
 
 

 خبر صحافي
 

 "مجموعة إعمار للضیافة" و"أراَد" تتعاونان إلطالق فنادق ممیزة في "الجادة"،
 أحدث وجهات الحیاة العصریة في الشارقة
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وقعت شركة في خطوة هامة نحو تعزیز أداء قطاع الضیافة، : 2018أبریل،  12الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي/

"، التابعة مجموعة إعمار للضیافة"، المشروع المشترك بین "كیه بي دبلیو لالستثمارات" و"مجموعة بسمة"، اتفاقیة إدارة مع "أرادَ "
 طالق ثالثة فنادق جدیدة في الشارقة.لشركة "إعمار العقاریة ش.م.ع"، إل

 
وستطلق "مجموعة إعمار للضیافة" الفنادق الجدیدة تحت مظلة عالماتها التجاریة الثالث "العنوان للفنادق والمنتجعات"، 

للفنادق"  المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقیة الفاخرة، و"فیدا للفنادق والمنتجعات"، العالمة التجاریة العصریة الراقیة، و"روف
ملیون قدم مربعة  24على مساحة  المتكامل الممتد مشروع "الجادة" الحدیثة من الفئة المتوسطة. وسیتم إنشاء الفنادق الثالثة في

 والذي یجري تطویره لیكون وجهة ترفیهیة عصریة ممیزة في الشارقة.
 

 األمیر الملكي السمو صاحبمجلس إدارة "أراَد"؛ و  الشیخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئیس عادةوتم توقیع االتفاقیة من قبل س
"أراَد"، ومحمد العبار، رئیس مجلس إدارة "إعمار العقاریة"، بحضور عدد من  إدارة مجلس رئیس، نائب طالل بن الولید بن خالد

 كبار المسؤولین من كال الشركتین و"مجموعة إعمار للضیافة". 
 

العنوان رزیدنسز غرفة، و 150الذي سیضم  العنوان الجادة الشارقةللضیافة" فندق ر وبموجب االتفاقیة، ستدیر "مجموعة إعما
شقة فندقیة حصریة في منطقة الردهة المركزیة في قلب مشروع "الجادة"، وهي المنطقة التي  150، الذي یضم الجادة الشارقة

م مربعة. ویجري العمل على تطویر الردهة ملیون قد 1.9تصمیمها شركة "زها حدید للهندسة المعماریة" على مساحة  تتول
المركزیة لتكون وجهة ترفیهیة متكاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕاضافة ممیزة إلى إمارة الشارقة التي تعتبر عاصمة 

ستوى باإلضافة عبر ما تقدمه من خیارات عالمیة الم الردهة المركزیة وجهة سیاحیة رئیسیة ستمثلو الثقافة في العالم العربي. 
 إلى المرافق االجتماعیة ومنافذ التجزئة والمطاعم. 

 
شقة  120الذي یضم  فیدا رزیدنسز الجادة الشارقةغرفة و 175الذي یضم فیدا الجادة الشارقة وعلى مسافة قریبة، یقع فندق 

". ومن المقرر طرح شقق مركز األعمال "بزنس باركفي غرفة ویقع  300فیضم  روف الجادة الشارقةفندقیة. أما فندق 
 . 2018"العنوان" و"فیدا" الفندقیة للبیع خالل الربع األخیر من 



 
 

وجهة عصریة متكاملة هي األولى من نوعها ‘ الجادة’یمثل مشروع الشیخ سلطان بن أحمد القاسمي: " عادةبهذه المناسبة قال س
رة. وتمثل مرافق الضیافة محورًا رئیسیًا لهذا المشروع في الشارقة ونحن على ثقة بأنها ستضیف قیمة اقتصادیة كبیرة لإلما

كانة اإلمارة كمركز ثقافي متمیز، تبرز فرصة هامة لتطویر العمالق، ففي ضوء تنامي أعداد السیاح القادمین إلى الشارقة وم
كة الكبیرة في قطاع الضیافة االستفادة من إمكانات الشر ‘ إعمار’بنیة تحتیة قویة لقطاع الضیافة. وتضمن االتفاقیة الموقعة مع 

الذي حققت فیه العدید من اإلنجازات البارزة، مما یثري هذا المشروع الهام الذي سیشكل رافدًا قویًا للنمو االقتصادي في 
 الشارقة". 

 
قة، وهو ما في رسم مالمح جدیدة لقطاع التطویر العقاري والتجاري في الشار ‘ أرادَ ’من جانبه قال محمد العبار: "تساهم شركة 

المتكامل الذي سیساهم في دعم جمیع القطاعات االقتصادیة الرئیسیة. ونتطلع من خالل هذه ‘ الجادة’یتجسد في مشروع 
اإلمارة وزوارها. كما تقدم االتفاقیة نموذجًا للتعاون البّناء سكان الشراكة إلى تقدیم تجارب ضیافة تنسجم مع احتیاجات وتطلعات 

في ‘ روف’و‘ فیدا’و‘ العنوان’بلیة هامة، ونتطلع قدمًا إلى مساهمة عالماتنا التجاریة الفندقیة الثالث لتطویر مشاریع مستق
 ‘". الجادة’إثراء مجموعة المرافق المتكاملة التي یحتضنها مشروع 

 
یة كبیرة تتجسد في تتمتع الشارقة بقیمة سیاحوبدوره قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة": "

متاحفها الثقافیة ووجهاتها الطبیعیة الممیزة. ومع دخول عالماتنا التجاریة الثالث إلى اإلمارة للمرة األولى، فإننا نواصل توسعة 
نطاق حضورنا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى المساهمة في تعزیز نمو القطاع السیاحي في 

الجیل الجدید من ‘ فیدا الجادة’نخبة المسافرین، یستهدف ‘ العنوان الجادة الشارقة’قة. وفي الوقت الذي سیستقطب فیه الشار 
عكس الفنادق الثالثة قیم عالماتها وجهة راقیة توفر قیمة كبیرة للضیوف. وت‘ روف الجادة’السیاح ورجال األعمال، ویقدم 

 مواقع حیویة تضمن للزوار سهولة التنقل".التجاریة وتصامیمها الممیزة، وتمتاز ب
 

رؤیة "حیث تتألق الحیاة" التي تعتمدها "العنوان للفنادق والمنتجعات" عبر التركیز على توفیر  العنوان الجادة الشارقةویقدم 
ثل أفضل الخدمات للضیوف في موقع مركزي حیوي. وسیضم الفندق مرافق عصریة متنوعة إضافة إلى المطاعم الحصریة م

"ذا ریستورانت في العنوان الجادة الشارقة" ومركز اللیاقة البدنیة وقاعات االجتماعات وغیرها. وكانت العالمة التجاریة قد أعلنت 
عن توسعة نطاق عملیاتها لیشمل تشغیل فنادق في المملكة العربیة السعودیة والبحرین وتركیا والمالدیف، إضافة إلى دولة 

 حدة. اإلمارات العربیة المت
 

 وتعبرأما "فیدا للفنادق والمنتجعات" فتقدم وجهات وشققًا فندقیة عصریة راقیة موجهة للجیل الجدید من رجال األعمال والسیاح، 
 بصورة تركز مساحات في واإلبداع والبسـاطة الـدفء مفاهیـم عن – اإلسبانیة باللغة" الحیـاة" اسمهـا یعني التي -" فیـدا" فنادق

قیمة ممیزة لقطاع الضیافة في الشارقة من خالل مرافقه  فیدا الجادة الشارقة. وسیضیف التصمیم عناصر تمیز على خاصة
المتنوعة وخیارات الحیاة العصریة التي یوفرها. وعملت "مجموعة إعمار للضیافة" على توسعة حضور العالمة التجاریة عبر 

 إضافة إلى فنادق جدیدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  مشاریع في المملكة العربیة السعودیة والبحرین ومصر
  



 
 

تمثل "روڤ للفنادق" عالمة تجاریة عصریة للفنادق والشقق الفندقیة من الفئة المتوسطة وتعّبر عن إیقاع الحیاة في دبي، و 
 تصامیم" للفنادق روڤ" تمدوتع رك بین "ِمراس" و"إعمار العقاریة ش.م.ع". طورتها "مجموعة إعمار للضیافة" كمشروع مشت

 خالل من متصلین والبقاء الفندقیة، إقامتهم في قیمة أفضل إلى یتطلعون الذین المسافرین من الجدید الجیل تطلعات تالقي
 جدیداً  مفهوماً  بذلك التجاریة العالمة لتقدم واالجتماعي، الثقافي لمحیطها امتداداً  تمثل وجهات في والتواجد الحدیثة، التقنیات

وتشغل العالمة التجاریة حالیًا خمسة فنادق في مواقع حیویة في دبي: "روف وسط  .دبي في الضیافة قطاع مستوى على
المدینة" و"روف سیتي سنتر" و"روف المدینة الطبیة" و"روف المركز التجاري" إضافة إلى "روف مرسى دبي" الذي تم افتتاحه 

 في أبریل الجاري. 
 

 المجلس عضو القاسمي، محمد بن سلطان الدكتور الشیخ السمو من قبل صاحب 2017دة" عام وتم إطالق مشروع "الجا
ملیار درهم وأصبح خالل فترة قصیرة أكثر المناطق السكنیة استقطابًا للمشترین  24الشارقة، وتبلغ قیمة المشروع  حاكم األعلى

 . 2025ومن المقرر استكماله عام  2019وسیتم تسلیم المشروع على مراحل ابتداًء من عام في اإلمارة. 
 

مبدأ إمكانیة المشي وتوفیر مساحات خضراء واسعة تتیح للمقیمین والعمال  "الجادة"عت الخطة الرئیسیة لتصمیم مشروع وقد را
 آخر ىعل مثالیاً  موقعاً  المشروع تخذ. ویوالزوار العیش والعمل والترفیه عن أنفسهم ضمن نطاق هذا المشروع الشامل والمتكامل

الشارقة، ویسهل الوصول منه إلى المناطق المجاورة، ویحفل بالخیارات التجاریة  قلب في متاحة للتطویر أرض قطعة أكبر
 .والترفیهیة باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المجمعات السكنیة والمساحات التجاریة

 -انتهى-
 معلومات للمحررین

 
 حول "مجموعة إعمار للضیافة"

عة إعمار للضیافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقاریة"، في إدارة مشاریع الضیافة والترفیه في المنطقة. وحّددت المجموعة تتخصص "مجمو 
والشقق  تخّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حیث تمتلك المجموعة الیوم وتدیر محفظة متنوعة من مشاریع الضیافة بما فیها الفنادق،

یافة" فندقیة، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسیة، والمطاعم العصریة، إضافة إلى نادي مرسى دبي للیخوت. وقد رسخت "مجموعة إعمار للضال
المنتجعات"، عالمات فندقیة لكل منها مزایاها الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فیدا للفنادق و  3مكانتها في قطاع الضیافة مع إطالقها 

وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع الضیافة والخدمات السیاحیة في دبي والمنطقة  و"روڤ للفنادق".
اراتها، وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق عمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتیح مزایا قّیمة للشركات والسیاح داخل عق

، هذا بخالف والمالدیف والعدید من األسواق الرئیسیة األخرى في المنطقة ومصر وتركیا والبحرین المملكة العربیة السعودیةوشقق فندقیة في كل من 
 حضورها الذي یتوسع باستمرار في دبي.

راقیة، من فئة البوتیك للفنادق والشقق الفندقیة، مفهوم ضیافة مختلف یتوجه إلى األجیال الجدیدة من وبدورها تتیح عالمة "فیدا للفنادق والمنتجعات" ال
ون تكلف، وهي المدیرین التنفیذیین ورواد األعمال والسیاح؛ وتوفر هذه العالمة بیئة محفزة لألجیال الشابة المهتمة بأرقى تفاصیل السفر العصري من د

من المدن الرئیسیة في  وعدد ومصر البحرین والمملكة العربیة السعودیةأبوظبي و ي إضافة إلى تشغیل فنادق وشقق فندقیة في تتولى إدارة فندقین في دب
 المنطقة، عالوًة على حضورها الدائم في دبي.

اریة" و"مراس القابضة". وانطالقًا من بین "إعمار العق اً مشترك مشروعاً للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة ڤ عالمة "رووتعتبر 
للفنادق" بالحیاة النابضة لمدینة دبي من خالل نهجها الفرید لتوفیر تجارب ضیافة متمیزة ڤ تأثرها بالثقافة والبیئة المحلیة في تصمیمها، تحتفي "رو

فنادق في مواقع  خمسةعرف حدودًا. ولدى العالمة التجاریة للمسافرین العالمیین الشباب، أو الذین یتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال ی
 حیویة بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جدیدة في المدینة.



 
 

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