
 

 
 بيان صحفي

 

العشر األولى على مستوى العالم من حيث القدرة المدن دبي تستعد لدخول قائمة 
  ألف وحدة الشهر المقبل100االستيعابية مع وصول عدد الوحدات الفندقية الى 

 

 
دبي )دائرة السياحة والتسويق والتجاري بدبي  أعمنت :2016 أبريل 27دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

المدن العشر مارة تستعد لدخول قائمة اإل، أن 2016خالل مشاركتيا في معرض سوق السفر العربي (لمسياحة
األولى عمى مستوى العالم من حيث القدرة االستيعابية الفندقية مع توقعاتيا بأن يصل عدد الغرف والشقق 

 . الف وحدة الشير المقبل100الفندقية فييا الى 
 

الذين )النزالء زوارال متوقعة في أعداد زيادةأن المدينة ستشيد " دبي لمسياحة"وأكدت البيانات الصادرة عن 
السياح القادمين بدعوة من األصدقاء أو العائالت المقيمين في ، بما في ذلك (ليمة واحدة أو أكثريقضون فييا 

نشاء . الدولة ويعزز من ىذا التوجو، ما تعمل عميو دبي حاليًا من تطوير مستمر لبنيتيا التحتية السياحة، وا 
 ويؤّدي الى استقطابفئة العائالت، واألزواج، واألصدقاءمن وجيات ترفييية تمبي تطمعات زوار المدينة 

. المزيد من السياح الباحثين عن مواقع ترفييية جذابة وتشجيعيم عمى اإلقامة في دبي لفترة أطول
 

 خالل السنوات الثالثة اإلمارةالغرف والشقق الفندقية في يصل عدد الحجوزاتفي أن " دبي لمسياحة"وتتوقع 
في المعدل السنوي المرّكب % 12 و11تتراوح بين نسبة نموأي ما يمّثل، ليمة فندقية مميون 36.9 الىالمقبمة 

(CAGR ) الوحدات في أعداد  نفسيايتوقع أن يتم تحقيق نسبة النموكما ، 2018وذلك حتى نياية عام 
 .  أيضاً 2018 بحمول نياية عام وحدة ألف 138الفندقية لتصل إلى 

  



 

 
، %77، فمن المنتظر أن تحقق الفنادق نسبة إشغال تصل إلى 2018ونظرًا ليذه الزيادة المتوقعة حتى عام 

. بما يضمن تنافسية اإلمارة عمى خارطة السياحة العالمية
 

، واحدًا من أعمى معدالت اإلشغال 2016وقد شيد القطاع الفندقي في دبي خالل الربع األول من عام 
 ( دوالر142 ) إماراتي درىم520  الىلغرفوصممعدل ايرادات ا، كما %85العالمية، بنسبة وصمت إلى 

 .في الميمة( دوالر166 ) درىم إماراتي609معدل أسعارىا الى و
 

 تعتبر مستويات اإلشغال: "دائرة السياحة والتسويق والتجاري بدبيىالل سعيد المّري، مديرعام سعادة وقال 
عمى الوحدات الفندقية والمحافظة الستيعاب الزيادة في الطمبةاألساسيالركائز من في الفنادق المنظَّمةالجيدة و

  وفي الوقت،دبي وقدرتيا عمى اجتذاب المزيد من السياح من حول العالمتنافسية يضمن  مما األسعارعمى 
تحديد بوفي ىذا اإلطار، قمنا .  في اإلمارة الحفاظ عمى معدالت األداء المتفوق لمقطاع الفندقيذاتو،

لحفاظ عمى نسب إشغال بما يضمن ا% 40المستقبمية، وزيادة القدرة اإلستيعابية بحوالي احتياجاتنا الفندقية 
 ." لقطاع الفنادق ويعزز من القيمة اإلقتصادية لدبيقوية

 
بين عامي % 12بنسبة  (CAGR) في القطاع بمعّدل سنوي مرّكب ستمر النمويدبي لمسياحة ان وتتوقع 
 تتمكن المدينة من الحفاظ عمى تنافسيتيا وقدرتيا عمى استيعاب الزيادة المستقبمية في كي 2018 و2015

 .أعداد الزوار
 
 إلى تحقيق تيدفبفضل استثمارات القطاعين العام والخاصالتي ًاكبيراً  في دبي نمويحاقطاع السيالشيدو

يجري العمل وفي ىذا اإلطار . 2020بحمول عام سنويًا  مميون سائح 20استقبال الرؤية السياحية لإلمارة و
، ىذا باإلضافة عام الجاريالخالل  الحدائق الترفييية مجموعة من تعزيز عوامل الجذب السياحي وافتتاحعمى
 دار أوبرا دبي، ومشروع تطوير منطقة دبي التاريخية، ومراكز :األخرى ومن بينياالتقديمات  العديد من الى

ىوالبناء ريتطوالعمل عمى ستمر  والذي يتجارية متنوعة، وبرنامج فعاليات وميرجانات حافل باألنشطة الجذابة
ألول مرة أو الذين يرغبون في تكرار دبي  سواء الذين يقصدون  -نجاحاتو الستقطاب المزيد من الزوارعمى 

 .  عمى إطالة مدة إقامتيم في المدينة ىؤالء الزوارمجددًا، وكذلك السعي لتشجيعىاالتجربة السياحة في



 

 
، وىي النسبة 2018بحمول عام % 6.6 السياحية في دبي بنسبة اإلقامةمدة تطول أن " دبي لمسياحة"وتتوقع 

زيادة عبر الطمب عمى الغرف الفندقية، ارتفاع ضمان استدامة و،  لإلمارةالتي سيعززىا نمو القدرة االستيعابية
 المحميتانن ا التي تقدميا كل من الناقمتالرحالتتوفير المزيد من و الجوي بين دبي وباقي أطراف العالم الربط

 ".فالي دبي"و" طيران اإلمارات"
 

تتكاتف جيود جميع الجيات العاممة في القطاع من أجل تحقيق أىدافنا : "وفي ىذا السياق، قال المري
  متنوعة من السياح وتحقيق مساىمة قويةحشرائالسياحية خالل األعوام الخمس المقبمة عن طريق استقطاب 

 ." الحشود الزائرة وانفاقيمومدة إقامتيمحجم لإلمارة من خالل زيادةالناتج المحمي إجمالي قطاع في ليذا ال
 

دبي باركس "ومن المنتظر أن يتم خالل العام الجاري افتتاح عدد من وجيات الجذب السياحية، ومن بينيا 
 . سيتيالحبتورمنتجع  في ال بييرلدبي سفاري، وعالم من المغامرات - آي ام جي ، و"آند ريزورتس

وستمثميذىالمشاريعالمميزةعنداالنتياءمنياإضافةمحورّيةإلىمقوماتدبيالسياحّيةخاصةوأنياتقامألولمرةعمىمستوىالشرق
. األوسط،حيثمنالمتوقعأنتستقطبالمزيدمنالسياحمنمختمفأنحاءالعالم،وخاصًةمناألسواقالرئيسيةالقريبة

وتساعدالزيادةالمتوقعةفيأعدادالسياحالتيتحققيامعالمالجذبالسياحييذىعمىدفعأعمااللتطويرداخاللقطاعالسياحيباإلمار
ةبشكمعام،عمىصعيدالقطاعينالعاموالخاصعمىحدسواء،فيظمتطويرمرافقالضيافةومتاجرالبيعبالتجزئةوالمرافقالترفيييةال

. جديدة،باإلضافةإلىمشاريعالبنيةالتحتيةالمصممةلتعزيزتجربةالزّوارمنذلحظةوصوليموحتىمغادرتيم
 

– انتهى - 
 

 (دبيممسياحة )لمحةعندائرةالسياحةوالتسويقالتجاريبدبي
تتمثمرسالةدبيممسياحةإلىجانبرؤيتياالمطمقةالتيترميإلىترسيخمكانةدبيمتصبحالمدينةوالمحورالتجارياألكثرزيارةفيالعالمفيزيادةالوعيبمكانةدبي

  .كوجيةسياحيةلمزّوارمنجميعأنحاءالعالمواستقطابالسياحواالستثماراتالداخميةإلىاإلمارة
 

دبيممسياحةىيالجيةالرئيسيةالمسؤولةعنالتخطيطواإلشرافوالتطويروالتسويقالسياحيفيإمارةدبي،كماتعمأليًضاعمىتسويقالقطاعالتجاريفياإل
. مارةوالترويجمو؛وتحممعمىعاتقيامسؤوليةترخيصجميعالخدماتالسياحيةوتصنيفيا،بمافيذلكالمنشآتالفندقيةومنظميالرحالتووكالءالسفر



 

 ويأتيعمىرأسالعالماتالتجاريةواإلداراتداخممجموعةدبيممسياحةمكتبدبيمممؤتمراتوالفعالياتوجدولفعالياتدبيومؤسسةدبيممميرجاناتوالتجزئة
 .(المعروفةسابًقاباسممؤسسةدبيممفعالياتوالترويجالتجاري)
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