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فندق شيراتون طيبة
فندق “شيراتون طيبة” هو فندق من فئة الخمس نجوم، وقد 

وقعت طيبة على اتفاقية مع ماريوت الدولية إلدارته وتشغيله.

ويعتبر “شيراتون طيبة” أول فندق في المنطقة يحمل العالمة 
التجارية الجديدة شيراتون، وسيتم بناؤه في المدينة المنورة 
بتصميم قائم على برجين متقابلين يصل بينهما جسر مرتفع.

يقع “شيراتون طيبة” بالقرب من الساحة الشمالية للمسجد 
النبوي الشريف، وسيساهم في تشكيل المعالم المدنية 

والحضارية للمدينة المنورة.

ومن المنتظر أن يوفر الفندق تجربة إقامة مميزة لزوار المسجد 
النبوي القادمين من كافة أنحاء العالم، حيث يضم 610 غرف 

وأجنحة فندقية، باإلضافة إلى العديد من المطاعم، والمقاهي، 
ومركز أعمال، بتكلفة تقديرية تبلغ 800 مليون ريال. 

إطالق عالمة طيبة التجارية
يمثل اإلطالق الجديد لعالمة طيبة التجارية أحد مراحل التطور 

التي مرت بها خالل العقود الماضية.

ويرمز إطالق العالمة التجارية إلى بداية عهد جديد للشركة، حيث 
ستتبوأ مركز الصدارة بين مستثمري ومطوري المشاريع العقارية 

في المملكة.

تعد طيبة داعمًا رئيسيًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، 
وتعمل بشكل خاص على رفد التنويع االقتصادي للمملكة عبر 

تسهيل النمو والتطور في قطاعات الخدمة العامة وعلى رأسها 
القطاع السياحي.
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تعد طيبة لالستثمار واحدة من أكبر شركات التطوير 
واالستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، 

وتشتهر بمشاريعها التجارية والفندقية في مواقع 
رئيسية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة 

وما جاورها، وتشمل مشاريع التطوير الرئيسية 
للشركة مركز طيبة السكني والتجاري ومجمع 

المجيدي السكني والتجاري باإلضافة إلى فنادق 
العقيق المدينة وطيبة المدينة.

وتمتلك طيبة لالستثمار مساحات واسعة من األراضي، وتعد 
داعمًا كبيرًا لرؤية المملكة 2030 من خالل تعزيز نهج التنوع 

االقتصادي باالستثمار في قطاعات مثل الضيافة والسياحة. 
ويعتبر نمو السياحة الترفيهية والسياحة الدينية من العوامل 

القوية الداعمة لنجاح طيبة لالستثمار، وتخطط الشركة لتنفيذ 
عدد من مشاريع التطوير، ويشمل ذلك فندق شيراتون طيبة 

في المدينة المنورة، ودبل تري هيلتون في جدة.

تلتزم طيبة بأتمتة جميع عملياتها التجارية وفق أحدث األنظمة 
التي تتيح للموظفين التركيز على التطور المستمر. عالوة على 

ذلك، تتميز الشركة ببنية تحتية رقمية قوية وأنظمة تشمل 
مراكز البيانات واألمن الرقمي وأدوات تخطيط موارد المؤسسة.

يقود استراتيجية الشركة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور وليد 
العيسى والرئيس التنفيذي صالح الهبدان، وقد تعززت مكانة 

الشركة بإدراجها في تداول السعودية، حيث أسهمت هذه 
الخطوة في تمكينها من الوصول إلى المستثمرين العالميين، 

ووفرت منصة معلومات لجميع المساهمين في الشركة.

تسعى طيبة إلى االستثمار في مشاريع تعزز المسؤولية 
المجتمعية، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع سكان 

المملكة العربية السعودية وللسياح والزوار المسلمين، وتلتزم 
بإحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمعات التي تعمل فيها.

تتبنى شركة طيبة استراتيجية تتسم بالمسؤولية المجتمعية، 
حيث تركز على رعاية موظفيها، وشباب المملكة، وتحسين 

فرص التعليم، وزيادة الوعي واالرتقاء بالخدمات الصحية، وتعزيز 
تجربة الحجاج والسياح وجعلها أكثر إثراء، وحفظ التراث السعودي 

وقيم المملكة.
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فندق دبل تري هيلتون
يقــع فنــدق وأجنحــة دبــل تــري هيلتــون فــي ســاحة الملــك عبــد 

هللا فــي جــدة، ومــن المتوقــع أن يتــم افتتاحــه فــي عــام 2024، 
وســيوفر لنزالئــه 250 غرفــة عصريــة وأنيقــة للضيــوف، باإلضافــة 

إلى 200 شــقة.

ســيتميز الفنــدق بتقديــم أربــع تجــارب متنوعــة لتنــاول األطعمــة 
والمشــروبات، والتــي تشــتمل علــى مطعــم متخصــص، ومقهــى 

فــي ردهــة الفنــدق، ومطعــم مفتــوح طــوال اليــوم، ممــا يوفــر 
للضيــوف مجموعــة رائعــة مــن الوجبــات الخفيفــة والوجبــات 

الكاملــة علــى مــدار اليــوم.

وسيضم الفندق أيضًا عددًا من قاعات االجتماعات، وقاعات 
متعددة االستعمال، وقاعة كبيرة للفعاليات، باإلضافة إلى مركز 

للياقة البدنية وحمام سباحة ونادي لألطفال.

تعتز طيبة لالستثمار بشراكتها مع هيلتون -شركة الفنادق 
العالمية الرائدة والمعروفة- حيث تحرص على اختيار شركائها 

بعناية، ويأتي في مقدمة أولوياتها تعزيز مستوى الكفاءة 
لدى كوادرها بما يعزز مكانتها وخبراتها في مشاريعها الفندقية 
بما يوفر القيمة لمساهميها وللمجتمع. ويساهم ذلك بشكل 
كبير في دعم النمو االقتصادي في المملكة مع توفير تجارب 

استثنائية للضيوف.

تؤمن طيبة إيمانًا قويًا برؤية المملكة 2030، وبدورها في 
تحقيقها من خالل استثماراتها في قطاع السياحة الذي يعتبر 

جزءًا مهمًا من اقتصاد المملكة المتنوع.

تعد السياحة الترفيهية والدينية 
داعمًة لنجاح طيبة لالستثمار
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