
 

 

 

 2019فبراير 20 خبر صحفي                                                                      

 للنشر الفوري..

 

 ديونز للشقق الفندقية في دبيإدارة تتولى  "تايم للفنادق"
 

 ءميثا وعود قصيصوال البرشاء ثالث مناطق هي في الفندقيةالشقق مجموعة تايم بإدارة  أدستب 

 2020 عام بحلولعقار فندقي  20 إلىتها مما يعزز من نمو محفظ

 

 جديدة اتفاقية توقيععن  ،التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها تايم للفنادق مجموعة أعلنت

 في ثالث مناطق بدبي.  ديونز للشقق الفندقيةدارة وتشغيل إل

 

 التنفيذي رئيسال هللا، عوض محمدفي دبي بين  2019في الرابع والعشرين من يناير وتم توقيع االتفاقية 

حيث ستتولى  ،الفندقية للشقق ديونز، المالك لعالمة الحربي جابر محمد هللالمجموعة تايم للفنادق وعبد 

 بموجبها مجموعة تايم للفنادق إدارة العمليات اليومية للشقق الفندقية لديونز.

 

ً وتعليق لمجموعة تايم للفنادق: "نسعى من خالل  التنفيذي الرئيس ،هللا عوض محمد قال ،هذه االتفاقية على ا

افتتاح  مع اإلمارات في أعمالنا نطاقوتوسيع  النمو إستراتيجية زيتعز إلى ع ديونز للشقق الفندقيةم شراكتنا

 ومصر السعوديةفضالً عن التوسع في مناطق أخرى من المنطقة مثل  والشارقة، دبي فيالمزيد من الفنادق 

 لدينا خبرة  .2020بحلول نهاية عام فندق  20ليرتفع إجمالي عدد العقارات الفندقية ضمن محفظتنا إلى 

إدارة األعمال الفندقية وإضافة القيمة الحقيقية وكيفية اإلمارات، دولة  هذا القطاع على مستوىواسعة في 

 . لها"

 

على  قصيصالفندقية الللشقق تايم ديونز تحتوي غرفة، في حين  84 الفندقية البرشاءللشقق تايم ديونز  ضمت

الثالث  بانيجميع الم حتويوتغرفة.  810فتتألف من  ءعود ميثا الفندقية للشقق تايم ديونزأما غرف،  80

تتوفر شقق بنتهاوس بثالث غرف نوم في كما ، وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نومعلى شقق االستوديو 

 منطقة البرشاء. 

 

الذي يقدم المأكوالت الشرق أوسطية تضم ديونز للشقق الفندقية في مختلف المناطق مطعم "ديون دياليتس" 

وغرف بخار منفصلة باإلضافة إلى مرافق متكاملة تضم مركز للياقة البدنية  ،والعربية والهندية والصينية

استقبال وصيانة تعمالن مركز لرجال األعمال وخدمة مزود بمياه دافئة ومسبح خارجي وث للذكور واإلنا

 .ساعة 24على مدار 

 

تايم واعتباراً من شهر فبراير، ستحمل هذه الشقق الفندقية أسماء جديدة بإدخال عالمة تايم عليها لتصبح: 

 صيص.القوتايم ديونز للشقق الفندقية  ميثاءديونز للشقق الفندقية البرشاء وتايم ديونز للشقق الفندقية عود 
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وقع اختيارنا على مجموعة تايم للفنادق عبد هللا محمد جابر الحربي، مالك ديونز للشقق الفندقية: "بدوره قال 

نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة وتمتعها  دبي، بمختلف فروعها في ديونز للشقق الفندقية إلدارة

 األوسط، الشرقاإلمارات ومنطقة  فيمع نجاحها في تشغيل وإدارة عدد من الفنادق  ،والمرونةناميكية يبالد

 استثنائية. ضيافة تجربة عبر تقديم

 

عالقاتها  ، فضالً عنترويج فنادقها في المنطقة كما تتميز تايم في مجال التسويق، مع قدرتها العالية على 

 ، ومشغلي الرحالت السياحية في كافة أنحاء العالم".السفر في منطقة الخليج االتمع أفضل وك المتينة

 

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

 

 -انتهى-

 

عبد هللا  -شلبي محامي عبد هللا محمد جابر الحربير عبد هللا ياسالتعليق على الصورة من اليسار إلى اليمين: 

 -محمد عوض هللا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق -محمد جابر الحربي، مالك ديونز للشقق الفندقية

 ريتشارد ماكجراث، المدير التنفيذي المالي في مجموعة تايم للفنادق. 

 
 جهة االتصال اإلعالمية:

 ساهر صوقار 

 عالقات عامةمدير 
 

 
 

 مدينة دبي لإلعالم - برج أرجان للمكاتب

 مارات العربية المتحدةاإل –دبي 

 3652711 4 971+هاتف المكتب: 

 2 7474 26 55 971+الهاتف المتحرك: 

 saher.soukar@shamalcomms.comلكتروني: البريد اإل

 www.shamalcomms.com :اإللكترونيالموقع 

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

 يرجى متابعة مجموعة شمال على: 
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