
    
 

  "2019 اباوكأ" يقيرفإلا رفسلا قوس ضرعم يف ةحجانلا اهتكراشم دعب

 يريجينلا قوسلا هاجت اهمازتلاو اهمامتها دكؤت "ةحايسلل يبد"

  
 غلب ومنب يبد ىلإ راوزلل ةردصملا ةيسيئرلا قاوسألا نمض 17ـلا زكرملا يف تّلح ايريجين •

   يراجلا ماعلل ىلوألا ةعبسلا رهشألا يف ةئملاب 28
 راوزلا نم ديزملا بذجل ةركتبملا اهتطشنأو اهتالمح قالطإ لصاوت "ةحايسلل يبد" •

  نييريجينلا

 

 رهشألا لالخ ةئملاب 28 ةبسنبً اعافترا يبد ىلإ ايريجين نم راّوزلا دادعأ تدهش :2019 ربوتكأ 6 ،يبد

 تلبقتسا ثيح ،يضاملا ماعلا نم اهتاذ ةرتفلا عم ةنراقملاب كلذو ،يراجلا ماعلا نم ىلوألا ةعبسلا

 راوزلل ةردصملا ةيسيئرلا قاوسألا نمض 17 ـلا زكرملا يف لحتلو ،ايريجين نم رئاز فلأ 113 ةنيدملا

 بذجلا قطانم اهمّدقت يتلا ةعونتملا براجتلابً اريبكً امامتها ايريجين نم راوزلا ىدبأ دقو .يبد ىلإ

 ،ةركتبملا ةيقيوستلا تالمحلاو ،ةيراجتلا تاكارشلل ةجيتن تءاج يتلاو ،يبد يف ملاعملاو ةيحايسلا

  .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع طشنلاو رمتسملا دجاوتلاو

 



    

 
 

 ام ضارعتسالو ،يريجينلا قوسلا يف ءاكرشلا دوهج معدبً امازتلاو ةرمتسملا تاحاجنللً الامكتساو

 يبد" تكراش ،ةيقيرفإلا ةراقلا نم راوزلا بسانت ةعونتمو ةلماش ضورعو تاموقم نم يبد ىدل

 ثدحلا ،"2019 اباوكأ" يقيرفإلا رفسلا قوس ضرعم يف يلاوتلا ىلع عبارلا ماعللو "ةحايسلل

 قيوستلل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا ريدملا ،مظاك ماصع ؛دفولا سأرتو .ايقيرفإ يف دئارلا يونسلا

 اذه عمج دقو .يبد 2020 وبسكا نم لمع قيرفو ،يبد ءاكرش نم 21 نمضتو ،يراجتلاو يحايسلا

 ماعلا نيعاطقلا نم ءاكرشلا ايقيرفإ برغ ةقطنم ىوتسم ىلع قيرعلاو صصختملا ثدحلا

 ءالكو عم تاقالعلا زيزعتو ،قوسلا لوح ةيسيئرلا راكفألا لدابتل ةصنم مهل رفو ثيح ،صاخلاو

 ةيحايس ةهجوك يبدل جيورتلل ةصرفلا ةحاتإ كلذكو ،ايقيرفإو يريجينلا قوسلا يف رفسلاو ةحايسلا

 حانج لضفأ ةزئاجب زاف يذلا يبد حانج بحر دقو .فدهتسملا روهمجلا نم ريبك دشح مامأ ةددجتم

 دوفولا نم صخش 700 هلابقتسا ىلإ ةفاضإلاب ،راوزلا نم ريبك ددعب ،يلاوتلا ىلع عبارلا ماعلل

 ىلع ءوضلا طيلستل "ةحايسلل يبد" اهتدقع يتلا ةيراوحلا تاسلجلا اورضح نمم ةكراشملا

 .ةنيدملا اهمدقت يتلا ضورعلا فلتخم



    
 

 ةفاضإلاب ،ةيداحتالا ايريجين ةيروهمج ىدل ةلودلا ريفس ،قافتلا دمحم ديبع دهف ةداعس كراشو

 ةسلجلا يف يراجتلاو يحايسلا قيوستلل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا ريدملا ،مظاك ماصع ىلإ

 ةصاخلا تايئاصحإلا رخآ ضارعتسا كلذكو يبد يف ةحايسلا عاطق لوح احرش اهلالخ امدقو ةيراوحلا

 نييمالعإلا ءاكرشلا عم ةيجيتارتسالا تاعامتجالا نم ةعومجم دقع ةيلاعفلا تدهشو .راوزلا ماقرأب

 ةكلاملا ةيريجينلا تاكرشلا مخضأ ىدحإ ،"Megaletrics" يسيئرلا كيرشلا مهنيب نم ،نييراجتلاو

 GHI Assets لثم يبد يف نييسيئرلا ءاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب  ،"TBI" ةكرش كلذكو ،ةيعاذإ تاطحمل

 ريهاشملا نم ةتس راوحلا ةصنم ىلع كراش دقو ،اهريغو Wakanow.com و Seki و ،NANTA و

 مهباجعإ ودبأو يبد يف مهبراجت اوضرعتساو ،ةلمحلا يف اوكراش ريهاشم ةعست لصأ نم نييريجينلا

  .اهب

 

 
 



    
 ةحايسلا عاطق ىدل هب ىذتحي لاثمك ةحجانلا اهتبرجت ميدقت "ةحايسلل يبد" لصاوت اميفو

 شرو نمضتت يتلا ةيقيوستلا اهتطشنأ ةدايز يف اهجهنم ىلع ظفاحت ةرئادلا تلاز ام ،يقيرفإلا

 ءاكرشلا ددع يف عسوتلا كلذكو ،اهريغو ةيمالعإلا تالوجلا لثم ةيراجتلا ةطشنألاو ةيبيردتلا لمعلا

 ءاكرشلا نيب نمو .ايريجين يف ماقت يتلا تايلاعفلاو ضراعملا يف نوكراشي نيذلا يبد يف نيدوجوملا

 قدنفو ،يبد ةريد ينافأ قدنفو ،يكيرمألا ىفشتسملا ؛"ةحايسلل يبد" حانج يف اودجاوت نيذلا

 زدناس ندلوجو ،يبد2020 وبسكاو ،ةفايضلل رامعإ ةعومجمو ،يبد - ةحصلا ةئيهو ،نروثبوك

 اديمو ، اريمج ةعومجمو ،زليتوه دنآ ستروزير هيإ هيجو ،ةحايسلل رجيرت ندلوجو ،ةيقدنفلا ققشلل

 ،ةحايسلل تسيإ لديم لبآ ديرو ،ةحايسلل انيارو ،ةحايسلل نشينيتسيد كيفيسابو ،تايرفسلل

 نشيتسيد ليفارتو ،يبد نوتلراك زتير قدنفو ،ةحايسلل ريبتو ،تنمجنام نشيتسيد نايبيرأ لايورو

 .فلج زروت زجنيوو ، اريمج ةلخن ويلبد قدنفو ،نيال وأ

 

 نم ةدافتسالا يف "ةحايسلل يبد" رمتست ،ةيقيرفإلا ةراقلا ىوتسم ىلع اهومن زيزعت لجأ نمو

 نم ديفتست ةيجيورت تالمح مدقتل ،قاوسألا تاجايتحا عم قفاوتت يتلا ةيقيوستلا اهتيجيتارتسا

 Dubaiةلمح اهنيب نمو .رفسلا رارق عنص ةيلمع ىلع ريثأتلا يف يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ةوق

Face Off، ارتنو" يتكرش عم نواعتلاب "ةحايسلل يبد" اهتمظن يتلا"WONTRA ركورب روت"و 

 يبد ةرايز ةصرف مهل حيتت ،راوزلل ةيحايس تاقاب ميدقتل ،.Tour Brokers Int"لانويشانرتنإ

 تاقابلا ّنأبً املع .نييريجينلا ريهاشملا نم ةعست عم ةيلعافتلا ةطشنألا نم ةلسلس يف ةكراشملاو

 لاقتنالاو ،لوخدلا ةريشأتو ،ناريطلا ركاذت :نمضتت يبد يف ءاكرشلا عم نواعتلاب اهعضو مت يتلا

 ،يرافس تالحر ىلإ ةفاضإلاب ،موجن ةسمخو ةعبرأ قدانف يف لايل عبرأ ةماقإو ،راطملا ىلإو نم

 مهموجن عم عئار تقو ءاضقو ،تارماغملا نم ملاع يج مإ يآ ىلإ لوخد ركاذتو ،ةنيدملا يف ةلوجو

  .نيلضفملا

 

 نم ةلسلس يف مهيبجعمو ايريجين نم موجنلا كراش ،يبدب ةحايسلا عاطق يف ءاكرشلا نم معدبو

 نم تبلط يتلاو ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع لعافتلاو ةكراشملا تنمضت يتلا تايدحتلا

 ةلمحلا جئاتن تزواجتو .مهتماقإ ةرتف لاوط مهيدل نيلضفملا نيزئافلا حلاصل تيوصتلا نيبجعملا

 31 نع لقي ال ام  ريهاشملا ىقلت امنيب ،ةلمحلا يف بجعم 200 نم رثكأ ليجست عم تاعقوتلا



    
 ةصاخلا "ةحايسلل يبد" ةيجيتارتسإ  ززع يذلا رمألا ،يعامتجالا لصاوتلا  عقاوم ىلع لعافت نويلم

 .ةئملاب 300 يلاوحب لعافتلا فادهأ هخيرات ىتح تزواجت يتلاو ،تاصنملا كلت ىلع مئادلا دجاوتلاب

 

 :يراجتلاو يحايسلا قيوستلل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا ريدملا ،مظاك ماصع لاق ،هل قيلعت يفو

 ‘اباوكأ-يقيرفإلا رفسلا قوس ضرعم’ يف ةحجانلا انتكراشمو ايريجين يف اندجاوت لالخ انيظح دقل"

 تايلاعفلاو ضراعملا هذه لثم يف مئادلا اندجاوت ّنأ كشالو .لابقتسالا ةوافحو ةفايضلا مركب

 لصاوتلا ىلع انصرح كلذكو ،اهجهتنن يتلا ةيملاعلا قاوسألا عيونت ةيجيتارتسا نمض يتأت ةيملاعلا

 ."يقيرفإلا قوسلا يف انروضح خيسرتو تاهجلا فلتخم عم انتاقالع زيزعتل نييسيئرلا ءاكرشلا عم

 

 

 يبد" مزتعت امك .يريجينلا قوسلا يف اهئاكرش عم ةيوقلا اهتاقالع زيزعت يف "ةحايسلل يبد" رمتستو

 تانالعإلا لالخ نم ءاتشلا مسوم لالخ ةروهشم تايصخش فدهتست ىرخأ ةلمح قالطإ "ةحايسلل

 ةناكم خيسرتو ،ايريجين نم راوزلا لعافت ةدايزل يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيعاذإلاو ةيجيورتلا

  .ماعلا رادم ىلع مهل ةلضفم ةهجوك يبد

 -ىهتنا-

 
 :)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 ديزمل

mediarelations@dubaitourism.ae  

 


