سوما باي تتعاقد مع البنك األهلي المتحد  -مصر على تمويل أعمال تجديد وتطوير فندق "شيراتون سوما باي"

حصلت شركة فندق سوما باي على قرض من البنك األهلي المتحد  -مصر ،بغرض تجديد وتطوير فندق شيراتون سوما باي المطل على
البحر األحمر.
وقال المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطور لشبه جزيرة سوما باي ،إن الشركة ستحصل
على  143مليون جنيه بتمويل من بنك األهلي المتحد مصر لتطوير المرحلة األولى لتجديد وتطوير فندق شيراتون "سوما باي" بفائدة
مدعمة سنوية  %8على أساس متناقص ضمن مبادرة البنك المركزي.
وأضاف أن تجديد وتطوير فندق شيراتون "سوما باي" في المرحلة األولى تستغرق عامين ثم يبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية.
في السياق ذاته أوضح المسيري ،أن الشركة حريصة على تحديث وتطوير الفنادق المقامة على أراضيها باإلضافة لقيامها ببناء فنادق
جديدة ومتنوعة لخدمة كافة القطاعات السياحية.
وفي هذا الصدد؛ قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس االدارة للبنك األهلي المتحد – مصر" :يواصل البنك األهلي المتحد
جهوده المستمرة لدعم وتعزيز القطاعات االقتصادية الحيوية في البالد ،حيث يعد القطاع السياحي واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي
للبالد ،كذلك يستوعب جزء كبير من العمالة المصرية ".وأوضحت أن البنك األهلي المتحد -مصر ال يتوانى عن تمويل كافة المشروعات
ذات الجدوى االقتصادية والمالءة المالية القوية ،التي تسهم في توفير فرص عمل للسوق المحلية ،وتعزز من فرص نمو االقتصاد
المصري.
من جانبها أفادت السيدة  /ديما أبو غزالة – رئيس مجلس إدارة شركة فندق سوما باي قائلة" :يسعدنا تعاوننا مع البنك األهلي المتحد –
مصر في تجديد وتطوير فندق شيراتون سوما باي ،لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا والسياح الزائرون.
فندق شيراتون سوما باي أول فندق تم إنشاؤه في المنطقة وافتتح عام  1998تحت إدارة شركة ستاروود سابقا (ماريوت حاليا) .واآلن
حان وقت تجديد وتطوير الفندق ليتماشى مع متطلبات العصر ومواصفات مجموعة ماريوت العالمية.
هذا ويتميز فندق شيراتون بطراز معماري فريد من نوعه مستوحي من معبد الكرنك في األقصر ،باإلضافة لمدخل طريق الكباش ،وهو
مكون من  326غرفة شاملة  51جناح 7 ،مطاعم ،ومجمع مؤتمرات .كما يوجد بالفندق مركز رياضات مائية ،مجمع ألعاب مائية
لألطفال (سوماسبالش) ومنتجع صحي (سبا)  .ويقع الفندق علي الجانب الجنوب الغربي لشبه الجزيرة علي شاطيء بطول  800متر
باإلضافة لقربه من منطقة الغوص (رأس سوما) ومحمية جزيرة أم جرسان .

انتهي

نبذة عن البنك األهلي المتحد:
يمتلك البنك األهلي المتحد ،أكبر بنك في مملكة البحرين ،حصة  %95.7من البنك األهلي المتحد  -مصر ،والذي يمتلك نحو  42فرعًا
في جميع أنحاء البالد ،ويستهدف البنك تنفيذ استراتيجية توسعية في مصر لخدمة احتياجات العمالء في جميع أنحاء البالد.

نبذة عن (سوما باي)

سوما باي هي وجهة سياحية رئيسية على سواحل جمهورية مصر العربية ،حيث تتمركز في موقعًا مثاليًا على سواحل البحر األحمر
(على بعد  30دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي) .يحتل منتجع سوما باي المتكامل مساحة  10ماليين متر مربع ،ويحيط به البحر من

ثالث جهات .تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية المطلة على البحر األحمر بطول  11كم ،فضالً عن رؤية بانورامية
مبهرة للجبال الخالبة والصحراء النقية المحيطة.

