
 
 

 للفنادق" تعزز محفظة مشاريعها في اإلماراتروڤ "
 السياحي" ءميناال روڤمع اتفاقية إدارية لتشغيل "

 

للفنادق"، المشروع المشترك بين "ِمراس" و"إعمار العقارية روڤ أعلنت ": 2018مارس  xxدبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
" تقوم بموجبها ش.م.خ متحدة مع "مدائن العقاريةاإلمارات العربية الش.م.ع"، عن توقيع أولى اتفاقياتها اإلدارية في دولة 

 السياحي" في "مرسى دبي".  ءميناالروڤ بتشغيل فندق "
 

للفنادق"، العالمة التجارية المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة، اتفاقية إدارة طويلة األمد مع روڤ ووقعت "
السياحي"،  ءميناالرزيدنسز روڤ غرفة، و" 270السياحي" الذي يضم  ءميناال روڤ"فندق  " لتشغيلش.م.خ "مدائن العقارية

السياحي"  ءميناالروڤ شقة فندقية حصرية، سيتم إطالق مبيعاتها قريبًا. ويجري التخطيط ألن يكون مشروع " 443الذي يضم 
 . 2021ي يضم الفندق والشقق الفندقية، على أن يتم افتتاحه فطابقًا  50برجًا من 

 
السياحي" العديد من المرافق العصرية، بما في ذلك حوض السباحة ومرافق اللياقة البدنية وغرف  ءميناال روڤوسيقدم "

االجتماعات والمناطق المخصصة أللعاب األطفال ومطعم "ذا ديلي مينا السياحي" الذي يستقبل الضيوف على مدار اليوم. 
ص، بما في ذلك ردهة االستقبال بسقفها ذي االرتفاع المزدوج، وحوض السباحة الخارجي ويمتاز المشروع بالعديد من الخصائ

في الهواء الطلق مع المنصة المحيطة به، والخدمة الذاتية لغسيل المالبس على مدار الساعة، والمتجر، وغرف تخزين األمتعة، 
رات. كما يمكن لضيوف الفندق االستفادة من وصناديق حفظ المقتنيات باإلضافة إلى مساحات واسعة مخصصة لركن السيا

ظهرًا، وعدد من الخدمات الذكية بما في ذلك االتصال المجاني باإلنترنت  2خيار تسجيل المغادرة في وقت متأخر عند الساعة 
 )واي فاي(. 

 
انية اإلقامة في موقع للفنادق" على توفير أفضل التسهيالت، يقدم المشروع الجديد للضيوف إمك روڤوبما ينسجم مع تركيز "

، ويسهل الوصول منه إلى "مترو دبي" و"ترام دبي"، باإلضافة إلى قربه الملك سلمان بن عبدالعزيز حيوي على مقربة من شارع 
 من ممشى "مرسى دبي" والشاطئ، مما يوفر للضيوف والسكان المزيد من الخيارات الترفيهية العصرية المتميزة. 

 
أول مشاريعنا ‘ السياحي ءميناال روڤ’يعتبر : ""ش.م.خ العزيز العور، رئيس مجلس إدارة "مدائن العقاريةبهذه المناسبة قال عبد

‘ مارينا أركيد’نتهائنا من مشروع برج إمتعددة االستخدامات ضمن قطاع الضيافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، في أعقاب 
طق المجاورة لها تركيزًا متناميًا على الفنادق الفاخرة، مما يعزز أهمية مشروع والمنا‘ مرسى دبي’السكني األنيق. وتشهد منطقة 

الذي يقدم للضيوف قيمة كبيرة في فندق عصري أنيق من الفئة المتوسطة، يناسب الجيل الجديد من ‘ السياحي ءميناالروڤ ’
قريبًا لنقدم للعمالء فرصة ‘ السياحي ءناميالرزيدنسز  روڤ’السياح ورجال األعمال والمستثمرين. وسنقوم بإطالق مبيعات 

الذي يعد من أكثر مناطق الوجهات المائية ‘ مرسى دبي’ضمن موقع حيوي في ‘روڤ’اقتناء وحدات سكنية مميزة من 
 استقطابًا لالهتمام في المدينة". 



 

‘ السياحي ءميناالروڤ ’قية تشغيل تعكس اتفاومن جانبه قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "
التي انطلقت محليًا ونجحت خالل فترة زمنية قصيرة في ترسيخ مكانتها ‘ روڤ للفنادق’القيمة الكبيرة والهوية المميزة لعالمة 

يفضلون  الرائدة في القطاع. وينسجم المشروع الجديد مع قيم العالمة التجارية الموجهة إلى الجيل الجديد من المسافرين الذين
اإلقامة في وجهات تمثل امتدادًا لمحيطها االجتماعي وتضمن لهم في الوقت ذاته قيمة كبيرة وتبقيهم على اتصال بالعالم من 

والقرب من مجموعة متكاملة من المرافق العصرية، ويوفر للضيوف ‘ مرسى دبي’حولهم. ويمتاز المشروع بالموقع المركزي في 
، وهي مقومات نثق بأنها ستحظى باهتمام كبير. ونحن ماضون ‘روڤ للفنادق’لسة التي تشتهر بها باقة المزايا والخدمات الس

قدمًا في استكشاف المزيد من الفرص الواعدة للدخول في اتفاقيات عقود إدارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة 
 بشكل عام". 

 
تجربة مختلفة على ‘ السياحي ءميناالروڤ ’يات في "روڤ للفنادق": "يقدم وبدوره قال بول بريدجر، المدير المؤسسي للعمل

بما يتماشى مع تركيز العالمة التجارية على توفير قيمة استثنائية للضيوف ‘ مرسى دبي’مستوى الفنادق والشقق الفندقية في 
بيع ، باإلضافة إلى مجموعة الخدمات ستحقق عائدات قوية مع فرص عديدة لل‘ مدائن العقارية’والسكان. ونحن على ثقة بأن 

 التجارية بفضل محفظتها المتنامية من الفنادق في الدولة".  ‘ روڤ’التي أصبحت قرينة بعالمة 
 

وتعمل "مدائن العقارية"، الشركة المساهمة الخاصة التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، على تطوير مجمع 
 ب" بالقرب من "مطار آل مكتوم الدولي" إضافة إلى مركز تجاري اجتماعي في "مرسى دبي". سكني في "دبي الجنو 

 
وافتتحت "روڤ للفنادق" حتى اليوم أربعة وجهات في دبي هي: "روڤ وسط المدينة" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ المدينة 

 الطبية" و"روڤ المركز التجاري".
 -انتهى-

 

 الصورة
 وقوفًا )من اليسار إلى اليمين(

  مجموعة إعمار للضيافة، مدير تطوير األعمال، جايديف مينيزيس •
 رياض غلماني، الرئيس التنفيذي للعمليات، مدائن العقارية •
 للفنادق ڤبول بريدجر، المدير المؤسسي للعمليات، رو  •

 
 جلوسًا )من اليسار إلى اليمين(

 مجموعة إعمار للضيافة أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي،  •
 عبدالعزيز العور، رئيس مجلس اإلدارة، "مدائن العقارية •

 
 
 
 



 
 معلومات للمحررين

 نبذة عن "روڤ للفنادق"
 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 تتوجهو ". القابضة
 مــع كلـفبعيــدة عـن الت 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  آن   فـي والفاعليـة والراحـة والحداثـة بالموثوقيـة تتسـم خيارات
 بهـدف العـالم حـول الترحـال عشـاق فشـغ 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
التجاريـة حاليـًا أربعـة فنـادق بمواقـع حيويـة فـي  ولـدى العالمـة. الراحـة درجـات وأقصـى التصـميم، الجماليـة فـي والمعايير الضيافة، جودة خدمات بين الكامل

بــي" دبــي: "روڤ وســط المدينــة" و"روڤ المدينــة الطبيــة" و"روڤ ســيتي ســنتر" و"روق المركــز التجــاري"، ومــن المقــرر إطــالق مشــاريع جديــدة فــي "مرســى د
 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 

أكبــر شــركات التطــوير العقــاري فــي العــالم، ولــديها رصــيد كبيــر مــن بحضــور قــوي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا. تعتبــر "إعمــار" واحــدة مــن 
 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 بنحــواألســواق العالميــة،  عمليــات الشــركة فــي قطاعــات مراكــز التســوق وتجــارة التجزئــة والضــيافة والترفيــه، باإلضــافة إلــى أنشــطة "إعمــار" فــي
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  زًا ضـمن مشــروع "خــور دبــي". للمزيــد مــن المعلومــاتكمــا أطلقـت "إعمــار" برجــًا جديــدًا ســيكون معلمــًا بــار التـي قامــت "إعمــار" بتطويرهــا حتــى اليــوم. 
ــــــــــــــارة الموقــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــي  ، www.facebook.com/emaardubai. ويمكــــــــــــــن زيــــــــــــــارة صــــــــــــــفحات الشــــــــــــــركة علــــــــــــــى www.emaar.comزي

 .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 4507600عربية المتحدة | هاتف: دبي، اإلمارات ال
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
حضرية مبدعة تساهم في ترسيخ أنماط جديدة من األفكار، واالعمال، والمجتمعات. تتمحور رؤيتنا حول ابتكار أسلوب حياة  وإلغناء وتحفيز ثقافة

حضري حيوي وذلك بتصميم وجهات متنوعة وخلق تواصل أكبر بين الناس لممارسة المزيد مما يفضلون من أنشطة. ومن خالل التركيز على ما يهم 
نساهم في تعزيز قدرة دبي على مواصلة تطوير اإلمكانات والفرص. استثماراتنا تسعى لضمان مستقبل أفضل لألجيال المقبلة،  األشخاص ويعنيهم فإننا

تضم وجهات ِمراس التي توفر 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،يحياة استثنائي ذا بأسلوب 

  .المفتوح الذي يوفر بيئة اجتماعية حيوية وفرصة للتواصل، االكتشاف، التعلم واإلبداع
 

http://www.rovehotels.com/
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