كلية ديب للسياحة تستعرض جهود التوطين يف المؤتمر العريب
لالستثمار الفنديق برأس الخيمة
ديب 7 ،مايو  : 2018شاركت كلية ديب للسياحة ،التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بديب،
يف المؤتمر العريب لالستثمار الفنديق ،الذي أقيم مؤخرا يف فندق والدورف استوريا برأس الخيمة،
حيث ناقش المؤتمر العديد من الرؤى االستراتيجية الخاصة بمبادئ االستثمار الفنديق ومواضيع
التشييد والبناء إىل جانب استعراض عدد من مشاريع الضيافة العالمية التي تمتاز بفرص
استثمارية مباشرة ومساهمتها يف تحريك وتنويع موارد االقتصاد المحلي.

وتمثلت مشاركة الكلية يف استعراض جهودها يف عملية توطين القطاع السياحي يف إمارة ديب
أمام المشاركين يف المؤتمر وإطالعهم على النتائج التي حققتها منذ إطالقها لمبادرة "مضياف"
مطلع العام  2017الماضي.
ويف معرض حديثها عن المشاركة ،قالت مريم المعيني ،مدير إدارة توطين القطاع يف كلية ديب
للسياحة" :تعد مشاركتنا هي األوىل من نوعها يف هذا المؤتمر ،الذي اختتم فعالياته يف دورته
الرابعة عشرة ،حيث تلقينا دعوة من القائمين عليه ،للمشاركة فيه بهدف إطالع الحضور
والمشاركين على جميع الخدمات والبرامج التدريبية التي تتبناها الكلية ،باإلضافة إىل جهودنا يف
عملية توطين وظائف القطاع السياحي ،خاصة النظرة المستقبلية والخطط الرامية لزيادة أعداد
المواطنين فيه خالل السنوات المقبلة".
وأوضحت المعيني إىل أن الكلية مستمرة يف جهودها لتوعية جيل الشباب بأهمية القطاع ،خاصة
وأن الدولة تحولت إىل وجهة سياحية بارزة ،وتسجل عاما بعد اآلخر ،معدالت نمو كبيرة يف تدفق
السياح من مختلف أنحاء العالم منذ سنوات ،باإلضافة إىل أن عددا كبيرا من الفنادق الجديدة
ستدخل السوق خالل الفترة المقبلة ،ما يوفر مزيدا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
المرتبطة بالخدمات والمرافق التي تخدم القطاع السياحي.
انتهى-شرح الصورة :فريق عمل كلية ديب للسياحة مع بعض المشاركين يف المؤتمر

لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)
تتمثل رسالة "ديب للسياحة" إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور
التجاري األكثر زيارة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للز ّوار من جميع أنحاء العالم
واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة .

"ديب للسياحة" هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب،
كما تعمل أيضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع
الخدمات السياحية وتصنيفها ،بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر .ويأيت على رأس
العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب للسياحة" مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات ،وجدول فعاليات ديب،
ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.
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