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السیاحة عبارة عن قطع تتكون بھا لوحة لرحلة سعیدة ، والتسوق احدى ھذه القطع الماسیة التي تتقدم ھذه اللوحة  

 ، فال رحلة موفقة دون فندق مریح وتسوق مثیر.  
 

المدینة التي نسلط الضوء علیھا ھي مدینة تعج بالمراكز التجاریة ذات الجودة العالیة ، ففي كل زاویة من زوایا دبي 
 سوف تشاھد مركزا تجاریا یدعوك لالستمتاع بالتسوق .

 
لقد اصبحت دبي مشھورة بالمحالت التجاریة ومراكز التسوق ، فمن السھل جدا مشاھدة تلك المراكز في قلب دبي 

 وضواحیھا .
 
 

ان للتسوق اصول رائعة ربما مكنتك من قضاء اوقات 
تسوقیة رائعة ، فیمكنك انتھز الفرصة في ایام مھرجان 

)،فھي Dubai Shopping Festivalدبي للتسوق (
فرصة رائعة لتسوق جید والعثور على سلع جیدة وذات 
جودة عالیة ،  وھو مھرجان یصادف شھر ینایر من كل 

 عام تقریبا ، ویمكنك مشاھدة المواعید االكیدة لھذا 
 
 

 المھرجان من كل عام بزیارة الموقع التالي :
www.mydsf.ae 

 
 

اما اذا اردت التسوق في منطقتي دیرة وبر دبي ، 
فیتوجب علیك استخدام مھارتك في الجدال للحصول على 
سعر جید ، كما یتوجب علیك زیارة اكثر من محل لمعرفة 
السعر االفضل للسلعة التي تود شرائھا ، اما اذا اردت ان 

تریح نفسك من ھذا العناء ، فعلیك اختیار التسوق من 
المتاجر المتنوعة والمراكز الكبرى فاالسعار ثابتة ، 

 والسلع ذات جودة عالیة .

 

 

 Shopping in Dubaiالتسوق                       
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تحتوي دبي على نخبة فاخرة من مراكز التسوق والمتاجر المتنوعة ، وھي مزودة بخدمات شاملة للسیاح  
والتسالي لالطفال ، باالضافة إلى احتوائھا على اغلب الماركات العالمیة المختلفة والمتنوعة ، سوف نذكر بعضا 

 -منھا :
 
 
 
 
1– Dubai Mall 

 دبي مول 
 

 ( راجع صفحة دبي مول  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Mall of the Emirates 

 مول االمارات 
 
 

مركز مول االمارات حكایة تسوقیة اخرى تحیط بھا 
روعة التنسیق في السلع ذات الجودة العالیة ، فھو یقع 

على مساحة كبیرة للمحالت التسوقیة ، ویضم تحت 
سقفھ اغلب الماركات العالمیة ، باالضافة للمحالت التي 

تقدم اغلب السلع ذات الذوق الرفیع ، فیمكنك العثور 
 على ارقي المودیالت تحت سقف ھذا المركز الرائع .

 
 

یقبع في مول االمارات  (سكي دبي وھو قمة التسلیة 
وقمة البھجة ، حیث یمكنك ھنا ان تنضم إلى اصدقاء 

 )Ski Dubai -البطاریق ) (راجع صفحة سكي دبي 
 
 

ان المرافق التي یحتوي علیھا مول االمارات  ال تقل اھمیة عن مكانھ ھذا المركز وسلعة الرائعة ، فردھات المطاعم 
Food Court  والذي منھ یستطیع االطفال الصعود إلى االعلى لقضاء اوقاتھم الخاصة براحة تامة حیث ،Magic 

Planet    ھي اوقات خاصة فحافظوا على خصوصیة اطفالكم واجعلوھم ینطلقوا 
الخصومات التي یحتوي علیھا مول االمارات تستحق البحث فھي كفرصة المتسوق الماسیة للعثور على سلع ذات 

 جودة عالیة وباسعار رائعة ، ناھیك عن الماركات العالمیة في حالة الخصومات ، ھي فعال من غنائم التسوق .
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محل كافور الرائع والذي یحتوي على  
سلع رائعة وذات جودة عالیة ویوفر 

علیك عناء البحث عن اغلب السلع سواء 
الغذائیة او غیر ذلك ، ومول االمارات 

یحتوي على احد الفروع من كافور على 
مساحة ساشعة ، تمكن الزبائن من 

 العثور على ضالتھم بسھولة ویسر . 
 
 

لعشاق االفالم السینمائیة ، یقدم مول 
 االمارات من ضمن مرافقة دار للسینما .

 
 اشیاء نذكركم بھا 

صباحا إلى  10یفتح یومیا من الساعة 
 مساء  10الساعة 

 ایام : الجمعة والسبت واالثنین 
 مساء  11صباحا إلى الساعة  10من الساعة 

 
 لمزید من االطالعات :

www.malloftheemirates.com 
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 3 – Ibn Battuta Mall  
 مركز  ابن بطوطة  

 
لعل ھذا المركز بالذات بما احتواء بھ من 

خصوصیة معماریة فریدة من نوعھا ، 
یصبح محط االنظار ، فقد ابداع في طرحة 
المعماري ، حیث سجلت رحالت الرحالة 

العربي ابن بطوطة على شكل معماري 
 ھندسي فاق الوصف عند مشاھدتھ .

 
فعند دخولك إلى مركز ابن بطوطة وفي 

ساحة المركز یمكنك مشاھدة الرحالة 
 العربي ابن بطوطة وھو یدون رحالتھ.

 
وما ان تستمر في السیر حتي تشاھد بعض من رحالتھ على ارض الواقع التسوقي ، فانت تشاھد ھذا المركز وقد 

قسم إلى عدة اقسام لبلدان عدة ، دیكورات مصممة بفخامة بالغة تجعلك تشعر بانك معھ في رحالتھ  ویجب علیك ، 
 تدوین رحلتك ومشاعرك انت ایضا خالل ھذه الرحلة التسوقیة .

 
ان بلد فارس والصین من اروع االقسام المحببة  لرحالت ابن بطوطة  ، فالزخارف التي تعصف بھذین القسمین تكاد 

 تكون ناطق تماما كانك في تلك البلدان تتسوق .
 فھي من اروع االقسام للتصویر الفوتوغرافي .

لیس ھذا كل شيء ، تحت  سقف ھذا المركز تتجلي الفخامة والرقة من السلع ، فھو یحتوي على باقة رائعة من 
 السلع .

 
ال ینس  ابن بطوطة االطفال فقد قدم مركز ابن بطوطة من ضمن مرافقة العاب لتسالي االطفال ، فیمكن لالم واالطفال 

 بان یكونوا سعداء عند الوصول إلى ھذا المركز ، االولى بالتسوق واآلخر بالعب والتسلیة .
 

یقع ھذا المركز بالقرب من مرسى دبي وجبل علي ، وھو مقابل لمحطة المترو مباشرة ، فعند خروجك من المترو 
 یمكنك مشاھدتھ مباشرة .

 
من المراكز التي تشعرك بالرغبة في المشي بین 

ارجائھا  ھو مركز ابن بطوطة ، وتناول فنجان من 
القھوة في ھذا المركز یعنى الكثیر بالنسبة للزائر 

 ھناك .
ولعشاق االفالم یحتوي ابن بطوطة على دار 

 للسینما .
االكثر روعة في فكرة وطرح ابن بطوطة ھو وجود 

خرائط وتعریف للرحالة العربي ، تمكنك من 
التعرف على اسفار الرحالة ،  التي كانت وما زالت 

نقطة مضیئة یصعب تناسیھا في عالم السیاحة 
 الیوم .

www.ibnbattutamall.com  
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 4– Burjuman Centre 
 برجمان سنتر 

 
من المتاجر المتنوعة برجمان سنتر والواقع 
في منطقة بر دبي ، وھو یحتوي على بعض 
الماركات العالمیة ، والسلع المختلفة ، ربما 

كان الفندق الذي تقیم بھ بالقرب من برجمان 
 سنتر .

 
 اشیاء نذكركم بھا 

صباحا إلى  10یفتح یومیا من الساعة 
 مساء  . 10الساعة 

 یوم الجمعة یفتح 
 مساء . 10مساء إلى الساعة  2من الساعة 

 www.burjuman.comلمزید من االطالعات  :                          
 انظر خریطة جمیرا

 
5– Deira City Centre 

 دیرة سیتي سنتر 
 
مكنك العثور على بعض الماركات ی

العالمیة وبعض السلع الجیدة ، وھو 
یحتوي على احد فروع كافور 

وبمساحة كبیرة جدا ، حیث یفتح 
كافور لك الخیار في اختیار وجبة من 
وجباتھ الیومیة  الطازجة لتناولھ في 

 الفندق المقیم بھ .
 

كما یحتوي على  احد فروع اللولو 
والذي  یحتوي على العدید من السلع 

 الجیدة .
 

ومن ضمن المرافق التي یضمھا دیرة 
 سیتي سنتر ردھات المطاعم 

Food Court     والتي تسھل علیك
التسوق خاصة ان تزامن موعد 

 تسوقك مع اوقات تناول وجباتك ، فھنا یسھل علیك تناول وجبتك واالستمرار في التسوق .
 

 یحتوي كذلك دیرة سیتي سنتر على العدید من محالت الھدایا والتي تعطیك مزید من الحریة في اختیار بعض ھدایك .
 باالضافة لذلك فھو یحتوي على دار سینما لعشاق االفالم السینمائیة .
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اذا كنت تطمح في شراء بعض التحف الصغیرة من دبي فیمكنك العثور علیھا في اغلب مراكز التسوق باالضافة  
لسوق مدینة جمیرا ، والذي یعتبر في حد ذاتھ تحفة رائعة تستحق المشاھدة والتامل ، وھو من االسواق التي تھفو 

لھا النفوس لروعة تصمیمھا واحتوائھا على العدید من السلع التي یعشقھا السیاح ، باالضافة للمطاعم والمقاھي 
 الممیزة التي یحتوي علیھا ھذا السوق .

 
ربما  كانت زیارتك لھ ھي بصمة رائعة ال تنسى 

 لرحلتك إلى مدینة دبي .
 اشیاء نذكركم بھا 

صباحا إلى الساعة  10یفتح یومیا : من الساعة 
 مساء .  10

 ایام الجمعة والسبت واالثنین یفتح 
منتصف  12صباحا إ لى الساعة  10من الساعة 

 اللیل 
لمزید من االطالعات :   

www.deiracitycentre.com  
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 سوق مدینة جمیرا 
 

من االسواق التي تجعلك تتنفس بعمق عند مشاھدتھا ، فھو لیس مجرد سوق ، بل ھو طرح عمراني رائع یحمل بین 
 طیاتھ الماضي والحاضر معا .

 
ملفت لالنظار بما لفة من 

مالمح تدل على االبداع في 
 الطرح .

بالقرب من برج العرب یقع 
ھذا االبداع الرائع ، فال 

تعرف الى این تشیح 
بنظرك إلى برج العرب 
العبقري الطرح اما إلى 

االبداع الذي یحبس 
 االنفاس . 

 
یمكنك الذھاب الیھ 

 باستخدام المترو 
 من محطة : امارات مول 

  2خروج : 
عند الخروج إلى خارج 

المحطة یمكنك السیر على االقدام مستقیما حیث یتراء لك برج العرب كمارد خارج من المصباح ، واصل مسیرك إلى 
ان تصل إلى سوق مدینة جمیرا ، سوف یدھشك الحال من روعة وابداع ، الدخول الیھ تعطیك انطباعا كالدخول  في 

 انظر خریطة جمیراحلم ال تود الخروج منھ .                                                     
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تحت سقف ھذا السوق توجد سلع ابداعیة كثیرة  
، ذات جودة عالیة وغالیة قلیال ، ولكن ھي 

 بالمقابل ممیزة جدا خاصة للسیاح .
 

ھناك العدید من المطاعم من بلدان مختلفة 
واطباق متنوعة فیمكنك تناول طعامك في المطعم 

االیراني واالستمتاع باالطباق االیرانیة الرائعة 
ویطربك باالضافة لذلك الموسیقة المبنعثة من 

 ھذا المطعم .
 

یمكن لنزالء فندق جمیرا االستمتاع بركوب العبرا 
والتجول ، اما من داخل الفندق فیمكنك الذھاب ثم 

مواصلة المسیر إلى االسفل ، لتفاجئ بالزمردة 
التي وقفت في وسط البحر ، انھ برج العرب انت االن قد وصلت لنقطة الحیرة في النظر ھنا وھناك ، وھي في الغالب 

 حیرة رائعة لروائع وابداعات .
 ال تنس الكامیرا فربما لن یحالفك الحظ بمشاھدة ما شاھدتھ ھذه المرة .

 انظر خریطة جمیرا 
 
 
 التسوق في دیرة  -7
 

دیرة ھي من المناطق التاریخیة والقدیمة في 
دبي ، وھي تحتوي على بعض المحالت القدیمة 
والتي تزھو بالسلع المعقولة ، باالضافة لوجود 

 اسواق  البھارات والسمك التقلیدیة .
 
 

ومن اشھر االسواق في دیرة سوق الذھب وھو 
غني عن التعریف ، وذو شھرة واسعة ، اال انھ 

یتوجب علیك ان كانت رحلتك مع زوجتك وابنتك 
ان تتوخى الحذر ، او ان تدعم جیوبك بالنقود 

 من العیار الثقیل ولك ان تختار احد ھذه الطرق .
 
 

 انظر خریطة دیرة وبر دبي 
تحتوي دبي على الكثیر الكثیر من مراكز 

التسوق ولكن كان علینا ان نختار لكم النخبة 
 منھا ، ولكم حریة االختیار .

 
 

 وتسوق موفق في دبي . 

 

 

 


