
جممع البلكون يف منطقة ال�سيف

واملقاهي املطاعم  من  متنوعة  ت�شكيلة  ي�شم  ال��ذي  »البلكون«  جممع  من   % 90 تاأجري 

فيها جممع  ك��اأول  »امل��رك��ادو«  باإن�شاء  روؤيتنا  �شوابية  يوؤكد   اجلنبية  يف  م�شاريع  تطوير 

م��رب��ع مب�����ش��روع »جم���ال« م��ر  األ���ف   37 ع��ل��ى م�شاحة  �شم�شية  األ����واح  ل��رك��ي��ب  خ��ط��ط 

و�أف�د ب�أن �ل�سركة ��ستط�عت ت�أجري �أكرث من 

�جل�ئحة،  فرتة  خالل  �لبلكون  جممع  من   % 90

فر�سه�  �لتي  �لظروف  �إجن�ًز� يف ظل  ذلك  وُيعد 

مثل  ع�ملية  �سرك�ت  ��ستقطبت  حيث  �لوب�ء، 

�ست�ربك�س �لذي يوّفر م�س�ر خلدمة �ل�سي�ر�ت.

مب�ستقبل  تف�وؤله  عن  �لتميمي  �أعرب  كم� 

�سوء  يف  �لبحرين  مبملكة  �لعق�رية  �لتنمية 

�لتحتية،  �لبنى  بتطوير  �حلكومي  �الهتم�م 

م�سيًد�  �ملتميزة،  �ال�ستثم�ر�ت  و��ستقط�ب 

ب�لتج�وب �لذي تبديه خمتلف �جله�ت �لر�سمية 

لتي�سري �إجر�ء�ت �ال�ستثم�ر. 

�القت�س�دي  �لتع�يف  بخطة  �لتميمي  و�أ�س�د 

�لتي طرحته� �حلكومة موؤخًر� و�لتي ت�سمل �لعديد 

ومنه�  �لعق�ري  �لقط�ع  لتن�سيط  �ملب�در�ت  من 

�طالق من�سة �الأر��سي �حلكومية، و�إطالق من�طق 

��ستثم�رية و�سن�عية جديدة، وكذلك �لتع�ون مع 

�لقط�ع �خل��س لتنفيذ م�س�ريع �لبنى �لتحتية.

مل َن�شاأ تكرار امل�شروعات والأبنية العمودية

�لبحرين  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ونّوه 

دور  عن  عب�رة  �لبلكون  جمّمع  �أن  �إىل  �الأوىل 

ق�بلة  م�س�حة  �إىل  ب�الإ�س�فة  �أول،  ودور  �أر�سي، 

للت�أجري تبلغ 450 مرًت� مربًع� يف �لدور �لث�ين، 

الفًت� �إىل �أن �ل�سركة �رت�أت �أن ت�ستطلع �حتي�ج�ت 

�ملنطقة و�لق�طنني فيه� ومل ت�س�أ تكر�ر �مل�سروع�ت، 

و�الأبنية �لعمودية �ملوجودة على نط�ق و��سع يف 

منطقة �ل�سيف.

ولفت �إىل �أن �ملجمع يقع على م�س�حة ت�أجريية 

تبلغ 4 �آالف مرت مربع غري �أن م� ميّيز �ملجمع هو 

موقعه وخدم�ته، و�سهولة �لو�سول �إىل �ملحالت؛ 

الأن مو�قف �ل�سي�ر�ت �إىل ج�نب �ملحالت �لتج�رية، 

�إىل  ب�الإ�س�فة  ��ستقطبت  قد  �ل�سركة  �أن  �إىل  الفًت� 

و�جهة  يف  فرن�سًي�  مطعًم�  �ست�ربك�س،  مقهى 

�ملجمع، ومقهى بالك دروب، ك�فيه 787، وك�ب 

بريغر،  وفليب  �للبن�ين،  ومطعم  بوتيك،  كيك 

و�ملطعم �لرتكي ميت موت �ملوجود يف ��سطنبول، 

وف�ال ك�فيه وهو عب�رة عن خمبز ومقهى وب�تيو 

�ملوجود  لوكو�س  ومقهى  م�رت،  ور�س  ك�فيه، 

ح�لًي� يف �لكويت.

�ملق�هي  من  �لعديد  �أن  �لتميمي  عمر  وذكر 

و�ملط�عم قد فتحت �أبو�به� للزب�ئن فيم� ت�ستكمل 

�أخرى �أعم�ل �لتجهيز فيه�، مرّجًح� �أن يتم ت�سغيل 

�ل�ستة  �ل�سهور  خالل  ب�ملجمع  �ملحالت  جميع 

�ملقبلة. وكذلك �أ�س�ر �لتميمي �إىل وجود م�س�ح�ت 

بقي�دة  وجتميل  �أ�سن�ن  عي�دة  مثل:  للخدم�ت، 

ج�نب  �إىل  �الأول  �لدور  يف  مطر  علي  �لدكتور 

�س�لون رج�يل و�آخر ن�س�ئي.

درا�شة اأف�شل الطرق ل�شتثمار الأرا�شي اخلام

�أن ُتوجد تنوًع�  �أن �ل�سركة ��ستط�عت  وذكر 

مك�ًن�  ب�إيج�د  لروؤيته�  حتقيًق�  �مل�ست�أجرين  يف 

وقًت�  ليق�سو�  و�الأعم�ر  �لفئ�ت  جميع  ي�ستقطب 

در��سة  على  تعمل  �ل�سركة  ب�أن  ك��سًف�  ممتًع�، 

�ل�سيف  منطقة  يف  ق�سيمتني  ��ستثم�ر  الإمك�نية 

�أو  ترفيهي  م�سروع  �إن�س�ء  يف  �ملجمع  بجو�ر 

بدر��سة  تقوم  �ل�سركة  �أن  مو�سًح�  ري��سي، 

هذه  ال�ستثم�ر  �لطرق  �أف�سل  ملعرفة  �جلدوى 

�الأر��سي �خل�م.

�سركة  عّينت  �ل�سركة  ب�أن  �لتميمي  و�أف�د 

�أن روؤية  �إىل  �لدر��سة، م�سرًي�  الإجر�ء  ��ست�س�رية 

خدم�ت  �إيج�د  يف  تتمثل  �الأوىل  �لبحرين  �سركة 

فهن�لك  و�حدة،  منطقة  يف  متك�ملة  ومنتج�ت 

�ملتطلب�ت  جميع  �ستوفر  �لتي  جرير  مكتبة 

�الإلكرتونية،  و�الأجهزة  و�ملدر�سية  �لتعليمية 

متعدد  مركز  و�أخرًي�  �لبلكون،  جممع  ج�نب  �إىل 

و�لرتفيهية،  �لري��سية  و�ال�ستخد�م�ت  لالأن�سطة 

�سيوؤدي  �ملميز  �مل�سروع�ت  هذه  موقع  �أن  موؤكًد� 

دوًر� متن�مًي� يف ��ستقط�ب �لزب�ئن و�مل�ستثمرين 

على حد �سو�ء.

وعن ت�أثري كورون� على �أن�سطة �ل�سركة، ق�ل: 

»�إن وب�ء فريو�س كورون� �أثر على قط�ع �لتجزئة 

�ملرك�دو  جممع  لدين�  ونحن  �الأوىل،  ب�لدرجة 

حمالت،  عدة  يحوي  �لذي  �جلنبية  منطقة  يف 

�سرع�ن  لكنه�  �الإ�سغ�ل  م�ستوي�ت  ت�أثرت  وقد 

�أن   � خ�سو�سً �الأو�س�ع،  حت�سن  مع  �رتفعت  م� 

ظروفهم،  وتفهمت  �مل�ست�أجرين  �س�عدت  �ل�سركة 

لذلك مل يجدو� �أنف�سهم مرغمني على �الإغالق«.

�ل�سركة  ب�أن  �أف�د  �ل�سكني،  �لقط�ع  ويف 

��ستط�عت بيع 5 فلل يف قرية �ملرك�دو يف منطقة 

�جلنبية لت�سل عدد �لفلل �ملب�عة �إىل 33 فيال من 

�أ�سل 42 فيال لينخف�س �ملخزون �إىل 9 فلل منه� 

ببيع  تف�وؤله  عن  �لتميمي  وعّب  موؤّجرة،  فلل   3

بقية �لفلل قريًب�.

قطاع التخزين واللوج�شتيات مل يتاأثر باجلائحة

ولفت �إىل �أن »حمفظة �ل�سركة تتميز ب�لتنوع، 

ن�س�ط يف  لديه�  ف�إن  �لتجزئة  قط�ع  ج�نب  ف�إىل 

�ت�سم  �لذي  �للوج�ستي  و�لدعم  �لتخزين  قط�ع 

ب�ال�ستقر�ر و�س�ر ب�لوترية نف�سه�«.

تتطلع  �الأوىل  �لبحرين  »�سركة  �أن  وك�سف 

لال�ستثم�ر يف ق�سمني: تطوير �الأر��سي �خل�م �لتي 

�لبديلة  �لط�قة  و�ال�ستثم�ر يف  �ل�سركة،  متتلكه� 

�لط�قة  لتوليد  �سم�سية  �ألو�ح  تركيب  خالل  من 

م�س�حة  على  تقع  �لتي  جم�ل  �سركة  خم�زن  يف 

37 �ألف مرت مربع، م�سرًي� �إىل �أنه قد متت در��سة 

هذ� �ملو�سوع ب�سكل معّمق مل� له من فو�ئد على 

�ملدى �لطويل يف توفري تك�ليف �لكهرب�ء، وكذلك 

يف �سوء ت�سجيع �حلكومة على �لدخول يف هذ� 

�لقط�ع و�إت�حة ربط �ل�سبك�ت �خل��سة مع �ل�سبكة 

�لوطنية للط�قة«.

تزويد امل�شروعات بتقنية الطاقة النظيفة

ملعرفة  �لدر��سة  طور  يف  �ل�سركة  �أن  وذكر 

� �خلي�ر�ت �لتمويلية، م�سرًي�  �خلي�ر�ت، خ�سو�سً

�ل�سم�سية،  �لط�قة  تكنولوجي�  تكلفة  �أن  �إىل 

وف�عليته� تختلف من �سنة الأخرى الأنه� يف تطور 

م�ستمر، مو�سًح� �أن �ملب�درة �حلكومية للت�سفري 

لل�سركة  مفيد  �أمر  وهي  م�سجع،  ع�مل  �ملرتي 

و�القت�س�د �لوطني.

و�أعرب عن �أمله يف تزويد جميع م�سروع�ت 

الأنه�  �لنظيفة؛  �لط�قة  بتقني�ت  �ملقبلة  �ل�سركة 

ط�قة �مل�ستقبل.

وعم� �إذ� ك�نت �ل�سركة ت�سعى �إىل دخول �سوق 

�ل�سكن �الجتم�عي �أكد �لتميمي �أن �سركة �لبحرين 

�الأوىل منتفحة على �لدخول يف م�سروع�ت �ل�سكن 

ب�أ�سع�ر  �أر��سي  على  ح�سلت  م�  �إذ�  �الجتم�عي 

من��سبة، وتوفر �ل�سريك �مل�يل، موؤكًد� �أنه� �أجنزت 

�سكنية  خي�ر�ت  توفر  �لتي  �ملرك�دو  قرية  �س�بًق� 

حيث   ،575 جممع  يف  وتقع  للعمالء  مميزة 

يوفر رحلة �سريعة للق�دمني من �ململكة �لعربية 

�ل�سعوية؛ وذلك لقرب �مل�سروع من ج�سر �مللك فهد.

يوؤّيد  ك�ن  �إذ�  م�  ب�س�أن  �سوؤ�ل  على  ورًد� 

لزي�دة  حكومة  تد�بري  ب�تخ�ذ  �ملن�دية  �لدعو�ت 

معرو�س �الأر��سي، وخف�س �أ�سع�ره� ق�ل: »وفرة 

�الأر��سي، وتديّن �أ�سع�ره� تعطي �أي مطور م�س�حة 

لالإبد�ع يف �ملنتج�ت، وطرحه� ب�أ�سع�ر وخي�ر�ت 

خمتلفة من حيث �ل�سكل و�جلودة«.

و�أ�س�ف م�ستدرًك�: »يبقى �أن �ملوقع و�خلدم�ت 

فحتى  �ل�سعر،  على  كبري  ت�أثري  له�  منه  �لقريبة 

�ملنزل �لذي يقع على ز�وتني كمث�ل جتده ب�سعر 

�أهمية  على  م�سدًد�  �لوحد�ت«،  بقية  على  يزيد 

تقدير �ل�سعر من خالل خمتلف �لعن��سر.

اجلهات احلكومة متجاوبة ومتعاونة معنا

�تخذته�  �لتي  ب�لتد�بري  �لتميمي  و�أ�س�د 

قط�ع  لدعم  �جل�ئحة  خالل  �حلكومة 

�الأعم�ل، مثل دعم رو�تب �لبحرينيني، و�الإعف�ء 

من ر�سوم �لكهرب�ء و�مل�ء، و�الإيج�ر�ت، مبيًن� �أن 

�ل�سركة �سعرت بهذ� �لدعم؛ الأن ن�سبة �لبحرنة 

لديه� تفوق %75.

عملية  يف  �الإجر�ء�ت  ت�سريع  �أهمية  وعن 

حتفيز �ال�ستثم�ر �أكد �أن جتربة �سركة �لبحرين 

حظيت  فلط�مل�  �ملج�ل،  هذ�  يف  مميزة  �الأوىل 

�لردود  وتقدمي  �لر�سمية،  �جله�ت  ب��ستج�بة 

م�سرًي�  وو�سوح،  ب�سرعة  ��ستف�س�رته�  على 

مثل:  جه�ت،  عدة  مع  تتع�مل  �ل�سركة  �أن  �إىل 

و�لتخطيط  �لبلدي�ت  و�سوؤون  �الأ�سغ�ل  وز�رة 

و�ملح�فظة  �لع��سمة،  وحم�فظة  �لعمر�ين، 

متج�وبة  وجميعه�  وغريه�  �ل�سم�لية 

�أنن� بطبيعة �حل�ل ن�أمل د�ئًم�  ومت�س�عدة، غري 

يف �حل�سول على خدم�ت �أف�سل.

�القت�س�دية  �لتنمية  جمل�س  بجهود  و�أ�س�د 

 � خ�سو�سً لال�ستثم�ر  �أكب  �آف�ق  فتح  يف 

�مل�سروع�ت  �أحد  جرير  مكتبة  م�سروع  �أن 

�لتنمية  جمل�س  مع  ب�لتن�سيق  �أقيمت  �لتي 

�القت�س�دية.

�أن  �أو�سح  جرير  مبكتبة  يت�سل  وفيم� 

ج�هز  �لبلكون  جممع  بجو�ر  يقع  �لذي  �ملبنى 

�الأوىل  �لبحرين  �سركة  �أن  �إىل  م�سرًي�  ب�لك�مل، 

نقلت مك�تبه� �إىل �ملبنى نف�سه.

مكتبة جرير �شتكون اإ�شافة نوعية

�ملكتبة  �إد�رة  مع  �ملح�دث�ت  وبح�سب 

الإجر�ء  مق�ولني  عّينت  �ملكتبة  �إد�رة  �أن  �أو�سح 

�لت�سطيب�ت �لد�خلية، متوقًع� ��ستكم�ل متطلب�ت 

�لتجهيز و�فتت�ح �مل�سروع خالل مدة �ستة �سهور 

ورمب� �أقل من ذلك، موؤكًد� �أن وجود مكتبة جرير 

�سيكون �إ�س�فة نوعية ملنطقة �ل�سيف.

يف  �لعق�رية  �لتنمية  مل�ستقبل  روؤيته  وعن 

�ململكة  متنحه�  �لتي  �خلي�ر�ت  �أن  �أكد  �لبحرين 

للم�ستثمرين متنوعة، حيث يوجد م�س�ر �لتطوير 

�ل�سكني �سو�ء ل�سكن �ملو�طنني �أو �لزو�ر، وقط�ع 

عن  معرًب�  �لرتفيهية،  و�لعق�ر�ت  �الإيج�ر�ت، 

�لتع�يف، و�هتم�م  موؤ�ّسر�ت على  تف�وؤله لوجود 

حكومي متن�ٍم بتطوير �لبنية �لتحتية �لعق�رية 

وتكنولوجي�  و�لرتفية،  �ل�سي�حة،  جم�الت  يف 

�لعق�ر وغريه�.

و�أ�س�ر �إىل �أن »�ل�سركة حري�سة على �إيج�د 

ولذلك  �ملنطقة،  خلدم�ت  مكملة  م�سروع�ت 

�إىل ج�نب مكتبة جرير،  �لبلكون  �سّممت جممع 

�ملرك�دو،  جممع  م�سروع  د�ّسنت  عندم�  وحتى 

فقد ك�ن �أول جمّمع من نوعه هن�ك، وبعد ذلك، 

وذلك  �أخرى،  جممع�ت  عدة  �ملنطقة  ��ستقطبت 

يوؤكد �أن نظرتن� للمنطقة ك�نت �سحيحية«.

خمازن م�سروع جمال التابع ل�سركة البحرين الأوىل

ت�سوير: حميد جعفرالرئي�س التنفيذي ل�سركة البحرين الأوىل يتحدث للزميل علي ال�سباغ

ا�شتكمال مبنى »مكتبة جرير« والفتتاح خالل الربع الثاين من العام املقبل

»البحرين الأوىل« تدر�س اإن�شاء مركز متعدد لالأن�شطة الرفيهية بجانب جممع البلكون 

حوار: علي ال�سباغ:

ك�سف الرئي�س التنفيذي ل�سركة »البحرين الأوىل« للتطوير العقاري عمر التميمي اأن ال�سركة تدر�س اإن�ساء مركز اأن�سطة 

متعدد ال�ستخدامات اإىل جانب جممع البلكون الذي مت افتتاحه ومكتبة جرير املزمع افتتاحها يف العام املقبل، م�سريًا اإىل اأن 

امل�سروع الذي تعكف �سركة ا�ست�سارية على درا�سته �سوف يقدم خيارات ترفيهية وريا�سية ملختلف الأعمار.

املا�سية رغم  الفرتة  اأداٍء جيّد خالل  2007 حافظت على  العام  تاأ�س�ست يف  التي  ال�سركة  باأن  التميمي »الأيام«  واأبلغ 

التحديات التي فر�ستها جائحة كورونا، وتنوي امل�سي قدًما يف ال�ستثمار الأمثل، م�سريًا يف هذا الإطار اإىل درا�سة م�سروع 

لرتكيب الألواح ال�سم�سية مب�سروع جمال للتخزين على م�ساحة 37 األف مرت مربع.

�صفحة اأ�صبوعية كل يوم اأحد )اإعداد: علي ال�صباغ(

ali.alsabbagh@alayam.com

12 مسج عقاري
اأمل يحن الوقت ليطرح امل�صتثمرون املحليون م�صروعات 

لطاملا جمدوها على الرف، دعمًا لالقت�صاد الوطني، 

واإ�صهامًا يف خطة التعايف االقت�صادي؟
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