
 

 
 

 
 
 

 

 المغرب یستعد إلنشاء أول فندق "كانوبي باي هیلتون" في شمال إفریقیا
 

  یدخل"كانوبي باي هیلتون الدار البیضاء"  في إطار مشروع میتروبولیتان الذي یتم تطویره من
"Les Arènes" طرف یامید كابیتال بمنطقة 

 
 

 الدار البیضاء، المغرب، 02 یولیوز 2020
 

نیویورك بورصة في والمدرجة والضیافة الفندقة مجال في عالمیا الرائدة "هیلتون"، شركة              وقعت
في البارز الفاعل كابیتال"، ل"یامید تابعة استثماریة شركة مع تدبیر اتفاقیة ،(HLT) رمز               تحت
مدینة في هیلتون" باي "كانوبي عالمة یحمل جدید فندق افتتاح أجل من المغرب، في العقار                 قطاع
أثناء الثالثاء أمس مساء غرفة، 158 یضم والذي الفندق، إنشاء عن اإلعالن تم وقد البیضاء.                 الدار
اإلنترنت شبكة على مباشرة ُعرض كازابالنكا"،الذي "میتروبولیتان برنامج من األولى الحلقة             بث
بث أثناء العالمیة، هیلتون شركة مثل وقد بالحیاة. النابضة البیضاء الدار لمدینة فقراته               ُخصصت
رئیس سلیفر، جان یوكیم و هیلتون لمجموعة التنفیذي والمدیر الرئیس ناسیطا كریس من كل                الحلقة

  فروع هیلتون في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا وتركیا،
 

یتم حیث بالمغرب، مدینة أكبر البیضاء بالدار الذهبي المثلث منطقة في هیلتون باي كانوبي                یقع
وإداریة سكنیة مرافق لیضم تطویره یتم مشروع وهو "میتروبولیتان" مشروع إطار في              تشییده
یحمل فندق أول وهو البیضاء، الدار هیلتون باي كانوبي فندق یبدأ أن المتوقع ومن الفندق.                 بجانب
ثالثة سیضم كما ،2024 سنة بحلول الزبناء باستقبال أفریقیا، وشمال المغرب في العالمة               تلك
للریاضة، مخصصة قاعة إلى باإلضافة للمؤتمرات، كبیرة وقاعة للندوات قاعات وأربع             مطاعم،

 ومسبح خارجي لالستمتاع بأشعة الشمس.
 



 

األوسط الشرق في بهیلتون التطویر قطاع رئیس نائب خنیصر، كارلوس قال المناسبة،              وبهذه
یأتي لم هیلتون" باي "كانوبي مشروع إطالق أجل من البیضاء الدار مدینة اختیار                وأفریقیا »إن
الطرق شبكة وسط وتتمركز والمالیة، االقتصادیة العاصمة هي فالمدینة الصدفة،            بمحض
في هیلتون بتوسع المتعلقة الخطة في مهمة خطوة یمثل فیها الفندق وإنشاء المغرب، في                الحضاریة
في الرائدة كابیتال" "یامید شركة مع اإلتفاقیة هذه أبرمنا ألننا جدا سعید أنني أخفیكم ال                 المملكة.

 قطاع العقار بالمغرب بهدف تشیید فندق جدید في قلب مشروع میتروبولیتان الدار البیضاء « .
 

في البیضاء الدار لمدینة البارزة و المهمة الثقافیة المحاور من "Les Arènes" منطقة كانت                وقد
الشهیر الفرنسي الفنان مثل والعالمیین المغاربة الفنانین أشهر احتضنت حیث العشرین، القرن              مطلع
األسماء من وغیرهم ودالیدا فیروز، اللبنانیة والمطربة تشارلز، راي الفنان و هالیداي،              جوني
والمحالت المطاعم أفضل یحتضن مكانا الراهن الوقت في المنطقة وأضحت دولیا.             الالمعة

 التجاریة الفخمة، كما أن هذه المنطقة تشكل وجهة یلتقي فیها التاریخ بالحداثة.
 

خالل من بها، سیتواجد التي للمنطقة حقیقیا انعكاسا لیكون البیضاء" الدار هیلتون باي "كانوبي                شید
الراحة وسائل من العدید توفیر وكذا والمطاعم، المقاهي في المحلیة األطباق أشهى              تقدیم
الروح العصري الفندق سیجسد و للزوار، الثاني البیت المكان من تجعل التي              واالمتیازات

."Les Arènes"  التاریخیة والحس الفني لمنطقة  
 

باستقبال جدا فخورون :"نحن كابیتال" "یامید شركة ومدیر مؤسس بقالي، كریم صرح جهته،               ومن
نوعه من والفرید المتطور المشروع من كجزء إفریقیا، شمال في هیلتون باي كانوبي فندق                أول
مع الماضیة، األخیرة األشهر هذه امتداد على اشتغلنا البیضاء. الدار مدینة قلب في یتواجد                الذي
أجل من بینیت) تیبي نویل, فیلیب جون بینهم (من العالمین المحترفین من نخبة من مكون                 فریق
میتروبولیتان مشروع إنشاء هو الیوم طموحنا هیلتون. باي كانوبي روح لعكس فریدة وجهة               تصمیم
العمل بغرض سواء الوافدین لزوار جدیدة ووجهة البیضاء، الدار مدینة في حضاریة معلمة               وجعله
هیلتون" باي "كانوبي عالمة فإن لذلك ، واألجانب المحلیون السیاح وكذا والعائالت، الترفیه،               أو

 تعكس هذه الروح بشكل كامل."
 

الزوار لرغبات اإلستجابة أجل من 2014 سنة العالم في مرة ألول هیلتون" باي "كانوبي إطالق                 تم
األحیاء زیارة في یرغبون الذین و المحلیة الثقافة قلب االعتبار بعین تأخذ ا إقامة عن یبحثون                  الذین
من وأزید العالم، حول "كانوبي" فندق 13 من أكثر یوجد أنه إلى اإلشارة وتجدر بالتاریخ.                 الغنیة



 

هیلتون باي كانوبي عالمة یحمل فندق أول افتتاح تم وقد وإقلیم. دولة 14 في اإلنشاء قید فندق 41                  
 في الشرق األوسط وإفریقیا سنة 2019، وهو "كانوبي باي هیلتون دبي السیف".

 
 

 من أجل المزید من المعلومات حول "كانوبي باي هیلتون" یمكنكم زیارة مواقعنا االلكترونیة التالي:
 canopybyhilton.com 

 newsroom.hilton.com/canopybyhilton  
 

وإنستغرام، فایسبوك، على االجتماعي التواصل بمواقع صفحاتنا على متابعاتنا أیضا            ویمكنكم
عالم عن مبهرة أفكار على للحصول ,PositivelyYours#" هاشتاغ خالل من تویتر،             بانترست،

 السفر، والتصمیم والرفاهیة.
 

## 

 

 نبذة عن هیلتون

18 تضم حیث الرائدة، العالمیة الضیافة شركات إحدى (HLT نیویورك: (بورصة هیلتون             ُتعد
في غرفة ألف 977 عن یزید بما فندق 6100 مایناهز تضم المستوى رفیعة تجاریة                عالمة
،2019 لعام العالمیة العمل أماكن أفضل قائمة في مرتبة هیلتون واحتلت وإقلیم. دولة 118              
خالل ومن عام. 100 من ألكثر الممتد تاریخها خالل ضیف ملیارات ثالثة من أكثر                واستقبلت
مباشرة الحجز األعضاء یستطیع جوائز، عدة على الحائز أونرز هیلتون الضیوف والء              برنامج
الغرف، اختیار مع الرقمي، الوصول تسجیل ذلك في بما فوریة بمزایا واالستمتاع هیلتون               عبر

 والمفتاح الرقمي، وحجز الغرف المتصلة.
على  هیلتون مع وتواصل المعلومات من للمزید newsroom.hilton.com بزیارة          تفضل

 .YouTubeو Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 
 

 نبذة عن "كانوبي باي هیلتون"
 

من كل إلیه یلجأ الذي الحي من ركن هو هیلتون باي كانوبي هیلتون، لعالمة ستایل" "الیف                  عالمة
واختیارات مریحة مساحات مع وسهلة بسیطة خدمة یقدم الفندق واالستجمام، االسترخاء عن              یبحث

http://www.canopybyhilton.com/
https://newsroom.hilton.com/canopybyhilton
http://newsroom.hilton.com/
https://www.facebook.com/hiltonnewsroom
https://twitter.com/hiltonnewsroom
https://www.linkedin.com/company/hilton
https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/
https://www.youtube.com/hiltonnewsroom


 

الذي للحي امتدادا لیكون تصمیمه تم هیلتون" باي "كانوبي فنادق من فندق كل بامتیاز. محلیة                 بلمسة
هناك العالم، مستوى وعلى للزبناء. استثنائیة تجربة ویضمن للضیافة جدیدة مقاربة ویوفر فیه،               ُشید
وإقلیما. بلدا 14 من أزید في والتشیید اإلنجاز قید منشأة 40 من وأزید "كانوبي" ل تابعا فندقا 15                  
الموقع على الحجز "كانوبي" في استثنائیة تجربة عیش في الراغبین لكل             یمكن
."Hilton Honors" الهاتف على تطبیقنا خالل من أو www.canopybyhilton.com         
التالي: الرابط زیارة یمكنكم العالمة، حول المعلومات من المزید على            وللحصول
فایسبوك، على صفحاتنا عبر معنا وتواصلوا ،newsroom.hilton.com/canopybyhilton       

 وإنستغرام، وتویتر، وبنترست.
 

 نبذة عن "یامید كابیتال"
 

العقارات قطاع في التخصصات متعددة و مستقلة رائدة مجموعة كابیتال" "یامید شركة              تُعد
 واالستثمار في المغرب. تضم المجموعة جل الكفاء ات في مجال العقار من خالل أربعة أقطاب هي:

 
أو الخاص لحسابها العقاریة والمشاریع واألصول االستثمارات وتقییم إدارة االستثمارات إدارة -1            
التي االستثماریة والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة بفضل وذلك ، ثالثة أطراف عن               بالنیابة

 تغطي :
 البحث عن فرص لالستثمار العقاري و عرضها على المستثمرین -

 تكوین نوادي من المستثمرین في العقار- 
 تقدیم خدمات هیكلة االستثمار العقاري-

كابیتال" "مینا تدیرها العقاري الجماعي االستثمار في مختصة هیئة هي و OPCI              -إدارة
مجموعة مع المائة في 50 بنسبة مشترك مشروع في للتنظیم الخاضعة الفرعیة              الشركة

 الشركة العامة)
صندوقین وجود مع المؤسساتي، أو الخاص القطاعین في للزبناء االستثمار:            -صنادیق

 نشیطین في قطاع التعلیم والضیافة
ویاملكي الراقي)، (المستوى بروموشن یامید سكنیتین: عالمتین خالل من العقاري التطویر -2            

 (السكن االقتصادي).
 3- البناء : الهندسة المعماریة والتصمیم، وتشیید المباني وتسلیمها مباشرة للسكن، وإدارة المشاریع

http://www.canopybyhilton.com/


 

رأس أسواق والتجاریة، السكنیة العقارات تسویق : العقاریة المشاریع تسویق و االستشارة تقدیم -4              
 المال، مركز رعایة الزبناء, خدمة ما بعد البیع  و"یامید ستور".

 
 
 
 

مربع متر ألف و600 مستخدما، 80 حالیا وتضم ،2013 سنة كابیتال" "یامید مجموعة إنشاء                وتم
من أورو ملیون 550 من وأزید التطویر، قید تزال ال أو ألصحابها تسلیمها تم التي األصول                  من

 األصول الخاضعة لإلدارة.
 

 للحصول على معلومات أكثر، زوروا موقعنا:
www.yamed-capital.com 

 
 للتواصل:

 سارة وافر 06 61 09 75 93

 

sara.ouafir@prmediacom.com 

 

http://www.yamed-capital.com/
mailto:sara.ouafir@prmediacom.com

