
   
 

 

 

 2000كثر من ألقيمة الضمانات البنكية رد "دبي للسياحة" ت

 سياحة وسفر ة شرك

 

 بربع مليار درهم في اقتصاد دبيتقدر سيولة تسمح بضخ  المبادرة 

 ممارسة  تخفيض تكلفةلبرنامج التحفيز االقتصادي الحكومي تدعم و

كثر جاذبية للمستثمرين   األعمال التجارية في اإلمارة وجعلها أ

 

)دبي  أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي :2019يناير  8دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 المتعلقة دي الخدمات مي الرحالت ومزو  السماح لشركات السياحة والسفر ومنظ  عن للسياحة( 

مليون  250بلغ قيمتها اإلجمالية حوالي تالتي باسترداد قيمة الضمانات البنكية  بمجال السياحة

الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في اإلمارة، لغاء إبعد درهم، وذلك 

ضخ في اقتصاد ت  التي ستوفير السيولة ساهم في تو على تبسيط االجراءات  المبادرةتعمل هذه حيث 

ودعم المزيد من االستثمار في  التجارية تكلفة ممارسة األعمالعمل على تخفيض ت كما دبي

 منظومة األعمال. 

 

مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب  تماشيا   وتأتي هذه الخطوة 

االقتصادي لإلمارة الرامية إلى تسريع النمو رعاه هللا،  رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،

كثر . من خالل تنفيذ مجموعة من االستراتيجيات والمبادرات التنظيمية ومن المتوقع أن تستفيد أ

 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من هذه المبادرة.  2000من 

 

قال سعادة هالل سعيد المري، المدير العام لدائرة ، ه المبادرةح له حول اإلعالن عن هذوفي تصري

"ضمن جهودنا الستقبال المزيد من الزو ار  السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(:

لجعل دبي الوجهة األولى كأكثر المدن نا ورؤيت 2025-2022ستراتيجية السياحة وفقا  الالدوليين 



   
 

 

حلول زيارة في العالم، تحرص دبي للسياحة ومع بداية العام الجديد على تبسيط اإلجراءات وتوفير 

كثر مرونة أنظمةو خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة  األعمال، لدعم مجتمع أ

حيث تعتبر السياحة من  ،نات األساسية للنمو المستدام للقطاعوالمتوسطة، باعتبارها من المكو  

تعزيز في الفعالة المساهمة لذا نلتزم بالقطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي اإلجمالي لدبي، 

 عنصر التنوع فيه".  إثراء وتدعيمالنمو في نظامنا االقتصادي و

 

 



   
 

 

هذا اإلجراء الذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية االقتصادية بدبي،  إن  وأضاف سعادته قائال": "

لتوفير الزخم الذي يحتاجه القطاع، وبناء  التي قمنا بها  األخرىالمبادرات لعديد من يتكامل مع ا

االقتصادي التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق محفزة للنمو الحزمة المبادرات على 

السماح باسترداد قيمة  عمال التجارية في دبي، فإن  وتبسيط ممارسة األ من هذا العام لتسهيل

ر سيولة فورية بحوالي ربع مليار درهم لمزودي الخدمات الضمانات البنكية من شأنه أن يوف  

أعمالهم بما يساهم في دفع عجلة النمو، باإلضافة تنمية  في مجددا   استثمارهاتمك نهم من  السياحية

 إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين إلطالق مشاريع سياحية من خالل االستفادة من

 .المبسطة"و اإلجراءات السريعة تلك

تقديم ضمان ب، مي الرحالتم شركات السياحة ومنظ  اإلجراء السابق كان يلز وتجدر اإلشارة إلى أن  

درهم، وذلك اعتمادا  على نوع  ألف 600إلى ألف درهم  100تتراوح قيمته بين  بنكي لدبي للسياحة

 النشاط التجاري لها، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية االقتصادية

ومع إلغاء هذا الشرط فقد أصبح بإمكان "دبي للسياحة" رد الضمانات البنكية . لهااعمألمزاولة 

 خدماتها. أعمالها وفي تطوير إلستثمارها للشركات 

لدعم برنامج التحفيز االقتصادي مبادرات مت في وقت سابق ثالث قد قد   "دبي للسياحة"وكانت 

اقتسام الوقت بي، وإدخال مفهوم الحكومي، وهو اجتذاب المزيد من مسافري الترانزيت لزيارة د

كب واليخوتولتعزيز السياحة العائلية،   .الخاصة الفاخرة إعادة هندسة عملية استضافة المرا

 -انتهى-

 

 مالحظات للسادة المحررين:

 (دبي للسياحة)نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 

مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالميا  ومركز  تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ

تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف 

 الجهة الرئيسية (للسياحة دبي) وتعتبر. أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات الداخلية في اإلمارة



   
 

 

القطاع  تسويق على أيضا   تعمل كما دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة

ذلك  في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في التجاري

ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية . السياحة والسفر ، ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، المنشآت

مؤسسة دبي "، و"جدول فعاليات دبي"، و"فعاليات دبي لألعمال": "دبي للسياحة"التي تنضوي تحت مظلة 

 ".للمهرجانات والتجزئة

 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

mediarelations@dubaitourism.ae 

0097142017682 
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