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 التوسع نحو آفاق جديدة

المنامة:- أكد السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، اليوم عن إكتمال إتفاقية إدارة وتشغيل 

؛ 2022في األول من أبريل في العاصمة تبليسي، جورجيا  - وهو من فئة األربع نجوم -فندق جلف أكوامارين   

معاييرعالمية والتي بدورها ستسهم في الذات  فندق الخليج المتميزة من شأن هذه الشراكة اإلستراتيجية تقديم خدماتو

عالمة مجموعة فنادق الخليج جيع السياحة الخليجية إلى جورجيا مدعومةً بالسمعة الطيبة التي تتميز بها تحفيز وتش

البحرينية.التجارية الرائدة في قطاع الضيافة   

آخر و على مدار الساعةعدة مطاعم منها واحد يعمل  الشقق ويضمبنظام غرفة  218 علىالفندق ويحتوي 

أحواض سباحة متعددة ومنزلقات مائية ويحتوي على ،  'Gino Paradise'منتزه مائي . كما يضم الفندقلبناني

طالالت باإلضافة إلى منتجع صحي فاخر ومتكامل إضافة إلى إن منافذ بيع األطعمة والمشروبات والعديد م
 دقيقة بالسيارة من قلب العاصمة الصاخبة و 20 حواليوغاباتها المجاورة ويبعد مسافة تبليسي  لبحيرةخالبة 

 .دقيقة من مطار تبليسي الدولي 15
 

وبدوره علق السيد فاروق المؤيد:" نهدف بهذه الشراكة إلى بناء أسس متينة لخطط التوسع العالمي للمجموعة؛ ونحن 

دي بين مملكة البحرين أن تكون بداية للترويج السياحي واإلقتصاهنا لخلق تجارب رائعة للسياح آملين بذلك 

 وجورجيا." 

يمثل هذا المشروع أول معلقاً:" رئيس مجلس إدارة شركة "إن آند جي"  –جيورجاده  وأضاف الدكتور نوداري 

 ؛في جورجيا تعاون تجاري لنا مع مجموعة فنادق الخليج وإننا على ثقِة أكيدة من قدرتهم في إنجاح هذا المشروع

أملين أن تكون هذه بدايةً للعديد من الشراكات اإلستراتيجية المستقبلية والتعاون التجاري بين المجموعتين في دول 

." شرق أوروبا  

 

---إنتهى  ---  

 

 

 



 

 

 

  جالخلي فنادق مجموعة عن نبذة

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

 باإلضافة المجموعة إدارة مجلس المؤيد يوسف فاروق السيد ويترأس .البحرين فنادق شركة سمإ تحت 1967 عام

 واضحة رؤية تأسيسها منذ لنفسها المجموعة ونصبت البحرين. في بارزينال عمالاأل رجال من المعه نخبة إلى

 نجوم خمس فندق أول تتاحإف مع رسميا   حقيقهات تم يتوال لبحرينا في الضيافة من له مثيل ال مستوى توفير وهي

ا وخمسون الخمس مايقارب مرور بعدو الخليج. فندق وهو البحرين، في  عين نصب الرؤية هذه التزال عام 

 في واستمراره والفندقة الضيافة قطاع على رؤطت التي التطورات مواكبة مستمرفي الفندق أن حين في  المجموعة

ً  .ريتطوالو توسعال عمليات  شركة مع باإلشتراك البحرين مطار فندق المجموعة إفتتحت الفلسفة، هذه مع وتماشيا

  الدولي. البحرين مطار داخل يقع الذي الفندق بتشغيل الخليج فنادق مجموعة تقوم حيث ،القابضة الخليج طيران

 في الفاخرة الخليج وأجنحة ، سبا و للمؤتمرات الخليج فندق إدارة البحرين مملكة في المجموعة عمليات وتشمل

 مكاتب إلى باإلضافة السيف، ضاحية في إن جلف أسدال وفندق الجفير، في كي ذي وفندق ، والعدلية الجفير

 الخليج. فندق مغسلة وخدمات البحرين مطار وفندق ، الفاخرة الخليج

 اإلمارات دولة في دبي باي بيزنس كورت جلف فندق ةإدار فتشمل البحرين مملكة خارج المجموعة عمليات وعن

 كما تنزانيا. في زنجبار بارادايس أوشن ومنتجع سريالنكا، في كولومبو جي إتش جي وشركة ، المتحدة العربية

 للترفيه البحرين شركة في رئيسي مساهم كونها إلى إضافة البحرين في بالزا كراون فندق المجموعة تمتلك

 البحرين. إيسترن أند فريكانأ وشركة العائلي

 

 نبذه عن مجموعة جينو القابضة

إستثمارية متعددة الممارسات التجارية حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات تعد جينو القابضة شركة 

 في سلوفاكيا وجورجيا إضافة إلى خدماتها في مجال الطاقةوالسكنية والزراعية  الترفيهية والسياحية

في سلوفاكيا حيث تم إستثمار  جيورجاده على يد الدكتور نوداري 2003لمجموعة عام المتجددة. تأسست ا

. كما 2022حتى  2012مليون يورو في جورجيا مابين  87مليون يورو في كلتا الدولتين منها  180مايفوق 

( وتم تعيين  UNWTOتملك جينو القابضة عضوية كاملة في منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة ) 

 سفيراً عالمياً لها. نوداري جيورجادهالدكتور 


