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U-الهند لألعمال الذي أقيم في مومبايفي إطار ملتقى البحرين 

 
U بيت التمويل الخليجي يوقع اتفاقيتي تطوير مع مجموعةWadhwa  وشركةAdani   

 

    
 
 

أعلن اليوم بيت التمويل الخليجي، بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره بمملكة  :2014مارس  3 المنامة، البحرين-
بمدينة الذي أقيم  على هامش ملتقى األعمال االتفاقيتينتم توقيع . في الهند اتفاقيتي تطويرالبحرين، عن توقيع 

بها جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه  قامفي إطار الزيارة التاريخية التي يأتي والذي في الهند مومباي 
في القطاع الخاص مستثمري حدا من أكبر تجدر اإلشارة إلى أن بيت التمويل الخليجي يعتبر وا. هللا، إلى الهند

من أبرز المشاريع االستثمارية للبنك في الهند مشروع مدينة الطاقة ومدينة . البحرين ممن لديهم استثمارات بالهند
 المشروعويتم تطوير ،فدان 1,200ويقام على مساحة  )”مشروع الهند“(مومباي لتقنية المعلومات واالتصاالت 

.    بمدينة مومباي الجديدة

والتي تعتبر من أكبر المطورين العقاريين في مومباي على مدى  Wadhwaمجموعة االتفاقية األولى مع تم توقيع 
أربعة عقود، وواحدة من أكبر مالكي األصول التجارية في مجمع بندرا كورال، الذي يمثل المركز التجاري الحيوي 

 Hafeez"على تعيين  Wadhwaاقية، وافق كل من بيت التمويل الخليجي ومجموعة ووفقا لهذه االتف. في مومباي
Contractor" 1، وهي تعتبر أكبر مؤسسة للهندسة المعمارية في الهند وذلك لتصميم المخطط الرئيسي للمرحلة 

. مليار دوالر أمريكي 4من مشروع الهند، مع توقع البيع النهائي بقيمة 

مملوكة لمجموعة ال، ”Adani Infrastructure & Developers“شركة مع  الثانيةاالتفاقية  إبرامتم 
“Adani”  أكبر مشغل للموانئ وأكبر منتج في هي أيضا مؤسسات أعمال في الهند و 10من بين أكبر التي تعتبر

العمل ، ”Adani“شركة  وفقا لالتفاقية، يعتزم كل من بيت التمويل الخليجي و. القطاع الخاص للكهرباء في الهند
 سوف تتشارك. معا الستكشاف فرص تطوير تتعلق بمختلف مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية في الهند

من مشروع بيت التمويل  2لتطوير المرحلة  "”Asiastar City Holdingsمع شركة ، ”Adani“شركة 
 .    الخليجي بالهند
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نحن سعداء :"وتعليقا على هذه االتفاقيات، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بقوله
كبرى مجموعات األعمال بالهند، وهذا من شأنه تعزيز جهودنا والدفع قدما بإستراتيجية مع هذه االتفاقيات بتوقيع 

هذه إبرام جه الخصوص وعلى نا سعدي كما:"وأضاف. روعنا الضخم في الهندالمقررة لمشالتطوير والخطط 
هذه إلى جانب . الوثيقة بيت البحرين والهندالعمل على هامش هذا الملتقى الهام الذي يجسد روابط االتفاقيات 

من التعجيل بجهودنا لبناء  هذه االتفاقيات سوف تمكنناو  ،االتفاقيات، بدأنا في تلقي بعض المبالغ المقدمة من شركائنا
. وتحقيق القيمة للبنك من استثماراتنا في الهند

 

 انتهى – -

 

 

 حول بيت التمويل الخليجي  

ومنذ ذلك الحين تميز البنك في  1999التمويل الخليجي، بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره في مملكة البحرين، في عام تأسس بيت 
تتركز أنشطة البنك في مجال تطوير المؤسسات المالية اإلسالمية، . منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا توظيف و إدارة االستثمار في

بيت التمويل الخليجي مؤسسة مساهمة ومدرجة في سوق األوراق المالية . مشاريع البنية التحتية، مشاريع األسهم الخاصة و إدارة االصول 
  .سوق دبي المالي في البحرين والكويت ولندن باإلضافة إلى

 
 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

 نوال حسام الناجي

 مسؤولة قسم االتصاالت المؤسسية

 بيت التمويل الخليجي

 17538538 973+: هاتف
  Unalnaji@gfh.comU: البريد اإللكتروني

 Uwww.gfh.comU :الموقع اإللكتروني
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