
 

  خبر صحافي
  

  للفنادق" تتوسع إلى المملكة العربية السعودية مع إطالق أول فنادقها روڤ"

  البيلسان في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية حيفي 
  

  للفنادق"، العالمة التجارية المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة، تدخل السوق السعودية  روڤ" •
  " الناجح في عالم الضيافة إلى المملكةروڤمدينة الملك عبداهللا االقتصادية" يقدم نموذج " روڤ" •
 الشاطئي البيلسان حيغرفة وباقة من المرافق المميزة في موقع مركزي في  240الفندق الجديدة يضم  •

  

ك للفنادق"، المشروع المشتر  روڤأعلنت ": 2018فبراير  5دبي، اإلمارات العربية المتحدة / جدة، المملكة العربية السعودية، 
مدينة الملك روڤ ، عن توسعة نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية من إطالق فندق "بين "ِمراس" و"إعمار العقارية"

عبداهللا االقتصادية" في موقع مركزي ضمن منطقة مارينا البيلسان في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية، على مقربة من "كلية 
  األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال" ومركز ريادة األعمال الجديد الذي تم تأسيسه حديثًا. 

  
للفنادق"، العالمة التجارية المتخصصة بالفنادق العصرية من  روڤالقتصادية" أول مشاريع "مدينة الملك عبداهللا ا روڤويعتبر "

غرفة ومراكز اللياقة البدنية المنفصلة  240الفئة المتوسطة، خارج حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة. وسيضم الفندق الجديد 
رية التي تنسجم مع قيم العالمة التجارية الرامية إلى توفير خدمات للسيدات والرجال باإلضافة إلى باقة واسعة من المرافق العص

ضيافة حديثة ومريحة وعالية الكفاءة تناسب احتياجات وتطلعات جميع الزوار. ومن المتوقع البدء بتنفيذ األعمال اإلنشائية في 
  .2019األخير من العام المقبل  بععلى أن يتم االفتتاح المبدئي في الر  2018المشروع الجديد خالل الربع الثاني من 

  
للفنادق" تصاميم مناسبة للجيل الجديد من المسافرين ورجال األعمال كثيري الترحال والذي يفضلون وجهات روڤ وتعتمد "

تبقيهم على اتصال بمحيطهم االجتماعي، وتقدم خيارات عصرية وتجارب مميزة تتجسد في الفنادق األربعة التي تشغلها حاليًا 
وسط المدينة" روڤ إلى أربعة فنادق يجري تطويرها في دبي. وتتضمن قائمة الفنادق الحالية للعالمة التجارية كًال من " إضافة

المركز التجاري"، وهي وجهات تحظى باهتمام وٕاقبال كبيرين من قبل  روڤالمدينة الطبية" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ و"
  حيوية وسهولة الوصول منها إلى أبرز معالم المدينة. الزوار السعوديين إلى دبي بفضل مواقعها ال

  
المنطقة المحيطة به. وسيتم مدينة الملك عبداهللا االقتصادية" تصاميمه روڤ "، يستقي "روڤوكما هو الحال في جميع فنادق "

عشاق التكنولوجيا. بوصة ومركز إعالمي ذكي لتكون كل غرفة مكانًا مثاليًا للمسافرين من  48تلفزيون تجهيز جميع الغرف ب
، باإلضافة إلى األرائك التي يمكن تحويلها إلى أسرة انية (واي فاي)، واألسرة الوثيرةكما تم تجهيز الغرف بخدمة اإلنترنت المج

الستقبال الزائرين اإلضافيين. وتضم كل غرفة أيضًا ثالجة صغيرة، وخزانة حفظ كبيرة، وحمامًا عصريًا. ويرتبط العديد من 
  ندق ببعضها البعض ليكون بذلك خيارًا مثاليًا للعائالت الكبيرة. غرف الف



 

يقدم "روڤ المركز التجاري" خدمات سلسة تناسب المسافر العصري، مثل مركز اللياقة البدنية على مدار الساعة، وحوض و 
السباحة والمنصة المحيطة به في أجواء هادئة. كما يضم الفندق مرفق الخدمة الذاتية لغسيل المالبس طيلة اليوم، ومتجر 

ألمانات، مما يضمن للزوار تجربة مريحة. ويمكن للزوار تسجيل المغادرة في ضمن الفندق، وغرف لحفظ األمتعة، وصناديق ا
  ظهرًا.  2وقت متأخر عن الساعة 

  
مدينة الملك ’تواصل : "بمدينة الملك عبداهللا االقتصاديةرمزي صلح، الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري بهذه المناسبة قال 
ة مفضلة للترفيه وفعاليات األعمال والمؤتمرات. وتساهم باقة المرافق الترفيهية ترسيخ سمعنها كوجهة محلي‘ عبداهللا االقتصادية

المتنامية بدور جوهري في تعزيز جاذبية المدينة وقدرتها على تقديم تجارب استثنائية للزوار. ولدينا خطط تطويرية قوية لتوسعة 
إلى  هامةسيمثل إضافة ‘ ينة الملك عبداهللا االقتصاديةمدروڤ ’محفظة الفنادق والمنتجعات المميزة، ونحن على ثقة بأن فندق 

ما تحتضنه المدينة من وجهات متنوعة اليوم، عالوًة على دوره في استقطاب الزوار من جيل األلفية الذين يرغبون دائمًا بتجربة 
  فندقية نوعية تحقق لهم قيمة مميزة". 

  
مدينة الملك عبداهللا  روڤ’يقدم فندق جموعة إعمار للضيافة": "انبه قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "ممن ج

مفهومًا مبتكرًا في مجال تجارب الضيافة العصرية لفنادق الفئة المتوسطة في المملكة العربية السعودية. ويمتاز ‘  االقتصادية
األعمال والترفيه نموًا مما سيجعل  المشروع الجديد بموقعه ضمن مدينة الملك عبداهللا االقتصادية التي تعتبر من أسرع مراكز

منه خيارًا نموذجيًا بالنسبة للشباب السعودي باإلضافة إلى المسافرين العالميين الراغبين باالستمتاع بتجربة ضيافة ذات قيمة 
ع التركيز الرامية إلى تنويع الموارد االقتصادية م 2030كبيرة وفي موقع مميز. وتشكل هذه الخطوات رافدًا لرؤية السعودية 

  على القطاع السياحي كعنصر رئيسي في االستراتيجيات التنموية الطموحة في المملكة". 
  

تسيطر الفنادق من فئة الخمس نجوم على حصة للفنادق": " روڤوبدوره قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية في "
ة من الفئة المتوسطة في المملكة العربية السعودية. ، مما يسلط الضوء على أهمية توفير فنادق مميز 1األغلبية في السوق

في تغطية هذه الفجوة في القطاع من خالل مفاهيم جديدة تعزز أداء الفنادق المتوسطة وتؤسس في ‘ للفنادقروڤ ’وتساهم 
عالمتنا  الوقت ذاته لوجهات اجتماعية حيوية تواكب اهتمامات الشباب السعودي الشغوف بأحدث التطورات التقنية. وتعمل

التجارية انطالقًا من فلسفتها التي تقوم على الخدمات السلسة واألجواء البعيدة عن التكلف بالتزامن مع التركيز على الغنى 
قافي والموقع الحيوي، وهو ما يجعل من مارينا البيلسان في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية خيارًا نموذجيًا الفتتاح أول فنادق الث
  المملكة العربية السعودية".  في‘ روڤ ’
  

وتمثل مدينة الملك عبداهللا االقتصادية، التي طورتها شركة "إعمار المدينة االقتصادية" المدرجة في سوق األسهم السعودية 
"تداول"، وجهة مناسبة للجميع بجوار البحر األحمر، أحد أكثر طرق التجارة البحرية حيوية وبوابة الوصول إلى أسرع 

  دات المتطورة نموًا في العالم. االقتصا
  



 

مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة العاصمة األمريكية  181وتمتد مدينة الملك عبداهللا االقتصادية على مساحة 
ومنطقة الحجاز والوادي الصناعي، المجتمعات الساحلية السكنية  ومناطقواشنطن تقريبًا، وتتألف من ميناء الملك عبداهللا، 

كما تعتبر المدينة إحدى المحطات الخمس لقطاع الحرمين ة العديد من فرص األعمال وخيارات الترفيه المتنوعة. محتضن
  السريع المزمع تدشينه قريبًا، لتكون بذلك على مسافة ساعة واحدة فقط من مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

  
المسجل خالل  2بنمو يزيد على الضعف في عدد الزوار 2017 ألف زائر في 400واستقبلت مدينة الملك عبداهللا االقتصادية 

، واستضافت العديد من الفعاليات الترفيهية المرموقة بما في ذلك حفالت موسيقية لكل من ميشيل فاضل وياني 2016عام 
لجولف" الحائز على والشاب خالد ونيللي. كما تحتضن المدينة أيضًا مرافق ترفيهية عالمية المستوى مثل نادي "رويال جرينز ل

  جوائز إضافة إلى نادي ومارينا البيلسان الذي تم افتتاحه مؤخرًا. 
  

بإطالالت ساحرة على شاطئ البحر ويعتبر حي البيلسان واحدًا من أرقى المجمعات السكنية في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية 
رسى المعدة إلنشاء مراسي لليخوت، والحدائق العامة األحمر. كما يضم الحي أيضًا مجمع األعمال "بي فيو"، وقناة الم

  والمساحات الخضراء ذات التصاميم المميزة إضافة إلى حديقة "جمان بارك" الحديثة. 
  

ويقع فندق "روڤ مدينة الملك عبداهللا االقتصادية" على شاطئ البحر األحمر ويسهل الوصول منه إلى مختلف مرافق األعمال 
  سان السكني. والترفيه في حي البيل

  -انتهى-

 المصادر: 

1 .  2017-winter-review-market-hospitality-jeddah-http://www.knightfrank.ae/blog/2017/10/09/riyadh 

2 . -king-at-open-to-center-entertainment-and-conference-x-http://www.kaec.net/press_releases/bay

city/-economic-abdullah 

 

  للمحررين معلومات

 مـــراس"وهـــي مشــروع مشـــترك بــين "إعمـــار العقاريــة" و دبــي، فـــي الحداثــة نـــبض تجاريـــة للفنــادق والشـــقق الفندقيــة التـــي تعكــس عالمــة هـــي" روڤ للفنــادق"
 المسـتوحاة بأجوائهـا وتمتـاز الحديثـة التقنيـات تربطهـا الجـودة عاليـة فنـادق فـي اإلقامـة ينشـدون الـذين المسافرين من الجديد للجيل العالمة وتتوجه". القابضة

 مــع بعيــدة عـن التكلـف عصـرية ضـيافة تجــارب" روڤ للفنـادق" وتـوفر.فــي دبي الضـيافة لقطـاع جديــدة معـايير بـذلك ترســي وهـي المحيطـة، البيئــة ثقافـة مـن
 يعيشـون الـذين دبـي قـاطني مثـل واالستكشـاف المغـامرة عشـاق أو للشـباب العالمـة وتتوجـه معـًا؛ آنٍ  فـي والفاعليـة والراحـة والحداثـة بالموثوقيـة تتسـم خيارات

 بهـدف العـالم حـول الترحـال عشـاق شـغف تعكـس التـي" روڤ للفنادق" لعالمة شعاراً  الحديثة التكنولوجيا وتبني الكفاءة وتمثل. الوتيرة سريع المدن حياة نمط
 التنــاغم تحقيــق" روڤ للفنــادق" تضــمن العصــرية، للحيــاة مبتكــرة تجــارب وتــوفير المــتقن التصــميم علــى تركيزهــا ومع.حــدود بــال االستكشــاف وحــب التواصــل

ولـدى العالمـة التجاريـة حاليـًا أربعـة فنـادق بمواقـع حيويـة فـي . الراحـة درجـات وأقصـى التصـميم، الجماليـة فـي والمعايير الضيافة، جودة خدمات بين الكامل
ســنتر" و"روق المركــز التجــاري"، ومــن المقــرر إطــالق مشــاريع جديــدة فــي "مرســى دبــي"  دبــي: "روڤ وســط المدينــة" و"روڤ المدينــة الطبيــة" و"روڤ ســيتي

  والسطوة" وعلى مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس".
www.rovehotels.com   

 
 

  



 

  نبذة عن إعمار العقارية:

مشـاريع الحيـاة العصـرية، وتتمتـع و "إعمار العقارية ش.م.ع."، شـركة مدرجـة فـي سـوق دبـي المـالي، وهـي مـن الشـركات الرائـدة فـي مجـال التطـوير العقـاري 
ر مــن بحضــور قــوي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا. تعتبــر "إعمــار" واحــدة مــن أكبــر شــركات التطــوير العقــاري فــي العــالم، ولــديها رصــيد كبيــ

  واألسواق العالمية الرئيسية. اإلمارات العربية المتحدةمليون متر مربع في  188يصل إلى األراضي 
وحـدة سـكنية فـي دبـي  43200أكثـر مـن  2002العـام لمواعيـد المحـددة، وسـلمت منـذ وفقـًا لولدى "إعمار" سـجل حافـل باإلنجـازات فـي اسـتكمال المشـاريع 

غرفـة. تسـاهم  3400فنـدقًا ومنتجعـًا تضـم  17وألـف متـر مربـع مـن األصـول التـي تولـد إيـرادات مسـتمرة،  690واألسواق العالمية. ولدى الشركة أكثر من 
% مــن 60 بنحــوواق العالميــة، عمليــات الشــركة فــي قطاعــات مراكــز التســوق وتجــارة التجزئــة والضــيافة والترفيــه، باإلضــافة إلــى أنشــطة "إعمــار" فــي األســ

و"دبـي مـول"، أكبـر وجهـات التسـوق والترفيـه فـي العـالم، مـن أهـم المشـاريع  المعلـم العمرانـي العـالمي،يعتبر كل من "برج خليفة"، و  .إجمالي إيرادات الشركة
يرجــى  من مشــروع "خــور دبــي". للمزيــد مــن المعلومــاتكمــا أطلقـت "إعمــار" برجــًا جديــدًا ســيكون معلمــًا بــارزًا ضـالتـي قامــت "إعمــار" بتطويرهــا حتــى اليــوم. 

، www.facebook.com/emaardubai. ويمكــــــــــــــن زيــــــــــــــارة صــــــــــــــفحات الشــــــــــــــركة علــــــــــــــى www.emaar.comزيــــــــــــــارة الموقــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــي 
  .www.instagram.com/emaardubai، وwww.twitter.com/emaardubaiو
  

  للمزيد من المعلومات حول "إعمار" يرجى االتصال بـ:

   مارستيلر  -كيلي هوم / نيفين وليم | أصداء بيرسون
  +971 4 4507600دبي، اإلمارات العربية المتحدة | هاتف: 

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

 نبذة عن ِمراس

لتصبح مكانًا أفضل للعيش، والعمل، والزيارة. نحن نبتكر من أجل مجتمع متنوع بأفراده واإلمارات العربية المتحدة  تلتزم ِمراس بإضافة كل ما يرتقي بدبي
حياة وإلغناء وتحفيز ثقافة حضرية مبدعة تساهم في ترسيخ أنماط جديدة من األفكار، واالعمال، والمجتمعات. تتمحور رؤيتنا حول ابتكار أسلوب 

حضري حيوي وذلك بتصميم وجهات متنوعة وخلق تواصل أكبر بين الناس لممارسة المزيد مما يفضلون من أنشطة. ومن خالل التركيز على ما يهم 
مقبلة، ألشخاص ويعنيهم فإننا نساهم في تعزيز قدرة دبي على مواصلة تطوير اإلمكانات والفرص. استثماراتنا تسعى لضمان مستقبل أفضل لألجيال الا
راس التي توفر تضم وجهات مِ تغطي مجموعة من المشاريع المبتكرة في قطاعات األغذية، تجارة التجزئة، التسلية والترفيه، الضيافة، الصحة والتعليم. و و 

كايت بييتش، بلوواترز، المير والسيف والتي تتمّيز بفضائها  يتش، سيتي ووك، بوكس بارك، الست إكزت، ذا أوتلت فيليدج،يأسلوب حياة استثنائي ذا ب
  .المفتوح الذي يوفر بيئة اجتماعية حيوية وفرصة للتواصل، االكتشاف، التعلم واإلبداع

 
 
 


