
احد  البحرين،  درة  اأعلنت 

امل�شروعات التطويرية الرائدة يف مملكة 

يف  بجناح  م�شاركتها  عن  البحرين 

والذي   2014 للعقار  اخلليج  معر�ض 

مركز  يف  اليوم  هذا  افتتاحه  �شيتم 

البحرين الدويل للمعار�ض واملوؤمترات، 

بعر�ض  البحرين  درة  �شتقوم  حيث 

التي   "800 "الفريوز  فلل  من  تبقى  ما 

درة  م�شروع  من  الثالثة  املرحة  متثل 

البحرين.    

قال جا�شم اجلودر  املنا�شبة  وبهذه 

الرئي�ض التنفيذي لدرة البحرين: "تاأتي 

م�شاركتنا يف هذا املعر�ض الدويل ب�شبب 

اهميته حيث ينعقد يف وقت ت�شهد فيه 

مملكة البحرين ا�شتقرارا كبريا وحراكا 

جمال  يف  خا�شة  ملحوظ  اقت�شاديا 

انتعا�شا  ي�شهد  الذي  العقاري  التطوير 

وي�شعدنا  الأخرية.  الآونة  يف  كبريا 

ي�شم  الذي  املعر�ض  هذا  يف  امل�شاركة 

العديد من امل�شتثمرين يف قطاع العقار 

من الفراد وال�شركات ويعترب بالن�شبة 

املرحلة  مميزات  لعر�ض  فر�شة  لنا 

البحرين  درة  م�شروع  من  الثالثة 

املتمثلة يف فلل "الفريوز 800".  
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وقع مذكرة تفاهم مع �شركة داداباي للعقارات  

»اخلليجي التجاري« يوفر التمويل العقاري مل�شروع »جفري هايت�س«
اأحد  التجاري،  اخلليجي  امل�شرف  اأعلن 

البنوك الإ�شالمية الرائدة يف مملكة البحرين، عن 

توقيعه مذكرة تفاهم مع �شركة داداباي لتطوير 

للعمالء  التمويل  لتوفري  العقارات  واإدارة 

امتالك وحدات �شكنية يف م�شروع  الراغبني يف 

جفري هايت�ض.

تقي،  فوؤاد  قبل  من  التفاقية  توقيع  مت  وقد 

نائب املدير العام للعمليات امل�شرفية التجارية 

داداباي  واأحمد  التجاري  اخلليجي  امل�شرف  يف 

العقارات  واإدارة  لتطوير  داداباي  �شركة  مدير 

من  امل�شوؤولني  من  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة 

امل�شرف وال�شركة.

الطرفني،  بني  املوقعة  التفاقية  وبح�شب 

التمويل  على  احل�شول  يف  الراغبون  �شيتمكن 

ل�شراء  التجاري  اخلليجي  امل�شرف  من  الالزم 

هايت�ض  جفري  م�شروع  يف  ال�شكنية  الوحدات 

من  ال�شتفادة  من  والأجانب،  البحرينيني  من 

متويل عقاري ي�شل حتى 80% من قيمة العقار 

بالإ�شافة اإىل فرتة �شداد متتد اإىل 20 �شنة.

ويتكون م�شروع جفري هايت�ض ال�شكني من 

متاح  وهو  طابقاً  و29   28 من  تواأمني  برجني 

للتملك احلر وي�شمل 376 �شقة ف�شيحة مكونة 

م�شاحات  يوفر  وهو  نوم  وغرفتي  غرفة  من 

قلب  يف  منا�شبة  باأ�شعار  كبرية  عائلية  �شكنية 

منطقة اجلفري ال�شهرية.

"نحن  الإتفاقية قال فوؤاد تقي:  وبعد توقيع 

�شعداء لتوقيعنا هذه التفاقية مع �شركة داداباي 

لتطوير واإدارة العقارات ونتطلع لتقدمي خدماتنا 

يف  للراغبني  املميزة  العقاري  التمويل  وحلول 

متلك الوحدات ال�شكنية يف اأبراج جفري هايت�ض. 

العقارات  واإدارة  لتطوير  داداباي  �شركة  تتميز 

العقاري يف مملكة  القطاع  الطيبة يف  ب�شمعتها 

مل�شناها  التي  باجلودة  ن�شيد  ونحن  البحرين، 

حالياً.  امل�شروع  على  القائمة  الإن�شاء  اأعمال  يف 

كما اأن امل�شرف اخلليجي التجاري يتطلع اإىل اأن 

الرائدة  ال�شركات  مع  متميزة  عالقات  له  تكون 

احللول  لعمالئها  ليوفر  البحرين  مملكة  يف 

التمويلية املنا�شبة التي تلبي رغباتهم".

فعلياً  بداأت  قد  الإن�شاء  عمليات  اأن  ويذكر 

لل�شكن  امل�شروع جاهزاً  اأن ي�شبح  املتوقع  ومن 

يف الربع الثالث من عام 2016.

ويف ت�شريح له عن توقيع هذه الإتفاقية مع 

داداباي  اأحمد  قال  التجاري،  اخلليجي  امل�شرف 

العقارات:  واإدارة  لتطوير  داداباي  �شركة  مدير 

امل�شرف  مع  وتعاوننا  بعالقتنا  نفخر  "اإننا 
اخلليجي التجاري يف هذا امل�شروع، ونحن نقدر 

ثقتهم مب�شروعنا على وجه اخل�شو�ض وثقتهم 

ب�شكل  البحريني  العقاري  ال�شوق  و�شع  يف 

عام. ونحن نتطلع لبناء عالقة متينة مع فريق 

الراغبني  بتوجيه جميع  امل�شرف و�شنقوم  عمل 

هايت�ض  جفري  م�شروع  يف  ال�شقق  �شراء  يف 

املتاحة  العقاري  التمويل  حلول  من  لال�شتفادة 

من قبل امل�شرف اخلليجي التجاري".

ال�شكني، منط  هايت�ض  م�شروع جفري  يوفر 

امل�شروع  ي�شم  حيث  للعائالت،  متكامال  حياة 

العديد من املرافق والت�شهيالت املميزة للقاطنني. 

اأ�شعار  على  احلفاظ  على  ال�شركة  وحر�شت 

تناف�شية يف متناول اجلميع، حيث تبداأ الأ�شعار 

من  املكونة  لل�شقة  بحريني  دينار  األف   50 من 

بحريني  دينار  األف  و65  واحدة  نوم  غرفة 

لل�شقة املكونة من غرفتي نوم.

والذي  التجاري،  اخلليجي  امل�شرف  ويعد 

يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، اأحد امل�شارف 

تطلعاته  لتحقيق  وي�شعى  املتميزة،  الإ�شالمية 

حملياً  الإ�شالمية  امل�شارف  اأبرز  اأحد  ليكون 

�شاملة  ملجموعة  تقدميه  خالل  من  واإقليمياً، 

وفر�ض  اجلودة،  عالية  امل�شرفية  اخلدمات  من 

الإ�شالمية  ال�شريعة  مع  املتوافقة  ال�شتثمارات 

الغراء لعمالئهم من الأفراد وال�شركات.

يتكون من برجني ي�شمان 376 وحدة �شكنية

بيع ثلث م�شروع »جفري هايت�س« خالل �شهر
م�شروع  ثلث  نحو  بيع  عن  للعقارات«  »بيجا�ش�ض  �شركة  اأعلنت 

»جفري هايت�ض ال�شكني« الذي يتكون من برجني ي�شم احدهما 28 طابقا 

والثاين 29 طابقا ويبلغ جمموع الوحدات ال�شكنية فيهما 376 �شقة.

وقال املدير املنتدب يف �شركة بيجا�ش�ض للعقارات، امل�شوق احل�شري 

هايت�ض  »جفري  حظي  ميتايوال:  عزيز  هايت�ض«،  »جفري  للم�شروع 

ال�شكني« باإقبال متزايد من امل�شرتين منذ طرحه يف مطلع ال�شهر املا�شي، 

قبل  من  املتزايد  الطلب  ا�شتمرار  مع  امل�شروع  ثلث  نحو  بيع  اإىل  م�شرياً 

امل�شرتين املحتملني يف داخل وخارج البحرين.

العقار  معر�ض  يف  م�شاركته  ع�شية  ميتايوال،  عزيز  واأ�شاف 

اخلليجي الذي من املقرر افتتاحه اليوم الثالثاء يف مركز البحرين الدويل 

رغبتهم  اخلليجيني  املواطنني  من  العديد  "اأبدى  واملوؤمترات:  للمعار�ض 

فيه  وتتوفر  ا�شرتاتيجية  منطقة  يف  يقع  الذي  املتميز  امل�شروع  هذا  يف 

الأ�شعار ب�شورة تناف�شية كبرية".

موقعه  ب�شبب  امل�شروع  هذا  على  الكبري  القبال  "يعود  واأ�شاف: 

للم�شروع  الرئي�شي  املطور  بها  عرف  التي  واجلودة  التناف�شية  واأ�شعار 

يف  الطيبة  ب�شمعتها  املعروفة  العقارات  وادارة  لتنمية  داداباي  �شركة 

اأ�شعار  اأن  اإىل  م�شرياً  عالية،  وبجودة  املحدد  وقته  يف  امل�شروع  تنفيذ 

واحدة  غرفة  من  لل�شقة  دينار  الف   50 من  ترتاوح  ال�شكنية  الوحدات 

)86.6 مرت مربع( اإىل 65 األف دينار لل�شقة من غرفتني )112.17 مرت 

مربع(".

�شركة ن�شيج ت�شارك 

يف  معر�س اخلليج العقاري 2014

اأعلنت �شركة ن�شيج عن م�شاركتها 

الذي  العقاري  اخلليج  معر�ض  يف 

 6 من   الفرتة  خالل  اململكة  يف  �شيقام 

اإىل 8 مايو 2014 م يف مركز البحرين 

الدويل للمعار�ض.

بجناحها  ن�شيج  �شركة  و�شتعر�ض 

والتي  م�شاريعها  اأبرز  املعر�ض  يف 

ت�شمل الوحدات الجتماعية ال�شكنية يف 

اإىل م�شروع  بالإ�شافة  ال�شمالية  املدينة 

"يا�شمينة �شار".
لل�شركة  املنتدب  الع�شو  وقال 

حممد خليل ال�شيد ان امل�شاركة يف هذا 

املعر�ض تتيح لل�شركة الفر�شة لعر�ض 

م�شاريعها القائمة على اأر�ض اململكة. 

وحتدث ال�شيد عن م�شروع ال�شراكة 

املدينة  يف  الإ�شكان  وزارة  مع  ال�شخم 

مليون   450 كلفته  والبالغ  ال�شمالية 

اأهمية  مدى  على  موؤكداً  امريكي،  دولر 

هذا امل�شروع الذي مت تد�شينه يف بداية 

2014 باعتباره اأ�شخم واأكرب م�شروع 

اخلا�ض  القطاع  فيه  ي�شرتك  اإ�شكاين 

 2،800 من  اأكرث  تطوير  يف  والعام 

يف  ومي�شرة  اجتماعية  اإ�شكانية  وحدة 

املدينة ال�شمالية. 

تويل  ن�شيج  �شركة  "اإن  واأ�شاف: 

مع  ال�شراكة  مل�شروع  خا�شاً  اهتماماً 

اإقبالً  لقي  والذي  الإ�شكان  وزارة 

بيع  مت  حيث  التد�شني  منذ  ملحوظاً 

عدد كبري من الوحدات ال�شكنية يف هذا 

امل�شروع".

املدينة  يف  ن�شيج  م�شروع  ويوفر   

ال�شمالية بيئة �شاحلية جذابة واأ�شلوب 

حياة مميز للعي�ض يف الأحياء املتكاملة 

ويت�شمن  املزدحمة،  املناطق  عن  بعيداً 

165 فيال ذات 3 - 4 غرف نوم على 

-208 بني  ما  ترتاوح  مبنية  م�شاحة 

اأر�ض  وم�شاحة  مربعا  مرتا   235

ترتاوح بني 200-260 مرتا مربعا.

حممد ال�سيد

جا�سم اجلودر

درة البحرين ت�شارك 

يف معر�س اخلليج للعقار 2014

»بابكو« ت�شتكمل  اأعمال ال�شيانة 

لوحدات ت�شغيلية مب�شنع التكرير

اأعمال  )بابكو(  البحرين  نفط  �شركة  موؤخراً  اأجنزت 

مب�شنع  ت�شغيلية  وحدات   )10( لعدد  املقررة  ال�شيانة 

عمليات  بتخطيط  بابكو  قامت  ال�شدد،  هذا  ويف  التكرير. 

الدورية  ال�شيانة  اإجراء  بغية  الوحدات  لتلك  الإيقاف 

التكلفة،  وتقليل  العمل  كفاءة  تعزيز  اأجل  من  لها  الالزمة 

العام  الأداء  حت�شني  اإىل  الرامية  اجلهود  اإطار  يف  وذلك 

برنامج  اأن  الإ�شارة  جتدر  الإنتاج.  منظومة  وتطوير 

اأكرب عمليات  يعد من  ا�شتكماله موؤخراً  الذي مت  ال�شيانة 

�شيانة الوحدات واأكرثها تعقيداً يف تاريخ �شركة بابكو. 

ومت خالل الربنامج يف الفرتة من مار�ض اإىل اأبريل 2014 

اإجراء ال�شيانة الالزمة لعدد من الوحدات ح�شب برنامج 

الكربى مبا فيها وحدة تقطري اخلام رقم  ال�شيانة  اأعمال 

الكريوميك�ض  الفراغي رقم 5 ووحدة  التقطري  4 ووحدة 

وخط ماء البحر الرئي�شي ووحدة التك�شري وجميع وحدات 

اأعمال  و�شملت  الكربيت.  منخف�ض  الوقود  زيت  جممع 

املعدات  من  قطعة   300 يقارب  ما  والفح�ض  ال�شيانة 

عن  ف�شالً  ال�شغرية  املعدات  من  قطعة  و2700  الكبرية 

ا�شتبدال حمفز املفاعالت وفح�ض و�شيانة وا�شتبدال عدد 

من املعدات الكهربائية والأجهزة الدقيقة. 

مت  الذي  ال�شيانة  برنامج  اأن  الإ�شارة  جتدر  كما 

اإجراوؤه بنجاح يف بابكو قد انطوي على حتديات �شعبة 

توافر  و�شرورة  بها  املرتبطة  الأعمال  �شخامة  اإىل  نظراً 

وحدات  على  توزيعها  وكيفية  الالزمة  الفنية  اخلربة 

فريق  ال�شيانة  عمليات  تراأ�ض  وقد  متباعدة.  ت�شغيلية 

فني من مهند�شي ال�شركة ذوي اخلربة واملهارات العالية 

ومب�شاندة جمموعات من الفرق املتعددة التخ�ش�شات من 

الفريق  عمل  لقد  اخلارجيني.  واملقاولني  املختلفة  الدوائر 

والتح�شري  وال�شتعداد  للتخطيط  �شهراً   18 مدار  على 

لهذه العملية ال�شخمة. وخالل تلك الفرتة، مت و�شع خطة 

و�شارك  العملية،  لتنفيذ  الالزمة  امليزانية  ور�شد  مف�شلة 

يف تنفيذ اأعمال ال�شيانة اأكرث من 3000 عامل يومياً ومت 

ا�شتكمال ما يزيد عن مليون �شاعة عمل يف تلك الفرتة. لقد 

اإعادة  ال�شيانة يف 14 مار�ض 2014 ومت  بداأت عمليات 

جميع الوحدات للعمل يف 22 اأبريل 2014. وقد �شاركت 

واأبدت  مبا�شر  ب�شكل  ال�شيانة  عمليات  يف  ال�شركة  اإدارة 

عن ر�شاها بالنتائج التي مت اإجنازها يف تعزيز عن�شري 

الكفاءة والأمان يف العمليات الت�شغيلية مل�شنع التكرير.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم


