
 
  

  بیان صحفي

  تستحوذ على فندق "بوسكولو ألف" في روما  ("آرتك") الریان لالستثمار السیاحي

الریان لالستثمار السیاحي ("آرتك") الذراع  أعلنت الیوم شركة :2014دیسمبر  22 –الدوحة 
ات من قبل شركة الفیصل القابضة،احدى اكبر الشرك بالكامل االستثماري لقطاع الضیافة العالمیة والمملوكة

 - مارومدینة  الخمس نجوم في ذو "بوسكولو ألف" فندق  عن استحواذھا على متنوعة االنشطة في قطر،
  ایطالیا.

بذلك  موسعةً  ،ث استثمارات شركة ارتك في الفنادق الفاخرةیعتبر فندق "بوسكولو ألف" في روما أحد
ً في جمیع أنحاء اوروبا والشرق االوسط  24محفظتھا االستثماریة الحالیة المكونة من  ً ومنتجعا فندقا

ھذا االستحواذ مع استراتیجیة الشركة في شراء االصول عالیة الجودة .اذ یتماشى وأفریقیا وأمریكا الشمالیة
  في اھم المدن الرئیسیة.

. ویتكون الفندق فیا فینیتومتر من شارع  100في قلب وسط مدینة روما على بُعد  بوسكولو ألف فندقیقع 
مجموعة من  وحدیقة على السطح ومنتجع صحي باالضافة الى غرفة وجناح 96 تضمطوابق  6من 

 اعادة  تم وقد مربعمتر 6,500على مساحة  الفندق یمتدالممیزه االخرى. المرافق و الفاخرة المطاعم
ت مكاتب لبیسابقاً ضم القصر التاریخي الذي  على تصمیھ االساسي، مع المحافظھ 2002تشییده عام 

بشكل رائع. ُصمم الفندق على ید المھندس المعماري الشھیر آدم د.  مؤخراتم تجدیده  قدو ،ائتمان معروف
  ."فیلغیاتور" ألفضل تصمیم داخي في اوروبا على جائزةأیضاً  حصلو ،تیھاني

شركة الریان لالستثمار السیاحي  سعادة الشیخ فیصل بن قاسم آل ثاني، رئیس مجلس إدارة وعلق
 ،وموقع من الدرجة االولى ممیزه ةیتاریخوقیمھ  ،رائعمعماري  یتمیز الفندق بتصمیم قائالً: " )آرتك(

ً  وبذلك  یمة لمحفظتناق وإضافةً  ،األمداستراتیجیتنا االستثماریة طویلة مع  یعتبر فندق "ألف" متطابقاً تماما
 ،ومار مدینة في اوروبا بوصولنا الى تعزیز وتوسعة وجودناواقد ساھم ھذا االستحواذ  في  االستثماریة

واحدة من أكثر الوجھات السیاحیة الفاخرة في العالم واوروبا. وسنواصل تعزیز محفظة (آرتك) 
االستثماریة من الفنادق الممتازة في إطار خطط الشركة على المدى المتوسط إلدراج الشركة في واحدة 

  ".بإذن هللا من اكبر البورصات العالمیة

یعتبر استحواذ (آرتك) على فندق : "عضو مجلس اإلدارة التنفیذي ،السید طارق محمود السید كما قال
اییرنا في المدن الرئیسیة في العالم والتي تلبي مع العقاریة"بوسكولو ألف" دلیالً على تركیز استثماراتنا 

 والتصمیم المعماري المیمز. ویمثل رئیسیة مواقع الجودة ذات عالیة اصولعلى  استثمارتنا تضم ان في
تقدُماً من الشرق االوسط وأفریقیا الى اوروبا الستحواذ ایضاً خطوة ھامة في توسع (آرتك) الدولي ھذا ا

وكلنا  ،والوالیات المتحدة. ونحن نتطلع ونعمل بجھد لزیادة تعزیز محفظتنا االستثماریة في المتستقبل
  لفنادق الرائدة في العالم".  المالكة لمجموعات الطموح لنصبح من أھم 

  

  



 
  

شركة  )آرتك(الریان لالستثمار السیاحي  : "تعتبر(آرتك) ـالرئیس التنفیذي ل ،السید رتجر سمیثوأضاف 
 ،المیزاتواستحواذنا على فندق "ألف" المتعدد  استثمارات طویلة األمد. ذات عالمیة سریعة النموضیافة 

  األعمال".ورجال ویعتبر وجھة مفضلة للُسیاح  یشكل فرصةً استثماریةً جذابة 

 

 :للمحررین معلومات

  (آرتك): السیاحي لالستثمار الریان شركة حول

تثمار الریان تأسست شركة یاحي لالس وتعتبر  القابضة الفیصل لشركة بالكامل مملوكة شركة في قطر وھي   2003عام  )آرتك( الس
محلیا ودولیا بما یتماشى مع استراتیجیة  وتأجیرھا علیھا واالستحواذ العقارات تطویر خالل من الضیافة قطاع الذراع االستثماریة في

ً  24إلى ما یزید عن آرتك تملكھا التي قید التنفیذ   الفنادق القائمة والمشاریع عدد یصل .النمو لقطاع الضیافة لدى الفیصل القابضة  فندقا

ر قطر من كل في مال افریقیا، ومص اطات آرتك تملك .االمریكیة المتحدة والوالیات واوروبا وش یافة مثل  بقطاع تتعلق أخرى نش الض
  خدمات المغاسل الصناعیة، وتورید االغذیة.

www.artic.com.qa 
  www.facebook.com/ARTICQA  

www.linkedin.com/company/al-rayyan-tourism-investment-company 
 

 :القابضة الفیصل شركة حول

 وتعود قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّست التي القابضة الفیصل شركة تُعدُّ 
 على معھا والمتحالفة لھا التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفیصل تعمل .ثاني آل قاسم بن فیصل الشیخ ملكیَّتھا لسعادة

 .المعلومات وتقنیة والخدمات والتعلیم والترفیھ والنقل والمقاوالت والضیافة واإلنشاءات العقارات تشمل قطاعات مختلفة امتداد
 نمواً  وأسرعھا التجاریة األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى ق،.م.ش أعمال شركة في المساھم الرئیسي ھي القابضة الفیصل

  وامریكا. أفریقیا وشمال األوسط الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة استثماراتھا المتنوعة على عالوة قطر، بدولة

http://www.alfaisalholding.com 

  +974 44223870: شركة الریان لالستثمار السیاحي (آرتك)
  مدیرة االتصاالت المؤسسیة –أروى القسوس 

pr@alfaisalholding.com  
55139539 974+ 

  +9571 638 44207سیتي جایت دیوي رودجرسون: 
  رامز الترك

Ramiz.al-turk@citigatedr.com  
+974 50149201  


