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Dubai succeeded in becoming an important tourism destination in 
the global tourism map and has become a center of attraction for 
businessmen and businesswomen, tourists, shoppers, and has all the 
ingredients and facilities which makes it a multifaceted destination 
such as good infrastructure and efficient communication, in addition to 
excellent services in the hospitality sector with its wide range of hotels 
and hotel apartments with different standards to cater for all the needs 
of tourists.

جنحت دبي في أن تفرض نفسها كواجهة سياحية مهمة في خارطة السياحة العاملية 

وأصبحت مركزا جلذب الزوار من رجال األعمال والسياح ومحبي التسوق وذلك مبا متتلكه 

من كافة اإلمكانات واملقومات التي جتعلها وجهة سياحية متعددة املزايا مثل وجود 

بنية حتتية ووسائل اتصال ومواصالت حديثة باإلضافة إلى متيزها في مجال الضيافة 

حيث متتلك مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية مختلفة الفئات والدرجات لتلبي 

كافة متطلبات السياح.

Dubai is also renowned for holding periodic shopping festivals and 
international exhibitions for different activities. The number of hotels in Dubai 
increased from 341 hotel in 2008 to 352 hotels in 2009, or at 3.2% increase 
rate with a corresponding increase in the number of rooms and beds.

ومتتاز دبي بإقامة مهرجانات دورية للتسوق وإقامة املعارض العاملية خملتلف الفعاليات، 

وقد إزداد عدد الفنادق في دبي من 341 فندقا عام 2008 الى 352 فندقا عام 2009 

بنسبة زيادة بلغت 3.2%، كما إزداد باملقابل عدد الغرف واالسرة املتاحة.

This data covered the three years 2007,2008 and 2009. The data 
source wears from the Department of Tourism and Commerce 
Marketing in Dubai, bearing in mind that these data are updated on an 
annual periodic basis.

دائرة  وتعد   ،2009  ،2008  ،2007 هي  سنوات  ثالث  بيانات  الباب  هذا  يغطي 

السياحة والتسويق التجاري مصدر البيانات، علما بأنه يتم حتديث البيانات 

من مصدرها بشكل دوري سنويا.

Main results: النتائج الرئيسية

The total number of hotels in the Emirate of Dubai was 352 hotels in 
2009 with a total number of rooms 43,419 and an average occupancy 
rate of 69.8%, while the number of beds was 67,643 and an average bed 
occupancy rate of 68.8%.

بلغ إجمالى الفنادق في إمارة دبي 352 فندقا عام 2009، كما بلغ عدد الغرف 

43,419 وبإشغال بلغ 69.8% بينما بلغ عدد األسرَّة 67,643 سرير وبإشغال بلغت 

نسبته %68.8.

The total number of guests in Dubai’s hotels were 6,105,813 guest in 
2009 of which 31.6% European, 29.9 % from Asian and African countries, 
11.1% from A.G.C.C. countries (excluding the UAE), 8.2 % Americans, 
7.9 % Arabs (excluding the A.G.C.C. countries), 8.8% from United Arab 
Emirates, and finally 2.5% from Oceania countries.

شكلت   ،2009 عام  نزيال   6,105,813 اإلمارة  بفنادق  النزالء  عدد  إجمالى  بلغ 
واألفريقية  األسيوية  الدول  ثم   %31.6 بلغت  نسبة  أعلى  األوربية  اجلنسيات 
 %11.1 اإلمارات(  دولة  )عدا  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  ثم   %29.9 بنسبة 
والدول األمريكية 8.2% والدول العربية )عدا دول مجلس التعاون( 7.9% ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة 8.8% وأخيرا دول أوقيانوسيا بنسبة %2.5.

The hotel guests stayed in hotels 16,698,406 night in 2009 of which 37.7% 

European, 29.3% from Asian and African countries, 9.7% from A.G.C.C 

countries (excluding the UAE), 7.2% Americans,  6.8% from United Arab 

Emirates, and finally 2.2% from Oceania countries.

وقد أمضى النزالء في الفنادق 16,698,406 ليلة عام 2009، حيث كان نصيب 
29.3% ودول  37.7% والدول األسيوية واألفريقية  اجلنسيات من الدول األوربية 
والدول   %7.2 األمريكية  والدول   %9.7 اإلمارات(  دولة  )عدا  التعاون  مجلس 
العربية )عدا دول مجلس التعاون( 7.2% ودولة اإلمارات العربية املتحدة %6.8  

ودول أوقيانوسيا %2.2.

Hotel guests at five star hotels were 40.9% of the total guests, followed by 
23.3% at four star hotels and 15.4 at three star hotels.

وقد تركز النزالء في الفنادق فئة اخلمس جنوم بنسبة 40.9% من إجمالي النزالء يليها 
نزالء فئة األربع جنوم 23.3% ثم فئة الثالث جنوم بنسبة %15.4.

The total number of hotel apartments in 2009 were 188 buliding contanied 
18,068 apartment with occupancy rate of 66%. The number of guests at hotel 
apartments were 1,447,226 guest in 2009 stayed a total of 6,148,372 nights, 
31.8% were Asian and African gustes, 27.4 % European, 12.9 % from A.G.C.C. 
(excluding the UAE), 9.1% the from United Arab Emirates, 8% Arab countries 
)excluding A.G.C.C. countries(, 7.9% Americans, finally 2.5% from Oceania 
countries.

بلغ إجمالى مباني الشقق الفندقية 188 مبنى عام 2009 إحتوت على 18,068 
 2009 عام  نزيال   1,477,266 فيها  النزالء  عدد  وبلغ   ،%66 إشغال  ومبعدل  شقة 
النزالء  الدول اآلسيوية واألفريقية من عدد  6,148,372 ليلة كان نصيب  أمضوا 
دولة  )عدا  اخلليجي  التعاون  مجلس  ودول   %27.4 األوربية  الدول  تليها   %  31.8
دول  )عدا  العربية  والدول   %9.1 املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة   %12.9 اإلمارات( 

مجلس التعاون( 8% والدول األمريكية 7.9% وأخيرا دول أوقيانوسيا %2.5.
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املؤشرات اإلقتصادية الرئيسية لنشاط الفنادق واملطاعم  |  إمارة دبي 
 Main Economic Indicators of Hotels and Restaurants  |  Emirate of Dubai

)2007-2008( 

 Table )12-01( جدول)Value in 000 AED القيمة باأللف درهم( 

 20072008Titleالبيان 

 2,4992,832Number of Establishmentsعدد املنشآت

93,860102,572Number of Workersعدد املشتغلني

3,408,3283,974,951Compensation of Workersتعويضات املشتغلني 

17,396,45319,455,650Output اإلنتاج

7,151,4928,119,584Intermediate Consumptionاإلستهالك الوسيط

 10,244,96111,336,066Gross Value Addedالقيمة املضافة اإلجمالية

 .Source : Dubai Statistics Center  - Ecomomic Survey 2009املصدر : مركز دبي لإلحصاء - املسوح اإلقتصادية 2009. 

Figure )12-01( شكل
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املؤشرات اإلقتصادية الرئيسية لنشاط الفنادق واملطاعم حسب النشاط االقتصادي  |  إمارة دبي 
 Main Economic Indicators of Hotels and Restaurants by Economic Activity  |  Emirate of Dubai 

)2007-2008( 

 Table )12-02( جدول)Value in AED القيمة بالدرهم( 

النشاط اإلقتصادي 

نسبة السنة 
اإلستهالك 

الوسيط إلى 
حجم اإلنتاج

نسبة تعويضات 
املشتغلني إلى 
القيمة املضافة

نصيب املشتغل 
من اإلنتاج

نصيب املشتغل 
من اإلستهالك 

الوسيط 

نصيب املشتغل 
من القيمة 

املضافة 

نصيب املنشآة 
من القيمة 

املضافة 

نصيب املشتغل 
من التعويضات

Economic Activity YearIntermediate 
Consumption/ 
Output Ratio %

Compensation 
of Workers/ 
Value Added 

Ratio %

Output Per 
Worker

Workers Share 
of Intermediate 
Consumption

Workers Share 
of Value Added

Value 
Added Per 

Establishment

Average 
Compensation 

Per Worker

 الفنادق وأماكن 
توفير االقامة 
قصيرة األمد

200736.1927.26247,03089,406157,62323,813,11643,054Hotels and 
Other Provision 
for short-stay 
accommodation 200854.6528.91255,69594,013161,68223,866,22946,829

 املطاعم واملقاصف
200741.1156.54109,80960,01349,793973,98028,543Restaurants and 

canteens
200836.7757.02114,05562,14651,9101,009,00030,164

اجملموع
200754.4933.27185,34576,193109,1524,100,00036,574

Total
200841.7335.06189,67879,160110,5184,004,00039,133

 .Source : Dubai Statistics Center  - Ecomomic Survey 2009املصدر : مركز دبي لإلحصاء - املسوح اإلقتصادية 2009. 

تعويضات املشتغلني في نشاط الفنادق واملطاعم حسب النشاط اإلقتصادي  |  إمارة دبي 
 Worker Compensations of Hotels and Restaurants by Economic Activity  |  Emirate of Dubai 

)2007-2008( 

 Table )12-03( جدول)Value in AED القيمة بالدرهم( 

النشاط اإلقتصادي 

عدد املشتغلني عدد املنشآت السنة 
بأجر

تعويضات 
املشتغلني 

نصيب املشتغل من 
التعويضات

Economic Activity 
YearNumber of Estab-

lishments
 Number of Paid

Up Workers
Workers

Consumption
Average

compensation per 
worker

الفنادق وأماكن توفير االقامة 
قصيرة األمد

200734251,5732,220,461,38643,055
Hotels and Other Provision for 
short-stay accommodation 200837154,6672,560,000,46346,829

املطاعم واملقاصف
20072,15741,6171,187,866,66128,543

Restaurants and canteens
20082,46046,9081,414,950,35530,164

اجملموع
20072,49993,1903,408,328,04736,574

Total 
20082,831101,5753,974,950,81839,133

 .Source : Dubai Statistics Center  - Ecomomic Survey 2009املصدر : مركز دبي لإلحصاء - املسوح اإلقتصادية 2009. 
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اإلنتاج واإلستهالك الوسيط والقيمة املضافة لنشاط الفنادق واملطاعم حسب النشاط اإلقتصادي  |  إمارة دبي 
 Output, Intermediate Consumption and Gross Value Added of Hotels and Restaurants by Economic Activity  |  Emirate of Dubai 

)2007-2008( 

 Table )12-04( جدول)Value in 000 AED القيمة باأللف درهم( 

النشاط اإلقتصادي 

اإلستهالك اإلنتاجعدد املشتغلني عدد املنشآت السنة 
الوسيط

القيمة املضافة 
اإلجمالية 

Economic Activity 
YearNumber of

Establishments
Number of
Workers

Output Intermediate
Consumption

 Gross Value
Added

 الفنادق وأماكن توفير 
االقامة قصيرة األمد

200734251,66812,763,5204,619,4358,144,086

Hotels and Other 
Provision for short-stay 
accommodation 

200837154,76414,002,8955,148,5238,854,371

 املطاعم واملقاصف

20072,15742,1924,632,9332,532,0572,100,876

Restaurants and
canteens

20082,46047,8085,452,7562,971,0612,481,695

اجملموع

20072,49993,86017,396,4537,151,49210,244,961

Total 

20082,831102,57219,455,6508,119,58411,336,066

 .Source : Dubai Statistics Center  - Ecomomic Survey 2009املصدر : مركز دبي لإلحصاء - املسوح اإلقتصادية 2009. 
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الفنادق وإشغال الغرف واألسرَّة  |  إمارة دبي
Hotels and Occupancy Rate of Rooms and Beds  |  Emirate of Dubai

 )2007-2009(
Table )12-05( جدول

200720082009Titleالبيان

319341352Number of Hotelsعدد الفنادق

32,61737,26143,419Number of Roomsعدد الغرف

27,52730,38630,306Occupied Roomsالغرف املشغولة

% 84.481.669.8Room Occupancyإشغال الغرف %

52,97558,35667,643Number of Bedsعدد األسرَّة

43,12846,93646,538Occupied Bedsاألسرَّة املشغولة

% 81.480.468.8Bed Occupancyإشغال األسرَّة %

Source: Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري

الغرف واألسرَّة في الفنادق  |  إمارة دبي
Rooms and Beds in Hotels  |  Emirate of Dubai

 )2007-2009(
Figure )12-02( شكل
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النزالء وليالي اإلقامة بالفنادق حسب اجلنسية  |  إمارة دبي 
 Guests and Residence Nights at Hotels by Nationality  |  Emirate of Dubai 

 )2007-2009(
Table )12-06( جدول

البيان

200720082009

Title ليالي اإلقامةنزالءليالي اإلقامةنزالءليالي اإلقامةنزالء

GuestsResidence 
Nights

GuestsResidence 
Nights

GuestsResidence 
Nights

297,883536,633343,879655,468535,6611,128,744United Arab Emiratesاإلمارات العربية املتحدة

783,1431,718,459645,3421,395,123679,1561,613,182Other A.G.C.C. Countriesدول مجلس التعاون األخرى

476,2461,165,913474,6701,172,396481,1291,195,815Other Arab Countriesدول عربية أخرى

1,679,0444,614,1081,872,9165,045,0551,828,0804,900,211Asian and African Countriesدول آسيوية وافريقية 

1,981,7206,388,6402,180,0966,690,9691,932,0876,290,602European Countriesدول أوربية

468,3661,044,441558,4041,265,427497,7361,207,268American Countriesدول أمريكية

177,107397,363197,984429,266151,964362,584Oceanianاالوقيانوسية

5,863,50915,865,5576,273,29116,653,7046,105,81316,698,406Totalاجملموع

Source: Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري

النزالء وليالي اإلقامة بالفنادق  |  إمارة دبي 
 Guests and Residence Nights at Hotels  |  Emirate of Dubai 

 )2007-2009(
Figure )12-03( شكل
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متوسط مدة اإلقامة لنزالء الفنادق حسب اجلنسية  |  إمارة دبي 
Average Length of Stay of Hotels Guests by Nationality  |  Emirate of Dubai 

 )2007-2009(
Table )12-07( جدول(Length in Days املدة باليوم( 

200720082009Titleالبيان

1.81.92.1United Arab Emiratesاإلمارات العربية املتحدة

2.22.22.4Other A.G.C.C. Countriesدول مجلس التعاون األخرى

2.52.52.5Other Arab Countriesدول عربية أخرى

2.73.12.7Asian and African Countriesدول آسيوية وأفريقية 

3.23.13.3European Countriesدول أوربية

2.22.32.4American Countriesدول أمريكية

2.22.22.4Oceanianاالوقيانوسية

2.42.42.5Totalاجملموع

Source: Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري 

الفنادق وإشغال الغرف واألسرة وعدد النزالء وليالي اإلقامة حسب درجة التصنيف  |  إمارة دبي
Hotels and Occupancy Rate of Rooms and Beds, Guests and Residence Nights by Classification Category  |  Emirate of Dubai

)2009( 

Table )12-08 ( جدول

البيان
خمس جنوم

5- Star
أربع جنوم
4- Star

ثالث جنوم
3- Star

جنمتان
2- Star

جنمة واحدة
1- Star

مدرجة
Listed

اجملموع
Total

Title

5259554412616352Number of Hotelsعدد الفنادق

16,69310,8176,9753,8074,71940843,419Number of Roomsعدد الغرف

12,0867,8214,6872,5012,93028830,306Occupied Roomsالغرف املشغولة

% 72.472.367.265.762.170.769.8Room Occupancyإشغال الغرف %

23,78815,45511,7346,1569,59591567,643Number of Bedsعدد األسرة

18,15011,3447,5333,8975,24848846,538Occupied Bedsاألسرَّة املشغولة

% 76.373.464.263.354.753.368.8Bed Occupancyإشغال األسرة %

2,497,1991,423,079942,277553,725636,54852,9856,105,813Number of Guestsعدد النزالء

% 100.0Guests%0.9%10.4%9.1%15.4%23.3%40.9النزالء %

7,336,1243,729,4792,337,0681,473,9901,652,058169,68716,698,406Residence Nightsليالي اإلقامة

% 100.0Residence Nights%1.0%9.9%8.8%14.0%22.3%43.9ليالي اإلقامة % 

Source : Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري 
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النزالء وليالي اإلقامة بالفنادق حسب اجلنسية ودرجة التصنيف  |  إمارة دبي
Guests and Residence Nights at Hotels by Nationality and Classification Category  |  Emirate of Dubai

 )2009(

Table )12-09( جدول

البيان

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

دول مجلس 
التعاون 
األخرى

دول عربية 
أخرى

دول آسيوية 
وأفريقية

اجملموعاالوقيانوسيةدول أمريكيةدول أوربية

Title United Arab 
Emirates

Other 
A.G.C.C. 

Countries

Other Arab 
Countries

Asian and 
African 

Countries

European 
Countries

American 
Countries

OceanianTotal

Star -5خمسة جنوم

359,960308,121156,937363,0391,026,330231,35151,4612,497,199Number of Guestsعدد نزالء

715,593804,427372,031892,7393,835,623575,261140,4507,336,124Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Star -4أربع جنوم

104,698123,94399,676403,420486,316156,88248,1441,423,079Number of Guestsعدد نزالء

288,245334,359249,0711,098,2501,275,512372,861111,1813,729,479Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Star -3ثالث جنوم

41,14867,18683,451433,800209,05169,48738,154942,277Number of Guestsعدد نزالء

74,563150,092198,0911,100,353582,405154,17777,3872,337,068Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Star -2جنمتان

21,77457,76261,033236,000139,10628,2579,793553,725Number of Guestsعدد نزالء

37,930117,704160,750684,339379,97970,24523,0431,473,990Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Star -1جنمة واحدة

7,707113,44874,350356,61968,81511,4024,207636,548Number of Guestsعدد نزالء

11,902191,268199,259997,676208,36833,53010,0551,652,058Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Listedمدرجة

3748,6965,68235,2022,46935720552,985Number of Guestsعدد نزالء

51115,33216,613126,8548,7151,194468169,687Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Totalاجملموع

535,661679,156481,1291,828,0801,932,087497,736151,9646,105,813Guestsعدد نزالء

1,128,7441,613,1821,195,8154,900,2116,290,6021,207,268362,58416,698,406Residence Nightsعدد ليالي اإلقامة

Source: Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري
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مباني الشقق الفندقية وعدد الشقق  |  إمارة دبي
Hotel Apartment Buildings and Number of Flats  |  Emirate of Dubai

)2007-2009( 

Table )12-10( جدول

200720082009Titleالبيان

125152188Hotel Apartment Buildingssمباني الشقق الفندقية

10,19013,19618,068Number of Flatsعدد الشقق

8,38910,43211,924Occupied Flatsالشقق املشغولة 

% 82.379.166.0Flat Occupancyإشغال الشقق %

Source : Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري

عدد الشقق  |  إمارة دبي
Number of Flats   |  Emirate of Dubai

)2007-2009( 
Figure )12-04( شكل
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النزالء وليالي اإلقامة بالشقق الفندقية حسب اجلنسية  |  إمارة دبي
Guests and Residence Nights at Hotel Apartments by Nationality  |  Emirate of Dubai

)2007-2009( 

Table )12-11( جدول

السنوات
البيان

200720082009

Years
Title

ليالي اإلقامةنزالءليالي اإلقامةنزالءليالي اإلقامةنزالء

Guests Residence
Nights

Guests Residence
Nights

Guests Residence
Nights

87,938254,16692,699335,237234,953561,077United Arab Emiratesاالمارات

201,461618,561186,058572,568226,491792,797Other A.G.C.C Countriesدول مجلس التعاون االخرى

113,418418,005117,546463,639133,626493,497Other Arab Countriesدول عربية أخرى

311,3381,513,430390,4572,038,329433,1441,954,248Asian and African Countriesدول آسيوية وأفريقية

264,5531,403,430317,5871,764,313315,1531,687,031European Countriesدول أوربية

75,260316,605108,564400,27596,771486,755American Countriesدول امريكية

34,321145,72145,097193,00237,128172,967Oceanianاالوقيانوسية 

1,088,2894,669,9181,258,0085,767,3631,477,2666,148,372Totalاجملموع

Source : Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري

النزالء وليالي اإلقامة بالشقق الفندقية حسب اجلنسية ودرجة التصنيف  |  إمارة دبي
Guests and Residence Nights at Hotel Apartments by Nationality and Classification Category  |  Emirate of Dubai

 )2009(

Table )12-12( جدول

البيان

فخمة
Deluxe

سياحية
Standard

اجملموع
Total

Title ليالي اإلقامةنزالءليالي اإلقامةنزالءليالي اإلقامةنزالء

Guests Residence
Nights

Guests Residence
Nights

Guests Residence
Nights

125,132317,027109,821244,050234,953561,077United Arab Emiratesاالمارات

دول مجلس التعاون 
االخرى

93,427369,969133,064422,828226,491792,797
Other A.G.C.C Coun-
tries

40,040142,19393,586351,304133,626493,497Other Arab Countriesدول عربية أخرى

128,548526,715304,5961,427,533433,1441,954,248دول آسيوية وأفريقية
Asian and African 
Countries

116,633600,947198,5201,086,084315,1531,687,031European Countriesدول أوربية

40,114228,09856,657258,65796,771486,755American Countriesدول امريكية

11,81154,77425,317118,19337,128172,967Oceanianاالوقيانوسية 

555,7052,239,723921,5613,908,6491,477,2666,148,372Totalاجملموع

Source : Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري
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مباني الشقق الفندقية اإلشغال للشقق حسب درجة التصنيف  |  إمارة دبي
Hotel Apartment Buildingss and Flats Occupancy Rate by Classification Category  |  Emirate of Dubai

 )2009(

Table )12-13( جدول

البيان
فخمة
Deluxe

سياحية
Standard

اجملموع
Total

Title

47141188Hotel Apartment Buildingssمباني الشقق الفندقية

5,70212,36618,068Number of Flatsعدد الشقق

3,9627,85211,924Occupied Flatsالشقق املشغولة 

% 69.563.566.0Flat Occupancyإشغال الشقق %

Source : Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري

متوسط مدة اإلقامة لنزالء الشقق الفندقية حسب اجلنسية ودرجة التصنيف  |  إمارة دبي
Average Length of stay Hotel Apartments Guests by Nationality and Classification Category  |  Emirates of Dubai

 )2009(

Table )12-14( جدول )Length In Days املدة باليوم(

البيان
فخمة
Deluxe

سياحية
Standard

اجملموع
Total

Title

2.532.222.38United Arab Emiratesاالمارات

3.963.183.57Other A.G.C.C Countriesدول مجلس التعاون االخرى

3.553.753.65Other Arab Countriesدول عربية أخرى

4.104.694.39Asian and African Countriesدول آسيوية وأفريقية

5.155.475.31European Countriesدول أوربية

5.694.575.13American Countriesدول امريكية

4.644.674.65Oceanianاالوقيانوسية 

4.234.084.15Totalاجملموع

Source : Department of Tourism and Commerce Marketingاملصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري
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املؤشرات الرئيسية عن مهرجان دبي للتسوق 
Main Indicators of Dubai Shopping Festival

)2007-2009( 

Table )12-15 ( جدول

2006/200720082009Title*البيان

453232Festival Daysايام املهرجان

3,5003,2003,350Total Visitors (In 000)إجمالي عدد الزوار ) بااللف(

77,778100,000104,687Daily Average of Visitorsاملتوسط اليومي للزوار

10,20010,0009,800Total Spending ( Million AED)إجمالي االنفاق ) مليون درهم(

227313306Daily Average of Spending ( Million AED)املتوسط اليومي لالنفاق ) مليون درهم(

* دورة واحدة
املصدر : دائرة التنمية االقتصادية 

* One Session
Source: Department of Economic Development

املؤشرات الرئيسية عن مفاجآت صيف دبي 
Dubai Summer Surprises Main Indicators

 )2007-2009(
Table )12-16( جدول

البيان

 إجمالي عدد الزوار عدد األيام
 )باأللف(

 املتوسط اليومي 
للزوار

 إجمالي اإلنفاق 
 )مليون درهم(

متوسط اإلنفاق 
 اليومي

 )مليون درهم(
Title

Number of DaysTotal Visitors 
 )In 000(

Daily Average of 
Spending

Total Spending  
 )Million AED(

Daily Average of 
Spending  

 )Million AED(

3,08043Dubai Summer Surprises 2007 722,16030,000مفاجآت صيف دبي 2007

3,35052Dubai Summer Surprises 2008 652,10032,307مفاجآت صيف دبي 2008

3,37052Dubai Summer Surprises 2009 652,20033,846مفاجآت صيف دبي 2009

Source: Department of Economic Developmentاملصدر: دائرة التنمية االقتصادية 






