
 
 
 
 

  في محافظة العاصمة واجهة بحريةذو ستخدامات مشروع متعدد اال تطور عقارات السيف

 

 مملكةبالشركة الرائدة في القطاع التطويري المتكامل أعلنت شركة عقارات السيف، : 2018 مارسxx  ،المنامة البحرين

في  واجهة بحريةاالستخدامات بمتعدد تطوير مشروع ل راتيجييناستمع شركاء بالتعاون  عقاريةشركة تأسيس  عن ،البحرين

 .عاصمةالفي محافظة  بين الجسرينالمنطقة الواقعة 

تأسيس شركة  يسعدني أن أعلن عننجيبي: " محمد ة عقارات السيف عيسى، قال رئيس مجلس إدار هذا الصددوفي 

تنمية لالشركة ستراتيجية اضمن وذلك تصميم متميز ذو  واجهة بحريةمشروع عقاري متعدد االستخدامات بتطوير مختصة ب

ننا نتطلع ُقدمًا وترسيخ مكانتها  ستثماراتاال متميزة من يع عصرية تطوير مشار في لى االستمرار إفي القطاع العقاري. وا 

 القتصاد الوطني."ل هاودعم ية لقطاع السياحة بمملكة البحرينهم في تعزيز البنية التحتشأنها أن تس

باالضافة الرئيسية للمشروع  جوضع الخطط والبرامالمرحلة الحالية على في يتركز اهتمام الشركة قائاًل: "نجيبي وأضاف 

اإلعالن عن المزيد من التفاصيل سيتم حيث عامة الوالخرائط  اتلتطوير المخططالمكاتب االستشارية المختصة تعيين الى 

  ".بعد االنتهاء من هذه المرحلةبشأن هذا المشروع 

وبين  ،% من الشركة25التي تمتلك  ،شركة عقارات السيفبين  جمع تفاقإثمرة  جاء شركةالهذه تأسيس بالذكر أن  يجدرو 

عليها  ُيقامسو الذي في محافظة العاصمة بين الجسرين بواجهة بحرية قطعة أرض  تمتلك كونها ستراتيجيينامستثمرين 

الجودة  عايير ذات مواصفات عاليةوضع معبر مراحل عدة التطوير على  عملية تمتس ،االتفاق المذكور. وبموجب المشروع

 .ةق المحلياسو حرص على مواكبة التطور واحتياجات االوذلك من منطلق ال

  



 إن هدفنا الرئيسي من تطوير هذا المشروعمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، السيد أحمد يوسف: "و 

لزوار السكنية والتسوقية والترفيهية لحتياجات االتلبي متكاملة عقارية الفريد من نوعه هو خلق وجهة ستخدامات و االمتعدد ال

بشكل خاص قطاع العقاري للوحديثة متطورة إضافة نوعية سيمثل أن هذا المشروع على يقين من ونحن  .والمقيمين

 بشكل عام." لمستثمريناو 

 .عوائد مجزيةتحقيق قابلة للنمو من أجل واعدة  قطاعاتستثمار في اال حولالرئيسية  امنهجيتن تتمحور: "بقوله وأردف

 ."البحرينللمقيمين والزوار في متكاملة و  ووجهة جديدةملكة مللقطاع العقاري البصمة مميزة في المشروع سيشكل و 

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

 . في سوق البحرين لألوراق المالية مدرجة

 

 -انتهى  -


