
 
 

 بيان صحفي

مع االستحواذ على توسع سلسلة فنادقها في الواليات المتحدة   )"آرتك"( الريان لالستثمار السياحي

 في نيويوركتايمز سكوير فندق مانهاتن

الريان لالستثمار السياحي )"آرتك"( الذراع االستثماري  : أعلنت اليوم شركة2102ديسمبر  2 –الدوحة 

من قبل شركة الفيصل القابضة،احدى اكبر الشركات متنوعة  بالكامل لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة

يويورك دينة نسكوير في م زهاتن تايمفندق مان من %79نسبة  عن استحواذها على االنشطة في قطر،

 .في الواليات المتحدة

مدينة بين سحر ما جامعاً  وسط المدينةويقع في قلب  ،2791عام سكوير  زتايمفندق مانهاتن  لقد تم تشييد

الفندق من ون يتكز سكوير.في التايم االكثر حيويةمع الموقع  ،الكالسيكي رنيويورك العتيق وفن الديكو

من أي  اليهسهل الوصول يو ،تجارية اتمساح باالضافة الى غرفة وجناح 986طابقاً ويحتوي على  22

الجادة السابعة ي ف ويقع تحديدا متر مربع 221011ويمتد الفندق على مساحة في مدينة نيويورك.  منطقة

 .061 رقم - مدينةمن ال

خطوة مهمة  ،على فندق مانهاتن تايمز سكوير )آرتك( يعتبر استحواذ شركة الريان لالستثمار السياحي 

ية الجودة في شراء االصول عال استراتيجية الشركةمع  تماشياً االستثمارية و لتوسع العالمي لمحفظتهاانحو 

 لشركةاالتي تقوم بها بعض االضافات من خالل للتطوير والنمو  مجال لديها والتيالرئيسية  اهم المدنفي 

 .للعقار لخلق قيمة مضافة

شركة الريان لالستثمار السياحي  سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارةوعلق 

هدفنا أن يكون لها وجود و ،2112عام  )آرتك("منذ إنشاء شركة الريان لالستثمار السياحي قائالً: )آرتك(

الدائم  )آرتك(وينبع نجاح خالل االستثمارات عالية الجودة. في المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم من

 ة مهمةعتبر إضافوأنا سعيٌد بهذا االنجاز والذي ي ،المتوازنةومن استراتيجيتها االستثمارية طويلة األمد 

فندقاً ومنتجعاً. يتميز فندق مانهاتن تايمز سكوير بموقع رائع في قلب  24الحالية المكونة من  لمحفظتنا

التصميم و رئيسية مواقع ذات الجودة عالية اصول استثمارتنا تضم انعلى  تركيزنا ويتوافق مع ،المدينة

شركة ار خطط السنواصل تعزيز محفظة )آرتك( االستثمارية من الفنادق الممتازة في إط. مزيالم المعماري

 لثالثاتبرهذا االسستثمار عوي واحدة من اكبر البورصات العالمية. إلدراج الشركة فيعلى المدى المتوسط 

 ". تعالىبإذن هللا في المستقبل هنالك المزيد من االستثماراتأن  وأنا كلي ثقة من ،المتحدةفي الواليات  لنا

 في الوالياتيشهد قطاع الضيافة : "ة التنفيذيعضو مجلس اإلدار ،د السيدوالسيد طارق محمكما قال 

المتحدة  تعتبر الواليات اذ االقتصادي. لتعافي القطاعنتيجة أعلى معدالت اإلشغال منذ عقود وذلك المتحده 

ستثمار نمو شركة الريان لالفارقة في عالمة وهذا االستحواذ يشكل  ،الجغرافي لديناسوقاً رئيسياً للتوسع 

رفع مستوى للمزيد من التطور  المجال انومساحة االرض يوفر موقع الفندق المميز ان .)آرتك(السياحي 

 .تجاريةمساحة  إضافةشمل لفندق والتي تا عادة تجديدإلخطة ونحن بصدد اعتماد  .العقار

 



 
 

بدأنا قد لدق.لفندارة اشركات الضيافة الرائدة إل التعاقد مع احدى سيتم ،عملية التجديدوعند االنتهاء من 

وأثبتنا وجودنا حالياً في ثالث مدن رئيسية: شيكاغو  ،2102استثماراتنا في سوق الواليات المتحدة عام 

 خاصل مع التركيز بشك نتطلع الى مواصلة تعزيز وجودنا في السوق األمريكيةونحن  وميامي ونيويورك.

 مما يتيح لنا فرص اكثر للتوسع". مع استمرار تعافي االقتصادوذلك  ،على الساحل الغربي حالياً 

 جالم في عالمياً  رائدة استثمارية كشركة: " الرئيس التنفيذي ل )آرتك( ،ر سميثالسيد رتجوأضاف 

استثماراتنا  نهج معتماماً يتناسب  سكويرتايمزعلى فندق مانهاتن ( آرتك) استحواذفإن  ،والعقارات الضيافة

ته مقيتطويره ورفع  ويعتبر هذا االستحواذ فرصة استثمارية مميزه إلمكانية االستراتيجية طويلة األمد.

ذ باالضافة إالقوي للقيام بذلك. والمركز المالي  خبرة الالزمةا اللديه( آرتك)شركة و .االستثمارية المستقبلية

ترقيتها مما يمكننا من إضافة قيمة بهدف  عقاراتشراء ب ايضا نحن نقوم ،عقارات ايقونيةلكوننا نملك 

 هنالكو ،بقيمنا االساسيةدوما نلتزم فإننا  ،وبما أننا نعمل جاهدين على توسيع وجودنا الجغرافي حقيقية لها.

 معماري".والتصميم ال المميز الجودة والموقع:عند تقييم الفرص االستثمارية نتنازل عنهاال ثالثة عناصر

 :للمحررين معلومات

 )آرتك(: السياحي لالستثمار الريان شركة حول

وتعتبر  القابضسة الفيصسل لشسركة بالكامل مملوكة شسركة في قطر وهي  2112عام  )آرتك( السسياحي لالسستثمار الريان تأسسسست شسركة

محليا ودوليا بما يتماشى مع استراتيجية  وتأجيرها عليها واالسستحواذ العقارات تطوير خالل من الضسيافة قطاع الذراع االسستثمارية في

 فندقاً  24إلى ما يزيد عن آرتك تملكها التي قيد التنفيذ  الفنادق القائمة والمشاريع عدد يصل .النمو لقطاع الضيافة لدى الفيصل القابضة

الضسسيافة مثل  بقطاع تتعلق أخرى نشسساطات آرتك تملك .االمريكية المتحدة والواليات واوروبا وشسسمال افريقيا، ومصسسر قطر من كل في

 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

 وتعود قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 2791 عام تأسَّست التي القابضة الفيصل شركة ُتعد  

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

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

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

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

http://www.alfaisalholding.com 

 +479 44223870: شركة الريان لالستثمار السياحي )آرتك(
 مديرة االتصاالت المؤسسية –أروى القسوس 

pr@alfaisalholding.com 
11257157 791+ 

 +9571 638 44207سيتي جايت ديوي رودجرسون: 
 رامز الترك

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

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

