
                                                                                                                
                             

 

 ترّسخ مفهوم االستدامة من خالل  "ديب للسياحة"

 الطاقة استهالك فنادق اإلمارة يف كفاءة رامج إعادة تأهيلب

 

  إعادة تأهيل الفنادق جزء من الجهود المتواصلة لتعزيز اإلستدامة البيئية يف

 المنشآت الفندقية يف المدينةمختلف 

 
 

ك   :2019مارس  10ديب،  أهمية  )ديب للسياحة( بديب دائرة السياحة والتسويق التجاريدت أ

الة ممارسات تبن ي بالحفاظ على البيئة، وأن  القطاع  يف شركائهارفع مستوى وعي   يف فع 

 خفضو سيساهم يف تمك ن المنشآت الفندقية من تحقيق توفير كبير سنويا   الموارد إدارة

عملية "إعادة التأهيل" الوقت الذي أصبحت فيه يف التشغيلية لها، وذلك تكلفة العمليات 

تجاه ل دليال  ملموسا  على التزام "ديب للسياحة" الدائم وتمث   ،سياحةالل ركنا  أساسيا  يف تشك  

التي جاءت انطالقا   يف إطار مبادرة "ديب للسياحة المستدامة"وتوثيق تعاونها معهم شركائها 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

كما أنها تؤكد ، عالميا   تهدف إىل تحويل ديب إىل مدينة مستدامةو ، رعاه هللا ،الوزراء حاكم ديب

خدمات الطاقة لتقليل انبعاثات  شركاتالمطو رين و على أهمية التعاون المشترك بين 

استراتيجية الحد من انبعاث "مع  تماشيا   2021 عام يف المئة بحلول 16الكربون بنحو 



                                                                                                        

 

 ."الكربون الشاملة

 

أنظمة  القائمة وتحويلها إىلالتقنيات األنظمة وتحديث عملية إعادة تأهيل المباين إىل هدف تو 

تشغيل التحسين عمليات ساهم يف ما يم ،ذكية ذات كفاءة عالية يف استخدام الطاقة

 جراءاتسلسلة من اإلبعد إعادة تأهيل المباين تتم برامج و وخفض التكاليف السنوية. 

شغليها مما يتيح لمالكي المباين و المتبعة حاليا ، لألساليب ةوالمالي التقنية والتدقيقات

 أفضل ممارسات االستدامة التي تساهم يف تخفيض استهالك الطاقة. تحديد 

 

يوسف لوتاه، قال مباين، المنشآت الفندقية وال إعادة تأهيلبرامج أهمية تشجيع حول و

: "يف إطار تنفيذ رؤية صاحب المدير التنفيذي إلدارة التطوير واالستثمار يف ديب للسياحة

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم  السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

تحويل ديب إىل المدينة األكثر استدامة  على مستوى العالم، نسعى إىل ب رعاه هللا، ،ديب

تشجيع الجميع على اعتماد ممارسات رفع كفاءة استهالك الطاقة على نطاق واسع، بما يف 

كات هدفوت. فنادق ديبذلك تنفيذ برامج إعادة تأهيل المباين يف جميع   مع شركات الشرا

حفيز شركائنا ت خالل من وذلكالقطاع بأكمله،  يفالطاقة إىل تعزيز االستدامة البيئية  خدمات

رفع كفاءة استخدام الطاقة يف تساهم يف اللتزام باتباع ممارسات على ا قطاع الضيافةيف 

كثر استدامة".بناء وبالتايل المساهمة يف  أقل يةتكلفة تشغيلبوتطويرها  منشآتهم  قطاع أ

 

متو  القطاعين العام يف المؤسسات والشركات االستشارية التي تعنى بإدارة الطاقة  قد 

كات ذاتبوالخاص بمدينة ديب نماذج إلعادة تأهيل المباين مدعومة  فائدة مشتركة   شرا

ففي مشترك أو مضمون. توفير الطاقة بناء  على  كفاءة عقود أداءوتشمل فرصا  استثمارية 

، أما يف تدابير توفير الطاقة المشترك، تستثمر شركات خدمات الطاقة "إسكو" توفير  نهج ال

على أن تتحمل  تدابير توفير الطاقةدق إىل االستثمار يف االمضمون فيدعو الفنتوفير نهج ال

 شركات خدمات الطاقة مخاطر األداء.

 

ذ فندق  يف هذا اإلطار،و برنامج إعادة  لغيره،مثاال   ، يف إطار سعيه ليكون ويندام ديب مارينانفَّ

من تحقيق نتائج فورية  وقد تمكن الفندقالطاقة. توفير من أجل زيادة إمكانية تأهيل واسع 

ع تعزيز كفاءة استهالك الطاقة، تشج  لخر وكمورد آ وسيستمر بجهوده يف السنوات المقبلة. 



                                                                                                        

 

احتساب  أداة"مبادرة "ديب للسياحة المستدامة" الفنادق على تسجيل ممتلكاتها يف 

حتساب خ  األسا  لنإنبعاثات الكربونية وتحديد الثغرات إل التي ُصممت، "الكربون

  . لضمان تقديم الدعم للقطاع

 

يف "ديب  ها إدارة التطوير واالستثمارت، التي أطلقمبادرة "ديب للسياحة المستدامة"تهدف و 

كثر الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على مستوى  للسياحة"، إىل جعل ديب واحدة من أ

ديب"، كربون "واالتحاد لخدمات الطاقة "االتحاد إسكو"،  :شركائها وهمالعالم بالتعاون مع 

ومجموعة عمل اإلمارات للبيئة، وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية، والصندوق العالمي 

للطبيعة، ومجلس اإلمارات لألبنية الخضراء، فضال  عن المجلس األعلى للطاقة يف ديب، وهيئة 

 كهرباء ومياه ديب، وبلدية ديب كشركاء استراتيجيين.

 /https://dst.dubaitourism.aeللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

 –انتهى  -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب "ديب للسياحة"

تتمث ل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة 

ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل  يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزو 

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطي  واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، كما تعمل اإلمارة. ديب ل

ا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية  أيض 

الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأ  العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي 

 للسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة. 

  

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 

 ديب للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 
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