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المرتبه الخامسه ضمن على يحصل آرتك "  "شركةلالقاهرة التابع فيرست ريزدنس فندق فور سيزنز

 إفريقيالمنطقة للمسافرين  كوند ناست قائمة

 

 لقطاع االستثمار ذراع ،"آرتك "السياحي لالستثمار الريّان شركة أعلنت: 2015أكتوبر  28 –الدوحة 
 األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأبرز أكبر إحدى القابضة، الفيصل لشركة والمملوكة العالمية الضيافة

ي فستثمارات الشركة إ برزأإحد  ،سيزونز القاهرة في فيرست ريزيدنسفور فندق  حصوللى ع قطر، بدولة
وتحقيق  (  (Conde Nast Traveler List المرموقه ناست كوند المرتبه الخامسه ضمن قائمة على،مصر

و الفندق هسيزونز القاهرة في فيرست ريزيدنسفور فندق حيث ، فندق في منطقة افريقيا خمسينمن ضمن 
لتعاون ادليل على  هو المرتبههذه ان حصول الفندق على  .هذه القائمهاستطاع الدخول ل الوحيد الذي
عالم، واحدة من أكبر مشغلي الفنادق في ال والتي تعدالمنتجعات،للفنادق و الفورسيزونزبين  ما االستراتيجي

 . القطاع السياحيفي  الرائدة في مجال االستثمار إحدى الشركات، شركة ارتكو
 
 :قائال نائب رئيس مجلس االدارة لشركة ارتكسعادة الشيخ محمد ال ثاني، قالو
ذا الفندق هحيث يعتبر ،المتميزسيزونز القاهرة فيرست ريزيدانس على هذا اإلنجاز ونود أن نهنئ فندق فور" 

ي فهم جهودل المرتبه ما هو إال تقدير على هذهونز في الشرق االوسط وحصوله زاول فندق لعالمة الفورسي
القه نرتبط بع .هذه العالمه الراقيهتقدمه ما تقديم اعلى مستوى من الخدمه والتي تتماشى مع  لمحافظه علىا

  ".قدما لتحقيق مزيدا من التعاون في المستقبلني اتطلع إمميزه مع الفورسيزونز و
 

 :التنفيذي اإلدارة مجلس عضو السيد، محمود طارق السيد قال كما
 Conde Nast Traveler المرموقه ناست كوند ضمن قائمة هذه المرتبه العاليه ان حصول الفندق على"

List عم نحن ملتزمين بتقديم كافة الد .ينالمشغلوشركائها من  رتكآشركة بين ما  ( نتيجة للتعاون الوثيق
بما يتماشى ها اتستثمارإبتوسيع رقعة رتك آستواصل  لشركائنا لنتمكن سوية من تحقيق افضل النتائج.الالزم 

ه من تضم مجموعاستثماريه بناء محفظة ية النمو من خالل بناء شراكات مع افضل المشغلين وستراتيجإمع 
يق ساهم في تحقيسحيث العالمة التجارية، الموقع، والتصميم المعماري، مما  والمتميزه منبارزة الالفنادق 

 ".النمو المستقبلي للشركه
 

 انتهى
 : )آرتك( السياحي لالستثمار الريان شركة حول: للمحررين معلومات
 لشركة بالكامل مملوكة شركة وهي قطر في 2003 عام ) آرتك ( السياحي لالستثمار الريان شركة تأسست
 عليها واالستحواذ العقارات تطوير خالل من الضيافة قطاع في االستثمارية الذراع وتعتبر القابضة الفيصل

 عدد يصل . القابضة الفيصل لدى الضيافة لقطاع النمو استراتيجية مع يتماشى بما ودوليا محليا وتأجيرها
 ومصر قطر من كل فندقاً في 24 عن يزيد ما إلى آرتك تملكها التي التنفيذ قيد والمشاريع القائمة الفنادق
 الضسسيافة بقطاع تتعلق أخرى نشساطات آرتك تملك . االمريكية المتحدة والواليات واوروبا افريقيا، وشمال

 .االغذية وتوريد الصناعية، المغاسل مثل خدمات
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ست التي القابضة الفيصل شركة تُعد: القابضة الفيصل شركة حول  وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّ
تها قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات  تعمل . ثاني آل قاسم بن فيصل الشيخ لسعادة وتعود ملكيَّ

 تشمل مختلفة قطاعات على امتداد معها والمتحالفة لها التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل
 . المعلومات وتقنية والخدمات والتعليم والترفيه والنقل والمقاوالت والضيافة واإلنشاءات العقارات
 األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى ،ش.م.ق أعمال شركة في الرئيسي المساهم هي القابضة الفيصل
 الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة المتنوعة استثماراتها على عالوة قطر، بدولة نمواً  وأسرعها التجارية
 .وامريكا أفريقيا وشمال األوسط

http://www.alfaisalholding.com 
 

  3870 4422 974+:  )آرتك( السياحي لالستثمار الريان شركة
 المؤسسية االتصاالت مديرة – القسوس أروى

pr@alfaisalholding.com 
+974 5513 9539 

  9571 638 44207+رودجرسون:  ديوي جايت سيتي
 الترك رامز

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