
 
 

 شؤون التجاريةرئيس الين السيد محمد خليل أحمد بمنصب جي إف إتش العقارية تع

 

 

ة مجموعالتي تمثل الذراع العقاري لشركة الوهي  ،: أعلنت اليوم شركة جي إف إتش العقارية  2017يناير  2 المنامة، البحرين

سويق للشركة، حيث سيتولى أنشطة الت ةالتجاريالشؤون رئيس ين السيد محمد خليل أحمد بمنصب تعيعن جي إف إتش المالية، 
  .من قبل شركة جي إف إتش العقاريةالمشاريع واالصول المدارة التجاري وإدارة 

جارية، تطوير األعمال، التخطيط االستراتيجي، تعزيز عاما من الخبرة في مجال اإلدارة الت 15بما يربو على  محمديتمتع السيد 

، باإلضافة إلى خبرة عميقة في القطاع العقاري في الجوانب المتعلقة بإدارة عمليات التطوير، هاتنويعوإدارتها واإليرادات، 
 التصميم، والعقود التجارية. 

ي شركة ف التنفيذي للشؤون التجاريةصب الرئيس كان آخر منصب تواله السيد محمد خليل قبل انضمامه إلى الشركة، هو من

، وكان مسئوال عن جميع إيرادات المطار، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال 2012مطار البحرين التي بدأ العمل بها منذ العام 

إدارة التطوير  ي، حيث عمل كمدير تنفيذي فدى شركة الخليج للتعميرلالطيران والمجاالت األخرى. وتشمل خبرته السابقة العمل 
. تشمل المناصب الهامة األخرى ذات العالقة التي توالها في السابق، العمل بشركة الخليج العقارية األولى العقاري والخدمات

 .يةالمعمارالهندسة في المملكة العربية السعودية والبحرين، تكنال الشرق األوسط وعالم 

ء بانضمام :"نحن سعدابقولهلشركة جي إف إتش العقارية ، الرئيس التنفيذي نلى هذا التعيين، صرح السيد ماجد الخاعتعليقا 
بشكل فعال  ستدعموالسيد محمد إلى فريق العمل بالشركة كما أننا نثق في خبرته التي ستثري وتعزز فريق اإلدارة بالشركة 

 فرص تجارية جديدة وتعزيزالجهود الرامية إلى تنمية أصولنا العقارية. األهم من ذلك أن السيد محمد سوف يركز على تطوير 
 ريعنااوم بإدارة وتسويق استثماراتنا ومشاريعنا الحالية بما في ذلك مشقمصادر اإليرادات. باإلضافة إلى ذلك فإنه سيعملية تنويع 

 ي دبي".ف فيليج" ليفورنياومشروع "كامشروع "هاربر رو" و"هاربر نورث" في البحرين  مؤخراً والتي تشملتدشينها  التي تم

من الجدير بالذكر أن السيد محمد حائز على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية من جامعة البحرين، وهو أخصائي 
    في الواليات المتحدة.          ”National Association of Realtors“عقاري دولي معتمد من 

 –انتهى  -
 

 



 
 عن شركة "جي إف اتش العقارية":

جي إف اتش العقارية هي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، وهي شركة متخصصة في التطوير العقاري تقوم بإدارة مشاريع 

تصل قيمتها التطويرية النهائية ألكثر من مليار دوالر أمريكي في منطقة الخليج العربي. تهدف الشركة إلى البناء على السجل الحافل من 

 عبر أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . تشمل أنشطة الشركة تطوير المشاريع وإدارة األصول العقارية. إنجازات المجموعة 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
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