
 

 خبر صحافي 
 

 "مجموعة إعمار للضیافة" تفوز بأعلى تصنیفات "تریب أدفایزر" وجهات
 فئات الخمس واألربع والثالث نجومل

 
حصدت "مجموعة إعمار للضیافة"، شریك الفنادق والضیافة الرسمي : ٢٠١٨سبتمبر،  24اإلمارات العربیة المتحدة،  دبي،

" للفنادق في TripAdvisor"تریب أدفایزر  موقع مار العقاریة"، أعلى تصنیفاتدبي" والتابعة لشركة "إع ٢٠٢٠لمعرض "إكسبو 
 دبي عن الفئات الرئیسیة الثالث: فنادق الخمس واألربع والثالث نجوم.  

 
فندقًا في دبي، وفقًا ألكبر موقع للسفر  ٥٨٢فندق "العنوان مرسى دبي"، من فئة الخمس نجوم، المرتبة األولى من بین واحتل 

سیاحة في العالم، وبناًء على تقییمات الزوار. وحصد فندق "منزل وسط المدینة" المركز األولى عن فئة فنادق األربع نجوم، وال
 ٥إلى  ٢األربعة األخرى في دبي فقد احتلت المراتب من " ڤروالمدینة الطبیة" عن فئة ثالث نجوم. أما فنادق " ڤرووفندق "

عن ثالث نجوم. وهذه هي المرة األولى التي تحصد فیها شركة ضیافة واحدة المركز األول في تصنیف "تریب أدفایزر" لفئة ال
 جمیع فئات التصنیف. 

 
تمثل هذه اإلنجازات تجسیدًا لإلمكانات االستثنائیة التي قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة": "و 

أفضل الخدمات للزوار ووفق أعلى معاییر التمیز واألصالة. وأود في هذه المناسبة أن یتمتع بها فریق عملنا المؤهل لتقدیم 
وما یبدونه من التزام كبیر، وهو ما أثمر عن تحقیق أتوجه إلیهم بعمیق الشكر والتقدیر على ما یبذلونه من جهد متواصل 

شغف الضیوف باإلقامة معنا واستمتاعهم بالمرافق  فنادقنا لهذه النجاحات الكبیرة، األمر الذي یعتبر بدوره مؤشرًا على مدى
 المتنوعة التي نقدمها لهم". 

 
وأضاف هارنیش: "لطالما كان جل تركیزنا موجهًا نحو تقدیم خدمات تناسب احتیاجات كل زائر على حدا، وفي أجواء مفعمة 

، أیضًا، إلى ضیوفنا الكرام على تقییماتهم بالدفء وحسن الضیافة، وهو ما عزز والء العمالء لعالماتنا التجاریة. كل الشكر
اإلیجابیة وآرائهم القّیمة، ونحن بدورنا ننظر إلى هذا التقدیر كحافز لنا على مواصلة االرتقاء بخدماتنا نحو آفاق جدیدة من 

 التمیز. 
 
شروعًا قید التطویر في م ٤٠وجهات للشقق الفندقیة في دبي ومصر، ولدیها  ٣فندقًا و ١٤شّغل "مجموعة إعمار للضیافة" وت

عدد من أهم األسواق العالمیة. وتتضمن محفظة المجموعة ثالث عالمات تجاریة هي: "العنوان للفنادق والمنتجعات"، وهي 
 ڤرومتخصصة بالفنادق والشقق الفندقیة الفاخرة؛ و"فیدا للفنادق والمنتجعات"، وتركز على الفنادق العصریة الراقیة؛ و"

 صة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة. للفنادق"، المتخص
 
 



 

تغطي أكبر  ملیون تقییم ٦٦١بها، ویضم نحو  ویتیح موقع "تریب أدفایزر" للمسافرین االستفادة المثلى من كل رحلة یقومون
والتجارب ملیون من وجهات اإلقامة وخیارات الطیران  ٧,٧مجموعة من وجهات ومرافق السفر والسیاحة في العالم، بما في ذلك 

الترفیهیة والمطاعم. وبذلك، یقدم "تریب أدفایزر" للمسافرین المعلومات التي یحتاجون إلیها عند اختیار مكان اإلقامة، وكیفیة 
 السفر، والوجهات التي یجدر بهم زیارتها خالل رحالتهم، والمطاعم التي ینصح بزیارتها. 

 
العالم، ومن بین أكثر أسواق الضیافة تنافسیًة في العالم أیضًا. وركزت  دبي من أكثر الوجهات استقطابًا للزوار فيوتعتبر 

ة انطلقت من دبي، وهو ما ینعكس في "مجموعة إعمار للضیافة" على إثراء المزایا التي تقدمها للضیوف كعالمة تجاریة محلی
 نوعیة الخدمات التي تقدمها في فنادقها التي تمتاز بمواقعها الحیویة في مختلف أرجاء المدینة. 

 -انتهى-
 

 معلومات للمحررین
 

 حول "مجموعة إعمار للضیافة"
مشاریع الضیافة والترفیه في المنطقة. وحّددت  تتخصص "مجموعة إعمار للضیافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقاریة"، في إدارة

 المجموعة تخّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حیث تمتلك المجموعة الیوم وتدیر محفظة متنوعة من مشاریع الضیافة بما فیها
ضافة إلى نادي مرسى دبي للیخوت. وقد رسخت الفنادق، والشقق الفندقیة، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسیة، والمطاعم العصریة، إ

عالمات فندقیة لكل منها مزایاها الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"،  ٣"مجموعة إعمار للضیافة" مكانتها في قطاع الضیافة مع إطالقها 
" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع الضیافة و"فیدا للفنادق والمنتجعات"، و"روڤ للفنادق". وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات

لسیاح داخل والخدمات السیاحیة في دبي والمنطقة عمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتیح مزایا قّیمة للشركات وا
ومصر وتركیا والبحرین، هذا بخالف حضورها  العربیة السعودیة عقاراتها، وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق وشقق فندقیة في كل من المملكة

 الذي یتوسع باستمرار في دبي.
جیال الجدیدة وبدورها تتیح عالمة "فیدا للفنادق والمنتجعات" الراقیة، من فئة البوتیك للفنادق والشقق الفندقیة، مفهوم ضیافة مختلف یتوجه إلى األ

مال والسیاح؛ وتوفر هذه العالمة بیئة محفزة لألجیال الشابة المهتمة بأرقى تفاصیل السفر العصري من دون من المدیرین التنفیذیین ورواد األع
یسیة تكلف، وهي تتولى إدارة فندقین في دبي إضافة إلى تشغیل فنادق وشقق فندقیة في البحرین والمملكة العربیة السعودیة وعدد من المدن الرئ

 ا الدائم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.في المنطقة، عالوًة على حضوره
للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة مشروعًا مشتركًا بین "إعمار العقاریة" و"مراس القابضة". ڤ وتعتبر عالمة "رو

ابضة لمدینة دبي من خالل نهجها الفرید لتوفیر تجارب للفنادق" بالحیاة النڤ وانطالقًا من تأثرها بالثقافة والبیئة المحلیة في تصمیمها، تحتفي "رو
ریة ضیافة متمیزة للمسافرین العالمیین الشباب، أو الذین یتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال یعرف حدودًا. ولدى العالمة التجا

 إلى التوسع نحو المملكة العربیة السعودیة. فنادق في مواقع حیویة بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جدیدة في رأس الخیمة إضافة خمسة
و"نادي  وتتضمن المرافق الترفیهیة التابعة لـ "مجموعة إعمار للضیافة" كًال من "نادي المرابع العربیة للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسیة"

 www.emaarhospitality.comللمزید من المعلومات:  مرسى دبي للیخوت.

 
 ات حول إعمار، یرجى االتصال بـ:للمزید من المعلوم
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