
 
 
                                                                                         
 

 
 و"دبي للعقارات" Ian Schrager”" وشركة "الدوليةتعاون بين "ماريوت بال

 دولة اإلماراتفي  EDITION دبي تستعد الحتضان ثاني فنادق 
 

والمدرجة في بورصة  "الدوليةماريوت "أعلنت شركة  -2015، 8 سبتمبر -دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
خطط ، عن اليوم ،"دبي للعقارات"و Ian Schrager”شركة "جنبًا إلى جنب مع ، MARناسداك تحت الرمز 

الجديد  الفندقوسيتَّبع  دبي.في إمارة  وتحديداً  اإلماراتدولة في  EDITION ثاني فندق يحمل عالمة بناءل
ظبي والذي سيفتتح أبو اإلمارات والواقع بدولة األول في  EDITIONفندق ، نهج 2018حه عام المقرر افتتا

بين تجربة  ،حياة فاخرنمط  التي توفر العالمة التجارية، هذه EDITION تجمع فنادقو  .2016عام 
شركة  وحجم نتشار العالمي والخبرة التشغيليةواال ،"Ian Schargerتتميز بها شركة "التي فريدة الالضيافة 
 األجل. ةطويل يةإدارة الفندق بموجب اتفاق" التي ستتولى العالمية"ماريوت 

 
جميرا بيتش رزيدنس  منطقة في ئعلى الشاط اً استراتيجي موقعاً  ،غرفة 258الفندق الذي يتألف من  وسيشغل

)JBR ،( ى الذي يبلغ طوله ممشالتناول الطعام على أماكن الترفيه والتجزئة ومنافذ  إلىحيث يسهل الوصول
في الربع األول من  ومن المتوقع أن يتم افتتاح الفندق. كم والذي قامت "دبي للعقارات" أيضًا بتطويره 1.7
 اً ونادي ،سبا لى مرافق تجارية وترفيهية تشملعدة خيارات طعام وشراب باإلضافة إسيقدم حيث ، 2018عام 

بالكامل. ويستعد  اً ة ومركز أعمال مجهز لخاصا ألنشطةوالفعاليات وا جتماعاتومساحة مخصصة لالشاطئيًا 
ضمن قطاع المتنامية والتي تأتي  "دبي للعقارات" محفظة عروضلالنضمام إلى  هتاحفتا المشروع عند

  الضيافة.
 

في الشرق األوسط وأفريقيا: "ال تزال الرئيس والمدير اإلداري لشركة ماريوت الدولية كس كيرياكيدس، يوقال أل
الثاني  EDITIONن عن افتتاح فندق عالباإل نحن سعداءأهم وأكثر الوجهات حيوية في العالم، و  دبي من

 الضخم. تفاؤلنا بنجاح هذه العالمة التجارية في المنطقة كبير خصوصًا بعد االفتتاح في الشرق األوسط
 اً مثالي اً للعقارات" شريك"دبي " الدولية"ماريوت شركة وميامي بيتش، ومدينة نيويورك. ترى لندن،  دق فيافنل

 ".معًا إلنجازهلمشروع بهذا الحجم، ويسعدنا أن نعمل 



: "لطالما ركزت "دبي للعقارات" الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات؛ عبداللطيف المالمن جهته، قال 
ء العالم لى منطقة جميرا بيتش رزيدنس لجذب زوار من جميع أنحاإجلب منشآت فندقية رائدة عالميًا على 

لفندق الدوليةجاء إطالق شركة ماريوت و تعزيز قطاع السياحة.  التي تهدف إلى وتحقيق رؤية دبي
EDITION وهو ما يسهم في المطلة على البحر فنادق لل فاخرة تقديم تجربةحقيق هدفنا بليساعدنا على ت

الذين  المسافرين المميزين طلباتل ةلبيت EDITIONتصميم فندق  . وجاءالمتاحة للسائحينخيارات تعزيز ال
من جميع أنحاء  اً زوار أن هذا الفندق سيستقطب من ونحن على ثقة  ،بالحياةتنبض رائعة إقامة  يبحثون عن
 على حد سواء". محليين اً العالم وسكان

 
"يسرني أن يستمر : ”Ian Schrager“، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة شرايغر  وعلق إيان

التجارية الجديدة من خالل هذا المشروع الفريد في دبي. وعقب افتتاح  EDITIONالعالمي لعالمة  التوسع
تعزز وجودها كعالمة  EDITIONالفندق في أبوظبي، يمكننا التأكيد على أن الفنادق التي تحمل عالمة 

 تجارية عالمية في دولة االمارات.
 

في  سطنبول،إ نيويورك ولندن وميامي و في  افتتاحهاوجرى  EDITIONالتي تحمل عالمة ونجحت الفنادق 
والخدمة  ،واالبتكار الحقيقيبين روعة التصميم وتجمع هذه الفنادق  .آفاق جديدة لىإاالرتقاء بتجربة الضيافة 
باإلضافة إلى تجربة الترفيه وتناول الطعام الفريدة من نوعها تحت سقف  المريحة الحديثة المتميزة واألجواء

هذه العالمة التجارية الجديدة  على Ian Schrager”"كامل اإلبداع واألصالة اللذان تضيفهما شركة ويت واحد.
منشأة فندقية ال يوجد لها مثيل في سوق  لينتج عن ذلك ،"الدولية"ماريوت  لشركةمع االنتشار الواسع 

 . الضيافة
 

الثقافي  هاأفضل ما في وسط  EDITION فنادق بداع في تصميماإلو وتعكس عناصر التفرد واألصالة 
، من حيث المظهر عن بعضها البعض الفنادق تماماً اختالف رغم و ت. يوقتوال الموقع من حيث واالجتماعي

 فنادقوال تعد اصر. عمالحياة الأسلوب إال أنها تتحد جميعًا من حيث نهجها في خدمة النزالء وموقفها تجاه 
EDITION  ٍمميزات متعددةمه من قدير الزوار بالراحة والسعادة لما إنما هي مكان يشعفقط،  مجرد مبان 

 .والتفاصيلالرائع كالمساحات العامة الراقية واللمسات األخيرة والتصميم  تخدم التجربة وال تقودها،
 

بانكوك و )، 2016( يةالصين مدينة سانياو )، 2016ظبي (بأبو  EDITIONفنادق  مستقبًال بناء ومن المقرر
مدينة )، و 2019( يةالصينمدينة ووهان و )، 2018غرب هوليوود (و )، 2018كوير (تايمز سو )، 2016(

 ) .2019( ندونيسيةبالي اإل
 

 -انتهى-



 
 

 :معلومات عن ماريوت الدولية
هي شركة رائدة مقرها في بيثيسدا بوالية ميريالند، الواليات  )MARماريوت الدولية (المدرجة على الئحة بورصة ناسداك باسم 

مليار  14بلدًا وٕاقليمًا. بلغت إيرادات شركة ماريوت الدولية أكثر من  81منشأة في  4300األمريكية. تضم أكثر من المتحدة 
عالمة تجارية مختلفة. لمزيد من  19المالية. تدير الشركة وتلزّم فنادق ومنتجعات للعطالت تحت  2014دوالر في سنة 

وآلخر أخبار الشركة ُيرجى زيارة  www.marriott.comالمعلومات أو الحجز، يرجى زيارة موقعنا على 
www.marriottnewscenter.com.  

 
 

  company.comwww.ianschragerنبذة عن شركة إيان شرايغر
طوال خمسة عقود تمكن إيان شرايغر، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيان شرايغر، من تحقيق نجاحًا بارزًا على 
المستوى العالمي ألفكاره التي أحدثت ثورة في قطاعي الضيافة والترفيه. فقد غّير مفهوم الفنادق الرائد إليان شرايغر القطاع 

جديدة ما زالت حتى اليوم تتبع حول العالم. تملك الشركة وتطّور وتدير فنادق ومشاريع سكنية ومتنوعة وكانت ووضع معايير 
 50بوند و 40المسؤولة عن تغيير فندق غراميرسي بارك الشهير في مدينة نيويورك، وقد أسست مشروعين سكنيين رائدين هما 

لجديدة لفنادق "بابليك" وتعمل حاليًا على إطالق عالمة فنادق أخرى غرميرسي بارك نورث، باإلضافة إلى إطالق العالمة ا
 جديدة.

 
 :نبذة عن شركة دبي للعقارات

) التابعة لـ"مجموعة دبي للعقارات" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وٕادارة األصول، وتتخذ من DP"دبي للعقارات" (
هات الشهيرة في مختلف أنحاء اإلمارة، وتضم "ذا واك" جميرا بيتش رزيدنس دبي مقرًا لها، وهي معروفة بتطوير وٕادارة الوج

 والخليج التجاري وقرية الثقافة ودبي الند. 
 

وتساهم "دبي للعقارات" في تلبية احتياجات دبي المتغيرة من خالل محفظة عقارية متنوعة من المشاريع المتعددة االستخدامات 
السكنية في "ذا واك" (جميرا بيتش رزيدنس) ، والمجتمعات  لتجارية: أبراج "ذا اكزيكتف تاورز"والتي تتضمن المشاريع السكنية وا

السكنية في دبي الند ("ذا فيال"، و"الواحة"، و"رمرام"، و"أرابيال" و"مدن")، والمشاريع السكنية والتجارية المتعددة االستخدام في 
ر" و"فيجن تاور")، ومشاريع السكن والضيافة في "قرية الثقافة" على امتداد ، و"باي سكوي”باي آفينيو(“منطقة الخليج التجاري 

 خور دبي، (مرسى دبي ومنازل الخور وفندق أنانتارا).
 

مليون قدم مربعة  1.2تتولى "دبي للعقارات" مسؤولية إدارة وتطوير محفظة واسعة من مشاريع التأجير التي تمتد على أكثر من 
ميع الوجهات المطورة، باالضافة الى ادارة محفظة الوحدات السكنية في مجمعات "ليان" و"شروق" من مساحات التجزئة في ج

 المخصص لسكن الموظفين.” نزل“و"غروب"، ومشروع "بوابة الخيل" ومجمع 
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