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 بعد سنوات من العمل والتطوير، تفتح مشريب قلب الدوحة

 اآلن أبوابها مرحبة باجلميع من أفراد ومؤسسات جتارية من

 املستأجرين وحتى الشركات والهيئات التي ترغب يف تنظيم

 الفعاليات واألحداث اخلاصة والعامة يف احلي األكرث استدامة

 وذكاء يف العامل.

 يضم مشريب قلب الدوحة أكرث من 100 مبنى توفر جميعها

 فرص عقارية جتارية وسكنية وحمالت ومنافذ ثقافية

 وترفيهية ومؤسسات وهيئات للخدمات املدنية، ومنها

 أكادميية قطر- مشريب، وأربعة فنادق يعد كل منهم األول من

 نوعه يف قطر وهم املاندارين أورينتال دوحة وفندق الوادي إم

غالريي وفندق بارك حياة وفندق بوتيك.

 ومع انطالق مشريب قلب الدوحة، وسط العاصمة ووجهتها

 اجلديدة للحياة والعمل والرتفيه، تتوفر العديد من األماكن

 واملواقع املناسبة للفعاليات واألحداث اخلاصة، بدءًا من

 قاعات االجتماعات وحتى أكرب ساحة مفتوحة ومغطاة يف

 الشرق األوسط، وجميعها جمهزة بأعلى وأحدث التقنيات

 احلديثة لتستضيف أجنح الفعاليات بصورة مستدامة.

مشريب قلب الدوحة
 املكان األمثل

لفاعلياتكم
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براحة مشريب
 براحة مشريب هي أكرب ساحة مفتوحة يف وسط مشريب قلب الدوحة، وتعد األكرب أيضًا من نوعها يف

الشرق األوسط.

  مت االنتهاء من أعمال االنشاءات وبدأ التعاقد مع املطاعم احمليطة بالساحة. ويتوسط براحة مشريب
  فندق ماندرين أورينتال الدوحة ذو اخلمس جنوم، والذي مت افتتاحه يف بدايات ٢01٩.

السعة

 حلفل / مسرح رئيسي: ٥00 مقعد و1000 فرد بدون مقاعد

 ملسرح رئيسي أو على طريقة عروض األزياء: من ٦00 إىل ٥00 مقعد

للمهرجان / البازار: 1٥00 فرد

مواصفات:
املساحة: ٥٤10 مرت مربع

املنطقة املفتوحة مبا فيها اجللسات احمليطة: ٦٨٩0 مرت مربع

 مساحة املناطق املربدة )التابعة للمطاعم( احمليطة بالساحة: 1٣٦٥ مرت

مربع

املميزات
مناطق مربدة ومفتوحة حول براحة مشريب

سقف قابل للغلق والفتح على حسب احلاجة

 بنية حتتية مناسبة للفعاليات تشمل تقنيات اإلضاءة

والصوت
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 ساحة وادي
مشريب

 ساحة وادي مشريب هي ثاين أكرب ساحة يف مشريب قلب الدوحة، وبها نفق مركزي للمشاة يربط
 مشريب قلب الدوحة بسوق واقف، الوجهة السياحية يف قطر. كما أنها تقع بجوار فندق الوادي الدوحة إم

غالريي، وبنك قطر الوطني، وقريبًا جدًا سيتم افتتاح القهوة العاملية أرابيكا.

سعة

حلفل / ومسرح رئيسي: ٢٥0 مقعد و1000 فرد بدون مقاعد

ملسرح رئيسي أو على طريقة عروض األزياء: ٢00 مقعد

مواصفات

 نوافري وتصميمات مائية وإضاءة
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ساحة الكهرباء
 تعد ساحة الكهرباء إحدى األماكن العامة يف مشريب قلب الدوحة، وتقع يف شارع الكهرباء الشهري،

 الذي يعترب وصلة تاريخية وثقافية تربط بني ماضي وحاضر مشريب، كما أنه واحدًا من أقدم وأهم
 املناطق بالدوحة القدمية حيث إنه كان أول شارع تصله الكهرباء يف قطر، مما جعله مركزًا جتاريًا

 واجتماعيًا.

ويتمتع شارع الكهرباء اآلن بإمكانية عرض الصور والفيديوهات على جانبي واجهات املباين.

سعة

1٧٧0 مرت مربع مناسبة للفعاليات العامة واملهرجانات

املميزات

إضاءة أرضية متعددة األلوان

 جلسات ومقاعد مناسبة للمناطق العامة
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متاحف مشريب
 حتتفي متاحف مشريب بأربعة منازل تراثية تاريخية يف مشريب قلب الدوحة، وهم بيت بن جلمود
 وبيت الشركة وبيت حممد بن جاسم وبيت الرضواين، والتي مت إعادة إحيائها على أرقى املستويات

العاملية لتكون جزءًا ثقافيًا حيوًيا من مشريب قلب الدوحة.

 وميكن تنظيم الفعاليات واألنشطة مبتاحف مشريب والتي تأخذ زوارها يف رحلة عرب تاريخ قطر
وتراثها املعماري والثقايف.

سعة

 تضم متاحف مشريب مساحات متعددة لألنشطة والفعاليات وتشمل

 مناطق خارجية وساحات مفتوحة ومرافق االجتماعات الداخلية وقاعات

 احلفالت/االجتماعات وقاعات املؤمترات، والتي ميكن أن تستوعب ما بني

 ٤0 إىل ٣٥0 ضيف

مميزات

الرتاث املعماري الفريد
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 يوجد يف مشريب قلب الدوحة فندقان من فئة اخلمس جنوم حالًيا وهما: فندق ماندارين
 أورينتال- الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غالريي، واللذان افتتحا يف مارس املاضي.

وسيتم تدشني فندق بارك حياة قريبًا يف الربع األخري من عام ٢01٩.

  تقوم جميع الفنادق باستضافة الفعاليات واألنشطة االجتماعية واملؤسسية يف
 مساحات وقاعات تناسب االحتفاالت واالجتماعات. فأيًا كان ما تريد، سيتمكن فريق العمل

 من الفندقني وخرباء الضيافة العامليني من مساعدتك على تنظيم حدث ال ينسى.

الفنادق
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venue@msheireb.com و أو قم بالتواصل معنا على msheireb.com لتأجري مساحة يف مشريب قلب الدوحة، قم بزيارة


