
   
 

 

 يّدحتل ةلّهأتملا ةئشانلا تاكرشلا مّدقت "ةحايسلل يبد"

 "زراتس رشتويف سكتيج" يف "مزيرشتويف"
 

 عاطقب ءاقترإلل ةلوذبملا دوهجلا لوح راوحلا يرثت لمع شروو ةيشاقن تاسلج ثدحلا نمضتي •

 يبد يف رفسلاو ةحايسلا

 لامعألا لاجر مامأ ةيجولونكتلا اهلولح ضرعتستس 2019 مزيرشتويف ةقباسمل ةلهأتملا تاكرشلا •

  "ةحايسلل يبد" حانج يف نيرمثتسملاو

 

 يبدب يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد مّظنت :2019 ربوتكأ 3 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد

 سكتيج" يف اهتكراشم لالخ لمعلا شروو ةيشاقنلا تاسلجلا نم ةعومجم "ةحايسلل يبد"

 يذلاو ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةئشانلا تاكرشلل رمتؤم ربكأ ،"زراتس رشتويف

 ىتح 6 نم ةرتفلا لالخ يملاعلا يراجتلا يبد زكرمب "ةينقتلل سكتيج عوبسأ" تايلاعف نمض ماقي

 رفسلاو ةحايسلا عاطق تاهّجوت ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ةطشنألا هذه فدهتو .2019 ربوتكأ 9

 ،يويحلا عاطقلا اذهل يمقرلا لّوحتلا لاجم يف دئار زكرمك يبد ةناكم خيسرت بناج ىلإ ،يملاعلا

 تاكرشلا معدل ةحاتملا تايناكمإلا شقانت امك ،ةراجتلاو لامعألل مهم زكرمك اهتيبذاج ديازت كلذكو

  .ةليدبلا ةيمقرلا ايجولونكتلا يف ةصصختملا

 



   
 

 

 
 

 ةيمقرلا تاردقلا ريوطت ىلإ ةيمارلا "ةحايسلل يبد" دوهج زيزعت ىلإ 2019 مزيرشتويف جمانرب فدهيو

 خيشلا ومسلا بحاص اهقلطأ يتلا 10X ةردابم عم ىشامتي امب كلذو ،ةنيدملا يف لامعألا ةدايرو

 نيكمتل ،هللا هاعر،يبد مكاح ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا سيئر بئان ،موتكم لآ دشار نب دمحم

 داور نيكمتً اضيأو ،تاونس رشعب ىرخألا ةيملاعلا ندملا نم اهتاليثم ىلع قوفتلا نم ةرامإلا

 جمانرب مدقيو .يبد يف ةركتبم ةيحايس براجت نع فشكلا نم نيئشانلا لامعألا

 ةيراشتسالا تامدخلا ميدقت يف ةدئارلا ةكرشلا ،”Accenture“ رشتنسكأ عم نواعتلاب"مزيرشتويف"

 10 ماعلا اذهل جمانربلا ةقباسم يف سفانتيو ،ACN)( زمرلاب كرويوين ةصروب يف ةجردملاو ةينهملا

 لامعألا لاجر نم ةعومجم مامأ مهراكفأ ميدقتل دادعتسالاو ليهأتللً اجمانربً ايلاح ضوخت تاكرش

 100 اهردقو ةزئاجلاب اهتفيصوو ةزئافلا ةكرشلا ءامسأ نع "ةحايسلل يبد" نلعتسو .نيرمثتسملاو

 تاريشأتو صيخارت رادصتسا لثم ةيفاضإلا ايازملا ضعب ىلع كلذك لصحتس يتلاو ،مهرد فلأ

  ً.البقتسم ليومت ىلع لوصحلا ةيناكمإ عم ةرامإلا يف اهل ةنضاح بتاكم  ريفوت بناج ىلإ ،يبد يف لمع



   
 

 

 

  :2019 مزيرشتويف ةقباسمل ةلهأتملا ةئشانلا تاكرشلا ءامسأ

 

 تاقوأ يف نيرفاسملل ةهجوملا تانالعإلل لولح راكتباب موقت :Ads-Flight تيالف-زدآ )1

 .مهلوصوو مهترداغم

 ءاقترالاو تاعيبملا ةمدخ زيزعتل تاجتنملا نم ةعومجم مدقت  : Chatdeskكسيدتاشت )2

 .ةءافكلا ىوتسمب

 لالخ نم ةءافكلا زيزعت لجأ نم ءالمعلا لعافت سايقب موقت :Cerebri AIيآ هيأ يربيريس )3

 .يلصألا اهتقو يف تايصوت ميدقت

 سايق نم اهّنكمت تاكرشلل ةقيقد ليلحت تامدخ رفوت :Ariadne Maps سبام ينايدريأ )4

 ديدحتو ،ليمعلا ةدوع لدعم ريدقتو ،مهتاجتنم حاجن ىدم ديدحتو ،ءالمعلا لوحت لدعم

 .نالعإلا حاجن

 ناريطلا طوطخ يلغشم نيكمتلً الولح مدقت :Airlines Technologyيجولونكيت زنالريأ )5

 .تاداريإلا ةدايزو ءارشلا ةبرجت زيزعت نم رفسلا ءالكوو

 تاحرتقم ميدقت لالخ نم رفسلا تارارق ذاختالً الولح مدقت : Stayologyيجولوياتس )6

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيدرف تازوجحو ةبسانم

 ،ةعاسلا رادم ىلع ةيقدنفلا فرغلا زجحل ةنورملا ءالمعلل مّدقت :Stayhopperربوهياتس )7

 .لوخدلا ليجست تيقوت رايتخا كلذكو

 ةياعرلاو نمألاو ةيكذلا ةينبألل ةركتبمً الولح مدقت :Xandar Kardianنايندراك ردنسكإ )8
 .تايمزراوخلا ةينقتب ةَجَلاعملا ةيمقرلا رادارلا تاراشإ نم ةدافتسالا لالخ نم ةيحصلا

 حاولألاو حايرلا نم ءابرهكلا ديلوتل ةقاطلل ةيكذ ةصنم مدقت :Omniflow ولفينموأ )9

 .ءايشألا تنرتنإ تاقيبطتل ةقاطلا نيزختو ةيسمشلا

 نم "نيشت كولبلا" ةينقتب ةكبش روطت :Further Network كرووتين رشتويف )10

 .رفسلاب ةصاخلا تالماعملا ةفلكت ضفخو طيسبت فدهب نيفرط

 



   
 

 

 رامثتسإلاو يحايسلا ريوطتلا ةرادإل يذيفنتلا ريدملا ،هاتول فسوي لاق ،كلذ ىلع هل قيلعت يفو
 ةمصاع اهرابتعاب ةيملاع ةناكمب عّتمتت يبد تحبصأ" :يبدب يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد يف

 .لامعألا ةدايرل مهم زكرمك اهتناكم زيزعتل اهدوهج يف كلذك رمتستو ،ةقطنملا يف لامعألاو لاملا

 بحاص ةيؤر قيقحت ىلع لمعلاب انمازتلا ىلع ليلدك "زراتس رشتويف سكتيج" يف انتكراشم يتأتو

 هاعر،يبد مكاح ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا سيئر بئان ،موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ومسلا

 يف رفسلاو ةحايسلا عاطق ريوطتو نيكمت لالخ نم كلذو ،اهتاليثم ىلع يبد ةنيدمب يقرلاب هللا

 ذيفنت ةيلمعب ءاقترإلا اهنكمي يتلا ةركتبملا تاينقتلا نم لبقملا ليجلا ىلع فرعتلاً اضيأو ،ةرامإلا

 ةوطخ انذخأي نأ 2019 ماعل مزيرشتويف جمانرب نأش نمو .يبدب عاطقلا يف ةلاّعفلا لامعألا جذامن

 ىلع رداقلا يعادبإلا ريكفتلا عيجشت ىلإ امئاد ىعسن امك .ةيؤرلا هذه قيقحت وحن ىرخأ ةمدقتم

 داجيإ هتاذ تقولا يفو ،نيرفاسملل ةروطتملاو ةريغتملا تابلطتملا يّبلت ةركتبم لولح ميدقت

 ."عاطقلا اههجاوي يتلا تايدحتلل ةبسانملا لولحلا

 



   
 

 

 
 

 ءاكرشلا نم ةعومجم معدب "2019 مزيرشتويف" جمانرب ىظحي ،رشتنسكأ ىلإ ةفاضإلابو

 رامثتسالاو يعانطصالا ءاكذلاو ناريطلاو ةفايضلا اهنيب نم ،ةفلتخم تاعاطق نم نيرمثتسملاو

 ةعومجمو ،ةلخنلا ستنالتأو ،يجيتارتسإ كيرشك "اريس ةعومجم" مهسأر ىلعو ،لقنلاو تاينقتلاو

 نم ديزملاب "مزيرشتويف" جمانرب بحر امك .روكأ قدانفو ،تارامإلا ةعومجمو ،ةفايضلل رامعإ

 عيراشملا ةيمنتل دشار نب دمحم ةسسؤم مهتمدقم يفو ،نييملاعلاو نييلحملا نيمعادلا ءاكرشلا

 روشنيف تسيأ لديم" ةكرشو ،ةضموو ،تارامثتسالل قورش ةكرشو ،ةطسوتملاو ةريغصلا

 .ميركو ،سكيرتلأو ،سوتنيدو ،نوزامأو ،تفوسوركيامو ،"زرنتراب
 

 



   
 

 

 -ىهتنا-

 

 عقوملا ةرايز ىجري ،تامولعملا نم ديزملل 

 programme-tourism/futurism-of-https://www.visitdubai.com/ar/department 

 

 

 :)ةحايسلل يبد( يبد يف يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد نع ةذبن

 زكرموً ايملاع ةدئار ةيحايس ةهجو اهرابتعاب يبد ةناكم خيسرت يف يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد ةيؤر لثمتت

 فلتخم نم روهمجلا ىدل يبد ةنيدم لوح يعولا ىوتسم قيمعت ىلإ ىعستو ،ملاعلا ىوتسم ىلع زيمتم يراجت

 ةيسيئرلا ةهجلا )ةحايسلل يبد( ربتعتو .ةرامإلا يف ةيلخادلا تارامثتسالا زيزعتو حايسلا بذجو ملاعلا ءاحنأ

 عاطقلا قيوست ىلعً اضيأ لمعت امك ،يبد ةرامإ يف يحايسلا قيوستلاو ريوطتلاو فارشإلاو طيطختلا نع ةلوؤسملا

 تآشنملا كلذ يف امب ،اهفينصتو ةيحايسلا تامدخلا عيمج صيخرت اهب طونملا يهو ؛هل جيورتلاو ةرامإلا يف يراجتلا

 يوضنت يتلا ةيلاحلا تارادإلاو ةيراجتلا تامالعلا نمو .رفسلاو ةحايسلا ءالكوو ، تالحرلا ميظنت تاكرشو ،ةيقدنفلا

 تاناجرهملل يبد ةسسؤم"و ،"يبد تايلاعف لودج"و ،"لامعألل يبد تايلاعف" :"ةحايسلل يبد" ةلظم تحت

 ."ةئزجتلاو

 

  : ربع لصاوتلا ىجري ،تامولعملا نم ديزملل

mediarelations@dubaitourism.ae  

 


