
                                                                                              

 خبر صحفي

 صادر عن المركز اإلعالمي لدائرة السياحة والتسويق التجاري________________________________________________

 

لجمعية األول الجتماعات ا منتدىالتستضيف  "دبي لألعمال ياتالفع"
 لمشرق األوسط جتماعاتالدولية لممؤتمرات واال

 األعمال في  ف إمكانيات النمو لقطاع فعالياتالمنتدى يهدف إلى زيادة المشاركة واكتشا
 المنطقة

 
 الاؤتارات في دبيتنظيم معاال  الاتت  الرساي للألدبي فعاليات استضافت  :6102مايو  31دبي، 

جتاامعات تخصصة في تنظيم االلاية الااالجاعية الدولية لماؤتارات واالجتاامعات  الجية العبالتعاون اع 
لجاعية اجتاامعات األول ال انتدىالارك ان اختمف أنحاء العالم  معضو اش 0111كثر ان وتضم أ

فعاليات "شرق األوسط  حيث تأتي استضافة وتنظيم الفعاليات العالاية واإلقمياية ضان سمم أولويات لم
 الانطقة بأكاميا. بشتل خاص و  والتناية التي تشيدىا دبيواالزدىار بيدف إبراز التطور  "دبي لألمعاال

 
  دبي في فندق سوفيتيل داون تاون  6102اايو  01و 01يواي معمى ادى لانتدى الذي معقد واستقط  ا
ان اختمف أرجاء الانطقة. وجاء تنظيم الانتدى الحدث األول ان نومعو في  ا  اشارت 011أكثر ان 

باشارتة  6101لاؤتار الجاعية الدولية لماؤتارات واالجتاامعات الاقرر خالل العامالانطقة تاقداة 
لتبادل األفتار والخبرات بين أولى  خطوةالانتدى خطى تاا . اشارك ان اختمف أنحاء العالم 0111
 لاؤتارات الدولية. في استضافة االخبرة الدوليين لترسيخ اتانة دبي وادن أخرى في الانطقة ذوي 

 
: "إن سياحة"في "دبي لم واإلستثاارات الاؤسسية لمخداات التنفيذي الادير الفالسي  خميفة أحادوقال 
تان ناجحا  جدا   ونحن سعداء ونشعر بالفخر بأن  األوسط لمشرق  الجاعية الجتاامعات األول الانتدى

نتدى الحدث. وأنا شخصيا  أتطمع إلى أن يحظى الاىذا وبارزا  في تنظيم  نتون اان لع  دورا  اياا  



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

أننا سوف نستضيف قبمة  والسياا باىتاام أكبر  ويتون ان األحداث الاياة والبارزة خالل السنوات الا
 . "6101الحدث في معام 

 
"لقد أبدت دبي رغبتيا بتأسيس اقتصاد ابني معمى الاعرفة  وأثبتت أنيا قادرة معمى تنفيذ  وأضاف قائال:

أفتار استثنائية ويتون ليا الريادة في ذلك  معالوة معمى حرصيا معمى تبادل الخبرات واآلراء واألفتار بين 
 ". لتعم الفائدة لدول ان حول العالمسائر الادن وا

 
لماؤتارات واالجتاامعات: "انحنا تنظيم ىذا  رك  الادير التنفيذي لمجاعية الدوليةيقال اارتن سوان جيتو 

 خاصة في ظل الناو السريع  ان األمعضاء الفرصة لربط انطقة الشرق األوسط بشبتة معالاية الانتدى
اح بتبادل الخبرات وفيم احتياجات صنامعة الاؤتارات بشتل أكثر اا يس تي تشيدىا الانطقةلا والتطورات
  6101قبل انعقاد اؤتار الجاعية الدولية لماؤتارات واالجتاامعات في دبي خالل العام نحرص معاقا . و 

 العااين الاقبمين". خالل معمى تعزيز االىتاام بيذه الصنامعة اع شرتائنا الاحميين وفي الانطقة 
 

األوسط انصة لتبادل  شرق لم واالجتاامعات لماؤتارات الدولية لجاعيةا جتاامعاتألول الا انتدىالل ويشت  
الخبرات وأفضل الااارسات الالزاة لتطوير صنامعة الاؤتارات في الانطقة في ظل الطم  الاتنااي معمى 

 ىذه الصنامعة ان قبل الشرتات والجاعيات الدولية. 
 

والانتديات اثل ىذه الامتقيات ا  اشيورا  وخبراء في اتحدثا  دولي 61أكثر ان  انتدىواستقط  ال
ات الدولية  وأىاية العال الجاامعي والتعاون في ىذا الاجال. واالجتاامعات العالاية  الذين ناقشوا االتجاى

في الشرق األوسط  التي تشيد ازدىارا   والقدرة التنافسية لانطقة الشرق األوسط تنقطة انطالق إلى األسواق
فريقيا. تاا تناول الاتحدثون  إستراتيجية اختيار المقاءات والاؤتارات الدولية في معالم يشيد انافسة وا 

شديدة  وأيضا ادى الحاجة إلى برااج التدري  القادرة معمى توجو الدمعم والاسؤولة معن االتجاىات 
 الاستقبمية في الانطقة.

      



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

معالاية  ديد ان األفتار ان قبل الاسؤولين التنفيذيين الذين اثموا أربع جيات تبادل العنتدى وتم خالل الا
اتانات الناو اليائمة  اا تتاتع بو ان الضوء معمى انطقة الشرق األوسط و وقااوا بتسميط  قدرة تنافسية  وا 

 واالجتاامعات الدولية.والاؤتارات  المقاءاتقطاع وزيادة حصتيا في 
 
سوف ينظم بشتل سنوي   األوسط لمشرق  واالجتاامعات لماؤتارات الدولية عيةالجا جتاامعاتا انتدى إن  

  .6101في معام  اتاالجتاامعستضافة دبي ال معق  اختياروذلك 
 

 )انتهى(

  

*** 

 معمومات لممحررين:
 

 للسياحة( دبي) بدبي التجاري والتسويق السياحة دائرة عن لمحة

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

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

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

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

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

 والتجزئة. للمهرجانات دبً ومإسسة دبً، فعالٌات وجدول

 فعاليات دبي لألعمال
ترسيخ ييدف إلى . و تجاري   وىو تابع لدائرة السياحة والتسويق الالاتت  الرساي لعقد الاؤتارات في دبيوالفعاليات  ماؤتاراتلُيعد  اتت  دبي  

ن اتانة دبي بصفتيا وجية  اتاي زة لفعالي ات األمعاال  معبر الترويج ليا واستقطا  اجتاامعات  وحوافز  واؤتارات واعارض دولية ان شأنيا أ
  .تسامعد معمى دفع معجمة االقتصاد  وتناية فرص العال واستحداث الاعارف في اإلاارة

 . في قطاع الاؤتارات واالجتاامعاتأمعمى استويات الخداة تضان لاية "بيست سيتيس غموبال أليانس"  وتعضو في تحالف أفضل الادن العا
 
 

 :بـ االتصال الرجاء المعلومات، من لمزٌد  

 للسٌاحة  دبً

mediacenter@dubaitourism.ae 
1210 610 4 [170]+ 


