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متروبوليتان القابضة
 الراعي المتميز لمعرض البحرين الدولي للعقارات »بايبكس« 

في دورته العاشرة

للعقارات 2017 )بايبك�س(،  الدويل  البحرين  القاب�شة« مب�شاركتها يف معر�س  تن�شم �شركة »مرتوبوليتان 

املنعقد خالل الفرتة املمتدة من 26 - 28 اأكتوبر يف مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات وذلك حتت رعاية 

معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء البحريني. لكونه من اأبرز املعار�س العقارية 

على م�شتوى البحرين.

من خالل »بايبك�س« كمن�شة مثالية لعر�س ما يف جعبتنا، �شت�شلط ال�شركة ال�شوء على جمموعة وا�شعة من 

خدماتها املميزة التي توفرها »مرتوبوليتان القاب�شة« لقطاع العقارات والبناء والت�شييد من خالل ما ين�شوي حتت 

مظلتها من �شركاٍت فرعية و�شركاء جتاريني اإىل جانب باقة من الفر�س اال�شتثمارية الفريدة واحل�شرية يف اململكة 

املتحدة والتي ت�شمل م�شاريع مرموقة ذات عوائد ال ت�شاهى.

�شيقوم ق�شم اال�شتثمار العقاري التابع »ل�شركة مرتوبوليتان القاب�شة« يف اململكة املتحدة بعر�س بع�س من 

امل�شاريع التابعة اىل حمفظته العقارية و التى حتتوي على فر�س ا�شتثمارية ح�شرية ذات عوائد م�شمونة وجذابة، 

و�شي�شهد »بايبك�س 2017« انطالقة م�شروعني ل�شكن الطلبة يحتوي على وحدات �شكنية راقية �شاملة االإدارة يف 

ليفربول و بر�شتون بعائد ايجاري م�شمون بن�شبة 40%. يعد هذا النوع من اال�شتثمار من فئة االإ�شتثمار االأف�شل 

من االأ�شول العقارية الربيطانية امل�شمونة. عالوًة على ذلك، �شتطلق ال�شركة م�شروعا �شكنيا فاخرا يحتل موقعاً 

اأخرى �شتعر�س ح�شريا يف قلب  ا�شرتاتيجياً يعر�س الأول مرة يف مملكة البحرين و هو �شمن م�شاريع �شكنية 

مدينة مان�ش�شرت الربيطانية.

 

»مرتوبوليتان القاب�شة« تطمح اىل التميز فى جميع اعمالها وي�شار اإليها ك�شركة خمت�شة يف تطوير العقارات و 

اال�شتثمار يف العقارات الدولية واإدارة املمتلكات واملرافق ومقاوالت البناء والت�شميم الداخلي والتجهيزات والبنية 

التحتية وم�شاريع الهند�شة الكهربائية وامليكانيكية وغريها من اخلدمات ذات ال�شلة حتت �شقف واحد.
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إشراف:
جليل عمر
تصميم وإخراج:
إبراهيم بدر
التسويق واإلعالنات:
»AdLine« شركة الناشر
هاتف: 17581269

المراسالت:
مؤسسة األيام للنشر - »ملحق 

بانوراما الشباب«
ص.ب: 3232 - المنامة - البحرين

هاتف: 17617777 - فاكس: 
176617111

shabab@alayam.com :ايميل

االفتتاحية

جنح معر�س البحرين الدويل للعقارات »بايبك�س« الذي يبداأ دورته العا�شرة 

يف الفرتة من 26 اىل 28 من  ال�شهر احلايل يف تعزيز مكانته وتر�شيخ ح�شوره 

املتميز كواحٍد من اأهم واأبرز املعار�س العقارية التي تنظم على م�شتوى املنطقة 

واأ�شهم يف اإبراز مكانة اململكة كوجهة اإقليمية مف�شلة لال�شتثمار العقاري.

ومن املقرر اأن ي�شهد املعر�س الذي تنظمه جمعية املهند�شني البحرينية �شنوًيا 

هذا العام واحدة من اأقوى واأف�شل دوراته من حيث التنظيم وعدد امل�شاحات، اإ�شافة 

اإىل ا�شتقطاب اأهم اجلهات العار�شة املحلية واالإقليمية والدولية وا�شتعرا�شه الأهم 

امل�شاريع التي مت اإطالقها من قبل ال�شركات املطورة يف هذا القطاع.

وي�شعى القائمون على املعر�س الذي يحتفل بدورته العا�شرة يف تقدمي فهم 

اأعمق للم�شتثمرين حول االإمكانات الهائلة لل�شوق العقارية يف البحرين وت�شليط 

ال�شوء على االإجنازات الرئي�شية التي حققتها البحرين يف جمال البنية التحتية 

والعقارات وامل�شاريع الرتفيهية.

القطاع  انتعا�س  ظل  كبرية يف  اأهمية  احلالية  دورته  املعر�س يف  ويكت�شب 

العقاري يف اململكة الذي ي�شهد ن�شاًطا ملمو�ًشا تعززه ثقة امل�شتثمرين يف قدرة هذا 

القطاع على جتاوز ال�شعاب ومتثل ذلك يف اإ�شتمرار اإطالق العديد من امل�شاريع 

املتنوعة وتوقع زيادة الطلب على املنتجات العقارية املختلفة.

ولعبت حكومة مملكة البحرين دوًرا بارًزا يف تطوير القطاع العقاري من خالل 

م�شاهمتها الفعلية يف زيادة ثقة امل�شتثمرين يف �شوق العقار من خالل اال�شتثمار 

يف م�شاريع البنية التحتية التي من املتوقع  اأن ت�شل اإىل حواىل 32 مليار دوالر 

مع حلول عام 2020 وذلك يف قطاعات الطاقة واملياه واملوا�شالت واالإ�شكان.
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يتمتع بحضور متميز على أجندة الفعاليات المتعلقة بالقطاع 

أضخم تظاهرة محلية وخليجية في القطاع 
العقاري

»بايبكس«
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فاطمة �سلمان: 

يعد معر�ض �لبحرين �لدويل للعقار�ت »بايبك�ض« �ملعر�ض �لأبرز على م�ستوى مملكة �لبحرين و�ملنطقة، و�أ�سخم 

تظاهرة حملية وخليجية خمت�سة بالقطاع �لعقاري، �إذ يتوج �ملمكلة وجهة �إقليمية مف�سلة لال�ستثمار �لعقاري، �لذي 

ينطلق بدورته �لعا�سرة يف �ململكة بني �لفرتة من 26 حتى 28 �أكتوبر �حلايل مبركز �لبحرين �لدويل للمعار�ض، حتت 

رعاية كرمية من �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء �لبحريني.

و�مل�ساريع  �ل�ستثمار  وزيادة  تنمية  لغر�ض  �لبحرينية  �ملهند�سني  جمعية  قبل  من  بايبك�ض  معر�ض  تنظيم  يتم 

�لعقارية بني �لقطاعات �ملهمة �لتي ت�سكل �جلزء �ملهم يف تنمية �قت�ساد �لدولة �لتي تخ�ض �ل�سوق �لعقاري يف مملكة 

�لبحرين، و�ملعر�ض منذ �نطالقته يف دورته �لأوىل �لعام 2004 وهو يتمتع بح�سور متميز على �أجندة �لفعاليات 

�ملتعلقة بالقطاع �لعقاري �لتي تقام يف �ململكة و�لدول �ملجاورة لها.
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المنصة األمثل 
للمستثمرين 
والمشترين 
والمتخصصين 
في مجال 
اإلنشاءات

فرص استثمارية فريدة
البارز  الدور  على  التاأكيد  اإىل  دائما  املعر�س  هذا  ي�شعى 

التي  االإجنازات  وخا�شة  االقت�شادي  املجال  يف  للمملكة 

والعقارات،  التحية،  البنى  ومنها  عدة،  جماالت  يف  حققتها 

من  الوا�شعة  املجموعة  عن  ف�شالً  الرتفيهية،  وامل�شاريع 

العرو�س التناف�شية ذات القيمة العالية من خالل ح�شور عدد 

وال�شركات  البحرين  يف  الرئي�شني  العقاريني  امل�شتثمرين  من 

واملوؤ�ش�شات املالية واملوؤ�ش�شات القانونية، لعر�س م�شاريعهم 

احلالية وامل�شتقبلية، كما �شي�شعى املعر�س يف دورته احلالية 

اإىل اإبراز اأهمية التنمية االقت�شادية وزيادة الفر�س اال�شتثمارية 

املتاحة يف اململكة. 

وامل�شاريع  اجلهات  اأهم  دائما  املعر�س  هذا  وي�شتقطب 

الالعبني  اأبرز  قبل  من  موؤخًرا  اأطلقت  التي  خا�شة  املحلية، 

دائما  املعر�س  ي�شعى  كما  القطاع.  يف  والدوليني  االإقليميني 

الهائلة  االإمكانات  حول  للم�شتثمرين  اأعمق  فهم  تقدمي  اإىل 

املكانة  على  ال�شوء  وت�شليط  البحرين،  يف  العقارية  لل�شوق 

وثقة  مكانة  تعزيز  اجل  من  للملكة،  املهمة  اال�شرتاتيجية 

اجلمهور بحجم وم�شتوى ومتانة االقت�شاد البحريني.

للم�شاريع  جتمع  اأ�شخم  املعر�س  ي�شم  ان  املقرر  ومن 

امل�شتثمرين،  مع  للتوا�شل  وفر�شا  البحرينية  العقارية 

بالقطاع  واملهتمني  اجلمهور  وكذلك  واملمولني،  وامل�شرتين، 

العقاري من منطقة اخلليج العربي وال�شرق االأو�شط. 

مشاريع عقارية راقية
علما اأن املعر�س ا�شتقطب يف العام املا�شي اأكرث من 8 اآالف 

زائر، من داخل اململكة وخارجها، وا�شتعر�س اأكرث من 40 جهة 

October 2017

8

عدد خاص بمناسبة معرض العقارات »بايبكس«



October 2017

9

عار�شة، وجنح يف ا�شتقطاب جمموعة وا�شعة من املتخ�ش�شني 

ال�شركات  عن  ف�شال  ال�شناعة،  هذه  يف  املرموقني  واملحللني 

العقارية النا�شئة لتكون جزءا من هذا احلدث اال�شتثنائي.

الزوار  هوؤالء  من   %24 حوايل  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الفريدين كانوا من خارج مملكة البحرين، مما يثبت قوة �شوق 

العقارات يف البحرين، وقد �شجل اأن العار�شني عر�شوا خالل 

امل�شتوى  رفيعة  عقارية  م�شاريع  احلدث  من  الثالثة  االأيام 

بقيمة 20 مليار دوالر، وعلى راأ�س العار�شني العقاريني الذين 

فقيه،  وبن  للعقارات،  اإمباكت   2016 بيبيك�س  يف  �شاركوا 

والبالد، والتجارية.

االأكرث فخامة يف  العقارية  امل�شاريع  مع عر�س بع�س من 

توفر  التي  �شرق  ري�شيدن�س  البحرية  الواجهة  مثل  اململكة، 

وحدات ذات جودة عالية الت�شطيب، واملجتمع امل�شور ال�شيدرا 

جاردن  واتر  م�شروع  عن  ف�شال  فيال،   465 من  يتاألف  الذي 

�شيتي واأعلى برج �شكني يف البحرين، برج التجارية. ا�شتطاع 

»بايبك�س 2016« جعل مملكة البحرين وجهة اإقليمية مف�شلة 

لال�شتثمار العقاري.

اأ�شخم  ح�شد  العام  هذا  املعر�س  ي�شم  ان  املتوقع  ومن 

انطالق  مع  خا�شة  البحرينية،  العقارية  للم�شاريع  جتمع 

بتكلفة   »2017 »بايبك�س  لدعم  مبتكرة  ت�شويقية  حملة  اأكرب 

اإعالنات  اإطالق  اأمريكي، ومنها  مليون دوالر  اىل  قيمتها  ت�شل 

االجتماعي  التوا�شل  من�شات  وعرب  وخارجية،  مطبوعة 

للمرة  ُت�شتخدم  التي  التلفزيونية  واالإعالنات  واالإعالنات، 

االأوىل، باالإ�شافة اىل عقد �شراكة بني »بايبك�س« و�شبكة اأوربت 

لعام  ن�شخته  املعر�س يف  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  �شوتامي 

2017 وا�شتقطاب امل�شتثمرين وامل�شرتين يف القطاع العقاري 

من منطقة اخلليج العربي وال�شرق االأو�شط.

المنصة األفضل
وقد اأعلنت �شركة جي اإف ات�س العقارية، الذراع العقارية 

ملجموعة جي اإف ات�س املالية يف البحرين، اأنها �شتكون ال�شريك 

اال�شرتاتيجي لن�شخة بيبيك�س 2017.

ومن املتوقع اأن تقدم ال�شركة الرائدة يف ال�شوق يف القطاع 

العقاري -املعروفة اأي�شا با�شم »جي اإف ات�س بروبرتيز« بع�شا 

من اأرقى التطورات، مثل فيالمار يف امليناء، وكذلك هاربور رو 

املجتمع  اإىل  باالإ�شافة  املايل،  البحرين  مرفاأ  يف  هاربور  وممر 

امل�شور بدبي، كاليفورنيا فيالدج.

ووفقا جلمعية البحرين للمهند�شني املنظمني للحدث، فاإن 

بروبرتيفيندر البحرين �شتقوم بعر�س بوابة �شاملة ومتطورة 

تكنولوجيا والتطبيق على املهنيني العقاريني والزوار، و�شتكون 

هناك م�شاركة �شركات من قرب�س واليونان التي �شت�شتعر�س 

عقاراتها املتو�شطية الفاخرة، مع تعريف احل�شور على فر�س 

اال�شتثمار يف تلك املنطقة.

و�شجله  مكانته  على  »بايبك�س«  يحافظ  اأن  املتوقع  ومن 

من  والعامل  املنطقة  ت�شهده  الذي  البطيء  التعايف  رغم  املميز 

اأ�شعار النفط، كونه املن�شة االأمثل للم�شتثمرين  اآثار انخفا�س 

اإذ يت�شنى لهم  االإن�شاءات،  وامل�شرتين واملتخ�ش�شني يف جمال 

حتليالت  توفري  مع  القطاع،  تواجه  التي  ال�شعوبات  مناق�شة 

تعزز  واقرتاحات  الراهنة  للم�شاكل  حلول  ا�شتنباط  ت�شهم يف 

الربحية امل�شتقبلية، ويف الوقت ذاته يحظى املطورون بفر�س 

ذهبية لتقييم الطلب وتزويد امل�شرتين باملعلومات حول التمويل 

والو�شع القانوين وال�شريبي وطبيعة االإيرادات اال�شتثمارية.

تقديم فهم أعمق 
للمستثمرين حول 
اإلمكانات الهائلة 
للسوق العقارية

يضم المعرض أضخم 
تجمع للمشاريع 
العقارية الفخمة
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كاظم عبد�هلل:

�لبحريني يحظى بثقة تامة من قبل  �لعقار  �أن �سوق  �لعقارية ماجد �خلان  �إت�ض  �إف  �لتنفيذي ل�سركة جي  �لرئي�ض  �أكد 

�ل�سركة، م�سريً� �إىل �أن �ل�سركة ت�سرف على م�ساريع تتجاوز قيمتها ملياًر� ون�سف دولر يف �ململكة وهذ� دليل على ثقتها يف 

�لقطاع �لعقاري وتاأكيًد� على نظرتها �مل�ستقبلية �ليجابية لل�سوق �ملحلي.

1.5 مليار دوالر قيمة مشاريع »جي إف إتش« العقارية في البحرين

الرئيس التنفيذي للشركة: نسعى إلى التميز 
بطرح مشاريع عقارية في مختلف القطاعات
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ماجد �خلان
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تعترب »جي اإف اإت�س« العقارية هي الذراع العقاري ملجموعة 

من  االأخري  الربع  يف  تاأ�شي�شها  مت  وقد  املالية  اإت�س«  اإف  »جي 

العام 2016، حيث تتما�شى مع ا�شرتاتيجية املجموعة اجلديدة 

اخلربات  وا�شتثمار  الب�شري  العن�شر  تقوية  يف  تتمثل  التي 

مييز  ما  واأهم  املختلفة،  اال�شتثمارية  املجاالت  يف  الب�شرية 

ال�شركة اأنها تعمل �شمن جمموعة مالية قوية ولها العديد من 

ا،  اأي�شً الزبائن  ويخدم  يخدمها  ما  وهذا  وال�شركاء  املتعاملني 

ا�شتثمارًيا، وهذا  واآخر  ا م�شرًفا جتارًيا  اأي�شً املجموعة  وت�شم 

ي�شاعد كثرًيا يف ك�شب ثقة امل�شتثمرين اال�شرتاتيجيني، وي�شاعد 

ال�شركة على تقدمي حلول مبتكرة، باالإ�شافة اإىل تقدمي اخلدمات 

التمويلية للم�شاريع العقارية اخلا�شة بال�شركة، وهذه االأمور 

التحديات  مواجهة  من  لتتمكن  لل�شركة  بالن�شبة  جًدا  مهمة 

واملناف�شة القوية يف ال�شوق العقاري.

وحول م�شاريع �شركة »جي اف ات�س« امل�شتقبلة قال اخلان: 

»اأبرز م�شاريعنا امل�شتقبلية �شيكون م�شروع »هاربور نورث«، 

ال�شمال، وهو  من  فيالمار  مل�شروع  املحاذية  اجلزيرة  ويقع يف 

م�شروع جتاري 100%، و�شيكون له اأي�شا م�شغلني خمتلفني عن 

امل�شاريع ال�شابقة، واالآن انتهينا من ت�شاميم امل�شروع وبانتظار 

للبدء يف تنفيذه، وباالإ�شافة  بامل�شروع  الرخ�س اخلا�شة  بقية 

املتوفرة  اال�شتثمارية  الفر�س  بدرا�شة  نقوم  امل�شروع  هذا  اإىل 

�شمن اأ�شول ال�شركة التي متتلك عدة اأرا�س يف البحرين ودبي 

والهند و�شمال اأفريقيا ومناطق اأخرى«.

اأن تاأخذ جميع  وتابع: »يف العام االأول ا�شتطاعت ال�شركة 

التنفيذ،  اإىل مرحلة  الت�شور  اأطلقتها من مرحلة  التي  امل�شاريع 

واالأداء العام لل�شركة كان ممتاًزا جًدا، ولل�شركة هدف اأويل غري 

ال�شركة  اعمال  بداية  يف  االآن  انها  حيث  اليه،  ت�شعى  الربحية 

�شنتها  االآن من  تنته حتى  التاأ�شي�س، ومل  ومازالت يف مرحلة 

اخلا�شة  االرقام  عن  احلديث  ال�شعب  من  لذلك  االأوىل،  املالية 

باأداء ال�شركة خالل هذه الفرتة، اإال اأن ال�شنة االأوىل �شارت كما 

مت التخطيط لها، ومت اإجناز كافة اخلطط التي مت و�شعها لتلك 

طرح ثالثة 
مشاريع 
ضخمة في 
معرض 
بايبكس
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الفرتة، حيث تتطلع لتحقيق بقية االأهداف يف املرحلة املقبلة«.

ال�شركات،  بقية  عن  للتميز  ت�شعى  ال�شركة  اأن  اىل  واأ�شار 

لتاأ�شي�س خط جديد من التطوير العقاري خا�س بها ومييزها عن 

غريها، لذلك فال�شركة ت�شعى ل�شكل جديد من التطوير العقاري 

بحيث ال يقت�شر على بناء العقارات فقط، بل لت�شييد معامل اأكرث 

من بناء ال�شقق واملباين العامة، حيث تركز على اأن�شطة عقارية 

والتعليمي  ال�شحي  كالقطاع  البلد  يف  خمتلفة  قطاعات  تخدم 

والتجاري وال�شياحي، باالإ�شافة اإىل الن�شاط التقليدي املتمحور 

حول العقار ال�شكني والعقاري.

وم�شاريع  العقارية  امل�شاريع  حمفظة  »اأن  واأ�شاف، 

اال�شتثمارية  املحفظة  رئي�شيا يف  عن�شًرا  التحتية متثل  البنية 

للمجموعة، ارتاأت اإدارة املجموعة اأهمية وجود جهة متخ�ش�شة 

يف التطوير العقاري، ومن هنا بداأت انطالقة ال�شركة وتاأ�شي�شها 

م�شافة  قيمة  اأكرب  وا�شتخراج  ال�شركة  اأ�شول  ا�شتغالل  بهدف 

من تلك االأ�شول، وطرح جزء جديد على املجموعة وهو اخراج 

والبنية  اخلام  امل�شاريع  من  بدالً  ال�شوق  اإىل  النهائي  املنتج 

بعد  نبداأ  لل�شركة، حيث  روؤيتنا  من  ذلك جزءا  التحتية، وكان 

ذلك يف التو�شع جغرافيا �شمن املجموعة، حتى ن�شبح �شركة 

م�شتقلة عن املجموعة املالية«.

اأبرز  ات�س« جمموعة من  وبدورها �شتقدم �شركة »جي اف 

الرئي�شي  م�شروعها  و�شيكون  وامل�شتقبلية،  احلالية  م�شاريعها 

يف املعر�س م�شروع »هاربور رو« الذي يتكون من 6 مباٍن، حيث 

االآخران  املبنيان  اأما  احلر،  للتملك  املباين  تلك  من   4 مت عر�س 

ف�شيكون اأحدهما فندقا فئة 5 جنوم، واالآخر �شققا فندقية تتمتع 

ال�شكنية 322  الوحدات  عدد  ويبلغ  الفندقية،  اخلدمات  بكافة 

وحدة للتملك احلر، واأكرث من 150 وحدة فندقية.

من  ومتكنت  التملك  وحدات  بيع  يف  بالبدء  حالًيا  وقامت 

جتاوز 40% من املبيعات يف تلك الوحدات خالل هذا العام، حيث 

واخلليج  وال�شعودية  البحرين  من  ال�شركة  عمالء  اأغلبية  كان 

االأجانب من خارج املنطقة، وبحكم موقع  اإىل بع�س  باالإ�شافة 
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العا�شمة،  من  مميز  موقع  ويف  املايل  املرفاأ  من  القريب  امل�شروع 

كان االإقبال االأكرب من البحرينيني الذين يجدون فيه موقًعا مميًزا 

بع�س  امل�شروع  ت�شاميم  ات�س« يف  اف  »جي  راعت  وقد  لل�شكن، 

التي تتنا�شب مع احتياجات املواطنني لل�شكن، وتتنوع  اجلوانب 

اىل  مرًتا،   46 مب�شاحة  �شتوديو  من  امل�شروع  هذا  يف  الوحدات 

الوحدات الكربى التي يكون فيها برك �شباحة خا�شة بها وت�شل 

غرفة  اأ�شتوديو  اإىل  باالإ�شافة  مرت،   300 من  اأكرث  اإىل  م�شاحتها 

وواجهة  �شيارات  مواقف  وجود  اإىل  باالإ�شافة  وغرفتني،  واحدة 

جتارية �شتكون على حماذات الواجهة البحرية م�شافتها كيلومرت 

التي  التجارية  واملحالت  املطاعم  من  جمموعة  و�شت�شم  واحد، 

ت�شم ماركات جتارية تتواجد يف البحرين للمرة االأوىل.

للفندق  امل�شغلة  ال�شركة  مع  االتفاق  مت  للفندق  وبالن�شبة 

و�شيتم االإعالن عنها قريبا، وامل�شروع يتكون من جزءين هما اجلزء 

الغربي  اجلزء  مائية، ويف  قناة  بينهما  ويف�شل  وال�شرقي  الغربي 

اأي�شا من  ال�شرقي قريب  البناء واجلزء  جتاوزنا 20% من مرحلة 

هذه الن�شبة، اإال اأن امل�شروع �شيتم االنتهاء منه يف الفرتة ذاتها، اأما 

بخ�شو�س االأ�شعار فاإن متو�شط ال�شعر يبداأ من 1000 اإىل 1500 

دينار للمرت، حيث تبداأ ا�شعار الوحدات من 59 األف دينار.

اأما امل�شروع الثاين ف�شيكون م�شروع الفيالمار الذي يعد من 

اأهم امل�شاريع العقارية يف البحرين، وهو مملوك ل�شركة اخلليج 

القاب�شة التي ت�شاهم فيها جمموعة جي اإف اإت�س املالية، وبحكم 

اإنهاء  اإت�س م�شئولية  اإف  اأخذت جي  البحرين  امل�شروع يف  موقع 

العقاري  وال�شوق  لل�شركة  مك�شب  امل�شروع  وهذا  امل�شروع،  هذا 

اأمام  الوحيدة  العقبة  وكانت  البحرين،  يف  عام  ب�شكل  واملايل 

املمول  كانت  التي  ال�شكوك  هيكلة  اإعادة  هي  امل�شروع  ا�شتكمال 

هيكلتها  من  ومتكنا  الراجحي  م�شرف  مع  للم�شروع  الرئي�شي 

يف �شهر دي�شمرب املا�شي، وبداأ امل�شروع ب�شكل فعلي ور�شمي يف 

اجلدول  ح�شب  به  العمل  وي�شري  اجلاري  العام  من  يناير  مطلع 

الزمني املو�شوع له بن�شبة 100%، ومت توقيع عقود جديدة مع 

امل�شروع، ومن  العمل يف  اأبدوا ر�شاهم عن �شري  الذين  امل�شرتين 

املتوقع ت�شليم الوحدات للم�شرتين ح�شب املوعد املحدد يف الربع 

االأول من 2019.

اأما امل�شروع الثالث فهو م�شروع كالفورنيا فيليج يف دبي، ومت 

االإعالن عنه �شابقا ومت بدء اأعمال التنفيذ فيه، وي�شم 234 فيال 

يف قلب دبي، و�شيتم طرحه للبيع بعد ا�شتكمال تراخي�س البيع.

وتبلغ قيمة امل�شاريع الثالثة التي �شيتم عر�شها يف معر�س 

بايبك�س ما يقارب 1.5 مليار دوالر، وهذا القيمة ال ت�شتمل على 

من  العقارية  اإت�س  اإف  جي  ل�شركة  حتويلها  مت  التي  االأرا�شي 

املحفظة  تتجاوز  حيث  وتطويرها،  لدرا�شتها  االأم  املجموعة  قبل 

العقارية للمجموعة امللياري دوالر.
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قطاع واعد

العام  العقاري منى خالل هذا  القطاع  اأن  الرميحي  واأو�شح 

وبلغت القيمة االإجمالية ل�شفقات م�شروعات القطاع العقاري يف 

الربع االأول من عام 2017 نحو 220 مليون دوالر، اأي بزيادة 

و�شلت اإىل 15.2 يف املائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016 

و8.1 يف املائة مقارنة بالربع االأول من عام 2016. 

�شركة  اآالف   3 من  اأكرث  �شجلت  البحرين  اإن  قائالً:  واأ�شاف 

جديدة يف الربع االأول من 2017، يتخ�ش�س اأكرث من ثلثها يف 

الأن�شطة  والرتاكمي  اجليد  االأثر  يعك�س  مما  االإن�شاءات،  قطاع 

تطوير البنى التحتية يف البالد، متوقعا ان يكون القطاع العقاري 

واعًدا للعام املقبل 2018.

يف  العقاري  القطاع  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  حول  اأما 

االقت�شادي  التكاتف  ان  الرميحي  وجد  فقد  واخلليج  اململكة 

والتعاون ملواجهة االنخفا�س يف اأ�شعار النفط من اأهم التحديات 

ال�شيولة وقدرة القطاع امل�شريف على  اأنه يوؤثر على توّفر  حيث 

توفري ما يكفي من التمويل ملطوري القطاع العقاري.

جيد  اأداء  ذو  باأنه  اململكة  العقاري يف  القطاع  اأداء  وو�شف 

وقوي، خا�شة اأن القطاع ي�شتفيد اإىل حد ما من قوة قطاع اخلدمات 

املالية ومن التنوع االقت�شادي كما ان اململكة تتميز باأنها اأحد اأكرث 

االقت�شادات تنوعاً يف املنطقة، كما ت�شكل القطاعات غري النفطية 

اأكرث من 80 يف املائة من قيمة اإجمايل الناجت املحلي.

»مؤكًدا قوة أداء القطاع العقاري بالمملكة«.. خالد الرميحي 

مزيد من المحفزات بالمملكة 
للمستثمرين اإلقليميين والدوليين

 فاطمة �سلمان 

يعكف جمل�ض �لتنمية �لقت�سادية على �لرتويج لعدد من �لقطاعات �لرئي�سية يف �لقت�ساد، م�ستفيد� من �ملحفز�ت 

�لتي تقدمها مملكة �لبحرين للم�ستثمرين، ومنها ما توليه �ململكة من �أهمية لتطوير �لبنية �لتحتية �لتي تقدر قيمتها 

بنحو 32 مليار دولر. 

وت�سمل هذه �لقطاعات كل من �لت�سنيع و�خلدمات �للوج�ستية، وقطاع �خلدمات �ملالية، وتكنولوجيا �ملعلومات 

و�لت�سالت، و�ل�سياحة. 

و�أكد �لرئي�ض �لتنفيذي ملجل�ض �لتنمية �لقت�سادية يف ت�سريح لـ »�لأيام« �ن مملكة �لبحرين تعمل على برنامج 

�لبنية �لتحتية للقطاعني �لعام و�خلا�ض، وهي بر�مج �ستلعب دور�ً حمورياً يف دعم تطوير  ��ستثمار رئي�سي يف 

�مل�سروعات �لعقارية على �ملدى �لطويل وكذلك �جتذ�ب ��ستثمار�ت �سخمة يف �لقطاع �لعقاري، مو�سحا �ن جمل�ض 

�لتنمية �لقت�سادية يف �لبحرين موؤخر�ً قدم �لدعم �لالزم مل�ساركة خم�ض من جهات �لتطوير �لعقاري من �لبحرين 

�لبالد بنحو 11 مليار دولر من  �لعاملي، حيث تقّدر قيمة �مل�سروعات �مل�ساركة من  يف معر�ض »�سيتي �سكيب« 

�مل�سروعات �لعقارية متعددة �ل�ستخد�مات.
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دور الحكومة

التي  العقاري واملجاالت  القطاع  اأن  الرميحي  واأكد 

ميكن للم�شتثمرين االأجانب اال�شتثمار فيها، تلقت دعماً 

قوياً باال�شالحات التي نفذتها اململكة والرامية لتوفري 

بيئة عمل تدعم القطاع اخلا�س لي�شبح املحّرك الرئي�شي 

اإعادة �شياغة  اإ�شافة اىل  للنمو االقت�شادي يف اململكة، 

ب�شكل  ولريّكز  مرونة،  اأكرث  ليكون  العام  القطاع  دور 

اأكرب على دوره يف عمليات التطوير والتنويع.

وحول امكانية التملك لالأجانب اأ�شار اىل ان اململكة 

ت�شمح لالأجانب بالتملك بن�شبة 100 يف املائة يف معظم 

على  قيود  اي  او  )مناطق حرة(،  توجد  فال  القطاعات، 

اإمكانية نقل راأ�س املال واالأرباح واأرباح االأ�شهم اإىل اأي 

مكان خارج اململكة الحقاً..

مو�شحاً انه ميكن للم�شتثمرين االإقليميني والدوليني 

توفرها  التي  الفريدة  االأعمال  بيئة  من  اال�شتفادة 

البحرين، وما تتيحه من اإمكانات وفر�س اأعمال مميزة، 

كونها �شمن �شوق دول جمل�س التعاون اخلليجي التي 

يقّدر قيمتها بنحو 1.5 تريليون دوالر.

شركات للتطوير العقاري

العام  املركزي  البحرين  م�شرف  ان  اىل  واأ�شار 

املا�شي اأ�شدر قانوناً جديداً يف �شاأن العهد ي�شمل اأي�شاً 

اإطالق  بالفعل  العقاري، وكان  القطاع  املالية يف  العهد 

اأول عهدة مالية لال�شتثمار العقاري يف نوفمرب 2016، 

جعل البحرين ثاين دولة يف جمل�س التعاون اخلليجي 

خا�شاً  قانوناً  ت�شدر  املتحدة  العربية  االإمارات  بعد 

لتنظيم العهد املالية لال�شتثمارات العقارية. 

واأكد على وجود عدد من �شركات التطوير العقاري 

العقاري  لال�شتثمار  البحرين  �شركة  ومنها  املمكلة  يف 

البحرين،  املحّرق، ون�شيج، ودّرة خليج  ديار  )اإدامة(، 

ودرة مارينا، و�شركة اإثمار للتطوير، ومنارة للتطوير، 

وعقارات ال�شيف كما وتعمل البحرين على جمموعة من 

الكبرية متتد عرب جمموعة  التحتية  البنية  م�شروعات 

من القطاعات بقيمة اإجمالية ت�شل اإىل 32 مليار دوالر، 

يف  وت�شاعد  العقارات،  �شوق  يف  النمو  �شتدعم  والتي 

احلفاظ على منو اقت�شادي قوي يف البالد، وفقاً لتقرير 

�شادر من جمل�س التنمية االقت�شادية يف البحرين.

ت�شريعات ذكية 

البنية  بتطوير  فقط  تكتفي  ال  اململكة  اأن  اىل  وبنّي 

بيئة  بتطوير  اأي�شاً  تقوم  فهي  الالزمة،  التحتية 

تنظيمية م�شاندة كاإ�شدار الت�شريعات الذكية، مما مُيكن 

ا�شتثماراتهم،  من  جمٍز  هام�س  حتقيق  من  امل�شتثمرين 

حيث مت موؤخراً اإ�شدار الئحة تنظيمية جديدة بالت�شاور 

مع القطاع اخلا�س لدعم النمو يف القطاع العقاري يف 

البالد.

أداء القطاع 
العقاري في 
المملكة جيد 
وقوي

القطاع تلقى 
دعًما قوًيا 
باإلصالحات 
التي نفذتها 
المملكة
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عضو مجلس إدارة »أمفا القابضة« محمد أيوب في حوار مع »األيام«:

حضور »أمفا« في السوق العقاري يتنامى.. 
و»بايبكس« نافذة لتبادل الخبرات

حممد �أيوب    »ت�سوير: نور حممد«
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[ حدثنا عن �ملجالت �لتي تخت�ض بها �سركة �أمفا �لعقارية؟

- »اأمفا العقارية« هي واحدة من ال�شركات املن�شوية حتت 

اخلدمات  من  العديد  العقارية«  »اأمفا  وتقّدم  القاب�شة«.  »اأمفا 

العقاري«  املتمّيزة والراقية. وُيعد ن�شاط »التطوير  العقارية 

نحر�س  حيث  فيه،  وتبدع  تعمل  الذي  الرئي�شي  جمالها 

والفنّية  الهند�شية  االأفكار  وحتويل  االبتكار  على  عملنا  يف 

االإبداعية اإىل واقع ملمو�س. نحر�س على التخطيط والدرا�شة 

و�شراء  املكان،  اختيار  عملية  من  بدًءا  م�شروع،  الأي  الوافية 

االأر�س املنا�شبة، مروًرا مبرحلة الت�شميم اخلارجي والداخلي 

ولي�س  للم�شروع،  املنّفذة  وال�شركة  الهند�شي  املكتب  واختيار 

بال�شورة  املتعلقة  التفا�شيل  لكل  الدقيقة  باملتابعة  انتهاًء 

النهائية للم�شروع وموا�شفاته وجودة جميع املواد واالأجهزة. 

تخطيط  اإىل  حتتاج  العملية  اأن  هو  له  اأخل�س  اأن  اأريد  وما 

�شامل، وجهود �شاّقة يف املتابعة، وهو االأمر الذي جنحت فيه 

»اأمفا« ب�شكل كبري، حتى باتت حمّل ثقة لدى عمالئها، وبف�شل 

اهلل فاإن ح�شورها يف ال�شوق العقارية يكرب ويتنامى يوًما بعد 

يوم.

[ هل لك �أن تعّرفنا على �أبرز �ملو��سفات مل�ساريعكم �لعقارية، 

�ملثال  �سبيل  على  منها  �أن�ساأمت  �لتي  �ل�سكنية  �لأبر�ج  ا  وخ�سو�سً

برج �أمفا1 وبرج �أمفا2؟

جاري  وحالًيا  واأمفا2  اأمفا1  برجي  من  انتهينا  نعم،   -

العمل على اإن�شاء برج اأمفا3، وقطعنا فيه �شوطاً طويالً. جميع 

االأبراج التي نقوم باإن�شائها �شكنية، وتت�ّشم بالفخامة واجلمال، 

من  اأ�شبحت  �شّممناها  التي  االأبراج  اأن  اأقول  حني  اأبالغ  وال 

املعامل العمرانية املمّيزة يف اململكة. وبال �شّك، فاإننا نهتم بكل 

جزئية يف الربج، ولدينا معايري �شارمة يف موا�شفات االأدوات 

وب�شكل  ال�شكنية.  ال�شقق  يف  نوّفرها  التي  واالأجهزة  واملواد 

عام، ميكن القول اإننا نحر�س على توفري �شكن فخم، وخدمات 

باأف�شل  ومزّوداً  و�شامالً  متكامالً  الربج  ليكون  للربج،  راقية 

الفخامة  م�شتوى  على  العمالء  عنها  يبحث  التي  اخلدمات 

وال�شالمة واالأمن والرفاهية وخمتلف الكماليات.

[ ملاذ� حتر�سون على �مل�ساركة يف معر�ض �لبحرين �لدويل 

للعقار�ت »بايبك�ض«؟، وما �لذي مييّز م�ساركتكم هذ� �لعام؟

- منذ �شنوات ونحن حري�شون على التواجد يف خمتلف 

�شواء  املهّمة،  العقارية  واملعار�س  واملوؤمترات  الفعاليات 

من  يعترب  »بايبك�س«  ومعر�س  خارجها.  اأو  البحرين  داخل 

اأبرز واأهم املعار�س العقارية يف اململكة، وبالن�شبة لنا، ميّثل 

نافذة لتبادل اخلربات وعر�س م�شاريعنا وتطوير عالقاتنا مع 

خمتلف املطّورين العقاريني واجلهات العاملة يف هذا القطاع. 

بع�س  عر�س  على  ال�شابقة،  م�شاركاتنا  يف  كما  و�شنحر�س 

م�شاريعنا امل�شتقبلية وخططنا الطموحة.

[ ذكرت �أن �سركتكم قطعت �سوًطا يف �إن�ساء برج �أمفا3، �أين 

و�سلتم؟ و�أين يقع �لربج؟

- م�شروع اأمفا3 يف تقّدم م�شتمر، حيث اإننا اأو�شكنا على 

�شنبداأ  ثم  ومن  للربج،  االأ�شا�شية  البناء  عملية  من  االنتهاء 

يف  الربج  ويقع  ال�شقق.  جتهيز  على  والعمل  الربج  بتغليف 

منطقة ال�شيف.

[ ملاذ� �خرتمت �ساحية �ل�سيف حتديًد� لإجناز هذ� �مل�سروع؟

اال�شرتاتيجية  املناطق  اأهم  من  تعترب  ال�شيف  �شاحية   -

وامل�شاريع  املراكز  من  العديد  اأنها حتت�شن  حيث  اململكة،  يف 

اال�شتثمارية املهمة باالإ�شافة اإىل عدد من املجّمعات التجارية 

كل  اأن  ذكرت  اأن  و�شبق  املختلفة.  وال�شركات  البنوك  ومقار 

ووفق  ومتاأنية،  متعّمقة  درا�شة  على  مبنية  تكون  م�شاريعنا 

من  انطالقاً  ياأتي  ال�شيف  ملنطقة  واختيارنا  دقيقة.  معايري 

حر�س ال�شركة على اختيار مواقع ممّيزة مل�شاريعها.

[ ما ر�أيك ب�سوق �لعقار �لبحريني يف �لوقت �لر�هن؟

القطاعات  واأبرز  اأهم  اأحد  العقاري  ال�شوق  يعترب   -

القطاع  فاإنه  الر�شمية،  االأرقام  ووفق  اململكة،  يف  التجارية 

والتاأثري  واحلجم  االأهمية  حيث  من  النفط  قطاع  بعد  الثاين 

باأن ذلك موؤ�ّشر على حيوية هذا  ال�شوق املحلّية. وال �شّك  يف 

القطاع الذي ظّل وا�شتمّر ل�شنوات طويالً رافداً مهّما القت�شادنا 

الوطني، االأمر الذي يدفعنا للحفاظ على هذا االإجناز والعمل 

على تطويره.

[ كيف تنظر �إىل �لت�سهيالت �لتي تقّدمها �ململكة للمطورين 

�لعقاريني؟

- اأعتقد اأن البحرين من اأف�شل الدول التي تقّدم ت�شهيالت 

كبرية وال حمدودة للقطاع التجاري عموًما والقطاع العقاري 

ب�شكل خا�س. وال �شّك اأن ذلك ياأتي ب�شبب االهتمام الكبري الذي 

تبديه القيادة الر�شيدة، حيث التوجيهات الدائمة من �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفّدى بدعم 

هذا القطاع وتوفري كافة املقّومات لنمّوه وتطوره، وهو االأمر 

الذي يتجلّى يف عمل احلكومة الر�شيدة والت�شهيالت الكبرية 

االأمري خليفة  امللكي  ال�شمو  التي تقّدمها وذلك بقيادة �شاحب 

بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوّقر، وبدعٍم وموؤازرة من 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة النائب 

االأول لرئي�س الوزراء وويل العهد االأمني.

ح�سني �ملرزوق:

عّدة �سركات يف  و�لتي ت�سم يف حوزتها  �لقاب�سة«  »�أمفا  �ملن�سوية حتت �سركة  �ل�سركات  �لعقارية« هي و�حدة من  »�أمفا 

جمالت خمتلفة.

�نطلقت »�أمفا �لعقارية« يف 2013 بعد جتربة عريقة ل�سركة »بر�د�ي�ض« �لعقارية ممتّدة لعام 1983م، حيث �ندجمت �ل�سركتان 

حتت م�سّمى »�أمفا«. خطت »�أمفا �لعقارية« خطو�ت كبرية خالل �ل�سنو�ت �لأخرية يف جمال �لتطوير �لعقاري، و�جتهت نحو بناء 

»�لأبر�ج �ل�سكنية« يف مناطق خمتلفة بالبحرين، وتتّجه لتطوير م�ساريعها �لعقارية يف جمالت متعّددة.

حول جتربة »�أمفا �لعقارية« وجتربتها وتوجهاتها، �أجرينا هذ� �للقاء مع ع�سو جمل�ض �إد�رة �سركة »�أمفا �لقاب�سة« حممد �أيوب، 

فكان �حلو�ر �لتايل:

أبراجنا 
السكنية 
أصبحت من 
المعالم 
العمرانية 
الممّيزة في 
المملكة

نحرص 
على أرقى 
الخدمات 
واّتباع أفضل 
المعايير في 
مشاريعنا
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ح�سني �ملرزوق:

�لبحرين �لأوىل للتطوير �لعقاري هي �سركة م�ساهمة كويتية وت�سعى لالبتكار يف 

جمال �لتطوير �لعقاري، وتعمل على تكري�ض جهودها لتحقيق عو�ئد جمزية وحتقيق 

�ل�سر�كات و�ل�ستثمار�ت  �مل�ستد�م للمجتمع �ملحلي و�مل�ساهمني من خالل  �لزدهار 

�لتي تعمل وفق مبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية، وقد قامت �سركة �لبحرين �لأوىل يف 

�لعام 2014 بالبدء مب�سروع قرية »�ملريكادو« وم�سروع جممع »�ملريكادو« �لتجاري 

�لبحرين، �ما م�سروع قرية »�ملريكادو«  �لذي ��ستقطب عدد� كبري� من د�خل وخارج 

تفا�سيل  على  وللتعرف  �لقادم،  �لعام  يف  منه  �لنتهاء  فيتوقع  �ل�سكني 

�مل�سروعني �جرينا هذ� �للقاء مع �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة »�لبحرين 

�لأوىل« �أمني �أحمد �لعري�ض فكان �للقاء على �لنحو �لتايل:

الرئيس التنفيذي لشركة »البحرين األولى« أمين العريض:

استكملنا 70% من مشروع قرية »الميركادو« 
وسيحصل المالك على وحداتهم بداية 2018

October 2017
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�أمني 

�لعري�ض 

»ت�سوير: 

عبدعلي 

قربان«
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هناك  هل  �سركتكم،  تنفذه  �لذي  �لأول  �ل�سكني  �مل�سروع  هو  �ملريكادو  قرية   ]

خمطط �آخر �ستقومون ببنائه؟

- �شركة البحرين االأوىل لها عدة ب�شمات بالقطاع العقاري، فلدينا م�شروع 

فيه جناحا كبريا، وهو  �شنوات وحققنا  قبل 5  فيه  بالبدء  قمنا  الذي  »جمال« 

عبارة عن م�شتودعات �شناعية مت تاأجريها على 52 م�شتاأجرا ونعترب »جمال« 

واأثبتت  وال�شكني  التجاري  القطاع  يف  للبدء  ثقة  اأعطتنا  ناجحة  جتربة  باأنه 

جتربتنا نف�شها يف هذين القطاعني حيث قمنا بالبدء مب�شروع جممع »املريكادو« 

التي ت�شم فلال �شكنية، ومتكنا من جعل  التجاري وم�شروع قرية »املريكادو« 

هذا امل�شروع يتميز عن باقي امل�شاريع ال�شكنية االأخرى وذلك لقربه من جممع 

»املريكادو« الذي يغطي خمتلف اخلدمات ملالك الفلل ال�شكنية فاجلزء التجاري 

يكمل ويعزز من اجلزء ال�شكني.

[ هل مت �لنتهاء من بناء 42 فيال بقرية �ملريكادو؟

- ا�شتكملنا حلد االآن ما ن�شبته 70% من بناء امل�شروع ولدينا خطة الإنهاء 

امل�شروع بنهاية العام اجلاري و�شيتم ت�شليم مفاتيح الوحدات ال�شكنية للمالك 

الت�شطيبات، وا�شتكملنا  االنتهاء من كافة  القادم بعد  العام  االأول من  الربع  يف 

بناء اأحد املنازل الذي جعلناه منوذجاً ليتمكن امل�شرتون من روؤية منازلهم على 

اأر�س الواقع للتعرف على حمتويات املنزل واملواد وامل�شاحات امل�شتخدمة.

نظر�ً  لتو�سعته  نية  هناك  هل  ��سرت�تيجية،  منطقة  يف  يقع  �ملريكادو  جممع   ]

لحتو�ئه على �لعديد من �خلدمات؟ 

ا�شتخدامها  مت  االأوىل«  »البحرين  ل�شركتنا  ملكيتها  تعود  التي  االأرا�شي   -

بالكامل لذلك من ال�شعب اأن نقوم بتو�شعة املجمع.

[ هل تنوون �فتتاح فرع �آخر ملجمع �ملريكادو؟ 

- نعم من املحتمل اأن نقوم بافتتاح فرع اآخر ملجمع »املريكادو« التجاري، 

ممتعة  اأوقاتا  ق�شاء  تف�شل  البحرينية  فالعائالت  ا�شباين،  بطابع  يتمتع  كونه 

وجممع »املريكادو« التجاري مهياأ لق�شاء مثل هذه االأوقات خ�شو�شاً يف االأجواء 

املعتدلة نظراً الحتوائه على م�شاحات مفتوحة للجلو�س يف الهواء الطلق، وعند 

ت�شميمه كان لدينا اهتمام ليكون وجهة بحد ذاته ومتكنا من ذلك الأنه ميتلك 

طابعا خا�شا يختلف عن بقية املجمعات التجارية االأخرى.

[ ما �لذي مييز قرية �ملريكادو عن �مل�ساريع �لأخرى؟

 - تتمتع قرية »املريكادو« مبزايا متعددة كموقعها املميز واملرغوب كونها 

تقع على �شارع رئي�شي ي�شل لقلب العا�شمة املنامة، ا�شافة لقربها من منطقة 

�شار و�شارع البديع، ويف هذه املناطق تتواجد اأكرب املدار�س اخلا�شة التي يرغب 

اأولياء االأمور بت�شجيل اأبنائهم فيها، كذلك جودة الت�شميم حيث اأولينا اهتماما 

جميالً  منظراً  قوية وتعطي  مواد  ا�شتخدام  وذلك من خالل  اجلانب  لهذا  كبريا 

عن  للمنظر اخلارجي، ف�شالً  للرخام واالأحجار  ا�شتخدامنا  ال�شكنية مثل  للفلل 

قرب جممع »املريكادو« التجاري من قرية »املريكادو« والذي بدوره يغني مالك 

الوحدات من اخلروج مل�شافات بعيدة فكل اخلدمات موجودة بهذا املجمع، واأي�شاً 

التزامنا بالقوانني اجلديدة التي ت�شمن للم�شرتي ا�شتالم الوحدة ال�شكنية وهي 

متكاملة ل�شمان حقه.

[ هل مت بيع كافة �لوحد�ت �ل�سكنية بقرية �ملريكادو؟ 

-  مت بيع 30% من الوحدات ال�شكنية بقرية »املريكادو« وخالل الثالثة اأ�شهر 

القادمة �شتت�شاعف هذه الن�شبة باإذن اهلل.

[ ما هي م�ساريعكم �لقادمة؟

- لدينا بع�س االأرا�شي الواقعة يف منطقة ال�شيف ولكننا مل نقم بتطويرها 

الراهن مت  الوقت  املا�شية، ولكن يف  ال�شنوات  االقت�شادية يف  االأو�شاع  ب�شبب 

تطوير االأرا�شي املجاورة الأرا�شينا لذلك من املمكن اأن نقوم بعمل بع�س امل�شاريع 

الإن�شاء  حالياً  منا�شبة  اأ�شبحت  البناء  كلفة  اأ�شعار  اأن  خ�شو�شاً  املنطقة  بهذه 

م�شاريع جديدة اإ�شافة لوجود التمويل املتاح من قبل البنوك، ولكن نتمنى اأن 

يقل  ال  اقت�شادي  لنمو  نحتاج  اننا  اأف�شل حيث  ب�شكل  االقت�شاد  تتحرك عجلة 

تطلعاتنا  مع  يتوافق  ب�شكل  االأرا�شي  هذه  تطوير  من  لنتمكن  �شنوياً،   %5 عن 

وميكن ذلك من خالل دعم وت�شجيع احلكومة للقطاع اخلا�س كت�شهيل االإجراءات 

لر�شوم  قانونية  اأنظمة  و�شع  خالل  من  اخلا�س  القطاع  ومراعاة  واملوافقات 

للت�شجيع  اأكرب  ذات مرونة  اأن يكون هناك قوانني  نتمنى  لذلك  اإ�شافة  جديدة، 

على اال�شتثمار.
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»شركة القصير« تطرح مشروع مزارع كورنوال ببريطانيا في »بايبكس«

رئيس مجلس اإلدارة: 100% حصيلة فوائد مشاريع 
الشركة السابقة خالل أربعة سنوات من تاريخ إطالقها

ح�سني �ملرزوق:

قال عبد�لرحيم �لق�سري مالك ورئي�ض جمل�ض �إد�رة �سركة �لق�سري لال�ستثمار وتطوير �لعقار �أن �ل�سركة 

ت�سارك يف معر�ض بايبك�ض �لبحرين 2017 لت�سويق عدة م�ساريع يف �ململكة �ملتحدة وعلى ر�أ�سها مز�رع 

كورنو�ل مبقاطعة كورنو�ل، موؤكد� �أنه من خربة �سركة �لق�سري�لو��سعة و�لتي متتد على مد�ر 10 �سنو�ت يف 

جمال بيع �لعقار�ت وبامل�ساركة يف �لكثري من �ملعار�ض و�مللتقيات �لعقارية على م�ستوى دول �خلليج وجدت 

�أن �لكثري من �مل�ستثمرين و�لأفر�د يتوجهون نحو �لأ�سو�ق �لربيطانية للح�سول على فو�ئد على مدى �ل�سنو�ت 

�لقليلة �ملقبلة، فقد بلغت �أرباح م�ساريع �ل�سركة �ل�سابقة 100% خالل �أربعة �سنو�ت من تاريخ �إطالقها.

مكتب  من  �سادرة  �مل�ساريع  من  وغريها  كورنو�ل  مز�رع  م�سروع  ووثائق  ملكيات  جميع  �أن  �أكد  كما 

�لت�سجيل �لعقاري بربيطانيا )Land Registry( وم�سدقة من وز�رة �خلارجية �لربيطانية وموثقة من قبل 

�ل�سفارة �لربيطانية، مما يجعلها قابلة للت�سديق عليها من جميع خارجيات و�سفار�ت دول �لعامل.
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مزارع كورنوال

يف  الواقعة  كورنوال  مقاطعة  يف  امل�شروع  يقع 

املقاطعة  هذه  اإجنلرتا،  من  الغربي  اجلنوب  اأق�شى 

الفريدة من نوعها ملا تتميز به من جمال خالب وطبيعة 

�شاحرة لكل من ين�شد الراحة واالإ�شتجمام.

امل�شروع على م�شاحة 1، 092، 000 مرت  ويقع 

مربع موزعة ملزارع ترتاوح م�شاحتها ما بني 4، 500 

مرت مربع و8، 000 مرت مربع، ي�شتهدف امل�شتثمرين 

االأفراد بوجه خا�س وال�شركات بوجه عام، كما تتوفر 

املزارع  تلك  داخل  وماء  كهرباء  من  اخلدمات  جميع 

اإن�شاء مباين داخلها على م�شاحة ترتاوح  اإمكانية  مع 

املزرعة  اأق�شى من م�شاحة  من 5% وحتى 10% كحد 

الواحدة ح�شب قانون ال�شجل العقاري الربيطاين.

�شت�شهد  املزارع  هذه  باأن  الق�شري  �شركة  توؤمن  و 

تطورا ومنوا يف ال�شنوات القادمة، ففي الوقت الراهن 

�شركة  يجعل  بريطانيا  يف  اال�شتثمارات  منو  ومعدل 

الق�شري تثق اأن اال�شتثمار هناك �شيوفر بال �شك فر�شا 

مع  قيمتها  لتزايد  نظرا  اآمنا  واإ�شتثمارا  جاذبية  اأكرث 

مرور الوقت، وال�شركة على ا�شتعداد تام للتوا�شل مع 

كل عميل مل�شاعدته يف فهم اال�شتثمار االأف�شل لتحقيق 

اأهدافه.

أسعار في متناول اليد

من جانبها علقت مديرة املبيعات ب�شركة الق�شري 

مزارع  على  اأدهيم  اآمال  العقار  وتطوير  لالإ�شتثمار 

يف  ن�شع  فنحن  اليد  متناول  يف  اأ�شعارنا  كورنوال: 

اأعيننا الهدف االأ�شا�شي من ا�شتثمار عمالئنا ونقدم لهم 

منتجاتنا باأ�شعار يف متناول اليد ليتمكن عمالوؤنا من 

جني فوائدهم وبناء ا�شتثماراتهم بكل ي�شر و�شهولة.

كورنوال  مزارع  بيع  اأ�شعار  اأدهيم  واأ�شافت 

 5 يعادل  ما  اأي  ا�شرتلينية  جنيهات   10 ب�شعر  يبداأ 

اأن  ذلك  يعني  مما  املربع،  للمرت  بحرينية  دنانري 

اإمتالك م�شاحة قدرها 4،500 مرت  عمالءنا مبقدرتهم 

وهو  بحريني،  دينار   22،500 وقدره  مببلغ  مربع 

ما نعتربه �شفقة ناجحة جدا لتلك امل�شاحة يف دولة 

اأوروبية كربيطانيا، وبذلك نرغب هذا العام يف تعزيز 

متطلبات  لتلبية  جاهدين  و�شن�شعى  امل�شتثمرين  ثقة 

عمالئنا و�شنوا�شل ن�شاطنا الثبات قدرتنا على ا�شتيفاء 

جميع احتياجاتهم.

فلسفة تسويقية طموحة

اآخر ذكر عي�شى العقيلي مدير �شركة  ومن جانب 

الق�شري لال�شتثمار وتطوير العقار: »اأن ال�شركة توفر 

و�شراء  مثل:»بيع  العقارية  اخلدمات  من  جمموعة 

ذلك  يف  مبا  امل�شاريع  تطوير  واالأرا�شي،  العقارات 

درا�شات  الداخلي،  والت�شميم  املعمارية  الهند�شة 

باعا  لل�شركة  اأن  كما  العقارات،  و�شم�شرة  اجلدوى 

الق�شري  ول�شركة  العقارات،  وتقييم  تثمني  يف  طويال 

البحرين  مبملكة  العقاري  ال�شوق  يف  اإيجابية  نظرة 

ورواجا  ترحيبا  تلقى  م�شاريعها  باأن  ثقة  على  وهي 

مبختلف دول اخلليج ب�شكل عام ويف مملكة البحرين 

ب�شكل خا�س«.

واأ�شاف العقيلي:»ال تتلخ�س فل�شفة �شركة الق�شري 

يف بيع و�شراء العقارات وامل�شاريع بني املنامة ولندن 

للدخل  و�شيلة  عمالئها  لدى  ليكون  تطمح  بل  فقط، 

تزداد قيمتها مع مرور الوقت، لذلك تكمن م�شاركتها يف 

معر�س بايبك�س العقاري اإىل نقل فل�شفتها الت�شويقية 

للجمهور من رواد املعر�س لينعك�س ذلك عليهم طيلة 

بايبك�س  مبعر�س  الق�شري  �شركة  وتواجد  حياتهم، 

يعطيها ت�شورا وا�شحا ملتطلبات ال�شوق العقارية وما 

يطمح له العمالء م�شتقبال«.

عقاراتها  جميع  بعر�س  ال�شركة  وتابع:»�شتقوم 

على  و�شرتكز  عام  ب�شكل  املتوفرة  وا�شتثماراتها 

هذا  ت�شويقها  ال�شركة  تهدف  التي  الرئي�شية  امل�شاريع 

كنت(  و)خمطط  كورنوال(  )مزارع  كم�شروع  العام 

لالأرا�شي ال�شكنية قيد االن�شاء والتي �شيتم جتهيزها 

م�شتقبال من اأجل بناء وحدات �شكنية عليها«.

�آمال �أدهيم عي�سى �لعقيلي عبد�لرحيم �لق�سري

مديرة المبيعات 
آمال أدهيم:
5 دنانير بحرينية 
نظير المتر 
المربع الواحد 
بمشروع مزارع 
كورنوال 

عيسى 
العقيلي مدير 
شركة القصير 
لالستثمار 
وتطوير العقار: 
ال تتلخص 
فلسفة شركة 
القصير في بيع 
وشراء العقارات 
بل تطمح ليكون 
لعمالئها وسيلة 
للدخل تزداد 
قيمتها مع مرور 
الوقت
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أرض خصبة لمشروعات عقارية ضخمة 

وجود بيئة تنموية متطورة أسهمت 
في جذب المستثمرين

فاطمة �شلمان: 

خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية �سهدت �لبحرين طفرة �قت�سادية ل مثيل لها، وم�ساريع حيوية �سخمة، �إذ باتت �لبحرين 

�ليوم موطنا للعديد من �مل�ساريع �لعقارية �لناجحة بف�سل موقعها �ل�سرت�تيجي ووجود بيئة تنموية وجتارية خ�سبة 

�أ�سهمت يف جذب �مل�ستثمرين حمليا وعربيا، وحتى عامليا.

و�لدليل على ذلك وجود وجناح عدد من �مل�ساريع �لعقارية �لتنموية �ل�سخمة، منها م�سروع خليج �لبحرين، وديار 

�ملحرق، ومرفاأ �لبحرين �ملايل، وم�سروع �لعرين، ودرة �لبحرين، وجزر �أمو�ج، وغريها �لكثري �لذي ن�سرد بع�سها يف 

تقريرنا �لآتي على �سبيل �ملثال ل �حل�سر.

عدد خاص بمناسبة معرض البحرين الدولي للعقارات
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خليج البحرين 

الذي يعد واجهة  امل�شروع،  تبلغ م�شاحة هذا  اإذ  املنامة،  امل�شاريع يف قلب خليج  اأحد واأهم  البحرين  يعد خليج 

بحرية مطورة عقاريا، 500 األف مرت مربع، بقيمة ا�شتثمارية بلغت 2.5 مليار دوالر.

 3 عدد  اىل جانب  عامة،  ومرافق  مرافق جمتمعية  اإىل  باالإ�شافة  و�شياحية،  �شكنية وجتارية  ويوفر خدمات 

فور  فنادق  ل�شل�شلة  فرع  واأول  �شيتي،  ورافلز  اأركابيتا،  العاملي  للم�شرف  الرئي�س  املقر  هم  اأ�شا�شيني؛  مطورين 

�شيزونز يف اململكة، اإ�شافة اىل اأنه يتكون من 3 جزر، وهي اجلزيرة ال�شمالية، واجلزيرة اجلنوبية، وجزيرة فور 

�شي�شونز املركزية، ومت اإن�شاء مرفاأ داخلي للم�شروع الذي يت�شل بالياب�شة بوا�شطة ج�شرين.

ديار المحرق 

اأما امل�شروع العقاري ال�شخم االآخر فهو م�شروع ديار املحرق الذي يعك�س مفهوم املدينة الع�شرية، وهو 

ي�شاهي كربى املدن ال�شكنية الراقية يف العامل، ويقع امل�شروع حتديدا يف الطرف ال�شمايل ال�شرقي من اململكة 

مبحافظة املحرق التي ا�شتق ا�شم امل�شروع منها.

عقارات  ويت�شمن  والرتفيهية،  والتجارية  ال�شكنية  املجمعات  اأرقى  من  بني جمموعة  امل�شروع  ويجمع 

�شكنية وجتارية، اإ�شافة اىل �شبكة من املمرات املائية، وال�شواطئ العامة، واحلدائق، واملنتزهات، كما يج�شد 

ا ا�شتثمارية واعدة يف �شتى القطاعات االقت�شادية والتجارية؛ الأنه ي�شمل جممعات جتارية  امل�شروع فر�شً

مرموقة وفنادق فخمة وغريها الكثري.

مرفأ البحرين المالي 

اأي�شا، وهو  اأ�شخم م�شروع حملي  املايل  البحرين  يعد مرفاأ 

م�شروع تنموي جتاري يعد من اأكرث م�شروعات البنية التحتية 

التجزئة،  مكاتب، وحمالت  وي�شمل  املنطقة،  تقنيا يف  تطورا 

اليوم  واأ�شبح  والرتفيهية،  والتجارية  ال�شكنية  واملرافق 

فقد  البحرين،  املايل يف  للقطاع  الرئي�شة  املراكز  اأهم  اأحد 

ّمم مرفاأ البحرين املايل، الذي يهدف اإىل ترويج مملكة  �شُ

لي�شكل  االأو�شط،  لل�شرق  رئي�شا  ماليا  مركزا  البحرين 

اأف�شل  �شقفها  حتت  ت�شم  متكاملة  تطويرية  منظومة 

ال�شركات يف القطاع املايل.

عدد خاص بمناسبة معرض البحرين الدولي للعقارات
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اأن�شئ على م�شاحة 380000  وبلغت تكلفة امل�شروع، الذي 

مرت مربع، اأكرث من 1.5 مليار دوالر اأمريكي، وي�شم املرفاأ برجان 

تواأمان، الربج التجاري ال�شرقي والربج التجاري الغربي، وهما 

مرتا،   260 منهما  كل  ارتفاع  يبلغ  اإذ  البحرين  اأبراج  اأطول  من 

وي�شم 53 طابقا.

العرين 
اململكة،  غرب  مبوقعه  التطويري  العرين  م�شروع  يتميز 

وهو  مربع،  مرت  مليون   2.14 م�شاحة  على  يقع  الذي 

والتجارية  والعائلية  ال�شحية  ال�شياحة  من  مزيًجا  يقدم 

 2 بلغت  ا�شتثمارات  بقيمة  ر والرتفيهية،  مليا

امل�شروعات  من  العديد  ا�شتقطاب  وا�شتطاع  دوالر، 

ال�شكنية  املن�شاآت  من  عدًدا  ت�شمل  التي  ال�شخمة 

والتجارية والفندقية والرتفيهية، والفنادق 

ذات خم�س النجوم.

من �شمنها احلديقة املائية »جنة 

العرين،  وفندق  املفقودة«،  دملون 

 ،Oryx Hillsومنتجع الواحة، و

و�شراب  تاون،  داون  والعرين 

العرين،  العرين، ومنتجع ق�شر 

القرى  من  عدد  اإىل  باالإ�شافة 

ال�شكنية واملرافق الرتفيهية.

درة البحرين 

يعد م�شروع درة البحرين 

يف  ا�شطناعية  جزيرة  اأكرب 

اأمواج،  جزر  بعد  البحرين 

تبلغ  الذي  امل�شروع،  ويتاألف 

دوالر،  مليارات   6 تكلفته 

ا�شطناعية  جزيرة   15 من 

تغطي م�شاحة اأكرث من 20 

مليون مرت مربع.

�شت  امل�شروع  وي�شم 

وخم�س  مرجانية،  جزر 

�شمكة،  �شكل  على  جزر 

�شكل  على  وجزيرتني 

ما  حتوي  كما  هالل، 

 1000 على  يزيد 

و�شقة  فيال 

بواجهة  فاخرة 

 ، حلية �شا

تب  مكا و

 ، ية تنفيذ

وفنادق فاخرة، ومنتجعات �شحية، ومتنزهات ومناطق ترفيهية، 

م�شهورة،  جتزئة  اأ�شواق  وجممعات  عاملية،  ومدار�س  وم�شاجد، 

ومطاعم، ومر�شى يت�شع لـ400 قارب، وملعب جولف للبطوالت.

جزر أمواج 

وال ميكننا اأن نغفل م�شروع جزر اأمواج؛ امل�شروع التطويري 

خليج  يف  اال�شطناعية  اجلزر  من  جمموعة  اأكرب  ي�شم  الذي 

البحرين �شمال �شرق اململكة، بالقرب من �شاحل جزيرة املحرق. 

مرت  مليون   2.79 اال�شتخدامات  متعدد  امل�شروع  م�شاحة  وتبلغ 

مربع.

امل�شروع  اإذ يرتبط  املقايي�س،  ويعد م�شروعا رائدا فعال بكل 

يبلغ  الذي  ال�شمايل  املنامة  ج�شر  طريق  عن  الرئي�شة  باجلزيرة 

طوله حوايل 1.8 كيلومرت، وت�شم جزر اأمواج العقارات ال�شكنية 

والتجارية يف ناطحات �شحاب، والفنادق، واملباين التجارية، 

باالإ�شافة اإىل مارينا ت�شتوعب اأكرث من 140 قاربا، وت�شمل 

وحمطة  وم�شت�شفى،  وجامعة  مدر�شة  االأخرى  املرافق 

وقود، ومتنزهات ومطاعم �شاطئية ومقاهي.

مركز البحرين التجاري العالمي 

وبني  البحرين،  العاملي  التجارة  مركز  اأي�شا  وي�شمى 

عام 2008، وهو برجان تواأمان يبلغ ارتفاعهما 240 مرتا 

ويتكونان من 50 طابقا، ويقع يف املنامة عا�شمة البحرين، 

تركيب  يتم  العامل  يف  �شحاب  ناطحة  اأول  يعد  وهو 

توربينات هوائية يف ت�شميمها. مت بناء وتركيب توربينات 

الرياح من قبل ال�شركة الدمناركية نوروين. 

امللك  �شارع  من  مقربة  على  التواأمان  الربجان  �ُشّيد 

في�شل ال�شريع بالقرب من معامل �شعبية، مثل اأبراج مرفاأ 

اللوؤلوؤ.  واأبراج  الوطني  البحرين  وبنك  املايل  البحرين 

كما اأنهما يحتالن املرتبة الثانية من ناحية اأطول االأبراج 

البحرين بعد برجي مرفاأ البحرين املايل. وقد تلقى  يف 

يف  مبا  امل�شتدامة  االأبنية  جوائز  من  العديد  امل�شروع 

ذلك جائزة لياف 2006 الأف�شل ا�شتخدام للتكنولوجيا 

�شمن خطة كبرية، وجائزة العامل العربي للمقاوالت، 

جائزة الت�شميم امل�شتدام. 

اليوم  الناجح  العقاري  امل�شروع  هذا  وي�شتقطب 

اخلليجية  ال�شركات  من  امل�شتثمرين  من  ح�شدا 

والدولية، وممثلي احلكومات املحلية وال�شركات 

فر�س  عن  الباحثني  والعاملية،  االإقليمية 

ملزاولة  املثايل  املكان  واإيجاد  التاأجري 

اأعمالهم يف البحرين ومبا�شرة اأعمالهم 

اأكرث  ي�شم  اأنه  خا�شة  املنطقة،  يف 

من 150 حمالً جتارًيا و)بوتيكات( 

البحرين  �شرياتون  وفندق  خا�شة، 

من فئة خم�س النجوم.
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ح�سني �ملرزوق:

د�ون تاون روتانا هو �أحدث فنادق �خلم�ض جنوم �لتي مت 

�إفتتاحها موؤخر� يف قلب عا�سمة �لبحرين �ملنامة، يطل مبناه 

يتكون  �ملدينة،  يف  جديد�  معلما  ليكون  �ملنامة  �سوق  على 

�فتتحتها  �لتي  �لفنادق  �أحدث  وهو  طابقا   26 من  �ملبنى 

�لفندق  يوفر  �لبحرين،  مبملكة  روتانا  فنادق  جمموعة 

�حتياجات  تلبي  وفاخرة  �أنيقة  و�أجنحة  غرف  ملرتاديه 

رجال �لأعمال �مل�سافرين و�أي�سا لل�سو�ح �لر�غبني باإقامة 

خمتلف �لأن�سطة كالت�سوق و�لت�سلية.

 وي�ستمد �لفندق ��سمه من موقعه يف قلب �ملنامة 

�ملزدهر  �ل�سيافة  قطاع  ترثي  �إ�سافة  يجعله  ما 

�أهم  عن  ب�سيطة  م�سافة  يبعد  حيث  �لبحرين،  يف 

و�سوق  �لبحرين  باب  مثل  �لتاريخية  �ملعامل 

�ملنامة �ل�سعبي و�أهم مر�كز �لأعمال مثل مرفاأ 

�لتجاري  �لبحرين  ومركز  �ملايل  �لبحرين 

�لعاملي بالإ�سافة �إىل �أكرب مر�كز �لتجزئة 

�أكرث  وللتعرف  �ململكة،  يف  و�لرتفيه 

هذ�  �أجرينا  �لفندق  مر�فق  على 

�ملدير  مع  �للقاء 

»باتري�ض  �لعام 

فكان  كورين« 

على  �للقاء 

�لنحو �لتايل:

مدير عام فندق داون تاون روتانا 
»باتريس كورني«:

تفوقنا يعود 
ألسلوب الضيافة 
الودود المقدم من 

موظفينا 

October 2017

34

عدد خاص بمناسبة معرض البحرين الدولي للعقارات



October 2017

35

[ ما �جلديد يف فندقكم؟

- نحن يف فندق داون تاون روتانا ن�شطون جدا على مدار العام، ففي كل �شهر يكون لدينا 

جديد هناك اجواء خا�شة حتمل طابعا معينا لوجبات الغداء وتتيح هذه االأجواء للنزالء اأو 

�شيوف الفندق اإختيار ما ينا�شبهم، ف�شال عن فعاليات الطبخ احلي، وخالل ال�شهر اجلاري 

�شيكون هناك عدة فعاليات خريية حول مر�س �شرطان الثدي حيث �شنوفر دراجة يف بهو 

الفندق وهي متاحة على مدار 24 �شاعة لنزالء الفندق واملوظفني، عند التمرن عليها مل�شافة 1 

كيلومرت يتم اإ�شافة مبلغ وقدره 500 فل�س للتربع تلقائيا للتوعية حول هذا املر�س، ف�شال 

عن تخ�شي�شنا ليوم واحد خالل هذا ال�شهر للتربع بقيمة 5 دنانري عن كل �شيف للتوعية 

لذات املر�س اأي�شا ويتم ذلك عند �شراء وجبات من املطاعم املتواجدة بالفندق.

[ �برز �خلدمات �لتي تقدمونها لزبائنكم؟

- يقدم فندق داون تاون روتانا 4 مفاهيم جديدة لقطاع فن الطعام يف مملكة البحرين 

بتنوع  ميتاز  والذي  باجلوائز  والفائز  احل�شري  تاون«  داون  »تياترو  ي�شم:مطعم  حيث 

االأطباق كاالآ�شيوية والغربية باأجوائه الدافئة وت�شاميمه االأنيقة، ومطعم »فاليفورز اون تو« 

الذي يوفر لل�شيوف اال�شتمتاع باأ�شهى املاأكوالت والنكهات العاملية و�شط اأجوائه املرحة، كما 

يتوافر بالفندق مطعم »�شيتي لوبي الوجن« الذي يربز اأناقة الفندق عرب تباين األوان ت�شميمه 

اأجمل �شورة  الطبيعية يف  االإ�شاءة  تظهرها  التي  اخلفيفة  واالألوان  اخل�شبية  االأ�شطح  بني 

ويقدم ت�شكيلة من املاأكوالت اخلفيفة واملعجنات واحللويات واأخريا »�شن ديك بول بار« الذي 

تقدم قائمته جمموعة من املاأكوالت اخلفيفة وامل�شروبات اللذيذة واملنع�شة لل�شيوف بجانب 

بركة ال�شباحة.

كما يوفر فندق داون تاون روتانا عدة خدمات يتم تقدميها يف مرافق الراحة واال�شتجمام 

ل�شيوفه حيث يوجد م�شبح فوق �شطح مبناه واي�شا نادي بودي الينز لل�شحة والر�شاقة 

والبخار  ال�شاونا  غرفة  اإىل  باالإ�شافة  املحرتفني  واملدربني  الريا�شية  باالآالت  التجهيز  كامل 

واجلاكوزي وغرف التدليك التي ت�شمن اأ�شلوب حياة مب�شتوى خم�س جنوم، وي�شعى فندق 

املتنامية من خالل توفري 7  االأعمال  تلبية احتياجات جمتمع رجال  اإىل  داون تاون روتانا 

وامل�شممة  الوا�شعة  املنا�شبات  لقاعة  باالإ�شافة  االإجتماعات  لعقد  متطورة خم�ش�شة  غرف 

باأناقة والتي تت�شع الأكرث من 300 �شخ�س.

[ كيف �ساهم �لفندق يف تعزيز �ل�سياحة مبملكة �لبحرين؟

الرغم من  البحرين على  ال�شياحة مبملكة  تاون روتانا يف تعزيز  - �شاهم فندق داون 

احلار وتقدمي اخلدمات  الرتحيب  اململكة وذلك من خالل  فيها  تواجد  التي  الق�شرية  الفرتة 

للنزالء بود من خالل موظفينا البحرينيني الودودين، وهذه اخلدمات ال نقدمها فقط لنزالء 

الفندق بل حتى لل�شواح املارين بالقرب من الفندق الذين يت�شاءلون عن اأف�شل االأماكن لق�شاء 

بتوفري عدة خيارات  بالفندق  واالإر�شاد  اال�شتقبال  يقوم مكتب خدمات  اأوقات ممتعة حيث 

اأماكن م�شهورة باململكة مثل املجمعات التجارية ولكن من  ل�شيوف مملكة البحرين، فهناك 

االأماكن،  االأماكن العريقة بها لذلك نقوم باإر�شادهم لهذه  يزور البحرين يريد التعرف على 

ل�شوق  املثال  �شبيل  على  بالفندق  للمقيمني  ال�شياحية  اجلوالت  لبع�س  تنظيمنا  عن  ف�شال 

املنامة و�شوق املحرق وملتحف البحرين واملطاعم املحلية ال�شعبية والعديد من االأماكن التي 

يرغب نزالء الفندق يف زيارتها، كما نوفر با�شات جمانية تقوم بنقل النزالء ملجمع �شيتي 

�شنرت التجاري مبملكة البحرين.

[ كيف تتميزون عن بقية �لفنادق �ملوجودة بالبحرين؟

- هناك عدة فنادق خم�س جنوم مبملكة البحرين ولكن متكنا نحن يف فندق داون تاون 

روتانا من التفوق على هذه الفنادق من خالل ا�شلوب ال�شيافة الودود الذي يقدمه موظفونا 

ملرتادي الفندق وحتديدا املوظفني البحرينيني الذين دائما ما جند لديهم �شغف حول رفع �شاأن 

البحرينيون ال يقومون بعملهم وح�شب  العامل، فموظفونا  وطنهم ومتييزه بني �شائر دول 

بل يقومون بتقدمي عدة خدمات للنزالء ال تدخل �شمن مهام عملهم ويعود ذلك لتوافر اإدارة 

التدريب والتطوير التابعة للفندق، وميكن للجميع التاأكد من �شحة ما اأقوله من خالل زيارة 

اأ�شهر مواقع حجوزات الفنادق بالعامل وقراءة التعليقات اخلا�شة بفندق داون تاون روتانا.

[ ماهي م�ساريعكم �لقادمة؟

اجلهات  مع  عالقاتنا  لتطوير  ونطمح  للنزالء  اأف�شل  خدمات  لتوفري  ن�شعى  نحن   -

املاأكوالت  على  خا�شة  وفعاليات  عرو�س  هناك  �شيكون  كما  االأعمال،  ورجال  احلكومية 

وامل�شروبات بالفندق باالإ�شافة الإقامة عدة فعاليات على مدار العام مثل االإحتفاليات اخلا�شة 

الفندق  الإفتتاح  الثانية  الذكرى  امليالدية،  ال�شنة  راأ�س  واحتفالية  »الكري�شما�س«  مبو�شم 

وهيئة  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  مع  تعاون  لدينا  و�شيكون  »تياترو«،  ومطعم 

البحرين للثقافة واالآثار.



October 2017

36

عدد خاص بمناسبة معرض البحرين الدولي للعقارات

تحول منطقة الزالق لوجهة فريدة من نوعها

إعالن تطوير مشروع زالق 
»سبرينقز« في البحرين

عقد موؤمتر �سحفي بفندق �سوفتيل زلق �لبحرين؛ مبنا�سبة �إن�ساء م�سروع »زلق �سربينقز« يف قلب �ملحافظة 

�جلنوبية �لذي ُطّور من قبل �سركة �لزلق للعقار�ت.

وقد �أعلن كل من �ل�سيخ خالد بن حممد �آل خليفة �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �لزلق للعقار�ت، و�ل�سيخ �سلمان بن 

خالد �آل خليفة، �لرئي�ض �لتنفيذي للعمليات ب�سركة �لزلق للعقار�ت، وفهد عبد�لرحمن رفيع، نائب �لرئي�ض �لتنفيذي 

ورئي�ض �لتاأجري و�لتطوير ب�سركة �لزلق للعقار�ت عن تفا�سيل �مل�سروع.

ويعتز �لقائمون على م�سروع زلق �سربينقز بكونه نابًعا من فكرة حملية يف و�سط منطقة �لزلق يف �ملحافظة 

�لبحرين بو�سفه وجهة لال�سرتخاء و�لتمتع بنخبة من �ملطاعم  �جلنوبية، وهو �مل�سروع �لأول من نوعه يف مملكة 

و�ملقاهي للعائالت و�ل�سباب و�لطالب و�لريا�سيني، وتبلغ م�ساحة �مل�سروع 25338 مرتً� مربًعا، مت�سمنة مو�قف 

�سيار�ت و��سعة.
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نوعها  من  فريدة  وجهة  بكونه  �شربينقز  زالق  م�شروع  ويتميز 

م�شتوحاة من احلدائق اليابانية امل�شهورة بهدوئها وخ�شارها، اإذ �شتكون 

اأول حديقة نباتية يتخللها املاء يف اململكة، حتتوي على 10 مطاعم ومقاٍه 

مب�شاحة 3399 مرًتا مربًعا. و�شيكون امل�شروع مبنزلة مكان مثايل للجميع 

لاللتقاء باملقربني والزوار واال�شرتخاء واال�شتمتاع باالأن�شطة الرتفيهية 

العائلية. فامل�شروع يحتوي على 3342 نباًتا مائًيا، و3699 �شجرية، 

و110 اأ�شجار متنوعة. ويزداد جمال املكان بوجود مواطن للطيور، مثل 

قبل  من  حملًيا  ورعايتها  تربيتها  تتم  التي  والبجع،  والبط  الفالمينغو 

حممية العرين للحياة الفطرية، وهي حممية تهتم باحلماية واملحافظة 

على حتقيق  �شربينقز  زالق  م�شروع  ويعمل  والطيور.  احليوانات  على 

الفطرية  احلياة  على  املحافظة  خالل  من  العرين  ملحمية  م�شابهة  روؤية 

االأ�شيلة يف البحرين وتعزيز الوعي بوجودها واأهميتها.

اإىل  الذي يتاألف من 19 متجًرا و10 مطاعم ومقاٍه  امل�شروع  يهدف 

اأن يكون مالًذا لال�شرتخاء واالأن�شطة الرتفيهية جلميع اأفراد العائلة، من 

خالل توفري مناظر طبيعية خالبة ت�شمل ينابيع املاء اجلميلة. ويتطلع 

خالل  من  الريا�شية  للمجموعات  جذب  موقع  يكون  اأن  اإىل  امل�شروع 

ا لقيادة الدراجات الهوائية؛ من  خدمات عديدة، منها طرق معدة خ�شي�شً

اأجل ق�شاء وقت ممتع وهادئ بعيًدا عن �شخب حياة املدينة. ويت�شمن 

ا مواقف خم�ش�شة للدراجات الهوائية، مع غرف لال�شتحمام  امل�شروع اأي�شً

للريا�شيني.

الفعاليات  لتنظيم  مقًرا  يكون  اأن  �شربينقز  زالق  م�شروع  وياأمل 

الثقافية واالأن�شطة االجتماعية الرتاثية يف اململكة، وهذا يت�شمن املعار�س 

النا�س  التي جتمع  الت�شوير واملهرجانات واملنا�شبات  الفنية ومعار�س 

ا وجهة للعائالت  يف بيئة تدعو اإىل التاأمل واال�شرتخاء، واأن تكون اأي�شً

واالأ�شدقاء لالجتماع مًعا واال�شتمتاع بتجربة رائعة.

ياأتي م�شروع زالق �شربينقز بو�شفه وجهة التقاء مفتوحة للعموم 

بالقرب من م�شروع »حدائق الزالق«، وهو جمتمع �شكني خالب يتكون 

من 28 فيال بت�شميم رائع، حتتوي كل منها على حو�س �شباحة خا�س 

ا العديد من النوادي  وجاكوزي، و18 منزالً �شمم بعناية. ويت�شمن اأي�شً

الرائعة مبرافق ريا�شية متنوعة، مثل ملعب االأ�شكوا�س، وحمام �شباحة، 

البالغ  املجتمع  �شكان  ويتطلع  كامالً.  جتهيًزا  جمهزة  ريا�شية  و�شالة 

عددهم حوايل 300 �شخ�س اإىل افتتاح م�شروع زالق �شربينقز لال�شتمتاع 

مبا يقدمه من خدمات.

وقد اأو�شح ال�شيخ خالد بن حممد اآل خليفة اأهمية امل�شروع بالقول: 

»يف ظل روؤية �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، و�شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، و�شاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، ت�شعى مملكة البحرين اإىل 

بناء عالقات قوية مع جميع اأفراد املجتمع ودجمهم يف منط حياة عائلي 

�شربينقز  زالق  خالل  من  االأمام  اإىل  الروؤية  هذه  بدفع  ونفخر  اإيجابي. 

التي تقدر قيمة احلياة الفطرية املحلية للنباتات واحليوانات، والرتويج 

للبحرين باعتبارها واحة �شياحية، وموا�شلة تطوير املحافظة اجلنوبية 

ّممت زالق �شربينقز لتكون موقع التقاء  بو�شفها وجهة �شياحية. لقد �شُ

اأفراد العائلة واالأ�شخا�س من جميع الفئات العمرية من اأجل اال�شرتخاء، 

واال�شتمتاع باالأن�شطة الرتفيهية، وال�شعور باالنتعا�س«. 

تعد زالق �شربينغ كاجلوهرة يف منطقة الزالق لقدرتها على حت�شني 

على  للتحفيز  املثايل  املكان  وهي  املنطقة،  ال�شكان يف  حياة  جودة منط 

التاأمل يف بيئة طبيعية نقية. فهي وجهة مثالية لتعزيز ال�شحة واإزالة 

املوقع  يوفر  والروح.  والعقل  يفيد اجل�شم  ما  كل  والرتكيز على  التوتر 

نهًجا �شامالً للعي�س ب�شكل جيد، من اأجل حياة �شحية و�شعيدة.
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مركز البحرين التجاري العالمي يؤكد تواجده 
القوي في القطاع العقاري للمكاتب التجارية 

اأبراج مركز البحرين التجاري املميزة يف BIPEX 2017 وا�شت�شافته لندوة بتنظيم هيئة  من خالل ت�شليط ال�شوء على 

»RICS ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا«

ي�شارك مركز البحرين التجاري العاملي BWTC، اأحد اأ�شهر االأبراج يف مملكة البحرين والذي ي�شغله مكاتب ال�شركات الرائدة 

العاملية واالإقليمية، يف معر�س البحرين الدويل للعقارات )BIPEX( من 26 اإىل 28 اأكتوبر 2017، وذلك تاأكيًدا على تواجده 

القوي يف جمال العقارات التجارية. وتاأتي م�شاركة مركز البحرين التجاري العاملي للمرة الثانية على التوايل وبجانب م�شاركات 

�شابقة يف فعاليات اأخرى تخ�س نف�س القطاع مبا يف ذلك معر�س اخلليج للعقارات 2017 وCityscape دبي. ويعر�س مركز 

البحرين التجاري العاملي خالل هذا احلدث اخلدمات العقارية ذات امل�شتوى العاملي، باالإ�شافة اإىل خيارات التاأجري التناف�شية 

يف برجيه التواأمني املوؤلفان من 44 طابًقا، وباإمكان الزوار احل�شول على املزيد من املعلومات عن BWTC عرب زيارة املن�شتني 

E26 وF27 يف املعر�س.

ومع منو القطاع غري النفطي يف البحرين بن�شبة 4.4% يف الربع االأول من عام 2017 مقابل ن�شبة 3.7% يف عام 2016 

وفًقا لتقرير جمل�س التنمية االقت�شادية يف البحرين، فقد بقي �شوق العقارات التجارية يف اململكة م�شتقًرا مع قدرة كبرية على 

التكيف واملحافظة على معدالت االإيجار خالل اأ�شهر ال�شيف، والتي تعترب عادة فرتة ركود. ومن هذا املنطلق، وا�شلت اخلدمات 

املالية وقطاع النقل واالت�شاالت اأداءها بقوة، مما اأدى اإىل زيادة طلبات التاأجري، حيث اإن ال�شركات التجارية الدولية جتعل من 

البحرين مقّرها املف�شل يف ال�شرق االأو�شط وت�شعى اإىل تو�شعة عملياتها احلالية فيها.

 وقد ا�شتحوذ مركز البحرين التجاري العاملي على 11 عقَد اإيجار جديد بقيمة 7444 مرًتا مربًعا مما ميثل ما ن�شبته %6 

وتزخر حمفظة  مربًعا.  مرًتا  قدرها 1547  بقيمة  لالإيجارات  �شبعة جتديدات  اإىل  باالإ�شافة  وذلك  املركز،  م�شاحة  اإجمايل  من 

امل�شتاأجرين حالًيا من البنوك و�شركات اخلدمات املالية بن�شبة 39% من اإجمايل امل�شاحات املخ�ش�شة للتاأجري، باالإ�شافة اإىل ن�شبة 

26% من قبل ال�شركات اال�شت�شارية، ون�شبة 11% من ال�شركات العقارية والباقي من القطاعات االأخرى.

عالوة على ذلك، وباعتبار الفنادق واملطاعم واحدة من اأ�شرع القطاعات منًوا، �شوف ي�شلط املركز ال�شوء على مرافقه الفخمة 

املخ�ش�شة لتقدمي املاأكوالت وامل�شروبات يف وجهة الت�شوق الفاخرة مودا مول، والذي ي�شيف للخدمات املوجهة نحو االأعمال 

التجارية يف املركز ويقدم االأجواء االأنيقة لال�شرتخاء.

ولتاأكيد مكانته املرموقة يف جمال العقارات التجارية يف اململكة، ا�شت�شاف مركز البحرين التجاري العاملي اأي�شا ندوة يوم 

الثالثاء املا�شي املوافق 17 اكتوبر بتنظيم )Royal Institution of Chartered Surveyors )RICS، وهي الهيئة العاملية 

التي اأ�ش�شت املعايري الدولية االأعلى يف تقييم واإدارة وتطوير االأرا�شي، العقارات، البناء والبنية التحتية.
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شركة الفرصة العقارية

25 عاًما من الخبرات العريقة في 
مجال االستشارات العقارية

مسيرتنا

وال�شاملة  العريقة  اخلربات  من  عاماً   25 ح�شاد  ح�شيلة  خربتنا 

اأثمرت بكل فخر عن تر�شيخ وجودنا  يف جمال اخلدمات العقارية التي 

كاإحدى اأهم واأكرب ال�شركات يف جمال اخلدمات واال�شت�شارات العقارية 

يف مملكة البحرين.

فريقنا املكون من اأهم اخلرباء واالإخ�شائيني باملجال العقاري متوفر 

دوًما بخدمتكم وخلدمتكم عرب ت�شخري كافة موارده وخرباته اال�شت�شارية 

حتت ت�شرفكم.

االأهداف  عن  بعيًدا  الودية  والن�شيحة  اال�شت�شارة  تقدمي  �شعارنا   

املادية، فحب االأر�س التي نبتنا بها ومنها، قد �شغفنا حًبا لها، مما �شكل 

دافعاً لدينا لتوفري اأ�شمى اأنواع التفاين بكل املعاين لتعريف حب احلياة 

يف هذه االأر�س.

مع حتيات

- جعفر علي �شالح

رئي�س جمل�س االإدارة

نبذة عن شركتنا

اأهم  اإحدى  وهي   1992 عام  العقارية  الفر�شة  �شركة  تاأ�ش�شت 

العامة  واملقاوالت  االأرا�شي  تطوير  يف  الرائدة  البحرينية  ال�شركات 

واإدارة  و�شراء  ببيع  تقوم  حيث  العقارية،  باال�شتثمارات  وتخت�س  كما 

و�شيانة وتق�شيم االأرا�شي والعقارات وتطويرها.

هذا وتقوم �شركة الفر�شة ببناء منازل ذات طابع فاخر وجمايل فائقة 

اجلودة ب�شهادة عمالئنا من خمتلف اجلن�شيات.

الخدمات:
بيع العقارات

تاأجري العقارات

اال�شتثمار العقاري

اإدارة االأمالك

تقدمي امل�شورة العقارية

ت�شويق امل�شاريع العقارية

تثمني العقارات

تق�شيم االأرا�شي واملخططات

شعارنا تقديم 
االستشارة 

والنصيحة بعيًدا 
عن األهداف 

المادية
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برج جنى هو اأحد االأبراج ال�شكنية احلديثة وقد مت افتتاحه موؤخراً من 

قبل ماجد حقباز رئي�س جمل�س اإدارة �شركة حقباز العقارية بح�شور رئي�س 

جمل�س اإدارة جمموعة امل�شتثمرين حممود بوعلي والذي قام باإلقاء كلمة يف 

االفتتاح قال فيها: »اننا نركز يف كل م�شروع جتاري اأو �شكني على جتاوز 

�شبحانه  املوىل  بف�شل  ذلك  حتقيق  على  قادرون  ونحن  العمالء  توقعات 

واال�شت�شاريني  الدرا�شات  ق�شم  من  املخت�س  فريقنا  تفاين  ثم  وتعاىل، 

نلقاه  الذي  للدعم  امتناننا  عن  »نعرب  واأ�شاف:  وامل�شرفني«،  واملقاولني 

مملكة  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  عقاريني  كمطورين  نحن 

البحرين، والذي �شاعدنا على اجناز امل�شروع يف الوقت املنا�شب، ون�شكر 

ثقتهم  كامل  و�شعوا  الذين  عمالئنا  جميع  ثم  وتعاىل  �شبحانه  املوىل 

بال�شركة«. 

املنامة  بو�شط  موقع مميز  ويقع يف  طابقا   21 من  الربج  ويتكون 

�شكنية(  �شقة   96  ( على  الربج  ويحتوي  حتديداً،  اجلفري  منطقة  يف 

مفرو�شة بالكامل، وهذه ال�شقق تنق�شم لق�شمني؛ االأول يتكون من غرفة 

واحدة بعدد 32 �شقة، والق�شم الثاين يتكون من غرفتني بعدد 64 �شقة 

باالإ�شافة لل�شرفات الوا�شعة ذات االإطاللة البحرية ال�شاحرة، ولتوفري 

برج جنى على  الراحة واال�شرتخاء احلديثة يحتوي  خمتلف و�شائل 

و»جاكوزي«ونوادي  »�شاونا«  بخار  غرف  ي�شم  �شحي  منتجع 

ريا�شية خا�شة بال�شيدات والرجال وم�شبحا خارجيا ف�شالً عن توفر 

اطاللة بحرية  ذات  لالأطفال  األعاب  اال�شتخدام و�شالة  قاعة متعددة 

�شاحرة مميزة على ج�شر ومنتزه ال�شيخ خليفة، باال�شافة اىل توافر 

الرتفيهية  املرافق  �شاعة وغريها من  مدار 24  االأمنية على  املراقبة 

املعا�شرة ليعك�س للمقيمني حياة رفاهية فريدة من نوعها، ولينعم 

فندقية  خدمات  الربج  يقدم  مثلى،  وحياة  براحة  بالربج  املقيمون 

للمقيمني فيه.

للم�شروع  باإجنازها  مطورة  ك�شركة  حقباز  �شركة  وتفخر 

األف دينار  اأربعة ماليني و�شبعمائة  البالغة كلفته 4700000 ) 

بتاريخ 11/ 10/  املحدد وافتتاحه ر�شميا  الوقت  بحريني( يف 

للم�شتثمرين  ت�شليمها  مت  التي  ال�شكنية  ال�شقق  لطرح   2017

لاليجار ال�شنوي او البيع.

نبيلة  علقت  جنى  برج  افتتاح  وحول 

العقاري  للتطوير  العام  املدير  ال�شبيناتي 

اآراء  �شماع  »ي�شرنا  قائلة:  حقباز  ب�شركة 

ال�شقق  ت�شلمهم  عند  امل�شتثمرين  و�شعادة 

ا�شتثماره،  امل�شتثمرعن  ر�شا  تعك�س  التي 

بااللتزام  �شركتنا  و�شفافية  وم�شداقية 

باأعلى معايري اجلودة والت�شاميم الراقية 

اأف�شل  من  الربج  يف  ا�شتثماره  ليعترب 

اال�شتثمارات العقارية يف اململكة«.

شركة حقباز العقارية 
تفتتح برجها السكني 

»جنى«
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بن فقيه لالستثمار العقاري راٍع رئيس لمعرض بايبكس 2017

عرض أبرز مشاريعها السكنية والتجارية 
في المعرض

وبهذه املنا�شبة، قال في�شل فقيه، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

»بن فقيه لال�شتثمار العقاري«: »اإنه ملن دواعي �شرورنا اأن نقدم 

واحًدا  يعد  الذي   )2017 )بايبك�س  ملعر�س  الرئي�شة  الرعاية 

اأبرز املعار�س العقارية يف البحرين. ونحن نتطلع قدًما اإىل  من 

ال�شوء على  �شن�شلط  اإذ  املهم،  فعاليات هذا احلدث  امل�شاركة يف 

العديد من اجلوائز  احلائز على  الفاخر  ال�شكني  )ليان(  م�شروع 

العاملية املرموقة«.

واأ�شاف فقيه: »اإننا ملتزمون بدعم القطاع العقاري يف اململكة 

توفري  خالل  من 

العديد من الفر�س 

ية  ر �شتثما ال ا

واحللول  املجزية 

املتنوعة.  ال�شكينة 

ي�شكل  هنا،  ومن 

)بايبك�س(  معر�س 

مهمة  فر�شة 

مع  عالقاتنا  لتعزيز 

وامل�شرتين  امل�شتثمرين 

ت�شليط  عن  ف�شالً  املحتملني، 

ال�شوء على م�شاريعنا املبتكرة«.

متميز  الذي يرتبع يف موقع  »ليان«  ويعد 

�شمن م�شروع »درة مارينا« الهادئ، امل�شروع االأول من نوعه على 

م�شتوى العامل الذي ي�شم اأكرب حديقة مائية، وذلك و�شط اأجواء 

الو�شول  اإمكانية  فقط  امل�شروع  ل�شاكني  تتيح  اخل�شو�شية  من 

اإليه، ويحت�شن باقة من اأحدث املرافق الفاخرة واملطاعم ومتاجر 

ال�شاحرة على مر�شى  باإطالالته  املتخ�ش�شة، كما ميتاز  التجزئة 

للقوارب واملناظر اخلالبة. ويقدم امل�شروع جمموعة متنوعة من 

نوم  بغرفة  و�شقًقا  اال�شتديو  �شقق  ت�شمل  التي  ال�شكن  خيارات 

جانب  اإىل  »الدوبلك�س«،  و�شقق  نوم،  بغرفتي  واأخرى  واحدة 

�شقق »البنتهاو�س« 

الفاخرة،  والفلل 

باعتبارها  وذلك 

على  الرائدة  ال�شركات  اإحدى 

م�شتوى ال�شوق.

فقيه«  »بن  تتوىل  كما 

امل�شاريع  من  عدد  تطوير 

التي  البحرين  يف  املتميزة 

بي«  »واتر  من  كالً  ت�شمل 

م�شروع  �شمن  تريجر«  و»ذا 

يف  تويت«  و»ذا  »دملونيا«، 

باالإ�شافة  ال�شيف،  �شاحية 

»دراغون  �شقق  م�شروع  اإىل 

�أعلن معر�ض �لبحرين �لدويل للعقار�ت »بايبك�ض« عن قيام �سركة بن فقيه لال�ستثمار �لعقاري بتقدمي �لرعاية 

�لرئي�سة للمعر�ض يف ن�سخته �لعا�سرة �لتي �ستقام يف مملكة �لبحرين خالل �لفرتة 26-28 �أكتوبر �جلاري. ويقام 

�ملعر�ض برعاية كرمية من �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة، نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، يف مركز �لبحرين �لدويل 

للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت.

وتعد �سركة بن فقيه �إحدى �ل�سركات �لعقارية �خلا�سة و�لر�ئدة يف جمال �ل�ستثمار و�لتطوير �لعقاري، �لتي 

تتخذ من مملكة �لبحرين مقًر� لها. وقد جنحت منذ تاأ�سي�سها يف عام 2008 يف تطوير م�ساريع عقارية تزيد قيمتها 

على 1.2 مليار دولر �أمريكي. 
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�شيتي« يف ديار املحرق، وميناء دار ال�شالم يف جزر الريف. 

 ،»360 »برج  من  كالً  التطوير  قيد  امل�شاريع  قائمة  وت�شمل 

و»ذا تريجر«، و»برج فوربز«، و»مرتفعات احلد«، و»�شبارك 

جممع  اإىل  باالإ�شافة  �شتورم«،  »ذا  ومبنى  ريزيدن�س«، 

بع�س  ا�شتكمال  املتوقع  من  اإذ  امل�شور؛  ال�شكني  »ال�شدرة« 

قد  فقيه«  »بن  وكانت  القادم.  العام  امل�شاريع خالل  هذه  من 

جنحت بت�شليم 5 م�شاريع خمتلفة خالل عام 2017 �شملت 

اأبراج »بال�س« و»ذا ن�شت« و»ذا جراند«، وم�شروع »ذا تويت« 

ال�شكني، اإىل جانب م�شروعها االأحدث »برج دار« ال�شكني.

وتتطلع »بن فقيه« اإىل اأن ت�شكل مثاالً يحتذى به يف جمال 

االإطار  هذا  يف  ال�شركة  واأن�شطة  ممار�شات  وت�شمل  االبتكار. 

اأحدث  على  العمالء  اإطالع  اإىل  يهدف  عقاري  تطبيق  اإطالق 

تعد  ذلك،  على  عالوة  بالقطاع.  املتعلقة  والفعاليات  االأخبار 

البحرين  اأول �شركة تطوير عقاري على م�شتوى  »بن فقيه« 

واملكاتب، مما  املنازل  اأمتتة  التقنيات يف جمال  اأحدث  تتبنى 

ا�شتهالكهم  تر�شيد  املنازل  واأ�شحاب  للم�شتاأجرين  يتيح 

للكهرباء واحلد من ب�شمتهم الكربونية. كما �شيعر�س جناح 

ال�شركة  تقنية  العام  لهذا  »بايبك�س«  معر�س  فقيه« يف  »بن 

الهاتف  على  االفرتا�شي  للواقع  املج�شمة  بال�شور  اخلا�شة 

يف  االفرتا�شي  التجول  فر�شة  للزوار  تتيح  التي  املحمول، 

ت�شاميمها  وا�شتك�شاف  لل�شركة،  الرائدة  امل�شاريع  من  عدد 

املعمارية املذهلة.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شيد،  خليل  حممد  قال  بدوره، 

الدعم  على  احل�شول  »ي�شرفنا   :»2017 »بايبك�س  معر�س 

القطاع  يف  الرائدة  فقيه(  )بن  �شركة  توفره  الذي  املتوا�شل 

العقاري، التي تبدي التزاًما را�شًخا يف ر�شم مالمح م�شتقبل 

م�شرق للقطاع يف مملكة البحرين. ونحن على ثقة تامة من اأن 

الن�شخة العا�شرة ملعر�س )بايبك�س 2017( �شتكون اأ�شخم 

واأف�شل من اأي وقت م�شى، اإذ �شت�شكل املن�شة املثالية بالن�شبة 

اإىل العار�شني على اختالف م�شاربهم التي تتيح لهم الفر�شة 

لت�شليط ال�شوء على باقة متميزة من العقارات اال�شتثمارية«.

مركز  يف   »2017 »بايبك�س  معر�س  اإقامة  املقرر  ومن 

اإ�شافة  و�شي�شكل  واملوؤمترات،  للمعار�س  الدويل  البحرين 

بارزة ورائدة �شمن اأجندة الفعاليات املعنية بالقطاع العقاري 

الفئات  اإىل  ا غري ربحي موجه  اململكة، وباعتباره معر�شً يف 

حدًثا  ميثل  »بايبك�س«  فاإن  القطاع،  يف  واملهنية  اخلبرية 

رئي�شة  من�شة  يوفر  اأنه  خا�شة  القطاع،  م�شتوى  على  رائًدا 

ال�شتعرا�س اأحدث امل�شتجدات والتوجهات امل�شتقبلية، ف�شالً 

العقارات  وم�شاريع  الرئي�شة  التحتية  البنية  تعزيز  عن 

باملنطقة.

اأبرز  وهي  البحرينية«،  املهند�شني  »جمعية  وتتوىل 

البحرين،  يف  املهند�شني  ب�شوؤون  تعنى  التي  اجلمعيات 

اململكة.  يف  »بايبك�س«  معر�س  واإدارة  تنظيم  م�شوؤولية 

وتاأ�ش�شت »جمعية املهند�شني البحرينية« عام 1972 جمعية 

املهن  االرتقاء بواقع  اإىل  مهنية تطوعية وغري ربحية ت�شعى 

خالل  من  املهند�شني  ملهارات  امل�شتمر  والتطوير  الهند�شية، 

تدريبهم واإطالق الربامج الفنية واالجتماعية خلدمتهم.

الشركة 
نحجت في 
تطويرمشاريع 
تزيد على 1.2 
مليار دوالر

مشروع »ليان« 
السكني يضم 
أكبر حديقة 
مائية في 
العالم

بن فقيه: 
ملتزمون 
بدعم القطاع 
العقاري من 
خالل توفير 
الفرص 
المجزية
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التابع لشركة بن فقيه لالستثمار العقاري
فخامة منقطعة النظير بموقع هادئ وسط درة مارينا

مشروع »ليان«مشروع »ليان«
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العقاري  التطوير  الرائدة مبجال  ال�شركات  اإحدى  العقاري هي  لال�شتثمار  فقيه  بن  �شركة 

ال�شركة  فاإن  املميز واإجنازها الأكرث من 20 م�شروًعا فريًدا،  اأدائها  البحرين وبف�شل  يف مملكة 

تفتخر بطرح وحدات �شكنية فاخرة للمالك وامل�شتثمرين، وتكر�س ال�شركة كل جهودها لتقدمي 

�شقق فاخرة عالية امل�شتوى يف البحرين، بدًءا من املوقع املثايل ومروًرا بالت�شطيبات احلديثة 

الت�شع  ال�شنوات  مدى  وعلى  زبائنها،  تطلعات  تلبي  م�شاريع  لتطوير  ت�شعى  فهي  واخلدمات، 

للبيع  املطروحة  الفيالت وال�شقق  املا�شية قامت �شركة بن فقيه بتطوير جمموعة متنوعة من 

يف البحرين.

اال�شتثمارية  الفر�س  توفري  يف  كبرًيا  �شوًطا  العقاري  لال�شتثمار  فقيه  بن  �شركة  وقطعت 

العقارية لعمالئها، وقد متكنت خالل هذه الفرتة الق�شرية من احتالل موقع مرموق يف ال�شوق 

العقاري، ومتكنت من جتاوز االأزمة االقت�شادية بثقة وثبات، وهي االآن ت�شنف باأنها واحدة من 

اأقوى ال�شركات املطورة للعقار يف مملكة البحرين.

والتزمت �شركة بن فقيه لال�شتثمار العقاري بعدة معايري لتحقيق اأهدافها يف االإجناز والنمو 

امل�شاريع،  ت�شليم  مبواعيد  وااللتزام  للزبون،  واالأجود  االأف�شل  اخلدمة  توفري  على  كاحلر�س 

امل�شاركة يف تنمية وتطوير املجتمع والوطن عرب و�شع خرباتها يف خدمة احلاجات االجتماعية 

و�شياغة م�شتقبل اململكة العقاري

ومن اأهم م�شاريع �شركة بن فقيه لال�شتثمار العقاري م�شروع »ليان« الذي يتمتع بفخامة 

منقطعة النظري، حيث ميتاز هذا امل�شروع مبوقعه الهادئ و�شط درة مارينا، ويجمع بني كونه 

م�شروًعا �شكنًيا وحديقة مائية ترفيهية يف ذات الوقت، مقدًما بذلك الوجهة النموذجية لل�شياحة 

العائلية الرتفيهية.

ويوفر م�شروع »ليان« عدًدا من اخليارات ال�شكنية مثل: »�شقق اإ�شتوديو، �شقق بغرفة نوم 

واحدة اأو دوبلك�س، �شقق بغرفتي نوم، �شقق بثالث غرف نوم و�شقق »بينتهاو�س« وفلل. 

ويعترب م�شروع »ليان« االأول من نوعه يف العامل، بقيمة قدرها 30 مليون دينار بحريني، 

مائية  يتكون من حديقة  اإذ  املدينة،  اأجواء  بعيًدا عن  للراحة واال�شتجمام  راٍق  ويربز كمنتجع 

املائية عرب  احلديقة  اإىل  الو�شول  للنزالء  �شكني خا�س، حيث ميكن  مبنى  بها  مركزية حتيط 

زالقات خا�شة متتد من عدد من �شرفات ال�شقق اخلا�شة، وتتنوع الوحدات ال�شكنية ما بني غرف 

االأ�شتوديو وال�شقق بغرفة نوم واحدة، اإىل �شقق الدوبلك�س املزدوجة وال�شقق بغرفتي وثالث 

غرف نوم، و�شوالً اإىل ال�شقق العلوية الفخمة )البنتهاو�س( والفلل اخلا�شة، ف�شالً عن احتوائه 

ملرافق تزيد من هذا امل�شروع فخامة مثل: »بركة االأمواج ال�شناعية، �شالة ال�شينما املائية، زالقات 

البلكونات اخلا�شة، برك �شباحة لالأطفال والكبار، مطاعم يف جزر �شناعية  مت�شلة بعدد من 

داخل برك ال�شباحة، نهر �شناعي بطول 500م حماط مبناظر خالبة، حديقة مب�شاحة 300م، 

بليارد  للرجال وال�شيدات، �شاالت لال�شكوا�س، مركز �شحي، منتجع )�شبا(، غرفة  ناد �شحي 

خلدمة  توفريها  عن  ف�شالً  ومتجر  ومقهى  مطعًما   38 لالأطفال،  داخلي  ملعب  األعاب،  وغرفة 

الغرف والتنظيف على مدار ال�شاعة«.

المشروع 
وجهة 
نموذجية 
للسياحة 
العائلية 
الترفيهية

يتضمن 
نهرا صناعيا 
بطول 500 
متر وحديقة 
بمساحة 300 
متر
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دكتور حممد باقر

فاطمة �سلمان: 

يف  و�لباحث  �لأكادميي  باقر،  حممد  �لدكتور  �أكد 

�أهمية  �لبحرين، على  �مل�ستقبل بجامعة  �إنرتنت  جمالت 

وجود �ملدن �لذكية بتقنياتها وتطبيقاتها �حلديثة، خا�سة 

�أنها تتمتع بالذكاء بطريقة تتنا�سب ومنط �حلياة مبمكلة 

�لأمن  من  كثري  توفري  على  قدرتها  �إىل  لفتا  �لبحرين، 

�ملحتملة،  �ملخاطر  �أهم  م�سبقا  لكت�سافها  و�ل�سالمة 

�إ�سافة �إىل قدرتها �لديناميكية على ت�سهيل حياة قاطنيها.

�ليوم تقنيات  �لبحرين متتلك  �أن مملكة  �أو�سح  كما 

وتطبيقات �ملدن �لذكية، و�أنها باتت بالفعل مهيئة لتت�سدر 

�ملدن �لذكية نظًر� لبنيتها �لتحتية �ملتطورة �ملتعلقة بتقنية 

�ملعلومات و�لت�سالت.

على  �لوقوف  �أجل  من  �للقاء  هذ�  معه  لنا  وكان 

ومميز�تها  �لذكية  باملدن  للتعريف  �لالزمة  �لنقاط  �أهم 

وتقنياتها �لالزمة.

تتميز بالذكاء والقدرة على 
خلق بيئة خضراء.. د. محمد باقر:

البحرين تمتلك التقنيات 
والبنى التحتية الالزمة لـ »المدن الذكية« 
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[ ما هي �ملدن �لذكية ؟ 

يعتمد  نف�شه  التعريف  الأن  ولذلك  الذكية؛  املدن  تعريف  يختلف   -

على التطبيقات والتقنيات التي ت�شيف �شفة الذكاء اإىل املدن، كما يعتمد 

التعريف كذلك على املنظور واملحتوى الذي ي�شمله التعريف، اإال اأنه مع 

تعدد التعاريف وتنوع التخ�ش�شات التي تهتم فيها، كالهند�شة االإن�شائية 

ا�شتخدام  يف  جتتمع  فاإنها  واملدنية،  واملعمارية  واملوا�شالت  البيئية 

املج�شات  تقنيات  عندما جتتمع  وذلك   ،)sensors( اال�شت�شعار  جم�شات 

لزيادة  منها  اال�شتفادة  ميكن  معلومات  اإىل  وحتولها  البيانات  لتجمع 

الكفاءة واالإنتاج وتر�شيد االإنفاق، ومن َثم فهذه التقنيات حولت املدن اإىل 

مدن ذكية تتنا�شب مع منط حياتنا الذي يتزايد ت�شارًعا يوًما عن يوم.

أمن وسالمة 

[ ما مميز�ت �ملدن �لذكية؟ وملاذ� نحن بحاجة �إليها؟ 

لي�س  الذكاء  اأن  اإال  املدن،  هذه  وميزة  �شفة  هو  بالتاأكيد  الذكاء   -

وال�شالمة،  باالأمن  كذلك  تت�شم  املدن  فهذه  املدن،  هذه  مييز  ما  فقط  هو 

فاملعلومات التي تتوافر من خالل هذه املدن ُت�شتخدم الكت�شاف املخاطر 

املحتملة ومنع وقوعها متى اأمكن، والتعامل معها بفعالية حال حدوثها، 

حتويل  من  م�شتمدة  جدا  عالية  بـ)ديناميكية(  املدن  هذه  تت�شف  كما 

املعلومات اإىل خطوات تنفيذية لت�شهيل حياة النا�س بطريقة �شل�شبة دون 

تدخل الب�شر. وتت�شف هذه املدن باأنها مدن خ�شراء، فاملعلومات املتعلقة 

فورية  ب�شورة  وحُتلل  جُتمع  التلوث  والكهرباء وحتى  املياه  با�شتهالك 

قبل  معها  والتعامل  التلوث  م�شادر  على  والتعرف  هدر،  اأي  الكت�شاف 

انت�شارها ب�شورة اأكرب. 

انعكا�شات  له  املدن  هذه  يف  املتوافر  الذكاء  من  الكبري  الكم  هذا  اإن 

مبا�شرة وغري مبا�شرة على جودة التعليم وال�شحة وتوافر العمل، فتوافر 

الب�شرية ذات  الطاقات  املتطورة يتطلب توافر  التحتية  اخلدمات والبنى 

املدن،  هذه  توفره  مما  واال�شتفادة  العمل،  على  القادرة  العالية  املهارات 

وذلك بالتاأكيد �شوف يوؤثر على �شوق العمل و�شيوؤدي اإىل تطور نوعية 

وطبيعة الوظائف، و�شوف يتطلب طرح الربامج االأكادميية والتدريبية 

االإبداع  على  القادرة  الب�شرية  الطاقات  هذه  له  �شتوفر  التي  املتخ�ش�شة 

وت�شخري اإمكانية هذه املدن خلدمة الب�شرية.

[ ما �لتقنيات �لتي حتتاج �إليها �ملدن �لذكية؟ 

- تقنيات وتطبيقات املدن الذكية موجودة يف مملكة البحرين، واململكة 

املتطورة  التحتية  بنيتها  اإىل  نظًرا  الذكية  املدن  لتت�شدر  مهيئة  بالفعل 

اأن التناف�شية يف �شباق املدن  اإال  املتعلقة بتقنية املعلومات واالت�شاالت، 

الذكية يتطلب زيادة وترية التحول التقني احلا�شل يف البحرين.

صديقة للبيئة 

[ كيف ت�سهم هذه �ملدن يف حل �لزدياد �مل�ستمر على �ل�سكن؟ 

- اإن املدن الذكية فعالً ت�شهم يف حل لالزدياد امل�شتمر على ال�شكن، 

اأن  اإال  الوحدات،  املزيد من  بناء  دائًما  الذكية ال يعني  املدن  ا�شم  اأن  فمع 

ا�شتخدام تقنيات املدن الذكية يف اأثناء البناء يوؤدي اإىل بناء وحدات عالية 

الكفاءة و�شديقة للبيئ،. كما اأن ا�شتخدام التقنيات الذكية لتوليد الكهرباء 

تخفي�س  اإىل  يوؤدي  واملدن  ال�شوارع  وتخطيط  املجاري  ومعاجلة  واملاء 

النفقات وتقلي�س ال�شغط على البنية التحتية لهذه املدن.

[ هل للمدن �لذكية �أي �أثر يف خلق بيئة نظيفة خ�سر�ء؟

اآمنة وخ�شراء؛  بيئة  وُتبنى خللق  ُت�شمم  العادة  الذكية يف  املدن   -

لي�شكن ويرتاح فيها الب�شر، فيتم ذلك من خالل خمتلف التقنيات من اإدارة 

التقنيات  اأحدث  ت�شتخدم  كما  التلوث.  حوادث  على  وال�شيطرة  التلوث 

ملعاجلة املياه وتوليد كهرباء من م�شادر الطاقة املتجددة.

تتصف 
هذه المدن 
بديناميكية 
عالية وتجعل 
حياة الناس 
سلسة
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بدعم مالي حكومي... 

مشروع السكن االجتماعي 
خدمة لذوي الدخل المحدود
وتحقيق لـ »منزل العمر« 

فاطمة �سلمان: 

تعكف مملكة �لبحرين كعادتها على توفري كافة �ل�سبل �لتي من 

�ساأنها خدمة �ملو�طنني وخا�سة ذوي �لدخل �ملحدود منهم، فجهودها 

و��سحة وملمو�سة يف هذ� �ملجال خا�سة يف جمال �ل�سكن وباأ�سعار 

�أطلقته  �لذي  �لجتماعي  �ل�سكن  م�سروع  �نطلق  هنا  ومن  معقولة 

وز�رة �لإ�سكان حتديد� �إىل جانب بيت �لتمويل �لكويتي – �لبحرين 

برنامج مز�يا خمطط متويل �ل�سكن �لجتماعي بالتعاون مع �لقطاع 

�أولئك  م�ساعدة  وهو  �عينها  ن�سب  ��سا�سيا  هدفا  و��سعة  �خلا�ض، 

للح�سول  �لجتماعي  �ل�سكن  �نتظار  قائمة  على  ينتظرون  �لذين 

على متويل من �ملوؤ�س�سات �ملالية، وكذلك �حل�سول على دعم مايل 

حكومي ل�سر�ء وحدة �سكنية.

ويعرف �ل�سكن �لجتماعي عامليا على �نه �سكن خم�س�ض للفئات 

�لجتماعية غري �ملي�سرة ماديا وهو �سكن ممول ومدعوم من �لدولة 

ي�ستهدف تلك �لفئات �لتي ل ميكنها بدون دعم �لدولة من �حل�سول 

على �ل�سكن..

عدد خاص بمناسبة معرض البحرين الدولي للعقارات
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مشاريع فاخرة 
كل ذلك وفق معايري معينة مت و�شعها م�شبقا وهي معايري 

اأهلية كما ويقدم هذا امل�شروع عددا من املزايا اال�شتثنائية جلميع 

امل�شتفيدين منه وفق عدد من ال�شروط واالحكام وي�شمح ب�شراء اأي 

نوع من العقارات اأ�شف اإىل ذلك هناك عدد من املطورين العقاريني 

امل�شهورين واملعتمدين من بني املطورين امل�شاركني والذي ي�شمح 

للم�شرتين ل�شراء اأي من العقارات امل�شجلة يف الربنامج والتابعة 

لهم كما وتوجد موؤ�ش�شات مالية م�شاركة كذلك.

قبل  من  الفاخرة  العقارية  امل�شاريع  من  العديد  وهناك 

املطورين من القطاع اخلا�س التي هي يف اإطار منوذج ال�شراكة 

ال�شكنية  امل�شاريع  هذه  وتلتزم  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

املعايري،  الأعلى  املثايل ووفقا  ب�شكنهم  البحرين  مواطني  بتزويد 

ما يحتاجه  لديها كل  املتعددة  االأغرا�س  ذات  امل�شاريع  فاإن هذه 

ال�شكان من مراكز الت�شوق واملرافق الرتفيهية واملقاهي وغريها.

العمل جديا على رفع ن�شبة  وعمدت وزارة اال�شكان موؤخرا 

املواطنني الذين ميكنهم اال�شتفادة من برنامج ال�شكن االجتماعي 

امام  امل�شروع  اال�شتفادة كما فتح هذا  اإتاحة  »مزايا«، وذلك عرب 

مبزايا  قائمة  تقدمي  خالل  من  الت�شهيالت  من  مزيدا  املواطنني 

ا�شتثنائية جلميع امل�شتفيدين منه حيث مينح الربنامج احلق يف 

�شراء الوحدة على الفور دون احلاجة للبقاء على قائمة االنتظار 

للعقارات املدرجة حتت رعاية وزارة االإ�شكان.

بنوك وشركات مساهمة 
كما يتيح للم�شتفيدين ب�شراء وحدات من اأي م�شروع �شكني 

توافق عليه الوزارة وال تقت�شر على م�شاريع الوزارة، كما ي�شمح 

يف  امل�شاركة  البنوك  من  عقاري  قر�س  على  احل�شول  للمواطن 

البنك  الربنامج ومنها ))بنك الربكة - بنك البحرين االإ�شالمي- 

االأهلي املتحد - م�شرف ال�شالم - بنك االإثمار - البنك اخلليجي 

والكويت((،  البحرين  بنك   - الكويتي  التمويل  بيت   - التجاري 

ا�شافة اىل وجود عدد 6 �شركات التطوير العقاري ومنها »ن�شيج، 

وعقارات االإ�شكان، ومنارة للتطوير العقاري، وال�شرايا، وحدائق 

الدير، باالإ�شافة اإىل عقارات جمموعة النمل«.

كما ان هناك العديد من امل�شاريع العقارية الفاخرة من قبل 

املطورين من القطاع اخلا�س التي هي يف اإطار منوذج ال�شراكة 

ال�شكنية  امل�شاريع  هذه  وتلتزم  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

املعايري،  الأعلى  املثايل ووفقا  ب�شكنهم  البحرين  مواطني  بتزويد 

ما يحتاجه  لديها كل  املتعددة  االأغرا�س  ذات  امل�شاريع  فاإن هذه 

ال�شكان من مراكز الت�شوق واملرافق الرتفيهية واملقاهي وغريها.

ديرة  الرملي -  ))م�شروع  الراقية  امل�شاريع  تلك  ومن �شمن 

العيون - م�شروع وادي الرفاع - احل�شابي - دانات اللوزي((
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ح�سني �ملرزوق:

�أ�ساد رئي�ض جمعية �لتطوير �لعقاري عارف هجر�ض مبعر�ض �لبحرين �لدويل للعقار�ت »بايبك�ض« �ملقام على مركز �أر�ض 

�ملعار�ض يف ن�سخته �لعا�سرة، وقال: »مل ياأِت هذ� �ملعر�ض من فر�غ بل ياأتي من �أجل تلبية حاجة كافة �ملهتمني بالقطاع �لعقاري 

من مطورين، مهند�سني وزبائن ويف هذ� �ملعر�ض يتم �لإعالن عن عدة م�ساريع عقارية مهمة يف مملكة �لبحرين وقد مت بيع 

عدد من �مل�ساريع فور �لإعالن عنها مبعر�ض �لبحرين �لدويل للعقار�ت بايبك�ض«.

وتابع هجر�ض: »بف�سل معر�ض �لبحرين �لدويل للعقار�ت )بايبك�ض( خرجنا من �لطرق �لعتيادية للم�ساريع �لعقارية، فمن 

خالل هذ� �ملعر�ض مت �لإعالن عن م�ساريع جديدة متميزة ذ�ت �إطاللة على �لبحر وذ�ت مناظر جميلة خالبة و�مل�ساريع بهذه 

�ملو��سفات تكون موجهة يف �لغالب ملن يبحث عن �لعقار�ت �لفخمة جد�ً و�لتي يف �لغالب يبحث عنها ذوي �لدخل �لعايل �إل �أن 

معر�ض )بايبك�ض( »ترك لدى �ملطورين بادرة �إن�ساء م�ساريعهم على مثل هذه �ملناظر و�لتي ت�ستهدف �لطبقة �لو�سطى«.

رئيس جمعية التطوير العقاري

عارف هجرس:
القطاع العقاري يشهد نمًوا سريًعا 

بفضل القوانين الجديدة

عدد خاص بمناسبة معرض البحرين الدولي للعقارات
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وحول راأيه ب�شاأن القطاع العقاري بالبحرين قال: »القطاع العقاري مبملكة البحرين ي�شهد منواً يف الوقت 

اأنه حالياً ي�شهد منواً �شريعاً وهذا ما �شجع  اإال  الراهن على الرغم من مروره بفرتة ركود يف �شنوات �شابقة، 

االأخوة اخلليجيني على االإ�شتثمار يف القطاع العقاري مبملكة البحرين، ويعود ذلك لتميزه بني خمتلف االأ�شواق 

العقارية اخلليجية باأنه يخلو من املراهنات وامل�شاربات فهو �شوق حقيقي يطمئن امل�شتمرثين اخلليجيني«.

وفيما يتعلق بتملك االأجانب للعقارات باململكة علق هجر�س قائالً: »متلك االأجانب للعقار مطلوب وموجود 

يف كافة دول العامل لكن لي�س على ح�شاب املواطن، فنحن بحاجة الإ�شتثمار االأجانب ولكن لي�س يف املناطق 

التي يقطنها البحرينيني، فاحلكومة قامت بتحديد مناطق معينة ت�شمح لالأجانب باال�شتثمار ومتلك العقارات 

مثل املناطق التي يكون فيها البناء العمودي والتي يكون معظمها من االأجانب، لذلك براأيي اأن متلك االأجانب 

وا�شتثمارهم بالقطاع العقاري اأمر اإيجابي وي�شهم يف اإنعا�س هذا القطاع، وبدوره فهذا ي�شهم يف انعا�س عدة 

قطاعات وبالتايل يعود بالنفع على الدولة الإ�شهامه يف حتريك العجلة االقت�شادية«.

مبملكة  العقار  »�شوق  هجر�س:  عارف  قال  البحرين  مملكة  يف  العقار  �شوق  م�شتقبل  حول  نظرته  وعن 

اأف�شل �شوق  اإنه  اأقول  دائماً  واأنا  يزداد بطريقة عقالنية  باأنه  تفيد  موؤ�شرات  البحرين �شوق واعد ولديه عدة 

عقاري يف اخلليج خللوه من امل�شاربني، ويعزز جناح هذا ال�شوق دعم �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء من خالل اإعطائه دفعة قوية 

ال�شوق  اال�شتثمار يف  اململكة دفعة قوية �شجعتهم على  امل�شتثمرين من خارج  اأعطت  اإ�شدار عدة قوانني  بعد 

العقاري البحريني، ويف اعتقادي اأن ال�شوق �شينتقل ملرحلة اأف�شل من املرحلة احلالية بف�شل هذه القوانني التي 

ح�شنت هذه العالقة بهذا القطاع«.

وتابع: »ونحن بدورنا يف جمعية التطوير العقاري نتوجه بال�شكر ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر واىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء واىل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س الوزراء 

وذلك  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  �شلمان  ال�شيخ  البحرين  العقاري مبملكة  التطوير  الفخري جلمعية  الرئي�س  واىل 

لدعمهم امل�شتمر والبناء بهذا القطاع املهم، ونحن يف جمعية التطوير العقاري مبملكة البحرين يف انتظار هيئة 

التنظيم العقاري التي �شرتى النور قريباً والتي �شتقوم بتنظيم ال�شوق العقاري ب�شكل اأكرب«.

»بايبكس« 
فرصة لإلعالن 
عن المشاريع 
المتميزة 
والفريدة
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شركات قبرصية ويونانية

تعرض عقاراتها في »بايبكس«

ي�شهد معر�س بايبك�س هذا العام م�شاركة �شركات من قرب�س واليونان �شت�شتعر�س عقاراتها املتو�شطية الفاخرة مع تعريف احل�شور 

على فر�س اال�شتثمار يف تلك املنطقة؛ حيث تعترب قرب�س وغريها من الدول املتو�شطية وجهات �شياحية هامة ل�شكان البحرين وال�شعودية 

خالل فرتة الذروة ال�شيفية، وثمة طلب ا�شتثماري ملمو�س من ال�شرق االأو�شط على اأبرز الوجهات املتو�شطية، ومن هنا �شيكون ) بايبك�س( 

مبثابة حلقة و�شل فعالة بني اأهم ال�شركات العقارية العار�شة من جهة، وبني احل�شور وامل�شتثمرين من جهة اأخرى، وذلك مع تعريف 

هوؤالء على مزايا اال�شتثمار يف هذه امل�شاريع.

وكان ) بايبك�س( قد جنح على مدى العقد املا�شي يف تر�شيخ مكانته كواحد من اأهم املعار�س العقارية على م�شتوى املنطقة. وخالل 

اأبزر من�شات االأعمال بالن�شبة للعار�شني املحليني واالإقليميني يف قطاع العقارات والذين  اأ�شبح املعر�س من  اأعوام من انطالقه،  عدة 

ي�شعون اإىل عر�س م�شاريعهم اأمام الزوار وامل�شتثمرين.

 ومن املتوقع اأن يحافظ ) بايبك�س( على مكانته و�شجله املميز رغم التعايف البطيء الذي ت�شهده املنطقة والعامل من اآثار انخفا�س 

اأ�شعار النفط.

نصف مليار دوالر حجم التداول العقاري 

في النصف األول من العام
جتاوز حجم التداوالت العقارية ال�شنوية يف البحرين املليار 

موؤ�شر على  عام 2016، يف  التوايل يف  على  الثالثة  للمرة  دينار 

ا�شتقرار يف �شوق التداول العقاري يف البحرين. حيث حقق التداول 

وثمانية  مليار   ( وهو  كبرًيا  رقًما  املا�شي 2016  العام  العقاري 

وثالثون مليون دينار(. 

العام  هذا  من  االأول  بالن�شف  العقاري  التداول  جتاوز  كما 

موؤ�شر  النتائج  تعترب هذه  لذا  دينار؛  مليار  الن�شف  مبلغ   2017

ا�شتقرار يف �شوق التداول العقاري يف مملكة البحرين.

ال�شيخ  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�س  واو�شح 

�شلمان بن عبداهلل يف ت�شريح �شابق لالأيام ان عدد املعامالت التي 

املا�شي  العام  خالل  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  اأجنزها 

معامالت  منها  معاملة،  األف  ع�شرين   )20.000( حوايل   2016

م�شاحية ومعامالت الت�شجيل العقاري وهو اأي�شا يعد رقًما كبرًيا، 

وهذه النتائج تعترب نتائج اإيجابية، حيث اإنه وبالرغم من االأو�شاع 

االقت�شادية  االزمة  منذ  واملنطقة  العامل  بها  التي مير  االقت�شادية 

يف عام 2008م، اإىل حالة انخفا�س �شعر النفط، واأن ت�شتمر يف 

حتقيق نتائج اإيجابية واأرقام كبرية يف ظل هذه الظروف، فمعنى 

ذلك اأن لديك �شوًقا عقارية موثوًقا بها، وبيئة ا�شتثمارية مرتكزة 

للم�شتثمر  واملحفزة  الكافية  ال�شمانات  توفر  واأنظمة  قوانني  على 

العقاري. 

وتابع قائاًل: » اإن التداوالت القوية حتكي اأن لدينا �شوًقا موثوًقا، 

ال�شمانات  توفر  واأنظمة  قوانني  على  مرتكزة  ا�شتثمارية  وبيئة 

الكافية واملحفزة للم�شتثمر العقاري، م�شرًيا اإىل اأن »البحرين لديها 

�شركات عقارية �شخمة تدير م�شاريع عقارية عمالقة«.






