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باألرقام

أطــــلــــقــــت اإلمــــــــــــــارات الــــهــــويــــة الـــســـيـــاحـــيـــة الـــــمـــــوحـــــدة ضــــمــــن رؤيـــــــــة تــســعــى 

ــــاً إلـــــى جــانــب  ــيـ ــ إلـــــى تـــرســـيـــخ الــــدولــــة مـــركـــز جـــــذب ســـيـــاحـــي إقــلــيــمــيــاً ودولـ

استراتيجية السياحة الداخلية بهدف تطوير منظومة سياحية تكاملية 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة لــتــنــظــيــم الـــســـيـــاحـــة اإلمــــاراتــــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة، وذلــــك 

بــالــتــنــســيــق مــــع مــخــتــلــف الـــهـــيـــئـــات والـــمـــؤســـســـات الــمــحــلــيــة واالتــــحــــاديــــة 

ــــتـــــراث والـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه الــمــجــتــمــعــي،  الــمــعــنــيــة بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والـ

وتــهــدف الهوية السياحية الــمــوحــدة إلــى االحــتــفــاء بمقومات اإلمـــارات 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــتــــاريــــخــــيــــة والــــحــــضــــاريــــة والـــثـــقـــافـــيـــة واإلنــــســــانــــيــــة، وتـــطـــويـــر 

الــــمــــنــــتــــج الــــســــيــــاحــــي ودعــــــمــــــه والــــــتــــــرويــــــج لــــــه بــــوصــــفــــه أحــــــــد أهــــــــم دعــــائــــم 

االقتصاد الوطني، في إطار سياسة الدولة القائمة على تنويع مصادر 

الــــدخــــل كـــجـــزء مــــن خــطــتــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة لــمــرحــلــة مــــا بــعــد 

النفط. كما أطلقت حملة »أجمل شتاء في العالم«، وهي أول حملة 

مـــوحـــدة لــلــســيــاحــة الــداخــلــيــة عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، تــســتــمــر لـــمـــدة 45 

يوماً، من 12 ديسمبر 2020 وحتى نهاية شهر يناير 2021، بمشاركة 

كـــل الــهــيــئــات الــســيــاحــيــة فـــي الــــدولــــة، وبــتــنــســيــق مـــن وزارة االقـــتـــصـــاد، 

وبدعم من المكتب اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات.

وتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع اإلماراتي من مواطنين 

ومــقــيــمــيــن وزوار، لــتــشــجــيــع الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي مــنــاطــق وإمــــــارات 

الـــــدولـــــة كــــكــــل، كـــوجـــهـــٍة واحـــــــــدة، مــــع تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى خــصــائــص 

وسمات كل إمارة وإعادة اكتشاف ثروات البالد الطبيعية والجغرافية 

والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

تنافسية السفر 
ووفـــــقـــــاً لــــمــــؤشــــرات تــــقــــاريــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــام 

األوســـــــــط  الـــــــشـــــــرق  دول  اإلمــــــــــــــــــارات  تــــــــصــــــــّدرت   ،2019

وأفــريــقــيــا وجــــاءت فــي الــمــرتــبــة األولــــى ضــمــن تقرير 

تنافسية السفر والسياحة الذي أصدره المنتدى 

دولــــــــــــــة،   144 وضــــــــــــــم  الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي،  االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 

واحـــتـــلـــت الـــمـــركـــز 33 عــالــمــيــاً فــيــمــا تــبــوأت 

الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في بنية النقل الجوي التحتية، بفضل 

ــــودة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل الــــجــــوي )الـــمـــرتـــبـــة الــــســــابــــعــــة(، والــــقــــدرة  جـــ

الـــعـــالـــيـــة لـــخـــطـــوط الــــطــــيــــران )الـــمـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة( ووجــــــــود الـــعـــديـــد مــن 

شركات الطيران )20(.

عروض استثنائية
ــــيـــــس دائــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة –  وأكـــــــــد مـــحـــمـــد خـــلـــيـــفـــة الـــــمـــــبـــــارك، رئـ

أبوظبي، التزام الدائرة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص 

لــلــمــســاهــمــة فــــي إثــــــــراء عـــروضـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن خـــالل 

الــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة فــــــــــي ابــــــــتــــــــكــــــــار تــــــــــجــــــــــارب وعـــــــــــــروض 

اســتــثــنــائــيــة، لــنــحــقــق مـــعـــاً الــــهــــدف األســـمـــى 

ــــــي تـــــعـــــزيـــــز وتـــــطـــــويـــــر واســـــتـــــدامـــــة  الــــمــــتــــمــــثــــل فـ

الــقــطــاع الــســيــاحــي اإلمــــاراتــــي. وأشـــــار إلـــى أن 

إطـــــــالق الــــهــــويــــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــــمــــوحــــدة لـــدولـــة 

اإلمــــــــــــارات يـــعـــتـــبـــر خــــطــــوة مـــتـــقـــدمـــة فـــــي تــرجــمــة 

رؤيـــــــــة اإلمــــــــــــــارات الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى تــــرســــيــــخ مـــكـــانـــة 

الدولة على خارطة 

الــــســــيــــاحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق قــــيــــادتــــهــــا فـــــي مــــجــــال أســــــــــواق الـــســـيـــاحـــة 

الداخلية إقليمياً. وأوضح أن الخطوة تعّزز الجذب السياحي التبادلي 

داخل اإلمارات، وتضيف مورداً مهماً من موارد االقتصاد المتنوع من 

خالل إبــراز ما تمتلكه الدولة من مقومات سياحية فريدة ومتميزة، 

الفتاً إلى أهمية تنسيق الجهود مع الشركاء وتوظيف طاقات الشباب 

والــمــبــتــكــريــن والـــمـــبـــدعـــيـــن ســـعـــيـــاً إلـــــى تـــطـــويـــر قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة وتــرســيــخ 

ريادته على الصعيد العالمي.

إطالق المبادرات
وأكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق 

ــــبــــــي، أن إطــــــــــالق ســـلـــســـلـــة مــن  ــيـــــاحـــــة – أبــــــوظــ ــ فــــــي دائــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة والـــــسـ

الـــــمـــــبـــــادرات عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــمـــحـــلـــي بــــهــــدف دعــــــم الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 

وتعزيز ثقة المستهلك عبر وضــع صحة وسالمة المجتمع اإلمــاراتــي 

فــــــي طـــلـــيـــعـــة األولـــــــــويـــــــــات. وأشـــــــــــار إلـــــــى أن اســــتــــجــــابــــة وتــــــعــــــاون الــــشــــركــــاء 

والمستثمرين ساهمت فــي تحقيق مــا وصلنا إليه الــيــوم.  وقــال علي 

إلى  الشيبة: »نتطلع نحو مزيد مــن النجاحات فــي المستقبل، جنباً 

جنب مــع الجهات المعنية فــي دولــة اإلمــــارات« مشيراً إلــى أن إطــالق 

الهوية السياحية الموحدة جــاء فــي وقــت تستعد فيه أبوظبي لفتح 

أبوابها والترحيب بالسياح الدوليين من جديد.

التسهيالت الحكومية
إدارة  مـــــــــجـــــــــلـــــــــس  رئــــــــــــــيــــــــــــــس  الـــــــــــــنـــــــــــــويـــــــــــــس  نــــــــــــــاصــــــــــــــر  »روتانا« وقـــــــــــــــــــــــــــال 

للفنادق، إن اإلمارات تتمتع بكل المقومات 

المطلوبة لتكون الوجهة األولى لالستثمار 

الـــســـيـــاحـــي بـــمـــا تـــــوفـــــره مـــــن بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 

مــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــازة وخــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــات وتـــــــــســـــــــهـــــــــيـــــــــالت 

حــــكــــومــــيــــة تــــمــــكــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

مــن تحقيق أهــدافــهــم، كما 

تتنوع 

10 محركات للتكامل

االستثمار 
السياحي

حدد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي باإلمارات، 10 مطالب لتعزيز االستثمار السياحي في الدولة، بما 
يسهم في ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، مشددين على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات 

المعنية على الصعيدين االتحادي والمحلي، والمستثمرين لمواصلة بناء القدرات في هذا القطاع الذي يشكل 
قاعدة أساسية في نمو االقتصاد الوطني. وأكد المسؤولون والخبراء لـ »البيان االقتصادي«، أن اإلمارات نجحت 

خالل الفترة الماضية في تحقيق إنجازات على صعيد توفير أوسع قدر من الحوافز االستثمارية والتسهيالت 
المؤسسية والتشريعية واإلجرائية الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومشجعة لالستثمار في الدولة في 

مجاالت عدة، بما فيها المجال السياحي.  
وأشار هؤالء إلى أن إطالق الهوية السياحية الموحدة خطوة متميزة لترسيخ مكانة اإلمارات على خارطة السياحة 

الدولية، ويشكل في الوقت ذاته مظلة جامعة تشجع االستثمار السياحي وتعّزز مساهمة السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي والبالغة 11.9 % عام 2019 لرفعها حتى 15 % خالل العقد المقبل.

قـــــال الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاحـــي غـــســـان الـــعـــريـــضـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لـــشـــركـــة »ألــــفــــا تـــــــورز« إلدارة الــــوجــــهــــات: نـــحـــتـــاج إلـــــى االســتــثــمــار 

الــــــمــــــدروس لــــلــــوقــــوف إلــــــى جــــانــــب صـــانـــعـــي الـــســـيـــاحـــة وشــــركــــات 

السياحة العالمية الموجودة في الدولة لزيادة زخم القطاع، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود فــــنــــادق كـــبـــيـــرة أســـهـــمـــت فــــي رفـــــع اســـــم دبـــي 

وأبوظبي واإلمــارات عالياً لتصبح 

وجــــــــهــــــــة ســــــيــــــاحــــــيــــــة مـــــفـــــضـــــلـــــة عــــلــــى 

مـــــســـــتـــــوى الـــــــعـــــــالـــــــم. وأكــــــــــــد أهــــمــــيــــة 

ــــعــــــي  ــــانــ الــــــــــــــوقــــــــــــــوف إلــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب صــ

الــــــســــــيــــــاحــــــة فــــــــي الــــــــــدولــــــــــة وتـــــقـــــديـــــم 

الــــــدعــــــم الــــكــــبــــيــــر لـــــهـــــم، عــــبــــر جــلــب 

اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات خـــــــارجـــــــيـــــــة ومــــحــــلــــيــــة 

إلنـــــعـــــاش الــــمــــؤســــســــات بــــاإلضــــافــــة 

إلى عناصر الجذب السياحية من 

مطاعم مدن األلعاب والترفيه وغيرها.

ـــريــــضــــي: »نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وقــــــــال غــــســــان الــــعـ

جديدة إلبراز عناصر الجذب لالستثمارات السياحية خصوصاً 

أن اإلمــــارات تتمتع بسمعة جــيــدة وتصنيف اســتــثــمــاري ومالي 

ــــيــــــن، كــــــذلــــــك تــــنــــعــــم بـــــاســـــتـــــقـــــرار أمــــــنــــــي وســــــيــــــاحــــــي، وكـــــذلـــــك  ــــويــ قــ

األمـــر ينسحب عــلــى االســتــقــرار الــصــحــي وهـــو مــطــلــوب فــي هــذه 

المرحلة«.

استغالل الفرص
وأشــار إلى أن العديد من الوجهات السياحية بــدأت بالترويج 

السياحي الصحي بشكل خـــاص، واإلمــــارات لديها المقومات 

الــمــطــلــوبــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن مـــطـــارات وشـــركـــات طـــيـــران من 

أهــــــــم الــــــشــــــركــــــات بــــالــــعــــالــــم وفـــــــنـــــــادق تـــعـــتـــبـــر األضــــــخــــــم واألجـــــمـــــل 

هندسياً وجمالياً، وإدارياً من أرقى الفنادق، يتبقى خلق بيئة 

العالم الستغالل  مــن  المستثمرين  لــدعــوة  استثمارية مربحة 

فرص استثمار أموالهم وثرواتهم.

ودول  الـــــــعـــــــالـــــــم،  دول  مــــخــــتــــلــــف  أن  الــــــعــــــريــــــضــــــي،  وأضــــــــــــــــاف 

الــمــنــطــقــة شـــهـــدت مــــن قـــبـــل أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــة وكـــانـــت 

دبــي تتخطى األزمـــات، وانطلقت السياحة فــي دبــي واإلمـــارات 

عــــمــــومــــاً لـــتـــتـــصـــدر الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، 

وكل التجارب السابقة تعطي االطمئنان لجميع المستثمرين، 

لذلك يجب التركيز على هذا األمر بشكل أساسي.

غسان العريضي: االستثمار المدروس ضمانة لتواصل االنتعاش
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إعداد:  صبري صقر وعمرو عادل

غسان العريضي

الهوية الموحدة ترفع   ›
مساهمة القطاع بالناتج 

المحلي إلى 15 % 

السياحة محرك التنمية   ›
لمرحلة ما بعد النفط

االستثمار السياحي يجب أن   ›
يسير نحو التكامل ال التنافس 

ريادة
 حــّلــت اإلمـــــارات فــي الــمــرتــبــة 22 عــالــمــيــًا فــي البنية التحتية 

لخدمات السياح بفضل كثافة الفنادق الجيدة والمدركات 

العالية لجودة البنية التحتية للسياحة.

ــــفـــــر الــــعــــالــــمــــي،  ــــانـــــات مــــجــــلــــس الــــســــيــــاحــــة والـــــسـ ــــيـ وبــــحــــســــب بـ

ساهم قطاع السياحة في اإلمارات للعام 2019 في توفير 

745 ألــــــف وظــــيــــفــــة، واســـتـــقـــبـــال أكــــثــــر مــــن 32 مـــلـــيـــون نــزيــل 

بنسبة إشغال فندقي بلغت 73 %.

اإلمارات تستهدف 
الصدارة عالميًا كأفضل 
هوية سياحية ترويجية 

بحلول 2030

مرتبة الدولة عالميًا في بنية 
النقل الجوي التحتية بفضل 

جودتها وتطّورها وقدرة 
مطاراتها وجاهزيتها

 الدولة تسعى
إلى الوصول لقائمة 

أفضل 10 وجهات سياحية 
عالمية
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 علي الشيبة   

      أمينة أحمد
ريد الظاهري

أكدت ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

أبـــــــوظـــــــبـــــــي، أن اإلمــــــــــــــــــــارات نـــــجـــــحـــــت خــــــــــال الـــــــســـــــنـــــــوات الـــــمـــــاضـــــيـــــة فـــي 

السياحية  الخريطة  فــي قلب  المتميز  ترسيخ جاذبيتها وموقعها 

العالمية، موضحًة أنه ومع قرب انتهاء أزمة »كوفيد 19« وظهور 

التطعيم سوف تعود اإلمارات الستقطاب مايين الزوار والسياح 

من مختلف دول العالم.

وأوضـــــحـــــت أن تــــقــــاريــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، تــــؤكــــد تــــفــــوق الــــدولــــة 

عالميًا في العديد من المؤشرات منها أولوية قطاع السياحة لدى 

الحكومة، واستدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر ومؤشر 

الــــتــــســــويــــق وجـــــــــذب الـــــــزائـــــــريـــــــن.  وأضـــــــافـــــــت ريــــــــد الـــــظـــــاهـــــري أن قـــطـــاع 

الــســيــاحــة يعتبر مــحــرك التنمية الــمــســتــدامــة وأهــم 

ــــتـــــصـــــادات الــــــــــدول، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن  دعـــــائـــــم اقـ

العالم سوف ينفتح تدريجيًا مع تخفيف 

قـــــــيـــــــود الــــــســــــفــــــر حــــــيــــــث أصـــــــــــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة 

التوجيهية  السياحة العالمية مبادئها 

ــــيـــــة إلعــــــــــــــادة فـــــتـــــح الـــــســـــيـــــاحـــــة مـــا  ــــالـــــمـ الـــــعـ

يـــــشـــــيـــــر إلـــــــــــى قـــــــــــرب الــــــتــــــعــــــافــــــي والـــــــــعـــــــــودة 

بشكل أقوى.

ســـطـــرت اإلمـــــــــارات قـــصـــة نـــجـــاح اســتــثــنــائــيــة لــتــصــبــح وجـــهـــة ســيــاحــيــة 

عــــالــــمــــيــــة خــــــــال فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة ويــــقــــصــــدهــــا أكـــــثـــــر مــــــن 27 مــــلــــيــــون زائــــــر 

إلــــى جــانــب أنــهــا أصــبــحــت أيـــضـــًا مـــحـــوراً عــالــمــيــًا يــتــســابــق إلــيــه مــئــات 

المستثمرين ومشغلي العامات الفندقية حول العالم بما تزخر 

به من الفرص االستثمارية خصوصًا في مجال السياحة الداخلية.

ــــيـــــاحـــــة، إلــــــــى مــــــا تــتــمــتــع  ويــــــعــــــود الـــــتـــــفـــــوق اإلمـــــــــاراتـــــــــي فــــــي مـــــجـــــال الـــــسـ

ــــقـــــومـــــات فـــــــريـــــــدة، تـــضـــعـــهـــا فــــــي صـــــــــــدارة الــــوجــــهــــات  بــــــه الـــــــدولـــــــة مــــــن مـ

الــخــارطــة العالمية، وفــي مقدمتها األمــن  السياحية الرئيسة على 

واألمــان والتسامح واالستقرار والموقع الجغرافي الذي يربط بين 

مــخــتــلــف قـــــــارات الـــعـــالـــم، فـــضـــاً عــــن الـــمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تــوفــر 

للسائح العديد من الخيارات التي تتناسب مع مختلف الميزانيات  

فـــي إطـــــار مــنــظــومــة قــائــمــة عــلــى الــتــنــاغــم والـــتـــكـــامـــل بــيــن الــمــنــتــجــات 

السياحية المتنوعة. 

ــــقـــــومـــــات بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة عــــالــــمــــيــــة، تـــــبـــــدأ مــــــن لــحــظــة  وتــــــدعــــــم هــــــــذه الـــــمـ

الوصول السائح عبر ناقات وطنية هي األفضل عالميًا ومطارات 

دولــيــة مــمــيــزة. وتــســعــى الــدولــة إلـــى الــوصــول إلـــى قــائــمــة أفــضــل 10 

وجـــــهـــــات ســـيـــاحـــيـــة عـــالـــمـــيـــة والــــمــــركــــز األول عـــالـــمـــيـــًا كـــأفـــضـــل هـــويـــة 

سياحية ترويجية بحلول عام 2030.

ريد الظاهري: عودة قريبة 
الستقطاب الماليين

اإلمارات تسّطر قصة نجاح 
استثنائية بـ 27 مليون زائر

 مليون مسافر استقبلتهم
  مطارات الدولة العام الماضي

 بدعم الموقع الجغرافي والزخم 
السياحي
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إطالق برامج وخطط جديدة 01 
لتعزيز االستثمار السياحي

ــن 02  ــي زيـــــــــــادة الـــــشـــــراكـــــة ب
القطاعين العام والخاص

ــز 03  ــ ــواف ــ ــم حــــزمــــة ح ــ ــدي ــ ــق ــ ت
حكومية داعمة للقطاع 

للرسوم 04  وخفض  إعفاءات 
على المنشآت السياحية 

بما 05  الــمــدروس  االســتــثــمــار 
ــات    ــب ــل ــط ــت يــــتــــالءم مــــع م

القطاع المستقبلية

ــارات 06  ــمـ ــثـ ــتـ ــع االسـ ــي ــج ــش ت
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــشـــاريـــع  

السياحة الداخلية

مميزة 07  مــنــاطــق  تخصيص 
لالستثمار السياحي

ــدة 08  ــوح قـــاعـــدة بـــيـــانـــات م
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــاالسـ ــة بـ ــ ــاص ــ خ

السياحية

ــة 09  ــي ــج ــروي إعــــــداد قــائــمــة ت
بـــالـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة 

الواعدة 

موحد 10  ــد  ــدي ج نــمــوذج  ــرح  طـ
لتراخيص الفنادق

محركات التكامل

قـــالـــت أمـــيـــنـــة أحــــمــــد، عـــضـــو الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي بـــالـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لـــإعـــالم 

السياحي، إن حركة االستثمار السياحي في اإلمارات البد أن تحافظ على 

نــســقــهــا الــمــتــصــاعــد بــمــا يـــتـــالءم مـــع مــتــطــلــبــات الـــقـــطـــاع الــمــســتــقــبــلــيــة ويــكــفــل 

تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الــــدولــــة فــــي تـــعـــزيـــز جــاذبــيــتــهــا عـــلـــى خـــريـــطـــة الــســيــاحــة 

العالمية. وأضافت إن االستثمار السياحي يتطلب توفير البيئة التي تساعد 

على جذب االستثمارات السياحية ودعوة القطاع الفندقي والمستثمرين 

إلــــى االســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص الــتــي تــوفــرهــا الـــدولـــة فـــي هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 

ــــاً، فــــضــــالً عــن  مـــــع تـــقـــديـــم كـــــل ضــــمــــانــــات الــــنــــجــــاح لــلــمــســتــثــمــر ولـــلـــســـائـــح مـــــعـ

حــيــازة  بتنظيم  المرتبطة  المحلية  السياحية  الــتــشــريــعــات  بــيــن  التنسيق 

األراضي الموظفة للمشاريع السياحية وغيرها، وعقد شراكات بين 

مختلف المؤسسات العاملة في المجال السياحي بين القطاعين 

الحكومي والخاص. وطالبت أمينة أحمد، بإنشاء بنك معلومات 

بيانات خاصة مــوحــدة باالستثمارات السياحية  قــاعــدة  يوفر 

فــي جميع إمــــارات الــدولــة بــمــا يــعــّزز تحقيق الــتــكــامــل فيما 

بــيــنــهــا، إلــــى جــانــب تــجــهــيــز قــائــمــة بــالــفــرص االســتــثــمــاريــة 

الـــمـــتـــوافـــرة فــــي مــــجــــاالت الـــســـيـــاحـــة الــمــخــتــلــفــة بــهــدف 

الــتــرويــج لــهــا أمــــام الــمــســتــثــمــريــن مـــن داخــــل وخـــارج 

الدولة.

أمينة أحمد: نسق متصاعد في االستثمار السياحي
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وجهة المستثمرين ومشغلي 
العالمات الفندقية
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اإلمـــــــــــــــــــــارات بــــمــــنــــتــــجــــاتــــهــــا الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة مــــــــع تـــــــنـــــــوع بـــيـــئـــتـــهـــا 

وتــــضــــاريــــســــهــــا. وأضــــــــــاف إن إطـــــــــالق الــــهــــويــــة الـــســـيـــاحـــيـــة 

اإلمـــــــاراتـــــــيـــــــة الــــــمــــــوحــــــدة يـــــأتـــــي فــــــي تــــوقــــيــــت مـــــهـــــم، وهــــو 

مــــرحــــلــــة تــــعــــافــــي الـــــقـــــطـــــاع مــــــن الـــــجـــــائـــــحـــــة، األمـــــــــر الــــــذي 

يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي، الفــــتــــاً إلـــى 

أن هـــــــذه الــــخــــطــــوة ســـــــوف تــــوحــــد الــــجــــهــــود الـــتـــرويـــجـــيـــة 

للسياحة لــإمــارات مــا يــزيــد مــن فاعلية هــذه الجهود 

لتعريف السياح في مختلف دول العالم بالمقومات 

الــــســــيــــاحــــيــــة الـــــتـــــي تـــضـــمـــهـــا الـــــــدولـــــــة وتــــــنــــــوع الـــمـــنـــتـــجـــات 

الـــســـيـــاحـــيـــة فـــيـــهـــا. وأوضــــــــح نــــاصــــر الــــنــــويــــس أن الـــهـــويـــة 

السياحية اإلماراتية الموحدة سوف تعّزز من حركة 

السياحية الداخلية التي تعد رافداً أساسياً لالقتصاد 

الــــوطــــنــــي  األمــــــــر الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب تـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــارات 

ــــيـــــة، وتـــطـــويـــر  ــلـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــشــــاريــــع الــــســــيــــاحــــة الـــــداخـ

ســيــاســات وبـــرامـــج وخـــطـــط جـــديـــدة لــتــعــزيــز االســتــثــمــار 

الـــســـيـــاحـــي فــــي مــخــتــلــف إمــــــــارات الــــدولــــة بـــالـــتـــوافـــق مــع 

الهوية السياحية الموحدة. 

استراتيجية التكامل
 وقــــال ســعــيــد راشــــد الـــعـــابـــدي، رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 

المالية واالقتصادية والصناعية في المجلس الوطني 

االتحادي، إن دولة اإلمارات تسعى جاهدة لتوفير 

مناخ استثماري ضمن سياساتها واستراتيجياتها 

ــــو مــــا تــعــكــســه حــــركــــة الـــتـــطـــور  الـــســـيـــاحـــيـــة، وهــ

والــنــمــو الــتــي شهدها الــقــطــاع خــالل العقد 

الــــــــمــــــــاضــــــــي، والــــــــــــــــذي اعــــــتــــــمــــــد مــــــنــــــذ نــــشــــأتــــه 

عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــتــكــامــل بــيــن مــكــونــات 

ــــتـــــطـــــورة لـــلـــســـيـــاحـــة،  الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــمـ

والتوجهات 

الحكومية بدعم االستثمار في القطاع بجرأة كبيرة.

وأضاف إن االستثمار السياحي في اإلمارات يتطلب 

تــشــجــيــع الــمــزيــد مـــن الــتــعــاون بــيــن الــجــهــات والــهــيــئــات 

السياحة المحلية واالتــحــاديــة على مستوى اإلمـــارات 

السبع وبــنــاء الــقــدرات السياحية وتــوزيــع الــمــوارد بما 

يسهم فــي االرتــقــاء بمنظومة السياحة فــي كــل إمــارة 

بــصــورة مــتــوازنــة وضــمــن إطـــار تكاملي شــامــل مــا يؤكد 

أهـــمـــيـــة أن يـــكـــون الــمــنــتــج الـــســـيـــاحـــي فــــي الــــدولــــة يــســيــر 

نحو التكامل ال التنافس أي أن يكون المنتج المقدم 

في كل إمارة مكمالً لما تقدمه باقي إمارات الدولة.

ــــاً مــجــمــوعــة  ــــابـــــدي، والـــــــــذي يــــــــرأس أيـــــضـ وشــــــــدد الـــــعـ

ــــة لـــــلـــــســـــيـــــاحـــــة والــــــــــســــــــــفــــــــــر«، عــــلــــى  ــ ــــــضـ ــــابـ ــ ــــقـ ــ »الــــــــــعــــــــــابــــــــــدي الـ

ضــرورة زيــادة مستوى الشراكة بين القطاعين العام 

ــــغــــــرف  والــــــــخــــــــاص لـــــضـــــمـــــان زيـــــــــــــادة أعـــــــــــــداد الــــــفــــــنــــــادق والــ

الـــفـــنـــدقـــيـــة ال ســيــمــا مــــن الـــفـــئـــات الـــمـــتـــوســـطـــة، والـــــذي 

أظهر تفوقاً على أداء الفنادق الفاخرة لجذب المزيد 

مــــــن شــــــرائــــــح الــــــســــــيــــــاح، وحــــــــث الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــمـــحـــلـــيـــة 

عـــلـــى تــخــصــيــص مـــنـــاطـــق مـــمـــيـــزة لــالســتــثــمــار الــســيــاحــي 

وتــهــيــئــتــهــا . وأكـــــــد ضــــــــرورة تـــبـــنـــي الـــحـــكـــومـــة االتـــحـــاديـــة 

المستثمرين  تمنح  تشريعات  المحلية  والــحــكــومــات 

ــــــن شـــأنـــهـــا  ــــز إضـــــافـــــيـــــة مـ ــ ــــوافـ ــ ــــيـــــاحـــــي حـ ــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــسـ فـ

ــبـــــة الــــــمــــــخــــــاطــــــرة فـــي  ــ ــــيـــــف مــــــــن نـــــسـ ــــفـ ــــتـــــخـ الـ

الــقــطــاع والــفــتــرة الــزمــنــيــة الســـتـــرداد 

رأس المال، منوهاً بضرورة دعم 

نـــمـــو شـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 

الــالزمــة فضالً  التسهيالت  وتوفير 

عـــــــــــــن تـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع االســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات 

الــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــة بــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــع 

السياحة الداخلية.
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