
   
 
 
 

 خجش طسفٙ:
 

ع إنى بنجاح مبادراتها وتتطه   ًكهٍت دبً نهسٍاحت تحتف
 انمستقبم

 

، انزبثؼخ نذائشح انغٛبزخ هٛخ دثٙ نهغٛبزخك ٙرسزف :4102برٌم إ 42دبً، 
خالل ثُدبذ يجبدسارٓب انزٙ أطهمزٓب، ٔرنك  ٔانزغٕٚك انزدبس٘ ثذثٙ "دثٙ نهغٛبزخ"

نذٚٓب يٍ رغزؼشع يب زٛث يشبسكزٓب فٙ خُبذ دثٙ ثًؼشع عٕق انغفش انؼشثٙ، 
، ثبإلضبفخ انٗ ػشع أدٔارٓب انًزخظظخ فٙ رذسٚت انؼبيهٍٛ خيُٓٛرؼهًٛٛخ ْح بيُ

ْٔٙ رزطهغ انٗ ػبو صاخش، يغ اعزًشاسْب فٙ . انغٛبزٛخفٙ يخزهف انًُشآد 
 ٔانضٛبفخ ثذثٙ.ٛبزخ يٍ أخم رًُٛخ انكٕادس انجششٚخ فٙ لطبػٙ انغانؼًم 

 

 
 

يٍ يدًٕػخ ٔاعؼخ رشًم نكهٛخ دثٙ نهغٛبزخ ثشايح رؼهًٛٛخ ٔٚغطٙ انًُٓبج 
ثمطبع انغٛبزخ. كًب راد انؼاللخ بنؼذٚذ يٍ األَشطخ ثانًشرجطخ انًٍٓ ٔانٕظبئف 

انخبطخ ثبنؼبيهٍٛ فٙ انفُبدق رزٕنٗ انكهٛخ يغئٔنٛخ رطجٛك َٔشش األدٔاد انزذسٚجٛخ 
 فٙ ٔظبئف ػٍ نهجسث انًغبػذح ٔأٚضبً رمذوف يُشآد انضٛبفخ ٔانغٛبزخ، هٔيخز



   
 
 
 

انمطبع رضٔٚذ نٗ انزٙ رٓذف ا، ٔ"يضٛبف" ثشَبيح خالل يٍ انغٛبزٙ انمطبع
انشايٛخ انٗ  0202 شإٚخ انغٛبزٛخانسمٛك نز انًئْهخانغٛبزٙ ثبنكٕادس انٕطُٛخ 

   .عُٕٚبً خالل انؼمذ انًمجميهٌٕٛ صائش  02 اعزمجبل 
 

 
 

أٌ ٚشرفغ َزٕلغ : "كهٍت دبً نهسٍاحتنعاو ان  مدٌرانعٍسى بن حاضر، ٔلبل 
ثسهٕل ػبو  شخضَظف يهٌٕٛ انٗ  دثٙ  فٙػذد انؼبيهٍٛ فٙ لطبع انغٛبزخ 

 ؼضص ٔربنغٛبزخ. ث ضزانٗ انزؼهٛى انًُٓٙ انًخثسبخخ يبعخ ، يب ٚؼُٙ أَُب 0202
)انزؼهٛى انًُٓٙ، ٔاألدٔاد انزذسٚجٛخ نهًسزشفٍٛ، ٔيجبدسح انثالثخ انفشٔع انزؼهًٛٛخ 

عٕاء ػجش انًخزظٍٛ يضٛبف( انشإٚخ االعزشارٛدٛخ نهكهٛخ نجُبء شجكخ ػبنًٛخ يٍ 
ػهٗ يغزٕٖ نٛكَٕٕا انٕاخٓخ اإليبسارٛخ ألرذسٚجٓى داخم انذٔنخ أٔ خبسخٓب، ٔرؤْٛهٓى 

جش لطبع انغٛبزخ انٕٛو أزذ انشكبئض األعبعٛخ اللزظبد ت ثضٕٛف دثٙ. ٔٚؼزٛنهزشز
اخززاة انًضٚذ يٍ انًٕاطٍُٛ ٔرؤْهٛٓى ػهٗ ػهّٛ ٚزٕخت ػهُٛب انؼًم ٔ اإليبسح،

 ،نذخٕل ْزا انمطبع انسٕٛ٘ يٍ خالل يجبدساد انكهٛخ ٔفٙ يمذيزٓب "يضٛبف"
 

أدٔاد رؼهًٛٛخ خالل يؼشع عٕق انغفش  ذٔكبَذ كهٛخ دثٙ نهغٛبزخ لذ أطهم
انهزبٌ زظهزب ػهٗ لجٕل َٓح دثٙ"، ٔ" "خجٛش دثٙ"ٔيٍ ثُٛٓب انؼشثٙ انؼبو انًبضٙ 



   
 
 
 

انضٛبفخ.  ٔٚشركض ٔانغٛبزخ  ٙنذٖ يخزهف انؼبيهٍٛ ٔانًٕظفٍٛ فٙ لطبػٔاعغ 
 نذثٙ. نهزشٔٚح األيثم انطشٚمخ رؼهًٛٛخ زٕل انكزشَٔٛخ أنؼبة رمذٚى "خجٛش دثٙ" ػهٗ

 انخذيبد نًٕظفٙ زارٙنهزذسٚت ان انكزشَٔٙ رؼهًٛٙ ثشَبيح أيب "َٓح دثٙ" فٕٓ
 دثٙ. انغٛبزٛخ فٙ

 
 

 اػًبس يٍ يٕظفٙ ٔػًبل فُبدقانًزؼهًٍٛ يٍ انؼذٚذ "َٓح دثٙ" يجبدسح ج يٍ ٔرخش  
ذسٚت ضًٍ ْزا اعزفبد يٍ انز. كًب ،سافهضٔٔشٛشارٌٕ، ، اّٚ سٚضٔسرظ ّخٛ، ٔ نهضٛبفخ

 ضٕٛف دثٙ،انٕظبئف انزٙ رزطهت انزؼبيم انًجبشش يغ فٙ انؼبيهٌٕ انجشَبيح أٚضبً، 
اإلداسح انؼبيخ  ٔأْٛئخ انطشق ٔانًٕاطالد،  ٔأثهذٚخ دثٙ،  ٔأيطبساد دثٙ، عٕاء فٙ 

"خجٛش دثٙ" يشبسكخ ػذد يجبدسح . كًب شٓذد ، أٔ غٛشْبنإللبيخ ٔشئٌٔ األخبَت
 ،ٔأنًبَٛب ساثطخ انذٔل انًغزمهخ،ٔ أعٕاق  ،انغفش يٍ سٔعٛبكجٛش يٍ ٔكالء 

 .، ٔزٕل انؼبنىٔأعزشانٛب ػهٗ ٔخّ انخظٕص
 

ٔعزغزًش كهٛخ دثٙ نهغٛبزخ فٙ رمذٚى ْزِ األدٔاد انزؼهًٛٛخ خالل األشٓش 
عٛزى رطجٛمٓب ٔانزٙ  ،"َٓح دثٙ"يجبدسح االثُٗ ػشش انًمجهخ، يغ رسذٚثبد ػهٗ 

ًَٕرج انًغزٕٖ انثبنث  ؛انؼبو اندبس٘. ٔرزضًٍ انزسذٚثبدفٙ انشثغ األخٛش يٍ 
شكض ػهٗ كٛفٛخ رمذٚى أفضم خذيبد ٚ٘ زٔان، انخبص ثزمذٚى انخذيبد انشبيهخ

طسبة انًٓى، ضًٍ خٕٓد اإليبسح نزمذٚى أفضم انخذيبد نكم لبطُٛٓب ألانؼًالء 
 ٔصٔاسْب يًٓب اخزهفذ رٕخٓبرٓى أٔ اززٛبخبرٓى.

 
خ دثٙ نهغٛبزخ فٙ يؼشع عٕق انغفش انؼشثٙ انؼبو كًب شٓذد يشبسكخ كهٛ

ثٍٛ انزذسٚت انؼًهٙ انًضج ٔانزٙ رٓذف انٗ طالق كهٛخ انزذسٚت انًُٓٙ، اانًبضٙ، 
 ٙلطبػرضٔٚذ  ، ٔانزٙ رضًٍ اعزًشاس ذثهٕيبٔانُظش٘ نهسظٕل ػهٗ دسخخ ان

ػهٗ ٔانًشَخ  انؼًهٛ خ انًُٓٛخ . زٛث رشكض  يمش سارٓبئْهخانغٛبزخ ٔانضٛبفخ ثكٕادس ي
ٔفٌُٕ  ،ٔانزدضئخ ،ٔانضٛبفخ ٔانفؼبنٛبد، ،انغٛبزخ)ْٙ  ،أعبعٛخيدبالد  خخًغ
انًخزهفخ ٔانزٙ  انًٓبسادى نًغبػذح انشجبة ػهٗ رؼه  اػذادْب  رى  انزٙ ، (ٙانطٓ

 ٚمذيٓب خجشاء فٙ انمطبع.
 

اندذٚذح ثبنذفؼخ  ٔرؼًم انكهٛخ زبنٛبً ػهٗ االعزؼذاد نفزر ثبة لجٕل طهجبد االنزسبق
ر انكهٛخ يُشآد ززعٕف رف. 0202ٔخالل شٓش عجزًجش  يٍ دٔسح فٌُٕ انطٓٙ

انؼبنًٙ فٙ ٕٚنٕٛ دثٙ انزدبس٘ انكبئٍ انٗ خٕاس يشكض  ٙخذٚذح فٙ يمشْب انشئٛغ
انمبدو. ٔٚزًٛض انًمش انشئٛغٙ نكهٛخ دثٙ نهغٛبزخ ثجٛئزّ انسٕٛٚخ انزؼهًٛٛخ 

 . يخزهف انًدبالد انزٙ رمذو نهطهجخ رذسٚجبد ٕٚيٛخ فٙ  ،انًهًٓخ
 

 -انتهى-



   
 
 
 

 

 نمحت عن دائرة انسٍاحت وانتسىٌق انتجاري بدبً )دبً نهسٍاحت(
رزًثم سعبنخ دثٙ نهغٛبزخ انٗ خبَت سإٚزٓب انًطهمخ انزٙ رشيٙ انٗ رشعٛخ يكبَخ دثٙ نزظجر 

صٚبدح انٕػٙ ثًكبَخ دثٙ كٕخٓخ عٛبزٛخ انًذُٚخ ٔانًسٕس انزدبس٘ األكثش صٚبسح فٙ انؼبنى فٙ 
  .نهضٔ اس يٍ خًٛغ أَسبء انؼبنى ٔاعزمطبة انغٛبذ ٔاالعزثًبساد انذاخهٛخ انٗ اإليبسح

 
دثٙ نهغٛبزخ ْٙ اندٓخ انشئٛغٛخ انًغئٔنخ ػٍ انزخطٛظ ٔاإلششاف ٔانزطٕٚش ٔانزغٕٚك 

فٙ اإليبسح ٔانزشٔٚح نّ؛  انغٛبزٙ فٙ ايبسح دثٙ، كًب رؼًم أًٚضب ػهٗ رغٕٚك انمطبع انزدبس٘
ٔرسًم ػهٗ ػبرمٓب يغئٔنٛخ رشخٛض خًٛغ انخذيبد انغٛبزٛخ ٔرظُٛفٓب، ثًب فٙ رنك انًُشآد 
انفُذلٛخ ٔيُظًٙ انشزالد ٔٔكالء انغفش. ٔٚؤرٙ ػهٗ سأط انؼاليبد انزدبسٚخ ٔاإلداساد داخم 

دثٙ، ٔيئعغخ دثٙ يدًٕػخ دثٙ نهغٛبزخ يكزت دثٙ نهًئرًشاد ٔانفؼبنٛبد، ٔخذٔل فؼبنٛبد 
 ، ٔكهٛخ دثٙ نهغٛبزخ.نهًٓشخبَبد ٔانزدضئخ

 :نمزٌٍد من انمعهىماث، انرجاء االتصال بـ
 دبً  نهسٍاحت

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