
                                                                                              

 خبر صحفي
 دائرة السياحة والتسويق التجاري صادر عن المركز اإلعالمي ل

 

  96 الـ دورته فيخبير  0111يستقطب أكثر من 

 8102 لمعقارات الدولي المؤتمر باستضافة تفوز دبي
 

 
عاليات دبي لألعمال ومعهد دبي العقاري يؤكدان حرصهما عمى استقطاب أبرز شركات التطوير العقاري ف*

 لممشاركة في هذا الحدثفي العالم إلى دبي 
 

التابع و أعمنت فعاليات دبي لألعمال، المكتب الرسمي لتنظيم المؤتمرات في دبي : 8109يونيو  02دبي، 
"دبي لمسياحة" وبالشراكة مع معيد دبي العقاري، الذراع التعميمية لدائرة  لدائرة السياحة والتسويق التجاري 

المؤتمر الدولي لمعقارات في دورتو التاسعة والستين دبي باستضافة  مارةعن فوز إاألراضي واألمالك بدبي 
لممرة  تنظيم االتحاد العقاري الدولي. ومن المتوقع أن يستقطب ىذا الحدث الذي يقامىو من و  8102في عام 

أكثر يمثمون في قطاع العقارات مشارك من الخبراء  0111األولى في منطقة الشرق األوسط ما يزيد عمى 
 دولة لتبادل اآلراء واسكتشاف "مستقبل المدن". 01من 

 
جاء ىذا الفوز باستضافة المؤتمر نتيجة جيود فعاليات دبي لألعمال ومعيد دبي العقاري وبدعم من مركز 

ممؤتمرات والمعارض وغيرىم من الشركاء المحميين. وىو ما يعزز من مكانة دبي وسمعتيا دبي الدولي ل
سيم في يالراسخة كوجية عالمية متنوعة الستضافة فعاليات األعمال. ومن جية أخرى، فإن ىذا الفوز س

لذي يتسم تسميط الضوء عمى القطاع العقاري المحمي اكذلك ، و اتلالستثمار جاذبة جية و ترسيخ مكانة دبي ك
 التنظيمية المناسبة.اإلجراءات و  ،بالتطور المستمر واإلبداع

 
الذي يقع عمى عاتقو  ،يعد الفوز باستضافة ىذا الحدث أحد اإلنجازات الميمة لمكتب فعاليات دبي لألعمالو 

يجاد منصات لتبادل األفكار والمعمومات والخبرات  التي من مسؤولية استقطاب أبرز الفعاليات إلى اإلمارة، وا 
شأنيا تحويل المدينة إلى مركز عالمي لممعرفة. وعمى ضوء النمو الذي حققتو اإلمارة لتصبح مدينة ذكية 



يجعميا قادرة فإن ذلك عالمية تزخر بجدول فعاليات متنوع يضعيا في مصاف المدن الرائدة في ىذا المجال، 
ء بمستوى المعيشة وفق أعمى معايير الجودة من دفع عجمة النمو االقتصادي، واالرتقالعمى استثمار إمكاناتيا 

 خالل المبادرات الذكية والفاعمة التي باتت ضرورية في عالمنا الذي يشيد تطورات متسارعة.
 

الفوز باستضافة ىذا الحدث  إن  :"سعادة سمطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة األراضي واألمالكوقال 
التي حققيا سوق العقارات في دبي خالل السنوات األخيرة،  ميمةجازات الالبارز ىو بمثابة شيادة عمى االن

كما يبرىن أيًضا عمى الجيود المتواصمة التي تبذليا الحكومة لتعزيز وبناء بيئة أعمال قوية تيدف إلى ترسيخ 
حظى حقيقة اختيار دبي لتكون أول مدينة في الشرق األوسط ت وأما .مختمف أنحاء العالم مشرقة فيصورة 

دليل آخر عمى مكانة دبي كمركز بارز لقطاع العقارات في  وبشرف استضافة ىذا الحدث الميم، في
 .  "المنطقة

 
في تعزيز اقتصاد دبي من خالل استضافة  8102سيسيم المؤتمر الدولي لمعقارات لعام وأضاف قائال: "

من العالم و بل  فحسب، ن أنحاء المنطقةالسياح القادمين سواء لألعمال أو لمترفيو، وجذب االستثمارات ليس م
دبي. كما يدعم "خطة دبي في سوق العقارات الزخم ل تحقيق مستوى أعمى منأجمع، وكل ىذا سيسيم في 

" التي تيدف إلى بناء مدينة ذكية ومستدامة تحظى ببنية تحتية قوية تتواكب مع الحياة العصرية،  8180
 ".السنوات المقبمة اإلمارة فيزدىار وا
 

: "يسرنا أن نعمن عن اختيار عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمتسويق السياحي والتجاري وقال 
مثل المؤتمر الدولي لمعقارات، لتكون بذلك أول مدينة في الشرق األوسط تحقق عالمي دبي الستضافة حدث 

ويعكس نجاحنا ىذا مكانة الدولة المشيود ليا بالكفاءة والمقدرة عمى استضافة الفعاليات  ىذا اإلنجاز.
واألحداث الكبرى، وكذلك كونيا جية جاذبة لالستثمارات العالمية، وأيضا يظير مدى اإلمكانات التي تتمتع 

 أعمى المستويات.  وفق بيا دبي الستضافة فعاليات األعمال الدولية 
 

"نفخر مرة أخرى بالشراكة الحقيقية مع شركائنا المحميين، والسيما معيد دبي العقاري، الذين لم  وأضاف قائاًل:
يألوا جيًدا في سبيل تقديم عرض تنافسي يعكس اإلمكانات اليائمة في دبي، وما تتضمنو من عروض شاممة 

 ".8102نحن نتطمع لمترحيب بالحدث في دبي خالل العام و تجمع بين الترفيو واألعمال. 
 



حمقة وصل تجمع الخبراء من  -الذي ُيقام بتنظيم من االتحاد العقاري الدولي -يمثل المؤتمر الدولي لمعقاراتو 
فرصة الوالتوجيات التي تؤثر عمى سوق العقار اليوم. كما يتيح ىذا المؤتمر تحديات حول العالم لمناقشة ال

رة، وتبادل المعمومات، وتنفيذ األعمال مع شركات الحاجات المتغيالتي تمبي أفضل الممارسات الطالع عمى ل
عالمية. وتمثل الوفود الحاضرة وأعضاء االتحاد العقاري الدولي مختمف القطاعات بما فييا التجاري والسكني 

 .وغيرىا والتجزئة والصناعي
 

مايو تحت  80 وحتى 80الفترة من  خالليذكر أن المؤتمر الدولي لمعقارات انعقد ىذا العام في مدينة بنما 
عنوان "ربط المستجدات نحو عالم أفضل". وقد تمحور المؤتمر خالل ىذه الدورة عمى مواضيع متنوعة منيا 

والمدن الذكية، وأخالقيات تممك ، العولمةفي عالم العقارية  االستثمارية ، والفرصمناسبةتوفير السكن بأسعار 
لى يومنا ىذا،  0591منذ عام و  العقارات عالميا. يحرص االتحاد العقاري الدولي عمى العمل بشكل وثيق وا 

مع األمم المتحدة، ويعتبر الجية العقارية الدولية الوحيدة التي تضطمع بمكانة المنظمة غير الحكومية 
 االستشارية في المجمس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة.  

 )انتهى(
 
 

 معمومات لممحررين:
 

 للسياحة( دبي) بدبي التجاري لتسويقوا السياحة دائرة عن لمحة

 فً العالم فً زٌارة األكثر التجاري والمحور المدٌنة لتصبح دبً مكانة ترسٌخ إلى ترمً التً المطلقة رإٌتها جانب إلى للسٌاحة دبً رسالة تتمثل

  .اإلمارة إلى الداخلٌة ماراتواالستث السٌاح واستقطاب العالم أنحاء جمٌع من للزّوار سٌاحٌة كوجهة دبً بمكانة الوعً زٌادة

 القطاع تسوٌق على أًٌضا تعمل كما دبً، إمارة فً السٌاحً والتسوٌق والتطوٌر واإلشراف التخطٌط عن المسإولة الرئٌسٌة الجهة هً للسٌاحة دبً

 ومنظمً الفندقٌة المنشآت ذلك فً ماب وتصنٌفها، السٌاحٌة الخدمات جمٌع ترخٌص مسإولٌة عاتقها على وتحمل له؛ والتروٌج اإلمارة فً التجاري

 وجدول والفعالٌات، للمإتمرات دبً مكتب للسٌاحة دبً مجموعة داخل واإلدارات التجارٌة العالمات رأس على وٌؤتً. السفر ووكالء الرحالت

 والتجزئة. للمهرجانات دبً ومإسسة دبً، فعالٌات

 فعاليات دبي لألعمال
ترسيخ مكانة ييدف إلى المكتب الرسمي لعقد المؤتمرات في دبي، وىو تابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري. و ليات والفعا ممؤتمراتلُيعد  مكتب دبي  

د عمى دفع دبي بصفتيا وجيًة متمي زة لفعالي ات األعمال، عبر الترويج ليا واستقطاب اجتماعات، وحوافز، ومؤتمرات ومعارض دولية من شأنيا أن تساع
  .وتنمية فرص العمل واستحداث المعارف في اإلمارةعجمة االقتصاد، 

 . في قطاع المؤتمرات واالجتماعاتأعمى مستويات الخدمة تضمن وكعضو في تحالف أفضل المدن العالمية "بيست سيتيس غموبال أليانس"، 
 



 

 :بـ االتصال الرجاء المعلومات، من لمزٌد  

 للسٌاحة  دبً

mediarelations@dubaitourism.ae 
1023 810 1 [570]+ 

 


