توقيع اتفاقية يضيئان أنوار "فيالمار" من جديد

توقيع اتفاقية إعادة التطوير لفيالمار مع أطراف رئيسية لممشروع

(المنامة  1-أغسطس  :)5112أعمنت شركة الخميج القابضة ،الشركة المطورة لمشروع "فيالمار" ،اليوم عن توقيع اتفاقيات
إعادة التطوير بدعم من مصرف الراجحي (الممولين االساسين لممشروع) ( GFH ،الممولين الجدد لممشروع) والحمد لممقاوالت
والتطوير (مقاول المشروع).
واستنادا عمى أحكام االتفاقيات الموقعة ،بدأت اإلعدادات إلستكمال العمل عمى تطوير المشروع السكني والمتعدد االستخدامات
الواقع في مرفأ البحرين المالي .ومن المالحظ مشاىدة األضواء عمى أبنية "فيالمار" حيث تم نقل الرافعات لمموقع من أجل
إكمال تطوير المشروع ،المتوقع اكتمالو خالل الـ 52شي ار القادمة.
تعقيبا عمى ذلك ،صرح رئيس مجمس إدارة شركة الخميج القابضة السيد ىشام الريس" :مع توقيع ىذه االتفاقية ،يسرنا اإلعالن
عن بدء االستعدادات والعمل إلتمام تطوير "فيالمار" ،المشروع االستراتيجي والكائن في قمب البحرين .إننا فخورون بالعمل مع
نموذج عالمي من الشركاء من أجل التقدم سريعا نحو إتمام المشروع .كما أود أن أنتيز ىذه الفرصة لمتوجو بالشكر إلى جميع
شركائنا في ىذا المشروع عمى دعميم الثابت ،وىم مصرف الراجحي ،والحمد لممقاوالت والتطوير ،ومجموعة  ،GFHإذ لعب

ك ٌل منيم دو ار ىاما في المضي قدما في المشروع".

وأردف" :أود أيضا أن أتقدم بالشكر الخاص إلى معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خميفة ،نائب رئيس الوزراء ورئيس المجنة
الو ازرية لمخدمات والبنية التحتية بمممكة البحرين ،إذ أن اىتمام معاليو بالتنمية االقتصادية لممممكة يخمق األسس التي تمكن
مشاريع مثل (فيالمار) من المضي قدما".

فيما أضاف المدير العام لممصرفية الدولية لمصرف الراجحي السيد عدنان العميان" :إن مصرف الراجحي سعيد بدعم ىذا
المشروع وبدء االستعدادات لمعمل عمى تطويره .بوصفنا أحد أكبر المصارف اإلسالمية في العالم ،فإننا نبحث دائما عن
الفرص المتاحة لدفع تطوير المشاريع المبتكرة ،والتي يجري ىيكمتيا وتمويميا بما يتماشى مع معايير الشريعة اإلسالمية .إننا
نركز عمى وجو التحديد عمى المشاريع في األسواق اإلقميمية ،ومنيا البحرين ،حيث يتمتع مصرف الراجحي فييا بسجل حافل

من النجاحات والتقدير .واننا نتطمع إلى رؤية تطور (فيالمار) وفقا ألعمى المعايير ،كما نتقدم بالشكر إلى حكومة مممكة
البحرين عمى دعميا المستمر لمثل ىذه المشاريع االستراتيجية ،باإلضافة إلى مجموعة  GFHعمى توسيع نطاق دعميا إليجاد
العنصر التكميمي المناسب لممشروع".
من جانبو ،قال رئيس مجمس إدارة الحمد لممقاوالت والتطوير ،السيد نشأت سياونو" :كمقاول إقميمي رائد ،يسرنا أن نكون جزًءا

من مشروع تطوير )فيالمار)  .مع ىذه االتفاقية اآلن ،نحن قادرون عمى النيوض بالبناء والعمل من أجل إنجاز معمم آخر في
مممكة البحرين .إننا فخورون بالعمل مع ىذه المجموعة من الشركاء ذوي المستوى العالمي ،الذين يسعون – مثمنا – لتقديم

مشاريع مميزه ،والمساىمة في تنمية االقتصاد ،إلى جانب دعم رؤية حكومة مممكة البحرين الموقرة وخططيا االستراتيجية من
أجل مزيدا من التطوير لمبنية التحتية والنمو في المممكة".
ويتألف مشروع "فيالمار" من أكثر من  011وحدة سكنية تتنوع بين الشقق الفاخرة والفمل األرضية والعموية الشبو كاممة ،وصوال
إلى الشققع والغرف الفندقية الفاخرة والتي تتكامل مع العديد من المرافق األخرى ،وتشمل ٍ
ناد ومنتجع صحي ،وبرك سباحة،

وغيرىا من المرافق الترفييية والتجارية .كما أ ن الممشى العام عمى الواجية البحرية سيتيح لمزوار والمقيمين االستمتاع بالمقاىي

والمطاعم الداخمية والخارجية ،ومتاجر البيع بالتجزئة .إذ ييدف مشروع "فيالمار" إلى الدخول لعالم المشاريع الفريدة والمتميزة
من خالل تصميمو المعماري المتطور ،وخدماتو المتعددة وأماكن السكن ،فضال عن موقعو في الحي المالي المتنامي بمممكة
البحرين.

-انتيى –

عن فيالمار
يذكر أن مشروع فيالمار يقام في مرفأ البحرين المالي عمى جزيرة في قمب الحي التجاري في عاصـمة البحـرين المنامـة ،ويطـل مباشـرة عمـى الواجيـة المائيـة لمرفـأ البحـرين
المالي ،حيث يشتمل عمـى خمسـة عناصـر رئيسـية وىـى ثالثـة أبـراج ممتويـة ،والشـقق السـكنية العصـرية التـي يتـراوح حجميـا مـن غرفـة واحـدة إلـى خمسـة غـرف نـوم  ،وفمـل
سكاي الفخمة ،والمحالت التجارية المحيطة بالمشروع مع الممشى البحري اليادى.

ويحتوي مشروع فيالمار في مرفأ البحرين المالي بما يحممو من تصاميم ىندسية ومعمارية عمى العديـد مـن الم ارفـق منيـا فمـل فـاخرة ،ونـادي صـحي وسـبا وحمامـات سـباحة

وغيرىــا مــن الم ارفــق الترفيييــة .كمــا أن ســاحة الممشــى المطمــة عمــى البحــر ســتكون محطــة جــذب رئيســية لمجميــور ،حيــث ســتحتوي عمــى مقــاىي داخميــة وخارجيــة ومطــاعم
ومحالت تجارية ذات ممرات مظممة ومكيفة ،ومناظر مائية ،ومساحات كبيرة لمواقف السيارات ،باالضافة الى مرسى لمزوارق واليخوت الرياضية ومساحات خضراء.
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