
 
 
 
 
 

 الصينية CMEC"جي إف إتش" تمنح عقد تطوير وتشييد مشروع كاليفورنيا فيالج ل 
 

 
 

 
اليوم عن ترسية عقد هندسة وشراء  GFHأعلنت مجموعة "جي إف إتش" المالية : 2018يوليو  21المنامة، 

من  %85لتشييد وتمويل ما نسبته  CMECعلى الشركة الصينية للمعدات الهندسية  EPCوتشييد كامل 

مليون دوالر أمريكي. وسيتم تمويل العقد من قبل  150مشروع "كاليفورنيا فيالج" الكائن في دبي الند بقيمة 

  بنوك صينية ضمن بوليصة تأمين صادرة عن السلطات الحكومية الصينية.

 

ند، ويعتبر "كاليفورنيا فيالج" مشروعا تطويريا متعدد االستخدامات ومجتمعا عصريا يقع في منطقة دبي ال

على شارع  IMGوحدة سكنية فاخرة قبالة المدينة الترفيهية "آي إم جي"  400فيال خاصة و  200ويتألف من 

  الشيخ محمد بن زايد في دبي. 

 

كافة االنشطة والعمليات الرئيسية في  CMECوبموجب العقد المبرم، ستتولى الشركة الصينية للمعدات الهندسية 

كمال الفلل والشقق والمرافق وغيرها. يذكر ان الشركة الصينية مدرجة في بورصة مشروع كاليفورنيا فيالج الست

  مليار دوالر ومملوكة من قبل الحكومة الصينية.  15هونغ كونغ برأسمال يصل الى 

 

وفي معرض تعليقه على العقد، صّرح السيد هشام الريّس الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المالية: 

من إقامة هذه الشراكة االستراتيجية مع الشركة الصينية للمعدات الهندسية والتي تعتبر مزودا نحن مسرورون 

رائدا لخدمات الهندسة والشراء والتشييد الكامل على مستوى العالم. وسيمثل مشروع كاليفورنيا فيالج أول 

وشركاء صينيين آخرين لتنفيذ مشاريع وأعمال  CMECتعاون بيننا، وكلنا أمل في البناء على هذه العالقة مع 

مليار دوالر أمريكي، والتي ماتزال قيد المباحثات على مستوى منطقة الخليج  1إنشائية أخرى تصل قيمتها الى 

 العربي. ونتطلع قدماً الى الحصول على الموافقات الضرورية وإتمام هذا الخطوة بالغة األهمية بنجاح".

 

 -إنتهى-

 

 



 
 
 
 
 

 

 :ب م ش المالية إتش إف جي عةمجمو عن

 الثروات، إدارة األصول، إدارة أعمالها محفظة وتضم العربي، الخليج منطقة مستوى على المالية المجموعات أعرق من واحدة إتش إف جي تعتبر

 إتش إف جي ان. والهند يقياافر شمال الخليجي، التعاون مجلس دول من كل في المجموعة عمليات وتتركز. العقاري والتطوير التجارية الصيرفة

 .المالي دبي وسوق الكويت بورصة البحرين، بورصة من كل في مدرجة شركة

  www.gfh.com زيارة يرجى المعلومات، من للمزيد

 

 :اإلعالمية لالستفسارات

 المالية اتش اف جي مجموعة

 نوال الناجي

 17538538 973+هاتف: 

 nalnaji@gfh.comبريد الكتروني: 

 

 كوميونيكيشنز فينمارك

  طاهر زهراء

 39630997 973+: هاتف

  ztaher@finmarkcoms.com ي: الكترون بريد
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