
  

 5102ثناء السفر أمؤشر التسوق اإلسالمي 
 المركز األول في المؤشر الصادر عن ماستركارد وكريسينت ريتينغ تتصدردبي 

 
 

 المسلمين لمسافرينل التسوق عاداتتطلقان تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على  كريسنت ريتنغو  ماستركارد 
 011 أصل مننقطة  5.92بـ  5102 مؤشر التسوق اإلسالمي أثناء السفر ترتيب تتصدر دبي 
  الشارقة تحل في المرتبة الخامسة في المؤشر بين الدول العربية 
  في المؤشر مثل المنامة والدوحة والرياض بعض مدن الوطن العربي على تصنيف عال  حصلت 
 عام في دوالر مليار 63 إلى التقرير في المدرجة مدينة 01ضمن الـ المسلمين للمسافرين الكلي اإلنفاق وصل 

 9التسوق منها على %53 ، وتم إنفاق5100

 
بالوجهة العالمية األولى للتسوق والسفر لدى المسلمين، وجاء فازت دبي : 5102سبتمبر  .5 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

انطالق قبيل  ،صدر اليوم عن ماستركارد وكريسنت ريتنغالذي  5102التسوق اإلسالمي أثناء السفرمؤشر لتقرير  ذلك وفقا  
 .اإلسالمي التي ستعقد في دبيالعالمية لالقتصاد قمة ال
 

النسبة التوجهات واألسواق المفضلة  ،كوااللمبورانعقاد مؤتمر ماستركارد لالبتكار في ه أثناء تم إطالقيحلل المؤشر، الذي 
وبناء على تقرير . المحددة المعايير من عدد، استنادا  إلى تسوقدولية رئيسية لل وجهة 01 وفقا  ألداءللمسلمين المسافرين 

 المتحدة العربية اإلمارات مندبي فازت  ،الذي ينشر للمرة األولى ،5102لمؤشر التسوق اإلسالمي  كريسنت ريتنغو  ماستركارد
 .011 أصل مننقطة  2..5 محققة العالم، مستوى على المسلمين للسياح رائدةال تسوقال وجهةبكونها 

 

تصدرت دبي قائمة وجهات التسوق للمسلمين ضمن المؤشر الذي يضم دول منظمة التعاون اإلسالمي، وحصلت على المركز 
تبة الثانية مدينة كوااللمبور، في األول للمؤشر أيضا  ضمن القائمة التي ال تضم دول منظمة التعاون اإلسالمي، وتأتي في المر 

حلت و نقطة ما يدل على قدرة دبي العالية على تعزيز مكانتها والتسويق لها كوجهة رائدة للتسوق،  57.7ماليزيا التي سجلت 
  .نقطة 22.7ضمن الترتيب العام بعد تسجيلها  05، وفي المرتبة بين الدول العربيةالمرتبة الخامسة الشارقة في 

 
 
 



  

بين الدول المنامة عاصمة البحرين، في المركز الثاني  وتمكنت بعض المدن العربية من تقديم أداء جيد في المؤشر، وحّلت
، العاصمة أما الدوحة ،نقطة 5..2التعاون اإلسالمي مسجلة  وجهات منظمةترتيب  ، وحلت في المرتبة السابعة ضمنالعربية
نقطة، وحلت في المرتبة الثامنة ضمن  2..2بين الدول العربية وبفارق ضئيل بعد تسجيلها المرتبة الثالثة  في فجاءت القطرية

فوصلت إلى المرتبة الرابعة بين الدول العربية، وسجلت المرتبة  السعودية العربية المملكةالترتيب العام، أما الرياض عاصمة 
 نقطة، 7..2السابعة في الترتيب العام محققة 

 

 الشرق، لمنطقة ماستركارد رئيس مالهوترا، راغو قال ،5102تقرير مؤشر التسوق اإلسالمي أثناء السفر  قإطال على وتعليقا  
من %  01هم أصبحوا يشكلون فإن مسافر مليون 011إلى  عدد المسافرين المسلمين وصولمع : "فريقياإ وشمال األوسط
أن  الواضح ومن ،5151 عامال بحلول مسافر مليون 021هذا الرقم مرشح للنمو إلى و  ،5100 لعام بأكمله السفرقطاع  اقتصاد

 التقرير هذابإطالق  جدا   سعداء نحنو . والخاص العام القطاعين لمؤسسات كبيرة فرصة مثلت السفر سوق من الشريحة هذه
 ".المربح لحصول على حصتها من هذا القطاعل العالم أنحاء جميعيشجع الشركات من  ألنه شاملال
 

مؤشر ماستركارد للمدن العالمية  فيفي مطلع هذا العام، صنفت دبي ضمن قائمة أهم خمس مدن عالمية، : "وأضاف مالهوترا
المدينة في حالة حركة وتطور . 5105، وهي تواصل تعزيز مكانتها في هذا المؤشر السنوي منذ إطالقه في 5102المقصودة 

 ".الدوليين للمحافظة على سمعتها اإليجابية بين المسافرين مستمرين، وتسعى باستمرار
 

 

يشكل مؤشر التسوق اإلسالمي أثناء : "ومن جانبه، قال فضل بحر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت ريتنغ والسفر الحالل
كونه أداة ذات أهمية كبيرة السفر أداة مدهشة في اكتشاف عادات التسوق لدى المسلمين أثناء السفر، وسيبرهن الحقا  على 

ويشّكل هذا . وقد ركزت الدراسة على أهم جانبين لإلنفاق أثناء سفر المسلمين، وهما التسوق وتناول الطعام. للقطاع بشكل كامل
من ، الذي أطلقناه مطلع العام الجاري وقدمنا 5102التقرير تكملة ممتازة لتقريرنا السابق المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية 

 ".خالله صورة كاملة لكيفية إنفاق المسلمين ألموالهم أثناء السفر
 

، ومن أهمها أن تكون المدينة وجهة اتوجهالمجموعة شاملة من المقاييس لتصنيف  مؤشر التسوق اإلسالمي أثناء السفريعتمد 
تساهم . وجهة سفر مناسبة ألفراد العائلة أنهاو  ،سهولة السفر إليهافضال  عن تتمتع بمرافق وخدمات مالئمة للمسلمين، تسوق 

 .العوامل السابقة مجتمعة في الترتيب والنتيجة اإلجمالية لكل وجهة من الوجهات
 

 .ت المسافرين المسلمين سواء في التسوق أو تناول الطعامكما يقدم التقرير معلومات قيمة حول سلوك وتفضيال
 
 
 



  

 :ثناء السفرمؤشر التسوق اإلسالمي ألالنتائج الرئيسية 
 

 عللام فلي دوالر مليللار 75 إللى التقريلر فللي المدرجلة ةنلليمد 01ضلمن اللل المسلللمين للمسلافرين الكلللي اإلنفلاق وصلل 
 .التسوق على تم إنفاقه( %55) دوالر مليار 7.. الكلي، اإلنفاق هذا ومن. 5100

  ملن % 02أثنلاء السلفر، بينملا يفضلل من المشاركين بأن الهدايا التذكارية تعتبر جزءا  ملن مشلترياتهم % 25أشار
ملن المشلاركين لشلراء المالبلس % 01المشاركين التسوق في متاجر المالبس المحلية، باإلضافة إلى ذلك يتسلوق 

 .الحرف اليدوية التقليدية من المشتركين إلى شراء% 71اإلسالمية، في حين أشار 
  ّالتسلوق عللىدوالر أمريكلي  211إللى  521 بلينينفقلون ملا  المشلاركين ملن %55 أن على الضوءالدراسة  طتسل 

 .دوالر 0111ينفقون أكثر من  %51و ،دوالر 0111إلى  211 ينفقون ما بين% 50 أن حين في السفر، أثناء
  من المشاركين يفضلون الدفع النقدي لمشتريات التسوق أثناء السفر، في حين يفضل % 22وفقا  للدراسة، ال يزال

ملن المشلاركين عللى بطاقلات % 5أثنلاء السلفر، فلي حلين يعتملد  االئتملان بطاقلاتام من المشاركين استخد% 72
 .عمليات الشراء أثناء السفر إلتمامالسحب المباشر 

  مللا يكشللف عللن زيللادة ميللل المسلللمين للمسللافرين المسلللمين، تسللوق خمللس وجهللات ضللمن أفضللل سللنفافورة ولنللدن تصللّنف
 .الطعامق وتناول خبرات جديدة في التسوّ  الكتساب

  فللإن الوجهللات السللياحية ، تفضلليلية كونهللا ذات بيئللة إسللالمية أصللال   ميللزةتتمتللع ب التعللاون اإلسللالميوجهللات منظمللة رغللم أن
 .تستطيع المنافسة بنجاح في مجال خيارات الطعاممنظمة خارج دول ال

 . http://mtsi.crescentrating.com يتوفر التقرير الكامل بالنقر على الرابط هنا

 

  :حسب مؤشر التسوق اإلسالمي أثناء السفر التعاون اإلسالميوجهات ضمن دول منظمة  01أهم 

 الترتيب ترتيب المؤشر المدينة الدولة النقاط

 1 1 دبي اإلمارات العربية المتحدة 79.5

 2 2 كوااللمبور ماليزيا 73.3

 3 5 إسطنبول تركيا 64.2

 4 6 أنطاليا تركيا 61.2

 5 7 المنامة البحرين 59.6

 6 8 الدوحة قطر 59.5

http://mtsi.crescentrating.com/


  

 7 9 الرياض المملكة العربية السعودية 59.3

 8 10 بالي إندونيسيا 58.2

 9 11 بينانغ ماليزيا 56.9

 10 12 الشارقة اإلمارات العربية المتحدة 55.3

 

- انتهى-
 

 :محة عن ماستركاردل

شركة تكنولوجيا في مجال حلول الدفع العالمي، هي www.mastercard.com (MA: رمزها في بورصة نيويورك)ماستركارد 
بلدا   501والهيئات الحكومّية في أكثر من تقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤّسسات المالّية والتجارّية 

دارة األعمال واإلدارة المالّية . ومنطقة وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل األنشطة التجارّية اليومّية كالتسّوق والسفر وا 
 Cashless Pioneers وتابعوا مدّونة MasterCardNews@و MasterCardMEA@: تويترتابعونا على  .بأمان وفعالّية

Blog  عبر صفحة في خدمة آخر األخبار  اشتركواوMEA Engagement Bureau. 

 
 :لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع

 هيل آند نولتون ستراتيجيز
 وجد بريك
 hkstrategies.comWajd.Breek@ :البريد اإللكتروني،  930 44 33 4 971+: الهاتف

 

 

 بي تي إي المحدودة كريسنت ريتنغحول 
ودفع عجلة النمو في هذا القطاع من قيادة واالبتكار وتتطلع الشركة إلى ال. الجهة الرائدة عالميا  في مجال السفر الحاللهو  كريسنت ريتنغ

أساليب في فهم واستكشاف أنماط وتستخدم الشركة  .السفروالذي يعتبر اليوم من أكثر الفئات نموا  في قطاع ومالئمة  حلول عمليةخالل 
 . بخصوص السفر الحالل لجميع الشركات حول العالمتقديم إرشادات من أجل احتياجات المسافر المسلم الحياة والسلوك و 
وورش العمل والتدريب، لتحتل المرتبة  ،تصنيف واالعتماد، والبحوث واالستشاراتال: كريسنت ريتنغ التي تقدمها وتشمل الخدمات

 .توفير المحتوىوتقديم الدعم أو الشراكة لألحداث والمناسبات إلى جانب والمؤشرات، 

http://www.mastercard.com/
https://twitter.com/MasterCardMEA
https://twitter.com/MasterCardNews
http://newsroom.mastercard.com/mea/blog
http://newsroom.mastercard.com/mea/blog
http://newsroom.mastercard.com/mea/blog
http://newsroom.mastercard.com/mea/
http://newsroom.mastercard.com/mea/
mailto:Lama.ElAli@hkstrategies.com
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