نبذة عن إدارة الضيافة
القابضة ذ.م.م
تأسســت أتــش أم أتــش  -إدارة الضيافــة القابضــة عــام  2003فــي دبــي ،وهــي شــركة إدارة
فنــادق رائــدة متكاملــة ومتخصصــة فــي قطــاع الفنــادق الخاليــة مــن الكحــول فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
توفــر أتــش أم أتــش لمالكــي الفنــادق ومطوريهــا مجموعــة واســعة مــن حلــول اإلدارة
ذات المســتوى العالمــي مــع خمــس عالمــات تجاريــة متميــزة ومتكاملــة ،والتــي تلبــي
احتياجــات جميــع قطاعــات الســوق المتنوعــة بدايــة مــن تقديــم تجربــة ضيافــة فاخــرة
إلــى خدمــات المعيشــة اليوميــة البســيطة .وتشــمل هــذه العالمــات التجاريــة فنــادق
ومنتجعــات باهــي ،وفنــادق ومنتجعــات كــورال ،وفنــادق كــورب ،وشــقق إيــواء الفندقيــة،
وفنــادق إيكــوس ذات الطابــع العصــري والتــي تأسســت حديثــً.
نجحــت أتــش أم أتــش “إدارة الضيافــة القابضــة” بتوســعها االســتراتيجي فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي فتــح أبــواب عالــم مــن الفــرص وفــي الوقــت نفســه خلــق
قيمــة لحاملــي أســهمها وشــركائها وعمالئهــا .قائمــة أعمالهــا الحاليــة تشــمل فنــادق
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.

٣

٤

خدماتنا
تــزود أتــش أم أتــش  -إدارة الضيافــة القابضــة ذ.م.م مالكــي الفنــادق بــاألدوات والمــوارد
الالزمــة لتحقيــق أفضــل عائــدات اســتثمارُ .تعــد شــركتنا مؤسســة شــاملة تلبــي احتياجــات
صممــت خدماتنــا خصيصــً
المســتثمر الــذي يبحــث عــن وســائل دعــم صــادق ومهنــيُ .
لتوفيــر الدعــم لكــم فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التطويــر لكــي نضمــن لــك تأســيس
مشــروع علــى أســاس قــوي مــن بدايــة اإلنشــاء وحتــى مرحلــة التشــغيل الكامــل وحصــول
فندقــك علــى موقــع متميــز بيــن نظرائــه.
نؤمــن بشــدة فــي ضــرورة تعزيــز عالقــة التعــاون مــع مالكــي عالمتنــا التجاريــة ،لذلــك
نمــد يــد العــون للمســتثمر بدايــة مــن تقييــم الموقــع المحتمــل للفنــدق وحتــى توفيــر
اإلرشــادات الفنيــة والمســاعدة فــي األمــور اإلداريــة.
مــن خــال الجهــود المتضافــرة لفريقنــا ذي الخبــرة الرفيعــة ،نقــدم جميــع المقومــات
األساســية المعــززة بأحــدث التقنيــات المعاصــرة والتــي تشــمل الخبــرة العمليــة واإلداريــة،
وأصــول الضيافــة العربيــة المميــزة ،وتوفيــر اإلســتراتيجيات المبتكــرة ،وإدارة المــوارد
البشــرية ،والتدريــب وتقديــم خدمــات التصميــم الفنــي ،وتنميــة اســتراتيجية المبيعــات
ً
إضافــة إلــى معرفــة احتياجــات العمــاء
والتســويق ،وإدارة العائــدات وقنــوات التوزيــع
بشــكل جيــد وبنــاء عالقــة قويــة معهــم.

٥

٦

العالمات التجارية

عالماتنا التجارية

التصنيف

نقاط التميز والتفرد

الفخامة المطلقة
فئة  5نجوم

الرفاهية
المتقنة

فئة  5/4نجوم

ُمصممة
خصيصًا لك

فئة  4/3نجوم

سبل الراحة داخل
المدينة

تقــدم أتــش أم أتــش  -إدارة الضيافــة القابضــة ذ.م.م مجموعــة متنوعــة مــن العالمــات التجاريــة الرائعــة
والمالئمــة التــي تلبــي احتياجــات قطاعــات الســوق المختلفــة مــن الفئــة الفاخــرة حتــى فئــة  3نجــوم.
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

فئة  4/3نجوم
خدمات /شقق إيواء
الفندقية

اشعر وكأنك
في بيتك

ممتــع فــي منــزل عائلــي للرحــات أو االســتجمام فــي فنــدق يطــل علــى الشــاطئ ،فســتجد كل ذلــك
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 والعمــاء إلــى جانــب تقديــم حلــول عالميــة إلدارة الفنــادقُ .تعــد األركان األساســية وراء التنميــة

الجمع بين البساطة
واالستدامة

عالم مثير يستحق
التجربة

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
بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة وتحقيــق التميــز.

٧

٨

انطلــق فــي رحلــة مــن التجــارب التــي ال
ُتنســى مــع فنــادق ومنتجعــات باهــي،

الفخامة
المطلقة

عالمــة تجاريــة مــن فئــة  ٥نجــوم ُمصمــم
خصيصــً للمســافرين الباحثيــن عــن رحلــة
مبهــرة .يجســد اســم باهــي الجوهــر
الفريــد للعالمــة التجاريــة بعنــوان” الفخامــة
المطلقــة” .يُعــد تقديــم أعلــى مســتويات
الخدمــة ومراعــاة التفاصيــل بشــكل كبيــر
إلــى جانــب توفيــر األجــواء المميــزة وطابــع
الرفاهيــة الفاخــرة والحفــاظ علــى الجــودة
االســتثنائية مــن الســمات المميــزة لفنــادق
ومنتجعــات باهــي.
يكتمــل تميــز فنادقنــا ومنتجعاتنــا بفضــل
الخدمــة الرائعــة التــي يقدمهــا فريقنــا مــن
حســن الترحيــب الــذي يقدمــه موظفــي
االســتقبال لدينــا إلى حرص جميــع موظفينا
علــى تلبيــة طلبــات العمــاء وإرضائهــم.
ُتعــد الســمات المميــزة لباهــي هــي االلتــزام
الدائــم بتوفيــر تدريــب متخصــص وتحســين
ً
إضافــة إلــى
مهــارات حســن الضيافــة
تقديــم خدمــة  5نجــوم مميــزة.

٩

١٠

ُمصممة
خصيصًا لك

فنــادق ومنتجعــات كــورال عالمــة تجاريــة
تضــم فنــادق ذات فئــة  4و 5نجــوم تتميــز
بالجــودة والتطلــع الدائــم للتميــز .تقــدم
العالمــة التجاريــة مجموعــة مــن الفنــادق
الرائعــة التــي تناســب المســافرين المميزيــن
الذيــن يبحثــون عــن مــكان يحافــظ علــى
الخصوصيــة لقضــاء وقــت ممتــع فــي أجواء
مدهشــة ويقــدم خدمــة مميــزة ويحــرص
علــى توفيــر بيئــة آمنــة عبــر الوجهــات
الرئيســية فــي الشــرق األوســط وشــمال

١١

أفريقيــا.

١٢

سبل الراحة داخل
المدينة

ُتعــد فنــادق كــورب عالمــة تجاريــة عالميــة
وعصريــة مصممــة خصيصــً لتناســب رجــال
األعمــال والمســافرين المهتميــن بالرفاهيــة
الفاخــرة .اتبعنــا أحــدث التصاميــم المتطورة
فــي تصميــم الفنــدق لتوفيــر وســائل راحــة
اســتثنائية وتقديــم أفضــل الخدمــات
بجــودة متميــزة للغايــة ،كل ذلــك وأكثــر

١٣

بفضــل أحــدث التقنيــات المتطــورة.

١٤

اشعر وكأنك
في بيتك
تحتــل شــقق إيــواء الفندقيــة مكانــة خاصــة
بيــن الفنــادق كمــا تمثــل تطــورًا ملحوظــً
للفنــادق الفاخــرة بفضــل تصميماتهــا
المريحــة والعمليــة إلــى جانــب بســاطة
األجــواء وحســن الضيافــة واالســتقبال .كمــا
تلتــزم العالمــة التجاريــة بتطويــر فنــادق
وشــقق مفروشــة ذات جــودة عاليــة التــي
تقــع فــي وجهــات رئيســية فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــاُ .تعــد شــقق إيــواء
الفندقيــة هــي الخيــار األنســب لقضــاء إجــازة
قصيــرة أو إلقامــة طويلــة ،ال ســيما وأن
تصميــم الشــقق يمنحــك إحساســً جميــ ً
ا

١٥

بالراحــة وكأنــك فــي بيتــك.

١٦

صممــت فنــادق إيكــوس لتقديــم أحــدث

عالم مثير
يستحق التجربة

التقنيــات الذكيــة والمتطــورة التــي تمنــح
النــزالء تجربــة اســتثنائية تعتمــد علــى
الخدمــات الرائــدة المقدمــة وتناســب فنــادق
إيكــوس المســافرين مــن العائــات ورجــال
األعمــال .يمتــزج تصميــم الفنــدق الذكــي
والمبتكــر مــع البنيــة التحتيــة المتميــزة ممــا
يوفــر تجربــة اســتثنائية ال تنســى يصقلهــا
عنصــر المفاجــأة ولمســة مــن المغامــرة.
يُعــد هــذا الفنــدق مثالــي ،فهــو يلبــي
احتياجــات المســافرين تمامــً.
مــن المقــرر افتتــاح اول فنــادق إيكــوس
فــي الفرجــان بدبــي فــي الربــع االخيــر مــن
عــام 2021 ،ويتكــون الفنــدق مــن  304غرفــة.
ويحتــل الفنــدق موقــع اســتراتيجيًا بداخــل
مجمــع الفرجــان الســكني حيــث يبعــد 5
كيلومتــرات تقريــب عــن موقــع إكســبو
 ،2020ومســافة  42كيلومتــرًا مــن مطــار دبــي
الدولــي و 61كيلومتــرًا عــن وســط مدينــة

١٧

دبــي.

١٨

فنادقنا
مواقعنا
 ١٠فنادق ومنتجعات قيد التشغيل  11 .مدينة  5 .عالمات تجارية
 4فنادق مرتقبة
اليوم

2021

1348

2399

غرفة

١٩

غرفة

٢٠

فندق باهي قصر عجمان
يطــل فنــدق باهــي قصــر عجمــان علــى شــاطئ خــاص ،وهــو مــاذ تراثــي مــن فئــة  5نجــوم
يتميــز بالطابــع العصــري!
الموقــع :يحتــل موقعــً مناســبًا حيــث يبعــد  22كيلومتــرًا عــن مطــار دبــي الدولــي ومســافة 11
كيلومتــرًا مــن مطــار الشــارقة الدولــي.
طاقــة االســتيعاب :يضــم الفنــدق  ٢٥٤غرفــة وجناحــً وشــقق فندقيــة مجهــزة جيــدًا بعضها
يطــل علــى مناظــر ســاحرة علــى البحــر ويتميــز بعضهــا بالمنظــر الرائــع المطــل علــى المدينة.
خدمــة تقديــم الطعــام :يقــدم الفنــدق تجربــة تنــاول طعــام اســتثنائية داخــل المطعــم
الــذي يعمــل علــى مــدار اليــوم ومطعــم يقــدم أشــهى الوصفــات األســيوية وخدمــة تقديــم
الطعــام فــي الغــرف علــى مــدى  ٢٤ســاعة وصالــة لتقديــم الشيشــة بســطح المبنــى ومقهــى
بالردهــة.
الفعاليــات واالجتماعــات :إذا كنــت ترغــب فــي عقــد اجتماعــً صغيــرًا أو إقامــة حفــل زفــاف
كبيــر لـــ  ٧٠٠ضيــف ،فــإن الفنــدق يضــم عــدد مــن األماكــن المذهلــة التــي تناســب جميــع
المناســبات .يوجــد قاعــة حفــات رائعــة بالمــكان تمتــد علــى مســاحة  ١٢٠٠متــر مربــع وقاعــة
مؤتمــرات و 4قاعــات اجتماعــات وغرفــة مجلــس لكبــار الشــخصيات.
وســائل الترفيــه :نقــدم لكــم مرفــق شــامل ومجهــز علــى أفضــل مســتوى بمدربيــن
شــخصيين كمــا يقــدم العصائــر وألــواح التغذيــة وبــه ســاونا وغرفــة بخــار وجاكــوزي .يضــم
النــادي الصحــي (ســبا)  9غــرف لتقديــم العنايــة الفاخــرة لالســتمتاع برحلــة حســية فــي عالــم
الهــدوء واالســترخاء.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة ونوفــر خزنــة فــي الغرفــة كمــا
نقــدم خدمــة نقــل منتظمــة لزيــارة دبــي مــول ومركــز األعمــال .نوفــر أيضــً مــكان لرعايــة
األطفــال ومجالســتهم وخدمــة الليموزيــن كمــا نقــدم أيضــً خدمــة صــف الســيارات.

٢١

٢٢

منتجع كورال بيتش الشارقة
إذا كنــت تبحــث عــن أجــواء البحــر الهادئــة أو تريــد االنخــراط فــي األجــواء الحيويــة لمدينــة
عصريــة ،فــإن منتجــع كــورال بيتــش الشــارقة يُعــد خيــارك األمثــل بفضــل موقعــه الــذي يجمــع
بيــن كليهمــا.
الموقــع :يتميــز بموقعــه الرائــع حيــث يبعــد  ١٧كيلومتــرًا عــن مطــار الشــارقة الدولــي ومســافة
 ٢٤كيلومتــرًا مــن مطــار دبــي الدولــي.
طاقــة االســتيعاب :يضــم  ١٥٦غرفــة 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  ٢٤ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات :يوجــد مرافــق مغلقــة ومفتوحــة ممتــازة مثاليــة إلقامــة النــدوات
الصغيــرة والتجمعــات الكبيــرة بمــا فــي ذلــك حفــات الزفــاف التــي يمكــن أن تســع مــا يصــل
إلــى  ٣٠٠فــرد فــي األماكــن المغلقــة و  ٨٠٠فــرد فــي األماكــن المفتوحــة.
وســائل الترفيــه :حمــام ســباحة خــاص وعــدد  2حمــام ســباحة خارجــي وجاكــوزي وزحليقــة
مائيــة ومالعــب تنــس وكــرة الريشــة والكــرة الطائــرة كمــا يوجــد نــادي رمــال للياقــة البدنيــة
وغــرف تدليــك ونــادي عــاء الديــن لألطفــال ومنطقــة ألعــاب.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة ونوفــر خزنــة فــي الغرفــة وخدمــة
النقــل مــن وإلــى المطــار وخدمــة صــف الســيارات وصالــون للعنايــة بالجمــال وخدمــات غســيل
وكــي المالبــس وخدمــة تغييــر العمــات ومحــات بيــع الهدايــا وتأجيــر الســيارات ومواقــف
مجانيــة للســيارات فــي مــكان مفتــوح.

٢٣

٢٤

فندق كورال دبي ديرة
يُعــد فنــدق كــورال دبــي ديــرة وجهــة متميــزة مــن فئــة  4نجــوم ُمصمــم لتلبيــة احتياجــات
المســافرين مــن رجــال األعمــال والمهتميــن بالرفاهيــة الفاخــرة.
الموقــع :يحتــل فنــدق كــورال دبــي ديــرة موقعــً مناســبًا فــي شــارع المرقبــات حيــث يبعــد
 5كيلومتــرات بالســيارة عــن مطــار دبــي الدولــي ومســافة  600متــر فقــط مــن محطتــي متــرو
الرقــة وصــاح الديــن.
طاقــة االســتيعاب :يضــم الفنــدق  147غرفــة فاخــرة ،بمــا فــي ذلــك  120غرفــة ديلوكــس
(ســرير كبيــر /ســريران منفصــان) و  20غرفــة كلــوب (ســرير كبيــر /ســريران منفصــان) و 3أجنحــة
جونيــور (أســرة بحجــم كبيــر) و 4أجنحــة تنفيذيــة.
خدمــة تقديــم الطعــام :مطعــم حائــز علــى جائــزة (النافــورة  -البحــر األبيــض المتوســط)
وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى  24ســاعة ومقهــى يعمــل علــى مــدار 24
ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات :يقــدم فنــدق كــورال دبــي ديــرة مرافــق اســتثنائية تناســب إقامــة
المؤتمــرات والمــآدب بفضــل  2صالــة والئــم تســع كل منهمــا ل  061فــرد وقاعــة اجتماعــات
صغيــرة.
وســائل الترفيــه :حمــام ســباحة مكشــوف علــى الســطح وجاكــوزي ومنطقــة لالســتمتاع
ً
إضافــة إلــى صالــة رياضيــة مجهــزة بالكامــل وغــرف ســاونا
بحمامــات الشــمس والمرطبــات
منفصلــة للرجــال والســيدات.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة وخزنــة إلكترونيــة فــي الغرفــة
ومركــز لخدمــات األعمــال ومكتــب ســفر وصالــون للعنايــة بالجمــال ومحــات بيــع الهدايــا
وخدمــة صــف الســيارات.

٢٥

٢٦

كيو سويتس جدة من إيواء
يُعــد فنــدق كيــو ســويتس جــدة مــن إيــواء وجهــة متميــزة مــن فئــة  4نجــوم فاخــر ُمصمــم
لتلبيــة احتياجــات المســافرين مــن رجــال األعمــال والمهتميــن بالرفاهيــة الفاخــرة.
الموقــع :يحتــل الفنــدق موقعــً اســتراتيجيًا 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  01دقائــق فقــط بالســيارة عــن
مطــار الملــك عبــد العزيــز و 5دقائــق مــن كورنيــش جــدة.
طاقــة االســتيعاب :يضــم  69جناحــً بتصميــم عصــري يحتــوي علــى غرفــة نــوم أو اثنيــن أو
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  42ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات :يضــم غرفــة اجتماعــات مجلــس إدارة بالطابــق األرضــي مجهــزة
بجهــاز عــرض .LCD
وســائل الترفيــه :نــادي لياقــة بدنيــة مجهــز بالكامــل “جيــم آنــد تونيــك” وغرفــة بخــار وحمــام
ســباحة ونــادي لألطفــال وغرفتيــن للعــاج بالتدليــك مجهزيــن بالكامــل.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة وموقــف ســيارات خــاص تحــت األرض
وخزنــة فــي الغرفــة.

٢٧

٢٨

فندق كورال الجبيل
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  4نجــوم فــي مدينــة الجبيــل ويبعــد  70كيلومتــرًا عــن مطــار
الملــك فهــد الدولــي بالدمــام عنــد مدخــل المدينــة الصناعيــة والمينــاء التجــاري.
طاقــة االســتيعاب :يوفــر الفنــدق أقصــى درجــات الراحــة مــن خــال  97غرفــة مجهــزة بعنايــة
بمــا فــي ذلــك  69غرفــة عاديــة ســرير كبيــر /ســريران منفصــان) و 21غرفــة ديلوكــس و 5أجنحــة
تنفيذيــة وجنــاح كــورال (غرفتــي نــوم) وجنــاح جرانــد ( 4غــرف نــوم).
خدمــة تقديــم الطعــام :يضــم الفنــدق مطعــم يعمــل علــى مــدار اليــوم يقــدم أشــهى
األصنــاف ومقهــى وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى  24ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات :يوفــر فنــدق كــورال الجبيــل مرافــق اجتماعــات رائعــة تناســب
فعاليــات الشــركات ،بفضــل  4قاعــات اجتماعــات متميــزة تتســع كل منهــا لمــا يصــل مــن  10إلــى
 25فــردًا.
وســائل الترفيــه :نــادي لياقــة بدنيــة مجهــز بالكامــل “جيــم آنــد تونيــك” وغرفــة بخــار وحمــام
ســباحة.
وسائل الراحة والخدمات :نقدم خدمة  Wifiمجانية وخدمات غسيل وكي المالبس.

٢٩

٣٠

فندق كورال االحساء
فندق كورال االحساء المتميز بطابعه العصري يرحب بكم
بأجوائه الودودة والحيوية ،فهو المكان األمثل للعائالت والمسافرين بقطاع األعمال.
الموقــع :يحتــل الفنــدق موقعــً اســتراتيجيًا فــي طريــق الظهــران بمدينــة المبــرز بمحافظــة
األحســاء ،ممــا يســهل الوصــول إلــى المراكــز التجاريــة والترفيهيــة فــي المدينــة بشــكل كبيــر.
طاقة االستيعاب :يضم الفندق  ١٠١غرفة مجهزة على أعلى مستوى بما في ذلك
 ٣٦غرفــة ديلوكــس و  ٢٤غرفــة عاديــة و  ١٥جنــاح جونيــور و  ١٢جنــاح تنفيــذي و  ١٠أجنحــة كــورال
و 4أجنحــة رويــال.
خدمــة تقديــم الطعــام :مطعــم فاخــر يعمــل علــى مــدار اليــوم ومقهيــان مــع صالــة
لتقديــم الشيشــة وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى  ٢٤ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات :يحتــوي الفنــدق علــى  ١٠صــاالت إلقامــة االجتماعــات /الفعاليــات
مجهــزة بالكامــل بأحــدث معــدات وتقنيــات الصــوت والصــورة.
وسائل الترفيه :حمام سباحة داخلي وساونا وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة ومركــز لخدمــات األعمــال وخزنــة
إلكترونيــة فــي الغرفــة وخدمــة صــف الســيارات وخدمــة تغييــر العمــات وخدمــات غســيل
وكــي المالبــس.

٣١

٣٢

فندق كورال بيروت الحمرا
فندق عصري من فئة  4نجوم يوفر أجواء هادئة وراقية ومثالية للعمل أو االسترخاء.
الموقــع :يقــع فــي مــكان مثالــي علــى بعــد  ١٠كيلومتــرات مــن مطــار رفيــق الحريــري الدولــي
فــي قلــب بيــروت وعلــى بعــد دقائــق مــن مناطــق األعمــال والتســوق فــي المدينــة.
طاقــة االســتيعاب ١٠٠ :غرفــة وجنــاح مصممــة بشــكل جميــل توفــر جميــع وســائل الراحــة
الحديثــة فــي أجــواء تبعــث علــى الراحــة واالســترخاء .وتشــمل  ٣٩غرفــة ديلوكــس و  ٤٠جنــاح
أعمــال و  ١٩جناحــً تنفيذيــً وجناحيــن فاخريــن بغرفتــي نــوم.
خدمــة تقديــم الطعــام :يضــم الفنــدق مطعمــً مفتوحــً طــوال اليــوم يقــدم المأكــوالت
اللبنانيــة األصيلــة والنكهــات القاريــة الرائعــة ومقهــى مفتــوح علــى مــدار  ٢٤ســاعة وشــرفة
لتدخيــن الشيشــة وخدمــة تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى  ٢٤ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات :يُعــد المــكان األمثــل لعقــد االجتماعــات والمؤتمــرات والمــآدب.
تتميــز قاعــة الحفــات فــي الفنــدق  -ديــوان  -بتصميمهــا الرائــع واالنســيابي ويمكــن أن
تســتوعب مــا يصــل إلــى  ٥٥٠فــردًا بســهولة  -وهــي علــى طــراز غرفــة االســتقبال.
وســائل الترفيــه :يمكنــك االســتمتاع بممارســة التماريــن الرياضيــة فــي صالــة األلعــاب الرياضيــة
المتميــزة والمجهــزة بمجموعــة مختــارة مــن المعــدات.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة ووســائل الراحــة الفاخــرة ونوفــر
خزانــة إلكترونيــة داخــل الغرفــة وموقــف ســيارات خــاص كمــا نقــدم خدمــة رعايــة األطفــال
(الحجــز المســبق مطلــوب).

٣٣

٣٤

فندق وشقق إيواء الخرطوم
يقــع فنــدق وشــقق إيــواء الخرطــوم مــن فئــة  4نجــوم فــي مــكان رائــع علــى ضفــة النيــل األزرق
فــي المنطقــة الوزاريــة المواجهــة لجزيــرة توتــي وهــو الفنــدق الوحيــد الــذي يقــدم شــققًا
مــزودة بالخدمــات فــي الخرطــوم.
الموقــع :يقــع علــى بعــد  6كيلومتــرات فقــط بالســيارة مــن مطــار الخرطــوم الدولــي ،وعلــى
بعــد خمــس دقائــق فقــط ســيرًا علــى األقــدام مــن المنطقــة التجاريــة ووســط المدينــة وســوق
العربــي الرئيســي.
طاقــة االســتيعاب :يضــم الفنــدق  ٦٨غرفــة وشــقة ويقــدم مجموعــة مــن الخيــارات التــي
تضــم  ٣٤غرفــة عاديــة و  ٢٠شــقة بغرفــة نــوم واحــدة و  01شــقق 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  ٢٤ســاعة.
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.
وســائل الترفيــه :اســتعد طاقتــك فــي مركــز اللياقــة البدنيــة المــزود بصالــة ألعــاب رياضيــة
وغرفتــي ســاونا
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة ومركــز أعمــال كمــا نقــدم خدمــة
صــف الســيارات وموقــف ســيارات.

٣٥

٣٦

فندق كورب عمان
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.
الموقــع :يحتــل فنــدق كــورب عمــان موقعــً مناســبًا مقابــل المركــز الثقافــي الملكــي فــي
شــارع الملكــة عليــاء فــي الشميســاني  -الحــي المالــي والدبلوماســي المزدهــر ،وهــو علــى بعــد
 ٣٠كيلومتــرًا مــن مطــار الملكــة عليــاء الدولــي.
طاقــة االســتيعاب :فنــدق مــن فئــة  4يضــم  ١٠٨غرفــة وجناحــً مجهــزة بشــكل رائــع ومــزودة
بأفضــل المرافــق .يتضمــن ذلــك  ٣٠غرفــة ديلوكــس (ســريران منفصــان) و 66غرفــة ديلوكــس
(ســرير بحجــم كبيــر) و 6أجنحــة جونيــور (ســرير بحجــم كبيــر) و 6أجنحــة تنفيذيــة (ســرير
بحجــم كبيــر).
خدمــة تقديــم الطعــام :يحضــر لــك فــرق الطهــي أشــهى األصنــاف اللذيــذة مــن خــال
مطعــم يعمــل علــى مــدار اليــوم ومطعــم لبنانــي علــى الســطح ومقهــى بالردهــة وخدمــة
تقديــم الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدى  ٢٤ســاعة.
الفعاليــات واالجتماعــات 3 :غــرف اجتماعــات متعــددة الوظائــف وقاعــة حفــات مجهــزة
بأحــدث التقنيــات والمرافــق.
وســائل الترفيــه :اســتعد طاقتــك فــي مركــز اللياقــة البدنيــة “أورانــج ســبا” حيــث تســتمتع
بممارســة تماريــن تنشــيطية تليهــا تدليــل نفســك فــي حمــام الســباحة الخارجــي المدفــأ.
وســائل الراحــة والخدمــات :نقــدم خدمــة  Wifiمجانيــة ومركــز أعمــال كمــا نقــدم خدمــة
صــف الســيارات وموقــف ســيارات.

٣٧

٣٨

توسعنا

ُتعــد القيــم األساســية التــي نعتمدهــا وفهمنــا الجيــد للثقافــات المحليــة وعالقاتنــا الشــخصية مــع جميــع مالكينــا
هــي األســباب الرئيســية وراء تميزنــا .أتــش أم أتــش “إدارة الضيافــة القابضــة” تحقــق تنامــي متزايــد فــي المناطــق
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.

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

فندق إيواء بورت سودان
(الربع الثاني من عام )٢٠٢٢

 ٣٠٤غرفة نوم ومطعم يعمل على مدار اليوم وبار يقدم
القهوة في ردهة الفندق
مع خدمة تقديم الطعام في الغرف.

 ٦٠غرفة وشقة فندقية ومنافذ لتناول الطعام
وقاعة اجتماعات

ســيقدم فريــق أتــش أم أتــش “إدارة الضيافــة القابضــة” ذو الخبــرة الكبيــرة المســاعد لــكل مالــك بدايــة مــن الرؤيــة
األوليــة للمشــروع ودراســة الجــدوى والتصميــم النظــري والبنــاء وصــو ً
ال بإقامــة افتتــاح ناجــح ،حيــث يتميــز فريــق
العمليــات لدينــا بمهارتــه فــي الهيــاكل التشــغيلية الفعالــة واألداء القــوي .نتميــز أيضــً بوضــع جيــد يســمح لنــا بتولــي
الخصائــص التشــغيلية التــي تتماشــى مــع معاييــر عالمتنــا التجاريــة حيــث نعيــن علــى الفــور فريــق عمــل لضمــان
االنتقــال الســلس.
بفضــل عالماتنــا التجاريــة األساســية؛ فنــادق ومنتجعــات باهــي وفنــادق ومنتجعــات كــورال وفنــادق كــورب وشــقق
إيــواء الفندقيــة وفنــادق إيكــوس ،يمكننــا اختيــار الموقــع المناســب لــكل فنــدق وشــقة فندقيــة بشــكل مثالــي
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.

٣٩

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

فندق كورب مسقط المزن
(الربع الثالث من عام )٢٠٢٢

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

 ١٣٢غرفة وجناح ومطعم يقدم أصناف من مطابخ
مختلفة مع خدمة الغرف ومرافق عقد المؤتمرات
وحمام سباحة مكشوف على السطح وخدمات سبا.

٤٠

تواجدنا

اإلمارات العربية المتحدة
عجمان
فندق باهي قصر عجمان
شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي
هاتف+٩٧١ ٦ ٧٠١ ٨٨٨٨ :
info.bahiajman@hmhhotelgroup.com
خط عرض 25.422510 :خط طول55.443270 :

فندق باهي قصر عجمان

فندق كورال دبي ديرة

منتجع كورال بيتش الشارقة

فندق كورال االحساء

فندق كورال بيروت الحمرا

دبي
فندق كورال دبي ديرة
شارع المرقبات ،ديرة
هاتف+٩٧١ 4 ٢٢٤ ٨٥٨٧ :
info.coraldeira@hmhhotelgroup.com
خط عرض 25.266196 :خط طول55.325612 :

فندق إيكوس دبي في الفرجان
(االفتتاح في الربع االخير من )2021
كيو سويتس جدة من إيواء

فندق كورال الجبيل

فندق كورب عمان

فندق وشقق إيواء الخرطوم

ص.ب  ،66232دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
الحجز المركزي+971 800 26725 :
(مجاني داخل اإلمارات العربية المتحدة)
info@hmhhotelgroup.com
خط عرض 25.020472 :خط طول55.153564 :

الشارقة
منتجع كورال بيتش الشارقة
شارع المنتزه ،كورنيش الشارقة  -الشارقة
هاتف+971 6 522 9999 :
info.coralsharjah@hmhhotelgroup.com
خط عرض 25.378690 :خط طول55.398280 :

المملكة العربية السعودية

المشروعات القادمة

جدة
كيو سويتس جدة من إيواء
شارع األمير سعود الفيصل
هاتف+966 12 6653218 :
info.qsuitesjeddah@hmhhotelgroup.com
خط عرض 21.5580 :خط طول39.1511 :

فندق إيواء بورت سودان

٤١

فندق كورب مسقط المزن

فيالت ديوان جدة من كورال

فيالت ديوان جدة من
كورال
(االفتتاح في الربع الثالث من )٢٠٢٢
خط عرض 21.5580 :خط طول39.1511 :

الجبيل
فندق كورال الجبيل
شارع الملك فيصل الغربي ،الكورنيش
هاتف+966 13 362 8800 :
info.coraljubail@hmhhotelgroup.com
خط عرض 27.000697 :خط طول49.653216 :

االحساء
فندق كورال االحساء
طريق الملك فهد
هاتف+966 13 531 1111 :
info@coral-plazaalahsa.com
خط عرض 25.390710 :خط طول49.611680 :

السودان
بورت سودان
فندق إيواء بورت سودان
(االفتتاح في الربع الثاني من )2022
ص.ب  ،66232دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
الحجز المركزي+971 800 26725 :
(مجاني داخل اإلمارات العربية المتحدة)
info@hmhhotelgroup.com
خط عرض 19.618616 :خط طول37.221454 :

خرطوم
فندق وشقق
إيواء الخرطوم
شارع النيل
هاتف+249 15 655 8888 :
info.ewakhartoum@hmhhotelgroup.com
خط عرض 15.593325 :خط طول32.535650 :

عمان

األردن

مسقط
فندق كورب مسقط المزن

عمان
فندق كورب عمان

(االفتتاح في الربع الثالث من )٢٠٢٢
ص.ب  ،66232دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
الحجز المركزي+971 800 26725 :
(مجاني داخل اإلمارات العربية المتحدة)
info@hmhhotelgroup.com
خط عرض 23.623082 :خط طول58.249066:

شارع الملكة علياء  -الشميساني
مقابل المركز الثقافي الملكي
هاتف+962 6 568 6666 :
info.corpamman@hmhhotelgroup.com
خط عرض 31.951569 :خط طول35.923963 :

لبنان
بيروت
فندق كورال بيروت الحمرا
شارع بعلبك
هاتف+961 134 3411 :
info.coralalhamra@hmhhotelgroup.com
خط عرض 33.895920 :خط طول35.478430 :

فندق إيكوس دبي في الفرجان

٤٢

شكرا لكم
إدارة الضيافة القابضة ش.م.م.
الشارقة ص.ب ،1033 :اإلمارات العربية المتحدة | دبي ،ص.ب ،23266 :اإلمارات العربية المتحدة
تinfo@hmhhotelgroup.com | +97142909999 :

hmhhotelgroup.com

