
 

 

 

27th February, 2023          Press Release  

 

Gulf Hotels Group - Venturing into new horizons 

 

Manama: Today, Gulf Hotels Group (GHG) – Bahrain’s leading hospitality management 

company – announced it has reached an agreement with Al Jazeera Tourism Company (AJTC) to 

purchase the Novotel Bahrain Al Dana Resort. The signing of the agreement was conducted by 

GHG Chairman, Mr. Farouk Almoayyed, with Chairman of AJTC, Hazem Alshaikh Mubarak, with 

the completion of the transaction is expected by the end of March 2023. The acquisition 

represents the determination in executing the Gulf Hotels Group’s vision of local & 

international expansion of its business portfolio.  

GHG Chairman, Mr. Farouk Almoayyed commented on this occasion: “the acquisition of this 

property further strengthens our extensive portfolio capabilities and positions the Group 

operations closer to key hospitality brands. This is a testament to our focused and committed 

vision to provide comprehensive hospitality solutions to further enhance our current business 

portfolio.” 

Garfield Jones- GHG Chief Executive Officer – added: “the acquisition will further strengthen 

the Group’s income streams, particularly in the weekend leisure market and offers many 

synergies that will benefit the Group as a whole. Once the transaction is completed, our team 

will start planning an extensive refurbishment of the property, including re-engineering the 

food and beverage product.” 

--- END --- 

About Gulf Hotels Group 

Gulf Hotels Group BSC is a public limited liability company quoted on the Bahrain Stock Exchange incorporated in 

1967, under the name of Bahrain Hotels Company. The Group is chaired by Mr. Farouk Almoayyed and is led by a 

Board of distinguished, well-established and influential businessmen. The vision of the then Bahrain Hotels 

Company was to provide a standard of hospitality unrivalled on the Island, which was duly delivered with the 

opening of Bahrain’s first 5 star property, the Gulf Hotel. 55 years later, this philosophy remains the same although 

the Group has continually expanded and upgraded its services to meet the modern day demands. 

 

 



 

 

 

 2023فبراير  27          نشرة صحفية

               

 آفاق جديدةمجموعة فنادق الخليج تشق طريقها نحو 

 

 اليوم عن -الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين  -أعلنت مجموعة فنادق الخليج  المنامة:

بعد إتفاق تم مع السيد فاروق المؤيد رئيس مجموعة فنادق الخليج والسيد   منتجع نوفوتيل الدانةاستحواذها على 

شركة الجزيرة للسياحة والتي من المتوقع انهاء اجرائاتها القانونية في  حازم الشيخ مبارك رئيس مجلس إدارة

وتعزيز  هاإنجازاتلى مواصلة مسيرة ع هاتصميمو المجموعةعزم  جّسد هذه الخطوةت  و .مطلع الشهر المقبل

وبهذه  .تنفيذ رؤية مجلس اإلدارةو تحقيقلبما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية  الضيافة قطاعفي مكانتها 

  في التوسع محلياً وعالمياً. االستثمارية تهامحفظ الخطوة تعزز المجموعة

 شاملة صيانة ةالمنتجع لعمليسيخضع النزالء حيث تجربة بإنجاز هذه الخطوة لإلرتقاء بالمجموعة  وتأمل

 .طالق مفاهيم جديدة ومبتكرةإل تصميم إعادةو

سعدنا اإلعالن عن هذا االستحواذ ي" السيد فاروق المؤيد: -علق رئيس مجلس إدارة المجموعة  هذه المناسبةوب

ضمن مساعيها نحو في القطاع الفندقي  المجموعة االستثمارية محفظةتعزيز ل الذي يهدف االستراتيجي

ً لمكانة عالمتِها الفندقية وتواجدها كشركة رمواصلة مسيرة نموها وتوّسعها  ائدة في إدارة الفنادق وترسيخا

 ."الفاخرة

لمجموعة اتوسع يوضح " :مجموعة فنادق الخليجلالرئيس التنفيذي  -علق السيد جارفيلد جونز جانبه  ومن

جهودنا المستمرة للتوسع  مع هذه الخطوة تتماشى حيثملكة البحرين تجارية في مال تهاعالم قوةالمستمر مدى 

ً  فرص النمو الجديدة ستكشافإو ً وإقليميا خطوةً بالغة األهمية امتالك هذا المنتجع الشاطئي ي عد و .محليا

لمعايير وفّره من مستويات متفّوقة نقطاع الضيافة بالمملكة بفضل ما  سيسهم في تغيير مالمح كونه لمجموعةل

 ."ال تنسى ةتجرب نامنح ضيوفنلخدمة واإلقامة والمرافق الراقية لا

 

 نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

،  1967مجموعة فنادق الخليج )ش.م.ب( هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 

المؤيد مجلس إدارة المجموعة باإلضافة إلى نخبة المعة من تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فاروق يوسف 

تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى  ذرجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها من

رين وهو فندق الخليج. من الضيافة ال مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البح

وخمسون عاماً، التزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات  خمسوبعد 

 التي تطرأ  على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.


