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 رواد االعمال في قطرمجلة   ضمن حفل تكريم

 منح رئيس مجلس إدارة "آرتك" الشيخ فيصل بن قاسم جائزة افضل انجاز في قطاع الضيافه 

 

 

 الضيافة لقطاع االستثمار ذراع ،"آرتك "السياحي لالستثمار الرّيان شركة أعلنت: 2015 نوفمبر 10 –الدوحة 
 بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأبرز أكبر إحدى القابضة، الفيصل لشركة والمملوكة العالمية
سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "آرتك" على جائزة افضل   حصوللى ع قطر،

 .انجاز في قطاع الضيافه
 

االحد ، في الدوحة مساء يوم   Qatar Agility Enterprise Award لتوزيع جوائز حفل السنويالوقد أقيم 
وحققوا  ريادهبالجهود المؤسسات واالفراد الذين تميزوا لتقديرا  وذلكفي فندق ريتز كارلتون، 2015نوفمبر  8

 في القطاعات التي يعملون بها.االنجازات 
 

محفظة  بناءو وقد تم تكريم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني لجهوده الرياديه في تطوير قطاع الضيافه 
 افريقيا، وشمال ومصر قطر من كلفي ممتده فندق محليا ودوليا  24 تضم اكثر منستثماريه لشركة آرتك إ

 .ضمن خطة التطوير واالستحواذ التي تنتهجها الشركه االمريكية المتحدة والواليات واوروبا
 

لهذه  ديرهتقو  شكره ارتك عن وقد اعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس االدارة لشركة
لدى  تشجيع الرياده واالبتكارفي  إيجابي وما لها من اثر االعمال روادالمبادره المميزه التي قامت بها مجلة 

 جهودهم ستشهد البلد مزيدا من التقدم واالزدهار.وبإذ هم رواد المستقبل  الشباب
ي جعلها ف ساهم ذيبه شركة آرتك وال تدارهذا التقدير يعكس النهج الريادي الذي ن إعلى ضاف سعادته أو 

تطوير مه في المساهبنحن ملتزمين  .من اكبر الشركات االستثماريه في قطاع الضيافه على المستوى العالمي
تحت القيادة و  2030 تماشيا مع الرؤيه الوطنيه القطري لتنويع مصادر الدخل لالقتصاد لسياحة في قطرقطاع ا

  تميم بن حمد ال ثاني حفظه اهلل ورعاه. الرشيده لصاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ
 



 
 

يخ فيصل نيابة عن سعادة الش وقد قام السيد احمد النعمه رئيس العالقات المؤسسيه للمجموعه بإستالم الجائزه
 ا التكريموعلى هذوقد شكر بدوره القائمين على هذا الحفل  ،رئيس مجلس إدارة شركة آرتكال ثاني  قاسم بن

 .املين في ان تستمر مجلة رواد االعمال بمسيرة النجاح وتقديم مثل هذه المبادرات المميزه
 
 
 
 
 

 انتهى
 : )آرتك( السياحي لالستثمار الريان شركة حول: للمحررين معلومات
 لشركة بالكامل مملوكة شركة وهي قطر في 2003 عام ) آرتك ( السياحي لالستثمار الريان شركة تأسست
 عليها واالستحواذ العقارات تطوير خالل من الضيافة قطاع في االستثمارية الذراع وتعتبر القابضة الفيصل

 عدد يصل . القابضة الفيصل لدى الضيافة لقطاع النمو استراتيجية مع يتماشى بما ودوليا محليا وتأجيرها
 ومصر قطر من كل فندقاً في 24 عن يزيد ما إلى آرتك تملكها التي التنفيذ قيد والمشاريع القائمة الفنادق
 الضيافة بقطاع تتعلق أخرى نشساطات آرتك تملك . االمريكية المتحدة والواليات واوروبا افريقيا، وشمال

 .االغذية وتوريد الصناعية، المغاسل مثل خدمات
 www.artic.com.qa 
 www.facebook.com/ARTICQA 

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

ست التي القابضة الفيصل شركة تُعد: القابضة الفيصل شركة حول  وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّ
تها قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات  تعمل . ثاني آل قاسم بن فيصل الشيخ لسعادة وتعود ملكيَّ

 تشمل مختلفة قطاعات على امتداد معها والمتحالفة لها التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل
 . المعلومات وتقنية والخدمات والتعليم والترفيه والنقل والمقاوالت والضيافة واإلنشاءات العقارات
 األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى ،ش.م.ق أعمال شركة في الرئيسي المساهم هي القابضة الفيصل
 الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة المتنوعة استثماراتها على عالوة قطر، بدولة نمواً  وأسرعها التجارية
 .وامريكا أفريقيا وشمال األوسط

http://www.alfaisalholding.com 
 

  3870 4422 974+:  )آرتك( السياحي لالستثمار الريان شركة
 المؤسسية االتصاالت مديرة – القسوس أروى
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