
 
 

 بيان صحفي

 في نيويوركتايمز سكوير فندق مانهاتنتحول    )"آرتك"( الريان لالستثمار السياحي

 Wالى فندق دبليو 

الريان لالستثمار السياحي )"آرتك"( الذراع  أعلنت اليوم شركة – 2015سبتمبر  5 -الدوحة، قطر 
احدى اكبر  من قبل شركة الفيصل القابضة، بالكامل االستثماري لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة

تحويل فندق مانهاتن تايمز سكوير، التي استحوذت عليه شركة عن  ،الشركات متنوعة االنشطة في قطر
 ".”W، الى فندق دبليو 2015 عام" آرتك"

لرائدة اد العالمية للفنادق والمنتجعات، إحدى الشركات ووقد وقعت "آرتك" مذكرة تفاهم مع شركة ستارو
ايمز دارة فندق مانهاتن تإود وشركة ستار تولىفي مجال الفنادق والترفيه في العالم، والتي من خاللها ت

سكوير. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "آرتك"  بتجديد كامل للفندق،  طبقاً لمواصفات ستاروود لعالمة  
عام  في نهايةاالدارة وتحويل  جديد للفندقيتم االنتهاء من عملية الت. ومن المتوقع أن التجارية Wدبليو

سوف االنتهاء،  عند. مليون دوالر امريكي 250ما يقارب وستبلغ قيمة االستثمار لتطوير الفندق  2017
تصميم ذات ال، على هذه العالمة الراقيةطلب قوي اذ تشهد المدينة  الشهيرة Wدبليو  عالمةيحمل الفندق 

 .اتخدملل عاليةال جودةالالمعاصر و

 رونقبين ما جامعاً  وسط المدينةيقع في قلب الذي  ،1962عام سكوير  تايمزلقد تم تشييد فندق مانهاتن 
ز ي التايمفإضافة لموقعه الذي يعد  المكان االكثر حيوية  ،ر الكالسيكينيويورك العتيق وفن الديكومدينة 

 ،تجارية اتمساح باالضافة الىغرفة وجناح  689طابقاً ويحتوي على  22من حاليا  يتكون الفندقسكوير.
 متر مربع 44،100في مدينة نيويورك. ويمتد الفندق على مساحة  منطقةمن أي  اليهسهل الوصول يو

 . 790رقم  –مدينة الجادة السابعة من الي ف ويقع تحديدا

 " مجلس إدارة "آرتك"على هذه الصفقة قائال:الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس سعادة وقد علق 
عالمته غييروتوقع المميز في مدينة نيويورك مهذا الفندق ذو التحديث "ارتك" لهذه االتفاقيه ل مان إبرا
ل عالية لألصو لتحقيق قيمة مضافة "آرتك" ة الشهيرة يتماشى مع استراتيجي W الى عالمة  دبليو ةالتجاري

عالقات قوية مع ستاروود للفنادق والمنتجعات في السنوات لقد قمنا بتطويرميزة. الجودة في مواقع م
 الواليات المتحدةتعتبر   .معهم تعاوننامجاالت  يعززالذي األخيرة، ويسرني أن نعلن عن هذا االتفاق 

 حفظةتعزيز ملستثمر في المزيد من الفنادق هناك ننسبة لنا وأنا واثق من أننا سوف بال سوق رئيسي
ي واحدة الشركة ف إدارجنحو مستقبال   وجهمن الفنادق الممتازة والتالتي تضم نخبه و ك" االستثمارية"ارت

 ". في المدى المتوسط من البورصات العالمية

 ستحواذباال" ارتك"قامتعندما ":التنفيذي االدارة السيد، عضو المجلس ودالسيد طارق محم أضافو
عن خطتنا لتطوير الفندق وإدارته من قبل أحد  ، صرحناالعام الماضيتايمز سكوير في مانهاتن فندق  على

رفع  م نحو الدائ والتي هي خير دليل على التزامنا المرحلةهذه  بدء ويمثل إعالن اليومالمشغليين العالميين 
 ." حسب الفرص المتاحةاألمريكي وجودنا في السوق . نحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز قيمة االصول

 
 

 

 



 
 )آرتك(: السياحي لالستثمار الريان شركة حول

وتعتبر  القابضة الفيصل لشركة بالكامل مملوكة شركة في قطر وهي  2003عام  )آرتك( السياحي لالسستثمار الريان تأسسسست شسركة

يتماشى مع استراتيجية محليا ودوليا بما  وتأجيرها عليها واالستحواذ العقارات تطوير خالل من الضيافة قطاع الذراع االستثمارية في

  24إلى ما يزيد عن آرتك تملكها التي قيد التنفيذ  الفنادق القائمة والمشسساريع عدد يصسسل .النمو لقطاع الضسيافة لدى الفيصسسل القابضسة

 ً ضسيافة ال بقطاع تتعلق أخرى نشساطات آرتك تملك .االمريكية المتحدة والواليات واوروبا وشسمال افريقيا، ومصسر قطر من كل في فندقا

 مثل خدمات المغاسل الصناعية، وتوريد االغذية.

www.artic.com.qa 

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

 

 :القابضة الفيصل شركة حول

ملكيَّتها  وتعود قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّست التي القابضة الفيصل شركة ُتعد  

 امتداد على معها والمتحالفة لها التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل تعمل .ثاني آل قاسم بن فيصل الشيخ لسعادة

 الفيصل .المعلومات وتقنية والخدمات والتعليم والترفيه والنقل والمقاوالت والضيافة واإلنشاءات العقارات تشمل قطاعات مختلفة

 قطر، بدولة نمواً  وأسرعها التجارية األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى ق،.م.ش أعمال شركة في المساهم الرئيسي هي القابضة

 وامريكا. أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة استثماراتها المتنوعة على عالوة

http://www.alfaisalholding.com 

 +974 44223870: شركة الريان لالستثمار السياحي )آرتك(
 مديرة االتصاالت المؤسسية –أروى القسوس 

pr@alfaisalholding.com 

55139539 974+ 
 +9571 638 44207سيتي جايت ديوي رودجرسون: 

 رامز الترك

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

 

 

 

http://www.artic.com.qa/

