
 

 

 إلى قائمة بوصولهاالتقدير الدولي  تحصل على  "الفيصل القابضة" شركة الشؤون القانونّية فيإدارة 

 The Legal 500’s GC Powerlist: Middle East Teams 

 

 قطر،  –الدوحة  2016أكتوبر 31

 والّتي طر،الخاّصة في قالرائدة إحدى الشركات  - الشؤون القانونّية بشركة الفيصل القابضة دائرة فريقتمّكن 

ول من الوص -والمملوكة من ِقَبل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،  النشاطات من متنّوعة مجموعة ُتدير

 :The Legal 500’s GC Powerlistست: ميدل إيست تيمز" )لِ جي سي باور  500قائمة "ذا ليجل إلى 

Middle East Teams.) 

تقوم بتحليل أداء وقدرات إحدى أكثر المجّّلت قراءًة حول العالم ومقّرها لندن، والّتي ُتعّد هذه المطبوعة و

ليط الضوء على ومن ثم تس ،بشكل سنويالشؤون القانونّية للشركات وائردفي  الداخليين المستشارين القانونيين

فريق  طابقهذا وقد  .التي يعملون فيها المؤسساتتحقيق اهداف في رئيسي دور  مكان لهوالتي  فرق افضل

  ألدائهم  ،500مجلة ذا ليجل  هاتضفرالتي مجموعة المعايير  لدى شركة الفيصل القابضة الشؤون القانونّية

  تمّكنوا من الوصول إلى هذه القائمة.ويذلك  والتقدميالمبتكر 

 

السّيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيان لالستثمار السياحي  محمود السيد طارق علّـقوقد 

حيث  ،رأس المال البشري كفاءة ونوعية يعود إلى شركتناأهم العوامل الرئيسّية لنجاح ونمو "إن إحدى  )آرتك(:

قادرون على تقديم أداٍء عاٍل وهم  ،العالية اتالكفاءالخبرات و من ذوي واالداريين لدينا جميع العاملين أن 

 قانونّية، ونحن اليوم ُسعداءفريق الشؤون البإنجازات  يتوافق مع المعايير العالمّية. إّننا فخورون للغاية

 The Legal 500’s GC Powerlist: Middle East)مجلّة االعتراف من ِقَبل و بحصولهم على هذا التكريم

Teams   .) 

 

ع "الشؤون القانونّية:  ، رئيسهاربر ادهللامها ج صّرَحت السيدةوقد  لتي تّتبعها ابالتوافق مع استراتيجّية التوسُّ

شى مع أهداف تتما خّلل السنوات القليلة الماضيةتغيرات هيكلّية ، شهدت إدارة الشؤون القانونّية الفيصل شركة

االلتزام و الكفاءة من أن ُتعّزز، والّتي من شأنها جديدة ومنهجّيات ، كما تبّنت أنظمةورؤية الشركة المستقبلية

طّور تفريق الشؤون القانونّية في  وقد ساهم .ألهم المعايير والممارسات الدولّية االمتثالو الشركات حوكمةب

يان شركة الرالنمو غير المسبوق  الذي شهدته  وبشكل خاص، وشركاتها التابعة الفيصل القابضةشركة 

ّلل اإلشراف ن خم. ، إحدى الشركات التابعة للفيصل القابضة والمملوكة لها بالكامل)آرتك( السياحيلّلستثمار 

 كانتيث ح وأوروبا، المتحدة الواليات في عدد من الفنادق على التي قامت بها واذاالستح عملياتعقود وتنفيذ 

  ".إلنجاح العملجهود الفريق دائماً واضحة 

 

كان فريق الشؤون القانونية قد تلقى الثناء والتقدير من داخل الشركة وخارجها، وذلك للدور الكبير هذا وقد 

 .شركة الفيصل القابضةالذي لعبه الفريق كأحد الركائز لنجاح ونمو  



 

-انتهى-  

 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع:
 شركة الريان لالستثمار السياحي )"آرِتك"(

    pr@alfaisalholding.com  / +974 55139539 القسوس أروى
 سيتي جايت ديوي رودجرسون

 turk@citigatedr.com-amiz.Alr / +97450149201  الترك رامز
 

 نبذة عن شركة الريان لالستثمار السياحي )آرِتك(
 

شركة مملوكة بالكامل من ِقَبل شركة الفيصل القابضة  2003( التي تأسست عام آرِتكتعتبر شركة الريان لالستثمار السياحي )
 في قطاع التطوير العقاري وعمليات االستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل آرِتكالتي تتخذ من دولة قطر مقرًا لها. وتنشط شركة 

ائمة ًا مع استراتيجية شركة الفيصل القابضة القرئيسي على قطاع الضيافة والخدمات المتعلقة به داخل وخارج قطر.  وانسجام
فندقًا  24على تنمية استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافة، تحتوي المحفظة االستثمارية لشركة آرِتك على أكثر من 

فريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وباإلضافة إلى محفظتها االستثمارية م لمميزة في كبرى ن الفنادق اومشروعًا في الشرق األوسط وا 
 مدن العالم، تمتلك آرِتك شركات تقدم خدمات مرتبطه بقطاع الضيافة.

 www.artic.com.qa  ،www.facebook.com/ARTICQAللمزيد من المعلومات، زوروا مواقعنا اإللكترونية: 
company-investment-tpourism-rayyan-www.linkedIn.com/companyal 

 
 نبذة عن شركة الفيصل القابضة

، إحدى كبرى المجموعات القطرية الخاصة ومتنوعة 1964ام تعتبر شركة الفيصل القابضة ذ م م )"الفيصل"( التي تأسست ع
األنشطة، ويمتلكها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتعما شركة الفيصل القابضة عبر شركات تابعة وشركات زميلة تنشط 

والخدمات  ترفيه والتعليمفي العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاعات اإلنشاءات والضيافة والتجارة والنقل وال
 إحدى ،()أعمال ق. م. ش. أعمال شركةوتكنولوجيا المعلومات. وتشتمل استثمارات شركة الفيصل القابضة على حصتها في 

 مينا ومنطقة أوروبا في القطاعات من عدد في استثمارات إلى إضافة نموًا، األنشطة متنوِّعة القطرية الشركات وأكثر وأسرع أكبر
  األمريكية. المتحدة والواليات

www.alfaisalholding.com 
 

 

http://www.artic.com.qa/
http://www.facebook.com/ARTICQA
http://www.linkedin.com/companyal-rayyan-tpourism-investment-company
http://www.alfaisalholding.com/

