
 

 باب. جديد بشكل حكام وهيئة جديدة بفئات 2022 ميناالك جوائز عن اإلعالن
 قريبًا يفتح الترشيحات

 
 قطاع في المشغلين أفضل 2022 ميناالك جوائز تكرم. الرابعة نسختها في المرموقة ميناالك جوائز تعود

 متميزة فئة 27 ضمن إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي والجذب الترفيه
 

 .وبواسطتها الصناعة ألجل -دبي ،2021 ديسمبر 29
 
 خالل فمن" ميناالك" السياحي والجذب للترفيه أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمجلس المثالي التجسيد هو

 تعود مستوياته، ورفع إقليميًا السياحي والجذب الترفيه لقطاع قيمة إضافة في المتمثلة مهمته أداء في االستمرار
 .الرابعة نسختها في المرموقة ميناالك ائزجو
 

 .دبي في مرموق  فندق في 2022 مارس 29 في 2022 ميناالك جوائز حفل سيقام
 

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

 .الجوائز هذه خالل من المتميزة جهودهم تكريم  ويتم التميز
 
 تتطلع حيث أعلى مستوى إلى نقلها خالل من صورتهم وتعزز الفائزين على الضوء الجوائز ستسلط كما

 .أدائها على للحكم جديد ومعيار إلهام كمصدر اآلن إليهم العالمية الصناعة
 
 النسخة ستشهد واسع؛ نطاق على وقبولها األولى الثالثة نسخها في ميناالك جوائز شهدته الذي الهائل النجاح بعد

 المستويات جميع من السياحي والجذب الترفيه قطاع مشغلي تنافس السنوية ميناالك جوائز حفل من الرابعة
 السالمة مجال في فردي إنجاز أفضل جائزة تشمل التيو جديدة فئات ثالث إضافة مع متنوعة، فئة 27 ضمن
 .جديدة فكرة أفضل وجائزة للعام مؤثرة استدامة حملة أفضل وجائزة

 
 في السياح من إقبااًلا تشهد التي السياحي والجذب الترفيه قطاعات في نمًوا الجوائز فئات عدد زيادة وتعكس
 .السوق هذا في للعمل العالميين الموردين أفضل إقبال في انموًا تعكس كما إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة

 



 والسوق القطاع هذا خبراء أبرز من لجنة تجريها مفصلة تحكيم لعملية خضوعها بعد الجوائز عن اإلعالن يتم
 ميناالك ستقوم. الجائزة في المشاركة لمعايير وفقًا المترشح أداء جوانب من جانب كل في سينظرون الذين
ًا  .الواجبة والعناية الفحص لعملية وإعدادهم الحكام هيئة أعضاء عن باإلعالن قريبا

 
 الصحة لجنة قبل من تحكيمها وسيتم. والسالمة الصحة مجال في جائزتين الجديدة العناصر تشمل العام هذا في

 لجذبا قطاعات ضمن والسالمة الصحة خبراء من لجنة من تتألف والتي ميناالك لمجلس التابعة والسالمة
 . إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المختلفة السياحي

 
 UHY" شركة وتضمنها عليها ستشرف والتي بأكملها للعملية المطلقة السرية هو الجوائز هذه يميز ما أهم وإن

JAMES "سيتم الذين الفائزين أسماء على ستطلع التي الوحيدة الجهة وستكون مستقلة تدقيق شركة وهي 
 .الجوائز توزيع حفل في عنهم اإلعالن

 
 وايت في والهند األوسط الشرق لمنطقة التنفيذي الرئيس ونائب الفعاليات لجنة رئيس ريجبي، مايك السيد يقول
 يتم والتي الحالية الترفيهية الوجهات في وعمق كبير بتنوع إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تتمتع" ووتر
 .قوة إلى قوة من ينتقل قطاعها أن كما الحقًا ستنشئ والتي حاليًا إنشائها على العمل

 
 المرح على القائم القطاع هذه في المشاركين جميع ومخيلة وجهود استثمارات تكريم إلى ميناالك جوائز تهدف

 ".للكثيرين الفرح يجلب والذي واإلبداع،
 
 والجذب الترفيه قطاع في مصداقية األكثر وائزالج" بوصفها بها اإلشادة تم التي ،2022 ميناالك جوائز تقدم

 والموردين والمصنعين للمشغلين تفّوت ال فرصة ،"وبواسطته القطاع هذا ألجل والمصممة السياحي
 .منتجاتهم على العروض وتقديم إنجازاتهم لعرض القطاع هذا في واالستشاريين

 
 المستوى رفيعة التجارية العالمات من العديد توجذب السنين مر على وشعبية مكانة الجوائز هذه اكتسبت ولقد

 الحدث لهذا السابقين الرعاة أبرز ومن. التجارية عالمتها وبروز نموها وبالتالي المبادرة، هذه ودعم لرعاية
 وبوبس إنتربرايز بالي وشركة والسياحة للترفيه العثيم وشركة أميوزمنت تشير وشركة الحكير مجموعة
 .وامبيد ريسرز سبيس

 
 البريد عبر ميناالك فريق مع التواصل المهتمة للجهات يمكن. قريبًا الرعاية فرص عن اإلعالن وسيتم

 sanai.parab@menalac.org  االلكتروني
 
 

 2022 ميناالك جوائز في المشاركة يمكنها التي الجهات
 

 ومراكز السياحي الجذب ومناطق المائية األلعاب مدن ومشغلي العائلي الترفيه زمراك أمام مفتوحة المشاركة
 األوسط الشرق منطقة في السينما ودور والمغامرات الرياضي الترفيه وجهات والمشغلين الترفيهي التعليم
 ذبوالج الترفيه قطاع مشغلي يخدمون الذين والمصممين والموردين المصنعين جانب إلى إفريقيا وشمال
 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي
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 2022 ميناالك جوائز في المشاركة كيفية
 
:  االلكتروني المرقع عبر الترشح طلبات جميع تقدم

www.menalacawards.awardsplatform.com 
 

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

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

 
ًا الترشيحات باب فتح سيتم  .قريبا

 
 .2022 فبراير 12 في الترشيحات باب إغالق سيتم

 
 .األعضاء لغير دوالر 500 و لألعضاء دوالر 400 الطلب تقديم رسوم

 
 2022 ميناالك جوائز فئات على تعوفوا

 
 يعملون الذين والموردين والمصنعين المشغلين إلى متنوعة فئة 27 تغطي التي 2022 ميناالك جوائز ستُمنح
 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الترفيه قطاع إلى قيمة وإضافة أرباح تحقيق من واتمكن والذين بشغف

 
 فئات ستنظر كما الجودة بمعايير وااللتزام العمالء وثقة المربح التوسع على بناءًا المشاركات تقييم وسيتم
 يركزون الذين واألفراد المشغلين أمام فرصة هنالك وستكون. والسالمة واالبتكار االستراتيجية في الجوائز
 .بالجوائز للفوز النتائج تحقيق على

 
 

 :يلي ما الجوائز 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
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 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

 
 

 إقليميًا السياحي والجذب الترفيه قطاع في األسماء أبرز على الضوء تسليط
 

 منطقة في السياحي والجذب الترفيه صناعة من رائدًا اسًما 450 من أكثر جمعت التي ميناالك، جوائز تمهد
 .القطاع مستوى على مذهل ظهور أمام الطريق إفريقيا، وشمال األوسط الشرق

 
 باإلثارة مليئة رائعة بأمسية أيًضا الفائزون سيستمتع مرموقة، جائزة مع المنزل إلى العودة إلى وباإلضافة

 .والشهرة لتواصلوا
 

 وجهة ألفضل ميناالك بجائزة الفائزة اكستريم ترامبو في للعمليات التنفيذي الرئيس  عاصي غسان /السيد علق
 المحور تزال وال السالمة كانت طالما: "قائاًلا الحدث هذا على سابقًا المنطقة في مغامرات/رياضي ترفيه

 للعمالء تجربة أفضل بتقديم نفتخر وإننا. النهاية إلى البداية من السالمة أجل من تصمم التي أعمالنا في الرئيسي
 ".باستمرار أنفسنا ابتكار إعادة في جهد أي ندخر وال أيًضا، إليهم االستماع مع
 



 فقد. القطاع لهذا هائلة قيمة يخلق أن ميناالك مجلس خاللها من يحاول عدة طرق من واحدة ميناالك جوائز تعد
 حصرية بيانات يقدم والذي إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للترفيه الرائد ميناالك تقرير مؤخًرا أطلق
 .المنطقة أنحاء جميع من متعمقة

 
 الرعاية حول استفسارات ألي. قريبًا ورعاتها 2022 ميناالك جوائز حكام لجنة حول تفاصيل عن الكشف سيتم
 sanai.parab@menalac.org التالي االلكتروني البريد بعنوان االتصال يرجى

 
 

 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

 
 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 سالمجل يقدم وأفغانستان، باكستان ذلك
 صناعة في رائدة شركات انضمت عندما 2016 عام في دبي جمعية ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة رعاية تحت
 مراكز وشركات ئية،الما والمتنزهات السياحي، الجذب ومناطق الترفيهية، المتنزهات ذلك في بما المنطقة، في الترفيه
 .الصناعة وتطوير نمو لدعم مجلس لتشكيل القوى. 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 مورداًا يكون
 

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

 
 : العامة تللعالقا سوسيت مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 
 االجتماعي التواصل وسائل و العامة العالقات تنفيذي  شلون، مالك

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