
                      

 

 

  مؤتمراتاستضافة بتثمر "فعاليات دبي لألعمال" جهود 

 خالل الربع الثالث من العام الجاريعالمية  ماليةو طبية

 

 فعاليات الستضافة ا  جديد عطاء   82 ــبـ الجاري العام من الثالث الربع في يفوز "لألعمال دبي"فعاليات  •

 ا  مشارك 29,219 حواليستقطب تأن  يتوقع كبرى أعمال

   التجارية والمعارضالخارجية  التعريفية حمالتال عبرالعالم  حولفي القطاع  العاملين مع التواصل •

 

كتوبر  21دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  نجح "فعاليات دبي لألعمال"، المكتب الرسمي : 2019أ

مؤتمرات أعمال وفعاليات عطاًء جديداً الستضافة  82بالفوز بـــ لجذب الفعاليات والمؤتمرات 

أن تجتذب توقع ومن المومالية،  طبية مؤتمراتتتضمن ، 2019عالمية خالل الربع الثالث من عام 

ً منمشار 29,219الفعاليات نحو تلك  كوجهة العالمية  على مكانة دبيبما يؤكد حول العالم،  كا

 . الكبرى تضافة فعاليات األعمالحتضان واسرئيسية ال

 

 
 



                      

 

المؤتمر الدولي السنوي للمتداولين في األسواق  ؛الستضافة التي فازت بها دبيعطاءات اومن بين 

المؤتمر كذلك مشارك، و 800أن يحضره ، ويتوقع 2020المقرر انعقاده في عام  ACIالمالية 

كثر من  2023في عام ذي سيقام اآلسيوي لجراحة المسالك البولية ال . مشارك 1200بحضور أ

 Melaleuca Chinaو،  مجلس العالمي لألطفال الموهوبين والنابغينالمؤتمر  باإلضافة إلى: 

Incentiveو ،Herbalife Indonesia Incentive، وVirtual Mind Annual Meeting China ،

 2019بين عامي ، والتي ينتظر أن تعقد جميعها في الفترة الممتدة Tata Motors Incentiveو

 . 2021و

 

 
 



                      

 

نجاحنا  "إن  وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: 

الستضافة مجموعة من فعاليات األعمال الدولية الرئيسية خالل األشهر  مقنعةتقديم عطاءات ب

 استقطابدبي لتتمكن من تقوم بها الكبيرة التي الجهود على واضحاً عد دليالً ياألخيرة الماضية، 

ه توج  ما يتماشى مع م، دولية ومؤتمرات اجتماعاتعالمية كبرى من بينها أحداث واستضافة 

جاءت تلك النجاحات قد لو. 2025-2022وكذلك استراتيجية السياحة قيادتنا الرشيدة ورؤية 

كز المؤتمرات والذين يمثلون في المدينة، مع شركائنا تعاون المثمر نتيجة لل شركات إدارة و مرا

جميعاً كانت لها والتي الحكومية، جهات الأيضاً ووالجمعيات المحلية فنادقالوالوجهات السياحية

نتطلع و . رئيسي للمعرفةكز ، وكذلك تحويل دبي إلى مرالسياحةقطاع نمو مساهمات في تطو ر و 

المقبلة  األشهر وتقديم عطاءات ناجحة خالل ما حققناه من إنجازات،الستكمال  شركائنالعمل مع ل

 ."بارزومعرفي  اقتصادي كبيرة ذات تأثير الستضافة مؤتمرات وفعاليات

 

 
 



                      

 

المسؤولين والعاملين في مع واصل جهوده للت على تعزيز "فعاليات دبي لألعمال"لقد حرص و

 والمعارض الخارجية التعريفية الحمالتالعالم من خالل في شتى أنحاء  فعاليات األعمالقطاع 

إطالعهم على صن اع القرار الرئيسيين، وات لاللتقاء والتفاعل مع منص  بدورها رت . والتي وف  التجارية

  "فعاليات دبي لألعمال".مها وكذلك الخدمات التي يقد   ،قدرات وإمكانيات دبي

 

في جنوب  خارجية تعريفية حمالتالرئيسيين، نظم "فعاليات دبي لألعمال" الشركاء  وبالتعاون مع

المعارض التجارية الدولية قام المكتب بالمشاركة في والهند. كما  ،واليابان ،وأوروبا ،شرق آسيا

وأيمكس  ، ASAE الجمعيات لمدراء لرابطة األمريكيةلالكبرى مثل االجتماع والمعرض السنوي 

 .IT&CMومعرض سياحة الحوافز والمؤتمرات في آسيا ، أمريكا

 



                      

 

 
 

تمك ن فريق ": ""فعاليات دبي لألعمال مساعد نائب رئيسقال ستين جاكوبسن، ومن جهته، 

استضافة عطاءات تقديم من  الربع الثالث من هذا العام"فعاليات دبي لألعمال" خالل عمل 

مجموعة كبيرة من االجتماعات وفعاليات األعمال والمؤتمرات المقرر عقدها خالل السنوات 

كبيراً ومثمراً فيما يتعلق بالفوز بعروض شهدت تلك الفترة من هذا العام نشاطاً حيث  ،المقبلة

في مجال رائدة فعاليات أعمال عالمية، والتي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كوجهة ة استضاف

ً  . ويعد نجاحنا في هذا المجالالكبرىالمؤتمرات واالجتماعات استضافة  ما تتمتع به دبي على  دليال



                      

 

الستفادة ليارات لمنظمي الفعاليات. ونتطلع توفير مجموعة واسعة من الخلإمكانيات قدرات ومن 

 ." 2020 العام استقبالوتحقيق المزيد من النجاحات مع من هذه اإلنجازات 

 

وقبل نهاية هذا العام، تستعد دبي الستضافة مجموعة من فعاليات األعمال، بما في ذلك الدورة 

 10 و 9، الذي سيعقد على مدار يومي DACالثانية من مؤتمر دبي للهيئات االقتصادية والمهنية 

في مركز دبي التجاري العالمي. وسيجمع المؤتمر خبراء القطاع من حول العالم  2019ديسمبر 

هدف إحداث تأثير إجتماعي إيجابي من خالل بناء مجتمع للهيئات االقتصادية والمهنية على ب

تستعد دبي الستضافة فعاليات أعمال على مستوى عالمي وباإلضافة إلى ذلك، مستوى المنطقة. 

آالف مشارك، وكذلك  10، والذي سيرحب بحوالي Amway APAC Expo 2019مثل معرض 

آالف مشارك، باإلضافة إلى المؤتمر  5األعصاب ،  والذي سيستقطب  المؤتمر العالمي لعلم

كثر من  العالمي لتحلية المياه   مشارك.  1000، الذي سيحضره أ

 

 مدعوة وفوديستعد "فعاليات دبي لألعمال" خالل الربع األخير من العام الجاري الستضافة كما و 

 اإلمارة بمقومات لتعريفهم استضافتهم الذين يتم المؤتمرات منظمي من يمثلون مجموعة

من الصين وأمريكا الشمالية والهند استضافة الفعاليات، علما بأن هذه الوفود ستأتي وقدراتها على 

قطاع تنظيم الفعاليات لاللتقاء والتشاور واإلطالع لمسؤولين في توفر فرصاً لوسشرق آسيا،  وجنوب

لى"فعاليات دبي إالشركاء ينضم العديد من س. كما التي تتمتع بها دبي مقوماتالعلى أحدث 

 العالمي الذي سيقام في برشلونة.  IBTMلألعمال" في معرض 

 

 -انتهى-

 

 

 المحررينمالحظات للسادة 

 

 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 

لعالمي تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور ا



                      

 

الجهة  للسياحة( )دبي التجاري والتسويق السياحة دائرة وجذب السياح واالستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

ً  تعمل كما دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الرئيسية  على أيضا

 السياحية الخدمات جميع مسؤولية ترخيص عاتقها على وتحمل له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري تسويق

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية  ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية ذلك المنشآت في بما وتصنيفها،

دول واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري نذكر "فعاليات دبي لألعمال" و"ج

 فعاليات دبي" و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".

 

 والمؤتمرات في دبيلجذب الفعاليات المكتب الرسمي  -نبذة عن "فعاليات دبي لألعمال"

يهدف "فعاليات دبي لألعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي 

زة لفعالي ات األعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق  كوجهة متمي 

رات في اإلمارة. وباعتباره أحد أقسام "دبي للسياحة"، المزيد من التنمية االقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخب

يسعى المكتب إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي االجتماعات والمؤتمرات والمعارض 

وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن  العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك األحداث وفق أعلى المعايير الدولية. 

"، يهدف مكتب فعاليات دبي لألعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على BestCities Global Allianceية "العالم

 .المستوى العالمي لقطاع االجتماعات

 

 للمزيد من المعلومات 

 دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 
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