
   

املشاريع واملبادرات تعزز موقع اإلمارة على خارطة السياحة العاملية 

عبد العزيز بن حميد النعيمي يزور جناح  "سياحة عجمان"

 املشاركة في سوق السفر العربي

دبي، 18 مايو 2021

زار الــشيخ عــبد الــعزيــز بــن حــميد الــنعيمي، رئــيس دائــرة الــتنمية الــسياحــية فــي عجــمان جــناح الــدائــرة 

املـشاركـة فـي مـعرض سـوق الـسفر الـعربـي 2021 فـي دبـي، والـذي يـعد أكـبر حـدث تـجاري دولـي لـلسفر 

والسياحة في املنطقة.

واطّلع الـشيخ عـبد الـعزيـز بـن حـميد الـنعيمي عـلى أبـرز األنشـطة الـسياحـية الـتي تـقوم بـها إمـارة عجـمان 

واملــقومــات الــثقافــية والــسياحــية الــتي تــمتلكها، ومــا تــقدمــه لــزوارهــا مــن تــجارب ســياحــية فــريــدة مــن نــوعــها 

تعزز من مكانتها كوجهة سياحية على خارطة السياحة العاملية.

واسـتمع الـشيخ عـبد الـعزيـز بـن حـميد الـنعيمي الـى دور دائـرة الـتنمية الـسياحـية فـي عجـمان فـي تسـليط 

الـــضوء عـــلى املـــقومـــات الـــثقافـــية والـــسياحـــية الـــتي تـــمتلكها إمـــارة عجـــمان مـــن خـــالل إطـــالق الـــعديـــد مـــن 

املـــبادرات واألنـــظمة الـــتي تـــساهـــم فـــي تـــعزيـــز الـــقطاع الـــسياحـــي فـــي اإلمـــارة وآخـــرهـــا ”نـــظام الـــتصنيف 

الـــذاتـــي“ وهـــو نـــظام رقـــمي فـــريـــد يـــتيح لـــلفنادق والـــغرف الـــفندقـــية تـــصنيف وحـــداتـــهم ذاتـــياً وفـــقاً ملـــعايـــير 

التصنيف الجديدة التي وضعتها دائرة التنمية السياحية في عجمان.              



   

وشــملت املــرحــلة األولــى مــن إطــالق الــنظام، الــفنادق والــغرف الــفندقــية مــع تــقديــم خــطط وبــرامــج إلضــافــة 

قـــطاعـــات أخـــرى فـــي املســـتقبل، حـــيث يـــعمل وفـــقاً لـــنظام املـــسؤولـــية االجـــتماعـــية للشـــركـــات ودمـــج مـــعايـــير 

الــبيئة واالســتدامــة ووســائــل الــتعريــف، وقــياس ودمــج كــافــة آراء الــعمالء، ويــقدم تــفاصــيل دقــيقة عــن حــالــة 

كـــل مشـــروع ســـياحـــي مـــن نـــاحـــية الـــصيانـــة والـــنظافـــة، والـــتصميم، حـــيث يـــعد الـــنظام مـــنصة مـــبنية عـــلى 

تــقاريــر وبــيانــات دقــيقة تــوفّــر تــشخيص حــقيقي ألداء املشــروع حســب فــئة تــصنيفه، ســواء كــان مــنفرداً أو 

بشكل عام في إمارة عجمان.

 وتــعرّف الــشيخ عــبد الــعزيــز بــن حــميد الــنعيمي عــلى املــهام املــوكــلة إلــى "مــكتب عجــمان الــثقافــي" والــذي 

ســـيكون إضـــافـــة لـــلدائـــرة حـــيث ســـيعنى بـــتطويـــر املـــنتج الـــثقافـــي والـــفني وتـــنمية املـــواهـــب وتـــعزيـــز الـــتراث 

الـــثقافـــي املـــادي وغـــير املـــادي، مـــثل األدب، والـــفنون املـــرئـــية واملـــسموعـــة، والـــتصميم، واإلبـــداع الـــرقـــمي، 

ووضــــع الــــسياســــات والــــلوائــــح والــــقوانــــني الــــتنظيمية لــــقطاع الــــثقافــــة لــــلمساهــــمة فــــي تــــعزيــــز فــــاعــــليته فــــي 

اإلمــارة، بــاإلضــافــة الــى بــناء أطــر الــتعاون مــع كــافــة الــجهات املــعنية فــي الــدولــة وخــارجــها لــدعــم الــتنمية 

املستدامة لقطاع الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويهـدف "مـكتب عجـمان الـثقافـي" الـتابـع لـدائـرة الـتنمية الـسياحـية الـى وضـع وتـنفيذ املـشاريـع واملـبادرات 

والخـــطط الـــتي تـــساهـــم فـــي االرتـــقاء وتـــعزيـــز مـــكانـــة عجـــمان، والـــترويـــج لـــإلمـــارة كـــوجـــهة ســـياحـــية ثـــقافـــية 

رائدة، من خالل الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والتاريخية.

كـما اطّـلع عـلى مـراحـل االنـجاز الـتي وصـلت لـها سـياحـة عجـمان فـي مـجال تـطويـر الـعديـد مـن املـتاحـف 

الـــرئـــيسية فـــي اإلمـــارة والـــتي شـــملت مـــتحف عجـــمان، ومـــتحف مـــصفوت، ومـــتحف املـــنامـــة، حـــيث تـــعتبر 

مــتاحــف اإلمــارة واحــدة مــن أهــم الــوجــهات الــسياحــية فــي الــدولــة، الــتي يــتوافــد إلــيها الــسياح والــزوار مــن 

الداخل والخارج من كافة أنحاء العالم.



   

 كـــما تـــعرّف عـــلى الـــتعاون الـــذي تـــقوم بـــه الـــدائـــرة مـــع مـــكاتـــب الـــتمثيل الـــدولـــية فـــي بـــريـــطانـــيا وروســـيا و 

دراسـة امـكانـية تـوسـيع نـطاق هـذا الـتمثيل لـيشمل أسـواق أخـرى مـصدرة لـلسياح، حـيث أصـبحت إمـارة 

عجــمان تــعتبر بــيئة ســياحــية جــاذبــة بــفضل الــنقلة الــنوعــية فــي مــشاريــع الــبنية الــتحتية الــداعــمة لــلقطاع 

الـسياحـي فـي عجـمان خـالل الـسنوات الـقليلة املـاضـية، السـيما عـلى صـعيد املـناطـق األثـريـة الـتي رفـدت 

القطاع بنسبة كبيرة من السياح، فضالً عن مشاريع تطوير املرافق والشواطئ ومواقع التنزه والترفيه. 

وأكـد الـشيخ عـبد الـعزيـز الـنعيمي أن إمـارة عجـمان عـززت مـن مـكانـتها الـتنافـسية عـلى خـارطـة الـسياحـة 

الـــترفـــيهية مـــن خـــالل الـــعديـــد مـــن الـــوجـــهات الـــسياحـــية والـــترفـــيهية الـــفاخـــرة الـــتي تـــقدم لـــلزوار واملـــقيمني 

خــيارات واســعة مــن الــتجارب الــفريــدة الــتي تجــمع بــني تــراث اإلمــارات األصــيل وتــنوعــها الــبيئي وسحــر 

طــبيعتها لــتكون بــذلــك مــالذاً مــثالــياً لــعشاق الــتجارب الــترفــيهية، كــما بــاتــت تــشكل نــموذجــاً بــارزاً لــتوظــيف 

الــتراث الــثقافــي كــمنصة يــمكن مــن خــاللــها دفــع عجــلة قــطاع الــسياحــة الــعصريــة، وبــال شــك أن إطــالق 

مـشاريـع سـياحـية جـديـدة بـاإلضـافـة الـى تـطويـر املـتاحـف، سـيعمل عـلى تـعزيـز مـوقـع عجـمان عـلى خـارطـة 

الــسياحــة كــوجــهة ســياحــية رائــدة يــقصدهــا الجــميع مــن داخــل االمــارات وخــارجــها، ويــؤكــد عــلى مــكانــتها 

الثقافية والسياحية واالستثمارية، ويبرز مدى اهتمامها بالثقافة والفن.

وقــال الــشيخ عــبد الــعزيــز الــنعيمي أن مــعرض ســوق الــسفر الــعربــي 2021 يــعد مــركــزاً رئــيسياً لــتالقــي 

األفــكار وإطــالق املــبادرات الــتي تــسهم فــي تــطور هــذه الــصناعــة، ويــوفــر فــرصــًة هــائــلة لــفتح آفــاق واســعة 

لـــفرص األعـــمال، بـــصفته حـــدثـــاً عـــاملـــياً مـــتخصصاً فـــي قـــطاع الـــسياحـــة والـــسفر فـــي هـــذه املـــنطقة الـــتي 

تشهد تغيرات متسارعة.

-انتهى-



   

الصور: 

الشـیخ عـبد الـعزیـز بـن حـمید الـنعیمي، رئـیس دائـرة الـتنمیة السـیاحـیة فـي عجـمان!خـالل زیـارة جـناح سـیاحـة 1.

عجمان في سوق السفر العربي!%#$#"!

لالستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:

نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان
تـسعى دائـرة الـتنمية الـسياحـية فـي عجـمان إلـى إبـراز الـعناصـر الـسياحـية الـجاذبـة فـي اإلمـارة، وتسـليط 
الــضوء عــلى املــقومــات الــفريــدة الــتي تــقدمــها عجــمان بــاعــتبارهــا إحــدى الــوجــهات الــسياحــية الــرائــدة فــي 

دولة اإلمارات. 
وتــعمل الــدائــرة عــلى وضــع الخــطط االســتراتــيجية لــلترويــج الــسياحــي لــإلمــارة محــلياً وإقــليمياً ودولــياً مــن 
خـالل تخـطيط وتـنفيذ حـمالت عـاملـية لـلترويـج الـسياحـي، وتـنظيم الـفعالـيات الـتراثـية والـثقافـية والـريـاضـية، 
وإقــامــة املــؤتــمرات واملــعارض أو املــشاركــة فــيها، والــعمل عــلى تــنظيم وتــطويــر صــناعــة الــسياحــة، وتحســني 

إمكانيات وخدمات املرافق السياحية واملنشآت العاملة في قطاع السياحة في اإلمارة. 
وتـــختص دائـــرة الـــتنمية الـــسياحـــية فـــي عجـــمان بـــإعـــداد الـــلوائـــح والـــنظم والتشـــريـــعات الـــخاصـــة بـــتنظيم 
قـطاع الـسياحـة فـي اإلمـارة، وتـصنيف املـنشآت الـسياحـية، والـتفتيش عـلى املـعايـير الـسياحـية والخـدمـات 

املقدمة للسائحني، وترخيص عمل وكاالت السفر والسياحة واإلشراف على أدائها. 

https://ajman.travel/ar-ajmantourism/ للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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