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القطاع في االستثمارية الفرص من عددًا القدومي: نعرض

للعقار الدولي البحرين لمعرض ذهبي راع العقارية» «توب

وليد للمجموعة المنتدب العضو وصــرح
تحرص المجموعة «إن بــالــقــول: الــقــدومــي
لتبقى المميز المعرض هذا في المشاركة على
مختلف ــي ف زبائنها ــع م ـــم دائ ــل ــواص ت على 
جديدها إليهم  ولتقدم والفعاليات المواقع 
ذات واالستثمارية العقارية المشاريع مــن
مختلف حاجات تلبي التي المميزة العوائد

الشرائح».
حققته ومــا المجموعة  أن القدومي  وبين
خالل البحرين مملكة في كبيرة انجازات من
قاعدة اتــســاع حيث مــن الماضية السنوات
مبيعات وتحقيقها  ومستثمريها زبائنها 
المملكة في لها  فرع  افتتاح إلى  دفعها  كبيرة
لتبقى للعقارات» «يوتوبيا مجموعة باسم
إليهم ولتقدم زبائنها مع يومي تواصل على

المميزة. الخدمة
في الشركة ــرع ف أن ــى إل الــقــدومــي ـــار  وأش
مشاريع تسويق  على  بالعمل سيقوم  المملكة 
مع تواصله إلى باإلضافة الخارجية الشركة
تسويق خدمة تقديم خالل من السوق المحلي
المشاريع، وإدارة ــار ــج واإلي الغير مشاريع
بطرح ســتــقــوم ــة ــرك ــش ال أن ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب
المملكة في العقارية المشاريع من مجموعة
أبراج عن عبارة وهي المقبل العام مطلع مع

أمواج. وجزيرة الجفير منطقة في سكنية
تعد البحرين مملكة «إن القدومي وأضاف
بالطفرة متزنة  خطوات تخطو التي الدول  من
تشهد إذ المنطقة،  تشهدها الــتــي العقارية

المشاريع من ومميزة فريدة  مجموعة المملكة
ستضعها التي والتجارية السكنية العقارية
االستثمار في ربحية األكثر الدول مصاف في
أن مبينًا المقبلة», الــثــالث الــســنــوات ــالل  خ
مشجعة البحرين في االستثمارية «البيئة
المرنة والتسهيالت القوانين نتيجة للغاية 

للمستثمرين». المملكة تقدمها التي

لالستثمار الشارقة مركز مشروع
المجموعة التي ستعرضها المشاريع وعن
ــرز أب ــن م «إن ــي: ــدوم ــق ال ـــال ق ــرض  ــع ــم ال ــي  ف
ستعرضها ــي  ــت ال االســتــثــمــاريــة الــمــشــاريــع 
األنشطة مــتــعــدد ــروع  ــش م أول ــو  ه ــة  ــرك ــش ال
مركز ــة ــارق ــش ال ــــارة إم ــي  ف ــات  ــدام ــخ ــت واالس
شركة تــطــوره ــــذي ال لــالســتــثــمــار ــة  ــارق ــش ال

العقاري». للتطوير سناسكو
يقع الــمــشــروع «إن قــال: الــمــشــروع،  ــن  وع
الفقري العمود تعد التي الشارقة، ــارة إم في 
ألكثر الرئيسي والمركز اإلمارات في للصناعة
وتبلغ  فيها الصناعات من المئة في  ٥٠ من
لالستثمار الــشــارقــة مركز مــشــروع مساحة 
موقعه  ويتميز  مربع، قدم مليون   ٣٢ حوالي
طرق شبكة خالل من  إليه الوصول  بسهولة
على المشروع يقع إذ الكفاءة  عالية سريعة
المسافة بين ويتوسط الدولي اإلمارات طريق

القيوين. وأم عجمان الشارقة، إمارات
الشارقة  مطار عن المشروع «يبعد  وأضاف

دبي ٣٣ كيلومتراً  مطار وعن فقط ٢٢ كيلومتراً
مترات  ١٠ كيلو بالحمرية الحرة المنطقة وعن
أن  إال فقط، كيلومتراً ٢١ عجمان ميناء وعن
عقاري تطوير مشروع أول يعتبر المشروع
تخطيط تم إذ كافة، المرافق يضم الشارقة في
المشروع مــكــونــات مــن عنصر كــل وتصميم 
االقتصادية قيمته لزيادة المستويات بأعلى

المستثمرين». عوائد ورفع
مجمع  ــن م ــروع ــش ــم ال ــون  ــك ــت «ي ــــاف  وأض  
اللوجستية الــخــدمــات مــجــمــع  - ـــال  ـــم األع
الموظفين مساكن - الصناعي المجمع -
الــمــركــز - الــتــرفــيــهــيــة ــق  ــراف ــم ال  - ــال  ــم ــع وال
- ــادق ــن ــف ال - ــوق ــس ــت ال مـــراكـــز  - ــاري  ــج ــت ال

المساجد والمرافق األخرى».

بريطانيا في استثمارية أراض
ستعرضه ـــذي ال الــثــانــي الــمــشــروع وعــن 
الــمــرحــلــة ـــرح ط عـــن الــمــجــمــوعــة هـــو عـــبـــارة
الزراعية األراضي نخب مجموعة من األخيرة
وتحديداً المتحدة، المملكة في واالستثمارية

أبعادا تحمل التي البانز سانت منطقة فــي
المناطق مــن تــكــون ألن تؤهلها  استثمارية

المستقبل. في المميزة
قــال ـــــي، األراض هـــذه ــي ف وعـــن االســتــثــمــار
منحى اتخذ فيها االستثمار «إن الــقــدومــي:
الــهــائــل ـــاع ـــف ــد االرت ــع ـــداً وخــصــوصــًا ب ـــدي ج
المملكة أنحاء جميع في السكنية للوحدات
خــطــوات تــخــطــو أن  يــتــوقــع ــي  ــت ال الــمــتــحــدة 
اإلسكانية للمشكلة  حلول إيجاد نحو  سريعة
البناء عمليات  أمام الباب فتح خالل من فيها
البناء فيها يسمح يكن لم التي المناطق في
الحكومة بتوجهات  مرتبطة وهي بالسابق، 
المشكلة هــذه وضعت والتي فيها الجديدة
ما المقبلة الــفــتــرة خــالل لحلها لها  ــة  ــوي أول
للتطوير القابلة الــزراعــيــة ــدات ــوح ال أكسب 
وجدية وفــرة أكثر فرص سكنية وحــدات إلى 
في الزراعية ــي األراض في االستثمار ويعتبر
المدى على االستثمار طابع يتخذ بريطانيا

البعيد».
بهذه المتعلقة التوثيقات أن القدومي وبين
السلطات من ومعتمدة مسجلة كافة األراضي
الــزراعــي التملك أن ــى إل منوها البريطانية،
العالم في الجنسيات لجميع بريطانيا في

بالتملك الكامل والحر. وإتاحة الفرصة لهم
من ٥٠٠ متر  تبدأ المساحات قال إنها  وعن
هو المشروع في المميز من أنه مضيفًا مربع,
في نفسها فرضت التي التنافسية أســعــاره
جنيه   ٧٥٠٠ من تبدأ  والتي االستثمار سوق
من  المئة  في   ٩٠ أن القدومي وبين إسترليني.
المنطقة دول تسويقها في مختلف تم األراضي

وبريطانيا.

الندى برج
«برج فهو والجديد الثالث المشروع أمــا
لالستثمار موقع بأفضل يقع ــذي ال الــنــدى»

أن إلـــى وأشــــار ــة، ــارق ــش ــال ب الــنــهــدة  بمنطقة 
مواقف  ادوار   ٥ + أرضــي من مكون المشروع
فيه  وتــتــوافــر مــتــكــرراً طــابــقــًا   ٢٥ + ــارات ــي س
وحمام الصحي النادي  منها متعددة  خدمات
االستثماري بموقعة البرج ويتميز السباحة،
صحاري ومركز النهدة حديقة من والقريب
نــوم.  ــرف غ  ٣ ــى إل غرفة  مــن الشقق وتتألف
لمختلف مناسبة الشقق  ــار  ــع أس أن مبينا
وتمنح  درهـــم ــف أل  ٣٨٦ مــن وتــبــدأ الــشــرائــح
هذا فــي تصل الــســداد فــي  تسهيالت الشركة 
فوائد. دون ومن تقريبا شهر ٢٤ إلى المشروع

٢ الواحة برج
الــــــذي ســتــطــرحــه ــــع ــــراب والــــمــــشــــروع ال
والذي  دبي في  ٢ الواحة برج هو  المجموعة
ويــمــتــاز الرياضية, دبــــي ــة  ــن ــدي م ـــي  ف ــع  ــق ي
ــف ــول ــغ ال ــب ــع ــل م ــى ــل ــزة ع ــي ــم ــم ــه ال ــت ــالل ــإط ب
أن القدومي موضحا الــخــضــراء،  والــحــدائــق
غرف   ٣ إلــى استديو من تتكون  التي الشقق
المطورة الشركة وأن مفروشة، ستكون نوم
للمستثمرين مضمونة خدمة تقدم للمشروع
٨ في  صاف بواقع سنوي إيجار بمنحهم عائد

المئة.

السكني ألمها مشروع
الـــمـــشـــروع أن  ــــى  إل ـــي  ـــدوم ـــق ال ــــــار  وأش
األردن في  سكنية أراض  عن  عبارة الخامس 
اآلن تعد التي المفرق منطقة في وتحديدا
في االقــتــصــاديــة التنمية  مناطق أبــرز  مــن 
مشاريع ــرة ــف ط حــالــيــا  تشهد إذ الــمــمــلــكــة، 
وعــربــيــة خليجية ــات ــرك ــش ل ــارات  ــي ــل ــم ــال ب

. لمية عا و
ــروزة  ــف م األراضـــــي أن ــي ــدوم ــق ال ــن  ــي وب  
 ٥٠٠ من مساحاتها وتبدأ للبناء وجاهزة
وبين ومنافسة، مميزة وبأسعار مربع متر

العربية. الجنسيات  لجميع  حر التملك  أن
في السكني المها  مشروع  «يقع  وأضاف
مخصصة أراض عن عبارة  وهو  السراب، أم
اإلجــمــالــيــة مــســاحــتــهــا  أرض عــلــى لــلــســكــن 
عن ببعده الــمــشــروع ويــمــتــاز  دونم, ١٠١
قبل  ــوات ــل ــي ك  ٦ الــتــجــاري ــرق ــف ــم ال ــار  ــط م
البيت» «آل  جامعة عــن وببعد  التوسعة
مدينة  مركز عــن يبعد كما كيلوات،   ٨  -  ٧
ــدود  ح ــز  ــرك م وعــن  كــيــلــوات   ٩  -  ٨ الــمــفــرق

كيلواً. ١٦ حوالي سورية) (حدود جابر
متوافرة الخدمات أن إلى القدومي وأشار
ووجـــود ــــاء) م (كـــهـــربـــاء- الـــمـــشـــروع  فـــي 
ــي  واألراض أسلفت مــتــراً  ٢٠ رئيسي ــارع ش
بــالــســكــان، مــأهــولــة والــمــنــطــقــة مــســتــويــة، 
المشاريع أضخم من قريبة  المنطقة وأن

المفرق. في والتنموية الصناعية
بصدد المجموعة  أن إلى  القدومي وأشار 
االســتــثــمــاريــة الــفــرص مــن ــــدداً  ع ــا  ــه ــرض ع
المستثمرين لــكــبــار ــاري  ــق ــع ال الــقــطــاع  ــي  ف
في ومميزة عالية عوائد لهم تضمن التي

. لمستقبل ا
ـــدة واح ــد ــع ت الــمــجــمــوعــة أن  ـــى  إل ــار  ــش ي
فــي ــة ــص ــص ــخ ــت ــم ال الـــشـــركـــات ـــر  ـــب أك مــــن 
إذ الــكــويــت، دولـــة ــي ف الــعــقــاري الــتــســويــق 
التسويقية واالستشارات الدراسات تقدم
للمشاريع المباشر التسويق إلى باإلضافة
العقارية الشركات من لمجموعة العقارية
ــة ــي ــرب وع ــة ــي ــج ــي ــل خ ــة  ــوع ــن ــت م لــمــشــاريــع 

. نية يطا بر و
عدة  بتسويق حاليا المجموعة وتقوم  
واستثمارية، وتــجــاريــة  سكنية مــشــاريــع 
الــمــنــتــقــاة مــشــاريــعــهــا ـــالل  خ مــن  ــى  ــع ــس وت
وفرصة مميزة  خدمة تقدم أن إلى بعناية 
الخليج في زبائنها إلى ناجحة استثمارية

المجال. هذا  في الرائدة  خبرتها  خالل  من

في األردن السكني الشارقةمشروع المها المشروعات في إمارة أحد

ومشاركتها الذهبية رعايتها العقاري» للتسويق «تــوب مجموعة أعلنت  ]
المعارض مركز في والمزمع إقامته للعقار البحرين الدولي معرض في المميزة
نوفمبر/تشرين  إلى٣٠  ٢٨ من الفترة خالل  البحرين مملكة في والمؤتمرات
من الرائدة العقارية المشاريع من مميزة  بباقة  المجموعة ستشارك إذ الثاني،

وبريطانيا. الهاشمية األردنية والمملكة اإلمارات

القدومي وليد

داون» «متالزمة لصالح دينارًا ٢٣٥٥ بـ «تبّرعت

العالمي يوم الطفل - البحرين» تختتم حملة «ماكدونالدز
تحت أقيمت التي العالمي الطفل يوم حملة البحرين ماكدونالدز شركة اختتمت ]
الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال أقيم كبير باحتفال بسمة» ترسم  «فكرة شعار: 
أطفال  لصالح  بحريني دينار   ٢٣٥٥ بمبلغ الشركة تبّرعت إذ بتوبلي،  ماكدونالدز بفرع
الجمعية عن  وممثلون المحلّية،  الصحافة ــال رج من حشد الحفل وحضر  الجمعية.
واألطفال الجمعّية أطفال الى  باإلضافة البحرين،  وماكدونالدز  داون لمتالزمة البحرينية
التوالي على  السادسة السنة هذه وتعّد للرسم.  العالمي  الطفل يوم مسابقة في الفائزين 
من األطفال لصالح  العالمي الطفل يوم حملة  بتبني البحرين  ماكدونالدز فيها تبادر  التي

البحرين. في الخاصة االحتياجات ذوي
سعادته عن الحفل ــالل خ الحاج علي البحرين لماكدونالدز العام المدير وأعــرب
حجر تشكل المجتمع مشاركة  «إّن بالقول العام هذا حملة لقيته الذي االيجابي  بالتفاعل 
هذه إّن اإلنساني. العمل هذا في ساهموا ممن اآلالف  أشكر أن وأود مبادراتنا،  في الزاوية
التي تمّثل دعمنا الحمالت العديد من الى باإلضافة السنوّية خطتنا من جزًءا تعتبر الحملة

واالجتماعية». الصحية حياتهم مستوى لتحسين األطفال احتياجات
بالقول التبّرع على المناعي محمد داون لمتالزمة  البحرينية الجمعية  رئيس وعلّق
أطفالنا وجوه على ابتسامة رسم في الطّيبة مساهمتها على البحرين ماكدونالدز «نشكر
جزًءا بإعتبارهم  بمجتمعهم تربطهم تواصل جسور وخلق اإلنسانّية المناسبة  هذه في

فيه». المناعيفاعًال محمد إلى بالتبرع شيكًا يسلم الحاج إبراهيم)علي عيسى (تصوير: أطفال متالزمة داون   من ومع مجموعة ...

 متوافقة مع الشريعة 

ائتمان بطاقة يطلق أول البحرين» الكويتي - «التمويل
ألول إطــالقــه البحرين - الكويتي التمويل بيت أعلن  ]
وفيرا يوروموني نظام من  متوافقة إسالمية  ائتمان بطاقة 
كما العالمية، فيزا شركة مع بالتعاون (EMV) وماستركارد
التمويل وقام بيت اإلسالمية. الشريعة مع أحكام متوافقة انها
خدمات تقديم البطاقة بهدف هذه البحرين بتطوير - الكويتي
البطاقة حاملو وسيتمكن لزبائنه.  وراحة  مالئمة وأكثر أشمل
دون من متجدد برصيد ائتماني من التمتع الجديدة االئتمانية
وتعليقا فقط. منخفضة خدمة رسوم بل فوائد أية احتساب
الكويتي في بيت التمويل األفراد لتمويل أول مدير ذلك قال على
مع المتوافقة البطاقة هذه «ستوفر رفيع: خالد البحرين -

إلى باإلضافة التقليدية البطاقات مزايا جميع الشريعة أحكام
المعامالت المالية على القائمة الشريعة وقيم بمبادئ االلتزام
- الكويتي التمويل بيت يفخر  والتي الربا  من تماما الخالية
أقصى البطاقة عالوة على ذلك ستوفر هذه بتقديمها. البحرين
يوروموني نظام مع توافقها بسبب لزبائننا ــان األم ــات درج
البطاقة هذه «أن إلى رفيع وأشار .«(EMV) وماستركارد وفيرا
السوق في حاليا متوفر  هو ما على القيمة من  المزيد ستضيف
للزبائن. المريحة المميزات من العديد تقديمها إلى باإلضافة
رسالة تأكيد إلى البطاقة  هذه تقديم خالل من نسعى أننا كما
لمنتجات تطويرنا باستمرار البحرين - الكويتي التمويل بيت

البطاقة ــذه ه ستتوفر الزبائن. احتياجات تلبي وخــدمــات
كما اشتراك رسوم تحتسب  ولن والذهبي التقليدي  بنوعيها
ائتمانيًا رصيداً  وتوفر ربا  أو ــاح أرب أية من  تماما خالية أنها
مع ليتماشى البطاقة إطالق ويأتي منخفضة». بكلفة متجدداً
وفقا الخدمات أفضل توفير على تعمل التي البنك استراتيجية
تعمل كما  الشريعة. بمبادئ وااللــتــزام التميز معايير  ألعلى
احتساب على  القائمة  للبطاقات بديل توفير على  البطاقة 
مريحة ــع دف ــل  ــائ وس لتقديم كــذلــك تصميمها  ــم وت ــــاح،  األرب
البطاقة مميزات  أهم ومن  واحد. آن في الشريعة  مع ومتوافقة 
التجارية المحالت  في سواء العالم، أنحاء جميع في قبولها

والمطاعم الطيران وشركات والفنادق التسوق ومجمعات
أكثر من النقدي السحب يمكن كما  وغيرها. البنزين ومحطات
من  العديد وتوفر العالم في آلــي ــراف ص جهاز ألــف   ٩٠٠ من
وخدمات السفر على المجاني التأمين مثل األخرى المميزات
المجانية اإلضــافــة والبطاقة العالمية الطارئة المساعدة
مجموعة البحرين  - الكويتي التمويل بيت ويقدم وغيرها. 
كبطاقة المبتكرة المصرفية  والمنتجات الخدمات  من واسعة
بالزبائن. فائقين واهتمامًا عناية توفر التي لألفراد اإلجــارة
بهدف التمويلية  واألدوات المنتجات بتطوير البنك ويقوم

للزبائن. المدى الطويلة االحتياجات توفير
رفيع خالد


