
   
 

 خبر صحافي
 

 في رأس الخیمة جزیرة المرجان" بموقع شاطئي ممیز روڤتعلن عن مشروع " "للفنادق روڤ"
 

"ِمراس" و"إعمار العقاریة أعلنت "روڤ للفنادق"، المشروع المشترك بین : 2018أبریل  19دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 فنادقها ضمن "جزیرة المرجان".  أول ق، عن توسعة نطاق أعمالها إلى رأس الخیمة مع إطالش.م.ع"

 
وهي عنصر حیوي في استراتیجیات النمو التحولي إلمارة رأس  ،وتمثل "جزیرة المرجان" مشروعًا ضخمًا مؤلفًا من أربع جزر

هات وهي الیوم من الوج مربع، متر ملیون 2.7 تبلغ بمساحة البحر داخل كیلومترات 4.5 وتمتد "جزیرة المرجان" بطولالخیمة. 
جزیرة المرجان" أول الفنادق العصریة من  روڤ. وسیكون "اهتمامًا عالمیًا واسعاً السكنیة واالستثماریة المزدهرة التي تستقطب 

أحدث  تضمن لهم قیمة كبیر وتوفرة في وجهات ضیوف المهتمین باإلقامالفئة المتوسطة ضمن المشروع، مقدمًا خدماته لل
 . تقنیات التواصل

 
نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى حكومة رأس بة قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة": "بهذه المناس

 أضخم انطالقًا من‘ للفنادق روڤ’على منحنا فرصة التعریف بالمزایا الفریدة للعالمة التجاریة ‘ جزیرة المرجان’الخیمة وٕادارة 
وجهة استثنائیة بكل المقاییس، بفضل موقعها الشاطئي ‘ جزیرة المرجان’تعتبر في اإلمارة، إذ المشاریع التطویریة المتكاملة 

الذي یقدم فرصًا هامة لتعزیز نمو قطاعي السیاحة والضیافة عبر استقطاب الزوار من مختلف أرجاء العالم. ونحن على ثقة 
رین المواكبین ألحدث التطورات التقنیة ویحبون الترحال سیالقي تطلعات الجیل الجدید من المساف‘ جزیرة المرجان روڤ’بأن 

 لهم خدمات عالیة الكفاءة".  بدون حدود ویفضلون اإلقامة في وجهات تضمن
 

إلى ‘ للفنادق روڤ’یسرنا أن نرحب بانضمام ومن جانبه قال المهندس عبداهللا العبدولي، الرئیس التنفیذي لـ "جزیرة المرجان": 
في ‘ جزیرة المرجان’االستثنائیة من الفنادق التي تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم. لقد نجحت ‘ جزیرة المرجان’محفظة 

تضمن  ترسیخ مكانتها كوجهة تحفل بالفرص الكبیرة التي توفرها رأس الخیمة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة بشكل عام، فهي
ن الوحدات السكنیة المطلة على الواجهة المائیة، والفنادق والمنتجعات ة واسعة متحتضن باقو  أسلوب حیاة متناغم مع الطبیعة،

‘ للفنادق روڤ’الفاخرة، والمراسي، والشواطئ الخاصة بالسكان، والمرافق الترفیهیة والتجاریة. ویأتي إطالق أول وجهات 
شكل رئیسي الجیل الجدید من السیاح ب متنوعة من خیارات الضیافة، لكون الفندق الجدید یستهدفكإضافة قّیمة إلى محفظتنا ال

 ورواد األعمال الشباب". 
 
 
 



   
 

مع استراتیجیتنا ‘ جزیرة المرجان روڤ’للفنادق": "ینسجم إطالق  روڤوقال بول بریدجر، المدیر المؤسسي للعملیات في "
تزداد أهمیة و مارات العربیة المتحدة. دولة اإلبمواقع جدیدة  فيالرامیة إلى توفیر التجربة الممیزة التي تقدمها العالمة التجاریة 

یشهد القطاع السیاحي في رأس الخیمة ازدهارًا كبیرًا یبدو جلیًا في تنامي أعداد الزوار هذه الخطوة في المرحلة الراهنة التي 
صریین عبر الجدید الذي یقدم وجهة مثالیة للشباب والمسافرین الع‘ روڤ’فندق  جاذبیةالقادمین إلى اإلمارة، مما یعزز من 

 تركیزه على تقدیم خدمات عالیة الكفاءة وسلسلة وبعیدة عن التكلف، في أجواء عصریة راقیة". 
 

 لمواكبة النمو في عدد السیاح المقبلةألف وحدة فندقیة إضافیة خالل السنوات السبع  15، ینبغي توفیر ووفقًا لتقاریر القطاع
وبحسب "هیئة رأس الخیمة لتنمیة السیاحة"،  .2017بالمئة خالل عام  19سبة القادمین إلى رأس الخیمة، والذي سجل زیادة بن

ملیون سائح بحلول عام  2.9من المتوقع أن یزداد عدد السیاح الوافدین إلیها سنویًا من ملیون شخص هذا العام إلى أكثر من 
آالف غرفة فندقیة تندرج  7حوالي  ومن المقرر إضافة ، األمر الذي سیحفز الطلب على الفنادق والمنتجعات فیها.2025

% 71معظمها ضمن فئة المنتجعات الشاطئیة من تصنیف الخمس نجوم خالل السنوات الثالث المقبلة. وسیتم تنفیذ حوالي 
 ."جزیرة المرجان"منها في 

 
كز إعالمي ذكي بوصة ومر  48تلفزیون ب وسیتم تجهیز جمیع الغرفة مریحة، غرفة مع أسرّ  450جزیرة المرجان"  روڤویضم "

والحمامات  خدمة اإلنترنت المجانیة (واي فاي)،وهنالك أیضًا . لتكون كل غرفة مكانًا مثالیًا للمسافرین من عشاق التكنولوجیا
العصریة، والغرف المتصلة المناسبة للعائالت الكبیرة، والمتجر المفتوح على مدار الساعة، وحوض السباحة الخارجي مع 

ساعة، وخدمة الغسیل الذاتي للمالبس طیلة  24، ومركز اللیاقة البدنیة الذي یستقبل الضیوف على مدى المنصة المحیطة به
الیوم، وغرف حفظ األمتعة، وصنادیق األمانات، واألرائك الوثیرة التي یمكن تحویلها إلى أسّرة للضیوف اإلضافیین، والثالجة 

تشكیلة ممیزة من األعمال الفنیة المستوحاة من البیئة الطبیعیة الساحرة جزیرة المرجان"  روڤالصغیرة، وغیرها. كما سیحتضن "
 یرة المرجان". ي تتمتع بها "جز الت
 

كما سیضم الفندق  ظهرًا. 2الساعة  دیمكن للزوار تسجیل المغادرة في وقت متأخر عن، روڤ"وكما هو الحال في جمیع فنادق "
لى مدار الیوم ویقدم تشكیلة متنوعة من أشهى النكهات العالمیة. وسیحتضن الجدید مطعم "ذا دایلي" الذي یستقبل الضیوف ع

"روڤ جزیرة المرجان" غرفًا وقاعات لالجتماعات والمناسبات یمكن تخصیصها لتناسب مختلف الفعالیات االجتماعیة وأنشطة 
 االجتماعیة غیر الرسمیة. للقاءات مخصصة منطقة أیضاً  وهنالكالشركات، 

 
وجهات في دبي هي: "روڤ وسط المدینة" و"روڤ سیتي سنتر" و"روڤ المدینة  خمسللفنادق" حتى الیوم  وافتتحت "روڤ

مرسى دبي". ویجري التخطیط الفتتاح فنادق جدیدة في دبي ومواقع أخرى في دولة  الطبیة" و"روڤ المركز التجاري" و"روڤ
 اإلمارات العربیة المتحدة، باإلضافة إلى المملكة العربیة السعودیة. 

 



   
 4دقیقة عن مطار دبي الدولي؛ وهي تضم  45دقیقة بالسیارة عن مطار رأس الخیمة الدولي و 15وتبعد جزیرة المرجان مسافة 

 7.8زیرة النسیم، وجزیرة الكنز، وجزیرة الحلم، وجزیرة األفق. وتتمتع جزیرة المرجان بشواطئ تمتد على مسافة جزر: ج
آالف غرفة فندقیة، فضًال عن  8وحدة سكنیة و 6500كیلومترًا، مع مخططات إلنشاء  23كیلومترات، وواجهة بحریة بمسافة 

 الت.فیال للعط 600غرفة، و 400منتجعات صحیة تتألف من 
 -انتهى-

 
 معلومات للمحررین

 
 نبذة عن "روڤ للفنادق"

 مـــراس"وهـــي مشــروع مشـــترك بــین "إعمـــار العقاریــة" و دبــي، فـــي الحداثــة نـــبض تجاریـــة للفنــادق والشـــقق الفندقیــة التـــي تعكــس عالمــة هـــي" روڤ للفنــادق"
 المسـتوحاة بأجوائهـا وتمتـاز الحدیثـة التقنیـات تربطهـا الجـودة عالیـة فنـادق فـي اإلقامـة ینشـدون الـذین المسافرین من الجدید للجیل العالمة وتتوجه". القابضة

 مــع بعیــدة عـن التكلـف عصـریة ضـیافة تجــارب" روڤ للفنـادق" وتـوفر.فــي دبي الضـیافة لقطـاع جدیــدة معـاییر بـذلك ترســي وهـي المحیطـة، البیئــة ثقافـة مـن
 یعیشـون الـذین دبـي قـاطني مثـل واالستكشـاف المغـامرة عشـاق أو للشـباب العالمـة وتتوجـه معـًا؛ آنٍ  فـي والفاعلیـة والراحـة والحداثـة بالموثوقیـة تتسـم خیارات

 بهـدف العـالم حـول الترحـال عشـاق شـغف تعكـس التـي" روڤ للفنادق" لعالمة شعاراً  الحدیثة التكنولوجیا وتبني الكفاءة وتمثل. الوتیرة سریع المدن حیاة نمط
 التنــاغم تحقیــق" روڤ للفنــادق" تضــمن العصــریة، للحیــاة مبتكــرة تجــارب وتــوفیر المــتقن التصــمیم علــى تركیزهــا معو .حــدود بــال االستكشــاف وحــب التواصــل

ولـدى العالمـة التجاریـة حالیـًا خمسـة فنـادق بمواقـع حیویـة فـي . الراحـة درجـات وأقصى التصمیم، الجمالیة في والمعاییر الضیافة، جودة خدمات بین الكامل
 روڤالمركــز التجــاري"، ومــن المقــرر إطــالق مشــاریع جدیــدة تتضــمن " ڤنــة" و"روڤ المدینــة الطبیــة" و"روڤ ســیتي ســنتر" و"رودبــي: "روڤ وســط المدی

مدینـــة الملـــك عبـــداهللا االقتصـــادیة" فـــي المملكـــة العربیـــة  روڤالمینـــاء الســـیاحي" وفنـــدق جدیـــد علـــى مقربـــة مـــن "دبـــي بـــاركس آنـــد ریـــزورتس" إضـــافة إلـــى "
 السعودیة. 

www.rovehotels.com  
 

 نبذة عن إعمار العقاریة:
مشـاریع الحیـاة العصـریة، وتتمتـع و "إعمار العقاریة ش.م.ع."، شـركة مدرجـة فـي سـوق دبـي المـالي، وهـي مـن الشـركات الرائـدة فـي مجـال التطـویر العقـاري 

دة مــن أكبــر شــركات التطــویر العقــاري فــي العــالم، ولــدیها رصــید كبیــر مــن یا. تعتبــر "إعمــار" واحــبحضــور قــوي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفریقیــا وآســ
 واألسواق العالمیة الرئیسیة. اإلمارات العربیة المتحدةملیون متر مربع في  188یصل إلى األراضي 

وحـدة سـكنیة فـي دبـي  43200أكثـر مـن  2002العـام مت منـذ لمواعیـد المحـددة، وسـلوفقـًا لولدى "إعمار" سـجل حافـل باإلنجـازات فـي اسـتكمال المشـاریع 
غرفـة. تسـاهم  3400فنـدقًا ومنتجعـًا تضـم  17وألـف متـر مربـع مـن األصـول التـي تولـد إیـرادات مسـتمرة،  690واألسواق العالمیة. ولدى الشركة أكثر من 

% مــن 60 بنحــوإلضــافة إلــى أنشــطة "إعمــار" فــي األســواق العالمیــة، عملیــات الشــركة فــي قطاعــات مراكــز التســوق وتجــارة التجزئــة والضــیافة والترفیــه، با
و"دبـي مـول"، أكبـر وجهـات التسـوق والترفیـه فـي العـالم، مـن أهـم المشـاریع  المعلـم العمرانـي العـالمي،یعتبر كل من "برج خلیفة"، و  .إجمالي إیرادات الشركة

یرجــى  جــًا جدیــدًا ســیكون معلمــًا بــارزًا ضـمن مشــروع "خــور دبــي". للمزیــد مــن المعلومــاتكمــا أطلقـت "إعمــار" بر التـي قامــت "إعمــار" بتطویرهــا حتــى الیــوم. 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــارة الموقــــــــــــــع اإللكترون ، baiwww.facebook.com/emaardu. ویمكــــــــــــــن زیــــــــــــــارة صــــــــــــــفحات الشــــــــــــــركة علــــــــــــــى www.emaar.comزی

 .www.instagram.com/emaardubai، وwww.twitter.com/emaardubaiو
 

 للمزید من المعلومات حول "إعمار" یرجى االتصال بـ:
 مارستیلر   -كیلي هوم / نیفین ولیم | أصداء بیرسون
 +971 4 4507600دبي، اإلمارات العربیة المتحدة | هاتف: 

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

http://www.rovehotels.com/
http://www.emaar.com/
http://www.facebook.com/emaardubai
http://www.twitter.com/emaardubai
http://www.instagram.com/emaardubai


   
 نبذة عن ِمراس

بأفراده  لتصبح مكانًا أفضل للعیش، والعمل، والزیارة. نحن نبتكر من أجل مجتمع متنوعواإلمارات العربیة المتحدة  تلتزم ِمراس بإضافة كل ما یرتقي بدبي
حیاة وإلغناء وتحفیز ثقافة حضریة مبدعة تساهم في ترسیخ أنماط جدیدة من األفكار، واالعمال، والمجتمعات. تتمحور رؤیتنا حول ابتكار أسلوب 

ما یهم  حضري حیوي وذلك بتصمیم وجهات متنوعة وخلق تواصل أكبر بین الناس لممارسة المزید مما یفضلون من أنشطة. ومن خالل التركیز على
لمقبلة، األشخاص ویعنیهم فإننا نساهم في تعزیز قدرة دبي على مواصلة تطویر اإلمكانات والفرص. استثماراتنا تسعى لضمان مستقبل أفضل لألجیال ا

وجهات ِمراس التي توفر  تضمتغطي مجموعة من المشاریع المبتكرة في قطاعات األغذیة، تجارة التجزئة، التسلیة والترفیه، الضیافة، الصحة والتعلیم. و و 
كایت بییتش، بلوواترز، المیر والسیف والتي تتمّیز بفضائها  یتش، سیتي ووك، بوكس بارك، الست إكزت، ذا أوتلت فیلیدج،یأسلوب حیاة استثنائي ذا ب

  .المفتوح الذي یوفر بیئة اجتماعیة حیویة وفرصة للتواصل، االكتشاف، التعلم واإلبداع
 


