مجمىعة جي إف إتش المالية تبذأ في تجهيز المىقع الخاص بمشروع "هاربر رو"
بمنطقة مرفأ البحريه المالي البالغ تكلفته  051مليىن دوالر أمريكي

انبحشٌٍ 13 ،دٌغًبش  -5132أعهُج يجًٕعت جً إف إحش انًبنٍت انٍٕو عٍ بذأ األعًبل انخبصت بخجٍٓض
يٕقع يششٔع "ْبسبش سٔ" انزي ٌُفز بخكهفت قذسْب  321يهٌٍٕ دٔالس أيشٌكً ْٕٔ ،يششٔع يخعذد
االعخخذايبث ٌقع بًُطقت يشفأ انبحشٌٍ انًبنً ٌٔضى عذدا يٍ انٕحذاث انغكٍُت انفبخشة ٔانًحالث
انخجبسٌت انًخًٍضة.
حعهٍقب عهى حقذو انعًم ببنًششٔع ،أٔضح انغٍذ إنٍبط قشعبٌ ،سئٍظ انخطٌٕش انعقبسي بًجًٕعت جً إف
إحش انًبنٍت بقٕنّ":حعخبش عًهٍت انبذء بأعًبل حجٍٓض يٕقع يششٔع "ْبسبش سٔ" انزي حى حذشٍُّ خالل
يعشض انبحشٌٍ انعقبسي "ببٌبكظ" فً شٓش أكخٕبش انًبضً ،حطٕسا إٌجببٍب آخش ببنُغبت نُب ٔنًغخزًشٌُب
ٔيغبًٍُْب ،حٍذ عٍشكم ْزا انًششٔع جضءا ْبيب يٍ يششٔع يشفأ انبحشٌٍ انًبنً ".
ٔأضبف انغٍذ قشعبٌٌ " ،عخبش يششٔع "ْبسبش سٔ " يششٔعب فشٌذا يٍ َٕعّ حٍذ ٌحخم يٕقعب يخًٍضا
يع إطالنت عهى انٕاجٓت انبحشٌت انشائعت انخً حخًشى يع أعهٕة انحٍبة انشاقٍت انخً حكًهٓب يجًٕعت يٍ
انًطبعى ٔانًقبًْ انفخًت انًًٍضة .نقذ قبو فشٌق انعًم ببنًجًٕعت ببنخعبٌٔ انٕرٍق يع اعخشبسٌٕ انخصًٍى
ٔانًُٓذعٍٍ انًعًبسٌٍٍ ،بٕضع حصٕس نٓزا انًششٔع انفشٌذ .إر اَّ بًجشد اعخكًبل انًششٔع ،فإَّ
عٍٕفش يكبَب يزبنٍب ٌقع عهى يقشبت يٍ انًُطقت انخبسٌخٍت ببنبحشٌٍ يًب عٍخٍح نهًقًٍٍٍ االعخًخبع بكم ْزِ
انًًٍضاث فً بٍئت يٍ انحٍبة انًعبصشة .حشًم انٕحذاث انغكٍُت شقق عخٍذٌٕ ،شقق بغشفت َٕو ٔاحذة،
غشفخً َٕو ،رالد غشف َٕو ٔٔحذاث يخعذدة انطٕابق .نقذ حى حصًٍى ٔحخطٍظ كم ٔحذة يٍ انٕحذاث
انغكٍُت بعُبٌت حبيت ،كًب عٍخى حشطٍبٓب عهى أعهى انًغخٌٕبث يع يُبطق اعخقببل فخًت إضبفت انى جًٍع
انًشافق انخً حطم جًٍعٓب عهى انٕاجٓت انبحشٌتٔٔ .اصم انغٍذ قشعبٌ قبئال":فًٍب ًَضً قذيب بأعًبل
اإلَشبء بًششٔع "ْبسبش سٔ"َ ،حٍ عهى رقت بأَُب عُفً ببنخضايُب يٍ حٍذ اعخكًبل انًششٔع ٔحغهًٍّ
فً انًٕاعٍذ انًقشسة".
نهحصٕل عهى أحذد انًعهٕيبث حٕل يششٔع "ْبسبش سٔ" ٔعٍش انعًم بّ ،بشجبء صٌبسة انًٕقع
اإلنكخشًَٔ نهًششٔعwww.harbourrow.com :

-إنتهى-

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد " "GFHواحدة من أكبر المجموعات المالية في منطقة الخليج ،والتي تعمل في مجال إدارة األصول ،وإدارة الثروات،
والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند.
والجدير بالذكر أن مجموعة  GFHمدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي.
للمزيد من المعلومات أرجو زيارة الموقع التاليwww.gfh.com :

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
نوال الناجي
مسؤول – قسم العالقات المؤسسية
هاتف+973 17538538 :
البريد اإللكتروني nalnaji@gfh.com

