تعمير تعلن عن إفتتاح مشروع تخزين
بتكلفه  17مليون دوالر
تحت رعاية الدكتور حسن ﺑن عبدﷲ فخرو وزير الصناعة والتجارة ،تم صباح أمس إفتتاح مشروع " تخزين " التاﺑع لشركة
الخليج للتعمير "تعمير"  ،وذلك ﺑتكلفة تقدر ﺑـ  17مليون دوالر أمريكي  .وينصب إھتمام مشروع "تخزين"  ،الذي تم تطويره
على مساحة أرض تبلغ  20،000متر مرﺑع ﺑمرسى البحرين لإلستثمار ﺑمدينة سلمان الصناعية  ،على إﺑتكار حلول للتخزين
الذاتي من خالل توفير الخيارات والحلول الفعالة للتخزين من حيث التكلفة والمرونة واآلمان للمستخدمين من األفراد
والشركات.
شمل حفل اإلفتتاح الذى أقيم في مقر شركة "تخزين" على ﺟولة إفتتاحية في المنشأة واالطالع على ﺑعض وحدات التخزين
والخدمات المساندة .وسوف يوفر المشروع  18،000متر مرﺑع من مساحات التخزين موزعة على مبنيين متشاﺑھين حيث
يوفرالمبنى االول وحدات التخزين ﺑمساحات متنوعة تتراوح ما ﺑين  2.5مترمرﺑع إلى  30متر مرﺑع وذلك لتلبية حاﺟات
العمالء من األفراد والمؤسسات والشركات والمصانع على حسب إحتياﺟاتھم وذلك لتخزين معدات وأثاث المنازل والمكاتب
والسيارات واألﺟھزة والمعدات والقوارب والملفات والسجالت و االرشيف والمطبوعات ،فيما يوفر المبنى الثاني وحدات
تخزين اكبر تتراوح مساحتھا ما ﺑين  100متر مرﺑع الى  200متر مرﺑع لتغطي االحتياﺟات االكبر.
وخالل حفل االفتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة على أھمية المشاريع الخدمية اللوﺟستية المساندة للمشاريع الصناعية الكبرى
والتي من شأنھا أن توفر الحلول والخيارات الفعالة للعديد من المشاريع التي تعمل في مدينة سلمان الصناعية األمر الذي سوف
يسھم في زيادة ورفع الكفاءة اإلنتاﺟية الصناعية لھذه المشاريع العمالقة  ،مشيدا في الوقت نفسه ﺑالخطوات اإليجاﺑية التي
تنتھجھا شركة الخليج للتعمير في دفع العملية التنموية والصناعية تحديدا في مملكة البحرين  ،منوھا ً في ھذا الصدد إلى حرص
وزارة الصناعة والتجارة ومتاﺑعتھا الحثيثة لكافة الخطوات التي تتم في مثل ھذه المشاريع الضخمة وذات القيمة االقتصادية
المضافة على مملكة البحرين والتي تسھم ﺑشكل فاعل وإيجاﺑي في تحقيق رؤية البحرين اإلقتصادية حتى العام .2030
وفي تعليق له ﺑھذه المناسبة صرح السيد أحمد القطان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتعمير ورئيس مجلس إدارة "
تخزين " ﺑأن مشروع تخزين يأتي ضمن استراتيجية تعمير في تنويع إستثماراتھا العقارية والتركيز على المشاريع المدرة
للدخل .وتعتبر الشركة اإلستثمار في مجال الخدمات من أولوياتھا لتحقيق ذلك ،حيث وﺟدنا الحاﺟة الملحة في السوق المحلي
واالقليمي لھذا النوع المتخصص من الخدمات اللوﺟستسة .كما نأمل في التوسع في ھذا النوع من المشاريع الخدمية التي تلبي
إحتياﺟات شريحة كبيرة من الزﺑائن.
وأضاف ﺑأن مشروع تخزين والذي يعتبر األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط وشمال افريقيا من حيث الحجم وأسلوب
االدارة وﺟودة المنشأة سيتم إدارته من قبل فريق متخصص في مجال التخزين الذاتي ﺑھدف تقديم أفضل الخدمات للزﺑائن وﺑناء
قاعدة صلبة يمكن من خاللھا التوسع داخليا ً ومن ثم إقليميا ً الى دول الخليج العرﺑي االخرى.
وﺑين السيد أحمد القطان أن أھداف شركة تخزين تتمحور ﺑتطوير وتشغيل وادارة مستودعات للتخزين الذاتي لألفراد والشركات
"ھناك الكثير من األسباب التي تدفع األفراد والشركات للبحث عن حلول للتخزين كوسيلة للحصول على مساحة إضافية لتنظيم
الممتلكات والمعدات والوثائق .عالمتنا التجارية تمثل الكفاءة في توفير المعلومات الالزمة ﺑشأن الخيارات والحلول العملية
والمناسبة للتخزين الذاتي .أن فلسفتنا التشغيلية والتجارية تقوم على إﺟراء المعامالت على أساس الكفاءة وتتسم عالقتنا ﺑعمالئنا
ﺑالتفھم والمرونة )من حيث أحجام الوحدات المتوفره والمرونة في فترات التأﺟير( ،والمساندة )من حيث تبسيط حصول عمالئنا
على مستودعاتھم  24ساعة في اليوم و  7أيام في األسبوع( ،ومن ناحية األمان )حيث يتم التأمين على ﺟميع الوحدات خالل
دوائر التلفزيونية المغلقة والحراسه من موظفي األمن( وكل ذلك ﺑأسعار تنافسية".
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يذكر أن التخزين الذاتي ھو مفھوم ﺟديد في مملكة البحرين حيث يتميز ھذا النوع من التخزين ﺑتوفير مساحات تخزين مرنة
ولفترات زمنية قصيرة الى طويلة األﺟل ﺑشكل يلبي حاﺟات العمالء ﺑفاعلية واقتصادية وذلك ضمن منشآت تتوفر ﺑھا الخدمات
األمنية على مدار الساعة ومعدات السالمة ،والتأمين ،وخدمات الدعم من معدات تحميل ونقل ومواقف سيارات ،ﺑاإلضافة إلى
المكاتب اإلدارية التي توفر كافة الخدمات للمستخدمين مثل الصناديق الورقية والالصقات وأوراق التغليف واألقفال وغيرھا.
ومن المتوقع أن تخزين سوف تصبح العالمة التجارية األولى في المنطقه ،حيث تخطط الشركة لتطوير مستودعات مشاﺑه في
دول الخليج العرﺑي ،ومصر ،ولبنان ،واألردن ،والمغرب وغيرھا من األسواق اإلقليمية.
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