
 
 

 

ُتشارك في منتدى قطر والمملكة المتحدة لألعمال واالستثمار شركة الريان لالستثمار السياحي )آرتك(   

 المنعقد في مدينة لندن وبيرمنغهام

________________________________________________ 

 

الذراع االستثمارية  -،الريان لالستثمار السياحي )آرتك(شركة تشارك  – 2017مارس  26 –الدوحة، قطر 

 – في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة األنشطة

 في وبرمنغهام لندن في مارس 28-27 في المنعقدو  ،منتدى قطر والمملكة المتحدة لألعمال واالستثمارفي 

 ا المنتدى.هذ في الّمشاركةالقطرية  الخاص القطاع شركات كبرى كإحدى ،المتحدة المملكة
 

ضرائب ونظام ال بيئة األعمال الحالية في المملكة المتحدة، فيهابما الهامة المنتدى عدد من الموضوعات  ناقشوسي

والنمو  2030رؤية الوطنية لدولة قطر والبتكار العلمي، االو المملكة المتحدة، واستراتيجية برمنغهام للنموفي 

والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات  العقاري القطاع كل من  في قطر في ستثماريةاال،والفرص االقتصادي 

 من كلّ  في الخاص والقطاع الحكومة ممثلي من المستوى رفيعة الشخصيات من عدد بحضور وذلك والطاقة

 .المتحدة والمملكة قطر

الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس سعادة  في المنتدى، صّرح  على ُمشاركة آرتك وتعليقا  

.  إذ تعد فرصة مميزة هذا الحدث الهامإّنه لمن دواعي سرورنا أن نكون ُجزءا  من : "آرتك شركة مجلس إدارة

ائز أهم رك إن. بين قطر والمملكة المتحدة واكتشاف الفرص المختلفة للتعاون للتعارف ومشاركة الخبرات

ن ُتعّزز أ في استثماراتنا ُجغرافّيا ، ولذلك فإن ُمشاركتنا في هذا الحدث من شأنهاالتوّسع استراتيجّية آرتك هي 

دى المنت ومن جهة اخرى، ُيبرهنمن فرص التوّسع الدولّية.  ويمكّننا من اكتشاف المزيدمن عالقاتنا الدولّية، 

باإلضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه  من أجل دعم االقتصاد القطري،على التزام حكومتنا بالجهود المبذولة 

 أن ُيعّزز مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني َكـُكل. الحكومة في تشكيل مناخ اقتصادي من شأنه
 

 شركة  تعتبر" آرتك:لشركة التنفيذي  رئيسالعضو المنتدب والأضاف السيد طارق السّيد، ناحية أُخرى، ومن 

ارية مقّرها قطر،  ولدينا محفظة استثموالتي  آرتك من الشركات االستثمارية الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة

ويلة ط بناء عالقات تجاريةل ونهدف ق األوسط وشمال إفريقيافي كّل من أوروبا والواليات الُمتحدة ومنطقة الشر

 نحن سعداء لتواجدنا في هذا. مجاالت التي نعمل بهاوتأسيس شراكات مع افضل الشركات العالمية في الاالمد 

 ."المّيةِمثل هذه األحداث العفي  التي تمثل القطاع الخاص القطري الريادية الشركات القطرية ضمن المنتدى كوننا
 

ادرات مجموع صأهم الشركاء التجارّيين لقطر، حيث وصل  من تقارير رسمّية، ُتعّد المملكة المتحدةواستنادا  إلى 

ارتفاعا  يصل إلى نسبة  )ُمسّجال   2015استرلينّيا  في عام  جنيها  مليار  2.6المملكة المتحدة إلى قطر إلى حوالي 

مليار  2.7إلى ما يقارب لتصل صادرات قطر إلى المملكة المتحدة  تضاعفت(، بينما 2014عام  عن 16%

 خالل العام نفسه.  جنيها  استرلينّيا  

 



 
 

 -انتهى-

 

 نبذة عن شركة الريان لالستثمار السياحي: 

شركة مملوكة بالكامل من ِقَبل شركة الفيصل القابضة  2003تعتبر شركة الريان لالستثمار السياحي )آرِتك( التي تأسست عام 

كيز بشكل مع الترالتي تتخذ من دولة قطر مقرا  لها. وتنشط شركة آرِتك في قطاع التطوير العقاري وعمليات االستحواذ والتأجير 

رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات المتعلقة به داخل وخارج قطر.  وانسجاما  مع استراتيجية شركة الفيصل القابضة القائمة 

فندقا   24على تنمية استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافة، تحتوي المحفظة االستثمارية لشركة آرِتك على أكثر من 

الشرق األوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وباإلضافة إلى محفظتها االستثمارية من الفنادق المميزة في  ومشروعا  في

 كبرى مدن العالم، تمتلك آرِتك شركات تقدم خدمات مرتبطه بقطاع الضيافة.

   www.artic.com.qaااللكتروني زوروا الموقع للمزيد من المعلومات، 

 

 نبذة عن شركة الفيصل القابضة: 

، إحدى كبرى المجموعات القطرية الخاصة ومتنوعة 1964تعتبر شركة الفيصل القابضة ذ م م )"الفيصل"( التي تأسست عام 

ط ة الفيصل القابضة عبر شركات تابعة وشركات زميلة تنشاألنشطة، ويمتلكها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتعما شرك

في العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاعات اإلنشاءات والضيافة والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات 

دى ع.  ق. )أعمال(، إحوتكنولوجيا المعلومات. وتشتمل استثمارات شركة الفيصل القابضة على حصتها في شركة أعمال ش. م. 

عة األنشطة نموا ، إضافة إلى استثمارات في عدد من القطاعات في أوروبا ومنطقة مينا  أكبر وأسرع وأكثر الشركات القطرية متنوِّ

 والواليات المتحدة األمريكية. 

 www.alfaisalholding.comللمزيد من المعلومات، زوروا الموقع االلكتروني 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 

 +974 44223888شركة الريان لالستثمار السياحي )آرتك(: 

 (  arwa.goussous@aamal.com.qa+ / 974 55139539) مديرة االتصاالت المؤسسية –أروى القسوس 

 (laura.ackel@aamal.com.qa / 66716576 974+) مسؤولة التسويق والعالقات العامة –لورا عقل 
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