بيت التمويل الخليجي يطور مشروعا متعدد االستخدامات في "دبي الند"
البنك يواصل تنفيذ إستراتيجية التوسع في سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة

(السيد محمد الحباي (يمين) الدكتور أحمد المطوع (وسط) السيد هشام الريس (يسار)

المنامة 9 ،يوليو  :4102أعلن اليوم بيت التمويل الخليجي ،بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره في مملكة

البحرين ،عن توقيع اتفاقية للحصول على أرض مع مجموعة دبي للعقارات إلنشاء مشروع سكني متعدد
االستخدامات بمنطقة "دبي الند".

وقعت اإلتفاقية التي تشمل شراء مساحة إجمالية مقدارها  1,200,000قدم مربع تقريبا ،بحضور كالً من
الدكتور أحمد المطوع ،رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي ،والرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني والبنية

التحتية بمجموعة دبي للعقارات السيد محمد الحباي ،والسيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لبيت التمويل

الخليجي.

يهدف هذا المشروع إلى إرساء معيار عالي الجودة في المنشآت السكنية والتجارية الفاخرة والمساحات
المخصصة لمحالت التجزئة التي سيتم تنفيذها جميعاً داخل منطقة دبي الند و التي استقبلت اكثر من 01
مليون زائر خالل عام  4101ويقطنها اليوم أكثر من  011ألف نسمة .وسوف تضم المنشآت السكنية

مجموعة من الفيلل المستقلة والمتجاورة ومجموعات من البيوت ،وذلك على مساحة  830,000قدم مربع

تقريبا ،باإلضافة إلى شقق سكنية متكاملة الخدمات تدار من قبل مشغلي الفنادق و التي ستشيد على مساحة

أخرى مقدارها  75,000قدم مربع.

ومن المتوقع بدء أعمال التطوير األولية في أواخر هذا العام  ،4102بينما يتوقع استكمال المشروع بالكامل
في غضون السنوات الخمس القادمة.

وبهذه المناسبة ،صرح الدكتور أحمد المطوع بقوله":نحن سعداء باإلعالن عن أحدث مشاريعنا في منطقة دبي

الند ،التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق جذباً للمستثمرين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،لما توفره من

مميزات إلقامة مرافق رياضية وترفيهية وتجارية راقية" .

من جانبه أوضح السيد هشام الريس قائال":تركز أنشطة أعمال بيت التمويل الخليجي بشكل أساسي على
مواصلة التوسع في استثمارات البنك في سوق دولة اإلمارات العربية ،التي تزخر بالفرص االستثمارية
العظيمة في القطاع العقاري وقطاعات أخرى .ويعد هذا المشروع الضخم خطوة هامة أخرى لألمام في إطار

إستراتيجيتنا وجهودنا الرامية لالستفادة من الديناميكيات اإليجابية في سوق دبي ومنطقة دبي الند المتنامية.

نتطلع إلى االستفادة من هذه المبادرة الرائعة التي نثق في أنها ستحقق قيمة كبيرة للبنك والمساهمين".

تجدر اإلشارة إلى أن المشروع التطويري يتخذ موقعا متمي از حيث يقع على مقربة من مطار ال مكتوم الدولي
كما انه يقع بالقرب من القرية العالمية ومجموعة فريدة من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية والسكنية

الفاخرة ،مما سيجعله نقطة جذب مفضلة للزوار ،كما سيعزز من مكانة دبي كمقصد دولي للسياحة العائلية.
 -انتهى

حول بيت التمويل الخليجي
تأسس بيت التمويل الخليجي ،بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره في مملكة البحرين ،في عام  0111ومنذ ذلك الحين تميز البنك في توظيف و إدارة
االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تتركز أنشطة البنك في مجال تطوير المؤسسات المالية اإلسالمية ،مشاريع البنية التحتية ،مشاريع
األسهم الخاصة و إدارة االصول  .بيت التمويل الخليجي مؤسسة مساهمة ومدرجة في سوق األوراق المالية في البحرين والكويت ولندن باإلضافة إلى
سوق دبي المالي.

مجموعة دبي للعقارات:
ٍ
لوجهات عالمية المستوى تدعم تطوير دبي على المدى الطويل بما في ذلك "الخليج
تعتبر مجموعة دبي للعقارات عضواً في دبي القابضة ومطو اًر رئيسياً

التجاري" و"دبي الند" و"الممشى" في جمي ار بيتش ريزيدنس و"قرية الثقافة".

وتقوم مجموعة دبي للعقارات بتطوير وادارة العقارات ،والمجمعات السكنية ،والوجهات المتميزة ،وتوفير الخدمات العقارية المتكاملة ،بما في ذلك إدارة
المشاريع ،وادارة المحافظ وادارة األصول من خالل وحدات األعمال التابعة لها؛ "دبي للعقارات" ،و"ماسات" و"إجادة".
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