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المدفع جاسم  خالد 

يشــتمل تقريــر العــام 2018 علــى الكثيــر مــن األرقــام والبيانــات التي تســلط الضــوء علــى أداء القطاع الســياحي عمومًا، 
و ذلــك فــي ظــل االســتراتيجيات والخطــط التســويقية التــي تعتمدهــا الهيئــة لتســويق منتــج الشــارقة الســياحي مــن 
خــالل مشــاركاتها فــي أكبــر المعــارض الســياحية حــول العالــم وكذلــك بدعمهــا لجميــع الفعاليــات واألنشــطة التــي 

تســتضيفها الشــارقة علــى مــدار العــام.  

إن الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا تمثــل القــوة الدافعــة لتســهيل عقــد شــراكاٍت هادفــة مــع 
الشــركاِء االســتراتيجيين فــي القطــاع الســياحي. مــن ناحيــة أخــرى، تقــدم الهيئــة العديــَد مــن المبــادرات المبتكــرة التــي 
مــن شــأنها تعزيــز وتنميــة صناعــة الســياحة فــي إمــارة الشــارقة. ويقــدم هــذا التقريــر عرضــًا لفعاليــات الترويــج المحلــي 
والخارجــي وأنشــطِة بنــاء القــدرات وضمــان الجــودة، ويعــرُض باإلضافــة إلــى ذلــك أهــم األعمــال المنجــزة مــن قبــل 

الهيئــة وبالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين فــي القطــاع. 

وممــا الشــك فيــه أن الســير علــى هــذا النهــج يمنحنــا الفرصــة لكــي نــؤرُخ لهــذه الجهــود والنجاحــات المتحققة فــي العام 
2018، وهــي فرصــٌة أغتنمهــا ألعبــر عــن شــكري وتقديــري الشــديدين لــكل مــن ســاهم وعمــل بــال كلــل خلــف الكواليــس 
إلحــداِث فــرٍق إيجابــي فــي القطاع الســياحي إلمارة الشــارقة. إن مســاهمات المؤسســات الحكومية المحليــة واالتحادية، 
باإلضافــة إلــى مســاهماِت القطــاع الخــاص الفعالــة هــي مســاهماٌت تمكننــا مــن تلبيــة متطلبــات ال حصــر لهــا، والتــي 

مــن شــأنها أن تنقلنــا إلــى معالــَم ُمبهجــٍة جديــدة. 

إننــا إذ نقتــرب مــن الخطــواِت األخيــرة حيــث تفصلنــا ســنتان فقــط عــن تحقيــق رؤيــة ســياحة الشــارقة 2021 الهادفــة لجعــل 
اإلمــارة وجهــة رائــدة للســياحة العائليــة، بإجمالــي عــدد زوار يصــل إلــى 10 مالييــن ســائح بحلــول العــام 2021، فكلنــا ثقــة 
بــأن مواصلتنــا للعمــل معــًا وبفعاليــٍة لتحقيــق هدفنــا األســمى ســيعزز مــن مكانــة إمــارَة الشــارقة علــى خارطــة الســياحة 

العالمية.  

عامــًا بعــد عــام تتســارع وتيــرة الحركــة الســياحية فــي الشــارقة، فاإلمــارة بجميــع مكوناتهــا 
ومســاهماتها تحظــى بمكانــة عالميــة خاصــة فــي جميــع المحافل الســياحية، ومما الشــك 
فيــه أن الدعــم واالهتمــام الكبيــر الــذي أواله صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،حفظــه اهلل، للشــارقة قــد أثمــر 

وحقــق لإلمــارة أكثــر ممــا كانــت تصبــو إليــه.

رئيس هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة 

كلمة رئيس الهيئة



سطور تروي قصة عام 13 12
التقريرالسنوي - 2018

المقدمة
يشتمل التقرير السنوي لهيئة اإلنماء التجاري والسياحي 
الشارقة  إمارة  إنجازات  أبرز  من  بعٍضًا   )SCTDA( بالشارقة 
بفضل  تحققت  والتي   – الحيوي  السياحة  قطاع  في 
خالل  الهيئة  بذلتها  التي  الحثيثة  المخلصة  الجهود 

العام 2018. 

تتضمن  رئيسية  أقساٍم  أربعِة  على  اإلصــدار  هذا  يحتوي 

بيانات قابلٍة للقياس وإحصائيات مجسدٍة عبر رسوماٍت  
الصور  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  متكاملة  توضيحية 

النابضِة بالحياة، وهذه األقسام هي:

المقدمة المقدمة

القسم األول: عن الهيئة

القسم الثالث: إمارة الشارقة والقطاع السياحي

القسم الثاني: قصة العام  2018

القسم الرابع: نظرة مستقبلية

يســلط هــذا القســم الضــوء علــى الهيئــة، ويطلــع القــراء علــى رؤيــة الهيئــة وأهدافهــا الشــاملة، األمــر 
الــذي مــن شــأنه تعزيــز دوافــع مســيرتها الغنيــة  فــي العــام 2018 واألعــوام الالحقــة.

ــن  ــك م ــام 2018، وذل ــي الع ــة ف ــة المتحقق ــازات الهيئ ــطة وإنج ــن أنش ــًة م ــم مجموع ــذا القس ــرض ه يع
والتنظيــم  والمهرجانــات،  والفعاليــات  التســويق،  هــي:  رئيســية  محــاور  خمــس  إلــى  تصنيفهــا  خــالل 
والتطويــر، واالبتــكار، باإلضافــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى جانــب المســؤولية االجتماعيــة للهيئــة وهــو األداة 

ــة. ــاهمتها المجتمعي ــق مس ــن تحقي ــا م ــي تمكنه الت

يتســُع الشــرح فــي هــذا القســم ليظهــر روعــة اإلمــارة ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة دولــة اإلمــارات، فيعــرض 
القطاعــات  أحــدث  عــن  موجــز  عــرض  إلــى  باإلضافــة  واإلماراتيــة  العالميــة  الســياحة  لصناعــة  وصفــًا 
الســياحية فــي اإلمــارة، وهــي: الســياحة البحريــة، والســياحة البيئيــة والمســتدامة، والســياحة األكاديميــة، 

الطبيــة. والســياحة 

يلخــص هــذا القســم رؤيــة ســياحة الشــارقة 2021 باإلضافــة إلــى تقديــم لمحــًة عــن التوقعات المســتقبلية 
المتأتيــة عــن اســتمرار إمــارة الشــارقة بســعيها نحــو النمــو المتميز.
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 القسم األول:

عن الهيئة
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تــم تأســيس هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة عــام 1996، وأوكلت إليهــا مهمة تطوير الفعاليات واألنشــطة 
التجاريــة والســياحية فــي إمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يســهم فــي ترســيخ مكانــة اإلمــارة وجهــة 

متميــزة علــى المســتويات المحليــة واالقليميــة والدوليــة.

وقــد نجحــت الهيئــة فــي اســتقطاب وتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات التجاريــة والســياحية، التــي أصبــح اســم بعضهــا 
مرتبطــًا بشــكل مباشــر مــع اســم اإلمــارة وســاهم فــي اكتســابها شــهرة عالميــة فــي مجــاالت عــدة.

وتعمــل الهيئــة وفــق خطــة اســتراتيجية متكاملــة لتطويــر قطــاع الســياحة مــن مختلــف جوانبــه نظــراً للعالقــة الوثيقــة 
الســياحية  التنميــة  أســس  أهميــة  تــدرك  باتــت  التــي  األجنبيــة،  االســتثمارات  اســتقطاب  وبيــن  التطويــر  هــذا  بيــن 

المســتدامة التــي أرســتها الهيئــة علــى مــدى أكثــر مــن 20 عامــًا.

وتشــارك الهيئــة فــي العديــد مــن المعــارض التجاريــة والســياحية المتخصصــة المحليــة واالقليميــة والعالميــة، وتنجــح 
ســنويًا فــي اســتقطاب الكثيــر مــن المهتميــن، بمــا تقــوم بــه ســواًء علــى صعيــد األفــراد أو الحكومــات، والمطوريــن 

الســياحيين وكبــار مشــغلي الرحــالت الســياحية حــول العــام.

وتتعــاون الهيئــة بشــكل وثيــق مــع الدوائــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي اإلمــارة بهــدف تعزيــز التكامــل بيــن الجهات 
كافــة، بمــا يضمــن جــودة الخدمــات التجاريــة والســياحية فــي اإلمــارة، التــي باتــت تحتــل مركــزاً مرموقــًا بيــن الوجهــات 

الســياحية فــي العالــم.

أ-عن الهيئة
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رؤيتنا:

الرؤية  والرسالة واألهداف اإلستراتيجية

أن تكــون إمــارة الشــارقة الوجهــة األمثــل لســياحة 
مســتدامة ترتكــز علــى موروثهــا الثقافــي.

الســياحي  القطــاع  وتشــجيع  وترويــج  تطويــر 
بالشــارقة مــع الحفــاظ علــى اســتدامة مــوارد هــذا 
القطــاع وتطويــر اســتثماراته لزيــادة مســاهمته 
فــي االقتصــاد الوطنــي بالتعــاون مــع شــركائنا 
لتحقيــق  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي 

الشــارقة. لحكومــة  اإلســتراتيجية  التوجهــات 

رسالتنا:

قيمنا:

أهدافنا:

روح الفريق

الكفاءة

االبتكار

الثقة

الفعالية

الشغف

االنفتاح

التحسين المستمر

تنشيط المنتج السياحي محليا وخارجيًا.

تعزيز التجربة السياحية لزوار الشارقة.

تنويع األسواق الخارجية.

الهيئــة  فــي  واإلبــداع  التميــز  ممارســات  تطويــر 
الســياحي. والقطــاع 
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 الترويج
 السياحي

 للشارقة خارج
الدولة

 تنظيم
 واستضافة
الفعاليات

 تعزيز مكانة
الشارقة

 ضمان جودة
 الخدمات

 وتوافرها في
المنشآت

 التدريب وبناء
القدرات

 التسويق
والترويج

التجارة

دور هيئة اإلنماء 
التجاري والسياحي 

بالشارقة

إمــارة 	  فــي  والتراثيــة  الســياحية  للمناطــق  الترويــج 
المتخصصــة. الجهــات  مــع  بالتعــاون  الشــارقة 

ــة 	  ــائل الراح ــر وس ــة وتوفي ــات الترفيهي ــم الفعالي تنظي
ــزوار. ــياح وال ــات للس والخدم

تعزيــز مكانــة الشــارقة وجهــة ســياحية عائليــة وثقافيــة 	 
وتراثيــة متميــزة.

توفير المنشورات وتنظيم الجوالت التعريفية.	 

قطــاع 	  فــي  المســتدامة  التجاريــة  التنميــة  تحقيــق 

وزيــادة  األجنبــي  االســتثمار  جــذب  بهــدف  الســياحة 
ومعــدالت  الــزوار  عــدد  وزيــادة  الســياحي  التدفــق 

الفنــادق. قطــاع  فــي  اإلشــغال 

إعطــاء الموافقــة المبدئيــة لترخيــص إدارة وتشــغيل 	 
المنشــآت الفندقيــة.

تنظيــم 	  لترخيــص  المبدئيــة  الموافقــة  إعطــاء 
الســياحية. الرحــالت  وتشــغيل 

تصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات	 

الهيئة  ج-اختصاصات وخدمات الهيئة وخدمات  ج-اختصاصات 

وضمــان 	  الفندقيــة  الســياحية  المنشــآت  تفتيــش 
الجــودة مــن خــالل ضمــان امتثــال جميــع المنشــآت 

الهيئــة. وأنظمــة  وقواعــد  لمعاييــر 

الصحراويــة 	  الســياحية  المركبــات  تصاريــح  إصــدار 
وضمــان االلتــزام العــام بالقواعــد واإلجــراءات المرعيــة 

اإلمــارة. فــي  الصحراويــة  المناطــق  لدخــول 

توفير التدريب واإلرشاد السياحي.	 
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العناصر المرئية: التي تتضمن الشعار ونوع الخط وسمة اللون.

عناصر المحتوى: )تمثل القطاعات الخمسة التي تروج الهيئة لها(.

متكاملةد-هوية سياحية متكاملة سياحية  د-هوية 

اكتســبت الهويــة الســياحية المتكاملــة صفاتهــا مــن التصاميــم الزخرفيــة اإلســالمية التقليدية التي ترمــز إلى الماضي 
العريــق والحاضر المشــرق إلمارة الشــارقة:

يتميــز الشــعار ذو التصــور الفنــي بمجموعــة غنيــة مــن األلــوان النابضــة بالحيــاة حيــث تــم اختيــار كل لــون بعنايــة ليمثــل 
أحــد العناصــر األساســية الخمســة: وهــي القطاعــات التــي تــروج لهــا الهيئة.

الشارقة  المستقبل المشرق -  الحاضر الغني بالثقافة - اإلرث الحضاري والماضي العريق

الساحل 
الشرقي 

المغامرة والترفيه 
والتسويق 

والفعاليات 
والمهرجانات

التحصيل 
العلمي 

الفن والتراث 
والثقافة

سياحة 
األعمال 

األزرق الطبيعي البرتقالي المشرقاألزرق الذكياألرجواني اإلبداعيالذهبي الدافئ
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 القسم الثاني:

التقرير السنوي 

2018
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أ - التسويق والترويج
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أ - التسويق والترويج

تقــوم هيئــة اإلنمــاء التجاري والســياحي بالشــارقة  انطالقًا 
مــن دورهــا األساســي فــي الترويــج الســياحي بمجموعــة 
مكانــة  لتعزيــز  والترويــج  التســويق  أنشــطة  مــن  واســعة 
الشــارقة. حيــث واصلــت الهيئــة فــي العــام 2018 تنفيــذ 

هــذه األنشــطة كهــدف شــامل لترســيخ مكانــة الشــارقة 
وجهــة ســياحية عالميــة. وتتضمــن هــذه األنشــطة:

 التسويق والترويج
 لتعزيز مكانة

الشارقة

 المعارض المحلية والحمالت
الترويجية والشراكات

مراكز المعلومات السياحية

 مكاتب التمثيل الخارجي
الصين، الهند، روسيا

 وسائل ا�عالم والعالقات
 العامة وا�عالن والمقاالت

والمقابالت

 المنشورات المطبوعة
 الكتيبات و النشرات

 والكتب و الخرائط

 التسويق الرقمي

  وكاالت السفر عبر
(OTA)ا�نترنت

 تطبيق الشارقة
السياحي

 الشاشات التي
تعمل باللمس

 ا�نترنت والمواقع
 ا�لكترونية ومواقع

التواصل االجتماعي

 المعارض العالمية والجوالت
السياحية والشراكات

الترويج الداخلي

الترويج الخارجي

 ا�عالن وا�عالم
واالتصال

أ - التسويق والترويج

حيــث  مــن  اإلمــارات  لدولــة  المحليــة  الســياحة  تعتبــر 
اإلمكانيــات الســياحية مزيجــًا نابضــًا بالحيــاة مكونــًا مــن 
مواطنــي الدولــة والمقيميــن بهــا، مــا يجعــل مــن هــذا 
المشــهد مصــدر لســوًق ثابــت ومتزايــد النمــو فــي قطــاع 
المجموعــة  هــذه  تعتبــر  الشــارقة.  إمــارة  فــي  الســياحة 
النهايــة  فــي  يوفــر  ممــا  لإلمــارة  ســفراِء  أفضــل  أيضــًا 
أولــى موجــات الترويــج مــن خــالل مشــاركة هــذا النســيج 
والجمــال  الروعــة  عــن  والشــخصية  اليوميــة  لرواياتهــم 

إمــارة الشــارقة. الطبيعــي فــي 

بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  تقــوم 
الهويــة  أن  مــن  للتأكــد  مواردهــا  جميــع  بتوظيــف 
وقــت  أي  فــي  كانــت  كمــا  قويــة  للشــارقة  الســياحية 
العمــل  جانــب  إلــى  نفســها.  اإلمــارة  وفــي  البــالد  فــي 
الســياح  مــع  المباشــر  التواصــل  لتحقيــق  المســتمر 
مــن خــالل قنــوات متعــددة أهمهــا الترويــج لإلمــارة عــن 
الســياحية،  المعلومــات  مــواد  مــن  عــدد  نشــر  طريــق  
فــي  المعروضــة  والمنشــورات  والنشــرات  والكتيبــات 
المراكــز الســياحية والفنــادق الكبــرى كمــا تقــوم الهيئــة 
بتنظيــم عــدداً مــن الجــوالت التعريفيــة بشــكل ســنوي. 
وصــل عــدد الجــوالت التــي نظمتهــا الهيئــة فــي العــام 
2018 ، وهــو األعلــى علــى اإلطــالق، حيــث بلــغ 44 جولــة 
مقارنــة بـــ 37 جولــة فــي العــام الســابق وبإجمالــي 1,321 
مشــاركًا فــي العــام 2018 ، أي بزيــادة بلغــت 28 % عــن 

 .2017 العــام 

تعــد تجربــة الــزوار والوفــود اإليجابيــة بشــكل عــام ذات 
هــذا  علــى  الهيئــة  وتضمــن  للهيئــة،  بالنســبة  أهميــٍة 
الوفــود وضيــوف  بيــن  الفعــال  التنســيق  النحــو فوائــد 
وتنظمهــا  تســتضيفها  التــي  اإلســتراتيجية  الفعاليــات 
الشــارقة،  أضــواء  مهرجــان  ذلــك:  فــي  بمــا  الشــارقة 
الشــارقة  أيــام  العالميــة،  للبطــوالت  الشــارقة  أســبوع 

الكثيــر. وغيرهــا  الشــارقة،  صيــف  مهرجــان  التراثيــة، 

تخطــو الهيئــة خطــوة إضافيــة بشــكٍل صريــح وتتواصــل 
المثــال  ســبيل  فعلــى  المعنيــة  األطــراف  جميــع  مــع 
يحظــى  الدولــي  الشــارقة  مطــار  إلــى  الوصــول  وعنــد 
الــزوار المدعــوون بترحيــب حــار مــن قبــل فريــق متخصــص 
باســتقبال الــزوار وتنظيم الزيارات. يتم تنســيق متطلبات 
اإلقامــة والنقــل وتذاكــر الدخــول وكذلــك عناصــر الســفر 
تجربــة  أفضــل  الــزوار  لمنــح  بعنايــة  األخــرى  األساســية 

ممكنــة.

تعزيــز  ســبيل  فــي  الجهــود  مــن  الكثيــر  الهيئــة  تبــذل 
الشــراكات مــع الجهــات المحليــة وبنــاء نظــام اقتصــادي 
يتــم فيــه تمكيــن جميــع الشــركاء مــن العمــل بوئــام 

.2021 الشــارقة  رؤيــة ســياحة  تــام لتحقيــق 

الترويج الداخلي 
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أ - التسويق والترويج

يقدم هذا الجهُد جيُد التنظيم أنشطة محلية ناجحة ومخطط لها بدقة، مثل:

المشاركة في المعارض 
والجوالت الترويجية المحلية.

التنسيق مع الجهات والهيئات 
المحلية ذات الصلة لضمان 

التجربة اإليجابية بشكل عام للزوار 
والمدعوين.

دعوة الشركات ووسائل اإلعالم 
لزيارة واكتشاف الشارقة.

تقديم مواد ومعلومات التسويق 
والمنشورات والنشرات وتوزيع 

المعلومات المتعلقة بالشارقة.

أ - التسويق والترويج

الجوالت المحلية الُمنظمة 2017 - 2018

2018 20182017 2017
إجمالي 44إجمالي

16 413

3 37

11 475

14 3969 284

5 56

4 130

19 559

37 1,321 1,029

1

2

3

4

عدد الجوالت

  الربع

  الربع

  الربع

 الربع

 عدد
المشاركين
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أ - التسويق والترويج

تنظــم الهيئــة مجموعــة مــن األنشــطة الخارجيــة تمكنهــا مــن ربــط اإلمــارة بباقــي دول العالــم لُتظهــر أفضــل مــا فــي 
إمــارة الشــارقة للــزوار األجانــب.

مستهدفات الترويج الخارجي

الوصول إلى 10 ماليين سائح 
بحلول العام 2021 تسليط الضوء على اإلمكانات السياحية

شراكات أقوى، والمشاركة في 
األحداث السياحية اإلقليمية 

والعالمية

استقطاب صانعي القرار  في القطاع 
السياحي

التسويق الموحد والرسائل

وجهــة  الشــارقة  مكانــة  ترســيخ 
ســياحية رائــدة فــي المنطقــة وزيــادة 
ليصــل  الســياحي  التدفــق  معــدل 
إلــى 10 مالييــن ســائح بحلــول عــام 

.2021

تســليط الضــوء علــى المقومــات الســياحية 
لإلمــارة وإثــراء مســاهمة الفعاليــات الســنوية 
لإلمــارة فيهــا وتوفيــر الجهــود المســتمرة التي 
للجمهــور  اســتثنائية  ســياحية  تجربــة  توفــر 

المســتهدف.

المحافــل  فــي  المشــاركات  تعزيــز 
الســياحية  والمؤتمــرات  والمعــارض 
تواصــٍل  لتحقيــق  والدوليــة  اإلقليميــة 
األســواق  فــي  الشــركاء  مــع  أفضــل 

. فة لمســتهد ا

علــى  تعمــل  ترويجيــة  أدوات  ابتــكار 
اســتقطاب صنــاع القــرار بالقطــاع الســياحي 
الشــارقة. لزيــارة  المســتهدفة  األســواق  فــي 

التســويقية  الجهــود  توحيــد 
ــن  ــع المعنيي ــة لجمي والترويجي
فــي  الســياحي  بالقطــاع 
علــى  للحفــاظ  الشــارقة 

ونمــوه. تطــوره 

الترويج الخارجي

أ - التسويق والترويج

الرسائل المستخدمة في الترويج الخارجي:

مبادرات الترويج الخارجي:

الشــــــــارقة مقومــات  تمتلــك 
ســياحية متعــددة توفــر تجربــة 

اســتثنائية للــزوار.

بطابعهــا  الشـــــــارقة  تتميــــــز 
المنفــرد  والتراثــي  الثقافــي 

المنطقــة. مســتوى  علــى 

بمقـــــومات  الشــــــــارقة  تتميــــز 
األصالــة  بيــن  تمــزج  ســياحية 
والحداثــة، تتمثــل فــي المعالــم 
الفريــدة فضــاًل  التراثيــة واألثريــة 
والشــواطئ  المنتجعــات  عــن 

العصريــة. التســوق  ومراكــز 

فــــــي  الســــــياحية  للمقومــات  الترويـــــــج 
البلــد  بلغــة  الجديــدة  الشــارقة والمشــاريع 

. ف لمســتهد ا

قطــاع  لتطويــــــر  جديــدة  شراكـــــات  عقــد 
الشــارقة. إمــارة  فــي  الســياحة 

طرح برامج نوعية تعزز التبادل السياحي.

الشـــــــــركاء  مـــــع  المـباشــــــــر  التواصـــــــل 
االســتراتيجيين وضمــان تقديــم معلومــات 

دائــم. بشــكل  وتفصيليــة  محدثــة 

1

3

2

4



سطور تروي قصة عام 35 34
التقريرالسنوي - 2018

أ - التسويق والترويج

5

7

9

6

8

الســتقطاب  اســتثنائية  فعاليــات  تنظيــم 
فــي  الهيئــة  مشــاركة  ضمــن  الجمهــور 

المتخصصــة. الدوليــة  المعــارض 

إبــراز مــدى تنــوع وتفــرد المنتــج الســياحي 
الشــارقة. فــي 

إجــراء اتصــال إعالمــي هــادف مــع الجهــات 
المعنيــة فــي األســواق المســتهدفة وتوفيــر 
كافــة  توفــر  متكاملــة  إعالنيــة  ملفــات 
والمعــارض  الحمــالت  عــن  المعلومــات 

الســنوية.

الخطــط  ضمــــن  الشــــــــارقة  إمــــــــارة  إدراج 
مــن  الســياحية  للشــركات  المســتقبلية 

المســتهدفة. األســواق 

فــــــي األســواق  افتتــاح مكــــــاتب تمثيليــــــة 
الرئيســية.



2

نتائج الحمالت الترويجية الخارجية

عن   2018 للعام   %48 بنسبة  نمو   •
العام 2017 في عدد الزوار.

 400,000 قرابة  إلى  الزوار  عدد  وصل   •
زائر في العام 2018.

عــن   2018 للعــام   %24 بنســبة  نمــو   •
الــزوار. بعــدد    2017 العــام 

• وصــل عــدد الــزوار إلــى قرابــة 580,000 
ــام 2018. ــي الع ــر ف زائ

أهم  أحد  الخليجي  السوق  يبقى   •
األسواق.

• وصل عدد الزوار الخليجين إلى قرابة 
300,000 زائر في العام 2018.

األسواق  أهم  بين  الرابعة  المرتبة   •
المصدرة للسياح.

• أكثر من 122,000 زائر في العام 2018.

 2018 للعام   %57 بنسبة  نمو   •
عن العام 2017 وذلك فيما يتعلق 

بعدد الزوار

• يعد هذا السوق من بين األسواق 
في  األهم  الـ20  للسياح  المصدرة 

العام 2018.

الصين

الهند

السوق الروسي:

السوق الخليجي:السوق األوروبي:

السوق األوكراني:السوق الصيني:

ماليزيا.اندونيسيا.سنغافورة

2
1

7
حملة

حملة
حملة

معرض

معرض

مدن تمت 
تغطيتها

مدن تمت 
تغطيتها

مدن تمت 
تغطيتها

2

3
1
1

4
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أوروبا

روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق

السعودية

نتائج الحمالت الترويجية

%57

السوق األوكراني:

النمو

%48

السوق الروسي:

النمو

%24

السوق األوروبي:

النمو
أسواق أخرى:

حافظت معدالت السياح 
القادمين من معظم األسواق 

األخرى على معدالتها الطبيعية

اإلمارات العربية 
المتحدة

حملة

حملة

حملة

معرض

معرض

معرض

مدن تمت 
تغطيتها

مدينة تمت 
تغطيتها

دعم الطيران 
العارض المتجه 

مدن تمت للشارقة
تغطيتها

1
1

3

3
2

25
2003

2
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أ - التسويق والترويج

حمالت الترويج الخارجي:

مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الخارجيــة  الترويجيــة  الحمــالت  تعــد 
الســياحية ممــا  الشــارقة  تعزيــز مكانــة  فــي  الهيئــة  دور 
ــارقة  ــارة الش ــى زي ــي عل ــياحة العالم ــع الس ــجع مجتم يش
واكتشــافها. وكمــا فــي األعــوام الســابقة، فقــد أطلقــت 
فــي  الخارجــي  الترويــج  حمــالت  مــن  العديــد  الهيئــة 
2018، وركــزت جهودهــا علــى األســواق المصــدرة  عــام 
الرئيســية، مــع عملهــا فــي نفــس الوقــت علــى  ابتــكار 

أيضــا. فــرص لجــذب أســواق جديــدة 

هدفــت هــذه الحمــالت الترويجيــة وباإلضافــة إلــى جــذب 
إلــى اســتكمال النتائــج علــى  اهتمــام وســائل اإلعــالم 
مــع  التعــاون  تعزيــز  ذلــك  فــي  بمــا  مســتويات   عــدة 
اإلســتراتيجية  الشــراكات  وتعزيــُز  وتطويــُر  الشــركاء 
القيمــِة  سلســلة  فــي  واالبتــكار  الجــودة  وتحســين 

 . حية لســيا ا

أ - التسويق والترويج

المشاركة في المعارض الدولية والجوالت الترويجية:

تتميــز إمــارة الشــارقة بحضورهــا القــوي فــي المعــارض 
الدوليــة والجــوالت الترويجيــة، حيــث تقوم الهيئة ســنويًا 
بتوظيــف جهــود فريقهــا مــن الخبــراء لوضــع بصمتهــا 
المتميــزة فــي قــارات العالــم ولتظهــر مــن خاللهــا جمــال 

وروعــة إمــارة الشــارقة.

شــاركت الهيئــة خــالل العــام 2018 فــي ثمانيــة فعاليــات 
ســياحية عالميــٍة كبــرى، وتــم اللقــاء مــع المتخصصيــن 
فــي الصناعــة الســياحية ومــع الــزوار فــي األجنحــة األنيقــة 
المخصصــة للشــارقة فــي تلــك الفعاليــات والتــي بلغــت 

مســاحتها اإلجماليــة 1,575 متــراً مربعــًا.
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أ - التسويق والترويج

معرض سوق السفر العالمي - لندن:

تــم إطــالق المعــرض فــي العــام 1980 ومنــذ ذلــك الوقــت يعتبــر هــذا المعــرض حدثــًا ســنويًا 
رئيســيًا لكافــة الوجهــات الســياحية المرموقــة وقــد شــاركت الهيئــة فــي المعــرض فــي نســخته 
للعــام 2018. اســتمر المعــرض لثالثــة أيــام مــن 5 إلــى 7 نوفمبــر واســتقطب أكثــر مــن 50,000 
مــن المتخصصيــن فــي الصناعــة الســياحية والقــادة الحكومييــن والصحافــة العالميــة وذلــك 

بهــدف التواصــل ومناقشــة أحــدث اتجاهــات هــذه الصناعــة وفرصهــا.

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
من الشارقة والهيئة :

مساحة جناح الشارقة: 

14
مشارك

330
متراً مربعًا

أ - التسويق والترويج

معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر:

بلغ عدد المشاركين والخبراء 

من الشارقة والهيئة:

مساحة جناح الشارقة: 

شــاركت الهيئــة فــي نســخة العــام 2018 مــن معــرض بورصــة برليــن الدولــي للســياحة والســفر الــذي أقيــم فــي مــارس  
أبــرز أقطــاب هــذه  2018. يعتبــر هــذا المعــرض واحــداً مــن أضخــم المعــارض الســياحية العالميــة حيــث يســتقطب 
الصناعــة بمــا فيهــا الفنــادق وشــركات الطيــران ومنظمــو الجــوالت الســياحية وشــركات تأجيــر الســيارات وغيرهــم 

الكثيــر.

ــارز وهــي مصــدر المعلومــات الرئيســي  وباإلضافــة إلــى مشــاركة الهيئــة، فــإن هويــة الشــارقة الســياحية هــي داعــٌم ب
للمعــرض.

17
مشارك

451
متراً مربعًا
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أ - التسويق والترويج

معرض الصين الدولي للسياحة والسفر:

نظــراً لألهميــة االســتراتيجية لقطــاع الســفر والســياحة الخارجيــة، وألهميــة الســوق الصيني، شــاركت الهيئة وشــركائها 
فــي معــرض الصيــن الدولــي للســياحة والســفر الســنوي الثانــي، الــذي أقيــم فــي شــهر مايــو مــن العــام  2018 فــي 
شــنغهاي. معــرض الصيــن الدولــي  هــو ملتقىســياحة األعمــال العالمــي الــذي يركــز بشــكل خــاص علــى ســوق 

ــر مــن بينهــم 4,000 عضــو مــن جمعيــة الســياحة الصينيــة. الســياحة الصينــي، إنَّ حــدث  2018 اســتقبل 15,000زائ

8
مشارك

117
متراً مربعًا

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
من الشارقة والهيئة :

مساحة جناح الشارقة: 

أ - التسويق والترويج

معرض سوق السفر العربي:

دولــُة اإلمــارات هــي البلــد المضيــُف لمعــرِض ســوق الســفر العربــّي وهــو الفعاليــُة العالميــُة البــارزة المتخصصــة 
بصناعــة الســفر مــن وإلــى الشــرق األوســط. يســتقطُب المعــرض الــذي بــدأ منــذ أكثــر مــن عقديــن ونصــف قرابــة 40,000 
زائــر مــن مختلــف بلــدان العالــم، بمــن فيهــم قــادة صناعــة الســفر والمســؤولون الحكوميــون والمشــترون والشــركات 
والــزوار التجاريــون. لقــد كان جنــاح الشــارقة الــذي تديــره وتنظمــه الهيئــة فــي نســخة العــام 2018 مــن المعــرض عبــارة 
عــن عــرٍض مفعــٍم بالحيويــة ومبــرزاً لفخامــة الســياحة فــي اإلمــارة، وقــد بلغــت المســاحة المخصصــُة لهــذا المعــرض 

أكثــر مــن 500 متــراً مربعــًا.

26
مشارك

532
متراً مربعًا

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
من الشارقة والهيئة:

مساحة جناح الشارقة: 
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أ - التسويق والترويج

معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر:

يفخــُر معــرض موســكو الدولــي للســياحة والســفر بأنــه أضخــُم معــارِض الســفر وأطولهــا مــدٌة فهــو يســتقطُب أكثــر 
مــن 4,000 مشــاركًا و1,800 مــن الشــركات المشــاركة وأصحــاب القــرار الرئيســيين فــي صناعــة الســياحة. نظمــت الهيئــة 
عرضــًا متقنــًا عــن القطــاع الســياحي النابــض بالحيــاة فــي الشــارقة وذلــك فــي نســخة العــام 2018 مــن المعــرض والتــي 

أقيمــت فــي شــهر مــارس مــن نفــس العــام.

12
مشارك

120
متراً مربعًا

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
مساحة جناح الشارقة: من الشارقة والهيئة :

أ - التسويق والترويج

معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر:

ــًا رائــداً فــي المجــال الســياحي. شــاركت الهيئــة فــي نســخة  ــُر هــذا المعــرُض المقــام ســنويًا فــي نيودلهــي حدث يعتب
العــام 2018 مــن المعــرض واعتبــرت مشــاركتها مــن أكثــر فعالياتهــا نجاحــًا حتــى اآلن حيــث اســتضافت أكثــر مــن 1,000 

مــن العارضيــن مــن أكثــر مــن 50 دولــًة و28 واليــٍة هنديــة. 

7
مشارك

108

متراً مربعًا
108

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
من الشارقة والهيئة:

مساحة جناح الشارقة: 
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أ - التسويق والترويج

معرض الرياض للسفر:

ــن  ــَد ع ــه وأفي ــام 2018 من ــخة الع ــي نس ــة ف ــاركت الهيئ ــد ش ــارات وق ــى اإلم ــرب إل ــرَض األق ــاض المع ــرُض الري ــُر مع يعتب
جذبهــا لـــ 302 عارضــًا مــن 55 دولــًة وأكثــر مــن 28,000 زائــراً. يتعــرُف المشــاركون فــي المعــرض علــى أهميــة الســوق 

الســعودي والــدور الــذي يلعبــُه فــي إنمــاء الســفر والســياحِة فــي المنطقــة.

7
مشارك

72
متراً مربعًا

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
مساحة جناح الشارقة: من الشارقة والهيئة :

أ - التسويق والترويج

معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر:

تعــُد كازاخســتان واحــدة مــن األســواق العشــرين األهــم المصــدرة للســياح بالنســبة للشــارقة، وقــد شــاركت الهيئــة فــي 
هــذا المعــرض الســنوّي فــي محاولــٍة منهــا للحفــاظ علــى اســتمرارية هــذا النجــاح المتزايــد. اُقيــم المعــرض فــي أبريــل 

مــن عــام 2018 فــي ألماتــي وقــد اســتضاَف 326 عارضــًا مــن 30 دولــًة مــن أنحــاء العالــم واســتقطَب قرابــَة 5,000 زائــر.

14
مشارك

108

متراً مربعًا
107

بلغ عدد المشاركين والخبراء 
من الشارقة والهيئة:

مساحة جناح الشارقة: 
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ممــا ال شــك فيــه أن لوســائل اإلعــالم تأثيرهــا علــى آراء 
النــاس وخياراتهــم وتفضيالتهــم، ووســائل اإلعــالم فــي 
فــي  عنــه  غنــى  ال  وتســويق  اتصــاٍل  ذراع  هــي  الواقــع 
مســاعدة المؤسســات بشــكل فعلــي علــى الوصــول 
إســتراتيجية  إن  الجمهــور.  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  إلــى 
اإلعالميــة  بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة 

أداٌة مهمــة لتحقيــق رؤيتهــا. هــي 
تســتخدم الهيئــة وباإلضافــة إلــى إنتــاج المــواد اإلعالميــة 
الســنوية  اإلعالميــة  والنشــرات  والكتيبــات  والســياحية 
كل المنصــات اإلعالميــة ذات الصلــة واإلســتراتيجية بمــا 

فــي ذلــك قنــوات االتصــال والوســائط الرقميــة ووســائل 
التلفزيونيــة  التواصــل االجتماعــي واإلذاعــة واإلعالنــات 
الصحفيــة،  والمقــاالت  األخبــار  عــن  فضــاًل  والمقابــالت، 
أو خارجهــا وذلــك إليصــال  اإلمــارات  ســواء داخــل دولــة 
مــا  مــع  جيــد  بشــكل  تتوافــق  التــي  الرئيســية  الرســائل 
تســعى الشــارقة لتحقيقــه فــي رؤيتهــا الســياحية للعــام 
2021، حيــث: “ســتكون الشــارقة الوجهــة العائليــة األمثل 
وســتجتذب أكثــر مــن 10 مالييــن ســائح ســنويًا بحلــول 

.”2021 العــام 

تعزيز الوعي بالمنتجات السياحية في الشارقة داخليًا وخارجيًا. األهداف 
اإلستراتيجية 

لخطط الهيئة 
إبرازُ القيمة الثقافية والحضارية واالقتصادية للمعالم األثرية واألماكن التاريخية والبيئية اإلعالمية:

في اإلمارة.

إطالع الفئات المستهدفة والمتابعين على الفعاليات والبرامج 
السياحية.

الحرص على توليد انطباع إيجابي عن التسهيالت والمزايا التي 
تقدمها الشارقة للسياح والزوار.

ضمان حيوية التواصل بين الهيئة وشركائها الرئيسيين من جهة واإلعالم من 
جهة أخرى.

تعزيز الدور الترويجي والتسويقي للهيئة.

تعزيز الوعي بالهوية المؤسساتية للهيئة وقطاعات العمل والتنمية المرتبطة بمجال تفويضها. 

1
2

3
4

5
6

7

وسائل اإلعالم واإلعالن واالتصال:

أ - التسويق والترويج

 وسائل اإلعالم: األخبار والمقاالت الصحفية:

1 - وسائل اإلعالم: األخبار والمقاالت الصحفية:

تقــوم الهيئــة بانتظــام بإنشــاء صــورٍ مفعمــة بالحيويــة 
وملهمــة، وبتطويــر الرســائل الرئيســية القويــة والبيانــات 
بعنايــة،  الشــارقة  مزايــا  معلومــات  وجمــع  الصحفيــة 
وأســباِب اســتحقاق اإلمــارة لمكانتهــا الســياحية وذلــك 
الشــارقة  وصــورة  مكانــة  لتعزيــز  مهامهــا  مــن  كجــزء 
الرســائل  هــذه  نشــر  يتــم  عالميــة.  ســياحية  وجهــة 
واالتصــال  اإلعــالم  قنــوات  مــن  العديــد  فــي  الرئيســية 
بمــا فــي ذلــك النشــرات اإللكترونيــة ومنصــاِت وســائل 
التواصــل االجتماعــي واإلصــدارات الصحفيــة والمقابالت 

والصحــف. والمجــالت  الرســمية  والتقاريــر  واإلعالنــات 

إلــى  وباإلضافــِة   2018 العــام  فــي  الهيئــة  نجحــت 
الشــارقة  فــي  الســياحي  القطــاع  حــول  المقابــالت 
ــي  ــياحة ف ــى الس ــارة إل ــة واإلش ــى التغطي ــول عل بالحص
المحليــة  الصحــف  مــن   1,200 مــن  أكثــر  فــي  الشــارقة 
واإلقليميــة والدوليــة الرئيســية وذلــك فــي عشــراٍت مــن 

العالــم. دوِل 

اإلمارات

دول مجلس التعاون الخليجي

الدول العربية

باقي أنحاء العالم

المنصات اإللكترونية

أوروبا

116

2

9

16

228

1,110
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2 - اإلعالنات والمنشورات:

اإلعالنات والمنشورات - 2018:

تبــرز هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة الجواهــر 
الســياحية فــي الشــارقة مــن خــالل العديــد مــن اإلعالنــات 
هــذه  تتألــف  ســنويًا.  تصدرهــا  التــي  والمطبوعــات 
المنشــورات مــن كتيبــاٍت مصممــة بشــكل إبداعي ومن 
نشــراٍت إعالنيــة ومــواد إعالميــة وكتيبــاٍت وأدلــٍة وخرائــَط 
وغيُرهــا الكثيــر، وتكــّون هــذه المنشــورات دعائــم هامــة 
الخاصــة  الســنوية  واالتصــال  الترويــج  إســتراتيجية  فــي 
بالهيئــة. تنتشــر هــذه المنشــورات عبــر قنــوات مختلفــة 
بمــا فــي ذلــك النشــرات والمواقــع اإللكترونيــة، وتوضــع 
النســخ المطبوعــة منهــا بشــكل واضــح فــي المواقــع 
فــي  اإلقامــة  وأماكــن  كالفنــادق  الرئيســية  الســياحية 

الشــارقة، وفــي مناطــق االســتراحة والمطاعــم والترفيــه، 
الدولــي،  الشــارقة  ومطــار  البحريــة  الموانــئ  وفــي 
وفــي الفعاليــات الكبــرى، وغيرهــا ومــن ضمنهــا مراكــز 

الســياحية. والمعالــم  التســوق 

جديــدة،  مطبوعــات  خمســة  إطالقهــا  إلــى  باإلضافــة 
ــًا فــي  ضاعفــت الهيئــة إعالناتهــا حيــث قدمــت 311 إعالن
عــام 2018. ومــن حيــث األعمــال الفنيــة، تــم إنتــاج 2,850 
مــن األعمــال المثيــرة لإلعجــاب، ممــا يمثــل نمــواً بنســبة 

20 % مقارنــة بالعــام الســابق.

إعالنًا

زيادة زيادةزيادة

عماًل فنيًا
منشورات

141

أ - التسويق والترويج

3 - التسويق الرقمي واالتصال:

وسائل التواصل االجتماعي:

إلــى  الوصــول  يكــون  أن  يمكــن  رقمــّي،  عالــم  فــي 
الجمهــور المســتهدف مــن أجيــال مختلفــة أمــراً مباشــراً 
لكنــه يفــرض بعــض التحديــات، فباإلضافــة إلــى إنشــاء 
الرســائل الرئيســية فــي حد ذاتها لتتناســب مــع الجمهور، 
رئيســي  نجــاح  عامــل  هــو  الوســائط  منصــة  نــوع  فــإن 
أيضــًا فقــد تفوقــت المنصــة الرقميــة الخاصــُة بالقطــاع 
وشــعبيتها   ومالءمتهــا  كفاءتهــا  وبســبب  الســياحي 
اإلعــالم  وســائل  علــى  األخــرى  االعتبــارات  مــن  والعديــد 

الرئيســية.

بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  تواصــل 
وكجــزء مــن إســتراتيجيتها اإلعالميــة تنشــيط جهودهــا 
الراميــة إلــى تعزيــز البصمــة الرقميــة لســياحة الشــارقة، 
الجمهــور  وبيــن  الرئيســية  أســواقها  فــي  ســيما  ال 
األعمــال  إســتراتيجية  تركــز  الرئيســي.  المســتهدف 

تكــون  أن  علــى   )B2C( المســتهلك  إلــى  الموجهــة 
ــل دورة حجــز  واضحــًة للغايــة خــالل كل مرحلــة مــن مراح
والمنصــات  القنــوات  مــن  مجموعــٍة  عبــر  وذلــك  الزائــر 

الصلــة. ذات 

ــي  ــويق الرقم ــالت التس ــية لحم ــداف الرئيس ــت األه تنوع
إمكانيــة  تحســين  إلــى  الوعــي  تعزيــز  مــن   2018 لعــام 
الحجــز، باإلضافــة إلــى إيجــاد ســوق أقــوى. تواصــل الهيئــة 
العمــل علــى االســتفادة مــن وكاالت الســفر الرئيســية 
وبنفــس  التواصــل  وتحقيــق   ،)OTAs( اإلنترنــت  عبــر 
اإللكترونيــة  والمواقــع  البحــث  محــركات  مــع  الوقــت 

بهــم. والفــوز  والتأثيــر  المســافرين  إللهــام 

تركــز اإلســتراتيجية اإلعالميــة لهيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة على جذب اهتمام الســياح مــن خالل منصات 
التواصــل االجتماعــي المختلفــة، عبــر اســتخدام المعلومــات حــول ميــول وتفضيــالت متتبعــي وســائل التواصــل 

االجتماعــي مــن خــالل الطبيعــة التفاعليــة للمنصــة بهــدف تحســين المزايــا الســياحية التنافســية فــي الشــارقة.

في عام 2018، جذبت حسابات وسائل التواصل االجتماعي التي تديرها الهيئة  56 مليون مشاهدة.
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النتائج الرئيسية لوسائل التواصل االجتماعي في العام 2018:

باإلضافــة إلــى العديــد مــن المواقــع التــي تتمحــور حــول الشــارقة والتــي تــروج لإلمــارة وجهــة ســياحية عالميــة 
مفضلــة، فــإن الهيئــة تديــر موقعيــن إلكترونييــن يحظيــان بعــدد كبيــر مــن الــزوار، همــا:

https://www.visitsharjah.com/ https://sharjahtourism.ae/en-us/

1

2

 
 العدد ا�جمالي

 لمتابعي حسابات
Visit Sharjah 

االجتماعية

 متابعو الحسابات
 السياحية للشارقة

 على منصات
 التواصل االجتماعي

المواقع ا�لكترونية:

29,407

9,279

1,692 

1 2
 

20,097

30,569

998

37,530
الحسابات

المتابعين

أ - التسويق والترويج

حديثــًا  تطويــره  تــم  الــذي   ”Visit Sharjah“ موقــع  يعــد 
واالنجليزيــة  )العربيــة  لغــات  بخمســة  والمتوفــر 
واأللمانيــة والصينيــة والروســية( أحــدث ابتــكارات الهيئــة 
وهــو متــاح  للســياح مــن جميــع أنحــاء العالــم. يعــرض 
بإمــارة  الخاصــة  بالمعلومــات  غنيــًا  تقويمــًا  الموقــع 
مخطــط  إلنشــاء  مبســطة  طريقــة  ويوفــر  الشــارقة، 
رحــالت مثيــر وآمــن فــي الشــارقة ومــا حولهــا. يبــرز الموقــع 
مــع  اإلمــارة،  فــي  الرئيســية  واألنشــطة  الوجهــات  أهــم 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلمــارة  عــن  مهمــة  معلومــات  إدراج 
مــا  الموقــع بشــكل جــذاب  الفعاليــات. يصــف  تقويــم 
يمكــن توقعــه فــي العديــد مــن البرامــج الســياحية، مثــل 

التجــوال فــي صحــراء الشــارقة بســيارات الدفــع الرباعــي، 
فــي  المــاء  تحــت  والمغامــرة  الوعــرة،  الطــرق  ورحــالت 
المحيــط الهنــدي. يوضــح الموقــع أيضــًا نصائــح الســفر 
والمطــارات،  الطيــران  شــركات  مثــل  وأساســياته 
وأســعار  الطــوارئ،  وأرقــام  والهجــرة،  والتأشــيرات 
العمــالت والصــرف، والفنــادق واإلقامــة، باإلضافــة إلــى 

غيرهــا. والكثيــر  التكلفــة  منخفضــة  النقــل  خيــارات 

باألحــداث  الخاصــة   األخــرى  اإللكترونيــة  المواقــع  تعتبــر 
الرئيســية فــي الشــارقة بمثابــة شــبكة إعالنــات محققــٍة 

الزدهــار قطــاع الســياحة فــي اإلمــارة.

بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  تقــوم 
مفيــد،  حليــٍف  إلــى  التكنولوجــي  التقــدم  بتحويــل 
وتجعــل مــن التخطيــط لقضــاء إجــازة فــي إمــارة الشــارقة 
ليــس فقــط تجربــة ال تنســى فحســب وإنمــا أيضــًا تجربــًة 
تطبيــق  لمســتخدمي  يمكــن  المتاعــب.  مــن  خاليــة 
الهاتــف المحمــول وبنقــرٍة واحــدة الوصــول إلــى البيانات 
والخدمــات  المنتجــات  حــول  المفيــدة  والمعلومــات 

الســياحية لإلمــارة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان، بمــا فــي 
والفعاليــات  والمســتقبلية  الجاريــة  الفعاليــات  ذلــك 
الترفيهيــة  واألنشــطة  حضورهــا  الممكــن  الترفيهيــة 
والمعالــم الثقافيــة والمواقــع والمتاحــف التراثيــة التــي 
يجــب مشــاهدتها، والمســارات الطبيعيــة الستكشــافها، 
والمناظــر الطبيعيــة الخالبــة لالســتمتاع بهــا، والمغامرة 

وتجــارب الحيــاة البريــة، وغيرهــا الكثيــر.

مهرجان أضواء الشارقة مهرجان صيف الشارقة أسبوع الشارقة للبطوالت 
العالمية

تطبيق الشارقة السياحي:
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مثــل  العطــالت  ضروريــات  أيضــًا  التطبيــق  يشــمل 
الفنــادق وأماكــن اإلقامــة باإلضافــة إلــى خيــارات النقــل 
وتفاصيــل االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ، وأماكــن تنــاول 
يســاعد  مــا  وكل  الفــراغ،  وأوقــات  والتســوق  الطعــام 

فــي التخطيــط للرحــالت، بالتالــي فــإن تطبيــق الشــارقة 
للســياحة للهواتــف المحمولــة يحتوي على كل شــيء. 
واألكثــر مــن ذلــك أن التطبيــق يزيــل حواجــز االتصــال عــن 

طريــق إتاحتــه بســبع لغــات رئيســية:

)VR( كجــزء مــن الخدمــات  التفاعليــة وتطبيــق الشــارقة للواقــع االفتراضــي  اللمــس  تــم عــرض عــدد مــن شاشــات 
بالهيئــة. الخاصــة  الرقميــة  واالتصــال  التســويق  لمنتجــات  مفيــدة  إضافــات  تشــكل  وهــي  المبتكــرة 

لتحميل تطبيق الشارقة السياحي على هاتفك يرجى مسح الرمز المربع )QR( أدناه:

$

%

ي	  ألماني	  روسي	   إسباني •
س

ي	  فرن
صين

عربي	 انكليزي	 

7
لغات

App Store Google Play
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أداء القنوات المملوكة:

نظمــت الهيئــة فــي عــام 2018 العديــد مــن الحمــالت 
الكثيــر  عنهــا  نتــج  التــي  والموســمية  اإلســتراتيجية 
اإللكترونيــة  المواقــع  مختلــف  بزيــارة  االهتمــام  مــن 
اإلجماليــة  األرقــام  كشــفت  للهيئــة.  المملوكــة 
وباعتبارهــًا بديــاًل جيــداً لمقيــاس جاذبيــة الســياحة فــي 
زار هــذه  المواقــع.  لــزوار  عــن تطــور ملمــوس  الشــارقة 

المواقــع أكثــر مــن 700,000 زائــر، وحظيــت الصفحــات 
 %  60 مــن  أكثــر  مــع  مشــاهدة،  مليــون  مــن  بأكثــر 
موقــع  أحــدث  إلــى  المتجهــة  هــذه  الزيــارة  حركــة  مــن 
وهــو:   الشــارقة،  فــي  للمســتهلك  موجــه  إلكترونــي 

 https://visitsharjah.com
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حمالت وكاالت السفر عبر اإلنترنت:

إدراكًا منها للحاجة إلى االســتفادة من القوة والشــعبية 
فقــد   ،)OTA( اإلنترنــت  عبــر  الســفر  لــوكاالت  المتزايــدة 
التجــاري والســياحي بالشــارقة  اســتغلت هيئــة اإلنمــاء 
فــرص الشــراكة مــع الــوكاالت الجديــدة وعملــت علــى 
تنميــة الموجــود منهــا وأوجــدت شــراكة مــع محــركات 
البحــث الوصفيــة لألســواق الرئيســية المســتهدفة لــدى 

فــي  بمــا  بالشــارقة،  التجــاري والســياحي  اإلنمــاء  هيئــة 
ذلــك الهنــد وألمانيــا وســلطنة عمــان والمملكــة العربية 
العربيــة  واإلمــارات  المتحــدة  والمملكــة  الســعودية 
المتحــدة. تواصــل الهيئــة فــي العــام 2018 العمــل مــع 
Hotels. و   Wego و   Expedia الرئيســيين مثــل  المؤثريــن 

.TripAdvisor و   Weg.de و   Lastminute.com و   com

 ألمانيا، المملكة المتحدة

 السعودية

 ألمانيا، المملكة المتحدة

 الهند، المملكة المتحدة، دول مجلس
 التعاون الخليجي

عدد الغرف الفندقية

الحجز الفندقي

عدد عمليات البحث عبر اإلنترنت

TripAdvisor محتوى الصفحات على

نمو بنسبة 11 %

زيادة بنسبة أكثر من 50 % 

أعلى بـ 14 %

أكثر بـ 25 % 

 النتائج عبر المنصات
المختلفة
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قبــل  مــن  المحجــوزة  الفندقيــة  بالغــرف  يتعلــق  فيمــا 
األرقــام  تشــير  المتحــدة،  والمملكــة  ألمانيــا  مواطنــي 
إلــى زيــادة إيجابيــة بمعــدل 11 % خــالل فتــرة الحملــة فــي 
العــام 2018. أمــا بالنســبة لعــدد عمليــات البحــث خــالل 
نفــس الفتــرة فقــد زادت النتائــج مــع نهايــة العــام بمعــدل  

14 % لنفــس األســواق.

بالنســبة للهنــد و ســلطنة عمــان والســعودية واإلمــارات 
عــدد  فــي  زيــادة  أيضــًا  األســواق  شــهدت  فقــد  )محليــًا(، 
الحجــوزات باإلضافــة إلــى قيمــة الحجــز المتوافقــة. كان 
النمــو األكبــر مــن ســوق المملكــة العربيــة الســعودية 

الرحــالت   - الرئيســية  المنتجــات  مــن  اثنيــن  عــن  ونتــج 
الدولــي  الشــارقة  مطــار  إلــى  تصــل  التــي  الجويــة 
وحجــوزات الفنــادق فــي الشــارقة – مــا أدى إلــى زيــادة فــي 
المعــدل تزيــد علــى 50 % مــن حيــث القيمــة اإلجماليــة 

للحجــز.

ــياحي  ــارقة الس ــوى الش ــهد محت ــه ش ــت نفس ــي الوق وف
 %  25 بنســبة  ارتفاعــًا   TripAdvisor علــى  وصفحاتــه 
بالمعــدل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وكذلــك 

الهنــد والمملكــة المتحــدة. فــي 

بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  تمكنــت 
قاعــدة  تعزيــز  مــن  المختلفــة  والحمــالت  األنشــطة  عبــر 
المتوقعيــن  بالمتعامليــن  بهــا  الخاصــة  البيانــات 
المؤهليــن مــن أربعــة أســواق مختلفــة عبــر زيــادة بأكثــر 
مــن 12,000 جهــة اتصــال. تــم جمــع كل جهــات االتصــال 
البيانــات  لحمايــة  العامــة  الالئحــة  لقواعــد  وفقــًا  هــذه 

.)GDPR(

ركــزت الهيئــة علــى مقاربــات نشــر المضمــون وتضخيــم 
جــزءاً  عشــر  اثنــي  مــن  أكثــر  نشــر  تــم  حيــث  المحتــوى 
مــن محتــوى المدونــة فــي عــام 2018، وتــم أيضــًا إرســال 

هــذا  تدعــم  التــي  الغنيــة  البريــد  رســائل  مــن  العديــد 
المحتــوى. كانــت الهيئــة محظوظــة بمشــاركة مدونيــن 
ناشــري  قبــل  مــن  المحتــوى  تــم نشــر  مشــهورين فقــد 
 .Lonely Planet و Timeout المحتــوى المشــهورين مثــل
مثيــر  مفتــوح  بمعــدل  الغنيــة  الهيئــة  رســائل  حظيــت 
لإلعجــاب قــدره 39 %- وهــو أعلــى مــن معــدل الصناعــة. 
شــهدت الصفحــات المقصــودة الخاصــة بالســياحة فــي 
الشــارقة مثــل F1H20 ومدونــة معــرض الشــارقة الدولــي 

للكتــاب أكثــر مــن 125,000 مشــاهدة أيضــًا.

التسويق الداخلي:
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المهرجانات والفعاليات:

ــرٍ مــن الفعاليــات  إمــارة الشــارقة هــي موطــٌن لعــدٍد كبي
اإلقليميــة والدوليــة والتــي تتنــوع مــن األنمــاط التراثيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  منهــا  المســتوى  رفيعــة  إلــى  والثابتــة 
الفعاليــات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. يعــد تقويــم 
أكثــر  مــن  بــال شــك  الشــارقة  فــي  المزدحــم  الفعاليــات 
عوامــل الجــذب جماهيريــة وشــعبية، وبالتالــي يعــد مــن 

بالنســبة للهيئــة. األولويــة  المجــاالت ذات 

ترويــج  فــي  المســاعدة  إلــى  باإلضافــة  الهيئــة  تنشــط 
الفعاليــة وضمــان معــدالت نجاحهــا فــي توســيع تقويــم 
علــى  واســعة  نظــرة  علــى  وتحافــظ  الســنوية  األحــداث 
اإلقليميــة  واالجتماعــات  المهمــة  العالميــة  األحــداث 
الشــارقة  إلمــارة  يمكــن  التــي  اإلســتراتيجية  والدوليــة 

وتنظيمهــا. واســتضافتها  إطالقهــا 

إلهــام  فــي  بهــا  ومعتــرف  رائــدٌة  الشــــــارقة  إمــارة  إن 

الخطــاب العالمــي ذي المغــزى وهــي أيضــًا محــور ثابــت 
والترفيــه،   الدوليــة،  الرياضيــة  والبطــوالت  للمســابقات 
والمطاعــم، والتجــارة، والفنــون، والفعاليــات الثقافيــة، 

الكثيــر. وغيرهــا  والمعــارض،  والمؤتمــرات، 

القمــة  الشــارقة  تســتضيف  المثــال،  ســبيل  علــى 
العالميــة للتمكيــن االقتصــادي للمــرأة )WEEGS( التــي 
تعقــد كل ســنتين وتركــز علــى تحفيــز الحــوارات المحفــزة 
علــى إيجــاد الحلــول، وتجمــع القــادة والشــركاء لاللتــزام 

الــدول.  بتمكيــن المــرأة فــي مختلــف 

البــارزة لديهــا مواقــع  الفعاليــات  أن معظــم  فــي حيــن 
مخصصــة، فإنــه يتــم نشــر تقويــم الفعاليــات فــي إمــارة 

الشــارقة عبــر اإلنترنــت، مــن خــالل موقــع مركــزي هــو:

 https://www.sharjahevents.ae/home

والفعالياتب - المهرجانات والفعاليات المهرجانات   - ب 

وهــو  شــهرًة  األكثــر  الشــارقة  أضــواء  مهرجــان  يعــد 
بالتأكيــد أحــد أهــم األحــداث التــي تنظمهــا هيئــة اإلنمــاء 
التجــاري والســياحي بالشــارقة فــي كل عــام. مهرجــاُن 
بالحيــاة  ونابــض  مميــز  احتفــاٌل  هــو  الشــارقة  أضــواء 
هويــة  ويعــرض  الحضــاري،  والتــراث  والثقافــة  والفنــون 
إمــارة الشــارقة الفريــدة وتراثهــا الــذي تفخــر بــه. يجتمــع 
مالييــن الــزوار كل عــام ويســتمتعون بالمشــاهد التــي 
واأللــوان،  األضــواء  مــن  مبتكــراً  رائعــًا  عرضــًا  تقــدم 
المشــترك  والفــن  الرائعــة  الموســيقى  عــن  فضــاًل 
مشــهورين  لفنانيــن  الفنيــة  واألعمــال  الثقافــات  بيــن 
عالميــًا بحيــث تنتشــر هــذه العــروض بوفــرة عبــر مختلــف 
المعالــم البــارزة فــي إمــارة الشــارقة. وبمناســبة عــام زايــد 
تــروي  عروضــًا  المهرجــان  مواقــع  جميــع  شــهدت  فقــد 
تاريــخ اإلمــارات ومؤسســها المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى 

بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه اهلل. زايــد  الشــيخ 

الملحــة  الحاجــة  االعتبــار  عيــن  فــي  الهيئــة  تضــع  وإذ 
أحــدث  تســتخدم  فإنهــا  الطاقــة،  مــوارد  علــى  للحفــاظ 
اســتخدام  كفــاءة  فــي  الذكيــة  واالبتــكارات  التقنيــات 

المهرجــان. فتــرة  طــوال  الطاقــة 

التوالــي،  علــى  الثامــن  عامهــا  وفــي   ،2018 عــام  فــي 
 7 مــن  متتاليــة  ليلــة   11 لمــدة  الشــارقة  إمــارة  أضيئــت 
وتــم  موقعــًا،   18 فــي  المهرجــان  أقيــم  فبرايــر.   17 إلــى 
اســتقبال مليــون زائــر فــي عــام 2018 - أي بزيــادة بمعــدل 
ربــع مليــون زائــرٍ عــن الســنة الماضيــة. كمــا ارتفــع عــدد 
متابعــي المهرجــان علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
بشــكل  مثيــر لإلعجــاب فــي عــام 2018:  من أربعــة ماليين 

فــي عــام 2017 إلــى تســعة مالييــن فــي عــام 2018.

مهرجان أضواء الشارقة 2018:



سطور تروي قصة عام 61 60
التقريرالسنوي - 2018

والفعاليات المهرجانات   - والفعالياتب  المهرجانات   - ب 



سطور تروي قصة عام 63 62
التقريرالسنوي - 2018

والفعاليات المهرجانات   - ب 

مليون زائر

540 متطوعًا

9 ماليين متابع على منصات التواصل 
االجتماعي

21 عرضًا  

1,470من عروض األعمال الفنية باألضواء 

تمت استضافة 32 فنانًا مشهوراً 
على مستوى العالم

294 من أحدث أجهزة العرض

والفعاليات المهرجانات   - ب 

يعــد مهرجــان صيــف الشــارقة  الــذي تــم إطالقــه فــي عــام 
2017 أحــدث إضافــة إلــى الفعاليــات البــارزة التــي تشــرف 
عليهــا هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة كجزء 
مــن تفويضهــا لتعزيــز القطاعــات الســياحية والتجاريــة 
واالقتصاديــة فــي الشــارقة. يوفــر الحــدث الــذي يســتمر 
لمــدة شــهرين مصــدراً ال متناهيــًا مــن المــرح والمفاجــآت 
الفعاليــات  مــن  بــدءاً  األعمــار،  جميــع  مــن  لألشــخاص 

ــرة. ــوق الموف ــروض التس ــى ع ــرة وحت ــطة المثي واألنش

برعايــة هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة فقــد 
فــي  أقيــم  الــذي   2018 الشــارقة  صيــف  مهرجــان  عــرض 
الفتــرة مــن 11 إلــى 31 يونيــو المكاســب البــارزة للتعــاون 
الهــادف بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص. لعبــت الهيئة 
دوراً فعــااًل فــي تنويــع عــروض المنتجــات والخدمــات فــي 
جذبــت  حيــث  وبنجــاح،   2018 الشــارقة  صيــف  مهرجــان 
مجموعــة واســعة مــن اهتمامــات زوارهــا، مــن عــدة قــارات 

ومــن عــدة أجيــال.

الهيئــة  نظمــت  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
ورشــات عمــل هدفــت إلــى تحســين التنســيق وعــروض 
المهرجانــات الشــاملة، وقــد نتــج عــن هــذه الجهــود عقــود 
شــراكة أقــوى بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وحفــزت 
والمنافــذ  الشــركاء  مشــاركة  فــي  هائلــة  زيــادة  نحــو 
والمنتجعــات  والفنــادق  والمطاعــم  التســوق  كمراكــز 
والمرافــق الترفيهيــة. تــم عــرض الفعاليــات الشــاطئية 
والمعســكرات الصيفيــة والترفيهيــة والعــروض الثقافية 
وورشــات العمــل التعليميــة بشــكل بــارز فــي عــام 2018. 

كمــا تــم إثــراء موقــع مهرجــان صيــف الشــارقة اإللكتروني 
وأتــاح  والمحتــوى  الميــزات  تحســين  إلــى  أدى  ممــا 
للــزوار التنقــل بســهولة فــي النظــام، أثنــاء تصفحهــم 
صفقــات التســوق التــي ال تقــاوم، والعــروض و األحــداث 

.2018 المثيــرة خــالل صيــف الشــارقة 

مهرجان صيف الشارقة 2018:



سطور تروي قصة عام 65 64
التقريرالسنوي - 2018

والفعاليات المهرجانات   - ب 

تــم أيًضــا إثــراء موقــع مهرجــان صيــف الشــارقة علــى اإلنترنــت، حيــث قــام بتحديــث الميــزات والمحتــوى، ممــا أتــاح 
للزائريــن التنقــل بســهولة فــي النظــام، أثنــاء تصفحهــم لصفقــات تســوق وعــروض وفعاليــات مثيــرة خــالل صيــف 

.2018 الشــارقة 

الثقافيــة  والعــروض  والترفيــه  الصيفيــة  والمخيمــات  الشــاطئية  األحــداث   
التعليميــة العمــل  وورش 

8 مواقــع كرنفاليــة بمــا فــي ذلــك مراكــز التســوق والمستشــفيات ومطــار 
اإلنســانية للخدمــات  الشــارقة  ومدينــة  الدولــي  الشــارقة 

أكثر من 100 كرنفااًل وعروضًا مسرحية

شارك 20 فنانا دوليا في العروض الكرنفالية

مشاركة واسعة ألماكن التسوق والمطاعم والترفيه

LOREM IPSUM DOLOR SIT

والفعاليات المهرجانات   - ب 

• بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة 2018 

• بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية للمحترفين 

تقــام هــذه الفعاليــة بشــكل ســنوي، وتماشــيًا مــع المحــور االســتراتيجي لتعزيــز الســياحة الرياضيــة فــي اإلمــارات فــإن 
هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة تقــوم بتنظيــم واحــد مــن أكثــر الفعاليــات الرياضيــة أهميــة وأكثرهــا إثــارة 

فــي العالــم: أســبوع الشــارقة للبطــوالت العالميــة.

فــي عــام 2018، وفــي الفتــرة مــن 11 إلــى 15 ديســمبر، جــرت مســابقتان للرياضــات المائيــة ضمــن هــذه البطولــة وكانتــا 
مــن أبــرز النقــاط الرئيســية لهــذا الحــدث، وشــكلتا أيضــًا جائــزة الشــارقة الكبــرى، وهمــا:

أسبوع الشارقة للبطوالت العالمية:



سطور تروي قصة عام 67 66
التقريرالسنوي - 2018

بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة - جائزة الشارقة الكبرى:

تعــد بطولــة العالــم لســباقات الــزوارق الســريعة السلســلة الدوليــة الرئيســية فــي العالــم لســباق الــزوارق الســريعة ذات 
ــزوارق  ــة. فــي عامهــا الثامــن عشــر علــى التوالــي، شــهدت بطولــة ســباقات ال المقعــد الواحــد قــرب الشــواطئ البحري
الســريعة العالميــة 2018 – جائــزة الشــارقة الكبــرى مشــاركة أكثــر مــن اثني عشــر متســابقًا مــن مختلف البلــدان يعرضون 
ــن  ــين م ــاهدين المتحمس ــن المش ــًا م ــذب جموع ــام، وج ــة أي ــتمر خمس ــذي اس ــدث ال ــالل الح ــة خ ــر العادي ــم غي مواهبه

جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام 2018.

والفعاليات المهرجانات   - ب 

بوجــود متســابقين مــن الطــراز العالمــي فــي زوارقهــم القويــة يتنافســون بشــكل متقــارب ويقومــون بمهــارة بمنــاوراٍت 
عاليــة الســرعة وبالــدوران الدقيــق ألكثــر مــن 40 دقيقــة و بســرعة قصــوى تصــل إلــى 200 كم/ســاعة فــي خــط مســتقيم، 
فــإن بطولــة العالــم لســباقات الــزوارق الســريعة الســنوية تعــد مشــهداً رياضيــًا ال بــد مــن حضــوره. ال عجــب إذاً أن يكــون 
نطــاق وشــعبية الحــدث قــد وضــع إمــارة الشــارقة مــرة أخــرى علــى خارطــة الســياحة الرياضيــة العالميــة، حيــث تــم بــث 

الحــدث مباشــرة علــى الهــواء إلــى أكثــر مــن 75 دولــة حــول العالــم.

 جولة كاملة حول
مسار السباق

كم/سا
كسرعة قصوى 

متسابقًا عالميي 
الشهرة

نقل الحدث الحي والمباشر 
إلى  75 بلداً 40

200 
29 



سطور تروي قصة عام 69 68
التقريرالسنوي - 2018

بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية – جائزة الشارقة الكبرى:

تعتبــر بطولــة العالــم لســباقات الدراجــات المائيــة الســنوية واحــدة مــن أكثــر المســابقات المرغوبــة مــن ضمن ســباقات 
الرياضــات المائيــة علــى مســتوى العالــم نظــراً لالعتــراف الكامــل مــن قبــل اللجنــة األولمبيــة الدوليــة. فــي موســمها الـــ 
24، ضمــت بطولــة العالــم لســباقات الدراجــات المائيــة للمحترفيــن 2018 - جائــزة الشــارقة الكبــرى 66 متســابقًا مــن فئــة 
مشــاهير الرياضــة ومــن عشــرات البلــدان، وحظيــت بمتابعــة اآلالف مــن الجمهــور والــزوار الراغبيــن بمتابعــة هــذه  الرياضــة.

والفعاليات المهرجانات   - ب 

بلداً مشاركًا متسابقًا
34 66  



سطور تروي قصة عام 71 70
التقريرالسنوي - 2018

التنظيم والتطوير:

والترويــج  التســويق  تطويــر  علــى  الهيئــة  تحــرص 
المســتوى  ذات  والمهرجانــات  الفعاليــات  وتقديــم 
الجانــب  أن  لضمــان  كبيــرة  أهميــة  وتولــي  العالمــي، 
المســتمر  التحســين  وكذلــك  ألعمالهــا،  التنظيمــي 
لقطــاع الســياحة فــي الشــارقة، يلبيــان المعاييــر الدوليــة 
ألفضــل  موثوقــًا  مصــدراً  اإلمــارة  لتصبــح  ويتخطيانهــا 

ــي  ــة وف ــي المنطق ــرة ف ــاليب المبتك ــات واألس الممارس
العالــم. أنحــاء  جميــع 

مبــادرات  مــن  العديــد  الهيئــة  تنفــذ  النحــو،  هــذا  علــى 
مثــل: الرائــدة  والتطويــر  التنظيــم 

تطويــر معاييــر الجــودة، إصــدار 
التصريــح/ الترخيــص

التدريب، بناء القدرات

الخطــاب العالمــي: منتــدى الضيافــة 
بالشــارقة 

التنظيم والتطويرج - التنظيم والتطوير  - ج 

أن  بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  تــدرك 
الجــودة  عاليــة  وخدمــات  منتجــات  بتوفيــر  االســتمرار 
العالميــة  التنافســية  الميــزة  الشــارقة  إلمــارة  ســيوفر 
تحقيــق  فــإن  وبالتالــي  عليهــا،  للحفــاظ  تســعى  التــي 
الجــودة العاليــة فــي جميــع جوانــب قطــاع الســياحة فــي 
اإلمــارة ســوف يولــد عمــالء وشــركاء جــدد مــن الســياح 

نفســها. الصناعــة  فــي  الرئيســيين  والمؤثريــن 

األهميــة  غايــة  فــي  هــو  للهيئــة  بالنســبة  الهــدف  هــذا 
للقطــاع، والهيئــة تفــي بذلــك عــن طريــق إدخــال وتنقيــح 
مــن  تنفيذهــا  وضمــان  الصناعــة،  فــي  الجــودة  معاييــر 

خــالل الرصــد الفعــال وإدارة األداء - بمــا فــي ذلــك تجربــة 
الجــودة،  ضمــان  وأنشــطة  الرضــا  واســتطالعات  الــزوار 
أن  مــن  للتأكــد  الدوليــة  الهيئــات  مــع  أيضــًا  وتتشــارك 
قطــاع الســياحة فــي الشــارقة يعمــل بشــكل جيــد ووفقــًا 

لمعاييــر الجــودة المحــددة عالميــًا.

   ISO9001:2015  وقــد حــازت الهيئــة علــى شــهادة األيــزو
 ISO14001:2015 األيــزو  شــهادة  الجــودة(،  إدارة  )نظــام 
 ISO18001:2007 األيــزو  شــهادة  البيئــة(،  إدارة  )نظــام 

والســالمة(. الصحــة  إدارة  )نظــام 

تطوير معايير الجودة:



سطور تروي قصة عام 73 72
التقريرالسنوي - 2018

ضمان الجودة وخدمات إدارة األداء 2018:

التنظيم والتطوير  - ج 

عمليــة تفتيش 436

2

1

3

4

5

 تضمــن هيئــة ا�نمــاء التجــاري
جــودة بالشــارقة   والســياحي 
اســتخدام خــالل  مــن   الخدمــة 
المعتمــدة التصنيــف   معاييــر 
التفتيــش عمليــات   وإجــراء 
المنتظمــة الجــودة   وفحــص 
وفقــًا للجدول الزمنــي المحدد

ا�نشــطة الهيئــة   تراقــب 
مــن بانتظــام   الســياحية 
التقنيــات مختلــف   خــالل 
لضمــان الحديثــة   وا�دوات 
 جــودة واســتدامة الخدمــات

المقدمــة للســائحين

دولــي خبيــر  مــع  الهيئــة   تتعاقــد 
تجربــة وتحليــل  وقيــاس   لدراســة 
 الضيــوف مــن خــالل مواقــع الحجــز
ذلــك، إلــى  با�ضافــة   الدوليــة. 
 تتلقــى إدارة الهيئــة تقاريــر شــهرية
ــوات ــاذ الخط ــع واتخ ــم الوض  لتقيي

الالزمــة للقيــام بالتحســينات

تفتيــش زيــارات   6 بـــ  الهيئــة   قامــت 
 ميدانيــة فــي العــام 2017 و108 فــي
خــالل مــن  لتضمــن   2018  العــام 
الســياح ســالمة  الزيــارات   هــذه 
الســياحة شــركات  التــزام   وكذلــك 
عاليــة والخدمــة  الســالمة   بمعاييــر 

الجودة

 تعقــد الهيئــة اجتماعــات منتظمــة
لمالكــي العليــا  ا�دارة   مــع 
فــي الفندقيــة  والشــقق   الفنــادق 
التطــورات أحــدث  لمتابعــة   ا�مــارة 
متعلقــة أنشــطة  أي   ومناقشــة 
بالفنــادق واالهتمامات واالقتراحات

 زيــارة ميدانيــة لتفتيش
 مركبــات الجوالت

الصحراوية
108 

دورية لقاءات  5

ــارة تفقدية على  زي
15 المنشــآت الفندقيــة

 تقريــراً عن قياس
تجربــة النزالء 13
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التنظيم والتطوير  - ج 

هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة هــي الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن إصــدار التصاريــح والتراخيــص 
المتعلقــة بقطــاع الســياحة فــي اإلمــارة. شــمل هــذا األمــر فــي العــام 2018 مــا يلــي:

2

1

3

4

5

التــي ا�وليــة  الموافقــات   إصــدار 
الشــقق (أو  الفنــادق  إنشــاء   تثبــت 
خدمــات مــن  يقابلهــا  ومــا   الفندقيــة) 
 ومرافــق، بشــرط توافقهــا  مــع معاييــر

الشــارقة المحددة

 تغييــر اســم العالمة التجارية، نشــاط 
ا�عمال

إضافــة أو مغادرة أو انضمام شــريك 
 الغرامــات، الحصول على اســم 

العالمــة التجارية
 تعديــل الخطة (فندق حالي، مشــروع 

إنشــاء فندق أو شــقق فندقية
التأســيس لنشــاط ا�عمال 

إلغــاء الرخصة 

(

 إصــدار الموافقــات ا�وليــة للترخيــص
تنظــم التــي  الســياحة   لشــركات 
ا�ماكــن إلــى  ســياحية   رحــالت 
ــل ــياحية داخ ــق الس ــع والمراف  والمواق

وخارجها ا»مارة 

لتجديــد المبدئيــة  الموافقــة   إصــدار 
رخصــة العمــل الفندقية

الجــوالت مركبــات  تصاريــح   إصــدار 
 الســياحية الصحراويــة والتــي تضمــن
بالفعاليــات االســتمتاع   للســائح 
محــددة ضوابــط  وفــق   الصحراويــة 

للشــركات المرخصة

 موافقــة مبدئية
لرخصة شــركة ســياحية

 موافقــة مبدئيــة لفندق،
 تجديــد رخصة

 تصريحــًا لمركبات
 الجوالت الســياحية

الصحراوية

69

97

525

 موافقــات مبدئيــة لترخيص
 فندق جديــد، تراخيص
 المواقــع المخصصة

لتوفيــر الراحة
5

 موافقــة مبدئية أخرى،
القرارات 27

إصدار التصريح، الموافقة على الترخيص:
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التنظيم والتطوير  - ج 

تصاريح مركبات الجوالت السياحية الصحراوية :

مستهدفات مبادرة تصاريح مركبات الجوالت السياحية الصحراوية :

الرمليــة  والكثبــان  الخالبــة  الصحــارى  استكشــاف  إن 
كل  قائمــة  فــي  بالتأكيــد  هــو  الشــارقة  فــي  الســاحرة 
ســائح أثنــاء إجازتــه فــي اإلمــارة. بالنظــر إلــى هــذا الطلــب 
المتزايــد، والحاجــة إلــى حمايــة ســالمة الســياح، وأيضــًا 
ضمــان اســتدامة الجوانــب االقتصاديــة والبيئيــة لألعمــال 
فقــد وضعــت هيئة اإلنماء التجاري والســياحي بالشــارقة 

لوائــح نشــاط الســياحة الصحراويــة فــي صحــراء الشــارقة. 
المركبــات  تصاريــح  إصــدار  مســؤولية  الهيئــة  تتولــى 
الســياحية الصحراويــة، ممــا يســمح للشــركات الســياحية 
التــي تمتلــك المركبــات ذات الدفــع الرباعــي بالعمــل 
فــي المناطــق الصحراويــة فــي اإلمــارة والوصــول إليهــا 

بطريقــة موثوقــة.

العشــوائي  الدخــول  ومنــع  مراقبــة 
التابعــة  الرباعــي  الدفــع  لمركبــات 
للشــركات الســياحية غيــر الحاصلــة علــى 

الصحراويــة المناطــق  إلــى  ترخيــص 

إلــى  الضــروري  غيــر  الدخــول  مــن  الحــد 
المناطــق الســكنية القريبــة، واســتخدام 

مختصــرة كطــرق  المناطــق  هــذه 

الحــد مــن نقــل الســياح فــي المركبــات 
وبالتالــي  المرخصــة  غيــر  الســياحية 

الســالمة مــن  أكبــر  مســتوى  ضمــان 

تنظيم دخول مركبات الدفع الرباعي 
إلى المناطق البرية الصحراوية

الصحراويــة،  المناطــق  علــى  الحفــاظ 
وعــدم تــرك النفايــات ومنــع التأثيــر الضــار 

علــى البيئــة

الحد من الحوادث

1

3

5
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التنظيم والتطوير  - ج 

التدريب المهني “برنامج مرحبتين”

رغبــة  القــدرات  وبنــاء  العاملــة  القــوى  تمكيــن  يمثــل 
مــا  وهــو  تنافســي،  معرفــي  اقتصــاد  بنــاء  فــي  اإلمــارة 
يتماشــى مــع أحــد أهــم ركائــز رؤيــة اإلمــارات 2021. مــن 
جانبهــا، وعلــى مــدار الســنة فــإن هيئــة اإلنمــاء التجــاري 

والســياحي بالشــارقة تنظــم عــدداً مــن أنشــطة التدريــب 
وورش العمــل المتخصصــة ببنــاء القــدرات لتعزيــز قــدرة 
القــوى العاملــة الســياحية والميــزة التنافســية والكفــاءة 

والخبــرة.

برنامــج التدريــب مرحبتيــن هــو برنامــج لتنميــة رأس المــال 
جميــع  مهــارات  لتطويــر  تصميمــه  تــم  وقــد  البشــري 
العامليــن فــي قطــاع الضيافــة والســياحة. تعتقــد الهيئة 
ليســوا  الصناعــة  هــذه  فــي  العامليــن  الموظفيــن  أن 
فقــط العمــود الفقــري للصناعــة، بــل هــم أيضًا الشــركاء 
المباشــر  التأثيــر  ذوي  الســياحة  قطــاع  فــي  المهمــون 
علــى طريقــة إيصــال أعمــال الســياحة للســياح وبالتالــي 
ــارقة 2021،  ــياحة الش ــة س ــق رؤي ــي تحقي ــم ف ــم تأثيره له

وتعزيــز مكانــة  إمــارة الشــارقة وجهــة ســياحية عالميــة.

ــن  ــل لتمكي ــال كل ــة ب ــل الهيئ ــي إذاً أن تعم ــن المنطق م

القــوى العاملــة الســياحية فــي إمــارة الشــارقة، مــن خــالل 
مجــال  فــي  المتخصصــة  العمــل  ورش  مــن  سلســلة 
التدريــب وبنــاء القــدرات عبــر مختلــف التخصصــات فــي 

صناعــة الســفر والســياحة.

كمــا هــو موضــح أدنــاه، فــإن المخطــط الرئيســي لركيــزة 
يركــز بشــكل  الهيئــة  لــدى  البشــري  المــال  رأس  تنميــة 
وعلــى  الرابعــة  الصناعيــة  والثــورة  النمــو  علــى  محــدد 
إلــى  باإلضافــة  المســتدامة  العالميــة  التنميــة  أهــداف 

المجتمعــي. التعليــم 

التدريب وبناء القدرات:

التنظيم والتطوير  - ج 

طويل ا�مد

النمو

 الثورة الصناعية
الرابعة

 أهداف التنمية
المستدامة

التعليم المجتمعي

 برنامج التدريب مرحبتين
 برنامج تنمية ا�دارة الوسطى

 للضيافة
الذكاء الصنعي

التحول الرقمي
إستراتيجية االبتكار الموثقة

 الهدف الخامس – المساواة بين
الجنسين

 الهدف التاسع – الصناعة، االبتكار
والبنية التحتية

الهدف الرابع – جودة التعليم

Y و Xلفية والجيلين� تدريب جيل ا

برنامج تدريب وجهتي

تمكين المرأة

 دليل السياح الشباب (ذكور –
 شباب الشارقة / إناث – سجايا

فتيات الشارقة

 قصير ا�مد
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التنظيم والتطوير  - ج 

تتضمن بعض برامج الهيئة التدريبية ودوراتها المعتمدة ما يلي:

 برنامج التطوير
 التنفيذي
للضيافة

 تطوير الكفاءات
 (المستوحى من
 الثورة الصناعية

 الرابعة في
(ا�مارات

 برنامج تعزيز
 المهارات
السياحية

 برنامج تدريب
 المرشد

السياحي جديد

 شهادة تحليالت
 صناعة الضيافة من

AHLEIقبل 

 برنامج التعليم
المجتمعي السياحي

 برنامج تطوير ا�دارة
الوسطى للضيافة

 برنامج تطوير الضيافة
والسياحة

 استراتيجي االبتكارإدارة ا�يرادات والعائد
المعتمد

 ضيافة الشارقة
 وسياحة التحول

الرقمي

التنظيم والتطوير  - ج 
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التنظيم والتطوير  - ج 

يتم تقديم جميع ورش العمل التدريبية وبناء القدرات التي تنظمها الهيئة باستخدام أفضل الممارسات 
الدولية، وباالستفادة من نماذج الكفاءة المبنية على ما يلي:

12345

يتحقق التعلم 
األفضل باعتماد 

نظام تجميع 
المعلومات

وباستعمال 
أجهزة متعددة

وباستعمال 
أنماط متعددة 

من الوسائل

ما يجعُل التعليم 
ذو كفاءة وفاعلية

التي يمكن 

الوصول إليها 

عند الطلب
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التنظيم والتطوير  - ج 

كما يتم تطبيق تقنيات التدريب اإلبداعية والمبتكرة للمساعدة في ضمان أفضل تجربة تعليمية ممكنة. 
وتشمل:

التعليم باللعب

التدريب المستند إلى 
الكتب الهزلية

أدوات التعلم 
االجتماعي

التعلم المركز

التعلم المتنقل

التعلم اإللكتروني

1

2

3

4

5

6

النتائج الرئيسية لبرنامج مرحبتين لعام 2018:

التنظيم والتطوير  - ج 

7
 برامج تدريب وبناء القدرات

34
 مساقًا 

478
ساعة تدريب

 % 91 
نسبة مستوى 

الرضا 

 875
متدربًا
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التنظيم والتطوير  - التنظيم والتطويرج   - ج 

األغذية والمشروبات في قطاع الضيافة الجودة والسالمة والصحة:

بالشــارقة  والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  نظمــت 
الضيافــة  منتــدى  هامــش  علــى  متميــزة  عمــل  ورشــة 
بالشــارقة 2018، وركــزت علــى األغذيــة والمشــروبات فــي 
قطــاع الضيافــة، وعناصــر الجــودة والســالمة والصحــة. 

أكــدت ورشــة العمــل علــى أهميــة تنفيــذ بروتوكــوالت 
ومعاييــر الجــودة والســالمة والصحــة فــي صناعــة األغذية 
والمشــروبات والضيافــة، مــع تســليط الضــوء أيضــًا علــى 

أفضــل الممارســات وتوصيــات الخبــراء.

التــي  والمهرجانــات  الفعاليــات  إلــى  باإلضافــة 
التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  تنظــم  الســياح،  تســتقطب 
تعزيــز  علــى  يركــز  ســنويًا  حدثــًا  بالشــارقة  والســياحي 
الشــارقة  إمــارة  فــي  الســياحة  لقطــاع  الطريــق  خارطــة 
مــن  فريــداً  يعــد  الــذي  بالشــارقة  الضيافــة  منتــدى  هــو 
نوعــه فــي المنطقــة، حيــث يجمــع الشــركاء الرئيســيين 
فــي قطــاع الســياحة فــي الشــارقة لمناقشــة االتجاهــات 
والتحديــات والحلــول الناشــئة وفــق ســمة شــاملة هــي 

والشــراكة. التعــاون  تحســين 
الضيافــة  منتــدى  مــن  الخامســة  النســخة  ســهلت   
للتفكيــر،  مثيــرة  مناقشــات  إجــراء   2018 بالشــارقة 
تركــزت حــول ســمة المنتــدى: “ســياح األلفيــة والســياحة 
كاًل  يخــص  فيمــا   – األلفيــة  جيــل  يشــكل  االقتصاديــة”. 
الصناعــة وتفضيالتــه  فــي هــذه  الســوقية  مــن حصتــه 
والســياحة  الســفر  قطــاع  فــي  الناشــئة  االتجاهــات    –

. مســتقبله و

التابعــة  العالميــة  الســياحة  منظمــة  توقعــات  تشــير 
أنــه  إلــى  العالميــة  الســياحة  لنمــو  المتحــدة  لألمــم 
وبحلــول عــام 2020، سيشــكل مــا يقــرب مــن 370 مليــون 
1.47 تريليــون  مســافر شــاب إجمالــي إنفــاق يزيــد علــى 
درهــم )400 مليــار دوالر أمريكــي( 1 . إن فهــم احتياجاتهــم، 
الســفر  وخيــارات  الحقيقيــة  التجــارب  ذلــك  فــي  بمــا 
هــذا  علــى  بالفعــل.  تحديــًا  يعــد  للميزانيــة،  الواعيــة 
النحــو، فقــد شــارك مئــات الضيــوف والخبــراء والشــركاء 
الرئيســيين المدعويــن إلــى هــذا الحــدث فــي مناقشــات 
العصــف  وجلســات  الهادفــة،  المســتديرة  المائــدة 
واحــد  مركــزي  هــدف  لتحقيــق  العمــل،  وورش  الذهنــي 
فــي نهايــة المطــاف وهــو توجيــه إســتراتيجية وتخطيــط 
قطــاع الســياحة فــي الشــارقة، وضمــان كيفيــة التحقيــق 

.2021 الشــارقة  ســياحة  لرؤيــة  األمثــل 

1  التقرير العالمي حول قوة الشباب المسافر، الجزء 13، منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية

منتدى الضيافة بالشارقة 2018:
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التنظيم والتطوير  - ج 

% 80

التعليم الحكومة الطعام والمشروبات

الفنادق منظمو الجوالت اإلعالم

االستثمار آخرون التسويق واالتصال

نسبة من وصفوا 
حضورهم بالممتاز 

نسبة من صنفوا 
تنظيم الفعالية 

بالممتاز 

الحضور الحضور المسجل

نسبة من صنفوا 
المتحدثين بالممتازين

2018

% 77 % 80

423293

% 0 % 0 % 10 % 90

% 35.1 % 6.1 % 2.3

% 26.2 % 5.11 % 2.04

% 17.7 % 3.7 % 1.3

نتائج المنتدى:

معدل السعادة في المكان:

الحضور وفقًا للصناعة:

التنظيم والتطوير  - ج 
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الخدمات المبتكرة:

االبتــكار هــو أحــد عوامــل التمكيــن الرئيســية فــي رؤيــة 
فــي  بــارزة  ســمة  بحــق  ويمثــل   ،2021 الشــارقة  ســياحة 
التطــورات  تســوده  عالــم  فــي   .”2021 اإلمــارات  “رؤيــة 
التكنولوجيــة، تفكــر هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي 
بالشــارقة بشــكل خــالق فــي تحقيــق أهدافهــا  مــن خــالل 
المبتكــرة  والخدمــات  المنتجــات  وتقديــم  توظيــف 
ــات  ــات والخدم ــذه المنتج ــلط ه ــوف. تس ــياح والضي للس
الســياحة  طريــق  خارطــة  علــى  الضــوء  المبتكــرة 

التواصــل  يأخــذ  مــا  الشــارقة،  إلمــارة  المســتقبلية 
والراحــة إلــى مســتوى جديــد تمامــًا، مــع تمكيــن الســياح 
والتجربــة  الرقميــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  مــن 
االفتراضيــة أيضــًا. باإلضافــة إلــى تطبيــق ســياحة الشــارقة 
للهواتــف المحمولــة، فقــد قدمــت الهيئــة أيضــًا شاشــات 
 )VR( اللمــس التفاعليــة وتطبيقــات الواقــع االفتراضــي

الــزوار. تجربــة  لتحســين 

المبتكرةد. الخدمات المبتكرة الخدمات  د. 

شاشات اللمس التفاعلية:

تطبيق نظارات الواقع االفتراضي:

ــم  تــم تصميــم شاشــات اللمــس التفاعليــة هــذه لتقدي
ــتخدام  ــك باس ــياح، وذل ــات للس ــن المعلوم ــد م ــدرٍ مفي ق
المســتخدم  تفاعــل  تتيــح  للغايــة  متطــورة  تقنيــة 
بالكامــل. تتــوزع شاشــات اللمــس التفاعليــة فــي جميــع 
أنحــاء اإلمــارة، فــي أكثــر مــن 50 موقعــًا اســتراتيجيًا، بمــا 

فــي ذلــك الفنــادق. توفــر هــذه األداة الجديــدة المتوافــرة 
ومســليًا  ســهاًل  وصــواًل  للمســتخدمين  لغــات  بســبع 
واألنشــطة  بالفعاليــات  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى 
إلــى  الجــذب الســياحي باإلضافــة  وغيرهــا مــن عوامــل 
المعلومــات األساســية الخاصــة بإقامتهــم فــي الشــارقة.

يقــدم تطبيــق نظــارات الواقــع االفتراضــي الرائــع )VR( للمســتخدمين إمكانيــة التنقــل فــي شــوارع الشــارقة واستكشــاف 
وجهاتهــا الســياحية المذهلــة بشــكل افتراضي.
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تضــع الهيئــة فــي اعتبارهــا الحاجــة إلــى رد الجميــل 
عوامــل  مــن  باألســاس  تصبــح  وأن  للمجتمــع، 
التغييــر الحقيقيــة حيــث يســعى العالــم لتحقيــق 
اإلنمــاء  هيئــة  فــإن  بالتالــي  المســتدامة،  التنميــة 
المســؤولية  تعتبــر  بالشــارقة  والســياحي  التجــاري 

. لنجاحهــا  ملهمــة  ركيــزة  االجتماعيــة 

بالمســؤولية  الخــاص  الهيئــة  برنامــج  يعــد 
مشــاركة  شــمل  شــاماًل،  برنامجــا  االجتماعيــة 
فــي  الحــال  هــو  وكمــا  المتطوعيــن،  الموظفيــن 
فــي  الهيئــة  أطلقــت  فقــد  الســابقة،  الســنوات 
لتحقيــق  المبــادرات  مــن  العديــد   2018 العــام 
واالجتماعيــة  الخيريــة  األنشــطة  ودعــم  األمــر  هــذه 
كبيــر. حــد  إلــى  والوطنيــة  والرياضيــة  والثقافيــة 

وإلهــام  التوعيــة  أعمــال  الهيئــة  تجــاوزت  كمــا 
وتشــجيع الشــركات فــي قطــاع الســياحة لتوســع 
دعمهــا للمبــادرات االجتماعيــة واالقتصادية والبيئية 
داخــل اإلمــارة والبلــد وحتــى خــارج حــدوده - كل ذلــك 
تــم  النهايــة،  وفــي  االجتماعيــة.  المســؤولية  بــروح 
االعتــراف بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كأكثــر 
الــدول ســخاًء فــي العالــم، وقــد احتفظــت بالمركــز 
لمــدة  العالميــة  الخارجيــة  المســاعدات  فــي  األول 
أربــع ســنوات، بمــا فــي ذلــك عــام 2017، عندمــا تــم 
اعتبــار المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية كنســبة مــن 

الدخــل القومــي اإلجمالــي 2 .

المسؤولية االجتماعية:

2 المصدر: لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD-DAC( ووزارة الخارجية والتعاون الدولي )MOFAIC( في اإلمارات 
العربية المتحدة.

هـ -  المسؤولية االجتماعية

93 

هـ -  المسؤولية االجتماعية

)CSR( المساهمات االجتماعية للشركات

2018

% 47

% 14

% 26

% 13

المساهمات الخيرية

المساهمات األخرى

المساهمات الرياضية

المساهمات الثقافية
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 القسم الثالث:

القطاع السياحي

في إمارة الشارقة 
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حيــث  موقفهــا   2018 عــام  فــي  الشــارقة  إمــارة  عــززت 
تقدمــت بعــرض إلدراج ثمانيــة مــن مواقــع التــراث الثقافــي 
التــراث  لمواقــع  المرموقــة  القائمــة  فــي  اإلمــارة  فــي 
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  قبــل  مــن  العالمــي 
والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، بمــا فــي ذلــك المدينــة 
تضــم  التــي  الشــارقة(،  )قلــب  الشــارقة  فــي  التاريخيــة 
التقليديــة،  واألســواق  التاريخيــة  المبانــي  مــن  العديــد 
وحصــن الشــارقة، الــذي يعتبــر واحــداً مــن أكثــر المبانــي 
شــهرة وتاريخيــة فــي اإلمــارة، وقلعــة خورفــكان، مــع قريتهــا 

بــه. المحيطــة  األثريــة  والمنطقــة  الشــاطئية 

المحافــظ  والهويــة  اإلســالمية  بقيمهــا  فخــورة  الشــارقة 
عليهــا جيــداً والتــراث الحضــاري الثــري والثــروات الثقافيــة، 
إمــارة الشــارقة بأنهــا العاصمــة الثقافيــة لدولــة  وتُعــرف 
علــى  جديــد  مــن  لتؤكــد  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
ســنوات،  بضــع  قبــل  اكتســبتها  التــي  البــارزة  مميزاتهــا 
بمــا فــي ذلــك عاصمــة الثقافــة العربيــة وعاصمــة الثقافــة 

اإلســالمية4.

باعتبارهــا ثالــث أكبــر اإلمــارات الســبع مــن حيــث الحجــم 
دوراً  الشــارقة  تلعــب  المحلــي،  واالقتصــاد  الجغرافــي 
اقتصاديــًا وثقافيــًا بالــغ األهميــة فــي البــالد فهــي موطــن 
ألكبــر عــدد مــن المحميــات الطبيعيــة فــي اإلمــارات، وهــي 
اإلمــارة الوحيــدة التــي تقــع علــى كل مــن: خليــج عمــان 
فــي  العربــي  والخليــج  الشــرق،  فــي  الهنــدي(  )المحيــط 

الغــرب.

تضــم إمــارة الشــارقة ثــالث مــدن علــى الســاحل الشــرقي، 
تجربــة  لتعزيــز  أساســي  بشــكل  تطويرهــا  يجــري  والتــي 
الســفر وســياحة المغامــرات. خورفــكان هــي أكبــر هــذه 
ودبــا  التاريخيــة  بقالعهــا  الشــهيرة   كلبــاء  تليهــا  المــدن 
المنطقــة  فــي  متميــز  صيــد  مينــاء  تعــد  التــي  الحصــن 
الذيــد  فتعتبــر  الوســطى  المنطقــة  فــي  أمــا  الشــرقية، 
واحــة خضــراء ومصــدر للخضــار والفواكــه، كمــا تشــتهر 
البدايــر بصحرائهــا المتراميــة األطــراف والتــي تســتقطب 
هــواة المغامــرة والقيــادة علــى الكثبــان الرمليــة بواســطة 

الرباعــي  ســيارات ودراجــات الدفــع 

التــي  االقتصــادي،  للتنــوع  الشــارقة  إســتراتيجية  حققــت 
تسترشــد باإلســتراتيجية العامــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، مكاســب رائعــة لإلمــارات، بمــا فــي ذلــك البنيــة 
التحتيــة والمرافــق ذات المســتوى العالمــي، فضــاًل عــن 
حكومــة  وضعــت  المزدهــر.  واألعمــال  الســياحة  قطــاع 
هــذه  لدعــم   2018 عــام  فــي  كبيــرة  ميزانيــة  الشــارقة 
للتنميــة   %  24 و   %  44 خصصــت  حيــث  اإلســتراتيجية، 
االقتصاديــة )بمــا فــي ذلــك االســتثمارات فــي القطاعــات 
الصحيــة  والرعايــة  الســياحة  مثــل  الرئيســية  االقتصاديــة 
والطاقــة( واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة3، علــى التوالــي .

/http://www.sharjahupdate.com/2017/12/sharjah-2018-budget-announced .3المصدر: دائرة الشؤون المالية بالشارقة

4المصدر: هيئة الشارقة لالستثمار والتنمية
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العقــد  خــالل  كبيــر  بشــكل  الســياحة  قطــاع  حجــم  زاد 
الماضــي، مــع نمــو متوقــع إلــى 1.8 مليــار مــن الســياح 
الدولييــن بحلــول عــام 2030 5. علــى الصعيــد العالمــي، 
يمثــل قطــاع الســياحة 10 %مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
تريليــون   1.3( درهــم  تريليــون   4.77 وحوالــي  العالمــي 
القطــاع  هــذا  إن  الواقــع،  فــي   . الصــادرات6  مــن  دوالر( 

حيــث  دولــة،  كل  فــي  العمــل  لســوق  رئيســي  محــرك 
فــي  وظائــف  عشــرة  كل  مــن  واحــد  بحوالــي  يســاهم 
تحقيــق  فــي  الســياحة  قطــاع  يســاهم  كمــا   . العالــم7 
ممــا   ،)SDGs(  2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
النمــو  ويدعــم  الســائد،  االتجــاه  فــي  االســتدامة  يعــزز 

الوقــت. نفــس  فــي  االقتصــادي 

النمو المتوقع

لعام 2030

في الصادرات

 من 2030

1.8 مليار من 
السياح الدوليين 

4.77 درهم تقريبًا
)1.3 تريليون دوالر(

5منظمة السياحة العالمية )2011(، السياحة نحو 2030 - نظرة عامة عالمية، منظمة السياحة العالمية، مدريد، ص 15.

6المباشرة وغير المباشرة والمستحدث. المصادر: المجلس العالمي للسفر والسياحة. منظمة السياحة العالمية.

7المصادر: المجلس العالمي للسفر والسياحة. منظمة السياحة العالمية.
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لماذا السياحة مهمة؟

 حفظ
الثقافة

حماية
البيئة

األمن
والسالم

األعمال النمو
االقتصادي

التطوير

1\10
فرصة عمل

1.6 تريليون
دوالر أمريكي
في الصادرات

10 % من
الناتج المحلي

% 7
من صادرات

العالم

% 30
من خدمات

الصادرات

المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة
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بلغــت المســاهمة المباشــرة لقطــاع الســفر والســياحة 
فــي العــام 2017 مــا مقــداره 69.1 مليــار درهــم )18.8 مليــار 
دوالر أمريكــي(، وهــو مــا يمثــل  5.1 % مــن الناتــج المحلــي 
النمــو  تــم تحديــد توقعــات  اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات. 
القادمــة،  الســنوات  فــي  ســنويًا   %  4.1 عنــد  الســنوية 
وحتــى عــام 2028، إلــى حوالــي 108.4 مليــار درهــم )29.5 
مليــار دوالر أمريكــي(. مــن حيــث إجمالي مســاهمة قطاع 
الســفر والســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي)مباشــر، 
غيــر مباشــر، مســتحدث( لدولــة اإلمــارات، حقــق القطــاع 

159.1 مليــار درهــم )43.3 مليــار دوالر أمريكــي(، أو 12.1 % 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للدولــة.

يحقــق  البــالد  فــي  الســياحة  قطــاع  فــإن  وبالمثــل، 
مكاســب إيجابيــة فــي مجــال العمــل. شــكلت الوظائــف 
التــي تدعمهــا الصناعــة بشــكل غيــر مباشــر 9.5 % مــن 

. عمــل8  فرصــة   585500 حوالــي  أو  العمالــة،  إجمالــي 

8المنظمة العالمية للسياحة )UNWTO( )ج( )يتم جمع البيانات من قبل UNWTO، يناير 2019(

إيرادات السياحة الدولية في الشرق األوسط  )بالمليون دوالر أمريكي(:

2017 2016 2015 2010 2005

67,415 58,822 57,981 52,150 26,599 الشرق األوسط

3,642 3,846 1,575 1,362 920 البحرين

7,775 2,645 6,065 12,528 6,851 مصر

- 2,423 4,060 1,660 168 العراق

4,639 4,044 4,065 3,585 1,441 األردن

313 599 499 290 164 الكويت

7,611 7,044 6,857 7,995 5,532 لبنان

1,748 1,618 1,540 780 429 سلطنة عمان

225 235 312 667 119 فلسطين

12,056 11,096 10,130 6,712 4,622 السعودية

21,048 19,496 17,481 8,577 3,218 اإلمارات

قطاع السياحة في اإلمارات:

8المنظمة العالمية للسياحة )UNWTO( )ج( )يتم جمع البيانات من قبل UNWTO، يناير 2019(
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اتجاهات السياحة الدولية 2017:

الشرق األوسط 4 %

الشرق األوسط 5 %

السياح
+ 7 %حصة السوق )%(

1,326 مليون

1,340 مليار دوالر
% 5 + اإلنفاق

حصة السوق )%(

أفريقيا 5 %

أفريقيا 3 %

األمريكيتان 16 %

األمريكيتان 24 %

إجمالي عدد السياح على مستوى 
العالم

إجمالي اإلنفاق السياحي على 
مستوى العالم

األمريكيتان

إفريقيا الشرق األوسط

أوروبا آسيا والمحيط الهادئ

آسيا والمحيط الهادئ 
% 24

آسيا والمحيط الهادئ 
% 29

أوروبا 51 %

أوروبا 39 %

209 مليون )+4 %( 671 مليون )+8 %( 323 مليون )+6 %( 

63 مليون )+4 %(  58 مليون )+4 %( 

326 بليون دوالر )+1 %( 519 بليون دوالر )+8 %( 390 بليون دوالر )+3 %( 

37 بليون دوالر )+1 %(  68 بليون دوالر )+1 %( 
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يســتمد قطــاع الســياحة فــي الشــارقة نمــوه القــوي مــن 
ــة،  ــة الخالب ــا الطبيعي ــي ومناظره ــارة الطبيع ــال االم جم
بمــا فــي ذلــك الوديــان، وأشــجار المانغــروف والشــواطئ 
الطقــس  ذات  االثريــة  مواقعهــا  عــن  فضــاًل  والجبــال، 
الثقافــي  التــراث  ومواقــع  العــام،  مــدار  علــى  الدافــئ 
والمتاحــف، ممــا يشــكل المكانــة المعتــرف بهــا عالميــًا 
قــرب  إلــى  باإلضافــة  وتجاريــة،  ســياحية  وجهــة  لإلمــارة 
اإلمــارات،  وأبــو ظبــي، عاصمــة دولــة  اإلمــارة مــن دبــي 
وكذلــك مــن النتائــج المباشــرة لخطــط حكومــة الشــارقة 
ــة،  ــة للمدين ــة التحتي ــر البني ــارة، وتطوي ــي اإلم ــر ف للتطوي
والمطــارات،  البحريــة  التحتيــة  البنيــة  ذلــك  فــي  بمــا 
مســتويات  إلــى  للســكن،  التحتيــة  البنيــة  وكذلــك 

عالميــة.
هنالــك مجموعــة واســعة مــن الجهــود الرامية إلــى تعزيز 
والتــي  الشــارقة بشــكل مســتمر  فــي  الســياحة  قطــاع 
يتــم وضعهــا وتنفيذهــا مــن قبــل حكومــة الشــارقة، بمــا 
فــي ذلــك هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة، 

ــاص. ــاع الخ ــة والقط ــن الحكوم ــركائها م ــك ش وكذل

تبحــث الهيئــة بجــد فــي األســاليب المبتكــرة لتحســين 
عــن  المتعامليــن،  وخدمــة  للســياحة  الشــاملة  التجربــة 
أجنــدة  وتوســيع  والمرافــق،  الوجهــات  تطويــر  طريــق 
الســياحية  والخدمــات  المعاييــر  وتقديــم  الفعاليــات، 
وبنــاء  التعاونيــة  الشــراكات  خــالل  مــن  الجــودة  عاليــة 

العاملــة. القــوى  قــدرات 

الســياحة  قطــاع  يســتفيد  ذلــك،  كل  إلــى  باإلضافــة 
فــي الشــارقة مــن اإلقبــال المتزايــد علــى الســياحة مــن 
مواطنــي اإلمــارات والســياح اإلقليمييــن والدولييــن. إن 
المواطنيــن  لــدى  لإلنفــاق  المخصــص  الدخــل  ارتفــاع 
الســكان  عــدد  زيــادة  وكذلــك  البــالد،  فــي  والمقيميــن 
والشــركات تشــير  إلــى توقعــات واعــدة لهــذا القطــاع.

نمو القطاع السياحي في الشارقة في العام 2018:

فــي  المحلــي  االقتصــاد  فــي  المســاهمة  حيــث  مــن 
الشــارقة، واإلمــارات بشــكل عــام، فــإن قطــاع الســياحة 
أساســٌي فــي تنفيــذ اإلمــارة الناجــح إلســتراتيجيتها للتنــوع 
االقتصــادي، وبالتالــي فهــو حيــوي لنموهــا المســتدام. 
ــن  ــد م ــي العدي ــًا ف ــواً اقتصادي ــارقة نم ــارة الش ــهدت إم ش
القطاعــات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، بمــا فــي 
ملحــوظ  بشــكل  ســاهم  الــذي  الســياحة،  قطــاع  ذلــك 

بنحــو 633 مليــون درهــم فــي عــام 2018 .

حــد  إلــى  المذهلــة  الســياحية  اإليــرادات  هــذه  نتجــت 
مــن  العديــد  فــي  للســياح  المتزايــد  العــدد  عــن  كبيــر 

القــارات، بمــا فــي ذلــك مــا يقــرب مــن 1.74 مليــون نزيــل 
اســتضافتهم إمــارة الشــارقة فــي عــام 2018. علــى ســبيل 
ــة.  ــي المائ ــبة 24 ف ــا بنس ــن أوروب ــزوار م ــدد ال ــال، زاد ع المث
كانــت روســيا أكبــر ســوق مصــدر فــي اإلمــارات فــي عــام 
2018، حيــث قــام حوالــي 400،000 روســي باستكشــاف 
اإلمــارة. يواصــل الســائحون مــن ســلطنة عمــان والصيــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية والهنــد، ومــن دول أخــرى، 
بمــا فــي ذلــك أكبــر 20 ســوق منتــج ســيتم ذكرهــا مــن 

شــأنها تعزيــز قطــاع الســياحة فــي اإلمــارة.

قطاع السياحة في الشارقة:

ب - قطاع السياحة
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عدد النزالء في فنادق الشارقة ومتوسط مدة اإلقامة في عام 2018:

متوسط مدة ا�قامة في 2018 ، با�يام ، حسب المناطق الجغرافية

1.45 يوم

يوم

يوم

يوم

يوم

يوم

يوم

يوم

يوم

1.64

2.57

1.85

2.77

2.91

1.99

1.66

2.38

ا�مارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون الخليجي

الدول العربية ا�خرى

الدول ا�سيوية

الدول ا�وروبية

روسيا المتحدة

ا�مريكيتان

أستراليا

أفريقيا

عدد النزالء

متوسط مدة ا�قامة

2018

1.74
مليون نزيل فندق

2.2 أيام

ب - قطاع السياحة

نسبة اإلشغال في فنادق الشارقة حسب الربع، 
في عام  2018:

إيرادات قطاع السياحة بالشارقة)بالمليون درهم إماراتي(، 
في عام 2018:

Q11 2 Q3 Q4

209

99141
219 173

مليون درهم إماراتي633

2018

63% 

2018

82%57%

49% 70%

الربع الثانيالربع ا�ول

الربع الثالث الربع الرابع
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األسواق المصدرة للسياح العشرون األهم في عام 2018:

2018....................................................................................... البلد

392,691......................................................................................................................................................................... روسيا

165,144 ..................................................................................................................................................................... اإلمارات

145,413 ..................................................................................................................................................................... سلطنة عمان

122,328 .................................................................................................................................................................... الصين

117,074 ..................................................................................................................................................................... السعودية

113,300 ..................................................................................................................................................................... الهند

55,174 ........................................................................................................................................................................ مصر

54,119 ........................................................................................................................................................................ العراق

52,885 ........................................................................................................................................................................ باكستان

40,666 ........................................................................................................................................................................ األردن

33,544 ........................................................................................................................................................................ سوريا

27,856 ........................................................................................................................................................................ الفلبين

26,917 ........................................................................................................................................................................ ألمانيا

21,873 ........................................................................................................................................................................ أوكرانيا

20,994 ........................................................................................................................................................................ الكويت

19,530 ........................................................................................................................................................................ المملكة المتحدة

18,212 ........................................................................................................................................................................ كازاخستان

14,825 ........................................................................................................................................................................ الواليات المتحدة

14,052 ........................................................................................................................................................................ لبنان

13,730 ........................................................................................................................................................................ السودان

ب - قطاع السياحة

قطاعــات  أســرع  مــن  واحــدة  البحريــة  الســياحة  تعــد 
أن  المتوقــع  مــن  أنــه  التقاريــر  وتشــير  نمــواً،  الســياحة 
فــي  النمــو  فــي  العالميــة  البحريــة  الســياحة  تســتمر 
الســنوات العديــدة القادمــة، بمــا فــي ذلــك خــالل عــام 
2019 مــع مــا يقــدر بنحــو 30 مليــون مســافر مــن المتوقــع 
أن يجوبــوا البحــار – وهــي زيــادة قدرهــا حوالــي 6  % مقارنــة 

.  92018 عــام  فــي  28.2 مليــون  بـــ 

 

    

فــي إمــارة الشــارقة، تجــذب الســياحة البحريــة آالف الــزوار 
مجتمعــات  علــى  إيجابيــًا  تأثيــراً  يحقــق  ممــا  ســنويًا، 

الشــرقي. الســاحل  فــي  خاصــة  الوجهــة، 

فــي الواقــع، تعــد ســياحة الرحــالت البحريــة ركيــزة أساســية 
رؤيــة  وفــي  الســياحة،  لتطويــر  الشــارقة  إلســتراتيجية 
 10 جــذب  إلــى  تهــدف  والتــي   ،2021 الشــارقة  ســياحة 

.2021 عــام  بحلــول  ســنويًا،  زائــر  مالييــن 

تشــير أرقــام العــام 2018 إلــى اســتمرار نمــو هــذا القطــاع، 
حيــث تــم تســجيل أكثــر مــن 53,000 زائــر و 25 رحلــة فــي 
عــام 2017 - 2018  مــن مينــاء خورفــكان. مــن بيــن خمســة 
خطــوط بحريــة دوليــة، يتمتــع المينــاء حاليــًا بشــراكات 
مــع ثمانيــة خطــوط رحــالت بحريــة دوليــة، ممــا يمثــل زيــادة 

بنســبة 6 % عــن العــام الســابق.

لرحــالت  مقصــداً  يعــد  الــذي  خورفــكان،  مينــاء  يســتعد 
الســفن الســياحية الفاخــرة منــذ أوائــل الثمانينيــات مــن 
رائــدة  ســياحية  وجهــة  ليصبــح  للنمــو  الماضــي،  القــرن 
الرحــالت  لســفن  جديــدة  محطــة  اعتمــاد  تــم  ان  فبعــد 
رحــالت  محطــة  توفيــر  ســيتم   ،2015 عــام  فــي  البحريــة 
بحريــة عالميــة المســتوى قــادرة علــى الترحيــب بأحــدث 
وأكبــر ســفن الــركاب فــي العالــم. باإلضافــة إلــى زيــادة 
قــدرة المينــاء علــى اســتيعاب المزيــد مــن الســفن، تــم 
تحســين محطــة الرحــالت البحريــة لتقديــم تجربــة جديــدة 
للرحــالت الســياحية، والتــي تقــدم مرافــق مصممــة ببراعــة 
تحــت ســقف واحــد، بمــا فــي ذلــك التســوق واالســترخاء 
ــرطة. ــرة والش ــاء، والهج ــارك المين ــام، وجم ــاول الطع وتن

مليون مسافر
30

% 6
النمو العالمي

9المصدر: تقرير جمعية كروز الينز الدولية )CLIA(، 2019، تقرير حالة صناعة الرحالت البحرية
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الشــارقة  حكومــة  تســتثمر  حولهــا،  ومــا  الشــارقة  فــي 
بكثافــة فــي عــدد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الســياحية 
فــي خورفــكان، مثــل شــاطئ خورفــكان وســاحة العلــم 
الشــارقة  مــن  ســتجعل  جميعهــا   - خورفــكان  فــي 
ووجهــة  مفضلــة  عالميــة  ســياحية  وجهــة  وخورفــكان 

مختــارة. بحريــة 

إدراًكا منهــا إلمكانــات هــذا القطــاع فــي إمــارة الشــارقة، 
والســياحي  التجــاري  اإلنمــاء  هيئــة  قامــت  مــا  ســرعان 
فــي  محلــي  مكتــب  وإنشــاء  مواردهــا  بتعبئــة  بالشــارقة 
البحريــة  الرحــالت  موســم  مــن  أشــهر  قبــل  خورفــكان، 
ــز قطــاع  2017/2018. المكتــب الجديــد مكلــف أيضــا بتعزي

القريبــة. الســاحلية  كلبــاء  لمدينــة  والترويــج  الســياحة 

الشــارقة عضــو فــي تحالــف المالحــة العربــي )كــروز أرابيــا(، 
مســتوى  علــى  خدمــة  معاييــر  وضــع  إلــى  يهــدف  الــذي 
المنطقــة لصناعــة الرحــالت البحريــة مــع تطويــر المنطقــة 
تشــير  الســياحية.  للســفن  رئيســية  ســياحية  كوجهــة 
قــد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أن  إلــى  التقديــرات 
اســتقبلت أكثــر مــن مليــون مســافر علــى متــن الســفن 
الســياحية قبــل نهايــة موســم 2018-2017، مــع توقعــات 
بــأن تــزداد هــذه القــدرة فــي الســنوات القادمــة، إلــى مــا 
يقــرب مــن 1.7 مليــون ســائح بحلــول عــام 2020 - حيــث 

مــن المجمــوع10 .  %  70 ستشــكل اإلمــارات حوالــي 

/https://www.statista.com/statistics/304144/Number-of-cruise-passengers-in-the-major-gulf-cooperation-council-ports ؛ Statistica 2019 :10المصدر
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إحصائيات ميناء خورفكان 2018:

8
 خطوط جوالت بحرية

عالمية
25

رحلة

53,163 
سائح
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وتطبــق  البيئــة  باســتدامة  بجديــة  الشــارقة  إمــارة  تلتــزم 
المبــادئ والسياســات التــي تســاعد علــى ضمــان تنفيــذ 
هــذا الهــدف فــي جميــع جوانــب عملهــا - بمــا فــي ذلــك 

الســياحة.

تدفــُع معالــم الجــذب الطبيعيــة فــي الشــارقة الســياحة 
البيئيــة إلــى آفــاق جديــدة، وحكومــُة الشــارقة بتعاونهــا 
البيئيــة  الســياحة  بتعزيــز  ملتزمــٌة  الخــاص  القطــاع  مــع 
أعلنــت  المثــال،  ســبيل  علــى  بالبيئــة.  المســاس  دون 
فــي  محميــة  مناطــق  تســع  عــن  الشــارقة  حكومــة 
وتشــمُل  اإلجماليــة  مســاحتها  مــن   4.6٪ تعــادل  اإلمــارة 
الســواحل والبيئــة البحريــة والمناطــق الجبليــة والوديــان 
والســهول والكثبــان الرمليــة والمســتنقعات والهيــاكل 

الجيولوجيــة.

الســياحة  مشــروعات  أكبــر  مــن  اثنيــن  تطويــر  يجــري 
كلبــاء  مشــروع  وهمــا:  الشــرقي  الســاحل  فــي  البيئيــة 
والســياحي  األثــري  مليحــة  ومشــروع  البيئيــة  للســياحة 
مــن  البيئييــن  الســياح  جــذب  إلــى  باإلضافــة  البيئــي. 

خــالل أنشــطة المغامــرات والمناظــر الطبيعيــة المهيبــة 
للمواقــع والحيــاة البريــة الغنيــة والتــراث واآلثــار والمرافــق 
التقليديــة والحديثــة فــإن هــذه المشــاريع ســتعمل علــى 
توفيــر الحمايــة للنباتــات والحيوانــات فــي تلــك المناطــق 

وعلــى الحفــاظ علــى البيئــة والثقافــة والتــراث.

تُعــرّف منظمــة الســياحة العالمية الســياحة المســتدامة 
آثارهــا  بالحســبان  تأخــذ  التــي  “الســياحة  أنهــا:  علــى 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة الحالية والمســتقبلية، 
والبيئــة،  والصناعــة،  الــزوار،  احتياجــات  تلبــي  والتــي 
علــى  الهيئــة  وتؤكــد  المضيفــة”.  والمجتمعــات 
وتســاعد  أنشــطتها،  خــالل  مــن  المســتدامة  الســياحة 
األكثــر  الثالثــة  الجوانــب  تقويــة  فــي  اســتراتيجياتها 
والمســؤولة  المســتدامة  البيئيــة  للســياحة  أهميــة 
وهــي: التقليــل مــن اآلثــار، وبنــاء البيئــة، وتعزيــز الوعــي 

الثقافــي. واالحتــرام 

السياحة المستدامة، السياحة البيئية:



سطور تروي قصة عام 113 112
التقريرالسنوي - 2018

القسم الرابع:

نظرة مستقبلية 



سطور تروي قصة عام 115 114
التقريرالسنوي - 2018

إلــى جعــل اإلمــارات واحــدة    2021 تهــدف رؤيــة اإلمــارات 
دولــة  احتفــال  مــع  بالتــوازي  العالــم  دول  أفضــل  مــن 
العــام  فــي  بهــا  الخــاص  الذهبــي  باليوبيــل  اإلمــارات 
2021. تعمــل ســتة أولويــات وطنيــة كركائــز ومحفــزات 
االقتصــاد  ركيــزة  ذلــك  فــي  بمــا  الرؤيــة،  هــذه  لتحقيــق 
تركــز بشــكل صريــح علــى  التــي  التنافســي  المعرفــي 
والســياحية  االقتصاديــة  العاصمــة  اإلمــارات  تصبــح  أن 

شــخص. مليــاري  مــن  ألكثــر  والتجاريــة 

بنــاًء علــى النجاحــات التــي حققتهــا رؤيــة العــام 2021، 
فــإن الرؤيــة المئويــة لدولــة اإلمــارات لعــام 2071 ترســُم 
خطــة طويلــة األجــل تمتــد علــى مــدى خمســة عقــود 
لتكــون اإلمــارات أفضــل دولــة فــي العالــم بحلــول عــام 

.2071

ــادرات واالســتراتيجيات  ــد مــن المب قدمــت اإلمــارات العدي
متعــدد  التطويــر  ببرامــج  الخاصــة  واإلقليميــة  الوطنيــة 
الســرعة  وجــه  وعلــى  قدمــًا  للمضــي  وذلــك  األبعــاد 
التنــوع  إســتراتيجية  تصــف  الــرؤى.  هــذه  تحقيــق  فــي 
االقتصــادي لدولــة اإلمــارات الســياحة بأنهــا عامل رئيســي 
فــي  ملهمــٌة  فهــي  وبالتالــي  مســتدام،  نمــو  لتحقيــق 
وضــع األهــداف ســياحية التوجــه فــي  كل إمــارة. إن إمــارة 
الشــارقة  فــي طريقهــا إلــى تحقيــق رؤيــة ســياحة الشــارقة 
مثاليــة  عائليــة  وجهــة  الشــارقة  ســتصبح  حيــث   ،2021
ســنويًا  ســائح  مالييــن   10 مــن  أكثــر  جــذب  إلــى  تهــدف 
بحلــول عــام 2021. وبالتــوازي مــع ذلــك، تواصــل حكومــة 
اإلمــارات تعزيــز المزايــا التنافســية للدولــة فــي قطاعــي 
الســفر والســياحة، وقــد تــم االعتــراف بجهودهــا عالميــًا.

أ- رؤية اإلمارات 2021 و 2071أ- رؤية اإلمارات 2021 و 2071
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أ- رؤية اإلمارات 2021 و 2071

التقييم اإلقليمي والعالمي للسياحة والسفر في اإلمارات:

المرتبة 29 )من 136 دولة( من بين أكثر الدول تنافسية في مجال السفر والسياحة في العالم

المرتبة األولى كأكثر البلدان تنافسية في مجال السفر والسياحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التصنيف العالمي في المؤشرات الرئيسية الفردية التالية:

الثاني: السالمة واألمن

الواحد والثالثون: تحديد أولويات السفر والسياحة

الثالث: البنية التحتية للنقل الجوي

السابع والعشرون: البنية التحتية للخدمات السياحية

الخامس: بيئة األعمال

الخامس عشر: مؤشر جاهزية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التاسع عشر: البنية التحتية البرية والموانئ

2nd

3rd

5th

15th

19th

27th

31st

11المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، تقرير التنافسية للسفر والسياحة 2017-2018
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رؤية الشارقة السياحية 2021

“أن تكون الشارقة الوجهة العائلية األمثل، وتهدف إلى جذب أكثر من 10ماليين سائح سنويًا بحلول عام2021”

تعمــل  هيئــة اإلنمــاء التجــاري والســياحي بالشــارقة، بالتعــاون مــع الشــركاء فــي قطــاع الســياحة، علــى تحقيــق رؤيــة 
الشــارقة الســياحية 2021، وهــي تقــوم بذلــك بتوجيــه الركائــز اإلســتراتيجية األربــع:

4

 الترويج للشارقة وجهة سياحية
عائليةمثالية من خالل تقديم
باقات متميزة وعروض
مصممة خصيصًا
للعائالت.

 الوجهة المثالية
1للسياحة العائلية

3

2

4
 المرافق واإلمكانيات
السياحية العالمية

 نهج السياحة
المبتكرة

 المحور الثقافي
الدولي

 اعتماد نهج السياحة المبتكرة
لتحسين تجربةالسائح من

خالل توفير
حلول مبتكرة.

تعزيز الثقافة والتراث
 في قطاع السياحة من

خالل النشاطات التعاونية 
والتشاركية لتوفير مرافق وإمكانيات 

على مستوى السياحية العالمية.

تعزيز الكفاءات
في قطاع السياحة من
خالل الشراكة والعمل
التعاوني لتوفير المرافق
واإلمكانيات السياحية العالمية.

ب. رؤية سياحة الشارقة 2021

نظرة مستقبلية:

البنية التحتية للسفر:

مــن المتوقــع أن تقــود الصناعــة الســياحية فــي الشــارقة 
-وباإلضافــة إلــى قطاعــي الصناعــة والتشــييد والبنــاء- 
نمــو االقتصــاد فــي اإلمــارة وقــد تــم تحديــد فــرص االســتثمار 
قنــوات  أربــع  أكبــر  مــن  كواحــدة  القطــاع  هــذا  فــي 

الشــارقة. إمــارة  فــي  اســتثمارية 

الشــارقة  إمــارة  أطلقــت  فقــد  التنمــوي  نموهــا  ولتعزيــز 
الســياحة  صناعــة  لدعــم  المســارات  متعــددة  مبــادرات 
فيهــا. إحــدى النتائــج الجانبيــة لهــذه الجهــود هــو توجــه 

الشــارقة  ســياحة  رؤيــة  نحــو  مســتمر  بشــكل  الشــارقة 
2021 حيــث ستســتحوذ اإلمــارة علــى الوضــع العالمــي 
كوجهــة عائليــة مثاليــة لتســتقبل أكثــر مــن 10 مالييــن 
تمهيــد  فــي  الشــارقة  حكومــة  تســتمر  ســنوًيا.  ســائح 
الطريــق لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل إطــالق مجموعــة 
فــي  التحتيــة  البنيــة  وتحــدث  تعــزز  التــي  المشــاريع  مــن 
البــالد، ونظــام االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وكامــل 

فيهــا. الســياحية  للصناعــة  البيئــي  النظــام 

البنيــة التحتيــة المتعلقــة بالســفر هــي مفتــاح التنميــة 
إنشــاء  فــي  الشــارقة  طمــوح  تحقيــق  إن  المســتدامة. 
أطــول نفــق فــي الشــرق األوســط ســيؤدي إلــى تحســين 
التواصــل بيــن الســواحل الشــرقية والغربيــة فــي الشــارقة 
ممــا يعــزز التجــارة والســياحة. وإلــى جانــب البنيــة التحتيــة 
والمطــارات  البحريــة  المرافــق  تحســينات  تظــل  للطــرق، 
يشــهُد  المثــال  ســبيل  علــى  األولويــات.  مقدمــة  فــي 
الشــارقة  لمطــار  الســنوات  متعــدد  التوســع  مشــروع 

الدولــي الســتيعاب 20 مليــون مســافر بحلــول عــام 2027 
المطــار  ســجل  حيــث  نتائــج  تحقيــَق  بالفعــل  تــم  وقــد 
أكثــر مــن 12 مليــون مســافر فــي عــام 2018 بزيــادة قدرهــا 
ــاء  ــيعزز مين ــرى، س ــة أخ ــن ناحي ــابق. م ــام الس ــن الع 6 % ع
خورفــكان مكانتــه كوجهــة للســفن الســياحية الفاخــرة 
مــن  ســتمكنه  والتحديــث  التطويــر  عمليــات  أن  حيــث 

البحريــة. الســفن والرحــالت  المزيــد مــن  اســتيعاب 

ج. نظرة مستقبلية
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– نظرة مستقبلية ج 

قطاع الفنادق والسكن:

فــي  الفندقيــة  الغــرف  عــدد  يتضاعــف  أن  المتوقــع  مــن 
إضافــة  ســتتم   2021 عــام  وبحلــول  أنــه  حيــث  الشــارقة، 
حوالــي 5,000 غرفــة فندقيــة إلــى ســوق الفنــادق واإلقامــة 
الفنــادق  سالســل  مســاهمات  خــالل  مــن  اإلمــارة  فــي 

البــارزة. العالميــة 

الفعاليات

اإلقليميــة  للفعاليــات  المثالــي  المــكان  هــي  الشــارقة 
التشــجيعية  والجوائــز  االجتماعــات  تعــد  حيــث  والدوليــة 
والمؤتمــرات والفعاليــات الســياحية فــي اإلمــارة بمثابــة 
األحــداث  إلــى  باإلضافــة  أخــرى.  متوقعــة  نمــو  وســيلة 
التــي اســتضافتها ونظمتهــا اإلمــارة مثــل مهرجــان صيــف 
الشــارقة  وأســبوع  الشــارقة  أضــواء  ومهرجــان  الشــارقة 
األخــرى،  الفعاليــات  مــن  والعديــد  العالميــة  للبطــوالت 
مركــز  يســتضيف  إذ  للمؤتمــرات  رئيســي  مركــزٍ  فهــي 
النطــاق  إكســبو الشــارقة عــدًدا مــن الفعاليــات واســعة 
بمــا فــي ذلــك معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب الــذي 
اســتقطب 2.23 مليــون زائــر فــي عــام 2018  مــع توقــع نمــو 

القادمــة. الســنوات  خــالل  متزايــد  ســنوي 

– نظرة مستقبلية ج 

وجهات وأنشطة السفر :

اســتثمرت حكومــة الشــارقة ومعهــا القطــاع 
الخــاص فــي تنميــة قطــاع الســياحة وابتــكار 
فيهــا،  الســياحية  التجربــة  لتحســين  طــرق 
حيــث تشــتمل هــذه الجهــود علــى مضاعفــة 
لمنصــات  لإلعجــاب  المثيــرة  الخيــارات 
البيئيــة.  والســياحية  الســياحية  الشــارقة 
هنــاك العديــد مــن األنشــطة الموجهــة إلــى 
ركــوب  ذلــك  فــي  بمــا  والمغامــرة  األســرة 
فــي  الدراجــات  وركــوب  الجبليــة  الدراجــات 
الرمليــة  الكثبــان  علــى  والقيــادة  الصحــراء 
والغطــس  الكايــاك  بقــوارب  والتجديــف 
تحــت المــاء، وهــي نشــاطاٌت تنمــو بشــكل 
ذلــك،  علــى  عــالوة  اإلمــارات.  فــي  مضطــرد 
ســيتم تعزيــز الســياحة التاريخيــة والتعليميــة 
قلــب  منطقــة  تســجيل  خــالل  مــن  الوافــدة 
لمواقــع  اليونســكو  قائمــة  فــي  الشــارقة 
التــراث العالمــي. تتوقــع الشــارقة ومــن خــالل 
المتاحــف  مــن  العشــرات  علــى  احتوائهــا 
لالســتمتاع  الســياح  مــن  بــاآلالف  الترحيــب 
بالفــن والمهرجانــات الفنيــة والثقافيــة التــي 

الســنة. مــدار  علــى  اإلمــارات  تقدمهــا 

الخالبــة  الطبيعيــة  المناظــر  تعتبــر 
الســياحية  والحزمــة  البكــر  والشــواطئ 
البيئــي  والنظــام  لألســرة  الصديقــة 
مــن  الشــارقة  فــي  التنافســي  الســياحي 
المميــزة  الشــارقة  إمــارة  اســتعداد  عوامــل 

المســتقبل. يخبئــه  بمــا  للظفــرِ 
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