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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم لتجارة السلع والمشاريع والمطور 

كور للفنادق"، الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات الجميرا  في دبي، عن تعاونه مع عالمة "سو" الفندقية الفاخرة من "أ

 من أجل إطالق أولى فنادقها في الشرق األوسط وذلك في منطقة "أبتاون دبي" التابعة للمركز.

 

وحدة  215غرفة فندقية باإلضافة إلى 188، وسيضم 2020ومن المقرر افتتاح فندق "سو أبتاون دبي" بحلول عام 

سكنية. وستقوم مجموعة "روكويل" للهندسة المعمارية بإعداد التصميم الداخلي للفندق المستوحى من الفنون 

 المعمارية المذهلة والمعاصرة ليكون بذلك معلماً بارزاً للفنون والترفيه في القلب النابض لمدينة دبي.

كة في المقر الرئيسي لمركز دبي وتم اإلعالن عن إطالق فندق "سو أبتاون دبي" خالل حفل توقيع اتفاق ية الشرا

 للسلع المتعددة.

 

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسرنا التعاون 

كور للفنادق" لتطوير أول فندق يحمل العالمة التجارية "سو" في منطقة الشرق األوسط في أحد  مع مجموعة "أ

 -من خالل اللمسات اإلبداعية التي يحملها  -األبراج الشاهقة ضمن منطقة أبتاون دبي. سيعكس الفندق الجديد 

كة  مفاهيم الرقي والحيوية التي تتفّرد بها مدينة دبي ومنطقة أبتاون دبي، ونحن على ثقة من أن هذه الشرا

 صورة الحقيقية لمدينة دبي النابضة بالحياة".سترتقي بتجربة الضيافة إلى آفاق جديدة من التمّيز ما يعكس ال

 

كور للفنادق" إلى منطقة أبتاون دبي ذات التصميم  ويأتي توقيع االتفاقية بمثابة إعالن دخول العالمة التجارية "أ

المبتكر. وتضم المنطقة سبعة أبراج شاهقة االرتفاع تتضمن سبع منصات تتفاوت في ارتفاعها، ويحاكي تصميم 

ركزية للمنطقة تصاميم أشهر الوجهات العالمية مثل "مركز روكفلر" في نيويورك و"مركز سوني" في الساحة الم



برلين. ومن المقرر أن تصبح منطقة أبتاون دبي الوجهة المثالية للتسوق والمطاعم والترفيه واألنشطة الثقافية 

 الغنية.

 

العالمات التجارية  –لرئيس التنفيذي للعمليات وفي إطار تعليقه على توقيع هذه االتفاقية، قال سامي ناصر، ا

كتنا األولى مع مركز دبي للسلع  كور للفنادق": "سُتسهم شرا الفاخرة بمنطقة الشرق األوسط لدى مجموعة "أ

كثر العالمات التجارية الفاخرة في قطاع الضيافة ونمط  المتعددة والمتمثلة بإطالق فندق "سو أبتاون دبي"، أحد أ

عزيز مكانة دبي كوجهة مثالية للمشروع الذي يتطابق مع طابع المدينة المفعم بالحيوية وروح التفاؤل الحياة، في ت

 والتنوع الثقافي الغني".

 

وأضاف: "مما ال شك فيه أن تواجد عالمة "سو" في أول برج شاهق االرتفاع في منطقة أبتاون دبي، المشروع 

سُيسهم بتعزيز مكانة المشروع كوجهة فندقية متميزة ضمن قطاع المتميز الذي يحاكي تعريف "سو" للرفاهية، 

 الضيافة الذي يشهد تنافسية متنامية".

 

وبفضل مّيزاته المبهرة التي تتنوع بين خدمات الضيافة والمطاعم والمحالت التجارية، سيشكل البرج الشاهق في 

لك من خالل التصميم المعاصر للمهندسين منطقة أبتاون دبي إضافة جديدة للمعالم المعمارية في المدينة، وذ

المعماريين المعروفين عالمياً، آدريان سميث وجوردون جيل. وتجدر اإلشارة إلى أن أدريان سميث هو من صمم 

 ( المعمارية ومقرها شيكاغو.SOMبرج خليفة الشهير عندما كان شريكاً في شركة "إس أو إم" )

 

سكنية تقع في الطوابق العليا من البرج الشاهق، وبذلك تكون هذه وحدة  215وسيضم فندق "سو أبتاون دبي" 

المجموعة المحدودة من الوحدات السكنية التابعة للعالمة التجارية "سو" هي األولى في منطقة الشرق األوسط. 

وستتضمن الخدمات المتاحة خيارات متعددة لتناول الطعام وخدمات توصيل النزالء. كما سيتمكن النزالء من 

االسترخاء وقضاء وقت ممتع في المرافق الخاصة بالوحدات السكنية وتشمل مسبحاً ومركزاً خاصاً للياقة البدنية، 

إضافة إلى صالة تضم مطعماً ومقهى وتتيح لمرتاديها فرصة االستمتاع بفقرات موسيقية يقدمها منسق أغاٍن 

وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة )دي جي( محترف. وتتنوع الوحدات السكنية من حيث مساحتها بين 

متر مربع. وتتيح  261متر مربع، ووحدات سكنية أخرى تتضمن أربع غرف نوم واسعة بمساحة  70بمساحة 

 هذه الوحدات إطالالت ساحرة على أفق المدينة وبحر العرب.  

 

يشيوس، سينضم فندق وباإلضافة إلى أربعة فنادق قيد التشغيل في كل من تايالند، والصين، وسنغافورة ومور 

"سو أبتاون دبي" إلى عشرة فنادق أخرى حول العالم من المرتقب افتتاحها في األعوام الخمسة القادمة. وتعكس 

فنادق "سو" من خالل تصميمها وخدماتها االستثنائية مزيجاً من األناقة الراقية والخصائص الفريدة لألماكن التي 



ق "سو" بتصميم فريد يجعل منه تحفة فنية سابقة لعصره، ويكون تتواجد فيها. ويحظى كل فندق من فناد

 مستوحى من أفكار أبرز المصممين مثل كارل الغرفيلد، كينزو، وكريستيان الكروا.

 

وتمثل فنادق "سو" ملتقى لنخبة المجتمع، في ظل تقديمها لمستويات ال تضاهى من خدمات الضيافة، إلى 

 التي توفرها واهتمامها بأدق التفاصيل.جانب األجواء االجتماعية المميزة 

 

ويوفر فندق "سو أبتاون دبي" لمرتاديه خيارات متعددة لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي الواقعة ضمن ردهة 

الفندق، إلى جانب مطعم يفتح على مدار اليوم. كما يضم الفندق الفاخر مجموعة استثنائية من المرافق 

اسبات الخاصة ومنها قاعة للحفالت الكبيرة، وقاعة لالجتماعات ومركزٍ لألعمال. المخصصة لالجتماعات والمن

ويمكن ألولئك الذين يبحثون عن مالذ هادئ للراحة واالسترخاء زيارة مركز "سو" الصحي )السبا( الذي يمتد على 

كثره 1,400مساحة  ا ابتكاراً، إضافة إلى متر مربع، أو مركز "سو فيت" للياقة البدنية المجهز بأحدث المعدات وأ

 إمكانية االسترخاء في حمام السباحة.

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو 

نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء 

عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز 

دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع 

لتجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن المتعددة وجد من أجل ا

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

 

كور للفنادق" الشرق األوسط:  نبذة عن "أ

كور للفنادق الشرق األوسط" إحدى أسرع مجموعات الضيافة نمواً  في المنطقة، وتشمل محفظتها الحالية ُتعّد "أ

كثر من  103في المنطقة ما يزيد عن  بلدان. وإضافة للعالمات  10غرفة في  32,000فندقاً قيد التشغيل يضم أ

التجارية العالمية التي تمتلكها مثل "سوفيتيل" و"فيرمونت" و"رافلز" و"بولمان" و"سويسوتيل"، و"نوفوتيل" 

تقدماً الفتاً وتبشر  –مثل "أداجيو" و"ايبيس ستايلز"  -عالماتها الجديدة الصاعدة  و"ميركيور" و"ايبيس"، تحقق

 بمستقبل مزدهر ضمن القطاع الفندقي في المنطقة.

http://www.dmcc.ae/


كور للفنادق الشرق األوسط" بخبرة واسعة تزيد على  عاماً في المنطقة، وقد كانت السباقة إلنشاء  25وتتمّتع "أ

كاديمية للتدريب تحت اسم "تمهي كور" في الشرق األوسط. ويتخّصص مركز التدريب أ د"، وهي فرع ألكاديميات "أ

 هذا بتعليم وإعداد الموظفين من كافة المستويات لضمان تحقيق أعلى مستويات التطور الوظيفي.

 

 

 


