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وقع مذكرة تفاهم مع �شركة داداباي للعقارات

«اخلليجي التجاري» يوفر التمويل العقاري مل�شروع «جفري هايت�س»
�أعلن امل�صرف اخلليجي التجاري� ،أحد
البنوك الإ�سالمية الرائدة يف مملكة البحرين ،عن
توقيعه مذكرة تفاهم مع �شركة داداباي لتطوير
و�إدارة العقارات لتوفري التمويل للعمالء
الراغبني يف امتالك وحدات �سكنية يف م�شروع
جفري هايت�س.
وقد مت توقيع االتفاقية من قبل ف�ؤاد تقي،
نائب املدير العام للعمليات امل�صرفية التجارية
يف امل�صرف اخلليجي التجاري و�أحمد داداباي
مدير �شركة داداباي لتطوير و�إدارة العقارات
بالإ�ضافة �إىل جمموعة من امل�س�ؤولني من
امل�صرف وال�شركة.
وبح�سب االتفاقية املوقعة بني الطرفني،
�سيتمكن الراغبون يف احل�صول على التمويل
الالزم من امل�صرف اخلليجي التجاري ل�شراء
الوحدات ال�سكنية يف م�شروع جفري هايت�س
من البحرينيني والأجانب ،من اال�ستفادة من
متويل عقاري ي�صل حتى  %80من قيمة العقار
بالإ�ضافة �إىل فرتة �سداد متتد �إىل � 20سنة.
ويتكون م�شروع جفري هايت�س ال�سكني من
برجني تو�أمني من  28و 29طابقا ً وهو متاح
للتملك احلر وي�شمل � 376شقة ف�سيحة مكونة
من غرفة وغرفتي نوم وهو يوفر م�ساحات
�سكنية عائلية كبرية ب�أ�سعار منا�سبة يف قلب
منطقة اجلفري ال�شهرية.
وبعد توقيع الإتفاقية قال ف�ؤاد تقي" :نحن
�سعداء لتوقيعنا هذه االتفاقية مع �شركة داداباي
لتطوير و�إدارة العقارات ونتطلع لتقدمي خدماتنا
وحلول التمويل العقاري املميزة للراغبني يف
متلك الوحدات ال�سكنية يف �أبراج جفري هايت�س.
تتميز �شركة داداباي لتطوير و�إدارة العقارات
ب�سمعتها الطيبة يف القطاع العقاري يف مملكة
البحرين ،ونحن ن�شيد باجلودة التي مل�سناها

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

يف �أعمال الإن�شاء القائمة على امل�شروع حالياً.
كما �أن امل�صرف اخلليجي التجاري يتطلع �إىل �أن
تكون له عالقات متميزة مع ال�شركات الرائدة
يف مملكة البحرين ليوفر لعمالئها احللول
التمويلية املنا�سبة التي تلبي رغباتهم".
ويذكر �أن عمليات الإن�شاء قد بد�أت فعليا ً
ومن املتوقع �أن ي�صبح امل�شروع جاهزا ً لل�سكن
يف الربع الثالث من عام .2016
ويف ت�صريح له عن توقيع هذه الإتفاقية مع
امل�صرف اخلليجي التجاري ،قال �أحمد داداباي
مدير �شركة داداباي لتطوير و�إدارة العقارات:
"�إننا نفخر بعالقتنا وتعاوننا مع امل�صرف
اخلليجي التجاري يف هذا امل�شروع ،ونحن نقدر
ثقتهم مب�شروعنا على وجه اخل�صو�ص وثقتهم
يف و�ضع ال�سوق العقاري البحريني ب�شكل
عام .ونحن نتطلع لبناء عالقة متينة مع فريق
عمل امل�صرف و�سنقوم بتوجيه جميع الراغبني
يف �شراء ال�شقق يف م�شروع جفري هايت�س

لال�ستفادة من حلول التمويل العقاري املتاحة
من قبل امل�صرف اخلليجي التجاري".
يوفر م�شروع جفري هايت�س ال�سكني ،منط
حياة متكامال للعائالت ،حيث ي�ضم امل�شروع
العديد من املرافق والت�سهيالت املميزة للقاطنني.
وحر�صت ال�شركة على احلفاظ على �أ�سعار
تناف�سية يف متناول اجلميع ،حيث تبد�أ الأ�سعار
من � 50ألف دينار بحريني لل�شقة املكونة من
غرفة نوم واحدة و� 65ألف دينار بحريني
لل�شقة املكونة من غرفتي نوم.
ويعد امل�صرف اخلليجي التجاري ،والذي
يتخذ من مملكة البحرين مقرا ً له� ،أحد امل�صارف
الإ�سالمية املتميزة ،وي�سعى لتحقيق تطلعاته
ليكون �أحد �أبرز امل�صارف الإ�سالمية حمليا ً
و�إقليمياً ،من خالل تقدميه ملجموعة �شاملة
من اخلدمات امل�صرفية عالية اجلودة ،وفر�ص
اال�ستثمارات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء لعمالئهم من الأفراد وال�شركات.

يتكون من برجني ي�ضمان  376وحدة �سكنية

بيع ثلث م�شروع «جفري هايت�س» خالل �شهر
�أعلنت �شركة «بيجا�س�س للعقارات» عن بيع نحو ثلث م�شروع
«جفري هايت�س ال�سكني» الذي يتكون من برجني ي�ضم احدهما  28طابقا
والثاين  29طابقا ويبلغ جمموع الوحدات ال�سكنية فيهما � 376شقة.
وقال املدير املنتدب يف �شركة بيجا�س�س للعقارات ،امل�سوق احل�صري
للم�شروع «جفري هايت�س» ،عزيز ميتايواال :حظي «جفري هايت�س
ال�سكني» ب�إقبال متزايد من امل�شرتين منذ طرحه يف مطلع ال�شهر املا�ضي،
م�شريا ً �إىل بيع نحو ثلث امل�شروع مع ا�ستمرار الطلب املتزايد من قبل
امل�شرتين املحتملني يف داخل وخارج البحرين.
و�أ�ضاف عزيز ميتايواال ،ع�شية م�شاركته يف معر�ض العقار
اخلليجي الذي من املقرر افتتاحه اليوم الثالثاء يف مركز البحرين الدويل

للمعار�ض وامل�ؤمترات�" :أبدى العديد من املواطنني اخلليجيني رغبتهم
يف هذا امل�شروع املتميز الذي يقع يف منطقة ا�سرتاتيجية وتتوفر فيه
الأ�سعار ب�صورة تناف�سية كبرية".
و�أ�ضاف" :يعود االقبال الكبري على هذا امل�شروع ب�سبب موقعه
و�أ�سعار التناف�سية واجلودة التي عرف بها املطور الرئي�سي للم�شروع
�شركة داداباي لتنمية وادارة العقارات املعروفة ب�سمعتها الطيبة يف
تنفيذ امل�شروع يف وقته املحدد وبجودة عالية ،م�شريا ً �إىل �أن �أ�سعار
الوحدات ال�سكنية ترتاوح من  50الف دينار لل�شقة من غرفة واحدة
( 86.6مرت مربع) �إىل � 65ألف دينار لل�شقة من غرفتني ( 112.17مرت
مربع)".

«بابكو» ت�ستكمل �أعمال ال�صيانة
لوحدات ت�شغيلية مب�صنع التكرير
�أجنزت م�ؤخرا ً �شركة نفط البحرين (بابكو) �أعمال
ال�صيانة املقررة لعدد ( )10وحدات ت�شغيلية مب�صنع
التكرير .ويف هذا ال�صدد ،قامت بابكو بتخطيط عمليات
الإيقاف لتلك الوحدات بغية �إجراء ال�صيانة الدورية
الالزمة لها من �أجل تعزيز كفاءة العمل وتقليل التكلفة،
وذلك يف �إطار اجلهود الرامية �إىل حت�سني الأداء العام
وتطوير منظومة الإنتاج .جتدر الإ�شارة �أن برنامج
ال�صيانة الذي مت ا�ستكماله م�ؤخرا ً يعد من �أكرب عمليات
�صيانة الوحدات و�أكرثها تعقيدا ً يف تاريخ �شركة بابكو.
ومت خالل الربنامج يف الفرتة من مار�س �إىل �أبريل 2014
�إجراء ال�صيانة الالزمة لعدد من الوحدات ح�سب برنامج
�أعمال ال�صيانة الكربى مبا فيها وحدة تقطري اخلام رقم
 4ووحدة التقطري الفراغي رقم  5ووحدة الكريوميك�س
وخط ماء البحر الرئي�سي ووحدة التك�سري وجميع وحدات
جممع زيت الوقود منخف�ض الكربيت .و�شملت �أعمال
ال�صيانة والفح�ص ما يقارب  300قطعة من املعدات
الكبرية و 2700قطعة من املعدات ال�صغرية ف�ضالً عن
ا�ستبدال حمفز املفاعالت وفح�ص و�صيانة وا�ستبدال عدد
من املعدات الكهربائية والأجهزة الدقيقة.
كما جتدر الإ�شارة �أن برنامج ال�صيانة الذي مت
�إجرا�ؤه بنجاح يف بابكو قد انطوي على حتديات �صعبة
نظرا ً �إىل �ضخامة الأعمال املرتبطة بها و�ضرورة توافر
اخلربة الفنية الالزمة وكيفية توزيعها على وحدات
ت�شغيلية متباعدة .وقد تر�أ�س عمليات ال�صيانة فريق
فني من مهند�سي ال�شركة ذوي اخلربة واملهارات العالية
ومب�ساندة جمموعات من الفرق املتعددة التخ�ص�صات من
الدوائر املختلفة واملقاولني اخلارجيني .لقد عمل الفريق
على مدار � 18شهرا ً للتخطيط واال�ستعداد والتح�ضري
لهذه العملية ال�ضخمة .وخالل تلك الفرتة ،مت و�ضع خطة
مف�صلة ور�صد امليزانية الالزمة لتنفيذ العملية ،و�شارك
يف تنفيذ �أعمال ال�صيانة �أكرث من  3000عامل يوميا ً ومت
ا�ستكمال ما يزيد عن مليون �ساعة عمل يف تلك الفرتة .لقد
بد�أت عمليات ال�صيانة يف  14مار�س  2014ومت �إعادة
جميع الوحدات للعمل يف � 22أبريل  .2014وقد �شاركت
�إدارة ال�شركة يف عمليات ال�صيانة ب�شكل مبا�شر و�أبدت
عن ر�ضاها بالنتائج التي مت �إجنازها يف تعزيز عن�صري
الكفاءة والأمان يف العمليات الت�شغيلية مل�صنع التكرير.

اقت�صاد 29

�شركة ن�سيج ت�شارك
يف معر�ض اخلليج العقاري 2014
�أعلنت �شركة ن�سيج عن م�شاركتها
يف معر�ض اخلليج العقاري الذي
�سيقام يف اململكة خالل الفرتة من 6
�إىل  8مايو  2014م يف مركز البحرين
الدويل للمعار�ض.
و�ستعر�ض �شركة ن�سيج بجناحها
يف املعر�ض �أبرز م�شاريعها والتي
ت�شمل الوحدات االجتماعية ال�سكنية يف
املدينة ال�شمالية بالإ�ضافة �إىل م�شروع
"يا�سمينة �سار".
وقال الع�ضو املنتدب لل�شركة
حممد خليل ال�سيد ان امل�شاركة يف هذا
املعر�ض تتيح لل�شركة الفر�صة لعر�ض
م�شاريعها القائمة على �أر�ض اململكة.
وحتدث ال�سيد عن م�شروع ال�شراكة
ال�ضخم مع وزارة الإ�سكان يف املدينة
ال�شمالية والبالغ كلفته  450مليون
دوالر امريكي ،م�ؤكدا ً على مدى �أهمية
هذا امل�شروع الذي مت تد�شينه يف بداية
 2014باعتباره �أ�ضخم و�أكرب م�شروع
�إ�سكاين ي�شرتك فيه القطاع اخلا�ص
والعام يف تطوير �أكرث من 2,800
وحدة �إ�سكانية اجتماعية ومي�سرة يف
املدينة ال�شمالية.
و�أ�ضاف�" :إن �شركة ن�سيج تويل
اهتماما ً خا�صا ً مل�شروع ال�شراكة مع

حممد ال�سيد

وزارة الإ�سكان والذي لقي �إقباالً
ملحوظا ً منذ التد�شني حيث مت بيع
عدد كبري من الوحدات ال�سكنية يف هذا
امل�شروع".
ويوفر م�شروع ن�سيج يف املدينة
ال�شمالية بيئة �ساحلية جذابة و�أ�سلوب
حياة مميز للعي�ش يف الأحياء املتكاملة
بعيدا ً عن املناطق املزدحمة ،ويت�ضمن
 165فيال ذات  4 - 3غرف نوم على
م�ساحة مبنية ترتاوح ما بني -208
 235مرتا مربعا وم�ساحة �أر�ض
ترتاوح بني  260-200مرتا مربعا.

درة البحرين ت�شارك
يف معر�ض اخلليج للعقار 2014
�أعلنت درة البحرين ،احد
امل�شروعات التطويرية الرائدة يف مملكة
البحرين عن م�شاركتها بجناح يف
معر�ض اخلليج للعقار  2014والذي
�سيتم افتتاحه هذا اليوم يف مركز
البحرين الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات،
حيث �ستقوم درة البحرين بعر�ض
ما تبقى من فلل "الفريوز  "800التي
متثل املرحة الثالثة من م�شروع درة
البحرين.
وبهذه املنا�سبة قال جا�سم اجلودر
الرئي�س التنفيذي لدرة البحرين" :ت�أتي
م�شاركتنا يف هذا املعر�ض الدويل ب�سبب
اهميته حيث ينعقد يف وقت ت�شهد فيه
مملكة البحرين ا�ستقرارا كبريا وحراكا
اقت�صاديا ملحوظ خا�صة يف جمال
التطوير العقاري الذي ي�شهد انتعا�شا
كبريا يف الآونة الأخرية .وي�سعدنا

جا�سم اجلودر

امل�شاركة يف هذا املعر�ض الذي ي�ضم
العديد من امل�ستثمرين يف قطاع العقار
من االفراد وال�شركات ويعترب بالن�سبة
لنا فر�صة لعر�ض مميزات املرحلة
الثالثة من م�شروع درة البحرين
املتمثلة يف فلل "الفريوز ."800

