
 

 

 

 2019أبريل  22        صحفي                                                                  خبر

 للنشر الفوري..         

 

منشآت فندقية جديدة في الشرق األوسط  5"تايم للفنادق" تستعد الفتتاح 

2019عام   
 

  والمملكة العربية السعودية،  ارقةوالشستضيف المجموعة إلى محفظتها فنادق جديدة في كل من دبي

 باإلضافة إلى تعزيز حضورها في مصر

  2019ستستعرض مجموعة تايم فنادقها الجديدة خالل مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 

 

عن خططها للكشف مقراً لها، حدة المتالتي تتخذ من دولة اإلمارات العربية  تايم للفنادقد مجموعة تستع

استراتيجيتها  بما يتماشى مع 2019في منطقة الشرق األوسط خالل عام فنادق جديدة  5بافتتاح القادمة 

  . 2025فندقاً بحلول عام  35التي تستهدف توسيع محفظتها من المنشآت الفندقية لتصل إلى المستقبلية 

في األسواق الرئيسية في  ها في قطاع الضيافةى نمو أعمالباإلضافة إلوستستعرض المجموعة هذه الخطط 

أبريل  28الشرق األوسط خالل معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من 

  . 2019مايو  1ولغاية 

 

محفظتنا من الفنادق  ماشىتتلفنادق: "موعة تايم للتنفيذي لمجالرئيس ا محمد عوض هللاوبهذه المناسبة، قال 

في جميع على اختالف فئاتها، من خالل تقديمنا تجربة ضيافة متميزة األسواق  والشقق الفندقية مع متطلبات

 التي تحمل عالمة تايم.  الفنادق

دول مجلس امتداد منشأة فندقية تتوزع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى  15في الوقت الحالي لدينا 

عبر افتتاح دبي والشارقة والمملكة العربية السعودية كل من في ، ونعمل حالياً على التوسع التعاون الخليجي

االستثمارية ا يدعم خططنا فضالً عن تعزيز حضورنا في مصر، وهو م، مجموعة من الفنادق هذا العام

مع نهاية عام في جميع أنحاء الشرق األوسط فندقية منشأة  35زيادة محفظتنا لتضم إلى المستقبلية الرامية 

2025." 

 

في مدينة الشارقة ضمن العالمة التجارية فندقاً جديداً وفي هذا اإلطار، ستفتتح مجموعة تايم وللمرة األولى 

 55هذا الفندق من فئة الثالث نجوم سيضم و .2019خالل الربع الثالث من عام "تايم إكسبريس" وذلك 

دقيقة عن  20كما يبعد نحو  من مطار دبي الدولي،فقط دقيقة  15على بعد في منطقة الخان  ، ويقعغرفة

 دقيقة. 15مطار الشارقة الدولي، وال يستغرق المشي منه إلى شاطئ الخان أكثر من 

 

غرفة،  232ذي األربع نجوم في منطقة البرشاء والذي يضم " ءفندق "تايم أسما المقرر افتتاحفي دبي، من و

ً جناح 12ها من مخصصة لالجتماعات ومركز سباحة وجاكوزي وأربع غرف  حمامو صالة للياقة البدنيةو ا

 .2019خالل الربع الثاني من عام ، وذلك لألعمال ومطعمين
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ً لتخصيص طابقين من الفندق حصري نخطط"قائالً:  وأضاف عوض هللا مجموعة من الخدمات ، مع للسيدات ا

موظفات للتعامل مع وصول للسيدات فقط، ال، مكتب تسجيل حسب الطلبغرف خدمة الالتي تشمل موظفات ل

الضيوف من فئة السيدات، خدمات خاصة للعناية واالهتمام باألطفال والرّضع، فضالً عن توافر األجهزة 

اللوحية داخل الغرف للتعريف بجميع الخدمات المقدمة للسيدات، باإلضافة إلى مرافق الحمام المحسنة داخل 

 غرفة".  كل

 

في المملكة العربية السعودية ومصر قوة من الفنادق التابعة لـ "تايم" افتتاح مجموعة ظهر ي  وفي الوقت نفسه، 

 أسواق دولة اإلمارات.انتشارها الواسع خارج العالمة التجارية و

 

"تايم ريزيدنس ة في المملكة العربية السعوديمنشآتها الفندقية ثالث "تايم" افتتحت ففي بداية شهر أبريل، 

شقة بغرفتي نوم، وتقع  24شقق بغرفة نوم واحدة و 4منها شقة فاخرة  28ضم التي تللشقق الفندقية الدمام" 

العصرية مراكز التسوق  عن أبرزويفصلها دقائق قليلة فقط دقيقة من مطار الملك فهد الدولي  35على بعد 

 والمطاعم المختلفة في مدينة الدمام. 

 

وذلك في شهر  "برهو "تايم جولدن الخ  تتاح فندقاً آخر في السعودية الفالمجموعة  ذاته، تستعدوفي السياق 

ً استراتيجيمكاناً غرفة  65يحتل الفندق الجديد الذي يضم  .2019أغسطس  في شارع الخبر الرئيسي وعلى  ا

لطابق العلوي وصالة الواجهة البحرية، ويضم عدداً من المرافق العصرية بما فيها الونج في ا مقربة من

 ل األعمال. حديثة للياقة البدنية ومركز متطور لالجتماعات ورجا

 

، 2019آكوا بارك" في الربع الثالث من عام  بيتش وفي مصر، من المقرر افتتاح "فندق ومنتجع تايم نزهة

نتجع شاطئي يحمل عالمة "تايم" في مصر ويقع في منطقة راس سدر على ساحل البحر وهو أول فندق وم

فلل خاصة مستوحاة  5فيال، و 93غرفة وأربعة أجنحة و 52نجوم  4األحمر. ويضم الفندق الجديد من فئة الـ 

 استوديو. 136شاليه و 891في تصميمها من القالع فضالً عن 

 

س سدر امتراً، وسيضم أكبر مجّمع ترفيهي مائي في ر 945يمتد لحوالي  يتميز المنتجع بشاطئه الرملي الذي

 المنزلقات المائية والمسابح الكبيرة ذات األمواج ومجموعة من أنشطة الرياضات المائية. يحتوي على

 

: "نحن سعداء للغاية ألننا نكتب فصالً جديداً في تاريخ مجموعة تايم للفنادق عبر قائالً  عوض هللا أردفو

فتتاح فندق ومنتجع تايم نزهة بيتش أكوا بارك، وهو أول منتجع شاطئي وأول منشأة فندقية تحمل اسم عالمة ا

وفق أفضل  راتلتوفير تجربة استثنائية لعشاق الترفيه والمغامتايم في مصر. لقد تم بناء هذا المنتجع 

  ة مثالية".عطل ضاء، وتمنح العائالت قالعصريالمسافر التجهيزات التي تتناسب مع متطلبات 

 

تتولى لاتفاقية مع عالمة "ديونز" يناير الماضي  24في وتأتي هذه االفتتاحات بعد توقيع مجموعة تايم 

وهي تايم ديونز للشقق الفندقية  دبي بموجبها إدارة وتشغيل منشآت ديونز للشق الفندقية في ثالثة مواقع في

 تايم ديونز للشقق الفندقية عود ميثاء. البرشاء وتايم ديونز للشقق الفندقية القصيص و

 

نعيش سنة مزدحمة للغاية بالتزامن مع االتفاقيات واالفتتاحات الفندقية التي واختتم محمد عوض هللا بالقول: "

لقد عملنا وفق استراتيجية المقبلة.  12األشهر الـ المزيد خالل ونعتزم أيضاً كشف تم اإلعالن عنها مؤخراً، 

ق، والتركيز على حفظتنا الحالية من المنشآت الفندقية، عبر تحديد وتقييم الطلب داخل كل سوواضحة إلدارة م



التوسع عبر إضافة المزيد من الفنادق إلى إلى في الفترة القادمة نتطلع . والعالمة التجارية األكثر مالءمة

 ".محفظة تايم

أبرز منشآتها الفندقية في المنصة  2019خالل سوق السفر العربي ستعرض يذكر أن مجموعة تايم للفنادق ست

HC0620. 

 

 http://www.timehotels.ae/لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 -انتهى-
 

 ساهر صوقار 

 مدير عالقات عامة
 

 
 

 مدينة دبي لإلعالم - برج أرجان للمكاتب

 رات العربية المتحدةمااإل –دبي 

 3652711 4 971+هاتف المكتب: 

 2 7474 26 55 971+الهاتف المتحرك: 

   saher.soukar@shamalcomms.comالبريد اإللكتروني: 

 omms.comwww.shamalc :اإللكترونيالموقع 

 بي آر أفيليايتز عضو في وورلد وايز
www.worldwisepr.com    

 يرجى متابعة مجموعة شمال على: 

        

 

 

 

 الطلب وتقييم وتحديد ، بها قمنا التي االفتتاحيات خالل من للغاية إستراتيجيين كنا "لقد هللا: عوض وأضاف

 بشكل الطلب هذا مع تتوافق التي ، TIME محفظة من مالءمة كثراأل التجارية العالمة وتنفيذ السوق داخل

 ." .محفظتنا في العقارات من المزيد إدخال إلى ونتطلع أفضل

 .العام لهذا العربي السفر سوق خالل HC0620 الجناح على تايم فنادق ستعرض

For more information, please log onto http://www.timehotels.ae/ 
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