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الرؤية الواضحة والثاقبة دوماً ما تستثمر الفرص، ويف 

أسوء األحوال تحول العوامل السلبية إىل اتجاهات إيجابية 

به  قامت  ما  عىل  الفكرة  هذه  نطبق  أن  وميكن  مثمرة. 

حكومة البحرين يف التعاطي مع القطاع العقاري.

القطاع العقاري الذي كان الكثري من البحرينيني من 

مواطنني وبعض املستثمرين يتعاطون معه ببساطة شديدة 

معه  التعامل  يستلزم  األهمية  عظيم  مركباً  قطاعاً  أصبح 

مهارة وخربة كبرية.

التحول الكبري يف األلفية الجديدة شهد نقالت كبرية 

والصناعية،  والخدمية،  السكنية  املشاريع  مستوى  عىل 

وجزر  الجديدة،  اإلسكانية  املدن  من  العديد  فأنشأت 

مطالبة  وكرثت  السياحي،  القطاع  لتنشيط  صناعية 

املستثمريني الصناعيني بقسائم صناعية إلنشاء مشاريعهم 

عليها.

الضغط  استثامر  استطاعات  الوزراء  مجلس  حكمة 

لتنشيط  اإلسكاين،  شقه  يف  العقاري  القطاع  عىل  الكبري 

من  لالستفادة  ومستثمرين  مواطنني  من  الجميع  وتحفيز 

التي  االجتامعي  السكن  مشاريع  فظهرت  الواعد،  القطاع 

التطوير  رشكات  وتنشط  السكن  يف  املواطنني  رغبة  تلبي 

املواطنني  إلقراض  املصارف  يف  األموال  وتحرك  العقاري، 

لرشاء املنازل التي تناسب شأنهم.

قطاعني  حركت  البحرينية  للحكومة  العالية  املهارة 

املناخ  فهيأت  واحد  وقت  يف  الربح  اتجاه  يف  واعدين 

جزر  ببناء  العقار  يف  لالستثامر  السياحي  للمستثمر 

والحياة  الهدوء  بني  تجمع  راقية  منشآت  تضم  اصطناعية 

الفارهة التي جذبت الكثري من السياح لرشاء أو إستئجار 

أو االصطياف واالستجامم فيها.

الجديدة  األلفية  مطلع  من  امتدت  التي  املسرية 

الصعود  تضمن  ورقابة  رعاية  وتحت  بهدوء  تصاعدت 

الترشيعات  تطوير  تم  ذلك  وألجل  االنتكاسات  وتتجنب 

بالشأن  الخاصة  واملؤسسات  الهيئات  املؤسسات  وإنشاء 

العقاري مع جذب رؤوس األموال لالستثامر يف القطاع.

العدد الخاص الذي بني يديك محاولة بسيطة لإلضاءة 

عىل الحركة العقارية يف اململكة نتمنى أن ينال رضاكم.

رؤية استثمرت العقار 

a.oraibi@dailypr-me.com

لطلب الرعاية اإلعالمية
 يرجى التنسيق المسبق عبر التواصل على: 

الفهرس |
 وزير اإلسكان للبالد العقارية:

 أنجزنا أكثر من 10 آالف طلًبا 

إسكانًيا في أقل من عام )14(

 البورصة تدرس طلبات إلدراج 

صناديق االستثمار العقاري )22(

  سرايا العقارية تنفذ مشاريع 

بنحو 200 مليون دوالر )26( 

 مكناس:  فندقي العائم 

ناجح   )33(
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عقاريون: القطاع واعد واالستثمار فيه مربح

رؤية سمو رئيس الوزراء 
خلقت بيئة تعج بفرص النجاح 

تحصد القطاعات االقتصادية وعىل رأسها التطوير العقاري، مثار جهود 

املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة يف  السمو  الوزراء صاحب  رئيس 

التنمية ضمن رؤيته يف خلق بيئة تعج بفرص النجاح ألبناء الوطن. 

فام أن يوجه سمو رئيس الوزراء الجهات املعنية بشق الطرق وتوفري 

الخدمات يف منطقة ما، إال وتحولت هذه املنطقة إىل بيئة استثامرية مليئة 

بالفرص التي ظهرت عىل شكل مئات القصص رواها رواد أعامل بحرينيني 

من كال الجنسني.

لسان  عىل  القصص  هذه  من  يسرياً  جزء  العقارية  البالد  وتستعرض 

متعاملني يف عامل العقار واإلنشاء. ويرى رئيس مجلس إدارة رشكة ناس سمري 

ناس أن توجيهات سمو األمري تّولد الفرص وتحرك الكثري من القطاعات يف 

رويال  لرشكة  العقاري  والتطوير  للمبيعات  العام  املدير  وتؤكد  واحد.  آن 

فرص  تفتح  الوزراء  رئيس  يراعاها  التي  البيئة  أن  املناعي  إميان  امباسدور 

النجاح أمام الجميع. 

أن  إىل  غرناطة حسن مشيمع  عقارات  العام ملجموعة  املدير  وأشار 

توجيهات رئيس الوزراء لتطوير البنية التحتية حققت قيمة العالية للقطاع 

العقاري. ويرى رئيس رشكة بن فقيه، فيصل فقيه أن صاحب السمو املليك 

األمري خليفة صنع بيئة اقتصادية قوية تضمن فيها كل مقومات النجاح.

البنوك  قدمتها  التي  املالية  والتسهيالت  للقروض  القائم  الرصيد  منا 

التجارية يف البحرينية إىل األفراد يف البحرين إىل قرابة 1.6 مليار دوالر بنهاية 

املركزي  البحرين  احصائيات مرصف  أحدث  أظهرته  ما  بحسب  املايض  أبريل 

املعني مبراقبة القطاع املايل يف البالد.

القائم  الرصيد  إجاميل  %19من  قرابة  العقارية  الرهن  قروض  وتشكل 

للقروض والتسهيالت املالية التي تقدمها البنوك لترتبع بذلك عىل املرتبة األوىل 

من بني مختلف أنواع القروض التي تقدمها البنوك والتي بلغ رصيدها القائم 

بحسب آخر اإلحصائيات نحو 8.2 مليار دينار.

األزمة  إثر  بعد سنوات صعبة  العقار  مناخ  تحسن يف  البحرين  وتشهد 

خصوصا  العقارية  التعامالت  عىل  الخناق  ضيقت  التي  العاملية  املالية 

االستثامرية.

العام 2016  أكتوبر  أنه منذ شهر  املركزي  البحرين  أرقام مرصف  وتبني 

البنوك  قدمتها  والتي  العقار  بضامن  القروض  حققت   2017 أبريل  وحتى 

التجارية إىل األفراد يف البحرين قفزة فاقت 50 مليون دينار خالل 6 أشهر فقط.

وال متول البنوك التجارية لوحدها عمليات الرهن العقاري ورشاء املنازل 

التموييل  الحكومة والذراع  اإلسكان واململوك من قبل  بنك  يعد  إذ  البالد،  يف 

لوزارة اإلسكان أحد الالعبني الرئيسني يف التمويالت العقارية من خالل الرهون 

العقارية والقروض اإلسكانية املدعومة التي يقدمها البنك لرشاء املنازل.

والتي تحل  القيمة  القروض من حيث  أعىل  العقارية  القروض  وتشكل 

األعامل  قطاع  قروض  ضمن  تحتسب  والتي  والتعمري  اإلنشاء  قروض  بعدها 

والذي يرتبط بشكل وثيق بقطاع العقارات.

وبحساب بسيط فإن القروض املرتبطة بالعقارات قد تشكل %35 من 

إجاميل القروض مع احتساب قروض قطاع األعامل املتعلقة باإلنشاء والتعمري 

القروض  والتي تبلغ قرابة 1.4 مليار دينار وتشكل نحو 17.4 % من إجاميل 

والتسهيالت التي تقدمها البنوك مبختلف أنواعها. 

من جانب آخر بينت األرقام أن متوسط الفائدة بني البنوك التجارية يف 

البحرين فيام يتعلق بفوائد القروض العقارية قد بلغت 5.7 %، إال أن املسح 

تقدم  بنوك  هناك  أن  إىل  كذلك  يشري  املركزي  البحرين  مرصف  يجريه  الذي 

معدالت فوائد تبلغ 4.5 % وهي األدىن يف حني تقدم بنوك أخرى نسبة فائدة 

مرتفعة نسبيا تبلغ 6.11 %.

لألفراد في البحرين

1.6 مليار دينار حجم 
قروض الرهن العقاري 
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سمو  يوجه  »عندما  ناس:  سمري  ناس،  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  قال  جهته  من 

من  املؤسسات  آالف  تستفيد  معينة،  منطقة  يف  التحتية  البنى  تطوير  إىل  الوزراء  رئيس 

مقاولني ومكاتب هندسة، ومصانع خرسانة، ومصانع حديد، وموردين مواد بناء وغريها من 

القطاعات، إىل جانب توفري وظائف كثرية«.

لالستثامر  جاذبة  املنطقة  تصبح  التحتية،  البنى  تطوير  يتم  »عندما  ناس:  وأضاف 

األرايض  برشاء  املنطقة  عىل  العقاري  والتطوير  العقار  مستثمرو  فيتهافت  العقاري، 

يف  والرشاء  البيع  عملية  تأيت  مجزية.ثم  أرباحاً  ويحققوا  الدنانري،  ماليني  وتطويرها وضخ 

العقارات وتستمر العملية بشكل دينامييك«.

وذكر سمري ناس، أن رشكة ناس بدأت عىل يد والده املرحوم عبدالله ناس من الصفر 

املنطقة،  يف  املقاوالت  كربى رشكات  من  واحدة  اليوم  لتصبح  املايض،  القرن  ستينيات  يف 

بفضل اقتناصها الفرص التي ّولدتها رؤية سمو رئيس الوزراء يف تنمية البحرين.

وأوضح سمري قائالً: »يف السبعينات مع بدء التنمية وتطوير البنى التحتية ظهر جيل 

بدأ من الصفر وحقق ثروة مباليني الدنانري، ويف الثامنينيات ظهر جيل آخر. ومع كل تنمية 

تقوم بها الحكومة يظهر جيل يقتنص الفرص ويحقق ثروة ببدايات متواضعة«.

التنمية وانعكاسها  وقال: »الكلامت عاجزة عن وصف دور سمو رئيس الوزراء يف 

االيجايب عىل القطاعات االقتصادية مبا فيها التطوير العقاري، ولكن ميكن أفضل تعبري فني، 

للبحرين تظهر  السبعينيات وكأنها صحراء، وصورة حديثة  البحرين يف  هو مقارنة صورة 

حجم العمران الصورة أكرب من الكلامت يف التعبري«.

 سمير ناس	  إيمان المناعي	 

رويال  لرشكة  العقاري  والتطوير  للمبيعات  العام  املدير  وحدثتنا 

امباسدور إميان املناعي قائلة: »إن جهود رئيس الوزراء يف خلق بيئة صحية 

الصفر  من  يبدأ  أن  بحريني  كل  بإمكان  وأصبح  أمثرت،  النجاح،  فرص  لنمو 

ويحقق النجاح«.

مشواري  بداية  يف  الصفر،  من  بدأت  بحرينية  مواطنة  »أنا  وأضافت: 

العقارات،  وتسويق  بيع  يف  نجاحاً  العقاري وحققت  التسويق  قطاع  دخلت 

لكن بعد األزمة العاملية التي حدثت يف نهاية العام 2008، أصبحت عاطلة، 

وبدأت من جديد من الصفر بفتح مرشوع يف الديكور، وحققت نجاحاً كبرياً«.

وقالت املناعي: »فرص النجاح متوفرة يف كل مكان يف سوق البحرين، 

ولكن عىل الشباب والشابات أن يعتمدوا عىل أنفسهم، واإلميان بقدراتهم عىل 

تحقيق النجاح«. 

األغنياء،  عىل  ليس حكراً  والعقار  فيها خري،  »البحرين  قائلة:  وأكدت 

ميكن للفرد أن يبدأ باستثامر مبلغ 10 آالف دينار يف قطاع العقار، ويحقق 

عوائد عالية«.

وأوضحت: »يف رشكتنا مثالً، كنا نبيع شقة بنظام »استوديو« قيمتها 40 

ألف دينار، ميكن لشخصني أن يشرتكوا ويدفع كل واحد منهم مبلغ 10 آالف 

دينار  ألف   55 مببلغ  لصالحهم  »االستوديو«  نبيع  سنة  وبعد  كمقدم،  دينار 

ويحققوا ربحاً يبلغ يف املتوسط 15 ألف دينار رغم أنهم دفعوا 20 ألف دينار 

ومل يدفعوا كامل املبلغ«.

وعن إمكانية تأثر القطاع العقاري يف املستقبل، قالت: »البحرين لديها 

كبري  مستقبل  هناك  أن  بل  التأثريات،  كل  امتصاص  من  متكنها  عالية  مرونة 

سمو  توجيهات  املعنية  الجهات  تنفيذ  نتيجة  البحرين  يف  العقاري  للقطاع 

رئيس الوزراء وأكرب دليل أن الشقة التي كنا نبيعها يف برج فونتانا مببلغ 80 

ألف دينار أصبح سعرها اليوم 145 ألف دينار نتيجة قيام الحكومة بإنشاء 

شارع رئييس يف الجفري بالقرب من املرشوع إىل جانب الخدمات«، مؤكدة أن 

سوق البحرين تنمو بشكل تدريجي ومدروس.

المناعي: االستثمار 
في العقار مربح

ناس: توجيهات 
سمو األمير تّولد الفرص

فقيه:  فيصل  فقيه،  بن  رئيس رشكة  قال  من جهته، 

كل  فيها  قوية  اقتصادية  بيئة  صنع  الوزراء  رئيس  »سمو 

مقومات النجاح، والبحرين مليئة بقصص النجاح لعصاميني 

أحد  العقار  وكان  ثروات،  وحققوا  الصفر  من  بدأوا 

القطاعات االقتصادية املهة التي ّولدت وال زالت تّولد فرص 

استثامرية واعدة ومضمونة«.

وأضاف »نتيجة البيئة االقتصادية التي صنعها سمو 

املستثمر  بامكان  أصبح  عقود،  عدة  طوال  الوزراء  رئيس 

يف  املثال  سبيل  عىل  فنحن  النجاح،  يحقق  أن  الصغري 

لتنمية  البحرين  لجمعية  أمسية  يف  املايض،  رمضان  شهر 

عرض رشاء  عليهم  عرضنا  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات 

يف  يقام  الذي   »Waterbay« مرشوع  يف  عقارية  وحدات 

وأعضاء  مضمون،  وعائد  مناسبة  بأسعار  البحرين،  خليج 

واشرتوا  تشجعوا  الصغرية  املؤسسات  ماليك  من  الجمعية 

لهم،  نجاح  استثامر  الوحدات  وتشكل  املعروضة.  الكمية 

عىل  حكراُ  ليس  فالعقار  جيد.  مبردود  عليهم  وسيعود 

االغنياء واملؤسسات الكبرية«.

فيصل فقيه	  .حسن مشيمع	 

عقارات  ملجموعة  العام  املدير  قال  الصعيد  ذات  عىل 

غرناطة: »إن جولة يف أحد شوارع مملكة البحرين ويف أي منطقة 

منها، ستكون شاهًدا حيّا عىل التحّول الكبري الذي تشهده مملكة 

وأوضح:  والعقارية«.  العمرانية  قطاعاتها  تطوير  يف  البحرين 

حقيقة  يعكس  واإلنشايئ  العقاري  القطاع  يف  املتسارع  »التطّور 

ذلك  القطاع،  بهذا  اململكة  حكومة  توليه  الذي  الكبري  االهتامم 

الحكومة مببادرة سامية من لدن  بتطبيقه  تقوم  الذي  النهج  أن 

البالد  عاهل  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  امللك  الجاللة  صاحب 

املفدى وصاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

رئيس الوزراء املوقر، وصاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد 

لرئيس  األول  النائب  األعىل  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  آل 

مجلس الوزراء. وبني هذا عىل دعم القطاع الخاص بشكل عام 

والقطاعات غري النفطية بشكل خاص ملواجهة التحديات واقتناص 

الفرص«.

وأضاف مشيمع الرجل العصامي الذي بدأ من الصفر وأصبح 

مديراً لرشكة عقارية تعد من أكرب املكاتب العقارية يف البحرين: 

واملخططات  اململكة  لشوارع  التحتية  البنية  تطوير  إثر  »عىل 

متنوعة التصنيف سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية إضافة 

إىل تحسني الخدمات واملرافق من الكهرباء واملاء وغريها. ظهرت 

نتائج إيجابية وحققت قيمة عالية للقطاع العقاري«.

فقيه: العقار ّولد فرصًا 
استثمارية واعدة

مشيمع: حركة العمران
 تشير الهتمام حكومي
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الشركات تعرض أصواًل عقارية تتجاوز قيمتها 20 مليار دوالر

الشيخ خالد يفتتح »بايبكس 2017«
معرض  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  ــوزراء  ال رئيس  نائب  يفتتح  أن  املعتزم  من 
 28 وحتى   26 من  الفرتة  يف  العاشرة،  نسخته  يف  "بايبكس"  للعقارات  الدويل  البحرين 
عقارية  أصواًل  ستعرض  التي  الشركات  لكربى  وعاملية  حملية  مبشاركة   ،2017 أكتوبر 
20 مليار دوالر. ويعترب معرض "بايبكس" أضخم تظاهرة حملية خليجية وعاملية  تتجاوز 

خمتصة بالقطاع العقاري.
البحرينية مسعود الهرمي أن هذه الفعالية هي أحد  وقال رئيس جمعية املهندسني 
أبرز الفعاليات السنوية الناجحة التي تنظمها اجلمعية، والتي قد مت تنظيم نسختها األوىل 
عام 2004، وأصبحت حاليا تتمتع بحضور متميز على أجندة الفعاليات املتعلقة بالقطاع 

العقاري التي تقام يف اململكة والدول اجملاورة لها.

وأوضح أن معرض بايبكس 2017 يهدف إىل التأكيد عىل الدور املحوري 

عىل  الضوء  تسليط  خالل  من  اململكة  يف  االقتصادي  التنويع  يلعبه  الذي 

واملشاريع  والعقارات،  التحتية،  البنى  مجاالت  يف  تحققت  التي  اإلنجازات 

القيمة  ذات  التنافسية  العروض  من  الواسعة  املجموعة  عن  فضالً  الرتفيهية، 

العالية، مشرياً إىل أن املعرض يف دورته الحالية يعمل عىل إبراز أهمية التنمية 

االقتصادية وزيادة الفرص االستثامرية املتاحة يف اململكة.

مشاركة من البحر المتوسط
ويشهد املعرض هذا العام مشاركة رشكات من قربص واليونان تستعرض 

عقاراتها املتوسطية الفاخرة مع تعريف الحضور عىل فرص االستثامر يف تلك 

سياحية  وجهات  املتوسطية  الدول  من  وغريها  قربص  تعترب  حيث  املنطقة؛ 

طلب  ومثة  الصيفية،  الذروة  فرتة  خالل  والسعودية  البحرين  لسكان  هامة 

استثامري ملموس من الرشق األوسط عىل أبرز الوجهات املتوسطية، وسيشكل 

العارضة من جهة،  العقارية  »بايبكس« حلقة وصل فعالة بني أهم الرشكات 

وبني الحضور واملستثمرين من جهة أخرى، وذلك مع تعريف هؤالء عىل مزايا 

االستثامر يف هذه املشاريع.

وبنّي الهرمي، قائالً: »شهد معرض »بايبكس« تطوراً ملحوظاً خالل العقد 

املايض، ونجح يف ترسيخ حضوره املتميز كواحد من أبرز املعارض العقارية عىل 

مستوى املنطقة، مام ساهم يف تعزيز مكانة البحرين كوجهة إقليمية مفضلة 

لالستثامر العقاري«. وأكمل: »من خالل إطالقنا لنسخته العارشة، فإننا نسعى 

إىل إحداث تحول جذري يف املعرض مبا يتامىش مع التحول غري املسبوق الذي 

تشهده السوق العقارية. وانطالقاً من النجاح الذي حققته دورة العام املايض، 

أجل  من  البحرينية  العقارية  للمشاريع  تجمع  أضخم  إىل حشد  نهدف  فإننا 

من  والجمهور  واملمولني،  واملشرتين،  املستثمرين،  مع  التواصل  فرصة  منحها 

مختلف أنحاء املنطقة الستعراض قصص النجاح التي حققتها«.

املستثمرين يف  ثقة  زيادة  املوقرة يف  الحكومة  الهرمي ملساهمة  وأشار 

سوق العقار املحيل من خالل االستثامر يف مشاريع البنية التحتية التي ستصل 

إىل حوايل 32 مليار دوالر مع حلول عام 2020، وذلك يف قطاعات الطاقة واملياه 

الطلب  ازدياد  يتزامن مع توقعات  أن ذلك كله  واملواصالت واإلسكان. مردفاً 

عىل املنتجات العقارية املختلفة والعائدة بشكل أسايس إىل الزيادة اإلجاملية 

يف عدد السكان، وزيادة أعداد السياح حيث وصل عددهم اإلجاميل مع نهاية 

عام 2016 إىل حوايل 15 مليون سائح.

مشهد عقاري متطور
 من جهته قال رئيس اللجنة املنظمة لـ »بايبكس« محمد خليل السيد: 

»من املقرر لـ »بايبكس« هذا العام أن يشهد واحدة من أقوى وأفضل دوراته 

من ناحية استقطابه أهم الجهات العارضة املحلية واستعراضه ألهم املشاريع 

التي تم إطالقها مؤخراً من قبل أبرز الالعبني اإلقليميني والدوليني يف القطاع؛ 

إذ تتمثل رسالتنا يف التعريف بقدرات البحرين يف السوق العقارية وموقعها 

االسرتاتيجي كوجهة تجارية وسياحية للمستثمرين، والسيام أن املشهد العقاري 

يف البالد يواصل تطوره ومواكبته للمشهد العاملي، وهو ما سيسلط »بايبكس« 

عليه الضوء بهدف تعزيز الثقة يف اقتصادنا«.

وأوضح السيد يف بيان سابق، أنه تم تعزيز البيئة التنظيمية يف مملكة 

للممتلكات،  واملشرتين  للمستثمرين  جيدة  حامية  توفري  خالل  من  البحرين 

النفط  أسعار  وتراوح  تدريجياً  العامة  االقتصادية  األوضاع  تحّسن  »مع  قائالً: 

الوضع  هذا  عىل  االعتياد  بدأنا  قد  فإننا  للربميل  أمريكياً  دوالراً   50 معدل  يف 

أشارت إىل  املحلية قد  السلطات  الواردة من  التقارير  لكن  الجديد،  الطبيعي 

مرونة القطاع العقاري عىل مدى الفرتات »الُربع سنوية« املاضية، حيث ذكر 

والذي صدر يف  األخري  سنوي  الربع  تقريره  االقتصادية خالل  التنمية  مجلس 

نهاية شهر يناير 2017 بأن إجاميل حجم التداوالت العقارية خالل العام 2016 

قد بلغ 1.04 مليار دينار بحريني ما يعادل 2.8 مليار دوالر أمرييك«.

وكان املعرض قد استقطب يف دورته لعام 2016 أكرث من 8 آالف زائر، 

بني  ومبارشة  مهمة  عالقات  شهد  كام  البحرين،  خارج  من  منهم   24% قَِدم 

الرشكات. وعىل مدى أيام املعرض الثالثة، استعرضت أكرث من 40 جهة عارضة 

أصولها العقارية التي بلغت قيمتها 20 مليار دوالر أمرييك. 

وقال أن العام املايض شهد اإلعالن عن طرح أول عملية إكتتاب يف أول 

به يف  التداول  وبدأت عملية  البحرين  العقاري يف مملكة  لالستثامر  صندوق 

القادم سيشهد  العام  أن  إىل  ولفت  يناير 2017.  البحرين خالل شهر  بورصة 

بداية ملرحلة جديدة أخرى حيث يبدأ تطبيق رضيبة القيمة املضافة VAT يف 

دول مجلس التعاون الخليجي.

1011



أكد رئيس جهاز املساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن 
العقارية  البالد  ملحق  بها  خص  تصريحات  يف  خليفة  آل  عبداهلل 
السنوات  العقاري يف  التداول  أرقام كبرية يف  البحرين حققت  أن 
يؤشر  ما  العامل،  بها  مر  التي  االقتصادية  األوضاع  رغم  املاضية 

على استقرار السوق وثقة املستثمرين.
العقاري  والتسجيل  املساحة  جهاز  أن  سلمان  الشيخ  وقــال 
يف  املساعدة  بغرض  استشارية  شركة  على  مناقصة  أرســى 
تشغيل مؤسسة التنظيم العقاري والتي تشمل تدريب موظفي 
تشكيل  يأتي  إذ  سنوات،  ثالث  حتى  متتد  لفرتة  وذلك  املؤسسة 
واملتعلق   2017 لسنة   )27( رقــم  قــانــون  مبوجب  املؤسسة 
املنع  يف  سيساهم  القانون  بأن  الفتا  العقاري،  القطاع  بتنظيم 
العقارية املتعرثة وزيادة يف حفظ حقوق  أو احلد من املشاريع 

خمتلف األطراف.
شهد  والتسجيل  املساحة  جهاز  أن  إىل  سلمان  الشيخ  وأشــار 
عمليات تطوير اخلدمات اإللكرتونية واإلدارية يف الوقت الذي أجنز 

فيه 20 ألف معاملة يف العام املاضي. ويف مايلي نص اللقاء:

الشيخ سلمان بن عبداهلل في 
تصريح لـ »البالد العقارية«: 

- شهدت السنوات األخيرة زخم وطفرة عقارية، ماهو حجم التداول 
العقاري الذي شهدته البحرين في الفترة األخيرة؟ 

بالفعل لقد حقق التداول العقاري أرقام كبرية يف السنوات األخرية املاضية، ويف العام 

املايض )2016( وصل التداول حوايل )1.038.000( ديناراً ، وهو رقم يعترب من األرقام الكبرية 

نعتربه  أننا  إال  التي سبقته )2015(،  السنة  أقل من  أنه  بالرغم من  البحرين  التي حققتها 

مؤرشاً عىل استقرار السوق، وبالتايل فإن البحرين قد حققت نتائج إيجابية يف ظل أوضاع 

حالة  إىل  2008م،  عام  يف  االقتصادية  األزمة  منذ  واملنطقة  العامل  بها  مر  صعبة  اقتصادية 

انخفاض سعر النفط.

وتعني هذه النتائج االيجابية يف ظل تلك األوضاع أن لديك سوق عقارية موثوق بها، 

ورس هذه املوثوقية هي ارتكازها عىل منظومة قوانني توفر الضامنات الكافية وعامل مشجع 

رشكات  تديرها  عمالقة  ملشاريع  انشائية  أعامل  وجود  اليوم  فنالحظ  العقاري،  للمستثمر 

التجارية،  واملشاريع  االجتامعية  الفئات  جميع  املشاريع  هذه  وتستهدف  كبرية،  عقارية 

ومل يكن لذلك أن يتحقق لوال وجود اهتامم حكومي وإجراءات حكومية ميرسة ومحفزة 

لالستثامر يف هذا املجال.

تطوير  في  ودوره  العقاري  التنظيم  قانون  صــدور  أهمية  ما   -  
القطاع؟

تأيت أهمية هذا القانون من منطلق التطور الحاصل يف هذا القطاع الحيوي والهام، 

أرسينا مناقصة إلطالق 
مؤسسة التنظيم العقاري

وتجدر اإلشارة إىل أن التطوير ُسنة حياتية طبيعية، فاليوم هنالك مشاريع كبرية وعمالقة 
عبارة  املشاريع  هذه  من  وكثري  اليوم،  هي  كام  الكم  بهذا  السابق  يف  شائعة  تكن  مل 
عن مشاريع املجمعات العقارية املغلقة )Gated Community(، والتي يرتتب عليها 
العقاري،  بالتطوير  املتعلقة  األطراف  واملطور وجميع  املستثمر  حقوق وواجبات عىل 
وأيضاً عىل مشرتيي الوحدات يف مثل هذه املشاريع، أي أن العالقات مع جميع هذه 
تحفظ  قانونية  إنشاء عالقة  من  البد  كان  لذا  وتعقيداً،  تشعباً  أكرث  أصبحت  األطراف 
جميع حقوق هذه األطراف، وتكون قامئة عىل قانون عرصي يناسب املرحلة ورسعتها 
املشاريع  إنجاز  التعرث يف  عمليات  يحد من  أو  ليمنع  القانون  أىت  وكذلك  وتعقيداتها. 
العقارية، ولحفظ حقوق املستثمرين واملطورين، واملمولني املرصفيني، واملشرتيني لهذه 
العقارات، ومن كل ذلك تأيت أهمية هذا القانون. باالضافة إىل رؤية الحكومة املوقرة 
املستقبلية لهذا القطاع والذي يعترب من القطاعات غري النفطية التي تسهم يف الناتج 

املحيل االجاميل وباالمكان أن يسهم بشكل أكرب يف االقتصاد الوطني.

ما هو موعد تطبيقه واالستعدادات الالزمة لذلك خصوصا فيما 
يتعلق بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري؟

فيام يتعلق بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وبحسب ما جاء يف املادة الثالثة 
من القانون، بأنه »يعمل بأحكام مواد الباب األول من هذا القانون من أول الشهر التايل 
املرسوم  أنه يصدر  أي  العقاري،  التنظيم  متعلق مبؤسسة  األول  والباب  لتاريخ نرشه« 
وضع  عىل  املرسوم  صدور  فور  املؤسسة  وتعمل  العقاري،  التنظيم  مؤسسة  بإنشاء 
املؤسسة  القانون، وبسري عمل  بتطبيق  املتعلقة  واللوائح  واالجراءات  األنظمة،  جميع 

املناقصة عىل  الداخلية واألنظمة االلكرتونية وغريها. وتم ترسية  وإجراءاتها وأنظمتها 

الرشكة االستشارية  لتعمل عىل وضع جميع ما ذكرناه، وستتحمل  االستشارية  الرشكة 

ثالث  )حتى  كلياً  تشغيلها  مرحلة  وعن  املؤسسة  يف  العاملني  تدريب  عن  املسؤولية 

سنوات قادمة(.

- عزز جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خدماته المختلفة 
عدد  في  تطور  تلمسون  هل  اإللكترونية،  الخدمات  فيها  بما 

المعامالت المنجزة؟
الجهاز، وبلغت يف  ينجزها  التي  املعامالت  زيادة مضطردة يف عدد  نعم هناك 

نهاية عام 2016 أكرث من )20000( معاملة، وبكل تأكيد هذه الزيادة تشكل تحٍد لنا 

نتمكن  أن  أجل  من  وااللكرتونية  االدارية،  أنظمتنا  تطوير  عىل  عملنا  لذا  الجهاز،  يف 

من إنجاز هذه املعامالت يف أوقاتها، فتم تطوير أرشيفنا االلكرتوين، باالضافة إىل وضع 

برامج إلكرتونية لتتبع الدورة املسندية للمعاملة، ومؤرشات أداء إلنجاز املعاملة، كام 

أصدرنا الوثيقة التي تصدر إلكرتونياً، هذا من جهة ومن جهة أخرى تم توجيه املسؤولني 

وتخضع  مستمرة  هذه  التطوير  وعملية  واالنجاز.  الجهد  من  مزيد  لبذل  واملوظفني 

عىل  يطلع  أن  الجهاز  ملبنى  زائر  ألي  باالمكان  واليوم  والتقويم.  والتحديث  للمراقبة 

اللوحة االلكرتونية املعروضة يف بهو املبنى والخاصة بالتعامالت العقارية اليومية، والتي 

تظهر حركة التداول العقاري من حيث عدد املعامالت وحجم التداول، وبشكل فوري 

ويومي وشهري، وذلك من أجل تحقيق مزيداً من الشفافية يف عملية تقديم املعلومات 

والبيانات. والتي تشكل بيئة معلوماتية وبيانية للمستثمر واملتعامل يف هذا الشأن.
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يعقوب  بــن  باسم  اإلســكــان  ــر  وزي صــرح 
ما  تلبية  أن  العقارية”  »البالد  لـ  احلمر 
خــالل  إســكــانــًيــا  طــلــًبــا   10,400 يــفــوق 
يعد  الواحد  العام  تتجاوز  ال  زمنية  فرتة 
التي  الواضحة  للجهود  واقعية  ترجمة 
أولتها احلكومة املوقرة برئاسة صاحب 
األمري خليفة بن سلمان  السمو امللكي 
املوقر  الــوزراء  جملس  رئيس  خليفة  آل 
للقطاع  القليلة املاضية  السنوات  خالل 

اإلسكاين.
وأشار إىل أنَّ برنامج »مزايا« يعد جتسيًدا 
القطاعني  بــني  مــا  احلقيقية  للشراكة 
العام واخلاص، والذي استطاع أن ُيسجَل 
جناًحا نوعًيا متميًزا، إذ كشفت اإلحصاءات 
األخرية بأغسطس 2017 انتفاع 2,008 
أوضح  مما  الربنامج  من  ا  فعلّيً مواطن 
الربنامج  على  املواطنني  إقبال  تزايد 

سنة تلو األخرى.

في تصريح لـ »البالد العقارية« .. وزير اإلسكان:

انجزنا أكثر من 10 آالف طلًبا 
إسكانًيا في أقل من عام

وزير اإلسكان باسم الحمر	 
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وزارة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  مــاهــي 
اإلسكان؟

وزارة  إىل  مهامها  املُناطة  الخدمات  تتمثل 

الخدمات  أنواع  وأجود  أفضل  توفري  يف  اإلسكان 

املحدود  الدخل  ذوي  للمواطنني  املالمئة  اإلسكانية 

الكريم،  العيش  سبل  وتحقيق  استقرارهم  لضامن 

وذلك من خالل توفري الوحدات السكنية )البيوت(، 

عن  فضاًل  واملؤقتة(،  )التمليك   بنَّوعيها  والشقق 

والقسائم  رشاء(  بناء،  )ترميم،  بأنواعه  التمويل 

مرشوع  وأخريًا  »مزايا«،  برنامج  وطرح  السكنية 

السكن  توفري  يف  رائدة  تجربة  يعد  الذي  مساكن 

االجتامعي  واالستقرار  األمان  يوفر  مبا  املالئم 

واألرسي للمرأة البحرينية وأبنائها. 

األوامر  تنفيذ  إلى  اإلسكان  وزارة  سعت 
السامية بتفعيل الشراكة بين القطاعين 
لهذه  تقييمكم  هو  ما  والخاص،  العام 

الشراكة وإلى أين تتجه؟
أن الرشاكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية 

توفري  يف  واملشاركة  اإلسكاين،  امللف  حلحلة  يف 

السكن الالئق والكريم للمواطن البحريني، ونشيد 

بنجاح برنامج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

يف تلبية الطلبات اإلسكانية بأرسع وقت ممكن من 

خالل تنفيذ املشاريع اإلسكانية، السيَّام الرشاكة بني 

التي أمثرت واحًدا من  الوزارة ورشكة ديار املحرق 

أكرب التجمعات السكنية الراقية واملتميزة التي تُنفذ 

من ِقبل القطاع الخاص لصالح وزارة اإلسكان وهو 

عىل  يؤكد  الذي  السكني،  العيون(  )ديرة  مرشوع 

نجاح الرشاكة بني وزارة اإلسكان والقطاع الخاص يف 

قاعدة  لتوسيع  االجتامعي،  السكن  منظومة  توفري 

املعروض من الوحدات السكنية.

الفعيل  التنفيذ  خطوات  أوىل  أن  إىل  ونشري 

للوزارة ملشاريع الرشاكة مع القطاع الخاص بدأت 

توفر  أن  الوزارة  استطاعت  حيث  سنوات،   3 منذ 

برنامج  خالل  من  سكنية  وحدة  آالف   6 من  أكرث 

واللوزي  الشاملية  املدينة  مرشوعات  يف  الرشاكة 

و«ديرة العيون« بديار املحرق.

نوعية  نقلة  »مزايا«  برنامج  وأحدث  هذا 

تشجيعه  خالل  من  االجتامعي  السكن  ملف  يف 

املشاريع  بناء  عىل  العقاري  التطوير  لرشكات 

نظراً  االجتامعي،  السكن  ملواصفات  املطابقة 

لزيادة اإلقبال عليها، ونوه إىل أن الحكومة بدورها 

اتخذت خطوات جادة تهدف إىل تقديم التسهيالت 

يف  للتوسع  العقاريني  للمطورين  الالزمة  اإلجرائية 

بناء املشاريع، وهو األمر الذي ينعكس عىل حجم 

الوحدات السكنية املتوفرة.

ونضيف أن هذا الحراك اإلسكاين بني الوزارة 

والقطاع الخاص أسهم يف تغيري مفاهيم املواطنني، 

عىل  للحصول  وعملياً  رسيعاً  خياراً  لتواجد  نظراً 

السكن االجتامعي من القطاع الخاص وعن طريق 

الوزارة دون الحاجة إىل االنتظار لفرتات طويلة، مع 
إمكانية اختيار نوع الوحدة واملنطقة املقامة بها.

وبهذا نؤكد عىل أن الواقع الحايل يشري إىل أن 
الرشاكة  محور  وتحديًدا  االجتامعي،  السكن  قطاع 

مع القطاع الخاص، قد أثبت نجاحه وبات يحقق 
أثرًا إيجابيًا عىل بعض القطاعات، كقطاع املقاوالت 
واملايل  املرصيف  والقطاع  الهندسية  واالستشارات 

وقطاع التجزئة.

من  االستفادة  للمواطن  يمكن  كيف 
برنامج »مزايا«؟ وهل وجدتم إقباالً عليه؟

للرشاكة  تجسيًدا  »مزايا«  برنامج  يعد 
والذي  والخاص،  العام  القطاعني  بني  ما  الحقيقية 

استطاع أن يُسجَل نجاًحا نوعيًا متميزًا، إذ كشفت 

اإلحصاءات األخرية بأغسطس 2017 انتفاع 2,008 

إقبال  تزايد  أوضح  مام  الربنامج  من  فعليًّا  مواطن 
املواطنني عىل الربنامج سنة تلو األخرى، مام يؤكد 

ارتأوا أهمية »مزايا« ودوره يف رسعة  أن املواطنني 

تلبية طلبهم اإلسكاين بناًء عىل رغبتهم واحتياجاتهم 

مثار  يحصد  اليوم  الربنامج  بات  حيث  خصية،  الشَّ

الجهود والعمل املتواصل منذ انطالقه.

اإليجابية  للنتائج  الوزارة  ارتياح  عن  ونعرب 

منذ  يحققها  أن  »مزايا«  برنامج  استطاع  التي 
رصد  يتم  عام  بعد  عاًما  أنه  إىل  ونشري  تدشينه، 

ومميزات  بأهمية  املواطنني  لدى  الوعي  تنامي 

الوزارة  تطلقها  التي  الربامج  من  النوع  هذا  مثل 

التي  الربامج  وهي  الخاص،  القطاع  مع  بالتعاون 

املدى  عىل  اإلسكاين  امللف  استدامة  قواعد  تريس 

فرتات  استغراق  دون  تحول  باعتبارها  البعيد، 

وننوه  اإلسكانية،  الخدمة  عىل  للحصول  طويلة 

أمام  امتيازات عديدة  يوفر  برنامج »مزايا«  أنَّ  إىل 

املواطنني، يأيت عىل رأسها تجنب االنتظار للحصول 

عىل الخدمة االسكانية، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة 

تناسبه  التي  الوحدة  املواطن الختيار  أمام  الكاملة 

عرب رشكات التطوير العقاري أو الوحدات السكنية 

حديثة التشييد ِوفًْقا الحتياجاتهم، ومبا يتناسب مع 

خصية، خالل فرتة زمنية  حجم األرسة ورغباتها الشَّ

أنَّه  إىل  باإلضافة  يفضلها،  منطقة  وبأي  قياسية، 

ميتلك الحرية يف اختيار البنك املمول من بني البنوك 

املشاركة يف الربنامج.

حيث أنَّ برنامج »مزايا« يعد أحد املشاريع 

للملف  االستدامة  أسس  توفري  حيث  من  الرائدة 

اإلسكاين عىل املدى البعيد، ونشري إىل حرص وزارة 

اإلسكان عىل تبني األفكار واملبادرات التي تسهم يف 

عن  للمواطنني  اإلسكانية  الخدمات  توفري  استمرار 

طريق تنويع برامج الرشاكة مع القطاع الخاص، مبا 

يضمن عدم تراكم سنوات االنتظار مستقبالً.

ورشكات  بينها  القامئة  الرشاكة  عىل  ونثني 

التطوير العقاري واملصارف والبنوك املحلية ضمن 

برنامج )مزايا(، التي أمثرت يف خلق أكرب التجمعات 

السكنية الراقية واملتميزة التي تُنفذ من ِقبل القطاع 

الخاص لصالح وزارة اإلسكان يف مختلف محافظات 

اململكة كتلك يف مرشوع املدينة الشاملية واللوزي 

وديرة العيون، التي ستوفر األخرية ما يقارب 3,100 

وحدة سكنية.

اإليجابية  االقتصادية  آثاره  »مزايا«  ولربنامج 

االقتصادي  التَّكامل  يُجسد  أنه  التي حققها، حيث 

ويسهم  الخاص،  والقطاع  الحكومي  القطاع  بني 

رقعة  توسيع  عىل  العقاريني  املطورين  تشجيع  يف 

النهاية يف  الذي يصب يف  األمر  اإلسكاين،  نشاطهم 

يسهم  أخرى  جهٍة  ومن  البحريني،  املواطن  صالح 

تبنتها  التي  االقتصادية  التنمية  مفاهيم  تعزيز  يف 

بالرشاكة مع  يتعلق  الرؤية االقتصادية 2030 فيام 

القطاع الخاص.

بالشراكة مع 
القطاع الخاص 

اإلسكان سلمت 6 
آالف وحدة

أكثر من 2000 
شخص استفاد من 

برنامج »مزايا«

وزعنا أكثر من 10 
آالف وحدة سكنية

وجه ولي العهد بتوزيع 10 آالف وحدة، كم 
بعد  الـــوزارة  وزعتها  التي  الــوحــدات  عــدد 

التوجيه السامي؟
األخرية  اآلونة  خالل  اإلسكاين  امللف  شهد 
انفراجة كبرية عىل صعيد تلبية الطلبات اإلسكانية 
الطلبات  والسيام  االنتظار  قوائم  عىل  املدرجة 
القدمية منها وذلك نتيجة قيام الوزارة بتنفيذ أوامر 
آل  حمد  بن  سلامن  األمري  املليك  السمو  صاحب 
خليفة ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3,000 وحدة سكنية 
املايض،  العام  إضافية  وحدة   3,200 إىل  باإلضافة 
املايض  أبريل  شهر  يف  األخري  سموه  أمر  عن  فضالً 
بتوزيع 4,200 وحدة سكنية، والتي انتهت الوزارة 

من توزيعها خالل الفرتة القليلة املاضية.
طلبًا   10,400 يفوق  ما  تلبية  أن  شك  وال 
الواحد  العام  تتجاوز  ال  زمنية  فرتة  خالل  إسكانيًا 
أولتها  التي  الواضحة  للجهود  واقعية  ترجمة  يعد 
املليك  السمو  صاحب  برئاسة  املوقرة  الحكومة 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  سلامن  بن  خليفة  األمري 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  املوقر  الوزراء 
للقطاع اإلسكاين، من خالل التوسع يف بناء املشاريع 
اإلسكانية وتكثيف بناء الوحدات والشقق السكنية 

يف مختلف محافظات اململكة.
التوزيعات  خالل  برزت  وقد 
الشواهد  من  العديد  األخرية  اإلسكانية 
الذي  التقدم  مدى  تؤكد  التي  اإليجابية 
تحققه  أن  اإلسكان  وزارة  استطاعت 
مقدمتها  يف  يأيت  اإلسكاين،  امللف  يف 
الرشوع يف توزيع مشاريع مدن البحرين 
عليها  تعول  التي  املدن  وهي  الجديدة، 
اإلسكانية  الطلبات  الستيعاب  الحكومة 
حجم  يعكس  حيث  للمواطنني، 
املدن  تلك  شهدتها  التي  التوزيعات 
حيث  بها،  اإلنجاز  مراحل  تطور  مدى 
التدريجي  التشغيل  يبدأ  املتوقع أن  من 
العام  ملدينتني منها عىل األقل مع نهاية 
الجاري وخالل العام املقبل، وهي املدينة 
واملدينة  الحد  رشق  ومدينة  الشاملية 

الجنوبية.
تقدم  استمرار  أن  املؤكد  ومن 
نسب اإلنجاز يف املدن اإلسكانية الجديدة 
الطلبات  توفري  رسعة  عىل  سينعكس 
املرحلة  خالل  للمواطنني  اإلسكانية 
املقبلة، مع اقرتان ذلك بتوفر امليزانيات 

الالزمة لتمويل املراحل املستقبلية.
بها  أمر  التي  التوزيعات  أن  كام 

سمو ويل العهد، هي املؤرش عىل اقرتاب الحكومة 

من خالل وزارة اإلسكان يف تحقيق االلتزام اإلسكاين 

يف برنامج عمل الحكومة، واملتضمن توفري 25 ألف 

وحدة سكنية، حيث قطعت الوزارة أشواطاً متقدمة 

كبري  جزء  توزيع  وتم  الوحدات،  تلك  لبناء  للغاية 

االقتصادية  التحديات  من  الرغم  عىل  وذلك  منها، 

حرص  مدى  يؤكد  ما  وهو  اململكة،  تواجهها  التي 

االلتزام  عىل  املوقرة  والحكومة  الرشيدة  القيادة 

املواطنني  مكتسبات  الحفاظ عىل  بشأن  بتعهداتها 

عىل الصعيد اإلسكاين تحديداً.

اإلسكان  توزيعات  أبرزته  الذي  اآلخر  األمر 

هو كتابة شهادة نجاح ألوىل املبادرات التي أطلقتها 

وزارة اإلسكان نهاية عام 2012 لتفعيل الرشاكة مع 

بناء 1,618 وحدة  والتي تضمنت  الخاص،  القطاع 

سكنية يف املدينة الشاملية و832 وحدة سكنية يف 

مرشوع اللوزي، حيث متكنت الحكومة من إنجاح 

الوحدات عىل  تلك  بتوزيع  وتتويجها  املبادرة  تلك 

املواطنني، وهو األمر الذي يشجع عىل السري يف هذا 

االتجاه يف املشاريع االسرتاتيجية املستقبلية. 

هل من كلمة أخيرة؟
رؤية  ترجمة  تم  فقد  سبق،  ما  بخالف 

املتمثلة يف توفري مرشوع إسكاين  املوقرة  الحكومة 

خالل  من  وذلك  اململكة،  وقرى  مناطق  جميع  يف 

تنفيذها  جرى  التي  السكنية  املجمعات  مشاريع 

استثناء،  دون  املحافظات  جميع  يف  وتوزيعها 

باإلضافة إىل مشاريع مدن البحرين الجديدة التي 

تستوعب طلبات املناطق التي مل يتوافر بها األرايض 

جانب  وإىل  اإلسكانية.  املشاريع  لتنفيذ  املناسبة 

عىل  املتزايد  املواطنني  إقبال  الفت  بشكل  برز  ذلك، 

االستفادة من خدمات شقق التمليك، والتي تضمنتها 

تنفيذ  من  الوزارة  انتهاء  بعد  السيام  التوزيع  أوامر 

وفقاً  املصممة  السكنية  العامرات  مشاريع  غالبية 

لنامذج التصميم الحديثة، والتي تم تطويرها لتتناسب 

مع احتياجات األرس البحرينية، حيث تعادل مساحتها 

الالزمة  الخدمات  توفري  مع  السكنية  البيوت  مساحة 

لقاطني تلك الشقق.

إقبال المواطنين 
المتزايد على 

االستفادة من خدمات 
شقق التمليك
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معرض  يف  القابضة”  “مرتوبوليتان  رشكة  تشارك 

متميز  كراٍع  “بايبكس”   2017 للعقارات  الدويل  البحرين 

البحرين.  العقارية عىل مستوى  املعارض  أبرز  لكونه من 

وسينعقد املعرض خالل الفرتة املمتدة من 26 - 28 أكتوبر 

يف مركز البحرين الدويل للمعارض واملؤمترات وذلك تحت 

نائب  خليفة  آل  عبدالله  بن  خالد  الشيخ  معايل  رعاية 

رئيس مجلس الوزراء البحريني. 

يف  ما  لعرض  مثالية  كمنصة  “بايبكس”  خالل  من 

واسعة  مجموعة  عىل  الضوء  الرشكة  ستسلط  جعبتنا، 

القابضة”  توفرها “مرتوبوليتان  التي  املميزة  من خدماتها 

ينضوي  ما  خالل  من  والتشييد  والبناء  العقارات  لقطاع 

تحت مظلتها من رشكاٍت فرعية ورشكاء تجاريني إىل جانب 

باقة من الفرص االستثامرية الفريدة والحرصية يف اململكة 

ال  عوائد  ذات  مرموقة  مشاريع  تشمل  والتي  املتحدة 

تضاهى.

لرشكة  التابع  العقاري  االستثامر  قسم  سيقوم 

مرتوبوليتان القابضة يف اململكة املتحدة بعرض بعض من 

املشاريع التابعة إىل محفظته العقارية والتي تحتوي عىل 

وجذابة.  مضمونة  عوائد  ذات  حرصية  استثامرية  فرص 

لسكن  مرشوعني  انطالقة   ”2017 “بايبكس  يشهد  سوف 

الطلبة يحتوي عىل وحدات سكنية راقية شاملة اإلدارة يف 

 .% 40 بنسبة  إيجاري مضمون  بعائد  وبرستون  ليفربول 

األفضل  االستثامر  فئة  من  االستثامر  من  النوع  هذا  يعد 

عىل  عالوًة  املضمونة.  الربيطانية  العقارية  األصول  من 

موقعاً  يحتل  فاخر  سكني  مرشوع  الرشكة  ستطلق  ذلك، 

اسرتاتيجياً يعرض ألول مرة يف مملكة البحرين وهو ضمن 

مدينة  قلب  يف  حرصيا  ستعرض  أخرى  سكنية  مشاريع 

مانشسرت الربيطانية.

الدولية  العقارات  يف  واالستثامر  العقارات  تطوير 

والتصميم  البناء  ومقاوالت  واملرافق  املمتلكات  وإدارة 

الهندسة  ومشاريع  التحتية  والبنية  والتجهيزات  الداخيل 

الكهربائية وامليكانيكية وغريها من الخدمات ذات الصلة 

تحت سقف واحد.

متروبوليتان القابضة الراعي 
المتميز لـ “بايبكس 10”



الحكومة المحرك األول للعقارات

تضخ 95 
مليون دينار 

في سوق 
اإليجارات

الخزينة العامة
 95 من  أكرث  البحرين  مملكة  حكومة  تضخ 
مليون دينار يف سوق اإليجارات لصالح املستثمرين 
مبارش،  وغري  مبارش  بشكل  العقارات  ميلكون  الذين 
موقعها  عىل  املنشورة  املالية  وزارة  بيانات  وفق 

االلكرتوين. 
تضخ  الحكومة  فإن  الرسمية،  البيانات  ووفق 
أكرث من 28 مليون دينار بشكل مبارش عىل إستئجار 
لها، ونحو 17.34  التابعة  للجهات  عقارات كمقرات 
مليون دينار كتكاليف سكن ملوظفيها غري البحرينيني، 
للمواطنني  إيجار  عالوة  دينار  مليون   49.79 ونحو 

املسجلني يف وزارة اإلسكان.
العقارات  عرشات  البحرين  حكومة  وتستأجر 
واإلدارات  للوزارات  كمقرات  الستخدامها  واملباين 
العامة واإلدارات والهيئات التابعة لها، وكل ما يتطلبه 
عملها يف أداء رسالتها وتحقيق أهدافها تجاه الوطن. 
يف  أنفقت  الحكومة  أن  املالية  وزارة  وذكرت 
استئجار  دينار عىل  مليون   28.26 نحو  العام 2016 
أرايض ومباين من القطاع الخاص، مقارنة بنحو 29.15 

مليون دينار يف 2015. 
اإليجارات  سوق  عىل  الحكومة  رصف  ويعترب 
نتيجة  كبرياً  منواً  يشهد  الذي  للسوق،  األول  املحرك 
تهافت املستثمرين عىل بناء املزيد من املباين لتلبية 

الطلب املتزايد. 
أكرب  تعترب  الحكومة  أن  اقتصاديون  ويرى 
الرشكات  تليها  واحدة،  كجهة  للعقارات  مستأجر 
الكربى التي تعتمد عىل التواجد مثل رشكة اتصاالت 
البحرين  كبنك  البنوك  جانب  إىل  بتلكو،  البحرين 
العريقة  التجزئة  محالت  إىل  باإلضافة  والكويت، 

كمجموعة الحواج.
عدة  العقارات  إيجار  من  الحكومة  وتحقق 
لها،  التابعة  لإلدارات  مقار  إيجاد  أهمها  أهداف، 
القطاع  وتحفيز  البالد  يف  املشاريع  دعم  وكذلك 
مرفأ  املثال  سبيل  فعىل  االستثامر،  عىل  الخاص 
البحرين املايل الذي بناه القطاع الخاص، تستأجر فيه 
الصناعة  ووزارة  االجتامعية،  والتنمية  العمل  وزارة 
والغاز،  النفط  وهيئة  البحرين،  وبورصة  والتجارة، 

عىل  ويشجعهم  للمستثمرين،  عائد  يحقق  ما  وهو 

االستثامر يف السوق.

القطاع  مستثمرين  لدى  الحكومة  وتعترب 

يف  املضمونة  األوىل  الدرجة  من  مستأجر  الخاص، 

يف  املؤجر  يجعل  ما  وهو  التخلف،  وعدم  الدفع 

يف  أمواله  استثامر  ويعيد  واطمئنان،  ارتياح  موضع 

عقارات أخرى.

لعالوة  الحكومة  دعم  فأن  أخرى،  جهة  من 

اإلسكان،  وزارة  يف  املسجلني  للمواطنني  اإليجار 

والبالغة نحو 49 مليون دينار، تساعد املواطنني عىل 

البحرين،  مناطق  مختلف  سكنية يف  استئجار شقق 

وهو ما يرفع الطلب يف السوق، ويغري املستثمرين 

عىل االستثامر يف بناء املزيد من الشقق.

يشار إىل أن سوق إيجار العقارات يف البحرين 

األسواق  أكرث  الدنانري، ومن  املاليني من  يقدر مبئات 

ربحية للمستثمرين، وجاذبية لرؤوس األموال الباحثة 

عن فرص النجاح. 
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قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن البورصة 
بعد  وذلك   REITS بـ  يعرف  ما  أو  جديدة  استثمارية  صناديق  إلدراج  طلبات  تدرس 
النجاح الكبري إلدراج صندوق »عهدة« التابع لبنك اإلسكان والذي يعترب أول صندوق 

اسثمار عقاري مدرج يف البحرين.
وقال الشيخ إبراهيم يف تصريحات خاصة لـ »البالد العقارية« أن  صناديق االستثمار 
صغار  وخصوصا  املستثمرين  من  متعددة  لفئات  إستثنائية  فرصا  العقاريتوفر 
تشهد  بأن  تطلعه  عن  معربًا  العقاري،  االستثمار  عامل  يف  للدخول  املستثمرين 
السوق مزيد من اإلدراجات اجلديدة يف مثل هذا النوع من الصناديق مع نهاية العام 

اجلاري.
العقار هي وجود  يجنيها قطاع  التي  الفوائد  أهم  واحدًا من  أن  إبراهيم  الشيخ  وأكد 
اجملال  هذا  يف  الدولية  املعايري  تعتمد  وتسوية  تداول  بآليات  ويتمتع  منظم  سوق 
لتمكن كافة األطراف وفق اآلليات واإلجراءات املعتمدة من قبل البورصة، وهو األمر 

الذي يعزز من جاذبية قطاع العقار للمستثمرين احملليني واألجانب .
»غنية  جتربة  بأنها  اإلسكان  لبنك  التابع  العقاري  االستثمار  صندوق  إدراج  ووصف 

جدًا«.
ويف مايلي نص اللقاء:

رئيس البورصة الشيخ خليفة لـ :)البالد العقارية(:

ندرس طلبات إلدراج صناديق
 االستثمار العقاري

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة	 

من  عــدد  البحرين  بــورصــة  استحدثت   -
ومنها  الــرائــدة  االستثمارية  المنتجات 
هل   ،REIT العقاري  االستثمار  صناديق 

لكم أن تقدموا نبذة عنها؟
عهدة  صناديق  هي  العقاري  االستثامر  صناديق 

تهدف إىل اإلستحواذ و إدارة االستثامرات العقارية املدرة 

توفر  العقاري  االستثامر  صناديق  أن  ونعتقد  للدخل. 

فرصاً إستثنائية لفئات متعددة من املستثمرين وخصوصا 

صغار املستثمرين للدخول يف عامل االستثامر العقاري مام 

يوفر خيارات واسعة أمام املستثمرين لتنويع محافظهم 

االستثامرية واالستفادة منها يف إدارة املخاطر. 

وتنظيمه  تشريعية  بيئة  هناك  هــل   -
في  العقاري  االستثمار  صناديق  لعمل 

البحرين؟
التي  الترشيعات  من  مجموعة  هناك  أن  نعتقد 

األدوات  من  النوع  لهذا  صلبة  ترشيعية  بنية  أرست 

قانون  الترشيعات  هذه  تشمل  حيث  االستثامرية 

أصدره مرصف  الذي  لسنة 2006   23 رقم  املالية  العهد 

مرصف  قانون  من   )7( رقم  واملجلد  املركزي  البحرين 

عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد  وكذلك  املركزي  البحرين 

مجملها  يف  تشكل  الترشيعات  هذه  البحرين.  بورصة 

مظلة تحمي وتضمن حقوق كافة األطراف ذات العالقة 

بصناديق العهد االستثامرية منذ تأسيسها مروراً مبرحلة 

يف  بها  الخاصة  اإلفصاح  ومتطلبات  البورصة  يف  إدراجها 

عىل  املستثمرين  تجعل  والتي  اإلدراج  بعد  ما  مرحلة 

دراية تامة بأداء هذه الصناديق ومستوى ربحيتها.

يجنيها  أن  يمكن  التي  الفوائد  ماهي 
القطاع العقاري والمستثمرين من هذه 
الصناديق، وكيف يمكنهم تحقيق هذه 

الفوائد؟
قطاع  يتجنبها  التي  الفوائد  أهم  من  واحد  إن 

تداول  بآليات  ويتمتع  منظم  سوق  وجود  هي  العقار 

لتمكن  املجال  هذا  يف  الدولية  املعايري  تعتمد  وتسوية 

كافة األطراف وفق اآلليات واإلجراءات املعتمدة من قبل 

البورصة، وهو األمر الذي يعزز من جاذبية قطاع العقار 

استقطاب  يف  ويساهم  واألجانب  املحليني  للمستثمرين 

املزيد من االستثامرات لهذا القطاع.

االستثامرية  العهد  صناديق  لفوائد  بالنسبة  أما 

يف  االستثامر  للمستثمرين  اتاحت  فهي  للمستثمرين 

القطاعات جاذبية وربحية ويوفر عوائد  أكرث  واحد من 

واسع  لقطاع  ومناسبة  منخفضة  بتكلفة  مجزية  سنوية 

انخفاض عوامل املخاطرة نظراً  من املستثمرين، وكذلك 

للتنوع يف االستثامرات الذي تعتمده هذه الصناديق، كام 

أنها متتاز بقابليتها للتسييل برسعة يف البورصة.

- ماهي الصناديق العقارية المدرجة حاليا 
في سوق البحرين، وهل هناك نيه إلدراج 

المزيد من الصناديق؟
وهو  واحد  صندوق  بإدراج  قمنا  اآلن  حتى 

صندوق عهدة بنك اإلسكان العقارية، وتعكف الجهات 

املختصة يف مرصف البحرين املركزي والبورصة حالياً عىل 

دراسة عدد من الطلبات التي من املؤمل البت فيها قبل 

نهاية العام الجاري.

جهودها  إطار  يف  تقوم  حاليا  البورصة  أن  كام 

التسويقية بالرتويج إلدراج هذا النوع من الصناديق بني 

يتم  املحليني والخليجيني، ونأمل أن  العقاريني  املطورين 

تتويج هذه الجهود بإدراج املزيد من الصناديق.

صندوق  أول  تجربة  أول  تقيمون  كيف 
عقاري مدرج في البحرين؟

اإلسكان  بنك  عهدة  إدراج صندوق  تجربة  كانت 

بعملية  نتوجها  أن  استطعنا  غنية جداً،  تجربة  العقارية 

إكتتاب رائدة عىل املستوى املحيل، وبعدها قمنا بإدراج 

أول صندوق عهدة عقارية يف البورصة ونحن نتطلع إىل 

إدراج املزيد خالل املرحلة القادمة.
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الشركة تنفذ مشاريعاً بـ 200 مليون دوالر.. أبرزها »ليان«

بن فقيه: القطاع العقاري يواصل حراكه النشط

وما  فقيه؟  بن  شركة  نجاح  سر  هو  ما 
الشباب  إلى  تقدمها  التي  النصائح  هي 
الطامحين لدخول السوق وتحقيق النجاح؟

العقاري  لالستثامر  فقيه  بن  رشكة  تفخر 

العقاري يف  التطوير  بأنها أصبحت من أكرب رشكات 

البحرين، حيث حققت العديد من االنجارات ونالت 

الكثري من الجوائز واالعرتافات الدولية وذلك يف فرتة 

العقد. حيث حرصت الرشكة منذ  قصرية ال تتجاوز 

واالبداع  التميّز  تحقيق  إىل   2008 عام  يف  انطالقتها 

وأن تكون سبّاقة يف تقديم األفكار الجديدة.

القليلة  إن ما حققته الرشكة خالل السنوات 

حيث  املقاييس.  بكل  كبرياً  انجازاً  يعترب  املاضية 

يف  العقارية  املشاريع  من  العديد  الرشكة  أطلقت 

الرشكة  وتفخر  البحرين،  مملكة  أنحاء  مختلف 
وقت  يف  املالك  إىل  املشاريع  هذه  أغلب  بتسليم 
حيث  املشاريع،  تسليم  أهمية  عىل  وتؤكد  قيايس. 
بشكل  البحرين  يف  العقارية  املشاريع  عدد  هناك 
عام مازالت متوقفة بسبب عدم قدرة املطورين عىل 
استكاملها ألسباب مختلفة. لكن بالنسبة لرشكة بن 
فقيه فهي تركز عىل أهمية االلتزام مبواعيد استكامل 

املشاريع وتسليمها إىل املالك.
يف  املعايري  بهذه  االلتزام  عرب  استطعنا  لقد 
حيث  اليوم،  لها  وصلنا  التي  املرموقة  املكانة  خلق 
الرائدة  تعترب رشكة بن فقيه من الرشكات العقارية 
عىل مستوى املنطقة، حيث تجاوزت نجاحاتنا حدود 
بفتح  األخرية  اآلونة  يف  بادرنا  لذا  البحرين،  مملكة 

جذب  بهدف  الخليجية  الدول  يف  لنا  متثيلية  مكاتب 
االقتصاد  تنشيط  يف  يساهم  مام  الخليجيني  املستثمرين 

البحريني.
إن من أبرز أسباب نجاحنا هو قيامنا بإجراء دراسة 
املتاحة،  والفرص  السوق،  لحاجة  ومتأنية  مستفيضة 
مرشوع.  أي  تنفيذ  يف  الرشوع  قبل  املناسبة،  واألسعار 
مشاريع  وإطالق  الفرص  استغالل  إىل  سباقني  كنا  لقد 
ستجد  لذا  الجميع.  قبل  اسرتاتيجية  مناطق  يف  سكنية 
البحرين  أنحاء  مختلف  يف  منترشة  الناجحة  مشاريعنا 
مثل جزيرة الريف وخليج البحرين ودرة مارينا ودملونيا، 
والجفري  السيف  مناطق  يف  األخرى  املشاريع  جانب  إىل 
زال  ما  البحريني  السوق  إن  وغريها.  والسنابس  والحد 
يقدم العديد من الفرص، وهو يعتمد عىل االختيار الذيك 
والدراسة الشاملة الحتياجات السوق. فعىل سبيل املثال، 
التي  الرائدة  املشاريع  أحد  السدرة  فلل  مرشوع  يعترب 
قمنا من خالله بتلبية جميع احتياجات األرسة البحرينية 
الحالية مع وضع تصورات عملية إلمكانية استيعاب هذا 
الوضع  مع  للعائالت  املستقبلية  لالحتياجات  املرشوع 
السلبيات املوجودة يف املشاريع األخرى  يف عني االعتبار 
التي قدمها مطورون آخرون، حيث يضطر أصحاب الفلل 
إىل إعادة تصميم منازلهم مرة أخرى، ويعترب هذا هدر 
األمور  هذه  جميع  وضعنا  لذا  والجهد.  واملال  للوقت 
واملثايل  املتكامل  املرشوع  هذا  وقدمنا  االعتبار  عني  يف 
استيعاب  بقدرته عىل  يتميز  والذي  البحرينية  للعائالت 
احتياجات األرسة حتى مع منو العائلة يف املستقبل. ونحن 

نظر إليه بصفته ثقافة استثامرية جديدة يف السوق.

الفترة  خالل  فقيه  بن  مشاريع  أهم  هي  ما 
الحالية والسنتين المقبلتين؟

 2017 العام  مطلع  منذ  فقيه  بن  رشكة  متكنت 
وحتى اآلن تسليم 5 مشاريع عقارية. ويف الوقت الحايل 
يجري العمل عىل تنفيذ مجموعة مشاريع أخرى متنوعة 
تصل قيمتها إىل نحو 200 مليون دينار تقريباً، ومن أبرز 
درة  قلب  يف  الواقع  »ليان«  هو مرشوع  املشاريع  هذه 
قدرها  بقيمة  العامل،  يف  نوعه  من  األول  ويعترب  مارينا 
للراحة  راٍق  كمنتجع  ويربز  بحريني،  دينار  مليون   30
واالستجامم بعيًدا عن أجواء املدينة، إذ يتكون من حديقة 
مائية مركزية يحيط بها مبنى سكني خاص، حيث ميكن 
للنزالء الوصول إىل الحديقة املائية عرب زالقات خاصة متتد 
من عدد من رشفات الشقق الخاصة. وتتنوع الوحدات 
نوم  بغرفة  والشقق  »األستوديو«  غرف  بني  ما  السكنية 
املزدوجة والشقق بغرفتي  الدوبلكس  واحدة، إىل شقق 
الفخمة  العلوية  الشقق  إىل  وصوالً  نوم،  غرف  وثالث 

)البنتهاوس( والفلل الخاصة.
ويعترب مرشوع “Waterbay” الذي يقام يف خليج 
 600 نحو  ويوفر  أبراج سكنية  ثالثة  ويتضمن  البحرين، 

الخليج.  عىل  خالبة  مناظر  عىل  بإطاللة  سكنية  وحدة 

دملونيا  جزيرة  يف  الواقع    The Treasure ومرشوع 

العديد  الدرجة األوىل ويوفر  ويعترب مرشوعاً سكنياً من 

مع  االستمتاع  للقاطنني  تتيح  التي  الرتفيهية  املرافق  من 

مرشوع  تنفيذ  عىل  حاليا  العمل  يجري  كام  عائالتهم. 

منطقة  يف  ويقع  طابًقا   13 من  املكون  هايتس«  »الحد 

ويتضمن  سلامن  بن  خليفة  األمري  حديقة  بجوار  الحد 

وغرفتي  نوم  بغرفة  وشققاً  مفروشة،  »أستوديو«  شقق 

نوم.

السدرة يف ديار املحرق  وإىل جانب مرشوع فلل 

البدء قريباً يف أوىل مراحل  الذي يضم 450 فيال وسيتم 

من  مجموعة  لدينا  مراحل.كام   5 أصل  من  املرشوع 

الواقعة يف مناطق مختلفة من اململكة  األبراج السكنية 

مثل  فيها  العمل  مراحل  أغلب  من  االنتهاء  تم  والتي 

Spark وThe Storm  وForbes، وجميع هذه املشاريع 

متتاز بتوفريها مرافق متكاملة. وستواصل بن فقيه تنفيذ 

خطتها الخمسية )ليميتد 5( الرامية إىل إطالق مشاريع 

عقارية متميزة ذات تصاميم غري مسبوقة يف كل عام من 

أعىل  عىل  ذاته  الوقت  يف  الرتكيز  مع  الخمسة،  أعوامها 

تنفيذ هذه  املواد املستخدمة يف  الجودة وأفضل  معايري 

املشاريع. 

لدينا يف الوقت الحايل مجموعة من األفكار التي 

يجري العمل عىل إعداد دراسات تفصيلية لها والتحقق 

من احتياجات السوق. الهدف يف الوقت الحايل ال يقترص 

فقط عىل بيع املشاريع، بل إننا نركز عىل تقديم مشاريع 

متميزة ومبتكرة تقدم املزيد من الزخم للقطاع العقاري 

يف اململكة متاشياً مع خطة ليميتد 5 االسرتاتيجية.

 
هل مشاريع بن فقيه توفر فرص استثمارية 

لمالك الوحدات؟ وما مدى عائدها؟
االستثامر  يف  للراغبني  الفرصة  تتيح  فالرشكة  نعم 

مرشوع  األمثلة  أبرز  ومن  جيدة،  عوائد  وتحقيق 

الحصول  للمستثمرين  الفرصة  يتيح  “Waterbay”حيث 

عىل عوائد تأجري تصل إىل 9 % من قيمة العقار.

وهناك العديد من الزبائن من يقوم برشاء الشقق 

بغرض تأجريها ليتمكن من تحقيق عوائد عالية، وهناك 

يف  الواقعة  السكنية  الشقق  استئجار  عىل  كبري  طلب 

مناطق سكنية.

 25 لـ  تصل  بأسعار  السابق شقق  لقد طرحنا يف 

وحقق  جداً،  قصرية  فرتة  خالل  بيعت  وقد  دينار،  ألف 

املشرتين فيها عوائد عالية، فمنهم من قام ببيعها بسعر 

أعىل والبعض اآلخر اكتفى بتأجريها.

مقبلة  العقارية  التطوير  حركة  أن  ترى  هل 
على طفرة خالل السنوات المقبلة؟ 

نشطة  البحرين حركة  العقارية يف  السوق  تشهد 

لكن هناك طلب   - السابق  كانت يف  ليست كام  رمبا   -

الشقق  من  بدءاً  الوحدات   أنواع  مستمر عىل مختلف 

أن  ونتوقع  السياحية.  املشاريع  إىل  ووصوالً  والفلل 

حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل  الوترية  نفس  عىل  يستمر 

تحتاج السوق إىل املزيد من املشاريع العقارية املبتكرة 

والفريدة من نوعها.

السكنية  الوحدات  عىل  الطلب  استمرار  وأتوقع 

اململكة.  تشهدها  التي  الكبرية  التطورات  مع  السيام 

وهناك العديد من املناطق مل يتم االستثامر فيها بشكل 

كاٍف، وتعترب هذه فرص نسعى إىل اغتنامها حيث يشكل 

مرشوع Hidd Hights من املشاريع الريادية يف منطقة 

البعض أن  اقباالً كبرياً، حيث مل يتوقع  الحد حيث شهد 

املشاريع،  ملثل هذه  مناسبة  املنطقة وجهة  تكون هذه 

لكننا كنا سباقني يف اغتنام الفرصة وطرح هذا املرشوع.

التطوير  قطاع  لمستقبل  رؤيتكم  هي  ما 
العقاري؟ وما هي أبرز المناطق التي تنظرون 

لها بإيجابية؟
يعترب قطاع التطوير العقاري يف البحرين من أهم 

العديد  تقدم  والتي  اململكة  يف  االقتصادية  القطاعات 

قيمة  وتقدر  واملجزية،  الواعدة  االستثامرية  الفرص  من 

الدوالرات، حيث  البحرين مبليارات  الحالية يف  املشاريع 

ويشهد  الدول.  ببقية  مقارنة  فيها  املخاطرة  بتدين  متتاز 

هذا القطاع منواً مستمراً ومستقراً .

الزيادة  يف  يتمثل  مهم  عامل  ذلك  إىل  ويضاف 

الكبرية يف عدد السكان التي شهدت قفزة رسيعة خالل 

السنوات األخرية، إىل جانب توافر العديد من املساحات 

ذلك  ويعني  اآلن.  حتى  تعمريها  يتم  مل  التي  الواسعة 

ضامن وجود طلب قوي ومستمر خالل السنوات املقبلة.

توفري  يف  يرتكز  السوق  يف  حالياً  اتجاه  هناك 

الرفاهية  تعزيز  إىل  تهدف  فاخرة  عقارية  منتجات 

مشاريع  توفري  إىل  نسعى  نحن  لذا  والراحة.  والرتفيه 

املتغرية  االحتياجات  تلبي  ومبتكرة  عملية  اسكانية 

كرمية  حياة  تأسيس  يف  وتساعدهم  للعمالئنا  واملتزايدة 

ملؤها السعادة والرفاهية.

عىل  العقاري  لالستثامر  فقيه  بن  رشكة  وتحرص 

توفري منتجات عقارية تتناسب ورقي املواطن البحريني 

االستثامرية  الفرص  توفري  املساهمة يف  ذاته  الوقت  ويف 

وخربات  العاملية  املامرسات  أفضل  ودمج  املجزية، 

ربحية  مشاريع  لتطوير  منها  سعياً  اإلقليمية،  االستثامر 

وذات قيمة مضافة للمساهمني والعمالء ورشكاء القطاع 

واملوظفني واملجتمعات التي تعمل فيها.     

فقيه  بن  شركة  إدارة  جملس  رئيس  أكــد 
أن  فقيه  بــن  فيصل  الــعــقــاري  لالستثمار 
الفرص  من  العديد  قدم  العقاري  القطاع 
وأرجع  واملضمونة.  اجملزية  االستثمارية 
ذلك إىل البنية التشريعية القوية التي تنظم 
اخملاطرة  وتــدين  القطاع  هــذا  يف  العمل 

فيها مقارنة ببقية الدول. 
وجه  وعلى  البحرين  حلكومة  شكره  وقدم 
عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  معايل  اخلصوص 
الـــوزراء  جملس  رئــيــس  نــائــب  خليفة،  آل 
خليفة  آل  خالد  بن  نايف  الشيخ  معايل  وإىل 
الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير 
العمراين اللذان قدما الدعم الكبري للشركة 
السكني  ليان  مشروع  إجناح  يف  وساعدا 
من  األول  املــشــروع  يعترب  حيث  والفاخر، 
أكرب  يضم  الذي  العامل  مستوى  على  نوعه 

حديقة مائية.
تنفيذ  على  حاليًا  تعمل  الشركة  أن  وبّين 
تصل  متنوعة  أخـــرى  مــشــاريــع  جمموعة 

قيمتها إىل نحو 200 مليون دينار تقريبًا.
وتطرق اللقاء التايل للعديد من التفاصيل:

2425



ومن أبرز الفرص التي توفرها رشكة الرسايا، شقق 
 ،)The Peak( بيك«  »ذا  مرشوع  يف  استثامرية  سكنية 
أقىص سعر فيها 120 ألف دينار، وبيعت أكرث من 85 يف 
املئة منها، وكذلك شقق مرشوع »فيو تريس« بأسعار تبدأ 

من 55 ألف دينار.
مساحتها  كبرية  فلل  تتضمن  الكبرية  الفرص  أما 
تبلغ نحو 600 مرت مربع، يف مرشوع دراغون الذي يضم 
15 فيال كبرية، منها 8 فلل مؤجرة لصالح الرشكة، فيام 7 

فلل معروضة للبيع.
ورشكة الرسايا العقارية تعترب إحدى كربى رشكات 
مشاريع  وتنفذ  وتبيع  البحرين،  يف  العقاري  التطوير 
ضمن  دوالر،  مليون   200 نحو  إىل  تصل  بقيمة  عقارية 
خططها الرامية إىل اقتناص الفرص االستثامرية التي تعود 

بالنفع عىل الجميع. 

مجموعة  مع  تعاون  العقارية  رسايا  رشكة  ولدى 

العمالء  اجراءات  وترسيع  لتسهيل  املرصفية،  الربكة 

الحلول  وتوفري  العقارية،  الوحدات  برشاء  الراغبني 

التمويلة تقدمها املجموعة بشكل سلس ومرن.
رضا  العقارية  الرسايا  لرشكة  العام  املدير  ويقول 
والباب مفتوح  عبدالحليم بلمختار: »الرشكة توفر فرصاً 

اقتناص  يف  معنا  باملشاركة  رغبوا  حال  يف  للمستثمرين 

الفرص التي نوفرها بعوائد مجزية”.

يف  معنا  استثمروا  املستثمرين  من  »كثري  وأضاف 

مشاريع عقارية سكنية، عادوا مرة ثانية وثالثة للدخول 

معنا رشكاء يف تطوير مشاريع جديدة، وهذا يدل عىل أن 

العوائد مغرية تدفع املستثمر للعودة مرة أخرى”.

تبيعها  التي  العقارية  الوحدات  توفره  ما  وعن 

»أسعار  قال:  املشرتيني،  لصالح  مميزات  من  الرشكة 

وجود  مع  عالية  االستثامر  ونسبة  تنافسية،  الوحدات 

طلب كبري عىل استئجار هذه الوحدات بأسعار ممتازة، 

من  الكثري  يوفر  مام  مستأجر،  بوجود  نبيعها  وبعضها 

الجهد والوقت عىل املشرتي«.

سكن  متلك  يف  الراغبة  العوائل  أن  »كام  وتابع 

لها رشاء  سيكون  االستئجار  من  بدالً  البنوك  طريق  عن 

الذي  القسط  قيمة  ألن  أفضل،  خيار  سكنية  وحدات 

سنة   20 بعد  لها  ملك  الفيال  النهاية سيجعل  يف  تدفعه 

أو 25 سنة، وهي طريقة مبثابة استثامر يف رشاء سكن”.

نؤمن  العقارية،  الرسايا  رشكة  يف  »نحن  وقال: 

وما  األحالم،  ببيت  الفوز  يف  تطلعاتكم  تحقيق  بأهمية 

تقديم هذه العروض الحرصية الفريدة سوى تأكيد عىل 

شعارنا القائل »نشيد بيوت أحالمكم«.

يف  العقار  مبستقبل  العميقة  ثقته  عن  وأعرب 

البحرين، قائالً: »مع عودة الثقة للقطاع العقاري، تواجه 

هذه الصناعة عدداً من التحوالت األساسية التي ستشكل 

العقاري  التنظيم  قانون  تطبيق  بدء  ومع  مستقبلها 

العاجل،  القريب  التنفيذ يف  الذي سيدخل حيز  الجديد 

بشكل  العقاري  املشهد  ستغري  الخطوة  هذه  أن  نعتقد 

كبري عىل مدى السنوات املقبلة«.

كبرية  آثاراً  املتغري  املشهد  لهذا  »سيكون  وقال: 

إىل  ذلك  وسيؤدي  العقاري،  والتطوير  االستثامر  عىل 

زيادة حجم وعاء األصول وخاصة مع تغري طبيعة الفرص 

االستثامرية.

وأضاف »ونظراً ألن القطاع العقاري يتسم بدورات 

تطوير طويلة األمد، بدءاً من التخطيط ووصوالً إىل البناء، 

رئيسياً  العقارية إىل أن تلعب دوراً  تهدف رشكة الرسايا 

يف هذا التغري وترىي أن اآلن هو أنسب وقت للتخطيط 

للتعامل مع هذه املتغريات«.
قائالً:  العقارية  الرسايا  وتحدث عن محفظة 

ومتنامية  متنوعة  العقارية  الرسايا  محفظة  »إن 

باستمرار وتشمل الكثري من العروض التي تناسب 

أحد أبرز أسباب جناح شركة السرايا العقارية وتوسعها يف السوق، أنها تبني وحدات سكنية تعطي املشرتي خيارات 
متعددة منها إمكانية تأجري الوحدة مببلغ أكرب من قسط البنك املمول للشراء، ما يحقق أهداف الباحثني عن النجاح.
وكذلك تبيع الشركة شقق سكنية استثمارية مؤجرة يف جزر أمواج، مما يجذب املستثمرين الراغبني بتنمية أموالهم 

وحتقيق عوائد مضمونة، خصوصًا وأن العقارات يف جزر أمواج تعترب من االستثمارات اآلمنة.
وإذا كان املشرتي يهدف إىل السكن مع أسرته، فأن الوحدات التي تنتجها الشركة توفر كل ما حتتاجه األسرة لتعيش 
بصورة جميلة، كما أن هذه الوحدات متتاز بإمكانية بيعها بسعر أعلى ومناسب، يف حال رغبت األسرة يف تغيري مكان 

سكنها، أو تأجريها بأسعار ممتازة وحتقق عوائد جمزية تساهم يف رفع مستوى رفاهية األسرة.

تنفذ مشاريع بنحو 200 مليون دوالر

وحدات سرايا العقارية توفر فرص 
استثمارية للباحثين عن النجاح

تم  فقد  االجتامعية  والرشائح  امليزانيات  معظم 

املتميزة يف  املشاريع  تنفيذ مجموعة من  البدء يف 

مواقع رئيسية رائعة بقيمة مالية تقدر بحوايل 200 

مليون دوالر بعدد وحدات إجاميل يقارب الـ 600 

وحدة. وتتميز هذه املواقع بقدرة كل من املواطنني 

والوافدين عىل امتالك مسكن خاص بهم«.

وأضاف »تشمل هذه املحفظة إنشاء شقق سكنية 

وفيالت بجانب مشاريع تطوير صناعية وتجارية، وأيضاً 

تشمل منتجعات سياحية وفنادق وهي محفظة متنامية 

لرشكة رسايا  العام  املدير  الجاذبة«.وعرض  العروض  من 

العقارية رضا عبدالحليم بلمختار أمثلة ملشاريع تشملها 

محفظة الرشكة، كالتايل:

فيالت )الريم 1(
تشمل  العقارية  الرسايا  رشكة  عروض  أحدث 

مرشوع الريم 1 يف سار، وهو يشتمل عىل فيالت فاخرة 

توفر فرص العيش العائيل الفاخر واملريح، وهو مرشوع 

متاح للتملك من قبل املواطنني البحرينيني ومواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي.

فيالت )أوركا(
بجامل  أمواج  جزر  يف  أوركا  فيالت  تتميز 

الخالب وهي مزودة بربك سباحة خاصة  التصميم 

مع  جيداً  تجهيزاً  مجهز  وجمنازيوم  ريايض  وناٍد 

وتعترب  للسباحة.  الشاطئ  إىل  الوصول  إمكانية 

املثالية  فرصتك  فيال   52 تضم  التي  أوركا  فيالت 

والجامل،  الهدوء  من  واحة  وسط  فيلتك  المتالك 

وهي تُباع بنظام التملك الحر.

شقق )فيو تيراس(
كذلك  العقارية  الرسايا  رشكة  محفظة  تشمل 

راٍق يضم 21 شقة  ترياس«، وهو مرشوع  »فيو  مرشوع 

يعد  وهو   ،7 مينا  مرشوع  ضمن  أمواج  جزر  يف  أنيقة 

واحداً من أكرث املشاريع التي تحظى بقبول واسع.

وهنالك مرشوعان مقبالن للشقق السكنية سيتم 

»ذي  مرشوع  أولهام  القريب.  املستقبل  يف  تدشينهام 

تضم 306 شقق  أبراج سكنية   5 عبارة عن  فيوز« وهو 

مرىس  وكذلك مرشوع  أمواج.  البحر يف جزر  عىل  مطلة 

الفريدة  العامئة  املرىس  مدينة  عىل  يطل  الذي  منشن 

فتضم 14 شقة سكنية مع خدمات متميزة وفريدة من 

بركة سباحة وجيم وصالة ألعاب لألطفال.

السكن االقتصادي
رضا  العقارية  رسايا  لرشكة  العام  املدير  قال 

العقارية  الرسايا  رشكة  »تلعب  بلمختار:  عبدالحليم 

دوراً هاماً يف قطاع اإلسكان االقتصادى من خالل تطوير 

الفريدة  مثل مرشوع  التكلفة،  ميسورة  سكنية  وحدات 

بالتعاون مع برنامج مزايا من وزارة اإلسكان،  الذي بيع 

واآلن، ومع مرشوع الريم 2 الرائع الذي يتكون من 80 

فيال ومرشوع الريم 3 الذي يضم 26 فيال ويقع يف واحد 

من أهم املواقع الرئيسية مبنطقة سار بالقرب من رسايا 1 

ومدرسة سانت كريستوفر ومجمع ماكرومارت التجاري«.

ماكرومارت
ماركت  للسوبر  مبنى  هو  ماكرومارت،  مرشوع 

يتكون من 3 طوابق مع مقهى يف الطابق األريض وسوبر 

ماركت يف الطابق األول ويقع ىف منطقة سار.

واحة البحرين الصناعية
تضم واحة البحرين الصناعية بتوبيل مستودعات 

العامل  إلقامة  ووحدات  ومكاتب  تجارية  ومحالت 

أمن  من  الخدمات  كافة  توفر  مع  لإليجار  وجميعها 

وحراسة وصيانة لكافة املرافق عىل أعىل مستوى.

فندق دراغون
يتميز فندق دراغون الحديث بجزر أمواج اطاللة 

رائعة عىل الخليج، ويضم شقق مفروشة وفيالت من 4 

غرف نوم تضم برك سباحة خاصة وقاعات مفتوحة عىل 

الهواء الطلق.

منتجع سي لوفت
يشتمل منتجع يس لوفت يف جزر أمواج عىل 

نوم واحدة إىل 4  أجنحة حديثة مكونة من غرفة 

غرف نوم وتطل جميعها عىل البحر وتضم تراسات 

خاصة.

العقارية  رسايا  لرشكة  العام  املدير  وقال 

العديد من  تواصل  »مع  بلمختار:  عبدالحليم  رضا 

املشاريع الجديدة، ستظل رشكة الرسايا العقارية يف 

طليعة صناعة التطوير العقاري يف اململكة لسنوات 

عديدة مقبلة«.

يذكر أن رشكة الرسايا العقارية انتقلت مؤخراً 

إىل موقع جديد يف منطقة السيف، اعتباراً من األول 

من مارس/ آذار 2017، يف خطوة تهدف إىل خدمة 

عمالئها بطريقة أكرث احرتافية، وأعرب عن ترحيبه 

بالزبائن يف برج النخيل الكائن يف منطقة السيف، 

مملكة البحرين.

رضا عبد الحليم بلمختار	 

احدى غرف فندق دراغون	 
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السكن االجتماعي 
فرصة حقيقية لالستثمار

ذوي  إىل  املوجه  االجتماعي  السكن  يف  لالستثمار  حقيقية  فرصة  اخلاص  القطاع  البحرين  مملكة  حكومة  أعطت 
الدخل احملدود من املواطنني، وحتقيق عوائد جمزية من االستثمار يف بناء وحدات سكنية للمواطنني املسجلني 

يف قائمة وزارة اإلسكان. 
السكن  متويل  برنامج  طريق  عن  سيما  وال  جمزية  أربــاح  لتحقيق  للمستثمرين  إغــراءات  اإلسكان  وزارة  وقدمت 
والبنوك،  واملقاولني  العقارية،  واملكاتب  العقارات،  ملطوري  مغرية  استثمارية  فرصة  يشكل  الذي  االجتماعي 

لالستثمار يف بناء وحدات سكنية لذوي الدخل احملدود.
وجنح برنامج متويل السكن االجتماعي يف تغيري مسار االستثمار العقاري يف البحرين، والذي كان يتجه يف مسار 
العقارات املوجهة لذوي الدخل املرتفع وذلك لقدرتهم على الشراء، إىل مسار آخر وهو  واحد وهو االستثمار يف 
االستثمار يف العقارات املوجهة لذوي الدخل احملدود، وذلك عرب رفع قدرتهم الشرائية بدعم حكومي يصل إىل 81 

ألف دينار، فيما يدفع املستفيد باقي املبلغ املتبقي، وبالتايل يستطيع املستثمرون بيع وحداتهم بأرباح جمزية.

استثمارٌ مجٍز
فاملستثمر ميكن أن يشرتي أرض مساحتها 200 مرت مربع، مببلغ 40 ألف 

دينار، ويقوم ببنائها وحدة سكنية مببلغ 40 ألف دينار، ومببلغ إجاميل 80 ألف 

دينار، ويبيعها عىل مواطن بقيمة 110 آالف دينار، فريبح منها 30 ألف دينار 

عىل أقل تقدير، وهو ربح أفضل من االستثامر يف الذهب واألسهم وأسواق املال.

موجهة  سكنية  مشاريع  بناء  يف  املحرق  ديار  مثل  كربى  رشكات  وبدأت 

لذوي الدخل املحدود، وكذلك رشكة نسيج، ورشكة رسايا للتطوير العقاري، ورشكة 

القطاع  بالجدوى االستثامرية يف هذا  اقتنعت  التي  منارة وغريها من الرشكات 

بعد تقديم وزارة اإلسكان حوافز مجزية.

الدخل  لذوي  سكنية  وحدة  ألف   160 نحو  إنشاء  إىل  البحرين  وتحتاج 

يف  املتزايدة  الطلبات  لتغطية   2030 العام  وحتى  اآلن  من  واملتوسط  املحدود 

فرصة  يشكل  الذي  األمر  دينار؛  مليار   12 بنحو  تقدر  باستثامرات  اململكة، 

استثامرية ميكن اقتناصها عن طريق اقتصادات كبرية الحجم.

ونتيجة توفري وزارة اإلسكان برامج متويل تتيح للمواطنني إمكانية الحصول 

عىل متويالت كافية لتغطية كلفة املنازل، فإن املؤسسات االستثامرية التي بدأت 

تأخذ عىل عاتقها تنفيذ الخطط والربامج اإلسكانية قد ال تجد صعوبة يف تسويق 

الوحدات السكنية لذوي الدخل املحدود واملتوسط.

املتزايد  الطلب  البحرين هي أكرب وأهم قطاع نتيجة  وسوق املساكن يف 

عليه من قبل املواطنني ومواطني دول الخليج العربية وكذلك األجانب فأسعار 

األرايض ارتفعت بشدة ويتوقع أن تستمر ؛ إذ يقل وجود األرايض بسبب مساحة 

الجزيرة الصغرية.

من  نسمة،  مليون   1.4 نحو  إىل  سكانها  عدد  قفز  التي  البحرين  وتعاين 

نقص شديد يف الوحدات السكنية لذوي الدخل املحدود واملتوسط، نتيجة توجه 

املستثمرين إىل ضخ رؤوس أموالهم يف العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل 

املرتفع، لهثا وراء الربحية العالية والعوائد الكبرية.

160 ألف طلب 
وينمو الطلب عىل الوحدات السكنية لذوي الدخل املحدود واملتوسط يف 

البحرين بنسبة منو عالية، ويوجد أكرث من 50 ألف طلب إسكاين ألرس بحرينية 

يف وزارة اإلسكان، ويتوقع أن يصل حجم الطلب من اآلن حتى العام 2030 إىل 

أكرث من 160 ألف طلب عىل أقل تقدير.

نسمة،  مليون  يبلغ عد سكانها  التي  البحرين  أن  الرسمية  األرقام  وتفيد 

ستشهد يف السنوات العرش والعرشين املقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف 

سكان البحرين الذين تقل أعامرهم يف الوقت الحايل عن 15 سنة يف دائرة البحث 

عن السكن.

وتحتاج البحرين إىل مرشوعات عقارية توفر 10 آالف وحدة سكنية سنويا 

حتى العام 2030، لتلبية الطلب املتزايد يف قطاع املساكن لذوي الدخل املحدود 

واملتوسط.

وزارة اإلسكان ال تستطيع وحدها حل املشكلة اإلسكانية يف ليلة وضحاها، 

االستثامر يف  يبادر يف  مل  الذي  الخاص  القطاع  إىل دعم ومشاركة  بحاجة  وهي 

توفري وحدات سكنية لذوي الدخل املحدود نظرا لتوفر فرص استثامر ذات عائد 

أعىل تتمثل يف العقارات السكنية الفاخرة التي تستهدف األغنياء.

يف  االستثامر  بجدوى  الخاص  القطاع  إقناع  من  اإلسكان  وزارة  ومتكنت 

املرشوعات السكنية املُعدة لذوي الدخل املتوسط واملحدود، من خالل دعوته 

هامش  وزيادة  التكاليف،  لتقليل  الكبري  الحجم  اقتصادات  من  االستفادة  إىل 

الضخمة  املرشوعات  يف  متوافر  هو  كام  والنوعية  الكمية  طريق  عن  الربحية 

واالستثامرات الكبرية التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية باملئات واآلالف.

كام أن املنازل املُعدة لذوي الدخل املحدود غري مكلفة؛ إذ إنها بسيطة يف 

طبيعتها الهندسية، واإلقتصادية ال تحتاج إىل الكثري من مواد البناء كام هو الحال 

يف املنازل الفاخرة.

وتتمتع البحرين مبزايا استثامرية تتمثل يف بنية تحتية متطورة وعدم فرض 

وحرية  املبارشة  غري  أم  املبارشة  الرضائب  سواء  الخاصة  الرشكات  عىل  رضائب 

معينة  مناطق  يف  العقارات  األجانب  متلك  وإمكان  واألرباح  املال  رأس  تحويل 

وسهولة إنجاز املعامالت الحكومية ورسوم جمركية منخفضة ال تزيد عىل 5 يف 

املئة مع مختلف الدول.

مؤسسات مالية قادرة و...
ويرى مراقبون أن حل مشكلة ذوي الدخل املحدود وتوفري وحدات سكنية 

لهم بحاجة إىل آليات قادرة عىل حفظ هامش الربحية عرب العديد من الوسائل 

أسعار  كلفة  ويقلل  السكنية  الشقق  يوفر عرشات  الذي  العمودي  البناء  منها، 

األرايض التي قفزت إىل أكرث من 400 يف املئة خالل السنوات املاضية.

وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة املرتفعة، عرب إيجاد 

الترشيعات والقوانني وتوفري التسهيالت إىل جانب العديد من الوسائل التي ميكن 

أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء املرشوعات املعدة لذوي الدخل 

املحدود.

القطاع  مع  الرشاكة  مرشوع  )سابقا(  واإلسكان  األشغال  وزارة  وكانت 

الخاص، وفتحت الباب أمام القطاع لتنفيذ مرشوعات مشرتكة توفر نحو آالف 

الوحدة السكنية بقيمة تقدير مبئات املاليني من الدنانري.

الدخل  لذوي  الرشائية  القدرة  من ضعف  يتخوف  الخاص  القطاع  وكان 

املصارف  امتناع  مع  وخصوصا  السكنية،  العقارات  لرشاء  واملحدود  املتوسط 

 190 من  بأكرث  موجوداتها  تقدر  والتي  البحرين  يف  العاملة  املالية  واملؤسسات 

العقارات  متلك  بغرض  قروضا  املحدود  الدخل  ذوي  منح  عن  دوالر،  مليار 

السكنية، بسبب القيود التي يفرضها مرصف البحرين املركزي.

إال أن عمل بنك اإلسكان التابع إىل وزارة اإلسكان عىل إطالق نظام متويل 

متويالت  عىل  الحصول  إمكانية  املواطنني  إىل  يتيح  الذي  االجتامعي  السكن 

كافية لتغطية كلفة املنازل، بدد مخاوف القطاع الخاص، وسهل عىل املؤسسات 

الخطط والربامج اإلسكانية تسويق  تنفيذ  التي ستأخذ عىل عاتقها  االستثامرية 

الوحدات السكنية لذوي الدخل املحدود واملتوسط.

وبرنامج متويل السكن االجتامعي يحول األرس من ذوي الدخل املتوسط 

واملحدود إىل قوة رشائية من خالل توفري بنية جيدة للتمويل الذي يعترب عنق 

الحصول عىل  الراغبني يف  املواطنني  إىل  للبيع  املعروضة  العقارات  بني  الزجاجة 

سكن مالئم ألرسهم.

تجارية  أسس  عىل  تنجز  عقارية  قروضا  استحدث  اإلسكان  بنك  وكان 

يقدمها إىل الراغبني يف متويل مرشوعاتهم العقارية السكنية لألغراض الشخصية 

خيارات  إليجاد  املتواصل  البنك  سعي  إطار  يف  وذلك  وترميم،  وبناء  رشاء  من 

التمويل املناسبة أمام املواطنني لتوفري السكن املالئم لهم يف أرسع وقت ممكن، 

االجتامعية  اإلسكانية  القروض  بتقديم  نفسه  الوقت  يف  الكامل  االلتزام  مع 

بحسب خطة وزارة اإلسكان وجداولها الزمنية.
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ما  أول  فأن  عقاري  مرشوع  ببدء  تفكر  حني 
إال  لك  خيار  وال  متويله،  وكيفية  املال  رأس  به  تفكر 
اللجوء إىل البنوك واالقرتاض منها بفوائد كبرية، وهذا 

حال كل مقاول ومستثمر بدأ دخول السوق.
ومع تزايد دخول املقاولني واملستثمرين السوق 
لقطاع  البنوك  تقدمها  التي  التمويالت  حجم  يتزايد 
االنشاءات والتعمري. إال أن املعادلة تغريت مع تحقيق 
املقاولني  ثراء  إىل  أدت  عوائد ضخمة  املحيل  السوق 
املستثمرين إىل درجة استغناء كثري منهم عن القروض 
البنكية واالعتامد عىل التمويل الذايت. وهذا ما تدعمه 

األرقام الرسمية ملرصف البحرين املركزي.
ووفق األرقام الرسمية ملرصف البحرين املركزي، 
لقطاع  املصارف  قدمتها  التي  القروض  حجم  فإن 
االنشاءات والتعمري يف 2001 بلغت 168 مليون دينار، 
إىل  لتصل  سنوات   10 خالل  أضعاف   10 وتضاعفت 
1740 مليون دينار يف 2010، ثم بدأت بالرتاجع لتصل 

إىل 1372 مليون دينار بنهاية العام 2016. 
من  االنشاءات  البنوكللقطاع  قروض  وتضاعف 
2001 إىل 2010 يعود إىل تزايد أعداد دخول املقاولني 
واملستثمرين وحاجتهم للامل، ولكن مع تحقيق أرباح 

مبقدورهم  أصبح  االقتصادية،  البيئة  بسبب  ضخمة 

متويل مشاريعهم دون اللجوء لالقرتاض. 

ودائع ضخمة
البحرين  ملرصف  الرسمية  البيانات  وحسب 

التجارية  البنوك  الخاص يف  القطاع  املركزي فإن ودائع 

املحلية تبلغ أكرث من 16 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم 

جداً مقارنة باقتصاد البحرين، وهو ما يدل عىل مستوى 

الرثاء الذي حققه املقاولني واملستثمرين. 

وكثري من املقاولني تعاقدوا مع أصحاب طلبات 

يقوموا  بأن  اإلسكان،  وزارة  قامئة  إسكانية مسجلني يف 

الطلب  صاحب  يقوم  أن  عىل  وبنائها،  األرايض  برشاء 

بالتسجيل يف برنامج متويل السكن االجتامعي فيحصل 

عىل  املقاول  يحصل  فيام  املنزل  عىل  الطلب  أصحاب 

املبالغ بعد عدة شهور من وزارة اإلسكان. 

وحدة   20 وبناء  أرايض  برشاء  يقوم  فاملقاول 

ثم  ذايت،  بتمويل  دينار   2 نحو  إىل  يصل  مببلغ  سكنية 

يبيعها عىل أصحاب الطلبات االسكانية املسجلني ضمن 

برنامج متويل السكن االجتامعي.

إذ  للمستثمرين،  أرباح ضخمة  السوق  وتحقق 

تقوم الرشكة برشاء أرض مساحتها 180 مرت مربع بقيمة 
30 ألف دينار )بسعر 20 دينار للقدم الواحد(، وتبنيها 
بقيمة 40 ألف دينار، وتبيعها بسعر 120 ألف دينار، 

وتربح 50 ألف دينار من بيع وحدة سكنية واحدة.
مناطق  يف  أرايض  اشرتوا  املقاولني  وبعض 
بتمويل  وغريها،  والجفري  أمواج  جزر  مثل  استثامرية 
اللجوء  دون  لصالحهم،  وتأجريها  ببنائها  وقاموا  ذايت، 
التكاليف  من  الكثري  عليهم  يوفر  ما  وهو  البنوك،  إىل 

املتمثلة يف الفوائد البنكية. 
كام أن بعض املستثمرين يشرتون ويبيعون مباين 
وعامرات سكنية واستثامرية بتمويل ذايت دون الحاجة 
حجم  عىل  تستند  التي  األرقام  فأن  ولهذا  للبنوك، 
القروض البنكية ال تعكس قوة وحيوية سوق املقاوالت 

والعقارات يف البحرين. 
املقاولني  أعداد  تزايد  مع  أنه  اقتصاديون  ويرى 
الحسابات  وأصحاب  األثرياء  قامئة  يف  واملستثمرين 
تقدمها  التي  التمويالت  حجم  فأن  املليونية،  البنكية 
البنوك لقطاع االنشاءات والتعمري ستتوقف عن النمو 
ال  صغار  ومستثمرين  مقاولني  دخول  حتى  لفرتة، 

ميلكون املال ويحتاجون إىل من يقرضهم. 

ثراء المقاولين والمستثمرين 
يقلص تمويل البنوك لإلنشاءات

مملكة  يف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تّولد 

والرثاء  النجاح  تحقق  مستمرة  هائلة  فرص  البحرين 

للمستثمرين يف قطاع التطوير العقاري والتأجري.

البحرين لتنمية املؤسسات  ويرى رئيس جمعية 

هذه  أن  السلوم  صباح  أحمد  واملتوسطة  الصغرية 

فهي  التجارية،  للعقارت  الحياة  أكسري  املؤسسات هي 

شهرياً  املاليني  عرشات  وتضخ  واألكرب،  األول  املستأجر 

عىل اإليجارات لصالح مالك العقارات.

وقال السلوم: »بدون مؤسسات صغرية ومتوسطة، 

ولن  التجارية،  للعقارات  مستأجرين  هناك  يكون  لن 

يكون هناك نجاح وثراء ملُمالَّك العقارات، فرشط وجود 

وجود  هو  والرثاء  النجاح  وتحقيق  التجارية  العقارات 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة. نعم ليس هناك مبالغة 

إذا وصفت هذه املؤسسات بأنها ماء الحياة للعقارات 

التجارية، وينبوع النجاح والرثاء للمالك”.

معروض  يف  نقص  هناك  أن  السلوم  وأشار 

فرصة  اليوم  يشكل  ما  وهو  التجارية،  العقارات 

للمستثمرين العقاريني وضامن مدخول دائم ومضمون، 

نظراً لحيوية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد 

البحريني، وحاجتها املتزايدة للمحالت التجارية”.

مئات المستأجرين
 يدخلون السوق سنويًا

وذكر السلوم: »كل سنة تدخل مئات املؤسسات 

إلستئجار  بحاجة  وكلها  للسوق،  واملتوسطة  الصغرية 

املستثمرين  يعطي  مهم  مؤرش  وهذا  تجاري،  عقار 

إشارات قوية عىل نجاح املشاريع العقارية التجارية يف 

البحرين”.

أفضل  تسهيالت  تقدم  البنوك  أن  »كام  وأوضح 

ملطوري العقارات التجارية، نظراً ملا تشكله املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة من دخل دائم ومضمون للمطورين، 

ويحصل  البنوك،  لدى  املخاطر  درجة  تقل  وبالتايل 

قطاعات  من  أقل  بفوائد  قروض  عىل  العقار  صاحب 

أخرى”.

يف  االستثامر  إىل  واملطورين  املستثمرين  ودعا 

العقارات التجارية لتلبية احتياجات املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة املتزايدة وفق معادلة »الكل مستفيد”.

تضخها  التي  املبالغ  حجم  مراقبون  ويقدر 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل إيجارات العقارات 

التجارية بأكرث من 50 مليون دينار شهرياً، وهو ما يؤكد 

من  طائلة  أرباحاً  يجنون  التجارية  العقارات  ُمالَّك  أن 

عملية التأجري عىل تلك املؤسسات.

وكانت التقديرات مبنية عىل فرضية وجود نحو 

مؤسسة  كل  أن  لو  البحرين،  يف  مؤسسة  ألف   100

حجم  عن  الحديث  فسيكون  واحد،  دكاناً  استأجرت 

هائل من عقود اإليجارات التجارية.

ويعود سبب كون املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ورشوط  قوانني  إىل  البحرين  سوق  يف  مستأجر  أكرب 

التابعة لوزارة الصناعة والتجارة  إدارة السجل التجاري 

أن أحد رشوط إصدار سجل تجاري هو  إذ  والسياحة، 

وجود محل وعقد إيجار، ويتم فحصه من قبل البلدية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إكسير الحياة للعقارات التجارية
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دعا عاملون يف قطاع التطوير العقاري الجهات الرسمية 

مستوى  لرفع  والتشييد  البناء  وقطاع  التحتية  بالبنية  املعنية 

الخدمة املقدمة إىل جانب منح تسهيالت إضافية للمطورين 

يف  بها  القيام  للمطور  ميكن  التي  البناء  نسبة  رفع  بينها  من 

العقار حني إصدار رخص اإلنشاءات من البلديات.

وشئون  وزارة  بدء  مع  بالتزامن  الدعوات  هذه  وتأيت 

بقانون  املرسوم  أحكام  تطبيق  العمراين  والتخطيط  البلديات 

رقم )25( لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية 

السلطة  مبوافقة  القانون  وحظي  التعمري.  مناطق  يف  التحتية 

الترشيعية بغرفتيها.

ودخل قرار وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراين رقم )11( لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة 

إنشاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري القامئة والتي 

توجد فيها مرافق، قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التايل 

لتاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية يف 7 يونيو 2017.

وفق  العقاريني  املطورين  عىل  رسوم  احتساب  وسيتم 

البنية  وتطوير  إلنشاء  املبدئية  التكلفة  احتساب  معادلة 

املساحة  صايف  يف  مرضوبة  ديناراً   12 تساوي  بحيث  التحتية 

بدفع  املطور  يلتزم  كام  املربع.  باملرت  املردود  ذات  املستغلة 

جانب  إىل  للكهرباء  اإلضافية  األحامل  عىل  إضافية  تكاليف 

التزام املطورين بتكاليف التمديدات ومحطات التوزيع.

الشبكات  القانون  بحسب  التحتية  الِبْنية  وتشمل   

الصحي  ْف  والرصَّ واملاء  والكهرباء  للطُّرُق  والفرعية  الرئيسية 

الشوارع  وتشجري  وتجميل  العامة  واملواقف  والساحات 

ذات  تحقق  التي  املرافق  من  وغريها  الخرضاء،  واملَُسطَّحات 

بناًء عىل  الوزراء  مجلس  من  قرار  بتحديدها  ويصُدر  الغرض 

توصية اللجنة الوزارية.

شرف: القرار صادم
منازل  لرشكة  العام  املدير  رشف  فيصل  املهندس  وقال 

للرشكات  الجديدة شكلت »صدمة«  الترشيعات  أن  العقارية 

العقاري  والتشييد  البناء  تكاليف  وأن  واملستثمرين  العقارية 

النهايئ  املستهلك  أن  يعني  مام  تقريباً   %  20 لغاية  سرتتفع 

واملستثمرين نفسهم سيتحملون أعباء هذه الزيادة.

ضخ  عن  املستثمرين  توقف  من  تخوفه  رشف  وأبدى 

املحدود  الدخل  لذوي  عقارات  توفري  أجل  من  استثامرات 

الرشكات  بعض  توقف  من  خشيته  يثري  مام  مناسبة،  بأسعار 

املالية  االلتزامات  ارتفاع  مع  خصوصاً  التطوير  نشاط  عن 

إىل جانب  والرسوم  الكهرباء  أسعار  زيادة  ترافقت مع  والتي 

املتطلبات التنظيمية وفق قانون التنظيم العقاري الجديد.

وقال رشف أنه يرى رضورة أن تتواكب هذه التكاليف 

الجديدة عىل املطورين مع رفع مستوى الخدمات املقدمة من 

قبل الجهات الخدمية ومنح املستثمرين بعض املميزات مثل 

رفع نسبة البناء يف األرايض املطورة عند التقدم للحصول عىل 

الرتاخيص الالزمة من البلدية والجهات املعنية.

وأشار أنه يف ما مىض كان يسمح مثال يف بعض التصنيفات 

االستثامرية بإضافة طابق إضايف نظري دفع مبالغ إىل الحكومة 

املستثمرين  انتفاع« حسب وصفه، مام كان يعطي  كـ »بدل 

متنفسا من أجل توازن العوائد االستثامرية والتكاليف، ودعا 

رشف إىل أن يتم العودة بالعمل بهذا النظام إىل جانب النظر 

يف نسب البناء الحالية.

الرسوم  مقدار  يف  التدرج  يبغني  كان  أنه  رشف  ورأى 

رفعها  ويتم  الحالية  املبالغ  من  أقل  مبالغ  فرض  يتم  بحيث 

تدريجيا بدال من صدم السوق بهذه النسب.

د. البستكي: التكاليف الجديدة 
سترفع الكلفة

حسن  د.  للتطوير  منارة  لرشكة  املنتدب  العضو  أما 

عىل  الجديدة  للتكاليف  تكون  أن  املفرتض  من  أنه  البستيك 

التحتية  البنية  تقديم  رسعة  مثل  إيجابية  نواحي  املطورين 

الرسوم  أو  املبالغ  تكون هذه  بحيث  أفضل  وتقديم خدمات 

نظري خدمات أفضل وهذا ما سيتضح يف الفرتة املقبلة.

لكن د.البستيك أقر كذلك بأن هذه التكاليف الجديدة 

سرتفع من قيمة العقارات وسيتحملها املستهلك النهايئ.

واتفق د.البستيك مع ما ذهب إليه رشف حني رأى أن 

التدرج يف مبالغ الرسوم كانت ستعطي مرونة أكرب وقدٍر كاٍف 

للتكيف مع املتطلبات الجديدة. 

يشار إىل أنه استثنى من تطبيق أحكام قرار تحديد فئات 

مناطق  يف  التحتية  الِبْنية  وتطوير  إنشاء  كُلفة  تحصيل  وآلية 

التعمري القامئة كل من مشاريع وزارة اإلسكان ومشاريع متويل 

السكن االجتامعي، وأي مرشوع يقوم املالك فيه بهدم وإعادة 

بناء يف عقاره برشط أْن ال تزيد مساحة البناء عن العقار الذي 

التحتية  الِبْنية  كُلفة  يقوم بدفع  الزيادة  تم هْدُمه، ويف حالة 

مقابل املساحات اإلضافية. كام تم األخذ يف االعتبار أال تزيد 

الكلفة عن 4 % من الكلفة اإلجاملية ألي مرشوع.

عاملون: التدرج في التطبيق أفضل

رسوم »البنية التحتية« ترفع أسعار العقار

د. حسن البستكي	 

المهندس فيصل شرف	 

التنفيذي  الرئيس  مكناس  أكرم  يطل  املحرق  يف  الجديد  مجموعته  مقر  من 
ملجموعة بروموسفن عىل النهضة العمرانية التي تشهدها البحرين من مرفأ البحرين 
إال  الطفرة،  سنوات  عىل  شاهداً  كانت  التي  الجفري  مدينة  وحتى  البحرين  وخليج 
أن مكناس يرى أن عىل املطورين العقاريني أن يركزوا عىل مفاهيم االبتكار وربط 
املرشوعات التطويرية الجديدة بخدمات مبتكرة مرتبطة بالسياحة أو يف قطاعات 

اقتصادية تلبي حاجات الناس بحيث تخلق هذه املرشوعات رافد اقتصادي.

السياحة تفتح فرصًا أمام العقاريين
ومكناس الذي بدأ مغامرة قبل نحو عامني عندما دشن أول فندق عائم عىل 
ساحل املنامة وهو عبارة عن سفينة راسية توفر غرف فندقية وخدمات فندقية، ال 
زال يرى أن هناك فرص تنتظر البحرين يف مجال السياحة وربطها بالعقار، إذ يرى أن 

السائح ال زال ينتظر أن يرى الكثري عندما يزور البحرين.
ويقول مكناس: “الفندق الحمد لله ناجح وال زال هناك نسبة إقبال كبرية عىل 
الحجوزات حتى أن البعض حينام يأيت خصوصا من اململكة العربية السعودية يرغب 
يف قضاء مدة قصرية حتى لو كانت نصف يوم حينام يكون الفندق مملوء، وذلك 

لرغبتهم يف خوض غامر التجربة.”
املرشوعات  تصاحب  قد  التي  والتعقيدات  الصعوبات  بعض  رغم  وعىل 
العقارية للحصول عىل الرتاخيص والبدء وغريها من اإلجراءات، إال أن مكناس يرى 
البحرين وضعت نفسها عىل املسار الصحيح حني قررت أن تبدأ بصوغ قانون  أن 

شامل لتنظيم القطاع العقاري.
التي  املتعرثة  املشاريع  أو مرشوعني من  بقي مرشوع  »لقد  ويقول مكناس: 
ثقة  ستعطي  الجديدة  والقوانني  مطلوب،  هو  وكام  الصحيحة  بالطريقة  حلها  يتم 
أكرب وتنظم العملية بشكل يضمن مختلف الحقوق، فحسابات »السكرو أكاونت« 

موجودة يف كل الدول وهي يشء بديهي لحفظ حقوق املشرتيني«.
لقاء  املطورين  عىل  ستفرض  التي  الجديدة  الرسوم  موضوع  عىل  وبالتعريج 
الحصول عىل خدمات البنية التحتية، يرى مكناس أن املطورين واملستثمرين يجب 
أن يتحملوا جزء من التكاليف الكبرية التي تتكبدها الدولة لتأهيل البنية التحتية، 
والتي أعتربها من بني أفضل مستويات البنية التحتية يف املنطقة، مرجعاً جزء كبري من 
الفضل إىل وزير األشغال وشؤون البلديات عصام خلف والذي وصفه بالنشيط جداً 
حيث متكن بفضل خلفيته املتعمقة يف شؤون البنية التحتية ومعرفته بالتفاصيل عىل 

اكتساب قدرة كبرية عىل معرفة احتياجات البحرين يف هذا املجال.
متويل  جعلت  صعبة  اقتصادية  بظروف  متر  املنطقة  دول  أن  مكناس  ويرى 
وأن  الحكومة،  قبل  من  كامل  بتحمل  أي  القدمية،  بالطريقة  يتم  ال  التحتية  البنية 
سيساعد  ذلك  أن  كام  التكاليف،  هذه  من  جزء  املستثمرين  لتحمل  حان  الوقت 
حصول  وبالتايل  التحتية  البنية  خدمات  عىل  أرسع  بشكل  الحصول  يف  املرشوعات 

املستهلكني عىل خدمات أفضل.
وأشار مكناس إىل أن املستهلك النهايئ سيتحمل باملحصلة النهائية لهذه الرسوم. 

برموسفن تبني 1.2 ألف وحدة في الديه
أجاب  العقاري،  القطاع  عىل  وتأثريها  املضافة  القيمة  رضيبة  عن  وبسؤاله 

مكناس إىل أنه من غري الواضح حتى اآلن حجم التكاليف عىل املطورين جراء هذه 
املتحدة ستفرض  العربية  اإلمارات  أن  إىل  أشار  لكنه  تحديداً،  البحرين  يف  الرضيبة 

رضيبة القيمة املضافة عىل مبيعات العقارات.
يف  مختلفة  تجارية  مجاالت  يف  تنشط  والتي  بروموسفن  مجموعة  وبدأت 
الصعوبات  من  عدد  وبعد  انتظار  طول  بعد  الديه  يف  السكني  العقاري  مرشوعها 
التي واجهت املرشوع، إذ سيوفر املرشوع بحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة رجل 

األعامل أكرم مكناس قرابة 1200 وحدة سكنية لذوي الدخل املحدود.
وأشار مكناس إىل أن املرشوع يستهدف ذوي الدخل املحدود إذ ستكون أسعار 

الشقق ما بني 40 إىل 75 ألف دينار كام سيحتوي عىل مرافق تجارية.
وأشار إىل أن املرشوع سيكون عىل مساحة 18 ألف مرت مربع يف منطقة الديه 
وهو  واملؤمترات  للمعارض  الدويل  البحرين  ومركز  التجاري  البحرين  مجمع  مقابل 
الواحد عرشة طوابق يف حني يتوقع أن تبلغ  عبارة عن 14 عامرة ال يتجاوز املبنى 

القيمة االستثامرية يف املرشوع نحو 70 مليون دينار.
وتوقع مكناس أن يكون املرشوع جاهز خالل الخمس سنوات املقبلة، إذ تم 
األعامل  تنفيذ  تتنافس 3  رشكات مقاوالت عىل  األساسات يف حني  أعامل  البدء يف 

اإلنشائية حيث يجري تقييم عروض هذه الرشكات من أجل التوقيع مع إحداها.
وأشار مكناس إىل أن مرشوع الديه السكني تتواله رشكة خاصة تم تأسيسها 
الجزء األكرب من املرشوع إىل جانب مساهمة رشكاء  لها  باسم املرشوع، إذ سيكون 

آخرين يف االستثامر يف مرشوع الديه.

داعيًا لالبتكار ومد الجسور مع القطاعات االقتصادية

مكناس: فندقي العائم ناجح

أكرم مكناس	 
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األشغال  بوزارة  العمراين  التخطيط  إدارة  بدأت 

املتعلقة  الجديدة  املعايري  تطبيق  والتخطيط  والبلديات 

مبخططات األرايض الجديدة.

عرض  زيادة  سيتم  الجديدة،  التعديالت  ومبوجب 

الشوارع من 12,5 مرتا إىل نحو 15 مرت ومن 18 إىل 20 مرت 

يف  االستثامرية  أو  السكنية  سواء  األرايض  تصنيفات  بحسب 

حني تم .زيادة عرض الشارع يف تصنيف السكن املتصل من 

8 حتى 12 مرت.

بعض  تسويق  تعليق  عشية  الخطوة  وجاءت 

صورة  فيها  اتضحت  لربهة  املاضية  الشهور  يف  املخططات 

القرارات الجديدة، إذ تم استبعاد مرشوعات املخططات التي 

وقف  وتم  الجديدة،  املعايري  من  القرار  قبل  طلباتها  بت يف 

تسويق بعض املرشوعات التي كانت تبلغ عرض الشوارع فيها 

نحو 12 ونصف مرت قبل أن يعاد طرحها يف السوق مجددا مع 

استثناءها من القرار، وفق ما أدىل به عقاريون.

القرارات  أن  العقاري  القطاع  يف  العاملون  واتفق 

للمستهلكني  إيجابية  للشوارع  بالنسبة  الجديدة  التنظيمية 

وأرحب  أوسع  شوارع  ذات  أراٍض  فيها  يشرتون  النهائيني 

يربك  أخرى  ناحية  من  لكنه  الخدمات  مختلف  فيها  تتاح 

سرتفع  إذ  االستثامر،  يف  بدأوا  الذين  العقاريني  املستثمرين 

هذه القرارات نسب االستقطاع حتى 40 % مام يرفع تكلفة 

االستثامر.

تغييرات مستحسنة
وعرب املدير العام ملجموعة غرناطة حسن مشيمع عن 

استحسان الجمهور للقرارات األخرية والتي ستمنح املشرتين 

مساحات أوسع للشوارع ما يتيح مساحات واسعة للخدمات، 

لكنه استدرك بالقول أن البحرينيني خصوصا من ذوي الدخل 

املحدود عادة ما يفتشون عن األسعار عند البحث عن رشاء 

قطعة أرض.

ويقول مشيمع أن انعكاسات زيادة نسبة االستقطاعات 

يف املخططات قد ال تتضح يف الوقت الراهن بشكل ملموس 

مع  أنه  إال  البحرين،  يف  املخططات  من  املعروض  وفرة  مع 

استنفاذ جزء من معروض املخططات فإنه رمبا ستكون هناك 

زيادة يف األسعار.

الخام  األرايض  مالك  ملعب  يف  الكرة  مشيمع  ورمى 

الكبرية الذين يقومون ببيع أراضيهم أو توكيل رشكات وساطة 

مبنح  يبادروا  أن  عليهم  أن  إىل  ملمحاً  البيع،  بعملية  عقارية 

تنازالت لإلبقاء عىل األسعار، فالسوق مل تعد تطيق أي زيادة 

يف أسعار األرايض.

حركة تصحيحة
شهدتها  سعرية  تصحيح  حركة  أن  إىل  مشيمع  ويرى 

بعض العقارات التي كانت أسعارها مبالغاً فيها وذلك لوفرة 

مثل  مناطق  يف  األرايض  بعض  ففي  القسائم،  من  املعروض 

جبلة حبيش والتي المست فيها األسعار حاجز الثالثني دينار 

األمر الذي يجده البعض مبالغا يف بعض القسائم. 

لكنه عاد ليؤكد أن األسعار بشكل عام ال زالت متامسكة 

التي يتم عرضها وبيعها يف فرتة قياسية يتم  وأن املخططات 

إعادة بيعها بأسعار أعىل بعد شهور وهو يدل عىل أن القطاع 

العقاري السكني خصوصا ال زال يتمتع بعافيته.

إرباك السوق
واعترب رئيس جمعية البحرين العقارية نارص األهيل أن 

العقاريني يقفون مع كل قرار ينظم الشأن العقاري ويعطي 

أمتيازات جديدة، لكنه استدرك بأن القرارات األخرية املتعلقة 

»مربكة«  بأنها  املخططات  من  االستقطاعات  نسبة  بحجم 

لقطاع واسع من املستثمرين الذين بدأوا باالستثامر.

يف  االستثامر  بدأ  املستثمرين  »أحد  األهيل  ويقول 

عرض  مساحة  كانت  والتي   RHA املتصل  السكن  مخطط 

الشوارع فيها 8 مرت وعندما قام مبختلف الحسابات ومن بينها 

نسبة االستقطاعات من املخطط لغرض الخدمات والشوارع، 

خلص إىل أنه سيحقق عوائد 12 % من هذا االستثامر، ولكن 

بعد تقديم الطلب تفاجئ بأن املعايري تغريت وأن عليه رفع 

أسعار األرايض دينارين تقريبا ليك يعادل هذه الزيادة وهو 

أمر قد ال يتقبله السوق«.

ويشري إىل أن مثل هذه القرارات التنظيمية تأيت فجاءة 

كان  أنه  إىل  الفتاً  املستثمرين،  يربك  مام  آين  بشكل  وتطبق 

يتعني أن يتم التمهيد ملثل هذه التغريات قبل سنة أو سنتني 

من التنفيذ.

قد  املستثمرين  بعض  أن  من  تخوفه  األهيل  ويبدي 

يجد يف التغيريات املتالحقة واملتسارعة التي تطرأ عىل الشأن 

العقاري والعمراين يف البحرين - رغم كونها إيجابية - عامالً 

استقرارا،  أكرث  أخرى  أسواق  إىل  االنتقال  يف  والتفكري  منفراً 

فرص  عن  البحث  يف  املستثمرين  أحد  بحديث  مستشهداً 

استثامرية بديلة يف سلطنة عامن أو إمارة رأس الخيمة. 

مفيد للمستهلك ومربك للمستثمر 

رفع نسبة استقطاع األراضي لـ 40 % 

ناصر األهلي	 

مشيمع 
يستحسن 
التغييرات 

ويدعو المالك 
بالتحلي 
بالمرونة

رسوم  لزيادة  اململكة  توجه  ظل  ويف 

السيولة  لتوفري  جديدة  رضائب  وفرض  الخدمات 

الالزمة لتغطية عجوزات املوازنة العامة، فإن قطاع 

التطوير العقاري يبدو األكرث تأثراً من تلك الرسوم 

لتحقيق نسبة  العقاري يحتاج  فاملطور  والرضائب. 

عمله  يف  اإلستمرار  من  متكنه  األرباح  من  مجزية 

خصوصاً يف ظل الركود الذي تعاين منه األسواق منذ 

اإلنخفاض الهائل يف أسعار النفط قبل عامني.

العقاري  التطوير  لقطاع  السلبي  التأثر 

أيضاً، ألن  املجتمع  تداعيات سلبية عىل  معه  يجر 

حاجات  تلبي  عقارية  منتجات  يوفر  القطاع  ذلك 

كام  خصوصاً،  السكن  من  واملقيمني  املواطنني 

العقاري  فاملطور  املستثمرين.  لصغار  فرصاً  يوفر 

الذي يقوم نظام عمله عىل رشاء األرايض الصغرية 

وبناء املساكن عليها لبيعها بعد ذلك بسعر يكون 

الباحثني عن سكن، قد  املواطنني  يف متناول أغلب 

الربح  إذا تقلص  يتمكن من االستمرار يف عمله  ال 

العاملة  عىل  الرسوم  فزيادة  التطوير.  من  العائد 

كذلك  البناء،  مقاول  يتقاضاه  الذي  السعر  رفعت 

رسوم البنية التحتية وقريباً رضيبة القيمة املضافة 

بناء  تكلفة  ستزيد  كلها  واملشرتيات  السلع  عىل 

بيعه  يف  املطلوب  السعر  سريتفع  وبالتايل  البيت 

أيضاً. وقد ال يتمكن املطور من بيع البيت بالرسعة 

والغالبية  اإلقراض،  يف  البنوك  لتشدد  املعتادة 

البنوك  متويل  عىل  تعتمد  املواطنني  من  الساحقة 

لرشاء املساكن.

بناء  يف  املتخصصون  املطورون  كذلك 

بيعها  أو  تأجريها  يف  اإلستثامر  أجل  من  العامرات 

سيتأثرون سلباً بسبب الرضائب والرسوم. فباإلضافة 

لتكلفة البناء التي زادت عليها رسوم البنية التحتية 

وستزيدها قريبا رضيبة القيمة املضافة، تأيت رسوم 

الكهرباء الباهظة التي لن تقل عن 50 دينار شهرياً 

دخل  يحقق  كان  الذي  فاملطور  الصغرية.  للشقة 

تكلفة  من   10%  –  8 يعادل  التأجري  من  سنوي 

زيادة  بعد  أكرث من 6%  املبنى قد ال يحصل عىل 

الرسوم والرضائب الجديدة. ولو أراد بيع املبنى فإن 

سعر البيع أيضاً يرتبط إىل حد كبري بالدخل السنوي 

للمبنى، مام يجعل أغلب عروض الرشاء غري مجدية 

للمطور.

مشاريع شقق التمليك هي األخرى سيتقلص 

نظراً  الشقق  بيع  فرتة  طول  بسبب  منها  العائد 

اإلسكان  وزارة  وتحول  اإلقراض  يف  البنوك  لتشدد 

من مزود لخدمة القروض اإلسكانية إىل منظم لها. 

فاملطور الذي كان يحقق أرباحاً تعادل 40 % من 

لقبول  سيضطر  مثالً  سنتني  فرتة  خالل  املال  رأس 

أرباح ال تتجاوز 30 % من رأس املال خالل فرتة قد 

تصل إىل 3 سنوات، أي أن العائد ال يتجاوز 10 % 

سنوياً من رأس املال املستثمر يف التطوير.

تقليل  خالله  من  ميكن  الذي  الوحيد  البند 

األرض،  رشاء  سعر  هو  التطوير  مشاريع  كلفة 

وانخفاض أسعار األرايض املعدة للتطوير غري وارد 

أبداً بسبب قلة املعروض منها. فلو أردت اليوم رشاء 

قطعة أرض يف أي منطقة من مناطق البحرين قد ال 

يتجاوز عدد القطع املعروضة عدد أصابع اليدين.

العقاري  التطوير  لقطاع  السلبي  التأثر 

فرص  عن  للبحث  املستثمرين  بعض  يدفع  قد 

استثامرية أخرى مستدامة تحقق عائداً أعىل، وهي 

ليست متاحة يف بلدنا لعدم وجود قطاعات إنتاج 

مشاريع  يف  االستثامر  يكون  والبديل  أسلفنا،  كام 

األموال  نقل  يعني  ما  البحرين  خارج  إنتاجية 

تدريجياً للخارج.

فرض  يف  الدولة  حق  يف  أبداً  نجادل  ال 

حاجات  لتلبية  الخدمات  رسوم  وزيادة  الرضائب 

امليزانية العامة، ولكن ذلك يجب أن يكون بشكل 

سياسية  إصالحات  مع  ومتالزم  وتدريجي  مدروس 

واقتصادية جذرية تضمن تحول إقتصاد البالد من 

اإلقتصاد الريعي إىل اإلقتصاد اإلنتاجي بشكل سلس 

وآمن.

قطاع التطوير العقاري 
ومعضلة الرسوم والضرائب

حجم  مــن  ساحقة  نسبة  يستقطب  والزال  العقاري  القطاع  كــان 
األعمال واالستثمارات يف البحرين واخلليج العربي، وذلك لعدم وجود 
األعمال  وأصحاب  املستثمرين  جتذب  جمدية  أخرى  إنتاج  قطاعات 

لإلنخراط فيها.
االستثمار يف القطاع العقاري له عدة أوجه، فهناك نشاط املضاربة 
اخلام  ــي  األراض شــراء  نشاط  كذلك  اجلــاهــزة،  واملباين  ــي  األراض يف 
التطوير  نشاط  وهناك  كقسائم،  بيعها  ــادة  وإع تقسيمها  بهدف 
العقاريني  املطورين  فبعض  أيــضــًا.  ــه  أوج عــدة  لــه  ــذي  ال العقاري 
تخصص يف بناء الفلل السكنية الصغرية وبيعها بأسعار يف متناول 
التجارية  أو  السكنية  املباين  بناء  يف  تخصص  وبعضهم  املواطنني، 
بهدف بيعها أو تأجريها، وتخصص البعض يف بناء العمارات واألبراج 

السكنية أو املكتبية بهدف بيعها كوحدات منفصلة )شقق متليك(.

يوسف عبدالحسن	 
خبير عقاري	 
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العقاري  التطوير  رشكات  من  املزيد  انضمت 
من  التجارية  البنوك  مع  املتعاونني  قامئة  إىل  البحرينية 
خالل ترتيب حسابات Escrow Account أو ما يعرف 
أكرب  ضامنات  منح  شأنها  من  والتي  الضامن  بحسابات 

للمشرتيني يف مرشوعات التطوير العقاري.
ويأيت هذا الحل الرائد والذي تقوم مبوجبه رشكات 
التجارية  البنوك  مع  اتفاقيات  بتوقيع  العقاري  التطوير 
مستقلة  حسابات مرصفية  بإنشاء  األخرية  مبوجبه  تقوم 
املطورة  الرشكة  تريد  الذي  العقاري  املرشوع  باسم 

تشييده ليك يتم طرحه يف السوق املحلية.

التأسيس التشريعي
وأتت هذه الخطوة مبوجب قانون رقم 28 لسنة 
لسنة   20 رقم  املركزي  البحرين  مرصف  وقرار   2014
رشكات  عىل  يجب  الجديد،  القانون  ومبوجب   .2016
التطوير العقاري إنشاء حساب ضامن مستقل مع مرصف 
محيل باسم كل مرشوع تطوير عقاري الذي يعتزم بيعه 

من الخارطة.
بإصدار   2017 لسنة   )27( رقم  قانون  عاد  كام 
النوع  هذا  عىل  للتأكيد  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون 
املطوِّرين  بالتزامات وواجبات  يتعلق  الحساب فيام  من 
والذي جاء من بينها التزام املطوِّر بإنشاء حساب ضامن 
قرار  بتحديدها  يصدر  التي  العقاري  التطوير  ملشاريع 
من مجلس اإلدارة، إذ جاء يف هذا السياق أنه ال يجوز 
الحجز عىل املبالغ املوَدعة يف حساب الضامن املشار إليه 
يف الفقرة )ج( من هذه املادة لصالح دائني املطوِّر، كام 
يف  للدائنني  العام  الضامن  يف  التطوير  يدخل مرشوع  ال 
حالة الحكم بإشهار إفالس املطوِّر إال للوفاء بااللتزامات 

املتعلقة باملرشوع مبا يف ذلك حقوق املشرتيني.
حني  الحساب  هذا  موضوع   19 املادة  وتناولت 
مشاريع  قيد  )سجل  يُسمى  سجل  يُنشأ  أنه  إىل  أشارت 

أو  الخريطة(، ويكون عبارة عن سجل ورقي  البيع عىل 
إلكرتوين تُقيد فيه مشاريع البيع العقاري عىل الخريطة، 
والبيانات واملعلومات املتعلقة بها ومن بينها،  البيانات 
ضامنات  أية  أو  الضامن  بحساب  املتعلقة  والتفاصيل 
مالية أو طرق متويلية تتعلق مبرشوع البيع عىل الخريطة.

الرهن التمويلي
برْهن  املطوِّر  قام  إذا  أنه   23 املادة  يف  وجاء 
من  قرْض  عىل  للحصول  الخريطة  عىل  البيع  مرشوع 
مؤسسة متويل مرخَّصة من ِقبَل مرصف البحرين املركزي، 
فيجب عىل هذه املؤسسة إيداع مبلغ القرض يف حساب 
الضامن للمرشوع للترصف فيه ِوفْقاً ألحكام هذا القانون 

والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وجاء يف القانون أنه   يُنشأ حساب ضامن مستقل 
باسم كل مرشوع من مشاريع البيع عىل الخريطة باتفاق 
األمور  لتنظيم  الضامن،  حساب  وأمني  املطوِّر  بني  كتايب 
املبالغ  وإيداع  للمرشوع،  والقانونية  واإلدارية  املالية 
ضوابط  االتفاق  ويحدد  واملودعني،  املطوِّر  من  مة  املقدَّ
إدارة الحساب وحقوق والتزامات األطراف، وتودع نسخة 
املركزي  البحرين  مرصف  ويُصِدر  املؤسسة،  لدى  منه 
نشاط  ملزاولة  املنظِّمة  القواعد  املؤسسة،  مع  باالتفاق 
أمني حساب الضامن ورشوط وطريقة تعيينه وصالحياته 
ْف  والرصَّ اإليداع  وإجراءات  ومسؤوليته  والتزاماته 

والرقابة عىل الحساب.
الضامن  حساب  أمني  عىل  القانون  أوجب  كام 
ومدفوعات  بإيرادات  دورية  بكشوف  املؤسسة  تزويد 
وقت  أي  يف  تطلب  أن  ولها  للمرشوع،  الضامن  حساب 
من أمني الحساب تزويدها باملعلومات أو البيانات التي 
ترى رضورة االطِّالع عليها، ويجوز لها االستعانة مبن تراه 

مناسباً للتدقيق يف تلك الكشوف أو البيانات.
التي  العقاري  التنظيم  مؤسسة  عىل  ويتعني 

أمناء  إعداد سجالً يسمى )سجل  القانون  تنفيذ  ستتوىل 
حساب الضامن ملرشوعات البيع عىل الخريطة(، ويكون 
عبارة عن سجل ورقي أو إلكرتوين تقيَّد فيه أسامء أمناء 
قيد  الخريطة  عىل  بيع  مرشوع  لكل  الضامن  حساب 
القيد  وإجراءات  اإلدارة رشوط  مجلس  د  ويحدِّ التنفيذ، 
واملعلومات  البيانات  االطِّالع عىل  السجل وحق  يف هذا 

املقيَّدة فيه.

أوجه الصرف
الضامن،  حساب  من  ْف  الرصَّ أوجه  وبخصوص  
ص حساب الضامن حرصياً  تشري مواد القانون  أنه يُخصَّ
البيع  إنشاء وتنفيذ وإدارة مرشوع  أغراض  ْف عىل  للرصَّ
عىل الخريطة، وال يجوز الحجز عىل املبالغ املودعة فيه 
التطوير يف  يدخل مرشوع  ال  كام  املطوِّر،  دائني  لصالح 
إفالس  بإشهار  الحكم  حالة  يف  للدائنني  العام  الضامن 
يف  مبا  باملرشوع  املتعلقة  بااللتزامات  للوفاء  إال  املطوِّر 

ذلك حقوق املشرتيني.
كاميحتفظ أمني حساب الضامن بنسبة من القيمة 
مجلس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  للمرشوع،  اإلنشائية 
لضامن  اإلنجاز  شهادة  عىل  املطوِّر  بعد حصول  اإلدارة، 
إنجاز  بعد  تظهر  قد  التي  العيوب  إصالح  تنفيذ  ُحْسن 
بعد  إال  املطوِّر  إىل  النسبة  تلك  ترُصف  وال  املرشوع، 
للمشرتين  وحدة  آخر  تسليم  تاريخ  من  سنة  انقضاء 
طبقاً لحكم املادة )13( من هذا القانون، وتسوية جميع 

رشوط ُحْسن التنفيذ خالل تلك السنة.
مرصف  موافقة  بعد  اإلدارة،  ملجلس   ويجوز 
التي  واالشرتاطات  الضوابط  تحديد  املركزي،  البحرين 
للمطوِّرين من  األرباح  توزيع دفعة من  لها  ِوفْقاً  يجوز 
حساب الضامن. ويف جميع األحوال، يجب رد ما تَسلََّمه 
إذا أدى  تَسلُّمه  تاريخ  أرباح خالل سنة من  املطوِّر من 

ذلك إىل تعرثُّ أو تَوقُّف املرشوع.

يمنح ضمانات أكبر لمشتري العقارات

escrow account  خطوة بحرينية رائدة 
لضمان عدم تعثر المشروعات
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»ذي ون الهندي« تبتكر وتبدع 
في تقديم الحلول

تقدم تسهيالت تساعد األسر على إكمال بناء منازلهم

تخيل أنك تبني منزل 
والسعادة  أحالمك، 
بارتفاع  قلبك  تغمر 
األموال  ولكن  البناء، 
تكن  مل  لديك  التي 
يتبَق  ومل  ــة،  ــي ــاف ك
عليك إال التشطيبات 
لتسكن  الــنــهــائــيــة 
توقف  هل  املــنــزل، 
لسنوات  املشروع 
حتصل  حتى  طويلة 
على املال إلكماله؟

هذا حال الكثري من األرس، تنفذ أموالها قبل االنتهاء 

الكامل وهو ما يقيض عىل الفرح الذي كانت األرسة تشعره 

هذه  تقرض  ال  والبنوك  البناء.  فيها  يرتفع  درجة  كل  يف 

املسموح  القانوين  الحد  املديونية وتجاوزها  األرس الرتفاع 

لها باالقرتاض.

يف ظل هذه األوضاع، ابتكرت رشكة ذي ون الهندي 

عىل  األرس  تساعد  ابداعية  حلول  والعقارات  للمقاوالت 

اللجوء إىل االقرتاض واالستدانة،  بناء منازلهم دون  إكامل 

وبدون فوائد.

حل مبتكر
ويقول املدير العام لرشكة ذي ون الهندي للمقاوالت 

والعقارات أحمد الهندي: »الرشكة طرحت برنامج بهدف 

فوائد. عرب هذا  بدون  منازلها  إكامل  األرس عىل  مساعدة 

إلكامل  احتياجاتها  وكل  األرسة  حالة  دراسة  تتم  الربنامج 

منزلها وتقدير مثنها، بعض األرس قد تحتاج 3 آالف دينار 

أرسة  من  املبلغ  يختلف  دينار،  آالف   6 اآلخر  وبعضها 

ألخرى«.

اتفاقية  الرشكة  مع  األرسة  توقع  »بعدها  وأضاف: 

خالل  املبلغ  تسدد  أنها  بحيث  وأحكام،  رشوط  تتضمن 

سنة بالتقسيط وبدون فوائد، وتقوم الرشكة بإكامل املنزل 

وتسلمه جاهزاً بالكامل لألرسة«.

إكامل  يف  الرشكة  تستخدمها  التي  »املواد  وتابع: 

املنزل، من النوعيات املمتازة سواء من البورسلني أو اإلنارة 

وكثري  وغريها،  الصحية  واألدوات  الديكور  أو  الصباغة  أو 

الدوائر الرسمية مثل هيئة  منها حاصل عىل تصديق من 

الكهرباء واملاء«.

عىل  للحصول  األرس  من  كبري  إقبال  وجود  وأكد 

أفضل  عىل  والحصول  منازلهم،  إلكامل  الرشكة  تسهيالت 

أدوات اإلنارة واألدوات الصحية والسرياميك وغريها، وذات 

عالمات تجارية عاملية معروفة.

مستمرون في التشييد
ستستمر   2012 يف  تأسست  التي  الرشكة  أن  وبنيَّ 

توفري  األوىل يف  تكون  أن  تطمح  الحلول، وهي  إبتكار  يف 

والصيانة،  البناء  وخدمات  سكنية،  وشقق  لألرس،  مساكن 

بأسعار  السكنية،  الوحدات  وتأثيث  الداخيل  والتصميم 

معقولة يف جميع أنحاء مملكة البحرين. 

أصحاب  تساعد  حلول  قدمت  الرشكة  أن  وذكر 

الطلبات اإلسكانية املسجلني بوزارة اإلسكان ضمن برنامج 

برشاء  الرشكة  تقوم  بأن  وذلك  االجتامعي،  السكن  متويل 

الكثري  استفادت  وقد  الطلب،  لصاحب  وبنائها  االرض 

بالحصول عىل منزل أحالمها.  الحلول  من األرس من هذه 

ولكن قيام الوزراة بتغيري رشوط املستفيدين وعدم وضوح 

الرؤية، جعل الرشكة توقف هذا النوع من الحلول مشرياً 

إىل أن الرشكة ستعتمد عىل بناء منازل وبيعها عند اكتاملها.

وأشار إىل أن جميع املنازل التي تقوم الرشكة ببنائها 

يف الوقت الحايل بيعت بالكامل، قائالً: »املنازل بيعت قبل 

أن يتم البناء. ونحن اآلن يف صدد بناء منازل جديدة«.

عدة  »هناك  قال:  املختلفة،  الرشكة  أنشطة  وعن 

والسرياميك  الصحية  األدوات  اإلنارة،  املقاوالت،  أقسام، 

والديكور الداخيل والتأثيث«.

ونحن  األنواع،  أفضل  نستورد  اإلنارة  »يف  وواصل: 

الحديثة  التقنية  مع  ونتعامل  املجال  هذا  متخصصون يف 

الداخلية  اإلنارة  أنواعها،  بجميع  والرثيات   »LED«

والخارجية للفلل واملباين، ولدينا وكالة مفاتيح الكهرباء يت 

يف  املنافسة  الكهربائية  املفاتيح  أفضل  من  وهي  أن يس، 

البحرين. ولدينا شهادة معتمدة من هيئة الكهرباء واملاء«.

ويف ذات السياق، قال: »نحن وكالء لبعض العالمات 

كرشكة  واكسسوراتها  الصحية  لألدوات  املنتجة  التجارية 

هذا  يف  العاملية  املاركات  أكرب  من  وهي  األمريكية  دلتا 

من  والبورسلني  السرياميك  أنواع  أفضل  ونستورد  املجال. 

كبار  ونزود  والصني.  والربازيل  وأسبانيا  والربتغال  إيطاليا 

من  باحتياجاتها  الكبرية  املشاريع  يف  العاملني  املقاولني 

األدوات واملنتجات التي تبيعها الرشكة«. 

وأشار الهندي إىل أن الرشكة تعمل يف مقاوالت البناء 

»يعمل  وقال:  واملياه،  الكهربائية  التمديدات  ومقاوالت 

جانب  إىل  للرشكة،  اململوكة  األرايض  بناء  يف  البناء  قسم 

بناء املباين واملنازل لألفراد واملستثمرين، وكذلك بناء منازل 

ضمن برنامج وزارة اإلسكان لتمويل السكن االجتامعي«. 

متديدات  أعامل  بتنفيذ  يقوم  اآلخر  »والقسم  وأضاف: 

الرتاخيص  كل  الرشكة  متتلك  وباملناسبة  واملاء  الكهرباء 

الالزمة من هيئة الكهرباء واملاء. ولدينا أقساماً متخصصة 

يف الديكور والتصميم الداخيل«.

هذه  كل  الرشكة  »جمعت  قائالً:  حديثه  واختتم 

التخصصات تحت سقف واحد لتحقيق هدفنا يف السعي 

البناء  مقاوالت  صدارة  يف  الهندي«  ون  »ذي  لتصبح 

للمساعدة يف الحصول عىل العقارات والشقق واألرايض يف 

البحرين، والصدارة يف رشاء املساكن والخيار األول لراحة 

وسعادة الزبون يف التعامل معنا من البداية حتى النهاية«. 
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أعلنت إيجل هيلز - ديار املطورة ملرشوع مرايس البحرين عن توقيع 
يف  متطور  عائيل  ترفيه  مركز  أضخم  إلنشاء  للرتفيه  إعامر  رشكة  مع  اتفاقية 

مرايس جالرييا، والذي ميثل وجهة التسوق الفاخرة يف مملكة البحرين.

مركز  أول  مربع  مرت   13,200 مساحته  تبلغ  الذي  الرتفيه  مركز  ويعد 

مركز  سيكون  كام  البحرين،  مملكة  يف  للرتفيه  إعامر  تديره  وترفيه  تسلية 

الرتفيه األكرب من نوعه بني جميع مراكز الرتفيه املوجودة يف املراكز التجارية 
يف اململكة. ومتثل رشكة إعامر للرتفيه املزود الرائد للتسلية والرتفيه، وتضم يف 

محفظتها الفريدة: مشاريع »كيدزانيا« يف ديب و«ديب أكواريوم وحديقة أحياء 

املائية«، و«حلبة ديب للتزلج« و«ريل سينام« يف ديب. 
الرائعة للمركز  التفاصيل حول املكونات  وسيتم اإلعالن عن مزيد من 

حديقة  وتغطي  الحق.  وقت  يف  رسميًا  جالرييا  مرايس  افتتاح  عند  الرتفيهي 

األحياء املائية وحدها مساحة 2400 مرت مربع وتوفر مزايا ترفيهية هي األوىل 

من نوعها يف البحرين. ومن التجارب الرتفيهية األخرى التي سيتم طرحها للمرة 

األوىل يف هذا املركز الرتفيهي مرتفع التسلق، باإلضافة إىل فناء املطاعم.

مراسي جاليريا تحتضن أكبر مركز ترفيه عائلي

قال املدير العام يف رشكة بوابة دملون العقارية 

من  العديد  طرح  بصدد  الرشكة  أن  عيل  الله  عبد 

املخططات العقارية الجديدة يف الفرتة القادمة وسوف 

يكون لهذه املخططات بالغ األثر عىل تنشيط السوق 

العقارية وزيادة التداول العقاري من خالل طرح فرص 

جديدة ومتنوعة لألفراد واملستثمرين.

وطرحت بوابة دملون العقارية منذ بداية العام 

املتميزة،  العقارية  املخططات  من  العديد  الجاري 

وشهدت إقباالً كبريًا من قبل األفراد واملستثمرين وذلك 

بسبب مالمئة السعر واملساحة مع متطلبات املواطن 

البحريني.

إنتقاء  إىل  دامئًا  تسعى  الرشكة  أن  عيل  وأضاف 

املخططات العقارية الجديدة بعناية فائقة من خالل 

األفراد  وتوجهات  البحرينية  العقارية  السوق  دراسة 

يف  شح  تشهد  التي  املناطق  مراعاة  مع  واملستثمرين 

املخططات العقارية.

يف  -الرائدة  الرشكة  إن  إىل  العام  املدير  ولفت 

السوق العقاري- تتميز يف مجال دراسة األرايض الخام 

وإعداد تخطيط لها مبا يتوافق مع القوانني يف مملكة 

البحرين، حيث تستقطب الرشكة األفراد واملستثمرين 

لألرايض  تفصيلية  دراسة  عىل  الحصول  يف  الراغبني 

الخام. 

وأشار إىل أن الرشكة قامت فعالً بإعداد العديد 

يف  املخططات  من  للكثري  التفصيلية  الدراسات  من 

اإلجراءات  ومتابعة  الجدوى  بدراسة  بدأ  اململكة 

الحكومية إىل مرحلة إصدار الوثائق الرسمية والبيع يف 

حالة رغبة املالك يف طرح املخطط.

التأخري  أن  لبوابة دملون عىل  العام  املدير  ونوه 

يف اعتامد املخططات الجديدة يعرقل عملية االستثامر 

واألجانب  البحرينيني  املستثمرين  عزوف  إىل  ويؤدي 

واقرتح  البحرينية.  العقارية  السوق  يف  التداول  عن 

تحديد فرتة معينة العتامد املخططات ملا له من تأثري 

مبارش عىل تنشيط السوق العقاري.

ووجه شكره لكافة األفراد واملستثمرين لثقتهم 

البحرينية  الكوادر  لكل  بالشكر  توجه  كام  بالرشكة، 

الواعدة والتي متثل رأس مال الرشكة الحقيقي  كونها 

ساعدت عىل تحقيق أهداف الرشكة .

من  العقارية  دملون  بوابة  رشكة  أن  يذكر 

شهادة  عىل  والحاصلة  املساهمة  البحرينية  الرشكات 

إدارة الجودة ملدة خمس سنوات متواصلة وهي من 

الرشكات املتميزة يف طرق التسويق العقاري وتعمل يف 

مجال بيع ورشاء وتأجري تثمني وإدارة العقارات.

»بوابة دلمون« تطرح مخططات جديدة

عبد الله علي	 
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التنمية  ملجلس  التنفيذي  الرئيس  أكد 

املؤرشات  أن  الرميحي  خالد  االقتصادية، 

القطاع  مرونة  تربز  اململكة  يف  االقتصادية 

املشاريع  قيمة  وتبلغ  البحرين،  يف  العقاري 

أمرييك،  دوالر  مليار   26 اململكة  يف  العقارية 

السكني،  العقار  املتزايد عىل  الطلب  وتعكس 

وذلك انطالقاً من تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 

املستقبلية  االسترشاف  وسياسات  والترشيعية 

مثل منوذج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

من قبل وزارة اإلسكان وقانون العقارات الذي 

صدر مؤخراً.

عىل  تأيت  الرميحي  ترصيحات  وكانت 

ستي  معرض  يف  البحرين  مشاركة  هامش 

سكيب ديب الذي حظي مبشاركة بحرينية بارزة 

جانب  إىل  التنمية  مجلس  مشاركة  يف  متثلت 

كربى املرشوعات العقارية يف البحرين.

وذكر التقرير االقتصادي الفصيل الصادر 

القطاع  أن  االقتصادية  التنمية  مجلس  عن 

العقاري يف البحرين يشهد منواً رسيعاً بسبب 

ارتفاع الطلب عىل العقار السكني وعقار قطاع 

األول من عام  الربع  بنسبة %4.5 يف  التجزئة 

دوالر  مليار   1.7 من  بأكرث  مساهامً   ،2017

أمرييك يف االقتصاد البحريني.

اململكة  تنفذها  التي  املشاريع  ومن 

ارتفاع  شهد  الذي  العقار  سوق  وتدعم 

الربع  يف   15.2% نسبة  العقارية  للمعامالت 

األول من عام 2017 لتصل إىل قيمة إجاملية 

بزيادة  أمرييك،  دوالر  مليون   770 بلغت 

العام  الفرتة من  بنفس  وقدرها %8.1 مقارنة 

منو  الحفاظ عىل  من  اململكة  ومتكن  السابق، 

التحتية  البنية  مشاريع  هي  قوي  اقتصادي 

الكبرية التي متتد عرب مجموعة من القطاعات 

دوالر  مليار   32 إىل  تصل  إجاملية  بقيمة 

أمرييك.

بيئة  تطوير  عىل  اململكة  وتعمل  كام 

الذكية،  الترشيعات  تنظيمية مساندة كإصدار 

هامش  تحقيق  من  املستثمرين  مُيكن  مام 

إصدار  مؤخراً  وتم  استثامراتهم.  من  مجزي 

القطاع  مع  بالتشاور  جديدة  تنظيمية  الئحة 

يف  العقاري  القطاع  يف  النمو  لدعم  الخاص 

اململكة.

وتشهد اململكة حالياً أكرث من 17 مرشوعاً 

ومن  الخاصة.  املشاريع  بعض  تشمل  سكنياً 

»األفنيوز«  كمجمع  التجارية  املشاريع  ضمن 

الذي تبلغ مساحته 83.700 مرت مربع واملزمع 

افتتاحه يف وقت الحق هذا العام، باإلضافة إىل 

البحرين  مرىس  تشمل  أخرى  تجارية  مشاريع 

االستخدامات مثل  املتعددة  التطوير  ومناطق 

خليج البحرين، ووتر جاردن سيتي.

تخصيص  طلبات  عدد  وبلغ  كام 

الوحدات السكنية حالياً 55 ألف وحدة، ومن 

املتوقع ان ينمو مبعدل 5000 وحدة سكنية يف 

ارتفاع يف الطلب عىل  السنة، مام سينتج عنه 

الوحدات السكنية يف اململكة.

مجلس التنمية االقتصادية:

 مليار دوالر قيمة المشروعات 
العقارية في البحرين 26 
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تعد الحكومة لتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري - 

اململكة-  يف  العقاري  القطاع  وتطوير  تنظيم  حركة  ضمن 

اعتبارية  شخصية  لها  وستكون  القطاع،  تنظيم  لتويل 

العقاري وسيكون لها  وستلحق بجهاز املساحة والتسجيل 

التطوير  قانون  عن  رشح  ملا  وفقاً  خاص.  تنفيذي  رئيس 

مهمة   16 الجديدة  للمؤسسة  القانون  وحدد  العقاري، 

العقاري، وهي  بالشأن  يتعلق  فيام  بها  وصالحية ستعمل 

كالتايل:

القطاع  تنظيم  بشأن  وطنية  خطة  وتنفيذ  وضع   -

بشأن  العامة  والسياسة  االسرتاتيجية  تتضمن  العقاري 

التنمية  وخطط  الدولة  ه  تَوجُّ مبراعاة  وذلك  القطاع، 

االقتصادية واالجتامعية، وتنرش يف الجريدة الرسمية.

واإلحصاءات  واملعلومات  البيانات  وتحليل  جْمع   -

البحرين،  مملكة  يف  العقاري  القطاع  بتنظيم  املتعلقة 

بحيث تكون املؤسسة مصدراً رئيسياً للبيانات واملعلومات 

العقاري  التطوير  قطاع  يخص  فيام  الدقيقة  واإلحصاءات 

يف اململكة.

وتعمل املؤسسة عىل تحديث تلك البيانات بشكل 

للقطاع  الحقيقي  الواقع  ميثل  نحو  عىل  ومنتظم  مستمر 

العقاري يف اململكة.

نرشها  يتم  تقارير  الشأن  هذا  يف  املؤسسة  وتُِعد 

بالوسائل املناسبة، والتي يحددها مجلس اإلدارة، عىل نحو 

يتيح للكافة فرصة االطالع عليها.

- اقرتاح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع 

العقاري يف األمور الخارجة عن اختصاص املؤسسة، وتزويد 

الجهات املعنية بها.

القطاع  يف  للعاملني  اإلرشاد  وتقديم  توعية   -

العقاري.

- وْضع األنظمة وإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات 

األنظمة  ذلك  يف  مبا  القانون،  هذا  أحكام  لتنفيذ  الالزمة 

د ما ييل: واللوائح والقرارات التي تحدِّ

أنشطة  تراخيص  وتجديد  مْنح  وإجراءات  قواعد   -

القطاع العقاري وتحديد فئاتها والرشوط التي ترسي بشأن 

كل منها ومدة رسيان هذه الرتاخيص وكافة األمور املتعلقة 

بها.

- قواعد وإجراءات مْنح وتجديد تراخيص مشاريع 

التطوير العقاري والرشوط التي ترسي بشأن كل منها ومدة 

رسيان هذه الرتاخيص وكافة األمور املتعلقة بها.

مبزاولة  تراخيص  املطوِّر  مْنح  وإجراءات  قواعد   -

ترسي  التي  والرشوط  وتجديدها  العقاري  التطوير  أعامل 

بشأن كل منها ومدة رسيان هذه الرتاخيص وكافة األمور 

املتعلقة بها.

- ضوابط إجراء التفتيش للتََّحقُّق من تنفيذ أحكام 

هذا القانون واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً 

له.

بالقطاع  لهم  املرخَّص  التي يجب عىل  السجالت   -

ن بها. العقاري إمساكها، والبيانات واملعلومات التي تدوَّ

الضامن  حساب  وإدارة  فتْح  وإجراءات  قواعد   و( 

ملرشوع التطوير العقاري واعتامد أمني حساب الضامن.

تراخيص  عىل  املفروضة  الرسوم  وتحصيل  اقرتاح   -

العقاري  التطوير  ومشاريع  العقاري  القطاع  أنشطة 

إدارة  يف  العاملة  والرشكات  العقارية  الوساطة  ومكاتب 

وصيانة العقارات، ورسوم تجديدها.

- مراقبة مدى اإللتزام بأحكام هذا القانون واألنظمة 

واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابري ِوفْقاً 

لتلك األحكام والتي تكفل اإللتزام بها وبرشوط الرتاخيص 

الصادرة.

- العمل كجهة مركزية يتم من خاللها التقدم بكافة 

التي  بالرتاخيص  املتعلقة  الرسوم  كافة  وتحصيل  الطلبات 

تصدر طبقاً ألحكام هذا القانون، وذلك كله بالتنسيق مع 

الجهات املعنية.

تبسيط  عىل  الصلة  ذات  الجهات  مع  العمل   -

التطوير  مشاريع  تراخيص  باستصدار  املتعلقة  اإلجراءات 

العقاري.

بهدف  وتثقيفية  تدريبية  وبرامج  دورات  تنظيم   -

التوعية بأحكام هذا القانون ونرش ثقافة عن كافة مجاالت 

القطاع العقاري، وإجراء ودعم البحوث والدراسات يف هذا 

املجال، والعمل عىل االستفادة من نتائجها.

- متثيل اململكة يف املؤمترات املحلية أو اإلقليمية أو 

الدولية ذات الصلة بالقطاع العقاري.

األخرى  الدول  يف  النَِّظرية  الجهات  مع  التعاون   -

بالنسبة لألمور ذات االهتامم املشرتك.

املتعلقة  القوانني  مرشوعات  يف  الرأي  إبداء   -

بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تُصِدرها الجهات 

األخرى ذات الصلة بالقطاع.

- دراسة القوانني واللوائح ذات العالقة املعمول بها؛ 

النهوض  تعوِّق  أحكام  أية  تتضمن  كانت  إذا  فيام  للنظر 

بالقطاع العقاري من عدمه، واقرتاح تعديلها.

- تلَقِّي البالغات والشكاوى املتعلقة مبخالفة أحكام 

هذا القانون وفْحِصها والوقوف عىل مدى جديتها.

- القيام باملهام والصالحيات األخرى املنصوص عليها 

يف هذا القانون.

وألزم القانون للمؤسسة اتباع إطار عام قبل الرشوع 

يف خطوات تتعلق بعمل السوق، إذ أكد عىل أنه يف حالة 

عزْم املؤسسة عىل إصدار أية لوائح أو اتخاذ أية تدابري ذات 

تأثري ملموس، فإنه يتعنيَّ عليها عْقد مشاورات مع الجمهور 

والجهات املعنية الستطالع آرائهم قبل إصدار أيٍّ من تلك 

اللوائح أو اتخاذ أيٍّ من تلك التدابري. ويُصِدر مجلس اإلدارة 

االطالع  للكافة  يكفل  املشاورات  هذه  تنظيم  بشأن  قراراً 

آراء،  من  إبداؤه  تم  وما  الجارية  املشاورات  تفاصيل  عىل 

وذلك من خالل نقطة معلومات واحدة.

مهمة أمام أول مؤسسة حكومية 
للتنظيم العقاري في البحرين 16
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سارع بحجز 
موقع مميز 
لمشروعك

واجهة أمامية مرئية تتيح نسبة وضوح عالية للمارة والمتسوقين 

 ٤٤ متجر متنوع منها المصارف والمطاعم والخدمات الصحية 

مواقف أمامية مخصصة للمركبات لسهولة زيارة العمالء 

مناظر طبيعية و هندسية جميلة 

خدمات أمنية وتنظيف خارجي 

مشروع حديث يقع في قلب مدينة عيسى وعلى مقربة من مختلف مراكز التسوق والمجمعات السكنية.
المشروع يوفر لمتجرك التجاري المزايا التالية :
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الذراع  )ممتلكات(  القابضة  البحرين  ممتلكات  رشكة  توقعت 

االستثامري لحكومة مملكة البحرين، عن أن مرشوع سعادة الذي يجري 

العمل عليه يف محافظة املحرق سيوفر قرابة األلف وظيفة طوال مراحل 

املرشوع.

لالستثامر  البحرين  رشكة  إعالن  مع  التوقعات  هذه  وتزامنت 

القابضة  البحرين  ممتلكات  لرشكة  العقارية  الذراع  )إدامة(،  العقاري 

الغريب  الجانب  مبوقع  الخاصة  الردم  أعامل  يف  التقدم  عن  )ممتلكات( 

املايض  الشهر  إدامة حتى  استكملت  املحرق. وقد  ملرشوع »سعادة« يف 

تطوير  أجل  املرشوع من  موقع  الالزمة يف  الردم  عمليات  نحو %5 من 

االستخدامات البحرية املختلفة.

صاحب  من  وتوجيه  بدعم  يأيت  املرشوع  هذا  أن  الرشكة  وأكدت 

الوزراء  األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، رئيس مجلس  املليك  السمو 

املوقر، تنفذه رشكة إدامة ويتكون من مساحة إجاملية قدرها 18.100 مرت 

مربع. ويف إطار تلبية احتياجات املجتمع املحيل، سيوفر الجانب الغريب 

ملرشوع »سعادة« منتزهاً بجانب املرفأ، مرافق للتسوق والرتفيه، ساحات 

للمطاعم، ومرفأ للمراكب.

التاريخي بواجهة بحرية عرصية  وسريبط  املرشوع سوق املحرق 

معززة بالخدمات واملرافق الرتفيهية والسياحية والتجارية، كام سيتم بناء 

موقف مركزي للسيارات متعدد الطوابق مبا يتامىش ومتطلبات السكان 

وزوار املنطقة. 

تعزيز  عن  فضالً  التحتية  البنية  لتحسني  )سعادة(  تصميم  وتم 

سامت السياحة الثقافية يف املدينة من خالل بناء الواجهة البحرية وتهيئة 

املساحات املحيطة بها وتوفري خيارات ألساليب حياة متنوعة من شأنها 

أن تعزز البيئة الثقافية، التقاليد املحلية، والفعاليات.

محمود  مملتكات  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  إىل  نسب  بيان  وكان 

بن  األمري خليفة  املليك  السمو  رؤية صاحب  أن  تأكيده عىل  الكوهجي 

سلامن آل خليفة، رئيس الوزراء املوقر، هي من تقود مرشوع »سعادة«، 

حيث كان لالهتامم الكبري من قبل لدن سموه التأثري األكرب لدعم تحويل 

الفكرة إىل مرشوع عىل أرض الواقع وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من 

الجهات الحكومية ذات العالقة.

من   %  10.7 والسياحة  السفر  قطاع  »يشكل  الكوهجي:  وأضاف 

تطوير  تعمل عىل  إدامة  فإن  وعليه  العامل،  املتاحة يف  الوظائف  إجاميل 

مهارات  خلق  الوطني،  االقتصاد  تنويع  يف  لتساهم  السياحية  الوجهات 

الداعمة  القطاع والصناعات  جديدة، وتوفري فرص عمل يف جميع أنحاء 

له”.

متعدد  سيارات  موقف  املرشوع،  من  الثاين  الجزء  وسيتضمن 

القديم  املحرق  سوق  يربط  مشاة  جرس  نجوم،   4 فئة  فندق  الطوابق، 

بالواجهة البحرية .وتبلغ الكلفة اإلجاملية للمرشوع نحو 45 مليون دينار.

يمزج بين الترفيه والخدمات

»سعادة« ترسي قواعدها في ساحل المحرق
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وتسليم  اكامل  بصدد  أنها  شوباعن  مجموعة  قالت 
ديسمرب  يف  هارتالند«  »شوبا  مرشوع  من  األوىل  املرحلة 
2017. وأعلنت الرشكة أنه تم بيع أكرث من %85 من الشقق 

السكنية يف املرحلة األوىل.
وبنّي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا يب 
ومطابقة  عرصية  بطريقة  الشقق  »صممنا  مينون:  يس  إن 
لطلب املستثمر واملستخدم النهايئ حيث نوفر لهم خدمات 
عرصي  عمراين  وتصميم  مرغوبة  ومساحة  مرفقة  عامة 
املجتمع«.  كافة رشائح  تناسب  مريحة  دفع  للشقق وخطة 
األحجام  وتوفري  البناء  جودة  عىل  دامئا  »نركز  وأضاف: 
الشاسعة للبيوت واملساحات الخارجية الخرضاء التابعة لها 
باإلضافة إىل املوقع االسرتاتيجي املفضل يف مدينة محمد بن 

راشد اّل مكتوم يف قلب ديب”. 
وركزت الرشكة عىل توفري املساحات الخرضاء الشاسعة 
التي تحتوي عىل  يف املرشوع وانجاز الشقق والدوبلكسات 
وتبلغ  غاردنز«.  »سكاي  علوية  وحدائق  خارجية  مساحات 
مساحة املرشوع االجاملية 8 مليون قدم مربع وتغطيه أكرث 
من 30 % مساحات وغابات خرضاء عىل قناة ديب املائية يف 

مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضمنت املرحلة األوىل من مرشوع الشقق السكنية 
»هارتالند غرينز« األبنية رقم 1 و 4 التي سيتم تسليمها يف 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  عىل  الرشكة  وتعمل  القادم.  ديسمرب 
 2019 وأكتوبر   2018 ديسمرب  يف  املرشوع  من  والثالثة 
.وتحرص مجموعة شوبا دوما عىل انجاز املشاريع يف الوقت 
بها والفريد من نوعه يف  الخاص  للنموذج  لها وفقا  املحدد 
مواد  لكافة  الداخيل  والتصنيع  العمراين  التصميم  يف  العامل 
البناء والذي مييزها عن باقي املطورين العقاريني يف املنطقة. 
السكنية   املجمعات  أبرز  إحدى  غرينز«  »هارتالند  وتعترب 
ذات التملك الحر التي تتكون من أبنية متوسطة اإلرتفاع ، 
طابق أريض و 8 طوابق علوية، وتحتوي عىل وحدات سكنية 
متوسطة  وشقق  ودوبلكسات  استديوهات  من  متنوعة 
وكبرية الحجم ترتاوح مساحتهم بني 854 و 4300  قدم مربع. 
وتقدم الرشكة مساحات خارجية أرضية وعلوية أو ما 
تعرف »بالرتاس والسكاي غاردن« مبساحة 1600 قدم مربع، 
ومن املمكن أن تتحول هذه املساحات إىل حدائق خرضاء 
حسب طلب املستثمر. وتدعم الرشكة املسثمرين يف تحقيق 
رغباتهم بتقديم %50 من الرتاس الخارجي مجاناً عند رشاء 
املسكن مام التوفره أي رشكة تطوير عقاري أخرى يف املدينة. 

»شوبا هارتالند« تبيع أكثر من 
85 % من الشقق السكنية
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 ,∂dòd .RƒØdG ‘ ºµ°Uôa äOGR Éª∏c ,QÉªK ÜÉ°ùM ‘ ÌcCG ”ôNOG Éª∏ch .»æWƒdG ó«©dG õFGƒLh A’ƒdG õFGƒLh øjó«©dG õFGƒLh

.QÉªK ÜÉ°ùM íàØd ¿B’G âbƒdG ¿ÉM ó≤a

ÚëHGôdG øe OóY ÈcCG  •      ájô¡°T ìÉHQCG  •     ≈fOCG óëc Ü .O 30 ´GójEG •

á«eÓ°SE’G á©jöûdG ΩÉµMCG ™e ≥aGƒàe

$1,020,000
مجموع الجوائز الشهرية

$210,000
مجموع جوائز الصغار

$900,000
مجموع جوائز الوالء

$125,000
جوائز العيد الوطني

$200,000
جوائز نصف سنوية

$600,000
مجموع جوائز العيدين

جـوائـز تــزيـد عـلى 3$ مــاليـين
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