
 
 

 وحدة سكنیة في مشروع فیالمار 150تبدأ بتسلیم شركة جي إف إتش العقاریة 

 
عن الیوم أعلنت شركة جي إف إتش العقاریة، الذراع العقاري لمجموعة جي إف إتش المالیة، : 2020ینایر  11 –المنامة 

الواقع ضمن الواجھة البحریھ في مرفأ البحرین المالي  في مشروع فیالمار أحد األبراج السكنیةافتتاح و إنشاء االنتھاء من 
ً الذو    . من معالم مملكة البحرین بارزاً  ي یعتبر معلما

لمالك غرف نوم وغرفتین وثالث  وحدة سكنیة مكونة من غرفة 150تسلیم ب العقاریة جي إف إتششركة في ھذا السیاق، قامت 
  . ةالحكومیالجھات من مختلف  الموافقات الالزمة والمطلوبةعلى جمیع  حصولال، وذلك بعد من البحرین والخلیج ودول أخرى

لسلسلتھا من المشاریع العقاریھ  وھو جزءاً مكمالً  العقاریة إف إتش شركة جيمشروع فیالمار واحداً من أھم مشاریع یعتبر كما و
، والذي یقام على جزیرة في قلب الحي التجاري والواجھة البحریھ للمنامة باإلضافة للتمیز المحلي والعالميعلى الصعید الممیزه 

یمتد یث حوالتجاریة والترفیھیة والضیافة،  یشمل مكونات رئیسیة مختلفة منھا السكنیھ والذي الفرید في التصمیم والفخامة
كما ویعتبر أكثر  متر مربع، 250,000 تتجاوزبناء  متر مربع وبمجمل مساحة 35,900تتجاوز  مساحةالمشروع على 

للرؤیھ المستقبلیة لمملكة البحرین لما سیقدمھ المشروع من أسلوب حیاة فرید  وتلبیةً المجمعات السكنیة تطوراً وخصوصیة 
 وتجربة عصریة ممیزه.

 انكإتش المالیة: "لقد ھذا اإلنجاز، صّرح السید ھشام الریس الرئیس التنفیذي لمجموعة جي إف وفي معرض تعلیقھ على 
ھذا اإلنجاز بلوغ وویسرنا تحقیق كما ، اتنا الرئیسیةأولوی من ضمن مالكلوتسلیمھا ل الوحدات السكنیة في فیالماراستكمال إنشاء 

یعتبر واحداً من كما أضاف الریس أن المشروع  لمالك الوحدات.نسبة والوصول الى ھذه المرحلة الممیزة والمھمة للغایة بال
داثة من أكثر المجمعات السكنیة ح اً واحدإستكمال وتسلیم في مملكة البحرین وقد بذلنا أقصى جھودنا لضمان البارزة المشاریع 
جاریة المناطق التوكذلك توسطھ وقربھ من أھم ، وتصمیمھ الممیزینفریدة بفضل موقعھ لیوفر للقاطنین تجربة ، وحصریة

تسلیم الوحدات السكنیة نود في ھذا المقام توجیھ الشكر والعرفان لمستثمرینا وبمناسبة إستكمال  ،الحیویة على مستوى المملكةو
ز قیق ھذا اإلنجالما كان لھا الدور الكبیر في الدعم والمساندة في تحاألجھزة الحكومیة وكذلك جمیع وشركائنا في فیالمار 

 ".  والنجاح

الرئیس التنفیذي لشركة جي إف إتش العقاریة: "نحن مسرورون للغایة باإلعالن عن ھذا  ،آل خلیفةحمد بدوره، قال الشیخ 
، مرفأ البحرین الماليلمتر مربع من الواجھة البحریة  5,900 الالفت في مشروع فیالمار، والذي یمتد على مساحةاإلنجاز 
تم لوحدات التي لمالك ابیئة سكنیة مثالیة وقیمة استثنائیة  یحققمن خالل تصمیمھ الفرید وما سنحن واثقون بأن فیالمار وكذلك 

الرئیسیة األخرى من المشروع مع المكونات حالیاً على استكمال  عملنا نركز، كما أننا العصریةبأحدث التصامیم تصمیمھا 



 
وآخر المستجدات في إطار استكمال المشروع  عالن قریباً عن المزید من المراحل المنجزةیزین، مع اإلفریقنا من الشركاء المم

  العالمیة".التصامیم والمعاییر وفق أفضل مكوناتھ بكامل 

 - انتھى -

 
 عن شركة "جي إف اتش العقاریة":

إف اتش العقاریة ھي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالیة، وھي شركة متخصصة في التطویر العقاري تقوم بإدارة  جيشركة 
جل تھدف الشركة إلى البناء على الس تصل قیمتھا التطویریة النھائیة ألكثر من ملیار دوالر أمریكي في منطقة الخلیج العربي.مشاریع 

. تشمل أنشطة الشركة تطویر المشاریع وإدارة األصول ر أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الحافل من إنجازات المجموعة عب
 العقاریة. 


