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 حبدأ أولى فعالٍاحها فً " عام زاٌد "
 ا  طلب 08حخلقى أكثر هن  للسٍاحت" كلٍت دبً"

هجوىعت إعوار ـ "لٍىم الوفخىح لللخىظٍف فً ا
  "للضٍافت

 
انراتؼح نذائشج  ،ٛح دتٙ نهغٛازحكه  د ذهم   :8810فبراٌر  1، دبً

 ا  طهث 08أكثش يٍ  ،)دتٙ نهغٛازح( تذتٙ انغٛازح ٔانرغٕٚك انرداس٘
األعثٕع انًاضٙ إلذازح انًدال  ًرّرٕظٛف خالل انٕٛو انًفرٕذ انز٘ َظ  نه

يدًٕػح اػًاس فٙ انثازثٍٛ ػٍ ػًم نإلط الع ػهٗ انفشص انٕظٛفٛح  أياو
  .نهضٛافح
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 يغ" :دبً للسٍاحت، الودٌر العام لكلٍت عٍسى بن حاضروقال 
 نرٙا انفؼانٛاخ ٔاتركاس اطالق فٙ انًئعغاخ ٔتذء صاٚذ، ػاو اَطالق

ٌ   أػرمذأْذافّ،  يغ ءوذرال ً ا   انكثٛش إلَداص قيرشٕ   اندًٛغ تؤ  تمذس َٕٔػا   ك
مذ ٔضؼُا َظة نٔ ثشاِ، هللا ةطٛ   ،َٓٛاٌ آل عهطاٌ تٍ صاٚذ نهشٛخ ٔفائٓى
ءاخ تانكفا انغٛازٙ انمطاع سفذم فٙ ٚرًث   يُز انثذاٚح ٔاضسا   ْذفا  أػُُٛا 
  ْ ً   ػهٗ ٔانمادسج هحانًئ  حخاط   ،انغٛازٙ انمطاع فٙانًغئٔنٛح  مذس
  ٌ غٛشْا يٍ انمطاػاخ  ػٍ ذخرهف انمطاع ْزا فٙ انؼًم طثٛؼح ٔأ

 اتشاصايكاَٛح ٔاخ، ٔثمح ػانٛح تانُفظ، نًا ذرٛسّ يٍ طالزٛ   ،األخشٖ
تاإلضافح انٗ  ،فانًٕظ   تٓا غٚرًر   انرٙ االعرثُائٛح ٔانًٓاساخ ،انشخظٛح

اخ انٕٛو انًفرٕذ إلٚداد ذرظٛى فؼانٛذغٓٛم ػًهٛح ذٕظٛفٓى يٍ خالل 
 انرذسٚة يشزهح اخرٛاص تؼذ أٔفشص انؼًم انًُاعثح نهشثاب تؼذ ذخش خٓى 

ً ُٓا  ثشايحان يٍ أ٘ فٙ  .يثادسج "يضٛاف"انرٙ ذرض
 



   
 

4 
 

 



   
 

5 
 

 
 القطاع حىطٍن إدارة هدٌر ،الوعٍنً هرٌنهن جهخها قالج و

فٙ انمطاع  ششكائُا يغ خٕٓدَا ذكثٛف زشطُا ػهٗ" :بالكلٍت السٍاحً

 اعرثُاء، تال انرشزٛةٔخذَا يُٓى ٔ ،أخم ذٕفٛش انشٕاغش انًُاعثحيٍ 

َٔسٍ ٔنٕٚاذٓى، يٍ أ كثٛشا   ٔٚؤخز زٛضا   ،زٛث اْرًايٓى تٓزا انداَة كثٛش

فٙ تؼذد طهثاخ انرٕظٛف انرٙ ذهمرٓا يدًٕػح اػًاس نهضٛافح  عؼذاء

ذمذٚى انشكش  ال  ال ٚغؼُا ازٛث ، يئخ شا   ذُظًّٛ ذى انز٘ انًفرٕذ انٕٛو

  ."ذمذٚى األفضم ألتُاء اإلياساخ ٍٛ اعرًشاس خٕٓدْى فٙاندضٚم نٓى يرًُ  

ٌ   انًؼُٛٙأٔضسد ٔ ذُظٛى انٕٛو انًفرٕذ أل٘ يٍ ششكائُا ْٕ خضء يٍ  أ

، "يضٛاف"ػثش ُاِ كهٛح دتٙ نهغٛازحثنز٘ ذردػى ػًهٛح ذٕطٍٛ انمطاع ا

 ارُٓذسج ذسد يظه  ذٔ ،انًثادسج انرٙ ذى اطاللٓا يطهغ انؼاو انًاضٙ ذهك

ْ  ذٓذف انٗ  ػذ ج تشايح ذذسٚثٛح يرخظ ظح  هحسفذ انمطاع تكٕادس اياساذٛح يئ

 .تؼذ اخرٛاص أ٘ يُٓا

 )انخهى(

 
 لوحت عن دائرة السٍاحت والخسىٌق الخجاري بدبً )دبً للسٍاحت(

نرظثر انًذُٚح ٔانًسٕس ذرًثم سعانح دتٙ نهغٛازح انٗ خاَة سإٚرٓا انًطهمح انرٙ ذشيٙ انٗ ذشعٛخ يكاَح دتٙ 
انرداس٘ األكثش صٚاسج فٙ انؼانى فٙ صٚادج انٕػٙ تًكاَح دتٙ كٕخٓح عٛازٛح نهضٔ اس يٍ خًٛغ أَساء انؼانى ٔاعرمطاب 

  .انغٛاذ ٔاالعرثًاساخ انذاخهٛح انٗ اإلياسج
ٙ فٙ اياسج دتٙ، دتٙ نهغٛازح ْٙ اندٓح انشئٛغٛح انًغئٔنح ػٍ انرخطٛظ ٔاإلششاف ٔانرطٕٚش ٔانرغٕٚك انغٛاز

كًا ذؼًم أٚض ا ػهٗ ذغٕٚك انمطاع انرداس٘ فٙ اإلياسج ٔانرشٔٚح نّ؛ ٔذسًم ػهٗ ػاذمٓا يغئٔنٛح ذشخٛض خًٛغ 

انخذياخ انغٛازٛح ٔذظُٛفٓا، تًا فٙ رنك انًُشآخ انفُذلٛح ٔيُظًٙ انشزالخ ٔٔكالء انغفش. ٔٚؤذٙ ػهٗ سأط 
ٙ نهغٛازح يكرة دتٙ نهًئذًشاخ ٔانفؼانٛاخ، ٔخذٔل فؼانٛاخ دتٙ، انؼالياخ انرداسٚح ٔاإلداساخ داخم يدًٕػح دت

 ٔيئعغح دتٙ نهًٓشخاَاخ ٔانردضئح.
 :لوسٌٍد هن الوعلىهاث، الرجاء االحصال بـ

 دبً  للسٍاحت

mediarelations@dubaitourism.ae5559 55 600 [+971]  
0682 201 4 [+971] 
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