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يهــدف قطــاع الســياحة لــدى دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إىل دعــم رؤيــة ومســرة 

أبوظبــي الراميــة إىل تحويــل العاصمــة إىل وجهــة عامليــة متميــزة. ويتجــى هــذا الدعــم يف 

الحفــاظ عــى مكانــة اإلمــارة كوجهــة رائــدة للعالمــات التجاريــة والــركات الكــرى عــى 

ــة يف  ــة والرتفيهي ــة والثقافي ــا باملحافظــة عــى األصــول الرتاثي ــة مــع التزامن الســاحة العاملي

مدينــة أبوظبــي ومواصلــة الحفــاظ عليهــا وحاميتهــا بأقــى قــدر مــن الفعاليــة.

وتتطلــع دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إىل تحقيــق هــذه املهمــة مــن خــالل الحفــاظ 

ــياحي  ــذب الس ــامل الج ــة ومع ــة والثقافي ــات الطبيعي ــل يف املقوم ــتثامر املتواص ــى االس ع

ــي  ــات الت ــن الفعالي ــل م ــج متكام ــامد برنام ــي، واعت ــا أبوظب ــع به ــي تتمت ــددة الت املتع

ــن  ــعة م ــة واس ــع مجموع ــاون م ــة والتع ــي بالراك ــور العامل ــاركة الجمه ــدف إىل مش ته

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــة واملختصــة يف هــذا القطــاع محلي ــات الراعي الجه

ــراذرز  ــر ب ــة »عــامل وارن ــة الرتفيهي ــاح املدين ــارزة لهــذا العــام، افتت ومــن بــن األحــداث الب

ــامل  ــب مع ــة للمحفظــة الســياحية إىل جان ــة رائع ــاس، وهــي إضاف ــرة ي ــي« يف جزي أبوظب

ــد«. ــاس ووتروورل ــي« و»ي ــراري أبوظب ــامل ف الجــذب الشــهرة: »ع

كــام نتعــاون بشــكل وثيــق مــع رشكائنــا فـــي قطـــاع الســـياحة يف اإلمــارة مــن أجــل تقديــم 

ــز،  ــة للتمي ــر العاملي ــى املعاي ــات بأع ــة للخدم ــات املقدم ــزام الجه ــامن الت ــورة وض املش

ــع أنحــاء العــامل. ــة ملختلــف الســائحن يف جمي بحيــث تكــون أبوظبــي وجهــة جاذب

وحققــت مبــادرة »فـــرص أبوظبـــي« املصممــة خصيصاً للتشــجيع عــى االســتثامر يف برنامج 

فعاليــات أبوظبــي نجاحــاً باهــراً منــذ إطالقهــا؛ مــام أتــاح الوصــول إىل منظمــي الفعاليــات، 

ــالش  ــركة فــ ــا إم إي، شــ ــس، إنفورم ــاك إيفينت ــي، ي ــة إنف ــة إم يب يس، رشك ــل مجموع مث

إنرتتينمنــــت، اليــف نيشــن؛ األمــر الــذي أمثــر عــن زيــادة اإلقبــال عــى الفعاليــات أكــر 

مــن أي وقــٍت مــى.

ــات املجمعــة  ــاه خــالل عــام 2018 عــر البيان ــذي قدمن ــة الدعــم ال ويتجــى مــدى فعالي

مــن فنــادق أبوظبي، حيث ارتفع عـــدد الضيـــوف الذيـــن أقامـــوا فـــي الفنـــادق والشـــقق 

الفندقيـــة البالـــغ عددهـــا 168 خالل هذا العام إلـــى 5 مليـــون زائـــر، وهـــو رقـــم قياسـي 

تحققـــه اإلمـــارة بزيـادة تبلـغ 4 ٪ علـــى أسـاس سـنوي.

كمـــا ســـجلت األســـواق العامليـة املصـــدرة للسـياح خـالل العـام املاضـــي أداء قويـاً، حيـث 

ارتفـــع عـــدد الـزوار مـــن الهند بنسـبة 15 ٪ مقارنـة بالعـام 2017، بينمـا بلـغ عـدد الـزوار 

مــن الصــن عــام 2018 حوالـــي 401 ألــف زائـــر بزيـــادة بلغـــت 8 ٪. ومـــا تـــزال اململكـــة 

املتحـدة السـوق األكبـر املصّدرة للسـياح فـي القـارة األوروبيـة بزيـادة بلغـت 6 ٪، ووصـل 

عـــدد الـزوار إلـــى 278 ألف زائـر. 

ــى  ــا ع ــة بقدرتن ــا ثق ــة، كلن ــات محتمل ــن تحدي ــه م ــا ب ــام 2019 وم ــا إىل ع وإزاء تطلعن

املــي قدمــاً وتحقيــق نتائــج أفضــل يف العــام القــادم تفــوق مــا تحقــق يف العــام املــايض، 

ــا الحبيبــة لجعلهــا  وذلــك عــر مواصلــة االبتــكار وتطويــر اإلمكانــات التــي متتلكهــا إمارتن

ــة. ــزة عــى الخارطــة العاملي وجهــة ممي
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سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال



تقوم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي - كجزء من مهامها يف دعم قطاع السياحة يف 

أبوظبي - إىل الرتويج لإلمارة من جميع النواحي بكل أصولها املختلفة واملتنوعة، مع 

الرتكيز اإلسرتاتيجي عى األسواق الخارجية الرئيسية. ويف هذا السياق، تتطلع دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي إىل رفع الوعي العاملي باإلمارة وزيادة عدد زوارها.

ومــن خــالل الرتويــج الفعــال لقطــاع الســياحة، تواصــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 

الوفاء مبسؤولياتها فـــي دعـــم التنويـــع االقتصـــادي؛ مام يعزز مســـاهمة القطـاع السـياحي 

فـــي االقتصـاد العـام لإلمارة.

ويف إطــار ســعيها الحثيــث لتحقيــق هــذا الهــدف، جعلنــا إمــارة أبوظبــي »وجهــة ســياحية 

للتميــز« متنــح الزائــر ذكريــات ال تُنــى، ومتكنــه مــن تحقيــق التألـُّـــق والنجــاح، ومكانــاً 

يجمــع بــن األصالــة العريقــة والتجربــة الرائعــة واملتميــزة، حيــث تســتمتع فيــه العائــالت، 

ــوب، وزاخــرة  ــة تســتهوي العقــول، وتســتوطن القل ــات عاملي ووجهــة فاخــرة تعــجُّ بفعالي

برتاثهــا الثقــايف الفريــد.

وكثّفــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي عــام 2018 جهودهــا للرتويــج إلمــارة 

أبوظبــي كوجهــة ســياحية مــن خــالل إطــالق حملتهــا الرتويجيــة تحــت عنــوان »حكايــات 

اســتثنائية«، وتابعــت أثنــاء ذلــك تعزيــز املعــامل الســـياحية يف أبوظبــي وتقديــم العــروض 

والخدمــات ذات الصلــة. ومل تقتــر جهــود الدائــرة عــى هــذه األمــور فقــط، بــل امتــدت 

لتشــمل التعـــاون الوثيـــق مـــع الجهـــات العاملة فــــي مجــــال ســــياحة األعامل لتســهيل 

الوصــــول لإلمــارة كوجهــة ســياحية.

ــدة لتحســن  ــة يف إطــالق معــامل جــذب جدي ــل الهــدف الرئيــي للســياحة الرتفيهي ويتمث

تجــارب الــزوار. ونظــراً للــدور املهــم الــذي تلعبــه الفعاليــات يف قطــاع الســياحة، يواصــل 

مكتـــب أبوظبـــي للفعاليات إطالق مجموعة مـــن الفعاليـات يديرهـــا القطـاع الخـاص من 

خــالل مبـــادرة برنامـــج »فـــرص أبوظبــــي«. ويعمــل مكتــــب الفعاليــــات باســتمرار عــى 

اســــتضافة فعاليــــات جديـدة ومستدامة، وذلـــك خـالل فتـرة ذروة رحـالت السـفر، خاصًة 

مــن األســـواق املصــدرة الرئيســـية، مثــل دول مجلــس التعـــاون الخليجـــي والصــن والهنــد.

ــة  ــيكية، بطولـ ــي الكالسـ ــيقى أبوظبـ ــل موسـ ــات الرئيســية واملتنوعــة، مث ــوم الفعالي وتق

ســـباق ريـــد بُـــل الجـوي، موســـم صيـف أبوظبـي، معــــرض أبوظبــي الدولــــي للكتــاب، 

بطولـــة أبوظبـــي إتش إس يب يس للجولـــف ومهرجـــان الشـيخ زايـد الرتاثـــي، بدوٍر محوري 

ــة. ــة اإلمــارة عــى الســاحة الدولي يف االرتقــاء باســم ومكان

ــع األســواق  ــا الشــاملة بجمي ــف معرفتن ــي نوظّ ــة والســياحة - أبوظب ــرة الثقاف ــا يف دائ إنن

ــات  ــة واملتطلب ــص الدميوغرافي ــا. وبالنظــر يف الخصائ املســتهدفة لضــامن تحســن إمكاناتن

ــة(، إىل  ــوق والرياض ــرات والتس ــياحة املغام ــل س ــة )مث ــن كل منطق ــياح م ــررة للس املتك

جانــب البحــث يف كيفيــة تفاعلهــا مــع املحتــوى وقنــوات التواصــل املختلفــة، فإننــا قــادرون 

ــرد،  ــوق منف ــا س ــة وكأنه ــع كل منطق ــل م ــايل، نتعام ــاح. وبالت ــا بنج ــم نهجن ــى تصمي ع

ــاع الوقــت والجهــد واملــوارد. ــؤدي إىل ضي ــاع نهــج شــامل ي ونتجنــب اتب

ويف إطــار تصميــم الفعاليــات الخاصــة بــكل دولــة، نســتعن باألفــكار اإلبداعيــة والرســائل 

املوضوعيــة مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــا املتاحــة لتغيــر »الرســالة«، ليــس مــن حيــث 

طبيعــة الــزوار املســتهدفن فقــط، بــل مــن حيــث مالءمتهــا أيضــاً لــكل فــرد منهــم.

ــر  ــا يث ــد م ــوق وتحدي ــكل س ــة ل ــل املحرك ــا بالعوام ــتدامة معرفتن ــى اس ــرص ع ــام نح ك

ــر يف  ــا إىل التفك ــامم، ويدفعه ــذا االهت ــن ه ــد م ــا يزي ــي وم ــارة أبوظب ــا يف إم اهتاممه

زيارتهــا. عــالوة عــى ذلــك، نســعى لتحديــد العوامــل املحفــزة التــي تعمــل بفعاليــة كبــرة 

ــدة. ــة فري ــة وتجرب ــارة حقيقي ــه إىل زي ــامم« وتحويل ــذا »االهت ــر ه ــى تغي ع

ــياحة  ــال ســ لقــد عملــت أبوظبــي جاهــدة لرتســيخ مكانتهــا كوجهــة جذابــة فــــي مجــ

األعــامل، ويعمــل مكتــــب أبوظبــــي للمؤمتــــرات عــى اســتضافة العديــد مــن املؤمتــرات 

والفعاليــات يف عــام 2019، مــن أبرزهــا األوملبيــاد الخــاص - األلعــاب العامليــة التــي تُقــام 

ألول مــرة يف الــرق األوســط. ومــن املقــرر أيضــاً انعقــاد املؤمتــر العاملــي للصيدلــة والعلــوم 

الصيدالنيــة التحــاد الصيادلــة العاملــي لعــام 2019 بحضــور 3000 مشــارك إىل عاصمــة دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

وبينــام منــي قدمــاً نحــو عــام جديــد، ســنواصل الســعي نحــو تحقيــق إســرتاتيجيات مبتكرة 

مــن أجــل تعزيــز إمكاناتنــا وإمكانيــات إمارتنــا. وأثــق بــأن االرتقــاء مبكانــة إمــارة أبوظبــي 

ورفــع الوعــي برتاثهــا وثقافتهــا ومعاملهــا يف أوســع األســواق العامليــة ســيجذب مزيــداً مــن 

الــزوار إىل هــذه الوجهــة الســياحية التــي ال مثيــل لهــا.

سيف سعيد غباش

كلمة الوكيل
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شعارات املؤسسات والجهات

املواقع

أبوظبي.	 

مكتب أبوظبي للمؤمترات.	 

فعاليات أبوظبي.	 

مكتب أبوظبي للفعاليات.	 

بطولة أبوظبي للجولف.	 

موسم صيف أبوظبي.	 

مهرجان أبوظبي للأمكوالت.	 

مهرجان أبوظبي.	 

 برنامج »فرص أبوظبي«.	 

فعاليات »فرص أبوظبي«.	 

نظام ترخيص الفعاليات.	 

حفل ليلة رأس السنة 2018 »أبوظبي داركم«.	 

مهرجان أم اإلمارات.	 

مهرجان دار الزين.	 

النخبة.	 

ممىش الخر.	 

املرشدون السياحيون اإلماراتيون.	 

التجارب اإلماراتية.	 

لجنة تطوير القطاعات.	 

مهرجان أبوظبي للأمكوالت.	 

حملة موسم الجامل.	 

قطاع السياحة
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عام زايد

أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2018 »عام زايد« تزامناً مع االحتفاالت الوطنية 

بالذكرى املئوية مليالد القائد املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيّب الله ثراه. 

وتعكس مبادرة عام زايد بأشكال عدة ِقيَم الوحدة والتضامن والتسامح التي رّسخها الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان يف النفوس، وتهدف إىل تسليط الضوء عى حياة القائد وإرثه عى 

املستوين املحيل والدويل.

وقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي العديد من املبادرات يف عام 2018 لدعم 

الجهود الحكومية والخاصة يف عام زايد. ونستعرض هنا بعض املبادرات، بينام يرد البعض 

عرض أضواء طائرات الدرون األول من نوعهاآلخر يف التقرير السنوي - الجزء األول “الثقافة” الذي تعده الدائرة.

شهدت أبوظبي عرضاً جوياً هو األول من نوعه يف الرق األوسط، حيث أثار العرض الذي 

قدمته 500 طائرة بدون طيار يف سامء العاصمة احتفاالً بعام زايد واحتفاًء بذكرى الوالد 

املؤسس وقيمه امللهمة إعجاب الحشود املجتمعة يف ختام مهرجان أم اإلمارات السنوي.

»جدار زايد« يف معرض سوق السفر العريب

قدمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عمالً فنياً تركيبياً بعنوان »جدار زايد« يف جناحها 

املشارك يف معرض سوق السفر العريب لعام 2018 لإلشادة بدور املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد الذي مهد الطريق أمام دولة اإلمارات لبناء مكانتها املميزة بن الشعوب واألمم. 

ويتمثل هذا العمل الفني يف مجموعة من الصور الفوتوغرافية للمغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد احتفاًء بإرثه القيّم الذي أودعه ألمته. 

جوالت خاصة

يتعرف السائحون من خالل هذه الجوالت عى حياة الشيخ زايد وروح املبادرة التي لطاملا 

متتع بها وأهم املواقع التاريخية املرتبطة مبآثره. كام تقدم »جولة زايد يف مدينة العن« 

عرضاً توضيحياً حول املشهد الثقايف والتاريخي الري ملدينة العن، والذي يعود إىل عصور ما 

قبل التاريخ.

مسرية إحياء الذكرى

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف إطار االحتفاالت بعام زايد »مسرة الوفاء« 

للتعبر عام يكّنه الشعب اإلمارايت من حب ووفاء وعرفان للوالد املؤسس وِقيَمه امللهمة.

نرشة فعاليات عام زايد

تم توزيع نرة إلكرتونية بفعاليات عام زايد عى جميع جهات االتصاالت التابعة لدائرة 

الثقافة والسياحة - أبوظبي يف جميع أنحاء العامل، وذلك من خالل مكاتب الدائرة املوجودة 

يف عر دول بهدف إلقاء الضوء عى إنجازات املغفور له بإذن الله الشيخ زايد. 

الرتويج إلمارة أبوظبي يف الخارج

انطلق ماراثون زايد الخري الرابع عر يف حديقة سنرتال بارك مبدينة نيويورك احتفاًء 

بذكرى املغفور له بإذن الله الشيخ زايد. ونظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عدداً 

من األنشطة الثقافية والرتاثية كجزء من املاراثون بهدف تسليط الضوء عى كرم الضيافة يف 

اإلمارات والتجارب السياحية والثقافية املميزة التي تقدمها أبوظبي. 
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تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها الرامية إىل تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة 

ملهمة للزوار توفر لهم فرصة مامرسة مجموعة من األنشطة الرتفيهية العائلية والتعرف 

عى األصالة الثقافية واالستمتاع بالطبيعة املتنوعة، باإلضافة إىل الفرص الحقيقية لألعامل 

التجارية. 

وتُشكل السياحة عنراً هاماً يف خطة التنوع االقتصادي يف إمارة أبوظبي، لذا تهدف 

اإلسرتاتيجية العامة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إىل زيادة عدد زوار اإلمارة تدريجياً 

كل عام كجزء من زيادة مساهمة القطاع السياحي يف الناتج املحيل اإلجاميل غر النفطي 

بحلول عام 2021.

ولتحقيق هذا الهدف، كثفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها لتعزيز املوارد 

الرتفيهية والتجارية والسياحية لإلمارة إىل جانب تحسن صورتها كوجهة سياحية وثقافية 

تقدم خدمات للزوار مع أحدث العروض، بدايًة من األنشطة الثقافية والرتفيهية واسعة 

النطاق وحتى املرافق التجارية ومراكز املؤمترات.

ويلتزم قطاع السياحة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالحفاظ عى املوروث الثقايف 

رؤية قطاع السياحة

واألصول السياحية والرتويج لها من خالل دعم منو عاصمة اإلمارات العربية املتحدة 

كوجهة عاملية. وتصبو الدائرة أيضاً إىل تطوير اإلمارة لتصبح وجهة لألسواق املتخصصة، مثل 

السياحة العالجية والرحالت البحرية استناداً إىل ما متلكه أبوظبي من أصول غنية يف كال 

املجالن. 

ونعمل عى تنفيذ مهمتنا من خالل االستثامر املتواصل واملستدام يف مجموعة متنوعة 

من العروض الرتفيهية والثقافية يف أبوظبي، باإلضافة إىل وضع برنامج شامل إلبراز مالمح 

الفعاليات املنظمة بالراكة مع مجموعة من الجهات الراعية والجهات املعنية يف قطاع 

السياحة. كام إننا نعمل بشكل وثيق مع رشكاء قطاع السياحة يف اإلمارة لتقديم اإلرشادات 

ذات الصلة؛ مام يضمن استيفاء الخدمات املقدمة ملعاير الجودة الدولية بكل الطرق 

املمكنة.

15 14

صل األول:  مقدمة
الف

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال



ية
ســ

ئي
لر

2  ا
01

م 8
الــ

مع
الفصل الثاين: 

17 1617



2018 فعالياتقا�ة

أبوظبي لعام



26-14

19
نيكوال بينيديتي برفقة 

أوركسترا عصر التنوير

13

12-11
المهرجان العائلي ع البحر

مهرجان الفلبين للمأكوالت 
والموسيقى

17-16

مهرجان أبوظبي الدويل للرقص (4-6 يناير)

الدورة الرابعة لكأس أكاد ية فاطمة بنت مبارك للتزلج 

اإلستعرايض عىل الجليد (4-7 يناير)

كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة (10-12 يناير)

بطولة أبوظبي جراند سالم للجوجيتسو(12-13 يناير)

بطولة أبوظبي للجولف 2018 (18-21 يناير)

تحدي ياس سوبر سرتيت (9-18 يناير)

مهرجان قارب التن� (19-21 يناير)

معرض "هاشتاج" صنع يف أبوظبي (25-26 يناير)

مهرجان ياس العائيل للياقة البدنية (26-27 يناير)

اإلمارات من برشلونة إىل أبوظبي (1-17 فرباير)

ورش عمل الروبوتات (1-7 فرباير)

مهرجان املرح للصحة واللياقة 2018 (1-22 فرباير)

سباق ريد بول الجوي أبوظبي 2018 (2-3 فرباير)

املعرض العلمي لالبتكارات البيئية (6-7 فرباير)

Aakash Odedra #JeSuis  (7-9 فرباير)

مهرجان "ألوها أبوظبي" (13-17 فرباير)

كأس تحدي لونج� يف بطولة األمم لقفز الحواجز 2018 (14-17 فرباير)

احتفاالت بالسنة الصينية الجديدة يف جزيرة املاريه + (15-17 فرباير)

املعرض الفني "ادارة الفنان� العامل� – هنا واالن" (15-31 فرباير)

الحملة الصحية التوعوية لكلية فاطمة للعلوم الصحية (15-16 فرباير)

بطولة أبوظبي املفتوحة للكايت س½ف 2018 (16-17 فرباير)

طواف أبوظبي 2018 (21-25 فرباير)

بطولة الجوجيتسو (24-25 فرباير)

معرض تجربة فان كوخ
 "ا�عمال الحية"

حفلة
ناصيف زيتون ومحمد خيري

سباق العين للدراجات

بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 
للجوجيتسو - الجولة الرابعة

مهرجان بوب مارلي
بطولة االمارات للفالي بورد

سباق ديينه للمحامل الشراعية
فئة 60 قدم

حفلة وائل جسار وأدام ومراد حلمي
"الحفل الموسيقي "

عندما يلتقي عزف البيانو والسينما

بدعم من مبادرة أكتف اليف 2018
تحدي ترايثلون ياس 

سباق ياس للمحامل الشراعية 

'مهرجان سانست الموسيقي'

حوار مع الفنان عمران قريشي
جنة الداخل: 

فرقة "كرونوس" الوترية الرباعية

حفل دوا ليبا الحّي
في أبوظبي

سباق وادي أدفنتشر 15

سباق الوثبة دواثلون 2

بطولة االتحاد الدولي
للترايثلون العالمية

أبوظبي 2018

مسيرة الشيخ زايد

أبوظبي داش للسيدات 2018

شويمان سباق الحواجز

أمسية ا¬وبرا: 
ديبورا فويت وبشارة مفّرج

15

 معرض رسائل:
بقايا من الذاكرة

بطولة ا¯مارات للقوارب الخشبية السريعة

مهرجان أبوظبي للحيوانات

سباق العين للدراجات

ا¬ليفة 2018

هال بالوييكند

سباق جري «فبما» الثالث للسيدات

أبوظبي لعام 2018
قائمة فعاليات

مهرجان "برزخ" (1-2 مارس)

كأس أكاد ية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز – النسخة الخامسة (1-3 مارس)

بطولة اإلتحاد الدويل للرتايثلون العاملية أبوظبي 2018 (2-3 مارس)

مهرجان أبوظبي لألفالم العلمية "إ اج� ساينس" (7-10 مارس)

مهرجان أبوظبي (8-30 مارس)

ذا م½تشانتس أوف بوليوود (8-9 مارس)

معرض عطايا (11-15 مارس)

أوركسرتا أكاد ية سانتا تشيتشيليا الوطنية - روما (11-12 مارس)

مهرجان الربيع يف ياس ووتروورلد (16 مارس- 7إبريل)

كأس العاÅ لرماية أصحاب الهمم الع� 2018 (19-28 مارس)

دون كيشوت: الفرقة الوطنية اإلسبانية للرقص (29-30 مارس)

فعاليات أخرى

5

8

31-14

27-16

12

17

20

27-22

26

27

6

عيد الفطر 416-152018

عرض "كوميدي شو"20

بيت أبونا23-22

سلسلة ورش 22
يوم العائلة

معرض القطارة الصيفي25

بينكفونج وبيبي شارك30-28

عرض مصنع الضحك9
في بارك روتانا أبوظبي

 25-24

11

10

السيرك الالتيني12

14-13

14

28-16

21-20

عرض "ذا ايلوشنيست"28-26

28-27Food Club Social

السوق الخيري للمستعمل 28

2

5

6

7

10

14

16

24

30

1

2

3

9

10

15

16

21

22

24
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العرض المباشر لجاسون مانفورد

فعالية "تدرب في مدينة زايد الرياضية" 
من "أكتف اليف"

سباق ليوا للدراجات الهوائية

مهرجان ا¬ضواء
في حديقة الحيوانات بالعين

مسابقة
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد

سباق تيري فوكس 2018 
عرض "مصنع الضحك" 

جولة العائلة المختلة

سباق أريلة 

للمحامل الشراعية فئة 60 قدم

معرض في "عينه وعينها"
 لدومينيك بوديس

مهرجان صوت القاهرة الغنائي
سباق مجلس أبوظبي الرياضي للجري

ركوب الدراجة لصحة أفضل في ا¯مارات

فئة 22 قدم

التجربة الشعرية ا¯نسانية للمغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

العرض الفكاهي
« اضرب الجمل»

"أمواج حياتي" 
للمؤلف الموسيقي ا�ماراتي

إيهاب درويش

امش معنا وتبرع لدعم
ا¬طفال المصابين بالسرطان

بيانوغرافيك

سباق جزيرة ياس
للدراجات الهوائية

بطولة ا¯مارات لماراثون الدّراجات المائية

الشراكة الجورجية-ا¯ماراتية:
بناء مستقبل مشترك في عالم متقلب

عرض "دوريات المخالب" المباشر

سباق الجري في حديقة
الحيوانات بالعين

بطولة أبوظبي العالمية 
لمحترفي الجوجيتسو 2018

مهرجان ا¬طفال 
في منطقة "َع البحر"

مهرجان الشاطئ الكاريبي

المهرجان ا¬فريقي

سباق مجلس أبوظبي الرياضي
للجري في عالم فيراري أبوظبي

سباق جاردن سيتي للدراجات الهوائية

ورشات عمل "يوم العائلة"

كرنفال شهر رمضان المبارك
في السيف مول

القطعة المميزة –
صحن فخاري مزخرف



22-26
مخيم 

أجيال زايد

24-20
احتفاالت عيد 

ا¬ضحى في 
الغاليريا

اتصاالت يابانية: 
والدة الديكور الحديث 

( يبدأ من السادس من سبتمبر 
وحتى 24 نوفمبر 2018)

(يبدأ من الثامن من سبتمبر 
وحتى ٤ نوفمبر ٢٠١٨)

معرض الكتب الصامتة
والدة الديكور الحديث 

 (يبدأ من السابع عشر 
من سبتمبر حتى ١٨ أكتوبر ٢٠١٨)

18-17

سباق الضبعية للمحامل 
Èالشراعية 43 قدم

فرانك سيناترا" من 
"فرقة ان. اس. او الكبرى"

5

مهرجان الشاطئ الكاريبي

بطولة ا¯مارات للويك بورد
الجولة ا�ولى

الممثل الكوري سونغ هوون 
لقاء المعجبين 2018

8
ذاكرة ا¬غنية ا¯ماراتية

 2018 أريام
كأس الشيخ حمدان بن محمد

 بن خليفة آل نهيان 
والشيخ زايد بن محمد

بن خليفة آل نهيان
للقدرة ٢٠١٨ 

فعالية "تراثي مسؤوليتي"
 في متحف قصر العين

سباق اليوم الوطني
لقوارب التجديف

40 قدم¹

2

رائعة بيتهوفن 
"سوناتا هاِمرکالوِير" 

من أداء الفنانة وعازفة 
البيانو يول يوم سون

بطولة سمو الشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان

الدولية اللتقاط ا¬وتاد

ا¬وركسترا السيمفونية الوطنية - 
حفل فرقة إن. إس. أو الموسيقي الموسمي:

 سانتا، بيبي! مع فرقة إن. إس. أو 
الكبرى وفنانين ضيوف

سباق اليوم الوطني للقوارب الرشاعية الحديثة (8-10 نوفمرب) 

معرض فن أبوظبي 2018 (14-17 نوفمرب)

بطولة كأس رئيس الدولة (14-17 نوفمرب) 

عاÅ من الخيال يف نيشن تاورز (15-30 نوفمرب)

اليوم الوطني العÇÈ 2018 (16-18 فرباير) 

سباق جائزة االتحاد للط½ان الكربى للفورموال 1 يف أبوظبي عام 2018 (22-25 فرباير)

سباق كأس الع� للقدرة (22-23 فرباير)

فعالية "عطلة نهاية األسبوع يف الواحة" (23-24 فرباير) 

اليوم املفتوح ملواقع هييل األثرية (24-24 فرباير)

فريق هارÅ غلوبرتوترز يف أبوظبي (30-31 مارس)

معرض عام زايد التصويري (15 مايو17- يونيو)

فعاليات رمضانية يف بوابة الرشق مول (15 مايو- 13يونيو)

هال بالویكند (18 مايو- 9يونيو) 

املهرجان الرمضاÇ الثالث عرش (20 مايو- 4يونيو)

رواق رمضان (23 مايو - 1يونيو)

معرض أيام املوضة بأبوظبي (30مايو  2-يونيو)

مهرجان ياس لأللعاب اإللكرتونية (22 أغسطس – سبتمرب)

حضور الغياب لـ جاسم العويض (3 أكتوبر- 8نوفمرب)

معرض حافظ جال½ي يف فن أبوظبي (10 أكتوبر – 4نوفمرب)

معرض أبوظبي العاملي للقوارب (17-20 أكتوبر)

املعرض الفني لكوريا واإلمارات - ’عام زايد’ (17 أكتوبر- 14نوفمرب)

أفالم ياس يف الحديقة (18-20 أكتوبر)

موسيقى فالمينغو شعبي - للفنان� خوان كارمونا وبتيت موه (19-19 أكتوبر)

مهرجان الخريف يف جزيرة املارية (26-27 أكتوبر)

معرض عام زايد للفنون يف فندق بارك روتانا (28 أكتوبر – 8ديسمرب)

مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الخامس (1-17 نوفمرب)

فعاليات شهر نوفمرب معرض 421 (1-30 نوفمرب)

أيام أبوظبي للموضة (7-9 نوفمرب)

مهرجان األفالم الكورية مع السينÈ العربية (1-10 نوفمرب) 

مهرجان مذاق أبوظبي (8-10 نوفمرب) 

البرنامج الصيفي31-1
"حول العالم"

مهرجان أبوظبي20-8

مهرجان ليوا للرطب27-18

عروض حية طوال اليوم28-26

يونايت ويذ توموروالند أبوظبي28

تجربة نيكلوديون15-6

24-6

8-4

سباق "نيورن" 2018 2

فرقة مسرح ‘السكاال أكاديمي 9
رايزينج ستارز’ للباليه

كيف تمشي على الماء11
 وتسلق الجدران

زايد والتراث البيئي والثقافي 19
لدولة ا¯مارات

معرض "بوابة: تكوين 20
المعنى - تشكيل الفكرة"

23

اليوم الوطني العماني 2018 16

أصوات من ا¯مارات 2018 سعيد 1
السالم والفرقة الموسيقية

7

مهرجان ياس للشتاء 15-112018

سباق نادي تراث ا¯مارات14-13
لركوب القدرة والتحمل

PLG غراند سالم 15-13

حلقات رجال النيل15-14

رياضة واستجمام العين-أبوظبي15

بطولة العالم لزوارق8-6
الفورموال ١

مهرجان الشواء الكبير

7-6

السوق الخيري للمستعمل20

أبوظبي داش 232018

24

يوم مع الحيوانات ا¬ليفة26
في جزيرة ياس

12

منزل ا¬وهام البصرية22-19

احتفاالت اليوم الوطني 23-20
السعودي

مهرجان29-27
وناسة ع البحر

29

مهرجان بريق الهند 18-16

سالحف النينجا 23-17
في دلما مول

احتفاالت عيد ا¬ضحى في حديقة 23-21
الحيوانات في العين

الكونت دراكوال وأصدقائه 24-22
الوحوش في بوابة الشرق مول
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الرياضي 2018

معرض "المجتمع 
والنقد الفني" الدفعة 5 

أوركسترا كاميراتا سالزبورج 
وعازف الكمان رينو كابوسون

البرنامج ا¬ول لزراعة ا¬عضاء
المتعددة في ا¯مارات

مباراة البولو االستعراضية في الذكرى
السنوية 47 لليوم الوطني

لدولة االمارات العربية المتحدة

رؤية شبابية
مشروع عرض الصور

حفل عازف القيثارة الفرنسي 
كزافييه دو مايستر

ماراثون أدنوك
أبوظبي 2018
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4 نجوم
37 فندق

7,838 غرفة

168
فندق

32,971
غرفة

أبوظبي
138 فندق

الظفرة29,271 غرفة
11 فندق

1,207 غرفة

خمس نجوم
52 فندق

14,821 غرفة

شقق فندقية
46 فندق

5,712 غرفة 1-3 نجوم
33 فندق

4,600 غرفة

الع�
19 فندق

2,493 غرفة

%88
أبوظبي 

 الكورنيش/ لؤلؤ
املارينا/ البط�

%24 مركز أبوظبي الوطني للمؤ�رات

%6

 جزيرة السعديات ومنطقة الكورنيش

%5
خور املقطع

%6
جزيرة املارية والريم

%1
 مدينة خليفة/ شاطئ الراحة/ املناطق األخرى

%7
املركزية والساحلية

%26
جزيرة ياس

%7
كورنيش القرم ومدينة زايد الرياضية

%6

%4
الظفرة 

%8
الع�
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الفنــادق حســب الفئة

إجاميل توزيع الغرف حسب املنطقة

%+3,9p%+5p

ضيوف الفندق

5,04 مليون
ليايل اإلقامة

13,0 مليون

253 درهم 
العائد لكل غرفة متاحة

72%
معدل اإلشغال

352 درهم 
متوسط سعر الغرفة

5,5 مليار درهم 
إج�يل عائدات الفندق

1,9 مليار درهم 
عائدات املأكوالت واملرشوبات

0,7 مليار درهم 
عائدات أخرى

 

متوسط فرتة اإلقامة

2,6 يوم
متوسط عدد األفراد لكل غرفة

1,6 فرد/ غرفة

أداء الفنــادق
الضيــوف وليالــي اإلقامة

متوسط فرتة اإلقامة ومتوسط عدد األفراد لكل غرفة

عائدات الفنادق

العائد لكل غرفة متاحةمتوسط سعر الغرفةاإلشغال الفندقي

مرافــق اإلقامة
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ين: معامل 2018 الرئي
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أكرب عرشة أسواق ُمصدرة لضيوف الفنادق

أعىل خمسة أسواق منواً )حسب عدد ضيوف الفنادق)

تعتمد األسواق رسيعة النمو عى األسواق التي تستقبل 30 ألف زائر عى األقل خالل عام 2018

%38
56,500

%32
39,400

%32
42,800

%18
1,941,600

%21
89,900

%15

 الهند

%8

 الص�

%6

اململكة املتحدة

%18

 الواليات املتحدة األمريكية

%1

الفلب�

%6

مرص

%10

اململكة العربية السعودية

%8

 أملانيا

%5

 األردن

%8

 باكستان

2,7 يوم

1,5 يوم

3,7 يوم

3,0 يوم

1,9 يوم

2,7 يوم

2,2 يوم

4,6 يوم

2,7 يوم

2,2 يوم

415,600

410,300

277,600

194,100

182,500

 169,000

167,500

141,800

117,000

ضيوف الفنادق يف 110,3002018

معدل الزيادة يف أعداد 

الضيوف مقارنة بعام 2017

الواليات املتحدة
األمريكية فرنسا

روسيا

املغرب

كوريا
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الضيوف مقارنة بعام 2017

الواليات املتحدة
األمريكية فرنسا

روسيا

املغرب

كوريا

أبوظبي
رحلة الزوار

الزوار املحليون

من هم زوارنا؟

أقل من 17 سنة

25-18 سنة

39-26 سنة

أكرب من 40 سنة

ما هي أقوى ثالثة دوافع لزيارة أبوظبي؟

 توصية من األصدقاء/ األرسة
رغبة يف الزيارة الدا�ة
ترشيحات وسائل التواصل

توصية األصدقاء/ األرسة
رغبة يف الزيارة الدا�ة
مشاهدة الوثائقيات 

%42
%37

%23

%44
%49

%46

ماذا يفعلون يف أبوظبي؟

املأكوالت واملرشوبات
معا� الجذب

متاجر التجزئة

منذ متى يخططون للزيارة؟

 منذ أقل من شهر
منذ 3-1 شهور
منذ 6-4 شهور

%18 %2

%4

%94

%26

%56

ما مدى رضا الزوار؟

%74

%85

ما مدى احت�لية تكرارهم للزيارة مرة أخرى؟

%96 %95

%12

%9

%40

%39

%14

%9

%47

%30

%74

%59
%70

%95

%60
%73

الزوار الدولي�

23 22

سية 
ين: معامل 2018 الرئي

صل الثا
الف

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال



25 24

ئز ا  جو
الســياحة

اململكة املتحدة

الفوز بجائزة “أفضل هيئة سياحية لعام 2018” ضمن جوائز “يت يت جي 
ترافيل”.

الفوز بجائزة “الوجهة األبرز عاملياً” يف معرض “سوق السفر العاملي” برتشيح 
وتصويت وكالء السفر يف اململكة املتحدة.

املرشح النهايئ لجائزة “مستهلك العام” ضمن “جوائز اإلعالم السياحي”.

املرشح النهايئ لجائزة “أفضل مدينة ثقافية ناشئة لهذا العام” ضمن جوائز 
“الوجهات الثقافية الرائدة”.

جوائز “تريب أدفايزر ترافيلرز تشويس”:

أبوظبي ضمن أفضل عر وجهات سياحية يف منطقة الرق األوسط.

 منتجع قر الرساب بإدارة أنانتارا ضمن أفضل عرة فنادق يف اإلمارات 
العربية املتحدة.

جوائز “تريبسايف إديتورز تشويس”:

منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، الفئة: الفنادق الشاطئية.

الخالدية باالس ريحان بإدارة روتانا، الفئة: الفنادق التجارية.

فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، الفئة: الفنادق الفاخرة.

فندق قر اإلمارات، الفئة: الفنادق الفاخرة.

سانت ريجيس أبوظبي، الفئة: الفنادق الفاخرة.

الواليات املتحدة

املرشح النهايئ لجائزة “أفضل وجهة سياحية يف العام” ضمن جوائز السفر األسرتالية. 
يف انتظار الحفل النهايئ لتوزيع الجوائز.

أسرتاليا

الفوز بجائزة “أفضل جناح” يف معرض “بورصة السياحة الدولية”، الفئة: الرق 
األوسط / األدىن.

أملانيا

أفضل وجهة سياحية فاخرة لعام 2018، مجلة “ترافيل ويكيل”.

أفضل وجهة سياحية فاخرة لعام 2018، مجلة “ناشيونال توريزم”.

أفضل 10 وجهات سياحية فاخرة لعام 2018، وكالة “السياحة سيرتيب”.

الصني

الهند

مجلة ترافيل آند ليجر الهند، أفضل جوائز عام 2018:

 أبوظبي، أفضل وجهة سياحية إلقامة )االجتامعات، أنشطة الجذب، 
املؤمترات، الفعاليات(.

قر اإلمارات، أفضل منتجع فاخر يف العامل.

فندق جمرا يف أبراج االتحاد، أفضل فندق تجاري يف العامل.
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الفيديو  التسويقي “حكايتك االستثنائية”

“التسويق، فئة “الوجهة الحكومية الثانوية”.

جائزة باتا الذهبية لعام 2018

“أبوظبي، الحمالت الرتويجية “حكايتك االستثنائية”، و”ما الذي يجعل 
حكايتك استثنائية يف أبوظبي؟” #يف_ أبوظبي، و”أبوظبي - حكايتك 

االستثنائية”.

جائزة سيالفيست: املهرجان الدويل 
للسياحة والبيئة لعام 2018 

حملة “أبوظبي – حكايتك االستثنائية”.

املهرجان الدويل ART&TUR لعام 2018

املرّشح النهايئ ألفضل مبادرة تسويق لهذا العام.

جوائز سيرتيد كروز 2018

الفيلم الرتويجي “أبوظبي – حكايتك االستثنائية”.

جائزة املهرجان الدويل لألفالم 
السياحية لعام 

حملة “أبوظبي – حكايتك االستثنائية”.

جائزة مهرجان الفيلم السياحي الدويل 
“تورفيلم”

الفيلم الرتويجي “ما الذي يجعل حكايتك استثنائية يف أبوظبي؟”. 
والفيلم التسويقي “أبوظبي – حكايتك االستثنائية”.

”FILMAT “ جائزة مهرجان فيلامت

ئز ا  جو

 التســويق
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زيارة عر اإلنرتنت3.5
%15   مقارنة بعام 2017

مشاركة عر 
اإلنرتنت 13.5

38
 حملة ترويجية

إلكرتونية

 الرتويج
اإللكرتوين

متابعو وسائل التواصل االجتامعي من خالل 60 قناة 

 تابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

2.9 
)%18 زيادة مقارنة بعام 2017(

الوصول عر وسائل التواصل االجتامعي:

 1.74 
)%78 زيادة مقارنة بعام 2017(

املشاركة عر وسائل التواصل االجتامعي:

337 
)1.1 ألف % زيادة مقارنة بعام 2018(

 عدد زوار دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي

  16 موقعاً إلكرتونياً: 

23.5 
)%33 زيادة مقارنة بعام 2017(

 مقاطع يوتيوب:

525 
)%372 زيادة مقارنة بعام 2017(

 املشرتكون يف قناة اليوتيوب:

66.8 
)%90 زيادة مقارنة بعام 2017(

 مشاهدات مقاطع اليوتيوب:

125 
)%151 زيادة مقارنة بعام 2017(

 مشاهدة الصفحات:

39.9 
)%53 زيادة مقارنة بعام 2017(

Visit Abu Dhabi:  

158 
)زيادة مقارنة بعام 2017 285%(

 دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي:

71

 القنوات
الرقمية

وسائل التواصل االجتامعي

املواقع اإللكرتونية

يوتيوب

عدد تنزيل تطبيقات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي:

229 ألف تنزيل

فن أبوظبي

مكتب أبوظبي للمؤمترات

ثقافة أبوظبي

فعاليات أبوظبي

مهرجان أبوظبي للأمكوالت

معرض أبوظبي الدويل للكتاب

موسيقى أبوظبي

موسيقى أبوظبي- بيت العود

منتدى أبوظبي للنر

موسم صيف أبوظبي

أسبوع أبوظبي- الهند

معرض العن للكتاب

 معرض الظفرة للكتاب 2018 - الظفرة تقرأ

األسبوع االفتتاحي لقر الحصن

معرض القطارة الصيفي

املنصات االجتامعية الصينية 

املجمع الثقايف

القمة الثقافية

دائرة الثقافة والسياحة- رشكة أبوظبي

حملة الوجهات السياحية

الحملة املحلية

عيد الفطر

 معرض األزياء - خطوط وخيوط

أسبوع املعارض

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

مانشسرت سيتي

رواق رمضان مبنارة السعديات

عطلة أسبوعية عرية يف منارة السعديات

شهر القراءة

أم اإلمارات

ليلة رأس السنة

اليوم الوطني العامين

حمالت وكاالت السياحة اإللكرتونية

قر الحصن

املهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية

اليوم الوطني لإلمارات

سوق السفر العاملي يف لندن

مليونمليار

مليار مليون

مليون

ألف

مليونألف مقطع فيديو

ألف

مليون

مليون
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يُعد دليل االستثامر السياحي يف أبوظبي أداة قيّمة لكل من يفكر يف االستثامر يف القطاع 

السياحي بإمارة أبوظبي، وهو كتيب يزخر مبعلومات كثرة، ويعرض الفرص االستثامرية 

املربحة لجمهوره املستهدف من املستثمرين اإلقليمين والدولين.

ويتعرف املستثمر من خالل هذا الكتيب عى الخطوات التي تقوده نحو إقامة عمل ناجح 

يف أبوظبي، ويحظى أيضاً بكم هائل وثري من املعلومات القيمة بدءاً من قواعد البيانات 

االقتصادية ووصوالً إىل أكر القصص الناجحة التي عاشها املستثمرون الحاليون.

م هذا الكتيب الذي أعدته الجهات اإلسرتاتيجية املعنية يف القطاعن العام والخاص  ويُقدِّ

بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ملخصاً عن البيئة االقتصادية يف إمارة 

أبوظبي، مام يرفع الوعي بالتطلعات االستثامرية يف بعض القطاعات، مثل الرتفيه والتجزئة 

والفنادق.

وبفضل ما يتضمنه هذا الدليل املعلومايت من صور توضيحية وخرائط للمواقع وجهات 

االتصال التي تتيح اقتناص الفرص املمكنة يف جميع أنحاء اإلمارة، يتم توزيعه يف أكر 

املؤمترات واللقاءات واملنتديات واملعارض وغرها من الفعاليات اإلقليمية والدولية.

دليل االستثامر السياحي يف أبوظبي

تُعد السياحة من أكر القطاعات وأكرها حيوية يف العامل. ويؤثر تطوير هذا 

القطاع وتنميته تأثراً كبراً عى االقتصاد، مام يدفع بعجلة التنمية يف املنطقة 

بأكملها.

ويظهر التأثر القوي للنمو املستمر يف قطاع السياحة بإمارة أبوظبي عى تطور 

املجاالت األخرى، بدءاً من البنى التحتية وحتى السياسات والخدمات والسوق 

املحلية.
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معالــم الجذب
تفخر إمارة أبوظبي بوجود ما يزيد عن 200 منطقة جذب ترفيهية وثقافية. وتستقبل تلك 

املعامل السياحية والثقافية، بدايًة من املتاحف العاملية ذائعة الصيت والحصون واملباين 

التاريخية واملدن الرتفيهية ومراكز التسوق والشواطئ السياحية، زائريها يف جميع أنحاء 

أبوظبي والعن والظفرة.

ع البحر

تم إطالق املروع التطويري "ع البحر" يف مارس 2018 ليكون وجهة ترفيهية فريدة وبارزة 

يف إمارة أبوظبي. ويقدم هذا املروع الرتفيهي بإطاللته الرائعة عى الشاطئ مجموعة 

متنوعة من منافذ بيع املأكوالت واملروبات، إىل جانب حديقة "أكوا فن" املائية ومجموعة 

من املرافق الرياضية التي تضم مركزاً مفتوحاً للياقة البدنية ومالعب لكرة السلة والكرة 

الطائرة وكرة القدم.

عالــم وارنــر بــراذرز أبوظبــي

فتحت مدينة األلعاب الرتفيهية "عالــم وارنــر بــراذرز أبوظبــي" أبوابها للجمهور يف يوليو 

2018، حيث جمعت تحت سقفها، باعتبارها إحدى أكر املدن الرتفيهية املغلقة املكيفة 

بالكامل، جميع الشخصيات األسطورية. ومتتد هذه املدينة عى مساحة 1.65 مليون قدم 

مربع، ويعيش عى أرضها األبطال الخارقون، مثل سوبر مان وبات مان واملرأة الخارقة، 

وحتى الشخصيات الكرتونية املحببة، مثل باغز باين وسكويب دو وفريد فلينستون وغرها 

الكثر من الشخصيات الرائعة. وتتميز املدينة بامتالكها ألحدث األلعاب الرتفيهية واحتضانها 

للمناطق الساحرة التي تجذب جميع أفراد العائلة، فضالً عن الفعاليات الحيّة واملطاعم 

الكثرة واملتنوعة ومراكز التسوق.

رصح زايد املؤسس

أنشئ رصح زايد املؤسس يف أبوظبي تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، وفتح أبوابه أمام الجمهور يف شهر إبريل 2018 ليكون نصباً تذكارياً وطنياً دامئاً 

يُجسد حياة القائد املؤسس وإرثه وقيمة الراسخة. ويوفر هذا املْعلم البارز للزوار فرصة 

االطالع عى مجموعة من اللقاءات الثقافية والتاريخية الفريدة التي أجراها الشيخ زايد، 

وكذلك فرصة التعرف عى حياته وإرثه ومبادئه وقضاياه التي لطاملا نارصها والجوانب 

املتعددة لرؤيته القيادية.

جزيرة الحديريات

تعد جزيرة الحديريات بجرسها املعلق وجهة سياحية شهرة يقصدها كل من يرغب 

يف الرياضة والرتفيه. وتتميز هذه الجزيرة بشاطئها الطبيعي املمتد عى مساحة 600 م، 

واملسارات املخصصة للركض والدراجات، والرياضات املائية، وقلعة القفز، وملعب األطفال، 

واملنافذ املتنقلة لبيع املأكوالت واملروبات. وتسعى أبوظبي، يف إطار جهودها املتواصلة 

لتطوير هذه الجزيرة، إىل إقامة املزيد من املروعات التطويرية إلنشاء مواقع جذب 

سكنية وتجارية بالجزيرة.

قر الحصن

فتح قر الحصن أبوابه للجمهور يف ديسمر 2018 بعد أعامل الحفظ والرتميم عززت 

مكانته كمتحف شامل شاهد عى تاريخ إمارة أبوظبي  وتراثها. ويعد هذا القر أقدم 

وأبرز مبنى يف أبوظبي، حيث ميثل أول مسكن ُشيّد فيها وأهم مْعلم يروي تاريخها 

وثقافتها. ويعتر أيضاً معلامً تاريخيّاً وطنياً يجّسد حالة التطور التي شهدتها إمارة أبوظبي 

وتحولها من مكان استقرار يعتمد عى صيد األسامك واللؤلؤ يف القرن الثامن عر إىل 

مدينة عاملية حديثة تُقيم معارض للقطع األثرية واملواد األرشيفية التي تعود إىل عام 6000 

قبل امليالد.

حديقة أكوا فن

افتُتحت أكر حديقة مائية "أكوا فن" يف العاصمة - كجزء من حملة "أحب أبوظبي" - 

لتضم مجموعة من املرافق الرتفيهية املتميزة، مثل: الحواجز املائية، الزالقات، املنحدرات، 

الجسور، املدرجات، أماكن القفز، البالونات، قضبان التسلق. وتعد الحديقة خياراً مثالياً 

لكل من يرغب يف قضاء يوم مشمس بن الرمال والبحر أو اجتياز التحدي واختبار قدراته 

البدنية وحس التوازن لديه أو التناسق وأسس الحركة الوظيفية دون عناء الذهاب إىل 

الصاالت الرياضية.

معامل جذب أخرى

متحف اللوفر أبوظبي.

مركز السديم للقبة الساموية وعلم الفلك.

نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو.

أعشاش سالحف منقار الصقر.

القرية الرتاثية.

متحف املرف املركزي للنقود والعمالت. 

مركز الحرف اليدوية النسائية.
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  افتتــاح فنادق
جديــدة في 2018

جراند حياة
مساكن لؤلؤة اإلمارات

ديلوكس

غرفة
60

اإلجاميل يف عام 2018

  فنادق
ومنتجعات

غرفة ألف

جراند حياة
فندق لؤلؤة اإلمارات

غرفة
368

فندق ريكسوس جزيرة
 السعديات أبوظبي 

غرفة
378

فندق إديشن أبوظبي

غرفة
198

فندق رويال إم

غرفة
225

منتجع جمرا يف جزيرة السعديات

غرفة
293

منتجع وفلل السعديات روتانا

غرفة
340

فندق بيتش روتانا ريزيدنسز

غرفة
314

أكتوبر

فندق برل روتانا

غرفة
315

+10
+2.5
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أسهم توقيع الدائرة ملذكرة تفاهم مع

جمعية السياحة العالجية
يف تسهيل التعاون االسرتاتيجي بني الطرفني 

لالرتقاء بعروض السياحة العالجية الخاصة 

باألسواق االستهالكية يف املناطق العاملية 

الرئيسية، مثل روسيا والصني والهند ودول مجلس 

التعاون الخليجي. ونصت االتفاقية أيضاً عىل 

إنشاء مكتب إقليمي لجمعية السياحة العالجية 

يف أبوظبي وإصدار دليل إرشادي للوجهات 

السياحة العالجية.

تتضمن رؤية أبوظبي االقتصادية 2030 وضع أبوظبي يف مصاف املقاصد الرائدة يف السياحة 

العالجية واالرتقاء مبكانتها لتصبح أكر وجهة سياحية "موثوقة" يف هذا املجال عى مستوى 

العامل، ويعد هذا األمر خطوة مهمة إلحداث تنوع اقتصادي يف املستقبل.

ولن يقتر دور الحملة الرتويجية اإلسرتاتيجية عى رفع الوعي من خالل وضع أبوظبي عى 

خريطة السياحة العالجية فحسب، بل يشمل أيضاً توجيه العديد من املرىض نحو منطقة 

االستشفاء.

ويف إطار التعاون القائم مع وزارة الصحة، وضعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

نظاماً تفصيلياً الستقطاب املرىض من جميع أنحاء العامل. ويعمل هذا النظام الذي يعتمد 

عى املوارد املوجودة والبنية التحتية وخراء الصحة املحلين عى توصيل مزودي خدمات 

الرعاية الصحية برنامج يهدف إىل وضع احتياجات املرىض العاملين يف املقام األول.

وبفضل الجهود املستمرة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لوضع اإلمارة عى 

قامئة الجهات الرائدة للسياحة العالجية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة 

الطبية وهي جمعية دولية غر ربحية مقرّها الواليات املتحدة، بهدف تنسيق الجهود يف 

هذا الصدد، والتي تم مبقتضاها استضافة املؤمتر السنوي العاملي للسياحة العالجية، والذي 

ُعقد يف الواليات املتحدة يف أكتوبر 2018.

تهدف جمعية السياحة العالجية إىل االرتقاء باملكانة العاملية للمنطقة يف مجال الرعاية 

الصحية والرفاهية وقطاع السياحة، وذلك من خالل عقد العديد من الراكات مع كرى 

الركات املعنية يف القطاع املحيل. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، تعمل الدائرة عى تقييم 

اإلسرتاتيجية الحالية للسياحة العالجية يف اإلمارة إلنشاء مجموعة أخرى من األسواق 

الرئيسية وتدشن املزيد من الحمالت التسويقية الرقمية. وستدعم الجوالت الرتويجية 

يف الصن وروسيا ومنطقة الخليج هذا التعاون بجانب الجوالت التعريفية لعرض مرافق 

أبوظبي العالجية عى املستهلكن االسرتاتيجين املحددين.

أبوظبي - وجهة سياحية عالجية عاملية
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Zone 1املنطقة ١

Mussafahمصفح

Airport Areaمنطقة املطار

Masdar Cityمدينة مصدر
Zayed Sports Cityمدينة زايد الرياضية

Al Mafraqاملفرق

Al Mutawaaاملطاوعة

Al Buraimiالرب�ي

Al Maqamاملقام

Al Qattaraالقطارة

أبـــوظبــي

+25
مستشفى اليف ك�

 مركز إن إم يس لجراحة

اليوم الواحد

مركز بروفيتا العاملي الطبي

مستشفى إن إم يس رويال

املركز الطبي لالتحاد للط�ان

مركز كامربيدج للرعاية

الطبية وإعادة التأهيل

 مركز هيلث بالس للسكري

والغدد الص�ء

املركز األمري� النفيس والعصبي

املركز األمري� الجراحي

مراكز التشخيص والفحص التابعة
 لرشكة أبوظبي للخدمات الصحية

(صحة)

ميديكلينيك مستشفى شارع املطار

مستشفى دانة اإلمارات

للنساء واألطفال

مركز مستشفى مورفيلدز

للعيون يف أبوظبي

مستشفى صحة اإلمارات

مستشفى إن إم يس رويال للمرأة

مدينة الشيخ خليفة الطبية

مركز فقيه لإلخصاب

مستشفى كليفالند كلينك

مستشفى الكورنيش

مستشفى برجيل

ميديكلينيك مستشفى النور

مستشفى ال ال اتش- أبوظبي

مستشفى ميديور 7/24

عيادة أي يف أي ميدل إيست

للخصوبة 

الجهات الطبية يف أبوظبي +5
مستشفى توام

ميديكلينيك مستشفى الجوهرة

مستشفى ع¼ الخليج

مستشفى إن إم يس التخصيص - الع¼

ميديكلينيك مستشفى الع¼

Al Ain Al Ain
الجهات الطبية يف الع¼

العـيـن

المؤسســات والمرافــق 
الطبيــة فــي أبوظبي
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إجراء املقابالت وإعداد القا�ة القص�ةالتصفيةتقديم الطلب

عملية االختيارتحديد املرشوعحفل الختام وتوزيع الجوائز

مخيم التدريب

عملية التنفيذ
تُطبَّق مبادرة »معامل فكرة« عى عدة مراحل، وهي متاحة لكل الركات الناشئة يف 

منطقة الرق األوسط وشامل إفريقيا. وبعد إجراء التسجيل املبديئ وعمليات التدقيق، 

يشارك رواد األعامل الذين وقع عليهم االختيار يف برنامج تدريبي ملدة أربعة أسابيع ضمن 

حاضنة أعامل متخصصة يتعرفون من خاللها عى كيفية معالجة تحديات خاصة بقطاع 

السياحة والسفر وضعها املوقّعون عى االتفاقية. وكام هو الحال سنوياً، تم اإلرشاف عى 

أفكار املشاركن يف عام 2018 خالل هذه الفعالية، حيث قاموا بإعداد خطط األعامل ووضع 

مناذج أولية بالتعاون مع خراء الصناعة وأبرز العاملن يف قطاع السياحة والسفر يف أبوظبي. 

معامل فكرة

نظرة عامة
تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهودها لتعزيز مكانة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة كمركز عاملي، حيث أطلقت مبادرة جديدة يف إطار فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار 

)يناير 2018( بغية تعزيز ريادة األعامل يف قطاع السياحة والسفر يف اإلمارة. ووقّعت 

كل من الدائرة و"مرال" و"مجموعة االتحاد للطران" و"مركز أبوظبي الوطني للمعارض" 

اتفاقية رشاكة مع "ومضة" إلطالق برنامج تحفيزي جديد يهدف إىل تقديم حلول مبتكرة 

للتحديات الخاصة التي تواجه قطاع السياحة والسفر. 

ويف ختام الرنامج، يختار كل رشيك يف االتفاقية فائزاً واحداً للعمل معه مبارشًة. كام يحصل 

كل فائز عى فرصة استثامرية بقيمة 100 ألف دوالر أمرييك )%20 من األسهم(، باإلضافة 

إىل فرصة فريدة للعمل مبارشًة مع إحدى املؤسسات الرائدة يف أبوظبي. وبالتايل، يغدو 

جزءاً أساسياً يف املنظومة االقتصادية لقطاع السياحة والسفر يف اإلمارة.

الفائزون

فازت بجائزة املبادرة لعام 2018 أربع رشكات ناشئة، وهي: "تابكليك تكنولوجيز" )إرشاف 

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي(، "فيا فون تكنولوجيز" )إرشاف أدنيك(، "أرابوت" 

)إرشاف مجموعة االتحاد للطران( و"سن" )إرشاف مرال(.

الرشكات الناشئة يف شامل أفريقيا والرشق األوسط

تابكليك تكنولوجيز

تحت إرشاف دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي

هي منصة تسويق للخدمات املرمجة تقيس مستوى 

أداء الحمالت وتستخدم البيانات الستهداف جمهور جديد، مبا يساعد عى رفع مستوى 

العوائد الخاصة بحمالت التسويق.

فيا فون تكنولوجيز
تحت إرشاف أدنيك

منصة رائدة تقدم خدمات التواصل مع العمالء 

من خالل تقديم املعلومات الدقيقة عن الفعاليات 

املختلفة )املعارض واملؤمترات وفعاليات الركات( املقرر إقامتها، وغرها من 

األنشطة يف أبوظبي.

أرابوت
تحت إرشاف مجموعة االتحاد للطران

رشكة ناشئة متخصصة يف تقديم الحلول املبتكرة تتواجد يف 

العديد من مقرات رشكة االتحاد لتلقي التعقيبات من العمالء واملسافرون وتساعدهم من 

خالل تقديم الحلول الفورية املناسبة.

سني
تحت إرشاف مرال

منصة إلكرتونية تتيح ملستخدميها البحث عن األنشطة أو 

الفعاليات التي تُقام يف املدن وإجراء الحجوزات كذلك.

يحصل كل فائز عى فرصة استثامرية بقيمة 100 ألف دوالر 

أمرييك باإلضافة إىل فرصة فريدة للعمل مبارشًة مع الركاء املعنين.

تحت إدارةرشيك املركز املايلاملؤسسون

يحصل كل فائز عىل فرصة استثامرية بقيمة 100 ألف دوالر 

أمرييك باإلضافة إىل فرصة فريدة للعمل مبارشًة مع إحدى املؤسسات 
الرائدة يف أبوظبي، وبالتايل، يغدو جزءاً أساسياً يف املنظومة االقتصادية 

لقطاع السياحة والسفر يف اإلمارة
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صالة الظفرة

أبوظبي

الع�

سوق الع�

الفوعة

"التجارب اإلماراتية" هي الرحـالت أو األنشـطة التـي يصممهـا ويقودهـا املرشـدون 

الســياحيون اإلماراتيــون يف أرجاء العاصمة، والتي يحظى الزوار واملقيمون من خاللها 

بفرصة التعرف عى ثقافة وتراث وتاريخ اإلمارات.

التجارب اإلماراتية
 عرض سياحي فريد من نوعه

وقد عمل املرشدين اإلماراتين عى تصميم جوالت وبرامج سياحية مخصصة لهذه املبادرة، 

حيث يحظى الزوار بفرصة ال مثيل لها يتعرفون من خاللها عى تراث وتاريخ اإلمارات 

وثقافة شعبها.

وميكن للزوار حجز تجاربهم عر املوقع اإللكرتوين والتعرف مبارشًة عى الحياة اليومية 

للشعب اإلمارايت وتقاليده من خالل دليل مسارات مدروس يُبّن كيفية الوصول إىل أبرز 

البقاع املحلية يف أبوظبي.

ويلزم حصول اإلماراتين املهتمن باستضافة وتصميم جوالت سياحية للزوار عى رخصة 

إرشاد سياحي متكنهم بعد ذلك من تقديم عروضهم لرحالت محددة، حيث تتنوع 

"التجارب اإلماراتية" بن الرحالت الثقافية القصرة واملمتدة عى مدار اليوم والرحالت 

الطويلة التي تلبي حاجة جميع املستويات واألعامر واالهتاممات.

برنامج العني

8:00 صباحاً اجتامع يف صالة الظفرة  

9:00 صباحاً الوصول إىل الفوعة  

10:30-9:00 صباحاً جولة سياحية  

10:30 االنطالق إىل سوق العني 

12:00-11:00 ظهراً جولة حول سوق العني 

1:00-12:00 ظهراً الغداء يف الحافلة واملغادرة 
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شهد حفل التوقيع يف معرض »سوق السفر العريب« توقيع مذكرة تفاهم بن دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي ورشكة الدانة ملنتجات الجلود ذ.م.م، إحدى الركات التابعة ملجموعة 

املندوس. 

وتساهم هذه اإلضافة يف توسيع نطاق التجارب اإلمارتية وإتاحة الفرصة أمام املرشدين 

السياحين املتخصصن وزوار مدينة العن للتجول يف مصنع رشكة »الدانة« واالطالع عى ما 

يحدث خلف الكواليس يف مجال صناعة منتجات الجلود اإلمارتية. 

وتنتهي الجولة املمتدة لـ 90 دقيقة بزيارة متجر بيع منتجات املصنع، حيث يستطيع الزوار 

رشاء الهدايا التذكارية.

تجارب املصانع - 

متاحة حالياً للزوار
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329,538
135سفينة354,015

املسافرون عرب املوانئ  ركاب امليناء الرئييس وميناء الخدمات

%47
263,111

ميناء زايد

90,904
ص� بني ياس

امليناء الرئييس ميناء الرسو

%26

%36
126,186

%64
227,829

مسافر عرب الرحالت البحرية يف 2017

مسافر عرب الرحالت البحرية يف 2018

p%7,4
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يُقصد مبيناء االنطالق الرئيي ميناء صعود الركاب لالنطالق يف رحلتهم والعودة مرة أخرى 

بعد االنتهاء من جولتهم البحرية.

جوالت املساجد

يتمكن الزوار خالل جوالت املساجد السياحية - وهي األوىل من نوعها يف املنطقة - من 

استكشاف روعة العامرة العربية واإلسالمية القدمية التي ترزها مساجد أبوظبي.

جوالت سيارات األجرة

يستكشف الزوار أثناء "جوالت سيارات األجرة" مدينة أبوظبي، ويتعرفون عى معاملها 

من خالل سائقي تلك السيارات الذين يتمتعون بخرة إرشادية واسعة.

مبادرة الجوالت السياحية املميزة

الوجهة الشتوية العاملية لليخوت الفخمة

حظيت أبوظبي بأهمية عاملية باعتبارها وجهة سياحية عاملية لليخوت الفخمة خالل فصل 

الشتاء، وذلك بفضل نجاح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يف استضافة "معرض موناكو 

لليخوت" يف أبوظبي من 25 إىل 28 سبتمر 2018. 

وبفضل شهرته العاملية الواسعة كأقدم معرض متخصص يف مجال اليخوت، جمع "معرض 

موناكو لليخوت" كبار مشرتي وموردي اليخوت حول العامل عى مدار 3 أيام مبشاركة أكر 

من 36,400 جهة عارضة وأكر من 40 رشكة جديدة يف هذا املجال، وذلك باإلضافة إىل 

حضور وفد من أبوظبي ميثّل ثالث جهات هي: أبوظبي للرحالت السياحية البحرية، مرىس 

قر اإلمارات، مرىس ياس. 

والتقى وفد أبوظبي بعدد من مشغيل اليخوت السياحية لتشجيعهم عى وضع محطة 

أبوظبي للرحالت البحرية عى قامئة برامجهم خالل موسم الشتاء. كام تواصل الوفد 

مع وكالء السفر واليخوت السياحية بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كميناء انطالق رئيي 

لليخوت الفاخرة يف الرحالت الشتوية السياحية.

تسجيالت مشرتي وموردي اليخوت

أكر من

رشكة جديدة

تم إطالق مبادرة الجوالت السياحية املميزة لتمكن الزوار من استكشاف إمارة أبوظبي 

ورؤيتها من منظور جديد، مبا يتيح لهم االستمتاع بتجربة ال تُنى. وقد تم وضع هذه 

الرامج بالراكة مع الجهات املعنية اإلسرتاتيجية، مثل مؤسسة األوقاف ودائرة النقل 

وبعض الجهات من القطاع الخاص. وتواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهودها يف 

تصميم وتنفيذ املزيد من الجوالت الخاصة حسب اهتاممات السوق املستهدفة. وتُشكل 

الجوالت السياحية للمساجد وجوالت سيارات األجرة وسيارات "كريم" وجوالت املأكوالت 

واملروبات جزءاً من برامج الرحالت املميزة واملبتكرة املتوفرة حالياً.
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شهد قطاع السفن السياحية يف أبوظبي منواً هائالً منذ استضافته ألوىل السفن السياحية 

يف عام 2006. وتشكل معامل الجذب السياحي الجديدة ومروعات البنية التحتية ومحطة 

أبوظبي للسفن السياحية يف ميناء زايد جزءاً من خطة التطوير الشاملة التي تهدف إىل 

ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عاملية تجتذب خطوط السياحة البحرية حول العامل. 

وساهم ميناء الرحالت البحرية الجديد يف جزيرة صر بني ياس يف تعزيز مكانتها كوجهة 

معروفة باعتبارها من أكر الجزر الطبيعية يف اإلمارات العربية املتحدة، حيث تضم ثالثة 

منتجعات فاخرة تقدم مجموعة مميزة من األنشطة للضيوف من جميع األعامر.

ويوفر امليناء للزوار مجموعة واسعة من األنشطة الرتفيهية ونقاط الجذب السياحي، كام 

يتيح الوصول إىل عدد متزايد من الفنادق واملنتجعات الفاخرة يف اإلمارة. ويتميز ميناء صر 

بني ياس بقدرته عى استيعاب سفينتن سياحيتن كبرتن وسفينة صغرة بسعة إجاملية 

السياحة البحرية

تبلغ 4,500 مسافر. كام يتضمن امليناء نقاط تسجيل املسافرين جواً، والتي جرى تشغيلها 

من قبل رشكة االتحاد للطران بغية السامح للمسافرين املغادرين بإيداع حقائبهم وإجراء 

جميع التحضرات لسفرهم قبل الوصول إىل املطار. ويشمل امليناء مرافق إضافية، مثل 

املجلس ومتجٍر لراء الهدايا التذكارية ومتاجر السوق الحرة ومساحاٍت مخصصة لألطفال 

وساحاٍت لسيارات األجرة والحافالت.

بلغ عدد املسافرين إىل أبوظبي 329,105 مسافرين يف 152 سفينة توفقت يف امليناء خالل 

موسم 2017، وارتفع عدد املسافرين يف موسم 2018 بنسبة %7.6، حيث وصل عددهم إىل 

354,013 سائحاً يف 135 سفينة. واستقطب مرفأ زايد أكر عدد من املسافرين )263,109 

من الزّوار يف 96 سفينة(، يف حن استقطبت جزيرة صر بني ياس 90,904 من الزّوار يف 39 

سفينة.
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أوديون تورز 

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقية رشاكة مع رشكة »أوديون تورز« الروسية 

بالتعاون مع رشكة الخطوط الجوية »أورال« لتسير رحالت طران مبارشة من موسكو إىل 

أبوظبي.

كام وقعت رشكة »أوديون تورز« اتفاقية أخرى مع برنامج »تجارب ياس« لتوفر بطاقات 

دخول مجانية إىل »عامل فراري أبوظبي« مع كل رحلة يتم حجزها. ومن املتوقع أن تسهم 

هذه الراكة يف زيادة عدد السياح القادمن إىل أبوظبي عر رشكة »أوديون تورز« إىل 

10,000 زائر خالل الفرتة بن أكتوبر 2018 وأبريل 2019. واحتفاًء بهذه الراكة، أقامت 

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حفل استقبال رسمي يف مطار أبوظبي مبناسبة وصول 

أول رحلة يف أكتوبر، حيث قدمت إحدى فرق العيالة عرضاً مميزاً، كام أرسلت جزيرة ياس 

شخصيتن من »عامل فراري أبوظبي« إىل قاعة القادمن يف املطار.

طريان البلطيق

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقية رشاكة مع رشكة »طران البلطيق« بناًء 

عى إعالن الخطوط الجوية باستئناف الرحالت املبارشة بن العاصمة الالتفية »ريغا« 

وأبوظبي. وتنطلق أوىل هذه الرحالت يف الشتاء )بداية من 28 أكتوبر وحتى 30 أبريل 

2019(، والتي ستتيح أيضاً للمسافرين من إستونيا وليتوانيا فرصة زيارة أبوظبي عر إطالق 

رحالت مبارشة من مراكزها الثانوية يف تالن وفيلنيوس. وتتوقع رشكة »طران البلطيق« 

وصول عدد املسافرين إىل ما يقرب من 10,000 شخٍص خالل الفرتة املذكورة، وقد تم 

تحديد هذه التقديرات بناًء عى أرقام العام السابق الذي شهد وصول ما يقرب من 7000 

زائر جديد من دول البلطيق إىل أبوظبي خالل حملة مامثلة. 

الشــراكة مع
شــركات الطيران
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توقيع رشاكة مع

تجارب ياس

 10,000 زائر

إضايف متوقع

27 أكتوبر
استقبال رسمي يف مطار أبوظبي �ناسبة

وصول أول رحلة من روسيا

استئناف الرحالت املبارشة ب�

العاصمة الالتفية "ريغا" وأبوظبي

قدوم املسافرين
من إستونيا وليتوانيا

عدد الركاب املتوقع

10,000 راكب

الرشاكات البارزة
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تولّت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يف عام 2018 تحديث نظام التصنيف الفندقي يف 

أبوظبي بهدف تعزيز السياحة يف اإلمارة. 

ويشمل نظام التصنيفات الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع الركاء املعنين الفنادَق 

والشقق الفندقية واملنتجعات، ويسعى إىل تسهيل إجراءات املرونة التنظيمية وتطبيقها مع 

ضامن االرتقاء مبستوى تقديم الخدمات. ويجمع بن آليات ومعاير إلزامية وأخرى للتقييم 

بالنقاط ومقارنات معيارية لألداء، باإلضافة إىل مؤرشات تتعلق بتوجهات وتجارب الزوار.

وقد تم تصميم هذا النظام ملساعدة الزوار يف اختيارات السفر ووسائل الرتفيه من خالل 

تقديم معلومات وافية حول اإلقامة وفقاً ملستوى املرافق والبنية التحتية والخدمات. 

ويعتمد هذا النظام عى بوابة إلكرتونية سهلة االستخدام لتعزيز عملية االرتقاء مبعاير 

الضيافة والسياحة عالية الجودة وتشجيع التطورات املستمرة يف القطاع. 

توايف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجهات املعنية يف قطاع السياحة بأحدث 

املعلومات عن املروعات الجارية واملستقبلية واملنتجات وتحليل الثغرات وتوصيات 

املكاسب الرسيعة، والتي تشمل الفرص واملبادرات السياحية )مثل التجارب اإلمارتية(. 

وتحرص الدائرة عى إعادة تطوير هذه املنتجات باستمرار حسب الفرتات الزمنية املختلفة، 

مثل هدايا أبوظبي التذكارية. وتتمكن الجهات املعنية )مبا يف ذلك املطورون الرئيسيون 

والقطاع الخاص ومنظمو الرحالت السياحية والفنادق والهيئات الحكومية( من خالل هذه 

م يف شكل »حمالت توعية« من اتباع نهج يتامىش مع أهداف ورؤى  املعلومات التي تُقدَّ

اإلمارة.

وضعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي نظاماً جديداً بإطار عمل متطور إلصدار تأشرات 

الدخول يف عام 2017، والذي سيساهم بدوره يف تنظيم عملية إدارة منظمي الرحالت 

السياحية وحصص تأشرات الدخول السياحية الخاصة بزوارهم. وقد تم إطالق املبادرة 

بالتعاون مع الهيئة االتحادية للهوية والجنسية، والتي ساهمت يف تنظيم عمليات التسجيل 

والحد من املخالفات من خالل وضع رشوط لتوزيع حصص التأشرات عى منظمي الرحالت 

السياحية. وسعياً لتعزيز السياحة واالستثامر والتجارة املتبادلة، قامت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بإعفاء 48 دولة من رشوط الحصول عى تأشرات الدخول إليها.

التصنيف الفندقي املُطَوَّر

الجهات املعنية الرئيسية يف قطاع السياحة

قواعد إصدار تأشريات الدخول
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تواصل أبوظبي، باعتبارها مقصداً لكثر من الفّعاليات العاملية البارزة، مسرتها 

كإحدى الوجهات املتميزة الجاذبة إلقامة الفّعاليات عى املستوى العاملي. وتحرص 

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف هذا اإلطار عى إطالق الحمالت الرتويجية، 

مثل سباق جائزة االتحاد للطران الكرى للفورموال 1، مهرجان أبوظبي للأمكوالت، 

بطولة أبوظبي إتش إس يب يس للجولف، موسم موسيقى أبوظبي الكالسيكية. 

وتركز الدائرة أيضاً عى املكانة العاملية لإلمارة من خالل اإلعالن املستمر عن 

برامج الفّعاليات الجديدة. كام تهدف من خالل التعاون والراكة مع مجموعة 

متنوعة من الجهات املعنية الجديدة والقامئة إىل إبراز معامل املدينة وجذب الزّوار 

إىل املنطقة.

وتتطلّع برامج الفّعاليات السنوية يف أبوظبي، والتي يتم وضعها بالتعاون مع 

حكومة أبوظبي وقطاعي التجارة والصناعة واملجتمعات املحلية والدولية، إىل 

تحقيق الهدفن التالين:

	  تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة الستضافة الفّعاليات العاملية من خالل 

خرتها املتنامية.

	  جذب الفّعاليات التي تستقطب العديد من الزيارات والحفاظ عى استدامتها.

وتسعى أبوظبي إىل تعزيز محفظتها يف هذا املجال من خالل:

	  زيادة عدد الفّعاليات الحالية البارزة.

	  إطالق الحمالت للفوز بالعطاءات الخاصة باستضافة املؤمترات الدولية الكرى  

والعروض املرسحية واملعارض الثقافية.

	  التشجيع عى زيادة الفّعاليات الجديدة واملبتكرة التي تهدف إىل املشاركة 

املجتمعية ودعم ملف أبوظبي الدويل.

	  تحديد ووضع عوامل وبرامج داعمة وفّعالة تساعد عى زيادة مبادرات 

الفّعاليات.

الفعاليات الرتفيهية



ــرز الفعاليات أب
2018 عام  في 

واصلت فّعاليات أبوظبي ازدهارها عام 2018 من خالل تنفيذ برامج املبادرات الرئيسية 

السنوية يف جميع أنحاء اإلمارة. ومتيزت تلك الفّعاليات السنوية مبوضوعاتها املتميزة حول 

جوالتها السياحية عى املستوين املحيل والدويل، بينام شكلت املبادرات الرئيسية يف أنحاء 

اإلمارة منصات وبرامج رائدة استقطبت الجامهر لحضور الفّعاليات واملشاركة بها.

ليوا - تل مرعب

يجمع مهرجان ليوا الدويل املمتّد لسبعة أيام، بدءاً من 28 ديسمر 2018 وحتى 5 يناير 

2019، بن أبرز وأمهر سائقي السيّارات عى الطرق الوعرة يف املنطقة. ويضم هذا املهرجان 

سباقات السيّارات والدّراجات وفّعاليات موتوركروس وسباقات الهجن والخيول ومسابقات 

السيّارات الكالسيكية، باإلضافة إىل حلقة »تل مرعب« لالستعراض الحر. وينظم نادي ليوا 

الريايض هذه املبادرة إىل جانب فّعالية مصاحبة تضم سباقاً إىل قمة تل مرعب الذي يعد 

من أعى الكثبان الرملية يف العامل.

الفعاليات السنوية يف عام 2018

بطولة أبوظبي إتش إس يب يس للجولف

تَُعد "بطولة أبوظبي إتش إس يب يس للجولف" جولة أوروبية تجمع أبرز محرتيف لعبة 

الجولف حول العامل يف مباريات مكثفة ملدة أربعة أيام. وقد انعقدت مباريات هذا 

العام التي استضافها مجلس أبوظبي الريايض من 18 إىل 21 يناير 2018 يف نادي أبوظبي 

للجولف، حيث وصل عدد الحضور إىل 126 العباً و76,000 مشاهٍد. وكان للحضور الفضل 

يف إبراز أهميتها كإحدى أكر الفّعاليات التي نظّمتها الجولة األوروبية للجولف "يب جي 

إيه".

سباق ريد بُل الجوي

استضاف مجلس أبوظبي الريايض الدورة الحادية عر لسباق "ريد بُل الجوي" برعاية 

هاميلتون، ودي إتش إل، ويب يب اير يف كورنيش أبوظبي خالل اليومن الثاين والثالث من 

شهر فراير 2018، حيث بلغ عدد الحضور 57,226 مشجعاً يف قرية السباق التي بَُنيت 

خصيصاً عى حافة أمواج الكورنيش. كام متتع الزوار مبزيد من الرتفيه يف قرية املشجعن 

املجاورة للسباق حيث قدمت وسائل ترفيهية أخرى.
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طّواف أبوظبي – سباق الدراجات الهوائية

استضاف مجلس أبوظبي الريايض النسخة الرابعة من سباق »طواف أبوظبي للدراجات 

الهوائية« من 21 إىل 25 فراير 2018، حيث انطلق السباق عى أربع مراحل يف أنحاء 

اإلمارة مروراً مبسارات متتد من الصحراء إىل البحر ومن املنطقة الجبلية إىل املدينة. وتسلّط 

الجولة الضوء عى أبرز معامل اإلمارة )جامع الشيخ زايد الكبر وكورنيش أبوظبي وحلبة 

مرىس ياس(، باإلضافة إىل املواقع األثرية الرئيسية، مثل واحات ليوا والعن، وصعوداً إىل 

أعى جبل حفيت يف مدينة العن. واستضافت الجولة 524 مشاركاً، واستقطبت 3,500 

مشجعٍ يف موقع املشجعن الرسمي »نيشن تاورز«.

استضاف مجلس أبوظبي الريايض الدورة الرابعة لبطولة أبوظبي الدولية للرتايثلون خالل 

اليومن الثاين والثالث من شهر مارس 2018 يف حلبة مرىس ياس. وقد استقطبت البطولة 

77,000 مشجعاً، فضالً عن مشاركة 2500 ريايض من جمهورية جنوب أفريقيا وإسبانيا 

وفرنسا وهولندا واململكة املتحدة وأسرتاليا. وبجانب سباقات فئتي الرجال والنساء، ُعقدت 

سلسلة من الفعاليات التنافسية األخرى مثل سباقات الفئات العمرية املتعددة التي شملت 

تستضيف أبوظبي يف شهر أبريل من كل عام نخبة من رّواد الفن واإلعالم والسياسة العامة 

والتكنولوجيا من جميع أنحاء العامل لحضور القمة الثقافية أبوظبي التي تنظمها دائرة 

الثقافة والسياحة - أبوظبي. وتهدف هذه القمة إىل تحديد الُسبُل التي متكن الثقافة من 

رفع مستوى الوعي وبناء الجسور بن الثقافات وتعزيز التغر اإليجايب حول العامل.

أُقيم هذا الحدث من 8 إىل 12 أبريل 2018 بحضور 450 ممثالً من 80 دولة. وقد ضم 

سباقات الصغار وسباق الجري ملسافة كيلومرت للعائالت وسباقات وفّعاليات أوليمبية 

خاصة بأصحاب الهمم من الرياضين. كام تم إعداد مجموعة من الرامج الرتفيهية العائلية 

للمشجعن يف قرية السباق )مبا فيها شاحنات الطعام ومنطقة األطفال(.

املشاركون الفنان البري العاملي إدريس خان، وامللحن الحائز عى جائزة األوسكار تان 

دن، ومصممة الرقص ليز لرمان الحائزة عى جائزة ماك آرثر، ووزيرة الخارجية األمريكية 

السابقة مادلن أولرايت، ومعايل الدكتور أنور محمد قرقاش وزير دولة اإلمارات العربية 

املتحدة للشؤون الخارجية ، ومعايل الدكتور زيك أنور نسيبة مساعد وزير دولة اإلمارات 

العربية املتحدة للشؤون الخارجية والتعاون الدويل.

بطولة أبوظبي الدولية للرتايثلون

الِقّمة الثقافية أبوظبي

تنطلق فعاليات »ملتقى أبوظبي لألفكار« عى مدار يومن لتضم مهرجاناً ومؤمتراً يهدفان 

إىل استكشاف أهم األفكار وأحدث االبتكارات التي حظيت باهتامم املجتمع العاملي. 

وتستضيف جامعة نيويورك أبوظبي هذه الفّعالية التي تنظمها رشكة »متكن« إلقامة 

العديد من الحوارات التفاعلية وورش العمل واألنشطة وعروض املوسيقى واملأكوالت. وقد 

شاركت نخبة بارزة من املتحدثن واملفكرين يف املهرجان واملنتدى الخاص بهذا الحدث، 

حيث ناقشوا أهم األفكار والحلول االجتامعية والعلمية والتكنولوجية التي تشكل رؤية 

املستقبل.

أفكار أبوظبي
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يحظى االحتفال الثقايف السنوي ملبادرة »مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون« بشهرة عاملية 

كبرة من خالل مجموعة أعامل فنية مشرتكة وعروض أداء دولية تحتفي باملوسيقى العربية 

والفن والثقافة. وقد استضاف مهرجان 2018 تحت شعار »عام زايد« 16 فّعالية من 8 إىل 

20 مارس بحضور 12,000 مشارٍك.

مهرجان أبوظبي- مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

انطلقت الدورة الرابعة عرة من مهرجان ليوا الذي نظمته لجنة إدارة املهرجانات والرامج 

الثقافية والرتاثية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف الفرتة بن 18 و28 يوليو 

2018، حيث ضم املهرجان مجموعة من أشهر أنشطة ومسابقات الرتاث اإلماراتية عى 

مستوى العامل. ويعد هذا املهرجان مقصداً بارزاً يجمع بن األفراد والركات من املهتمن 

بأشجار النخيل وإنتاج الرطب. وال يزال هذا املهرجان محتفظاً مبكانته كمنتدى شعبي 

للتعرف عى العادات والتقاليد اإلماراتية، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة الكتشاف الصناعات 

والِحرف اليدوية املحلية.

مهرجان ليوا للرطب

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فّعالية »معرض أبوظبي الدويل للكتاب« يف 

الخامس والعرين من أبريل عى مدار خمسة أيام. ويجني العارضون والزّوار فوائد جّمة 

من هذه الفعالية التي تُعتر سوقاً كرى لدور النر يف الرق األوسط وشامل إفريقيا 

نظراً الحتوائها عى مناطق عديدة، مثل املنطقة اإللكرتونية )أحدث الوسائط اإللكرتونية 

واملحتوى الرقمي( وركن الرّسامن )فرصة إلظهار املواهب املحلية والعاملية والتعلّم من 

رواد املجال(. وقد شارك 125,951 زائراً من دولة اإلمارات العربية املتحدة وحدها يف هذه 

املنصة التي ضمت مجموعة من الرامج الفكرية والثقافية، مام أكد عى إمكانيات هذا 

السوق والفرص التي يتيحها أمام العارضن الدولين.

معرض أبوظبي الدويل للكتاب

انطلق موسم »موسيقى أبوظبي الكالسيكية« السنوي من أكتوبر وحتى أبريل بحضور 

نخبة محلية وعاملية من الفنانن وفرق األوركسرتا إىل أبوظبي. وقد استقطب املوسم األخر 

من مهرجان املوسيقى الكالسيكية والتقليدية 2,967 مشاركاً لحضور فّعاليات »موسيقى 

أبوظبي الكالسيكية« وسلسلة من حفالت املوسيقى اإلماراتية وأمسيات وفعاليات بيت 

العود كذلك.

موسيقى أبوظبي الكالسيكية
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استضافت رشكة إنفورما انطالق فّعاليات معرض »جيمز كون الرق األوسط« ملدة 3 

أيام من 25 إىل 27 أكتوبر 2018 بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وبالراكة 

مع راديو فرجن وكوستا كويف وآخرون. واستطاعت هذه الفعالية استقطاب 15,000 زائٍر 

وإقامة مرسٍح ترفيهي والعديد من التجارب التفاعلية، مثل عروض فن الكوسبالي، فضالً 

عن تنظيم مسابقات بن محرتيف ألعاب الفيديو.

تضمنت املسابقات املشاركة عى جي يب إن اليف روكيت ليج، واسوس اليف دوتا 2 

إيسبورتس )ما بعد النهائيات(، وريد بل بالير وان ليج أوف ليجيندز، ويس اس جي او 

استضافت أبوظبي الدورة الخامسة ملهرجان الِحرَف والصناعات التقليدية الذي يضم 

مجموعة مميزة من عروض أداء الفرق الشعبية واألمسيات املوسيقية والرامج الرتاثية 

والثقافية وعروض األداء الحيّة وورش العمل، باإلضافة إىل بعض األعامل اليدوية الخاصة 

بأصحاب الِحرَف من الرجال والنساء. وقد ركّز املهرجان الذي نظمته دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي من 1 إىل 17 نوفمر 2018 عى أهمية املنتجات اليدوية بالنسبة 

جيمز كون الرشق األوسط

مهرجان الِحرَف والصناعات التقليدية

تقدمها نر إيسبورتس للدورات التدريبية، وايه او يس فايرت تشالنج.

تيكن 7، ايه او يس فايرت تشالنج  	

دراغون بول فايرتز، ايه او يس فايرت تشالنج  	

مورتال كومبات إكس، ايه او يس فايرت تشالنج  	

سوبر سامش برذرز، ايه او يس فايرت تشالنج  	

سرتيت فايرت 5، ايه او يس فايرت تشالنج  	

إنجاستس 2، وتحدي فورت نايت من ديل  	

للرتاث اإلمارايت، ودعت الجميع عى دعم الجهود املبذولة لتنميتها والحفاظ عليها. ومن 

بن العنارص الرتاثية التي تم إبرازها خالل املهرجان، مسابقات »يوال« و »صناعة القهوة 

العربية« ، وعروض الصقور، واملعروضات الحرفية التي تتنوع بن استخدام سعف شجر 

النخيل واأللياف الطبيعية، وكذلك الحرف اليدوية مثل التيل، والغزل والنسيج )وخاصة 

السدو(، وصناعة الفخار، وصناعة الحيل واملجوهرات، والنجارة، والحرف اليدوية الجلدية.

انطلق مهرجان »مذاق أبوظبي« السنوي تحت رعاية رشكة »توريت ميديا« يف ميدان 

دو - جزيرة ياس من 8 إىل 10 نوفمر. وقد شارك 18 من أشهر مطاعم العامل يف فعاليات 

املهرجان التي تنوعت بن املأكوالت واملروبات والعروض املوسيقية الحيّة، فضالً عن 

مشاركة أبرز الطهاة مثل إيرك النالرد، وسانجيف كابور، وجيني موريس يف ظل حضور 

15,000 زائٍر.

تحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، افتُتحت الدورة العارشة ملعرض فن أبوظبي 

السنوي املمتّد ألربعة أيام يف الفرتة من 14 إىل 17 نوفمر 2018. وضّم املعرض مجموعة 

من املبادرات الجديدة ونخبة من أبرز الفنانن والقيّمن الفنين، باإلضافة إىل املعارض 

املبتكرة لصاالت عرض محلية ودولية قدمت أعامالً مميزة حظيت باستحسان املخرضمن 

والناشئن من جامعي األعامل الفنية.

مذاق أبوظبي

معرض فن أبوظبي
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انطلقت الدورة التاسعة ملهرجان السمحة الرتايث املمتد لسبعة أيام يف الفرتة من 18 إىل 25 

أكتوبر برعاية نادي تراث اإلمارات يف مركز السمحة للشباب. وشمل املهرجان الثقايف الذي 

يهدف إىل زيادة تفاعل الجمهور أكر من 20 نشاطاً مختلفاً بدايًة من العروض املرسحية 

والرامج املدرسية وحتى الرامج الرتاثية والبيئية، باإلضافة إىل املسابقات الثقافية والرتاثية 

واألنشطة الرياضية والرامج الرتفيهية الخاصة باألطفال.

مهرجان السمحة الرتايث

استضافت رشكة أبوظبي إلدارة رياضة السيارات سباق »جائزة االتحاد للطران الكرى 

للفورموال 1 لعام 2018« املمتّد ملدة ثالثة أيام يف الفرتة من 23 إىل 25 نوفمر تحت رعاية 

رشكة االتحاد للطران ووسط حضور كبر بلغ 60,000 مشجعٍ يف جزيرة بني ياس بإمارة 

سباق جائزة االتحاد للطريان الكربى للفورموال 1

أبوظبي. وقد فاز لويس هاملتون من اململكة املتحدة بالجائزة، وأُقيمت سلسلة من 

حفالت ما بعد السباق تحت شعار »يا سالم« تتويجاً لختام الفعالية، وأحياها نجوم الغناء 

العاملي، مثل سام سميث ومغني الراب »ذا ويكند« وفرقة »غنز آن روزز«.

انطلق مهرجان الشيخ زايد الرتايث الذي نظمته وزارة شؤون الرئاسة يف الفرتة من 30 نوفمر 

2018 إىل 26 يناير 2019 بالتزامن مع اليوم الوطني الذي يحتفي بـ »روح االتحاد« من 

خالل مجموعة واسعة من االحتفاالت. ومن أبرز أحداث املهرجان تخصيص مكان لعرض 

نَُسٍخ طبق األصل من اآلثار واملباين التي تزخر بها دولة اإلمارات العربية املتحدة، مام 

يعكس التطور والنمو الذي شهده املجتمع اإلمارايت منذ قديم الزمن حتى أصبح مجتمعاً 

متطوراً ينعم بالرخاء.

مهرجان الشيخ زايد الرتايث

استضافت إمارة أبوظبي الدورة الـ 15 لبطولة كأس العامل لألندية يف اإلمارات من 12 إىل 

22 ديسمر 2018 يف مالعب مدينتي العن وأبوظبي، حيث نظم االتحاد الدويل لكرة القدم 

البطولة بن فرق أبطال دوري القارات الستة، ومن بينهم نادي العن اإلمارايت.

بطولة كأس العامل لألندية يف اإلمارات
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واصلت »بطولة مبادلة العاملية للتنس« إقامة فعاليتها السنوية العارشة منذ انطالقتها 

األوىل يف مدينة زايد الرياضية عام 2008، حيث أقيمت هذه البطولة برعاية رشكة مبادلة 

للتنمية يف الفرتة من 27 إىل 29 ديسمر. وقد شهدت البطولة فوز فينوس ويليامز عى 

شقيقتها سرينا يف مباراتهام األوىل بأبوظبي، فضالً عن مشاركة كٍل من نوفاك دجوكوفيتش، 

بطل العامل للرجال، ورافاييل نادال، الذي جاء يف املركز الرابع.

انطلقت فعاليات مهرجان الظفرة يف الفرتة من 17 ديسمر 2018 إىل 1 يناير 2019، تحت 

رعاية لجنة إدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي. ويضم املهرجان مجموعة من األنشطة الرتاثية، باإلضافة إىل سوق تقليدي لعرض 

الصناعات الرتاثية اإلماراتية وعروض األطفال. وتعد فّعاليات مزادات اإلبل وسباق السلوقي 

والخيول من بن األنشطة املثرة التي تضمنها هذا املهرجان، باإلضافة إىل مسابقات الصقور 

والتمور وإلقاء الشعر ومعارض الصور الفوتوغرافية وعروض املوسيقى التقليدية.

نظمت رشكة مبادلة للتنمية مهرجان »أرض العجائب الشتوية« يف ممىش الواجهة البحرية 

ملركز التسوق »غالريا مول«. وقد انطلقت فعاليات املهرجان التي قدمت طيفاً واسعاً من 

األنشطة الرتفيهية إىل الزوار يف الفرتة من 13 إىل 26 ديسمر 2018، حيث االستعراضات 

وعروض املوسيقى والباليه، باإلضافة إىل منطقة الثلج ومجموعة من ورش األعامل الفنية 

واألعامل اليدوية املخصصة لألطفال.

مهرجان الظفرةبطولة مبادلة العاملية للتنس

أرض العجائب الشتوية - غالرييا مول
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"معرض "جيمز كون
- برعاية رشكة إنفورما

الرشق األوسط

"مهرجان "بريق الهند
برعاية ياك إيفينتس

"مهرجان "عروض حية طوال اليوم
برعاية ياك إيفينتس

عرض بينك فونج
برعاية رشكة إكسيد إيفينتس

معرض نيكلوديون
برعاية مجموعة إم � يس

"مرسحية "البيت بيت أبونا
برعاية مجموعة إم � يس

"مهرجان "توموروالند
برعاية إنفي إيفنتس

مهرجان فيسـتمرب

أسبوع املطاعم

طلب املأكوالت عرب اإلنرتنت
وتجارب تناول الطعام

برعاية زوماتو

مهرجان أبوظبي لل¨كوالت

املـوقـــعالفّعاليات

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
(أدنيك)

فندق قرص اإلمارات

قاعة دو، جزيرة ياس

بوادي مول، دملا مول
الوحدة مول

مارينا مول

مرسح شاطئ الراحة

قاعة دو، جزيرة ياس

حديقة ووتر فرونت
 بجوار متحف اللوفر

مختلف املطاعم
من أنحاء أبوظبي

مختلف املطاعم
من أنحاء أبوظبي

مختلف املطاعم
من أنحاء أبوظبي

حديقة أم اإلمارات

املـوقـــعالفّعاليات

تهدف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خالل إطالق منحة حوافز جديدة لعدة 

سنوات بعنوان »متويل فّعاليات فرص أبوظبي«، إىل تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة سياحية 

عن طريق متويل الفّعاليات الرتفيهية. ونظراً النطالقها األول برعاية القطاع الخاص، تشجع 

هذه املبادرة عى إقامة رشاكات بن القطاعن العام والخاص كخطوة نحو دعم واستضافة 

فّعاليات بارزة يف اإلمارة. وتتمثل األهداف طويلة املدى لهذا الرنامج التحفيزي يف تطوير 

الفّعاليات الحالية يف أبوظبي وتعزيز محتوى وبرامج املهرجانات واملؤمترات الجديدة 

والقامئة، فضالً عن التحسن الشامل لتجربة الزوار. كام يشجع هذا املخطط الجديد )املتاح 

لجميع الكيانات يف مجال التجزئة والفّعاليات، مبا فيها مختلف املناطق وأصحاب حقوق 

امللكية الفكرية( عى تقييم املحتوى والرامج الخاصة بالفّعاليات املستدامة واملتنوعة. ويف 

إطار ذلك، تم تخصيص منحة أولية بقيمة 10 مالين درهم إلطالق برنامج »فرص أبوظبي« 

وتوفر مبالغ أخرى بعد إطالقه.

ونجحت املبادرة يف عام 2018 يف إطالق ما يزيد عن 11 فّعالية / رشاكة إضافية وجذب 

200000 مشارك إىل اإلمارة باستثامرات قيمتها 31.9 مليون درهم إمارايت بتمويل القطاع 

الخاص.

متويل فعاليات فرص أبوظبي

مبادرة متويل فّعاليات فرص أبوظبي أطلقت ما 

يزيد عن 11 فّعالية / رشاكة إضافية وجذبت

 151+ ألف مشارك إىل اإلمارة 

باستثامرات قيمتها  31.9 مليون 

درهم إمارايت بتمويل من القطاع 
الخاص.

ت الرتفيهية
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ض ر معا
التجزئــة

"ذا ريج"

استضافت أبوظبي للمرة الثانية مهرجان األزياء "ذا ريج" الذي نظمته رشكة "ماس 

إيفينتس" يف مدينة زايد الرياضية، ليغطي ثالثة مجاالت مختلفة تتنوع بن األزياء والطعام 

والرتفيه، وذلك يف الفرتة من 27 فراير إىل 2 مارس 2018. وقد نجح املهرجان يف استقطاب 

10,000 زائر. وضم املهرجان ألول مرة مهرجاناً خاصاً بالقهوة، حيث استضاف سلسلة من 

بائعي القهوة الذين عرضوا مجموعة متنوعة من أصناف القهوة املختلفة واملنتجات ذات 

الصلة. وبجانب ما تم عرضه من قهوة وطعام وترفيه، متيز املهرجان بعرض صيحات جديدة 

يف عامل األزياء واملجوهرات واالكسسوارات للرجال والنساء. 

مربد 

أطلقت مجموعة من الفتيات اإلماراتيات مبادرة "مربد" الخرية بدعم من دائرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي. وتأيت املبادرة يف شكل سوق تقليدي يُعقد نصف سنوياً بلمسة 

عرية تتيح للزوار فرصة االستمتاع بتجربة األجواء األصيلة لبيع التجزئة. انطلقت النسخة 

األوىل )سرك دو مربد( يف جزيرة املارية يف الفرتة من 1 إىل 3 فراير 2018، وتبعتها مبارشًة 

النسخة الثانية )مربد سركا 1925( يف الفرتة من 25 إىل 26 مايو 2018 يف منارة السعديات. 

وفضالً عن منافذ بيع املأكوالت، نجح السوق يف عرض منتجات البائعن املحلين والدولين 

ومصممي األزياء واملجوهرات.

فيسـتمرب

اُطلقت اثنتان من فّعاليات أبوظبي لعام 2018، من تنظيم فيسـتمر، تضمنتا مهرجاناً 

حافالً بالفن والطعام واملوسيقى واألزياء التي تناسب جميع الفئات العمرية. وقد انطلقت 

الفّعالية األوىل "بروجيكت ويرهاوس" يف معرض "ويرهاوس 416" خالل شهر رمضان 

املبارك )يف الفرتة من 23 إىل 26 مايو 2018(، بينام انطلقت الثانية بالتعاون مع دائرة 

الثقافة والسياحة – أبوظبي يف الفرتة من 5 إىل 9 ديسمر 2018 ضمن "مهرجان أبوظبي 

للأمكوالت" يف حديقة ووترفرونت مبتحف اللوفر أبوظبي. وقد نجحت الفعاليتان يف 

استقطاب 14,000 زائر من خالل االستمتاع مبا تم عرضه من سلع ألربعن بائع مشارك، 

فضالً عن مجموعة من فّعاليات الطعام املحلية والعاملية إىل جانب العديد من عروض 

املوسيقى التي أحياها فنانون محليون مثل جاي أبو.

ت الرتفيهية
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احتفى مهرجان هذا العام يف دورته الثالثة التي عقدت يف الفرتة من 22 إىل 31 مارس 

2018 بالرؤية املتجددة والِقيَم امللهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقد شهد هذا املهرجان الذي أقيم عى مساحة 100,000 مرت مربع عى طول الكورنيش 

حضور 150,000 زائٍر، ومجموعة من الفعاليات البارزة واملواقع، مثل جناح أم اإلمارات 

ومنطقة السوق ومنطقة السعادة ومنطقة التقدم ومنطقة البيع بالتجزئة ومنطقة بيع 

املأكوالت واملروبات.

كام شهد املهرجان أيضاً تعاوناً مع رشكة "إنتل" لتقديم أول عرض لطائرات الدرون بدون 

طيار، حيث قدم رسٌب مكون من 500 طائرة عرضاً مدته خمس دقائق احتفاًء بذكرى 

املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، وتجسيداً لِِقيَِمه ورؤيته.

وقد ضم املهرجان فعالياٍت وعروضاً ترفيهية وصلت إىل 100 عرض يومياً عى مدار أسبوع 

املهرجان، مبتوسط 80 عرضاً خالل أيام العمل العادية.

أبرز مبادرات مدينة أبوظبي
مهرجان أم اإلمارات

جناح أم اإلمارات

ُصّمم هذا الجناح ملساعدة الزوار عى االستمتاع بتجربة "روح املهرجان"، من خالل تجسيد 

الرؤية املتعمقة للمبادرات واإلنجازات العديدة لسمو الشيخة فاطمة. واحتفاًء بأعامل 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقيمها الراسخة، يأخذ املعرض زواره يف رحلة عر التاريخ 

الستكشاف مدى قوة وتأثر املرأة اإلماراتية ودورها الفعال يف املجتمع.

وإضافة إىل ذلك، استضاف الجناح ما يزيد عن 20 من كبار املتحدثن إلقامة مناقشات 

موضوعية تهم الحضور البالغ عددهم 660 زائراً عى مدار 10 أيام، وكان من أبرزهم هالة 

كاظم وعلياء املنصوري.

وبالتعاون مع وزيرة األمن الغذايئ، معايل مريم املهري، قدم مهرجان أم اإلمارات منصة 

"الزاد – عامل الغذاء" التي تجسد قيم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف التشجيع عى 

اتباع منط غذايئ صحي. وتهدف هذه املبادرة التي جذبت 33000 زائٍر إىل غرس مفهوم 

أهمية دعم املزارع واملنتجات العضوية املحلية داخل اإلمارات.

منطقة السعادة

ركز هذا القسم عى فئة الشباب، وتناول 16 موضوعاً مختلفاً بدءاً من الزهور الراقة 

الضخمة املتاميلة وحتى العروض الجوية املائية. وتالئم أنشطة هذه املنطقة كافة الفئات 

العمرية، وتخلق جواً من املتعة األرسية بن الحضور البالغ عددهم 44700 زائٍر.

الرتفيه: ضم املهرجان 4 منصات ترفيهية تضمن استمتاع الزوار والفنانن الذين يطوفون يف 

أنحاء املهرجان بتجربة مميزة وفريدة، إىل جانب الفعاليات البارزة التي تُقام عى املرسح 

الرئيي واملدرج ومرسح منطقة السعادة وغرها. واستمتع الزوار أيضاً بأداء مجموعة من 

الفنانن املعروفن، مثل ماجد املهندس ومريام فارس، وعيضة املنهايل وغره من الفنانن 

املوهوبن من اإلمارات العربية املتحدة.

املأكوالت واملروبات / منطقة السوق: ضمت منطقة السوق 87 منفذاً لبيع املأكوالت 

واملروبات، إىل جانب مجموعة من منتجات 44 عالمة تجارية مختلفة. ورغم ذلك، فقد 

ركز املهرجان عى املنتجات املصنوعة محلياً.

مهرجان عيد الفطر للتسوق يف أبوظبي 

استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع 15 مركزاً تجارياً يف اإلمارة 

مهرجان التخفيضات ملدة 24 ساعة كجزء من احتفاالت عيد الفطر، حيث بلغت 

الخصومات %90 عى بعض املنتجات، وقد ساهمت الحملة بشكل كبر يف زيادة 

أعداد زوار مراكز التسوق مقارنة بالعام املايض، فبلغ عددهم 455000 زائٍر. كام متيزت 

االحتفاالت بعروض األلعاب النارية التي جذبت عدداً هائالً من الزوار إىل كورنيش أبوظبي.
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تابع موسم صيف أبوظبي منوه وازدهاره منذ انطالقه كفعالية صغرة إىل أن أصبح مبادرة 

كبرة تهدف إىل وضع اإلمارة عى الخريطة كوجهة صيفية جذابة. وقد انطلقت فعاليات 

موسم صيف أبوظبي للعام الخامس عى التوايل عى مدار 6 أسابيع من يونيو إىل سبتمر. 

وقد شارك يف فعاليات املوسم 56 فندقاً و20 مركزاً للتسوق و6 مواقع جذب ترفيهية، مبا 

يف ذلك عامل وارنر براذرز وعامل فراري وياس ووتر وورلد، مام ترتب عليه نجاح الحملة يف 

استقطاب 90,000 زائٍر.

شملت الفعاليات الرتفيهية حفالت موسيقية وعروض عائلية، بعضها عرضت مجاناً، بينام 

عززت مسابقات مثل "اكتشف املفاجأة" قطاع التجزئة من خالل تشجيع الزوار عى قضاء 

تجربة  التسّوق املمتعة يف املراكز التجارية حول اإلمارة.

وقدم مهرجان هذا العام سلسلة من الفعاليات املتنوعة التي تناولت موضوعات جديدة، 

مثل "أرض الغد" و"بريق الهند و"عروض حية طوال اليوم" ومعرض "نيكيلوديون كيدز" 

موسم صيف أبوظبي

و"البيت بيت أبونا" وعروض "بينك فونغ". كام شهد املهرجان مجموعة هائلة من 

التخفيضات تصل إىل %80 قدمها 20 مركزاً تجارياً مشاركاً بإجاميل 968 بائع تجزئة. وتتجى 

أحد اإلنجازات الجديدة للمهرجان يف إصدار تريحات موسمية للزوار تتيح لهم املشاركة 

يف 16 جولة ونشاطاً ضمن برنامج موسم الصيف، من خالل الراكة مع رشكات إدارة 

الوجهات السياحية املحلية.

ويف إطار احتفاالت هذا املوسم، انضم تطبيق "زوماتو" إىل املهرجان لتقديم خدمات طلب 

الطعام، حيث نجح يف تقديم عروض مميزة عى املأكوالت واملروبات بلغ عددها 102، 

وقّدمها 176 رشيكاً.

انطلقت مبادرة أخرى يف 12 مركزاً للتسوق

 تحت عنوان "اكتشف املفاجأة"، 

مع عرض األلعاب الذي بلغ عدد بطاقاته، 

550,355 بطاقة
وحقق عائداً قدره

137,000,000 درهم
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احتفاالت اليوم الوطني اإلمارايت

دشنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بدعم من القطاعن الخاص والعام حملة واسعة 

النطاق عى مستوى املدينة تضمنت سلسلة كبرة من الفعاليات واألنشطة احتفاالً بالذكرى 

السابعة واألربعن لليوم الوطني وبالتعاون مع عدد من املواقع الريادية ومواقع الجذب 

والفنادق ومراكز التسوق ومنافذ بيع املأكوالت واملروبات. وقد ساهم 28 فندقاً يف تقديم 

40 عرضاً ترويجياً مختلفاً للنزالء. ويف إطار التعاون بن حلبة ياس مارينا ووزارة شؤون 

الرئاسة، انطلقت فعاليات احتفالية يف أنحاء املدينة تّوجت بعرض ضويئ لطائرات الدرون 

بدون طيار، حيث استخدمت 40 طائرة من طائرات الدرون ألول مرة يف اإلمارات العربية 

املتحدة األلعاب النارية لكتابة رمز"UAE 47"  يف سامء الليل كجزء من عرض األلعاب 

النارية الذي استمر ملدة عر دقائق. وكان لهذه العروض فضٌل كبٌر يف زيادة أعداد الزوار 

عى كورنيش أبوظبي، حيث حرض 60000 زائٍر )بزيادة تجاوزت %200 عن فعالية العام 

املايض التي حرضها 23,000 زائٍر(.

احتفاالت اليوم الوطني السعودي

والعامين واإلمارايت 

شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عام 2018 يف االحتفال باليوم الوطني لدول 

الجوار املتمثلة يف اململكة العربية السعودية )يف الفرتة من 20 إىل 23 نوفمر 2018( 

وسلطنة عامن )يف الفرتة من 25 إىل 28 نوفمر 2018( تكرمياً لهذه األسواق التي متثل 

مصدراً مهامً ألبوظبي، من خالل االحتفاالت الرتحيبية عى الحدود واملطارات باإلضافة إىل 

عدد من الحمالت املخصصة لهام. وقد هدفت هذه االحتفاالت التي تزامن بعضها مع 

اليوم الوطني اإلمارايت إىل التشجيع عى استقطاب الزوار من اململكة والسلطنة وتحسن 

تجربة الزيارة إىل أبوظبي. وقد شملت احتفاالت اململكة العربية السعودية العروض 

الرتحيبية للزوار يف مطار أبوظبي الدويل، باإلضافة إىل عروض األلعاب النارية يف كورنيش 

أبوظبي وجزيرة ياس. وعى الصعيد اآلخر، تضمنت االحتفاالت باليوم الوطني العامين 

أمسيات شعرية ألقاها شعراء عامنيون، باإلضافة إىل عروض مرسحية للفنان العامين 

املشهور املياس يف املهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية يف العن.

 ويف إطار ذلك، انطلقت املبادرة األوىل بعنوان "موسم الجامل"، والتي عملت عى زيادة 

قيمة املبيعات إىل 900,000 درهم خالل األيام األربعة ملهرجانات االحتفال باليوم الوطني 

السعودي. وركزت عروض التسوق التجميلية يف أنحاء املدينة عى منتجات الصحة والجامل 

ومستحرضات التجميل والعطور والعود، حيث شارك يف الحملة 6 مراكز للتسوق و400 

بائع للتجزئة.

ونجحت الحمالت الرتويجية التي انطلقت احتفاًء باليوم الوطني لكال البلدين يف استقطاب 

عدد هائل من الحضور بلغ 280,000 زائٍر.
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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطالق حملة تجزئة يف اإلمارة بأكملها تحت 

عنوان "#سباق جائزة أبوظبي الكرى- نحتفل مبرور 10 سنوات عى الفورموال 1" احتفاالً 

مبرور 10 أعوام عى سباق جائزة االتحاد للطران الكرى للفورموال 1 يف أبوظبي يف الفرتة 

من 15 إىل 25 نوفمر 2018. وباقرتاب عطلة السباق، تضمنت الحملة عروضاً عى منتجات 

التجزئة، مثل "سيتي ديلز"، باإلضافة إىل الفعاليات االحتفالية عى مستوى املدينة مثل 

حفالت "يا سالم" يف الواجهة البحرية "ع البحر"، وخدمات التوصيل مثل "يا سالم سوبر 

تاكي"، وغرها من العروض الخاصة مثل "زوماتو".

ووسعت الحملة املمتدة عى مدار 10 أيام نطاقها لتشمل موسم سباق "الفورموال 1" 

الذي انطلق خارج حدود جزيرة ياس وحلبة السباق ليطوف بأكر من 35 فندقاً و6 مراكز 

للتسوق وأكر من 20 موقعاً بارزاً يف أنحاء أبوظبي ومدينة العن. وساهم السباق يف دعم 

الحملة التي تردد صداها من خالل الرتكيز عى الزوار وإرشاكهم يف التجربة الشاملة، حيث 

وصل عدد االنطباعات عر وسائل التواصل االجتامعي ألكر من 9.1 مليار انطباع.

واستضافت دائرة الثقافة والسياحة ألول مرة حفالت "يا سالم" يف الواجهة البحرية "ع 

البحر"، والتي استقطبت بدورها أكر من 25,000 من املقيمن والزوار عى مدار 9 أيام. 

ومتيزت الفعالية بإحياء 28 عرضاً موسيقياً لبعض الفنانن الناشئن عى املستوى اإلقليمي 

ولكبار فناين الخليج مثل دايف، دي جي أوتلو، فلراتيش وأبناء يوسف.

وبفضل الجهود املستمرة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتقديم عروض 

أصيلة ومميزة، تم عقد رشاكة مع تطبيق "كريم" لتجول 15 سيارة "يا سالم سوبر تاكي" 

يف املعامل الشهرة. وخالل عطلة السباق، نقل أسطول سيارات الرولز رويس والبينتيل 

والالمبورجيني واملكالرين والكورفت واملازيرايت حوايل 300 راكٍب خالل أيام السباق 

األربعة؛ مام أشعل حامس مواقع التواصل االجتامعي.

وقد حقق برنامج "تسوق واربح" لحملة العروض الكرى التي أطلقتها "جائزة أبوظبي 

الكرى" نجاحاً هائالً، حيث ارتفعت حصيلة املبيعات ألكر من 3.6 مليون درهم يف 6 

مراكز تسوق خالل 5 أيام فقط.

االحتفال مبرور 10 سنوات عىل سباق جائزة 

أبوظبي الكربى )فورموال 1)



واصل "مهرجان أبوظبي للأمكوالت" منوه وازدهاره منذ انطالقه ألول مرة كفعالية صغرة 

إىل أن أصبح منصة طهي كبرة تُقام يف شكل فعاليات أو حمالت ترويجية أو تجارب. 

واستمتع عشاق الطعام طوال 17 يوماً مبغامرات وتجارب طهي رائعة قدمها املهرجان يف 

دورته الرابعة يف الفرتة من 6 إىل 22 ديسمر. وقد ضم املهرجان، الذي استقطب ما يقرب 

من 70,000 زائر، 12 مبادرة مختلفة تنوعت عروضها بن املأكوالت واملروبات التي 

أعدها طهاة عامليون وشاحنات طعام وأكشاك ومطاعم. وترف املهرجان بحضور معايل 

سفرة املكسيك فرانسيسكا إليزابيث ميندس ايسكوبار كضيفة رشف ومشاركة 80 مطعامً 

و15 جهة معنية بالفعاليات و50 بائع طعام و30 جهة عارضة. تم تجهيز املهرجان بخمسة 

عر من املطابخ العاملية املختلفة التي استضافت كبار الطهاة العاملين، مثل منال العامل 

وجوليا كومب وفينيت باتيا وكلود تفاريلو وسلطان العتيبة ودميوثو كومارسينغ وأنيل 

غروفر ونيكوالي باراتوفا، ودومينيكو ماجي وأالن باين ومارتن كوبالد وتوماس هالر وإمرة 

مومسال سيزجن وأالن باملر وهيلامر جونسون وإزتوك كرتومر ونوربرت جرنث ومايك يل 

وانجيل ار جارسيا.

وشارك يف هذه الفعالية، باعتبارها منصة طهي كبرة، العديد من الجهات املعنية، مثل 

الفنادق واملطاعم واملراكز التجارية ومناطق وساحات الطعام التي قدمت مجموعة متنوعة 

من األطباق الشهية للزوار واملقيمن عى حد سواء.

وشهد املهرجان مجموعة من الفعاليات املميزة، مثل عامل أبوظبي للأمكوالت، عامل الشواء، 

فيستمر، سيال الرق األوسط، سوق رايب وأسبوع أبوظبي للمطاعم. وسعياً التخاذ خطوة 

جديدة نحو تطوير سوق املستهلكن من الركات واألفراد، أقامت دائرة الثقافة والسياحة 

- أبوظبي فعالية جديدة بعنوان "عامل املأكوالت" ألول مرة يف "أم اإلمارات" بالتعاون مع 

املعرض الدويل لألغذية والصناعات الغذائية )سيال(، باعتباره أكر معرض للتسويق التجاري 

يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يف خطوة ابتكارية نحو تطوير إسرتاتيجية األعامل 

املوجهة للمستهلك، والتي عقدت للمرة األوىل يف مهرجان أم اإلمارات، وأُطلق عليها اسم 

"عامل العذاء". وكانت الفعالية مبثابة دعم ناجح وتشجيع قوي للمواهب املحلية والدولية 

عى تقديم أفضل األطباق للجمهور عر 3 مناطق و15جناحاً دولياً. 

ووسط هذه االحتفاالت العارمة، أقيمت فعاليتان جديدتان، حيث انطلقت الفعالية األوىل 

بعنوان "عامل الشواء" ألول مرة يف شاطئ ياس، واستمتع الحارضون بأفضل املشويات، 

وتعرفوا عى طرق إعدادها املختلفة. وشاركت يف الفعالية الثانية بعنوان "أسبوع املطاعم" 

مجموعة من املطاعم الكرى يف املدينة، والتي قدمت قامئة ثابتة من ثالثة أطباق تراوح 

سعرها بن 99 و199 درهامً.

وحققت مبادرة "أسبوع أبوظبي للمطاعم" برعاية تايم أوت أبوظبي النجاح األكر يف 

املهرجان.

وترف املهرجان بحضور معايل سفرة املكسيك فرانسيسكا إليزابيث ميندس ايسكوبار 

كضيفة رشف ومشاركة 80 مطعامً و15 جهة معنية بالفعاليات و50 بائع طعام و30 جهة 

عارضة وحضور 70,000 زائٍر مشارٍك يف جميع املبادرات ذات الصلة.

مهرجان أبوظبي للأمكوالت
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احتفاالت رأس السنة يف أبوظبي

استمتع الحضور مبجموعة من العروض الحية لكبار الفنانن )عمرو دياب ومريام فارس( 

مبمىش الواجهة البحرية يف جزيرة املارية يف 31 ديسمر 2018، باإلضافة إىل عروض األلعاب 

النارية التي انطلقت يف جميع أنحاء أبوظبي بداية من كورنيش جزيرة املارية والعن 

وجزيرة ياس وحتى قر اإلمارات والظفرة. ويف ظل االحتفال بالعام الجديد، أقامت الدائرة 

العديد من الفعاليات والحمالت الرتويجية بالتعاون مع 28 فندقاً مشاركاً يف احتفاالت رأس 

السنة يف مدينة أبوظبي.
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مهرجان العيد أبوظبي - 24 ساعة

انطلق مهرجان التسوق يف الفرتة من 14 إىل 16 يونيو 2018 ونتج عنه رشاكات بن دائرة 

الثقافة والسياحة - أبو ظبي و 15 من أفضل مراكز التسوق يف اإلمارة من أجل استضافة 

تخفيضات كبرة ملدة 24 ساعة كجزء من االحتفاالت بعيد الفطر، حيث استمتع املتسوقن 

بخصومات تصل إىل 90 ٪ عى منتجات مختارة. وقد ساهمت الحملة بقوة يف زيادة عدد 

الزوار يف مراكز التسوق خالل هذا املوسم، حيث استقطبت 455,000 زائر مام يشر إىل 

وجود زيادة شاملة مقارنة بالعام السابق. وتوجت االحتفاالت بعروض األلعاب النارية التي 

استقطب جموعاً كبرة عى الكورنيش.

برنامج فّعاليات قطاع التجزئة يف أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف عام 2018 العديد من املبادرات ضمن برنامج 

قطاع التجزئة يف أبوظبي طويل املدى، والذي يعزز التطور املستمر للفّعاليات السنوية لهذا 

القطاع.

وقد تم وضع هذا الرنامج بالراكة مع تجار التجزئة ومراكز التسوق لهدفن أساسين:

	  إعداد برنامج دوري ملبيعات التجزئة والحمالت الرتويجية كفعالية رئيسية تُقام سنوياً يف 

إمارة أبوظبي.

	  تنسيق ومواكبة جهود مختلف القطاعات نحو إطالق حمالت ترويجية موحدة لبيع 

التجزئة خالل ذروة رحالت السفر يف األسواق املصدرة الرئيسية.

وتولت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف عام 2018 مسؤولية تنظيم برنامج مبادرات 

قطاع التجزئة التالية:

موسم الَجاَمل

تم إطالق هذه املبادرة كجزء من احتفاالت اليوم الوطني الخليجي، والتي تستهدف 

عامل الجامل وكل ما يتعلق به. فمن خالل التعاون مع مراكز الصحة والجامل ومتاجر 

مستحرضات التجميل والعطور والعود، تسعى مبادرة "موسم الجامل" إىل زيادة نسبة 

املبيعات داخل القطاع من خالل جذب الحشود إىل املراكز التجارية املشاركة. وشارك يف 

هذه الحملة التي وصل حجم مبيعاتها إىل ما يقرب من 1.8 مليون درهم إمارايت أكرُ من 

400 متجر تجزئة و7 مراكز تجارية، مبا فيها ياس ومارينا ودملا والوحدة والخالدية واملرف 

والبوادي.

سوبر ديلز

تم إطالق هذه الحملة الرتويجية ضمن احتفاليات أبوظبي مبرور عر سنوات 

عى انطالق فورموال 1، وقد ساعدت عى إنعاش قطاع التجزئة من خالل 

دعوة املراكز التجارية املشاركة إىل استضافة "عروض سوبر ديلز: سباق جائزة 

أبوظبي الكرى ". ونظراً الهتاممها بقطاع الصحة، تضم هذه الحملة عدداً من 

املتاجر املختصة يف بيع املنتجات، مثل املالبس واألحذية الرياضية، واملكمالت 

الغذائية، واألدوية، وأجهزة اللياقة البدنية، واملنتجات الغذائية، والنظارات الطبية 

والشمسية، باإلضافة إىل كل ما يتعلق باألزياء والجامل. وحققت الحملة أهدافها 

بزيادة نسبة املبيعات باملراكز التجارية املشاركة، حيث بلغ حجم مبيعاتها 3.6 

مليون درهم مبشاركة ما يزيد عن 800 متجر تجزئة و6 مراكز تجارية )ياس مول، 

مارينا مول، دملا مول، الوحدة مول، العن مول، البوادي مول(.

وتخطط دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي لتوسيع نطاق فعاليات التجزئة خالل 

عام 2019 لتشمل خمسة مواسم يف أنحاء اإلمارة تحمل العناوين التالية: "موسم 

العروض املذهلة"، "موسم ربيع أبوظبي"، "اكتشف املفاجأة"، "العودة إىل 

املدارس"، "موسم األعياد".

مهرجان العيد أبوظبي - 
24 ساعة

+455,000
زائر
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2018 االجت�عات والحوافز قا�ة

واملؤ	رات واملعارض



2018 
االجتماعات والحوافز قائمة

والمؤتمرات والمعارض
لعام

فعاليات أخرى

سباق فان كب يف أبوظبي  والجمعية األمريكية لبنوك الدم: االجت�ع السنوي ملؤ	ر ومعرض الرشق األوسط 

2018 (26-27 يناير)

خدمات رشكة "ج�ال موتورز"- فرنسا (يناير)

معرض نيولوك الحادي عرش للج�ل واألزياء (12 يناير- 13 فرباير)

برنامج "املغرب يف أبوظبي" (5-19 فرباير)

مؤ	ر أبوظبي التاسع للعناية بالجروح (10-11 فرباير)

املؤ	ر الدويل للتعليم الطبي ومؤ	ر أوتاوا (10-14 فرباير)

معرض أبوظبي الدويل للسيارات (5-7 فرباير)

الدورة الرابعة ملعرض اإلمارات للسيارات املعدلة (5-7 فرباير)

معرض سيتي سكيب أبوظبي (17-19 فرباير)

حفل توزيع جوائز                          (21-23 فرباير)

مؤ	ر أبوظبي الدويل للرتجمة (26-29 فرباير)

مجموعة ويال إنسنتيف- إيطاليا (5-9 مارس)

مؤ	ر أبوظبي الدويل لنقص فيتام² /د/ وصحة اإلنسان (15-16 مارس)

جامعة أبوظبي - مؤ	ر الع�رة واإلعالم والسياسة واملجتمع (18-19 مارس)

سباق العين للدراجات

 

   2018 Konclave

20-18
مؤتمر أبوظبي لطب وجراحة 

العيون 2018 مؤتمر صحة الدولي 
الثاني عشر لطب اطفال

أسبوع أبوظبي لالستدامة 20-13

معرض نيولوك
الحادي عشر للجمال وازياء

31-21

مؤتمر أمراض الجهاز التنفسي 19

8-6
المعرض الدولي ل�من الوطني ودرء 

المخاطر (آيسنار أبوظبي 2018)

المؤتمر الدولي السادس للصحة 
النفسية ل�طفال والبالغين

3-1

مؤتمر صحة الدولي الثامن 
ل�طفال حديثي الوالدة

10-8

مؤتمر ا¡عالم واالتصال الدولي اول 21-19

 معرض توظيف مجندي الخدمة
 الوطنية 2018

27-25

 مؤتمر الجمعية امريكية للكيمياء
 السريرية الشرق اوسط 2018

24-22

شركة سوتشو بوذا للتكنولوجيا 
الحيوية المحدودة

31-29

منصة ذا نكست بيج ثينج 14

27-25
معرض ومؤتمر انظمة غير 

المأهولة (يومكس)

معرض ومؤتمر المحاكاة 
والتدريب (سيمتكس)

المؤتمر الدولي ل�طباء 
وخبراء الرعاية الصحية: 

مؤتمر أوتاوا

14-10

معرض "فيف ميا" 2018 في أبوظبي 5-7

معرض آي بي تي إم آرابيا 2018  9-7

المنتدى الثاني لريادة اعمال 17

منتدى ممارسة أنشطة اعمال 2018  20

مؤتمر باتا لرحالت المغامرة 
والسياحة المسؤولة (مارت) 

23-21

26-28 معرض أبوظبي للطيران 2018

11
الحياة ما وراء العمران الشاهق"، 
معرض الجناح الوطني لدولة ا�مارات 

في بينالي البندقية 2018

مؤتمر النخبة السنوي 27-25
السادس مراض الجهاز 

الهضمي عند اطفال

معرض سيتي سكيب أبوظبي19-17

مؤتمر أبوظبي لطب المسنين20

معرض بت الشرق 24-23
اوسط وإفريقيا

26-23Birdlife بيرداليف
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5-4
المؤتمر ا¡قليمي اول 

لشعبة ا¡مارات لعالج النطق 
واللغة

معرض أبوظبي للياقة والعضالت12-11

 معرض العروس أبوظبي 12-92018

شركة ماروتي سوزوكي الهندية 8-3
المحدودة: مؤتمر الموردين والتجار

المؤتمر السنوي الرابع واربعون6-3
 للجمعية الهندية لوكالء الشحن الجوي

17-16
قمة أبوظبي للتكنولوجيا 

المالية "فينتك أبوظبي"

ملتقى الشركة المعنية بمشتريات 5-3
مكونات ادوية ومصنعيها ومورديها 

في منطقة الشرق اوسط وقارة أفريقيا

المؤتمر الدولي الثاني للوقاية 15-13
من العدوى ومكافحتها

المؤتمر ا¡قليمي للمجلس الدولي للمرضات27-25

المؤتمر الدولي الثاني عشر
التحاد وكالء السفر في الهند

 مؤتمر طب اسنان التجميلي29-28
 الدولي،  2018 - 2019 - 2020

4
قمة مؤتمر الصندوق الدولي 

للحفاظ على الحبارى:
القمة الوزارية

المعرض الدولي 3-1
للعقارات و االستثمار 

"ايريس 2018"

معرض المدارس 3-2
ورعاية الطفل

مؤتمر مجموعة العمل 29-27
الخليجية لتطوير القوى 

العاملة في الرعاية 
الصحية الرقمية 2018

قمة أقدر العالمية 28-262018
27-25

جيمز كون الشرق 
اوسط

المؤتمر والمعرض الدولي 22-20
العربي لطب اسنان

 المؤتمر العالمي للجمعية26-25
 امريكية ¡دارة المعلومات

الصحية

مؤتمر أبوظبي الدولي 20-18
للصحة النفسية

 مؤتمر اتحاد البورصات30-29
 اÁسيوية اوروبية 2018: تقنيات
 الواقع المعزز للتداول والنظم

التقنية لعمليات التسوية

مؤتمر أجريسكيب 2018

8-5

 المؤتمر الدولي لالتصاالت 13-9
لمعهد مهندسي الكهرباء 

وا¡لكترونيات

معرض سيال الشرق اوسط 12-10
2018

ورشة العمل التعليمية 8
لجمعية زراعة اعضاء

”جلف دينتكس 2018"
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تواصل إمارة أبوظبي جهودها لرتسيخ مكانتها كمدينة عرية قامئة عى قطاعات قوية 

وفاعلة، مثل النفط والغاز والبيئة والرعاية الصحية والخدمات املالية. كام توفر اإلمارة 

مجموعة مميزة من أماكن االستضافة وخيارات متنوعة من املطاعم العاملية والتجارب 

الثقافية املذهلة.

ويف ظل الجهود املتواصلة التي تبذلها اإلمارة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة 

تستضيف الفعاليات التجارية من خالل قطاع االجتامعات والحوافز التجارية واملؤمترات 

والفعاليات واألماكن املتطورة، مثل مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك( و "دو 

فورَم"، أصبحت اإلمارة إحدى الوجهات األرسع منواً يف الرق األوسط الستضافة املؤمترات 

واالجتامعات. 

الفعاليــات
الرئيســية

معرض أبوظبي الدويل للقوارب

من 17 إىل 20 أكتوبر 2018، يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(.

استضافت أبوظبي فعالية جديدة وداعمة لقطاع اليخوت من خالل تنظيم الفعاليات 

االفتتاحية ملعرض أبوظبي الدويل للقوارب لعام 2018. 

واستقطبت هذه الفعالية الراقية عى مدار أربعة أيام ما يقرب من 21 ألفاً من القوارب 

املحلية والدولية ومحبي القوارب لالطالع عى أحدث اإلصدارات الحرية يف عامل اليخوت 

الفاخرة، ومعدات الرياضات املائية والصيد، واالستمتاع باألنشطة البحرية الرتفيهية. وشارك 

كبار مصّنعي اليخوت الفاخرة يف اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إىل 270 جهة عارضة 

من 25 دولة يف هذا املعرض الذي يستضيف 20 فعالية، وتبلغ مساحته 31,000 مرتٍ مربع.

ي
سياحة - أبوظب
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املؤمتر الدويل الثالث عرش

ملجتمع غسيل الكىل 

من 5 إىل 8 ديسمرب 2018، يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 

استضافت أبوظبي الدورة الثالثة عرة من املؤمتر الدويل ملجتمع غسيل الكى الذي يهدف 

إىل تبادل أوجه التقدم املُحَرز يف مجال البحث واملامرسة الرسيرية، باإلضافة إىل مشاركة 

أحدث التطورات يف مجاالت غسيل الكى وأمراض الكى والتخصصات ذات الصلة. 

كام ناقش املؤمتر التعليمي رفيع املستوى عدداً من املوضوعات املتعلقة بالغسيل الكلوي، 

وأجهزة الغسيل، والتسمم اليورميي، وتنقية املياه، وتقنية املعالجة باألغشية الحيوية، وأنواع 

املدخل الوعايئ، والعدوى يف وحدة الغسيل الكلوي، ومستقبل الغسيل الكلوي، واضطرابات 

املعادن والعظام الناتجة عن أمراض الكى املزمنة، وزراعة الكى لعالج الفشل الكلوي، 

ومضاعفات أمراض القلب واألوعية الدموية.

مؤمتر االتصاالت العاملي ملعهد مهنديس الكهرباء 

واإللكرتونيات "جلوبكوم" 2018

من 9 إىل 13 ديسمرب، يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض واحداً من أكر مؤمترات االتصال العاملي ملعهد 

مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات بهدف تعزيز االبتكار يف كافة مجاالت االتصاالت. وشهد 

هذا العام أفضل املقرتحات التي شكلت الرنامج الرئيي للمؤمتر من بن أكر من 3,000 

مقرتٍح علمي. وقد خضعت مقرتحات كبار الباحثن العلمين إىل العملية التقييمية "مراجعة 

النظراء"، حيث تم اختيار أفضل املوضوعات الفنية والدروس وورش العمل والجلسات. 

ودفعت كل املامرسات التي شهدها املؤمتر إىل تسليط الضوء عى تطوير التكنولوجيا 

، السيام يف مجال خدمات  واألنظمة ومروعات البنية التحتية التي تهدف إىل إحداث تغرُّ

االتصاالت العاملية. 

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
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تم إطالق مبادرة "النخبة" ألول مرة يف عام 2017 بهدف توفر فرص مناسبة إلقامة 

مؤمترات جديدة يف اإلمارة. ويتحقق ذلك عن طريق فريق من "السفراء" الخراء أصحاب 

اآلراء واألفكار املنسجمة والقادة املتخصصن يف مجاالت مختلفة، مثل األكادميين والعلامء 

والباحثن واألطباء واملسؤولن الحكومين ورجال األعامل. وبينام يتابع هذا الرنامج منوه 

وازدهاره، فمن املتوقع أن يتسع نطاقه خالل العام القادم. 

ويتكون فريق نخبة األعامل من خراء رفيعي املستوى يف مجاالتهم، حيث يتولون متثيل 

اإلمارة والعمل عن كثب مع مكتب أبوظبي للمؤمترات والهيئات الحكومية األخرى لجذب 

األنظار نحو أبوظبي واستقطاب املؤمترات الدولية إليها. 

ويتمتع سفراء برنامج النخبة بحق تقديم العطاءات الخاصة باملؤمترات الدولية نيابة عن 

اإلمارة، واملشاركة أيضاً مبهاراتهم ومعرفتهم يف مجاالت تخصصهم.

النخبة – السفراء

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
ت التجارية
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تطوير األعامل – املعارض التجارية الدولية 

وعضويات الجمعيات

شارك مكتب أبوظبي للمؤمترات يف املعارض التجارية الدولية الكرى لتعزيز الوعي بإمارة 

أبوظبي كوجهة حيوية، والتشجيع عى إقامة أعامل لصالح الجهات املعنية، مبا يدفع 

العديد من ممثيل هذه الجهات املحلية إىل دخول السوق الدويل طوال العام. وفيام ييل 

املعارض التجارية التي شارك فيها مكتب أبوظبي للمؤمترات: 

وإىل جانب مكتب أبوظبي للمؤمترات، شارك أيضاً يف هذه املعارض العديد من الجهات 

املعنية املختلفة، مثل خراء تنظيم املؤمترات، ورشكات إدارة الوجهات السياحية، ومناطق 

الجذب املحلية، والفنادق. ونتيجة لذلك، تم تلّقى العديد من الحجوزات بنجاح وكذلك 

عدد هائل من االستفسارات الواعدة التي تقصد إقامة أعامل مستقبلية يف اإلمارة. ومن 

املقرر أن يواصل مكتب أبوظبي للمؤمترات مشاركته يف أكر املعارض التجارية املقرر 

إقامتها يف عام 2019، والتي تتوافق موضوعاتها مع رؤية اإلمارة، مع استمرار البحث عن 

املزيد من املنصات املناسبة لتلبية أهداف التسويق وتطوير األعامل املنشودة.

ومع ذلك، مل يتوقف سعي مكتب أبوظبي للمؤمترات يف 2018 عند هذا الحد، بل امتد 

إىل توسيع نطاق عضويته يف الجمعيات ذات الصلة بقطاع االجتامعات والحوافز التجارية 

واملؤمترات واملعارض. وبجانب عضوية املكتب يف الجمعية الدولية للمؤمترات واالجتامعات، 

فقد حصل أيضاً عى عضوية اتحاد الجمعيات الدولية، والجمعية الدولية للمعارض 

والفعاليات، وكذلك الجمعية الدولية لصناعة املعارض.

معرض آميكس فرانكفورت

 15 - 17 مايو 2018

رشكة ميي فرانكفورت.

معرض االجتامعات

27 - 28 يونيو 2018

مركز أوملبيا لندن للمعارض.

معرض آي يب يت أم وورلد

27 - 29 نوفمر 2018

مركز فرا برشلونة للمعارض.
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66%
زيادة عىل عدد الطلبات

الفائزة منذ عام 2017

عدد القطاعات

املمثلة يف عام  2018

 تضاعف

طلبات 9
عرب 3 

قطاعات

طلب  15
عرب 6 

قطاعات

A SELECTION OF BIDS WON IN 2018

ــروض الفعاليات ع
الرئيســية التــي فــازت بها

أبوظبــي في 2018

نجح مكتب أبوظبي للمؤمترات يف تقديم الطلبات والفوز بعروض استضافة 14 مؤمتراً 

جديداً خالل السنوات املقبلة. ومن املتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات حوايل 10,000 

وفٍد مشارٍك، وتسهم يف تحقيق التنمية املستدامة لقطاع سياحة األعامل يف إمارة أبوظبي.

مؤمتر ومعرض الطهاة العامليني 2022

بعد نجاح أبوظبي يف الفوز بعروض استضافة الفعاليات، من املتوقع تدفق آالف الزوار 

والجهات العارضة من جميع أنحاء العامل إىل اإلمارة للمشاركة يف معرض ومؤمتر الطهاة 

العاملين لعام 2022. ومن املتوقع أيضاً حضور 1,100 وفٍد إىل املعرض الذي سيستقطب 

أكر من 1,000 طاٍه، من بينهم مجموعة كبرة من الطهاة املشهورين عى مستوى العامل.

املؤمتر الدويل الرابع عرش للجمعية العاملية 

إلعادة التأهيل النفيس واالجتامعي

فازت أبوظبي بعرض استضافة املؤمتر الدويل الرابع عر للجمعية العاملية إلعادة التأهيل 

النفي واالجتامعي يف 2021 بحضور 1,500 وفٍد تقريباً. ومن املتوقع أن تستقطب الفعالية 

العديد من الخراء واملامرسن املتخصصن يف مجال التأهيل النفي واالجتامعي والرعاية 

الصحية العقلية.

املؤمتر العاملي للتطّوع 2020

أعلنت الرابطة الدولية للجهود التطّوعية عن اختيار أبوظبي الستضافة املؤمتر السادس 

والعرين للتطوع يف أكتوبر 2020، وذلك ألول مرة منذ تأسيس الرابطة عام 1970.

وتتوىل مؤسسة اإلمارات، املؤسسة الوطنية الرائدة يف مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ 

املسؤولية املجتمعية بن القطاعن العام والخاص، مسؤولية تنسيق املؤمتر العاملي مبا 

يتامىش مع سلوكيات وأخالقيات املؤسسة التي يعد العمل التطوعي أحد ركائزها الرئيسية.

وبالتزامن مع إكسبو 2020 ديب، من املتوقع أن يستقطب املؤمتر أكر من 1,000 ُمشارٍك 

ميثلون القطاع التطوعي من حوايل 90 دولة، مبا يف ذلك القطاع الحكومي والخاص 

واملنظامت غر الربحية ورواد التطوع من جميع أنحاء العامل.

عروض الفعاليات واملؤمترات التي فازت بها أبوظبي عام 2018

	  املؤمتر الثاين عر لالتحاد الدويل لوكالء السفر يف الهند 2018.

	  مؤمتر تبادل املطارات ملجلس املطارات الدويل 2019.

	  املؤمتر األورويب اآلسيوي لرسطان الثدي 2019.

	  املؤمتر الدويل لنظم وتقنيات التصوير ملعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات 

.2019

	  املؤمتر العاملي للبكالوريا الدولية 2019 )منظمة البكالوريا الدولية(.

	  املؤمتر الدويل لالستدامة واملسؤولية – االستدامة واألخالقيات والحوكمة 2019.

	   منتدى منظمة آسيا واملحيط الهادي العتامد املخترات.

	  الندوة الدولية لروبوتات السالمة واألمن واإلنقاذ من معهد مهنديس الكهرباء 

واإللكرتونيات 2020.
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اتحاد مدن الطاقة

تُشكل أبوظبي جزءاً من اتحاد مدن الطاقة الذي يتألف من 5 مدن أعضاء، والذي يحرص 

مؤمتره املنعقد سنوياً عى استمتاع الزوار بأجوائه الرتحيبية املفتوحة. ويتمثل الهدف 

الرئيي لهذا التحالف يف الرتكيز عى تنمية قطاعات الطاقة لتعزيز سبل االستدامة 

واالبتكار، وذلك من خالل تطوير قطاعات العلوم والصحة والتكنولوجيا والثقافة. كام 

تسعى املدن التي تدير مكاتب أو مراكز املؤمترات إىل زيادة املزايا االقتصادية لصالح 

املدينة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة، وكذلك زيادة عدد املؤمترات داخل مناطقها.

ويضم هذا التحالف الذي مر عى تأسيسه 11 عاماً حتى اآلن مدن أبوظبي )اإلمارات 

العربية املتحدة( وأبردين )اسكتلندا( وكالغاري )كندا( وستافانغر )الرنويج(، والعضو 

الجديد مدينة لوزان )سويرسا(. ويحرص التحالف عى مامرسة العديد من األنشطة 

املشرتكة، مثل بعثات املبيعات، جذب العمالء املحتملن، التغطية اإلعالمية، تطوير األعامل 

أثناء انعقاد املعارض التجارية الكرى، باإلضافة إىل املشاركة والتعاون وتبادل املعلومات 

والخرات.

مذكرة تفاهم بني دائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي ورشكة أبوظبي الوطنية للمعارض 

وجمعية اإلمارات الطبية

جدد مكتب أبوظبي للمؤمترات التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة التفاهم 

اإلسرتاتيجية املوقعة مع كل من جمعية اإلمارات الطبية ورشكة أبوظبي الوطنية للمعارض 

)أدنيك(، وذلك بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة الستضافة أبرز املؤمترات 

واملعارض الطبية.

وتصّب مذكرة التفاهم اهتاممها وتركيزها عى زيادة عدد املؤمترات الطبية الدولية التي 

تستضيفها أبوظبي، وخلق بيئة مواتية توفر فرصاً تعليمية مربحة ومثمرة لجميع املامرسن 

املعنين يف اإلمارة.

2

3

4

5
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ــراكة والتعاون الش

مذكرة تفاهم بني دائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي وسوق أبوظبي العاملي

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العاملي بهدف 

تشكيل تعاون إسرتاتيجي لتوحيد الجهود واستقطاب الجمعيات العاملية لتأسيس مكاتبها 

يف منطقة التجارة الحرة تحت مظلة السوق، مام سيعود بالنفع عى االقتصاد املحيل نتيجة 

لتعزيز التنمية االجتامعية والعلمية داخل اإلمارة.

نتائج مذكرة التفاهم:

قدرة املؤسسات العاملية عى تأسيس مكاتبها تحت مظلة سوق أبوظبي العاملي دون 

الحاجة إىل الحصول عى رخصة الحاالت الخاصة.

زيادة عدد الجمعيات الدولية يف أبوظبي.

زيادة عدد األعضاء املحلين يف الجمعيات الدولية.

متكن إمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً رئيسياً للجمعيات.

زيادة عدد االجتامعات واملؤمترات الدولية، مام يؤثر بصورة إيجابية عى االقتصاد من 

خالل تدفق الزوار من جميع أنحاء العامل.
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مكاتــب دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، حــول العالم

الحضــور العالمــي:
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تنمية السوق والتجارة السياحية

قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بسلسلة من الحمالت الرتويجية املتخصصة يف 

عدة أسواق رئيسية حول العامل. وانضمت إىل هذه الحمالت مجموعة من الركاء البارزين 

من مختلف أنحاء العامل، من بينهم منظمو الرحالت السياحية ومكاتب الوكاالت السياحية 

الواقعية واإللكرتونية ومنظمو الرحالت السياحية الداخلية ورشكات التوزيع العاملية، مثل 

تحالف التوزيع العاملي، فضالً عن رشكاء املجال، مثل رشكات الخطوط الجوية والفنادق 

واملعامل السياحية، وذلك لزيادة الوعي مبدينة أبوظبي كوجهة راقية للتجارة وتعزيز 

السياحة الداخلية. 

حافظت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عى التعاون النشط والدائم مع رشكاء التجارة 

والصناعة يف القطاعات العامة والخاصة عى الصعيدين اإلقليمي والدويل، وعملت عى 

إثارة االهتامم باإلمارات كوجهة سياحية رئيسية للتجارة أو الرتفيه. كام واصلت الدائرة 

تقديم دعمها الثابت ملجموعة متنوعة من معامل أبوظبي املتمثلة يف املنتجات والخدمات 

والوجهات السياحية، وذلك من خالل التعاون مع الجهات املعنية املحلية والدولية.

ــوق  تنمية الس
والتجــارة الســياحية

الواليات املتحدة

اململكة املتحدة

فرنسا

أملانيا

إيطاليا

روسيا

الصن

الهند

اململكة العربية السعودية

أسرتاليا
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برنامج االستثامر يف الرشاكة

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مباردة جديدة لدعم السياحة يف أبوظبي من 

خالل االستثامر يف املبادرات التسويقية والتخطيطية املعنية بالسياحة، والتي تزيد من 

نسبة السائحن واإليرادات. ويف إطار ذلك، تعاونت الدائرة مع 10 فنادق محلية ومناطق 

جذب سياحية بهدف مساعدتها عى تطوير عروضها الرتويجية، مثل التعاون مع رشكة 

"فرح إكسبرينسز ذ.م.م" لتقديم عرض جاذب للزوار املحلين من خالل توفر تذاكر املدينة 

الرتفيهية "عامل وارنر براذرز" مع عرض "إقامة األرسة" ملدة ليلة واحدة يف أحد الفنادق 

املحلية. وقد أمثرت هذه املبادرة زيادة يف معدل حجز الغرف الفندقية يف الربع األخر من 

عام 2018 ليصل إىل 26,465 غرفة، والذي ساعد بدوره عى ارتفاع نسبة إيرادات الفنادق.

برامج التسويق املشرتك

شهد عام 2018 -  بفضل الجهود الحثيثة واملستدامة التي بذلتها دائرة الثقافة والسياحة 

لزيادة معدل املبيعات ورفع الوعي يف املنطقة - إطالق 129 برنامجاً تسويقياً مشرتكاً وأكر 

من 1,000 أداة متميزة. وتضم هذه الرامج عمليات البيع والرتويج واألدوات اإلعالمية، 

وتعتر املنصة املبارشة عن جذب أكر من 300,000 سائح إىل املنطقة. ونجحت الدائرة من 

خالل الرنامج يف الوصول إىل ما يزيد عن 30,000 رشيك تجاري وإرشاك مالين املستهلكن. 

وكان لهذه الرامج التي تضم أكر من 100 معلم سياحي يف أبوظبي أثر إيجايب، حيث ارتفع 

عدد الضيوف وعدد ليايل إقامتهم، ال سيام عدد الزوار من املناطق املستهدفة حول العامل. 

ورش عمل رشكاء التوزيع

أقامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 750 ورشة عمل لركاء التوزيع عى مدار العام 

حرضها ما يزيد عن 14,000من موظفيهم بهدف الحصول عى تدريبات حول سبل الرتويج 

الناجحة إلمارة أبوظبي ومعاملها السياحية. وقد مثّل التدريب املنتظم للركاء أداة رئيسية 

لالرتقاء مبكانة اإلمارة عى الصعيدين املحيل والدويل.

حمالت التوعية

قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدوٍر فعاٍل يف مساعدة الجهات املعنية باإلمارة 

بهدف إقامة وتعزيز العالقات مع رشكاء التجارة واإلعالم الرئيسين؛ مام يساهم يف رفع 

مستوى الوعي مبكانة أبوظبي السياحية والحفاظ عليها، فضالً عن دور العالقات الوطيدة 

مع خراء األسواق الرئيسية يف زيادة عدد الضيوف املحلين بفنادق اإلمارة. 

الجوالت

بفضل الرامج التدريبية التي تضمنتها هذه الجوالت بهدف إثراء املعرفة وزيادة االهتامم 

بإمارة أبوظبي وتقدير مكانتها املرموقة، تعلم أكر من 5,400 ممثل معني مبجال التجارة 

السياحية وكيفية الرتويج إلمارة أبوظبي ومعاملها السياحية.

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 11 جولة ترويجية عى مدار العام يف 10 دول 

و36 مدينة، وقد نجم عن هذه الجوالت أكر من 1,000 صفقة تجارية مع الجهات املعنية.

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

يف 10 دول و36 مدينة

11 جولة ترويجية 
عىل مدار العام، وقد نجم عن هذه الجوالت

أكرث من 1,000 
صفقة تجارية مع الجهات املعنية.
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سوق السفر العريب

ترأست دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف إطار الجهود املبذولة لتعزيز قطاع السياحة 

وفداً سياحياً كبراً لحضور معرض "سوق السفر العريب" يف إبريل 2018 باعتباره أكر 

الفعاليات العاملية يف قطاع السفر والسياحة عى املستوى اإلقليمي. وقد ضم جناح 

أبوظبي ثالثة أقسام منفصلة متثل أهم ثالث مناطق يف اإلمارة، وهي العن والظفرة ومدينة 

أبوظبي.

وقد انضمت ألول مرة إىل وفد هذا العام مجموعة من املمثلن املعنين عن رشكة أبوظبي 

للمطارات وهيئة الصحة - أبوظبي ورشكة التطوير واالستثامر السياحي وكليفالند كلينيك 

ودائرة التنمية االقتصادية وقسم الرطة السياحية واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب، 

باإلضافة إىل حضور ممثلن عن متحف اللوفر أبوظبي ومكتب أبوظبي للمؤمترات وقر 

املويجعي وواحة العن وقطاع السفن السياحية "كروز أبوظبي" وواحة الكرامة.

معرض برلني للسياحة الدولية

يف أملانيا

شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف مارس 2018 كجناح ميثل إمارة أبوظبي يف 

"معرض برلن للسياحة الدولية" بالتعاون مع 80 ممثالً معنياً للمنتجات السياحية التي 

توفرها أبوظبي. ويعتر معرض برلن للسياحة الدولية معرضاً تجارياً رائداً يف مجال السفر 

ومنصة كبرة يعرض القطاع من خاللها جميع األماكن السياحية وعدد الزوار واملنتجات 

التي توفرها أبوظبي، فضالً عن الفرص القيّمة التي يوفرها املعرض إلقامة عالقات ورشاكات 

جديدة.

سوق السفر العاملي يف لندن

شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف نوفمر 2018 يف معرض السفر العاملي يف لندن 

مع وفد ضمن أربعن جهة معنية متثل مناطق الجذب السياحي والفنادق واملنتجعات 

والركات السياحية وإدارة الوجهات السياحية يف إمارة أبوظبي، باإلضافة إىل عرض مثانن 

منتجاً سياحياً.

معارض أخرى

	 معرض سايت بالهند.

	 معرض الرياض للسفر يف اململكة العربية السعودية.

	 معرض بورصة السياحة الدولية يف آسيا - سنغافورة.

	 معرض سوق السفر العاملي الفاخر يف فرنسا.

	 معرض بورصة السياحة الدولية يف الصن.

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
سياحية 
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ملتقى الصني

استضافت أبوظبي منتدى بعنوان "ملتقى الصن" يف إطار التزام دائرة الثقافة والسياحة 

- أبوظبي بالرتويج إلمارة أبوظبي عى املستوى الدويل. ويعتر "ملتقى الصن" املنتدى 

اإلمارايت الوحيد املوجه للركات، والذي يركز حراً عى أكر أسواق السفر الخارجي يف 

العامل، السيام الصن. وقد شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف هذا املنتدى الذي 

جلب مجموعة من خمسة وسبعن متعامالً صينياً يف مجال السفر من تسع مدن ليلتقوا 

مبزودي خدمات السياحة محلياً، مبا فيهم أصحاب الفنادق الراقية ورشكات إدارة الوجهات 

السياحية ومرافق الرتفيه وأكر محالت البيع بالتجزئة.

مؤمتر اتحاد وكالء السفر يف الهند

استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يف سبتمر فعاليات املؤمتر السنوي التحاد 

وكالء السفر يف الهند تحت شعار "االبتكار، التحول، الطرح الجديد، إعادة تعريف السفر 

العاملي من دون اإلنرتنت". وقد جمع املؤمتر 650 جهة من صّناع القرار يف سوق السياحة 

الهندية، مثل رشكات وممثيل معامل الجذب الرتفيهية وكرى رشكات التجزئة، لتبادل الخرات 

واملعرفة التي من شأنها مساعدة أعضاء االتحاد عى استكشاف الفرص املتاحة يف فضاء 

قطاع السياحة دائم التطور ومناقشة تأثر العامل الرقمي عى القطاع.

113 112

الفعاليــات الخاصــة 
التــي اســتضافتها 
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الخطط املفّصلة

وضعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خالل عام 2018 خططاً اسرتاتيجية لالستثامر 

يف وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي باستخدام أساليب علمية وبيانات األسواق / األشهر 

/ املنصات مع األخذ بعن االعتبار متغرات كل سوق عى حدة واالستفادة من مصادر 

متعددة )جوجل، موقع تريب أدفايزر، رشكة أدارا ورشكة االتحاد(. كام تشمل هذه 

األساليب املعاير ذات الصلة، مثل متوسط قيمة الرحلة ونفقات السفر وعدد الرحالت 

السنوية وقرب الوجهة وبيانات الحجز ومستويات التوعية وتكلفة ونسبة استهالك الوسائط 

واستهداف النارشين / التقنية، وغرها.

وعملت إدارة التسويق الرقمي يف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عام 2018بشكل 

وثيق مع »جوجل« و«براندواتش« إلعداد دراسات تفصيلية لكافة أسواقها املستهدفة 

ونوع املحتوى الذي تفضل الدول استهالكه بغرض دعم الدائرة مستقبالً يف تأسيس األصول 

وكذلك السلوك املتعلق بالسفر، مثل أوقات ونوافذ الحجز الرئيسية، فضالً عن انطباعات 

تلك األسواق عن إمارة أبوظبي مقارنة باملنافسن، والعديد من العوامل األخرى.

وتساعد هذه البيانات اإللكرتونية / االجتامعية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عى 

رسعة مواءمة حمالتها اإللكرتونية حسب االتجاهات العاملية واإلقليمية لكل سوق وإعداد 

محتوى إلكرتوين / اجتامعي مخصص لكل سوق.

لــمــحــة عــن مــدى وصــول 
الــتــســويــق الــرقــمــي 

لــلــجــمــهــور يف 2018

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
ي

سياحة – أبوظب
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ركزت إدارة التسويق الرقمي يف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خالل عام 2018 عى 

صقل مبادرة البيانات التعاونية للتسويق لتشمل الجهات املعنيّة الرئيسية يف أبوظبي 

بهدف متابعة عائد االستثامر يف حمالت التسويق الرقمي الخاص بالدائرة يف حجوزات 

الفنادق وتذاكر الطران ومناطق الجذب السياحي يف الوقت الفعيل. 

وأتاحت هذه املبادرة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تقييم مدى فعالية حمالتها، ليس 

عى مستوى مقاييس التوعية واإلحصائيات، بل فيام يتعلق بإجاميل الحجوزات يف منصات 

الجهات األخرى، مثل رشكات الطران ووكاالت السفر اإللكرتونية والفنادق ومناطق الجذب 

السياحي.

ويف الوقت نفسه، وفرت هذه املبادرة للجهات املعنية إمكانية الوصول إىل آراء من قاموا 

بعملية معالجة الحجوزات أو مل ينجحوا يف القيام بها، واالطالع عى البيانات الدميوغرافية 

الستخدامها يف تطوير املنتجات / العروض؛ مام مّكن فريق التسويق التابع لدائرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي من تقييم تحويالت مختلف النارشين لتعزيز املزيج التسويقي للدائرة 

سنوياً.

مبادرة البيانات التعاونية للتسويق مع الجهات 

املعنية يف أبوظبي

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
ي

سياحة – أبوظب
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حمالت الرقمنة أوالً

ركزت معظم الحمالت يف عام 2018 عى اسرتاتيجية "الرقمنة أوالً"، والتي نتج عنها ما ييل:

حمالت إلكرتونية - 

إعالنات إلكرتونية وعمليات بحث موسعة

عرب موقع جوجل، قناة اليوتيوب وغريها

ويف إطار هذه الحمالت، تولت إدارة التسويق الرقمي لدى دائرة الثقافة والسياحة – 

أبوظبي إدارة 17 موقعاً إلكرتونياً وإطالق أكر من 35 حملة إلكرتونية يف عام 2018، بهدف 

الرتويج ملجموعة مختلفة من مبادرات الدائرة وأهدافها )الحمالت الرتويجية للوجهات 

السياحية والفعاليات وغرها( عر أسواقها الرئيسية.

والجدير بالذكر أن عمليات البحث اإللكرتوين قد ارتفعت بشكل ملحوظ خالل عام 2018، 

مبا يف ذلك زوار املواقع اإللكرتونية التابعة للدائرة. وجاء هذا النجاح الناتج عن الحمالت 

الرقمية لعام 2018 بسبب الرتكيز عى استهداف الجمهور الذي ينصب اهتاممه عى 

عروض أبوظبي.

3,5 مليار
ظهـــور

)بزيادة %15  مقارنة بالعام املايض)

23,5 مليون
زيارة للمواقع اإللكرتونية

 )بزيادة %33 مقارنة بالعام املايض)

39,9 مليون
مشاهدة للصفحة

)بزيادة %53 مقارنة بالعام املايض)

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
ي

سياحة – أبوظب
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وسائل التواصل االجتامعي

تدير إدارة التسويق الرقمي أكر من 60حساباً عر مواقع التواصل االجتامعي 

املختلفة )فيسبوك، إنستجرام، تويرت، سناب شات، ويبو، وي تشات( يف عدة 

دول، حيث هيَّأت اإلدارة مجتمعاً جّذاباً عر جميع الحسابات. وبفضل حمالتها 

االجتامعية يف عام 2018، متكنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من الوصول إىل 

أعداد هائلة من الجامهر عى الصعيد الدويل، باإلضافة إىل ارتفاع نسبة املشاركة 

مقارنًة بعام2017.

15 ألف

2.9 مليون

1.74 مليار

337 مليون

179 مليون

منشور يف مواقع التواصل االجتامعي

)بزيادة %16 مقارنة بالعام املايض(.

متابع يف املواقع

 )بزيادة %18 مقارنة بالعام املايض(.

ظهور

 )بزيادة %78 مقارنة بالعام املايض(.

تفاعل

 )بزيادة %1100 مقارنة بالعام املايض(.

مشاهدة

 )بزيادة %16 مقارنة بالعام املايض(.

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال
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موقع اليوتيوب

تستثمر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يف موقع اليوتيوب باعتباره منصة مهمة للغاية 

يف جذب أنظار املستخدمن يف األسواق الرئيسية إىل إمارة أبوظبي، كام توفر املحتوى الذي 

يسعى املستخدمون للحصول عليه؛ إذ ميثّل موقع اليوتيوب منصة البحث الثانية عاملياً. 

وبناء عى ذلك، يُعّد ترويج مقاطع الفيديو عر اليوتيوب جزءاً أساسياً من إسرتاتيجية 

التسويق الرقمي لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبالتايل، شهدت قناة الدائرة زيادة 

هائلة يف عدد املشاهدات خالل عام 2018. 

125 مليون
مشاهدة

 )بزيادة %151 مقارنة بالعام املايض)

66,8 ألف
مشرتك

 )بزيادة %90 مقارنة بالعام املايض)

515
فيديو

 )بزيادة %372 مقارنة بالعام املايض)

https://www.phocuswire.com/How-video-influences-travel-decisions*
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املجموع

467,296,41430,418,310

املؤثّرون

استضافت إدارة التسويق الرقمي يف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي العديد من 

املؤثرين عى شبكات التواصل االجتامعي من مختلف األسواق لتحقيق االستفادة مام 

تقدمه هذه الوجهة. ويف بعض الحاالت، استغلت اإلدارة الفرصة لدعوة املشاهر )مثل 

فلويد مايويذر( خالل زياراتهم إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ومقارنًة بالعام املايض، وعى الرغم من امتالك االدارة عدداً أقل من املؤثرين واملتابعن، 

ارتفعت نسبة املشاركة، حيث بلغت ٪83؛ ما يعني أن املحتوى كان أكر جاذبية 

ومشاركة.

78
مؤثّراً

 )بانخفاض 6% مقارنة بالعام املايض).

783
منشوراً

 )بانخفاض %25 مقارنة بالعام املايض).

470 مليون
وصول

 )بانخفاض %14 مقارنة بالعام املايض).

32,2 مليون
مشاركة ومشاهدة

 )بزيادة %83 مقارنة بالعام املايض).

الواليات املتحدة االمريكية

   18,026,3425

261,187

45%

68%

¤

¤

اململكة املتحدة

   41,833,075

388,404

36%

83%

¤

¤

أملانيا

35,469,846   

978,260

19%

51%

¤

¤

روسيا

19,400,500

258,303

40%

55%

¤

¤

الصني

52,334,672

165,374

35%

3%

¤

¤
الكويت

13,794,458

38,828

اململكة العربية السعودية

171,301,705   

1,400,746

114%

143%

£

£

عامن

3,025,448

18,509

الهند

36,661,850

628,014

76%

67%

¤

¤

اإلمارات العربية املتحدة

31,652,286

213,431

91%

78%

£

¤

أخرى

43,796,232

26,067,254
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ثقافة أبوظبي

عمل الذراع الرقمي لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي املتمثل يف إدارة التسويق الرقمي 

جنباً إىل جنب عام 2018 مع قسم الثقافة يف الدائرة عى توفر مصدٍر جامعٍ وموثوٍق 

للمعلومات ملن يرغب يف استكشاف ومعرفة املزيد عن ثقافة وتاريخ أبوظبي. وضم هذا 

املروع األطراف املهتمة باملشاركة يف الفعاليات الثقافية من خالل منصات ثقافة أبوظبي، 

والتي تشمل املوقع اإللكرتوين للدائرة وتطبيقات الهاتف املحمول وتطبيق التدوين الصويت 

أو البودكاست ووسائل التواصل االجتامعي. كام استُخدمت األدوات املخصصة عى املوقع 

اإللكرتوين وتطبيقات الهاتف لتحسن تجربة املستخدم، فضالً عن استخدام األدوات 

املصممة خصيصاً للمحتوى املفّضل للمستخدم والوسائط من الصور الفوتوغرافية ومقاطع 

الفيديو والخرائط التفاعلية ومقاطع الفيديو بتقنية 360 درجة لخلق تجربة جذابة، 

باإلضافة إىل تقنية الواقع املعزز لتقديم تجربة حية وحرية يف املوقع من خالل توفر 

معلومات إضافية حول األحداث واملواقع الستكامل تجربة الزائر.

املوقع اإللكرتوين

195 ألف

1,5 دقيقة
زيارة

للزيارة الواحدة

باملعدل

وسائل التواصل االجتامعي

80 مليون

10.7
وصول

مليون مشاركة

تطبيقات الهاتف املحمولالبودكاست

51

391 ألف
تسجيالً

تشغيل

71 ألف

 4,6/5
تحميل

للتقييم

ي
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مؤمتر الطاقة العاملي

تنطلق الدورة الرابعة والعرون من مؤمتر الطاقة العاملي تحت شعار "الطاقة من أجل 

االزدهار"، حيث تناقش الوفود املمثلة يف املؤمتر أكر القضايا امللحة التي تواجه قطاع 

الطاقة.

ويضم برنامج املؤمتر املمتد عى مدار أربعة أيام سلسلة من الحلقات النقاشية لضامن 

نجاح الفعالية يف مشاركة أفضل املامرسات ووضع الحلول املتعلقة باملجاالت محل اهتامم 

القطاع.

األوملبياد الخاص - األلعاب العاملية أبوظبي

تستضيف إمارة أبوظبي »األوملبياد الخاص - األلعاب العاملية أبوظبي«، الحدث الريايض 

واإلنساين األكر يف العامل، والذي يُقام ألول مرة يف منطقة الرق األوسط وشامل إفريقيا 

منذ انطالقه قبل أكر من 50 عاماً. ومن املتوقع حضور آالف الزوار إىل اإلمارات يف شهر 

مارس ملتابعة هذا الحدث العاملي املميز الذي يركز عى متكن »أصحاب الهمم« من خالل 

قوة الرياضة.

املؤمتر العاملي للسياحة العالجية

والرعاية الصحية

تستضيف أبوظبي يف عام 2019 املؤمتر العاملي للسياحة العالجية والرعاية الصحية باعتباره 

أكر املؤمترات الدولية واملعارض التجارية شموالً فيام يتعلق بالرعاية الصحية العاملية، 

وذلك بالتزامن مع مؤمتر مزايا الرعاية الصحية ألصحاب األعامل. 

يستقطب املؤمتر وفوداً من جميع أنحاء العامل، حيث يلتقي الخراء للتعاون يف هذا املجال 

ووضع الحلول لالرتقاء به.

ومن املتوقع أن يجتمع خراء وممثلو الرعاية الصحية ألكر من 30 دولة يف أبوظبي 

الستقطاب ما يصل إىل 4,000 زائٍر تقريباً وحوايل 150 جهة عارضة وراعية و100 ضيف من 

كبار وكالء املشرتيات. وستقودنا هذه الفعالية إىل عقد املزيد من املؤمترات وخلق روابط 

وثيقة بن مزودي الخدمات الصحية يف أبوظبي والجهات املعنية وكبار وكالء املشرتيات يف 

العامل.

املؤمتر الدويل للطرق 2019

تستضيف الدول األعضاء يف الجمعية العاملية للطرق كل أربع سنوات املؤمتر الدويل للطرق 

منذ انطالق فعالياته األوىل عام 1908 يف باريس. ومن املقرر انعقاد دورة هذا العام يف 

أبوظبي بهدف مشاركة التقنيات واالبتكارات واإلسرتاتيجيات واالتجاهات والتطورات 

وأفضل املامرسات وكذلك الخرات يف مجاالت الطرق والبنى التحتية وإدارة النقل. ومن 

املتوقع حضور وفود من القطاعات الحكومية والخاصة واملؤسسات املعنية بالطرق والنقل، 

واألكادمييون والخراء ومقدمو الحلول من 120 دولة.

مؤمتر االتحاد الدويل للصيدلة

والعلوم الصيدالنية - أبوظبي

تنطلق فعاليات مؤمتر االتحاد الدويل للصيدلة يف دورته 79 يف أبوظبي للمرة األوىل يف 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والثانية يف منطقة الرق األوسط.

ومن املتوقع حضور أكر من 3,000 مشارٍك عى مدار خمسة أيام هي مدة انعقاد هذا 

املؤمتر الذي يهدف إىل تعزيز دور الصيادلة يف تحسن أنظمة الرعاية الصحية عى مستوى 

العامل واستعراض أهم التطورات العلمية يف هذا الصدد.
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تجري حالياً عمليات تطوير قطاع اليخوت يف أبوظبي لوضع أبوظبي عى قمة املدن 

الجاذبة ألصحاب اليخوت يف الشتاء بغية زيادة عدد زوار املنطقة من جميع أنحاء العامل. 

وقد ساعدت يف ذلك التريعات االتحادية الجديدة بتمديد فرتات الزيارة ألصحاب 

اليخوت من 21 يوماً إىل 6 أشهر، مام كان له تأثٌر إيجايبٌّ عى املنطقة والرتكيز عى زيادة 

عدد الزوار املهتمن باليخوت وفرتة إقامتهم يف أبوظبي خالل عام 2019، كام ستحظى 

اإلمارة مبزيد من الدعم من خالل استضافة معرض موناكو لليخوت املقرر إقامته بالتعاون 

مع القطاع الخاص، والذي يساعد بدوره عى تحفيز الزوار املستهدفن إىل اإلقامة، وبالتايل 

الزيادة امللحوظة للعائدات.

الوجهة الشتوية
ألصحاب اليخوت


