
 

 خبر صحافي
 

 تحصل على  في العالم "مجموعة إعمار للضيافة" أول شركة فندقية
 لنظام إدارة األمن  ISO 28000:2007شهادة اآليزو 

 
حصلت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية  :2017يناير  3دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

، (BSI)لنظام إدارة األمن من المعهد البريطاني للمعايير  ISO 28000:2007لى شهادة اآليزو "إعمار العقارية ش.م.ع"، ع
 تحصل على هذا التصنيف المرموق في العالم.  شركة فندقيةلتكون بذلك أول 

 
لمدة  يسريالذي  ،د البريطاني للمعايير التصنيفهوفي أعقاب عملية تقييم مكثفة لكافة عناصر نظام إدارة األمن، منح المع

ثالث سنوات إلى "مجموعة إعمار للضيافة" في خطوة تعكس اإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وجاهزيتها لتطبيق 
اإلجراءات المناسبة إلدارة أي مخاطر أمنية والسيطرة عليها، بما في ذلك أمن األصول، مثل المباني، وأمن البيانات 

 والمعلومات. 
 

تركز هذه الشهادة على كافة كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مجموعة إعمار للضيافة": " بهذه المناسبة قال
العناصر المتعلقة بنظام إدارة األمن وتعتبر التصنيف الوحيد من نوعه في القطاع اليوم، ويأتي فوزنا به ليجسد إمكاناتنا الكبيرة 

اقي فّعال. كما يعكس التصنيف قدرتنا على تحسين األداء على مستوى في مواجهة مخاطر األمن والسالمة بأسلوب استب
دارة الكوادر، مما يعزز ركائزنا المالية القوية ويرسخ التزامنا بتزويد ضيوفنا بتجربة  نفاق رأس المال وا  العمليات التشغيلية وا 

إداراتها على كافة المستويات، لتكون هذه استثنائية بكل المقاييس. ونحن حريصون على أمن سالسل التوريد الخاصة بنا وحسن 
 الشهادة المرموقة حافزًا لنا على المضي قدمًا في االرتقاء بعملياتنا نحو آفاق جديدة من التميز".

 
من كجزء محوري لعمليات الشركات وضمن كافة أنشطتها. وقّيم فريق المعهد أنظمة األ ISO 28000ويقيم إطار عمل 

م إدارة األمن من حيث كيفية تعامل "مجموعة إعمار للضيافة" مع المخاطر األمنية والممارسات التي البريطاني للمعايير نظا
 تتبعها للحد من أثر أي مخاطر محتملة. 

 
دارة أنظمة أمن المعلومات والصحة لـ  ISO 28000: 2007تصنيف اآليزو  ويتيح "مجموعة إعمار للضيافة" تطبيق وا 

ل ضمن كافة عملياتها وبسالسة فائقة. كما يشكل هذا التصنيف رافدًا للخطط التوسعية للشركة نحو والسالمة واستمرارية األعما
 أسواق جديدة في الوقت الذي تؤسس فيه إلطار عمل قوي يتضمن أنظمة موثوقة وعالية الكفاءة إلدارة األمن. 

 
إدارة  ممارسات حسينات التي اعتمدتها "إعمار" فيوباإلضافة إلى تعزيز كفاءة التكاليف، يسلط التصنيف الضوء على أهمية الت

التزام األصول، بما يضمن تحقيق العديد من المزايا التنافسية والتجارية. وبما يثري قيمة العالمة التجارية، يعكس التصنيف 
 "مجموعة إعمار للضيافة" باعتماد أنظمة األمن والسالمة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية. 

 
منهجًا عمليًا لتقييم أسلوب اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر، وسيساهم في تعزيز  ISO 28000: 2007مد تصنيف ويعت

قدرة "مجموعة إعمار للضيافة" على تجنب أية ممارسات ال تتوافق مع أعلى معايير الكفاءة في إدارة الموارد، إضافة إلى تعزيز 
 كافة العمليات التشغيلية. مستويات المساءلة والشفافية ضمن 

 
يذكر أن "مجموعة إعمار للضيافة" قد حققت حضورًا بارزًا في القطاع عبر عالماتها التجارية الثالث الموجهة إلى فئات مختلفة 

هات للفنادق". وتتضمن قائمة الوج ڤفي السوق، بما في ذلك "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"رو 
 الترفيهية التابعة لـ"مجموعة إعمار للضيافة" كاًل من "نادي الجولف في المرابع العربية" و"نادي دبي للبولو والفروسية". 

 -انتهى-



 

 معلومات للمحررين
 

 "للضيافة إعمار مجموعة" حول
 مقـراً  دبـي مـن تتخـذ التـي العالميـة العقـاري التطـوير شـركة ،"العقاريـة إعمـار" قبل من بالكامل المملوكة" للضيافة إعمار مجموعة" تتخصص

 . المنطقة في والترفيه الضيافة مشاريع إدارة في لها،
 مشــاريع مــن متنوعــة محفظــة وتــدير اليــوم المجموعــة المجموعــة تخّصصــها فــي إدارة العقــارات متعــددة االســتخدامات  حيــث تمتلــك وحــّددت
 دبـي مرسـى نـادي إلـى إضافة العصرية، والمطاعم والفروسية، البولو ونادي الجولف، اتومنتجع الفندقية، والشقق الفنادق، فيها بما الضيافة
 وهـي الخاصـة مزاياهـا منهـا لكـل فندقيـة عالمـات 3 إطالقهـا مع الضيافة قطاع في مكانتها" للضيافة إعمار مجموعة" رسخت وقد. لليخوت

 ".روڤ فنادق"و ،"والمنتجعات للفنادق فيدا"و ،"والمنتجعات للفنادق العنوان"
 والمنطقـة دبـي فـي السـياحية والخـدمات الضـيافة لقطـاع مبتكـراً  مفهومـاً  نجـوم الخمـس فئـة مـن" والمنتجعـات للفنادق العنوان" وأضافت عالمة

 ذه العالمـةوتتـولى هـ والسـيا  داخـل عقاراتهـا، للشـركات قّيمـة مزايـا تتـيح التـي التجارب من باقة" والمنتجعات للفنادق العنوان" وتوفر. عموماً 
 .وتركيا والبحرين، هذا بخالف حضورها الذي يتوسع باستمرار في دبي مصر من كل في فندقية وشقق فنادق إدارة

 األجيـال إلـى يتوجـه مختلـف ضـيافة الراقية، مـن فئـة البوتيـك للفنـادق والشـقق الفندقيـة، مفهـوم "والمنتجعات للفنادق فيدا" عالمة تتيح وبدورها
 الســفر تفاصــيل بــأرقى المهتمــة الشــابة لألجيــال محفــزة بيئــة العالمــة هــذه وتــوفر والســيا   األعمــال ورواد التنفيــذيين رينالمــدي مــن الجديــدة
وتتـولى "فيـدا للفنــادق  ".دبـي مدينـة وسـط المنـزل"و" دبـي مدينـة وسـط فيــدا" همـا دبـي فـي فنـدقين إدارة تتـولى وهـي تكلـف، دون مـن العصـري

قق فندقيــة فــي البحــرين والمملكــة العربيــة الســعودية وديرهــا مــن المــدن الرئيســية فــي المنطقــة، باإلضــافة إلــى والمنتجعــات" تشــغيل فنــادق وشــ
 حضورها الدائم في دبي.

 مـراس"و" العقاريـة إعمـار" شـركتي مع بالتعاون المتوسطة العصرية للفنادق الجديدة" ڤرو فنادق" عالمة" للضيافة إعمار مجموعة" وأطلقت
 نهجهــا خــالل مــن دبــي لمدينــة النابضــة بالحيــاة" ڤرو فنــادق" القــًا مــن تأثرهــا بالثقافــة والبيئــة المحليــة فــي تصــميمها، تحتفــيوانط". القابضــة
حـدودًا.  يعـرف ال الـذي االستكشـاف وحـب المغامرة برو  يتمتعون الذين أو الشباب، العالميين للمسافرين متميزة ضيافة تجارب لتوفير الفريد

وسط مدينة دبي" مع ديره من الفنادق التي سيتم إطالقها في منـاطق مينـاء سـعيد ڤ على "رو "ڤرو فنادق"ول لعالمة واشتمل المشروع األ
 وعود ميثا والجافلية ومرسى دبي والسطوة، باإلضافة "دبي باركس آند ريسورتس".  

 نادي"و" والفروسية للبولو دبي نادي"و" للجولف العربية ابعالمر  نادي" من كالً " للضيافة إعمار مجموعة" لـ التابعة المرافق الترفيهية وتتضمن
 سير ال"و" أتـ.موسفير"على كل من من " للضيافة إعمار مجموعة" المستقلة في المطاعم لليخوت. وتشتمل خدمات إدارة دبي مرسى

 ."و"بريك هاوس بوالنجيري"
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
  مارستيلر  -|  أصداء بيرسونكيلي هوم / نيفين وليم  

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 +971 4 4507600هاتف: 

kelly.home@bm.com nivine.william@bm.com / 
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