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المحتويـــات أكثر من 1.7 مليار دوالر
اجمالي االنفاق السنوي

فيما يتعلق بالرياضة  في دبي

670 مليون دوالر
اجمالي االثر االقتصادي

للرياضة  في دبي

لقــد تــم تحريــ�ر هــذا التقريــ�ر بعبــارات عامــة، وعليــه ال يمكــن اإلعتمــاد عليــه تغطيــة أوضــاع 
معينــة، وســوف يعتمــد تطبيــق المبــادئ المبينــة فيــه علــى الظــروف الخاصــة الســائدة، 
ونوصــي أن تقومــوا بالحصــول علــى إستشــارة مهنيــة قبــل قيامكــم بالتصــرف أو اإلمتنــاع 
عــن التصــرف إعتمــادًا علــى محتويــات هــذا التقريــ�ر. ال ت�تحمــل ديلويــت ش.ذ.م.م  المســئولية 
عــن أي واجــب عنايــة أو مســئولية عــن أي خســارة يتــم ت�كبدهــا مــن قبــل أي شــخص يتصــرف 
أو يمتنــع عــن التصــرف كنتيجــة ألي أمــور يحتــوي عليهــا هــذا التقريــ�ر وقــد أوردنــا المزيــد مــن 
التفاصيــل التــي تغطــي نطــاق وتقي�يــدات تقري�رنــا واســتخدامه وكذلــك مســئوليتنا القانونيــة 
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إنه من دواعي سرورنا القيام بتقديم 
هذا التقري�ر بشأن األثر االقتصادي 

للرياضة في دبي الذي  تم إعداده من 
قبل بيزنس جروب ديلويت. 

تلعب الرياضة دورًا هامًا في نمو وجاذبية أي 
مدينة عالمية وهي محفز النمو االقتصادي 

ولها ت�أثير هام على السياحة وأسلوب الحياة 
والصحة العامة وفى النهاية على خلق صيتًا 

عالميًا للمدينة.

أدركت دبي هذه الحقيقة منذ أمٍد بعيد وعملت 
بشكلٍ إستراتيجي لعدة سنوات باست�ثمار 

مواردها وقدراتها عبر القطاع الرياضي.

 اليوم أصبحت دبي موطنًا لمرافق وأماكن 
من المستوى  العالمي تستضيف الفعاليات 

المختلفة واإلقليمية والدولية والتى تقوم 
بالترحيب بالنخب  الرياضية والمشاركات على 

مستوى القاعدة الجماهيرية .

وهذه الدراسة تبين من خالل التركيزعلى ثالثة 
محاور أساسية هي فعاليات دبي ومرافقها 

وسكانها، قصة الرياضة في دبي عن طري�ق 
التحديد الكمي إلسهامها االقتصادي وتقدير 

ت�أثيرها لسنوات قادمة وتحديد مجاالت 
النمو المحتملة.

بحكم موقعها اإلســتراتيجي بين الشــرق 
والغرب، فإن دبي لديها ســكان متعددي 
الثقافــات مفعمين بالنشــاط والحركة من 

حوالي 200 جنســية تقري�بًا ، وهي تســتقبل 
مــا يربــو على 10 مليون زائر ســنويًا، ولديها 

خطط الســتقبال 20 مليون بحلول 2020. 
وكدليــل علــى نقاط القوة التــي ت�تمتع بها 

الدولــة، فقــد تم منــح دولة اإلمارات العرب�ية 
المتحدة شــرف إســتضافة معرض  إكسبو 

الدولــي 2020 فــي دبــي – وهذه هي المرة 
األولى بالنســبة لمنطقة الشــرق األوسط 

الواسع وشــمال إفريقيا وآسيا.

سوف يمثل هذا الحدث عالمة فارقة هامة 
في مسيرة دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، 

المذهلة بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة 
وبحكم انها هي المدينة المستضيفة لمعرض 
إكسبو 2020، سوف تقوم دبي بإجراء  المزيد 

من التعزي�ز لبنيتها التحتية ومرافقها  وخبراتها 
مع األثر اإليجابي الناجم عن الفرص طويلة 

األجل لصالح الرياضة. 

نود أن نتقدم بالشكر لكل شخص شارك، على 
الوقت الذي أتاحه وعلى الروح المنفتحة تجاه 

اإلسهام في هذا التقري�ر.

مجلس دبي الرياضي.

تمهيد

اوميغا دبي ديزرت كالسيك بنادى االمارات للجولف

“الجسم السليم المعافى 
مصدر سعادة اإلنسان”

 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء لدولة االمارات العرب�ية المتحدة وحاكم دبي.
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موجز تنفيذي

تمهيد:

يحدد هذا التقري�ر الحجم  الكمي لالنفاق االجمالى 
على الرياضة في دبي وتحديدًا االثر االقتصادى 
للرياضة فى االمارة وهذا يشمل  كافة االنفاق 

المتعلق بالرياضة واالثار التبعية حيث ان هذا 
االنفاق يتم اعادة تدوي�ره عبر  االقتصاد ) ويعرف  

باالثار  غير المباشرة والمستحدثة(. 

كما قمنا أيضًا بتحديد حجم الت�أثير اإلقتصادي 
اإلجمالي للرياضة على اقتصاد دبي، الذي 

يقيس النفقات واألثر المتصل بذلك، التي هي 
إضافة إلى اقتصاد دبي، حيث أنها تنشأ من 
مصادر من خارج اإلمارة )على سبيل المثال 

:االنفاق المتصل بالرياضة من قبل زائري دبي(.

إن اصحاب الشأن  المشتركين في   رياضة 
دبي يتشكلون من مجموعة واسعة من 

الهيئات والجهات الحكومية شاملة موردين 
رياضات متعددة ومحددة، ولقد تم توزيع األثر 

االقتصادي للرياضة في دبي على ثالثة عناصر 
هي الفعاليات والمرافق والسكان  واإلنفاق  

اإلجمالي واألثر االقتصادي المباشر الخاص بكل 
واحد من هذه العناصر الثالثة، باإلضافة إلى 

التقديرات غير المباشرة  هو كما يلي:

الفعاليات:

تقوم دبي باستضافة سلسلة واسعة من 
الفعاليات  الرياضية – ت�تراوح بين الفعاليات 

الكبرى على مستوى عالمي ومنافسات 

المرافق:

لقد قامت دبي بتطوي�ر مجموعة من الميادين 
الرياضية ذات الجودة الرفيعة والمؤهلة 
إلستضافة سلسلة واسعة من األنشطة، 

التي ت�تراوح بين فعاليات النخب الرياضية إلى 
األنشطه الترفيهية الجماهيرية.

يركز هذا القسم من التقري�ر على الجهات 
المؤهلة الستضافة األلعاب الرياضية النخبوية 
واأللعاب الرياضيه االقليميه رفيعة المستوى  

وقد تم إي�راد مرافق الترفيه الجماهيري في 
قسم السكان.

تشمل المرافق الرياضية الرئيسية من منظور 
اقتصادي ما يلي: 

مالعب الجولف	 

استاد سوق دبي الحرة للتنس	 

مضمار ميدان  للسباق	 

ذا سيفنز ستاديوم	 

مدينه دبي الرياضية و	 

مجمع حمدان الرياضي	 

األثر االقتصادي )اإلضافي( الذي يمكن ان 
ت�تم نسبته إلى المرافق، هو اقل بشكل كبير 
عن ذلك الذي يمكن ان يعزى إلى الفعاليات، 
وللحيلولة دون إزدواجية الحساب، فإن هذا 

يشكل األثر االقتصادي الناشئ فقط عن عدم 
إستخدام المرافق ألغراض الفعاليات.

 من مبلغ األثر االقتصادي البالغ 54 مليون دوالر 
بسبب عدم استخدام الفعاليات للمرافق، فإن 

معظمه ناتج عن ميادين دبي للجولف اإلحدي عشر 
وانفاق الزائري�ن الخارجي�ين، الذين يقومون باستغالل 

هذه المرافق والمصدر األكبر الذي يليها هو من 
استغالل المرافق كأماكن تدريب دفيئة أو أماكن 

إلجراء المنافسات خالل فصل الشتاء األوروبي، 
والتي تعتبر مجال لنمو كبير مأمول.

الحضور
من المقرر أن تجذب الفعاليات الرياضية 

في دبي أكثر من مليون شخص إلى اإلمارة  
سنويًا. إذ ُيتوقع أن تشهد بطولة طيران 

اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي وحدها حضورًا 
كثيفًا يتجاوز 100,000 متفرج على مدى ثالثة 
أيام، كما ُيتوقع أن يحضر كأس دبي العالمي 

الذي يدوم ليوم واحد حوالي 80,000 
متفرج سنويًا.

رعاية الفعاليات 
ت�تمتع دبي بوجود سوق رعاية متطور جدًا.

تستفيد كافة الفعاليات العالمية الكبرى التى 
يتم تنظيمها في دبي سنويًا من الرعاية 
من قبل ماركات معروفة عالميًا، وتقوم 

الجهات الراعية التي ت�تخذ مقرها في دبي 
أو الجهات الراعية من الخارج بإنفاق حوالي 

100 مليون دوالر سنويًا مع 70% يمكن نسبتها  
الى الفعاليات الكبرى التى يتم تنظيمها 

في االمارة.

إعالم الفعاليات والبث
أن التغطية التلفزي�ونية واإلعالمية )بما في 

ذلك وسائل التواصل اإلجتماعي( المرتبطة 
باستضافة الفعاليات الرياضية تخلق شهرة 

ووعي كبيري�ن لصالح دبي وتوفر لها منصة 
لعرض نفسها إلى الزائري�ن العالمي�ين وتروي�ج 

نفسها كوجهة سياحية رئيسية.

مالحظات أخرى
إن أجندة دبي الرياضية وتلك الخاصة بدولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة ككل، هي أجندة 
مزدحمة وعلى وجه الخصوص خالل موسم 

الفعاليات المركزي )أكتوبر – أبري�ل( وذلك 
بسبب درجة حرارة  الصيف والنهج العضوي 

الذي تطور  جدول االلعاب الرياضية  فيه 
خالل الثالثين سنة الماضية،  وهذه الفترة 
المزدحمة تشكل تحديًا بخصوص الفعاليات 

المستقرة والفعاليات الجديدة على 
قدم المساواة.

محلية على مستوى النخب المعتادة، شاملًة 
لعدد كبير لفعاليات أصغر  وذلك تشجيعًا 

للمشاركات الشعبية.

لقد تم تقسيم فعاليات دبي على ثالثة 
مستويات واسعة:

كبرى )فعاليات دولية سنوية كبرى مت�كررة(	 

عالمية )بما في ذلك الفعاليات اإلقليمية 	 
الرائدة( و

محلية )فعاليات دبي األخرى(	 

عند تحليل األثر االقتصادي لفعاليات دبي، 
فان  معظم  إجمالي االنفاق )407 مليون 
دوالر، 57%( ، تم تقدير أنه يأتي من سبعة 

فعاليات سنوية كبرى تقوم دبي باستضافتها 
)راجع الجدول أدناه( مع 250 مليون دوالر 

)35%( يمكن نسبتها إلى )46( فعالية عالمية 
والمتبقي والبالغ 52 مليون دوالر )7%( يمكن 

نسبته إلى الفعاليات المحلية.

في سياق األثر االقتصادي المباشر فقد تم 
تقدير أن ما يزيد على 90%  سوف يأتي من 

الفعاليات الكبرى السبعة ويأتي المتبقي من 
تلك التي على المستوى العالمي.

يأتي معظم تموي�ل الفعاليات من داخل دبي 
وذلك بسبب منشأ الجهات الراعية والدعم 

المقدم من قبل حكومة دبي.

االنفاق اإلجمالي =  اجمالي االنفاق على 

الرياضة في دبي بصرف النظر عن المصدر.

األثر االقتصادي المباشر  =  “نقود جديدة” 

انفاق إضافي في اقتصاد دبي من مصادر 

خارجية  ت�تعلق مباشرًة بالرياضة.

 اآلثار غير المباشرة والمستحدثة 

)ويشار إليها مجتمعة بـــ “األثار التبعية”(

غير مباشر = انفاق  عمل تجاري – إلى 

– عمل تجاري بخصوص الموردين فيما 

يتعلق بالرياضة، على سبيل المثال 

الشركات التى تعمل في مجال الرياضة 

في دبي، والتى تقوم بإستخدام أعمال 

تجارية مقرها دبي بمثابة موردين.

مستحدث = انفاق إضافي من إنفاق المستهلك، 

على سبيل المثال األفراد الذين يقومون 

بالعمل في مجال الرياضة، الذين يقومون 

بإنفاق أجورهم في محالت ومطاعم دبي.

األثر اإلقتصادي االجمالي = األثر المباشر 

وغير المباشر والمستحدث.

أوميغا دبي ديزرت كالسيك	 
ماراثون ستاندرد تشارترد دبي	 
طواف دبي	 
بطولة سوق دبي الحرة للتنس	 
كأس  العالم دبي 	 
بطولة موانئ دبي العالمية للجولف	 
بطولة طيران اإلمارات لسباعيات 	 

دبي للرجبي

النفقات 
االجمالية

مليون دوالر

األثر 
االقتصادي

مليون دوالر

709359الفعاليات

25554المـرافق

1728السكان

غير المباشرة 
627249والمستحدثة

1.763670الجملة

شرح مصطلحات األثر االقتصادي

الفعاليات الكبرى

بطولة السباحة القصيرة في�ينا 2010 العالمية بمجمع حمدان الرياضي

لقد تم اعتماد الطريقة التالية 
لتفادي إزدواج الحساب.

الفعاليات: كافة الفعاليات 
التي تحدث في دبي.

المرافق = كافة االستخدامات 
لغير الفعاليات من المرافق 

النخبة وذات المستوى الرفيع.

هنالك شــعور ســائد بين المعني�ين  بشــأن 
رياضــة دبي، بأن عــرض المهارات الرياضية 

ســوف يســتفيد بشــكلٍ كبير من إضافة ميدان 
داخلي متعدد األغراض بســعة  10 – 15,000 

)بالرغم من تشــي�يد ميدان بحوالي ســعة 
5,000 مقعد بمجمع ند الشــبا( واســتاد 

خارجي دائم بســعة ت�تجاوز 30,000، واألخير 
يمكــن التصــدي له عن طري�ق إســتضافة دولة 

اإلمــارات العرب�يــة المتحدة لكأس آســيا في 
 كرة القدم 2019.

السكان:

تحظى دبي بسكان شباب عالمي الموطن من 
حوالي 200 جنسية، وهذا يهيء فرصة كبيرة 

للتطور الرياضي في دبي على صعيدي حضور 
الفعاليات والمشاركة فيها.

كما تبشر احوال  االقتصاد الكلي بدبي بالخير، 
فيما يتصل بالرياضة.

وجود ثقافة رياضية متينة، يشكل نقطة 
رئيسية لجذب واالحتفاظ بالمواهب باإلمارة 

ويعين على تحسين نوعية الحياة من حيث 
المشاركة ونشاط المتفرجين.



األثر االقتصادي للرياضة في دبياألثر االقتصادي للرياضة في دبي 67

موجز تنفيذى

 التوظيف
صناعة الرياضة في دبي تدعم مستويات 

كبيرة من التوظيف، وتشير تقديرتنا الى أنه 
يتم إستخدام مايعادل حوالي 14,500 بدوام 

كامل في قلب صناعة الرياضة، 0.6% من 
القوة العاملة اإلجمالية، وهذا يضع دبي 

في مركز األفضلية عند مقارنتها مع عدد من 
البلدان األوروبية ويظهر بأن الرياضة مت�أصلة 

بشكلٍ جيد في اقتصاد دبي.

 المشاركة الرياضية 
المشاركة الرياضية هي عنصر هام في حياة 

عدد كبير من المقيمين في دبي.

أكبر فعالية مشاركة جماهيرية في دبي  هي 
ماراثون ستاندرد تشارترد دبي.

في 2015 قام ما يربو على 25,000 عداء 
بالمشاركة، باإلضافة أيضًا إلى مشاركة أعداد 

كبيرة في فعاليات مشابهة، على سبيل 
المثال سباق األلوان وسباق األضواء ، ونحن 

نجري في دبي، وبالجملة فإن تقديراتنا هي 
أن المشاركات الجماهيرية إجتذبت مايزيد على 

85,000 مشارك سنويًا في دبي.

كما أن المشاركات التى تجتذب المتباري�ن 
الخارجي�ين، سوف تساهم في األثر االقتصادي 
المباشر للرياضة في االمارة بمبلغ يتجاوز 10 

مليون دوالر سنويًا.

دبي تضم سلسلة متنوعة من المرافق 
متاحة للمشاركين، بصرف النظر عن مستوى 
قدراتهم، وكانت أحدث اإلضافات البارزة إلى 

المرافق العامة هي مسارات الدراجات بند 
الشبا والقدرة وي�وفر كل منهما مرافق 

رفيعة المستوى وخالية من حركة المرور، 
ومن المقرر أن يتم إجراء المزيد من التوسعة 

لها في 2015 .

لقد ساعدت هذه المسارات، باإلضافة إلى 
الفعاليات في زيادة المشاركة وأدت إلى 

تعزي�ز طفرة سباق الدراجات الذي حدث  في 
اإلمارة عبر العقد الماضي.

 السياحة
تشكل السياحه جزًء مركزيًا في النمو 

والتنوع االقتصادي لدبي ومن المأمول أن 
تلعب السياحة الرياضية دورًا رئيسيًا في 

هذا الخصوص.

تشكل الفعاليات جزًء رئيسيًا من مشهد 
السياحة الرياضية، غير أن السياح القادمين 

إلى الداخل يسافرون أيضًا ألغراض أخرى كزيارة 
مناطق الجذب الرياضي وحضور المؤتمرات 

والمعارض الرياضية والمشاركة في األنشطة 
الرياضية للمشاركات الجماهيرية.

لقد قام المعني�ين  بشأن رياضة الجولف في 
دبي ، بوضع اإلمارة ولعدة سنوات في مصاف 

إحدى الواجهات الرائدة عالميًا في مجال 
سياحة الجولف.

األنشطة الرياضية الشائعة بين السياح 
تشمل الرياضة المائية واأللعاب 

الرياضية الشاقة.

 االسهام االقتصادي
المساهمة الرياضية من قبل المقيمين  

والسياح والعناصر االقتصادية االخرى  التي 
لم يرد ذكرها  تحت قسم  الفعاليات او 

المرافق فان التقدير هو انها قد ساهمت  
بما يعادل 172 مليون دوالر في اقتصاد دبي 

وبحوالي  8 مليون دوالر اضافية من الزائري�ن 
القادمين من الخارج المشاركين  في الرياضة 

التي تقوم باستخدام  المرافق المتاحة أو 
المجتمعية )لقد تم اخذ  مرافق النخبة في 

االعتبار في قسم المرافق(.

صناعة الرياضة الموسعة

تلعب الحكومة دورًا  حيويًا  في دعم وتطوي�ر  
الرياضة في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 

ودبي ومن خالل سياساتها وعن طري�ق 
التموي�ل مع اضطالع  مجلس دبي الرياضي 

بدور ريادي بشأن الرياضة في دبي.

هنالك ما يزيد على 30 إتحاد رياضي وهيئات 
تنظيمية ولديها مقرات دائمة في دبي. 

المعاي�ير المرجعية للمدينة

لقد تم مقارنة دبي مع منافسين دولي�ين 
عن طري�ق فحص كمية ونوعية العفاليات 

المستضافة والمرافق.

تقوم دبي بأداء طيب من حيث الفعاليات 
الدولية السنوية المنتظمة، ويعود الفضل 
في سمعتها لسلسلة فعالياتها العالمية 

في مجال الجولف والرجبي والتنس.

ت�تمتع دبي بعدد أقل نسبيًا من األماكن مقارنًة 
بالمدن ذات المعاي�يرالمرجعية، إال أن القرب 
المكاني بين المواقع في دبي وسهولة 

الوصول إلى ومن كافة المناطق في المدينة 
ومطارها الممتاز والعروض السكنية، تمنح 

دبي ميزة هامة.

مؤسسات سلسة التوريد )على سبيل 
المثال متعهدي تموي�ن األطعمة والتشي�يد 

والصيانة والقانونية(

إن الشركات التي ت�تخذ مقر لها في 
دبي، على سبيل المثال طيران اإلمارات 

وسوق دبي الحرة ودبي العالمية هي 
جهات هامة في صناعة رعاية الرياضة، 

مما نتج عنه جعل دبي مدينة مقترنًا 
اسمها بالرياضة.

شتيل تايم دبي

670
مليون دوالر

أجمالي الت�أثير اإلقتصادي للرياضة في 

دبي )نفقات من مصادر غير دبوية زائدًا 

لألثار التبعية(

أكثر من 1.7
مليار دوالر

 إجمالي االنفاق سنويًا فيما
يتعلق بالرياضة   في دبي

حوالي 

14,500
التوظيف في قلب صناعة الرياضة

أكثر من 1 مليون
الحضور االجمالي في الفعاليات الرياضية سنويًا

أكثر من 300
الفعاليات السنوية المنتظمة

أكثر من 13
مليون دوالر

االنفاق على المعدات الرياضية سنويًا

421
مليون دوالر

األثر االقتصادي المباشر للرياضة في دبي 
)نفقات من مصادر غير دبوية(

أكثر من 85,000
المشاركين في المشاركات الجماهيرية

أكثر من 400
جمنازي�وم في دبي
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االنفاق
االجمالي

األثر غير المباشر
 والمستحدث

األثر االقتصادي 
المباشر

تمهيد

لقد قامت  فالكون وشركاؤها )فالكون( 
وهي شركة استشارات إستراتيجية 

تعمل بالنيابة عن قيادة دبي بتفويض 
اسبورتس بيزنس جروب في دويليت، 

للقيام بإعداد تحليل كمي ونوعي 
متعمق إلسهام الرياضة في دبي.

إن الرياضة  جزء أصيل في نسيج دبي 
ومتشابك داخل صورتها وموقعها وهويتها، 
إال أنه وإلى تاريخه، لم يتم تحليل موحد لدرجة 

وقيمة الرياضة لدي وبالنسبة لدبي وهذا 
التقري�ر يتغيأ تصحيح هذا الوضع.

 المنهجية
لقد تم بيان منهجية تفصيلية وافتراضات 

وقيود على صفحة 61، وهنا نورد بعض النقاط 
األساسية كما يلي:

يعمل التقري�ر على التحديد الكمي إلسهام 	 
الرياضة من حيث اآلثار المباشرة )من 

القطاعات ذات الصلة المباشرة بالرياضة( 
واآلثار غير المباشرة )من القطاعات التي 

تعتمد على الرياضة إلى حد معين، على 
سبيل المثال في سلسلة التوريد(، كما 

يقوم بتقدير المشهد الرياضي الحالي في 
اإلمارة وبتقدير التقدم الذي تم تحقيقه 

لوضع دبي في موضعها الحالي، باإلضافة 
إلى التوصيات التي تقود إلى مزيد من 

التقدم وإلى تحسين فرصها.

لقد تم جمع البيانات الواردة في هذا 	 
التقري�ر من خالل توليفة من:

التشاور المطول مع أصحاب الشأن في  -
رياضة دبي، وقد تم بيان قائمة كاملة 

تضم المؤسسات واألفراد على صفحة 61.

البيانات المقدمة مباشرًة من قبل هؤالء  -
األفراد أو المؤسسات ، و

البحوث والتحليالت اإلضافية، التي تم  -
إجرائها من قبل ديلويت.

تقوم الدراسة بالتركيز على أحدث البيانات، 	 
حيثما كان ذلك ممكنًا، ولذلك تم استخدام 

2014 كآخر سنة كاملة.  ومن جهة أخرى 
في بعض الظروف، تم استخدام السنوات 

السابقة في األحوال التي لم ت�كن فيها 
البيانات المحدثة متاحة.

بعض البيانات في هذا التقري�ر تم إي�راداها 	 
بأسعار جارية )أو إسمية( واألسعار 

الجارية هي األسعار السارية حين إعداد 
التقري�ر وهي التشمل أي تعديالت بشأن 

آثار التضخم.

 بنية التقري�ر
لقد تم بلورة التقري�ر حول ثالثة ركائز أساسية:

الفعاليات – إستعراض شامل عبر الفعاليات . 1
الرياضية التي تمت في دبي ابتداًء من 

الفعاليات النخبوية والدولية، وحتى 
وشاملة فعاليات المشاركة الجماهيرية 

التي تمتع بها عامة الجمهور.

المرافق – تناول بالنقاش مرافق دبي . 2
الرياضية ودورها في صناعة الرياضة 
باإلمارة، بما في ذلك ميادين النخبة 

المؤهلة الستضافة الفعاليات الرياضية 
العالمية والمرافق التي تقوم باستضافة 

الرياضة المحترفة المحلية )ملحوظة: تم بيان 
المرافق الشعبية والمجتمعية في قسم 
السكان، وذلك الرتباطها اللصيق بالسكان(.

السكان – نبذة عن المساهمات الرياضية . 3
في دبي، مع اإلشارة إلى سكان اإلمارة 
والتركيبة السكانية والسياحة الرياضية. 

كما تم ايراد عدد من دراسات الحاالت، وذلك 
لفحص فعاليات أو مرافق أو أوجه مشاركة 

بتفصيل أكبر.

ثم نقوم بدراسة صناعة الرياضة الموسعة 
وبتقديم معاي�ير مرجعية للمدن الرياضية 

الرائدة األخرى من حيث الفعاليات والتظيم 
واإلستراتيجية، حتى يتسنى قياس وضع دبي 

 الحالي على المستوى العالمي.
خلص التقري�ر في قسم منه إلى اإلستشراف 

المستقبلي والفرص التي تم تحديدها 
لتحسين الرياضة في دبي.

األثر االقتصادي

 تمهيد
يقوم هذا التقري�ر بالتحديد الكمي ألثر الرياضة 

على اقتصاد دبي. ويت�ألف األثر االقتصادي 
االجمالي من عنصري�ن هما: األثر االقتصادي 

المباشر واألثر االقتصادي المستحدث 

باإلضافة إلى ذلك فقد قمنا ببيان تقي�يم رفيع 
المستوى إلجمالي المصروفات التي يمكن 
أن تعزى إلى الرياضة. أي المصروفات في 

اقتصاد دبي التي  ما كان من المحتمل أن تحدث 
لو  لم ت�كن الرياضة موجودة في اإلمارة(. 

 األثر االقتصادي المباشر
يقوم األثر االقتصادي المباشر بقياس االنفاق 

اإلضافي المحقق في اقتصاد دبي من قبل 
الزائري�ن لذلك االقتصاد المستضيف )على 

سبيل المثال، إست�ثمار  الجهات الراعية الدولية 
أو إنفاق من قبل األشخاص من الخارج(.

نحن لم نقم ببيان اإلنفاق من قبل المقيمين 
في دبي، سواًء كانت أعمال تجارية أو شركات 
على أساس أن ذلك يمثل إنفاق )غير مغطى( 

بمعنى أنه نشاط اقتصادي البد من حدوثه، 
حتى ولو لم تحدث الرياضة.

وهذا يتفق مع منهجية قياس األثر االقتصادي 
التي تحظى بقبول واسع ويتفق مع دراسات 

األثر االقتصادي السابقة التي كنا قد 
قمنا بإجرائها.

مقاي�يس األثر االقتصادي

 األثر االقتصادي غير المباشر والمستحدث
يعنــي األثر االقتصادي غير المباشــر 

والمســتحدث بالتحديــد الكمــي لآلثار التبعية، 
حيــث أن هــذا اإلنفاق المباشــر يتم تدوي�ره 
خــالل االقتصــاد عبــر عمل تجاري إلى عمل 
تجــاري وإنفاق المســتهلك، طبقًا للوصف 

الــوارد علــى صفحة 34، وقد تــم بناء تقديراتنا 
علــى مضاعفــات األثر االقتصادي التي تم 

حســابها علــى وجــه محدد بخصوص اقتصاد 
دبــي، وهي واردة تفصيــاًل في التقي�يدات 

علــى صفحة 61.

 اإلنفاق االجمالي
لقد تم كذلك تقدير االنفاق االجمالي الخاص 

بالرياضة على أساس نقاشنا مع أصحاب الشأن 
في رياضة دبي وهو يمثل اجمالي اإلنفاق 

على الرياضة في دبي وتحديدًا االجمالي 
المالي الدائر حول اقتصاد دبي بسبب الرياضة، 

سواًء كان من مصادر داخلية أو خارجية.

 التوظيف
باإلضافة إلى ذلك، فإن عدد األفراد الذين 
يقومون بالعمل بدوام كامل في صناعة 

الرياضة، قد تم تقديره بما في ذلك العاملين 
بدوام كامل ودوام جزئي والعاملين 

المؤقتين بالمؤسسات في هذه الصناعة.

يوجد عدد كبير من األدوار المؤقتة بسبب عدد 
الفعاليات الكبير، التي يتم تنظيمها في دبي.
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تمهيد

صناعة الرياضة في دبي

لقد تم تقدير األثر االقتصادي للرياضة في 
دبي على أساس االنفاق المباشر من قبل 

المشاركين فيها والمستهلكين.

 األطراف المعني�ين بالرياضة والمشتركين في 
المشهد الرياضي بدبي هي جهات واسعة 

النطاق من الهيئات والوكاالت الحكومية، شاملًة 
موردي الرياضات المتعددة والمحددة، وألغراض 

تسهيل إجراء التحليل، فقد تم تقسيمهم إلى 
صناعات أساسية ومساعدة وسلسة توريد.

ادارة  الرياضة العالمية – االتحادات الدولية 
الكائنة في دبي ، ويعتبر  االتحاد الدولي 

 .)ICC(. الرئيسي هو مجلس الكريكيت العالمي

المرافق الرياضية – النخبة – المرافق 
المؤهلة لإلستعمال ألغراض فعاليات النخبة 

والفعاليات على المستوى العالمي.

المرافق الرياضية – المشاركة

هي فئة أوسع بشكلٍ كبير تشمل المرافق 
الرياضية المتاحة لدخول الجمهور.

شركة إدارة الرياضة/الفعاليات – مكون 
أصغر من الكيانات التي تقوم بشكلٍ ُمحدد 

بتقديم إدارة الفعاليات والتسوي�ق واإلعالم 
والخبرة القانونية أو المهنية إلى الفعاليات 

والمرافق الرياضية.

فعاليات – تشمل كافة الفعاليات الرياضية، 
التي يتم تنظيمها في دبي من الفعاليات 

الكبرى وشاملة وحتى فعاليات المشاركات 
الشعبية المختلفة التي تحدث في اإلمارة.

موردي الرياضة المحددين – هم الموردون 
التجاري�ون، الذين يعتمدون حصريًا على التوريد 

إلى صناعة الرياضة، على سبيل المثال موردي 
الجولف المحددين ومصنعي أو تجار تجزئة 

األزياء الرياضية.

سوف تظل الجهات المساعدة وصناعة 
الموردين المشار إليهم في الرسم البياني 
لهم ت�أثير كبير على الرياضة في دبي، إال أن 
وجودهم ال يعتمد على الرياضة في اإلمارة.

برجاء مراجعة صفحة 61 بخصوص المزيد من من 
التفاصيل الخاصة بالمنهجية المتبعة من قبلنا.

الصناعة األساسية – هي تلك المؤسسات 	 
التي تقوم بالعمل فقط في مجال الرياضة، 
أي أنه إذا لم ت�كن هنالك صناعة رياضة في 

دبي، ما كانت هذه المؤسسات لت�تواجد.

الصناعة المساعدة – وهي تلك الشركات، 	 
التي بينما تقوم بالعمل في صناعة 

الرياضة، إال أنها ال تعتمد عليها بنسبة %100.

سلسلة التوريد – هي تلك القطاعات 	 
التي تقوم بتزويد القطاع الرياضي 

بالبضائع والخدمات.

لقد تم اعتبار الكيانات التالية جزًء من صناعة 
الرياضة األساسية:

ادارة دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة ودبي 
– تلك المؤسسات التي هي جزء أو تقوم 

بالعمل بالنيابة عن قيادة دبي أو دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة، فيما يتعلق 

بالرياضة، وفي حين أنه قد ت�كون الرياضة فقط 
جزًء من صالحيات هذه الكيانات، فقد تم بيانها  

كجزء من الصناعة األساسية، وذلك نسبًة 
إلى أهميتها بالنسبة إلى تطوي�ر الرياضة 

في اإلمارة.

ادارة دبـي
مجلس دبي الرياضي

موردي الرياضة المحددين
• المعدات والمالبس )تجزئة(

صناعـة الرياضـة
األسـاسـيـة 
فـي دبـي

ادارة الرياضة العالمية
االتحادات الدولية

ادارة دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة
•الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة

•اللجنة االولمبية الوطنية بدولة 
االمارات العرب�ية المتحدة

•االتحادات  المحلية

 المرافق الرياضية
 – النخبة

• االستادات الرياضية
• أندية الجولف

 المرافق الرياضية
– المشاركة

• األندية الخاصة
• المرافق العامة

الفعاليــات
• النخبوية/العالمية
• الفرق المحترفة/

البطوالت
• الهواة/المشاركات 

الجماهيرية

شركات إدارة الرياضة/
الفعاليات

• التسوي�ق واإلعالم
• القانونية والمهنية

الصحة واللياقة
• صاالت الجمنزي�وم 

واألندية الخاصة
• مرافق الفنادق 

والمنتجعات

شركات
التشي�يد/االدارة

الكيانات الحكومية
• تموي�ل مجلس دبي 

الرياضي للمرافق 
والبنى التحتية، 

والمشاركة وغيرها
• هيئة الطرق 

والمواصالت بخصوص 
النقل والتشي�يد واإلعالن 

وفعاليات الطرق 

الموردون للرياضة والصناعات األخرى
•منتجات وخدمات أخرى، على سبيل المثال

األطعمة والمشروبات

التعليــم
• المدارس

• التعليم العالي/اإلضافي
• األكاديميات

المؤتمرات 
والمعارض

صناعـة 
الرياضـة 

المساعدة
)تعمل في صناعات أخرى 

باإلضافة إلى الرياضة(

سلسلة 
التوريد

)الصناعات التي تقوم
 بتزويد قطاع الرياضة 

بالبضائع والخدمات(
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الفعالياتعدد الفعاليات الفرديةالمستوى

كبرى
الفعاليات العالمية 

7الكبرى المت�كررة سنويًا
تشمل:

اوميغا دبي ديزرت كالسيك	 
ماراثون ستاندرد تشارترد دبي	 
بطولة تنس أسواق دبي الحرة	 

طوافة دبي	 
كأس دبي العالمي	 
بطوالت دبي ورلد تور	 
إميريتس ايرالين دبي رجبي	 

الفعاليات المعروفة عالميًا، 
التي تجتذب عدد كبير من الزائري�ن 
الخارجي�ين، الذين يقومون بالسفر 

بشكلٍ خاص لحضور الفعالية.

عالمية
بما فيها الفعاليات 
اإلقليمية الرئيسية

46
تشمل:

نهائيات ورلد تور جراند	 
نهائيات بي دابليو اف دبي سوبر 	 

سيري�ز
دوري الخليج العربي لكرة القدم	 
دبي إنترناشيونال ترايثلون	 
مسابقات اكس كات للزوارق السريعة	 
كأس بولو الشاطئ	 

كأس سامسونج العالمي لكرة 	 
الشاطئ

ورلد شامبيون شيبس بيتش التميت	 
كأس اتحاد السباحة الدولي للسباحة 	 

والغطس

الفعاليات ذات التركيز العالمي 
والمعروفة عبر دولة اإلمارات 

العرب�ية المتحدة، ومنطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي، وقد 

تشمل متباري�ن عالمي�ين وتجتذب 
بعض الزائري�ن من الخارج يقومون 

بالسفر من أجل الفعالية.

محلية
فعاليات دبي األخرى

أكثر من 

 90
تشمل:

 الفعاليات  المحلية  الترفيهية للجرى 	 
 على سبيل المثال :دورة الفجيرة دستركت

 دورة ند الشبا الرياضية   دبي
تحدي “سبينس دبي 92” للدراجات الهوائية  

فعاليات محلية ذات مستوى 
أصغر وفي العادة عبارة عن 

أنشطة ترفيهية وبدون وجود اي 
متنافسين دولي�ين أوزائري�ن من 

الخارج.

المؤتمرات

والمعارض

تشمل:
مؤتمرات العاب دبي الرياضية العالمية.	 
المدن المضيفة	 
قمة فعاليات الشرق االوسط الرياضية	 

اف آي اتش كونجرس 2016	 
آي تي اف ايه جي ام 2014	 
اسبورت اكورد 2010	 

المؤتمرات والمعارض الرياضية 
الدولية التي تنظم في دبي.

القسم 1:

الفعاليات

تقوم دبي باســتضافة سلســلة واسعة 
مــن الفعاليــات الرياضيــة – ت�تراوح بين 

الفعاليــات الكبرى على المســتوى 
العالمي والمنافســات المحددة 
المعتــادة على مســتوى النخبة، 

شــاملة وحتى مســتوى عدد كبير من 
الفعاليــات األصغر التي تشــجع على 

المشاركة الجماهيرية.

تساعد الفعاليات العالمية الكبرى على رفع 
مكانة  اإلمارة وهي دافع رئيسي للسياحة 
ومرتبطة باألثر االقتصادي، وباإلضافة إلى 

ذلك فهي تحفز على اإلهتمام والمشاركة 
على المستوى المحلي، حيث تلعب 

الفعاليات األصغر التي يتم تنظيمها محليًا 
دورًا حيويًا.

لقد تم اجراء العديد من هذه الفعاليات 
ولفترة زمنية طويلة، وبذلك فهي جزء عام 

من إرث دبي الرياضي، على سبيل المثال 
بطولة طيران اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي 

، قد تم تنظيمها منذ 1969، وقد تم نشرها 
في سلسلة السباعيات الدولية لفترة 16 

سنة مت�تالية.

هذا القسم يصف فعاليات دبي عن طري�ق 
تقسيمها إلى ثالثة مستويات عريضة قبل 

تناول آثارها االقتصادية، بما في ذلك 
مناقشة موضوع عدد جمهور المشجعين 

وسوق رعاية الفعاليات وإعالم وبث 
الفعاليات، كما سبق لدبي تنظيم فعاليات 

لمرة واحدة، على سبيل المثال بطولة اتحاد 
السباحة العالمي )فينا( للسباحة القصيرة 

وكأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2013 
وعدد من مباريات الكريكيت للدورى الهندي 

الممتاز ومباريات كرة القدم في دبي 
بين ريال مدريد وايه سي ميالن في 2014 

وبطولة العالم رجال تحت 23 سنة للكرة 
الطائرة 2015 وفي 2019 سوف تصبح هي 

المدينة المضيفة لبطولة كأس اتحاد الكرة 
اآلسيوي، وبالرغم من أن هذه الفعاليات 

ت�تباين في كل سنة، إال أنه قد تم أخذها في 
الحسبان في المنهجية، وتم بيانها في 

المستوى العالمي.

شكل )1( : عدد الفعاليات الرياضية بحسب الشهر الميالدي

طواف دبي

اوميغا دبي ديزرت كالسيك
بطولة سوق دبي 

الحرة للتنس

 دبي
بطولة كاس العالم دبيتور

ورلد تور

ماراثون ستاندرد 
تشارترد دبي

بطولة طيران اإلمارات 
لسباعيات دبي للرجبي

شكل 2: الفعاليات الرياضية في دبي مقسمة إلى مستويات

الشكل )1( يوضح جدول دبي الخاص بالفعاليات 
الموسمية، والذي يبين إجراء فعاليات قليلة 
للغاية في شهور الصيف، وتم بيان الخطوط 

العريضة لوصف مستويات ذات ثالثة فعاليات 
وعدد األفراد في كل مستوى في الشكل )2(.

 األثر االقتصادي
لقد تم تقي�يم إثنين من المقاي�يس الخاصة 

بفعاليات دبي الرياضية وهي:

اإلنفاق اإلجمالي – إجمالي األثر االقتصادي . 1
للفعاليات، وهذا عبارة عن اإلنفاق ضمن 
اقتصاد دبي نسبًة إلى تنظيم الفعاليات 

بصرف النظر عن منشأ اإلنفاق.

األثر االقتصادي المباشر – اإلنفاق اإلضافي . 2
الذي يرد إلى دبي من خارج اإلمارة بسبب 
تنظيم فعاليات، وهذا في العادة يشمل 
المواصالت والسكن ومصروفات اإلعاشة 

الخاصة بالزائري�ن القادمين من الخارج 
والمتنافسين وما إلى ذلك.

الشكل 3: ذوي الشأن )المعني�ين( واإلسهامات النمطية في األثر 
االقتصادي المباشر )%(.

متفرجون 
غير محلي�ين

إدارة الفعاليات 
والبنية التحتية

الفرق/المشاركين

الجهات الراعية

اإلعالم

ملحوظات:

بخصوص الفعاليات التي تجاوز شهر واحد، . 1
فقد تم استخدام الشهر الذي بدأت فيه 

الفعالية لألغراض أعاله.

تم الحصول على كافة الفعاليات من . 2
مرشد فعاليات مجلس دبي الرياضي 

.2018 – 2015

 تم استبعاد الدوري الرياضي المحلي . 3
)على سبيل المثال الكريكيت وكرة القدم 

والرجبي(.

المصدر: مجلس دبي الرياضي

ملحوظة: إن النسب المئوية 
المأخوذة هي متوسطات من 
عدد من الدراسات التي أجريت 
حول األثر االقتصادي التي تم 

إجرائها من قبل ديليوت
 

المصدر: تحليل ديلويت

ملحوظة : لقد تم وضع الفعاليات المت�كررة المتسلسلة في مجموعة واحدة وبناءًا على ذلك، فإن عدد الفعاليات يختلف عنه في الشكل : 1

إن الرسم البياني التالي )الشكل 3( في حين 
أنه ليس حصرًا على دبي، فإنه ُيظهر أصحاب 

الشأن المشاركين في تنظيم الفعاليات 
العالمية الكبرى وإسهاماتهم النمطية في 
األثر االقتصادي وتحديدًا اإلنفاق المحقق من 

قبل الفعاليات من مصادر خارجية.

يناير

فبراير
مارس

ابري�ل

يونيومايو
سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

أغسطسيوليو
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القسم 1: الفعاليات

الشكل 8 : إسم الجهات الراعية الرئيسية لفعاليات دبيالشكل 5 : األثر االقتصادي لفعاليات دبي )بمالي�ين الدوالرات(الشكل 4 : ملمح األثر االقتصادي للفعاليات النمطية

الشكل 6: األثر االقتصادي المباشر لفعاليات رياضية عالمية مختارة 
)مالي�ين الدوالرات(

مــن المحتمــل أن تماثــل صورة أثر الفعاليات 
النمطيــة التــي يتــم تنظيمها في منطقة 
لديهــا صناعــة رياضة وبنــى تحتية متطورة 

بشــكلٍ كافي، المنحنى المبين في الشــكل 4.

ســوف ينتــج عن عــدد قليل من الفعاليات 
الكبــرى معظم األثر االقتصادي، مع نســبة 

أصغــر ناجمــة عن الفعاليــات العالمية، وت�أتي 
فــي المؤخرة الفعاليــات المحلية وينجم 
عنهــا مبالــغ متناقصــة، وحينما يتم تحليل 

األثــر االقتصــادي لفعاليات دبي تبرز صورة 
مماثلــة، وطبقــًا لما هو مبين في الشــكل 5 

فــإن التقديــرات تشــير الى أن معظم اإلنفاق 
اإلجمالــي )407 مليــون دوالر، 57%( مصدره 

الفعاليــات الكبــرى الســبعة التي تقوم دبي 
باســتضافتها مــع  مبلــغ وقدره 250 مليون 

دوالر )35%( يمكــن نســبته الــى الــــ46 فعالية  
عالميــة ويعــزى المتبقــي  البالغ مبلغ وقدره 
52 مليــون دوالر )7%( إلــى الفعاليــات المحلية.

مــن حيث األثــر االقتصادي وتحديدًا اإلنفاق 
فــي دبي، والــذي يكون مصدره مناطق 

أخــرى، فــإن التقدير تشــير الى أن ما يزيد 
علــى 90% يأتــي مــن  الفعاليات الكبرى 

الســبعة والمتبقي من المســتوى العالمي 
)مــن المفتــرض أنــه للفعاليات المحلية عدد 

ضئيــل مــن الزائريــ�ن العالمي�ين، الذين يقومون 
بالســفر خصيصــًا لحضور الفعاليات(.

حين مقارنتها مع مجموعة مختارة من 
الفعاليات الرياضية المختارة التي يتم 

تنظيمها في أي مكان أخر في العالم، فإن 
فعاليات القمة في دبي تقف على قدم 
المساواة مع عدد من الفعاليات التي تم 

تنظيمها في مدن بارزة في مجال الفعاليات 
على سبيل المثال لندن )راجع الشكل 6(.

 الحضور
يقدم الحضور إسهامًا كبيرًا في إجمالي 
اإلنفاق بالفعالية، وتشير التقديرات إلى 

مشاهدة ما يزيد على 1 مليون متفرج 
للفعاليات الرياضية في دبي سنويًا، وتجتذب 

فعالية بطولة طيران اإلمارات لسباعيات 
دبي للرجبي لوحدها، ما يزيد على 100,000 

من الحضور خالل األيام الثالثة للمنافسة، 
وتجتذب فعالية كأس دبي العالمي حوالي 

80,000 متفرج.

 في حين أن الفعاليات الكبرى يتوقع منها 
إجتذاب نسبة كبيرة من المتفرجين، فإنه 

ونسبًة للعدد الكبير للفعاليات الفردية، فإن 
إجمالي األشخاص الذين يقومون بحضور 

الفعاليات العالمية يتجاوز عدد حضور 
الفعاليات الكبرى السبعة.

 تشير التقديرات إلى توزيع إجمالي عدد 
الحضور للفعاليات الرياضية بدبي على 

مستوى الفعاليات وهو كما يلي:

الشكل 7 : الحضور لفعاليات دبي الرياضية )باآلالف(

أما بخصوص العديد من فعاليات المشاركات 
الجماهيرية المنظمة في دبي، فإن عدد 
المشاركين يتجاوز المتفرجين بشكلٍ كبير، 

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المشاركين 
في هذه الفعاليات الجماهيرية هو حوالي 

64,000، مع استقطاب ماراثون ستاندرد 
تشارترد دبي لوحده حوالي 25,000 عداء 

في سباقات المسافات الثالثة، التي يقوم 
بتنظيمها )ماراثون 10 كلم و 3 كلم(.

لقد تم تناول المشاركات الرياضية بالمزيد من 
النقاش في القسم الخاص بالسكان.

باست�ثناء المنافسات التي تحدث على مدار 
فترات طويلة من الوقت، على سبيل المثال 

ملحوظة:

األرقام ت�تعلق باألثر اإلقتصادي . 1
المباشر فقط. وحيث كانت األرقام 

المتعلقة باألثر اإلقتصادي المباشر 
غير متاحة فقد قمنا بتقليص األثر 

اإلقتصادي الشامل بواقع %25.

يجوز أن تقوم الدراسات بتطبيق . 2
منهجيات مختلفة إلجراء حساب األثر 

اإلقتصادي.

األرقام المتعلقة باألثر اإلقتصادي . 3
المباشر الخاص بالفعاليات على 

المدينة أو األقاليم أو البلد 
المضيف.

تم عرض األرقام باألسعار السائدة . 4
خالل وقت الدراسة/الفعالية. 

المبالغ األصلية المحددة باليورو، 
تم تحويلها إلى الدوالر األمريكي 
بناًء على سعر الصرف السائد في 

20 مارس 2015.

بطولة كأس العالم لكرة السلة . 5
2014)اسبانيا( يتعلق بإنفاق 

المتفرجين غير المحلي�ين فقط.

المصدر: تحليل ديلويت

المصدر : الدليل اإلرشادي الخاص بمجلس دبي الرياضي 2015 وأجندة دبي وتحليل ديلويت

مباريات رباعيات دبي )إعتبارًا من 2015/2014( 
ودوري الخليج العربي ألندية كرة القدم في 
دولة اإلمارات فإن الفعاليات الرياضية الثالثة 

التي تحقق أفضل حضور في دبي، هي بطولة 
سوق دبي الحرة للتنس وبطولة طيران 

اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي وكأس دبي 
العالمي، والتي تجتذب فيما بينها، ما يزيد على 
250,000 متفرج، كما تجتذب بطولة موانئ دبي 
العالمية للجولف، ما يتجاوز 50,000 من الحضور.

في حين ان البيانات الكاملة بشأن منشأ 
المتفرجين بخصوص فعاليات دبي البارزة غير 

متاحة حاليًا، إال أن المشاورات التي جرت مع 
المهتمين قد كشفت عن أن أعدادًا معتبرة تقوم 
بالسفر إلى دبي لحضور الفعاليات وبأعداد أصغر 
بالنسبة إلى الفعاليات التي تقع ضمن مستوى 

الفعاليات العالمية، وهذا يعكس األثر االقتصادي 
المباشر للفعاليات، والذي تم تناوله بالنقاش 

سابقًا، مع وجود ما يزيد على نسبة 90%، الذي 
يتحقق من اإلنفاق الذي يتم من قبل الزائري�ن 

العالمي�ين لحضور الفعاليات الكبرى.

ما تقدم يعزز من أهمية توفير إستراتيجية 
متماسكة بخصوص الفعاليات، يتم اإلتفاق 
عليها من قبل كافة المعني�ين بهذا الشأن 

الرئيسي�ين بغرض تحقيق مستوى متزايد من 
األثر االقتصادي للفعاليات في المستقبل.

 رعاية الفعاليات
نسبًة إلى الصيت العالمي الذي ت�تمتع به دبي 

بوصفها مكان فعال للقيام بالعمل التجاري، 
وكذلك الستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، 
فإنها لديها سوق دعاية متطور بشكلٍ كافي 

وتستفيد كافة الفعاليات العالمية التي ت�تم 
في دبي من رعاية ماركات معروفة عالميًا 
من تلك التي ت�تخذ مقرًا في دبي أو بالخارج 

)راجع الشكل 8(.

من حيث اإلنفاق اإلجمالي وتحديدًا اإلنفاق 
في إقتصاد دبي، الذي يمكن نسبته إلى إنفاق 

رعاية الفعاليات الرياضية هو بحوالي 100 
مليون دوالر سنويًا، منها 70% يمكن نسبتها 

للفعاليات الكبرى السبعة المبينة في الشكل 8.

ومن جهة أخرى ونســبًة إلى أن النســبة 
الكبيرة من رعاية الفعاليات منشــأها دبي من 

كيانات في دبي فإن األثر االقتصادي المباشــر 

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي باستاد  ذي سفنز
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)اإلنفاق اإلجمالي المرتبط بالفعاليات 
بصرف النظر عن المصدر(

األثر االقتصادي المباشر
)إنفاق من مصادر من غير دبي(

407325كبرى 

25034عالمية 

520محلية

709359الجملة 

منشأ الجهة الراعيةإسم الجهات الرئيسية الراعيةالرياضةالفعالية
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المملكة المتحدةستاندرد تشارترد األلعاب الرياضيةماراثون دبي

دبيبنك دبي التجاريركوب الدراجاتطواف دبي

دبي والواليات المتحدة األمريكية سوق دبي الحرة وجيه. بي. مورغانتنسبطولة التنس

سباق الخيلكأس دبي العالمي
الشركاء التسعة بمن فيهم طيران 

اإلمارات ولونغنز وموانئ دبي 
العالمية

متعدد

دبيموانئ دبي العالميةجولفتور شامبيونشيبس

دبيطيران اإلماراترجبيسباعيات دبي للرجبي
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وهــذا يبــرز أهمية هــذه الفعاليات الكبرى 
بالنســبة إلــى دبي مــن المنظور اإلقتصادي 

ويعــزز التصــور الذي يرى أن هذه تحدث 
الفــرق الملحــوظ من حيث األثر اإلقتصادي 

ومــن حيــث الــدور الذي تلعبه في جذب 
اإلســت�ثمارات الخارجية الى اإلمارة.
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القسم 1: الفعاليات

كأس دبي العالمي بميدان

من رعاية الفعاليات الرياضية، ســوف يكون أقل 
من ذلك بشــكلٍ ملحوظ وال يمكن بيان خالف 

الرعاية المقدمة من قبل المؤسســات التي 
ت�تخــذ مقرهــا خــارج دبي، بمثابة رعاية لها أثر 
اقتصادي مباشــر )على ســبيل المثال اوميغا 

وســتاندرد تشارترد و جيه.بي. مورغان(.

وبنــاًء على ذلــك، فإن معظم تموي�ل الفعاليات 
يأتي من داخل دبي، وذلك بســبب منشــأ 

الجهات الراعية الرئيســية، ومن الضروري 
زيادة مســتوى الرعاية من قبل مؤسســات 

مقرها خارج دبي، حتى يتســنى زيادة 
األثر االقتصادي المباشــر للفعاليات على 

اقتصاد دبي.

تقــدم الفعاليــات الرياضية الكبرى العالمية 
حاليًا، تدفق إنفاق صافي خارج دبي )وبشــكلٍ 

رئيســي عبر مبالغ الجوائز المالية( وإن كان 
ذلــك موازنــًا للتغطية اإلعالمية عن دبي.

ت�كــون المصــادر الوحيدة للتموي�ل من خارج 
اإلمــارة مــن قبــل الجهات الراعية من خارج دبي 

ومــن الزائري�ن القادمين من الخارج.

 إعالم الفعاليات والبث
تحقق التغطية التلفزي�ونية واإلعالمية 

المرتبطة باستضافة الفعاليات العالمية 
الكبرى معرفة ووعي كبيري�ين بدبي وتوفر 
لها منصة لتقوم بالتروي�ج لنفسها كوجهة 

رائدة للسياحة.

إضافًة إلى ذلك، فإن إرتباط دبي التواصلى  
بباقي العالم، طبقًا لما تم تناوله بالنقاش 

في دراسة الحالة على صفحة 56، يوفر 
إمكانية الوصول إلى جماهير المشاهدين 

على نطاق واسع.

هنالك حوالي 2.2 مليار شخص في آسيا 
وأوروبا وإفريقيا يعيشون في المناطق 

الزمنية األربعة على كل جانب من جوانب دبي، 
مما يجعلها في وضع مثالي لجذب المشاهدة 

التلفزي�وينة العالمية.

لقد تم بيان مجموعة مختارة من الفعايات 
في الشكل 9.

تحقق التغطية التلفزي�ونية لفعاليات دبي 
الرئيسية بشكلٍ منتظم ما يبلغ حدود 0.5 مليار 
دوالر من القيمة االجمالية لإلعالنات اإلعالمية 

لكل فعالية.

كما ت�تم التغطية الكافية لفعاليات 
دبي الرياضية من قبل اإلعالم المحلي 

والمنشورات الرياضية المحددة، على سبيل 
المثال :صحيفة الرياضة 360.

أيضًا يتم عرض فعاليات دبي الرياضية الكبرى 
على وسائل التواصل اإلجتماعي، ولها 

متابعين على تويتر ومعجبين على الفيسبوك 
على النحو المبين في الشكل 10.

 فعاليات األلعاب الرياضية للمعاقين
ترتبط دبي بشكلٍ متزايد باستضافة الفعاليات 

شبه الرياضية البارزة ويلعب مجلس دبي 
الرياضي دورًا رئيسيًا في هذا الخصوص، 
ويقوم نادي دبي للمعاقين باستضافة 

معظم هذه الفعاليات باستضافة عدد من 
المنافسات البارزة وتشمل فعاليات األلعاب  
الرياضية للمعاقين البارزة في دبي ما يلي:

 	 IPC( 2014 بطولة العالم لرفع األثقال
 power lifting World championships

2014( التي شهدها حصريًا 400 رياضي  من 
62 بلدًا.

بطولة فزاع الدولية أللعاب القوى وتعتبر 	 
نتائجها مؤهلة لبطولة العالم أللعاب 

القوى للمعاقين 2015، وكذلك دورة 

الشكل 9 : التغطية اإلعالمية لفعاليات مختارة من فعاليات دبي

الشكل 10 مالمح وسائل التواصل اإلجتماعي الخاصة بفعاليات دبي الرياضية الكبرى )...(

األلعاب البارالمبية 2016  التي تم حضورها 
من قبل 490 رياضي من 48 بلد، و

بطولة آسيا وأوقيانوسيا أللعاب القوى  	 
2016 التي تشير التوقعات بأنها سوف 

تجتذب حوالي 600 رياضي من 45 بلد.

 آثار إضافية
باإلضافة إلى المنافع االقتصادية المرتبطة 

باستضافة الفعاليات الرياضية المذكورة أعاله، 
فهنالك عدد من الميزات المحتملة بما فيها:

تحسين الصورة والسمة الخاصة بالمدينة 	 
على المستوى العالمي.

توفير إحتمالية أكبر لجذب 	 
الفعاليات المستقبلية.

تحسين البنى التحتية والمرافق )راجع 	 
قسم المرافق(

الزيادة في مستوى إشتراك المقيمين 	 
المحلي�ين في الرياضة ومع المنافع الصحية 

واللياقة )راجع قسم السكان(

زيادة إحتمالية تطوي�ر نجوم الرياضة 	 
المستقبلية )راجع دراسة الحالة 

اإلماراتي الموهوب(

الزيادة في مستويات السياحة )راجع 	 
قسم السكان(

فرص عمل )راجع قطاع السكان( و	 

المنافع اإلجتماعية، على سبيل المثال، 	 
زيادة االفتخار الوطني والوحدة.

  خالصة:
لقد تم تقديم دبي بشكل ٍجيد عن طري�ق 

الفعاليات العالمية، منها الفعاليات الكبرى 
السبعة، التي تم إست�كمالها عن طري�ق أحدث 

 BWF Dubai اإلضافات، على سبيل المثال
World Super series Finals وركوب الدراجات 

فعالية طواف دبي، ودبي إنترناشيونال 
ترايثلون، كما أنه وفي عدد من األلعاب 

الرياضية، تقوم حاليًا دبي باستضافة 
النهائيات إلى نهاية الموسم، على سبيل 
المثال الجولف وتنس الريشة واالسكواش.

إن سمة وجاذبية دبي بصفتها كوجهة، 
لهي ذات أهمية كبيرة لنجاح هذه الفعاليات، 

ويمكن أن يتم النظر إلى الرياضة على أنها 
تؤدي إلى تعزي�ز العالقات التجارية اإلقليمية، 

بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي 
وإقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وجنوب آسيا والصين والهند.

طبقًا لما هو مبين في الشكل 10، فإن أجندة 
دبي الرياضية وأجندة دولة اإلمارات العرب�ية 

المتحدة ككل، هي أجندة مزدحمة بشكلٍ خاص 
خالل موسم الفعاليات األساسية )أكتوبر – 

أبري�ل( بسبب الطريقة العضوية التي تطورت 
بها عبر السنوات الثالثين الماضية، وهي 

يمكن أن تشكل تحديًا تجاه ت�أسيس الفعاليات 
الجديدة وتجاه إستمرارية الفعاليات الحالية 

في الوجود.

لقد تم تناول هذا الموضوع باالضافة  الى 
الحلول الممكنة لتحسين الوضع الماثل 

بالنقاش بتفصيل أكثر في قسم المستقبل 
المرتقب والفرص.

بطولة طيران طواف دبي
اإلمارات لسباعيات 

دبي للرجبي

سوق دبي 
الحرة للتنس

كأس دبي 
العالمي

دي بي ورلد 
تور

اوميغا ديزرت 
كالسيك

معجبو الفيس بوك

متابعو تويتر

التغطية اإلعالميةالفعالية

بطولة سوق دبي 
الحرة للتنس

120 اذاعة عالمية	 
فعاليات الرجال: البث لمدة 3,473 ساعة عبر 63 بلد	 
الفعاليات النسوية : لمدة 2,564 ساعة عبر 51 بلد	 
400 مليون مشاهد للتلفزة العالمية	 
ما يزيد على 400 ألف من الزائري�ن المتفردين لموقع المباريات	 

البث إلى 111 بلد في خمسة قارات	 طواف دبي
تم نشر 1,793 مقالة إلكترونيًا على 629 على شبكات اإلعالم 	 

الرقمية لسنة 2015

البث المباشر على التلفاز  لعدد 1,220 ساعة عبر 51 إذاعة 	 بطولة دبي ورلد تور
المشاهدة  العالمية بلغت 458 مليون اسرة.	 

بطولة طيران 
اإلمارات لسباعيات 

دبي للرجبي

أكثر مباريات اتش اس بي  سي ورلد رجبي سفن سيري�ز المتلفزة 	 
في التاري�خ..

593 ساعة من التغطية التلفزي�ونية من خالل 359 مليون أسرة 	 
في 145 بلد.

بي دبليو اف
 دبي ورلد سوبر  

سيري�ز فاينالز

ما يزيد على 1,600 ساعة من البث	 
25 مليون دوالر قيمة التغطية اإلعالمية التلفزي�ونية لماركة دبي	 
96% يمكن نسبتها إلى أسواق شرق وجنوب شرق آسيا	 

ملحوظة: ماراثون ستاندرد 
تشارترد دبي  ليس له صفحات 

على فيس بوك  او بروفايل  
على تويتر

المصدر : التقاري�ر اإلعالمية الخاصة بالفعاليات
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القسم 2:

المرافق

دبي اوتو دروم

لقد قامت دبي بتطوي�ر مجموعة أماكن 
رياضية ذات جودة رفيعة مؤهلة 

الستضافة أنشطة واسعة النطاق، 
ت�تراوح من فعاليات النخب الرياضية إلى 

 األنشطة الجماهيرية الترفيهية.
في 2011، خلصت دراسة جدوى أجريت 

حول قدرة دبي على القيام باستضافة 
األلعاب األولمبية، إلى أنه قد تم 

التخطيط سلفًا بنسبة 70% من البنية 
التحتية “الشاقة” أو تم إي�جادها.

وألغراض هذا القسم، تم تعريف المرافق 
بأنها هي األماكن المؤهلة الستضافة ألعاب 

النخب الرياضية واأللعاب الرياضية اإلقليمية 
رفيعة المستوى.

لقد تم تناول األثر االقتصادي للمرافق 
المخصصة لإلستعمال من قبل عامة الجمهور 

ألغراض ترفيهية بتفصيل في قسم السكان.

العديد من مرافق دبي الرياضية تمتاز بالقرب 
المكاني اللصيق إلى بعضها البعض، مما يوفر 
بمساعدة بنية اإلمارة التحتية الممتازة والربط 
الفاعل عن طري�ق المواصالت سهولة الوصول 

والسفر بين األماكن الرياضية.

تم تقديم ملمح حول أماكن دبي الخاصة  
بفعاليات النخب الرياضية في هذا التقري�ر في 

الشكل 11.

الشكل 11 ملمح حول أماكن دبي الخاصة  بفعاليات النخب الرياضية

استاد ذي سفنز مضمار ميدان للسباق مجمع حمدان
 الرياضي

ميادين الجولف مركز دبي التجاري استاد دبي للتنس مدينة دبي الرياضية طرق دبي نادي دبي للبولو 
والفروسية

دبي إنترناشيونال 
ماري�ن كلوب ودبي 

أفشور سيلينغ كلوب

ميدان سباق 
السيارات-دبي

المكان

الرجبي وكرة القدم 
والكريكيت وكرة 
القدم السلتيه 

كرة الشبكة وكرة 
السلة  أو سي رولز 

والتنس 
وكرة القدم 

األمريكية 

سباق الخيل والجولف 
والتنس

المائية )السباحة 
والغطس وبولو 
الماء والسباحة 

المتزامنة(
باإلضافة الى ألعاب 

رياضية أخرى على 
سبيل المثال تنس 

الريشة وكرة السلة 
والكاراتيه والتنس 

والكرة الطائرة 

جولف كرة القدم والرجبي 
وتنس الريشة وتنس 
الطاولة وكرة السلة 
والمالكمة والفنون 

القتالية المختلطة 
وبناء األجسام والكرة 

الطائرة وكمال 
األجسام

التنس الكريكيت وكرة القدم 
والجولف والرجبي والسباحة 

واأللعاب الرياضية والتنس 
وكرة القدم األمريكية

قيادة الدراجات
ماراثون ترايثلون 

بولو وفروسية
عرض القفز 

اإلبحار والرياضات 
المائية

رياضة السيارات األلعاب الرياضية 
الُمستضافة 

بطولة طيران 
اإلمارات لسباعيات 

دبي للرجبي
مباريات كرة القدم 

دبي )إيه سي ميالن 
ضد ريال مدريد 2014( 

كرنفال كأس العالم بطولة إتحاد السباحة 
الدولي 2010

فينا ورلد دايفنج 
سيري�ز )2015-2012(

بادمينتون ورلد 
سوبر سيري�ز فاينال 

2014
بطولة العالم 2014  

لكرة السلة تحت  
سن 17   

البطولة األسيوية 
للكرة الطائرة

بطولة دي بي ورلد 
تور

اوميغا دبي ديزرت 
كالسيك

اوميغا دبي سيدات
تشلنج تور فاينال 

يو اف سي غلوري 
ورلد سيري�ز 

كيك بوكسينج 

بطولة سوق دبي 
الحرة

الكريكيت العالمي 
فري�ق الدوري الممتاز 

الهندي 
وفري�ق باكستان الوطني

)استاد دبي الدولي( 

دبي تور 
مارثون ستاندر تشارتر 

دبي
ترايثلون دبي العالمي 

سلسلة كأس دبي 
الذهبي للبولو

يوم البولو البريطاني  
دبي 

اإلبحار التقليدي 
وفعاليات الداهو

سباق 24 ساعة في 
دبي – سباق جرى  

األلوان

الفعاليات 
الرئيسية 

الُمستضافة 

50.000 غراند ستاند 60.000 15,000 غير متاح حتى حدود 10.000 
اعتمادًا على الحلبة

5.000 25.000 )إستاد دبي الدولي(
3.000 )إستاد الرجبي( 

غير متاح غير متاح غير متاح 15.000 عدد المتفرجين 

المكان يشتمل 	 
على 12 مستوى

استضافة 	 
مدرسة األرسنال 

لكرة القدم
يستضيف 	 

الفعاليات الرياضية 
المتعددة 
والحفالت 

الموسيقية 
خالل العام

حلبة ثانوية سعة 	 
 15.000

فندق 5 نجوم	 
مركز مؤتمرات 	 
مطاعم	 
مسرح ايمكس	 
كونسرتو في 	 

الهواء الطلق 
سعة 20.000 

ميدان جولف 	 
الفتحات التسعة

مركز تنس 	 

حواض بالمستوى 	 
األولمبي للسباحة 

والغطس بسعة 
 15.000

يمكن أن يتم 	 
تحويلها الى 
أماكن ألعاب 

رياضية متعددة 
)على سبيل 
المثال  كرة 

السلة  والمالكمة 
والتنس والكرة 

الطائرة(
محل كونسرتو 	 

ومؤتمرات 

11 ميدان جولف 	 
في دبي. بميادين 

الجولف التسعة
راجع دراسة الحالة 	 

الخاصة بالجولف 
صفحة 44 

أوسع مرفق في 
المنطقة للمؤتمرات 

والمعارض 
والفعاليات

كما تم إستخدام 
الحلبة لأللعاب 

الرياضية )بشكل 
رئيسي للمصارعة( 
الفعاليات واأللعاب 
الرياضية دبي ورلد 

لمدة شهري�ن كل 
فصل صيف 

باإلضافة الى 	 
مباراة دى دى 

اف فقد تم 
إستعمالها بشكل 

رئيسي من قبل 
أكاديميات التدريب 
كما تم إستعمالها 

من قبل فعالية 
سوق دبي الحرة 

لمحترفي رمي 
السهام

وتم إستعمالها 	 
كموقع كونسرتو. 

أماكن أخرى مخطط لها بما 	 
فيها ااستاد بسعة 60.000  

وحلبة داخلية بسعة 
10.000

استضافة أكاديمية 	 
الكريكيت ومدرسة كرة 

القدم اإلسبانية التي ت�تم 
إدارتها من قبل ميشيل 

سلغادو
كما تضم مرافق سكنية 	 

وتجزئة وترفيهية 

كأوسع فعاليات دبي 	 
من حيث المشاركة 

الجماهيرية يتم 
تنظيمها في طرقات 
دبي ويشارك فيه ما 

يزيد على 25.000 عداء 
وعشرات األالف من 

المتفرجين
كما يتم تنظيم طواف 	 

دبي  سنويًا والذي 
بلغت جملته 660 كلم 

في 2015 .

تقدم البولو 	 
وعروض القفز 

بجانب ركوب الخيل 
الصحراوي

يشمل نادي مع 	 
مطعم شامل 

ووسائل تزجية 
الفراغ 

تقوم بتقديم 	 
مرافق اإلبحار 

في دبي بجانب 
الرياضات المائية 

األخرى

مرافق رياضة 
السيارات متعددة 

األغراض األولى 
في دولة اإلمارات 

الترفيهية تشمل:
حلبة معتمدة من 	 

اإلتحاد الدولي 
للسيارات

مدرسة السباق	 
مسارات كارتينج 	 

داخلية وخارجية
منطقة ضيافة 	 

الشخصيات الهامة 
المرافق الترفيهية	 

كما يتم إستضافة 
رياضة ركوب الدرجات 

على الطرق 

معلومات أخرى 
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5km

نادي النصر نادي خور دبي
للجولف واليخوت

نادي الشعب

نادي الوصل نادي
العني

استاد سوق
دبي الحرة للتنس

نادي البادية للجولف

دبي أوفشور
سيلينغ كلوب

سكاي دايف دبي

منتجع جبل علي
الجولف

نادي جبل علي
للرماية

نادي دبي
البحري العالمي

نادي مونتغمري
للجولف

مطار مركز دبي العالمي
موقع اكسبو 2020 جمريا جولف

استيتس
مدينة دبي الرياضية

دبي
اوتو دورم

نادي دبي
للفروسية

والبولو

مركز دبي
نادى االماراتالتجاري العالمي

للجولف

مضمار
ميدان مطار دبي الدولي

مجمع ند الشبا
الرياضي

ذي سفنز
مجمع حمدانستاديوم

الرياضي

القسم 2: المرافق

تشمل المرافق الرياضية الرئيسية من 
المنظور االقتصادي ما يلي:

مضمار ميدان – وهو  واحد  أبدع المالعب 	 
في دبي ويعتبر تحفة بطول 1.5 كيلومتر 
ومدرج بسعة إستيعابية وقدرها 60,000 
وميدان هو محل ألغنى سباق خيل ،كأس 

دبي العالمي.

مدينة دبي الرياضية – وهي تضم سلسلة 	 
من المالعب الرياضية رفيعة المستوى، 

بما فيها استاد دبي الدولي وميدان  الس 
للجولف واسبانيش سوكر سكولز و سي 

سي آي كريكيت أكاديمي.

مجمع حمدان الرياضي – تم تشي�يده في 	 
2010 الستضافة بطوالت فينا للسباحة 

القصيرة، ومنذ ذلك الحين قام باستضافة 
فعاليات مائية عالمية وفعاليات رياضية 
أخرى، حين تم تحويله إلى مرفق داخلي 

لأللعاب الرياضية المتعددة.

ذي سفنز استاديوم – واشتهر بانه مقر 	 
بطولة طيران اإلمارات لسباعيات دبي 

للرجبي ويضم ميدان رئيسي بسعة 50,000، 
وقد تم تشي�يده خصيصًا للفعالية، وهنالك 

ميدان ثانوي بسعة 15,000.

ماراثون ستاندرد تشارترد دبي

 األثر االقتصادي
فيما يتعلق بالفعاليات، يتم قياس األثر 
االقتصادي الخاص بالمرافق باستخدام 
طريقتين تقومان على أساس اإلنفاق:

اإلنفاق اإلجمالي أي إجمالي األثر . 1
االقتصادي الخاص بالمرافق مع است�ثناء اآلثار 

التي يمكن نسبتها مباشرًة إلى الفعاليات، 
حيث إن هذه قد تم سلفًا أخذها في اإلعتبار 

في قسم الفعاليات. وهذه تمثل اإلنفاق 
ضمن اقتصاد دبي بسبب استعمال المرافق 

بغض النظر عن منشأ األموال ذاتها،

األثر االقتصادي المباشر أي األموال . 2
اإلضافية التي ترد إلى دبي من خارج 

اإلمارة وحصريًا بسبب إستعمال المرافق 
ألغراض بخالف ألغراض الفعاليات، 

وهذا يشمل بشكلٍ نمطي مصروفات 
المواصالت والسكن واإلعاشة الخاصة 

بالزائري�ن األجانب.

تشير التقديرات إلى أن المرافق المبينة في 
الشكل 11 سوف تحقق إجمالي إنفاق بحوالي 

205  مليون دوالر.

طبقًا لما تم بيانه أعاله، فإن هذه تمثل 
إنفاقًا ناشئًا بشكلٍ خالص من إستخدام 

المرافق لغير أغراض الفعاليات – على سبيل 
المثال بخصوص ميادين الجولف، فإن هذا 
يشمل اإلنفاق الناتج عن رسوم العضوية 

والرسوم الخضراء، ولكن مع إست�ثناء أي 
إنفاق ناتج عن الفعاليات اإلحترافية الوارد 

تفصياًل في القسم السابق.

تشير التقديرات إلى أن المرافق الرياضية 
اإلحترافية في دبي سوف تحقق إنفاق 
إجمالي بحوالي 50 مليون دوالر، ويأتي 

معظمه من أندية اإلمارة الرياضية الرئيسية 
األربعة ومن األندية العرب�ية في  دوري 

الخليج العربي في 2014 – 2015 )الذي يتم 
تمويله كليًا من قبل مجلس دبي الرياضي( 
وتشمل المالعب األخرى مجمع بند الشبا )ال 
يتم إدارته لتحقيق الربح( ومنتجع جبل علي 

ومرافق الفروسية والبولو األخرى.

إن األثر االقتصادي )اإلضافي( الذي 
يمكن نسبته بشكلٍ مباشر إلى المرافق 

يقل بشكل كبير عن ما يمكن نسبته 
الى الفعاليات.

حيث إن المزيد من اإلنفاق   المحتمل أن يرد 
من مصادر من غير دبي إلى اإلمارة بسبب 

تنظيم فعالية كبرى، تم تناولها من قبل في 
القسم الخاص بالسكان( أكثر  منه من استعمال 

المرافق، وعليه فإن اإلضافة الوحيدة 
التي يمكن أن يتم نسبتها إلى المرافق 

ت�كون من غير زائري الفعاليات القادمين من 
الخارج وتحديدًا المشاركين األجانب أو سياح 

األلعاب الرياضية.

من  األثر االقتصادي المباشر الذي بمبلغ 
وقدره حوالي 54 مليون دوالر الناجم عن 

االستعمال غير المرتبط بالفعاليات للمرافق، 
يأتي معظمه من ميادين دبي للجولف اإلحدى 

عشر وإنفاق الزائري�ن القادمين من الخارج، 
الذين يقومون باستخدام هذه المرافق 

والمصدر الكبير الذي يليه هو من استخدام 
المرافق كميدان تدريب ذو طقس دافئ 

أو كميادين للمباريات، وعلى سبيل المثال 
مجمعات التدريب بند الشبا وجبل علي، والتي 

يتم استخدامها في أغلب األحيان من  قبل 
فرق كرة القدم األجنبية ألغراض تدريب فترة 

العطلة الشتوية.

لقد قامت عدة اندية  إنجليزية ومن شرق 
أوروبا وروسيا بزيارة المرافق في السنوات 

األخيرة، وقد قامت بعض الفرق الرياضية 
المحترفة باستخدام دبي في طريقها 

إلى مباريات في أجزاء أخرى من العالم، 

وعلى سبيل المثال فري�ق الشباب األولمبي 
البرازيلي قام بالتدريب في دبي قبيل 

أولمبياد سنغافورة للشباب.

كما أن فرق االندية من بلدان من بينها 
المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا واستراليا 

ونيوزيلندا، هم من الزوار الدائمين إلى 
دبي، الذين يأتون ألغراض التدريب واللعب 

في المنافسات ضد فرق مقرها في دبي أو 
من قبل أطراف متجولة، واأللعاب الرياضية 

األكثر شيوعًا لدى هذه الفرق هي الكريكيت 
والهوكي وكرة الشبكة، وألنشطة مثل هذه 

الزيارات التدري�بية، فإن مناخ دبي المواتي 
السائد في فصل الخريف والشتاء والرب�يع، 

باإلضافة إلى وجود المرافق والمساكن ذات 
المستوى الرفيع، هي أهم محفزات هذا 

اإلنفاق غير المحدود.

إن مرافق دبي الرياضية وعلى وجه الخصوص 
ميادين الجولف، هي من أهم العوامل التي 

تمنح المطوري�ن العقاري�ين القدرة، وذلك نسبًة 
إلى الطلب على العقارات في هذه المواقع، 
وفي حين أن هذا الوضع سوف يترك أثرًا على 
قيم العقارات، فهو ليس أثرًا من آثار الرياضة 
بذاتها، ومن ثم ال يؤثر على اإلنفاق الذي تم 
تناوله بالنقاش في هذا القسم من التقري�ر.

 الخالصة

دبــي تمتلــك سلســلة من المرافق رفيعة 
الجودة، والتي تناســب المناســبات التي يتم 

إجرائها على مســتوى النخب وللمشــاركات 

الجماهيريــة، ومــن جهة أخرى فهنالك 
وجــود لفرص هامة لتحقيق التحســين 

في المستقبل.

إن اســتغالل مرافق دبي ألغراض التدريب 
فــي المنــاخ الدافئ تمثــل مجااًل خاصًا للفرص، 

وفــي حيــن أن عددًا من االندية األوروبية 
البــارزة تقــوم بزيــارة اإلمارة ويقوم عدد من 

محترفــي لعبــة الجولف بالبقاء لفترات الســنة، 
فــإن المرافــق والبنى التحتية متوفرة ســلفًا 
لأللعــاب الرياضية األخرى الســتغاللها، وعلى 

ســبيل المثال ركــوب الدراجات والترايثلون.

يســود شــعور بين المعني�ين بالشــأن الرياضي 
في دبي، بأن فرص الرياضة في دبي ســوف 

تســتفيد إســتفادة عظيمة من إضافة ميدان 
داخلي متعدد األغراض بســعة 10,000 – 

35,000 )بالرغــم مــن أنه قد تم تشــي�يد ميدان 
بســعة 5,000 مقعد بمجمع ند الشــبا( واســتاد 

خارجي بســعة 30,000 +.

ويمكــن التصــدي لموضوع األخير عقب االعالن 
مــن قبــل اتحاد كرة القدم اآلســيوي بتنظيم 

كأس الكرة اآلســيوية 2019 في دولة اإلمارات 
العرب�يــة المتحــدة، باإلضافة إلى اســتاد جديد 
فــي دبــي يكون ضروريًا لإلســتضافة الناجحة 

لهذه المنافسة.

لقــد تــم تناول هــذه الموضوعات بالبحث في 
قســم إستشراف المســتقبل والفرص المتاحة 

إلى دبي.

255اإلنفاق اإلجمالي

54األثر االقتصادي المباشر

ملحوظة: اإلنفاق من مصادر من غير الفعاليات، الذي يمكن أن ت�تم 
نسبته إلى المرافق الرياضية اإلحترافية.

المصدر : تحليل ديلويت

الشكل 12 : األثر التقديري للمرافق الرياضية 
في دبي )بمالي�ين الدوالرات( 
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القسم 3:

السكان

 هذا القسم يقدم ملمح عن  المشاركة 
الرياضية في دبي، من حيث المقيمين 

المحلي�ين والسياح، والذي تم تناوله 
في السياق االقتصادي الكلي )تحديدًا 

السكان واالقتصاد والعمل والسياحة(، 
كما تم تناول المرافق المستخدمة من 

قبل هؤالء  المشاركين بالنقاش.

 السكان
دبي هي من أكثر المدن المكتظة بالسكان 

في دولة اإلمارات، وتشير التقديرات إلى 
أن عدد سكانها بلغ 2.2 مليون بنهاية 2013، 

وحوالي 80% منهم أجانب المولد، يت�ألفون 
من 200 جنسية تقري�بًا، كما ت�تمتع دبي بسكان 

ذوي أغلبية من الذكور، وهذا يعزى إلى 
حقيقة أن أغلبية العاملين من المقيمين 

الوافدين هم من الرجال، الذين في الغالب ال 
ت�كون أسرهم في صحبتهم في دبي.

على قمة المقيمين تستضيف دبي أعدادا 
كبيرة من المتنقلين القادمين )العمال الذين 

خارج اإلمارة( والسياح يوميًا، ومن شأن 
ذلك إحداث المزيد من الزيادة في عدد 

السكان النهاري�ين.

الشكل 13 :  سكان دبي بحسب الفئات العمرية 
– 2013 )باآلالف(

المصدر : مركز دبي لإلحصاء السكاني

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

SPA 2012 المصدر : تحليل ديلويت

ت�تراوح أعمار حوالي ثلثي سكان دبي بين 20 
و 39 سنة، وضمن هذه الفئات العمرية، فإن 
معظم السكان ت�تراوح أعمارهم بين 30 - 34 

ومثل هؤالء السكان من الشباب يوفرون 
فرصة كبيرة لتطور الرياضة في دبي، من حيث 

حضور الفعاليات والمشاركة فيها.

 االقتصاد
في النصف األخير من القرن العشري�ن، قامت 

دبي بتطوي�ر بنيتها التحتية ومواردها 
وقدراتها بسرعة كبيرة لتصبح وجهة تجارية 

وسياحية بارزة، وهذا النمو والتطور جذب 
عمال وافدين إلى اإلمارة.

خالل السنوات األخيرة، أصبح اقتصاد دبي 
متنوع بشكلٍ متزايد، وارتفع إجمالي الناتج 

المحلي بواقع 4.6% ليبلغ 88.7 مليار دوالر، 
وكان قطاع الضيافة هو األسرع نموًا، وتمثل 
الزيادة الناتجة فيه بواقع 13% السنة الثالثة 

المت�تالية من النمو ثنائي األرقام.

هنالك عدد 22 من المناطق االقتصادية 
الحرة في دبي، توفر عامل جذب لإلمتيازات 
واإلست�ثمار عبر قطاعات، على سبيل المثال 

تقنية المعلومات واإلتصاالت واإلعالم 

والتموي�ل، وهذه المحفزات بجانب موقع 
دبي في المركز والسكان ذوي الثقافات 

المتعددة، ساعدت على مستوى متزايد من 
جذب اإلست�ثمار األجنبي خالل السنوات األخيرة 

)8 مليار دوالر في 2012(.

ت�تمتع دبي بمجتمع ثري، وخالل عشرة سنوات 
إلى 2013، نمى مستوى الدخول الشخصية بواقع 

ما يزيد على 72%، بإجمالي قدره 24 مليار دوالر.

من المحتمل ان تستفيد الرياضة من هذا 
الصعود في مستويات الدخل القابل للتصرف.

ظروف االقتصاد الكلي هذه بشير خير 
بالنسبة للرياضة.

االقتصاد المتين اآلخذ في النمو يتطلب وجود 
موارد كافية تقوم بمساندته والتي من 

المحتمل أن ينتج عنها زيادة في عدد العاملين 
الوافدين في دبي.

إن الثقافة الرياضية الراسخة هي نقطة 
جذب رئيسية لجذب واإلحتفاظ بالمواهب في 
دبي وتعين على ترقية جودة الحياة من حيث 

المشاركة أو من حيث نشاط المتفرج.

 العمل
هنالك عدد من األشخاص الذين يعملون في 

دبي ويقيمون في خارج اإلمارة وي�رجع السبب 
في ذلك جزئيًا إلى أسعار أجرة السكن األرخص 

في اإلمارات المجاورة.

ونتيجة لذلك فإن القوة العاملة الخاصة بدبي 
حوالي 2.4 مليون في 2012 – ت�تجاوز سكانها 

المقيمين فيها البالغ عددهم 2.2 مليون.

القطاعات السائدة من حيث عدد العاملين 
هي تجارة الجملة والتجزئة وخدمات االصالح 
)23% من إجمالي القوة العاملة في 2012( 

والتشي�يد )20%( والصناعة )14%( طبقًا لما هو 
موضح بموجب الشكل – 15.

إن صناعة الرياضة تدعم مستويات كبيرة 
من التوظيف، سواًء مباشرًة أو غير مباشرة 

عبر االقتصاد.

وتشير تقديراتنا إلى أن حوالي 14,500 قد تم 
توظيفهم بدوام كامل في صناعة الرياضة 
األساسية ويمثلون 6% من إجمالي القوة 

العاملة، وأن هذا الرقم سوف يرتفع بإضافة 
العاملين في الصناعات المساعدة للرياضة 

)تحديدًا أولئك الذين ال يقومون بالعمل في 
مجال الرياضة خالل 100% من الوقت(.

الشكل 16 : يوضح بأن هذا يضع مدينة دبي في 
وضع األفضلية عند مقارنتها بعدد من البلدان 

األوروبية، مما يظهر  أن الرياضة مت�أصلة 
تإصياًل كافيًا، مع وجود إسهام بتوظيف كبير 

في اقتصاد اإلمارة.

كما يلعب المتطوعون، الذين يتم تضمينهم 
في أرقام التوظيف بدوام كامل، التي تم 

بيانها سابقًا، دورًا رئيسيًا في صناعة الرياضة، 
بالرغم من أن ت�أثيرهم االقتصادي سوف 

يكون طفيفًا.

 المشاركة الرياضية
هذا القسم الفرعي يدرس األثر االقتصادي 

المرتبط بالمشاركات الرياضية، وهي 
ت�تخذ صور، بما فيها فعاليات المشاركات 

الجماهيرية والرياضة بالمدارس، وفي حين 
أن بعض الفعاليات والبرامج والمرافق تهدف 

بشكلٍ محدد إلى زيادة المشاركة وسط 
المجتمع اإلماراتي، فإن األخريات تستهدف 

بشكلٍ أكبر الوافدين.

 بصرف النظر عن الخلفية، فإن المشاركة 
الرياضية تظل عنصرًا هامًا في حياة عدد كبير 

من المقيمين في دبي.

الشكل 15 :  العاملين بحسب القطاع االقتصادي 
في دبي 2012 )باآلالف(

الشكل 16 : حصة الرياضة في االستخدام الوطني في شكل نسبة مئوية من األفراد )%(

الشكل 14 : سكان دبي بحسب الفئة العمرية والجنس – 2013 )باآلالف(

تجارة الجملة والتجزئة 
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القسم 3: السكان

 الدور الحكومي
إن أحد األولويات اإلستراتيجية الرئيسية 

لحكومة دبي، هي القيام بتنمية االهتمام 
والمشاركة لدى ومن قبل اإلماراتي�ين 

في الرياضة، وكذلك توسيع حصيلتها من 
الفعاليات الرياضية الكبرى وجعل دبي وجهة 

سياحية رياضية بارزة، وهي ملتزمة بالقيام 
بتطوي�ر ثقافة مشاركة رياضية شاملة، 

بغرض تسهيل وجود أساليب حياة صحية 
عبر المجتمع.

تم ت�أسيس مجلس دبي الرياضي في 2005، 
بغرض ت�كوي�ن مجتمع رياضي متميز في 

اإلمارة، ويتم توجيه مبلغ كبير من موازنة 
مجلس دبي الرياضي لتحفيز المشاركة.

 فعاليات المشاركات الجماهيرية
فعاليات المشاركة الجماهيرية آخذة في 

اإلنتشار في جميع أنحاء العالم، وكذلك 
لتسهيل نمط حياة صحي وأن العنصر 

االجتماعي للتجربة والتحدي إلكمال الفعالية 
هما العنصران الرئيسيان لجذب المشاركين 

ودبي ليست إست�ثناًء من هذا التوجه.

أكبر فعالية مشاركة جماهيرية في دبي هي 
ماراثون ستاندرد تشارترد دبي. وبحكم ت�أسيسه 

في 2000 فقد نمى ليصبح إحدى الفعاليات 
البارزة في دوائر الماراثونات العالمية 

بمشاركة ما يزيد على 25,000 عداء من خالل 
الماراثون وسباق طرق لمسافة 10 كلم و 3 

كلم من عدو التسلية واألغلبية العظمى من 
العدائين من غير النخبة.

بالرغم من حداث�ته النسبية، فإن جرى األلوان   
قد أصبح من بين إحدى فعاليات المشاركات 

الجماهيرية منذ إطالقها في 2012.

وسباق الخمسة كيلومترات الذي تم تنظيمه 
من قبل IMG وبدعم من مجلس دبي الرياضي 

إجتذب إليه حوالي 12,000 مشارك في 2014 
وكان حوالي ثلثي هذا  العدد من النساء.

يقوم مجلس دبي الرياضي بتنظيم عدد من 
فعاليات ومبادرات المشاركة الجماهيرية 
خالل العام، بما في ذلك نبض دبي  وهو 

برنامج نشاط بدني يضم أربعة فعاليات 
)السياحة والمشي وركوب الدراجات الهوائية 

والعدو( وبطوالت الفجيرة للمناطق، وهي 
مباريات سنوية للمناطق السكنية وتشير 

التقديرات إلى أن برنامج نبض دبي قد ساهم 
بنسبة 7% في زيادة عدد المقيمين في 

دبي الذين يشاركون بشكلٍ منتظم في 
األنشطة البدنية.

إن إحدى نقاط التركيز األساسية لدى مجلس 
دبي الرياضي هي ترقية ثقافة الرياضة 

وممارسة األنشطة البدنية بين النساء في 
دبي وقد قام بتشكيل لجنة الرياضة النسائية 

في 2006 لتعاون في تحقيق هذا الهدف.

يقوم مجلس دبي الرياضي أيضًا بتقديم الدعم 
إلى عدد من منافسات وفعاليات اإلناث فقط، 

على سبيل المثال دورة الشيخة هند لأللعاب 
الرياضية للسيدات وسباق الجري للسيدات 

وتقوم األخيرة بجذب حوالي 6,000 عداءة سنويًا.

تشمل فعاليات المشاركة الجماهيرية الهامة 
ما يلي:

 دورة ند الشبا الرياضية	 
تم تنظيمها على مدار 22 يوم خالل 

رمضان وقد إجتذبت ما يزيد على 3,000 
رياضي يتنافسون من خالل ستة ألعاب 

رياضية هي: بادل تنس وكرة القدم داخل 
الصاالت وسباق الدراجات الهوائية والعدو 

واالسكواش والكرة الطائرة.

 تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية	 
ويتم إدارته من قبل بروموسفن سبورتس 
ماركيتنج، والتي تطورت لتصبح أكبر فعالية 

لهواة ركوب الدراجات الهوائية في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وقد إجتذبت دورة 

2014 ) 1,800 ( مشارك.

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات 	 
 دبي للرجبي

وهى تضم دورة عالمية للهواة إلى 
جانب فعالية ورلد سيري�ز التي تجتذب أكثر 
من 3,300 العب من خالل ما يزيد على 220 

فري�ق، كما سوف تضم دورة كرة شبكة 
من 2015.

 نحن نجري في دبي	 
سباق لمسافة 10 كلم في داون تاون 

دبي، التي تشكل جزًء من سلسلة بطولة 
نايك العالمية “نحن نجري”، والتي إجتذبت 

آالفًا من المتنافسين.

 مسيرة هزيمة السكري	 
هي مسيرة لمسافة 2 كلم ت�تم في 
حديقة زعبيل وهي تجتذب ما يتجاوز 

20,000 مشارك

 سباق األضواء	 
سوف يتم إجراء سباق أضواء ليلي 

لمسافة 5 كلم للمرة األولى في دبي في 
نوفمبر 2015.

وبالمجمل فإن تقديراتنا تشير إلى أن فعاليات 
المشاركة الجماهيرية تجتذب ما يزيد على 

85,000 مشارك سنويًا في دبي، مما سوف 
ينتج عنه نمو كبير في اإلنفاق اإلجمالي من 
خالل رسوم الدخول واإلنفاق على المعدات 
وهذه الفعاليات سوف. تجتذب المتنافسين 

األجانب  ،ومنها على سبيل المثال بطولة 
طيران اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي  

وماراثون ستاندرد تشارترد دبي، وسوف 
تساهم في األثر االقتصادي المباشر للرياضة 

في اإلمارة في حدود مبلغ تقديري يزيد على 
10 مليون دوالر سنويًا.

دورة تدري�بية لكرة القدم لألطفال

إن فعاليات المشاركة الجماهيرية لهي 
وسيلة فعالة الجتذاب دخول السياح من دول 
مجلس التعاون الخليجي ومن خارج المنطقة 

وارتفاع شعبيتها يمثل فرصة يمكن لدبي 
االستفادة منها.

 الرياضة المدرسية
يوضح الشكل 17 عدد طالب المدارس وهيئة 

التدريس للسنة األكاديمية 2014/2013 
في المؤسسات الحكومية والخاصة، 

وتشكل الرياضة جزًء من المنهج بالمدارس 
من خالل جلستين فترة كل جلسة 45 

دقيقة أسبوعيًا،يتم القيام بها من قبل 
كافة الطالب.

ان نظام التعليم الخاص بدبي  يحاول غرس 
ثقافة المشاركة الرياضية  فى  الشباب  وقد 
بذل مجلس دبي الرياضى المساعى  لتوسيع 
العروض الرياضية  فى المدارس وكذلك فان 

الرياضة تشكل جزًء من  المنهج الدراسي 
المعتاد ويقوم مجلس دبي الرياضى 

بتنظيم دورة  حمدان بن محمد  للمنافسات 
المدرسية من اكتوبر الى نهاية ابري�ل من كل 

سنة  وتهدف المنافسات الى  ترقية الرياضة  
فى المدارس الحكومية  وتستخدم االلعاب 

الرياضية المدرسية كقاعدة  يمكن منها 
للمواهب الواعدة ان ت�تطور نحو احراز النجاح 

على المستوى المحلى . هنالك مايربو على 
1700 متنافس  يشاركون عبر العاب رياضية 

متنوعة  فى 2014.

باالضافة الى ذلك فان اللجنة االولمبية 
الوطنية بدولة االمارات العرب�ية المتحدة تقوم 
بتنظيم برنامج اوليمبى مدرسى  والذى يشجع 

على اسلوب حياة نشط  كما يوفر وسيلة 
للتعرف على مواهب رياضية مستقبلية . 

تم  تقديم برنامج اع م الموسع الى حوالى 
20,000 طفل  عبر دبي  فى 33 من مراكز 

التدريب مع  ضم الفائزي�ن  من كل فئة  الى 
معسكر تدريب  بمستوى النخب الى ايطاليا.

في 2010 شرعت مبادرة األميرة هيا للتروي�ج 
للترب�ية البدنية وأساليب الحياة النشطة بين 

أطفال المدرس، وقد شارك العب الكريكيت 
اإلنجليزي السابق اندري�و الينتوف، الذي عاش 

في دبي لفترة في إطالق الفعالية.

الرياضة – جزء رئيسي في مستقبل دبي

تنظر قيادة دبي إلى الرياضة على أنها بمثابة مكون هام من مكونات التطور المستقبلي 
لإلمارة ودولة اإلمارات العرب�ية المتحدة ككل.

إن خطة دبي 2021:  وموضوعها “مدينة ذات سكان سعداء ومبدعين وقادري�ن تعزز 	 
مسئولية األفراد عن المحافظة على أسلوب حياة صحي يمكنهم من لعب دور فاعل ومنتج 

وإبداعي في كافة النواحي المجتمعة واالقتصادية.

األجندة الوطنية لرؤية دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 2021: لديها مؤشر أداء وطني 	 
رئيسي لزيادة عدد الميداليات التي يفوز بها رياضيو دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 

في األلعاب األولمبية والبطوالت األولمبية للمعاقين، بغرض جعل المواطنين فخوري�ن 
بهويتهم وإعطائهم إحساس باإلنتماء.

اليوم الوطني لدولة اإلمارات )2 ديسمبر(: سوف يتضمن إعتبارًا من 2015 يومًا وطنيًا 	 
لأللعاب الرياضية، بحسب ما تم إعالنه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد، مؤكدًا على 
أهمية والحاجة إلى التروي�ج لثقافة ممارسة التماري�ن واألنشطة الرياضية خالل سني 

الشباب.

 المرافق
باإلضافة إلى المالعب الرياضية للنخب 

والمحترفين، التي تم تناولها في قسم 
المرافق، فإن دبي تضم سلسلة متنوعة من 

المرافق المتاحة لعامة الجمهور، بمن فيهم 
االندية الرياضية الممولة من قبل مجلس دبي 

الرياضي بالكامل )التي يتم استعمالها من 
قبل كافة السكان اإلماراتي�ين وحوالي 70 صالة 

رياضية خاصة، وتشمل المرافق األخرى التي 
يتم اإلستفادة منها تلك الموجودة بالمدارس، 

 )DUPLAYS( على سبيل المثال قامت دوبليز
وهي أكبر منظم في اإلقليم لأللعاب الرياضية 

الترفيهية باست�ئجار عدد كبير من المرافق 
المدرسية في األمسيات، التي تقوم فيها 

بتنظيم العديد من المباريات والدورات الرياضية 

وتمتلك حوالي 80 مدرسة خاصة أحواض 
سباحة، والعديد منها متاحة الستخدام األندية 

والمجموعات خارج ساعات اليوم الدراسي.

وكانت أحدث اإلضافات األخيرة البارزة إلى 
المرافق العامة هي مسارات ركوب الدراجات 

بند الشبا والقدرة وكالهما يوفر مرافق 
رفيعة الجودة وخالية من الحركة وي�وفر مسار 

ند الشبا حلقات 4 كلم و 6 كلم و 8 كلم مع 
وجود مسار أطفال بطول 850 متر، في حين أن 

القدرة توفر حلقتين بمسارات ذات مسافات 
أطول بواقع 18 كلم و50 كلم وحوالي 150 كلم 

في اإلجمالي، وتنوي سلطة المرور أن تصبح 
المسارات المخصصة لقيادة الدراجات الهوائية 

داخل دبي 900 كلم بحلول 2030.

اإلجماليخاصةحكومية

77158235المدارس

29,080243,715272,795الطالب

2,5039,20011,703هيئة التدريس )إجمالي(

حوالي 1,250حوالي 1,000حوالي 250هيئة التدريس )الرياضة والترب�ية البدنية(

ملحوظة: ال تشمل مدارس الناضجين والمدارس الفنية.

الشكل 17 : عدد المدارس والطالب وهيئة التدريس في دبي )2014/2013(
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القسم 3: السكان

لقد ساعد وجود هذه المسارات، باإلضافة 
إلى الفعاليات، على سبيل المثال طواف 

دبي   وسبينس 92 والجري اإلفت�تاحي في 
سباق دبي جران فوندو للدراجات للهواة في 

مارس 2015، في زيادة المشاركة وأسهم 
في إنعاش ركوب الدراجات الهوائية الذي 

حدث  في اإلمارة خالل العقد الماضي، وقد 
أدى هذا إلى إحداث ت�أثير اقتصادي كبير، 

وتشير التقديرات إلى أنه قد تجاوز 2 مليون 
دوالر بسبب اإلنفاق من قبل المشاركين 

على المعدات.

أما الفعالية الرياضية األخرى التي تم 
اإلستفادة منها كانت هي ترايثلون، الذين 

يقوم المشاركين فيها باستعمال واسع 
لمسارات ركوب الدراجات الهوائية، كما يستفيد 

الرياضيون أيضا من مرافق السباحة المتاحة، 
سواًء كانت الخط الساحلي الممتد في دبي 

أو أحواض السباحة ذات الحجم األولمبي – 
أكثر من أي مدينة في المملكة المتحدة، 

والتي ساعدت أيضًا في زيادة االنفاق على 
الرياضي�ين المسجلين من أقل من 500 إلى 

حوالي 3,000 في العقد الماضي.

المشاركات الرياضية األخرى
أكاديميات القرية الرياضية التي ت�تخذ من 	 

مدينة دبي الرياضية مقرًا لها، إجتذبت اقبااًل 

 السياحة
تشكل السياحة جزًء مركزيًا في نمو وتنوع 

اقتصاد دبي، ولقد قامت اإلمارة باست�ثمار 
مبالغ كبيرة خالل السنوات األخيرة بغرض 

تطوي�ر بنيتها التحتية ووسائل الجذب 
والخدمات لجذب السياح وخدمة احتياجاتهم.

بالرغم من أن دبي قد اشتهرت بعروضها 
الراقية، فقد قامت دبي بت�أسيس فنادق من 

توليفة واسعة لجذب قاعدة السياح العريضة، 
ت�تراوح من المساكن التي في المتناول وإلى 

مستوى برج العرب.

بنهاية 2014 كان لدى دبي حوالي 660 فندق 
وشقق فندقية تعرض حوالي 92,000 غرفة 

وتستضيف حوالي 2.8 مليون نزي�ل كل ربع سنة.

بلــغ عــدد زائــري دبي خالل عقد إلى 2013 ما 
يزيــد علــى الضعــف بزيادة من 5.4 مليون )2-4( 
إلــى مليــون )2013( بمعــدل زيادة مركب بواقع 

8%، وباإلضافــة إلــى ذلك، فإن طول الفترة 
الزمنيــة التــي يقوم  الزائــر بقضائها بدبي 

تزداد الســنة تلو األخرى، مع زيادة في معدل 
عدد إشــغال النزالء من 2.8 إلى 3.8 خالل 

تلــك الفتــرة، وهــذا يمثل فقط أقل من 42 
مليون من اإلشــغال من قبل النزالء، والذي 

كان يمكــن أن يكــون أعلــى من ذلك، لو تم 
تضميــن الزائريــ�ن الذيــن يقيمون مع األصدقاء 

أو األقارب.

في حين أن النمو في اآلونة األخيرة كان 
مؤثرًا،  إال أن دبي وضعت لنفسها هدفًا 

طموحًا للنمو المستقبلي، والغرض الرئيسي 
ضمن رؤيتها لسنة 2020، هو جذب 20 مليون 

زائر سنويًا وتحقيق 82 مليار دوالر من إي�رادات 
السياحة بحلول 2020، ومن المأمول أن تلعب 
السياحة الرياضية دورًا رئيسيًا في المساعدة 

لتحقيق هذا الهدف.

 السياحة الرياضية
تضم السياحة الرياضية أي نشاط يتم فيه 

جذب الناس إلى مكان مخصص، وذلك للقيام 
بالمشاركة في أو مشاهدة األنشطة 

المتعلقة بالرياضة، وتشكل الفعاليات جزًء 
رئيسيًا من مشهد الرياضة السياحية، إال أن 

السياح يقومون بالسفر أيضًا ألغراض أخرى، 
على سبيل المثال القيام بزيارة مناطق 

الجذب الرياضي وحضور المؤتمرات الرياضية 
والمعارض الرياضية والمشاركة في أنشطة 

المشاركة الرياضية الجماهيرية.

الفعاليات ال تزال تلعب دورًا في هذا القرار 
من خالل فوائد تسوي�ق المكان التي تقوم 

بتوفيرها، على سبيل المثال قد يرغب سائح 

نادي خور دبي للجولف واليخوت

بطولة دبي الدولية للقفز بالمظالت بسكاي دايف دبي

إجماليًا يزيد على 820,000 في 2014 موزع 
بين كرة القدم حوالي )300 ألف( والرجبي 

)حوالي 280 الف( والكريكيت )حوالي 24 
ألف( وتشير التقديرات إلى أن هذا سوف 

يرتفع في 2015 إلى حوالي 1.4 مليون.

الرجبي: وهو أحد األلعاب الرياضية ذات 	 
النمو األسرع من حيث المشاركة في دبي 
ودولة اإلمارات ككل، وعلى سبيل المثال 
كان هنالك ما يزيد على 1,750 نادي رجبي 

مسجل مقره في دبي لموسم 2015/2014 
عبر فئة الشباب شاملة 1,200 إماراتي.

دوبليز هو أكبر نادي رياضي واجتماعي 	 
باإلقليم ومقر حوالي من أعضائه في دبي 
و 60% منهم دون 35 سنة من العمر وهو 

يقوم بإدارة دورات ترفيهية وتنافسية 
في 15 من األلعاب الرياضية المختلفة.

البولو: هي الرياضة اآلخذة بشكلٍ متزايد 	 
في البروز في اإلمارة وهي محبوبة لدى 

المقيمين اإلمارتي�ين والوافدين على السواء، 
وتشير التقديرات إلى أن اإلنفاق اإلجمالي 

المرتبط باأللعاب الرياضية بإثنين من االندية  
البارزة هو في حدود 4 مليون دوالر سنويًا، 

كما ان دبي تعتبر هي محل نشأة بولو 
الشاطئ، وقد جرت فعالية كأس بولو الشاطئ 

منذ 2004، ويتم ممارسة هذه الرياضة حاليًا 
في ما يزيد على 30 بلد حول العالم.

الجدول الموسمي والت�أثير على المشاركة

طبقًا لما هو موضح من واقع جدول الفعاليات 
الرياضية بالشكل رقم 1، تم تنظيم عدد 

ضئيل من الفعاليات خالل أشهر صيف دبي، 
حيث ت�تجاوز درجة الحرارة بالخارج 40 درجة 

مئوية ويكون لمثل درجة الحرارة هذه ت�أثيرًا 
واضحًا على مستويات المشاركة في األلعاب 

الرياضية الخارجية، وأيضًا بسبب ذهاب عدد كبير 
من المقيمين في اجازات خالل هذا الوقت.

خالل هذه الفترة تصبح الحاجة إلى تنظيم 
عروض ألعاب رياضة داخلية أكثر إلحاحًا، وقد 

تم تحوي�ل قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي 
التجاري إلى أكبر مجمع مكيف بالهواء لأللعاب 
الرياضية الداخلية في المنطقة لتسهيل ذلك.

جذبت الفعالية التي تم اجرائها لفترة 80 يوم 
والمعروفة باسم دبي سبورتس ورلد حوالي 
200,000 من الحضور في 2015، بزيادة بواقع 

13% بالمقارنة بالسنة السابقة.

هنالك موقع آخر يوفر أنشطة ألعاب رياضية 
داخلية، أال وهو اسكي دبي وهو منتجع 

تزلج داخلي مساحته 22,500 متر مربع وهو 
يوفر الفرصة للمشاركة في األلعاب الرياضية 

الثلجية خالل كافة أوقات السنة.

يجب أن يصبح عرض برنامج فعاليات إلزامي 
خالل فترة أشهر الصيف أولوية إستراتيجية 

بالنسبة إلى دبي، بالرغم من أن التقدم الذي 
تم إحرازه عن طري�ق العروض مثل األلعاب 

 Dubai( الرياضية العالمية دبي سبورتس ورلد
Sports World( هي مؤشر  مشجع.

إن الحاجة المرتقبة الى ملعب ألعاب رياضية 
متعدد داخلي مصمم خصصيًا، هي نتيجة تم 

اإلشارة إليها في كل من قسم المرافق وقسم 
المستقبل المرتقب والفرص من هذا التقري�ر.

الشكل 18 : األثر االقتصادي التقديري للمشاركين 
في الرياضة في دبي ) ... مليون دوالر(

172اإلنفاق اإلجمالي

8األثر االقتصادي المباشر

ملحوظة: يست�ثنى المشاركة في الفعاليات )الواردة في قسم 
الفعاليات( وفي مرافق النخبة/المحترفين )الواردة في قسم 

المرافق(.
المصدر )تحليل ديلويت( 

رياضة الجولف في القيام باللعب في جميرا 
جولف استيتس بعد مشاهدته للتغطية 

التلفزي�وينة لبطولة دي بي ورلد تور.

إن المهتميــن بشــأن الرياضة في دبي 
مســتمري�ن في الســعي لوضع دبي كواحدة 
مــن الوجهات البارزة على مســتوى العالم 
التــي يقصدها ســياح رياضة الجولف، وذلك 

يرجــع إلــى مرافقها ذات المســتويات العالمية 
واألحــوال المناخيــة المواتية والصيت الذى  

إكتســببته  من اإلســتضافة  الناجحة للفعاليات 
العالميــة، وتشــير التقديــرات إلى أن حوالي 

16,000 مــن الزائريــ�ن العالمي�يــن قد قاموا 
بلعب 40,000 شــوط جولف في 2013، بالرغم 

مــن وجــود فرص كبيــرة لزيادتها لما يتجاوز 
ذلك، وقد تناولت دراســة الحالة الخاصة 

بالجولــف ذلــك بالنقــاش بتفاصيل أكثر على 
صفحة 44.

األلعاب الرياضية المائية شائعة في دبي 
منذ زمن بعيد، وباإلضافة إلى استضافة 
فعاليات بارزة مثل  وسباق ابحار لويس 

فويتون تروفى ري�جتا في 2010 ، فإن اإلمارة 
تمثل مكانًا محبوبًا للسياحة الخاصة باأللعاب 
الرياضية، بما في ذلك ركوب الماء ورياضة 

القوارب السريعة ورياضة غوص السكوبا.

 السكان : المساهمة في اقتصاد دبي
لقد أوجز هذا القسم مساهمة الرياضة في 

دبي من حيث سكان اإلمارة والظروف االقتصادية 
التي تقوم عليها، ولقد شمل ذلك فعاليات 
المشاركات الجماهيرية والرياضة المدرسية 

والمرافق المعروضة إلى جمهور دبي العريض، 
وبصرف النظر عن مالعب النخب/المحترفين التي 

سوف نتناولها بالنقاش في قسم المرافق.

تم حذف اإلسهام االقتصادي الخاص بالفعاليات 
والمرافق، الذي كان قد تم أخذه في االعتبار 

سلفًا )وذلك لتجنب إزدواج الحساب( وقد تم 
تقدير إسهام الرياضة والعناصر االقتصادية 

األخرى، التي لم يتم بيانها سابقًا بما يتجاوز 
172 مليون دوالر في اقتصاد دبي بإضافة 

قدرها حوالي 8 مليون دوالر من قبل الزائري�ن 
الخارجي�ين المشاركين في األلعاب الرياضية 

على المرافق المتاحة للعامة أو الجماهيرية 
)تم حسابها في قسم المرافق(.

تظل هنالك فرصة كبيرة لتحقيق زيادة 
في هذا األثر االقتصادي المباشر من خالل 

استغالل مرافق دبي العامة، على سبيل 
المثال مسارات الدراجات الهوائية في 

القدرةألغراض معسكرات التدريب ذات المناخ 
الدافئ أو فعاليات المشاركة الجماهيرية في 

فصل الشتاء.



األثر االقتصادي للرياضة في دبياألثر االقتصادي للرياضة في دبي 2829

القسم 3: دراسة الحاالت

المواهب اإلماراتية

إن الرياضي�ين والفرق المحلية، التي 
حققت الفوز النخبوي على المستوى 

العالمي تساعد على دفع األثر 
االقتصادي وي�ؤدي الفوز إلى تحسين 

الصورة وهو مصدر إلهام للفخر 
القومي، ويمكن لعامل اإلحساس الجيد 

الذي تم تحقيقه، أن يؤدي إلى زيادة 
سريعة في االهتمام والمشاركة.

نورد أدناه مجموعة مختارة من دراسات 
الحاالت الخاصة باأللعاب الرياضية على 
مستوى النخب، والتي تبرز قصة نجاح 

المواهب اإلماراتية.

كرة القدم

 المحلية 
كرة القدم هي رياضة إحترافية، ولديها 

خمسة اندية محترفة هي األهلي والنصر 
والشباب والوصل ونادى دبي الثقافى 

الرياضى ، وأربعة منها كانت من المشاركين 
في دوري الخليج العربي 2014 – 2015، 

ودوري كرة القدم اإلماراتي للمحترفين )ثم 
هبط دبي نادى دبي الثقافى الرياضى إلى 

الدرجة الثانية في 2013 – 2014(. ولقد فاز 
فري�ق العين بالدوري مرتين منذ إنشائه في 

2009/2008 وقد وصل )في وقت الكتابة( 
بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2015 .

ت�أتي نسبة كبيرة من التموي�ل من مجلس 
دبي الرياضي على شكل منح سنوية، وقد تم 

حساب هذه المبالغ فى قسم المرافق من 
حيث األثر االقتصادي.

إن متوسط الحضور بأندية دبي يتراوح بشكلٍ 
نمطي بين 3,000  و 5,000، والذي سوف 

يؤدي مع وجود 13 مباراة محلية يتم لعبها 
من قبل كل واحد من األندية لكل فصل إلى 

اإلسهام تجاه اإلنفاق الرياضي اإلجمالي 
ومن جهة أخرى، فإن االهتمام المحدود 

من قبل المقيمين من غير اإلماراتي�ين يجعل 
القيمة اإلضافية في حدودها الدنيا. ت�تراوح 

إي�رادات النادي المرتبطة بكرة القدم بخصوص 
الدوري ككل من حوالي 10 مليون دوالر الى 

40 مليون دوالر لكل نادي. وبغرض تقديم 
المزيد من الدعم  لألثر االقتصادي لكرة القدم، 

فإن األندية تحتاج الى القيام بزيادة حنكتها 
وخبرتها التجارية، وعلى سبيل المثال عن 

طري�ق استخدام وكاالت تسوي�ق أو إستشاري�ين 
آخري�ن لتقديم العون في هذا المجال، وإضافًة 

إلى ذلك وحيث أن معظم الحضور في مباريات 
دوري كرة القدم المحلي من اإلماراتي�ين، 

سوف يكون من المهم اجتذاب ديموغرافية 
عريضة من المجتمع، وذلك حتى يتسنى لكرة 

القدم االحترافية التطور والنماء، وسوف ت�كون 
العوامل على سبيل المثال المرافق المحسنة 

وجذب العبين عالمي�ين ذوي مستوى نوعي 
معينًا في هذا الخصوص.

 الوطنية 
المنتحب  الوطنى اإلماراتي للرجال حظى بفترة 

نجاح خالل السنوات األخيرة، حيث إن االتحاد 
الدولي لكرة القدم  كان قد قدم  تصنيفه 

للمراتب  الدولية  في 1992 فقد حصلت دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة على الترتيب 80، إال 

أدى األداء القوي من قبل الفري�ق إلى خلق 
موجة من اإلثارة داخل دبي، بما في ذلك في 

مجتمع الوافدين ومن المهم ان ت�تم االستفادة 
من هذا، حتى يتسنى تطوي�ر كرة القدم وإلهام 

الجيل التالي من العبي كرة القدم اإلماراتية.

بعد مشاركتها في كل واحدة من  المباريات 
الت�أهيلية أللعاب الدورة األولمبية لكرة القدم 

رجال منذ 1980 نجح فري�ق ما دون 23 سنة 
في الت�أهل إلى دورة األلعاب في لندن وخرج 

بنقطة واحدة من ثالثة مباريات.

 استضافة المباريات
في مارس 2015، منح إتحاد كرة القدم اآلسيوي  

دولة اإلمارات حقوق استضافة دورة الكأس 
اآلسيوية 2019 في ثالثة مدن مضيفة هي 
أبوظبي ودبي والعين، وسوف ت�كون هذه 

أنه تدنى إلى 130 في سنة 2011، وقد حصلت 
على المرتبة 70، كما في سبتمبر 2015، ويأتي 
ترتيبها في خامس أعلى مرتبة من بين مراتب 

أعضاء اتحاد كرة القدم اآلسيوي  )AFC( وقد 
 FIFA 1990  نافست في كأس العالم لكرة القدم

مرة واحدة في تاريخها.

ت�أهلت دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة للبطولة 
الرئيسية للمربع الذهبي لكأس آسيا وفي 

تسع من دوراتها العشر. وفي كأس آسيا 2015 
أحرزت دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة أفضل 
ثاني نتيجة في تاريخها حيث أحرزت المرتبة 

الثالثة التي تقل مباشرة  عن المرتبة الثانية 
التي تم احرازها في عام 1996

في مرحلة المجموعة، هزم الفري�ق أبطال 
اليابان في ربع النهائيات قبل أن يخسر أمام 

الفائزي�ن في استراليا في شبه النهائيات، 
وقد أنهت دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 
المباراة بالفوز على العراق في مباريات 

المركز الثالث.

المنتخب اإلماراتي في كأس آسيا 2015

المرة الثانية التي تقوم  فيها دولة اإلمارات 
باستضافة المنافسة، وكانت قد قامت بذلك 

سابقًا في 1996ومن المحتمل أن تجتذب دورة 
المنافسة عدد كبير من الزائري�ن من الخارج إلى 

دبي، وسيكون لذلك أثر اقتصادي كبير.

على سبيل المقارنة، فإن دورة كأس آسيا 
2015 نتجت عنها المنافع التالية:

تم إحداث إضافة تقدر بحوالي 18 	 
مليون دوالر إلى إجمالي اإلنتاج 

المحلي االسترالي.

تم عرض استراليا للمشاهدة التلفزي�وينة 	 
إلى 2.5 مليار مشاهد متوقعين.

حوالي 45,000 من المشجعين من الخارج 	 

من إجمالي المشجعين البالغين 650,000، 
الذين قاموا بحضور المباريات و

زيادة متوقعة بواقع 15% في عدد السياح 	 
في األشهر التي تعقب الدوري مباشرًة.

فضاًل عن ذلك سوف يتم إشراك 24 فري�ق في 
دوري 2019 )بداًل عن 16( ومن المعلن عنه 
أنه سوف يتم تشي�يد استاد في دبي، مما 

سيعطي تعزي�زًا آخرًا لكرة القدم في المدينة. 
تشمل الدورات العالمية لكرة القدم، والتي 
تمت استضافتها في دولة اإلمارات العرب�ية 

المتحدة، بطولة اتحاد كرة القدم الدولي 
للناشئين 2003 ودورة كأس العالم 2009 

و2010 ودورة كأس العالم دون 17 سنة 2013، 
كما سوف تقوم  باستضافة دورة كأس العالم 

لألندية مرة أخرى في 2017 و 2018.

FIFA المصدر : االتحاد الدولي لكرة القدم

الشكل : 19 ت�أري�خ ترتيب اع م بحسب تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم  
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القسم 3: السكان دراسة الحاالت

األلعاب األولمبية وأولمبياد ذوي اإلعاقة

تم ت�أسيس اللجنة األولمبية اإلماراتية في 
1979، ومقرها في دبي، من قبل الهيئة 

العامة لرعاية الشباب والرياضة وهي الهيئة 
الحكومية العليا المسئولة عن رعاية الشباب 

والرياضة في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، 
ولقد ظلت اللجنة األولمبية الوطنية اإلماراتية 

عضوًا في اللجنة األولمبية الدولية منذ عام 
1980، وقد نافست دولة اإلمارات في ثمانية 

دورات ألعاب أولمبية منذ عام 1984.

يعتبر سمو الشيح أحمد بن محمد بن حشر 
المكتوم وهو من العائلة الحاكمة من 

أبرز الرياضي�ين اإلماراتي�ين األولمبي�ين، الذين 
يتمتعون بمكانة رفيعة، وقد صنع نجاحًا 

أولمبيًا تاريخيًا جعل اإلمارات العرب�ية المتحدة 
تفوز بميدالية أولمبية ألول مرة عن طري�ق 

فوزه بالميدالية الذهبية في منافسة 
رماية األطباق المزدوجة، وكذلك نافس 
في اثنين من األلعاب األولمبية األخرى، 

والشيخ أحمد حاليَا هو مدرب ناجح وقد قام 
بتدريب الرياضي البريطاني بيتر ويلسون 
إلى منافسة الرماية المزدوجة الذهبية 

بلندن 2012.

في منافسة لندن 2012، أرسلت اللجنة 
األولمبية الوطنية اإلماراتية أكبر الفرق 
الوطنية على اإلطالق إلى المنافسات 

ضمت 26 رياضيًا )24 رجال وإثنين من النساء( 
يتنافسون في ستة ألعاب رياضية وهي: 

ألعاب القوة وكرة القدم والجودو والرماية 
والسباحة ورفع األثقال، ومع مراعاة الت�أهل، 

فإن هذه سوف ت�كون أيضًا هي األلعاب 
الرياضية التي سوف تقوم  دولة اإلمارات 
بتقديمها بدورة ري�و 2016، وباإلضافة إلى 

ذلك ت�أهل الدراج يوسف ميرزا لدورة ري�و 
2016 بعد أدائه الجيد في بطولة )الدورة 

اآلسيوية لركوب الدراجات الهوائية 2015( كما 
قامت دولة اإلمارات بإرسال الرياضي�ين إلى 
كل دورة ألعاب أولمبياد معاقين منذ 1992، 

وتم الفوز بعدد 12 ميدالية في اإلجمالي من 
بينها ميداليتين ذهبيتين، وكان أحدثها في 

المنافسات الرياضية بلندن 2012، تم الفوز بها 
من قبل عبداهلل سلطان ارياني في الرماية.

طبقًا لما تناوله النقاش أعاله، فإن هذا النجاح 
يساعد في زيادة المشاركة وفي زيادة 

األثر االقتصادي.

كما تقوم اللجنة الوطنية األولمبية اإلماراتية 
بالتركيز على تنمية المواهب القادرة على 

القيام باألداء العالمي لصالح الدولة في 
المستقبل، وقد قامت بتشكيل لجنة من الخبراء 

يترأسها سمو الشيخ أحمد بن حشر المكتوم، 
وذلك لكي تقدم الدعم في هذا الخصوص.

في 2014، تم إطالق نادي نخبة لتطوي�ر الطري�ق 
لتحقيق التميز، ولتزويد الرياضي�ين بموارد 

التموي�ل وإدارة األداء.

هنالك مبادرة أخرى للقيام بإرسال الرياضي�ين 
الناشئين إلى معسكرات التدريب المكثف 

بالخارج، وقد تم في أغسطس 2014 إرسال 
مجموعة من 82 رياضي من الفئة العمرية 

13 – 14 سنة إلى إيطاليا، وذلك عقب نجاحها 
في برنامج األلعاب األولمبية المدرسية الذي 

تم تقديمه إلى حوالي 20,000 من أطفال 
دبي عبر 33 مركز تدريب طبقًا لما تم تناوله 

بالنقاش في قسم السكان.

يوحي أداء دولة اإلمارات القوي في دوائر 
الفروسية في السنوات األخيرة، والذي تم 

إبرازه عن طري�ق الفوز بالميدالية الذهبية في 
دورة أللعاب الفروسية 2014، بأنه توجد فرصة 

لإلمارات الستهداف المشاركة في بطوالت 
الفروسية في الدورات األولمبية المستقبلية.

دورة طواف الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا للجولف

توفر دورة طواف الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا للجولف فرصة أخرى لعرض المواهب 

اإلماراتية على المسرح العالمي.

الطوافة مملوكة وت�تم إدارتها من قبل جولف 
دبي، التي تهدف إلى التروي�ج لدبي كإحدى 
الوجهات العالمية لرياضة الجولف ولتعزي�ز 

ميزات دبي العالمية الجاذبة إلى جمهور 
المشاهدين في جميع أرجاء العالم.

دورة الطواف موجهة لمصلحة الالعبين 
والمحترفين من منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، باإلضافة إلى الالعبين 

المؤهلين من جميع أرجاء العالم، وهي تمنح 
المحترفين والهواة الوطني�ين في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا الفرصة لتطوي�ر 
مهارات ممارسة رياضة الجولف إلى جانب 

الالعبين الدولي�ين.

لقد تطورت دورة الطوافة من أربعة فعاليات 
عند افت�تاحها في موسم 2011 إلى عشرة 

فعاليات عبر خمسة بلدان في 2005، وتقدم 
جوائز يبلغ إجماليها 525,000 دوالر، وتم تنظيم 

اثنين من فعاليات الجدول في دبي : فعالية 
خور دبي المفتوحة بنادي خور دبي للجولف 

واليخوت وفعالية شيخ مكتوم دبي في نادي 
البادية للجولف.

بعــودة رياضــة الجولف إلى برنامج األلعاب 
األولمبيــة بريــ�و 2016، فإن تطور العبي 

الجولــف اإلماراتي�يــن من خالل طواف الجولف 
للشــرق األوسط وشــمال إفريقيا تمثل 

فرصــة لمشــاركة دولة اإلمارات العرب�ية 
المتحــدة في األلعاب المســتقبلية.

الفعاليات التراثية

يتم أيضًا، باإلضافة إلى األلعاب الرياضية 
العالمية في المشهد الرياضي تنظيم 

العديد من الفعاليات التراثية ألقدم 
التقاليد المستمرة، وإحدى أكبر الفعاليات 

المتخصصة حصريًا في إبراز التراث الثقافي 
هي بطولة فزاع، التي يتم تنظيمها في 

الفترة من يناير وأبري�ل من كل سنة بمواقع 
مختلفة في أنحاء دبي.

تم إطالق  البطولة تحت رعاية سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 

2002، وهي مهتمة بالمساعدة على صون 
تراث دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة وتمكين 

األجيال القادمة من معرفة أصولهم.

وتشمل الفروع التي تشكل جزًء من هذه 
البطولة ما يلي:

اليولــــة:  وهي رقصة تراثية إماراتية 	 
يعود تاريخها إلى ما قبل 200، والتي 

تبرز مدى تحكم المتنافسين في سالح 
اليوال أثناء متابعتهم لإليقاع.

البزدرة:  وهي إحدى أكثر الفروع شعبية، 	 
التي قيل أنها تجتذب ما يزيد على 7,000 

مشارك من مختلف أرجاء دولة اإلمارات 
العرب�ية المتحدة وأبعد من ذلك في 2015.

الغطس الحر:  الذي يمجد تراث الغوص 	 
بحثًا عن اللؤلؤ، وهو يعتمد على قوة 

التنفس لدى الغواص وطول الوقت الذي 
يقضيه تحت سطح الماء.

السلوقي: وهو الصيد بالكالب، والذي 	 
يقوم بتمجيد ثقافة المقناص بالمنطقة. 

الرماية: وهي تغطي البنادق التراثية 	 
)سكتون(  وحمام الطين. 

تم إضافة بطولة فزاع لذوي االحتياجات 
الخاصة في 2009، والتي شهدت 

مشاركين لديهم مشكالت بدنية يقومون 
بالمنافسة على مستويات مهارات 

مختلفة ويتم تنظيمها باإلشتراك مع نادي 
دبي للمعاقين.

سباق الهجن : هي رياضة تراثية في دبي 
ت�تمتع بمتابعة قوية من قبل اإلماراتي�ين، ويتم 

السباق عادًة في مضمار المرموم لسباق 
الهجن طوال موسم فعاليات دبي.

سباق الدهو:  هو فعالية تراثية شعبية أخرى 
ومن أبرز فعالياته سباق آل جفال.شهدت 

دورة عام 2014، من السباق مشاركة من قبل 
ما يزيد على 100 قارب شراعي و 2,000 بحار.

سباق القدرة للخيول:  وهو محبوب بشكلٍ 
كبير بين الشعب اإلماراتي، وقد ساعد وجود 

مرافق، على سبيل  المثال مدينة دبي 
الدولية للقدرة، على جعل دبي مكان بارز 

للرياضة في ظل وجود ثمانية فعاليات يتم 
عقدها سنويًا بين نوفمبر ومارس. في 

أغسطس 2014، حقق سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد المكتوم الفوز لإلمارات محرزًا 

الميدالية الذهبية للقدرة في دورة االتحاد 
الدولي للفروسية في فرنسا. من المحتمل  أن 

يكون اإلنفاق اإلجمالي الخاص باأللعاب الرياضية 
التراثية، على سبيل المثال سباق الدهو كبيرًا بسبب 

الت�كاليف الرأسمالية الخاصة بالمعدات التي تم 
استخدامها، إال أن  األثر االقتصادي من المحتمل 
أن يكون منخفضًا بالرغم من أن فعاليات رئيسية 

معينة تجتذب مشاركين من جهة أخرى في دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة ومنطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي.

سباق الدهو

سباق الهجن
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القسم 4

صناعة الرياضة الموسعة 
الخاصة بدبي 

في هذا القسم نقوم بدراسة أصحاب 
الشأن المشتركين في صناعة الرياضة 

الموسعة الخاصة بدبي وتحديدًا 
الهيئات الحكومية واالتحادات الرياضية 
والهيئات االدارية، وكذلك المؤسسات 

المشاركة في سلسلة التوريد التي 
تقوم بتوريد البضائع والخدمات إلى 

 الصناعة األساسية.
كما نقوم بتقدير اآلثار غير المباشرة 

والمستحدثة العائدة إلى اإلنفاق 
الرياضي خالل إعادة تدوي�رها عبر 

االقتصاد، وكذلك االست�ثمار المتجه 
إلى الخارج الذي تلتزم به المؤسسات 

التي ت�تخذ من دبي مقرًا لها في صناعة 
الرياضة العالمية.

 السياسة الحكومية والتموي�ل
تلعب الحكومة دورًا حيويًا في القيام بدعم 

وتطوي�ر الرياضة في دبي من خالل سياساتها 
وتمويلها. وت�تعلق بنود إنفاقها الرئيسية 

على الرياضة في دبي بالمنح المقدمة إلى 
األندية الرياضية وإدارة الفعاليات، ولقد تم 

دراسة آثار هذا اإلنفاق في كل واحد من 
مسمى مرافق الفعاليات والسكان.

وبشكل موجز فإن الجهات الحكومية صاحبة 
الشأن هي كما يلي:

 الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 
وهي هيئة اتحادية )على مستوى دولة 

اإلمارات( تضطلع بالمسئولية عن رعاية قطاع 
الشباب والرياضة، وقد تم ت�أسيسها في شكلها 

الحالي في 1999، وهي تلعب دورًا بارزًا في 
تطوي�ر ثقافة وبيئة مواتية لرياضة الناشئين 

وتشمل استراتيجيتها أغراض ترتبط بشكلٍ محدد 
بقطاع الشباب والنساء وذوي اإلعاقة، كما 

أنها تمثل الجهة المزودة األساسية للجمعية 
الوطنية األولمبية اإلماراتية بالمال، وبذلك يتم 

تسهيل مشاريع المشاركة، بما فيها األلعاب 
األولمبية المدرسية.

 مجلس دبي الرياضي
إن الغرض األساسي لمجلس دبي الرياضي، 
الذي تم ت�أسيسه في 2005 هو توفير بيئة 

رياضية رائدة عالميًا من كافة المستويات 
لدبي مع التركيز بشكلٍ خاص على األلعاب 

الرياضية الجماهيرية لإلماراتي�ين، وطبقًا لما تم 
تناوله بالنقاش في قسم السكان، فإنه يقوم 

بإدارة فعاليات ومبادرات متنوعة لتطوي�ر 
الرياضة في هذا المستوى، على سبيل المثال 

نبض دبي ودوري بطولة الفجيرة.

وعلى مستوى النخب، يقوم مجلس دبي 
الرياضي بالمساعدة في إدارة فعاليات 
متنوعة تشمل ركوب الدراجات الهوائية 

والسباحة وتنس الطاولة، وتعتبر فعالية 
طواف دبي لركوب الدراجات الهوائية هي أكبر 

فعالياته بميزانية بعدة مالي�ين من الدوالرات.

 إدارة السياحة والتسوي�ق التجاري
تقوم إدارة السياحة والتسوي�ق التجاري، 

والتي كان قد تم ت�أسيسها في 1997، 
بالتخطيط واإلشراف على صناعة السياحة 

بدبي وبتطوي�رها والتسوي�ق لها، وأحد أهداف 
إدارة السياحة والتسوي�ق التجاري هي جلب 

الفعاليات الكبرى إلى دبي والتي ينظر إليها 
على أنها محفز رئيسي للسياحة، وهي تقوم 

بتسهيل وتقديم الدعم إلى الفعاليات من 
خالل التروي�ج لها على موقعها اإللكتروني 
وعبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل 

اإلتصاالت األخرى الخ ..، وكذلك تقديم العون 
بشأن الت�أشيرات والرحالت التعريفية.

إن الغرض األساسي إلدارة السياحة هو جذب 
20 مليون زائر بحلول 2020 )الرؤية السياحية( 

ومن المتوقع أن تلعب الرياضة دورًا رئيسيًا 
للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، وكذلك تلبية 
رؤية دبي األكثر شمولية لسنة 2021 )خطة دبي 

2021( التي وضعت عدة أهداف تنموية لدبي.

وتشير تقديراتنا بأن 100 موظف على األقل 
يعملون بدوام كامل في المجال الرياضي من 

خالل هذه الهيئات الثالثة.

 الخالصة:
من المهم للغاية بالنسبة إلى الحكومة 

المحافظة على تركيز قوي على الرياضة 
وعلى وجه الخصوص الدور الذي تلعبه الرياضة 

في تطور وتقدم المدينة واالستمرار في 
توفير است�ثمار مالي كافي حتى يتسنى 

تقديم الدعم لنمو صناعة الرياضة في دبي.

 االتحادات الرياضية والهيئات اإلدارية
تلعب االتحادات الكروية والهيئات اإلدارية دورًا 
رئيسيًا عن طري�ق إدارة وتنظيم وإقرار األلعاب 
الرياضية الخاصة بكل منها في تقديم الرياضة 

بدبي،  وكذلك يشكل تطوي�ر الرياضة على 
مستوى النخب وزيادة المشاركة عادًة جزًء 

رئيسيًا من اختصاصاتهم.

هنالك ما يزيد على 30 اتحاد رياضي وهيئات 
 إدارية ومقارها الدائمة في دبي

)راجع الشكل 20(.

تشير تقديراتنا إلى أن هذه المنظمات تقوم 
باستخدام حوالي 300 موظف بدوام كامل 

باإلضافة إلى المتطوعين، ويساهم المجلس 
الدولي للكريكيت بنسبة كبيرة في ذلك.

على سبيل المقارنة، ففي 2013 كانت هنالك 
67 مؤسسة رياضية عالمية لديها أنشطة 

تشغيلية في سويسرا )وبشكل رئيسي في 
لوزان(، تقوم باستخدام موظفين بدوام كامل 
بعدد إجمالي بلغ 1,770 وذلك يظهر المستوى 

الذي يمكن تحقيقه.

هذه المؤسسات تحقق اإليرادات عن طري�ق 
المنح من الحكومة وت�كملها بدخل آخر.

في شكل رسوم عضوية ورعاية الفعاليات.

كلما أصبحت الرياضة في دبي أكثر إحترافية 
وتجارية كلما نمى أثرها االقتصادي.

من حيث األثر االقتصادي، فإن تقديراتنا تشير إلى 
أن هذه المؤسسات تسهم بحوالي 25 مليون 

دوالر من اإلنفاق االجمالي إلى دبي، والذي 
يمثل حوالي 7 مليون دوالر تمثل اإلضافة.

نحن نفترض بأن أغلبية المؤسسات تعمل 
على أساس متعادل ومع إنفاق يت�ألف بشكلٍ 
كبير من مصروفات الموظفين والمصروفات 

العامة االخرى لدعم الرياضة.

إن االنفاق الناجم عند الفعاليات والمباريات 
التي تقوم هذه الجهات بتنظيمها قد تم 

تناوله في قسم الفعاليات.

بحسب ما تم تناوله بالنقاش في دراسة 
الحالة “دبي كمحور للرياضة الدولية” )ص 56(، 
فإن دبي لديها فرصة حقيقية لتنمية دورها 

كمحور شرق أوسطي للرياضة الدولية.

 سلسلة التوريدات
على النحو الذي تم بيانه في فقرة التمهيد 

من هذا التقري�ر، فقد قمنا بالتمي�يز بين 
صناعة الرياضة األساسية التي تشمل هذه 
المؤسسات التي تعمل في مجال الرياضة 

فقط والصناعات المساعدة، التي بينما تقوم 
بالعمل في صناعة الرياضة فهي ال تعتمد 

على ذلك بنسبة 100%، وصناعات التوريد التي 
تشمل  مؤسسات في سلسلة التوريد تقوم 

بتزويد صناعة الرياضة بالبضائع والخدمات.

وبالرغم من أن سبب وجود  المؤسسات ضمن 
صناعات التوريد ليس بسبب الرياضة، إال أنه 
يظل من المهم أخذها في االعتبار ألغراض 

تقي�يم أثر الرياضة في دبي، حيث أنها تشكل 
جزًء من النظام البيئي الرياضي الشامل.

تشمل أمثلة مؤسسات سلسلة التوريد التي 
تقوم بالمعاونة عن طري�ق توفير التزويد 

بالبضائع والخدمات ما يلي:

شركات التشي�يد واإلدارة لتصميم 	 
وتشي�يد المرافق.

شركات الصيانة.	 

موردي األغذية والمشروبات )على سبيل 	 
المثال إلى أندية الجولف واألندية الرياضية 

والفعاليات الخ ....(

مكاتب الخدمات القانونية والمهنية 	 
)بما في ذلك التسوي�ق والمحاسبة الخ 

...(، التي تقوم بتقديم المشورة إلى 
الرياضة من بين المؤسسات الطبية 

وعلوم الرياضة )التي ال تقدم حصريًا إلى 
المنظمات الرياضية(.

هذه المؤسسات تلعب دورًا رئيسيًا في 	 
تطوي�ر الرياضة في دبي وإسهامها 

االقتصادي إلى اإلمارة.

من واقع تشاورنا مع منظمي الفعاليات، 
فإن جزء كبير من الموردين الذين درجوا 

على القيام بإدارة فعاليات )على سبيل 
المثال تطوي�ر البنى التحتية وبث الفعالية(، 

مقراتهم في دبي، ولذلك سوف يسهمون 
في األثر االقتصادي في دبي بداًل عن تسربه 

إلى خارجها.

نورد أدناه تقديراتنا الخاصة باألثر االقتصادي 
لسلسلة التوريد.

الدولية

مجلس الكريكيت الدولي	 
ايوروبيان تور )جولف(	 

االتحاد الدولي لبطولة الزوارق 	 
السريعة للمحترفين

اإلمارات العرب�ية المتحدة

االتحاد العربي للجولف	 
اتحاد اإلمارات لبناء األجسام	 
اتحاد االمارات للبولينغ	 
اتحاد االمارات للجولف	 
اتحاد االمارات لرياضة السيارات	 
اتحاد االمارات لرفع األثقال	 
اتحاد االمارات أللعاب القوة	 
اتحاد االمارات لكرة السلة	 
اتحاد االمارات للبلياردو والسنوكر	 
اتحاد االمارات للشطرنج	 
اتحاد االمارات لرياضة ذوي اإلعاقة	 
اتحاد االمارات للمبارزة	 
اتحاد االمارات لكرة القدم	 
اتحاد االمارات لكرة اليد	 
اتحاد االمارات للهوكي	 

اتحاد اإلمارات للرياضة المدرسية	 
اتحاد اإلمارات للرياضات البحرية	 
لجنة اإلمارات الوطنية لمكافحة المنشطات	 
اللجنة الوطنية األولمبية	 
اتحاد اإلمارات للرجبي	 
اتحاد اإلمارات للبادل	 
اتحاد اإلمارات للشراع والتجديف	 
اتحاد اإلمارات للرماية	 
اتحاد اإلمارات لالسكواش	 
اتحاد اإلمارات للسباحة	 
اتحاد اإلمارات لتنس الطاولة	 
اتحاد اإلمارات للتايكوندو والكاراتيه	 
اإلماراتية للتنس	 
اتحاد اإلمارات للكرة الطائرة	 
لجنة اإلمارات للرياضة النسائية	 

الشكل 20 : االتحادات الرياضية والهيئات اإلدارية التي ت�تخذ من دبي مقرًا لها
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القسم 4: صناعة الرياضة الموسعة في دبي

 اآلثار غير المباشرة والمستحدثة
كما قمنا باإلضافة إلى األثر االقتصادي 

المباشر بدراسة اآلثار غير المباشرة 
والمستحدثة، وذلك بغرض الوصول إلى رقم 

إجمالي )المحصلة اإلجمالية( وقد تم بيان 
النهج المطبق لتقدير اآلثار غير المباشرة 

والمستحدثة في قسم القيود، وتم تقدير 
إثنين من عناصر األثر غير المباشر:

األثر غير المباشر )من عمل تجاري – إلى – 	 
 عمل تجاري(

وهذا يقوم بتقدير اإلنفاق اإلجمالي 
اإلضافي، الذي يكون سببه توفير مصادر 

تجارية بأدنى من سلسلة التوريد )أي قيام 
العمل التجاري باست�ثمار المبالغ التي 

تستلمها في التوريدات( 

 أثر )المستهلك( المستحدث	 
وهو يقوم بقياس اآلثار المرتبطة بإنفاق 

المستهلك )بمعنى قيام األفراد بإعادة 
تدوي�ر اإليرادات في االقتصاد(.

إن األثر المشترك لهذين العاملين متباين 
ويعتمد على بنية اقتصاد دبي وعلى 

بطولة العالم للزوارق السريعة )اكس كات(

مستوى ارتباطه مع المصادر الخارجية )ومن 
ثم مع متوسط التسرب( وصورة اإلنفاق 

المرتبط بالرياضة في دبي.

النموذج الذي اعتمدناه تشير تقديراته إلى 
أن األثر االقتصادي المباشر )اإلنفاق المباشر( 

الخاص بالرياضة في دبي هو 421 مليون 
دوالر، وتشير تقديراتنا إلى أن مبالغ اإلنفاق 

غير المباشر والمستحدث هي 125 مليون 
دوالر و 124 مليون دوالر على التوالي، مما 

ينتج عنه حصيلة إجمالية في دبي وقدرها 
670 مليون دوالر.كما قمنا بحساب القيمة 

اإلجمالية المضافة وهي أكثر قابلية للمقارنة 
مع الناتج المحلي اإلجمالي وال ت�أخذ في 

االعتبار أي تسرب غير اقتصادي يتعلق باإلنتاج 
والمصروفات األخرى.

وتشير التقديرات إلى أن هذه ت�كون 289 
مليون دوالر بخصوص الرياضة في دبي.

من حيث اإلنفاق اإلجمالي، فإن 1.1 مليار دوالر 
من اإلنفاق ينتج عن إنفاق غير مباشر وإنفاق 

مستحدث بواقع 325 مليون دوالر و302 مليون 
دوالر على التوالي، مما ينتج عنه حصيلة 

إجمالية تزيد على 1.7 مليار دوالر )راجع الشكل 
رقم 22(. 

وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي القيمة 
المضافة هي بحوالي 0.7 مليار دوالر توازن 

حوالي 0.8% من الناتج المحلي اإلجمالي 
الخاص بدبي )حوالي 88.7 مليون دوالر في 

2013( وعلى سبيل المقارنة، فإنه وطبقًا 
لدراسة في 2014 من قبل المفوضية 

األوروبية كان حساب قطاع الرياضة بحوالي 
1.2% من إجمالي الدخل المحلي العالمي 

ألوروبا )بنسبه كبيرة على أساس مشابه(.

وعليه فإن النتيجة الموسعة بناًء على ذلك 
هي أن قطاع الرياضة في دبي يقارب القطاع 

الرياضي في بلدان أخرى متطورة اقتصاديًا 
من حيث مقياسه االقتصادي وإسهامه ولو 

كان حاليًا مت�أخرًا بعض الشيء.

 االست�ثماري الصادر
باإلضافة إلى تقديم الدعم إلى صناعة الرياضة 

المحلية، فإن الشركات التي ت�تخذ مقرها في 
دبي، تلعب دورًا هامًا، مما يجعل دبي مدينة 

مرادفة للرياضة.

طيران اإلمارات: هي أكثر مست�ثمري دبي 
نشاطًا في االست�ثمار المتجه نحو الخارج 

في مجال الرياضة، وقد وطدت شراكاتها مع 
مؤسسات رياضية ذات مكانة رفيعة حول 

العالم، )بحسب ما يبين من الشكل 23(.

وقد بلغت ميزانية الرياضة العالمية الخاصة بها 
مئات المالي�ين من الدوالرات من خالل محفظة 

الرعاية الخاصة بها خارج دبي 2015.

ولذلك، فإن طيران اإلمارات من بين ماركات 
القمة من حيث رعاية الفعاليات الرياضية.

كما أن ماركة دبي لديها حضور كبير في صناعة 
سباق الخيل في المملكة المتحدة وتقوم 

بالرعاية )من خالل فالكون وشركائها( لكافة بث 
القناة الرابعة لتغطية سباق الخيل، بما فيها 
فعاليات ايكونيك، على سبيل المثال مهرجان 

تشلتنهام وذي جراند ناشيونال ومهرجان دبي 
انفستيك ورويال سكوت وسباق جلوريس 

جود وود وسباقات البطولة البريطانية كيبكو 
وتقوم دبي أيضًا، برعاية القناة المتخصصة 

في سباق المملكة المتحدة.

أيضًا دبي هي الراعي الرسمي التحاد تنس 
الطاولة الصيني، والذي يظهر اسم دبي بارزًا 

على الزي الرسمي الخاص بالفري�ق الوطني 
وعلى الفتات أخرى، وبما أنها من إحدى أحب 

األلعاب الرياضات الصينية، فهذا يؤدي إلى 
التعرف الواسع على دبي، وقد بلغت القيمة 

اإلعالمية في السوق الصيني حوالي 9 
مليون دوالر.

سوق دبي الحرة: هي مست�ثمر أساسي 
في الرياضة العالمية خارج نطاق بطوالتها 

المحلية الخاصة بالتنس ودورة محترفي 
رمي السهام، وعلى وجه الخصوص في 

الجولف وسباق الخيل، وهي تقوم برعاية 
الفعاليات، على سبيل المثال سباق الخيول 
)نيوبرى( وسباقات سوق دبي الحرة لكأس 
شيرجار للخيول في مهرجان ديربي إي�رلندة 
في مضمار كوراه، وخالل السنوات األخيرة 

أصبحت هي راعي اللقب لبطولة إي�رلندا 
المفتوحة للجولف.

مــن بيــن رعاة مؤسســات الجولف العالمية، 
والذيــن ت�كــون مقارهم في دبي ت�أتي 

الجهــات  التالية:

موانئ دبي العالمية شــريك رســمي 
فــي بطــوالت بــي ام دابليو باجا وهونغ 

كونغ المفتوحة.

وجميرا جولف اســتيتس شــريك طبقًا لما ورد 
في دراســة الحالة الخاصة بســباق الخيل، 

فإن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم هــو أحد أبرز المســت�ثمري�ن الدولي�ين 

في ســباق الخيل البريطاني وبشــكلٍ أساســي 
مــن خالل مزرعة دارلــى وجودلفين لعمليات 

الخيــول ومقرهــا الرئيســي في نيو ماركيت 
– المملكــة المتحــدة، وهــذه العمليات تدعم 
مســتويات كبيرة  من  فرص العمل وتســهم 

بمبالــغ كبيــرة فــي االقتصاد من خالل اإلنفاق 
الرأســمالي وخالفه، كما يقوم صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بعمليــات ترب�ية خيول في بلدان 

أخرى، بما في ذلك إي�رلندا وفرنســا واســتراليا 
والواليــات المتحــدة األمريكية واليابان، وكذلك 

لديــه خيــول قيــد التدريب في هذه المناطق.

وهــذا االســت�ثمار المتجــه إلى الخارج يوفر 
منصــة قويــة للترويــ�ج لدبي كوجهة رياضية 

وتجاريــة وترفيهيــة بارزة تعمل على تســهيل 
االست�ثمار الوارد.

طيران اإلمارات راعية ايه سي ميالن
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الشكل 22 : األثر التقديري للرياضة على دبي – 
اإلضافة ).......... مليون دوالر(

الشكل   23: الفعاليات الرياضية والفرق العالمية التى تقوم طيران االمارات برعايتها

الشكل 21 : األثر التقديري للرياضة على دبي – 
اإلضافة ).......... مليون دوالر(

سباق الخيول: غود دولفين، انترناشيونال 
هورس رسينج استابل.

الكارنيفاالت: كأس دبي العالمي وكأس 
ميلبورن.

سباقات رئيسية: كأس دبي العالمي  وكأس 
ميلبورن وديربي االمارات سنغافورة.

رياضات السيارات:الفورمال 1

الرجبي: غالسكو سيفنس، اليونس)جنوب 
افريقيا( ، كأس العالم للرجبي  2015 و 2019، 

الرجبي االمريكي، حكام ومسؤولي مباريات 
كأس العالم للرجبي.

اإلبحار: فري�ق االمارات نيوزيلندا

التنس: نهائيات ايه تى بى ورلد تور 
وبرشلونة المفتوحة و  بى ان بى باري�باس 

المفتوحة  وطيران اإلمارات ايه تى بى 
رانكنجز وطيران اإلمارات ايستورليان اوبان 

سيري�ز وطيران اإلمارات )يو اس( اوبان سيري�ز 
و بى ان ال دالتاليا وروجرز كوب وروالند 

كاروس.

كرة القدم ذات القواعد األسترالية:
كولينغوود  فوتبول كلوب

الكريكيت: دورهام كاونتي كلوب، اميرتس 
اولد ترادفورد، مجلس الكريكيت العالمي، 

مجلس الكريكيت العالمي، ومنتخب مجلس 
الكريكيت العالمي، وهيئة حكام ومباريات 

مجلس الكريكيت العالمي، والنكشير كاونتي 
كريكيت كلوب

كرة القدم: نادى اي سي ميالن لكرة القدم، 
نادى ارسنال، اتحاد كرة القدم االسيوي، 

بنفيكا، كأس االمارات، كأس اف ايه االمارات، 
هامبورج اس في، نيو يورك كوسموس، 

نادى اولمبيكوس لكرة القدم، باريس سان 
جرمان وريال مدريد سي اف.

الجولف:بطولة بي جي اي االسترالية، 
بوينغ كالسيك)USA( واالماراتية االسترالية 

المفتوحة، يوروبيان تور
)19 فعالية(
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القسم 5

المعاي�ير المرجعية 
للمدينة

تمهيد:

يتم في هذا القسم مقارنة دبي مع مدن 
بارزة في مجال استضافة الفعاليات حول 

العالم على وجه الخصوص لتسليط الضوء 
على عوامل النجاح التي ت�تمتع بها المدينة 

والدروس المستفادة من تلك المدن.

ويتم فيه مقارنة دبي مع مجموعة مختارة 
من المدن العالمية عن طري�ق فحص جودة 

وكمية الفعاليات المستضافة والمرافق.

لقد تم إنتقاء المدن التالية كمعاي�ير 
مرجعية وهي :أوكالند وباكو والدوحة 

ودبي واستانبول ولندن ولوس 

أنجلوس وسنغافورة.

أغلبي�يه المدن ذات المرجعية المعيارية، يتم 
نشرها بانتظام في ذي سبورت سيتيز التميت 

سبورت سيتيز اواردس، والتي ت�أتي على 
قمة الفعاليات الرياضية، وقد تضمنت أحدث 
التصنيفات األخيرة الشاملة ستة مدن ت�تمتع 

بمعاي�ير مرجعية من مدن القمة الخمسة 
وعشري�ن في مجال استضافة الفعاليات في 

العالم طبقًا لما هو مبين في الشكل 24 أعاله.

ويأخذ تصنيف المراتب الشامل هذا في حسابه 
عدد من المعاي�ير، بما في ذلك عدد وأهمية 

وجودة المرافق والبنية التحتية والدعم الذي 
تقوم بتقديمه الحكومة المحلية واستراتيجية 

الفعاليات بين أشياء أخرى.

اوكالند

 السكان
1.5 مليون

 الفعاليات الرئيسية
كأس 

 العالم للكريكيت
وكأس العالم لدون 

سن العشري�ن 2015

 الميادين الرئيسية
 ايدن بارك

 كيو بي ئى
استاديوم 

فيكتور ارينا

سنغافورة

 السكان
5.4 مليون

 الفعاليات الرئيسية
 فورموال 1

 جراند بريكس
بطولة العالم للتنس

 الميادين الرئيسية
 ناشيونال استاديوم

 اندور استاديوم
)وكالهما بمحور 

سنغافورة الرياضي(

الدوحة

 السكان
0.8 مليون

 الفعاليات الرئيسية
دورة بطولة العالم 

 لكرة اليد
بطولة العالم 

للدراجات 
 الهوائية 2016

وبطولة 
العالم لأللعاب 
 الرياضية 2019

كأس العالم لكرة 
القدم 2022

 الميادين الرئيسية
 سبايدر اكاديمي

استاد خليفة الدولي

لندن

 السكان
8.6 مليون

 الفعاليات الرئيسية
األلعاب األولمبية 

وأولمبياد ذوي 
 اإلعاقة 2012
كأس العالم 
 للرجبي 2015

بطولة العالم في 
 األلعاب الرياضية

2017  

 األماكن الرئيسية:
 أوليمبيك بارك
 استاد ويمبلي

 اول انجالند الون
تنس كلوب

ميلبورن

 السكان
4.2 مليون

 الفعاليات الرئيسية
كأس العالم 

 للكراتيه  2015
التنس 

األسترالي المفتوح

 الميادين الرئيسية
ملعب ميلبورن 

للكريكيت – ايه ايه 
 ام بارك

اتحاد استاديوم

دبي

 السكان
2.2 مليون

 الفعاليات الرئيسية
ورلد رجبي 

 سفنز سيري�ز
ودورة طواف 

 محترفي التنس
ودورة طواف 

محترفي 
 اتلتنس العالمية

 وكأس دبي العالمي
بطولة كأس إتحاد كرة 
 القدم اآلسيوية 2019

اكسبو 2020 دبي

 الميادين الرئيسية
 سفنز استاديوم

 استاديوم دبي الدولي
مجمع حمدان الرياضي

استانبول

 السكان
14.2 مليون

 الفعاليات الرئيسية
بطولة األلعاب 

 الرياضية المحلية
2012

 الميادين الرئيسية
 استانبول بارك
 استاد اتاتورك

لأللعاب األلمبيةتيرك 
تليكون أرينا

باكو

 السكان
0.8 مليون

 الفعاليات الرئيسية
 األلعاب األوروبية

 والفورموال 1
 جراند بريكس

 من 2016 ، 2017
ألعاب 

 التضامن اإلسالمية
موقع الستضافة 

بطولة االتحاد 
األوروربي 2020

 الميادين الرئيسية
ناشيونال استاديوم

لوس أنجلوس

 السكان
13 مليون

 الفعاليات الرئيسية
األلعاب 

 األولمبية 1989
كأس العالم لكرة 

 القدم 1994
المدينة المرشحة 

لدورة األلعاب 
األولمبية وأولمبياد 

ذوي اإلعاقة 2024

 األماكن الرئيسية:
مركز االسطبالت 
 دودجر ستاديوم

ستوب هوب سنتر
الشكل 24 : ترتيب المدن بحسب سبورت بيزنس التميت سبورت سيتيز )2012(

اإلقليمالمرتبة )2010(المرتبة )2012(المدينة

أوروباالثالثةاألولىلندن

أوقيانوسيااألولىالثانيةميلبورن

آسياالثانيةالسادسةسنغافورة

أوروباالخامسة والعشري�نالثالثة عشراستانبول

إفريقيا/الشرق األوسطالثامنةالرابعة عشردبي

إفريقيا/الشرق األوسطالثانية عشرالسابعة عشرالدوحة

المصدر : سبورت بيزنس التميت سبورتس سيتيز

المصدر : األمم المتحدة )السكان( تحليل ديلويت
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القسم 5: المعاي�ير المرجعية للمدينة

الفعاليات المدينة
السنوية 

المنتظمة

الفعاليات
 لمرة واحدة

الجملةالفرق الرياضية

أوكالند

باكو

الدوحة

دبـي

استانبول

لندن

لوس انجلوس

ميلبورن

سنغافورة

عدد وجود المدينة
االستادات

الجملةالموقعالسعة

أوكالند

باكو

الدوحة

دبـي

استانبول

لندن

لوس انجلوس

ميلبورن

سنغافورة

الشكل 26 : موجز نتائج المعاي�ير المرجعية – المرافقالشكل 25 : موجز نتائج المعاي�ير المرجعية – الفعاليات

المفتاح:     قوي           ضعيفالمفتاح:     قوي           ضعيف المصدر : اسبورت بيزنس التميت سبورت سيتيزالمصدر : اسبورت بيزنس التميت سبورت سيتيز

 لمحة عامة
لندن وميلبورن هما المدينتان البارزتان 

من حيث المعاي�ير المرجعية، وذلك من 
حيث استضافة الفعاليات الرياضية. وت�تمتع 

كلتاهما بتوليفة قوية من الفعاليات السنوية 
المنتظمة أو الفعاليات لمرة واحدة، وكذلك 

محل الستضافة الفرق الرياضية المحترفة.

باإلضافة إلى سنغافورة، فإن دبي تقوم 
باألداء الجيد من حيث الفعاليات السنوية 

المنتظمة يرجع الفضل في ذلك إلى سلسلة 
فعالياتها العالمية في الجولف والرجبي 
والتنس، وتعتبر الدوحة واحدة من المدن 

البارزة التي ت�تمتع بالمعاي�ير المرجعية من 
حيث الفعاليات التي تنظم لمرة واحدة، والتي 

تركز بشكلٍ أكثر على إستضافة البطوالت 
العالمية في سلسلة ألعاب رياضية، في حين 

أن لوس انجلوس ت�تمتع بوجود فرقة ألعاب 
رياضية محلية قوية.

من أجل تحقيق النجاح في استضافة الفعاليات 
الرياضية الكبرى،، تحتاج المدينة إلى وجود 

أفق دبي

مرافق وبنية تحتية بمستويات عالمية.

مرة  أخرى تمثل كل من لندن وميلبورن 
المدينتين البارزتين من حيث تملك ميادين 

رياضية مشيدة لهذا الغرض.

ت�توفر لدى دبي أعداد أقل نسبيًا من الميادين 
بالمقارنة مع المدن البارزة األخرى، إال أن 

تقاربها المكاني من بعضها البعض وسهولة 
الوصول إليها من كافة مناطق المدينة تعتبر 

ميزة كبيرة.

عند إجراء هذه المقارنات، يجب أن يكون في 
البال أن دبي مدينة حديثة النشأة وأن دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة ت�أسست في 1971، 

إال أنها وبالرغم من قصر الفترة حققت تقدمًا 
كبيرًا في تطوي�ر البنى التحتية الرياضية.

بالمقارنة إلى المدن التي ت�تمتع بالمعاي�ير 
المرجعية، والتي تطورت في بعض الحاالت  

خالل فترة أطول، وهذا يعكس اإلمكانيات 
الضخمة الكامنة في دبي.
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القسم 5: المعاي�ير المرجعية للمدينة

 اوكالند
شهدت اوكالند بعد خسارتها لبعض الفعاليات 

الرفيعة لصالح مدن أخرى في أوائل العام 
2000 طفرة جديدة في أنشطة الفعاليات 

الكبرى في السنوات األخيرة، وي�رجع الفضل 
جزئيًا إلى استراتيجية العروض األكثر جرأًة

اوكالند للفعاليات السياحية والتنمية 
االقتصادية هي مؤسسة تخضع لسيطرة 

المجلس وتلعب دورًا هامًا في جذب 
والتخطيط للفعاليات الرياضية الكبرى وتقديم 

العروض بشأنها

ويتم دفع استراتيجية الفعاليات الخاصة بها 
عن طري�ق التنمية االقتصادية والسياحة 

والمستوى المعيشي وصيتها على 
المستوى العالمي، وهي ت�تبع أسلوب 

الحلول المتنوعة  وهو أسلوب يركز على 
النتائج المقدمة عبر فعاليات متعددة بداًل عن 

لكل فعالية، ولقد تم وضع تركيز شديد على 
مرحلة دراسة الجدوى والتى يتم القيام فيها 

بتقي�يم المنافع والمصروفات، زائدًا فرص 
النجاح المحتملة، وقد ورد أنها  قد انتهت 

إلى نجاح بواقع 80% في عروضها التي 
قامت بتقديمها

تستهدف اوكالند ألعاب رياضية واسعة 
التنوع، وقد تم حديثًا تنظيم فعاليات وقد 

شملت كأس العالم للرجبي 2011 وسباق 
فولفو اوشان 2012 وبطولة بي ام اكس 
الدولية 2013 وكأس العالم للكريكيت 2015 

ودورة كأس العالم لكرة القدم لمن هم  دون 
العشري�ن 2015

إيدن بارك اوكالند هو استاد نيوزيلندا 
الوطني، ويقوم باستضافة الدورات الرياضية، 

على سبيل المثال الكريكيت والرجبي وكرة 
القدم، ويقوم ما يزيد على 0.5 مليون شخص 

بحضور المباريات والفعاليات بإيدن بارك سنويًا

 باكـو
هي إحدى المدن األوروبية اآلخذة في البروز 

بسرعة على مسرح الفعاليات الرياضية الدولية، 
وقد قامت في السنوات األخيرة باستضافة 

بطوالت المالكمة العالمية للهواة 2011 وكأس 
العالم لكرة القدم للنساء دون سن 17 سنة 

)2012( واألهم من ذلك قامت باستضافة 
األلعاب األوروبية االفت�تاحية في 2015

قامت باكو في 2015، بإجراء تحسينات في 
البنية التحتية وتوفير ميادين عالمية، ولديها 

11 ميدان دائم جديد أو تم تجديده، بما في 

ذلك االستاد التحفة، أال وهو االستاد الوطني 
بسعة 68,000، كما أنه من المأمول أن تشجع 

األلعاب الرياضية اإلمكانية الرياضية على 
المستوى الشعبي

سوف تقوم باكو في 2016، باستضافة 
الفورموال 1 يوروبيان جراند بريكس وهي إحدى 

المدن الثالثة عشر المستضيفة لدورة كرة 
  )UEFA EURO2020(  2020  القدم األوروبية

بعد أن تم منحها مجموعة  من ثالثة مباريات 
ومباراة ربع نهائي واحدة سوف تقوم أيضًا 

باستضافة مباريات الوحدة اإلسالمية 2017

 الدوحة
لقد تمكنت الدوحة من بناء تاري�خ قوي 

بخصوص استضافة الفعاليات خالل السنوات 
األخيرة واستراتيجيتها التي تقوم باعتمادها  

مبنية علي استهداف الفعاليات التي يتم 
تنظيمها لمرة واحدة بداًل عن التركيز على 

سلسلة فعاليات عالمية

هذه االستراتيجية أدت إلى قيام الدوحة 
باستضافة بطوالت عالمية لسلسلة واسعة 

من األلعاب الرياضية وعلى وجه الخصوص تلك 
التي يتم تنظيمها في األلعاب األولمبية منذ 

2008، وقامت بتنظيم بطوالت دولية في الكرة 
الطائرة والسباحة وكرة اليد، وفي عام 2016، 
سوف تقوم باستضافة بطولة العالم لركوب 
الدراجات على الطري�ق، باإلضافة إلى بطولة 

العالم أللعاب القوة 2019، كما أن كأس العالم 
لكرة القدم 2022 ال يزال يلوح في األفق

تمتلك الدوحة عدد من الميادين من  الدرجة 
الرفيعة، كانت دورة المباريات اآلسيوية 2006 
محفزًا إلجراء المزيد من التحسينات في البنية 

التحتية الرياضية، وقد بلغت 2.8 مليار دوالر 
بخصوص 30 ميدان تم بنائها حديثًا وهي تشمل 

استاد خليفة الدولي واسباير اكاديمي للتميز 
الرياضي وهو أوسع مرفق رياضي داخلي

من شان قيام قطر باستضافة كأس العالم 
لكرة القدم 2022، توفير المزيد من االستادات 

ذات المستوى العالمي للمدينة، بالرغم 
من أن هذه سوف تشكل تحديات كبرى تواجه 

الدوحة من حيث اإلرث واالستغالل المستقبلي

 استانبول
لقد أبدت استانبول رغبة قوية في تقديم 

العروض بشأن والستضافة الفعاليات الرياضية 
الكبرى وتشكل الرياضة جزًء رئيسيًا من الخطة 

الرئيسية للحكومة التركية لسنة 2023، 
وبالرغم من  خسارة استانبول لدورة األلعاب 
األولمبية 2020 )عرض مناقصتها  األولمبي 

الخامس في أقل من 20 سنة( وهنالك 
اصطفاف قوي من قبل ذوي الشأن وتراكم 

خبرات استضافة فعاليات متنامي

تشمل الفعاليات الكبرى التي تم استضافتها 
من قبل استانبول خالل استضافتها من قبل 

استانبول خالل السنوات األخيرة لبطولة العالم 
لكرة السلة 2010 وبطولة العالم للسباحة 

القصيرة 2012 وبطولة العالم أللعاب القوة 
المغلقة 2012، كما قامت باستضافة الفورموال 1 
جراند بريكس من 2005 إلى 2011 وبطولة العالم 

للتنس – نهاية الموسم من 2011 إلى 2013

 تشمل مرافقها الرئيسية :
استانبول بارك واستاد اتاتورك لأللعاب 

األولمبية وتيرك تليكوم ارينا

 لندن
لندن هي إحدى أبرز المدن العالمية 

الستضافة الفعاليات الرياضية وتشمل 
فعالياتها السنوية الرائدة ويمبلدون 

ونهائيات بطولة كأس اإلمارات وماراثون 
لندن، وفي السنوات األخيرة قامت باستضافة 
بطوالت عالمية لأللعاب الرياضية، على سبيل 

المثال البادمينتون والتجديف والجمباز 
والبنتاتلون الحديث

أيضًا تشكل لندن وجهة بارزة للمؤسسات 
الرياضية الخارجية التي ت�تطلع إلى التوسع 

في المناطق األخرى والدليل على ذلك 
قيامها بتنظيم مباريات موسمية منتظمة 

في إثنين من بطوالت الدوري األمريكي 
البارزة وهما الدوري األمريكي لكرة السلة 

للمحترفين، وكذلك تور دو فرانس

لندن لديها طريقة راسخة القدم في مجال 
تقديم عروض المناقصات للفعاليات الكبرى 
وتنظيمها، باإلضافة إلى اصطفاف الجهات 

الرئيسية المعنية بالشأن الرياضي وقيامهم 
بالعمل سويًا، وهذه الجهات المعنية بالشأن 
الرياضي تشمل لندن وشركائها، التي تقوم 

باستضافة فرق الفعاليات الكبرى الخاص 
بالمدينة ومواصالت لندن واألحياء المحلية 

ومالك الميادين

تمتلك لندن بنية تحتية رياضية جيدة التطور 
ويساندها إرث من النجاح المحقق في 

تنظيم دورات األلعاب األولمبية وأولمبياد 
ذوي اإلعاقة في 2012، مما نتج عنه توفير 

ميادين على المستوى العالمي، وقد قاد 
هذا بدوره إلى إحداث إضافات على جدول 

ألعابها الرياضية، على سبيل المثال البطولة 
األوروبية للهوكي وبطولة العالم لسباق 

الزوارق المتعرج، وبطولة العالم أللعاب 
القوى 2017

وكذلك بقية الميادين األولمبية المتبقية 
وتشمل ميادين لندن استاد ويمبلي واستاد 

تويكنهام وذي اوول انجالند الون تنس كلوب، 
كما توفر الفرق الرياضية التي مقرها في 

المدينة ميادين ذات جودة، على سبيل المثال 
لوردز كريكيت جراوند وإميرتس استاديوم

 لوس انجلوس
لوس انجلوس هي إحدى المدن الرياضية البارزة 

في الواليات المتحدة األمريكية. وقد قامت 
اللجنة األولمبية بالواليات المتحدة باختيار لوس 

انجلوس لت�كون مرشحها لأللعاب األولمبية 
2024، والتي لو كتب لها النجاح سوف ت�كون 

حافزًا للمزيد من التحسينات في البنية التحتية 
الرياضية في المدينة خالل السنوات التالية

تعتبر لوس انجلوس هي إحدى المدن األربعة 
التي قامت باستضافة األلعاب األولمبية مرتين 

وأحدثها كانت في 1984، وقد قامت بتقديم 
العروض للحصول على استضافة دورات 

األلعاب األولمبية أكثر من أي مدينة أخرى

في عام 1994، قامت باستضافة ثمانية 
مباريات، بما فيها نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم باستاد ذي روز باول، كما قامت 
باستضافة مباريات كأس العالم للسيدات 

1999 و 2003 وتشمل الفعاليات األخرى التي 
تم تنظيمها  سفن سوبر باولز واأللعاب 

األولمبية الخاصة 2015

كما أن لوس انجلوس أيضًا هي موطن 
لعدد من الفرق الرياضية في مجال األلعاب 

الرياضية، على سبيل المثال البيسبول وكرة 
السلة وكرة القدم وهوكي الجليد، وتشمل 

ميادينها البارزة ذي ستايلز سنتر وهي 
موطن لفريقي كرة السلة للدوري األمريكي 

للمحترفين وفري�ق واحد لهوكي الجليد 
لدوري الهوكي الوطني. ودودجر استاديوم 
)للبيسبول( وستوب هوب سنتر )لكرة القدم(

 ميلبورن
لقد قامت ميلبورن ببناء جدول ألعاب رياضية 
بارز يوازن بين الفعاليات الكبرى لمرة واحدة، 

على سبيل المثال ألعاب الكومنولث 2006 
 Golf(     2011 وبطولة كأس الرئيس للجولف
Cup 2011 )President’s ودورة كأس العالم 

للكريكيت 2015، باإلضافة إلى فعاليات سنوية 
مثل فورموال 1 جراند بريكس وكرنفال سباق 

الرب�يع ودورات بطولة استراليا للتنس المفتوح

ذلك يوفر لها إشــغال على مدار الســنة 
ويضمــن عودة االتحــادات الرياضية والالعبين 

الرياضي�يــن والــزوار عامًا بعد آخر، وتشــير 
التقديــرات إلى أن جدول فعالياتها ســوف 
يجتــذب مــا يزيــد على 230,000 زائر عالمي 
لوالية فكتوريا ســنويًا وذلك يمثل نســبة 

23% مــن كافــة الــزوار العالمي�ين وينجم عنه 
منافــع اقتصاديــة تقديريــة بمبلغ وقدره 1.1 

مليار دوالر

إن أحــد أهــم عوامل نجــاح ميلبورن هو الدعم 
المقــدم من قبــل حكومة والية فكتوريا 

التــي ترى الفعاليــات الرياضية الدولية 
بمثابــة فرصــة لعرض فيكتوريا على المســرح 

العالمــي وخلق إرث للشــعب الفيكتوري، 
وقد قامت بانشــاء مؤسســة متخصصة غير 

جميرا أبراج اإلمارات

ربحيــة  فــي 1991 ، وذلــك لكي تقوم برصد  
وجــذب الفعاليات الرياضيــة والثقافية الكبرى 

وهــي فيكتوريان ميجــور ايفنتس كمباني 
)VMEC( وهي تلعب دورًا رئيســيًا في مشــهد 
الفعاليــات بميلبــورن وهــي تعمل كنقطة ربط 

بيــن كافــة المعني�ين بالشــأن الرياضي وتعتبر 
حاليــًا كإحــدى أبرز المجموعــات التي تحصل على 

الفعاليــات الدولية

يتــم حاليــًا فحص برنامــج فيكتوريا للفعاليات 
الكبــرى )فيكتوريــان ميجــور ايفنتس كمباني 
)VMEC( بشــكلٍ مســتقل للمرة األولى خالل 

20 ســنة مع إمكانية منافســة مناقصة دورة 
األلعــاب األولمبية 2032 أيضًا

وهــذا يظهــر حقيقــة أنه وحتى أكثر المدن 
رســوخًا تجاهــد للمحافظة على وضعها 

وتقوم بانعاش اســتراتيجياتها

يعتبــر ميلبــورن كريكيت جراوند هو أشــهر 
المياديــن الرياضيــة ويقــوم ما يزيد على 

4 مليــون متفــرج تقري�بــًا بحضور 80 فعالية 
بالميدان سنويًا.
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القسم 5: المعاي�ير المرجعية للمدينة

 سنغافورة
سنغافورة هي إحدى المدن الرياضية 

اآلسيوية البارزة، وتشمل السمة المميزة 
لفعالياتها فورموال 1 جراند بريكس، التي تقدم 

سباق الليلة األولى على جدول فورموال 1 
وبطولة العالم للتنس، التي سوف تقوم 

سنغافورة باستضافتها حتى 2018 على األقل

كما قامت سنغافورة باستضافة دورة األلعاب 
األولمبية للشباب 2010

تم في يونيو 2014 افت�تاح محور سنغافورة 
الرياضي، وهو غاية في فن العمارة ومحور 

مت�كامل من حيث األلعاب الرياضية والترفيه ونمط 
الحياة، ويضم في أهم معالمه االستاد الوطني 
الجديد بسعة 55,000، ومن المخطط أن يستضيف 

األلعاب الرياضية، على سبيل المثال الرجبي 
والكريكيت وكرة القدم واأللعاب الرياضية، كما 
يضم مرافق، على سبيل المثال استاد داخلي 
ومركز ألعاب مائية ومركز ألعاب مائية خارجي

لقد ت�كلف تشي�يد هذا المرفق 1.3 مليار دوالر 
وهو واحد من أكبر مشروعات الشراكة العامة 
والخاصة في العالم في مجال البنية التحتية، 

وإحدى أهم المميزات الرئيسية لمخطط 
المشروع هو توفير ألعاب رياضية شامل 

على مدار العام، باإلضافة إلى استراتيجية 
كونسورتيوم القطاع الخاص، التي تضمن على 
األقل 90 يوم من الفعاليات باإلستاد  الوطني 

و 46 باإلستاد الداخلي

الخالصة

لقد قمنا باختيار عوامل النجاح الحاسمة ذات 
األهمية بالنسبة إلى دبي، وهي من سمات 

بعض أو كافة دراسة الحاالت أعاله

االستراتيجية
استراتيجية متماسكة توفر برنامج عمل 	 

لتوجيه عملية اختيار الفعاليات الكبري وقيام 
كافة المعني�ين بالشأن الرياضي بالعمل تجاه 

المعاونة في تحقيق رؤية المدينة

المحافظة على أن يتم ت�كميل جدول 	 
الفعاليات المنتظمة بفعالية من أهم 

الفعاليات المنتظمة بفعالية من الفعاليات 
الكبرى التي يتم تنظيمها لمرة واحدة 

على أساس متفرق

هيئة متخصصة داخل الحكومة الوطنية 	 
االتحادية أو المحلية، لتقوم باستهداف 
الفعاليات األكثر مناسبة وتقوم بتقي�يم 
ماهية المنافع أو اآلثار، التي ت�كون لها 

على المدينة

التركيز على إمكانية الفوز بالمناقصة، 	 
وذلك في مرحلة دراسة الجدوى

العالقات طويلة األجل والمستمرة 	 
مع أصحاب الشأن في الفعالية 

والهيئات الرياضية

السياسية واالجتماعية
يتم النظر إلى الرياضة كوسيلة هامة 	 

لرفع مستويات المعيشة بالنسبة 
للسكان المحلي�ين

اإلرادة وااللتزام السياسي�ين لخلق صيت 	 
دولي في الرياضة

دعم مالي قوي من الحكومة 	 
الوطنية والمحلية

جمهور مشبوب العاطفة ومتحمس 	 
بخصوص حضور ودعم الفعاليات الرياضية

المرافق والبنى التحتية

ميادين ومرافق بالمستوى العالمي	 

أهمية البنية التحتية الواسعة، على سبيل 	 
المثال خطوط المواصالت والسكن

دراسة استخدام اإلرث واستغالل األماكن 	 
الرياضية – يمكن استخدام المقاعد 

والهياكل المؤقتة كبديل للملك 
عديم القيمة

إن اكسبو 2020 وإرثه يتيحان فرصة كبيرة 	 
للمرافق الرياضية

تنظيم الفعاليات
خيرة انتاج الفعاليات	 

 نهج منسق وتعاوني في التخطيط 	 
بخصوص تنظيم الفعاليات الكبرى بالتعاون 

بين البلدية  ومالك الفعاليات والهيئات 
المحلية وهيئات المواصالت والميادين الخ..

االستراتيجية
المرافق
والبنية
التحتية

السياسية
تنظيم واالجتماعية

الفعاليات

 1,000,000
اجمالي الحضور بالفعاليات 

الرياضية في دبي سنويًا

أكثر من

دي بي وي�رلد تور شامبيون شيب، المباراة األخيرة في يوروبيان تور ريس دبي
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القسم 6: دراسة الحاالت

الجولف

دراسة الحالة لهذا النشاط االقتصادي 
الذي تم تحفيزه مباشرًة عن طري�ق 

اإلنفاق المرتبط مباشرًة بالجولف 
في دبي )أندية  الجولف واالتحادات 

والفعاليات ومستهلكي الجولف 
)المتفرجين والزائري�ن العالمي�ين(، الذي 
يتدفق عبر االقتصاد ليخلق نشاطًا في 

صناعة ذات صلة أخرى.

لمحة عن الجولف في دبي
تم ممارسة لعب الجولف ألول مرة في 	 

دبي في منتصف السبعينات، ومنذ ذلك 
الحين تطورت الصناعة لتصبح جزًء هامًا 

من االقتصاد، مما نتج عنه أن أصبحت 
دبي وجهة بارزة للفعاليات الدولية 

وسياحة الجولف.

تقوم دبي بتوفير عدد من المرافق 	 
والميادين ذات المستوى العالمي، وتقوم 

باستضافة العديد من فعاليات الجولف 
الدولية، شاملًة ذروة ذي يوروبيان تور 

وبطولة دي بي دبي ورلد وأوميغا دبي 
ديزرت كالسيك، وتجتذب الزائري�ن من حول 

العالم ليقوموا بالمشاركة في اللعب 
أو للمشاهدة.

تشمل بيئة رياضة الجولف في دبي بشكلٍ 	 
رئيسي ما يلي:

صناعات مركزية مثل نوادي  -  
وميادين الجولف واالتحادات والفعاليات 

الصناعات المساعدة والموردين  -  
لرياضة الجولف.

األثر االقتصادي للجولف
يبلغ االنفاق االجمالي الخاص بالجولف في 	 

دبي حوالي 270 مليون دوالر سنويًا، وهذا 
المبلغ في حدود 25% من إجمالي االنفاق 

على الرياضة في دبي )باست�ثناء األثر 
غير المباشر واآلثار المستحدثة، التي يتم 

نسبتها إلى رياضة بعينها(.

الشكل 27 األثر االقتصادي التقديري لصناعة 
الجولف في دبي

الشكل 28: عدد الميادين والسكان لكل ميدان في دبي وبلدان أوروبية مختارة 2013 )........(

المصدر : ري�بوكوم، تحليل ديلويت

ملحوظة: المعدل األوروبي، 
تم بناءه على 31 دولة عبر 

أوروبا والبيانات الخاصة بتركيا 
ت�تعلق بـ 2012.

المصدر: كيه بي ام جي; تحليل 
ديلويت

 الصناعات المركزية
تعتبر النوادي هي قلب صناعة الجولف، 

والتي توفر المحور للفعاليات الكبرى المراد 
تنظيمها والمشاركين بغرض الترفية المحلي�ين 
والعالمي�ين للقيام باللعب، وهذه يتم إدارتها 

بشكلٍ نمطي من قبل شركات االدارة، ويتحقق 
الدخل من خالل العضوية والرسوم الخضراء 

ومبيعات األطعمة والمشروبات.

تمثل الفعاليات الكبرى جزًء رئيسيًا من 	 
الصناعة المركزية من حيث اإلسهام 

االقتصادي وفي المعاونة على رفع مكانة 
دبي عالميًا.

الموردين والذين ت�كون عالقتهم التعاملية 	 
متعلقة بالجولف )على سبيل المثال 

مصنعي او موزعي معدات الجولف( قد تم 
تصنيفهم ضمن الصناعة المركزية.

 الصناعات المساعدة والموردين
يقدم المست�ثمرون رأس المال لتشي�يد 

الميادين الجديدة ولتوسعة الميادين أيضًا، 
وت�أخذ قيمة العقارات المجاورة لميادين 

الجولف في الزيادة.

تجتذب الجولف الزوار من العالمي�ين 	 
)السياح( إلى دبي، سواًء كمحفز أساسي 

أو نشاط ثنائي حين وجودهم في دبي.

يقوم الموردون الذين يقومون بالتوريد إلى 	 
صناعات أخرى، باإلضافة إلى الجولف )على 

سبيل المثال تجار التجزئة وموردي األطعمة 
والمشروبات(  بدعم صناعة الجولف .

المقارنة المرجعية

هذا القسم يقدم بعض التحليل السياقي 
لصناعة الجولف بدبي، فيما يتعلق ببعض 

الدول األوروبية.

السكان لكل ميدان 
في ظل عدد السكان البالغ 2.2 مليون، فإن 	 

ميادين دبي اإلحدى عشر )بتسعة مواقع( 
تعادل حوالي 200,000 لكل ميدان، وعند 

انجاز الميادين األربعة، التي هي قيد  
التشي�يد حاليًا، فإن هذا العدد سوف ينخفض 

إلى حوالي 147,000.

لوضع هذا السياق، فإن بلدان الجولف واسعة 	 
االنتشار مثل فرنسا واسبانيا لديها 112,000 

و134,000 شخص لكل ميدان على التوالي، مع 
أن تركيا لديها كثافة أقل من ذلك بكثير مع 

عدد 3.7 مليون )راجع الشكل 28(.

لدى المملكة المتحدة وايرلندا )مجتمعتين( 	 
العدد األقل بفارق كبير من السكان لكل ميدان 

من بين المجموعة المرجعية ومع 23,000، 
وميادينها بحوالي 3000، فهي أكبر بخمسة 

أضعاف عن البلد األعلى التالي وهو فرنسا.

وجهات الجولف البارزة على الصعيد 	 
العالمي األخرى مثل الواليات المتحدة 

األمريكية )حوالي 16,000 ميدان( واليابان 
)حوالي 2,500 ميدان لديهما سكان 

لكل ميدان بحوالي 20,000 و 50,000 
على التوالي.

ينبغي االنتباه إلى أن دبي هي المدينة 	 
ذات المنطقة الجغرافية األصغر بكثير من 
معظم الدول األوروبية في المجموعة 

المرجعية، وبناًء على ذلك، فإن المتوقع 
هو عدد أقل نسبيًا من الميادين.

إن ميادين دبي باهظة الت�كاليف نسبيًا، وعليه 	 
فإنها تستهدف المقيمين ذوي الدخول 
العالية القابلة لإلنفاق، ونتيجة لذلك قد 

يكون هنالك فجوة في السوق لسد الحاجة 
إلى ميادين أرخص بأسعار في المتناول.

معدالت المشاركة
العبو الجولف في دبي البالغ عددهم 	 

6,000 العبًا يعادلون نسبة مشاركة بواقع 
0.26%، وطبقًا لما هو مبين في الشكل 
29، فإن هذا يقع في وسط المجموعة 

المرجعية مع وجود معدالت المشاركة في 
المملكة المتحدة وإي�رلندا )0.85%( وفي 
اسبانيا )0.68%( وفرنسا )0.65%( إال أنها 

أدنى في قبرص )0.17%( والبرتغال )%0.13( 
وتركيا 0.01%( واألخيرة عبارة عن األسواق 

التي تلبي احتياجات سياحة الجولف.

الفعاليات

لمحة عامة
لقد أصبحت دبي العب رئيسي في مشهد 	 

الجولف العالمي، والفضل في ذلك يرجع 
إلى استضافة الفعاليات البارزة بمرافقها 

ذات المستوى العالمي. قامت طواف 
أوروبا )يورب�يان تور( بالتروي�ج لجدولها 
برمته حول السباق إلى دبي )ذا ريس 

تو دبي( وهي منافسة طوال الموسم 
تغطي 47 مباراة في 26 بلد في جميع أنحاء 

العالم )موسم 2015( والتي تم ت�توي�جها 
ببطولة دبي العالمية.

األثر 
االقتصادي

اإلجمالي

األثر 
االقتصادي

اإلجمالي

المرافق – نوادي 
الجولف

الفعاليات

مهتمين بالشأن 
الرياضي آخري�ن

السكان
الزائري�ن العالمي�ين

المملكة 
المتحدة

المعدل 
األوروبي

البرتغال

ميادين الجولف

السكان لكل ميدان

قبرصدبيتركيا اسبانيا فرنسا

األثر االقتصادي المباشر للجولف، أي مبلغ 	 
االنفاق اإلضافي من الخارج، الذي تنتجه هو 
131 مليون دوالر، بما يعادل حوالي 30% من 
إجمالي األثر االقتصادي )باست�ثناء األثر غير 

المباشر والمستحدث(.

تشمل فعاليات الجولف الهامة األخرى 	 
التي تم تنظيمها اوميغا دبي ديزرت 

كالسيك، التي حدثت منذ 1989 واوميغا 
دبي ليديز ماسترز، وهي فعالية يورب�يان 

تور من السيدات بكاملها، والتي تم لعبها 
في الشرق األوسط ألول مرة على اإلطالق.



مليون
دوالر
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الشكل 31 : األثر االقتصادي التقديري لمرافق الشكل 30 : أندية الجولف في دبيالشكل 29 : عدد الالعبين )...( ومعدالت المشاركة الخاصة بدبي وبلدان أوروبية مختارة 2013.
أندية الجولف في دبي )... مليون دوالر(

األثر اإلقتصادي المباشر
تحقق فعاليات الجولف أثرًا اقتصاديًا مباشرًا 	 

تقديريًا بمبلغ 80 مليون دوالر على دبي 
سنويًا، وأكبر مكونات هذه الفعاليات هي 

بطولة موانئ دبي ورلد تور واوميغا 
دبي كالسيك.

ومعظم هذا األثر مستمد من المتفرجين 	 
الذين يقومون بزيارة الفعاليات، 

والمتعهدين وهم أهم المشاركين 
اآلخري�ن وجهات الضيافة وإدارة الفعاليات 

والالعبين والوفود المرافقة لهم 
واالعالم والمتطوعين.

اإلنفاق اإلجمالي
على صعيد اإلنفاق اإلجمالي، والذي يقوم 	 

بقياس كافة اإلنفاق المتعلق بالفعالية، 
بصرف النظر عن مصدره فإن الفعاليات 

تحقق ما يقدر بمبلغ 29 مليون دوالر.

المرافق

أندية الجولف
نادي اإلمارات للجولف مضيف اوميغا دبي 	 

ديزرت كالسيك واوميغا دبي ليديز ماسترز، 
هو أول ميدان جولف عشبي بالكامل في 

الشرق األوسط حين افت�تاحه في 1988، 
وتبع ذلك بعد فترة وجيزة افت�تاح نادي خور 

دبي للجولف واليخوت في 1992.

حاليًا هنالك تسعة أندية جولف و 11 ميدانًا 	 
في دبي، باإلضافة إلى أربعة أندية أخرى 

مخطط الفت�تاحها بحلول نهاية 2017. ألندية 
الجولف سلسلة من المالك ونماذج إدارة.

)راجع الشكل 30(.

هنالك سلسلة من وسائل الراحة باألندية، 	 
مثل المحالت والبارات والمطاعم، وتعمل 

بعض األندية، على سبيل المثال نادي اإلمارات 
للجولف كمرفق ترفيه أوسع ويقوم بتقديم 

مرافق أحواض السباحة وصاالت الجمباز 
وميادين التنس والباديل وسبا.

اإلنفاق اإلجمالي
يتم تحقيق اإليرادات بشكلٍ أساسي من 	 

خالل العضوية والرسوم الخضراء واألطعمة 
والمشروبات، وي�بلغ الدخل اإلجمالي 

السنوي من أندية دبي التسعة للجولف 
120 مليون دوالر وهو مصنف بمثابة 

انفاق إجمالي، حيث إن معظمه عبارة عن 
إنفاق من قبل المقيمين المحلي�ين. يبلغ 

عنصر اإلنفاق من الخارج والذي يسهم في 
األثر اإلقتصادي المباشر مبلغًا وقدره 11 

مليون دوالر.

األكاديميات ومعسكرات التدريب
أندية دبي للجولف هي أيضًا محل لعدد 	 

من األكاديميات ومدارس التدريب، على 
سبيل المثال أكاديمية دبي للجولف بنادي 

اإلمارات للجولف وبوتش هامون سكول 
اوف جولف بنادي الس، وهذه توفر لهواة 

الجولف مرافق تدريس من المستوى 
العالمي وتدريب رفيع الجودة.

كما توفر دبي قاعدة للنخبة من العبي 	 
الجولف من أرجاء العالم ليقوموا 

بالتدريب واالستفادة من أحوال طقس 
الشتاء المواتية، وعلى سبيل المثال 
وبغرض التحضير لبداية موسم 2015، 

قام العبون مثل مارتن كايمر وجستن 
روز وهنريك استنسون باإلستقرار في 

يورب�يان بيرفورمنس انستيتيوت بعقارات 
جميرا للجولف. وروي ماكلوري يقيم 

في اإلمارات.

السكان

العمل
تقوم صناعة الجولف المركزية في دبي 	 

بتوظيف حوالي 1800 شخص في خدمات 
وشركات متنوعة عدة، ونوادي الجولف 

توفر معظم هذه الوظائف.

تجدر االشارة إلى أن موظفي الفعاليات لم 	 
تشملهم األرقام المذكورة أعاله، وهذا أيضًا 
من شأنه أن يحدث إضافة إلى عدد الوظائف 

)بشكلٍ موسع على أساس مؤقت(.

كما أن الجولف يدعم التوظيف في عدة 	 
صناعات مساعدة في سلسلة التوريد، إبتداًء 

من الخطوط الجوية إلى موظفي الفنادق، 
وحتى شاماًل موردي بذور األعشاب.

المشاركة
تم لعب حوالي 440,000 شوط من الجولف 	 

في دبي سنويًا، وقد تم لعب 40,000 منها 
من قبل حوالي 1600 زائر عالمي.

أما األشواط المتبقية والبالغة حوالي 	 
400,000 شوط فقد تم حجزها ولعبت من 

قبل 6,000 من محترفي الجولف المقيمين 
في دبي وزائرهم، وقد تم بيان اإلنفاق 

اإلجمالي الخاص بهؤالء المشاركين 
المحلي�ين في قسم المرافق الفرعي 

)نوادي الجولف(.

األثر االقتصادي المباشر
يقوم 16,000 من زوار رياضة الجولف بلعب 	 

2.5 شوط من قبل كل منهم في المتوسط، 
تم إست�ثناء اإلنفاق المرتبط بذلك في 

الميدان )مثال الرسوم الخضراء والطعام 
والمشروبات( من العملية الحسابية أدناه، 

حيث كان قد تم بيانها ضمن القسم الفرعي 
الخاص بالمرافق.

يقوم زائري دبي العالمي�ين من محترفي 	 
الجولف بقضاء خمسة ليالي في المتوسط 

في دبي وبإنفاق 195 دوالر يوميًا على 
السكن، مع إنفاق إضافي بواقع حوالي 

220 دوالر.

متوسط مصروفات رحالت الطيران هو 	 
حوالى 350ر1 دوالر وتشير التقديرات 

إلى 27% منها تذهب إلى طيران اإلمارات 
ومقرها دبي، وكافة مصروفات خطوط 

الطيران األخرى ليس لديها أثر مباشر على 
اقتصاد دبي.

ت�أسيسًا على هذه االفتراضات، فإن زوار 	 
الجولف يسهمون في إحداث أثر اقتصادي 

مباشر بواقع 38 مليون دوالر.

المهتمين بشأن صناعة رياضة الجولف اآلخري�ن

يشمل المهتمين بشأن رياضة الجولف 	 
في دبي اآلخري�ن، االتحادات والمصنعين 

والمهني�ين المستقلين.

تشير تقديراتنا بأن هذه المؤسسات تسهم 	 
بإنفاق إجمالي وقجدره 20 مليون دوالر 

والألثر االقتصادي المباشر لذلك على 
اقتصاد دبي هو ببواقع 2 مليون دوالر.

بطولة موانئ دبي ورلد تور لعقارات جميرا للجولف 

سياحة الجولف
دبي هي إحدى الوجهات البارزة بالنسبة 	 

إلى سياح الجولف، وي�رجع الفضل في ذلك، 
إلى مرافقها وأحوال طقسها ومكانتها 

العمالية، التي حظيت بها لنجاحها في 
استضافة الفعاليات الدولية.

هنالك عامل جذب آخر وهو القرب المكاني 	 
بين أندية الجولف في دبي، وي�رجع الفضل 

في ذلك لمساحتها الجغرافية الصغيرة نسبيًا، 
مما يوفر سهولة الوصول في زمن وجيز.

لقد تم في دراسة أجريت حديثًا، حصلت دبي 	 
على المركز السادس المشترك )باإلضافة  
إلى أبوظبي( من بين أحب المواقع التي 

يتم السفر اليها من قبل محترفي الجولف، 
الذي تصدرت اسبانيا والبرتغال واسكوتلندا 

وتركيا وإي�رلندا قمتها.

تقدم سياحة الجولف دعمًا إلى اقتصاد 	 
دبي، من خالل اإلنفاق على البضائع 

والخدمات، على سبيل المثال الخطوط 
الجوية والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة، 

باإلضافة إلى اإلنفاق في أندية الجولف

المملكة 
المتحدة 
وايرلندا

المعدل 
األوروبي

فرنسااسبانيا

الالعبون

 معدل المشاركة

تركياالبرتغالقبرصدبي

ملحوظة: تم ت�أسيس المعدل األوروبي على 31 بلد حول العالم.   البيانات الخاصة بتركيا ت�تعلق بـ 2012.  المصدر: كيه بي ام جي: تحليل ديلويت

ملحوظة : 1. أندية الجولف قيد التشي�يد.  المصدر : تحليل ديلويت

المصدر : تحليل ديلويت

ملحوظة: تسليط الضوء على السفر للجولف 2013، كيه بي ام جي

المالك )المشغل(أندية الجولف

مجموع الفطيم )انتركونتيننتال(نادي البادية للجولف

إعمار العقارية )ترون جولف(نادي المرابع العرب�ية للجولف

دبي جولف )مجموعة وصل إلدارة األصول(نادي خور دبي للجولف واليخوت

دبي جولف )مجموعة وصل إلدارة األصول(نادي اإلمارات للجولف

جبل علي للمنتجعات والفنادقمنتجع وسبا جبل علي للجولف

حكومة دبي )تدار ذاتيًا(مجمع عقارات جميرا للجولف

إعمار العقارية )إعمار ترون جولف(ذا ادرس مونتغمري

مدينة دبي الرياضية )ترون جولف(نادي الس

مجموعة ميدانذا تراك ميدان

داماك العقارية/ترامب اورجنايزيشن 1دبي ترامب انترناشيونال

مديد بروبريتيز 1مدينة دبي للجولف

داماك العقارية/ترامب اورجنايزيشن 1ترامب وي�رلد جولف كلوب

إعمار العقارية 1دبي هيلز

120اإلنفاق اإلجمالي

11األثر االقتصادي المباشر

 الشكل 32 : األثر االقتصادي التقديري لسياحة
الجولف على دبي



األثر االقتصادي للرياضة في دبياألثر االقتصادي للرياضة في دبي 4849

دراسات حالة دبي

سباق الخيل

اقترن اسم دبي برياضة سباق الخيل، 
باعتبارها من بين أبرز الوجهات العالمية 

للسباق، وبسبب الولع وااللتزام الذي 
أبداهما صاحب السمو الشيخ محمد تجاه 

هذه الرياضة، أتيح لإلمارة استضافة 
إحدى الفعاليات العالمية البارزة وهي 

كرنفال كأس العالم، دبي ومن خالل 
سباق جودلفين وعمليات دارلي بيدينغ، 
 أصبح لدى دبي انتشار عالمي حقيقي. 

طبقًا لما ورد في القسم الفرعي 
الخاص باإلست�ثمار الموجه للخارج على 

صفحة 35،  ولذلك فإن سباق الخيل 
يمثل واحدًا من أكثر است�ثمارات دبي 

في الرياضة العالمية.

سباق الخيل بميدان

كأس دبي العالمي بمضمار ميدان

 جودلفين
تم ت�أسيسها من قبل صاحب السمو الشيخ 
محمد في 1992، وخلفت جودلفين بصمتها 

بشكلٍ سريع على السباقات الدولية.

عقب إنشاء ساحات التدريب في نيوماركت 
بالمملكة المتحدة، قامت بتطوي�ر طرق التدريب 
المبت�كرة الخاصة بها التي تشهد وجود الخيول 
في المملكة المتحدة خالل أشهر الصيف قبل 

نقلها إلى دبي في فصل الشتاء لالستفادة من 
مناخ اإلمارة، وبالرغم من أن هذه الممارسة لم 

تعد تشمل النقل لغرض البيع بالجملة للخيول التي 
مقرها نيوماركت، إال أنها استمرت إلى اليوم.

مع أن جودلفين تستخدم مدرب�ين في مواقع 
مختلفة من العالم، فإن اثنين من مدرب�يها 
الرئيسي�ين وهما سعيد بن سرور وتشارلي 
ابليبي لهما مقرات في دبي ونيوماركت، 

في حين أن جون اوشيا مقره في سيدني – 
استراليا. تمثل اسطبالت القوز في دبي المقر 

الرئيسي للعمليات العالمية، حيث مقر سعيد 
بن سرور، ويشغل ابليبي اسطبالت مرموم 

وكالهما مرافق تدريب بمستوى عالمي، 
وأسطبل القوز بصفة خاصة يعكس تطور دبي 

الذي انطلق من مكتب صغير محاط بالصحراء إلى 
مرفق بديع كائن قري�بًا من قلب مدينة دبي.

إن مرافق جودلفين في دبي ت�تطلب مستوى 
كبير من االست�ثمار وتستخدم أعداد كبيرة 
من الموظفين ليقوموا بالعناية بالمئات 

من خيول السباق األصلية من حيث التدريب 
وللمحافظة على المرافق مطابقة للمعاي�ير 

العالمية، ولربما أن األمور األهم هو أن 
جودلفين تلعب عالميًا دور السفير بالنسبة 

إلى دبي باعتبارها مقترنة بالمنافسات 
الدولية وتقوم بتقديم اإلمارات إلى العالم.

 دارلي
دارلي هي است�ثمار ترب�ية الخيول األصيلة 
العالمية، والتي تقوم حاليًا بإي�واء فحول 
الخيول في ستة بلدان حول العالم ومقر 

دارلي الرئيسي في دالهام هول استاد – 
نيوماركت، الذي تم شرائه في األساس من 

قبل صاحب السمو الشيخ محمد في عام 1981، 

السباق ذاته، حيث أنه وبإجمالي مبلغ جوائزه 
البالغ 10 مليون دوالر، هو أكثر السباقات من 

حيث القيمة.

إن كأس دبي العالمي هو واحد من أهم 
الفعاليات التي تم استضافتها من منظور 

األثر االقتصادي ولديه أثر اقتصادي كبير 
)إجمالي اإلنفاق( وإضافًة )األثر المباشر( على 

قدم المساواة مع فعاليات السباق العالمية 
البارزة نسبًة إلى النسبة العالية من الزوار 

والمشاركين العالمي�ين.

تم تمثيل 30 بلد من قبل عدائين في كرنفال 
كأس دبي العالمي 2004 إلى 2015 مع 

تمثيل 14 في مباراة كأس دبي العالمي، 
وعلى سبيل المقارنة، فإن اللقاء البريطاني 

واألوروبي البارز وهو رويال اسكوت، قد 
استضاف حوالي 640 عداء دولي منذ 2006، 

وعليه، فإن الرقم الموازي له الخاص بكرنفال 
كأس دبي العالمي بحوالي 1,700 يظهر 

الطبيعة  العالمية الحقيقية للفعالية.

نورد مقارنة مع فعاليات سباقات خيول 
عالمية بارزة أخرى في الشكل رقم 34.

الشكل 33 : شركاء كرنفال كأس دبي العالمي

مالكو الفعاليات ومنظميها

نادي دبي للسباق

الشركاء

البسطي اكوى ورلد والطاير موتورز 
وموانئ دبي العالمية وطيران اإلمارات 

واإلمارات العالمية لأللمنيوم وجلف نيوز 
و آي بي آي سي لونجينز وميدان صبحا 

ومجموعة سعيد ومحمد النابودة.

المصدر: تحليل ديلويت

المفتاح: .
)ايه( تشمل مجموعة خمسة 1 سباق

)بي( كافة سباقات الدرجة 1 عبر يومين
سي( مجموعة ثمانية 1 سباق عبر يومين

)دي( مجموعة أربعة 1 سباق
)ئى( مجموعة 1 1 سباق على كأس ميلبورن يوم من اجمالي ثمانية 

بكرنفال كأس ميلبورن

ملحوظة: المعلومات تمثل أكثر التجديدات حداثة لكل مباراة البيانات 
متاحة  بخصوصها، وفي حالة الفعاليات المتعددة األيام، تم بيان 

الحضور في يوم الفعالية المنشور.

المصدر: تحليل ديلويت

 مبلغالسباقاتالحضورالفعالية
الجائزة

30 مليون دوالرايه 80,0009كأس دبي العالمي

26 مليون دوالربي 59,00013كأس مربي الخيول مواقع مختلفة )الواليات المتحدة األمريكية(

10 مليونبي 50,00017بريكس دي آرك دي تري�ومف )لونغ شامب - فرنسا(

6 مليوندي 29,0006بريتش شامبيونس داي )اسكوت  - المملكة المتحدة(

6 مليونئى 101,00010كأس ميلبورن )ميلبورن – استراليا(

الشكل 34 : مقارنة مع فعاليات سباق خيول عالمية بارزة أخرى

وقد تطور بعد أن كان في ذلك الحين من 
مرفق يضم محل واحد وحوالي 10 موظفين 

إلى سبعة فحول و 210 فرس.

إذا تم إضافة العاملين لدى جودلفين، فإن 
كياني السباق في دبي هذين يقومان 

باستخدام ما يزيد على 700 فرد في 
نيوماركت لوحده.

 كأس دبي العالمي
اتجه تركيز عالم سباق الخيل إلى دبي بنهاية 

مارس عندما استضاف مضمار ميدان كأس دبي 
العالمي، وهو السباق األكثر قيمة في العالم.

لقد اجتذبت فعالية كرنفال كأس دبي 
العالمي، التي جرت من يناير إلى مارس 

بجدول مباريات تمت في ميدان كل أسبوع 
أبرز الخيول والمدرب�ين والمالك والفرسان 
من أرجاء العالم، ولكن كان لقاء كأس دبي 

العالمي هو ت�توي�ج للمباريات السابقة 
وواحد من الفعاليات الرياضية التي جرت 

في دبي والتي حققت أعلى اإليرادات من 
المنظور االقتصادي.

يتم تنظيم كأس دبي العالمي سنويًا منذ 
1996 وانتقل إلى ميدان وهو أكبر مرفق 

سباقات مت�كامل في العالم في 2010.

انعكست بطاقة السباقات التسعة على 
ليلة كأس العالم وبلغت ذروتها على مالمح 
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رياضات المضرب

دبي مشهورة كموقع ألحد منافسات 
التنس البارزة في العالم، وهي 

دورة بطولة سوق دبي الحرة للتنس، 
ولكنها في السنوات األخيرة قد تطورت 

أيضًا كوجهة بارزة لرياضات المضرب 
األخرى، وبشكل ملحوظ البادمينتون 
واالسكواش وتنس الطاولة وحديثًا 

بادل تنس.

دورة سوق دبي الحرة للتنس

 التنس
تقام بطوالت سوق دبي الحرة للتنس سنويًا 
في فبراير منذ 1993، عندما كان يطلق عليها 

بطولة دبي المفتوحة رجال، وبدأت بطولة 
السيدات في 2001 وشهد عام 2009 منح 

بطولة الرجال جائزة رابطة محترفي التنس )ايه 
ئى بي 500( وفازت منافسة السيدات ببطولة 

رابطة محترفي التنس الممتازة، وذلك بسبب 
نجاحها وشعبيتها في دوائر المحترفين، 

وتم تعزي�ز هذه الشهرة عن طري�ق التصويت 
باعتباره مباراة السنة لبطوالت رابطة محترفي 
التنس 500 نقطة من قبل الالعبين 11 مرة في 

السنوات االثني عشر الماضية.

في 2015 نادي نوفاك جوكوفيتش رقم 1 
في  التصنيف العالمي، إال أنه ونسبًة إلى 

 البادمينتون )الريشة الطائرة(
تم تنظيم نهائيات االتحاد الدولي للبادمينتون 

دبي ورلد سوبر سيري�ز بمجمع حمدان 
الرياضي في ديسمبر، وهي ت�توي�ج لعدد 12 

منافسة انعقدت حول العالم خالل مدار السنة 
وحصل ثمانية العبين على مراتب القمة في 
كل مجموعة )فرديات وزوجيات رجال ونساء 

وزوجيات مختلطة( تمت دعوتهم للمنافسة 
للحصول على جائزة، والتي تبلغ قيمتها واحد 

مليون دوالر.

الفعالية تم عقدها للمرة األولى في دبي 
في 2014 واجتذبت 5,000 متفرج على مدار 

خمسة أيام، وسوف يتم تنظيم الفعالية خالل 
السنوات الثالثة التالية حتى إصدارة 2017.

في حين أن األساس المنطقي الرئيسي كان 
هو القيام خالل السنوات القليلة األولى 

بالتروي�ج لدبي وتسليط الضوء على قدراتها 
وخصائها الرياضية، فإن التقديرات تشير إلى أن 

ميزانية الفعالية وإنفاق المتفرجين قد نجم 
عنها إنفاق إجمالي يزيد على 2 مليون دوالر.

في حين أنه ال يعتبر مقياسًا لألثر اإلقتصادي 
بذاته، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة 

الرعاية اإلجمالية الخاصة بالفعالية االفت�تاحية 
كانت بمبلغ 33 مليون دوالر، وقد تم بيان 

مكونات ذلك في الشكل 36.

كما قامت دبي برعاية دورة االتحاد الدولي 
للبادمينتون. جهة تصنيفات دبي تظهر التزام 

اإلمارة تجاه تطوي�ر الرياضة على مدار العام، 
وحضر الالعبون الثمانية المصنفين في 

القمة حضروا إلى النهائيات للمنافسة في 
األحاديات رجال ونساء واألحاديات والزوجيات 

والزوجيات  المزدوجة.

عيار البطولة الثقيل ينبغي أن يتم ترقيته إلى 
بطولة رابطة محترفي التنس ماسترز 1000 
نقطة، وهي واحدة من القالئل التي تمنح 

قيمة جوائز مالية متساوية للرجال والنساء.

إن بطولة ســوق دبي الحرة للتنس هي 
إحــدى فعاليات دبــي الرياضية الممتازة، 
والتــي تحقــق حضورًا كبير الحجم ســنويًا، 

وعــدد كبير مــن الزائري�ن القادمين من 
الخــارج، وبهــذه الصفة، فإن البطولة 

لديهــا أثر إقتصــادي بارز على الصعيد 
المباشر واالجمالي. 

التطور اآلخر الذي يمكن أن يزيد من اإلسهام 
اإلقتصادي هو المزيد من الشراكات مع كيانات 
من غير دبي، وبناء رعاية كبرى مع جهة راعية 

مقرها في الواليات المتحدة األمريكية أال 
وهي جيه.بي مورغان في 2015.

2014 شهد إنشاء الدوري الدولي الممتاز 
للتنس )إنترناشيونال بريمي�ير تنس ليغ( مع 

استضافة دبي للمرحلة النهائية من السلسلة 
في ديسمبر كمحل الحدى االمتيازات األربعة 

وهي رويالز اإلمارات العرب�ية المتحدة.

تراخيص االمتياز لفترة 10 سنوات بميزانيات 
بسقف 10 مليون دوالر سنويًا لكل منها، وقد 

حققت الفعالية حضور بعدد إجمالي وقدره 
14,000 بمجمع حمدان الرياضي.

الشكل 35: بطولة السوق الحرة دبي للتنس

120,000الحضور

الزوار العالمي�ين 
)تقديريًا(

حوالي 20,000

مبالغ الجوائز 
)إجمالي(

5 مليون دوالر

مالك الفعالية 
المنظم

سوق دبي الحرة

الشركاء جيه.بي مورغان وروليكس 
والنابودة للسيارات والكوست واينوك/

دوغاس واإلمارات وجلف نيوز

المصدر: تحليل ديلويت
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نهائيات دورة االتحاد الدولي للبادمينتون سوبر سيري�ز بمجمع حمدان الرياضي

بينغ بونغ دبي 

تنس الريشة دبي )البادل(

الشكل 36: نهائيات دورة االتحاد الدولي للبادمينتون سوبر سيري�ز 2014 – قيمة الرعاية اإلجمالية 
التقديرية ).. مليون دوالر(

المصدر: تقي�يم رب�يوكوم 2015 بي دبليو اف دستنيشن دبي ورلد سوبر سيري�ز فاينالز ايفاليويشن فبراير.

مليون دوالرالبياننوع القيمة

24.6تلفزي�ونالقيمة المادية

0.8على اإلنترنت

0.3القيمة غير المضافة

0.9القيمة اإلضافية

تم إضفائها على حقوق القيمة المادية المضافة
تسمية عالمة الشريك 

التجارية خالل االرتباط 
بالفعالية

6.4

33.0الجملة

في حين أن هذا يعرض للبادمينتون 
على مستوى النخب في دبي ويفرض 

زيادة المشاركة على المستوى 
الشعبي الجماهيري.

تم تنظيم مبادرة )شتل تايم دبي( في 
المدارس واألندية خالل السنة وبدبي 

سبورتس ورلد. قام العبون محترفون رسميا 
بإطالق برنامج يهدف إلى التروي�ج للبادمينتون 

كطريقة ودودة ومسلية للمحافظة على 
اللياقة والنشاط، بصرف النظر عن العمر 

والجنس واللياقة.

هنالك حوالي 1,500 العب بادمينتون منتسبين 
إلى أندية، باإلضافة إلى عدد من المشاركين 

غير المنتسبين في دبي.

 تنس الطاولة
تم تنظيم نهائيات دورة االتحاد الدولي لتنس 

الطاولة )ورلد تور جراند فاينالز( في دبي 
في يناير 2014 بجواز باعتماد مالي قدره واحد 
مليون دوالر للجوائز لمباريات نهاية الموسم، 

ويليها في سلسلة الفعاليات البارزة دورة 
كأس العالم الذي تم تنظيمه أيضًا في يناير 
2015، كما أن دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 

سوف تقوم باستضافة كأس الرابطة 
اآلسيوية لتنس الطاولة في أبري�ل 2016.

هذه الفعاليات هي إحدى الطرق لتي تقوم 
بها دبي بلعب دور مؤثر متزايد في تنس 
الطاولة الدولي ورعاية الفري�ق الوطني 

الصيني واستضافة استاد اوردس ونهائية 
الدورة الدولية لتنس الطاولة، هي أمثلة 

أخرى، وقد أشار التقديم إلى أن رعاية الفري�ق 
الوطني الصيني كان لها قيمة إعالمية في 

الصين بمبلغ 8.3 مليون دوالر لصالح دبي في 
2014 تغطي 17 من مباريات اتحاد تنس الطاولة 

في جميع أنحاء العالم، وهذا سوف يتم 
المزيد من الزيادة فيه في 2015 عقب دورة 
بطولة العالم، التي تم تنظيمها في الصين.

بغرض زيادة المشاركة بين عامة الجمهور، 
تم إطالق مبادرة بنج بونج دبي في محاولة 

إلدماج تنس الطاولة في النسيج الرياضي 
لدبي عبر كافة قطاعات المجتمع.

تم تركيب طاوالت للعب المجاني، وتم إقامة 
المباريات في مختلف األماكن عبر المدينة، مع 

تنظيم ليالي بنج بونج في دبي.

 االسكواش
االسكواش رياضة مضرب أخرى شائعة في 

اإلمارة مع عدد كبير من الالعبين من بين 
السكان، كما تم تنظيم فعاليات اسكواش 

بارزة، وعلى سبيل المثال في نوفمبر 2014، 
يتم تنظيم دورة كأس االسكواش دبي بمجمع 

ند الشبا.

 ومن  2016 الى 2018 أيضًا سوف تقوم 
اإلمارة باستضافة نهائيات بي اس ايه دبي 

وي�رلد سيري�ز  للقمم الثمانية رجال ونساء 
وسوف تقوم برعاية بي اس ايه رود تو 

دبي ستانديجيز.

 بادل تنس
تنس البادل رياضة شبيهة بالتنس، إال أنه يتم 

لعبها في ميدان مغلق بنصف حجم ميدان 
التنس العادي تقري�بًا، يتم لعبها بشكلٍ مكثف 

في أمريكا الالتينية واسبانيا، إال أنه وخالل 
السنوات األخيرة امتدت شعبيتها إلى عدد من 

األماكن األخرى، بما فيها دبي.

مع وجود ميادين مقامة في مواضع مختلفة 
في اإلمارة، بما في ذلك كايت بيتش ونادي 

اإلمارات للجولف ومجمع ند الشبا، فإن الرياضة 
آخذة في االزدياد وفي االنتشار وقد أدت إلى 

ت�كوي�ن اتحاد وطني لهذه الرياضة هو اتحاد 
اإلمارات لتنس )البادل(.

وحاليًا يشكل جزًء أساسيًا في مباريات رمضان 
السنوية بمجمع ند الشبا، وقد ضمت في 

2014، 16 من الالعبين القادمين من الخارج مع 
مباراة إضافية للمقيمين في دبي.

في أكتوبر 2015، سوف يقوم مجمع ند الشبا 
باستضافة بادل ماسترز كواحدة من المحطات 

الخمس لطوافة العالم لتنس البادل.

 خالصة:
خارج دورة بطولة سوق دبي الحرة للتنس 
وهي إحدى فعاليات دبي الرياضية البارزة، 

بما في ذلك إسهامها اإلقتصادي. حاليًا 
فإن أغلب رياضات المضرب منافع إقتصادية 

أو اضافية محدودة ويمكن فهم ذلك 
بأنه بسبب وصولها حديثًا جدًا في اإلمارة، 

وذلك لما يتاح لها من الوقت الكافي 
لت�ثبيت نفسها في جدول األلعاب الرياضية 

وتحقيق المصالح من الخارج من حيث 
اإلست�ثمار والمتفرجين.

إذا سمح لها بالتطور وجذب المزيد من 
االست�ثمارات والتناول اإلعالمي والحضور، 
فإن فعاليات البادمينتون وتنس الطاولة 

سوف توفر لها فرص جيدة للت�كامل بشكل 
تام في المشهد الرياضي الخاص بدبي، 

وعلى وجه الخصوص العالقة بين اإلمارة 
والصين وآسيا اآلخذة في اكتساب المزيد من 

القوة، حيث أن هذه األلعاب الرياضية تحظى 
سلفًا بشعبية عالية وتظهر أرقام المشاركة 
القوية لرياضات المضرب في دبي سبورتس 

ورلد في صيف 2015 انتشار متنامي بين 
الرجال والنساء.
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الكريكيت

الكريكيت هو أحد األلعاب الرياضية 
المنتشرة في دبي، وي�رجع الفضل في 

ذلك إلى العدد الكبير من المقيمين 
والعاملين من جنوب آسيا، كما أن 
المدينة قد قامت باستضافة عدد 

من مباريات النخبة الدولية خالل 
السنوات األخيرة.

 الكريكيت الدولي
طبقًا لما تم تناوله بالنقاش في قسم 

المرافق، فإن مدينة دبي الرياضية تضم 
أحد أبرز المرافق للتدريب في الكريكيت في 

العالم. أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي 
)22أ( وهي تجرى أيضًا بإستاد دبي الدولي 

الذي كان قد قام باستضافة مباريات 
باكستان الدولية منذ 2009، شاملة 32 منها 

عشرون مباراة دولية )أكثر من أي ميدان 
على مستوى عالمي( 17 مباراة دولية 

ليوم واحد )وتسعة مباريات تجري�بية(. وقد 
تم حضور المباريات العالمية ليوم واحد 
والمنافسات العشرون بشكلٍ أفضل من 

المباريات التجري�بية محققًة مستويات عالية 
من االنفاق االجمالي.

كما قام استاد دبي الدولي باستضافة سبعة 
مباريات من مباريات الدوري الهندي الممتاز في 

2014، والذي اجتذب مستويات غير مسبوقة من 
الحضور، وتشير المعلومات إلى أن كل واحدة من 
المباريات قد نفدت مبيعات تذاكرها وكان هنالك 

125.000 متفرج خالل أيام المباريات الخمسة.

أتعاب االستضافة التي تم دفعها من قبل 
انديان بريمير ليغ )الدوري الهندي الممتاز( 

تمثل إضافة إلى دبي، حيث أن الدوري 
الهندي الممتاز أيضًا يتحمل مصروفات 

المباريات اليومية داخل االستاد.

 )BCCI( قامت هيئة رقابة الكريكيت في الهند
بالتفويض بإجراء دراسة أشارت تقديراتها إلى أن 
الحصيلة اإلقتصادية اإلجمالية لمباريات الدوري 

الهندي الممتاز العشري�ن في دولة اإلمارات ، هي 
75 مليون دوالر، وتم وصول بث الدوري الهندي 

الممتاز إلى المشاهدين عبر التلفاز واإلنترنت 
والموبايل ومقدمًا بذلك منافع إضافية إلى دبي.

النجاح الذي تم تحقيقه من قبل دبي والمدن 
المستضيفة األخرى في دولة اإلمارات وهي 

أبوظبي والشارقة، وعلى وجه الخصوص 
الشغف الذي تم والذي أبداه المشجعون، 

سوف يجعل من دبي وجهة جاذبة في حالة 
رغبة هيئة رقابة الكريكيت الهندية القيام 

بتنظيم منافسات خارج الهند في المستقبل.

في 2016، سوف يتم تنظيم  مباريات دوري 
بطولة ماسترز تي 20 عبر استادات دولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة الثالثة بفرق 
تضم بعض أعظم العبي الكريكيت الدولي�ين 
السابقين، ويعتبر موقع دبي االستراتيجي 

كمحور عالمي عاماًل رئيسيًا في جذب 
المنافسة المماثلة لهذه المنافسة.

إن مثل هذا التعامل مع نخبة الكريكيت الدولية 
يرفع من مكانة الرياضة في دبي. واالستمرار 

في تنظيم المباريات الباكستانية والدولية 
األخرى، باإلضافة إلى وجود المرافق من 

أحدث طراز، يتيح فرصة جيدة لزيادة مستويات 
المشاركة في السنوات المقبلة.

 الكريكيت المحلي
في حين أن الكريكيت المحلي منتشر وهو 

من أكثر األلعاب الرياضية ممارسة، فإن 
التطور في األلعاب المحلية مقيد نسبًة إلى 

محدودية عدد من  المالعب العشبية، فهنالك 
حوالي 15 فقط منها في دولة اإلمارات 

ومطلوب التركيز على زيادة هذا المستوى 
المتوفر منها لدعم تطور هذه الرياضة.

يقــوم اتحاد اإلمــارات للكريكيت والجهات 
المنتســبة إليــه بتنظيــم المباريات بهذه 

الميادين والفرق المشــاركة تشــمل الشركات 
)على ســبيل المثال الشــركات المالية 
وشــركات العناية الصحية( والشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة )SMES( التي تعتبر 
الكريكيت كوســيلة للمســئولية االجتماعية 

الجيدة للشــركات – هنالك حوالي 200 
فريــ�ق مســجل يضم 4,000 العب كريكيت 

تقري�بــًا، وقــد تم توظيــف العبي الكريكيت من 
افغانســتان وباكســتان والهند، ولذلك فإن 
الكريكيــت يوفــر لــه عنصر إحترافي، وهنالك 

تغطيــة صحفيــة كبــرى أيضًا، ويتم تلفزة 
مباريات معينة.

يمكن لالعبي الكريكيت تطوي�ر مهاراتهم في 
حوالي 15 أكاديمية كريكيت في دبي، وكان 

إجمالي اإلقبال على أكاديميات الكريكيت 
بمدينة دبي  الرياضية حوالي 240 ألف 

في 2014، وتشير التقديرات إلى أنه سوف 
يرتفع إلى حوالي 2709 ألف في 2015، كما 

يتم ممارسة رياضة الكريكيت في حوالي 

استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية

100 مدرسة وبعدد 5,000 طفل فعليًا يلعب 
هذه الرياضة.

هنالك مشاركة محدودة من قبل اإلماراتي�ين 
في الكريكيت في الوقت الحالي، ومعظم 

المشاركين منشأهم في جنوب آسيا، إال أن 
تركيز مجلس الكريكيت الدولي هو مساعدة 

البلدان على زيادة حصيلتها من العبي 
الكريكيت المحلي�ين. وهذا يمكن له أن يكون 

معينًا في هذا الخصوص على المدى البعيد، 

ودبي مشمولة في برنامج تنمية اإلماراتي�ين 
الذي تم الشروع فيه في سبتمبر 2015.

 الفري�ق الوطني اإلماراتي
لقد كان فري�ق الكريكيت  الوطني اإلماراتي 
عضوًا مشاركًا في مجلس الكريكيت الدولي 

منذ 1991، وبعد مشاركته ألول مرة في 
بطولة كأس العالم للكريكيت في 1991 وانتظر 

لفترة عقدين من الزمان تقري�بًا قبل أن يت�أهل 
للمشاركة التالية في كأس العالم للكريكيت 

2015. بالرغم من اإلخفاق في الفوز في 
منافسة 2015، استطاع الفري�ق القيام بتقديم 

أداء مشجع بعض الشيء بعد خسارته بفارق 
ضئيل أمام زيمبابوي وايرلندا، وكذلك قام 

بإحراز المركز الدولي ليوم واحد حتى 2018. 
كان لدولة اإلمارات السبق في القيام بتبني 

رياضة الكريكيت النسائية في الخليج عن طري�ق 
إيفاد فري�ق إلى منافسة مجلس الكريكيت 

اآلسيوي للنساء، وعقب ذلك استمرت في 
ترقية المشاركة النسوية في المنافسة.
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دراسات حالة دبي

 دبي كمحور
للرياضة الدولية

إختار عدد من المؤسسات الرياضية 
الدولية إتخاذ مقار لها في دبي، 

سواًء على أساس دائم أو مؤقت، 
ويمثل إرتباط واتصال دبي بباقي 

العالم وموقعها االستراتيجي الذي 
يربط الشرق والغرب عامالً مهمًا في 
هذا الخصوص، مع وجود ما يزيد على 
ثلثي سكان العالم على بعد يستغرق 

الوصول إليه بالطائرة ثمانية ساعات 
والثلث اآلخر على بعد يستغرق الوصول 

إليه 4 ساعات بالطائرة.

وتشــمل العوامل الرئيســية األخرى وجود 
مناخ شــتوي مواتــي ونظام ضرائب مري�ح 

ومرافق عالمية المســتوى وفنادق ذات 
جــودة وفــرص لتزجبة وقت الفراغ والعالقة 

المتينــة التــي قامت دبــي بتطوي�رها مع 
المعني�يــن بالشــأن الرياضي عبر العالم.

 الجهات اإلدارية
مجلــس الكريكيــت الدولي وهو الجهة 

اإلداريــة لرياضــة الكريكيت العالمي ومقره 
فــي مدينــة دبــي الرياضية منذ 2009، ويقوم 

مجلــس الكريكيــت الدولي ومدينة دبي 
الرياضيــة مجتمعين بــإدارة أكاديمية التدريب 

الخاصــة بمجلــس الكريكيت الدولي، ورؤيته 
هي أن يصبح ويظل مؤسســة رائدة في 

مجــال تطويــ�ر وأداء وتعليــم الكريكيت، وكذلك 
وباإلضافــة إلــى توفير محور للنشــاط الدولي، 

فــإن أكاديميــة مجلــس الكريكيت الدولي قد 
ســاعدت في القيام برفع مســتويات الكريكيت 

فــي دولة اإلمــارات العرب�ية المتحدة. إختارت 
الهيئــة المســئولة عــن إدارة الكريكيت في 

الهنــد، وهــي هيئة رقابــة الكريكيت الهندية 
دبــي، لتقــوم باســتضافة المرحلة األولى من 

موســم الدوري الهندي الممتاز 2014، بعد 
أن اتخــذت القــرار بنقل المنافســة خارج الهند 

بســبب اإلنتخابــات العامة في الدولة. 

الهيئــة اإلداريــة للجولف األوروبي وهي 
ذا يورب�يان تور وقســم قمة كرة القدم 

االســبانية ال ليغــا، لديهمــا مكاتب في دبي، 
كمــا أن مقــر اتحــاد محترفي رياضة القوارب 

الســريعة هنالك أيضًا.

إختــارت الرابطــة الدوليــة للتنس )ITF( القيام 
بعقــد أبــرز فعالياتها الســنوية، أي الجمعية 
العموميــة العامــة للرابطــة الدولية للتنس 
في دبي 2014، وســوف يتم عقد كونجرس 

االتحــاد الدولــي للهوكي في 2016 في 
اإلمــارة، وتقوم عــدة اتحادات دولية بعقد 

اجتماعــات مجلــس اإلدارة واجتماعات أخرى 
ذات أغــراض مخصصــة في دبي.

أيضــًا تــم تمثيل إدارة األلعاب الرياضية 
للمعاقيــن )Parasport( بقيــام لجنة أولمبياد 

ذوي اإلعاقــة اآلســيوية حديثًا بنقل مقرها 
الرئيســي من ماليزيا إلى دولة اإلمارات، 

ولديهــا مكاتــب فــي كل من أبوظبي ودبي.

كشــفت دراســة أجريت حديثًا حول األثر 
اإلقتصــادي لمؤسســات الرياضة الدولية في 
سويســرا، عــن أن وجودهــا يحقق ما يزيد على 

32,000 زيارات عمل قصيرة ســنويًا من خالل 
لقــاءات وفعاليــات غير رياضية )على ســبيل 

المثال المفوضيات والســمنارات وورش 
العمــل الــخ(، التي يقومــون بتنظيمها، وهذا 

يلقــي الضوء مجددًا على مســتوى الفرص 
التــي يمكــن تحقيقها في دبي.

 الفــرق والرياضيون
كمــا تقــوم فرق محترفــة ورياضيون من 

عــدد مــن الرياضات باختيــار دبي كمقر 
لمعســكرات التدريب الشــتوية أو موســم 

العطــالت، وطبقــًا لما ورد في قســم 
دراســة الحالــة الخاصــة بالجولــف، فإن العبي 

الجولــف مثــل مارتن كايمر وجســتن روز 
وهنريــك استنســون، قــد قامــوا باتخاذ مقر 
فــي يورب�يــان تــور يبرفورمانس انســتيتيوت 

لإلســتعداد موســم 2015 وروي ماكلوي 
مقيــم فــي اإلمــارة، كما قــام نجوم ألعاب 

رياضيــة أخــرى بمــن فيهم فيرناندو الونســو 
وروجــر فيــدرار باختيار دبــي كموطن لهم 

خــالل أجــزاء مــن الســنة، وبالمثل قامت فرق 
المحترفيــن لركــوب الدراجــات الهوائيــة مثل 

اســتانا بالتدريــب فــي دبي إســتعدادًا لفعالية 
طوافــة دبــي. لقــد إتضح بأن دبي تشــكل 

وجهــة محبوبــة لفــرق كــرة القدم الدولية 
خالل الســنوات األخيرة.

قامــت عــدة فرق من فرق أندية الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز إلى دبي ألغراض 

معســكرات التدريب خالل موســم 2015/2014، 
ويقوم عدد من األندية األخرى وبشــكلٍ بارز 

من روســيا وأوروبا الشــرقية بالسفر أثناء 
فترات اإلســتراحة خالل موســمها المعتاد.

تشــمل المرافــق الرئيســية جبل علي، 
والتــي تســتهدف 10 إلــى 12 من األندية 
في كل فصل شــتاء أوروبي وند الشــبا 
الــذي اســتضاف مانشســتر يونايتد خالل 

2014/2013 وأكاديميــة كــرة القــدم بمدينة 
دبــي الرياضيــة، والتــي تــم افت�تاحها حديثًا، 

تــم زيارتهــا مــن قبل نيوكاســل يونايتد 
وويســتهام يونايتد.

كمــا أن الفعاليــات مــن قبيل منافســات كرة 
القــدم فــي دبــي )ريال مدريد ضد ايه ســي 
ميــالن فــي 2014( والطوافــات والمباريات 

التي تســبق المواســم )على ســبيل المثال 
كأس طيــران اإلمــارات تــي 20( قد اجتذبت 
الفــرق العالميــة إلى اإلمــارة، كما تقوم 

فرق مثل اف ســي برشــلونة وريال مدريد 
واالرســنال وليفربول بــإدارة أكاديميات 

في دبي.

وبالرغــم من المنافســة من الجهات 
المماثلــة مثــل أبوظبي وقطر في هذا 

المجــال، فــإن دبي في وضع جيد لترســيخ 
نفســها كوجهة مفضلة لعطالت الشــتاء، 

بالنســبة إلــى الفرق والرياضة وعلى وجه 
الخصــوص فــي مجال كرة القدم.

 المؤتمــرات والمعارض
تــم تنظيم عدد مــن المؤتمرات والمعارض 

الرياضيــة فــي دبي بما في ذلك:

المــدن المســتضيفة : التي تقوم 	 
باســتضافة قادة ومســئولي المؤسسات 

الرياضيــة الرســمية من أنحاء العالم 
وتقوم بمناقشــة قدرة المدن على 

القيــام بعقــد وتنظيم الفعاليات 
الدولية الرئيســية.

طواف دبي

قمة الفعاليات الرياضية للشــرق األوســط.	 
التــي  تركــز بشــأن التحديات والفرص في 

إدارة الفعاليــات الرياضية.

جائزة الشــيخ محمد بن راشــد المكتوم 	 
لإلبــداع الرياضي، وهــي حفلة جوائز تقوم 

بت�كريم األفراد والفرق والمؤسســات 

الرياضيــة، التــي تظهــر إبداعًا وتمنح جوائز 
بمبلــغ إجمالــي بحوالي 2 مليون دوالر.

مؤتمــر دبــي الدولي للرياضة، والذي تم 	 
إطالقــه فــي 2006 ويهدف إلى دعم كرة 

القــدم واأللعــاب الرياضية األخرى في 
دولة اإلمــارات العرب�ية المتحدة.

كما قامت دبي أيضًا باســتضافة ســبورت 
اكورد انترناشــيونال كونفنشــن في 2010، 

ولو قامت دبي بتعزي�ز أنشــطتها التســويقية 
فــي هــذا المجــال، فيمكن لذلك أن يؤدي 

إلــى المزيــد مــن األثر اإلقتصادي، وعلى وجه 
الخصــوص بالنســبة إلى هذه المؤتمرات 
التــي تجتــذب المشــاركين من حول العالم.
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القسم 7

المستقبل المرتقب 
والفرص المتاحة لدبي

هذا القسم يبحث في اإلمكانيات 
المحتملة بخصوص صناعة الرياضة 

في دبي، وعلى وجه الخصوص يطرح 
وجهة نظر بشأن اإلعتبارات والفرص 

االستراتيجية الرئيسية، التي يمكن 
التصدي اليها من قبل صناع السياسات 
المعني�ين بالشأن الرياضي عبر الرياضة 

في دبي، لبناء نجاح اإلمارة في صناعة 
الرياضة وتعزي�ز وضعها والمستوى 

اإلقتصادي في السنوات القادمة.

المســتقبل المرتقــب لإلقتصاد 
تشير توقعات وحدة ايكونوميست 	 

انتليجنس إلى نمو الناتج اإلجمالي 
الحقيقي لـدولة اإلمارات، بواقع 3.6 سنويًا 

في 2015 – 2019 في ظل قيام السلطات 
بإعطاء المزيد من األولوية إلى تنويع 

اإلقتصاد، وفي المدى البعيد، فإن المتوقع 
أن يصبح النمو بمعدل 3% سنويًا من 2019 – 

2030 ومن المتوقع أن تعكس دبي ذلك.

بالرغــم من التقديرات التي تشــير إلى 	 
أن النمو الســكاني، ســوف يتباطأ إعتبارًا 

من 2020، فســوف يظل برنامج التنويع 
فــي دعم الطلــب للعمالة الوافدة، ومن 

المتوقع أيضًا نمو الشــريحة متوســطة 
الدخــل بالتناســب، كلما أصبح اإلقتصاد 

أكثر تعقيدًا.

مثــل هذا النمو يســلط الضوء على 	 
الفــرص المســتمرة وطويلة األجل الخاصة 
بالرياضة،مــع تمتــع إقتصاد متين ورياضة 

ناميــة بعالقة ت�كافلية.

هنالــك فــرص معينة تحتاج إلى التحســين 	 
فــي عدد من المجاالت الرئيســية على 

النحو التالي:

االعتبارات االســتراتيجية
لقــد تطــورت الرياضــة في دبي عضويًا عبر 	 

عقــود مــن حيــث الفعاليات والمرافق التي 
تم تطوي�رها.

قامــت اإلمارة بتطوي�رســمة فعاليات 	 
قويــة، غيــر أنــه هنالك أكثر من ذلك، مما 
يمكــن وينبغــي القيــام به لتروي قصتها.

يجب أن يتم إعتبار إســتخدام ســمة دبي 	 
للتشــجيع علــى التعاون اللصيق بين 

المعني�يــن بالشــأن الرياضــي عبر الصناعة.

الفعاليــات الرياضية
بالنسبة إلى مروجي الفعالية، تعتبر 	 

دبي وجهة جاذبة، ويمكن القول بأنها 
هي أفضل منطقة لتحقيق اإليرادات في 

اإلقليم، ومن جهة أخرى، فإن النتائج تظهر 
وجود عدد من المعني�ين بشأن الرياضة، 

الذين يعتقدون بأن جدول الفعاليات الحالي 
مكتظ، مع وجود فعاليات هامة ت�تعارض 
على أساس منتظم، بما في ذلك على 

المستوى االتحادي اإلماراتي.

قد يكون من شــأن دراســة الفعاليات 	 
الممكنــة ألشــهر الرب�يع والصيف، 

المســاعدة فــي تخفيض الضغط على 
موســم الفعاليات المزدحم.

اكسبو 2020
يشــكل اكســبو 20120 الفرصة الرئيسية 	 

لدفــع المعني�ين بالشــأن الرياضي في 
اإلمارة سويًا.

هنالــك مجــال كبيــر في ظل ما تشــير 	 
إليــه التقديــرات، فإنه مــن المتوقع 

حصــول 25 مليــون زيــارة وأكثر خالل فترة 
الســتة أشــهر، وذلك الســتغالل الرياضة 

إلعــادة هــؤالء الزوار إلى دبي في 
المســتقبل عــن طريــ�ق تنظيــم الفعاليات 

وإظهــار البنيــة التحتيــة الرياضيــة الفريدة 
الخاصــة باإلمارة.

مــن المتوقــع أن يتم تشــي�يد 50 فندق ثالثة 	 
نجــوم إضافيــة بحلــول 2020، لتوفير المزيد 

مــن المرافق الســكنية للزوار بمصروفات 
فــي متناول الجميع.

من شــأن وســائل مواصالت محسنة 	 
واســت�ثمارات أخرى بخصوص اكســبو 2020 

دبــي، بمــا في ذلك تحســين خبرة الفعاليات 
بدون شــك أن تســاعد على تروي�ج رياضة 

دبــي بصورة مواتية.

الزائــرون القادمين والســياحة الرياضية
حوالي60% من مســافري مطار دبي 	 

الدولــي، هــم عابري�ن فقط، وهنالك 
فرصــة للقيــام بزيارة عــدد العابري�ن الذين 

يقومــون بقطــع رحالتهم وبالبقاء في 
دبــي، ومن الممكن للســياحة الرياضية 

وســياحة الفعاليات لعب دور تســهيلي 
هــام في هذا الخصوص.

من شأن بروز أبوظبي كوجهة سياحية 	 
ورياضية محبوبة، توفر فرصة لدبي 

وتوحي اإلستنتاجات بأن عدد كبير من 
األشخاص الزائري�ن ألبوظبي، سوف يقومون 

أيضًا بقضاء وقت في دبي، والفرصة 
متاحة إلى دبي لتقوم بالعثور على آلية 
لجذب الزوار النهاري�ين واست�كشاف المزيد 

من العمل المشترك مع أبوظبي، فيما 
يتعلق بزيارات السياحة الرياضية إلى دولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة.

المرافق
لقد كان العديد من مرافق دبي الرياضية 	 

بفضل التطوي�ر العقاري، والتي وفرت 
إست�ثمار مواتي كبير للغاية في مرافق 

لعب الجولف. وعلى سبيل المثال،كان 
للصدمات الناجمة عن التراجع اإلقتصادي 

في 2009، آثار سلبية على التطوي�ر 
العقاري في دبي، وقد خلفت مرافق 

بارزة معينة، وهي محاطة بعقارات جزئية 
التطوي�ر وبدون طرق مواصالت عامة، واآلن 

هذا التطور العقاري في اإلمارة أخذ في 
التعافي، وخالل السنوات المقبلة سوف 

ت�كون اآلفاق المتوقعة من هذه المرافق 
الرياضية أكثر إي�جابية، كلما تصبح أكثر 

إندماجًا في المدينة، ويتم تحقيق الرؤية 
األصلية الخاصة بتطوي�رها.

المرافــق العامــة، حيث يمكن ألفراد 	 
الجمهور القيام بالمشــاركة، وعلى أســس 
مخصصة فيها محدودة باســت�ثناء مســارات 

الدراجــات الهوائيــة. إن مناطق دبي 
الســكنية الرئيســية ليس لديها مرافق، 

ماعدا صاالت الرياضة وميادين االســكواش 
الخاصــة ولــذا، فإنه أكثر صعوبة بالنســبة 

إلــى المقيمين القيام بالمشــاركة في 
الرياضــة على أســاس مخصص أو ترفيهي.

حاليًا ال يوجد اســتاد خارجي مشــيد 	 
لذلــك الغــرض لبيع 30,000 أو أكثر من 

المتفرجيــن، وهــذا ال يتماشــى مع ما ترمي 
إليــه دبــي أو لمواكبــة نظيراتها من المدن 

الرياضيــة على المســرح العالمي، وعلى 
وجــه الخصوص، فيمــا يتعلق بالتطلعات 

الخاصــة باســتضافة الفعاليات الكبرى، 
والتعليقــات األخــرى كانت هي أنه يجب 

إجــراء تخطيــط كبير فــي تصميمها وبنيتها 
التحتيــة والربــط بخطوط المواصالت، 

وذلــك لكــي يتم ضمــان موقعها ولتمكين 
االســتفادة منها ألقصــى حد )للفعاليات 

الرياضيــة وغير الرياضية(.

توفر اســتضافة اإلمارات بطولة كأس آســيا 	 
لكــرة القدم 2019 فرصــة كبيرة للقيام 

بتشــي�يد اســتاد خارجي مشــيد لذلك الغرض، 
ويمكــن لمثل هذا االســتاد تجاه تمكن 

دبــي مــن المحافظة علــى مركزها كمدينة 
بــارزة في مجال إســتضافة الفعاليات 

الرياضيــة الدوليــة، وخاصــًة إذا تم تصميمه 
بحيــث ت�كون فعاليته واســتغالله في 

أقصى حدودها.

هنالــك حاجــة متصورة إلى ميدان داخلي 	 
متعــدد األغــراض. فــي حين أن مجمع حمدان 
الرياضي قد تم اســتغالله ألغراض األلعاب 

الرياضيــة الداخلية، فإن غرضه األساســي 
هــو الرياضات المائية.

بحســب ما ورد ســابقًا، فإن اكسبو 	 
دبــي 2020، وعلــى وجه الخصوص 

آثاره المتخلفة، ســوف توفر فرصة 
هامــة إلقامــة مرافق رياضية إضافية 

في اإلمارة.

دبــي كمحور للرياضة
هنالــك فرصــة كبيرة ت�تيح تســوي�ق دبي 	 

كمحــور للرياضــة، وبنــاًء على خبرة مجلس 
الكريكيــت الدولــي، فهي موقع جاذب 

النســبة لإلتحــادات العالمية، وبناًء على 
ت�أســيس مكاتب لجهات معنية بالشــأن 

الرياضــي دوليــة بارزة أخرى )يورب�يان تور( 
والدوري االســباني لكرة القدم )“ال اليغا”( 

فهنالــك مجــال مفتوح إلجراء المزيد من 
التطويــ�ر لهذه الجزئية.

إســتخدام دبــي كموقــع لتدريب الطقس 	 
الدافئ في أشــهر الشــتاء ت�ثبت شــعبية 

متزايــدة لفــرق كــرة القدم، وإذا تم 
تســويقها بشــكلٍ صحيــح فيمكــن لدبي أن 

تصبــح فــي وقــت وجيز مــكان جديربالذهاب 
إليــه لعــدد كبيــر من األنديــة، مما ينتج 
عنــه فــرص لقيــام مباريــات تدري�بية أو 

عــروض، كمــا أن المشــاركة الجماهيرية 
لهــا إمكانيــة كبيــرة لجــذب المزيد من 

الســياحة الرياضية.

إقتراب بطولة كاس العالم قطر 2022 هو 	 
فرصة أخرى لدبي، ويمكن لإلمارة أن تصبح 

موقع محبوب للفرق الزائرة، وكذلك موقع 
جاذب إلقامة المتفرجين والمسئولين.

باإلضافة إلى ما تقدم، فإن المرافق 	 
جاهزة للتدريب الشتوي لعدد من األلعاب 

الرياضية األخرى، وعلى وجه الخصوص 
لركوب الدراجات الهوائية والترايثلون 
وبالبناء على الشهرة التي اكتسبتها 

دبي سلفًا في مجال الجولف، فإن 
الحزم المصممة خصيصًا )رحالت الطيران 

والمساكن والمرافق( يتم إعتبارها توفر 
مكان بديل لمواقع التدريب التقليدية مثل 

جزر الكناري أو ماجوركا. وهذه يلزم أن 
ت�كون بأسعار تنافسية، ما لم ت�ُكن تهدف 

إلى جذب السوق الراقية فقط.

يعتقد المعني�ين بشأن ركوب الدراجات 	 
الهوائية، بأن  سياحة ركوب الدراجات 

الهوائية يمكن أن ت�كون في 20 سنة بذات 
مستوى الجولف، من حيث المشاركة في 

وحضور الفعاليات مثل طواف دبي والفرص 
متوفرة في هذا الصدد، وعلى وجه 

الخصوص في تسوي�ق أية حزم متاحة.

السباحة بمجمع حمدان الرياضي
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مجمع حمدان الرياضي

معســكرات التدريب الدولية للشــباب 	 
والمزيــد من التطويــ�ر للرياضات الجوية 
وهــو قطــاع يتم ســلفًا إعتبار دبي فيه 

كالعــب دولــي بارز هي مجاالت أخرى 
لفرص كبيرة.

الجولف
الجولف هو رياضة راسخة في اإلمارة ولها 	 

سجل حافل قوي. حظيت كل واحدة من 
فعاليات يورب�يان تور، التي تم تنظيمها 

)دبي ديزرت كالسيك وبطولة موانئ دي 
ورلد تور( تغطية إعالمية دولبة كبيرة 
أدت إلى تحسين سمعة دبي كوجهة 

عالمية للرياضة، بالرغم من تقلص الميزات 
التنافسية في غيرها من المواضع.

تعتبر رياضة الجولف كمحفز رئيسي 	 
للسياحة المتجهة نحو الداخل، وبذلك تقوم 

بإدرار أثرًا إقتصاديًا لقطاعات الفنادق 
وتجارة التجزئة واألطعمة والمشروبات 

وما إليها.

هنالك المزيد من الفرص لتحسين عروض 	 
الجولف في دبي من خالل تطوي�ر تام 

للجولف )الطيران والمساكن والجولف(. 
يعتبر التروي�ج المختلط للجولف مع 

الفعاليات األخرى )على سبيل المثال 
المؤتمرات والمعارض( واستغالل سعة 

منتصف األسبوع  بأغلب الميادين بمثابة 
فرص أخرى.

صناعة الرياضة الموسعة
لقد قامت دبي بإظهار قدرتها على 	 

استضافة المؤتمرات واإلجتماعات الرياضية 
البارزة في السنوات األخيرة، والتزال هذه 
المنطقة بالنسبة إلى االتحادات الدولية، 

وذلك بسبب توفر وسائل المواصالت 
العالمية ومرافق السكن والمؤتمرات 

والبنى التحتية الممتازة.

بالرغم من دبي ت�تمتع بمجموعة توريد 	 
وخبراء إدارة فعاليات قوية ومتطورة 

نسبيًا، إال أنه يمكن إجراء المزيد من 
التطوي�ر لها، وذلك ضمانًا لبقائها منافسة 

على المستوى الدولي من حيث تنظيم 
الفعاليات وخبرة العمالء وخدمة الرعاية، 

ويقدم اكسبو دبي 2020 فرصة هامة في 
هذا الصدد.

تقي�يدات 
 مقدمة ونطاق إستعراضنا

قامت فالكون وشركائها بتفويض ديلويت شراكة.ذ.م.م بالقيام 

بإعداد هذا التقري�ر، والذي تم إعداده بموجب العقد المؤرخ 7 يناير 

2015، وي�بين التقري�ر نتائج بحث وتحليل األثر اإلقتصادي للرياضة في 

دبي، بما في ذلك عدد قليل من دراسات الحاالت ومناقشة دور 

المعني�ين الرئيسي�ين بالشأن الرياضي والمعلومات المرجعية رفيعة 

المستوى ذات الصلة من مناطق أخرى، إلى الحد الذي ت�كون فيه 

المعلومات متوفرة.

 إستخدامات هذا التقري�ر والمسئولية القانونية

بعض القضايا التي تناولها هذا التقري�ر بالنقاش هي فنية بحكم 

طبيعتها، وأن متلقي هذا التقري�ر وهم فالكون وشركائها ملمين 

بالمسائل والوقائع والمواضيع األخرى، التي تم التصدي لها، وقد 

تم تحري�ر التقري�ر مع أخذ ذلك في اإلعتبار.

لقد تم إعداد هذا التقري�ر لإلستخدام الحصري والخاص من قبل 

فالكون وشركائها، ولألغراض المبينة في شروط التعاقد. وفي 

إعداد هذا التقري�ر  نحن نتحمل المسئولية وعلينا واجب عناية تجاه 

فالكون وشركائها فقط، وإننا بموجب موافقتنا على نشر هذا 

التقري�ر لم وال نتحمل أو نقبل أو ندين بأي مسئولية أو واجب عناية 

تجاه أي شخص آخر.

لقد طلبت فالكون وشركائها موافقتنا على جعل هذا التقري�ر متاحًا 

للجمهور بطرق التوزيع المناسبة، بحسب ما هو متفق عليه مع 

ديلويت، وقد وافقنا على تقديم هذه الموافقة على أساس 

الشروط التالية:

يجوز أن ال يكون هذا التقري�ر مناسبًا لإلستعمال من قبل أي شخص 	 
بخالف فالكون وشركائها، وبناًء على ذلك يكون نشر هذا التقري�ر 
إلى أشخاص بخالف فالكون وشركائها ألغراض العلم فقط، وي�جب 

على أي شخص بخالف فالكون وشركائها عدم القيام بأي إعتماد 
 على هذا التقري�ر و

نحن ال نتحمل أو نقبل أو ندين بأي مسئولية أو واجب عناية تجاه 	 
أي شخص بخالف فالكون وشركائها، وبناًء عليه فإن أي شخص 

بخالف فالكون وشركائها يقوم بالمخالفة لما تقدم أعاله باختيار 
االعتماد على هذا التقري�ر، فإنه يقوم بذلك على مسئوليته 

الذاتية، والنتحمل المسئولية عن أي خسائر يت�كبدها هذا الشخص 
بسبب اعتماده على هذا التقري�ر.

 منهجية النموذج اإلقتصادي

 يمكن تبسيط المنهجية التي يتم تطبيقها في المراحل التالية:

1.جمع المعلومات من التقاري�ر القائمة المنشورة ومصادر 

المعلومات والتشاور مع المعني�ين بالشأن الرياضي في دبي.

2.تصنيف اإلنفاق في ثالثة قطاعات صناعية – الفعاليات والمرافق 

والسكان مع إجمالي اإلنفاق واألثر اإلقتصادي المباشر )اإلضافية(

المخصصة لكل واحد.

3.تطوي�ر واستعمال نموذج المضاعف، بناًء على إقتصاد دبي لحساب 

اإلنفاق المستحدث وغير المباشر، الذي يتدفق عبر اإلقتصاد نتيجة 

للنشاط اإلقتصادي للرياضة.

 جمع المعلومات

المنهجية المعتمدة في تقدير اإلنفاق المباشر وغير المباشر ضمن 

صناعة الرياضة األساسية في دبي، قد تم إي�جازها في متن التقري�ر.

جمع هذه المعلومات يخدم غرضين إثنين، أولهما يعتبر غاية في 

حد ذاته، وثانيهما يعمل كُمدخل في النموذج، والذي يولد تقديرات 

نشاط المضاعف في باقي اإلقتصاد.

وقد تم بيان الطريقة المعتمدة لتقدير هذاالنوع من المنافع 

التبعية أدناه.

 تصنيف اإلنفاق

هذا التقري�ر يصنف األثر اإلقتصادي للرياضة في ثالثة قطاعات 

صناعية وهي الفعاليات والمرافق والسكان، وقد تم إجراء تصنيف 

إجمالي البصمة اإلقتصادية واألثر اإلقتصادي المباشر )اإلضافية( 

الخاصة بالرياضة بهذا الترتيب، مع تخصيص تلك التي يمكن نسبتها 

إلى الفعاليات أواًل متبوعة بالدخل المحقق من غير الفعاليات، 

الذي يمكن نسبته إلى مرافق رياضة النخبة/المحترفين، مع تخصيص 

المتبقي إلى السكان، أي المشاركين على المستوى الجماهيري أو 

الترفيهي. )بما في ذلك المرافق التي يقومون باستخدامها(.

 وضع النماذج

منهجية المضاعف الموصوفة ادناه  وقد تم استخدامها من 

ديلويت بشكلٍ مكثف في تقدير األثر الخاص بقطاع وصناعة معينة 

على اإلقتصادي القومي أو األثر اإلقتصادي للتطوي�رات الجديدة 

في موقع معين.

على وجه التحديد، فإن النموذج قائم على تحليل الُمدخل – الُمخرج 

المتاح علنًا بخصوص دبي، ويتناول النموذج بالتفصيل ماهية النسبة 

من الُمدخل، التي يحصل عليها كل قطاع صناعي من القطاعات 

األخرى، عند قيامه بإنتاج وحدة إضافية من الُمخرج.

المبدأ الذي يستند إليه األثر المضاعف هو أن التغي�ير في نشاط 

إقتصادي سوف ت�كون له آثار تبعية على بقية اإلقتصاد.

يمكن أن يتم إفتراض أن هذه اآلثار تحدث من خالل اثنين من القنوات:

روابط سلسلةالتوريد )آثار عمل تجاري على عمل تجاري(.	 

في حالة إزدياد طلب الصناعة، يمكن أن يتم اإلفتراض بأن اإلنتاج 

سوف يزيد، وهذا التوسع يتطلب المزيد من المواد الخام وخدمات 

مرتبطة بها من صناعات أخرى، وبدورها قد تحتاج هذه الصناعات 

األخرى إلى القيام بزيادة اإلنتاج لتلبية الطلب، وسوف تقوم بزيادة 

مستويات النشاط اإلقتصادي.

)األثر غير المباشر( وآثار المستهلكين أو األجور – الزيادة في 	 
معدل مستوى نشاط مؤسسة يعني وجود فاتورة أجور مرتفعة 

ويتم إنفاق هذا المال جزئيًا في اإلقتصاد، وهذا االرتفاع في 
الطلب لدى المستهلك يتطلب زيادة في إنتاج البضائع والخدمات، 

ومن ثم زيادة في اإلنفاق )األثر المستحدث(.

المضاعفات المطبقة في هذا التقري�ر تبين األثر غيرالمباشر 

والمستحدث لإلنفاق على صناعة الرياضة في دبي.

تم تقدير اآلثار غير المباشرة والمستحدثة بالمضاعفات من النوع 

)1( والنوع )2( في النموذج وتسمح بيانات المضاعف من النوع )1( لنا 

القيام بحساب اآلثار غير المباشرة الناجمة كنتيجة لإلنفاق األولي 

ومضاعفات النوع )2( تمكننا من القيام بحساب اآلثار غير المباشرة 

والمستحدثة التي تولدت عن اإلنفاق األولي.

من الممكن فصل آثار إنفاق المستهلك في اإلنفاق عن طري�ق أخذ 

الفروقات بين آثار النوع )1( والنوع )2(.

ينبغي أن تم اإلشارة إلى أنه في تفسير النتائج من النموذج، لن 

ينتج عن إزالة صناعة الرياضة اإلفتراضي من إقتصاد دبي انخفاض 

في الناتج اإلقتصادي الوطني بالحجم الذي تسهم به هذه الصناعة 

حاليًا، وهذا ببساطة ألن األعمال التجارية والسكان سوف يقومون 

بإنفاق أموالهم في مكان آخر.

لقد قصد من النموذج إظهار المدى الذي ترتبط فيه الصناعة مع 

بقية اإلقتصاد، وماهية إسهام الصناعة حاليًا أكثر من اإليحاء بما كان 

سوف يحدث إلقتصاد دبي لو لم ت�كن الرياضة موجودة.

 المشاورات

لقد قمنا بالتشاور مع أفراد من أكثر من 30 مؤسسة بما فيها:

نادي النصر	 
إدارة السياحة والتسوي�ق التجاري	 
نادي ديزرت بالم للبولو	 
موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد	 
دبي اوتودروم	 
سوق دبي الحرة	 
دبي جولف	 
دبي ماراثون	 
نادي دبي للبولو والفروسية	 
مدينة دبي الرياضية	 
مجلس دبي الرياضي	 
مركز دبي التجاري العالمي	 
دوبليز	 
اإلمارات	 
يورب�يان تور	 
فالكون وشركائها	 
فاست تراك	 
اف بي ايه سبورتس	 
جولف ان دبي	 
مجمع حمدان الرياضي	 
آي ام جي	 
منتجع جبل علي	 
ميدان	 
ام ام سي اسبورتز	 
مجمع ند الشبا	 
برموسفن سبورتس ماركينج	 
اسبورت اري�بيا	 
استاد ذا سفنز	 
الرياضي�ين اإلمارتي�ين	 
كريكيت اإلمارات	 
اللجنة األولمبية الوطنية باإلمارات	 
روكبي اإلمارات	 
االتحاد الدولي لرياضة الزوارق السريعة للمحترفين	 

إعتمادنا على المعلومات

في سياق إعداد هذا التقري�ر، فقد قمنا باستخدام المعلومات 

والبيانات، التي تم الحصول عليها من مؤسسات متنوعة، بما فيها 

فالكون وشركائها، وتم التشاور مع عدد من المؤسسات )الواردة 

أعاله( ومن مصادر أخرى متاحة للعامة. في كل األحوال )وبما في 

ذلك المعلومات من مؤسسات لم ترد أعاله( ولقد إعتمدنا على 

هذه المعلومات باعتبارها حقيقية وصحيحة ومكتملة، ولم يتم 

تدقيق أو إختبار أو مراجعة هذه المعلومات أو البيانات.

 قيود محددة خاصة باستعراضنا

بموجب شروط تعاقدنا وبسبب استنتاجاتنا حين قيامنا بتنفيذ 

مهمتنا، يتعين اإلنتباه إلى القيود المحددة التالية.

تم إستبعاد األثر اإلقتصادي المتعلق بعناصر صناعة الرياضة، التي 	 
هي داخل دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة ولكن خارج دبي.

لم يجري التقري�ر تحليل أو تقي�يم للمناطق التالية، فيما عدا 	 
بخصوص االستعرض رفيع المستوى كجزء من تقي�يم األثر المتدفق 

على الصناعات الثانوية الناتج  عن الرياضة في اإلمارة.
مؤسسات الطب الرياضي وعلوم الرياضة إلى الحد الذي . 1

الت�كون فيه داخلة ضمن األلعاب الرياضية على مستوى النخب 
والمحترفين.

صناع المالبس والمعدات الرياضية وتجار التجزئة و. 2

اإلعالم – االلكترونى والمطبوع والصناعات المبت�كرة األخرى.. 3

كتبسيط ألي صناعة، فإن النموذج االقتصادي من هذا النوع 	 
اليمكن مطلقًا أن يتوقع منه أن يقدم حصيلة تقري�بية لواقع 

الحياة ويعتمد النمووذج على المعلومات المقدمة من قبل 
الجهات المعنية بالشأن الرياضي، وكذلك البيانات المنشورة 

رسميًا ومن الممكن ان ت�كون روابط الصناعة قد تغيرت منذ نشرها 
األولى.




