
 
 

 خبر صحافي 
 

"مجموعة إعمار للضیافة" تحقق إنجازًا سّباقًا على مستوى المنطقة مع حصولها على شهادة 
 برنامج االعتماد للفنادق والمؤتمرات من جمعیة المدراء التنفیذیین لشركات السفر

 
شركة "إعمار العقاریة"، إنجازًا حققت "مجموعة إعمار للضیافة"، التابعة ل: 2018یولیو  18دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

 شهادة برنامج االعتماد للفنادق والمؤتمراتمن فنادقها في دبي على  10هو األول من نوعه في المنطقة مع حصول 
)BCHA( من جمعیة المدراء التنفیذیین لشركات السفر )ACTE مما یعكس القیمة الكبیرة التي توفرها وجهات الشركة لرجال ،(

 األعمال.
 
عتبر الشهادة التي تقدمها جمعیة المدراء التنفیذیین لشركات السفر برنامج االعتماد األول عالمیًا ضمن قطاع الضیافة وهي وت

معدة خصیصًا للمسافرین ألغراض األعمال. ویركز البرنامج على معاییر األمن والسالمة والجودة والقیمة المضافة التي تقدمها 
  یین. وجهات الضیافة للضیوف العالم

 
فنادق تابعة لـ "مجموعة إعمار للضیافة" على االعتماد بما یشمل عالماتها التجاریة الثالث: "العنوان للفنادق  10وحصلت 

والمنتجعات" و"فیدا للفنادق والمنتجعات" و"روف للفنادق". وتضمنت قائمة الفنادق كًال من "العنوان دبي مول" و"العنوان 
دبي" و"باالس وسط المدینة"، تحت مظلة العالمة التجاریة "العنوان للفنادق والمنتجعات"؛ "فیدا وسط  بولیفارد" و"العنوان مرسى

المدینة" و"منزل وسط المدینة"، من العالمة التجاریة "فیدا للفنادق والمنتجعات"، إضافة إلى "روف وسط المدینة" و"روف المركز 
یة" من العالمة التجاریة "روف للفنادق"، المشروع المشترك بین "إعمار التجاري" و"روف سیتي سنتر" و"روف المدینة الطب

 العقاریة" و"ِمراس القابضة". 
 

على شبكة عالمیة من الشركاء، ووقع مؤخرًا اتفاقیة مع "دناتا" التي  (BCHA)ویرتكز برنامج االعتماد للفنادق والمؤتمرات 
یة المتحدة، مع إمكانیة توسعة نطاقه لیشمل مواقع أخرى على امتداد ستشرف على تطویر البرنامج في دولة اإلمارات العرب

 منطقة الشرق األوسط. 
 

یعكس هذا اإلنجاز البارز التزامنا الراسخ بهذه المناسبة قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة": "
میع ضیوفنا، وال سیما الزوار من رجال األعمال. وتمتاز فنادقنا باعتماد أعلى معاییر التمیز في الخدمات التي نقدمها لج

بمواقعها الحیویة في قلب المدینة، وتركز على منح الضیوف قیمة استثنائیة عبر باقة متكاملة من المرافق التي تغطي 
دة التي تتمتع بها دبي ودولة احتیاجاتهم على كافة المستویات، بما في ذلك مرافق المؤتمرات واألعمال. وفي ضوء المكانة الرائ

اإلمارات العربیة المتحدة كوجهة عالمیة أولى لألعمال والترفیه، فإن حصولنا على هذا االعتماد سیساهم في تعزیز اهتمام 
 الضیوف ورجال األعمال من كافة أنحاء العالم بفنادقنا". 



 
 

إلى منح  )ACTE( راء التنفیذیین لشركات السفرمن جمعیة المد )BCHA( برنامج االعتماد للفنادق والمؤتمراتویهدف 
سواء في األسواق الناشئة أو في األسواق األوروبیة، في  2020آالف فندق حول العالم بحلول عام  10شهادات االعتماد إلى 

 ضوء تنامي الطلب من قبل الشركات العالمیة على االمتثال ألعلى معاییر السالمة واألمن.  
 

جمعیة المدراء التنفیذیین ’ن بتعاوننا مع و نحن فخور : "في "دناتا" للسفریات الحكومیة والمؤسسیةائب الرئیس سافیو فاز، نوقال 
ستزود رجال األعمال المسافرین بأفضل خیارات اإلقامة المناسبة الحتیاجاتهم سواء في في هذه المبادرة التي ‘ لشركات السفر

 واالستمتاع بتجربة الضیافة العربیة األصیلة أثناء زیاراتهم ألغراض العمل".  دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو المنطقة،
 

جمعیة المدراء التنفیذیین لشركات في  برنامج االعتماد للفنادق والمؤتمراتومن جانبه قال فادیم زیلینسكي، الرئیس التنفیذي 
: "في أعقاب النجاح الذي شهده إطالق المرحلة التجریبیة من البرنامج في روسیا، برزت أهمیته كعنصر )ACTE( السفر

حیوي بالنسبة للمسافرین من رجال األعمال والشركات كأداة لتطبیق مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة للشركات في خضم المتغیرات 
كشریك مثالي لتطویر البرنامج في دولة اإلمارات العربیة ‘ دناتا’بـ نرحب أن المتسارعة التي تشهدها بیئة األعمال الیوم. ویسرنا 

 المتحدة ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام". 
 

وجهات للشقق الفندقیة في دبي، وتواصل توسعة نطاق عملیاتها في  3فندقًا و 13وتشغل "مجموعة إعمار للضیافة" حالیًا 
عربیة السعودیة والبحرین ومصر وتركیا والمالدیف، بالتزامن مع االستمرار في تعزیز أسواق عالمیة رئیسیة تشمل المملكة ال

 محفظة عالماتها التجاریة الثالث في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 
 -انتهى-

 معلومات للمحررین
 

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

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

عالمات فندقیة لكل منها مزایاها الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"،  3"مجموعة إعمار للضیافة" مكانتها في قطاع الضیافة مع إطالقها 
ن للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع الضیافة و"فیدا للفنادق والمنتجعات"، و"روڤ للفنادق". وأضافت عالمة "العنوا

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  قیة في كل من المملكة العربیة السعودیةعقاراتها، وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق وشقق فند

 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

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

 قة، عالوًة على حضورها الدائم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.في المنط
 



 
 

للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة مشروعًا مشتركًا بین "إعمار العقاریة" و"مراس القابضة". ڤ وتعتبر عالمة "رو
للفنادق" بالحیاة النابضة لمدینة دبي من خالل نهجها الفرید لتوفیر تجارب ڤ 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
 دة في رأس الخیمة إضافة إلى التوسع نحو المملكة العربیة السعودیة.فنادق في مواقع حیویة بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جدی خمسة

و"نادي  وتتضمن المرافق الترفیهیة التابعة لـ "مجموعة إعمار للضیافة" كًال من "نادي المرابع العربیة للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسیة"
  www.emaar.comللمزید من المعلومات:  مرسى دبي للیخوت.

 
 للمزید من المعلومات حول إعمار، یرجى االتصال بـ:

 مارستیلر   -كیلي هوم / نیفین ولیم | أصداء بیرسون
 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

 +971 4 4507600هاتف: 
nivine.william@bm.com|  kelly.home@bm.com 
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