
 
 

 إضافة استثنائية في الدوحةماريوت ماركيز فندق 

دق ماريوت فنبتقديم عالمياً  السياحية اإلستثماريةمحفظتها " تعزز رتكآشركة الريان لالستثمار السياحي "

 سيتي سنتر الدوحة ماركيز

آرتك( الذراع االستثماري لقطاع الضيافة ) اعلنت اليوم شركة الريان لالستثمار السياحي –الدوحة ، قطر 

عن تقديم  قطر احدى اكبر الشركات متنوعة االنشطة في شركة الفيصل القابضة،لالعالمية والمملوكة بالكامل 

 تصبحلحالية نادق ـفثالث ذلك بدمج و ،في منطقة الخليج الغربي بالدوحةمن الفنادق عالمة تجارية جديدة 

 .العالمة التجارية الجديدةيحمل  واحدا   ا  فندق

يحمل اسم  ا  واحد صبح كيانا  يس، فندق كورت يارد وماريوت للشقق الفندقية الدوحة سانسينيان كل من فندق ر

ماريوت ال فنادقل ةالتجاريعالمة لل ا  امتداد" ماركيز" المةعوتعتبر "الدوحةسيتي سنتر  ماركيزماريوت فندق "

طاعم المو، اتجتماعاإل غرفات الواسعة لمساحالو ،ةبارزال هاقعاموتتميز بالتى  ي دبليو ماريوتاجالدق اوفن

 . كبرىالعامة الماكن األو، المتنوعة

 جارىالتسنترسيتي جمع مبمباشرة  مرتبطذو الخمسة نجوم  "الدوحة سيتي سنتر ماركيزماريوت "فندق  

متر مربع من  1000غرفة و 850 الفندقيضم و ،الخليج الغربي منطقةفي  في شارع عمر المختار يقعالذى 

 باالنس يجعلهما مربي عالخليج العلى سماء الدوحة والخالبة  طاللةاإلفضال  عن  ،تنوعةمالالعامة  ألمـاكنا

 .التجارية "ماركيز"لحمل عالمة 

آرتك( ) لالستثمار السياحي رة شركة الريانايس مجلس ادفيصل بن قاسم ال ثاني رئ/وقد علق سعادة الشيخ 

ال مجال  اساسية ركائز ثالثةعلى  ذلك بناءا  . واالستثمارية حفظتهام في عقاراتال بجودة "آرتك" تتميز ":قائالً 

 ع الضيافةفي قطا العالمات التجارية العالميةيحث ا ممنوعية وتصميم وموقع العقار فى مثل تتنازل عنها ـتـلل

بر تعتعالمة عصرية وراقية و ماريوت هيل" التابعة لماركيز"عالمة  ان نا.و اقتران اسمها ب بالتعامل معنا

كس مدى يع االستثمارية محفظتنا " الى ماركيزماريوت م عالمة "نجاحنا فى ض اضافة نوعية للسوق المحلي.

التعاون مع  حن نتطلع لمزيد منفن ،شركائنابمميزة ال عالقتنا من ثمو تقديم االفضلتميز وعلى الحرصنا الدائم 

   ."  لدوليةماريوت ا



 
  

 

رق في الشالدولية كس كيرياكيدس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماريوت يهته قال السيد الجومن 

ائمى دلالشخاص  مصممةوهي لدينا  ائدةفنادق ماريوت هي العالمة التجارية الرتعتبر "  :األوسط وأفريقيا

فى  عالمة ماريوتولذلك تجد . المتاحة خالل سفرهم الفرصيرغبون في االستفادة القصوى من لمن والسفر 

 مثل شركة هامةكات او بالتالى جذب شـر الفندقى كشركة رائدة في االبتكار مكانتهاعلى  لتأكدتتطور دائم 

 للتعاون معنا."آرتك 

 :لدوحةا سيتي سنتر ماركيزفندق ماريوت لوفي السياق ذاته اضاف السيد اندرياس ويسدورف المدير العام 

مباشرة  تربطهات ممرولديه  الخليج الغربي منطقة في قلب"يقع فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة 

طعمة خيارات األ نوعهو ت ايضا  . وما يميز الفندق جرا  مت 040 ر منيضم اكثالذي و سنترسيتى  مجمعب

يمتاز أيضا  فندق ماريوت ماركيز سيتى سنتر هذا و .من جميع أنحاء العالم لمتاحة للزائرينوالمشروبات ا

أرقى المنتجعات الصحية بالدوحة وهو منتجع السراى الذى يقدم تجربة فريدة من نوعها  احدالدوحة بتقديمه 

  "مستوحاه من عبق الشرق األوسط األصيل.

  ها سعي ستواصل شركة آرتك": آرتكالسيد روتجر سميتس، الرئيس التنفيذي لشركة  ومن جانبه قال

لالستفاده من الفرص الناجمة من زيادة االنفاق الحكومي لتطوير قطاع السياحة في قطر لتتمكن من المشاركة 

للسياحة، اذ باالضافة الى فندق "ماريوت  ماركيز سيتي سنتر الدوحة" االستراتيجية الوطنية في تحقيق اهداف 

 ".واالستحواذأ يذقيد التنفسواء هنالك عدد من الفنادق االخرى حاليا   

 انتهى

 

 

 

 



 
 

 

 :معلومات للمحررين

   :)آرتك( حول شركة الريان لالستثمار السياحي

هي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل و ،0000عام  شركة الريان لالستثمار السياحي )آرتك(تأسست 

في قطاع الضيافة من خالل تطوير العقارات واالستحواذ عليها وتأجيرها بدولة قطر  أنشطتها ركزالقابضة. ت

 وحول العالم. 

يصل عدد  ،زيادة استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافةلتماشيا مع استراتيجية الفيصل القابضة 

في كل من وذلك  00 اكثر من إلىالتي تملكها آرتك وقيد االنشاء التي ما زالت والمشاريع  العاملة الفنادق

 ندقةتعلق بقطاع السياحة والف. تملك آرتك شركات أخرى توامريكا الشمالية، اوروبا الشرق االوسط وافريقيا،

نموذج يق تطبوذلك ب إلدارة التكاليف بفعالية االضافية والمرتبطة بهذا القطاع ر خدمات الدعميوفتمن خالل 

  خدمات المشتريات.توريد االغذية و مثل المغاسل، الخدمات المشتركة

او صفحة التواصل  www.artic.com.qa لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني: 

  https://www.facebook.com/ARTICQAاالجتماعي 

 

 :دوليةماريوت ال حول

 بيثيسدا في مقرها رائدة شركة هي( MAR باسم ناسداك بورصة الئحة على المدرجة) الدولية ماريوت

 في غرفة 000,000 من وأكثر منشأة 4000 من أكثر تضم. األمريكية المتحدة الواليات ميريالند، بوالية

 وتلزم   الشركة تدير. 0010 المالية السنة في دوالر مليار 10 من أكثر إيراداتها وبلغت وإقليما ، بلدا   85

 العمل أرباب أفضل بين ماريوت وُتعتبر.  مختلفة تجارية عالمة 15 تحت للعطالت ومنتجعات فنادق

-تزالري مكافآت وبرنامج ماريوت مكافآت برنامج الشركة وتدير. األعمال في الممتازة بعملي اتها وتشتهر

 على موقعنا زيارة يرجى الحجز، أو المعلومات من لمزيد. مشترك مليون 48 من أكثر مع كارلتون

www.marriott.com   زيارة ُيرجى الشركة أخبار وآلخر www.marriottnewscenter.com 

http://www.artic.com.qa/
https://www.facebook.com/ARTICQA


 
 

 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

 +424 444773224: الريان لالستثمار السياحيشركة 

 مديرة االتصاالت المؤسسية –أروى القسوس 
88100800 084 / + arwa.goussous@aamal.com.qa  

 
 +084 44805100سيتي جايت ديوي رودجرسون: مكتب العالقات العامة: 

  @citigatedr.commichael.prest + / 084 00808050مايكل برست: 

 

 :ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة

  @marriott.commiet.salens + / 084 00000140ميت سالينز
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