
 
 
 

 رو روھارب في للتجزئة عالمیة تجاریة عالمات مع تتعاقد العقاریة إتش إف جي
 توالمشروبا المأكوالت عالمات من متنوًعا مزیًجا تضم بالتجزئة للبیع جدیدة منطقة تأسیس

 والعالمیة اإلقلیمیة
 

 
 

 عن الیوم المالیة، إتش إف جي لمجموعة العقاریة الذراع العقاریة، إتش إف جي شركة أعلنت :2020 ،مارس 2  - المنامة
 نم كجزء امتیازاتھا ستؤسس والتي والمشروبات للمأكوالت العالمیة التجاریة العالمات أفضل من مجموعة مع عقود توقیع

 .المنامة قلب في الواقع رو روھارب البحریة الواجھة مشروع في التطویر قید بالتجزئة البیع عروض
 

ً  متراً  14000 تبلغ مساحة في الممیزین العمالء تخدم المستوى عالمیة مطاعم تقدیم الخطوة ھذه وستشھد  محالت من مربعا
 إلى بسرعة التجھیز أعمال تقدم مع ،2020 عام من الثالث الربع في الزوار أمام أبوابھا تفتح أن المتوقع من والتي التجزئة،

 .التطویر مشروع في أخرى أعمال جانب
 

 التيو المنامة، في حیویة التجزئة تجارة مناطق أكثر من واحدة رو روھارب في بالتجزئة البیع منطقة تصبح أن المتوقع ومن
 مأكوالتلل التجاریة العالمات امتیازات ذلك في بما العالمي المستوى ذات بالتجزئة البیع منافذ من متنوعة مجموعة من تتألف

 فاخرة شقة 300 من أكثر ستضم أنھا كما بالتجزئة، للبیع العالمیة التجاریة العالمات من ومجموعة المعروفة، والمشروبات
 .ومنج الخمس فئة من فندقین إلى باإلضافة التطویر لمشروع والغربي الشرقي الجانبین بین تنقسم طراز أحدث على

 
 عن مؤخًرا أعلنت أن بعد والعیش للسیاحة رائدة كوجھة رو روھارب مشروع مكانة العقاریة إتش إف جي شركة عززت وقد

 من عالمیة محفظة ببناء قامت التي Hotels H تدیرھا ومساكن غرفةً  106 یضم فاخر فندق إنشاء ستشھد اتفاقیات توقیع
ً  التجاریة والعالمات المشھورة العقارات  ماما - غرفة 160 یضم الذي بوتیك أكور فندق افتتاح إلى باإلضافة وعالمیاً، إقلیمیا

 .شیلتر
 

 ً  نسبةبال آخر ھام معلم ھذا" إن خلیفة آل حمد الشیخ العقاریة إتش إف جي لشركة التنفیذي الرئیس قال الخطوة، ھذه على معلقا
 ".المالي البحرین ومرفأ المنامة قلب في بالحیاة ینبض آخر تجاري لمركز تطویراً  ویعتبر رو ھاربر لمشروع

 
 

ً  اقتراًحا وقدمنا عالمیًا مفھوًما أنشأنا لقد" :خلفان أحمد األعمال تطویر مدیر قال بدوره  ھذا رىن أن ویسعدنا التجزئة، لتجار قیما
ً ق نتجھ بینما .رو روھارب في التواجد إلى تسعى التي العالمیة التجاریة العالمات أفضل من واإلیجابي القوي التجاوب  نحو دما
 ."بالتجزئة البیع ومنافذ الشھیرة التجاریة العالمات من رائع مزیج عن الكشف إلى نتطلع االفتتاح،

 



 
 
 

 - انتھى -
 
 

 العقاریة": اتش إف "جي شركة عن
 قومت العقاري التطویر في متخصصة شركة وھي المالیة، إتش إف جي لمجموعة تابعة شركة ھي العقاریة اتش إف جي شركة
 البناء إلى كةالشر تھدف العربي. الخلیج منطقة في أمریكي دوالر ملیار من ألكثر النھائیة التطویریة قیمتھا تصل مشاریع بإدارة
 تطویر الشركة أنشطة تشمل أفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة أسواق عبر المجموعة إنجازات من الحافل السجل على

 العقاریة. األصول وإدارة المشاریع
 

 بـ: االتصال الرجاء المعلومات، من لمزید
 

 العقاریة اتش إف جي
 خلفان أحمد

 +۹۷۳ ۱۷ ٥۳۸ ٥۳۸ ھاتف:
 akhalfan@gfh.com   اإللكتروني: البرید
 www.gfhproperties.com  اإللكتروني: الموقع
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 طاھر زھراء
 +۹۷۳ ۳۹٦۳۰۹۹۷ ھاتف:
  ztaher@finmarkcoms.com  اإللكتروني: البرید
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