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مجموعة الشايع إلطالق أشهر العالمات التجارية و" جلف ريليتد" شركة بين األمدشراكة طويلة 
 ظبي أبوب المارية سنترالالعالمية في 

مختلف عالمات مجموعة الشايع التجارية الخاصة باألزياء شمل يألف قدم مربع ل 280يمتد المشروع على مساحة 

 والمطاعم والجمال 

الشركة الرائدة في إدارة اتفاقيات  ،ومجموعة الشايع ""جلف ريليتدأعلنت شركة  :2018أكتوبر  31، أبو ظبي

في المارية علامة تجارية  40إطلاق ما يقارب  ، عنالامتياز التجاري وتشغيل العلامات التجارية العالمية

تجربة  تغييرا كبيرا في يحدثسمما ة في السوق، كالوجهة الأولى والرائدسنترال، لتعزيز مكانة المارية سنترال 

 . يظب أبوفي  للزبائنالتسوق والضيافة وأسلوب الحياة العصري 

، سيتم افتتاح العديد من محلات الأزياء الرئيسية المنتظرة في المارية سنترال مثل المهمة بفضل هذه الشراكةو

شارلوت مثل  الجمالفي عالم إلى العلامات التجارية الأشهر  سيكريت، بالإضافة يكتورياڤودبنهامز، اتش آند ام، 

 .أبو ظبيفي  للزبائن الباحثين عن تجربة تسوق متميزة حيويةوجهًة  لتأسيسماك ونِكس، و تلبوري

والخاصة المعروفة في العديد من المطاعم والاستمتاع بوقتهم في العاصمة من الاسترخاء  الزبائنسيتمكن و

، تكساس رودهاوسوثل بوشون بيكري، بليز بيتزا، ذي تشيزكيك فاكتوري، بي.إف. تشانغز الشايع م مجموعةب

 .ليختاروا منها المميزةوجهات الطعام وجود العديد من لضمان 

خاصة  ،مجموعة الشايعأخرى ل تجاريةمات علايتم إطلاق ، سوالمطاعمالأزياء والجمال  علاماتبالإضافة إلى و

 . سنترالالمارية  فيست إلم بوتري بارن ووو مذركير مثلدوات المنزلية العصرية الأو بالعائلات

لطالما " دانيال باري، العضو المنتدب ومستشار الشؤون العام ة في "جلف ريليتد":ق وبهذه المناسبة، عل  

 التجربة الرائعةفي هذا المشروع تبرهن على وشراكتنا معها  ،إدارتها لأعمالها أبهرتنا مجموعة الشايع بكيفية

التجزئة والمطاعم في  تجارة مجالعلامة تجارية رائدة في  40 يقاربما  تتاحاففي أبو ظبي. إن  حققناهاالتي 

سيمنح جميع  ،المارية سنترالفي الموجودة  الأخرى التجزئة محلاتمجموعة متنوعة من جانب إلى ، العالم

 ".بأوقاتهمالزبائن في أبو ظبي وجهة فريدة حقا للاستمتاع 

تطوراً استثنائياً.  سنتراليعد مشروع المارية "في مجموعة الشايع:  رئيس العمليات، وأضاف جون هادن

تجربة  التجزئة محلاتمن  والمزيج المتنوع والمنطقة الاستراتيجية المتواجد فيها الفريد تصميمهوسيوفر 

لأمر رائع  للمشروع والنهائي الإجماليرؤية الشكل  إن. أبو ظبيعلى مستوى عالمي في مميزة تسوق 

ة لعلاماتنا التجارية المثالي الوجهة هو المشروعالقوي بأن هذا  يماننا إ  حيث يؤكد على، للغاية حماسيو

  العالمية." 

سنترال علامات تجارية عالمية أخرى في المارية  وسيتم إطلاق العلامات الخاصة بمجموعة الشايع إلى جانب

 All Saintsو ماسيمو دوتيو، قدم مربع 35000 مساحة والذي يمتد على الرئيسيمحل زارا  بما في ذلك

الترفيه  خيارات ، بالإضافة إلىالتجزئة تجارة محلاتمن  ومتناغماً  كاملاً  مزيجاً  سيعكس، مما Lululemonو

 المطاعم الفاخرة في مول جاليريا. من مجموعة و، IMAXمع  VOX لسينما  21شاشة  مثل العائلي

وجهات كأبرز موقع في أبو ظبي للتسوق والمارية  مشروعة مكان جاليريامول  ، رسخ2013في عام  منذ افتتاحه

 الساعاتوالمجوهرات محلات و المميزة الأزياءمحلات من  اً مرموق اً مزيج مول جاليريا ضميو . المطاعم الفاخرة

الذي  تيفاني أند كومباني ، ومحلفان كليف آند آربيلسو، وغوتشي، وكارتييه ،فويتونلويس ، وديور  مثل الفاخرة
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 كوياون، لا بيتيت ميزوومطعم زوما، : طاعم الراقية في مول جاليريا، فتضمأما بالنسبة للممؤخراً.  هتم افتتاح

 .Nusr-Et and Roberto’sمطعم و

 علامات مجموعة الشايع التجارية التي سيتم افتتاحها في المارية سنترال: 

 آند أذر ستوريز  •

 أمريكان إيجل أوتفترز  •

 آشاز  •

 ركس باث آند بودي و •

 بليز بيتزا  •

 بووتس •

 بوشون بيكري •

 شارلوت تلبوري •

 ذي تشيزكيك فاكتوري •

 كليرز •

 كوس •

 دبنهامز  •

 إيتود هاوس  •

 اتش آند ام  •

 جو مالون  •

 جستيس •

 ماك  •

 مونكي •

 مذركير  •

 موجي •

 نكست •

 نِكس مكياج المحترفين  •

 بي.إف. تشانغز  •

  پنكبري •

 بوتري بارن  •

 طفالللأبوتري بارن  •

 ريزينج كينز  •

 ريفر آيلاند  •

 ستاربكس •

 تكساس رودهاوس •

 توب شوب •

 سيكريت يكتورياڤ •

 بينك •

 فجن اكسبرس  •

 سولاريس  •

 وست إلم •
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-انتهى-  

 

 

 " المارية سنترال" نبذة عن 

المشاريع متعددة  من مجموعة متنوعة ويضم، درهم إماراتي ملياراتخمسة تبلغ تكلفته  مشروع "سنترال "المارية

. "ريليتد كومبانيز"بين "جلف كابيتال" وتجمع شراكة  ، وهيشركة "جلف ريليتد" ديرهتو المشروع متلكت، والاستخدامات

 مليون قدم مربع. 1.8مساحة ى علتسوق فائق الجودة مركز وسيشكل المارية سنترال، إلى جانب مول جاليريا، 
 

 د" تنبذة عن شركة "جلف ريلي

الراقية قامة لإلتجزئة واتجارة اكشركة تطوير عقاري إقليمية تركز على مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات ريليتد" جلف "

، إحدى الشركات الرائدة في إدارة كابيتال"روعاً مشتركاً بين "جلف مش أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل 

وير والاستثمار وهي واحدة من أكبر شركات التطو "ريليتد كومبانيز"، يلة في دول مجلس التعاون الخليجي، الأصول البد

 الولايات المتحدة. يالعقاري الخاصة ف
 

 " جزيرة المارية" نبذة عن 

نها الوجهة ما أ، كفية والترفيهية فيهالمناطق الثقا، وترتبط باالعصرية في أبوظبيمال والحياة وجهة الأع" جزيرة الماريه"تعد 

عاية الصحية التجزئة والترفيه والر  تجارة ، بالإضافة إلى مشاريعالفنادق الراقيةم الذي يض لسوق أبوظبي العالميالأساسية 

فندق فور و اليرياجوال عيادة كليفلاند أبو ظبيو فندق روزوود أبوظبي وسيضم المارية سنترال أيضاً السكنية.  خدماتوال

 والمارية سنترال.  سيزونز أبو ظبي
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