
 

 خبر صحافي
 

 مشروعًا فندقیاً  50"مجموعة إعمار للضیافة" تحقق إنجازًا تاریخیًا عبر 
 قید التشغیل أو التطویر

 

أعلنت "مجموعة إعمار للضیافة"، التابعة لشركة "إعمار العقاریة"، الیوم : 2018أبریل  22دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 50ول عدد مشاریعها الفندقیة التي دخلت حیز التشغیل أو ما زالت قید التطویر إلى وصب یتمثلعن تحقیقها إنجازًا استثنائیًا 

فندقًا ووجهة للشقق  15وجهة جدیدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة واألسواق العالمیة، إضافة إلى  35مشروعًا تتضمن 
 الفندقیة تم افتتاحها فعلیًا في دبي. 

 
أولیفییه هارنیش، الرئیس  لفتلكبیر للشركة التي انطلقت محلیًا وتواصل توسعها العالمي، وخالل إعالنه عن هذا اإلنجاز ا

التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة"، إلى أن المرحلة الراهنة تشهد وضع اللمسات النهائیة على اتفاقیات إدارة جدیدة سیتم 
 . 2018اإلعالن عنها خالل معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 

 
ورسم مالمح جدیدة للقطاع عبر  الرائدة على ترسیخ مكانتها 2007منذ عام ‘ مجموعة إعمار للضیافة’"تعمل ل هارنیش: وقا

، تشمل الفنادق 50إلى الیوم هذا اإلنجاز البارز في مسیرتها والمتمثل بوصول عدد مشاریعها  لتحققعالماتها التجاریة الثالث، 
ألف غرفة وشقة فندقیة. وفي حین تركز المجموعة على تعزیز موقعها في  25أكثر من  الحالیة والمستقبلیة، وتوفر مجتمعة

دولة اإلمارات العربیة المتحدة ومناطق الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فإنه یسعدنا أن تالقي وجهاتنا هذا القدر من االهتمام 
 لیاتنا إلى أسواق عالمیة جدیدة". واالستحسان من قبل المطورین والمالكین، مما سیثمر عن توسعة نطاق عم

 
وتقع المشاریع المقبلة التي تطورها "مجموعة إعمار للضیافة" في األسواق العالمیة في كل من المملكة العربیة السعودیة 
والبحرین ومصر وتركیا والمالدیف، على أن یتم إطالق فنادق أخرى ضمن مناطق جدیدة في المستقبل القریب. وعلى المستوى 

محلي، وسعت المجموعة نطاق عملیاتها من دبي لیشمل أبوظبي والشارقة ورأس الخیمة والفجیرة. ویقول هارنیش: "یتمثل ال
ستثنائیة التي تتمتع بها هدفنا في أن نكون إحدى أكثر شركات الضیافة مدعاة لالحترام والثقة في العالم. وفي ضوء المكانة اال

ألعمال، نجحنا في تعزیز سمعة عالمتنا التجاریة في األسواق العالمیة، مما یمنح خططنا للسیاحة وا مفضلةة عالمیة دبي كوجه
 . "التنمویة الطموحة زخمًا كبیراً 

 
 ثالث عالمات تجاریة، ثالث تجارب فریدة

 ،"والمنتجعات للفنادق العنوانأطلقت "مجموعة إعمار للضیافة" ثالث عالمات تجاریة تحمل كل منها طابعًا خاصا: 
 الفئة من العصریة" للفنادق روڤ"و الراقیة العصریة للفنادق" والمنتجعات للفنادق فیدا" الفاخرة؛ العصریة بالفنادق لمتخصصةا

 وهي مشروع مشترك بین "إعمار العقاریة" و"ِمراس القابضة".  المتوسطة
 



 

أشار هارنیش إلى أن كًال من هذه  "،2018وخالل المؤتمر الصحفي الذي عقد ضمن فعالیات "معرض ومؤتمر السفر العربي 
بوتیرة متسارعة لتواكب المتغیرات المستمرة في فئات  كبیرًا، وتواصل جمیعها التوسعالعالمات التجاریة الثالث قد حقق نجاحًا 

 المسافرین الیوم، مع التركیز على الشباب والجیل الجدید من رجال األعمال. 
 

وسط وشمال أفریقیا تركیزًا متنامیًا على تنویع الموارد االقتصادیة، مع التركیز بشكل وأضاف هارنیش: "تشهد منطقة الشرق األ
رؤیة ’خاص على قطاعي الضیافة والسیاحة كمحاور رئیسیة للرؤى االستراتیجیة الحكومیة. فعلى سبیل المثال، شددت 

توفیر فرص العمل وتعزیز اإلیرادات غیر على الدور الجوهري لقطاع الضیافة في ‘ 2030رؤیة السعودیة ’و‘ 2021اإلمارات 
بالمئة في  5 بلغت نسبتهالنفطیة. وبدورنا، فإننا نتطلع إلى دعم النمو المتواصل لقطاع السیاحة في الشرق األوسط، الذي 

 ندقیة". ومنح الزوار فرصة االستمتاع بتجارب ضیافة استثنائیة ضمن كافة وجهاتنا الف، عبر تعزیز البنى التحتیة للقطاع 2017
 

 التركیز على التحول الرقمي
یعتمد توسع "مجموعة إعمار للضیافة" على اعتماد أعلى معاییر الكفاءة التشغیلیة، ووضع العمالء في المقام األول، وهو ما 

عالم مثل یبدو جلیًا في تطبیق الشركة الستراتیجیة شاملة للتحول الرقمي. فباإلضافة إلى التعاون مع رواد التكنولوجیا في ال
 "مایكروسوفت" و"أكسنتشر"، أطلقت المجموعة ثالث مبادرات رقمیة هي األولى من نوعها في القطاع. 

 
ویركز المشروع األول على توفیر أكثر الخدمات سالسة ومرونة للضیوف، لیكون بمقدورهم تسجیل الوصول أو المغادرة في أي 

 وفقاً  ذاتیاً  خدماتها تعدیل یمكن ذكیة غرف إلى الفندقیة الغرف لتحویل الثانیة الرقمیة المبادرة وتسعىوقت ومن أي مكان. 
 الرقمیة الملحقات یستخدم ویستخدم المشروع الثالث. االصطناعي والذكاء اآللي التعلم تقنیات خالل من الضیف لتفضیالت

 في المتصلة والعملیات الرقمي التخزین هموسیس. الفنادق في العامة والمرافق الضیوف غرف ضمن المساحة من المزید لتوفیر
 من المزید وتوفیر الضیوف تفاعل لتعزیز اجتماعیة مساحات إلى وتحویلها أفضل نحو على التشغیلیة المساحات تنظیم

 .لهم الممتعة األنشطة
 

 تسلیط الضوء على مشاریع ممیزة خالل المعرض
فندقًا قید التشغیل في دبي، بواقع خمسة فنادق لكل من "العنوان  12، 2018لدى "مجموعة إعمار للضیافة"، كما في أبریل 

للفنادق" إضافة إلى وجهتین من "فیدا للفنادق والمنتجعات". وتتضمن قائمة المشاریع المستقبلیة في  ڤللفنادق والمنتجعات" و"رو 
". أما في األسواق العالمیة فیجري ڤ"رو فنادق من  4من "فیدا" و 9فندقًا من "العنوان" و 12دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ".ڤمن "فیدا" وفندق واحد من "رو  3من فنادق "العنوان" و 7العمل على تطویر 
 

وحصدت "مجموعة إعمار للضیافة" العدید من الجوائز والتكریمات العالمیة، وتستعرض خالل مشاركتها في "معرض ومؤتمر 
أبریل  25و 22المستقبلیة في جناح خاص ضمن الحدث الذي تقام فعالیاته بین سوق السفر العربي" جمیع مشاریعها الحالیة و 

 . HC0220في مركز دبي الدولي للمؤتمرات. ویقع جناح "إعمار" في قاعة الشیخ سعید، ویحمل الرقم 
 -انتهى-

 



 

 معلومات للمحررین
 

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

والشقق  تخّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حیث تمتلك المجموعة الیوم وتدیر محفظة متنوعة من مشاریع الضیافة بما فیها الفنادق،
بولو والفروسیة، والمطاعم العصریة، إضافة إلى نادي مرسى دبي للیخوت. وقد رسخت "مجموعة إعمار للضیافة" الفندقیة، ومنتجعات الجولف، ونادي ال

عالمات فندقیة لكل منها مزایاها الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فیدا للفنادق والمنتجعات"،  3مكانتها في قطاع الضیافة مع إطالقها 
ت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع الضیافة والخدمات السیاحیة في دبي والمنطقة و"روڤ للفنادق". وأضاف

فنادق  لعالمة إدارةعمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتیح مزایا قّیمة للشركات والسیاح داخل عقاراتها، وستتولى هذه ا
 ومصر وتركیا والبحرین، هذا بخالف حضورها الذي یتوسع باستمرار في دبي. وشقق فندقیة في كل من المملكة العربیة السعودیة

ة من جیال الجدیدوبدورها تتیح عالمة "فیدا للفنادق والمنتجعات" الراقیة، من فئة البوتیك للفنادق والشقق الفندقیة، مفهوم ضیافة مختلف یتوجه إلى األ
ون تكلف، وهي المدیرین التنفیذیین ورواد األعمال والسیاح؛ وتوفر هذه العالمة بیئة محفزة لألجیال الشابة المهتمة بأرقى تفاصیل السفر العصري من د

رئیسیة في المنطقة، عالوًة تتولى إدارة فندقین في دبي إضافة إلى تشغیل فنادق وشقق فندقیة في البحرین والمملكة العربیة السعودیة وعدد من المدن ال
 على حضورها الدائم في دبي.

للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة مشروعًا مشتركًا بین "إعمار العقاریة" و"مراس القابضة". وانطالقًا من ڤ وتعتبر عالمة "رو
لحیاة النابضة لمدینة دبي من خالل نهجها الفرید لتوفیر تجارب ضیافة متمیزة للفنادق" باڤ تأثرها بالثقافة والبیئة المحلیة في تصمیمها، تحتفي "رو

فنادق في مواقع  للمسافرین العالمیین الشباب، أو الذین یتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال یعرف حدودًا. ولدى العالمة التجاریة خمسة
 .حیویة بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جدیدة في المدینة
لضیافة" كًال من "نادي المرابع العربیة للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسیة" و"نادي مرسى دبي وتتضمن المرافق الترفیهیة التابعة لـ "مجموعة إعمار ل
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