
 
  

 
 

 البحرين والكويت يعلن بنك
 جي اف اتش العقاريةعن شراكة استراتيجية مع 

 

وم عن توقيع مذكرة أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات األفراد، الي
خدمة ، بما يمهد الطريق  لشراكة استراتيجية يقوم بموجبها بنك البحرين والكويت بتوفير جي اف اتش العقاريةتفاهم مع 

 . "الهاربر رو" عقاري لزبائن مشروعالتمويل ال
 

 "الهاربر رو"شركات االستثمار العقاري األكثر طموحاً ورؤيًة في المنطقة، كما أن مشروع  أحد تعتبر جي اف اتش العقارية

عمالء سيتمكن وبموجب شروط اإلتفاقية،  .أ البحرين الماليالذي من المقرر إطالقه في مرفوهو أحدث مشاريع الشركة 

  .بنك البحرين والكويت التي يوفرها التمويل العقاري خدمة تفادة منمن اإلس "الهاربر رو"مشروع 

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: نائب ، محمد ملكالسيد  وفي حفل اإلعالن عن هذه الشراكة االستراتيجية، علق 

، جي اف اتش العقاريةشراكة االستراتيجية مع ال هذههدفنا هو تزويد عمالئنا بأفضل الخدمات و بهذا، يسرنا الدخول في "

في  ر حلول سكنية عصرية يمكن لعمالئنا االستفادة منها.ير العقاري التي تعمل على تطويفي مجال التطو الشركة الرائدة

مملكة  في جميع الجنسياتالمواطنين والمقيمين من يوفر بنك البحرين والكويت التسهيالت العقارية  للزبائن من  ،المقابل

من خالل أسعار  "الهاربر رو"دول  مجلس التعاون الخليجي الراغبين في امتالك وحداتهم الخاصة في مشروع  البحرين و

 فائدة تنافسية، وشروط تمويل متميزة يقدمها البنك."

يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة مع بنك البحرين " :العقارية لجي اف اتش العضو المنتدب، هيثم فكري السيدمن جانبه قال 

والكويت التي تعد خطوة نحو عصر من الراحة لعمالئنا نهدف من خاللها إلى توفير أفضل الحلول السكنية بأسعار مناسبة 

  .للراغبين بامتالك عقاراتهم الخاصة في المشروع

التقدم بطلب الحصول على تمويل عقاري من بنك الهاربر رو مشروع يمكن للزبائن الراغبين في امتالك وحدة عقارية في 
 البحرين والكويت. 

 

 –انتهى  -
 

 نبذة عن بنك البحرين والكويت
عاًما في مملكة البحرين. لقد نجح  45بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية على مدى 

البنك من خالل خدماته المصرفية المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، ومكانة راسخة على المستوى المحلي والدولي. وقد 
لتوفير أفضل الخدمات، ومن بينها الحلول المصرفية اإللكترونية التي تمثل  دأب على االستفادة من أحدث التقنيات المتطورة

الحائز على العديد من الجوائز  www.bbkonline.comجيال جديًدا من الخدمات المتاحة من خالل موقع البنك اإللكتروني 
عبر الهاتف، وماكينات اإليداع النقدي، وخدمات الصراف اآللي. ويعتز بنك البحرين التقديرية، إلى جانب الخدمات المصرفية 

والكويت بحصوله على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة من معهد حوكمة الشركات )الحوكمة( للعام الرابع على 
في الحصول عليها مختلف البنوك، حيث  وتطمح  من أكثر الجوائز المرموقة التي تتنافسالتوالي. وتعد هذه الجائزة واحدة 

  تسلط الضوء على التزام الصناعة المصرفية القوي بممارسات الحوكمة الجيدة.
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