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«توب العقارية» راع ذهبي
 ملعرض قطر للمال واالستثمار

واالستثمارية السكنية  األراضـــي  من  مجموعة  سنعرض  القدومي:  ¶ 
ان املــجــمــوعــة ســتــعــرض عـــــددا آخــــر من 
مواقع  ذات  بالشارقة  السكنية  املشاريع 
مميزة واسعار مناسبة ملختلف الشرائح. 
مــن جانب آخــر بــني الــقــدومــي ان الشركة 
بصدد طرح مشروع اراض سكنية جديدة 
بــاالردن تقع في ام الحصينيات باملفرق 
للبناء  وجــــاهــــزة  مــــفــــروزة  اراض  وهــــي 
مربعا،  مترا   ٧٥٠ مــن  مساحاتها  وتــبــدأ 
تــعــد اآلن من  املــفــرق  ان منطقة  واضــــاف 
املناطق الحيوية باالردن كونها احد اهم 
اململكة،  االقتصادية في  التنمية  مناطق 
وبني القدومي ان مجموعة من املشاريع 
بالقرب  حاليا  تقام  والتجارية  السكنية 
املــــشــــروع وابـــــرزهـــــا مشروع  مــــن مـــوقـــع 
مما  االردنــيــني،  املهندسني  نقابة  اسكان 
يعطي للمنطقة فرصة للنمو واالزدهار 
وعالية  مميزة  عوائد  تحقيق  وبالتالي 

على االستثمار في هذا القطاع.

االستثمار في األراضي
التي  االخـــــــــــــــرى  املـــــــشـــــــاريـــــــع  ومــــــــــن   
ستعرضها الشركة هي اراض استثمارية 
في بريطانيا وفي عدة مناطق من ابرزها 
الــبــانــز باالضافة  منطقة ســري وســانــت 
الـــــى مـــشـــاريـــع جــــديــــدة ســـتـــعـــرض ألول 
مـــرة بــاملــعــرض فـــي مــنــطــقــة مــلــنت كيينز 
وبدفورد. واضــاف القدومي ان االراضي 
استثمارية ومفروزة بمساحات تبدأ من 
٥٠٠ متر مربع وباسعار تبدآ من ٨٥٠٠ 
جنيه استرليني، وملكية االراضــي حرة 

وملختلف الجنسيات.
وعــــن االســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذه االراضـــــي 
قــال الــقــدومــي ان االســتــثــمــار فيها اتخذ 
االرتفاع  بعد  خصوصا  جــديــدا،  منحى 
الـــهـــائـــل لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة فـــي جميع 
انـــحـــاء املــمــلــكــة املــتــحــدة الــتــي يــتــوقــع ان 
نـــحـــو ايجاد  يــخــطــو خــــطــــوات ســـريـــعـــة 
حـــلـــول لــلــمــشــكــلــة االســـكـــانـــيـــة فــيــهــا من 
خالل فتح الباب امام عمليات البناء في 
البناء  املناطق التي لم يكن يسمح فيها 
بتوجهات  مـــرتـــبـــطـــة  وهـــــي  بـــالـــســـابـــق، 
والــتــي وضعت  ليها  الــجــديــدة  الحكومة 
هـــذه املــشــكــلــة اولـــويـــة لــهــا لــحــلــهــا خالل 
الوحدات  اكـــســـب  مــمــا  الـــقـــادمـــة،  الـــفـــتـــرة 
الـــى وحدات   للتطوير  الــقــابــلــة  الــزراعــيــة 
سكنية فرصا اكثر وفرة وجدية، واشار 
الزراعية  ان االستثمار في االراضــي  الى 
يــتــخــذ طــابــع االستثمار  بــريــطــانــيــا  فـــي 

على املدى البعيد.

للتسويق  تــــــوب  مـــجـــمـــوعـــة  اعـــلـــنـــت 
الذهبية  ورعايتها  مشاركتها  العقاري 
ملـــعـــرض قــطــر لــلــمــال واالســـتـــثـــمـــار الذي 
تنظمه مجموعة مرايا للعالقات العامة، 
واملزمع اقامته في مركز قطر للمعارض 
ابريل   ٢١-٢٤ الـــفـــتـــرة  خـــــالل  بـــالـــدوحـــة 
الجاري، حيث ستشارك املجموعة بعدد 
من املشاريع العقارية املميزة من االمارات 

واالردن وبريطانيا.
للمجموعة  املـــنـــتـــدب  الـــعـــضـــو  وقــــــال 
وليد القدومي ان املجموعة تحرص على 
فـــي هــــذا املعرض  تـــكـــون مــشــاركــتــهــا  ان 
مــمــيــزة وفــعــالــة، حــيــث تــهــدف مـــن خالل 
مــشــاركــتــهــا الـــى اســتــقــطــاب شــريــحــة من 
املــســتــثــمــريــن لــلــتــمــلــك واالســـتـــثـــمـــار في 
املــــشــــاريــــع املــــعــــروضــــة خـــصـــوصـــا بعد 
سلسلة النجاحات املتواصلة للمجموعة 
في السوق القطري واالسواق الخليجية 
كبيرا  عـــــــــددا  واســــتــــقــــطــــابــــهــــا  االخــــــــــرى 
مـــن املــســتــثــمــريــن بـــاالضـــافـــة ملـــا يشكله 
املعرض ايضا من اهمية في فتح قنوات 
اســتــثــمــاريــة جــديــدة واســتــقــطــاب عمالء 
التي  لـــلـــمـــشـــاريـــع  ومـــســـتـــثـــمـــريـــن جــــــدد 

تعرضها املجموعة

مركز الشارقة االستثماري
واضاف القدومي ان من ابرز املشاريع 
الشركة  ستعرضها  الــتــي  االســتــثــمــاريــة 
فــــي املــــعــــرض املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن اول 
مشروع متعدد  االنشطة واالستخدامات 
في الشارقة «مركز الشارقة لالستثمار» 

وحول املشروع قال: «ان املشروع يقع في 
امارة الشارقة، التي تعد العمود الفقري 
الرئيسي  االمــارات واملركز  للصناعة في 
فيها،  الـــصـــنـــاعـــات  مــــن   ٪٥٠ مــــن  الكـــثـــر 
وتــبــلــغ مــســاحــة مــشــروع مــركــز الشارقة 
لالستثمار حوالي ٣٢ مليون قدم مربعة 
ويتميز  دوالر،  مــلــيــون   ٥٥٠ وبــتــكــلــفــة 
اليه من خالل  الــوصــول  موقعه بسهولة 
شبكة طرق سريعة عالية الكفاءة، حيث 
يقع املشروع على طريق االمارات الدولي 
ويــتــوســط املــســافــة بــني امــــارات الشارقة، 
عن  املشروع  يبعد  القيوين.  وام  عجمان 
مــطــار الــشــارقــة ٢٢ كيلو مــتــرا فقط وعن 
مــطــار دبـــي ٣٣ كــيــلــومــتــرا وعـــن املنطقة 
وعن  مــتــرات  كيلو   ١٠ بالحمرية  الــحــرة 

ميناء عجمان ٢١ كيلومترا فقط.
املشروع  ان  الــــــى  الــــقــــدومــــي  وأشــــــــار 
عــقــاري في  تــطــويــر  مــشــروع  اول  يعتبر 
الــشــارقــة يــضــم  املـــرافـــق كـــافـــة، حــيــث تم 
تخطيط وتصميم كل عنصر من مكونات 
املشروع باعلى املستويات لزيادة قيمته 
املستثمرين  عـــوائـــد  ورفــــع  االقــتــصــاديــة 
ويتكون املــشــروع مــن (مجمع االعــمــال – 
املجمع   – اللوجستية  الــخــدمــات  مجمع 
والعمال  املــوظــفــني  مساكن   – الصناعي 
املــركــز التجاري  الــتــرفــيــهــيــة –  املـــرافـــق   –
– مــراكــز الــتــســوق – الــفــنــادق – املساجد 
واملرافق االخرى). ولفت الى ان املجموعة 
املشاريع  عــدد من  ايضا بعرض  ستقوم 
السكنية فــي دبـــي والــشــارقــة، ومـــن ابرز 
هــذه املــشــاريــع بــرج الــنــدى الــذي يقع في 

• وليد القدومي

النهدة  أفضل موقع لالستثمار بمنطقة 
بالشارقة، املشروع مكون من دور ارضي 
أدوار مــواقــف ســيــارات + ٢٥ طابقا   ٥ +
مــتــكــررا وتــتــوافــر فــيــه خـــدمـــات متعددة 
السباحة،  وحمام  الصحي  النادي  منها 
االستثماري  بــمــوقــعــه  الــــبــــرج  ويــتــمــيــز 
الـــنـــهـــدة ومركز  مــــن حـــديـــقـــة  والــــقــــريــــب 
صــحــارى وتــتــألــف الــشــقــق مــن غــرفــة الى 

ثالث غرف نوم. 

مناسبة ملختلف الشرائح
الشقق  اســــعــــار  ان  الــــقــــدومــــي  وبــــــني 
مناسبة ملختلف الشرائح وتبدأ من ٣٨٦ 
ألف درهم وتمنح الشركة تسهيالت وتم 
تسويق ٩٠٪ من املشروع منذ بداية العام 
وبني  الخليج.  دول  مختلف  فــي  الحالي 

االتحاد العربي للصلب يبحث
ارتفاع أسعار الحديد في املنطقة

القاهرة – أحمد أبوالوفا:

اجتماعات  والــصــلــب  للحديد  الــعــربــي  االتــحــاد  يعقد 
املقبل في مدينة شرم  االربــعــاء  يــوم  العمومية  الجمعية 
الــشــيــخ املــصــريــة ملــنــاقــشــة اهـــم املــســتــجــدات فـــي صناعة 
االنتاج  طاقات  حــول  وتقرير  والعاملية،  العربية  الصلب 

املتاحة حاليا بالدول االعضاء في االتحاد.
وقالت مصادر في االتحاد من املتوقع ان يسيطر الجدل 
على  العربية  البلدان  مختلف  فــي  الحديد  اســعــار  بشأن 
هذه االجتماعات في ظل االرتفاعات التي شهدتها اخيرا. 
اثــارت جــدال كبيرا في  وكانت اسعار حديد التسليح قد 

االوساط الرسمية والشعبية في مختلف البلدان العربية 
بارتفاعاتها املتتالية منذ اكثر من � اشهر، حيث ارتفعت 
�� و���٪، حسب تقارير  البيع للمستهلكني بني  اسعار 

متابعة منشورة في البلدان العربية ومنها مصر.
مـــيـــتـــال بوليتان  نــــشــــرة  عــــن  تـــقـــريـــر صـــــــادر  واشــــــــار 
املتخصصة في اسعار الحديد واملعادن الى ان متوسطات 
اسعار الحديد سجلت ارتفاعات كبيرة على مدار السنوات 
الخمس السابقة، حيث ارتفعت من ��� دوالرا عام ���� 
الى ��� دوالرا في ����، ثم ارتفع هذا املتوسط مسجال 

 دوالرا في مارس املاضي بنسبة زيادة تتجاوز ��	٪ ��

خالل 
 سنوات «معظم االسعار تسليمات املصانع».


