
 

 التحكيم لجنة أعضاء عن اإلعالن: 2022 ميناالك جوائز

 
 من األحدث النسخة تحكيم لجنة عن" ميناالك" السياحي والجذب للترفيه أفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس يكشف
 12 من مكونة منفصلة لجنة هنالك ستكون كما القطاع، هذا في مرموقة مؤسسات من حكًما 14 ستضم والتي جوائزه

 والسالمة الصحة جائزتي على للحكم حكًما
 

 التحكيم لجنة عن ميناالك أعلنت الرابعة، نسختها في المرموقة ميناالك جوائز اقتراب مع -دبي ،2022 يناير×× 
 لخبرتهم بعناية الحكام اختيار تم ولقد. القطاع هذا في رائدة مؤسسات من الثاقبة النظرة أصحاب من عددًا ستضم التي

 . القطاع هذا في له مثيل ال الذي وشغفهم الواسعة
 

 التحكيم لجنة أعضاء على تعرفوا
 

 :وهم مختلفة فئة 20 في حكًما 14 العام لهذا ميناالك لجوائز التحكيم لجنة تضم
 

 في التنفيذي الرئيس -جونيور زامبيرال وأنتونيو ليجر، تيم في باإلدارة المفوض والعضو المؤسس -تايلور فيليب
 الرئيس -يال ايرنست سي، سي إم دي ترينينج سكيلز سيفتي في باإلدارة المفوض العضو -ديزلي سكوت زامبيرال،
 ديزاين، انترتينمت سي سي كيه رئيس -مايز يانيك ووتر، وايت رئيس -تشاتر بول تريوتيك، في والمؤسس التنفيذي
 لشركة التنفيذي الرئيس - ليدتك سيلفيو الترفيهية، مدنال مجال في معماري ومهندس فني ومدير مبتكر - باستوزاك فريد

 التنفيذي الرئيس -ستش اندرو الند، بالي مونكيز تشيكي لشركة التنفيذي الرئيس - هللا عبد علي شازاد ليجر، الندمارك
 ليمتد، ليجر بي اتش لشركة اإلدارة مجلس رئيس -باتستون تيم ،(سيفن) السعودية سينماز سي إم إيه لشركة المؤقت
 في العام المدير -ويلينغتون سكوت كويست، اويسيس الدوحة في التنفيذي المكتب في عام المدير - هندريكس مارسيل
 .والمغرب اإلمارات الند، ادفنتشر في العام المدير -تاكر مارك بارك، ادفنتشر آند ووتر فولز ديزيرت

 
 في والسالمة الصحة لجنة أعضاء من عضًوا 12 قبل من يهاعل الحكم فسيتم والسالمة، الصحة لجائزتي بالنسبة أما

 . ميناالك إدارة مجلس قبل من عليها الحكم فسيتم المتبقية الخمسة والجوائز ميناالك
 

 لدور الفطيم ماجد في والبيئة والسالمة الصحة مجال في مدير -ستبز بيتر من والسالمة الصحة تحكيم لجنة تتألف
 رالف جميرا، مجموعة في والبيئة والسالمة الصحة مدير -كامبيل غراهام والتسلية، لترفيهل الفطيم وماجد السينما

 وصناعة الترفيهية المدن جودة لتقييم الدولي الرئيس -بيسجينز رالف والسياحة، للترفيه العثيم في الفني المدير -راهالكار
 مساعد -محمد شادي كويست، أويسيس الدوحة في والبيئة والسالمة الصحة مدير -أشرف محمد نورد، توف في الترفيه
 الصحة مدير -شارما بانكاج مي، سد توف في التسلية ألعاب رئيس -شروت اليكس الند، ادفنتشر في العمليات مدير



 المدير - كليج بن والتسلية، للترفيه الشايع اتش. إم في العمليات مدير -بوتزيس ستيفن ليجر، الندمارك في والسالمة
 كارل دبي، موشنجيت في والبيئة والسالمة الصحة قسم رئيس - ديجوزمان نويل اركيد، اميوزمنت زون ذا في العام

 .دبي ليغوالند في الصيانة مدير – روثنبرغ
 
 

 واألهم - التخصصات متعددة لجنة لتشكيل بعمق فكرنا لقد" ميناالك في الفعاليات لجنة رئيس ريجبي، مايك السيد يقول
 منطقة في السياحي والجذب الترفيه بقطاع كافية ودراية واسعة خبرة ذات ودولية إقليمية تحكيم لجنة ونتك أن ذلك من

 ".إفريقيا وشمال األوسط الشرق
 
 األداء قياس في ستساعد التي والمعرفة والموهبة الخبرة من متنوعة ثروة مجتمعين اللجنة أعضاء يشكل" أضاف كما

 معايير وضع مع إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي والجذب الترفيه اعقط في التميز وتكريم والتحكيم
 والسالمة الصحة مجال في منفصلة تحكيم لجنة بتشكيل قمنا العام، هذا دقة أكثر التحكيم جعل وبهدف. القادمة للسنوات
 ".والسالمة الصحة جائزتي على للحكم المجال هذا تخصصات مختلف في خبراء تضم

 
 :يلي ما 2022 ميناالك جوائز فئات تضم

 
 ترفيهية مدينة أفضل .1
 مائية ألعاب مدينة أفضل .2
 عائلي ترفيه مركز أفضل .3
 فريدة تسلية وجهة أفضل .4
 ألعاب منطقة /تعليمي ترفيه وجهة أفضل .5
 مغامرات /رياضي ترفيه وجهة أفضل .6
 جديد ترفيه /رفاهية مفهوم أفضل .7
 سينمائية تجربة أفضل .8
 بالخارج يوم أفضل .9

 وتسويق مبيعات حملة أفضل .10
 للشركات اجتماعية مسؤولية برنامج أفضل .11
 العمالء لوالء برنامج أفضل .12
 الموظفين مشاركة لتفعيل مبادرة أفضل .13
 مبتكر تكنولوجي تطبيق أفضل .14
  ترفيهية لمنشأة داخلي تصميم /جديد مفهوم أفضل .15
 الترفيهية للمدن جديد منتج أفضل .16
  المائية األلعاب لمدن جديد منتج افضل .17
 العائلية الترفيه لمراكز جديد منتج أفضل .18
  جديدة فكرة أفضل .19
 للعام مورد افضل .20
 والسالمة الصحة مجال في ابتكار أفضل .21
 السالمة مجال في فردي إنجاز أفضل .22
 للعام مؤثرة استدامة حملة أفضل.23
 معاملة /زائر 250,000 من أقل تستقبل التي للمنشآت منشأة؛ مدير أفضل .24
 معاملة /زائر 250,000 من أكثر تستقبل التي للمنشآت منشأة؛ مدير أفضل.25



 للعام والتسلية الترفيه قطاع في األبرز الشخصية .26
 ميناالك مشاهير لوحة .27

 
 

 ميناالك جوائز في المشاركين على الحكم كيفية
 

 أفضل الجوائز هذه تجذب االعتبار، بعين الهدف هذا وضع ومع. القطاع هذا معايير رفع إلى ميناالك جوائز تهدف
 والجذب الترفيه عالم في بها يتحلون التي الواسعة والدراية بالخبرة الترحيب مع وعالميًا، إقليميًا المجال هذا في األسماء
 التمثيل على بالحفاظ االلتزام وبهدف. الجوائز هذه على للحكم إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي
 الترفيه صناعة من متنوعة قطاعات يمثلون الذين الخبراء من متوازن مزيج اختيار تم التحكيم، لجنة في المتكافئ
 دول من مختلفة شركات التحكيم لجنة أعضاء يمثل. وموضوعي عادل بحكم الخروج لضمان وذلك السياحي والجذب
 .أخرى ومناطق إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في مختلفة
 خاصة الكترونية بوابة خالل من عليها والحكم للجوائز الترشح سيتم الجوائز، من ابقةالس النسخ في الحال هو وكما

 على الحصول متطلبات مقابل وتقييمها الجوانب مختلف من المترشحين طلبات بفحص حكم كل سيقوم حيث بالجوائز،
 .التحكيم ومعايير الجائزة

 
 التحكيم فترة وستستمر بالجوائز الخاصة االلكترونية البوابة عبر المشاركات بتقييم التحكيم لجنة أعضاء وسيقوم
 . يوًما 14 مدار على النتائج وإصدار

 
 على تشرف مستقلة تدقيق شركة وهي ،"جيمس واي إتش يو" شركة ستقوم التحكيم، عملية من االنتهاء وبمجرد
 شهر من األول األسبوع في النهائية اتللتصفي المتأهلين عن واإلعالن أيام 10 مدار على النتائج بحساب الجوائز،
 .مارس

 
 . 2022 مارس 29 في سيقام الذي ميناالك جوائز توزيع حفل في االفائزين عن اإلعالن وسيتم

 
 عليها الحفاظ يتم التي المطلقة السرية بفضل السمعة بهذه حظيت حيث العالية؛ بمصداقيتها ميناالك جوائز وتعرف
 وهي" جيمس واي إتش يو" شركة قبل من العملية مراحل كافة على اإلشراف ويتم. والتحكيم الترشح عملية خالل
 توزيع حفل في عنهم اإلعالن لحين الفائزين أسماء على ستطلع التي الوحيدة الجهة وستكون مستقلة تدقيق شركة
 .الجوائز

 
 لرعاية المستوى رفيعة التجارية تالعالما من العديد وجذبت السنين مر على وشعبية مكانة الجوائز هذه اكتسبت ولقد
 الحكير مجموعة الحدث لهذا السابقين الرعاة أبرز ومن. التجارية عالمتها وبروز نموها وبالتالي المبادرة، هذه ودعم

 .وامبيد ريسرز سبيس وبوبس إنتربرايز بالي وشركة والسياحة للترفيه العثيم وشركة أميوزمنت تشير وشركة
 
 
 ؟2022 ميناالك جوائز في المشاركة يمكنها التي الجهات هي ما
 

 التعليم ومراكز السياحي الجذب ومناطق المائية األلعاب مدن ومشغلي العائلي الترفيه مراكز أمام مفتوحة المشاركة
 إلى إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السينما ودور والمغامرات الرياضي الترفيه وجهات ومشغلي الترفيهي
 الشرق منطقة في السياحي والجذب الترفيه قطاع مشغلي يخدمون الذين والمصممين والموردين صنعينالم جانب

 .إفريقيا وشمال األوسط



 
 2022 ميناالك لجوائز الترشح كيفية: قريبًا الترشح باب فتح
 
:  االلكتروني المرقع عبر الترشح طلبات جميع تقدم

www.menalacawards.awardsplatform.com 
 

 . فئة من أكثر في الترشح للمشاركين يمكن
 
 .اإلنجليزية باللغة يقدم وأن المحدد الكلمات عدد الترشح طلب يتجاوز أن يجوز ال
 

 ومقاطع العمالء وشهادات المرئية العناصر استخدام على المترشحين تشجيع يتم أفضل، بشكل إنجازاتهم ولتوضيح
 (.ثانية 90 تتتجاوز أال على) الفيديو

 
 .قريبًا الترشح باب فتح سيتم

 
 .2022 فبراير 12 في الترشح جولة وستنتهي

 
 .األعضاء لغير دوالر 500 و لألعضاء دوالر 400 الطلب تقديم رسوم تبلغ
 
 2022 ميناالك جوائز عن نبذة
 

 وإنجازاته األوسط الشرق في السياحي والجذب الترفية قطاع وقيمة بتميز االعتراف إلى السنوية ميناالك جوائز تهدف
 ويتم التميز تحقيق في أنفسهم المشاركون يتحدى حيث وعالميًا، محليًا القطاع لهذا جديدة معايير وضع جانب إلى

 خالل من صورتهم وتعزز الفائزين على الضوء الجوائز تسلط كما. ائزالجو هذه خالل من المتميزة لجهودهم تكريمهم
 .أدائها على للحكم جديد ومعيار إلهام كمصدر اآلن إليهم العالمية الصناعة تتطلع حيث أعلى مستوى إلى نقلها

 
 أطلق فقد. اعالقط لهذا هائلة قيمة يخلق أن ميناالك مجلس خاللها من يحاول عدة طرق من واحدة ميناالك جوائز تعد

 من متعمقة حصرية بيانات يقدم والذي إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للترفيه الرائد ميناالك تقرير مؤخًرا
 .المنطقة أنحاء جميع

 
 االلكتروني البريد بعنوان االتصال يرجى الرعاية حول استفسارات ألي
 sanai.parab@menalac.org التالي
 www.menalac.org  زيارة يرجى ميناالك، حول المعلومات من لمزيد

 
 -انتهى-

 
 :ميناالك حول
 غير منصة عن عبارة وهو ،2014 عام في إفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب الترفيه مجلس تأسس
 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب والتسلية الترفيه صناعة تمثل ربحية
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mailto:sanai.parab@menalac.org
mailto:sanai.parab@menalac.org
http://www.menalac.org/


 في بما إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في دولة 22 من تجارية عالمة 200و عملية 470 من أكثر خالل من
 إنشاؤه تم. اطالع على والبقاء للتواصل للمعنيين كمنصة للصناعة كبيرة فوائد المجلس يقدم وأفغانستان، باكستان ذلك
 صناعة في رائدة شركات انضمت عندما 2016 عام في دبي جمعية ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة رعاية تحت
 مراكز وشركات المائية، والمتنزهات السياحي، الجذب ومناطق الترفيهية، المتنزهات ذلك في بما المنطقة، في الترفيه
 .الصناعة وتطوير نمو لدعم مجلس لتشكيل قوىال. العائلي الترفيه

 
 وألن الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والنمو اإلقليمية، والتنمية العمليات، لتعزيز كمنصة المجلس إنشاء تم

 .الجذب لصناعة دولية وسلطة المجلس ألعضاء عنه غنى ال مورداًً يكون
 

 www.menalac.org/en: إلكتروني موقع
  @Menalac :تويتر
 @Menalac : إن لينكد

 
 : العامة للعالقات سوسيت مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 
 االجتماعي التواصل وسائل و العامة اتالعالق تنفيذي  شلون، مالك

  0506574708: جوال /malek.shlone@sociate.ae: االكتروني البريد
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