
 

 
 

 بمنصب الرئيس السيّد محمود تُعيّن طارق  لريان لالستثمار السياحي" آرتك"شركة ا

 ُدوليّا  تحضيرات إلدراج الشركة ال بدءلاستعدادا المنتدب ضو والع تنفيذيّ ال
 

2017فبراير  8قطر،  –الدوحة   

 

 يف االستثمارية الذراع -،"(آرتِك)" السياحي لالستثمار الريان شركة أعلنت:2017 فبراير 8 قطر، – الدوحة

عن ، ألنشطةا ومتنوعة الخاصة القطرية الشركات كبرى إحدى القابضة، الفيصل لشركة التابعة الضيافة قطاع

  .للشركة منتدبالعضو التنفيذي والرئيس بمنصب ال طارق محمود السيد /لسيدا تعيين

 

عبرعمليات  وذلك ،النمو بشكل ملحوظتحقيق  من  تمكنت شركة "آرتك" خالل االعوام القليلة الماضية

إدراجها ، ك"تآرلشركة "التالية  تعتبر الخطوة المنطقيةاالن، التي تقوم بتطويرها. و الهامة مشاريعوال االستحواذ

مهام  ليتولىالسيد محمود  طارق /السيد ختياروكان من الطبيعي ان يتم  ا العالميّة.  البورصاتفي إحدى أهم 

ه نجازاتإوبقدراته  س الثقة التامةيعكمما ، "آرتك"شركة خطوة الهامة في مسيرة تحقيق هذا الل والعملاإلشراف 

تحقيق ل شركةال قيادة في فعال دور   له الفيصل القابضة، حيث كانشركة خالل عمله السابق في التي حققها 

 اليوم.التي تحظى بها  المكانة المرموقة

 

 :ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الريان لالستثمار السياحي )"آرتِك"(وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل 

افة على دة في قطاع الضيفي ترسيخ مكانتها كشركة رائ "آرتك""لقد نجحت شركة الريان لالستثمار السياحي 

 السعيو "كآرت" في مسيرةبدء الفصل الثاني نل نحن نتطلع بحماس، االن .قليمي والدوليواإل المحلي ىالمستو

طموحهه وشغفه في شكل حيث معنا،  طارق محمود السيدوجود  نثمن. يةالعالم اتالبورصى في احد هاإلدراج

زيدا إدارته، ستحقق "آرتك" مأنه تحت ظل إنني على ثقة . دور رئيسي  في النجاح الذي حققناه لغاية االنالعمل 

 ي قطاع لالستثمارفالشركة الرائدة عالميا  "آرتك" بأن تصبح رؤيتنا ق يحقتمن النمو واالزدهار، والمساهمة في 

  "  .الضيافة

لشركة الريان لالستثمار السياحي  طارق محمود السيد،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد قال

 :)"آرتِك"(

وأننا نسعى إلدراج الشركة في نموها، خاصة  هامة في مسيرةمرحلة  مقبلة على " آرتكشركة " "ال شك أن 

في هذه المرحلة الحاسمة،  أساهم أحد أهم أسواق البورصة العالمية. إنه لشرف  كبير  لي أن أكون محل ثقة وأن

إلحراز هدفنا لتصبح شركة الريان لالستثمار السياحي إحدى أهم الشركات في قطاع الضيافة  قدما وأتطلع 

 عالميا ." 

 -انتهى-

 



 
 

 

 )آرتِك(نبذة عن شركة الريان لالستثمار السياحي 

 

شركة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة الفيصل القابضة  2003( التي تأسست عام آرتِكتعتبر شركة الريان لالستثمار السياحي )

في قطاع التطوير العقاري وعمليات االستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل  آرتِكالتي تتخذ من دولة قطر مقرا  لها. وتنشط شركة 

رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات المتعلقة به داخل وخارج قطر.  وانسجاما  مع استراتيجية شركة الفيصل القابضة القائمة 

فندقا   24ثمارية لشركة آرتِك على أكثر من على تنمية استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافة، تحتوي المحفظة االست

تمتلك ، ةرية من الفنادق المميزومشروعا  في الشرق األوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وباإلضافة إلى محفظتها االستثما

 آرتِك شركات تقدم خدمات مرتبطه بقطاع الضيافة.

 للمزيد من المعلومات، زوروا مواقعنا اإللكترونية: 
www.artic.com.qa  

 www.facebook.com/ARTICQA   

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

 

 

 نبذة عن شركة الفيصل القابضة

، إحدى كبرى المجموعات القطرية الخاصة ومتنوعة 1964تعتبر شركة الفيصل القابضة ذ م م )"الفيصل"( التي تأسست عام 

ط شركة الفيصل القابضة عبر شركات تابعة وشركات زميلة تنش األنشطة، ويمتلكها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتعما

في العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاعات اإلنشاءات والضيافة والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات 

 حدىإ ،)أعمال( ق. م. ش. أعمال شركةوتكنولوجيا المعلومات. وتشتمل استثمارات شركة الفيصل القابضة على حصتها في 

عة القطرية الشركات وأكثر وأسرع أكبر  طقةومن أوروبا في القطاعات من عدد في استثمارات إلى إضافة نموا ، األنشطة متنوِّ

  األمريكية. المتحدة والواليات مينا
www.alfaisalholding.com   

https://www.facebook.com/AFHQA/  

https://www.linkedin.com/company-beta/370378/  

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع:

 شركة الريان لالستثمار السياحي )"آرتِك"(

 arwa.goussous@artic.com.qa   / +974 55139539 القسوس أروى

    

 pr@artic.com.qa   +974 33669640    االحمد ميرا
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