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78.8
بلــغ حجم إنفاق الــزوار الدوليين
في دبي نحو  78.8مليار درهم في
حين بلغت حصة اإلمارة ما نسبته
 %31.1مــن إجمالــي اإليــرادات
الســياحية الدوليــة فــي منطقــة
الشــرق األوس``ط وأفريقيا خالل
العام  2017وفقاً للتقرير الســنوي
الصــادر عــن منظمــة الســياحة
العالمية.
وأظهــر التقريــر أن دبي ســجلت
نمــواً بنســبة وصلــت إلــى نحو
 %8فــي حجم اإليــرادات في عام
 ،2017مقارنة بالعام  ،2016حيث
واصلت اإلمارة تســجيل معدالت
نمو مستمرة في معدالت التدفق
الســياحي وإنفاق الــزوار .وجاءت
فــي المركز األول في المنطقة من
حيث تدفق الزوار الدوليين.
وأكد التقرير أن اإلمارة استحوذت
علــى  %27.2مــن إجمالــي عدد
الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق
األوسط.

113.5
ارتفعت الطاقة االستيعابية لفنادق
دبي لتصــل إلى  113.5ألف غرفة
فــي  708منشــآت فندقية ،حيث
اســتحوذت فنــادق  5نجوم على
 %23مــن مجمــل عــدد الغــرف
الفندقية والتــي بلغت  37.6ألف
غرفــة فندقية في  110فنادق ،في
حين وصل عــدد الغرف الفندقية
مــن فئــة  4نجــوم ألــي نحو 29
ألف غرفة فندقية بحســب تقرير
صادر عن دائرة السياحة والتسويق
التجاري في دبي وأظهر التقرير أن
الفنــادق من الفئــات  3 - 1نجوم
اســتحوذت علــى  %20من مجمل
عدد الغرف الفندقية في اإلمارة.
ووفقــاً للدراســة الشــاملة ،التي
أعدّ تها دائرة الســياحة والتسويق
التجاري في دبي ،فإنّه من المتوقّع
أن يصل عدد الغرف الفندقية في
اإلمــارة إلى  132ألــف غرفة مع
نهاية عــام  ،2019وبمعــدّ ل نمو
ســنوي مركّب يبلــغ  %11.1خالل
عامي (.) 2019 -2017

 5 Ⅶأولويات رئيسية تضمن عدم التأثر
بالمتغيرات مستقبالً

 Ⅶترسخ مكانة اإلمارة على الخريطة
الدولية

 Ⅶتجذب  21إلى  23مليون زائر بحلول
2022

استراتيجيـة
دبي السياحية

2025

 Ⅶتساهم في الحفاظ على مقومات
دبي السياحية العالمية

‶⁑⁅℅ ℃ₚₜوز ا‶℅⁙⁔⁅ₖت ا⅀ ⁃℆ₚ℆ₗₐوا⁃℆ₚₖ‶₂ₖ
ﻧﺠﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﰲ ديب ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت منﻮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻘﻄﺎع،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﻗﺎم واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ديب ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.

12.88ﺧﻼل 24.49
ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ ﰲ ديب
أول  10أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
2018

ﻣﻠﻴـــﻮن ﻟﻴﻠـــﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻗﻀﺎﻫﺎ اﻟﺰوار ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﰲ ديب

337

درﻫامً ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﲆ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﰲ
اﻹﻣﺎرة

% 21

ﺣﺼـــﺔ أﺳـــﻮاق أوروﺑﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺪد
اﻟﺰوار

2.32

ﻣﻠﻴـــﻮن زاﺋـــﺮ ﻣﻦ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺧﻼل  10أﺷﻬﺮ

% 5.9
سجل معدل النمو السنوي المركّب
لقطاع الفنادق بيــن عامي 2013
و ،2017نســبة  ،%5.9كمــا شــهد
القطــاع الفندقي زيــادة ملحوظة
فــي التوجــه نحو تشــييد المزيد
مــن الفنــادق متوســطة الحجم،
وبتشــجيع من (دبي للســياحة)،
واســتكماالً للزخم الذي تحقق في
عام  ،2013يتوقّع أن ترتفع السعة
الفندقية التي تقدّ مها الفنادق من
فئــة  3و  4نجــوم بمعــدل %10
و %13علــى التوالــي حتــى نهاية
عام .2019

1000000
حققــت دبي نمــواً هائ ًال فــي قطاع
الســياحة البحرية على مدار السنوات
الماضيــة ،واســتقبلت فــي موســم
/2016 2017أكثر مــن  625ألف زائر
كانــوا على متــن  157رحلــة بحرية
ســياحية من بينها أكثر من  20سفينة
ســياحية عالمية ،وذلك بزيادة قدرها
 %15على الموسم الذي قبله.
وتتطلع اإلمارة إلى اســتقبال  725ألفاً
من الســياح البحريين إلى دبي خالل
الموســم المقبــل للســياحة البحرية
(/2018  ،)2019وذلــك بما يتماشــى
مــع هدفهــا المتمثــل في اســتقبال
مليون زائر عبر السفن السياحية خالل
موسم /2020 ،2021وأن تكون وجهة
للسياحة البحرية الشــتوية لعشر من
أبرز الشركات العالمية المتخصصة في
هذا المجال.

إﻋﺪاد :ﻟﺆي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﻏﺮاﻓﻴﻚ :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﻋﺒﻴﺪة
تمثل استراتيجية دبي السياحية  2025خريطة
طريــق جديدة لمســتقبل القطاع الســياحي
تراعــي التغيــرات والتطــورات التي شــهدها
القطاع منذ إطالق رؤية دبي السياحية 2020
في مايو  ،2013والتي حققت نجاحات يمكن
مالحظتها من خالل النمو المســتمر في أعداد
الســياح في اإلمارة ،والزيادة الكبيرة في عدد
الفنادق والغرف الفندقية .وتهدف استراتيجية
ســياحة دبــي  2025التي اعتمدهــا المجلس
التنفيــذي إلمارة دبي في بداية شــهر أكتوبر،
إلــى جذب  21إلى  23مليون زائر بحلول عام
 2022و 23إلــى  25مليــون زائــر بحلول عام
 ،2025ويرتكز عمل استراتيجية السياحة على
 5أولويات ،هي اســتمرار الريادة في األسواق
األساســية والمتنوعــة ،وتنويــع المصادر في
األســواق والحفاظ على المقومات السياحية
ذات المســتوى العالمي ،والتواصل من خالل
التسويق الشخصي الذكي وتعزيز جاذبية دبي
وجه ًة رائدة لألعمال.
طموح غير محدود

وأكد خبراء في قطاع الضيافة أن اســتراتيجية
دبــي الســياحية  2025تنم عــن طموح غير
محــدود لجعــل دبــي علــى رأس الوجهات
الســياحية العالمية ،مشــيرين إلى قدرة دبي
على اســتقطاب من  23إلى  25مليون ســائح
ســنوياً بحلــول العــام  2025مقارنــة بـــ 16
مليون ســائح حالياً بفعل البنيــة التحتية في
قطاعي الضيافة والطيران اللتين تتمتعان بهما
اإلمارة .وقال الخبراء إن ســمعة دبي أصبحت
تتردد في جميع المحافل الســياحية العالمية
بوصفهــا وجهــة مالئمة للســياح كونها تضم

طيفاً واســعاً مــن الخيارات التي تســ ّر هؤالء
الســياح ،وأن هذه االســتراتيجية تمثل داعماً
قوياً واســتراتيجياً لتعزيز وضع دبي السياحي
عالمياً.
وأشــار الخبــراء إلى ضــرورة تكاتف جميع
الجهات المرتبطة بالقطاع الســياحي في دبي
لتنســيق الجهود وشــحذ الهمم لوضع خطط
تتواءم مع طموحات هذه االســتراتيجية التي
اعتبروها تحديــاً يحوي عناصر وقدرات يتمتع
بها قطــاع الضيافة في دبــي دون غيره على
مستوى أغلب مدن المنطقة.
وأضــاف الخبــراء أنه علــــى الرغم من أن
العدد الذي تســتهدفه اســتراتيجية  2025قد
يبدو ضــخماً للوهــــلة األولى ،ولكن بالنظر
إلــى نمو القطــاع الســــياحي المحقق على
مدى الســنوات الخمس الماضية ،الذي ارتفع
من  11ملــــيون زائر في  2013إلى  16مليون
زائــر بنهاية العام الماضي بنــــمو  ،%23ندرك
دبي تســــير فــي االتجاه الصحيــح للوصول
إلى الهدف المتمثل في اســتقطاب التدفقات
السياحية.
وقـــــال ناصر النــــويس رئيس مجــــلس
إدارة شــركة روتـــــانا إلدارة الفــــنادق ،إن
اســتراتيجية دبي السياحية  2025والخــــطط
االســـــتراتيجية التــي تســتهدف تعزيز نمو
القطــاع الســياحي في اإلمــارة تعـــــبر عن
طموح غيــر محدود لتعزيــز مكانة دبي على
خارطــة الســياحة العالميــة ،مشــيراً إلى أن
مثل هذه الخطط واالســتراتيجيات تشــــكل
خــارطة طريق بالنسبة للعاملين في القــطاع
الســــياحي وتعــزز الثقة لدى المســتثمرين
بالقطاع.

 ناصر النويس

مبادرات متعددة

وأضــاف أن اســتراتيجية دبــي  2025توضح
المتطــــلبات التــــي يجــــب توفيرهــا
للمدينــة حتــى تزيد عدد الســــياح بفعالية،
وذلــك من خالل تأســيس مبــادرات متعددة
تشــمل السياسات التنـــــظيمية ،وتطــــوير
البنيــة التحتيــة ،وتعزيز عــروض المنتجات،
وتســويق الوجهات الســـياحية حيث يكمن
الهــدف العــام لهــذه المبادرات فــي تطبيق
االستراتيجية الموضوعة لجعل دبي الخــــيار
األول للمـــــسافر الدولي سواء بغرض الترفيه
أو األعمال.
وقــال النويــس إن الجهود التــي تقوم بها
دائرة الســياحة والتســويق التجاري من زيادة
عناصــر الجــذب الســياحي وإقامة منشــآت
فندقيــة جديدة والخطــط التســويقية التي
تنتهجها إضافــة إلى جهود شــركات الطيران
في فتح خطــوط جديدة وزيادة عدد رحالتها
ســيكون لهــا األثر الكبيــر فــي تحقيق هذه
االستراتيجية.

سياحة األعمال والمؤتمرات ترفع

اإلشغال الفندقي

تشــكل ســياحة األعمال مكوناً أساسياً
آخر للقطاع الســياحي فــي دبي حيث
إن الــزوّار بهــدف األعمال يســاهمون
في تحقيــق معدل إنفاق يومي مرتفع،
ومن الممكن اســتهدافهم لتكرار الزيارة
إلى دبي بغرض االســتجمام األمر الذي
ســيلعب دوراً في تحقيق اســتراتيجية
دبي السياحية 2025
وتلتزم «دبي للسياحة» بتعزيز الوعي
بمكانــة دبــي كوجهــة عالميــة رائدة
لالبتكار تتميز بموقع تجاري استراتيجي
هام يربط بين الشرق والغرب.
وترتفــع نســب اإلشــغال الفندقي

فــي دبي خالل المعــارض والمؤتمرات
الكبــري مثــل معرض ســيتي ســكيب
وجايتكــس لتتراوح بين  %100 - 90من
مجمل اإلشغال.
وقــال محمــد عــوض اللــه الرئيس
التنفيــذي لمجموعــة تايــم للفنــادق
إن المعــارض والمؤتمرات تســهم في
اســتقطاب االســتثمارات كما أنها تعتبر
منصــة للترويــج للبيئــة االســتثمارية
والســياحية فــي دبــي مشــيراً إلى أن
ســياحة المعارض والمؤتمرات تستحوذ
على نســبة  20إلى  %30خالل موســم
األعمال.

سائحون يكتشفون معالم دبي ومنطقة برج خليفة | تصوير :عماد عالءالدين

 علي أبو منصر
قــال علي أبــو منصر ،رئيــس مجلس إدارة
شركة الرؤية للســياحة ،إن إعالن استراتيجية
دبي السياحية لما بعد  2020يسهم في تعزيز
ثقة صناعة الســياحة بالقطاع الســياحي في
دبي ،مشــيراً إلى أن اعتماد اســتراتيجية دبي
الســياحية  2025التي تستهدف استقطاب 23
إلى  25مليون سائح بحلول  2025يضع جميع
الجهات في القطاعين العام والخاص أمام تح ٍد
جديــد يتطلب تعاون جميع األطراف لتحقيق
هذا اإلنجاز.
قوة المنافسة

وأضــاف أبــو منصــر أن النهــج الجديد الذي
تم اعتماده يراعــي التطورات والتغيرات التي
حدثت خــال الفتــرة الماضية التــي تتمثل
في زيادة قوة المنافســة مع وجهات سياحية
أخرى ،إضافة إلــى زيادة دور التكنولوجيا في
الترويج الســياحي وغيرها من األمور ،مشــيراً
إلى أن تنوع المنتج الســياحي والمشــروعات
الترفيهيــة الجديــدة في دبي سيســهمان في
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خريطــة طـــريق

تحقيق االستدامة ومواصلة النمو

لتعزيـــز الريـــادة عالمياً

أكد هالل ســعيد المري ،المدير العام
لدائرة الســياحة والتســويق التجاري
بدبــي أنه بنــاء على رؤيــة صاحب
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيس الدولــة رئيس
مجلــس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
تضع اســتراتيجية الســياحة  2022ـ
 2025اإلطــار العام المتعدّ د الجوانب
الــذي يركّــز علــى زيادة مســاهمة
القطاع في الناتــج المحلي اإلجمالي
لإلمارة ،مشــيراً إلــى أنّ التقدّ م الذي
تحقّق خالل الفترة الماضية ومحافظة
عام  2018على اســتقراره يســمح لنا
بالبنــاء عليه لتحقيق االســتدامة في
المستقبل ومواصلة النمو ،بما يعكس
أهداف دبي في توفير تجارب متنوّعة
ضمن البيئة العالمية للسفر التي تمتاز
بالتنافسية العالية.
تحديات جديدة

⁓ ⁱ⁰ا₅ₖف ا⁃℆ₐ⁙₈ₖ

وأوضــح المري أنّ المرحلــة المقبلة
من اســتراتيجية السياحة تتماشى مع
«مئويــة اإلمــارات  ،»2071و«خطة
دبي  »2021الرامية إلى التركيز بشكل
أكبر على القطاعــات االقتصادية غير
النفطيــة ،وذلــك مــن خــال إعادة
صياغة النهج المتبع لمعرفة الحقائق
الســوقية الجديــدة والتحدّ يــات
المتوقّعــة فــي المســتقبل ،وخلــق
فــرص حقيقية للنمو لجميع األطراف
فــي قطاع الســياحة والذي ســيحفّز
االســتثمارات الدولية للمساهمة في
تنمية القطاع على المدى الطويل.
%33

%26

%20

%9

%12

ﻓﻨﺎدق
 5ﻧﺠﻮم

ﻓﻨﺎدق
 4ﻧﺠﻮم

ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ ﻧﺠﻤﺔ
إﱃ  3ﻧﺠﻮم

اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺧﺮة

اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ
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درﻫامً ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ

%49

منﻮ ﻋﺪد اﻟﺰوار اﻟﺮوس
اﻟﺬي وﺻﻞ إﱃ 522
أﻟﻒ زاﺋﺮ
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إﺟامﱄ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ ديب

 رياض الفيصل

 سعيد العابدي

رفــع معدالت تدفــق الزوار على مــدار العام،
وذلك بفضل الموقع الجغرافي لدولة اإلمارات
الــذي يتوســط منطقة يزيد عدد ســكانها عن
ملياري نسمة وبمتوسط ساعات سفر ال تتجاوز
خمس ساعات ،وقال إن دبي اليوم لديها البنية
التحتية التــي تؤهلها للتنافــس بقوة بوصفها
مركزاً ســياحياً عالمي المســتوى من مطارات
وفنــادق ومــزارات ســياحية ومراكز تســوق
وفعاليات جذابة.

المصدرة للســياحة من الحصول على تأشــيرة
مســبقة للدخــول ،إلــى جانــب التأشــيرات
األخرى الخاصة بالمســتثمرين ورجال األعمال
والمتقاعدين.
وقــال ســعيد العابــدي رئيــس مجموعــة
العابــدي ،إن هنــاك العديــد مــن المقومات
الســياحية التي تجعل الوصــول إلى 25 - 23
مليــون زائر بحلــول  2025قابلة للتحقيق مثل
وجود شــبكة قوية من الرحــات الجوية التي
تربــط دبي بالعالم ومواصلة شــركات الطيران
المحليــة خاصة طيران اإلمــارات وفالي دبي،
التي تســهم بجزء كبير من التدفقات السياحية
القادمة إلى اإلمارة ،علمــاً أن طيران اإلمارات
وحدهــا نقلت حــول العالم نحــو  59مليون
مســافر مشــيراً إلى أن عدد المســافرين عبر
مطار دبي وصل إلى نحو  88مليوناً مقترباً من
المستوى المســتهدف عند  100مليون مسافر
بحلول  ،2020األمر الذي يشــكل طاقة بشرية
كبيرة يمكن االســتفادة منها عن طريق تفعيل
سياحة الترانزيت.

مؤشرات إيجابية

وقــال إن ظهور أســواق جديــدة على خريطة
ســياحة دبي على مدى السنوات الماضية أحد
أهــم المقومات الســياحية في اإلمــارة ،التي
ســيكون لها دور كبير في تحقيق اســتراتيجية
 2025منها الســوق الصيني الذي حقق قفزات
نوعية علــى مدى الســنوات القليلة الماضية،
حيــث ارتفع عدد الــزوار الصينييــن من 350
ألــف زائــر فــي  2014إلــى  764ألفــاً بنهاية
العــام الماضــي أي بنمــو  ،%118عوضــاً عن
الســوق الروســي الذي اســــتعاد جزءاً كبيراً
من عافيته بعد التســهيالت التــــي اعتمدتها
القيادة الحكيمة فيما يتعلق بمنح التأشــيرات،
عــاوة علــى أن الســوق الخليجــي يعد من
األســواق التقليديــة التي تســعى اإلمارة إلى
تعزيز وجودها فيها.
توضيح الرؤية

وقــال ريــاض الفيصل رئيــس مجموعة أصايل
للســياحة ،إن استراتيجية دبي السياحية 2025
أســهمت في توضيــح الرؤية بالنســبة لصناع
الســياحية في اإلمارة ،كما أنها راعت الظروف
الجديــدة التــي تمت منــذ إعــان رؤية دبي
السياحية  ،2020مشيراً إلى أن هدف الوصول
إلى  25مليون زائر بحلول  2020يتطلب تضافر
كل الجهود واألطراف سواء شركات الطيران أو
شركات الســياحة أو دائرة السياحة والتسويق
التجاري ،ألن الهدف العظيم يحتاج إلى جهود
عظيمة لتحقيقه .وأضاف الفيصل أن المحفزات
االقتصادية والسياحية التي تم اعتمادها خالل
العام الماضي تعد خطــة في االتجاه الصحيح
نحو تحقيق هذه االستراتيجية.

صمام أمان للقطاع أمام الهزات االقتصادية العالمية
تعتبــر سياســة التنوع من مرتكــزات اســتراتيجية دبي
الســياحية  ،2025خاصة أنها شكلت صمام أمان القطاع
الســياحي أمــام الهــزات االقتصادية التــي تعرضت لها
األســواق المصدرة للســياح إلــى دبي نتيجــة تذبذب
أســعار العمالت وتراجع أســعار النفط بالدرجة األولى.
وتتبنى دبي اســتراتيجية التنــوع في االعتماد على
األســواق الســياحية وعــدم االرتهان إلى أســواق
محددة ،باإلضافة إلى تنوع المنتج الســياحي الذي
توفــره اإلمــارة ،األمر الــذي نتج عنه اســتقطاب
شرائح سياحية جديده ساهمت في استدامة النمو
السياحي في اإلمارة.
وتشــير العديد من التقارير العالمية الى أن دبي
نجحت في ابتكار المنتج الســياحي الذي يتناسب
مــع متطلبات الســياحة العائلية وســياحة الترفيه

تعاون

وأضــاف أنــه ضمن خطتنــا لتحقيق
استراتيجية السياحة  2025نسعى إلى
العمــل مع شــركائنا ضمــن منظومة
متكاملــة لتطويــر قطــاع الســياحة
تســتهدف بشــكل واضح في منهجها
القطاعــات األساســية والمبنية على
تحالفــات مؤثّــرة مع قادة الســوق.
وتتوافق استراتيجية السياحة مع خطط
تطويــر القطاع ،التــي تتطلّب توثيق
التعــاون مع القطاعين العام والخاص
من خــال تنفيذ مبــادرات طموحة
لتعزيز القطاع الســياحي ومساهمته
في الناتــج المحلــي اإلجمالي لدبي
خــال الســنوات المقبلــة ،باإلضافة
إلى تنفيذ المشــاريع التــي تعزّز من

 هالل المري
المقوّمات الســياحية لدبي ،وتساهم
في توفير تجارب مميّزة للزوّار .وأشار
إلــى أهمية اعتماد أحــدث التقنيات
والبرامج الرائدة مثل البلوك تشــين،
بما يســاهم فــي تعزيــز مكانة دبي
الرياديــة على الخارطــة العالمية في
مجال التكنولوجيا والتسويق المبتكر،
إلــى جانــب ما تزخــر بــه دبي من
مشاريع رائدة تجذب الزوّار ،من خالل
توفيــر حلــول تقنية متطــوّرة وآمنة
لقطاع الســفر لتقديم دبــي كوجهة
شــاملة ومتكاملة ضمن منظومة سفر
عالمية مميّزة.
إجراءات

وتوقع المري تحقيق المزيد من النمو
مدعوماً بالعديد من المبادرات ،ومن
بينها منح تأشــيرة دخول لمســافري
الترانزيــت عبر مطارات دبــي مجاناً
بــدون رســوم ألول  48ســاعة مــن
إقامتهــم في دبي .واتخــاذ إجراءات
ميسرة لتأشيرات الدخول ،مثل إعفاء
مــن هم دون ســن الـ 18من رســوم
تأشــيرة الدخول في حــال مرافقتهم
لشــخص بالــغ خــال فتــرة الصيف
مــن كل عــام ،وهو الموســم المهم
للعائالت.
وقــال المـــــري إنــه مــن بيــن
اإلجــراءات المحفــزة الخاصــة
بالتأشــيرات ،منــح تأشــيرة الدخول
لعدة مرات إلى دولة اإلمارات ،والتي
يســتفيد منها الــزوّار القادمون على
متن الســفن الســياحية من أكثر من
 50دولة ،حيث يستمر قطاع السياحة
البحريــة فــي تحقيق نمــو للقطاع،
وترســيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية
للرحالت البحرية.

تتوافق مع مبادرة «» 10X
أسواق جديدة

وأوضــح أبــو منــــصر أن هــــناك مؤشــرات
إيجابية تدعــم التفاؤل بتحقيــق أداء إيجابي
خــال المرحلة المــــقبلة ،أبرزها النمو القوي
فــي الحركة القــــادمة من األســواق الصينية
والهنديــة والروســــية ،فضــ ًا عن األســواق
الجــديدة التي تم الوصول إليــها عبر حمالت
تــرويجية ناجحة ،وذلك إلى جانب التسهيالت
األخرى المتعلقة بالتأشــيرات الخاصة بالركاب
الترانزيــت ،وإعفاء رعايا العديد من األســواق
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وســياحة األعمال وســياحة الحوافــز والمؤتمرات
والمعارض وسياحة المهرجانات ،باإلضافة إلى أنها
حققت قفــزات نوعية فيما يتعلــق بتوفير المنتج
الخاص بالســياحة العالجية والرياضية والســياحة
البحرية.
وأظهــرت آخــر إحصائيــات صادرة عــن دائرة
السياحة والتسويق التجاري في دبي مرونة األسواق
التي تعتمد عليها اإلمارة في التزود بالسياح ،حيث
استحوذت دول أوروبا الغربية على  %21من مجمل
عدد زوار اإلمــارة ،بينما وصلت حصة دول الخليج
إلــى  %18و %17مــن دول جنوب آســيا في حين
وصلت حصة دول شــمال وجنوب شــرق آسيا الى
.%11
وأظهــر التقريــر أن حصة روســيا ورابطة الدول

المستقلة وأوروبا الشــرقية ارتفعت لتصل الى %8
من مجمل عدد زوار دبي و %10من منطقة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيا و %7من األميركتين و%6
من أفريقيا و %2من استراليا.
وقــال هــــال المري المدير العــــام لــــدائرة
الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي ،إن القطاع
الســياحي فــي دبــي يمتــــاز بمرونة وتنافســية
عاليــة ،تؤهّ لــه للتعامل مع التحدّ يــات والتقلّبات
التي يشــهدها العالم ،مؤكداً السعي للحفاظ على
المكانــة التــي حقّقتهــا دبي ،ضمن أبــرز وجهات
العالم للمســافرين الدوليين ،إذ جاءت في المركز
الرابــع عالميــاً ،في وقت نمضي فيــه قدماً لتكون
الوجهــة الســــياحية األولــى عالمياً التــي يُوصى
بالسفر إليها.

أكد عصــام كاظم ،المديــر التنفيذي
لمؤسســة دبي للتســويق الســياحي
والتجــاري أن اســتراتيجية الســياحة
 2025-2022تمثّــل خريطــة طريــق
جديــدة للقطــاع الســياحي الواعــد
فــي دبــي ،حيــث تراعــي التغيّرات
والتطــوّرات ،التــي يشــهدها القطاع
عالميــاً ،وفــــي ذات الوقــت تعمل
بوتيــرة متســارعة وبأســلوب جديد
يتوافق مع مبادرة«» 10Xلجعل دبي
تســبق المدن العالمية األخرى بعشر
سنوات.

 عصام كاظم

وأشــار كاظـــــم إلــى أن عمــل
اســتراتيجية الســياحة 2025-2022
يرتكــز على  5أولويــات لضمان عدم
تأثّــر دبــي بالمتغيّــرات الجذرية في
المستقبل وقيادة التغيير في القطاع،
وهي اســتمرار الريــــادة في األسواق
«األساسية والمتنوّعة» وخلق تجارب
ســياحية متكاملة «فقــط في دبي»،
إضافــة إلــى التواصــل مــن خــال
التسويق الشخصي الذكي المـــــبني
علــى البـــــيانات وتعـــــزيز جاذبية
دبي وجهة رائدة لألعـــــمال وتقديم
منظومــة ســياحية ذكيــة وســريعة
االستجابة.
وأوضــح أنــه دعمــاً لتنويــع قاعدة
زوّار المدينة ،تواصل دائرة الســياحة
والتســويق التجــاري بدبــي (دبــي
للســياحة) حمالتهــا الترويجيــة
العالمية ،والتي تعتبر أساس أجندتها،
كمــا أنهــا تســتمر في ابتــكار وطرح

حمالت تســويقية مخصصة لألسواق
المســتهدفة ،ومدعومــة ببيــــانات
تحليليــة مســتقبلية قويّــة ،حيــث
تمــت ترجمة هذا الجهــد على أرض
الواقــع من خــال التعــاون مع عدد
من المشــاهير في عدد من األسواق،
إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعـــــاون
مع جهــات عالمية مثل الشـــــركات
الصينيــة الرائدة في المجــال التقني
واإلعالم الرقمي لتعزيز جاذبيـــة دبي
وجهة سياحية مفضّ لة للزوّار الصينيين،
مشــيراً إلى أن هذه المبادرات تحظى
بدعــم قوي من شــبكة الشــركاء في
األسواق المعنيّة ،حيث يتم االستفادة
من هذا التوجّ ه عبر تأســيس شراكات
إلنشــاء محتوى موثوق به ذي رسائل
موجّ هة لألسواق الرئيسة ،وهو الجهد
الــذي يتركّــز عليه النهج التســويقي
الشــامل والمتكامــل ،الــذي كان له
األثر في تحقـــيق نــتائج قويّة خالل
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تجارب سياحية

تقديم أفضل التجارب
الرقمية للسياح

تســتهدف دبــي االســتفادة مــن
التكنولوجيــا الحديثــة لتقديم أفضل
التجــارب الرقمية للضيــوف بما يعزّز
من ريادة اإلمارة وهي تخطو خطوات
ثابتة نحو المســتقبل الذكي.وكشفت
دائــرة الســياحة والتســويق التجاري
بدبــي عن نتائج التقريــر الذي قامت
بإعداده إحدى الشــركات المســتقلة
المتخصّ صة في الدراسات حول التطور
الرقمــي في فنادق اإلمارة ،وجاء هذا
التقرير في إطار التزام دبي للســياحة
بتسهيل وترويج التكنولوجيا اإلحاللية
التــي تــم إقرارهــا في مبــادرة 10X

الحكوميــة .ويؤكد هــذا التقرير على
أهمية النظم الذكية في قطاع الضيافة
لــكل مــن الضيــوف وكذلــك لمالّك
وأصحاب الفنادق.
وقالــت الدائــرة إن هنــاك حاجة
متزايــدة لجيــل جديــد مــن االبتكار
واإلبــداع والعــروض التكنولوجيــة
الذكيــة لتعزيز تجربة الزائر عند زيارته
لدبــي .وتتطلــع إلى تحقيــق المزيد
من هذا العمل بالشــراكة مع القطاع
الخــاص من أجــل ضمان اســتمرارية
التطويــر بمــا يتوافق مــع احتياجات
المسافرين.

