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لفعاليات ق إنجازاً قياسياً في عدد ايحق   "فعاليات دبي لألعمال" مكتب

مع زيادة متوقعة بعدد  2018خالل استضافتها بدبي التي فازت 

 % 62بنسبة مشاركين ال

 كثر  والمؤتمرات لفعالياتا تلك في سيشاركون شخص ألف 153 من أ

   مؤتمرات النحو استضافة  والتوج ه فازت بها دبي التي الفعاليات% في 13بنسبة  نمو

 الكبرىواإلجتماعات 

  ر  المقبلة واتالسن خالل درهم مليار 1.2بحوالي  التأثير االقتصادي لتلك الفعالياتيقد 

 

المكتب الرسمي  ،"فعاليات دبي لألعمال" أعلن: 2019 يناير 16 العربية المتحدة اإلمارات دبي،

عرضاً  261 ـــــب 2018خالل عام المدينة  فوز عنفي دبي  الفعاليات والمؤتمراتالستقطاب 

ً   153,640ستقطبتأن تحفيزية ُيتوقع رحالت الستضافة اجتماعات ومؤتمرات و خالل مشاركا

مقارنة  بالمائة 24بنسبة  هاالفعاليات التي تّم الفوز بعروض استضافة وقد زادت المقبلة.  واتالسن

ستساهم . كما مليار درهم 1.2حوالي قتصادي على المدينة يتوّقع أن يبلغ تأثيرها االو ، 2017بعام 

مقارنة بالفترة ذاتها من % 62 بنسبة الذين سيزورون دبي هذه الفعاليات في زيادة عدد المشاركين

يأتي ذلك نتيجة التوّجه الجديد نحو استضافة وتنظيم اإلجتماعات والمؤتمرات الكبرى ، و 2017 عام

 فعاليات األعمال العالمية.رائدة الستضافة كوجهة اإلمارة  مكانة منالتي من شأنها أن ترّسخ 
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 354ــ مقارنة ب 2018عام  أعمال خالل ستضافة فعالياتعرضاً ال 557ـــــمت بأّن دبي تقدّ إلى  يشار

 ً ً  المدينة الفعاليات التي فازت بها ، ومن بين2017 عام في عرضا تلك التي تقّدمت بعرض  أيضا

تأسيس ليتزامن مع الذكرى الخامسة عشر  هذا اإلنجاز  وإنّ لسنوات الماضية. استضافتها في ا

المشتركة وهو دليل واضح على مدى التعاون الوثيق والجهود ، مكتب "فعاليات دبي لألعمال"

تحقيق الهدف المشترك المتمثل في  من أجلالفعاليات مكتب و الشركاء كافة المبذولة من قبل

 نة.يقطاع فعاليات األعمال في المدتطوير وازدهار 

 

"نتطلّع  :والتجاري السياحي للتسويق دبي لمؤسسة التنفيذي المدير كاظم، عصام قالو

التي تقّدمنا الستضافة عدد من الفعاليات المهّمة في دبي خالل السنوات المقبلة نتيجة للعروض 

وفازت المدينة باستضافتها. لقد أصبحت دبي بفضل الرؤية المستقبلية  2018بها خالل عام 
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لقيادتها الرشيدة وجهة مزدهرة لفعاليات األعمال ومركزاً للمعرفة، تتمّتع باإلمكانيات التي تؤّهلها 

جهودنا  2019م خالل عاوسنواصل الفعاليات على اختالف أنواعها وأحجامها. كافة الحتضان 

ستقطاب فعاليات ذات طابع مميز تترك أثراً إيجابياً على المدينة وكذلك على المشاركين. كما ال

أننا سنتابع نهجنا في التواصل وتوثيق العالقات مع منّظمي فعاليات األعمال حول العالم، وفي 

استضافة كبرى ذات الوقت نتعاون مع شركائنا في دبي من أجل تحديد الفرص للتقدم بعروض 

 فعاليات األعمال". 

 

 
  

عروض تّم الفوز بستقام في دبي خالل العام الجاري واألعوام المقبلة، و  ومن بين الفعاليات التي

تم تنظيمه الذي سي ،"الجهاز الهضميألمراض المؤتمر العالمي ": 2018عام خالل استضافتها 

كثر من وسيحضره ،2021عام في   Mary Kay China "فعالية مشارك، إلى جانب آالف  6 أ

Incentive،" مشارك 800 قام العام الجاري بحضورتي ستال، " ً المؤتمر العالمي وأيضا

كهللمكسرات  . هذا مشارك 1000 بحضور 2020عام سيتم استضافته في الذي  "،المجففة والفوا

 شخص، 1500بمشاركة  2021الذي سيقام في عام  "،العالمية التجارة مؤتمر غرف"إلى  باإلضافة

شارك م 2000سيحضره الذي  "،لجمعية الدولية لجراحة المسالك البوليةالعالمي لمؤتمر ال"و

 . 2021عام  في
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يعتبر العمل " :"فعاليات دبي لألعمال" ساعد نائب رئيسستين جاكوبسن، م قالمن جهته و

شركائنا في دبي من أبرز نقاط القوة التي تتمّتع بها كفريق واحد ونهج التعاون المشترك بين 

وبالتالي التقّدم  المدينة، وهو ما يمكّنها من التواصل مع منّظمي فعاليات األعمال العالمية،

بعروض استضافة لمؤتمرات وإجتماعات مهّمة. وإن أهم دليل على ازدياد جاذبية اإلمارة كمركز 

ي عدد الوفود والمشاركين الذين ُيتوقع أن يحضروا تلك عالمي لألعمال هو النمّو الملحوظ ف 

. والشك أن  مثل هذه 2018الفعاليات خالل السنوات المقبلة وذلك بعد فوز  دبي بها خالل عام 

ً مهماً من استراتيجيتنا  األحداث الكبرى ستساهم في تطوير اقتصاد المعرفة لدبي، وتشكّل جزءا

 هم في تحقيق نمّو  في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة".السياحية، باإلضافة إلى لعب دور م

 

 
 

 الدولية لجمعيةل السنوي لمؤتمرامن  57الـدورة ال 2017عام خالل أّن دبي استضافت إلى  يشار

من  مشاركاً  1156حضره الذي  المؤتمراتقطاع ، الحدث الرائد في ICCA جتماعاتواإل للمؤتمرات

 مناقشة التحديات األساسيةبهدف الشرق األوسط منطقة ممن اجتمعوا للمرة األولى في دولة  79

نوفمبر  14 حتى 11أقيم المؤتمر من ولقد الفرص المتاحة. واستكشاف ، التي تواجه القطاع



                                                                                              

5 
 

كبر  ،2018  ، وقد شمليقام خارج أوروبا جتماعاتواإل للمؤتمرات الدولية لجمعيةل مؤتمروكان أ

، باإلضافة إلى إتاحته الفرصة للوفود الزائرة من تثقيفية وفعاليات اجتماعيةتعليمية و جلسات  على

 .للشركات المجتمعيةمسؤولية المشاركة في عدد من مبادرات ال

 

ً وفود 2018عام في  مكتب "فعاليات دبي لألعمال"كذلك، استضاف   المؤتمرات منّظمي من ا

 ذات الفريدة إمكانياتهاالضوء على  وتسليط ،الفعالياتمات اإلمارة الستضافة لتعريفهم بمقوّ 

كثر من  ضّمت دولية وفود 9 استضاف حيث .العالمي المستوى  الفعاليات منّظميمن  302أ

كثر من  جنوب شرق آسيا  في األسواق أهم منصة باألعمال دولية متخّص  إعالمية وسيلة 15وأ

الذي تشهده  النموالضوء على  سلّطت رائعة تجاربجوالت الوفود  تخلّلتأوروبا. وقد و والهند

 التجارب من مجموعةب مشاركونالاستمتع الفعاليات في المدينة. كما  استضافة قاعاتو الفنادق،

". البيرلدبي" و"برواز " مثل الشهيرة السياحي الجذب مناطق كزيارة دبي تقّدمها التي الترفيهية

 منّظمي من 63 لـميدانية تقييمية  زيارة 26 الماضي عامفي المكتب ال استضاف ذلك،إلى  وباإلضافة

 .الفعاليات

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(:

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى 

العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات 

 دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهة الرئيسية للسياحة( )دبي الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

 في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري تسويق على أيضاً  تعمل كما

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت  ، ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، ذلك المنشآت

 ليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".مظلة "دبي للسياحة": "فعا

 دبي في والمؤتمراتالفعاليات  لجذبالمكتب الرسمي  -عن "فعاليات دبي لألعمال" نبذة

 لفعالّيات متمّيزة كوجهة دبي مكانة ترسيخإلى  المدينة في والمؤتمرات الفعاليات لجذب الرسمي المكتب ،"لألعمال دبي فعاليات" يهدف

 عمل، فرص وتوفير االقتصادية، التنمية من المزيد تحقيق في يساهم بما العالمية الفعاليات مشهد من السوقية حصتها وزيادة األعمال،

 منظمي مساعدة عبر المجال هذا في دبي سمعة تعزيزإلى  المكتب يسعى ،"للسياحة دبي"أحد أقسام  وباعتباره. اإلمارة في الخبرات وتعزيز

عضواً في تحالف  وباعتباره . الدولية المعايير أعلى وفق األحداث تلك لعقد الحوافز، وسياحة العالمية والمعارض والمؤتمرات االجتماعات
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 المستوى على الخدمات أفضل تقديمإلى  لألعمال دبي فعاليات مكتب يهدف ،"BestCities Global Alliance"أفضل المدن العالمية 

 .االجتماعات لقطاع العالمي

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 دبي  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 
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