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علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور

املحافظة ال�شمالية بني التحديات والفر�ص

اإجنازات  اأبرز  �سلمان،  مدينة  وتاأتي 

اململكة يف امل�ساريع الأ�سكانية، بدعم وم�ساندة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

ال�سمو  �ساحب  واإ�سرار  وبعزمية  ورعاه، 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

دفاع  لقوة  الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد 

البحرين النائب الأول لرئي�س الوزراء حفظه 

امل�ساريع اخلم�س  اهلل ورعاه، وهي من �سمن 

الكربى على م�ستوى اململكة تتويًجا للخربات 

عي�سى  مدينة  من  الإ�سكان  لوزارة  الرتاكمية 

بن  با�سم  الطموح  بوزيرها  حمد  مدينة  اإىل 

يعقوب احلمر.

ك�سريك  اخلا�س  القطاع  اليوم  وي�ساهم 

من  والإ�سكان  الأعمال  خطة  يف  ا�سرتاتيجي 

ما هو  الإ�سكانية مثل  الربامج  خالل عرو�س 

)مزايا(،  الجتماعي  الإ�سكاين  الربنامج  يف 

النتظار  فرتة  تقلي�س  يف  ي�سهم  الذي 

لأ�سحاب الدخل املتو�سط يف احل�سول الفوري 

لال�سرتاطات  وفًقا  ال�سكنية  الوحدة  على 

وال�سوابط.

من  العامني  على  يربو  ما  م�سي  وبعد 

اأمام  التحديات  تاأتي  �سلمان،  مدينة  تد�سني 

احلكومية  واجلهات  اخلدمية  الوزارات  كافة 

ل�ستكمال بنيتها التحتية لتتما�سى مع ارتفاع 

اأنحاء  من  القادمني  املواطنني  �سكن  وترية 

املدار�س  بناء  �سرعة  اإىل  وحاجاتهم  اململكة، 

والجتماعية  وال�سبابية  ال�سحية  واملراكز 

ي�ستوجب  ما  وهو  وامل�ساجد،  املدين  والدفاع 

واإدراج  العام،  للمخطط  وفًقا  العمل  �سرعة 

احلكومة  عمل  برنامج  �سمن  اخلدمات  هذه 

ح�سب قاعدة الأولويات.

اليوم  ت�ستقطب  ال�سمالية  واملحافظة 

العقاريني  وامل�ستثمرين  املطورين  من  العديد 

التجارية  املجمعات  لبناء  جاذبة  وتعترب 

بعد  الثانية  كونها  ال�سكنية،  وامل�ساريع 

الرقعة  حجم  حيث  من  اجلنوبية  املحافظة 

مب�ساحة  اململكة،  م�ستوى  على  اجلغرافية 

146 كيلومرتا مربعا، والأكرث عدًدا يف ن�سبة 

ن�سمة   253،868 البالغة  املواطنني  ال�سكان 

ب�سنة 36.8% ح�سب الإح�ساء العام لل�سكان 

على  جاحًما  الطلب  ظل  لذلك  2018م،  لعام 

املحافظة  مناطق  كافة  يف  التجارية  املحالت 

الذي  خا�سًة  البديع  و�سارع  عامًة،  ال�سمالية 

يف  والت�سخم  التجاري،  بالركود  يتاأثر  مل 

املواقع  مع  باملقارنة  الطلب  مقابل  العر�س 

بجولة  القيام  ويكفي  اململكة،  يف  الأخرى 

لن�ستك�سف  املحافظة  �سوارع  يف  ميدانية 

امتداد املجمعات التجارية واملحالت، وحركة 

الزائرين والرواد من داخل اململكة وخارجها.

من  تتطلع  اليوم  ال�سمالية  واملحافظة 

الأرا�سي  تخطيط  لإعادة  املوقرة  احلكومة 

للمحافظة،  ال�سمايل  ال�ساحل  على  املطلة 

بناء  يف  اخلا�س  القطاع  ا�ستثمارات  جلذب 

واإعمار الواجهات البحرية، لدعم منو القطاع 

ال�سياحي، �سيما اأن املحافظة ال�سمالية تتمتع 

بالعديد من املقومات ال�سياحية، ومنها املواقع 

معبد  يف  احلال  هو  كما  العريقة،  الأثرية 

ديلمون  حقبة  اإىل  يعود  الذي  الأثري  باربار 

اإىل اأكرث من ثالثة اآلف �سنة قبل امليالد.

ت�سهم  جاذبة،  �سياحية  برامج  ول�سياغة 

الأمن  وتعزيز  الوطني،  القت�ساد  رفد  يف 

اإيجابًيا  ينعك�س  الذي  الأمر  الجتماعي، 

املحافظة  يف  لي�س  وال�ستقرار  الأمن  على 

الغالية،  ولكن يف مملكتنا  فح�سب،  ال�سمالية 

الأفواج  زيارة  اجلميع  على  يخفى  ول 

ال�سياحية  ملزرعة تربية اجلمال يف اجلنبية، 

والذين يتعرفون على �سمات اجلمال العربية 

اجلمالية،  و�سفاتها  ال�سحراء(،  )�سفينة 

املخلوق  هذا  واأ�سرار  وتاريخها،  وحياتها، 

كذلك  حليبها،  ب�سرب  ويتلذذون  العظيم، 

وجود ال�سناعات احلرفية الرتاثية امل�سهورة، 

والفخار  جمرة،  بني  يف  الن�سيج  ك�سناعة 

قدرة  يعك�س  الذي  الأمر  وغريها،  عايل،  يف 

بيئة  خلق  على  ال�سمالية  املحافظة  مناطق 

�سياحية متكاملة.

علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور

حمافظ املحافظة ال�صمالية

مل يكن احتفاًل وعر�ًصا وطنيًا عندما ت�صرفت املحافظة ال�صمالية بقدوم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، بت�صليم اأول وحدتني اإ�صكانيتني اإيذاًنا بافتتاح مدينة �صلمان وح�صب، ولكن كان يوًما م�صهوًدا يف تاريخ املحافظة ال�صمالية واململكة بالعطاء 

والوفاء والعهد من لدن جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه على طريق الإجناز والطموح لبناء اأربعني األف وحدة �صكنية، ومل تكن احلكومة املوقرة توؤمن 

بهذا التحدي مثل ما توؤمن به اليوم لتحويل التحدي اإىل فر�ص لبناء هذا ال�صرح الأ�صكاين العمالق، م�صروع مدينة �صلمان، الأكرب حجًما والأكرث ع�صرية 

وح�صرية، لي�صتوعب اأكرث من اأربعة ع�صر األف وحدة �صكنية، ويت�صع لأكرث من ت�صعني األف ن�صمة، ويقام على م�صاحة اأكرث من �صبعمائة هكتار، ويتمتع 

بالبنية التحتية وفًقا للمقايي�ص وال�صرتاطات العاملية، من حيث ال�صوارع والطرق الوا�صعة، والواجهات البحرية، والإطاللة الفريدة للم�صاكن، ومما�ٍص 

للدراجات، وي�صم امل�صروع حدائق جذابة واأكرب حديقة وحممية يف اململكة، بالإ�صافة اإىل املرافق اخلدمية للكهرباء وحمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
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نفذت وفق اأعلى املعايري املتوافقة مع م�سروع ال�سكن االجتماعي

ممت لت�ستوعب 90 األف ن�سمة مدينة �سلمان.. اأكرب مدينة اإ�سكانية �سُ

مناطق خ�سراء وواجهة بحرية

ال�سكنية  الوحدات  اأغلب  تطَل  ب�أن  الوزارة  واهتمت   

ب�ملدينة على من�طق خ�سراء يف �سكل متنزه�ت وحدائق 

بحرية  واجهة  على  للدراج�ت  وم�س�رات  م�س�ة  وممرات 

تلتف حول مدينة �سلم�ن مب�س�فة 40 كم، 95% من هذه 

والزوار  لل�سك�ن  مت�حة  ع�مة  من�طق  البحرية  الواجهة 

وفيم� يتعلق بنموذج البن�ء )D11(، وهو النموذج الأكرث 

من  ليتكون  ج�ء  الإ�سك�نية،  امل�س�ريع  معظم  يف  �سيوًع� 

دورين ي�سم�ن 4 غرف نوم و4 حم�م�ت و�س�لة معي�سة، 

بن�ء  م�س�حة  ب�إجم�يل  �سي�رة،  وموقف  ومطبخ  وجمل�س 

240 مرًتا مربًع�.

مب�درات  اأوىل  تنفيذ  �سلم�ن  مدينة  �سهدت  وكم�   

اإ�سك�نية  وحدات  لت�سييد  اخل��س  القط�ع  مع  ال�سراكة 

ي�ستفيد منه� ذوو الطلب�ت الإ�سك�نية املدرجة على قوائم 

 .S.A( بنم�ذج  الوحدات  هذه  �سممت  حيث  النتظ�ر، 

نوم  غرف   4 ت�سم  اأدوار   3 من  تتكون  التي   )3&2&1

وموقفني  ومطبخ  معي�سة وجمل�س  و�س�لة  و4 حم�م�ت، 

مع  مربعة،  اأمت�ر   207 بن�ء  م�س�حة  على  ل�سي�رتني 

وروعي  الق�ئم  البن�ء  على  نوم  غرف   3 اإ�س�فة  اإمك�نية 

اأثن�ء ت�سميم املدينة لتكون مو�سولة بـ 6 مداخل رئي�سة 

ل�ستيع�ب احلركة املرورية لق�طنيه� وزواره�، حيث اأنه� 

ت�سم ع�سر جزر تربطه� ج�سور و�سبكة طرق متطورة .

 مرافق حيوية متنوعة

املرافق  من  وا�سعة  جمموعًة  �سلم�ن  مدينة  و�ستوفر 

واملراكز  وامل�س�جد  املدار�س  مثل  اخلدمية  املجتمعية 

ذلك  وكل  متك�ملة،  ري��سية  ومدينة  واملكتب�ت،  ال�سحية 

�سرًيا  اإليه�  الو�سول  ميكن  متق�ربة  م�س�ف�ت  على  موزع 

على الأقدام، والأهم من ذلك �ستتو�سط املدينة واحدة من 

اأكرب احلدائق يف البحرين.

حمطة  م�سروع  على  �سلم�ن  مدينة  حتتوي  وكم� 

ط�قته�  تبلغ  التي  ال�سحي  ال�سرف  مي�ه  مع�جلة 

يخدم  والذي  يومًي�،  مكعب  مرت  األف   40 ال�ستيع�بية 

اأعم�ل  وتخدم  به�،  املحيطة  واملن�طق  املدينة  جزر  جميع 

الت�سجري والتجميل يف املدينة مب� يتط�بق وك�فة املع�يري 

على  احلف�ظ  مع  للبحر  الف�ئ�سة  املي�ه  ل�سرف  البيئية 

ا�ستعم�لت  م�ستقبًل  املدينة  وت�سهد  البحرية،  البيئة 

وال�ستخدام�ت  املك�تب،  املحلت،  مثل  متعددة  جت�رية 

ال�سن�عية اخلفيفة، حيث ت�سعى الوزارة لأن تكون مدينة 

�سلم�ن متك�ملة املرافق واخلدم�ت.

مع�يري هند�سية متطورة

و�سهدت املدينة التي بداأ العمل فيه� يف ين�ير 2012 

وفق اأعلى املع�يري الهند�سية املتوافقة مع م�سروع ال�سكن 

الجتم�عي، العديد من املحط�ت اله�مة، والتي بداأت بتنفيذ 

ثم  للمدينة،  ال�سخرية  واحلم�ية  البحري  الدف�ن  اأعم�ل 

هيئة  مع  ب�لتع�ون  له�  والتف�سيلي  الع�م  املخطط  و�سح 

الفعلية  التنفيذ  مراحل  اإىل  و�سوًل  الفرن�سية،  التخطيط 

الع�مة  امليزانية  من  بتمويل  ال�سكنية،  الوحدات  لإن�س�ء 

التنمية  برن�مج  يف  الإ�سك�ن  وزارة  وح�سة  للدولة 

اخلليجي.

اأبراج  لإق�مة  اأرا�ٍس   9 توفري  اأنه مت  ب�لذكر  واجلدير 

ات�س�لت جديدة عليه� خلدمة مدينة �سلم�ن، حيث تخ�سع 

ح�لًي� لعملية الت�سجيل والعتم�د النه�ئي من قبل اجله�ت 

هذه  ب�إق�مة  البدء  من  الت�س�لت  �سرك�ت  لتمكني  املعنية، 

الأبراج.

ملعظم  يتوفر  بحيث  �سلم�ن  مدينة  تخطيط  مت  وقد 

خ�سراء  وم�س�ح�ت  حدائق  على  رائعة  اإطللة  الوحدات 

من  وامل�س�ة  الدراج�ت  لراكبي  خم�س�سة  وطرق  �س��سعة 

ن�حية و�سهولة الو�سول اإىل مرافق وكم�لي�ت املدينة من 

ن�حية اأخرى.

امل�����م�����ل�����ك�����ة يف  احل��������������دائ��������������ق  اأك��������������������رب  م������������ن  واح������������������������دة  امل����������دي����������ن����������ة  ت�������ت�������و��������س�������ط 

م���������راف���������ق ح������ي������وي������ة وت������رف������ي������ه������ي������ة راق���������ي���������ة ت�������������س������اه������ي امل�������������س������ت������وي������ات ال�����ع�����امل�����ي�����ة

اخل��������ا���������ص ال����������ق����������ط����������اع  م������������ع  ال�������������������س���������راك���������ة  م����������������ب����������������ادرات  اأوىل  ���������س��������ه��������دت 

تعترب مدينة �ضلمان التي تف�ضل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى بافتتاحها العام املا�ضي هي الأكرب والأكرث تطوًرا يف تاريخ 

الإ�ضكان يف مملكة البحرين، وذلك بتوفريها لأكرث من 15 األف وحدة �ضكنية مكتملة املرافق واخلدمات على م�ضاحة متتد اإىل 740 هكتاًرا على ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي 

ململكة البحرين، لتخدم بدورها قاطني املدينة التي �ضتبلغ طاقتها ال�ضتيعابية حني اكتمالها اأكرث من 90 األف ن�ضمة.

وتتاألف مدينة �ضلمان ح�ضب وزارة الإ�ضكان من 6 �ضواٍح �ضكنية ت�ضهد تنفيذ 4 مناذج بناء مطورة للوحدات ال�ضكنية، مبا يتنا�ضب ومتطلبات الأ�ضرة البحرينية 

كنموذج بناء )D11(، ومنوذج )S.A 1( و)S.A2( و )S.A 3(، حيث اأن كل هذه النماذج جاءت مبا يتوازى ومناذج اجليل اجلديد من ت�ضاميم الوحدات ال�ضكنية التي 

قامت الوزارة بتطويرها لتتنا�ضب مع متطلبات الأ�ضرة البحرينية.

حماذًيا ل�سارع املحرق الدائري الثاين

العق�رية  للخدم�ت  الت�سهيلت  �سركة  اأعلنت 

من  عدد  مع  جديدة  ا�ستثم�رية  ل�سراكة  تد�سينه� 

املطورين العق�ريني مب�سروع الق�س�ئم ال�سكنية مبنطقة 

واقع�  ال�سرتاتيجي،  مبوقعه  ميت�ز  والذي  املحرق، 

املحرق  الث�ين يف  الدائري  البداية للطريق  على نقطة 

ب�جت�ه املن�مة، ويقع على معرب حموري وحيوي يف 

�سبكة الطرق الرئي�سية مبح�فظة املحرق. 

امل�س�عد  الرئي�س  ن�ئب  العريبي  جعفر  واأو�سح 

ت�سهيلت  م�سروع  اأن  ب�ل�سركة،  العق�رات  ومدير 

ب�إن�س�ء  مت�س�رع�ً  عمراني�ً  تطوراً  موؤخرا  �سهد  املحرق 

م�يق�رب من 18 فيل �سكنية من قبل الأفراد واملطورين 

بجودته�  الفلل  وتتميز  ال�ستثم�ر،  بهدف  العق�ريني 

واملتن��سبة مع حداثة  الع�سرية  الع�لية وت�سميم�ته� 

املطورين  العريبي  جعفر  ودع�  البحرينية.  الع�ئلة 

العق�ريني ل�ستثم�ر هذه الفر�سة املميزة والفريدة فيم� 

تبقى من الق�س�ئم املتف�وتة احلجم. 

وميت�ز م�سروع ت�سهيلت املحرق بتوافر حمط�ت 

خدم�ت  على  العمل  وبدء  املهيئة  وال�سوارع  كهرب�ء 

من  ب�لقرب  الواقع  املميز  موقعه  اإىل  ب�لإ�س�فة  املي�ه، 

اأمواج.  وجزر  املحرق،  دي�ر  الدويل،  البحرين  مط�ر 

ق�ئمة  اأخرى  مل�س�ريع  امتداًدا  امل�سروع  هذا  ويعترب 

متلكه� ال�سركة وت�سوقه� يف من�طق مثل �س�ر ومدينة 

التوا�سل مع  املعلوم�ت  من  واملزيد  لل�ستف�س�ر  حمد. 

37747776 اأو 39522370.

الت�سهيالت العقارية تعلن �سراكة ا�ستثمارية مع 

املطّورين العقاريني مب�سروع ت�سهيالت املحرق ال�سكني 

جعفر العريبي
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خ����ري����ج����وه����ا اأ�����ص����ب����ح����وا ق��������ادة م����ب����دع����ن يف خم���ت���ل���ف م�����واق�����ع ال����ع����م����ل ال�����ع�����ام واخل����ا�����ص

�����ص����راك����ات ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة م����ع اجل����ام����ع����ات ال���ع���امل���ي���ة واأب������ح������اث ع��ل��م��ي��ة مب�������ص���ت���وي���ات ع��ال��ي��ة

ح���اف���ظ���ت ع���ل���ى م���وق���ع���ه���ا امل����ت����ق����دم ����ص���م���ن اأف���������ص����ل 50 ج���ام���ع���ة ع���ل���ى امل�������ص���ت���وى ال���ع���رب���ي

عبداهلل احلواج

يف الوقت الذي تتنامى فيه مكانة اجلامعة الأهلية اإقليمًيا ودولًيا

مدينة �صلمان على موعد مع �صرح جامعي مبوا�صفات عاملية

 وزير الربية: »الأهلية« اإحدى

 ثمرات ميثاق العمل الوطني

ومل تكن ال�سهادات الدولية مبعزل عن الدعم وامل�ساندة 

احلكومية للجامعة، �سواء من القيادة احلكيمة التي تقدم 

املزيد  لال�ستمرار وحتقيق  للجامعة  الدعم  اأ�سكال  خمتلف 

من النجاح اأو من وزارة الرتبية والتعليم وجمل�س التعليم 

العايل بقيادة وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي 

اجلامعة،  واأن�سطة  فعاليات  خمتلف  ويدعم  يرعى  الذي 

�سهر  يف  املتفوقني  تكرمي  حلفل  رعايته  اثناء  اأ�ساد  وقد 

يونيو 2019 املا�سي بالتقدم العلمي والأكادميي للجامعة 

ثمرات  اإحدى  كانت  اجلامعة  هذه  ان  اإىل  منوًها  الأهلية، 

ميثاق العمل الوطني الذي د�سن به عاهل البالد حفظه اهلل 

العلمية  النقا�سات  م�ستذكرا  ال�سالحي،  م�سروعه  ورعاه 

فيها  و�سارك  امليثاق  كتابة  مرحلة  �سهدتها  التي  اجلميلة 

الربوفي�سور  الأهلية  للجامعة  املوؤ�س�س  والرئي�س  الوزير 

عبداهلل احلواج وعدد من ال�ساتذة املرموقني.

اجلامعة  تبديه  الذي  التعاون  حينها  الوزير  و�سكر 

العامة  الأمانة  مع  العايل  من�سور  الربوفي�سور  برئا�سة 

ملجل�س التعليم العايل ملا يف ذلك من اثر ايجابي على اأداء 

اجلامعة وواقع التعليم العايل ب�سكل عام.

الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة الأهلية الربوفي�سور عبداهلل 

الذي  التكرمي  اأن  على  حمفل  من  اأكرث  يف  يوؤكد  احلواج 

البحرين  ململكة  »تكرمي  دوليا  الأهلية  به اجلامعة  حتظى 

يف ال�سا�س، فهي التي وفرت لنا املناخات والبيئة اخل�سبة 

التي متكن املجتهدين من اعتالء من�سات التفوق والإجادة«.

وبعزمية  نحل  كخلية  الأهلية  اجلامعة  قيادة  وتعمل 

تتمتع  الذي  املمتاز  امل�ستوى  من  اجلامعة  لنقل  قوّية، 

العاملية  اإىل  املحلي،  امل�سهد  خالله  من  وتت�سدر  اليوم  به 

علمية  اأبحاث  واإجراء  اإدخال  من خالل  اإليها،  تطمح  التي 

مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وبناء  عاملية،  مب�ستويات 

اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية العريقة يف العامل.

بع�س  وقطف  اأهدافها  حتقيق  فعالً  اجلامعة  وبداأت 

نحو  املن�سودة  النقلة  بتحقيق  املتعلقة  جهودها  ثمار 

�سمن  الفرن�سيني  الطلبة  من  اأفواج  با�ستقطاب  العاملية، 

اجلامعات  من  عدد  مع  الدويل  الطالبي  التبادل  برنامج 

تخريجها  عن  ف�سالً  الفرن�سية،  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

الع�سرات من طلبة برنامج الدكتوراه الذي تقدمه اجلامعة 

الربيطانية  لندن  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون  الأهلية 

ا�ستكمال  يف  الراغبني  واملقيمني  واخلليجيني  للمواطنني 

درا�ساتهم العليا دون �سفر اإىل موقع اجلامعة الأم يف لندن، 

الدعم  كل  الأهلية  اجلامعة  اأروقة  يف  اإليها  تتوفر  حيث 

املطلوب من ناحية توفر العلماء واملر�سدين الأكادمييني من 

اأ�سحاب اخلربة التدري�سية يف اأرقى جامعات العامل، ف�سالً 

البيانات ال�سخمة  البحثية والعلمية وقواعد  عن امل�سادر 

ومنت�سبيها  طلبتها  جلميع  اجلامعة  مكتبة  توفرها  التي 

دون اأدنى تعقيد. وهو ما اأهلهم لكتابة درا�سات على اأعلى 

واهتمام  باإ�سادة  حظيت  والبحثية،  العلمية  امل�ستويات 

لندن  برونيل  جامعة  يف  واخلرباء  املخت�سني  من  الكثري 

نف�سها.

 

خريجو الأهلية يتبوؤون اأعلى املواقع القيادية

من  ع�سر  الرابع  الفوج  لتخريج  اجلامعة  وت�ستعد   

اأرقى  منهم  عدد  تبواأ  والذين  املقبل،  الثنني  يوم  طلبتها 

املواقع القيادية يف عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 

مب�ساريع  ال�ستقالل  اإىل  اآخرون  انحاز  فيما  واخلا�سة، 

ومبادرات خا�سة قدمت قيمة م�سافة لالقت�ساد واأ�سهمت 

لالأمام.  النتاج  بعجلة  والتقدم  جديدة  وظائف  توفري  يف 

بابداعاتهم  الأهلية  اجلامعة  خريجي  من  عدد  تاألق  وقد 

فازت  التي  اأمينة احلواج  وابتكاراتهم اخلالقة كاملخرتعة 

واأ�سهمت مبخرتعاتها يف  العاملية  بعدد كبري من اجلوائز 

تطوير اخلدمات العالجية يف جمال العالج الطبيعي.

الطموح الكبري الذي ميتلكه الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة 

اجلامعة  و�سع  يف  احلواج  اهلل  عبد  الربوفي�سور  الأهلية 

بحلول  العامل  م�ستوى  على  جامعة   500 اأف�سل  �سمن 

العام 2030، واأن تكون �سمن اأف�سل 5 جامعات خا�سة 

املقبلة، وهو  القليلة  ال�سنوات  املنطقة خالل  على م�ستوى 

تتم  ا�سرتاتيجية  خطط  يف  متوا�سل  عمل  يقابله  طموح 

لأجل  اجلامعة  ت�ستعني  فيما  با�ستمرار،  مراجعتها  عملية 

حتقيق ذلك با�ستقطاب علماء واأ�ساتذة على م�ستوى عاٍل، 

اجلامعات  اأعرق  يف  وبحثية  تدري�سية  خربة  اكت�سبوا 

ال�سديد  احلر�س  مع  واجلن�سيات،  البلدان  خمتلف  ومن 

العلمي  والبحث  الأكادميية  الربامج  ونوعية  جودة  على 

وم�ستوى التدري�س، والنجاح يف اجتذاب نخبة من الطلبة 

ا، وهو ما ي�ساعد عليه نظام املنح اجلزئية  املتميزين اأي�سً

منحا  تقدم  املتفوقني، حيث  لطلبتها  تقدمها اجلامعة  التي 

جزئية تعادل 50% من الر�سوم الدرا�سية للطلبة احلا�سلني 

على ن�سبة 95% فاأكرث يف الثانوية العامة، ومنحا جزئية 

تعادل 25% من الر�سوم الدرا�سية للطلبة احلا�سلني على 

ن�سبة 90% فاأكرث يف الثانوية العامة، بالإ�سافة اإىل منح 

معدل  على  احلا�سلني  للطلبة  فاأكرث   %20 تعادل  جزئية 

80% فاأكرث يف الثانوية العامة. كما تتيح اجلامعة جلميع 

معدل  يحققون  ملن  اجلزئية  منحها  من  ال�ستفادة  طلبتها 

3.5 فاأكرث اأثناء درا�ستهم اجلامعية.

 

برامج متميزة و�صديدة التوافق مع متطلبات �صوق العمل

العايل  من�سور  الربوفي�سور  اجلامعة  رئي�س  ويوؤكد 

املقبلة يف طرح برامج جديدة  ال�سنوات  عزم اجلامعة يف 

العمل،  �سوق  متطلبات  مع  التوافق  و�سديدة  متميزة 

العلمي  بالبحث  الرتقاء  اإىل  الرامية  اجلهود  وموا�سلة 

تخدم  التي  الأبحاث  على  والرتكيز  والطلبة  الأ�ساتذة  بني 

اأرقى الطرق يف التعليم  اإىل ا�ستخدام  البحرين، بالإ�سافة 

مبدعني، ورواد  متميزين،  اجلامعة طلبة  لتخرج  والتعلم 

اأعمال منتجني. 

العايل  التعليم  جمل�س  جهود  اأن  اإىل  العايل  وي�سري 

علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  بقيادة 

تقدمها  التي  الربامج  تن�سيق  يف  بالغ  اأثر  ذات  النعيمي 

متيًزا  اخلريجني  مينح  مبا  العايل؛  التعليم  موؤ�س�سات 

العمل،  �سوق  يف  ال�سل�س  انخراطهم  على  ي�ساعد  وتنوًعا 

اإ�سكالية  ومعاجلة  ال�سوق،  يف  جديدة  وظائف  وخلق 

الربامج املت�سابهة املطروحة يف موؤ�س�سات التعليم العايل. 

خا�سة يف مملكة  جامعة  اأول  الهلية  اجلامعة  وتعد 

البحرين، اإذ ينتظم فيها اليوم نحو 2000 طالب وطالبة، 

طلبتها  من  ع�سر  الرابع  الفوج  لتخريج  ت�ستعد  فيما 

البكالوريو�س  بدرجتي  خريجني  مت�سمنا  املقبل  الأ�سبوع 

تكنولوجيا  كلية  هي:  علمية،  كليات   5 من  واملاج�ستري 

الآداب  وكلية  واملالية،  الإدارية  العلوم  كلية  املعلومات، 

والعلوم والرتبية، وكلية الهند�سة، وكلية الدرا�سات العليا 

والبحوث. اإذ تهدف اجلامعة منذ ن�ساأتها اإىل تقدمي منوذج 

راق من التعليم ذي اجلودة العالية يف اإطار تعزيز الدور 

الريادي ململكة البحرين يف جمال التعليم العايل.

اأكادميية  برامج   4 بطرح  بداأت  قد  اجلامعة  وكانت 

حتى  والتو�سع  التطور  يف  وتدرجت   ،2003 العام  يف 

لدرجة  برناجًما   12 اإىل  الأكادميية  براجمها  عدد  و�سل 

وبرناجمني  املاج�ستري  لدرجة  برامج  و4  البكالوريو�س 

لندن  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون  الدكتوراه  ملرحلة 

الربيطانية، حيث ترتبط اجلامعة الأهلية بتعاون وثيق مع 

عدد من اجلامعات العريقة يف اململكة املتحدة وجمهورية 

من  اأخرى  الأمريكية وجامعات  املتحدة  والوليات  فرن�سا 

خمتلف اأنحاء العامل.

بداأت اجلامعة الأهلية يف اتخاذ اخلطوات التنفيذية لت�سييد احلرم اجلامعي مبدينة �سلمان بعد اأن مت اعتماد املخطط النهائي للمدينة، حيث تخطط 

اأجل جتهيز م�سروع حرمها اجلديد مبدينة �سلمان،  اجلامعة جلعله �سرًحا جامعيًا مهيبًا مبوا�سفات عاملية متقدمة، حيث ت�سابق اجلامعة الزمن من 

وليت�سع لنحو 10 اآلف طالب وطالبة بعد انتهاء مرحلته الثانية، كما �سي�سم مباين وف�سول اأكادميية ومعامل وخمتربات ومالعب ومراكز بحثية وحمام 

�سباحة اأوملبي وخمتربات علمية، بالإ�سافة اإىل قاعة للموؤمترات وم�سرح عاملي ومكتبة متنوعة ع�سرية، وم�سجد وم�ساحات خ�سراء وا�سعة، متثل 70% 

من امل�ساحة الجمالية للحرم، اإىل جانب ا�سرتاحات للطلبة يف اأماكن متعددة.

كما  والتدريب،  التعليم  هيئة جودة  متطلبات  وا�ستيفاء  العايل  التعليم  قبل جمل�س  من  املوؤ�س�سي  العتماد  موؤخرا يف  الأهلية  اجلامعة  وقد جنحت 

حافظت على موقعها املتقدم �سمن اأف�سل 50 جامعة على م�ستوى الوطن العربي، وذلك ح�سب ت�سنيف موؤ�س�سة »كيو اإ�س«، )QS( العاملية، لعام 2020 

بالإ�سافة اإىل ح�سول اجلامعة على املركز 201 يف ت�سنيف موؤ�س�سة التاميز للتعليم العايل، وذلك يف حتقيقها لأهداف التنمية امل�ستدامة من قبل منظمة 

الأمم املتحدة.

اأوائل اجلامعات املدرجة يف الإطار الوطني للموؤهالت لهيئة  اإىل نادي النجوم واإحدى  اأوىل اجلامعات البحرينية ولوجا  اجلامعة الأهلية التي تعد 

جودة التعليم والتدريب واأبرز اجلامعات التي تدر�س برامج مطلوبة يف �سوق العمل بدرجات البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه، ا�سبحت منارة 

اإ�سعاع وتنوير وتنمية يف حميطها املحلي واخلليجي، واأ�سحى خريجوها قادة ومبدعني متميزين يف خمتلف مواقع العمل يف القطاعني العام واخلا�س.



¨ اململتكات،¨	 وتطوير¨ إدارة¨ قسم¨ تترأس¨
مجموعة¨ يف¨ األخــرى¨ األقسام¨ هي¨ فما¨

غرناطة¨؟

تندرج حتت مجموعة غرناطة مختلف األقسام والتي 
الــعــقــاريــة، فنحن  حــاجــتــه  حتــقــيــق  للعميل  تــضــمــن 
نسعى أن نستوعب احلاجات العقارية ملختلف الناس 
ومــطــّوريــن  ومـــّاك  مستثمرين  مــن  الطبقات،  ولــكــل 

ومقاولني وزبائن، فأقسامنا :
عقارات غرناطة ‹‹
أبراج غرناطة للمقاوالت‹‹
غرناطة لتخليص املعامات‹‹
غرناطة لبيع وشراء العقارات‹‹
غرناطة لاستشارات والتثمني العقاري‹‹

كلها تعمل كفريق متكامل يف سبيل ذلك. 

¨ غرناطة،¨	 مجموعة¨ انطالقة¨ كانت¨ متى¨
وتطوير¨ إدارة¨ قسم¨ بدأ¨ متى¨ وحتديًدا،¨

املمتلكات¨؟؟

املجال  يف  العمل  العقارية  غرناطة  مجموعة  بــدأت 
الـــعـــقـــاري، وهــــي ال تـــــزال يف كــنــف شـــركـــة الـــفـــرزدق 
حتى  فشيئا  شيئا  1982م.  عـــام  مــنــذ  أي  الــعــقــاريــة، 
باسم  ســجــّل  حتــت  خــاًصــا  كــيــاًنــا  تبني  أن  استطاعت 
غرناطة  استمرت  اليوم  ذلك  غرناطة، ومنذ  عقارات 
وامتدت  تشّعبت  حتى  العقارية  خدماتها  تطوير  يف 
لــتــشــمــل خــدمــاتــهــا جــمــيــع املـــجـــاالت الــعــقــاريــة، مما 
سميت  متكاملة  عقارية  منظومة  ذلــك  عن  متخض 
ما  مظلتها  حتــت  حتــوي  والــتــي  غرناطة،  مبجموعة 

ذكرته من أقسام آنفا.

¨ أستاذ¨مهدي¨..دعني¨أقفز¨عن¨املقدمات،¨	
لعّل¨ ولكن¨ إداريــة¨ خدمات¨ تقدمون¨ أنتم¨

الكثير¨من¨الشركات¨العقارية¨تقدم¨نفس¨
اخلدمات،¨ملاذا¨أنتم؟؟¨ومباذا¨تتفردون؟؟

األســئــلــة، وهو  جوهر  أعتبره  جـــًدا، و  جميل  ســؤالــك 
السوق  يف  شركة  أي  لتصّدر  اجلوهري  الفارق  يشّكل 
حالًيا.. فوجود املنافسني يف السوق يعطي املستثمرين 
واملــــّاك خــيــارات مــتــعــددة. نحن يف غــرنــاطــة لـــإدارة 
والتطوير نتفرد بالشمولية يف اخلدمات واجلودة يف 

تقدميها. دعني أثري اجلواب بأمثلة حّية :
يف  حالًيا  سندشنه  الــذي  مثًا  اإللكتروني  فالنظام 
نهاية نوفمبر اجلــاري - والــذي جتــاوزت قيمته حتى 
اآلن املليون دوالر- هذا النظام يربط كل أقسامنا يف 
نظام واحد يعطي مميزات نادرة ليست فقط ألقسام 
غــرنــاطــة بــل أيــًضــا لــكــل شــركــائــنــا وزبــائــنــنــا، فاملالك 
يستطيع أن يتابع كل األعمال التي تقوم بها أقسام 
مجموعة غرناطة املرتبطة بعقاره وهو جالس يف بيته، 
يستطيع أن يرى حجم الصيانة ونوعيتها، يستطيع 
أن يعرف عدد الزبائن الراغبة يف استئجار الوحدات 
العقود.  إبــرام  مت  قد  منها  وكــم  املكاتب،  أو  العقارية 

يستطيع أن يعرف مدى انضباط املستأجرين بدفع 
القيمة اإليجارية وغيرها من املعلومات. كل ما عليه 

فعله هو الدخول برقمه السري على النظام.
هذا النظام يجعل قسم إدارة وتطوير املمتلكات يدير 
واألحــجــام  التصانيف  ومختلف  الــعــقــارات  مختلف 

والوقت  اجلهد  يوفر  ألنه  عاليتني،  ومهنية  بحرفية 
مع الدقة الكبيرة يف العمل. 

استطيع أن أؤكد لك تفّرد مجموعة غرناطة من خال 
تقليل املصاريف عند إدارة أي عقار.. حيث أن لدينا 
املجموعة  رحــم  مــن  املــقــاوالت  وقــســم  الصيانة  قسم 
بأقل  اإلجنـــاز  ســرعــة  للمالك  يضمن  هــذا   .. نفسها 
تبدأ   .. للوحدة  املستأجر  إخــاء  حني  مثا  تكلفة... 
الصيانة وإعادة تهيئتها بعد استام املفتاح مباشرة.. 
تستطيع أن متّيزنا من خال نسبة اإلشغال للعقار... 
إلدارة  بــغــرنــاطــة  خــــاص  تــســويــق  قــســم  لــديــنــا  أّن  إذ 
يف  خبرة  لديه  فريق  مــن  يتكون  املمتلكات.  وتطوير 
التأجير والتسويق ملختلف أنواع الوحدات العقارية. 
مع مسؤول لفريق التسويق ملتابعة الشواغر ومتابعة 
عملية التأجير من خال عدة مكاتب منتشرة يف عدة 
االستعانة  إلــى  إضــافــة  البحرين.  مملكة  يف  مناطق 
بــقــســم الــتــســويــق لــعــقــارات غــرنــاطــة يف فـــرع السيف 
واملــخــتــص بــكــل مــحــافــظــة مــن مــحــافــظــات املــمــلــكــة.. 
) مــحــافــظــة املـــنـــامـــة، اجلــنــوبــيــة، الــشــمــالــيــة(، جتد  
خبرات بعض املسوقني فيها ألكثر من عشرين سنة.. 

نتفرد بحجم إعاناتنا وسعتها.. فكل اجلرائد احمللية 
التواصل  وســائــل  وكــل  فيها...  إعانية  صفحات  لنا 
بعدد  بغرناطة  خاصة  حسابات  فيها  لنا  االجتماعي 
لغرناطة  أن  كما  متابع..  ألف  املائة  يتجاوز  متابعني 
صفحات إعانية يف بعض املجات األجنبية. واألهم 
ضخمة  بيانات  قاعدة  غرناطة  لــدى  أن  هو  ذلــك  من 
هـــي حــصــيــلــة عـــشـــرات الــســنــني مـــن الــعــمــل الــعــقــاري 

والثقة املتبادلة مع زبائننا.
كل ذلك يضمن للمالك إشغال الشواغر بشكل سريع 

من خال إدارتنا....

هذا بعض ما نتفرد به من جودة يف اخلدمات ...

¨ أكثر...¨يف¨ظّل¨األوضاع¨	 حّدثنا¨بشفافية¨
ــات¨اإلقــتــصــاديــة¨ ــّدي ــح ــت ــيــة¨وال احلــال

العاصفة،¨أين¨جتد¨غرناطة¨نفسها؟¨

السوق  يف  جّمة  حتــّديــات  هناك  أن  أخــي  معك  أتفق 
هذه  من  بالرغم  لكن  حالًيا  مستقرة  غير  واألوضـــاع 
لها  خلقت  قــد  غــرنــاطــة  مجموعة  جتــد  الــتــحــّديــات 
فــرص جنــاح واســعــة يف جميع أقــســامــهــا، مــن تثمني 

واستثمار ومقاوالت وإدارة.

¨ إدارة¨	 قسم¨ نصيب¨ أيــن¨ ولكن¨ جيد¨ هــذا¨
الــفــرص،¨ ــذه¨ ه مــن¨ املمتلكات¨ وتــطــويــر¨
واسمح¨لي¨أن¨أطلب¨تفصياًل¨دقيًقا¨مدّعًما¨

باألرقام¨؟

كبيرة،  جناحات  يحقق  املمتلكات  وتطوير  إدارة  قسم 
تستطيع أن تتحسسها من خال جولة نصف ساعة 
ألهم املناطق احليوية يف اململكة لترى إعاناته على 
يف  أن  نظرك  ألفت  دعني  فقط  الــعــقــارات..  مختلف 
إلدارة  غــرنــاطــة  وّقــعــت  أكتوبر2019  املــنــصــرم  الشهر 

وتطوير املمتلكات سبعة عقود إدارة.

بــوزارة  القاصرين  أمـــوال  إدارة  مــع  كانت  منها  ثاثة 
األكبر  املباني  هــذه  وتعد  اإلسامية  والــشــؤون  العدل 
لديهم. إثنان منها يف منطقة احلورة تصنيف سكني 
ــدة ســكــنــيــة، وثــمــانــيــة  ــ ــاري يــحــتــوي عــلــى 38 وحـ ــ جتـ
محات جتارية تبدأ إيجاراتها بـ 200 دينار واآلخر يف 
على  ويحتوي  أدوار  تسعة  من  الدبلوماسية  منطقة 

21 مكتًبا إدارًيا تبدأ إيجاراته من 360 ديناًرا. 

كما وّقعنا عقود إدارة عدة مباٍن:
يتكون  أدوار يف اجلفير  مبنى جديد سكني من 6   ·
من عشرين شقة سكنية مفروشة بقيمة إيجارية تبدأ 

من 380 ديناًرا.

الكفاءات العالية والخبرات المتراكمة 
والتقنية الحديثة سر نجاحنا ..

 مدير إدارة وتطوير املمتلكات بغرناطة: 

مهــدي  الســيد  غرناطــة،  مبجموعــة  املمتلــكات  وتطويــر  إدارة  مديــر  قــال 
حبيــل: سياســتنا مرتكــزة علــى الكفــاءات البشــرية اخلبيــرة والكــوادر املدّربــة، 
واالختصــار.  الســرعة  عصــر  مــع  تتواكــب  التــي  احلديثــة  والتكنلوجيــا 
غرناطــة وضعــت ميزانيــة ضخمــة وكبيــرة جــًدا يف ســبيل تأهيــل كوادرهــا 

املــدارة . عقاراتهــا  بحجــم  تليــق  نوعيــة  خدمــات  وتقــدمي 

وأعــرب عــن ثقتــه الكبيــرة بوعــي النــاس واملــّاك حالًيــا بأهمية اإلدارة ودورها 
يف حفظ العقارات واســتثمارها االســتثمار األمثل. وهذا نص املقابلة: 

أكثر من 100 مليون قيمة األصول التي تحت إدارتنا.

النظام التكنلوجي النوعي والفريد على مستوى المملكة سيبدأ 
نهاية نوفمبر، والذي تجاوزت قيمته حتى اآلن المليون دوالر .

نجحنا في توقيع 7 عقود إدارة خالل الشهر المنصرم. 

نرحـــب بالـقــوانــين واللوائح التنظيمية ويــــــدنـــا بـــيـــد مؤسسة 
التنظيم العقاري.

             وظيفتنا األساس هي 
حمل الثقل والعبء عن المّلاك، 
 جديد إلثبات 

ٍ
وهي تعطينا تحد

قدراتنا في تجاوزها وبلورتها 
إلى نجاحات من خالل األرقام

بعض من موظفو وعمال قسم إدارة وتطوير املمتلكات
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· مبنى جديد من خمسة أداور يتكون من 14 مكتًبا 
جتارًيا يبدأ إيجاره من 400 دينار يف ضاحية السيف. 
· مبنى جتـــاري على شـــارع الــبــديــع مــن ثــاثــة أدوار 

ومدة العقد لعشر سنوات .
· وقعنا أيضا عقد إدارة ملجمع صغير يحتوي على 7  

محات جتارية يف قلب العاصمة.

الكثير  وهناك  أكتوبر  شهر  جناحات  زبــدة  فقط  هذا 
من املفاوضات املستقبلية مع العديد من املستثمرين. 
على  منفعتها  تعود  تفاهمات  إلى  تتويجها  يف  نأمل 
اجلميع. كما إننا على استعداد تاٍم الستقبال طلبات 

جديدة إلدارة أي نوٍع من املمتلكات العقارية.  

ــازات كبيرة  ــا جــيــدة وهــي إجنــ  · ممــتــاز، ذكـــرت أرقــاًم
قــيــاًســا لــكــونــهــا يف شــهــر واحــــد فـــقـــط.. لــكــنــهــا أيــضــا 
وّلدت عندي استشكال أو سّمه استغراب؟؟ هل فعًا 
تستطيع غرناطة النجاح يف إدارة كل هذا الكم دفعة 

واحدة ويف شهر واحد فماذا بعد التوقيع؟؟

ليست املـــرة األولـــى يــا أخــي الــكــرمي الـــذي تــوقــع فيه 
غرناطة إلدارة وتطوير املمتلكات عقود إدارة يف شهر 

واحد، وتستطيع إدارتها بكل جدارة واقتدار.
اسمح لي أن أرجع بذاكرتك قليًا للخلف، ففي 2011 
أبرمت غرناطة عقوًدا إلدارة 4 مباٍن كبيرة من عشرة 
والساعة، وكانت  اليوم  نفس  ويف  واحد  شهر  يف  أدوار 
حينها أي املباني عبارة عن شقق فندقية، وقد كانت 
مهجورة وحتتاج إلى صيانة بالكامل كما أن األزمة يف 

أوّجها لذلك كانت تعاني من شلل تام. 
ــــد ويف ظـــل كـــل هــذه   ــا يف وقــــت واحـ ــهــ اســتــلــمــنــا إدارتــ
الظروف املستعصية، وجنحنا وهلل احلمد يف تشغيلها 
وهذا  إدارتــنــا  حتت  زالــت  ما  93 %، هي  تفوق  بنسبة 

يعطيك الدليل الواضح عن رضى أصحابها.

¨ ̈¨تواجهونها¨عند¨	 ̈¨التي ما¨هي¨أهم¨املعّوقات
البدء¨يف¨إدارة¨أي¨عقار؟؟

كلمة معّوقات هي ال تربكنا أبًدا وال نستاء منها، ألن 
وظيفتنا األساس هي حمل الثقل والعبء عن املّاك، 
وهي تعطينا حتٍد جديد إلثبات قدراتنا يف جتاوزها 
وبلورتها إلى جناحات من خال األرقام. لكن إجمااًل 
هـــنـــاك مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات لــكــل عـــقـــار وتــصــنــيــفــه 
ليس  القدمي  العقار  أن  شك  فبا  ونوعيته.  وموقعه 
السيف  منطقة  يف  يقع  الــذي  العقار  وأن  كاجلديد، 
ليس كمنطقة سترة مثًا، وأن العقار الشاغر بأكمله 
قبل  وظيفتنا  دوالــيــك.  وهــكــذا  نصفه  كاملؤجر  ليس 
البدء يف إدارة أي عقار هو حتديد املعّوقات واملشاكل 
ووضـــع احلــلــول املــنــاســبــة لــهــا. واجلــلــوس مــع املـــّاك 
لتقدمي االستشارة والنصائح العقارية التي تفيدهم 

يف االستثمار األمثل ملمتلكاتهم. 

¨ إبـــرام¨	 حــتــى¨ اإلدارة¨ ــراءات¨ ــ إجـ هــي¨ ــا¨ م
العقود؟؟

نــحــرص دائــًمــا أن تــكــون إدارتــنــا منذ الــوهــلــة األولــى 
غرناطة  يف  فنحن   والوثائق.  املستندات  على  مبنية 
ال نبرم عقًدا إال بعد أخذ جميع املستندات والوثائق 
واالّطاع على الدراسات املقّدمة من مختلف األقسام. 
تــتــطــلــب وضـــع الـــصـــورة بحقيقتها  أمــانــتــنــا املــهــنــيــة 

من  الكثير  اتــخــاذ  على  نــحــرص  لــذلــك  زبائننا  أمـــام 
اخلطوات قبل إبرام العقود: 

دراســة  بعد  عطاءنا  ونعطي  ونحّلله  الــعــقــار،  نعاين 
مستفيضة عن العقار واملالك وأخذ جميع املستندات 
الـــّازمـــة ثــم جنــلــس مــع املــالــك لــلــتــفــاوض ومناقشة 
وطريقة  للعقار  والتسويقية  التشغيلية  سياستنا 

العقود اإليجارية وطريقة العقود اإلدارية.

¨ والتي¨	 عامة¨ الشاملة¨ اخلــدمــات¨ هي¨ ما¨
تقدمونها¨يف¨اإلدارة؟

هــنــا يف غــرنــاطــة لـــــإدارة وتــطــويــر املمتلكات   نــحــن 
يضمن  مما  كاملة )Package( لــإدارة  حزمة  نقدم 
للمالك إدارة العقار بالكامل. اخلدمات التي نقدمها 

استطيع حصرها كالتالي:
املــالــك  يــهــم  ــا  مـ أكـــثـــر  إن  تــعــلــم،  كــمــا  التأجير:    .1 
رفع  على  فالقدرة  العقار،  من  العائد  هو  واملستثمر 
نسبة املدخول يحتاج خطة تسويقية يقوم بها قسم 
والتوفيق  التفاوض  على  قــادر  التسويق  يف  مختص 
قسم  به  يقوم  ما  هذا  واملالك.  الزبون  متطلبات  بني 
الــتــأجــيــر املــنــضــوي حتـــت إدارة وتــطــويــر املــمــتــلــكــات 
مناطق  عــدة  يف  املنتشرة  مكاتبنا  خــال  من  مباشرة 

من اململكة لتسويق وتأجير الشواغر. 
 2. التنظيف: نقدم خدمة النظافة الدورية للعقار. 

 3. التحصيل: لدينا قسم خاص بالتحصيل ومتابعة 
الزبائن وهو يذهب لتحصيل اإليجارات أينما يرغب 
املستأجر بذلك. فمن يتعسر عليه الوقت للدفع من 
خال مكاتبنا أو حتويل املبالغ إلى حساباتنا نذهب 

إليه السكن أو موقع العمل لتحصيل اإليجار. 
 4. التقارير املالية والفنية: نقّدم تقارير مالية وفنية 

املبنى  عــن  دائـــم  بشكل  الــصــورة  يف  لوضعه  للمالك، 
ومدخوله النقدي ومصاريفه الشهرية. هذه التقارير 
األصلية  النسخ  وتسّلم  اإلكتروني  بريده  على  ترسل 

إلى املالك شهرًيا. 
خبيًرا،  قانونًيا  قسًما  لدينا  القانوني:  التمثيل   .5 
يتدخل هذا القسم للتسويات القانونية عند املنازعات 
اإليجارية. ومتثيل الـماك يف أروقة احملاكم حلماية 
أحد  خروقات  أوعند  الدفع  عن  املتلكئني  من  زبائننا 

املستأجرين لنصوص العقد.  
وســامــتــه، نقدم  الــعــقــار  حــفــظ  ألجـــل  احلراسة:   .6 

خدمات أمنية وحراسة ألربع وعشرين ساعة.
 7. الصيانة: كما تعلم، إن احملافظة على عمر العقار 
يستلزم صــيــانــة دوريــــة وأخــــرى وقــائــيــة دائــمــة، وهــذا 
وتطوير  إلدارة  غرناطة  يف  تقدميه  على  نحرص  مــا 
مباشرة  املنضوي  الصيانة  قسم  خال  من  املمتلكات 
حتت إشراف غرناطة إلدارة وتطوير املمتلكات ويتكون 
مـــن فـــريـــق مـــن املــتــخــصــصــني يف الــصــيــانــة ويــشــرف 
واحلــرص  الطلبات  ملتابعة  للصيانة  مسؤول  عليهم 
على تنفيذها بأسرع وقت ممكن. وهذه أحد املميزات 
الهامة لدى غرناطة، فعملية الصيانة تتم من خال 
ملقاول  احلاجة  دون  غرناطة  يف  مختص  عمل  فريق 

من خارج الشركة. 
مجموعة  لـــدى  أســلــفــت،  كــمــا  والتشييد:  البناء   .8 
غـــرنـــاطـــة، أبـــــراج غــرنــاطــة لــلــمــقــاوالت، ومــشــاريــعــهــا 
املــمــتــدة يف جــمــيــع مــحــافــظــات املــمــلــكــة تــتــحــدث عن 
املمتلكات  وتطوير  إلدارة  غرناطة  يف  ونحن  جودتها. 
نستعني بها يف تطوير املمتلكات و استثمار املساحات 

الغير مستغلة يف العقار. 
 9. اإلشــراف: اإلشــــراف الــــدوري مــن ِقــَبــل املهندسني 
محتمل  خــطــر  أي  مـــن  الـــعـــقـــار  حــمــايــة  يف  يــســاعــد 

كالتسريبات أو األخطار الكهربائية وغيرها.
 10. التخليص: من خال توكيل اإلدارة، نقدم للمّاك 
خدمة التخليص يف جميع اجلهات احلكومية وغير 

احلكومية. 
نقدم  اجلــدوى:  ودراســة  العقارية  االستشارات   .11 
دراسات اجلدوى والتقييم والتثمني العقاري، وتقدمي 

دراسة ألفضل استثمار للمساحات يف املبنى. 

¨ القانونية،¨	 اخلدمات¨ عن¨ سابًقا¨ حتدثت¨
كيف¨يستفيد¨قسمكم¨من¨هذه¨اخلدمات¨

االستفادة¨املثلى؟؟

يضم  غرناطة  مجموعة  يف  القانونية  الــشــؤون  قسم 
محامني خبراء يف هذا املجال ونحن نستفيد منهم 
ــة،  اإلداريـ والــعــقــود  اإليــجــاريــة  العقود  إبـــرام  يف  كثيًرا 
ــرات يف  ــغـ ــثـ ــات وحتـــديـــد الـ ــدمــ ــة عـــقـــود اخلــ ــعـ ــراجـ ومـ
أمانته  يضع  من  يحمون  اخلبراء  هــؤالء  النصوص. 
أحد  جتــاوز  عند  احملاكم  يف  متثيله  خــال  من  لدينا 

األطراف للبنود املتفق عليها. 

¨ مؤسسة¨	 حتــت¨ اندرجتم¨ أنكم¨ شــك¨ بــال¨
تفاعلكم¨ مدى¨ هو¨ ما¨ العقاري،¨ التنظيم¨

معها؟¨

حتمي  الــتــي  التنظيمية  الــلــوائــح  كــثــيــًرا  نــؤيــد  نــحــن 
ــا بيد  ــركـــات وجــمــيــع األفــــــراد ويـــدنـ املـــؤســـســـات والـــشـ
أول  نحن  ذلــك.  سبيل  يف  العقاري  التنظيم  مؤسسة 
شركة عقارية تلتقي بسمو الشيخ محمد آل خليفة 
لذلك  تأييدنا  لتأكيد  الــعــقــاري  التنظيم  ومؤسسة 
فيها  ســّجــل  مــن  أول  أنــنــا  كما  معهم،  الــتــام  وتعاوننا 

وأنهى إجراءات التسجيل. 

¨ بقولها¨	 ترغبون¨ أخيرة¨ كلمة¨ لديكم¨ هل¨
عبر¨صحيفتنا؟؟

لنا.  الفرصة  إتاحة  على  الشكر  جزيل  أشكركم  أواًل 
ومــخــتــلــف  الــرســمــيــة  ــهـــات  اجلـ ــاطـــب  أخـ أن  أود  كــمــا 
قد  العقارية  الوطنية  الشركة  غرناطة  بــأن  اجلهات 

الشركات  كبرى  على  تفّوقت  حينما  جدارتها  أثبتت 
األجنبية  الشركات  على  تفّوقت  أنها  حتى  العقارية 
الـــعـــاملـــيـــة. فـــلـــدى مــجــمــوعــة غـــرنـــاطـــة مـــــاءة مــالــيــة 
جميع  يف  قياسًيا  منـــًوا  خالها  مــن  حققت  ضخمة 
املجاالت العقارية. كما تشتمل على نطاق واسع من 
األنشطة التجارية يتعدى 20 نشاًطا جتارًيا رسمًيا،  
يتخصص كل منها يف أحد املجاالت العقارية. وتعتبر 
التي ال تقاس فقط  العماقة  الشركات  غرناطة من 
األجنبية  الشركات  وتضاهي  بل  الوطنية  بالشركات 
العاملية، ورمبا تفوقها، مبا متتلكه من عدد كبير من 
األفرع واملستودعات واملخازن، وهي مستمرة يف النمو 
وتتطلع  للوطن،  التطويرية  املسيرة  لدعم  والتوّسع 
بــــأن متـــد جــســور الـــشـــراكـــة والــتــطــويــر مـــع اجلــمــيــع، 
أمــوال  إدارة  املنصرم  الشهر  عطائنا  يف  وّثــقــت  فكما 
الــقــاصــريــن فــنــحــن وبــكــامــل جــهــوزيــتــنــا نــتــطــلــع بــأن 
معي  التواصل  وباإلمكان  اجلهات،  بقية  مع  نتعاون 
مباشرة إلدارة املمتلكات العقارية باالتصال أو إرسال 

رسالة واتس أب أو باإلمييل:

mahdi.hubail
@grnata.com
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مدير إدارة وتطوير املمتلكات 
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             نحـــن أول شـــركة 
عقاريـــة تلتقـــي بســـمو الشـــيخ 
ــة  ــفة ومؤسسـ ــد آل خلـيــ مـحـمــ

التنظيـــم العقـــاري

األستاذ مهدي حبيل
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