
	

     
 
 

 

 

 
 اإلعالن جاء خالل مشاركتھا الثانیة عشرة في معرض بورصة برلین الدولي للسیاحة والسفر

" إلدارة شذافنادق " تدخل في شراكة مع "شروق"
 منتجعات مجموعة الشارقة

 برلین، ألمانیا، 
 2019مارس  9
 

التي تجسد دقیة الرائدة نفالعالمة ال، "فنادق شذا "عن تعیین ھیئة الشارقة لالستثمار والتطویر (شروق)  أعلنت
"نزل  وھيأال ، منتجعاتھا الفاخرةمن  ةثالث إلدارة ،الشرق األوسطفي  األصیلة العربیة روح الضیافة

 .األثریة یحة" في صحراء ملةو"نزل الفای ،دایرفي صحراء الب "واحة البدایر"الرفراف" في كلباء، و
 

بمعاییر ضیافة  اربتجالتي تشتھر بتقدیمھا من شذا"  سك"م التجاریةستتولى العالمة ھذا التعیین، وبموجب 
المنتجعات ھذه إدارة وتشغیل ، سواق السفر والسیاحةوأنماط حیاة فریدة أل تجمع بین األصالة والفخامةعالمیة 
 من شروق. " التجاریةمجموعة الشارقةعالمة "التي تنضوي تحت مظلة  الفاخرة الثالث

 
 معرض بورصة برلین الدوليمن  53الـ الدورةلھیئة في ل الثانیة عشرة ركةاشمالخالل اإلعالن عن ذلك جاء 
عبر منصتھا وذلك  الذي یعد األكبر من نوعھ في صناعة السیاحة في العالم،، "ITB Berlin" احة والسفرللسی
في ھ ومن المقرر أن یختتم المعرض أعمال .بالشارقة اإلنماء التجاري والسیاحيھیئة ضمن جناح  اركةالمش

 العاشر من الشھر الجاري.
 

سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئیس التنفیذي لـ(شروق)، وسعادة من  كلّ  االتفاقیة اإلعالن عنوحضر 
، وأحمد عبید القصیر، المدیر التنفیذي في الشارقة خالد جاسم المدفع، رئیس ھیئة اإلنماء التجاري والسیاحي

، إضافة إلى عدد من "شذافنادق "الرئیس والمدیر التنفیذي لمجموعة  ،زوسیمون كومبللعملیات في (شروق)، 
شذا وعدد آخر من ممثلي وسائل فنادق مجموعة ممثلي ممثلي الھیئات والمؤسسات الحكومیة في الشارقة و

 .العالمیة اإلعالم
 

ھي  تجاریةعالمة ، الساحرةالمحاطة بالمناظر الطبیعیة الخالبة والكثبان الرملیة  "مجموعة الشارقة" وتعد
. ویقدم كل منتجع اإلمارات العربیة المتحدةإمارة الشارقة ودولة من نوعھا في عالم الضیافة الفاخرة في  األولى

الصحراوي  "الفایةنزل "أو  ،منتجع السیاحة البیئیة في مدینة كلباء، "نزل الرفراف"من ھذه المنتجعات، سواء 
غماس في أجواء الطبیعة والثقافة والتراث التي تحیط الموقع واكتشاف ن، للضیوف فرصة اال"واحة البدایر"أو 

 مزیج رائع من التجارب والخبرات المحلیة األصیلة.
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تسھم منتجعاتنا الثالث س"وبھذه المناسبة، قال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئیس التنفیذي لـ(شروق): 
المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة من رب األصیلة والسیاحة البیئیة جاعلى خارطة التفي تعزیز مكانة إمارة الشارقة 

. وتأتي مبادرتنا في القیام بھذا خالل تقدیمھا تجارب سیاحیة وترفیھیة تجمع بین األصالة والفخامة والمعاصرة
 اطھذه الرسالة بین أوس وترسیخن خالل معرض بورصة برلین الدولي للسیاحة والسفر في إطار إیصال اإلعال

السیاح والمستثمرین الدولیین ممن یتطلعون إلى توسعة نشاطاتھم وأعمالھم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 والمنطقة ككل."

 
األولى من نوعھا الفاخرة  جھات السیاحیة الثالثووال ھذه النزل تعد":قائالً  وتابع الرئیس التنفیذي لـ (شروق)

في تقدیم خدمات وتجارب متخصصة وجدیدة في مجال السیاحة البیئیة  ھانظراً لخصوصیتھا وفرادتفي اإلمارة 
والتراثیة على المستوى اإلقلیمي، ال سیما أننا نقدم من خاللھا مفھوماً جدیدا في مجال الضیافة یقوم على الدمج 

 ث."ثالبین الطبیعة والثقافة والتراث في إطار عصري من الرقي والفخامة في كل وجھة من ھذه الوجھات ال
 

استند ، والھادفة الموضوعة لكل واحدة من ھذه المنشآت " مع رؤیتنا شذافنادق قرار تعیین " وأضاف: "ینسجم
تحویل ھذه الرؤیة إلى ما تقدمھ من خدمات ومیزات ذات شھرة عالمیة من شأنھا ثقتنا المطلقة في قرارنا إلى 

كافة حیب بجمیع الضیوف والزائرین والسیاح من ترصممت للالتي منشآتنا  تعكس مكانة حقیقة مادیة وملموسة
 ".أنحاء العالمجمیع من الشارقة ومن األعمار 

 
، نمواً بوتیرة متسارعة في الشرق األوسط GHAفنادق شذا، العضو في التحالف العالمي للفنادق  ھذا وتشھد

سیمون  قال السید ،ھمع تركیزھا على تعزیز وترسیخ حضورھا في اإلمارات العربیة المتحدة. ومن جھت
شراكتنا مع شروق، ونقدم جزیل نحن فخورون للغایة بفنادق شذا: " كومبز، الرئیس والمدیر التنفیذي لمجموعة

. ویمثل كل من مسك بإدارة مجموعة الشارقة ھ لناتكلیفالسركال على بن جاسم شكرنا وامتناننا لسعادة مروان 
ا، ال سیما وأنھا تقدم تجارب فریدة ال تضاھیھا أي تجربة إقامة لنمن ھذه المنتجعات إضافة رائعة لمحفظة أعما

 "فندقیة أخرى في المنطقة.
 

نود أن نغتنم ھذه الفرصة لنعرب عن عظیم تقدیرنا لعالقتنا مع شروق وعن اھتمامنا الحقیقي : "كومبز وأضاف
ي الشارقة. وتمثل كل من ف ورغبتنا الصادقة في دعم المبادرات الحكومیة للترویج لوجھات سیاحیة متعددة

، تعرض ما تمتلكھ اإلمارة منشآت الضیافة التي تحتضنھا مجموعة الشارقة واحة سیاحیة بحد ذاتھا في اإلمارة
، ونحن حریصون على تطویر منتجعات رائدة أخرى بالتعاون مع شروق إلتاحة الفرصة من مقومات فریدة

 قة".الجمال الخفیة في الشارأمام الزوار باكتشاف مواطن وكنوز 
 

البیئة المحیطة  سحرواستكشاف في كلباء للضیوف فرصة االسترخاء واالستمتاع  "نزل الرفراف"ویقدم 
لزوارھا بیئة دقیقة بالسیارة من كلباء،  60مسافة تقع على  ، فیما توفر "واحة البدایر"، والتيوجمالھا الطبیعي

بین الكثبان بعیداً عن صخب المدینة وكینة واستراحة صحراویة خالبة بالراحة والس ةضاھى مفعمتال مثالیة 
في وسط الشارقة، كما یمكن لزوارھا االستمتاع بباقة متنوعة من مرافق االستجمام والرفاھیة الساحرة الرملیة 

من صخرة الذي یقع على مقربة  "نزل الفایة"بعد أن یختبروا مغامرات صحراویة حافلة باإلثارة والتشویق. أما 
فھو أیقونة الوجھات السیاحیة اآلسرة التي تفخر بھا إمارة الشارقة، وھو یتیح  في صحراء ملیحة األحفور

مجموعة من تجربة المعالم األثریة واستكشاف المنطقة من خالل للضیوف فرصة اإلبحار في تاریخ وثقافة 
 الساحرة التي تحتضنھا الطبیعة الغنیة.الفعالیات الترفیھیة والمنتجعات الصحیة وسط األجواء األنشطة و
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-انتھى-  

 شرح الصورة:
في نسختھ  2019في معرض بورصة برلین الدولي للسیاحة والسفر رسمیاً عن شراكتھما  لحظة إعالن شروق وفنادق شذا

 الثالة والخمسین
 
 

 Shurooq حول شروق

 بغرض ،2009للعام  2 :بموجب المرسوم األمیري رقمسست حكومیة مستقلة تأ ھیئةھیئة الشارقة لالستثمار والتطویر (شروق) 
ابتكار وجھات سیاحیة تلتزم بتعزیز نوعیة الحیاة لمستثمرین. وتھدف "شروق" إلى ل وتقدیم فرص واعدةتسھیل الشراكات 

من خالل ھذا النھج، وعمال. األروح االبتكار وریادة دھر فیھا بیئة تز تھیئةلمواطني الدولة والمقیمین على حد سواء، عالوة على 
 ةییر الدولیة في تقدیم خدمات عالیأفضل المعا وتبني الشارقة من خالل اعتمادإمارة تسعي "شروق" إلى تشجیع االستثمار في 

 العالم.من أنحاء استقطاب المستثمرین من المنطقة و ىالجودة تساعد عل

 www.shurooq.gov.ae للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني:

 

 Shaza Hotelsحول "فنادق شذا" 

شذا أحد شركات إدارة الفنادق الرائدة، تتمیز بتقدیمھا لعروض الضیافة العربیة العریقة المستوحاة من التقالید والثقافات 
رات الشرق أوسطیة األنیقة التي تمّكن مسافري النخبة من أن األسطوریة التي اشتھر بھا طریق الحریر، وینعكس ذلك في الدیكو

 ینعموا بواحة ھادئة بعیداً عن ضجیج الحیاة الیومیة وصخبھا.
 

ً في منطقة الشرق األوسط، أال وھي: شذا مكة في الحرم المكي الشریف، وشذا  تمتلك فنادق شذا أربعة فنادق قید التشغیل حالیا
لمیة متعددة، وشذا الریاض الذي افتتح مؤخراً، والفندق الرائد مسك الموج في مسقط التابع للعالمة المدینة الحائز على جوائز عا

التجاریة مسك من شذا. تتأھب المجموعة اآلن للتوسع السریع من خالل االفتتاح المرتقب العام الجاري لمجموعة الشارقة، یلیھ 
)، وھو GHAوتتمیز فنادق شذا بعضویتھا في التحالف العالمي للفنادق (افتتاح شذا الدوحة وشذا صاللة ومسك النخلة في دبي. 

 أكبر تحالف عالمي للفنادق المستقلة.
 

 www.shazahotels.comللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني: 

 

 Global Hotel Alliance حول التحالف العالمي للفنادق

 550عالمة تجاریة مع أكثر من  35) ھو أكبر تحالف عالمي للفنادق المستقلة، ویجمع أكثر من GHAالتحالف العالمي للفنادق (
دولة. ویستخدم التحالف العالمي للفنادق منصة تكنولوجیة مشتركة لتعزیز اإلیرادات التراكمیة وتحقیق وفورات في  76فندقاً في 

لعالمات التجاریة األعضاء في التحالف. ویوفر برنامج الوالء "دیسكفري"، الحائز على جائزة التحالف العالمي التكلفة لصالح ا
 ملیون عضو لالستمتاع بالثقافة المحلیة في حلھم وترحالھم.   11للفنادق، فرصاً حصریة لما یزید على 

 
 www.gha.comللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني: 
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 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ:

 
 (شروق)

 موسى نایمر
 اتصاالت الشبكة المحلیة 

+971 50 222 0561 
m.nimer@nncpr.com  

 
 (فنادق شذا)
 علي أوزباي

 مدیر التسویق واالتصاالت
 نادق شذاف

 www.shazahotels.comالموقع اإللكتروني: 
 ali.ozbay@shazahotels.comالبرید اإللكتروني: 

 6460 437 4 971+المكتب:  
 

 تابعونا على: 
 www.facebook.com/ShazaHotels الفیس بوك:

  ShazaHotels@تویتر: 
 ShazaHotels@إنستغرام: 
 /https://www.linkedin.com/company/shaza-hotelsلینكد إن: 

 
 #فنادق_شذا #انا_شذا

 

 المسؤول اإلعالمي:
 ھینا باكت

 المدیر المفوض
 ایفوبس ماركتینج آند بي آر

 6975146 50 00971نقال: 
 7355 566 4 00971ھاتف: 

pr.com-Hina.bakht@evops 
pr.com-www.evops 

 

  


