التي غالبًا ما تكون خارجة 
عن نطاق سيطرتنا. والتي تتمثل من 

انخفاض إنفاق المستهلكين الناجم 
عن ارتفاع أسعار الفائدة، وتدني الدخل 
المتاح لإلنفاق أو تراجع الثقة بالتوقعات 
االقتصادية وضعف قيمة العمالت. لكن، 
وإن كانت هذه العوامل تترك بعض األثر 

على المدى القصير، إال أنه ثمة عوامل 
أخرى في السوق يمكن أن تخفف من 
هذا األثر أو تحد من تأثير تلك العوامل.

فوفقًا لبيانات دائرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي، حققت معدالت السياحة 
القادمة للمدينة ارتفاعًا بنسبة ٥% عام 

٢٠١٦ مقارنة مع 7.٢% عام ٢٠١٥. ومع أن 
معدل النمو كان أقل من نسبة %8 

المفترضة للنمو السنوي، فإن أكبر 
عشرة أسواق لمصادر السياحة نمت 
بنسبة 7% عام ٢٠١٦. وزاد عدد السياح 

الزائرين الهنود لدبي بنسبة ١٢%، مما 
أوصل عدد الزيارات الذين قضوا ليلة 

واحدة او أكثر إلى ١.8 مليون؛ وزيادة في 
عدد السياح من السعودية بنسبة ٦%، 
بما مجموعه ١.٦ مليون سائح؛ وزيادة 

عدد الزوار من المملكة المتحدة بنسبة 
٥%، حيث أمضى ١.٢ مليون شخص إجازاته 

في المدينة.

لكن ورغم هذا النمو، فإن قوة الدوالر 
وحالة الريبة االقتصادية في أهم أسواق 
مصادر السياحة القادمة لدبي قد تترك 
أثرها على مستوى األداء في عام ٢٠١7. 

إضافة إلى ذلك، ال بد لنا من مواجهة 
الطبيعة الموسمية لصناعة منتزهات 

الترفيهية  التي يمكن فيها لعوامل 
أخرى، كأشهر الصيف الحارة وشهر 

رمضان، أن تؤثر على األداء.

بيد أنه من منظور وجهة دبي باركس آند 
ريزورتس، هناك دعائم هامة يمكن أن 

تحد من أثر الظروف السلبية في السوق، 
ومنها: سحر دبي، وتنوع عروض دبي 

باركس آند ريزورتس والنمو المتسارع 
في قطاع المنتزهات الترفيهية.

سحر دبي
دبي مدينة العجائب الخارقة. وحجر 

األساس فيها الطموح وتحقيق 
المستحيل، وهو ما تمكنت بلوغه 

في خالل عقدين فقط. كما أن الموقع 
االستراتيجي للمدينة على مفترق طرق 

بين الشرق والغرب أفادها كثيرًا كوجهة 
للسياح، وبوتقة تنصهر فيها أيد عاملة 

من مختلف الثقافات والجنسيات، تنجذب 
إليها بفضل مستوى المعيشة الراقي 
وجودة الخدمات التي ال تضاهى في أي 

مكان آخر في العالم.

يضاف إلى ذلك أن قرابة ثالثة مليارات 
إنسان يعيشون على بعد أربع ساعات 

بالطائرة من دبي، وستة مليارات على 
بعد ثماني ساعات. وكثير من الدول 

التي تقع على مسافة أربع ساعات 
بالطائرة )ومنها دول الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وجنوب آسيا( ال تملك 
الكثير من معالم الترفيه والتسلية 

الجذابة، مما يجعل دبي الوجهة األفضل 
لما تتمتع به من بنية نقل تحتية راقية 

وخيارات ترفيه وتسلية فريدة من نوعها.

وتتمتع المدينة بقاعدة متنوعة جدًا من 
الزوار من مختلف أقطار العالم، يأتي 
حوالي 7٠% منهم من خارج المنطقة. 
فقد حل في دبي قرابة ١٥ مليون زائر 
ممن قضوا ليلة او أكثر عام ٢٠١٦، ما 

جعل دبي تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر 
المدن زيارة في العالم متقدمة على 
نيويورك وسنغافورة وطوكيو، وفي 
المرتبة األولى على مستوى الشرق 

األوسط وأفريقيا. وقد جاء 8٠% من هؤالء 
الزوار ألغراض الترفيه والتسلية.

ولعل األهم من ذلك القفزة النوعية 
التي حققتها دبي العام المنصرم التي 

تمثلت في تبوأ المرتبة األولى عالميًا من 
حيث قيمة إنفاق الزوار اآلتين من الخارج 

فيها والذي بلغ ٣١.٣ مليار دوالر أمريكي، 
أي بزيادة ١١ بالمائة عن السنة السابقة، 

وأعلى بمقدار الثلث عن مدينة لندن 
التي حلت في المرتبة الثانية.

وعالوة عن ذلك، هناك جو من التعاون 
والتنسيق لتحقيق هدف مشترك، وهو 
الحفاظ على مكانة دبي كإحدى أروع 

الوجهات المقصودة بين مدن العالم.

فعلى سبيل المثال، قررت دولة اإلمارات 
العام الماضي منح السياح الصينيين 

ميزة الحصول على التأشيرة عند 
الوصول، وأعقبت ذلك بإجراء مماثل 

اتخذ في وقت مبكر من العام الحالي 
بمنح السياح الروس معاملة مماثلة 

التأشيرات. بشأن 

ويرجح أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي 
على السياحة في دبي، التي شهدت 
العام الماضي ارتفاعًا بنسبة ٢٠% في 

عدد الزوار من الصين، إذ تجاوز عددهم 
اإلجمالي ٥٠٠،٠٠٠ زائر ألول مرة.

وفي منحى مشابه، بدأ بتشييد مرافق 
فندقية لتوفر ١٠٠،٠٠٠ غرفة فندقية إضافية 
الستيعاب الزيادة في أعداد الزوار، ينتظر 

إنجازها بحلول العام ٢٠٢٠ عشية استقبال 
المدينة لمعرض وورلد إكسبو، الذي 

يتوقع أن يستقطب ٢٥ مليون زائر على 
مدى ستة أشهر.

وفي نفس الوقت، تتواصل عملية 
التحول النوعي في دبي مع إنجاز 

مشاريع كبرى يتواصل معها رسم 
الخارطة الجديدة لقطاع الترفيه 

والتسلية. فال شك أن افتتاح قناة دبي 
المائية بطول ٣ كم وتشييد أكبر عجلة 

ترفيهية في العالم باسم "عين دبي"، 
ومنتزه سفاري دبي، إضافة إلى افتتاح 

دار أوبرا دبي الذي يستوعب ٢،٠٠٠ شخص 
والحديقة الداخلية المغطاه  "آي إم جي 

عالم من المغامرات" كل ذلك من شأنه 
أن يعزز سمعة دبي كمدينة تقدم لكل 

شخص ما يروق له ويستهويه.

ويبدو أنه هذه االتجاهات ستستمر على 
هذا النحو. فدبي تتقدم على المسار 

المرسوم لتحقيق ما يتعّين اتخاذه 
الستقبال ٢٠ مليون زائر بحلول ٢٠٢٠، 

وزيادة مساهمة القطاع السياحي في 
االقتصاد وفقًا لتوجيهات صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، التي بينها في رؤية دبي 
السياحية ٢٠٢٠.

لمحة عامة عن السوق )تتمة(

المصدر: 

برايس ووتر هاوس كوبرز: بناء على بيانات البنك الدولي  ١
ماستركارد وولردوايد: تقرير المؤشر الدولي للمدن المقصودة عالميًا ٢٠١٦  ٢

مؤشر بنك اإلمارات دبي الوطني لمراقبة حركة االقتصاد في دبي  ٣
تقرير بنك اإلمارات دبي الوطني بشأن البيانات االقتصادية للقطاعات – يناير ٢٠١7  4

٢٠    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



أكبر وجهة متكاملة للمنتزهات 
الترفيهية في المنطقة

تتمتع وجهة دبي باركس آند ريزورتس 
اآلن بوضع مثالي يمكنه من التربع على 

عرش هذه الموجة السياحية الصاعدة 
وتلبية الطلب الكبير على المنتزهات 

الترفيهية في منطقة الشرق األوسط 
وجوارها، التي تفتقد حتى اآلن لمنتزهات 

تتعدد صبغاتها الخاصة وفق أرقى 
المعايير العالمية.

ورغم ما ذكرناه آنفًا من عوامل مؤثرة 
في السوق، فإن االفتتاح الرسمي لوجهة 

دبي باركس آند ريزورتس تزامن مع 
تحول إيجابي ألوضاع األعمال في اقتصاد 

القطاع الخاص بدبي، حيث بدأت الشركات 
تشير إلى تحقيق أعلى التوقعات في 

أعمالها على مدى ١8 شهرًا.

فقد تجاوز مؤشر بنك اإلمارات دبي 
الوطني لمراقبة حركة االقتصاد معدل ٥٠ 

نقطة للشهر العاشر على التوالي – وهو 
ما يعتبر إشارة إيجابية على التوسع العام 

لنطاق االقتصاد الخاص غير النفطي – 
كما أظهر تحسنًا قويًا في أوضاع األعمال 

خالل شهر ديسمبر، يعود مراده بالدرجة 
األولى إلى قطاع السياحة والسفر.

وتوازت هذه االتجاهات مع زيادة بنسبة 
7.٢% في حركة المسافرين في مطار 

دبي الدولي خالل السنة. ففي شهر 
ديسمبر وحده، شهد المطار عبور 7.7 

مليون مسافر، مسجالً أعلى نسبة 
حركة مرور في تاريخ المطار للمرة الثانية 
خالل عام ٢٠١٦. وكانت شبه القارة الهندية 
المنطقة األسرع نموًا في عدد مسافريها.

وال بد ألي نظرة عامة على أوضاع السوق 
أن توازن بين العوامل اإليجابية والسلبية، 

وأن تضع هذه العوامل في سياقها حسب 
المقتضى. وفي ضوء ذلك، فإننا نرى أن 
النوعية الرفيعة والحجم الكبير اللذين 
تتمتع بهما معالم وجهة دبي باركس 

آند ريزورتس، مع الراحة التي يوفرها 
الفندق العائلي الموجود في الموقع 
ومرافق المطاعم والمحالت التجارية 

الفاخرة، تمثل عامل جذب قوي في سوق 
المنتزهات الترفيهية، وهي متنزهات 

ال تزال بكرًا في منطقة الخليج وما 
حولها من أسواق الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وألناس ال يبعدون عن دبي سوى 

ثالث إلى ست ساعات بالطائرة.

المنتزهات الترفيهية - العب جديد 
قوي في سوق الترفيه

أفادت جمعية مرافق الترفيه ذات الطابع 
الخاص )TEA(، في تقريرها الخاص 

بمستوى الحضور في المعالم السياحية 
العالمية لعام ٢٠١٥، بالتعاون مع 

شركة أيكوم األمريكية، أن التوقعات 
المعلنة بشأن األعداد المستقبلية لزوار 

المنتزهات الترفيهية في دبي "عالية 
جدًا". لكن الجمعية أقرت أنها تفاجأت 

بالفعل بمنطقة الشرق األوسط وأن لدبي 
سحرًا خاصًا حقًا.

صحيح أن المنتزهات الترفيهية غالبًا ما 
تتضمن استثمارات ونفقات رأسمالية 

كبيرة، لكن دعمها للبنى التحتية 
السياحية وتكاملها مع خدمات النقل 
والصناعة الفندقية، وما يرتبط بها من 

خدمات، يجعلها في أغلب األحيان قادرة 
على ترك أثر اقتصادي أوسع نطاقًا في 

المدن المستضيفة لها. وتمتلك اإلمارات 
حاليًا ٥ منتزهات ترفيهية، وينتظر 

افتتاح ٣ أخرى في األعوام القادمة – 
ستساهم جميعها في تعزيز السياحة 

العائلية في البالد.

وقد أشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة 
االستشارات العقارية األمريكية كولييرز 

إنترناشيونال إلى أن مستوى اإلقبال 
على المنتزهات الترفيهية في دولة 

اإلمارات يتوقع أن يرتفع إلى ١9 مليون زائر 
بحلول ٢٠٢٠ وأن نسبة االرتباط بين عدد 

السياح القادمين ومستوى اإلقبال على 
المنتزهات الترفيهية، البالغة حاليًا %8٠، 

يتوقع أن ترتفع على نحو ملموس.

المصدر: بي إم آي للبحوث BMI Research؛ أيه إي سي أو أم AECOM؛ دبي باركس آند ريزورتس؛ آي إم جي وورلد أوف أدفينتشر؛ ميرال؛ جزيرة ياس؛ كولييرز أنترناشيونال، ٢٠١٦.
 مالحظة: األرقام للعام ٢٠٢٠ تضم أيضًا دبي باركس آند ريزورتس؛ آي إم جي وورلد أوف أدفينتشر، ووارنر بروذرز أبوظبي. عدد الزائرين للمنتزهات الترفيهية يضم الزائرين المحليين 

والقادمين من شتى أنحاء العالم.

عدد القادمين إلى اإلمارات

اإلقبال المتوقع على المنتزهات الترفيهية

عالم فيراري
ياس ووتر ورلد

أكوافنتشر
وايلد وادي

اإلقبال المتوقع 
على المنتزهات 

الترفيهية 

٢٠٢٠ ٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١٥

 ٢٫8٠ 
مليون

 ٢٫89 
مليون

 ٢٫٦٦ 
مليون

 3٫74 
مليون

 3٫7٠ 
مليون

 ١9٫٠ 
مليون

 ١١٫٦١ 
مليون

١٢٫8٥ 
مليون

١4٫١3 
مليون

١٥٫3١ 
مليون

١٦٫47 
مليون

درجة االرتباط بين اإلقبال على المنتزهات الترفيهية وعدد السياح القادمين إلى اإلمارات

٢١




