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على هامش مشاركتها في معرض «النخبة العقاري»

«توب العقارية» و«يوتوبيا للعقارات» تكشفان
عن باقة من المشاريع الجديدة
أكد العضو المنتدب لمجموعة «توب العقارية» ومجموعة «يوتوبيا للعقارات» السيد وليد القدومي
أن المجموعة تحرص على أن تكون مشاركتها في مختلف المعارض والمناسبات ااقتصادية
مميزة وفعالة ،إذ تهدف من خال مشاركتها إلى التواصل مع عمائها بمختلف المواقع وكذلك
إلى استقطاب شريحة جديدة من العماء ،خصوصا بعد سلسلة النجاحات المتواصلة للمجموعة
في اأسواق الخليجية ،وجاء ذلك بمناسبة مشاركة المجموعة في فعاليات معرض النخبة
العقاري والمقام في فندق شيراتون الدوحة خال الفترة من  21إلى  24نوفمبر الجاري.
الدوحة ^

وأض��اف القدومي بأن المجموعة
تعتز وتفخر بعاقتها الوثيقة مع
الس��وق العقاري��ة القطرية منذ
أكثر م��ن  15عام��ا ،توجتها قبل
 8س��نوات بافتتاح مقر دائم لها
بالدوحة تحت مس��مى «يوتوبيا
للعق��ارات» ،ذل��ك ااس��م الذي
يحظى بس��معة طيب��ة وعاقة
وطي��دة مع مجموع��ة كبيرة من
المواطنين والمس��تثمرين الذين
تعاملوا م��ع المجموعة وتملكوا
عق��ارات بمختل��ف المش��اريع
الت��ي عرضته��ا المجموعة من
عدة دول ,وأش��ار القدومي إلى أن
المستثمر القطري اليوم يعد من
أهم المس��تثمرين ف��ي القطاع
العقاري الخارجي وخصوصا في
بريطانيا وتركيا ،وب ّين أن ذلك نتاج
للوع��ي والحرص ال��ذي يتمتع به
المس��تثمر القطري وتعلمه من
أخطاء الغير وقدرته على اقتناص
الفرص المجدي��ة بمختلف دول
العال��م .وكش��ف القدومي بأن
نسبة المسثمرين القطريين في
مشاريع المجموعة كانت تشكل
 %10قبل  8سنوات مضت ،بينما
اليوم تش��كل حوالي  ،%60وهي
نس��بة ممت��ازة في ظ��ل تباطؤ
أسواق خليجية أخرى ,مشيرا إلى
أن م��ن أهم العوام��ل التي عززت
من مكان��ة المجموعة ونجاحها
في الس��وق العقاري��ة القطرية
هو عامل الثقة والتعامل بحرص
كبير وش��فافية ومهني��ة عالية
م��ع احتياج��ات المس��تثمرين
والوقوف معه��م لضمان تحقيق
اس��تثماراتهم العائ��د المجدي،
والح��رص عل��ى تذلي��ل كاف��ة

المشاريع
الجديدة تتوزع
في كل من
بريطانيا وكندا
وتاياند ودبي
وسلطنة ُعمان

أحد مشاريع سيفن كابيتال في برمنجهام

وليد القدومي:
عامل الثقة والتعامل بحرص
كبير وشفافية ومهنية عالية
مع احتياجات المستثمرين
أساس نجاحنا في السوق
العقارية القطرية
الصعاب التي ق��د تواجههم مع
مط��وري المش��اريع أو الجه��ات
المعنية في بلد العقار.
مشاريع جديدة
ومن جانبه قال الس��يد أدريان
أندرس��بي مدير تطوير اأعمال

أدريان أندرسبي:
بعد خروج بريطانيا من ااتحاد
اأوروبي ا توجد بوادر على
معاناة لسوق العقارات
البريطانية

بمجموع��ة ت��وب العقاري��ة
لمنطق��ة المملك��ة المتحدة
وأوروب��ا« :إن المجموعة س��وف
تطرح مش��اريع جديدة في مدن
مانشستر وليفربول وبرمنغهام
وباسينس��توك» .وأض��اف« :إنه
ف��ي الوق��ت الحال��ي ا توجد

أي ب��وادر عل��ى معان��اة س��وق
العق��ارات البريطاني��ة ،كم��ا
كان يخش��ى البع��ض في حال
صوت��ت المملك��ة المتح��دة
للخ��روج من ااتح��اد اأوروبي».
موضحا أنه عل��ى العكس فإن
مشتريات المستثمرين اأجانب

محمد القدومي وجميس ريتشي بعد توقيع ااتفاقية

تضاعف��ت من��ذ ااس��تفتاء
مدفوع��ة بالهب��وط الكبير في
قيمة الجنيه اإس��ترليني الذي
وصلت إل��ى أدني مس��توى له
خال ال��� 20س��نة اأخيرة مما
جعل س��عر الصرف موات جدا
للمس��تثمرين اأجانب .وأضاف
أنه خال المعرض سوف تواصل
المجموع��ة التي تعمل كوكيل
حصري لشركات سفن كابيتال
ونايت نوكس ف��ي كل من قطر
والكويت بناء عاقاتها الناجحة
من خال عرض عقارات حصرية
ف��ي جمي��ع أنح��اء المملك��ة
المتح��دة .وعن أح��دث عروض
مجموعة س��فن كابيتال ،صرح
إندرس��بي أن الش��ركة تتطلع
اآن إلى توس��يع محفظتها في
مواقع رئيسية خارج برمنجهام
مثل آخر مش��روع للشركة وهو
تشرشل بايس في باسينستوك
ويقع المش��روع عل��ى بعد 40
دقيقة فقط من لندن وفي موقع
متميز بوس��ط المدينة ،ولهذا
يجذب اهتم��ام المس��تثمرين
المحليي��ن والدوليي��ن على حد
سواء ،مش��يرا إلى أن برمنجهام
ما زالت تج��ذب اهتمام العالم
كموقع اس��تثماري مهم حيث
تنتقل البن��وك الرئيس��ية إلى
المدينة مثل أتش أس بي س��ي
وروي��ال بنك أوف س��كوتاند .إن
وصلة لندن الس��ريعة الجديدة
( )HS2تعن��ي أن برمنجه��ام
أصبح��ت فقط عل��ى بعد 43
دقيقة من لندن اأمر الذي يغير
الطريقة الت��ي تتم بها اأعمال
بين المدينتين.
أم��ا المش��اريع اأخ��رى التي
س��وف تعرض خ��ال المعرض
فتقع في ليفربول ومانشس��تر
اللتين ينظ��ر إليهما على أنهما
مرك��ز النف��وذ ف��ي الش��مال.
وأض��اف« :لقد حقق��ت هاتين
المدينتي��ن نجاح��ات متوالية
في الس��نوات اأخيرة حيث تم
ضخ اس��تثمارات في المنطقة
الش��مالية الغربية م��ن داخل
المملك��ة المتح��دة وم��ن
ااس��تثمار اأجنبي المباش��ر.
منطق��ة مانشس��تر الكب��رى
هي المنطقة اأس��رع نموا في
المملكة المتحدة حيث تشهد
نموا كبيرا ف��ي ااقتصاد وعدد
الس��كان ،وه��ذا يقابله س��وق
اإسكان الذي ينمو بشكل.
شراكات استراتيجية
كم��ا وقع��ت ش��ركة ترايدل
وهي الشركة الرائدة في مجالالتطوير العقاري وبناء الش��قق
الس��كنية ف��ي كن��دا وتتمتع
بخبرة تتج��اوز  80عاما في بناء
المن��ازل -اتفاقية مع مجموعة
توب العقارية ومجموعة يوتوبيا
للعق��ارات لتس��ويق مش��اريع

الش��ركة في المنطق��ة ,حيث
ق��ال محم��د القدوم��ي« :منذ
تأس��يس ترايدل وحت��ى تاريخه،
تولت مجموعة ش��ركات ترايدل
المس��ؤولية عن إنشاء أكثر من
 80ألف وحدة س��كنية .كما أن
ترايدل تتميز بالتزامها الش��ديد
ببن��اء وح��دات س��كنية بأعلى
معايي��ر الج��ودة وف��ازت تقريبا
بكافة الجوائ��ز في هذا القطاع
ع��ن التمي��ز ف��ي التصمي��م،
وخدم��ة العم��اء والمبيع��ات
والتس��ويق والبن��اء وتتطل��ع
ترايدل دائما إل��ى مواصلة هذا
التاريخ الطويل ال��ذي تفخر به
من الحصول على جوائز التميز
عن محفظته��ا الحالية والتي
تضم أكثر من  20مجمع شقق
س��كنية جدي��د قيد اإنش��اء
ف��ي منطق��ة تورنت��و الكبرى.
وش��دد القدومي علي آن ترايدل
بصفته��ا أكب��ر ش��ركة لبناء
الشقق الس��كنية المستدامة
في كندا قد أخذت على عاتقها
بن��اء مجمعات س��كنية تراعي
البعد البيئي وكفاءة استخدام
الطاق��ة وتوفي��ر أماكن صحية
للعي��ش فيه��ا» .وتق��ود ترايدل
مسيرة إنش��اء وتطوير الشقق
السكنية المستدامة في كندا
حي��ث أنش��أت أكثر م��ن %20
من المباني الس��كنية متعددة
ااس��تخدامات المعتمدة وفقا
لمعايي��ر  .LEEDيتم تصميم
وبناء مباني ترايدل لتوفير المزيد
م��ن الطاق��ة والم��وارد مقارنة
بالمبان��ي المتوافقة مع قوانين
البناء ااعتيادية ،حيث يستهلك
مبنى تراي��دل النموذجي كهرباء
أقل بواقع  %33والغاز الطبيعي
أقل بواق��ع  %59والمياه العذبة
أقل بواق��ع  %40مقارنة بنموذج
البناء التقليدي.
ه��ذا وق��د ص��رح جيم��س
ريتش��ي نائب الرئيس التنفيذي
لقط��اع المبيعات والتس��ويق
قائ��ا« :بالنيابة عن ترايدل ،نحن
متحمس��ون له��ذه الفرص��ة
الجديدة للعم��ل مع مجموعة
توب العقارية في الكويت وقطر.
وباعتبارن��ا إح��دى الش��ركات
الرائدة في مجال تطوير الشقق
الس��كنية في كندا ،نتش��رف
بإتاحة الفرصة لنا لعرض بيوتنا
على المجتمع الكويتي والقطري
بشكل خاص والخليجي بشكل
ع��ام .إن مجمع تن ي��ورك الذي
نقوم بإنشائه ،على اأخص نظرا
لموقعه في قلب وس��ط مدينة
تورونتو واأجنحة المتميزة التي
يضمها في اأدوار العليا س��وف
يك��ون جذابا للغاي��ة للمجتمع
الخليجي» .هذا وس��وف يشارك
فريق ترايدل في عرض مش��اريع
الش��ركة المتميزة في وس��ط
مدينة تورونتو وتورونتو الكبرى.
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ﻧﺎدي ا?ﻋﻤﺎل
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ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـ}اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻼزا{

ﻋﻄﻮر }روﺟﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ{ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺜﺮي اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻓﻲ }ﺑﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي{
اﻟﺪوﺣﺔ  -اﻟﺸﺮق

أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي ﺑﻔﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻼزا ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت "روﺟﺎ" اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻬﻤﺔ
وﻫﻮاة ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎري ﻏﺎﻟﻴﺮي وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗﺄﺗﻲ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﳌﻨﺘﺞ روﺟﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻀﻴﻒ
ﺑﺼﻤﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻄﻮر اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺪ روﺟﺎ اﻟﺬي أﺑﻬﺮ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺠﻮدة ﻣﻜﻨﺎت روﺟﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻘﺼﺺ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي "إن اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻌﻄﺮ روﺟﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

¶ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﺪﺷﻦ ﻋﻄﺮ روﺟﺎ
ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎ أن ﻋـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﻮرات روﺟ ـ ـ ــﺎ
ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻢ ﺣــﺮﻛــﺔ
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت ﺑ ـ ــﺎري ﺟــﺎﻟ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎري ﺑـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮوع
ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ أن ﻋ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرات روﺟ ـ ــﺎ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺗـ ـﺘـ ـﺴ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ
رﻏ ـﺒ ــﺎت رﺟ ــﺎل اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وﻣﺤﺒﻲ
اﻟــﺮﻓــﺎﻫـﻴــﺔ واﻟـﻔـﺨــﺎﻣــﺔ ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋﻦ
ﺳ ـﻌــﺎدة ﺑ ــﺎري ﺟــﺎﻟ ـﻴــﺮي ﺑــﻮﺟــﻮد
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻄﻮر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
»إن ﻋـ ـﻄ ــﻮرات روﺟ ـ ــﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺴ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﻮدﺗ ــﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺿﺎﻓﺔ
ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﳌ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ﻋـ ـﻄ ــﻮر ﺑ ــﺎري
ﺟﺎﻟﻴﺮي ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺑﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ــﺎرﻃ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
اﳌ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻻ ﻳ ـﻀــﻢ ﺑ ــﲔ ﺛ ـﻨــﺎﻳــﺎه إﻻ
اﳌـﻨـﺘـﺠــﺎت ذات اﻟ ـﺠــﻮدة اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
واﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣــﻦ أﺣــﺪث
اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﻴﻮت

اﳌ ــﻮﺿ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮﴽ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻋ ـﻄ ــﺮ ﻋـ ـﻄ ــﻮرات
روﺟ ــﺎ ﺳ ــﻮف ﺗﺤﻘﻖ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻟﺒﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي ﻳﺘﺒﻮأ
ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺨ ـﺒــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟــﺰﺑــﺎﺋــﻦ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻋـﻄــﻮر
اﻟﻨﺨﺒﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟــﺬوق اﻟﺮﻓﻴﻊ
ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﻮر
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻠ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ روح اﻟ ـﻔ ـﺨــﺎﻣــﺔ
واﻟﺮﻗﻲ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﺑﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﺑـ ــﺎﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرﻫـ ــﺎ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ
ﻣـ ـ ــﻊ أﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬوق اﻟ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻊ
واﳌﻮاﻛﺒﲔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋــﻢ ﳌﻌﻄﻴﺎت
اﳌــﻮﺿــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘــﻮى اﻟــﺪوﻟــﻲ.
وﻗـ ــﺎل ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻴــﻢ »إن ﺣـﻀــﻮر
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ روﺟ ـ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻟـﺘــﺪﺷــﲔ
وإﻃ ــﻼق اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
روﺟــﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻄﻮر
وﻣـﻜــﺎﻧـﺘــﻪ ﻋـﻠــﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎري ﺟﺎﻟﻴﺮي
ﻛ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋــﺎﳌ ـﻴــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓﻲ
اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب اﳌـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ أن ﻋ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرات روﺟ ـ ــﺎ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﺿﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ

ﻋ ـﻨ ـﺼ ــﺮا رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ
ﻓ ـﺨــﺎﻣــﺔ وأﻧ ــﺎﻗ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎري ﺟــﺎﻟ ـﻴــﺮي
ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ ﺷ ـﻜــﺮه ﻟﻠﺴﻴﺪ روﺟــﺎ
ﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻣـ ــﻪ ﺑـ ـ ـﺒ ـ ــﺎري ﺟ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺮي
وﺑـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﳌ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻮﺿﺔ
اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳـﺘـﺤــﻮاذﻫــﺎ
ﻷﺣــﺪث اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت
دوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺑـ ـﺠ ــﻮدﺗـ ـﻬ ــﺎ وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻷذواق اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺷﺮﻛﺔ
روﺟ ـ ــﺎ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
أي ﺷــﺮﻛــﺔ إﻻ إذا ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮت ﻓﻴﻬﺎ
ﺟـﻤـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاﻃ ــﺎت اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
واﳌ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﳌـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮة ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺑـ ــﺎري ﺟ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺮي .ﻣ ـﻨــﻮﻫــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﺑـ ـ ـ ــﺎري ﺟـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺮي ﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ــﻚ ﻋ ـ ــﺪدا
ﻣ ــﻦ اﳌ ــﻮﻇ ـﻔ ــﲔ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﺴـﻤــﻮن
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮة واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔ ـ ــﺎءة اﳌ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﺤ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﳌ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻓ ــﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ــﺰوار اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي
أﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب ﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﳌ ـﻴــﺔ واﻟ ـ ــﺰوار
واﻛﺘﺴﺎب ﻋﻤﻼء ﺟﺪد ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ
ﺑـ ــﺎري ﺟــﺎﻟ ـﻴــﺮي ﻣـﺤــﻂ أﻧـﻈــﺎرﻫــﻢ
واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ.

¶ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﻜﺮم روﺟﺎ

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎري

ﺗﻮب وﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﺗﻄﺮﺣﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة
أﻋﻠﻨﺖ ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺑﻲ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻛﻨﺪا وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎري.
وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺪوﻣﻲ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب
ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
»ﺗﺤﺮص اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﻌﺎرض واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﻬﺪف ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
وأﺿــﺎف اﻟﻘﺪوﻣﻲ ﺑﺄن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺘﺰ
وﺗﻔﺨﺮ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣــﻊ اﻟﺴﻮق
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي ﻣ ـﻨ ــﺬ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 15
ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻮﺟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ  8ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
ﻣـﻘــﺮ داﺋ ــﻢ ﻟـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺪوﺣــﺔ ﺗـﺤــﺖ ﻣﺴﻤﻰ
ﻳــﻮﺗــﻮﺑـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﺎرات ،ذﻟ ــﻚ اﻻﺳ ــﻢ اﻟــﺬي
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﻋــﻼﻗــﺔ وﻃـﻴــﺪة
ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﳌ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﲔ
واﳌـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﻮا ﻣــﻊ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻤﻠﻜﻮا ﻋ ـﻘــﺎرات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﳌـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻋــﺮﺿ ـﺘ ـﻬــﺎ اﳌ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺪة دول .وأﺷ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻘ ــﺪوﻣ ــﻲ إﻟ ــﻰ
أن اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻳ ـﻌــﺪ ﻣﻦ
أﻫــﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري
اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ
وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ واﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرات وﻳـ ـﻌ ــﺪ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ
اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ــﺪول وﺑ ــﲔ اﻟـﻘــﺪوﻣــﻲ أن ذﻟــﻚ
ﻧﺘﺎج ﻟﻠﻮﻋﻲ واﻟﺤﺮص اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻘﻄﺮي وﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣــﻦ أﺧﻄﺎء
اﻟـﻐـﻴــﺮ وﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎص اﻟـﻔــﺮص
اﳌﺠﺪﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻛﺸﻒ
اﻟـ ـﻘ ــﺪوﻣ ــﻲ ﻋـ ــﻦ أن ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﳌ ـﺴ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﲔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﳌ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ  10%ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات
ﻣـ ـﻀ ــﺖ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ
 60%وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎزة ﻓ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
ﺗـﺒــﺎﻃــﺆ أﺳـ ــﻮاق ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺧـ ــﺮى .وﺑــﲔ

ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ
ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫــﺬه اﳌــﻌــﺎرض أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻤﻼء وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ«.

¶ ادرﻳﺎن اﻧﺪرﺳﺒﻲ

¶ وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺪوﻣﻲ

اﻟـ ـﻘ ــﺪوﻣ ــﻲ أن ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻋــﺰزت ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎري اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺮي ﻫــﻮ
ﻋــﺎﻣــﻞ اﻟـﺜـﻘــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﺑ ـﺤــﺮص ﻛﺒﻴﺮ
وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ اﳌﺠﺪي
واﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺬﻟـﻴــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺼـﻌــﺎب
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ
أو اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻘﺎر.
وأﻃـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗ ـ ــﻮب اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
وﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة

ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ ﻣـ ـ ـ ــﺪن اﳌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﳌـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة
اﳌ ــﺰدﻫ ــﺮة ﺧـ ــﺎرج ﻟ ـﻨ ــﺪن .ﺣ ـﻴــﺚ ﺣ ــﺪدت
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻟﻮاﻋﺪة
ﻓـ ـ ــﻲ اﳌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﳌ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
وﺳﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻔﺮص ﺧﻼل اﳌﻌﺮض
وﻗ ــﺪ ﺻ ــﺮح ادرﻳ ـ ــﺎن اﻧ ــﺪرﺳ ـﺒ ــﺎي ﻣــﺪﻳــﺮ
ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗ ــﻮب
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﳌ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ اﳌ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
وأوروﺑـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ إن ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺪن ﻣ ــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ وﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل
وﺑﺮﻣﻨﺠﻬﺎم وﺑﺎﺳﻴﻨﺴﺘﻮك .وأﺿــﺎف:
ﻛـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻛـ ـ ــﻼم ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ

¶ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪوﻣﻲ وﺟﻤﻴﺲ رﻳﺘﺸﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻷﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻋـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﺮوج ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ وﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻫ ــﺬا ﻋﻠﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻓـ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺑﻮادر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة
ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳ ـﺨ ـﺸ ــﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎل ﺻ ــﻮﺗ ــﺖ
اﳌ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ اﳌـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮوج ﻣــﻦ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ .وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﺧﻼل
اﳌﻌﺮض ﺳﻮف ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﺣـﺼــﺮي ﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺳﻔﻦ
ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل وﻧ ــﺎﻳ ــﺖ ﻧ ــﻮﻛ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣﻦ
ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ

ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺮض ﻋـﻘــﺎرات ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻧ ـﺤ ــﺎء اﳌـﻤـﻠـﻜــﺔ اﳌ ـﺘ ـﺤ ــﺪة .وﻋــﻦ
أﺣﺪث ﻋﺮوض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻔﻦ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل،
ﺻﺮح اﻧﺪرﺳﺒﺎي ﺑــﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ
اﻵن إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﺧ ــﺎرج ﺑــﺮﻣـﻨـﺠـﻬــﺎم ﻣـﺜــﻞ آﺧــﺮ
ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻫﻮ ﺗﺸﺮﺷﻞ ﺑﻼﻳﺲ
ﻓــﻲ ﺑﺎﺳﻴﻨﺴﺘﻮك وﻳﻘﻊ اﳌـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ
ﺑ ـﻌ ــﺪ  40دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻣ ــﻦ ﻟ ـﻨ ــﺪن وﻓ ــﻲ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑ ــﻮﺳ ــﻂ اﳌــﺪﻳ ـﻨــﺔ وﻟ ـﻬــﺬا
ﻳـﺠــﺬب اﻫـﺘـﻤــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ
واﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

