
 
 
 
 

 مليون دينار بحريني 40بقيمة 

  جديد مشروع عقاري لتطوير عقارات السيف تؤسس شركة

أعلنت شركة عقارات السيف، الرائدة في مجال تطوير العقارات في مملكة (: 2016 نوفمبر23 المنامة، البحرين )

ة المحافظب منطقة الهملة في االستخداماتمتعدد  تطوير مشروع عقاري من أجل عقاريةلما الشركة  هاتأسيس عن البحرين،

 .مليون دينار بحريني 40حوالي بقيمة  الشمالية

عن هذا اإلعالن يسعدني  ة عقارات السيف عيسى نجيبي: "، قال رئيس مجلس إدار  وتعليًقا على اإلعالن عن المشروع

من خالل  في القطاع العقاريلتوسع ول استثماراتهاتنمية ل استراتيجية شركة عقارات السيفالمشروع الذي هو من ضمن 

والفائدة  تعود بالنفعالتي و ، المرجوة يوفقنا في تحقيق األهدافن أداعين المولى عز وجل  تطوير المشاريع المتميزة

 ني."في االقتصاد الوط القطاع لزيادة إسهامالمملكة في  البنية التحتية لقطاع السياحة زيتعز إضافة إلى ، اهمينمسلل

معايير ذات وضع من خالل في خطى ثابتة و أعمالنا  تطويرشاء اهلل في إن واصل سوف نقائاًل: "نجيبي وأضاف 

الرئيسية على تحقيق عائدات جيدة  امنهجيتنمثل حيث تالمحلي، التطور واحتياجات السوق لمواكبة  الجودة مواصفات عالية

األعمال من نتهاء االومن أهم اولوياتنا في الوقت الحالي ، واعدة تضمن مجاالت كبيرة للنمو قطاعاتعبر اإلستثمار في 

 ا." اهلل عن تفاصيل هذا المشروع الجديد قريبً اإلعالن بإذن المطلوبة ليتسنى لنا 

 هذا المشروع إن هدفنا الرئيسي من تطويرمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، السيد أحمد يوسف: "

ونحن  الفريد من نوعه هو خلق وجهة متكاملة للتسوق والترفيه تلبي احتياجات الزوار والمقيمين. المتعدد اإلستخدامات و

 بشكل عام." لقطاع العقاري وللمستثمرينوحديثة متطورة متيقنين بأن هذا المشروع سيكون إضافة نوعية 



سيشكل  2018، وعند االنتهاء منه في الربع األخير من 2017الربع الثاني منوأردف: "سيبدأ العمل في المشروع بحلول 

كما سيلبي كافة احتياجات  لمقيمي وزوار البحرين. متكاملة  المشروع بصمة مميزة في قطاع المملكة العقاري ووجهة جديدة

 ."بفضل وحداته السكنية والتجارية ومرافقه ترفيهية المتنوعة والمناطق المجاورة قاطنيه

، وهي شركة 1999يذكر أن شركة عقارات السيف التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين بدأت أعمالها منذ العام 

  .في سوق البحرين لألوراق المالية مدرجة
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