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البحرٌن مملكة الضٌافة فً الفندلة والشركة الرائدة فً إدارة  –تم اختٌار مجموعة فنادق الخلٌج  المنامة:

أربعة  علىختٌار . واستندت معاٌٌر اإل1211ألفضل الشركات البحرٌنٌة لعام  "البالد"ضمن لائمة  –

ل وصافً األرباح وإجمالً هً المٌمة السولٌة وإجمالً األصوو المالٌة  مجموعةالبٌانات لجوانب 

  .1212ة الدخل لسن

وزٌر الصناعة والتجارة تحت رعاٌة  "البالد"التً أطلمتها و المبادرة األولى من نوعهاوتعد هذه 

لتسلٌط الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه الشركات  والسٌاحة سعادة السٌد زاٌد بن راشد الزٌانً

البحرٌن واالحتفاء بجهودها فً بناء وتطوٌر التصاد ألوى مملكة المحلٌة فً دعم النمو االلتصادي فً 

نخبة إلى جانب  الدكتور عمر العبٌدلً، رئٌس جمعٌة االلتصادٌٌن البحرٌنٌةلجنة التمٌٌم وترأس للمملكة. 

  .المالً وغٌرها من المعاٌٌر المعتمدة التدلٌكو ن فً مجاالت المانونمختاره من المختصٌ

تأتً  : "مصرحا  السٌد غارفٌلد جونز، الرئٌس التنفٌذي لمجموعة فنادق الخلٌج، وبهذه المناسبة علك 

نتائجنا المالٌة التً نشرت مؤخرا مثابة دلٌل لاطع على لوة المجموعة خاصة بعد عامٌن من تأثر العالم 

سلباَ بجائحة كوفٌد؛ فإن لدى المجموعة مجلس إدارة فذ البصٌرة ومستمر فً تطبٌك استراٌجٌات النمو 

وأتمدم بالشكر إلى كما مة. المتفك علٌها وطالم عمل مخلص وملتزم بالحفاظ على أعلى معاٌٌر الخد

على إطاللها هذه المبادرة اإلٌجابٌة والمشجعة لتعزٌز وتسلٌط الضوء على االلتصاد الموي  "البالد"

 مملكة البحرٌن".ل

 ---إنتهى ---

  حانخهٛ فُادق يدًٕعح عٍ َثزج

 7691 عاو ذأعغد انثحشٍٚ تٕسصح فٙ يذسخح يحذٔدج يغإٔنٛح راخ عايح ؽشكح ْٙ (ػ.و.ب) انخهٛح فُادق يدًٕعح

 يٍ اليعّ َخثح ئنٗ تاإلضافح انًدًٕعح ئداسج يدهظ انًإٚذ ٕٚعف فاسٔق انغٛذ ٔٚرشأط .انثحشٍٚ فُادق ؽشكح عىئ ذحد

 نّ يثٛم ال يغرٕٖ ذٕفٛش ْٔٙ ٔاضحح سؤٚح ذأعٛغٓا يُز نُفغٓا انًدًٕعح َٔصثد انثحشٍٚ. فٙ ثاسصٍٚان عًالاأل سخال

 تعذٔ انخهٛح. فُذق ْٕٔ انثحشٍٚ، فٙ َدٕو خًظ فُذق أٔل رراذئف يع سعًٛا   حقٛقٓاذ ذى ٙرٔان انثحشٍٚ فٙ انضٛافح يٍ

ا ٔخًغٌٕ انخًظ ياٚقاسب يشٔس  يٕاكثح يغرًشفٙ انفُذق أٌ حٍٛ فٙ  انًدًٕعح عٍٛ َصة انشؤٚح ْزِ الذضال عاي 

 الفلسفة، هذه مع وتماشٌا   ش.ٚرطٕانٔ ععرٕان عًهٛاخ فٙ ٔاعرًشاسِ ٔانفُذقح انضٛافح قطاع عهٗ ذطشؤ انرٙ انرطٕساخ

 الخلٌج فنادق مجموعة تموم حٌث ،المابضة الخلٌج طٌران شركة مع باإلشتران البحرٌن مطار فندق المجموعة إفتتحت

  الدولً. البحرٌن مطار داخل ٌمع الذي الفندق بتشغٌل

 اندفٛش فٙ انفاخشج انخهٛح ٔأخُحح ، عثا ٔ نهًإذًشاخ انخهٛح فُذق ئداسج انثحشٍٚ يًهكح فٙ انًدًٕعح عًهٛاخ ٔذؾًم

 ، انفاخشج انخهٛح يكاذة ئنٗ تاإلضافح انغٛف، ضاحٛح فٙ ئٌ خهف أعذال ٔفُذق اندفٛش، فٙ كٙ ر٘ ٔفُذق ، ٔانعذنٛح

 خهف فُذق ئداسج فرؾًم انثحشٍٚ يًهكح خاسج انًدًٕعح عًهٛاخ ٔعٍ انخهٛح. فُذق يغغهح ٔخذياخ انثحشٍٚ يطاس ٔفُذق

 أٔؽٍ ٔيُردع عشٚالَكا، فٙ كٕنٕيثٕ خٙ ئذؼ خٙ ٔؽشكح ، انًرحذج انعشتٛح اإلياساخ دٔنح فٙ دتٙ تا٘ تٛضَظ كٕسخ



 فٙ سئٛغٙ يغاْى كَٕٓا ئنٗ ئضافح انثحشٍٚ فٙ تالصا كشأٌ فُذق انًدًٕعح ذًرهك كًا ذُضاَٛا. فٙ صَدثاس تاساداٚظ

 انثحشٍٚ. ئٚغرشٌ أَذ أفشٚكاٌ ٔؽشكح انعائهٙ نهرشفّٛ انثحشٍٚ ؽشكح

 


