
 
 

 

 الربع في المائة في ١٦٨ بنسبة العضوية في هائل نمو إلى يؤدي مما ، لألعضاء تصدق ال قيمة تخلق ميناالك

   ٢٠٢١ سنة من األول

 

 ٪١٦٨ بنسبة العضوية نمو في طفرة ميناالك للترفيه إفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس يشهد
  

 

( المينا) إفريقيا وشمال األوسط الشرق في ميناالك السياحي والجذب الترفيه مجلس يستقبل - المتحدة العربية اإلمارات ، دبي ،2021, أبريل 14

 . المنطقة عبر تجارية عالمة ٢٠٠ و عملية ٤٩٠ يضم ، وحده األول الربع في جديدًا عضًوا ١٨

 

 المهني والتدريب األعضاء لمشاركة قيمة منصة وهي ،المينا منطقة في والجذب الترفيه صناعة في المصلحة أصحاب يعجم بين ميناالك تجمع

 .المعرفة وتبادل

 

  الجديد الطبيعي الوضع الى التمحور

 

ًً: "لميناالك العام األمين ، طهماسب روزا تقول  عبر والندوات االفتراضية المؤتمرات على ميناالك ركزت ، الجديد الطبيعي الوضع من انطالقا

 مزايا بقاء المجلس يضمن ، المقدمة في والجودة القيمة على الحفاظ مع. الشخصي التواصل اتوفعالي والمعارض السفر غياب في اإلنترنت

 ". عوائق دون عضويتنا

  

 والمشاركة ، األوسع العالمية والجذب الترفيه صناعة إلى الوصول بإمكانية األعضاء يتمتع ، االفتراضية الشبكات ومؤتمرات فعاليات إلى باإلضافة

 لجان مع التطوع وفرص الرؤية وإمكانية ،( المينا منطقة في الترفيه صناعة في األوسكار جوائز) القطاع في الرائد ميناالك جوائز توزيع حفل في

 .األعضاء لجميع حصرية ومقدمات ، مختلفة

 

 الحكومة مع التوافق على وتساعدهم ، ألعضائها كدليل أيًضا ميناالك تعمل

 

  إنشاء تقرير رائد للصناعة

 

 أدى وقد. أعضائه يتلقاها التي الفوائد من المزيد إلثراء مبتكرة طرق لصياغة الكلل تعرف ال مهمة في المستقبل إلى نظرته في ميناالك فريق يتجه

 .وهو األول من نوعه ، ذلك إلى االستفادة من أحدث مزايا العضوية - تقرير الترفيه في منطقة المينا

 

والمشاريع الناشئة ، والفرص للمستثمرين  ، من خالل تسخير قوة البيانات ، يعد التقرير كنًزا دفينًا من الرؤىة حول كل دولة في منطقة المينا



 

المنطقة في المحتملين . 

 

وتعليقًا على التقرير ، قال كاميرون ميتشل ، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما وماجد الفطيم للترفيه والتسلية: "تقرير الترفيه في منطقة 

هو أول منشور من نوعه يغطي جوانب متعددة من صناعة الترفيه والتسلية الديناميكية في المنطقة ، وهي تشكيل المشهد العالمي. يضم بحثًا  المينا

المصلحة حابأص نم لمجموعة الصلة ذات المعلومات من ثروة وسيوفر ، الفكر وقادة الرئيسيين الالعبين من ومساهمات قيمة ورؤية متعمقًا  ". 

 

 من الصناعة تصور إعادة أهمية على الضوء العالمي الوباء سلط وقد ، العائالت حياة وإثراء تعزيز على الترفيهية األنشطة تعمل: "قائالًً ويتابع

 مستنيرة قرارات التخاذ منها تفادةاالس للشركات يمكن التي الكمية للبيانات مهًما مصدًرا المينا منطقة في الترفيه تقرير يعد. واالزدهار البقاء أجل

 ".القطاع نجاح استمرار لضمان النمو فرص من واالستفادة

 

رئيسي أداء مؤشر أنها على السعادة مع التعامل  

 

هدف ميناالك هو مساعدة أعضائها على جلب مزيد  .السعي الخالد و البحث عن السعادة يحظى باألولوية أكثر من أي وقت مضى في منطقة المينا

 من السعادة لجمهورهم ، وعلى المدى الطويل ، لعب دور في رفع مؤشر السعادة في منطقة المينا

 

 .تتطلع ميناالك إلى االرتقاء بمجتمعها المتنامي إلى آفاق أعلى واالستمرار في تقديم قيمة ال تصدق ألعضائها الكرام
 

 .www.menalac.org/en لمزيد من المعلومات حول ميناالك ، يرجى زيارة

 

 - انتهى -

 

 : ميناالك حول
صناعة  تأسس مجلس الشرق األوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي "ميناالك" عام ٢٠١٤ وهو عبارة عن منصة غير ربحية تمثل

  .الترفيه والتسلية والجذب السياحي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
باكستان  ومع وجود أكثر من ٤٧٠ عملية و ٢٠٠ عالمة تجارية من ٢٢ دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا "المينا" إضافة إلى

  .جديد وأفغانستان، تقدم "ميناالك" العديد من المزايا ألصحاب المصلحة كونها منصة للتفاعل والبقاء على اطالع على كل ما هو

شركات رائدة  لقد تأسس المجلس تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للهيئات االقتصادية والمهنية في عام ٢٠١٦ عندما انضمت
الترفيه العائلية لتشكيل  في صناعة الترفيه في المنطقة، بما في ذلك المنتزهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي والمتنزهات المائي ومراكز

  .مجلس قائم على دعم نمو وتطور الصناعة

 يكون وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية والتنمية اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس انشاء تم

موردا ال غنى  تم إنشاء المجلس كمنصة لتعزيز العمليات اآلمنة والتنمية اإلقليمية والتطور المهني والنجاح التجاري لصناعة الترفيه وحتى يكون
 عنه ألعضاء المجلس وبمثابة سلطة دولية لصناعة الجذب السياحي

 
 

 www.menalac.org/en: االكتروني الموقع
 @Menalac : تويتر
 @Menalac: لينكدان

http://www.menalac.org/en.
http://www.menalac.org/en
https://twitter.com/menalac
https://www.linkedin.com/company/menalac/


 

 

 ": سوسييت" بـ االتصال التواصل،الرجاء بوسائل المتعلقة لالستفسارات
 

 اجتماعي تواصل ووسائل عامة عالقات تنفيذي  شلون، مالك

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