
٤٢عقارات

 برعاية أحمد الفهد 

 املنتدى الخليجي لتطوير 

املشروعات  يعقد مؤتمره

السنوي الثالث

تــعــقــد الــلــجــنــة الــعــلــيــا املــنــظــمــة لــلــمــنــتــدى الــخــلــيــجــي لــتــطــويــر 

املشروعات مؤتمرها السنوي الثالث تحت شعار «الرؤية املستقبلية 

التنمية املستدامة» والذي سوف  للمشاريع الحكومية في تحقيق 

يعقد تحت رعاية الشيخ أحمد فهد األحمد الجابر الصباح نائب 

رئيس مجلس الــوزراء للشؤون االقتصادية ووزيــر الدولة لشؤون 

التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان. 

وقال رئيس املنتدى مدير عام شركة ينوف للتدريب واالستشارات 

نزار املضف: «ان انطالق فكرة املنتدى الخليجي لتطوير املشروعات 

والفنية  االداريــــة  لــلــقــيــادات  املهني  الجسم  تأسيس  بــهــدف  جـــاءت 

في دول مجلس التعاون الخليجى كون لهذه الــدول بيئة مشتركة 

انه  كان  واجتماعية، موضحا  اقتصادية  وقضايا  احتياجات  من 

لـــزامـــا عــلــى الــعــامــلــني فـــي قـــطـــاع املـــشـــروعـــات ان يـــتـــنـــاولـــوا سبل 

لتكون  املستدامة  والتنمية  الحضرية  التنمية  لتحقيق  تطويرها 

على  تعمل  لبناء شراكات حقيقية خليجية  انطالقة جديدة  نقطة 

عملية تحديث وتطوير املشروعات للوصول الى التميز في تحقيق 

الجودة الشاملة فيها». 

في  الــحــالــيــة  األحــــــداث  نحو مواكبة  انــطــالقــا  املضف انه  وبـــني 

ظروف األزمة االقتصادية العاملية فقد ارتأينا في هذا املؤتمر طرح 

لدعم  االقــتــصــاديــة  التنمية  دفــع عجلة  فــي  الحكومي  الــقــطــاع  دور 

القطاع الخاص من خالل طرح املشروعات التنموية والتي تشتمل 

التصنيع  التكنولوجيا،  التحتية،  البنية  العمراني،  على «التطوير 

وغــيــرهــا» واألســـبـــاب الــتــي تــعــيــق تنفيذ هـــذه املــشــروعــات واوجـــه 

العالج لها واالرتباط الكبير بالعائدات املتوقعة منها «االقتصادية، 

االجتماعية، البيئية» أو ما أصطلح عليه علميا بـ «e's3» حيث تمثل 

مقاييس ومعايير التطوير املستدام والذي يعمل على استمرار أداء 

بــدوره  والــذي  االستثمارية،  الفرص  الخاص في خلق  القطاع  دور 

انه  الــى  املحلي ومجتمعنا مشيرا  االقتصاد  على  ايجابا  ينعكس 

بناء على ذلك فقد عقدنا العزم على اقامة املؤتمر الثالث للمنتدى 

في دورته الحالية 2010 تحت شعار «الرؤية املستقبلية للمشاريع 

الحكومية في تحقيق التنمية املستدامة». 

 مكة بحاجة إلى 26 مليار ريال 

لتأمني الطلب اإلسكاني 

 الرياض ـــــــ القبس:

اكد مقيم دولــي ومتخصص في مجال التثمني العقاري ان مكة 

املكرمة بحاجة الى نحو 26 مليار ريال خالل االعوام العشرة املقبلة 

اقــرار  املــكــرمــة، خصوصا بعد  الــحــاجــة االســكــانــيــة فــي مكة  لتأمني 

وقرب تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية.

واشــــار املــهــنــدس ابــراهــيــم جــوهــرجــي، املــثــمــن الــعــقــاري املعتمد 

االقتصادية  لصحيفة  تصريحات  فــي  العربية،  الـــدول  جامعة  فــي 

السعودية امــس، الى ان نسبة الطلب على املساكن بني سكان مكة 

املكرمة في الوقت الحاضر تفوق 54 في املائة، وهي نسبة متنامية 

الــزيــادة في عــدد السكان الــذي يبلغ نسبة  تزيد بشكل مستمر مع 

النمو السنوي له نحو 2.7 في املائة، وهو ما يؤكد انه من الصعب 

ان يصل مجتمع ما لنسبة التملك الكامل للمسكان، اال انها ـ يقصد 

مكة املكرمةـ  تعد اآلن ورشة عمل مشاريع عمالقة، وهي تخطو نحو 

للعقد  رائــدة تغطي االحتياج املستقبلي  تشكيل مشاريع عمرانية 

يــنــدرجــون تحت ثالث  املكرمة  فــي مكة  السكان  ان  املقبل. واوضـــح 

شرائح اجتماعية، بمتوسط 137 الف اسرة، وان هذه االسر تحتاج 

الى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل. 

 الخليج سوق رئيسي لعمليات 

«أوكيت فيتزروي روبنسون» 

قــــال نـــيـــكـــوالس ثــومــبــســون املـــديـــلـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أوكــيــت 

فيتزروي روبنسون أنه  «على الرغم من االزمة املالية العاملية التي 

كــان لها بليغ االثـــر على بعض مــن االســــواق الــعــاملــيــة، نــرى فرص 

املــدن  الــشــرق االوســـط، حيث تشهد العديد مــن  نمو كبيرة لنا فــي 

والــدوحــة  ابوظبي  فــي  سيما  ال  كبيرة،  استثمارات  حجم  العربية 

وجدة والرياض. كما نتوقع في الشركة فرص تطوير اعمال كبيرة 

افريقيا. ونــرى معدالت نمو كبيرة في قطاعات  اســواق شمال  في 

رئيسية مثل التصميم املعماري والبنى التحتية والنقل».

شركة  عينتها  التي  روبنسون،  فيتزروي  أوكيت  شركة  وقامت 

الهندسة  مجال  في  الرئيسية  االستشارية  كالجهة  العقارية  الــدار 

بــلــو» و«بـــارك  «راديـــســـون  لفندقي  الــداخــلــي  املــعــمــاريــة والتصميم 

ان» بانجاز مشروع فندق «راديسون بلو» الذي يحتوي على 397 

الــــــ204 غــرف في جزيرة ياس  غرفة وفندق «بــارك ان» ابوظبي ذي 

ليتزامن ذلك مع اطالق السباق االول لجائزة طيران االتحاد الكبرى 

للفورموال 1. 

• مشروع رويال كونت بارك.

 خالل الفترة من 3 إلى 6 مارس 

«توب العقارية» ترعى معرض قطر للعقار واالستثمار

طلب متزايد على مساحات التجزئة في «غاليريا جبل علي»
الــعــضــو املـــنـــتـــدب بــــــــاالدارة في 

شــركــة ولــشــايــر فــــودز املــرخــص 

قــبــل «ســـــاب واي» في  لــهــا مـــن 

االمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة املــــتــــحــــدة: 

«تــــهــــدف الـــغـــالـــيـــريـــا فــــي وســـط 

املــــديــــنــــة جـــبـــل عـــلـــي أن تـــكـــون 

مــجــتــمــعــا مــتــكــامــال ومــســتــدامــا 

8 مبان يفصلها 

مبنى بالزا 

بمناظر طبيعية

 فتحت بــنــوك عــاملــيــة أبــوابــهــا في 

«وســـط املــديــنــة  مــبــانــي الــغــالــيــريــا بــــ

جــبــل عـــلـــي»، وهــــو مـــشـــروع مــتــعــدد 

االستعماالت تابع لشركة ليمتلس، 

بينما تستعد مطاعم ومقاه ومحالت 

متنوعة لالنتقال الى الغاليريا.

وقــــــد أصــــبــــح ســـيـــتـــي بـــنـــك ثــانــي 

بــنــك دولـــي يفتح أبــوابــه فــي مباني 

الــغــالــيــريــا، الـــتـــي تــضــم مــكــاتــب من 

الـــــدرجـــــة األولــــــــى ومـــبـــانـــي ســكــنــيــة 

ومــــحــــالت تـــجـــاريـــة لــلــتــجــزئــة عــلــى 

مــســاحــة 20 ألــــف مــتــر مـــربـــع وســط 

املــــســــطــــحــــات الـــــخـــــضـــــراء ونــــوافــــيــــر 

الــى بنك  املــيــاه. وينضم سيتي بنك 

ستاندرد تشارترد الذي يعمل فرعه 

ومكاتبه الرئيسية في الغاليريا منذ 

تجهيز  أيــضــا  تــم  كما   ،2009 يوليو 

مـــرفـــق لــبــنــك بـــلـــوم فـــرنـــســـا يــنــتــظــر 

افتتاحه في ابريل القادم. 

ملمارسة  الــبــنــوك  تستقر  وبينما 

أعـــمـــالـــهـــا فــــي الـــغـــالـــيـــريـــا، تــســتــعــد 

املــقــاهــي واملــطــاعــم واملــحــالت األولــى 

سلسلة  بينها  ومــن  اليها،  لالنتقال 

واي، ومطعم  العاملية ســاب  املطاعم 

«مــــــش مــــعــــقــــول» الــــعــــربــــي، وشـــركـــة 

تأجير السيارات دايموند، ومحالت 

البقالة «فريش بالس».

وقـــــال صــــالح أمـــــني، نـــائـــب املــديــر 

التنفيذي للشرق األوسط في شركة 

أن  الــى  الغاليريا  «تــهــدف  ليمتلس: 

تكون مكانا صالحا للمشي، صديقا 

للبيئة ويــوازن بني العيش والعمل، 

كما تشجع على التفاعل االجتماعي. 

وبـــعـــد أن افــتــتــحــت شـــركـــات عــاملــيــة 

مــكــاتــبــهــا هــنــا، تــســتــقــبــل الــغــالــيــريــا 

اآلن عددا متزايدا من محالت الطعام 

والـــتـــجـــزئـــة الـــتـــي تـــوفـــر املــتــطــلــبــات 

الـــيـــومـــيـــة لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن والــــــــزوار 

الحاليني واملستقبليني». 

ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال مــحــمــد كــمــال،  • مشروع «وسط املدينة جبل علي»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة تـــوب 

لـــــلـــــتـــــســـــويـــــق الـــــــعـــــــقـــــــاري 

مــــشــــاركــــتــــهــــا ورعــــايــــتــــهــــا 

الـــــذهـــــبـــــيـــــة ملــــــعــــــرض قـــطـــر 

واالستثمار  للعقار  الدولي 

تنظمه مجموعة عبر  الــذي 

واملزمع  للمعارض،  القارات 

إقامته في مركز قطر الدولي 

خالل  بــالــدوحــة  للمعارض 

الــفــتــرة 3ــــــــــ6 مـــارس املقبل، 

املجموعة  ستشارك  حيث 

بعدد من املشاريع العقارية 

املميزة من اإلمارات واالردن 

وبريطانيا.

 وقـــــــــــــــال الــــــعــــــضــــــو املـــــنـــــتـــــدب 

لــلــمــجــمــوعــة ولـــيـــد الـــقـــدومـــي إن 

املجموعة تحرص على املشاركة 

الخامس  للعام  في هــذا املعرض 

على التوالي ملا يشكله من أهمية 

فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري الـــقـــطـــري، 

املجموعة  ان  الــقــدومــي  وأضــــاف 

كـــانـــت قــــد حــقــقــت عـــبـــر ســـنـــوات 

مشاركتها بهذا املعرض نجاحات 

كبيرة واستقطبت شريحة كبيرة 

وبني  واملستثمرين،  العمالء  مــن 

املـــجـــمـــوعـــة تــعــمــل  الــــقــــدومــــي أن 

على أن تكون مشاركتها في هذا 

املـــعـــرض مــمــيــزة وفـــعـــالـــة، حيث 

إلى  مــن خــالل مشاركتها  تهدف 

التواصل مع عمالئها باالضافة 

إلــــــــى اســــتــــقــــطــــاب شــــريــــحــــة مــن 

واالستثمار  للتملك  املستثمرين 

في املشاريع املعروضة.

االزمـــــــة  ان  الـــــقـــــدومـــــي  وقـــــــــال 

املالية العاملية وما صاحبها من 

مختلف  على  سلبية  انعكاسات 

الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة وتــأثــر 

العقاري بها والــذي أدى  القطاع 

إلــــى خــلــق حــالــة مـــن الـــركـــود في 

الــقــطــاع خــــالل االشـــهـــر املــاضــيــة 

ومــــــا صــــاحــــب تـــلـــك الــــفــــتــــرة مــن 

تــراجــع كبير فــي االســعــار والتي 

عــــــادت إلـــــى مــنــطــقــهــا الــطــبــيــعــي 

االن وبعيدا عن تاثيرات الطفرة 

املنطقة  شهدتها  التي  العقارية 

الخمس  السنوات  خالل  والعالم 

املـــــاضـــــيـــــة، وبـــــــني الـــــقـــــدومـــــي أن 

الـــوضـــع الـــراهـــن قـــد خــلــق فــرصــا 

اســــتــــثــــمــــاريــــة عــــقــــاريــــة جــــديــــدة 

ومميزة  مناسبة  تعد  وباسعار 

لـــلـــشـــرائـــح املـــتـــوســـطـــة وشـــرائـــح 

الدخل املحدود وأضاف القدومي 

ان التوقعات تشير إلى أن أسعار 

الـــعـــقـــارات ســتــبــدأ فـــي الــصــعــود 

الـــتـــدريـــجـــي اعـــتـــبـــارا مــــن الـــربـــع 

الــثــانــي لــلــعــام الــــجــــاري، مــشــيــرا 

إلى أن الوقت الراهن يعد فرصة 

مميزة للمستثمرين بالشراء.

الـــحـــالـــة  أن  الــــقــــدومــــي  وبــــــني 

وتــأثــرهــا سلبا  الــعــامــة  النفسية 

بــــالــــهــــزات املـــالـــيـــة وتـــــراجـــــع ثــقــة 

املــــســــتــــثــــمــــريــــن بـــــــاســـــــواق املــــــال 

الــســكــنــيــة بـــــــاالردن والـــتـــي تقع 

السراب  وام  الحصينيات  ام  في 

واالشـــــــرفـــــــيـــــــة بــــــاملــــــفــــــرق وهـــــي 

اراضي مفروزة وجاهزة للبناء، 

تعد  املــفــرق  أن منطقة  واضــــاف 

مـــن املــنــاطــق الــحــيــويــة بــــاالردن 

كونها أحد أهم مناطق التنمية 

االقــتــصــاديــة فـــي املــمــلــكــة، وبــني 

الــقــدومــي بــأن كــل االحصائيات 

املـــســـتـــثـــمـــريـــن  أن  إلــــــــى  تــــشــــيــــر 

الخليجيني فــي قــطــاع االراضـــي 

باالردن وخصوصا من الكويت 

والـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، يــشــكــلــون 

دائما النسبة االكبر من اجمالي 

حــــجــــم الـــــــــتـــــــــداوالت الــــعــــقــــاريــــة 

بـــاملـــمـــلـــكـــة وقــــــد كــــانــــت الــــزيــــادة 

مـــلـــحـــوظـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــالل 

الستة أشهر املاضية.

ومـــن املــشــاريــع االخــــرى التي 

ســــتــــعــــرضــــهــــا الـــــشـــــركـــــة ايـــضـــا 

عبارة عن اراض استثمارية في 

بريطانيا وفــي عــدة مناطق من 

أبـــرزهـــا مــنــطــقــة صـــري وســانــت 

الـــبـــانـــز وأضــــــــاف الــــقــــدومــــي ان 

ومــفــروزة  استثمارية  االراضــــي 

مـــن 500 متر  تـــبـــدأ  بــمــســاحــات 

مــربــع وبــاســعــار تــبــدأ مــن 9500 

جــــنــــيــــه اســــتــــرلــــيــــنــــي، ومـــلـــكـــيـــة 

االراضــــــــــــــــــــي حــــــــــــرة وملــــخــــتــــلــــف 

الجنسيات.

وأشـــــــــــــار الــــــقــــــدومــــــي إلـــــــــى أن 

بعرض  أيضا  ستقوم  املجموعة 

عـــدد مـــن املــشــاريــع الــســكــنــيــة في 

الشارقة، وبني أن املشاريع عبارة 

عــــن عـــــدد مــــن الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة 

فـــي عـــدة ابـــــراج بــمــنــاطــق الــنــهــدة 

والخان والقاسمية، والجديد في 

العرض تكمن في طريقة الدفعات 

حيث يدفع املشتري 40% من قيمة 

الــشــقــة كــدفــعــة مــقــدمــة والــبــاقــي 

على أقساط شهرية ملدة 40 شهرا 

ومــن دون فــوائــد، وبــني القدومي 

بـــــــأن الــــشــــقــــق ســــتــــكــــون جــــاهــــزة 

للتسليم اعتبارا من شهر يونيو 

االبــراج بمواقعها  2010، وتمتاز 

مختلف  على  وشمولها  املــمــيــزة 

الـــخـــدمـــات الــعــصــريــة بــاالضــافــة 

إلى تشطيباتها الراقية. 

بــالــكــامــيــرات الــداخــلــيــة، وقــــد وفـــرت 

الشركة أيضا مواقف سيارات للمالك 

باالضافة إلى مواقف للزوار.

أمـــا املـــشـــروع الــثــانــي فــهــو اوشـــني 

فـــيـــوز ويـــقـــع مــبــاشــرة عــلــى الــســاحــل 

في  وتحديدا  بانك  ساند  البريطاني 

ويتالف  بــبــورتــالنــد،  ويــمــوث  منطقة 

املــــشــــروع مـــن ثــمــانــيــة مـــبـــان سكنية 

املساحات  مختلفة  شقة   600 وبــعــدد 

والغرف فتبدأ من غرفة لتصل إلى 4 

غرف دبلوكس، ويعد املشروع واحدا 

من أهم املشاريع في تلك املنطقة كونه 

االلعاب  دورة  في  املشاركني  سيخدم 

وتعد   2012 عــام  فــي  املائية  االوملبية 

االبــحــار  محبي  لكل  مقصدا  املنطقة 

وااللـــــعـــــاب املـــائـــيـــة فــــي اوروبـــــــــا. وقـــد 

قسمت الشركة املشروع لثالث مراحل 

انـــــجـــــاز، فـــاملـــرحـــلـــة قــــد تــــم تــنــفــيــذهــا 

بــالــكــامــل والــســكــن فيها مــبــاشــرة أمــا 

استكمالها  فسيتم  االخــــرى  املـــراحـــل 

خـــالل 15 شــهــرا. ويــعــد هـــذا املــشــروع 

مــــفــــيــــدا لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن خـــصـــوصـــا 

عــلــى الــعــائــد االيـــجـــاري املــتــوقــع منه، 

فــاملــنــطــقــة تــســتــقــطــب الــكــثــيــريــن مــن 

عــشــاق الــريــاضــة املــائــيــة وتــعــانــي من 

قــلــة الــــوحــــدات الــســكــنــيــة الــتــأجــيــريــة 

فــيــهــا، كــمــا أن مـــن املــتــوقــع ان ترتفع 

أسعار الوحدات السكنية في املنطقة 

مع اقتراب موعد االوملبياد.

األرض أساس الثروة

املـــجـــمـــوعـــة «األرض  وعـــــن حــمــلــة 

أســــــاس الـــــثـــــروة» قـــــال الـــقـــدومـــي أن 

االســـتـــثـــمـــار فــــي االراضــــــــي قــــد حــقــق 

أربــــاحــــا كــبــيــرة لــلــمــســتــثــمــريــن على 

مدى العصور مشيرا إلى أن الكثيرين 

مــن أصــحــاب الـــثـــروات كــانــت أســاس 

ثـــرواتـــهـــم مــــن املـــتـــاجـــرة بــــاالراضــــي 

والـــــتـــــي شـــــهـــــدت حـــــــــاالت بــــيــــع غــيــر 

مسبوقة حتى في ظل االزمة الراهنة، 

وأضـــــــاف الـــقـــدومـــي أنـــــه ومـــــن خـــالل 

هــــذا املــنــطــلــق فــــان املــجــمــوعــة تضع 

الــفــرص االســتــثــمــاريــة  مجموعة مــن 

فــــي قـــطـــاع االراضــــــــي والــــتــــي تــشــكــل 

استثمارا مضمونا وأمانا على مدى 

االوقات.

وبــــــــني الــــــقــــــدومــــــي بــــــــأن الــــشــــركــــة 

بـــــصـــــدد طـــــــرح مــــشــــاريــــع االراضـــــــــي 

املشاريع ستكون شققا سكنية  أبــرز 

فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تـــطـــورهـــا مــجــمــوعــة 

كــومــر هــومــز وهـــي شــركــة بريطانية 

تــمــتــد خــبــرتــهــا الكـــثـــر مــــن 25 عــامــا 

فــي قــطــاع التطوير الــعــقــاري، وخــالل 

املعرض سنعرض مشروعني مميزين، 

فــاملــشــروع االول وهـــو رويـــــال كــونــت 

بارك يقع في منطقة بوشي التي تبعد 

لندن،  عــن  بالقطار  حــوالــي 20 دقيقة 

ويعد املشروع من أرقى املشاريع التي 

املبنى  يقع  حيث  املجموعة،  تقدمها 

السكني على مساحة 100 هكتار من 

االراضـــــي الــخــضــراء، فــقــد كـــان مبنى 

املشروع مقرا للجامعة االميركية في 

بتحويله  الــشــركــة  وقــامــت  بريطانيا 

إلـــــى وحــــــــدات ســـكـــنـــيـــة، وفــــقــــا الرقــــى 

املـــعـــايـــيـــر واملـــــواصـــــفـــــات الـــعـــصـــريـــة، 

فأصبحت وحداته عصرية في مبنى 

بأنه  بريطانيا  فــي  يوصف  تاريخي 

الــفــئــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة ذات  مــــن املـــبـــانـــي 

الثانية. 

 وتـــــــعـــــــرض الــــــشــــــركــــــة مـــــــن خـــــالل 

املعرض الوحدات السكنية والبالغة 

58 وحدة وتتألف من غرفة نوم إلى 

اربــــع غـــرف بــاالضــافــة إلـــى مــكــونــات 

الـــشـــقـــة مــــن صـــــــاالت ومــــنــــافــــع، وقـــد 

تـــم تــقــســيــم الــشــقــق لــتــخــدم مختلف 

رغبات وحاجات املالك، ومراعاة من 

الشركة الذواق العمالء فقد تركت أمر 

للشقق  الداخلية  التشطيبات  انــهــاء 

للمشتري  والــوانــه  املطبخ  وتجهيز 

الذي منح عدة خيارات للتشطيبات 

والتي تلبي ذوقه. كما تمنح الوحدات 

السكنية ملالكها الخصوصية التامة 

مـــع اطـــــالالت مــمــيــزة عــلــى الــحــدائــق. 

ويـــــضـــــم املــــــشــــــروع أيـــــضـــــا مـــســـاحـــة 

الركض  املــالعــب ومناطق  مــن  كبيرة 

بـــاالضـــافـــة إلـــــى وجــــــود نـــــاد صــحــي 

وريــــاضــــي مــجــهــز بـــالـــكـــامـــل ووفـــقـــا 

الرقـــــى املــعــايــيــر الـــريـــاضـــيـــة وكــذلــك 

وجود مسبح كبير مغطى باالضافة 

إلى صاالت ومقهى، ويمتاز املشروع 

واملحاط بسور كامل بتوفر الحراسة 

فـــيـــه عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة واملـــراقـــبـــة 

القدومي: 

مستمرون في 

حملة األرض 

أساس الثروة.. 

وسنعرض 

شققا سكنية في 

بريطانيا والشارقة

•  وليد القدومي

وعــدد من شركات االستثمار قد دفع 

نحو  بــاالتــجــاه  للتفكير  بــالــعــديــديــن 

العقار واالستثمار فيه كونه من أكثر 

الــقــطــاعــات أمـــنـــا واســـتـــقـــرارا وربــحــا 

وبــمــتــنــاول الـــيـــد أيـــضـــا، واضــــــاف ان 

صــنــاعــة الــعــقــار مــــازال لــديــهــا الكثير 

الــفــرص لالستثمار فيها فــي ظل  مــن 

من  للمليارات  املنطقة  دول  احــتــيــاج 

متنوعة،  مشاريع  لتنفيذ  الــــدوالرات 

للتفكير  املستثمرين  القدومي  ودعــا 

جديا باالستثمار في العقار بالوقت 

الـــراهـــن تــحــديــدا، مــشــيــرا إلـــى انـــه من 

املتوقع في املستقبل القريب ان تتجه 

االنـــظـــار نــحــو الــعــقــار وبــشــكــل كبير 

وبــالــتــالــي مــتــوقــعــا ارتـــفـــاع اســـعـــاره، 

وبني ان الفرصة مناسبة اليوم لشراء 

العقار واالستثمار فيه.

القطري  السوق  ان  القدومي  وقــال 

يــعــد فـــي املــرحــلــة الــراهــنــة مـــن أنــشــط 

االســـــواق فـــي املــنــطــقــة وتــتــجــه أنــظــار 

املــســتــثــمــريــن نـــحـــوه وهـــــذا نـــاتـــج عن 

مــتــانــة اقـــتـــصـــاد الــــدولــــة، ومــــا قــامــت 

بـــه الــــدولــــة أيـــضـــا مـــن اجـــــــراءات دعــم 

فــعــلــي لــســوق املــــال ولـــعـــدد كــبــيــر من 

البنوك والــشــركــات والــتــي جعلت من 

محدودا.  املالية  باالزمة  السوق  تأثر 

وأشــــــار الـــقـــدومـــي إلــــى أن املــجــمــوعــة 

وخــــــــــالل االزمــــــــــــة قــــــد حــــقــــقــــت نــســبــة 

جـــيـــدة مـــن املــبــيــعــات ملــشــاريــعــهــا في 

يمتاز  الــذي  القطري  العقاري  السوق 

وخــبــرة  وادراك  بـــوعـــي  مــســتــثــمــروه 

مـــمـــتـــازة وحـــرصـــهـــم عـــلـــى اقـــتـــنـــاص 

التي تحقق  الجيدة  العقارية  الفرص 

ارباحا على املديني املتوسط والبعيد، 

وكشف القدومي أن املجموعة وايمانا 

منها باهمية السوق العقاري القطري 

احدى  مع  تعمل حاليا  فانها  ونموه 

املجموعات التجارية الرائدة في قطر 

متخصصة  عقارية  شــركــة  لتأسيس 

املشاريع  وادارة  الــعــقــاري  بالتطوير 

بـــاالضـــافـــة إلــــى الــتــســويــق الــعــقــاري 

ملشاريع الشركة ومشاريع الغير، ومن 

املــتــوقــع أن يــتــزامــن االعــــالن عــن هــذه 

الشركة خالل فترة انعقاد املعرض.

أبرز املشاريع

التي ستعرضها  املــشــاريــع  وحــول 

ان  القدومي  قــال  باملعرض  املجموعة 

ومتفاعال، ونحن نشعر بالحماس 

ا منه، وقد وقعنا عقد  لكوننا جزء

ايــــجــــار ملـــــدة عـــشـــر ســـــنـــــوات، مــمــا 

يعكس ثقتنا بامكانات الغاليريا 

على املدى البعيد» 

ومن بني الشركات العاملية التي 

افتتحت مكاتب لها في الغاليريا: 

اريــكــســون، كــرافــت فـــودز، لــوريــال، 

ومــؤخــرا  غــارتــنــر،  برماستيليسا 

«اس بي اكس» التي يوجد مقرها 

في الواليات املتحدة. 

مـــن ثمانية  الــغــالــيــريــا  تــتــألــف 

مبان يفصلها مبنى بالزا بمناظر 

على  تــحــتــوي  مــهــنــدســة  طبيعية 

مــــســــرح يـــتـــســـع لـــــــــ300 مـــقـــعـــد مــع 

شــــاشــــة عــــمــــالقــــة، ونــــوافــــيــــر مـــاء 

وبــــــرك، وحـــدائـــق وأمـــاكـــن مظللة 

لــــالســــتــــرخــــاء. وســــيــــكــــون مــبــنــى 

البالزا عند اكماله نقطة محورية 

والترفيهية.  الثقافية  للفعاليات 

مــكــاتــب  اســـتـــئـــجـــار  اآلن  ويـــمـــكـــن 

فـــي الــغــالــيــريــا، بــيــنــمــا ســتــتــوافــر 

املــســاكــن فـــي وقـــت الحـــق مـــن هــذا 

العام.

تقع الغاليريا على شارع الشيخ 

زايــــد، بــالــقــرب مــن املــنــطــقــة الــحــرة 

لـــجـــبـــل عــــلــــي، ويـــســـهـــل الــــوصــــول 

مــن باقي مناطق دبــي ومن  اليها 

الــعــاصــمــة أبــــو ظــبــي، كــمــا سيمر 

بها خط للمترو حني تفتتح هيئة 

الطرق واملواصالت بقية محطات 

الخط األحمر. 

وأضـــاف صــالح أمــني: «أظهرت 

ليمتلس  أجرتها  التي  الــدراســات 

أن امكان التوجه الى العمل مشيا 

وكون املكان قريبا من محطة مترو 

هما أهم أولويتني للذين يبحثون 

عــن سكن فــي دبـــي. وتــتــتــوافــر في 

الــغــالــيــريــا هــاتــان املــيــزتــان وأكــثــر 

من ذلك». 
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 بنوك دولية فتحت أبوابها 

 أعلنت شركة دار األركان للتطوير العقاري إقفال إصدارها الرابع لصكوك اسالمية بتاريخ 11فبراير 2010، 

مة بالدوالر األميركي، بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي (450 مليون دوالر أميركي)، ويبلغ أجلها 5 سنوات 
ّ

مقو

تستحق في فبراير 2015، وتم اصدارها بهامش ربح سنوي بلغ 10.75% على ان تدفع التوزيعات الدورية للعائد 

بشكل نصف سنوي.

وتم هذا االصدار من الصكوك تحت قواعد الطرح A144 باألسواق األميركية، وقد جاء االغالق بنهاية االسبوع 

متسقا مع الجدول الزمني للطرح، وحجمه، وشروطه. 

 «دار األركان» تقفل إصدارها الرابع 

للصكوك بمبلغ 1.7 مليار دوالر 




