
 لشراء وتطوير أراضي مميزه بالـدرة

 درة مارينا توقع عقد بيع مع شركة ماستر بروجكت مانجمنت سيرفسز

 

أعلنت شركة درة مارينا عن توقيعها عقد بيع وتطوير مع شركة ماستر بروجكت مانجمنت 

متر مربع بهدف إنشاء  56,35لبيع قطعتين ذو واجهة بحرية بمساحه إجمالية تبلغ  سيرفسز

سكنية ضمن النشاطات التطويرية التي تشملها المرحلة األولى من مشروع درة مارينا  مباني

أحمد راشد القطان رئيس مجلس / حيث قام بتوقيع العقد من جانب شركة درة مارينا السيد

 .أنتوني جون رئيس مجلس إدارة الشركة / اإلدارة ومن جانب شركة ماستر السيد

 أتي ضمن المرحلة األولىهذه األراضي ت قائالً بأنه المناسبة بهذ القطان السيد احمد وقد صرح

مجموعة كبيرة من مكوناتها، حيث تم البدء في بناء العمل في  يتموالتي من مشروع درة مارينا 

 يونيوفي شهر فيها  يبدأ التشغيليخت على أن  115المرحلة األولى من مراسي اليخوت لعدد 

، حيث تم بيع جميع هذه الفلل، مطله على البحر فيال 02بناء عدد ، كما تم البدء في أعمال المقبل

أن البنية التحتية لهذه المرحلة  حيث، مقبلال أغسطسفي شهر  تسليمها الى مالكيهاومن المتوقع 

 .بالتزامن مع مكونات المرحلةويجري تنفيذها  قد أكتملت

 من ستة طوابق مبنيين سكنيين ناءبيع قطعتين لب بأن هذا العقد يشملقطان ال السيد احمد ويضيف

سيتم بيعها على المهتمين من البحرينيين ، المارينا وأإطالله خالبه على البحر ب تتمتع

 .درة مارينا ك في مشروعوالخليجيين وأيضاً األجانب اللذين يمكنهم اإلستمال

األراضي ذه تطوير هلشراء و  سعيد بالتوقيع على هذا العقد هبأن جون أنتونيصرح السيد  كما

لما يتمتع به مشروع درة مارينا من مميزات يجعله من المشاريع في هذا المشروع الحيوي، 

، وذلك لما يحتويه المشروع من مكونات يجعله في مملكة البحرين والمنطقة الفريدة من نوعها

بالقرب من المارينا، وان الشركة سوف  رفهتوال العصريه بالحياةمن المهتمين  ينللكثير اً مقصد

 . تبذل قصارى جهدها إلبراز المشروع بالصورة والجودة التي تتناسب مع مكانة درة مارينا

 أن مشروع درة يزن حداد العضو المنتدب لشركة درة مارينا /المهندسومن جانبه صرح  

ثالث تكون من يالمملكة،  درة البحرين في المنطقة الجنوبية الشرقية من الواقع شمال مارينا

عند االنتهاء من  قاربو يخت 022يتسع ألكثر من سلذي يتوسطها مرسى اليخوت ا جزر

والمطاعم  التجارية ، ويطل على المرسى منطقة تجارية تشمل المحالتتطويرجميع مراحله

والمقاهي، ويفصلها عن المرسى طريق وممشى للساكنين والزوار للتمتع بالمنظر الرائع 



يخوت والمباني التي تطل عليها، كما يحتوي المشروع على مجموعة من الفلل المطلة على لل

وأيضاً مباني سكنية تحتوي على مجموعة من الشقق، ومباني البحر أو القناة المائية أو المرسى، 

نات الخدمية والترفيهية مثل نادي اليخوت ومرافقه وتجارية، وفنادق، باإلضافة الى المك

 . ة، والسواحل العامةالترفيهي

شهدنا إقبال جيد من قبل مشروع لاعالن عن إطالق ومنذ اإلويضيف المهندس يزن حداد بأنه 

وهذا   ت التجارية أو شراء أراضي للتطويرفي شراء وحدات سكنية أو تأجير المحال المهتمين

المشروع  يضع من خاللهدرة مارينا ل آخر إنجازكيدل على جاذبية وتميز المشروع ويعتبر 

إذ يجمع بين الخدمات السكنية والتجارية  ،والمنطقه في مملكة البحرين كأحد المشاريع المميزة

فإن فريق درة  ومن هذا المنطلق ،ة فريده من نوعها وبحسب المعايير العالميهقوالترفيهيه بطري

وى من مفهوم مبتكر للحياة العصرية وعلى توفير رؤية شامله لمستمارينا يعمل على خلق 

 .ئة بالنشاط والحيويه بأسلوب أنيقساحات مليمالمعيشة يجمع مابين األصالة والرقي عبر 


