
الخطـة الوطنـيـة »بحـرينـنـا«
لـتــحــويـــل الـتـــحديــــات إلـى فــرص

التي ترتكز  ال�شمالية  تاأتي اخلطة اال�شرتاتيجية للمحافظة  املنطلق،  ومن هذا 

روؤيتها على تنمية م�شتدامة حلياة اأف�شل يف جمتمع اآمن للجميع لتعزيز االنتماء 

الوطني وتر�شيخ قيم املواطنة، ولت�شبح هذه الروؤية من�شجمة مع تطبيق قانون 

النظام، فعرب  لتفعيل هذا  املنوطة  ال�شالحيات والواجبات  الذي يحدد  املحافظات 

الربامج  واإقامة  خدماتها  حت�شني  يف  الريادة  اإىل  ت�شعى  التي  املحافظة  ر�شالة 

اأجل  من  املدين  واملجتمع  واخلا�ص  احلكومي  القطاع  مع  بال�شراكة  والفعاليات 

االأرتقاء بامل�شتوى املعي�شي للمواطن، وا�شعني قيم االنتماء والوالء والفريق الواحد 

على  املحافظة  تعمل  ا�شرتاتيجية  قيًما  ال�شعبي  واملوروث  واال�شتدامة  والتكافل 

عمل  الآليات  وفًقا  للقيا�ص  قابلة  مدرو�شة  عملية  بخطوات  املجتمع  يف  تر�شيخها 

املحافظة.

لدى  االنعزالية  اأبرزها  حتديات  ملواجهة  الوطنية  اخلطة  تاأكيد  �شوء  ويف 

البع�ص يف املجتمع، ب�شبب تاأثري التيارات الدينية واحلزبية املتطرفة، وتاأثري و�شائل 

التوا�شل االجتماعي، وال�شعوبات التي تواجه فئة ال�شباب داخل القرى، االأمر الذي 

قد يجعلهم �شيًدا �شهاًل للجماعات املتطرفة والإغرائهم وا�شتقطابهم للجرمية مما قد 

ي�شكل خطًرا يهدد اجلبهة الداخلية ووياأثر �شلًبا على الهوية الوطنية.

احرتايف،  بطاقم  البحرين  فريق  �شمن  واعتزاز  فخر  بكل  املحافظة  وتعمل 

منهجها قانون املحافظات، واخلطاب ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة عاهل البالد 

املوقرة،  احلكومة  عمل  وبرنامج   ،2030 البحرين  االقت�شادية  والروؤية  املفدى، 

اإىل مبادرات لال�شتثمار  وتوجيهات معايل وزير الداخلية، على حتويل �شيا�شاتها 

للطلبة،  ال�شيفية  املع�شكرات  اإقامة  العام، من خالل  مدار  املجتمع على  االأمثل يف 

وبرامج الأ�شحاب العزمية �شملت اإقامة مع�شكر فريد من نوعه للم�شابني بالتوحد، 

وامل�شاركات االجتماعية، والوطنية، والبيئية، وغريها من االأن�شطة والربامج التي 

تهدف اإىل تعزيز قيم املحافظة وحتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية.

وتراعي املحافظة يف اأن�شطتها عامًة وبراجمها االحتفالية بالعيد الوطني املجيد 

ومواطنيها،  ملناطقها  والدميوغرايف  اجلغرايف  التوزيع  خا�شًة،  اجللو�ص  وعيد 

فتحظى كافة فئات املجتمع العمرية والنوعية على برامج ت�شل اإليهم مبا�شرًة يف 

�شميم هواياتهم وقدراتهم وخ�شائ�شهم لالإندماج مع م�شاريع املحافظة االحتفالية 

حتت �شعار قائد و�شعب فرحة وطن.

ومن اأجل ذلك كله ن�شبنا يف املحافظة ال�شمالية اأهداًفا ا�شرتاتيجية، نعمل بجد 

ومثابرة على حتقيقها يف اأر�ص الواقع من خالل تعزيز قيم املواطنة حلفظ االأمن 

واالأعياد  واملنا�شبات  الفعاليات  اإقامة  يف  املجتمعية  ال�شراكة  عرب  االأهلي  وال�شلم 

الوطنية، ونبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعاي�ص وال�شالم من خالل تبني 

املبادرات بال�شراكة مع اجلهات ذات العالقة، وتطوير نظام تلقي �شكاوى املواطنني 

اجلهات  مع  بالتن�شيق  واملنا�شبة  ال�شريعة  واحللول  الردود  اإيجاد  على  والعمل 

املخت�شة، وامل�شاهمة يف تطوير خدمات البنى التحتية لالأجهزة احلكومية من اأجل 

العمل  عن  للباحثني  النوعي  والتاأهيل  التدريب  وتبني  امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق 

الإيجاد فر�ص منا�شبة بالتعاون والتن�شيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ظروف  تواجه  التي  لالأ�شر  االجتماعية  املظلة  قاعدة  وتو�شيع  اخلا�ص،  والقطاع 

اإن�شانية �شعبة عرب البحث عن اإيجاد حلول يف حاالت احلوادث واحلريق و�شرف 

الذي  بيوت  م�شروع  تنفيذ  واال�شتمرار يف  اهلل،  �شمح  ال  احلريق  اإعانة يف حاالت 

يعمل على تاأمني التكافل االجتماعي من خالل اإعادة تاأهيل ال�شكن لالأ�شر املتعففة 

التي ال تنطبق عليها ا�شرتاطات اخلدمات االإ�شكانية، وتبني املبادرات والفعاليات 

للنهو�ص  تطوعية  فرق  تاأ�شي�ص  يف  وامل�شاهمة  ال�شعبي،  املوروث  ريا�شات  يف 

بالعمل التطوعي خلدمة الوطن واملواطن، وتبني م�شروع املدن ال�شحية من اأجل 

االأن�شطة  واإقامة  االأمرا�ص  ومكافحة  ال�شحية  احلياة  واأمناط  �شلوكيات  تعزيز 

والفعاليات ال�شحية، وحت�شني اخلدمات للمنا�شبات الدينية مبا ي�شهم يف ت�شهيل 

التي  الدينية  احلريات  اإطار  يف  ت�شيي�شها  عدم  على  والتاأكيد  ال�شعائر  ممار�شة 

لتح�شني  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  االأعمال يف  ريادة  ودعم  القانون،  يكفلها 

دخل االأ�شر البحرينية بال�شراكة مع اجلهات ذات االخت�شا�ص، وتبني م�شروع دعم 

ال�شناعات احلرفية وتطويرها بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة.

منظومة  عرب  اجلميع،  عاتق  على  تقع  م�شوؤولية  االأمن  اأن  نوؤكد  اخلتام  ويف 

متكاملة �شاملة ت�شكل اأهم عنا�شر ومرتكزات برامج وخطط التنمية، فكلما عززنا 

متينة  داخلية  بجبهة  ح�شينا  ال�شاملة،  االأمنية  املنظومة  حول  املجتمع  ت�شافر 

ومتما�شكة، ووحدة وطنية قوية.

علي بن ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور

حمافظ املحافظة ال�شمالية

لتخفيف  المركزية  الحكومة  ولمساعدة  الحكومة  عمل  برنامج  لدعم  المحلية  التنمية  محور  على  المحافظات  نظام  فلسفة  ترتكز 
أعبائها، وتحمل المسئولية الوطنية في االنتقال من المركزية إلى الال مركزية والمساهمة في اإلشراف على السياسات العامة، حيث تكون 
المحافظات العيون التي ترى بها السلطة التنفيذية في التخطيط ومتابعة التنفيذ لرفع مستوى مؤشر األداء لبرنامج عمل الحكومة في 

توصيل الخدمات بجودة عالية وحفظ األمن والنظام العام على أساس مبدأ المواطن هو محور التنمية وغايتها.
واليوم هذا النظام وعبر ما يزيد عن عقدين من الزمن يمر بمرحلة متجددة بدعم وتطلعات القيادة السياسية الحكيمة وبمتابعة وتنفيذ 
سيدي معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية الموقر حفظه اهلل، وتماشًيا مع الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
إلى  التحديات  الهمم وتحويل  الذي يتطلب شحذ  األمر  إلى فرص،  التحديات وتحويلها  »بحريننا« لمواجهة  المواطنة  الوطني وترسيخ قيم 
فرص وبلورت استراتيجية وطنية لتعزيز االنتماء وقيم المواطنة من خالل المسارات الخمس في »بحريننا« من حيث ترسيخ المسؤولية الوطنية 

وتعزيز الشراكة المجتمعية.
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الخطة االستراتيجية للمحافظة الشمالية:

تعـزيـز قـيـم الـمـواطـنـة وثـقافـة
الـتـعــايش لحـفـظ األمـن والسلـم األهـلـي

تضم أكبر عدد من المعالم التاريخية

»الشمالية« مواقع أثرية.. أنشطة وفعاليات على مدار العام
فاطمة �صلمان: 

بقانون  املر�صوم  مبوجب  ال�صمالية  املحافظة  اأن�صاأت 

امللغى  املحافظات  نظام  ب�صاأن   1996 ل�صنة   )16( رقم 

ب�صاأن  ل�صنة 2002   )17( رقم  بقانون  املر�صوم  مبوجب 

من  الأوىل  املادة  ن�صت  اإذ  وتعديالته،  املحافظات  نظام 

اأربع حمافظات،  اإىل  البحرين  تق�صيم مملكة  على  القانون 

واملحافظة  املحرق،  وحمافظة  العا�صمة  حمافظة  هي 

ال�صمالية، واملحافظة اجلنوبية.

اجلهة  يف  جغرافًيا  ال�صمالية  املحافظة  وتقع 

اأرا�صيها  م�صاحة  تبلغ  اإذ  البحرين،  من  الغربية  ال�صمالية 

خم�صة  البحر  �صطح  م�صتوى  عن  وترتفع  138.54كم²، 

البديع،  واأهمها  البحرين،  مناطق  غالبية  ت�صم  كما  اأمتار، 

حمد،  مدينة  الدراز،  باربار،  مقابة،  القرية،  املرخ،  �صار، 

قرية املالكية، وقرية دم�صتان، وقرية كرزكان وقرية بني 

�صدد،  قرية  و  �صهركان،  وقرية  داركليب،  وقرية  جمرة، 

وقرية الهملة، ومنطقة اجلنبية.

معامل بارزة

وتعد مدافن �صار من اأبرز معامل املحافظة ال�صمالية، اإذ 

ال�صرقي  الطرف  املت�صابكة على  القبور  املعلم من  يقع هذا 

متكونا من �صل�صلة ال�صخور اجلريية ويغطي م�صاحة تقدر 

بنحو 6000 مرت، ويبعد عدة اأمتار فقط عن جممع املدافن 

املت�صابكة اجلنوبي، وت�صبه هذه القبور �صكل خلية النحل، 

اإذ تت�صابك يف بع�صها بع�صا، ُبنيت بحيث تظهر فيها غرفة 

الدفن مبنية باحلجارة ومغطاة ببالطات كبرية وحماطة 

بجدار دائري من احلجر.

مدينة »�سلمان« 

حتتوي املحافظة كذلك على العديد من املواقع الأثرية 

اجل�صرة،  بيت  باربار،  معبد  �صار،  م�صتوطنة  اأ�صهرها 

الن�صيج  م�صنع  عايل،  امللكية يف  القبور  ال�صجور،  اأم  عني 

التقليدي يف بني جمرة واملق�صع، مدافن ال�صاخورة واحلجر 

وجنو�صان، واأخريا مقربة اأبي عنربة.

اإ�صكانية،  مدينة  اأكرب  ال�صمالية  املدينة  اليوم  ت�صم 

لأعلى  وفًقا  تنفيذها  مت  التي  »�صلمان«  مدينة  وهي 

املعايري الهند�صية املتوافقة مع م�صروع ال�صكن الجتماعي 

وال�صرتاطات الإ�صكانية، كما اأنها ت�صم ع�صر جزر اإ�صكانية 

متعددة  عامة  مرافق  على  وحتتوي  ج�صور،  بينها  تربط 

اإىل  بالإ�صافة  للم�صي،  وم�صامري  خ�صراء،  م�صاحات  منها 

�صواحل عامة، توفر للمواطنني بيئة اجتماعية متكاملة.

�أن�سطة وفعاليات

وبراجمها  اأن�صطتها  بتنوع  ال�صمالية  املحافظة  تزخر 

والتن�صيق  والتعاون  بال�صراكة  وم�صاريعها،  وفعالياتها 

مع القطاع احلكومي واخلا�س واملجتمع املدين، وحتر�س 

العام وت�صتقطب خمتلف  اأن تكون موزعة على مدار  على 

بالعيد  الحتفال  فعاليات  ومنها  املجتمع،  يف  القطاعات 

الوطني املجيد وعيد اجللو�س حتت �صعار »قائد و�صعب.. 

الفعاليات  من  العديد  اإقامة  جانب  اإىل  وطن«،  فرحة 

الحتفالية وفًقا للتوزيع الدميوغرايف للمحافظة، وتهدف 

املحافظة  ل�صيا�صات  وفًقا  املناطق  ملختلف  الو�صول  اإىل 

املواطنني  اإىل  والو�صول  والتعدد،  التنوع  على  املبنية 

والهوايات  العمرية  للفئة  وفًقا  للم�صاركة  وت�صجيعهم 

واخل�صائ�س.

�سباقات و�حتفاالت

املحافظة،  تقيمها  التي  الحتفالت  مظاهر  اأبرز  ومن 

�صباق  خالل  من  ال�صعبي  املوروث  ريا�صات  �صباقات 

بكبار  والحتفاء  ال�صمك،  و�صيد  )ال�صادوف(  التجديف 

املواطنني وال�صباقات ال�صعبية، كما حتتفي املحافظة �صنوًيا 

يقره  الذي  وال�صعار  للت�صور  وفًقا  البحرينية  املراأة  بيوم 

تلبيته وفًقا  املحافظة على  للمراأة، وتعمل  الأعلى  املجل�س 

م�صروع  املحافظة  وتتبنى  ال�صاأن،  هذا  يف  ل�صرتاتيجتها 

»بيوت« الهادف اإىل ترميم و�صيانة م�صاكن الأ�صر املتعففة 

التي ل تنطبق عليها �صروط اخلدمات الإ�صكانية.

بر�مج تاأهيل وتدريب 

متابعة خمتلف  املحافظة حتر�س على  اأن  اإىل  اإ�صافة 

اخلدمات التي ت�صهم يف اإجناح مو�صم عا�صوراء عرب ت�صكيل 

ل�صمان  احلكومية؛  اجلهات  خمتلف  ت�صم  خدمية  جلنة 

ت�صهيل ممار�صة ال�صعائر وعدم ت�صيي�صها يف اإطار احلرية 

العديد  املحافظة  تتبنى  كما  القانون،  يكفلها  التي  الدينية 

العمل على تنفيذها وفًقا لالإمكانات  امل�صاريع اجلاري  من 

تنفيذ  يف  الأوىل  املبادرة  اإطالق  اأبرزها  املتاحة،  واملوارد 

قانون  �صمن  عليهم  للمحكوم  والتدريب  التاأهيل  برامج 

اأعمال  �صاعي  م�صمى  حتت  البديلة  والتدابري  العقوبات 

اجلهات  مع  والتن�صيق  بالتعاون  )�صامع(  العامة  املنفعة 

العمل يف  تنفيذ  على  املحافظة  كما حتر�س  العالقة،  ذات 

العقوبات  قانون  �صمن  عليهم  للمحكوم  املجتمع  خدمة 

والتدابري البديلة. 

م�ساريع نوعية 

وتعكف املحافظة على اإطالق وتبني امل�صاريع النوعية 

التي ت�صب ب�صكل مبا�صر يف خدمة املجتمع وتعزز الفر�س 

التاجر  م�صروع  خالل  من  املحافظة،  اأبناء  وت�صتقطب 

ال�صغري الذي ي�صلط ال�صوء على الفر�س املتاحة للراغبني 

عرب  الأعمال  ريادة  جمال  يف  متميزة  جتارب  خو�س  يف 

برنامج احرتايف، ي�صمل تهيئة امل�صاركني وتاأهيلهم خل�س 

معايري  تطبيق  على  املحافظ  وتعمل  املناف�صة،  غمار 

اإذ  ال�صحية،  للمدن  العاملية  ال�صحة  منظمة  وا�صرتاطات 

لت�صبح  »عايل«  اعتماد  على  للح�صول  املحافظة  ت�صعى 

قرية �صحية، وذلك منوذًجا �صوف ُيعّمم على باقي مناطق 

املحافظة ويهدف اإىل تعزيز الأمناط احلياتية وال�صلوكيات 

اليومية باأ�صلوب �صحي وح�صاري، ويف هذا ال�صدد، تعمل 

املحافظة على اإطالق برنامج الرابح الأكرب وحتدي تناول 

ال�صكر يف عايل، �صمن احلملة التطوعية »ال�صمنة ل تليق 

بي«.

�لروؤية 

النتماء  لتعزيز  للجميع،  اآمن  جمتمع  يف  اأف�صل  حلياة  م�صتدامة  تنمية 

الوطني وتر�صيخ قيم املواطنة.

الر�صالة

مع  بال�صراكة  والفعاليات  الربامج  واإقامة  اخلدمات  حت�صني  يف  الريادة 

القطاع العام واخلا�س واملجتمع املدين؛ من اأجل الرتقاء بامل�صتوى املعي�صي.

مرجعية �الأهد�ف �ال�سرت�تيجية

- قانون املحافظات

- خطابات جاللة امللك املفدى

- الروؤية القت�صادية 2030 

- برنامج عمل احلكومة )2020-2019(

- توجيهات وزير الداخلية

�الأهد�ف �الإ�سرت�تيجية

1. تعزيز قيم املواطنة حلفظ الأمن وال�صلم الأهلي عرب ال�صراكة املجتمعية 

يف اإقامة الفعاليات واملنا�صبات والأعياد الوطنية.

2. نبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعاي�س وال�صالم من خالل تبني 

املبادرات والربامج بال�صراكة مع اجلهات ذات العالقة.

اإيجاد  على  والعمل  )توا�صل(،  املواطنني  �صكاوى  تلقي  نظام  تطوير   .3

الردود واحللول ال�صريعة املنا�صبة بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.

4. امل�صاهمة يف تطوير خدمات البنى التحتية لالأجهزة احلكومية من اأجل 

حتقيق التنمية امل�صتدامة.

5. تبني التدريب والتاأهيل النوعي للعاطلني عن العمل لإيجاد فر�س عمل 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  مع  والتن�صيق  التعاون  منا�صبة من خالل 

والقطاع اخلا�س، والباحثني عن عمل.

اإن�صانية  ظروًفا  تواجه  التي  لالأ�صر  الإجتماعية  املظلة  قاعدة  تو�صيع   .6

اإيجاد حلول يف حالت  عن  والبحث  احلريق،  اإعانة حالت  من خالل  �صعبة 

احلوادث والكوارث.

7. تاأمني التكافل الجتماعي من خالل اإعادة تاأهيل و�صيانة ال�صكن لالأ�صر 

حمدودي الدخل واملتعففة التي ل تنطبق عليها ا�صرتاطات اخلدمات الإ�صكانية 

)م�صروع بيوت(.

8. تبني جميع املبادرات والفعاليات والريا�صات للموروث ال�صعبي تاأكيًدا 

للهوية الوطنية، وتعزيز النتماء والولء عن طريق احتواء النا�صئة وال�صباب.

9. امل�صاهمة يف تاأ�صي�س منظومة العمل التطوعي وذلك للنهو�س بالعمل 

التطوعي خلدمة الوطن واملواطن.

10. مكافحة الأمرا�س باإقامة الفعاليات ال�صحية من اأجل تعزيز �صلوكيات 

واأمناط احلياة ال�صحية )تبني م�صروع املدينة ال�صحية(.

ت�صهيل ممار�صة  ي�صهم يف  مبا  الدينية  للمنا�صبات  اخلدمات  11. حت�صني 

التي يكفلها  الدينية  اإطار احلريات  الت�صيي�س يف  ال�صعائر، والتاأكيد على عدم 

القانون.

الأعمال يف امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة لتح�صني دخل  12. دعم ريادة 

الأ�صر البحرينية، بال�صراكة مع اجلهات ذات الخت�صا�س.

يف  الوقفية  لالأرا�صي  الأمثل  ال�صتغالل  ب�صاأن  والتن�صيق  التعاون   .13

املجالت ال�صتثمارية )مركز ال�صناعات احلرفية(.

تتبنى المحافظة الشمالية خطة استراتيجية طموحة من أجل االرتقاء 
بالمستوى المعيشي وتعزيز قيم المواطنة، ونبذ العنف والتطرف وتعزيز 
ثقافة التعايش والسالم، والمساهمة في تطوير خدمات البنية التحتية 

لألجهزة الحكومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
كما تسعى المحافظة من خالل هذه االستراتيجية إلى تأمين التكافل 
في  والمساهمة  لألسر،  االجتماعية  المظلة  قاعدة  وتوسيع  االجتماعي 

تأسيس منظومة العمل التطوعي.
وأهداف  ورسالة  رؤية  تتضّمن  التي  الخطة  تفاصيل  يلي  وفيما 

المحافظة: 

تأمين التكافل 
وتوسيع مظلة القاعدة 

االجتماعية لألسر
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اأّن  اإىل  التميمي  اأ�صار  املجمع،  م�صاحة  وبخ�صو�س 

اأر�س  م�صاحة  على  م�صيد  دورين  من  �صيتكون  املجمع 

تبلغ 7 اآالف مرت، ومب�صاحة تاأجريية تعادل 4 اآالف مرت 

م�صيًفا  امريكي،  دوالر  ماليني   21 تعادل  وبتكلفة  مربع، 

وفق خطة  للدرا�صة  اخ�صاعها  �صيتم  التاأجري  طلبات  باأّن 

توزيع حمّددة.

اجليد  واالختيار  املتميز  االأداء  باأن  التمييمي  واأكد 

للم�صاريع من جانب فريق العمل يف �صركة البحرين االأوىل 

جمال  م�صروع  خمازن  اإ�صغال  ن�صبة  يف  االأرقام  تعك�صه 

وجممع املركادو بن�صبة 95% لكليهما، م�صرياً اإىل اأن »ن�صب 

�صراء فلل قرية املركادو جتاوزت 50% وهي ن�صب ممتازة، 

احلالية  م�صاريعها  من  انتهائها  وفور  ال�صركة  باأن  موؤكدا 

�صتبداأ حزمة من امل�صاريع امل�صتقبلية الواعدة والتي تلبي 

حاجات ال�صوق وتطلّعاته.

وحول النجاح الكبري لفلل املركادو قال ال�صيد التميمي: 

ون�صبة  باملركادو،  الفلل  ن�صف  من  اكرث  بيع  من  »متّكنا 

 ،%60 يقارب  ملا  اليوم  حتى  و�صلت  بامل�صروع  اال�صغال 

 ،22 منها  بيعت  �صكنية  فيال   42 يحوي  ال�صكني  فاحلي 

كما مت تاأجري 3 فلل اأخرى وعملية البيع تتم حتى اللحظة 

بكل �صال�صة.

الأن  والراحة  بالر�صا  ي�صعرون  �صكانها  باأن  م�صيفا 

اخلدمات املتوفرة اأ�صافت املزيد من الراحة لهم و�صاهمت 

هذه ال�صمعة الطيبة يف ت�صويق امل�صروع وهو ما نفخر به 

يف �صركتنا وي�صجعنا على املزيد. م�صيًفا باأن امل�صتثمرين 

بالفلل  اال�صتثمارية  افكارهم  حتقيق  ا�صتطاعوا  اي�صا 

وتاأجريها ب�صهولة نظًرا ملا يتمّتع به املجّمع ال�صكني املميز 

من موا�صفات فريدة، كاملوقع املميز والت�صميم الفريد الذي 

ينا�صب احتياجاتهم وتوافر اخلدمات. 

خالل  من  تقوم  اأنها  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

ال�صوق  يف  اال�صتثمارية  الفر�س  بدرا�صة  املحرتف  فريقها 

بداأت  حيث  م�صاريعها،  زيادة  على  والعمل  البحريني، 

جممع  ثم  للتخزين،  ال�صناعي  »جمال«  م�صروع  باإن�صاء 

املركادو، واأخرياً قرية املركادو ل�صكن العائالت يف منطقة 

اجلنبية بالقرب من املجمع.

�صركة  العقارية  للتطوير  االأوىل«  »البحرين  و�صركة 

العقارية،  اال�صتثمارات  تن�صط يف  مقفلة  كويتية  م�صاهمة 

ويبلغ عدد امل�صاهمني فيها تقريًبا 300 م�صاهم، من بينهم 

والتاأمينات  اال�صتثمارية،  ووفرة  العاملي،  اال�صتثمار  بيت 

الكويتية.

من�شور �شاكر:

ك�شف الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحرين الأوىل للتطوير العقاري عمر التميمي عن تفا�شيل م�شروع 

جديد تعمل عليه ال�شركة حاليا وهو عبارة عن جممع جتاري مبنطقة ال�شيف، ويعّد واحًدا من امل�شاريع 

ال�شرتاتيجية لل�شركة.

وقال التميمي يف لقاء مع »الأيام« اإن امل�شروع �شي�شم عدًدا من اخلدمات ا�شافة اإىل املطاعم وحمالت 

جتزئة ومقاٍه، كما �شي�شم م�شاحات مفتوحة وجل�شات خارجية باطاللت رائعة.

املجمع  طبيعة  من  م�شتوًحى  ال�شم  باأن  التميمي  اأ�شار  املجمع  على  �شيطلق  الذي  ال�شم  وحول 

وت�شميمه الفريد، والذي �شيك�شف عنه يف مطلع نوفمرب القادم. 

وذكر الرئي�س التنفيذي اأن ما مييز املجّمع باأن وحداته �شتكون مرنة، بحيث ميكن تو�شعتها بح�شب 

حاجات امل�شتاأجرين، موؤكداً باأن ن�شبة الجناز لأعمال البناء باملجمع و�شلت لـ%30 والتي يتم تنفيذها 

لهذا  وبالإ�شافة   ،2020 ابريل  �شهر  خالل  النتهاء  يتم  ان  على  للمقاولت  الغناة  جمموعة  قبل  من 

وهو  للمجّمع  املجاورة  الأر�س  على  ت�شييده  �شيتم  اآخر  م�شروع  اىل وجود  التميمي  اأ�شار  امل�شروع، 

ت�شييد اأول فرع ملكتبة جرير يف البحرين على م�شاحة 3600 مرت مربع.

بتصميم فريد وإطاللة خارجية رائعة.. الرئيس التنفيذي لشركة البحرين األولى: 

مجمع جديد بمنطقـة
السـيـف بـتـكـلـفـة 21 مـلـيـون دوالر أمــريــكــي 
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www.saarmallbahrain.com
saarmallbahrain

info@Saarmallbahrain.com
+973 17 790 203

ALL YOUR NEIGHBOURHOOD 
SHOPPING NEEDS IN 

ONE LOCATION 

كل إحتياجاتك اليومية في
موقع مواحد

 مجمع سار هو مجمع عصري أنيق يقدم شيًئا جميًال للجميع. يقع في قلب
 منطقة سار، ويوفر مجموعة واسعة من المتاجر، الطعام، الترفيه، الفعاليات

المتنوعة والعروض الترويجية المبتكرة على مدار العام

مجمع سار الوجهة المثالية للتسّوق الراقي

يقع يف  متو�صط   احلجم  ت�صوق  مركز  �صار هو  جممع 

حمالً   70 وي�صم  طوابق،  ثالثة  من  يتكون  �صار،  و�صط 

جتارًيا يلبي خمتلف احتياجات اجلمهور.

مت افتتاحه يف العام 2013 اأ�صهم املجمع يف التو�صع 

احل�صري باملنطقة، ويتميز املجمع بت�صميم جذاب وع�صري 

اأنيق ويقدم خدمات للجميع من خمتلف العالمات التجارية 

املجمع  ويوفر  واملقاهي،  املطاعم  جانب  اىل  ال�صهرية 

ل�صكان املنطقة واملناطق املجاورة اإمكانية الت�صوق للتزود 

بحاجيات املنزل من »كارفور« �صوبرماركت الواقع مبجمع 

�صار التجاري.

ك�صركات  العامة  املرافق  بع�س  اي�صا  املجمع  وي�صم 

وحمل  تاأمني  �صركة  �صيدلية،  املتنقلة،  الهواتف  خدمات 

تاأجري  �صركه  التجميل،  �صالونات  اىل  بالإ�صافة  �صرافة، 

ا وكالء  ال�صيارات وخدمة تنظيف املالب�س وال�صيارات واأي�صً

ال�صفر، وموؤخًرا مت افتتاح ق�صم الإدارة العامة للمرور.

ويعترب جممع �صار التجاري املركز الأمثل ملن يبحث عن 

واملاأكولت  ال�صريعة  الوجبات  تقدم  التي  العاملية  املطاعم 

املحلية اىل جانب املقاهي، ف�صالً عن احتوائه على م�صاحة 

داخلية للعب الأطفال ومنطقة العاب جلميع الأعمار حتتوي 

على �صينما �صغرية لت�صلية الأطفال والكبار.

املتاجر  جميع  مع  م�صتمر  ب�صكل  املجمع  اإدارة  تعمل 

بهدف الرتقاء يف اخلدمات واإي�صالها اىل اجلمهور بح�صب 

للمحالت  اعالنات  و�صع  على  الأمر  يقت�صر  ول  تطلعاته، 

املجمع  ح�صابات  على  املجمع  يف  املوجودة  التجارية 

ادارة  تقيم  بل  فح�صب،  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف 

املجتمع  لإ�صراك  وا�صع  نطاق  على  كبرية  فعاليات  املجمع 

التوعية  حملة  مثل  واملهرجانات  الفعاليات  خمتلف  يف 

ال�صباب  تطوير  وبرامج  موؤخًرا،  املقامة  الثدي  ب�صرطان 

التجارية وبرامج  ال�صباب لفر�س عمل باملجمعات  وتهيئة 

عالمة  ترك  من  التجاري  �صار  جممع  وا�صتطاع  اخرى، 

البحريني واأ�صبح كواجهة راقية للبيع  ال�صوق  مميزة يف 

اليومية  واخلدمات  الحتياجات  خمتلف  لتلبية  بالتجزئة 

ل�صكان املنطقة ويتم تقدمي تلك اخلدمات بطريقة مهذبة يف 

بيئة اآمنة تتنا�صب مع اجلمهور وامل�صتاأجرين.

مواقف  تخ�صي�س  مت  الزوار..  عدد  تزايد  وب�صبب 

اإ�صافية للزاور.

من  العقارية  للخدمات  الت�صهيالت  �صركة  متّكنت 

حتقيق �صراكة ا�صتثمارية ناجحة مع عدد من املطورين 

العقاريني اأ�صحاب الكفاءة وال�صمعة البارزة، وذلك من 

ال�صكنية  للق�صائم  الآجل«  »البيع  الفريد  خالل منتجها 

مب�صروع �صار 4 اأحدى اأبرز مناطق اململكة ال�صكنية. 

العقارات  ومدير  امل�صاعد  الرئي�س  نائب  واأو�صح 

�صهد   4 �صار  م�صروع  باأن  العريبي،  جعفر  بال�صركة 

تطوًرا عمرانًيا مت�صارًعا بعد اأن اأنهى العديد من مالك 

الق�صائم ال�صكنية من بناء املنازل وال�صكن فيها باأجواء 

هادئة وراقية.

انطالقته  ومنذ  امل�صروع متّيز  اأن  العريبي  وذكر   

املطورين  من  عدد  مع  املثمرة  الإيجابية  بال�صراكة 

الذين  املطورون  عمل  حيث  البحرينيني،  العقاريني 

�صكنية  فلل  تطوير  على  ال�صتثمار  فر�صة  انتهزوا 

الزبائن  من  كبري  عدد  ا�صتح�صان  لقت  عالية  بجودة 

الذين بادروا بال�صراء. 

واأ�صاف جعفر العريبي اأن الق�صائم املتبقية حالًيا 

تنح�صر يف عدد حمدود جًدا، وهي فر�صة مثالية �صواء 

لل�صكن اأو ال�صتثمار بالن�صبة للمطورين العقاريني، مع 

توافر التمويل املي�صر وبن�صب اأرباح منخف�صة.

البنية  بتوافر  �صار  ت�صهيالت  م�صروع  وميتاز 

التحتية من حمطات كهرباء وخدمات املياه، بالإ�صافة 

�صار  م�صروع  من  بالقرب  الواقع  املميز  موقعه  اإىل 

واملطاعم  اخلا�صة  املدار�س  �صار،  �صينما  �صنرتال، 

التوا�صل  املعلومات  من  واملزيد  لال�صتف�صار  واملقاهي. 

مع 37747776 اأو 39522370. 

التسهيالت العقارية تنجح في إقامة 
شراكة استثمارية مع عدد من المطورين العقاريين

جعفر العريبي
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