
 

 
 

 

 2023 سرام 16

  نالفتحي ةيلودلا تويرامو ناريطلل داحتالا
  ليبجلا ةريزج يف مرقلا راجشأ ةعارز ةردابم لامكتساب

 

 نع ةيلودلا تويرام ةعومجمو ناريطلل داحتالا نم لك تنلعأ - 2023 سرام 16 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ

 داحتالاب ةصاخلا مرقلا راجشأ ةباغ يف مرقلا راجشأ نم ةلتش فلأ 12 ةعارزل ةكرتشملا امهتردابم فادهأ قيقحتب امهئافتحا

 عبرم رتموليك 150 نع ديزت ةحاسم ىلع تويرامو داحتالاب ةصاخلا مرقلا راجشأ ةباغ دتمتو .ليبجلا ةريزج يف تويرامو

 رفوت ثيح ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ةرضخلا ةمئاد ةديحولا ةباغلا نم ًاءزج مويلا لكشتو ،تارامإلا ةلود لحاس نم

 .ةعونتملا ةيربلاو ةيرحبلا تانئاكلل ًايعيبط ًانطوم

 رابك ماق ثيح ،ليبجلا ةريزجو ةيلودلا تويرام ةعومجمو ناريطلل داحتالا ةكرش يفظوم نم قرف ةيلافتحالا ةيلاعفلا رضحو

 يذيفنتلا سيئرلا ،وناوباك ينوتنأ مهيف نمب ،ةردابملا ماتتخال تالتشلا نم ةريخألا ةعومجملا سرغب ةينعملا تاسسؤملا يلوؤسم

 يذيفنتلا سيئرلا ،سيفين ودلاونوطنأو ؛ةيلودلا تويرام ةعومجم ةرادإ سلجم سيئر ،تويرام ديفيدو ؛ةيلودلا تويرام ةعومجمل

  .رامثتسالل ليبجلا ةريزج ةكرش ىدل تايلمعلا ريدم ،يسماشلا ديعس هللادبع سدنهملاو ؛ناريطلل داحتالا ةعومجمل

 ةباغلا ىلع ظافحلا دوهج معد ىلإ ةيمارلا ةيعوطتلا مهتطشنأ تارامإلا ةلود يف ةيلودلا تويرام ةعومجم وفظوم لصاويو

 ةمدختسملا تايلمعلاو تاينقتلاو راجشألا هذه لوح ةيوعوت تاميلعت مدقي صاخ قيبطت ربع مرقلا راجشأ ةلاح ةبقارم عم يزاوتلاب

 .اهيلع ظافحلا يف ةدعاسملل

 ةيضرألا تاباغلا نوزخم فاعضأ ةعبرأ يلاوح يأ ،نوبركلا ديسكأ يناث نم نط رايلم 6.4 يلاوح ًايملاع مرقلا راجشأ نزختو

 25 ىلإ دتمي يذلا اهرمع لالخ نوبركلا ديسكأ يناث نم مارغوليك 300 نم رثكأ طسوتملا يف مرقلا راجشأ طقتلتو  .ىرخألا



 

 
 

 

 ةحفاكم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيربلا ةايحلاو يجولويبلا عونتلا معد ىلع دعاسي ام ،ةنسلا يف مارغوليك 12 نع ًاليلق ديزي لدعمب ،ًاماع

   .لحاوسلا روهدتو ةيناجرملا بعشلا ضاضيبا لثم يخانملا ريغتلا راثآ

 ةمصبلا نم دحلاو ةمادتسالا زيزعتب نيفرطلا مازتلا ىدم تويرامو داحتالاب ةصاخلا مرقلا راجشأ ةباغ ةردابم سكعتو

   .تارامإلا ةلود يف ةمادتسالا قيقحت دوهج معد بناج ىلإ ةينوبركلا

 ةرجش فلأ 182 ةعارز فدهب ناريطلل داحتالا اهتقلطأ يتلا ،مرقلا راجشأل داحتالا ةباغ ةردابم نم ًاءزج نواعتلا اذه دعيو

 ةيلودلا تاهجولا نم ديدعلا نمض تاباغلا ةعارز لمشيل لمعلا جمانرب عسوتي نأ لبق ،2023 ماع نم لوألا عبرلا لالخ مرق

  .ةكرشلا تالحر اهلصت يتلا

 -ىهتنا-

 
 

:ناريطلل داحتالا لوح ةحمل  

 تاكرش نم ًةدحاو تحبصأ ام ناعرسو 2003 ماع ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ينطولا لقانلا ،ناريطلل داحتالا تسسأت

 ةقطنم دادتما ىلع نحشو باكر تالحر ليغشت ،يبظوبأ يف اهkرقم نم ،ناريطلل داحتالا ىلوتت .ملاعلا يف ةدئارلا ناريطلا

 ،زمرلاب اهئاكرش بناج ىلإ داحتالا تاهجو ةكبش حيتتو .ةيلامشلا اكيرمأو ايلارتسأو ايقيرفأو ايسآو ابوروأو طسوألا قرشلا

 اهتامدخ ريظن زئاوجلا نم ديدعلا ىلع ةريخألا تاونسلا يف داحتالا تلصحو .ةيلودلا تاهجولا نم تائملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ

 .ةكرشلا زkيمُت يتلا تامدخلا نم مهريغو نيرفاسملا ءالو جمانربو ،نحشلا ضورعو ،ةقوفتملا اهتاجتنمو

 ىلع ةلقانلا تزاحو يلاحلا تقولا يف ةيمهأ نم هلثمت امل اoرظن اهتايولوأ ةمئاق يف خانملا ةمزأ ةجلاعم ةيلوؤسم داحتالا عضتو

 ةصصختملا تاكرشلاو تاسسؤملا تايربك عم ةيجيتارتسالا اهتاكارش لالخ نم "2022 ماعل ةئيبلل ةقيدصلا ناريطلا ةكرش" بقل

 .عاطقلا ىوتسم ىلع ةينوبركلا تاثاعبنالا نم صّلختلا ىلع يدج لكشب داحتالا لمعت ،ناريطلا عاطق يف

 .etihad.com ةكرشلا عقوم ةرايز ىجري ،تامولعملا نم ديزمل

 

 ةيلودلا تويرام ةكرش لوح ةحمل



 

 
 

 

 يف دناليريم ةيالو يف ادسيثيب نم (NASDAQ:MAR) زمرلا تحت كادسان ةصروب يف ةجردملا ةيلودلا تويرام ةكرش رقم عقي
 30 اهددع غلابلا ةيراجتلا اهتامالع راعش تحت لمعت ةيحايس ةهجو 8,000 نم رثكأ كلتمتو ،اهل ًارقم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 تاعجتنم رامثتساو ريوطتل صيخارتلاو تازايتمالا حنم قحب عتمتتو قدانفلا نم ديدعلا تويرام ريدتو .ةقطنمو ةلود 139 يف ةرشتنملاو
 ،تامولعملا نم ديزملل .زئاوجلا نم ديدعلا ىلع زئاحلا رفسلا جمانرب ،®Marriott Bonvoy ةكرشلا مkدقتو .ملاعلا لوح ةيقدنفلا ققشلا
 انعم اولصاوتو www.marriottnewscenter.com :ةرايز ىجري ،ةكرشلا رابخأ رخآلو ،www.marriott.com :ةرايز ىجري
 .مارجاتسنإو ،رتيوت ىلع @MarriottIntl باسحلا ىلعو ،كوبسيف ربع
 

 :ليبجلا ةريزج لوح ةحمل

 نيب عقت يتلا ةروطتملا ىرقلا نم ةعومجم ءانب ،يتارامإ مهرد رايلم 10 هتميق ةغلابلا ،ليبجلا ةريزج ريوطت عورشم نمضتي

 يجولويبلا عونتلا طسو ةبالخلا ةيعيبطلا رظانملا يبحملً اعئارً اسفنتم حبصت نأ ططخملا نم يتلاو ،تايدعسلاو ساي يتريزج

 .مرقلا راجشأل

 لامعأ زكرمو يئطاش يدانو معاطملاك قفارملا نم ةيقار ةعومجم ،راتكه 2,800 ةحاسم ىلع دتمي يذلا ،عورشملا نمضتيو

 ةريزج ناكس ددع لصي نأ ططخملا نمو ،ةصصختم تادايعو يعامتجا ٍدان ىلإ ةفاضإلاب ةناضح رودو سرادمو ةيضاير قفارمو

 .عورشملا لحارم عيمج لامتكا دنع نكاس 10,000 نم رثكأل ليبجلا

 /https://www.jubailisland.ae :طبارلا ةرايز نكمي ليبجلا ةريزج نع ديزملا ةفرعمل

 :يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةريزجلا باسح ةعباتم وأ

 مارغتسنا

 كوبسيف

 


