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تأسســت أتــش أم أتــش - إدارة الضيافــة القابضــة عــام 2003 فــي دبــي، وهــي شــركة إدارة 
فنــادق رائــدة متكاملــة ومتخصصــة فــي قطــاع الفنــادق الخاليــة مــن الكحــول فــي 

ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق

ــول اإلدارة  ــن حل ــعة م ــة واس ــا مجموع ــادق ومطوريه ــي الفن ــش لمالك ــش أم أت ــر أت توف
ــي  ــي تلب ــة، والت ــزة ومتكامل ــة متمي ــات تجاري ــس عالم ــع خم ــي م ــتوى العالم ذات المس
ــة ضيافــة فاخــرة  احتياجــات جميــع قطاعــات الســوق المتنوعــة بدايــة مــن تقديــم تجرب
إلــى خدمــات المعيشــة اليوميــة البســيطة. وتشــمل هــذه العالمــات التجاريــة فنــادق 
ومنتجعــات باهــي، وفنــادق ومنتجعــات كــورال، وفنــادق كــورب، وشــقق إيــواء الفندقيــة، 

ــً. ــت حديث ــي تأسس ــري والت ــع العص ــوس ذات الطاب ــادق إيك وفن

نجحــت أتــش أم أتــش “إدارة الضيافــة القابضــة” بتوســعها االســتراتيجي فــي الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي فتــح أبــواب عالــم مــن الفــرص وفــي الوقــت نفســه خلــق 
ــادق  ــمل فن ــة تش ــا الحالي ــة أعماله ــا. قائم ــركائها وعمالئه ــهمها وش ــي أس ــة لحامل قيم
رائعــة تقــع فــي عــدد مــن أكثــر الوجهــات المطلوبــة فــي أرجــاء الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، باإلضافــة إلــى مجموعــة متميــزة مــن الفنــادق تحــت التطويــر لزيــادة تواجــد أتــش 

أم أتــش فــي المنطقــة بصــورة أوســع.

نبذة عن إدارة الضيافة
القابضة ذ.م.م



خدماتنا
ــاألدوات والمــوارد  تــزود أتــش أم أتــش - إدارة الضيافــة القابضــة ذ.م.م مالكــي الفنــادق ب
الالزمــة لتحقيــق أفضــل عائــدات اســتثمار. ُتعــد شــركتنا مؤسســة شــاملة تلبــي احتياجــات 
ــً  ــا خصيص ــت خدماتن ــي. ُصمم ــادق ومهن ــم ص ــائل دع ــن وس ــث ع ــذي يبح ــتثمر ال المس
ــيس  ــك تأس ــن ل ــي نضم ــر لك ــل التطوي ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ــم ف ــم لك ــر الدع لتوفي
مشــروع علــى أســاس قــوي مــن بدايــة اإلنشــاء وحتــى مرحلــة التشــغيل الكامــل وحصــول 

فندقــك علــى موقــع متميــز بيــن نظرائــه.

ــك  ــة، لذل ــا التجاري ــي عالمتن ــع مالك ــاون م ــة التع ــز عالق ــرورة تعزي ــي ض ــدة ف ــن بش نؤم
ــر  ــى توفي ــدق وحت ــل للفن ــع المحتم ــم الموق ــن تقيي ــة م ــتثمر بداي ــون للمس ــد الع ــد ي نم

ــة.  ــور اإلداري ــي األم ــاعدة ف ــة والمس ــادات الفني اإلرش

ــات  ــع المقوم ــدم جمي ــة، نق ــرة الرفيع ــا ذي الخب ــرة لفريقن ــود المتضاف ــالل الجه ــن خ م
األساســية المعــززة بأحــدث التقنيــات المعاصــرة والتــي تشــمل الخبــرة العمليــة واإلداريــة، 
المــوارد  وإدارة  المبتكــرة،  اإلســتراتيجيات  وتوفيــر  المميــزة،  العربيــة  الضيافــة  وأصــول 
ــات  ــتراتيجية المبيع ــة اس ــي، وتنمي ــم الفن ــات التصمي ــم خدم ــب وتقدي ــرية، والتدري البش
والتســويق، وإدارة العائــدات وقنــوات التوزيــع إضافــًة إلــى معرفــة احتياجــات العمــالء 

ــم. ــة معه ــة قوي ــاء عالق ــد وبن ــكل جي بش
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اشعر وكأنك
في بيتك

الجمع بين البساطة 
واالستدامة

عالم مثير يستحق 
التجربة

عالماتنا التجارية
تقــدم أتــش أم أتــش - إدارة الضيافــة القابضــة ذ.م.م مجموعــة متنوعــة مــن العالمــات التجاريــة الرائعــة 
ــوم.  ــة 3 نج ــى فئ ــرة حت ــة الفاخ ــن الفئ ــة م ــوق المختلف ــات الس ــات قطاع ــي احتياج ــي تلب ــة الت والمالئم
وتشــمل هــذه العالمــات التجاريــة فنــادق ومنتجعــات باهــي، وفنــادق ومنتجعــات كــورال، وفنــادق كــورب، 
وشــقق إيــواء الفندقيــة، وفنــادق إيكــوس. إذا كنــت تبحــث عــن مــكان يحمــل طابــع الرفاهيــة الفاخــرة أو 
متأثــر بالرقــي العمرانــي الحديــث أو إذا كنــت مــن عشــاق األجــواء الصحراويــة أو ترغــب فــي قضــاء وقــت 
ــك  ــتجد كل ذل ــاطئ، فس ــى الش ــل عل ــدق يط ــي فن ــتجمام ف ــالت أو االس ــي للرح ــزل عائل ــي من ــع ف ممت
وأكثــر فــي إدارة الضيافــة القابضــة. علــى الرغــم مــن اجتمــاع هــذه العالمــات تحــت إدارة مؤسســة واحــدة، 

تتميــز كل عالمــة بطابعهــا المميــز الــذي يجعــل منهــا وجهــة فريــدة تســتحق الزيــارة.

ُصممــت جميــع عالماتنــا التجاريــة مــن أجــل توفيــر أجــواء تحمــل أصــول الضيافــة العربيــة المميــزة 
للمالكيــن والعمــالء إلــى جانــب تقديــم حلــول عالميــة إلدارة الفنــادق. ُتعــد األركان األساســية وراء التنميــة 
المســتمرة إلدارة الضيافــة القابضــة هــي الحــرص علــى تقديــم خدمــات متنوعــة والحفــاظ علــى روح 
االبتــكار وممارســة القيــم األساســية الســليمة ومراعــاة الثقافــة المحليــة واحترامهــا إلــى جانــب االلتــزام 

ــز. ــق التمي ــودة وتحقي ــة الج ــات عالي ــم خدم بتقدي
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الفخامة
المطلقة

ال  التــي  التجــارب  مــن  رحلــة  فــي  انطلــق 
باهــي،  ومنتجعــات  فنــادق  مــع  ُتنســى 
ــم  ــوم ُمصم ــة ٥ نج ــن فئ ــة م ــة تجاري عالم
خصيصــً للمســافرين الباحثيــن عــن رحلــة 
الجوهــر  باهــي  اســم  يجســد  مبهــرة. 
الفريــد للعالمــة التجاريــة بعنــوان” الفخامــة 
ــتويات  ــى مس ــم أعل ــد تقدي ــة”. ُيع المطلق
الخدمــة ومراعــاة التفاصيــل بشــكل كبيــر 
ــع  ــزة وطاب ــواء الممي ــر األج ــب توفي ــى جان إل
ــودة  ــى الج ــاظ عل ــرة والحف ــة الفاخ الرفاهي
ــادق  ــزة لفن ــمات الممي ــن الس ــتثنائية م االس

باهــي. ومنتجعــات 

ــل  ــا بفض ــا ومنتجعاتن ــز فنادقن ــل تمي يكتم
الخدمــة الرائعــة التــي يقدمهــا فريقنــا مــن 
موظفــي  يقدمــه  الــذي  الترحيــب  حســن 
االســتقبال لدينــا إلى حرص جميــع موظفينا 
وإرضائهــم.  العمــالء  طلبــات  تلبيــة  علــى 
ُتعــد الســمات المميــزة لباهــي هــي االلتــزام 
الدائــم بتوفيــر تدريــب متخصــص وتحســين 
إلــى  إضافــًة  الضيافــة  حســن  مهــارات 

تقديــم خدمــة 5 نجــوم مميــزة.
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ُمصممة
خصيصً لك
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فنــادق ومنتجعــات كــورال عالمــة تجاريــة 
تضــم فنــادق ذات فئــة 4 و5 نجــوم تتميــز 
الدائــم للتميــز. تقــدم  بالجــودة والتطلــع 
العالمــة التجاريــة مجموعــة مــن الفنــادق 
الرائعــة التــي تناســب المســافرين المميزيــن 
الذيــن يبحثــون عــن مــكان يحافــظ علــى 
الخصوصيــة لقضــاء وقــت ممتــع فــي أجواء 
ــرص  ــزة ويح ــة ممي ــدم خدم ــة ويق مدهش
الوجهــات  عبــر  آمنــة  بيئــة  توفيــر  علــى 
وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  الرئيســية 

أفريقيــا.



سبل الراحة داخل
المدينة
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ــة  ــة عالمي ــة تجاري ــورب عالم ــادق ك ــد فن ُتع
وعصريــة مصممــة خصيصــً لتناســب رجــال 
األعمــال والمســافرين المهتميــن بالرفاهيــة 
الفاخــرة. اتبعنــا أحــدث التصاميــم المتطورة 
فــي تصميــم الفنــدق لتوفيــر وســائل راحــة 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  اســتثنائية 
وأكثــر  ذلــك  كل  للغايــة،  متميــزة  بجــودة 

بفضــل أحــدث التقنيــات المتطــورة.



اشعر وكأنك 
في بيتك
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تحتــل شــقق إيــواء الفندقيــة مكانــة خاصــة 
بيــن الفنــادق كمــا تمثــل تطــورًا ملحوظــً 
تصميماتهــا  بفضــل  الفاخــرة  للفنــادق 
بســاطة  جانــب  إلــى  والعمليــة  المريحــة 
األجــواء وحســن الضيافــة واالســتقبال. كمــا 
فنــادق  بتطويــر  التجاريــة  العالمــة  تلتــزم 
وشــقق مفروشــة ذات جــودة عاليــة التــي 
الشــرق  فــي  رئيســية  وجهــات  فــي  تقــع 
األوســط وشــمال أفريقيــا. ُتعــد شــقق إيــواء 
الفندقيــة هــي الخيــار األنســب لقضــاء إجــازة 
وأن  ســيما  ال  طويلــة،  إلقامــة  أو  قصيــرة 
ــاًل  ــً جمي ــك إحساس ــقق يمنح ــم الش تصمي

بالراحــة وكأنــك فــي بيتــك.



عالم مثير
يستحق التجربة

١٨ ١٧

أحــدث  لتقديــم  إيكــوس  فنــادق  صممــت 
تمنــح  التــي  والمتطــورة  الذكيــة  التقنيــات 
علــى  تعتمــد  اســتثنائية  تجربــة  النــزالء 
الخدمــات الرائــدة المقدمــة وتناســب فنــادق 
إيكــوس المســافرين مــن العائــالت ورجــال 
الذكــي  الفنــدق  تصميــم  يمتــزج  األعمــال. 
ــا  ــزة مم ــة المتمي ــة التحتي ــع البني ــر م والمبتك
يوفــر تجربــة اســتثنائية ال تنســى يصقلهــا 
المغامــرة.  مــن  ولمســة  المفاجــأة  عنصــر 
يلبــي  فهــو  مثالــي،  الفنــدق  هــذا  ُيعــد 

تمامــً.  المســافرين  احتياجــات 

إيكــوس  فنــادق  اول  افتتــاح  المقــرر  مــن 
فــي الفرجــان بدبــي فــي الربــع االخيــر مــن 
عــام، 2021 ويتكــون الفنــدق مــن 304 غرفــة. 
ويحتــل الفنــدق موقــع اســتراتيجيً بداخــل 
 5 يبعــد  حيــث  الســكني  الفرجــان  مجمــع 
إكســبو  موقــع  عــن  تقريــب  كيلومتــرات 
2020، ومســافة 42 كيلومتــرًا مــن مطــار دبــي 
مدينــة  وســط  عــن  كيلومتــرًا  و61  الدولــي 

دبــي.
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٢٢ ٢١

فندق باهي قصر عجمان

ــوم  ــة 5 نج ــن فئ ــي م ــالذ تراث ــو م ــاص، وه ــاطئ خ ــى ش ــان عل ــر عجم ــي قص ــدق باه ــل فن يط
ــري! ــع العص ــز بالطاب يتمي

الموقــع: يحتــل موقعــً مناســبً حيــث يبعــد 22 كيلومتــرًا عــن مطــار دبــي الدولــي ومســافة 11 
كيلومتــرًا مــن مطــار الشــارقة الدولــي.

طاقــة االســتيعاب: يضــم الفنــدق ٢٥٤ غرفــة وجناحــً وشــقق فندقيــة مجهــزة جيــدًا بعضها 
يطــل علــى مناظــر ســاحرة علــى البحــر ويتميــز بعضهــا بالمنظــر الرائــع المطــل علــى المدينة.

ــم  ــل المطع ــتثنائية داخ ــام اس ــاول طع ــة تن ــدق تجرب ــدم الفن ــام: يق ــم الطع ــة تقدي خدم
الــذي يعمــل علــى مــدار اليــوم ومطعــم يقــدم أشــهى الوصفــات األســيوية وخدمــة تقديــم 
الطعــام فــي الغــرف علــى مــدى ٢٤ ســاعة وصالــة لتقديــم الشيشــة بســطح المبنــى ومقهــى 

بالردهــة.

الفعاليــات واالجتماعــات: إذا كنــت ترغــب فــي عقــد اجتماعــً صغيــرًا أو إقامــة حفــل زفــاف 
كبيــر لـــ ٧٠٠ ضيــف، فــإن الفنــدق يضــم عــدد مــن األماكــن المذهلــة التــي تناســب جميــع 
ــة  ــع وقاع ــر مرب ــاحة ١٢٠٠ مت ــى مس ــد عل ــكان تمت ــة بالم ــالت رائع ــة حف ــد قاع ــبات. يوج المناس

مؤتمــرات و4 قاعــات اجتماعــات وغرفــة مجلــس لكبــار الشــخصيات.

بمدربيــن  مســتوى  أفضــل  علــى  ومجهــز  شــامل  مرفــق  لكــم  نقــدم  الترفيــه:  وســائل 
ــم  ــوزي. يض ــار وجاك ــة بخ ــاونا وغرف ــه س ــة وب ــواح التغذي ــر وأل ــدم العصائ ــا يق ــخصيين كم ش
النــادي الصحــي )ســبا( 9 غــرف لتقديــم العنايــة الفاخــرة لالســتمتاع برحلــة حســية فــي عالــم 

الهــدوء واالســترخاء.

وســائل الراحــة والخدمــات: نقــدم خدمــة Wifi مجانيــة ونوفــر خزنــة فــي الغرفــة كمــا 
ــة  ــكان لرعاي ــً م ــر أيض ــال. نوف ــز األعم ــول ومرك ــي م ــارة دب ــة لزي ــل منتظم ــة نق ــدم خدم نق

األطفــال ومجالســتهم وخدمــة الليموزيــن كمــا نقــدم أيضــً خدمــة صــف الســيارات.



٢٤ ٢٣

إذا كنــت تبحــث عــن أجــواء البحــر الهادئــة أو تريــد االنخــراط فــي األجــواء الحيويــة لمدينــة 
عصريــة، فــإن منتجــع كــورال بيتــش الشــارقة ُيعــد خيــارك األمثــل بفضــل موقعــه الــذي يجمــع 

ــا. ــن كليهم بي

الموقــع: يتميــز بموقعــه الرائــع حيــث يبعــد ١٧ كيلومتــرًا عــن مطــار الشــارقة الدولــي ومســافة 
٢٤ كيلومتــرًا مــن مطــار دبــي الدولــي.

طاقــة االســتيعاب: يضــم ١٥٦ غرفــة مجهــزة علــى أعلــى مســتوى يطــل بعضهــا علــى مناظــر 
ســاحرة علــى البحــر ويتميــز بعضهــا بالمنظــر الرائــع المطــل علــى المدينــة.

خدمــة تقديــم الطعــام: يضــم الفنــدق ثالثــة مطاعــم متميــزة ومقهــى: مطعــم لتقديــم 
أشــهى الوصفــات اإليطاليــة والعالميــة والمأكــوالت البحريــة وبــار على حمــام الســباحة وخدمة 

تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى ٢٤ ســاعة.

الفعاليــات واالجتماعــات: يوجــد مرافــق مغلقــة ومفتوحــة ممتــازة مثاليــة إلقامــة النــدوات 
الصغيــرة والتجمعــات الكبيــرة بمــا فــي ذلــك حفــالت الزفــاف التــي يمكــن أن تســع مــا يصــل 

إلــى ٣٠٠ فــرد فــي األماكــن المغلقــة و ٨٠٠ فــرد فــي األماكــن المفتوحــة.

وســائل الترفيــه: حمــام ســباحة خــاص وعــدد 2 حمــام ســباحة خارجــي وجاكــوزي وزحليقــة 
ــة  ــة البدني ــال للياق ــادي رم ــد ن ــا يوج ــرة كم ــرة الطائ ــة والك ــرة الريش ــس وك ــب تن ــة ومالع مائي

وغــرف تدليــك ونــادي عــالء الديــن لألطفــال ومنطقــة ألعــاب.

وســائل الراحــة والخدمــات: نقــدم خدمــة Wifi مجانيــة ونوفــر خزنــة فــي الغرفــة وخدمــة 
النقــل مــن وإلــى المطــار وخدمــة صــف الســيارات وصالــون للعنايــة بالجمــال وخدمــات غســيل 
وكــي المالبــس وخدمــة تغييــر العمــالت ومحــالت بيــع الهدايــا وتأجيــر الســيارات ومواقــف 

مجانيــة للســيارات فــي مــكان مفتــوح.

منتجع كورال بيتش الشارقة
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ــات  ــة احتياج ــم لتلبي ــوم ُمصم ــة 4 نج ــن فئ ــزة م ــة متمي ــرة وجه ــي دي ــورال دب ــدق ك ــد فن ُيع
ــرة. ــة الفاخ ــن بالرفاهي ــال والمهتمي ــال األعم ــن رج ــافرين م المس

ــد  ــث يبع ــات حي ــارع المرقب ــي ش ــبً ف ــً مناس ــرة موقع ــي دي ــورال دب ــدق ك ــل فن ــع: يحت الموق
ــرو  ــي مت ــن محطت ــط م ــر فق ــافة 600 مت ــي ومس ــي الدول ــار دب ــن مط ــيارة ع ــرات بالس 5 كيلومت

ــن. ــالح الدي ــة وص الرق

طاقــة االســتيعاب: يضــم الفنــدق 147 غرفــة فاخــرة، بمــا فــي ذلــك 120 غرفــة ديلوكــس 
)ســرير كبيــر/ ســريران منفصــالن( و 20 غرفــة كلــوب )ســرير كبيــر/ ســريران منفصــالن( و3 أجنحــة 

ــة. ــر( و4 أجنحــة تنفيذي جونيــور )أســرة بحجــم كبي

ــط(  ــض المتوس ــر األبي ــورة - البح ــزة )الناف ــى جائ ــز عل ــم حائ خدمــة تقديــم الطعــام: مطع
وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى 24 ســاعة ومقهــى يعمــل علــى مــدار 24 

ســاعة.

الفعاليــات واالجتماعــات: يقــدم فنــدق كــورال دبــي ديــرة مرافــق اســتثنائية تناســب إقامــة 
المؤتمــرات والمــآدب بفضــل 2 صالــة والئــم تســع كل منهمــا ل 061 فــرد وقاعــة اجتماعــات 

ــرة. صغي

ــتمتاع  ــة لالس ــوزي ومنطق ــطح وجاك ــى الس ــوف عل ــباحة مكش ــام س ــه: حم ــائل الترفي وس
ــاونا  ــرف س ــل وغ ــزة بالكام ــة مجه ــة رياضي ــى صال ــًة إل ــات إضاف ــمس والمرطب ــات الش بحمام

ــيدات. ــال والس ــة للرج منفصل

وســائل الراحــة والخدمــات: نقــدم خدمــة Wifi مجانيــة وخزنــة إلكترونيــة فــي الغرفــة 
ومركــز لخدمــات األعمــال ومكتــب ســفر وصالــون للعنايــة بالجمــال ومحــالت بيــع الهدايــا 

وخدمــة صــف الســيارات.

فندق كورال دبي ديرة
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ُيعــد فنــدق كيــو ســويتس جــدة مــن إيــواء وجهــة متميــزة مــن فئــة 4 نجــوم فاخــر ُمصمــم 
ــرة. ــة الفاخ ــن بالرفاهي ــال والمهتمي ــال األعم ــن رج ــافرين م ــات المس ــة احتياج لتلبي

الموقــع: يحتــل الفنــدق موقعــً اســتراتيجيً فــي شــارع الملــك محمــد بــن عبــد العزيــز )التحليــة( 
وطريــق الملــك شــارع األميــر ســلطان، يتميــز بموقعــه داخــل مركــز تجــاري بمدخــل خــاص 
وردهــة تطــل علــى المركــز التجــاري ومتاجــره الراقيــة فهــو يبعــد 01 دقائــق فقــط بالســيارة عــن 

مطــار الملــك عبــد العزيــز و5 دقائــق مــن كورنيــش جــدة.

ــن أو  ــوم أو اثني ــة ن ــى غرف ــوي عل ــري يحت ــم عص ــً بتصمي ــم 69 جناح طاقــة االســتيعاب: يض
ثالثــة، مجهــز بمطبــخ صغيــر وشاشــتي عــرض تلفزيــون بالزمــا مــع جاكــوزي خــاص فــي بعــض 

الغــرف المختــارة.

خدمــة تقديــم الطعــام: يقــدم الفنــدق مطعــم يعمــل علــى مــدار اليــوم ومطعــم 
بالســطح وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى 42 ســاعة.

 الفعاليــات واالجتماعــات: يضــم غرفــة اجتماعــات مجلــس إدارة بالطابــق األرضــي مجهــزة 
.LCD بجهــاز عــرض

 وســائل الترفيــه: نــادي لياقــة بدنيــة مجهــز بالكامــل “جيــم آنــد تونيــك” وغرفــة بخــار وحمــام 
ســباحة ونــادي لألطفــال وغرفتيــن للعــالج بالتدليــك مجهزيــن بالكامــل.

وســائل الراحــة والخدمــات: نقــدم خدمــة Wifi مجانيــة وموقــف ســيارات خــاص تحــت األرض 
وخزنــة فــي الغرفــة.

كيو سويتس جدة من إيواء
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يجمــع فنــدق كــورال الجبيــل بيــن الفخامــة والراحــة وخدمــات الضيافــة االســتثنائية ممــا 
يجعلــه االختيــار األنســب للــزوار الباحثيــن عــن وســائل الترفيــه وشــتى مجــاالت األعمــال.

الموقــع: يقــع الفنــدق مــن فئــة 4 نجــوم فــي مدينــة الجبيــل ويبعــد 70 كيلومتــرًا عــن مطــار 
الملــك فهــد الدولــي بالدمــام عنــد مدخــل المدينــة الصناعيــة والمينــاء التجــاري.

طاقــة االســتيعاب: يوفــر الفنــدق أقصــى درجــات الراحــة مــن خــالل 97 غرفــة مجهــزة بعنايــة 
بمــا فــي ذلــك 69 غرفــة عاديــة ســرير كبيــر/ ســريران منفصــالن( و21 غرفــة ديلوكــس و5 أجنحــة 

تنفيذيــة وجنــاح كــورال )غرفتــي نــوم( وجنــاح جرانــد )4 غــرف نــوم(.

ــهى  ــدم أش ــوم يق ــدار الي ــى م ــل عل ــم يعم ــدق مطع ــم الفن ــام: يض ــم الطع ــة تقدي خدم
ــاعة. ــدى 24 س ــى م ــرف عل ــل الغ ــام داخ ــم الطع ــة تقدي ــى وخدم ــاف ومقه األصن

الفعاليــات واالجتماعــات:  يوفــر فنــدق كــورال الجبيــل مرافــق اجتماعــات رائعــة تناســب 
فعاليــات الشــركات، بفضــل 4 قاعــات اجتماعــات متميــزة تتســع كل منهــا لمــا يصــل مــن 10 إلــى 

ــردًا. 25 ف

وســائل الترفيــه: نــادي لياقــة بدنيــة مجهــز بالكامــل “جيــم آنــد تونيــك” وغرفــة بخــار وحمــام 
ســباحة.

وسائل الراحة والخدمات: نقدم خدمة Wifi مجانية وخدمات غسيل وكي المالبس.

فندق كورال الجبيل



٣٢ ٣١

فندق كورال االحساء المتميز بطابعه العصري يرحب بكم
بأجوائه الودودة والحيوية، فهو المكان األمثل للعائالت والمسافرين بقطاع األعمال.

ــة  ــرز بمحافظ ــة المب ــران بمدين ــق الظه ــي طري ــتراتيجيً ف ــً اس ــدق موقع ــل الفن الموقــع: يحت
األحســاء، ممــا يســهل الوصــول إلــى المراكــز التجاريــة والترفيهيــة فــي المدينــة بشــكل كبيــر.

طاقة االستيعاب: يضم الفندق ١٠١ غرفة مجهزة على أعلى مستوى بما في ذلك
٣٦ غرفــة ديلوكــس و ٢٤ غرفــة عاديــة و ١٥ جنــاح جونيــور و ١٢ جنــاح تنفيــذي و ١٠ أجنحــة كــورال 

و4 أجنحــة رويــال.

خدمــة تقديــم الطعــام: مطعــم فاخــر يعمــل علــى مــدار اليــوم ومقهيــان مــع صالــة 
لتقديــم الشيشــة وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى ٢٤ ســاعة.

ــات  ــات/ الفعالي ــة االجتماع ــاالت إلقام ــى ١٠ ص ــدق عل ــوي الفن ــات: يحت ــات واالجتماع الفعالي
ــورة. ــوت والص ــات الص ــدات وتقني ــدث مع ــل بأح ــزة بالكام مجه

وسائل الترفيه: حمام سباحة داخلي وساونا وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية.

ــة  ــال وخزن ــات األعم ــز لخدم ــة ومرك ــة Wifi مجاني ــدم خدم ــات: نق ــة والخدم ــائل الراح وس
ــيل  ــات غس ــالت وخدم ــر العم ــة تغيي ــيارات وخدم ــف الس ــة ص ــة وخدم ــي الغرف ــة ف إلكتروني

ــس. ــي المالب وك

فندق كورال االحساء



فندق عصري من فئة 4 نجوم يوفر أجواء هادئة وراقية ومثالية للعمل أو االسترخاء.

الموقــع: يقــع فــي مــكان مثالــي علــى بعــد ١٠ كيلومتــرات مــن مطــار رفيــق الحريــري الدولــي 
فــي قلــب بيــروت وعلــى بعــد دقائــق مــن مناطــق األعمــال والتســوق فــي المدينــة.

ــة  ــائل الراح ــع وس ــر جمي ــل توف ــكل جمي ــة بش ــاح مصمم ــة وجن ــتيعاب: ١٠٠ غرف ــة االس طاق
ــاح  ــس و ٤٠ جن ــة ديلوك ــمل ٣٩ غرف ــترخاء. وتش ــة واالس ــى الراح ــث عل ــواء تبع ــي أج ــة ف الحديث

ــوم. ــي ن ــن بغرفت ــن فاخري ــً وجناحي ــً تنفيذي ــال و ١٩ جناح أعم

خدمــة تقديــم الطعــام: يضــم الفنــدق مطعمــً مفتوحــً طــوال اليــوم يقــدم المأكــوالت 
ــرفة  ــاعة وش ــدار ٢٤ س ــى م ــوح عل ــى مفت ــة ومقه ــة الرائع ــات القاري ــة والنكه ــة األصيل اللبناني

ــاعة. ــدى ٢٤ س ــى م ــرف عل ــل الغ ــام داخ ــم الطع ــة تقدي ــة وخدم ــن الشيش لتدخي

ــآدب.  ــرات والم ــات والمؤتم ــد االجتماع ــل لعق ــكان األمث ــد الم ــات: ُيع ــات واالجتماع الفعالي
تتميــز قاعــة الحفــالت فــي الفنــدق - ديــوان - بتصميمهــا الرائــع واالنســيابي ويمكــن أن 

تســتوعب مــا يصــل إلــى ٥٥٠ فــردًا بســهولة - وهــي علــى طــراز غرفــة االســتقبال.

وســائل الترفيــه: يمكنــك االســتمتاع بممارســة التماريــن الرياضيــة فــي صالــة األلعــاب الرياضيــة 
المتميــزة والمجهــزة بمجموعــة مختــارة مــن المعــدات.

ــر  ــرة ونوف ــة الفاخ ــائل الراح ــة ووس ــة Wifi مجاني ــدم خدم ــات: نق ــة والخدم ــائل الراح وس
ــة إلكترونيــة داخــل الغرفــة وموقــف ســيارات خــاص كمــا نقــدم خدمــة رعايــة األطفــال  خزان

ــوب(. ــبق مطل ــز المس )الحج

فندق كورال بيروت الحمرا

٣٤ ٣٣



يقــع فنــدق وشــقق إيــواء الخرطــوم مــن فئــة 4 نجــوم فــي مــكان رائــع علــى ضفــة النيــل األزرق 
ــققً  ــدم ش ــذي يق ــد ال ــدق الوحي ــو الفن ــي وه ــرة توت ــة لجزي ــة المواجه ــة الوزاري ــي المنطق ف

مــزودة بالخدمــات فــي الخرطــوم.

الموقــع: يقــع علــى بعــد 6 كيلومتــرات فقــط بالســيارة مــن مطــار الخرطــوم الدولــي، وعلــى 
بعــد خمــس دقائــق فقــط ســيرًا علــى األقــدام مــن المنطقــة التجاريــة ووســط المدينــة وســوق 

العربــي الرئيســي.

ــي  ــارات الت ــن الخي ــة م ــدم مجموع ــقة ويق ــة وش ــدق ٦٨ غرف ــم الفن طاقــة االســتيعاب: يض
تضــم ٣٤ غرفــة عاديــة و ٢٠ شــقة بغرفــة نــوم واحــدة و 01 شــقق فاخــرة بغرفــة نــوم واحــدة و4 

أجنحــة جونيــور فــي قلــب المدينــة.

خدمــة تقديــم الطعــام: يضــم الفنــدق مطعمــً عالميــً يعمــل علــى مــدار اليــوم باإلضافــة 
إلــى مقهــى يقــدم المرطبــات المنعشــة والوجبــات الخفيفــة وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل 

الغــرف علــى مــدى ٢٤ ســاعة.

الفعاليــات واالجتماعــات: يتميــز الفنــدق بمجموعــة مــن الخيــارات التــي تضــم غرفــة مجلــس 
اإلدارة وغرفتــي اجتماعــات متعــددة األغــراض مــع ضــوء النهــار الطبيعــي، ممــا يجعلــه مكانــً 

مثاليــً لعقــد االجتماعــات المتوســطة إلــى الصغيــرة.

ــة  ــاب رياضي ــة ألع ــزود بصال ــة الم ــة البدني ــز اللياق ــي مرك ــك ف ــتعد طاقت وســائل الترفيــه: اس
ــاونا ــي س وغرفت

وســائل الراحــة والخدمــات: نقــدم خدمــة Wifi مجانيــة ومركــز أعمــال كمــا نقــدم خدمــة 
صــف الســيارات وموقــف ســيارات.

فندق وشقق إيواء الخرطوم

٣٦ ٣٥



ســواء كنــت فــي عمــان للعمــل أو لقضــاء إجــازة قصيــرة أو عطلــة مســتحقة - ســتجد أن فنــدق 
كــورب عمــان هــو المــكان المثالــي الــذي يوفــر لــك إقامــة مريحة.

ــي  ــي ف ــي الملك ــز الثقاف ــل المرك ــبً مقاب ــً مناس ــان موقع ــورب عم ــدق ك ــل فن الموقــع: يحت
شــارع الملكــة عليــاء فــي الشميســاني - الحــي المالــي والدبلوماســي المزدهــر، وهــو علــى بعــد 

٣٠ كيلومتــرًا مــن مطــار الملكــة عليــاء الدولــي.

طاقــة االســتيعاب: فنــدق مــن فئــة 4 يضــم ١٠٨ غرفــة وجناحــً مجهــزة بشــكل رائــع ومــزودة 
بأفضــل المرافــق. يتضمــن ذلــك ٣٠ غرفــة ديلوكــس )ســريران منفصــالن( و66 غرفــة ديلوكــس 
)ســرير بحجــم كبيــر( و6 أجنحــة جونيــور )ســرير بحجــم كبيــر( و6 أجنحــة تنفيذيــة )ســرير 

ــر(. بحجــم كبي

خدمــة تقديــم الطعــام: يحضــر لــك فــرق الطهــي أشــهى األصنــاف اللذيــذة مــن خــالل 
مطعــم يعمــل علــى مــدار اليــوم ومطعــم لبنانــي علــى الســطح ومقهــى بالردهــة وخدمــة 

ــاعة. ــدى ٢٤ س ــى م ــرف عل ــل الغ ــام داخ ــم الطع تقدي

ــزة  ــالت مجه ــة حف ــف وقاع ــددة الوظائ ــات متع ــرف اجتماع ــات: 3 غ ــات واالجتماع الفعالي
ــق. ــات والمراف ــدث التقني بأح

ــتمتع  ــث تس ــبا” حي ــج س ــة “أوران ــة البدني ــز اللياق ــي مرك ــك ف ــتعد طاقت ــه: اس ــائل الترفي وس
ــأ. ــي المدف ــباحة الخارج ــام الس ــي حم ــك ف ــل نفس ــا تدلي ــيطية تليه ــن تنش ــة تماري بممارس

وســائل الراحــة والخدمــات: نقــدم خدمــة Wifi مجانيــة ومركــز أعمــال كمــا نقــدم خدمــة 
صــف الســيارات وموقــف ســيارات.

فندق كورب عمان

٣٨ ٣٧



توسعنا

ُتعــد القيــم األساســية التــي نعتمدهــا وفهمنــا الجيــد للثقافــات المحليــة وعالقاتنــا الشــخصية مــع جميــع مالكينــا 
ــق  ــي المناط ــد ف ــي متزاي ــق تنام ــة” تحق ــة القابض ــش “إدارة الضياف ــش أم أت ــا. أت ــية وراء تميزن ــباب الرئيس ــي األس ه
األساســية لهــا للحفــاظ علــى مكانتهــا الكبيــرة وأهميتهــا فــي قطــاع يتزايــد فيــه التنافــس بشــكل كبيــر. نضمــن 
تزويــد مالكينــا وزوارنــا وشــركائنا بشــريك قــوي يفهــم متطلباتهــم وتوقعاتهــم وأســواقهم وســيحقق نمــو أيضــً 

فــي الوقــت نفســه.

 ســيقدم فريــق أتــش أم أتــش “إدارة الضيافــة القابضــة” ذو الخبــرة الكبيــرة المســاعد لــكل مالــك بدايــة مــن الرؤيــة 
ــق  ــز فري ــث يتمي ــح، حي ــاح ناج ــة افتت ــواًل بإقام ــاء وص ــري والبن ــم النظ ــدوى والتصمي ــة الج ــروع ودراس ــة للمش األولي
العمليــات لدينــا بمهارتــه فــي الهيــاكل التشــغيلية الفعالــة واألداء القــوي. نتميــز أيضــً بوضــع جيــد يســمح لنــا بتولــي 
ــا التجاريــة حيــث نعيــن علــى الفــور فريــق عمــل لضمــان  الخصائــص التشــغيلية التــي تتماشــى مــع معاييــر عالمتن

االنتقــال الســلس.

 بفضــل عالماتنــا التجاريــة األساســية؛ فنــادق ومنتجعــات باهــي وفنــادق ومنتجعــات كــورال وفنــادق كــورب وشــقق 
ــي  ــكل مثال ــة بش ــقة فندقي ــدق وش ــكل فن ــب ل ــع المناس ــار الموق ــا اختي ــوس، يمكنن ــادق إيك ــة وفن ــواء الفندقي إي

للتنافــس بفعاليــة فــي الســوق المســتهدف. 

 نعمــل باســتمرار علــى مواكبــة كل مــا هــو جديــد وتحديــث معاييــر عالمتنــا التجاريــة باســتمرار لضمــان بقــاء فنادقنــا 
وجهــة تجــذب عمالئنــا ومجهــزة بأحــدث التقنيــات المتطــورة دومــً. يســعدنا تواصلــك معنــا وإخبارنــا باقتــراح 
االســتثمار الخــاص بــك وكيــف يمكننــا إقامــة معــك لضمــان حصولــك علــى فريــق فندقــي محتــرف صاحــب خبــرة 

كبيــرة يلتــزم بتســليم فندقــك فــي الوقــت المحــدد وفــي حــدود الميزانيــة والمعاييــر التــي حلمــت بهــا.

فيالت ديوان جدة من كورال
)الربع الثالث من عام ٢٠٢2(

٤٧ تاون هاوس بتصميم يعتمد التراث الحجازي ومرافق تشمل 3 غرف 
نوم وغرفة معيشة وشرفة خاصة ومجلس ومطبخ وغرف للسائق 
والخادمة وموقف سيارات مطعم حجازي متخصص على السطح.
قاعة حفالت على مساحة ٤٠٠ متر مربع وقاعة اجتماعات وحمام 

سباحة وصالة ألعاب رياضية

فندق كورب مسقط المزن
)الربع الثالث من عام ٢٠٢٢(

١٣٢ غرفة وجناح ومطعم يقدم أصناف من مطابخ 
مختلفة مع خدمة الغرف ومرافق عقد المؤتمرات 

وحمام سباحة مكشوف على السطح وخدمات سبا.

٤٠ ٣٩

فندق إيكوس دبي في الفرجان
)الربع الرابع من عام ٢٠٢١(

٣٠٤ غرفة نوم ومطعم يعمل على مدار اليوم وبار يقدم 
القهوة في ردهة الفندق 

مع خدمة تقديم الطعام في الغرف.

فندق إيواء بورت سودان
)الربع الثاني من عام ٢٠٢٢(

٦٠ غرفة وشقة فندقية ومنافذ لتناول الطعام
وقاعة اجتماعات



منتجع كورال بيتش الشارقةفندق كورال دبي ديرةفندق باهي قصر عجمان

فندق كورال االحساء فندق كورال الجبيل فندق كورال بيروت الحمراكيو سويتس جدة من إيواء

فندق إيكوس دبي في الفرجانفيالت ديوان جدة من كورالفندق كورب مسقط المزنفندق إيواء بورت سودان

فندق وشقق إيواء الخرطومفندق كورب عمان

المشروعات القادمة

اإلمارات العربية المتحدةتواجدنا

عجمان
فندق باهي قصر عجمان

شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي
هاتف: ٨٨٨٨ ٧٠١ ٦ ٩٧١+

info.bahiajman@hmhhotelgroup.com
 خط عرض: ٢٥.٤٢٢٥١٠ خط طول: ٥٥.٤٤٣٢٧٠

دبي
فندق كورال دبي ديرة

شارع المرقبات، ديرة
هاتف: ٨٥٨٧ ٢٢٤ 4 ٩٧١+

 info.coraldeira@hmhhotelgroup.com
خط عرض: 25.266196 خط طول: 55.325612

فندق إيكوس دبي في الفرجان 
)االفتتاح في الربع االخير من ٢٠٢١(

ص.ب ٦٦٢٣٢، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الحجز المركزي: ٢٦٧٢٥ ٨٠٠ ٩٧١+

)مجاني داخل اإلمارات العربية المتحدة(
info@hmhhotelgroup.com

خط عرض: ٢٥.٠٢٠٤٧٢ خط طول: ٥٥.١٥٣٥٦٤

الشارقة
منتجع كورال بيتش الشارقة

شارع المنتزه، كورنيش الشارقة - الشارقة
هاتف: ٩٩٩٩ ٥٢٢ ٦ ٩٧١+

 info.coralsharjah@hmhhotelgroup.com
خط عرض: ٢٥.٣٧٨٦٩٠ خط طول: ٥٥.٣٩٨٢٨٠

المملكة العربية السعودية

جدة
كيو سويتس جدة من إيواء

 شارع األمير سعود الفيصل
 هاتف: ٦٦٥٣٢١٨ ١٢ ٩٦٦+

info.qsuitesjeddah@hmhhotelgroup.com
 خط عرض: ٢١.٥٥٨٠ خط طول: ٣٩.١٥١١

األردن

عمان
فندق كورب عمان

شارع الملكة علياء - الشميساني
مقابل المركز الثقافي الملكي

هاتف: ٦٦٦٦ ٥٦٨ ٦ ٩٦٢+
info.corpamman@hmhhotelgroup.com

خط عرض: ٣١.٩٥١٥٦٩ خط طول: ٣٥.٩٢٣٩٦٣

خرطوم
فندق وشقق

إيواء الخرطوم
شارع النيل

هاتف: ٨٨٨٨ ٦٥٥ ١٥ ٢٤٩+
info.ewakhartoum@hmhhotelgroup.com

خط عرض: ١٥.٥٩٣٣٢٥ خط طول: ٣٢.٥٣٥٦٥٠

بورت سودان 
فندق إيواء بورت سودان

)االفتتاح في الربع الثاني من ٢٠٢٢(

ص.ب ٦٦٢٣٢، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الحجز المركزي: ٢٦٧٢٥ ٨٠٠ ٩٧١+

)مجاني داخل اإلمارات العربية المتحدة(
info@hmhhotelgroup.com

خط عرض: ١٩.٦١٨٦١٦ خط طول: ٣٧.٢٢١٤٥٤

السودان

لبنان

فيالت ديوان جدة من
كورال

)االفتتاح في الربع الثالث من ٢٠٢٢(
خط عرض: ٢١.٥٥٨٠ خط طول: ٣٩.١٥١١

الجبيل
فندق كورال الجبيل

شارع الملك فيصل الغربي، الكورنيش
هاتف: ٨٨٠٠ ٣٦٢ ١٣ ٩٦٦+

info.coraljubail@hmhhotelgroup.com
خط عرض: ٢٧.٠٠٠٦٩٧ خط طول: ٤٩.٦٥٣٢١٦

االحساء
فندق كورال االحساء

طريق الملك فهد
هاتف: ١١١١ ٥٣١ ١٣ ٩٦٦+

info@coral-plazaalahsa.com
خط عرض: ٢٥.٣٩٠٧١٠ خط طول: ٤٩.٦١١٦٨٠

عمان
مسقط

فندق كورب مسقط المزن
 

)االفتتاح في  الربع الثالث من ٢٠٢٢(

ص.ب ٦٦٢٣٢، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الحجز المركزي: ٢٦٧٢٥ ٨٠٠ ٩٧١+

)مجاني داخل اإلمارات العربية المتحدة(
info@hmhhotelgroup.com

خط عرض: ٢٣.٦٢٣٠٨٢ خط طول:٥٨.٢٤٩٠٦٦ 

بيروت
فندق كورال بيروت الحمرا

شارع بعلبك
هاتف: ٣٤١١ ١٣٤ ٩٦١+

info.coralalhamra@hmhhotelgroup.com
خط عرض: ٣٣.٨٩٥٩٢٠ خط طول: ٣٥.٤٧٨٤٣٠

٤٢ ٤١



hmhhotelgroup.com

شكرا لكم
إدارة الضيافة القابضة ش.م.م.

الشارقة ص.ب: 1033، اإلمارات العربية المتحدة  |  دبي، ص.ب: 23266، اإلمارات العربية المتحدة
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