
 

 

 

 ل ھاربور االختيار المفضل للخطوط الجوية القطرية في مياميومنتجع سانت ريجيس ب
 

الرّيان لالستثمار السياحي" (آرتك)، ذراع "شركة أعلنت اليوم : 2014يونيو  17 -الدوحة 
لشركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر وأبرز والمملوكة العالمية ا ضيافةقطاع اللاالستثمار 

مجموعات األعمال متنوعة األنشطة بدولة قطر، عن إبرام اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية 
ل وبموجبھا يصبح منتجع سانت ريجيس بالقطرية الحاصلة على تصنيف ضيافة الخمس نجوم، 

ل أحد الفنادق الفخمة التابعة لشركة الرّيان لالستثوھوھاربور،  مار السياحي، الفندق المفضَّ
 للخطوط الجوية القطرية في ميامي.

ً بمنتجع سانت ريجيس بوكانت الخطوط الجوية القطرية قد عقدت مؤت بور ل ھارومراً صحفيا
  مباشرة من الدوحة إلى مدينة ميامي األميركية. اسبوعية ترحال اربعة لإلعالن عن تسيير

  

لرّيان اشركة السيد عضو مجلس اإلدارة التنفيذي لدى محمود وبھذه المناسبة، قال السيد طارق 
السياحي: "نوّد أن نتوجه بالتھنئة إلى الخطوط الجوية القطرية على إنجاز متميز آخر لالستثمار

من الدوحة إلى ميامي سيعزز العالقات بين قطر والواليات  ھذه الرحالتفي مسيرتھا. فتسيير 
رية. تشھد قطر نمواً اقتصادياً واسعاً، ووجود ناقلة وطنية طموحة المتحدة، ال سيما الصالت التجا

تسّير رحالت على امتداد شبكة واسعة ومتنامية حول العالم يدعم حتماً أعمال الشركات. ويسرنا 
إبرام ھذه الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، شاكرين لھا دعمھا لنا، ونتطلع إلى مزيد من 

حول  ثماراتھاستالرّيان لالستثمار السياحي الرقعة الجغرافية ألشركة سيع التعاون، ال سيما مع تو
  العالم".

جر سميتس الرئيس التنفيذي لدى الرّيان لالستثمار السياحي: "يسرنا أن تمن جھته، قال السيد رو
نبرم ھذه الشراكة مع الناقلة الوطنية القطرية ذات المكانة الرفيعة والحريصة على تعريف 

ل ھاربور، أحد الفنادق الفخمة التي تتوافق مع ون على متنھا بمنتجع سانت ريجيس بيالمسافر
رؤية خطوط جوية مرموقة حاصلة على تصنيف الخمس نجوم على صعيد الضيافة، ونحن 

  واثقون أن ھذه الشراكة ستحقق الكثير للجانبين".

  
  
 

 انتھى
 
 
 



 :للمحررين معلومات
  :)آرتك(السياحي لالستثمار الريان شركة حول
 

 ةالقابض الفيصل لشركة بالكامل مملوكة شركة ھيفي قطر و  2003عام  )آرتك( السياحي لالستثمار الريان شركةتأسست 
وتماشيا مع  العالم وحول قطر بدولة وتأجيرھا عليھا واالستحواذ العقارات تطوير خالل من الضيافة قطاع في أنشطتھا تنصبُّ 

ة محليا ودوليا ل القابض يافة لدى الفيص تراتيجية النمو لقطاع الض ل .اس اريع القائمة  الفنادق عدد يص قيد التي مازالت  والمش
ً  20ما يزيد عن  إلى آرتك تملكھا التيو التنفيذ ر قطر من كل في فندقا مال ومص  المتحدة والواليات واوروبا افريقيا، وش

  توريد االغذية والتعھيد.، ولصناعيةا المغاسلخدمات ذلك  مثلالضيافة  بقطاع تتعلق أخرى نشاطات آرتك تملك .االمريكية
www.artic.com.qa   

 
 

 :القابضة الفيصل شركة حول
 وتعود قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّست التي القابضة الفيصل شركة ُتعدُّ 

 معھا والمتحالفة لھا التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل تعمل .ثاني آل قاسم بن فيصل الشيخ لسعادة ملكيَّتھا
 وتقنية والخدمات والتعليم والترفيه والنقل والمقاوالت والضيافة واإلنشاءات العقارات تشمل مختلفة قطاعات امتداد على

 التجارية األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى ق،.م.ش أعمال شركة في الرئيسي المساھم ھي القابضة الفيصل .المعلومات
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة المتنوعة استثماراتھا على عالوة قطر، بدولة نمواً  وأسرعھا

  مريكا.وا
http://www.alfaisalholding.com  

  
  
  

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 
  

  +974 44350666: الفيصل القابضةشركة 
  مديرة االتصاالت المؤسسية – القسوسأروى 

55139539 974 / + arwa.goussous@aamal.com.qa   
  

  +974 44528100: سيتي جايت ديوي رودجرسون
 

  لوسائل اإلعالم باللغة العربية، يرجى االتصال:
  

  اميرة شھدي
 


