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السياحة..
رافعة النمو المستقبلي في دبي

تمثل رؤية دبي السياحية 2020 خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى استقطاب 20 مليون زائر 

بحلول عام 2020، وهو ضعف العدد الذي تم استقباله في عام 2012. ورفع المساهمة السنوية 

لقطاع السياحة في االقتصاد المحلي لدبي إلى 300 مليار درهم، إضافة إلى مضاعفة عدد الغرف 

الفندقية إلى 190 ألف غرفة. ما يجعل من السياحة رافعة مهمة للنمو االقتصادي المستقبلي 

في دبي، وقاطرة لنمو قطاعات عديدة على رأسها القطاع الفندقي وقطاع الطيران وقطاع تجارة 

التجزئة.

وتم اعتماد هذه الرؤية في مايو 2013 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفور قرار االعتماد بدأ القطاع 

السياحي بشقيه العام والخاص بدراسة كيفية االستفادة من هذه االستراتيجية والمشاركة في 

تحقيقها.

وتركز رؤية دبي السياحية على ثالثة أهداف رئيسية وثالث محاور. أما األهداف فتتلخص في 

رة القائمة حالًيا وزيادة الحصة السوقية في األسواق  الحفاظ على الحصة السوقية في األسواق الُمصدِّ

التي تم تحديدها من قبل دائرة السياحية والتسويق التجاري أنها تنطوي على طفرة كبيرة محتملة، 

إضافة إلى زيادة عدد الزيارات المتكررة. أما فيما يتعلق بالمحاور فهي تشمل تعزيز مكانة دبي 

وجهة رائدة عالمية للسياحة العائلية. ويتلخص المحور الثاني في تكريس دبي وجهة للفعاليات، 

حيث يجري العمل على تحويل دبي من مركز إقليمي الستضافة الفعاليات إلى وجهة رائدة للترفيه 

والفعاليات العالمية. أما المحور الثالث فيتلخص في تكريس دبي وجهة لألعمــال.

وبينت هذه االستراتيجية المتطلبات التي يجب توفرها في اإلمارة للوصول إلى هذا الهدف الذي 

يتمثل في تنمية عدد الزوار بفاعلية، ويتم تحقيق ذلك من خالل إطالق مبادرات متعددة تشمل 

السياسات التنظيمية وتطوير البنية التحتية وتعزيز عروض المنتجات، واستثمارات تسويق الوجهات 

السياحية. يكمن الهدف العام لهذه المبادرات واالستراتيجية الموضوعة في جعل دبي ‘الخيار األول’ 

للمسافر الدولي بغرض الترفيه واألعمال.

ويلخص هذا الملف أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها منذ الموافقة على هذه الرؤية قبل 3 سنوات 

وطبيعة الجهود التي يقوم بها القطاعان العام والخاص لتحقيق هذه الرؤية في الوقت المحدد.

دبي – لؤي عبدالله
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أضافت 15 ألف غرفة جديدة منذ اعتماد رؤيتها السياحية

دبي تختصر الزمن وتتجاوز المستهدف فندقيًا

دبي- البيان االقتصادي

حرصت دبي على تلبية احتياجات السياحة 
العائلي��ة خاصة الخليجي��ة والمحلية منها 
لذلك فقد تصدرت السياحة العائلية رؤية 
دبي الس��ياحية 2020 وبات��ت احدى اهم 
المح��اور الت��ي ترتكز عليها ه��ذه الرؤية 
خاصة انها تشكل نحو 50% من مجمل عدد 

السياح في اإلمارة.
وأكد خب��راء في القطاع الس��ياحي أن 
تركي��ز العاملين في القطاع خالل المرحلة 
الحالي��ة يتمحور حول تش��جيع الس��ياحة 
العائلية من خالل تقديم منتجات تتناسب 

مع العائالت.

فوائد
وق��ال رياض الفيصل رئيس ش��ركة اصايل 
للسياحة إن فوائد السياحة العائلية تتجاوز 
الفن��ادق إل��ى قط��اع الطي��ران والتجزئة 
وباقي القطاعات االقتصادية لذلك نالحظ 
تسابقاً من قبل الهيئات والدوائر الرسمية 
والخاصة المحلية والعالمية على استقطاب 
العائالت الس��يما العائالت الخليجية التي 
تصن��ف انها من اكث��ر الفئات الس��ياحية 
إنفاقاً. وأضاف إن قيمة الس��ياحة العائلية 
عالمي��اً بلغ��ت 140 ملي��ار دوالر في عام 
2013 و م��ن المتوق��ع أن ترتف��ع القيمة 
الس��وقية لتص��ل إل��ى 180 ملي��ار دوالر 
بحلول عام 2018 بمعدل نمو س��نوي يبلغ 
4.79 % حت��ى ع��ام 2020، مقارنة بمعدل 
نمو 3.8 % للس��ياحة الشاملة وعلى صعيد 
حجم اإلنفاق فقد اظهر تقرير لشركة فيزا 
أن معدل انفاق الفرد في العائلة الخليجية 
يصل إلى 6.6 آالف دوالر وهو األمر الذي 

يظهر أهمية السياحة الخليجية والعائلية.
وم��ن جهته قال س��عيد العابدي رئيس 
العاب��دي القابضة إن دب��ي نجحت بدعم 
من الجه��ود الترويجية التي تنظمها دائرة 

السياحة والتس��ويق التجاري بالتعاون مع 
القط��اع الخاص ف��ي دول مجلس التعاون 
الخليجي ف��ي تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة 
للس��ياحة العائلية الخليجية مشيرا إلى أن 
عنص��ر األم��ن التي تتمتع به دبي بش��كل 
خاص واإلمارات بش��كل عام ساعدها في 

تصدر الوجهات العائلية في المنطقة.
وأوض��ح العابدي أن الس��ياحة العائلية 
إل��ى اإلم��ارات وخاصة تل��ك القادمة من 

دول مجل��س التع��اون الخليجي تجاوزت 
الموس��مية بحي��ث بات��ت دب��ي مقص��د 
العائالت باس��تمرار خاصة خالل اإلجازات 

القصيرة.

تركيز
وق��ال أمي��ن دق��اق إن مدي��ر التس��ويق 
والعالق��ات العام��ة لفن��ادق »روتانا« أن 
نس��بة ضيوف كل فن��ادق المجموعة من 
فئة الس��ياحة العائلية قد نمت منذ بداية 
الع��ام الجاري بنس��بة تزيد عن 10% األمر 
ال��ذي يرجع إل��ى التركيز الواض��ح الذي 
أولته الجهات المس��ؤولة عن سياحة دبي، 
بهذه الفئة المهمة خالل الس��نوات القليلة 
الماضي��ة خاصة عقب اعتم��اد رؤية دبي 
الس��ياحية 2020. وأض��اف إن الس��ياحة 
العائلية في فنادق المجموعة تنش��ط في 
األعي��اد والعطالت الرس��مية، حيث تصل 
معدالت إش��غال أغلب فنادق المجموعة 
ف��ي المناط��ق الش��مالية إلى م��ا يتراوح 
بين 90 و100% خالل عطلة العيد النس��بة 
األكب��ر منها تعود إلى الزوار من العائالت. 
خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي 

ومن داخل اإلمارات.

»العائلية« تتصدر في األعياد والعطالت

دبي- البيان

تسعى العديد من المجموعات الفندقية 
المحلي��ة والعالمية إلى ضخ المزيد من 
المتوس��طة  الفنادق  في  االس��تثمارات 
في دب��ي بهدف االس��تفادة من ارتفاع 
الطلب على ه��ذه الفئات التي حققت 
متوسط نسب إشغال خالل الربع األول 
م��ن العام الجاري وص��ل إلى 85% فيما 
وصلت نسب اإلشغال خالل المؤتمرات 

والمعارض الكبرى إلى %100.
ونجحت المبادرة التي أطلقتها دائرة 
الس��ياحة والتس��ويق التجاري في دبي 
والتي جاءت ضمن جهود الدائرة الرامية 
إلى تحقيق رؤية دبي الس��ياحية 2020 
في اس��تقطاب العديد من االستثمارات 
إلى هذا القطاع حيث تم إطالق العديد 
من المشاريع الفندقية من هذه الفئات 
منذ اإلعالن ع��ن المبادرة التي تتضمن 
إعف��اء الفنادق من فئتي ث��الث وأربع 
نجوم م��ن رس��وم البلدي��ة المفروضة 
بواق��ع 10% عل��ى س��عر الغرف��ة لكل 
ليلة إش��غال خالل الفت��رة الممتدة بين 
األول م��ن أكتوبر 2013 و31 ديس��مبر 
2017 وأعقبته��ا بق��رار لتمديد اإلعفاء 
عام��اً إضافي��اً به��دف ض��خ المزيد من 

االستثمارات إلى هذا القطاع.

حصص
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن 
دائرة الس��ياحة والتسويق التجاري في 

دب��ي إلى أن حصة الفن��ادق من فئة 4 
نج��وم وصل��ت إل��ى 29.3% من مجمل 
ع��دد الغرف الفندقية في اإلمارة لتصل 
إل��ى 21608 غرف فندقية بينما وصلت 
حصة الفن��ادق من فئ��ات 3 نجوم فما 
دون إل��ى 28% مس��جلة 20.58 أل��ف 

غرفة فندقية.
وأرجعت مص��ادر عاملة في القطاع 
المتوس��طة  الفئة  اإلقبال على  الفندقي 
الس��يولة عل��ى  انع��كاس أزم��ة  إل��ى 
الشركات مش��يرة إلى أن هناك العديد 
من الش��ركات باتت تب��رم عقودها مع 
هذه الفئة من الفنادق من اجل تقليص 

النفقات التشغيلية لديها.
وتس��عى دائرة الس��ياحة والتسويق 
التج��اري ف��ي دبي منذ إط��الق رؤيتها 
الس��ياحية التي تس��تهدف الوصول إلى 
20 مليون سائح بحلول 2020 إلى زيادة 
نس��بة الفنادق من الفئات المتوس��طة 
بهدف توفير خيارات اكبر للسياح خالل 

السنوات القادمة.

مبادرات
وقال مدحت برس��وم مدي��ر عام فندق 
الفن��ادق  عل��ى  التركي��ز  إن  كابيت��ول 
الفاخرة في الس��نوات األخيرة س��اهم 
في دعم الفنادق المتوسطة مشيرا إلى 
وج��ود طلب مرتف��ع على ه��ذا النوع 
م��ن الفن��ادق في ظ��ل نج��اح اإلمارة 
باس��تقطاب شرائح س��ياحية جديدة لم 

تكن موجودة من قبل.
وأوض��ح أن الخارطة التي رس��متها 

رؤية دبي السياحية 2020 لالستثمارات 
القادم��ة  الس��نوات  خ��الل  الفندقي��ة 
ساهمت في ضخ المزيد من االستثمارات 
إل��ى ه��ذا القطاع من قب��ل العديد من 
الشركات التي تس��ابقت لالستفادة من 
التي تقدمها دبي، مش��يرا  التس��هيالت 
إلى أن العائد على االس��تثمار في هذه 
الفئ��ات مازال جي��داً عل��ى الرغم من 
دخ��ول العديد من المش��اريع الفندقية 

إلى الخدمة.
وأض��اف أن حصة الفن��ادق الفاخرة 
في دبي ال ت��زال كبيرة وهي من اعلى 
النسب في العواصم السياحية العالمية، 
مش��يراً إل��ى ان��ه لتحقيق رؤي��ة دبي 
السياحية 2020 والتي تستهدف الوصول 
إل��ى 20 ملي��ون س��ائح يج��ب التركيز 
بش��كل اكبر على زيادة أع��داد الفئات 

الفـنادق المتوسـطـة تــــــستقطب شــرائح جـديدة
حققت إشغاالت بلـغــــــــت 85% فـي الــربــع األول

دبي- لؤي عبد الله

كش��ف هالل س��عيد المري مدير عام 
دائرة السياحة والتسويق التجاري في 
دب��ي عن أنه م��ع إط��الق رؤية دبي 
السياحية 2020 خالل عام 2013 وصل 
عدد هذه المنش��آت إلى 610 منشآت 
فندقية بطاقة اس��تيعابية تصل إلى 85 
ألف غرفة، واليوم يتجاوز عدد الغرف 
الفندقية في دبي 100 ألف غرفة، أي 
ان��ه تم إضافة 15 أل��ف غرفة جديدة 
منذ اعتماد رؤية دبي الس��ياحية حتى 
اآلن. وبذل��ك فإن اإلم��ارة اختصرت 
المس��تهدف  النمو  وتج��اوزت  الزمن 

فندقياً.

إنجاز
وق��ال المري في تصريح��ات خاصة ل� 
»البيان االقتصادي«: إن هذا النمو في 
عدد الغرف يشكل إنجازاً كبيراً ومهماً 
ألي��ة مدين��ة عالمية ولكن��ه في دبي 
يكتسب أهمية خاصة نظراً إلى الوقت 

القصير الذي تم فيه هذا اإلنجاز.
ان��ه عل��ى مدى  الم��ري  وأض��اف 
السنوات الماضية التزمت دبي بتطوير 
مختل��ف القطاع��ات بش��كل كبير بما 
فيها الضيافة والفن��ادق والطيران بما 
يتالءم مع التوجه العام لترسيخ مكانة 

اإلمارة على خارطة السياحة العالمية. 
وتعكس األرقام حجم الجهود الكبيرة 
التي تب��ذل لتحقيق هذا التوجه، فمن 
فندق واحد خ��الل العام 1959، وصل 
هذا الرقم مع بداية القرن الحالي إلى 
378 منش��أة توفر أكثر م��ن 25.000 

غرفة. 

استقطاب
وأضاف: »تش��كل رؤية دبي السياحية 
خارطة طريق اس��تراتيجية تهدف إلى 
اس��تقطاب 20 مليون زائر خالل العام 
2020 أي ضع��ف ع��دد ال��زوار الذي 
تحق��ق خ��الل الع��ام 2012. وتح��دد 
ه��ذه االس��تراتيجية بش��كل واض��ح 
القطاع��ات التي يج��ب التركيز عليها 
لتلبي��ة احتياجات النم��و المتزايد في 
أعداد الزوار إل��ى المدينة عبر إطالق 
العدي��د م��ن المبادرات التي تش��مل 
البنى  وتطوير  والتش��ريعات  القوانين 
التحتية واالرتقاء بمس��توى الخدمات 
واالستثمار في تسويق اإلمارة كوجهة 

سياحية رائدة«. 

تنسيق وتعاون
وتاب��ع: لتحقيق هذه األهداف نحرص 
على التنس��يق والتعاون مع ش��ركائنا 
الرئيسين في القطاعين العام والخاص 
س��واء في دبي أو خارجه��ا، والتركيز 

بش��كل أساس��ي عل��ى ثالث��ة محاور 
رئيس��ية تتضمن الحف��اظ على حصتنا 
السوقية في األس��واق الحالية وزيادة 
ه��ذه الحصة ف��ي األس��واق الواعدة 
إل��ى جانب العمل عل��ى زيادة معدل 

الزيارات المتكررة. 

إشغال
وأوضح المري في هذا الس��ياق قائاًل: 
»نتطل��ع إل��ى أن نصل م��ع نهاية عام 
تأمي��ن 138.000 غرف��ة  إل��ى   2018
فندقية. ومع زي��ادة الطلب نتوقع أن 
تكون نسبة اإلشغال في الفنادق %77 
حتى عام 2018 على الرغم من الزيادة 
في أع��داد الغرف الفندقي��ة، وهو ما 

يعزز الصفة التنافسية إلمارة دبي في 
استقطاب الزوار والسياح من مختلف 
دول العال��م. وإل��ى جان��ب ذلك كله 
التي  المتنوعة  الع��روض  وبالنظر إلى 
تقدمها دبي كوجهة سياحية نتوقع أن 
يزيد معدل إقامة الزوار في دبي ليصل 

إلى أربعة أيام خالل العام 2018«. 

وتحرص دبي كما يؤكد المري على 
المحافظ��ة على معدالت النمو العالية 
في أعداد ال��زوار وذلك بغية الوصول 
إل��ى 20 مليون زائر س��نوياً مع حلول 
العام 2020 األمر الذي سيساهم بشكل 
فعال في تحقيق تنمية مس��تدامة في 

قطاع الفنادق. 

عوامل
واس��تطرد المري بالحديث عن عوامل 
أخرى ستس��اهم في دفع عجلة تطور 
قط��اع الس��ياحة قدم��اً، مث��ل افتتاح 
العدي��د م��ن الوجه��ات الترفيهية في 
اإلم��ارة على غرار »دب��ي باركس آند 
ريزورت��س« و»دب��ي س��فاري بارك« 
و»منطق��ة دب��ي التاريخي��ة« و»دبي 
التحضي��رات  جان��ب  إل��ى  أوب��را« 
الس��تضافة إكس��بو 2020 المتوقع أن 

يستقطب حوالي 25 مليون زائر. 
واختت��م المري بالق��ول: في ضوء 
الرؤية الرشيدة لسيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، رعاه الله، نحن على ثقة 
تام��ة بتحقيق أهدافن��ا المتمثلة في 
ترس��يخ مكانة دب��ي كوجهة مفضلة 
عالمياً في مجالي السياحة واألعمال 
وذل��ك في ضوء تضاف��ر العديد من 
العوام��ل الت��ي تتمثل ف��ي الجهود 
الترويجي��ة الحثيثة الت��ي نبذلها في 
وزيادة  وعالمياً  إقليمياً  سياحة دبي 
االس��تثمار في قط��اع البنى التحتية 
والوجه��ات الترفيهية والمهرجانات 
التي تش��هدها اإلم��ارة إضافة إلى 
الزي��ادة في خط��وط الطيران التي 
ترب��ط دب��ي بالعالم عب��ر طيران 

اإلمارات وفالي دبي.

■ سعيد العابدي

■ امين دقاق

■ موسى الحايك

■ رياض الفيصل

هالل المري: 138
 ألف غرفة خالل 

العامين المقبلين



الفندقية المتوس��طة بهدف اس��تقطاب 
هذه الش��ريحة من السياح والتي تعتبر 
من اكبر الشرائح السياحية عالميا. وأشار 
إلى أن جهود دائرة الس��ياحة والتسويق 
التج��اري في دبي ب��دأت تظهر ثمارها 
من خالل اطالق العديد من المش��اريع 
الفندقي��ة من الفئات المتوس��طة والتي 
التزال قيد اإلنش��اء، مشيرا إلى ضرورة 
رفع نس��بة ه��ذه الفنادق قب��ل حلول 
2020 وقب��ل اس��تضافة معرض اكس��بو 
الدولي به��دف زيادة قدرة الش��ركات 
الس��ياحية على الترويج لدبي من خالل 
توفير جمي��ع الخي��ارات الفندقية التي 

يحتاجها السائح.

فرص
وقال موس��ى الحاي��ك الرئيس التنفيذي 

للعملي��ات بمرك��ز ورزيدنس البس��تان 
إن الوق��ت الحاضر يع��د فرصة حقيقية 
للفنادق المتوس��طة المس��توى أن تكبر 
وتنم��و حي��ث م��ن المتوق��ع أن يزداد 
اإلقبال عليها من قبل ش��ريحة كبيرة من 
النزالء والس��ياح، مش��يراً إلى أن هناك 
س��عياً متواص��اًل من قب��ل إدارة الفندق 
التس��هيالت والخدمات  أفض��ل  لتقديم 
من أجل جذب اكبر ش��ريحة من الزوار 

المحليين واألجانب.
وأوض��ح ان��ه يج��ب عل��ى الفنادق 
تضاع��ف  أن  المس��توى  المتوس��طة 
جهودها في تحس��ين خدماتها المقدمة 
للضيوف لتعزز ثقة عمالئها بها وتجذب 
عمالء آخرين، حيث إن األسعار الحالية 
التي تقدمها هذه الفئة من الفنادق تعد 
أكث��ر مالءمة لوضع العم��الء االقتصادي 

مقارنة مع غيرها خاصة أننا نعيش تحت 
ظل انعكاسات أزمة مالية عالمية.

وأش��ار إلى أن دب��ي مازالت بحاجة 
إلى ض��خ المزيد من االس��تثمارات في 
هذا القطاع بهدف مواكبة الطلب خاصة 
من قبل العمالء والس��ياح من المناطق 

اآلسيوية ومناطق دول الكومونولث.

خيارات 
وم��ن جانب��ه ق��ال محم��د ع��وض الله 
الرئي��س التنفيذي لفنادق تايم: إن دبي 
تعتب��ر اليوم واحدة م��ن أهم الوجهات 
السياحية في العالم وعليه من الضروري 
توافر خيارات اقتصادية للس��ياح الذين 
ال يهدفون إلى دف��ع الكثير من األموال 
خصوص��اً وأن دبي تملك ميزة فريدة ال 
تملكها الوجه��ات األخرى وهي الموقع 
القريب من  الجغراف��ي واالس��تراتيجي 
آس��يا وأفريقيا حيث فيهم��ا عدد هائل 
من الس��ياح المتوقعين من فئة السياحة 

االقتصادية.
م��ن  تمكن��ت  دب��ي  إن  وأردف: 
اس��تقطاب ش��رائح أكبر من السياح من 
مختل��ف دول العال��م في ظ��ل افتتاح 
المزيد من الغرف والشقق الفندقية من 

الفئات المتوسطة.
وأضاف أن السالسل الفندقية المحلية 
والعالمي��ة كثف��ت جهودها لالس��تفادة 
م��ن الطلب المتزايد والتس��هيالت التي 
توفره��ا حكومة دبي له��ذه الفئات من 
خ��الل افتت��اح المزي��د م��ن العالمات 

الفندقية االقتصادية.
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األسبـوع

مشاريع بارزة تدعم توجهات 2020

قال متحدث باسم »إعمار العقارية« إن 
الش��ركة تعد شريكاً ملتزماً بدعم »رؤية 
دب��ي الس��ياحية 2020« الت��ي أطلقه��ا 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دب��ي »رعاه الله«، بهدف 
اس��تقطاب 20 مليون زائر س��نوياً حتى 
عام 2020 مش��يرا إل��ى أن هذا االلتزام 
يظهر من خالل المش��اريع البارزة التي 
تطوره��ا »إعمار« عب��ر قطاعات عملها 
الرئيس��ية الثالثة والتي من المتوقع لها 
أن تسهم أيضاً في نمو القطاع السياحي 
التس��وق  ومراك��ز  العق��ارات،  وه��ي: 

وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه.
وأضاف: إن مفخرة مش��اريع ’إعمار 
إلى دعم  الطموح��ة والرامية  العقارية‘ 
»رؤية دبي السياحية 2020« تتمثل في 
البرج الجاري بناؤه حالياً في مش���روع 
»خ��ور دب��ي« والذي م���ن المتوقع أن 
يك��ون أعجوبة معمارية تش��كل مصدر 
فخ��ر إضاف��ي للمدينة وس��يصبح البرج 
عام��ل جذب س��ياحي بفض��ل منصات 
المراقب��ة التي تتيح لزواره االس��تمتاع 
بمناظر غير مس��بوقة للمدين��ة. وتابع: 
إن العم��ل يجري حالياً عل��ى اثنين من 
المش��اريع الضخمة األخرى وهما »خور 
دبي« و»دبي هيلز اس��تيت«، وسيكون 
المشروعان من مقومات المدينة الذكية 
مع احتضانهما العديد من معالم الجذب 

السياحي العصرية.

تسوق
التس��وق  وفيم��ا يخ��ص قط��اع مراكز 
ق��ال المتحدث إن الش��ركة اآلن بصدد 
توس��يع »دبي مول« بمقدار مليون قدم 
مربع��ة س��تضيف إلي��ه أكثر م��ن 150 
متج��راً جديداً. ونتوقع أن تس��هم هذه 

الخطوة في زيادة عدد زوار المول الذي 
يس��تقطب حالياً ما يزيد على 80 مليون 
زائر س��نوياً. كما يج��ري التخطيط لبناء 
منطق��ة تجزئة كبيرة ف��ي »خور دبي«، 
فيما يقدم »دبي هيلز استيت« خيارات 

تجزئة مميزة للزوار.
ق��ال  الضياف��ة  لقط��اع  وبالنس��بة 
المتح��دث إن المجموعة أطلقت مؤخراً 
فندق »روف وس��ط مدينة دبي« الذي 
يعتب��ر أول فنادقنا م��ن »روف«، وهي 
عالم��ة تجارية راقية للفنادق والش��قق 
الفندقي��ة م��ن الفئة المتوس��طة. ومن 
المق��رر افتت��اح 10 فن��ادق أخرى في 
مواق��ع رئيس��ية م��ن المدين��ة خ��الل 
الس��نوات المقبلة لتوفير خيارات إقامة 
مميزة للمس��افرين االنتقائيين. وأش��ار 
إل��ى أن المجموعة حالي��ا بصدد افتتاح 
فن��ادق جدي��دة تحت عالم��ة ’العنوان 

تق��دم  الت��ي  والمنتجع��ات‘  للفن��ادق 
خي��ارات عصرية رائدة مث��ل: »العنوان 
بوليفارد دبي«، والذي يمتاز بكونه ثاني 
أطول مباني »وس��ط مدين��ة دبي« بعد 
»برج خليفة«، المعَلم الدولي الش��هير، 
ويأت��ي في المرتبة 33 بين أطول مباني 

العالم على اإلطالق.

تطلعات
وقال إن ش��ركة إعمار العقارية ملتزمه 
بتوفير بنية تحتية حضرية متينة تواكب 
تطلعات الزوار م��ن جميع أنحاء العالم 
وتع��د »رؤي��ة دب��ي الس��ياحية« حافزاً 
قوياً ليس فق�����ط لقطاع الس��ياحة في 
المدين��ة، وإنما أيضاً لقطاع��ي الضيافة 
والتجزئة؛ وال ش��ك أنها س��تضفي زخماً 
كبيراً على اقتصاد اإلمارة خالل السنوات 

المقبلة.

الفـنادق المتوسـطـة تــــــستقطب شــرائح جـديدة
حققت إشغاالت بلـغــــــــت 85% فـي الــربــع األول

»رؤية 2020« بوصلة لالستثمارات في المنطقة

شركات محلية وعالمية تتنافس على كعكة السياحة
دبي – لؤي عبدالله 

أكد خبراء في قطاعي الس��ياحة والتطوير 
الفندقي وجود تنافس كبير بين الش��ركات 
المحلي��ة والعالمية على توس��يع تواجدها 
ف��ي دب��ي وتوج��ه العديد من الش��ركات 
العالمي��ة الجديدة إليج��اد موطئ قدم لها 
في اإلمارة.وقالوا: إن »رؤية دبي السياحية 
2020« ش��كلت من��ذ اعتماده��ا من قبل 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه الله، عام 2013 
بوصلة لالستثمارات السياحية في المنطقة.

وأوض��ح الخب��راء أن القط��اع الخ��اص 
بالتع��اون مع القطاع الع��ام حقق قفزات 
نوعي��ة نح��و تحقيق ه��ذه الرؤي��ة األمر 
الذي يظهر م��ن خالل زيادة أعداد الغرف 
والشقق الفندقية في اإلمارة والتي وصلت 
حتى اآلن إلى نحو 100 ألف غرفة وش��قة 
فندقي��ة. وقام��ت العدي��د م��ن ش��ركات 
التطوي��ر العق��اري بضخ حص��ة كبيرة من 
استثماراتها في القطاع السياحي لالستفادة 
من النمو الس��ياحي المتوقع عقب اعتماد 

رؤية دبي السياحية 2020.
وق��ال عصام كاظ��م المدي��ر التنفيذي 
لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري 
في دبي إن الهدف هو استقبال 20 مليون 
س��ائح في العام الواحد بحلول عام 2020، 
وهو ضعف عدد السياح الذين استقبلتهم 
دبي خالل عام 2012، مش��يرا إلى أن دبي 
رّحب��ت خ��الل عام 2015 ب��� 14.2 مليون 
سائح من كافة أنحاء العالم، بزيادة نسبتها 
7.5%، وتتجاوز بكثير معدل النمو العالمي 
لقطاع السياحة الذي يتراوح ما بين %4-3، 
وذلك بحس��ب منظمة الس��ياحة العالمية 
التابعة لألمم المتحدة. وقال إن هذا النمو 
ج��اء بالرغم م��ن التحديات التي ش��هدها 
العالم بأسره خالل النصف الثاني من العام 
الماضي، والتي طال��ت مختلف المجاالت 

والسيما االقتصادية والسياسية وغيرها.

 تنوع الجنسيات
وتاب��ع: حرصن��ا عل��ى تبني اس��تراتيجية 

جدي��دة ال تقتص��ر عل��ى س��وق أساس��ي 
مح��دد لتف��ادي المخاط��ر، وهو م��ا نتج 
عن��ه تحقي��ق أرقام مذهلة تجس��دت في 
تنوع كبير في جنس��يات الس��ياح، كما هو 
الحال عليه بالنس��بة لمقيمي اإلمارة حيث 
تش��ير إحصائيات العام 2015 إلى أن دبي 
تمكنت من الحفاظ على أسواقها األساسية 
التقليدي��ة القوي��ة وتنميتها مثل أس��واق 
السعودية والمملكة المتحدة والهند، وفي 
الوقت نفسه اجتذاب أسواق ناشئة سريعة 
النم��و مثل الصين وإفريقي��ا ودول أوروبا 

الشرقية.
 وعل��ى صعيد الوجهات ق��ال كاظم إن 
كال من »طيران اإلم��ارات« و»فالي دبي« 
حققتا نموا اس��تثنائيا في أعداد أسطولهما 
وتوس��عهما العالمي، وتعم��ل الدائرة مع 
كلتا الش��ركتين ع��ن كثب لدع��م الجهود 
من  واالس��تفادة  والترويجية،  التس��ويقية 
حجم االستثمارات التي يقوم بها كل طرف 

لتحقيق أفضل العوائد لدبي.

السياحة البحرية 
وذك��ر كاظم أن��ه منذ إط��الق رؤية دبي 
الس��ياحية 2020 س��اهم قطاع الس��ياحة 
البحرية المتنامي ف��ي تحقيق النمو أيضا، 
وخاصة بعد افتتاح مبنى الرحالت البحرية 
الثالث في دب��ي عام 2014، حيث حققت 
الس��ياحة البحرية خالل العام 2015-2014 
ارتفاًعا إجمالياً خالل الموس��م بنسبة %15 

في أعداد الس��فن الت��ي وصلت إلى دبي، 
و42% ف��ي أعداد الس��ياح عب��ر الرحالت 
البحرية، بينما ش��هد موس��م ع��ام 2015-
2016 اس��تئناف ش��ركة »رويال كاريبيان« 
العالمي��ة لعملياته��ا في دبي، واس��تخدام 
ع��دد أكبر من الس��فن األضخ��م من قبل 
ش��ركات الس��ياحة البحرية التي تتخذ من 

دبي محطة لها.
وتابع: إن الس��فر إلى دب��ي اصبح أكثر 
س��هولة، وذل��ك بفضل إج��راءات الدخول 
الميسرة التي تتبعها دولة اإلمارات والتي 
ساهمت في تس��هيل القدرة على الوصول 
للدول��ة وزيارة إمارة دب��ي وبات بإمكان 
حامل��ي جنس��يات 46 دولة ح��ول العالم 
الحص��ول على التأش��يرة لدب��ي والوصول 

إلى اإلمارات، وذلك بعد انضمام 13 دولة 
أوروبي��ة إل��ى قائمة خمس عش��رة دولة 
مخّول��ة دخ��ول الدول��ة وذلك منذ ش��هر 
مارس 2014. وه��ا قد بدأنا نلمس النتائج 
اإليجابية المتمثلة في زيادة عدد الس��ياح 
إلى اإلمارات من كل من بلغاريا وهنغاريا 

ورومانيا على سبيل المثال ال الحصر.
وأوضح أن دائرة السياحة قامت بالعمل 
على توس��يع نطاق الفنادق وأعداد الغرف 
في دب��ي، ليتراوح عدده��ا بين 140,000 
إل��ى 160,000 غرف��ة بحلول ع��ام 2020، 
حي��ث ت��ّم تحقي��ق 
تق��دم ملموس بهذا 
الص��دد، إذ وص��ل 

الفنادق  ع��دد 

والش��قق الفندقية إلى 676 مع نهاية شهر 
م��ارس 2016 والتي بدورها وفرت حوالي 

98,949 غرفة فندقية. 

 قفزات نوعية
وقال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في روتانا، انه خالل السنوات 
الث��الث الماضية )التي تلت اعتماد رؤية 
دب��ي الس��ياحية 2020( حق��ق القطاع 
الس��ياحي في دب��ي قف��زات نوعية في 
الطريق نح��و تحقيق اله��دف بالوصول 
إلى 20 مليون سائح على عدة مستويات 
منه��ا النمو في أعداد الغ��رف الفندقية 
وخاصة من الفئات المتوس��طة باإلضافة 
إلى النمو في عدد الس��ياح وما نتج عنه 

من نمو في اإليرادات.
وأك��د أنه على صعي��د مجموعة روتانا 
س��يرتفع عدد الغرف الفندقية تحت إدارة 
المجموع��ة حالياً في دب��ي من 4,283 في 
2016 إل��ى 6,556 غرفة فندقية مع نهاية 
العام 2020 األمر الذي يش��كل مس��اهمة 
نوعي��ة في تحقي��ق رؤية دبي الس��ياحية 

.2020
وأوض��ح ان��ه من��ذ اعتماد رؤي��ة دبي 
الس��ياحية 2020 لوح��ظ وج��ود تناف��س 
كبير من قبل الش��ركات المحلية والعالمية 
على توس��يع تواجدها في دبي من خالل 
س��عيها إليجاد موطئ قدم لها في دبي 
أو زي��ادة حصتها من الس��وق المحلي 

به��دف االس��تفادة إلى أقص��ى حد ممكن 
من اس��تراتيجية دبي السياحية وما سينتج 
عنها من تدفقات سياحية من جميع أنحاء 

العالم.

توجيه البوصلة 
ار العض��و المنتدب  وق��ال زي��اد الش��عَّ
لش��ركة دام��اك العقاري��ة إن رؤية دبي 
الس��ياحية س��اهمت في توجيه البوصلة 
االس��تثمارية للقطاع السياحي في دبي، 
مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك 
بي��ن الحكومة والقطاع الخاص جعل من 
دب��ي إحدى أكث��ر الوجهات الس��ياحية 
المفضلة محلياً وإقليمياً وعالمياً وأكثرها 
شعبيًة في المنطقة، وهذا يأتي بالتوازي 
مع اإلصرار على استضافة معرض إكسبو 

2020 الدولي. 
ار إنه حت��ى تاريخ 31  وأض��اف الش��عَّ
م��ارس 2016، أتم��ت »دام��اك العقارية« 
تس��ليم 15,800 منزل، تشمل نحو 2,000 
وح��دة فندقي��ة،. وبل��غ ع��دد وحداته��ا 
الس��كنية ما يزيد على 44,000 وحدة في 
مراح��ل متفاوتة من التخطيط واإلنش��اء، 
تضم أكثر م��ن 13,000 وحدة من الغرف 
والفل��ل  الفندقي��ة  والش��قق  الفندقي��ة، 
متكامل��ة الخدمات، حيث س��تقوم بإدارة 
هذه المش��اريع من خ��الل ذراع الضيافة 

»داماك للفنادق والمنتجعات«. 

ركيزة نمو
ق��ال فري��د دي��وري الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة نش��اما إن »رؤية دبي السياحية 
2020« ش��كلت ركي��زة أساس��ية لنم��و 
اقتص��اد اإلمارة بالكام��ل، حيث تتعدى 
الضيافة والطيران  مس��اهماتها قطاعات 
والتجزئ��ة حيث تس��اهم ه��ذه الرؤية 
في تنامي الطل��ب على المنازل معقولة 

التكاليف من جانب زوار اإلمارة.
وأض��اف دي����وري إن الش��ركة تدعم 
رؤية دبي من خالل الع���ديد من المرافق 
ف��ي ت��اون س��كوير منه��ا فن��دق »في��دا 
تاون س��كوير دب��ي« الذي يس��تهدف فئة 
المس��ؤولين التنفيذيي��ن ورواد األعم��ال 

والسياح.

■ محمد عوض الله■ مدحت برسوم

■ زياد الشعار■ غاي هاتشينسون■ فريد ديوري■ عصام كاظم

أش��ار عص��ام كاظم إلى أن قط��اع الفنادق في اإلمارة مس��تمر في تنويع 
خدمات��ه وزي��ادة عدد الفن��ادق ذات الفئة المتوس��طة، م��ع الحفاظ في 
الوقت نفس��ه على س��معة دبي كونها واحدة من أكثر الوجهات السياحية 
الفاخ��رة حول العالم مش��يرا إل��ى انه طرأت تط��ورات إيجابية على هذا 
القط��اع، وخاص��ة بعد إطالق مفهوم »بيوت العط��الت«، حيث تّم مؤخراً 
توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة السياحة والتسويق التجاري)دبي للسياحة( 
وشركة اير بي ان بي Airbnb، لمنح السياح خيارات أوسع ألماكن اإلقامة.

تطورات

■ العائالت الخليجية تفضل دبي  |  البيان



ℇ⁓‶℆ₖ⁶‶ع اₑₖا ₒ℅⁵ ⁃⁵ر‶⁖
مثلت رؤية د� السياحية 2020 خارطة طريق للقطاع السياحي �ثلت يف �و عدد السياح و�و 

عدد الغرف بالتوازي مع اخرتاق أسواق جديدة بالتعاون مع الناقالت الوطنية.

₁⁙د اℾₖء

⅀ا ‼ₜ₅‶ل

2010
8.3

سائح هدف د� بحلول 2020
20.000.000

190.00026.4

100

مليار درهم املساهمة السنوية لقطاع 
السياحة يف االقتصاد املحيل يف 2020

غرفة هدف د� مع نهاية العقد الجاري

% 29
�و عدد الزوار منذ اعت©د رؤية د� 

السياحي 2013

مليون ليلة أقامها الزوار يف فنادق 
د�

ألف غرفة فندقية موجودة 
حالياً يف د�. 

3
أهداف تركز عليها رؤية د� السياحية تتمثل يف 

رة  الحفاظ عىل الحصة السوقية يف األسواق املُصدِّ
القا¸ة حالًيا وزيادة الحصة السوقية يف األسواق التي 

تم تحديدها من قبل دائرة السياحية والتسويق 
التجاري والتي تنطوي عىل طفرة كب¼ة محتملة، 

إضافة إىل زيادة عدد الزيارات 
املتكررة. 

إعداد: لؤي عبدالله - غرافيك: أسيل الخلييل
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اℓ‶₂ₖ⅂ت
تصدرت السياحة العائلية رؤية د� 

السياحية مع توفر الخدمات

300

أ℀⁙اف

الحفاظ عىل حصة 
د� الحالية يف 
جميع األسواق 

تعزيز الحضور يف 
أسواق جديدة

زيادة متوسط 
مدة اإلقامة

 3
محاور تتضمنها رؤية د� السياحية، هي: تعزيز مكانة 
د� وجهة رائدة عاملية للسياحة العائلية، وتكريس د� 

وجهة للفعاليات، حيث يجري العمل عىل تحويل د� من 
مركز إقليمي الستضافة الفعاليات إىل وجهة رائدة للرتفيه 

والفعاليات العاملية. أما املحور الثالث فيتلخص يف 
تكريس د� وجهة لألع©ل.

15
ألف غرفة جديدة تم إضافتها منذ اعت©د رؤية 

د� السياحية حتى اآلن. 

610
منشآت فندقية يف د� عند إطالق رؤية د� 

السياحية 2020 خالل عام 2013 بطاقة استيعابية 
تصل إىل 85 ألف غرفة.

األحد| 28 رمضان 1437 هـ | 03 يوليو 2016م | العدد 0613164
ملف 

األسبـوع
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