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بعد ا�ستنفاذ �سبل الت�سوية الودية مع الدائنني

طرح م�شروعي «املدينة الأنيقة» و«تالل الغروب» باملزاد العلني
عبا�س ر�ضي:
قررت جلنة ت�سوية م�شاريع التطوير
العقاري املتعرثة طرح م�شروعي «املدينة
الأنيقة» و«تالل الغروب» يف مزاد العلني
بعد ا�ستنفاذ �سبل الت�سوية بالطرق الودية
للم�شروعني املتعرثين منذ �أكرث � 10سنوات،
ومن املقرر �أن حتدد اللجنة �شروط وموعد
البيع خالل اجلل�سة املقبلة يف  6يونيو املقبل
.2022
وتظهر وثائق ر�سمية ملحا�ضر اللجنة �أنه
مت ا�ستنفاد جميع �سبل ت�سوية امل�شروعني
بالطرق الودية ،وتبني لها عدم كفاءة املطور
لإدارة امل�شروعني املتعرثين وعدم تقدمي
املطورين خلطة مقبولة حلل التعرث خالل
الفرتة املقررة حل�سم املو�ضوع.
وتو�صلت جلنة ت�سوية م�شاريع التطوير
العقاري �إىل �أن حجم االلتزامات املالية على
امل�شروعني حتول دون قبول �أي مطور جديد
ال�ستكمال امل�شروعني املتعرثين ،و�أن احلل
الأمثل حللحلة امل�شروع بيعه يف املزاد العلني.
وبح�سب املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة
 2014لت�سوية م�شاريع التطوير العقارية
املتعرثة تتم ت�سوية امل�شاريع بطريقة ودية
خالل مدة زمنية ال تتجاوز � 18شه ًرا من
تاريخ �إحالته �إىل اللجنة ،و�إذا تبني للجنة عدم
تعاون املطور �أو عدم كفاءته لإدارة امل�شروع
�أو عدم و�صوله �إىل اتفاق مع �أ�صحاب احلقوق

ر�سم تخيلي مل�شروع تالل الغروب املتعرث يف منطقة العرين

يف امل�شروع مما ي�ؤدي �إىل تعري�ض كل من
له حق يف امل�شروع خل�سارة مالية وخا�صة
امل�شرتون ،جاز لها تعيني جمل�س �إدارة جديد
فيما يخ�ص امل�شروع ذاته لإدارته وت�سويته
اً
بدل من جمل�س الإدارة القائم.
كما يحدد القانون �إخطار جهاز امل�ساحة
والت�سجيل العقاري بعدم �إثبات �أي ت�صرف
ناقل للملكية يف الأر�ض اخلا�صة بامل�شروع،
�أو حتميلها ب�أية رهون ،وذلك حتى يتم
ت�سوية امل�شروع ب�صفة نهائية ،وعر�ض

امل�شروع العقاري املتعرث على م�ستثمر جديد
ال�ستكماله ،على �أن تراعى م�صلحة امل�شروع
وكل امل�ستثمرين وخا�صة امل�شرتون ،و�إلزامه
بتقدمي �ضمانات كافية ال�ستكماله ب�أقل
اخل�سائر املمكنة ،وتكون الأولوية للم�ستثمرين
املمولني يف امل�شروع.
ويف حال تعرث تلك ال�سبل تلج�أ اللجنة
خليار دمج بع�ض امل�شاريع يف حالة عدم
وجود م�ستثمر جديد ،واتخاذ ما تراه منا�س ًبا
يف هذا ال�ش�أن ،يف نهاية املطاف يكون للجنة

لت�شجيع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الو�صول �إىل الأ�سواق العاملية

ا�ستمرارية الت�سجيل بربنامج رواد التجارة الإلكرتونية يف اخلارج

د�.أحمد ال�شيخ
د�شنت وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
يوم الثالثاء املا�ضي املوافق  17مايو 2022
برنامج «رواد التجارة الإلكرتونية يف اخلارج»
بالتعاون مع �شركة �صادرات البحرين ومعهد
البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية ،مب�شاركة
بع�ض ال�شركات الرائدة منها (عالمة الندى
التجارية و�شركة ترود�شنال ترندز و�شركة ترو
�أكتف وجموهرات اريهانت و�شركة ايتكو) ك�شركات
مر�شدة ورائدة يف جمال الت�صدير من خالل التجارة
الإلكرتونية.
ويف هذا الإطار �صرح عبدالعزيز الأ�شراف،
الوكيل امل�ساعد للرقابة واملوارد ب�أهمية دور
التجارة الإلكرتونية يف منو االقت�صاد الرقمي ململكة
البحرين ،و�أن الوزارة ت�سعى من خالل املبادرات
اال�سرتاتيجية الوطنية للتجارة الإلكرتونية
لت�سهيل الإجراءات وت�شجيع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية للتحول للتجارة الإلكرتونية وحتفيزهم
للو�صول �إىل الأ�سواق العاملية.
و�أ�ضاف ب�أن الوزارة ومن خالل مبادراتها
اال�سرتاتيجية املتعددة تعمل كحلقة و�صل بني جميع
اجلهات من خمتلف املجاالت والقطاعات ذات عالقة
حيث نرى ب�أنه من خالل العمل امل�شرتك وتكامل
اجلهود وتوافقها يتم حتقيق ر�ؤية اال�سرتاتيجية

مرام املحميد

�صفاء عبداخلالق

الوطنية للتجارة الإلكرتونية .وهذا الربنامج
احلايل هو �إحدى املبادرات الداعمة والتي من خالله
يتم نقل اخلربات والتجارب ل�شركات وامل�ؤ�س�سات
امل�شاركة والراغبة يف الت�صدير ومتكنهم من الريادة
يف هذا املجال.
ومن جانب �آخر فقد �صرحت ال�سيدة مرام املحميد
مدير �إدارة نظم املعلومات ،ب�أنها ت�سعى جاهد ًة
لتنفيذ املبادرات الوطنية للتجارة الإلكرتونية
وخللق بيئة متكاملة للتجارة الإلكرتونية يف
اململكة ،فلهذا مت تد�شني برنامج رواد التجارة
الإلكرتونية يف اخلارج لتعزيز م�ساهمة التجارة
الإلكرتونية يف ال�صادرات ودعم الت�صدير من
خالل التجارة الإلكرتونية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية ،وذلك من خالل تقدمي احللقات الإر�شادية
التي تت�ضمن جتارب ال�شركات الرائدة يف جمال
الت�صدير ل�ضمان ح�صول امل�شاركني على جتربة
�إر�شادية متكاملة .وعند انتهاء الربنامج �سيتم
اختيار ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املت�أهلة من هذا
الربنامج ومنحها لقب رواد التجارة الإلكرتونية
يف اخلارج.
كما �صرحت الرئي�س التنفيذي ل�صادرات
البحرين �صفاء عبداخلالق ،ب�أن للتجارة
الإلكرتونية والتحول الرقمي دو ًرا حموريًا يف

اخليار لبيع امل�شروع يف املزاد العلني ،و�إيداع
ح�صيلة البيع بخزينة وزارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ،وا�ستثناء من القواعد
العامة تت�ساوى جميع الديون يف املرتبة
وتوزع ح�صيلة البيع على كل من له حق
ق�سمة غرماء كل بح�سب ن�صيبه.
وم�شروع املدينة الأنيقة الواقع يف منطقة
العرين مت طرحه يف العام  2011ويتكون من
 60فيال ،بيعت منها على اخلريطة  44فيال؛
وتفيد حيثيات الق�ضية �أن املطور للم�شروع
ت�سلم مبلغ  3.6ماليني دينار من امل�شرتين،
وتتمثل امل�شكلة الرئي�سية لتعرث امل�شروع
يف عدم تو�صيل خدمتي الكهرباء واملاء �إىل
وحداته ،نظ ًرا �إىل عدم قدرة املطور على
�سداد كلفة التو�صيل خلدمات الكهرباء واملاء
والبالغة � 309آالف دينار ل�صالح ال�شركة
الأم واملطور الرئي�سي مل�شروع العرين منذ
ذلك الوقت.
وكان من املقرر االنتهاء من تنفيذ م�شروع
املدينة الأنيقة خالل عام واحد ،لكن ال�شركة
املطورة تعرثت عن �إمتام اجلزء املتبقي بعد �أن
جتاوزت ن�سبة الإجناز  ،%85وقررت جلنة
ت�سوية امل�شاريع العقارية املتعرثة �إحالة
امل�شروع �إىل اللجنة الق�ضائية لتعقد وتداخل
حقوق �أمالك واملطورين فيها.
وارت�أت اللجنة الوزارية �أن تبقي امل�شروع
لديها لتتابعه عن كثب ،وانتهت �إىل �أنه من
املمكن رفع حالة التعرث عنه دون �إحالته �إىل

اللجنة الق�ضائية ،حيث �أبدت �شركة العرين
القاب�ضة ،ال�شركة املالكة مل�شروع العرين
التطويري والتابعة ملجموعة جي �أف �أت�ش
املالية ،ا�ستعدادها لتزويد امل�شروع بخدمتي
الكهرباء واملاء ،ولكن بعد �إقرار املخطط العام
مل�شروع العرين التطويري الذي يقع م�شروع
املدينة الأنيقة �ضمنه.
�أما يف ما يتعلق مب�شروع تالل الغروب،
والواقع يف منطقة العرين ،ومت �إطالقه من قبل
�شركة تالل الغروب يف العام  ،2007وكان
مقر ًرا االنتهاء منه خالل عام  2009بح�سب
عقود االنتفاع التي مت �إبرامها بني ال�شركة
املطورة وامل�شرتين ،وهو عبارة عن  10فلل،
اً
و41
منزل ،و 10مبانٍ ت�ضم �شق ًقا �سكنية،
بالإ�ضافة �إىل مبنى متعدد اال�ستخدامات.
و�أحال جمل�س الوزراء يف � 3أغ�سط�س
 2015م�شروع «تالل الغروب» �إىل اللجنة
الوزارية للإعمار والبنية التحتية �آنذاك،
وذلك لدرا�سته مبوجب االخت�صا�صات التي
حددها القانون للجنة الوزارية ،ويف 12
�أكتوبر � ،2015أ�صدرت اللجنة الوزارة
قرارها ب�إحالة امل�شروع �إىل جلنة ت�سوية
م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة ذات
ال�صفة الق�ضائية ،وذلك بعد �أن ثبت للجنة
الوزارية �أن املطور قد عجز عن ا�ستكمال تنفيذ
امل�شروع ،وهو ما يعد واحدًا من بني �ضوابط
�أخرى العتبار �أي م�شروع تطوير عقاري
ً
متعرثا �إىل جانب معيار البيع على اخلريطة.

«بور�صة البحرين» :تداول
 1.3مليون �سهم بقيمة � 220ألف دينار

عبدالعزيز الأ�شراف
منو امل�ؤ�س�سات و�إبراز منتجاتهم وخدماتهم دوليًا
لال�ستفادة من فر�ص التجارة الدولية .وي�أتي هذا
الربنامج متا�شيًا مع ر�ؤية �صادرات البحرين ،حيث
توجه كل الطاقات واالهتمام نحو دعم خمتلف
�أنواع امل�ؤ�س�سات لتحقيق حتولها الرقمي من خالل
تقدمي جمموعة من احللول واخلدمات املتنوعة.
وكذلك �صرح مدير عام معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية ،الدكتور �أحمد عبداحلميد ال�شيخ،
ب�أن معهد  BIBFي�سعى لتعزيز فر�ص النجاح
من خالل تنمية الرثوة الب�شرية ،وبناء الكفاءات
الوطنية يف جمال الت�صدير واكت�ساب مهارات
التقنيات احلديثة ال�ستغاللها وتطويعها للتو�سعة
التجارية .و�أ�ضاف ب�أن املعهد يتطلع لدعم وزارة
التجارة وال�صناعة وال�سياحة يف هذا الربنامج ،مبا
يعود بالفائدة النوعية على جميع امل�شاركني؛ بهدف
تعزيز وحت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات التجارية خارج
النطاق املحلي ،واالنطالق �إىل الأ�سواق الإقليمية
والعاملية.
اجلدير بالذكر �أن الت�سجيل ال يزال متاحً ا
جلميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املهتمة بالت�صدير
من خالل التجارة الإلكرتونية بامل�شاركة يف هذا
الربنامج واال�ستفادة من خربات ال�شركات الرائدة
يف هذا املجال.

�أقفل «مـ�ؤ�شر البحريـن العام» يوم �أم�س
الثالثاء عند م�ستوى  1,890.17بانخفا�ض
وقدره  3.66نقطة مقارنة ب�إقفالـه يوم �أم�س
الأول الإثنني ،يف حني �أقفل «م�ؤ�شر البحريـن
الإ�سالمـي» عند م�ستوى  687.24بانخفا�ض
وقدره  6.58نقطة مقارنة ب�إقفاله ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل كمية الأوراق املالية
املتداولة يوم �أم�س يف «بـور�صة البحريـن»
 1.38مليون �سهم و�سند ،بقيـمة �إجمالية قدرها
� 220.33ألف دينار بحريني ،تـم تنفيذها من
خالل � 53صفقة على النحو الآتي:
تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة البحرين»
 1.32مليون �سهم بقيمة قدرها 160.33
�ألف دينار بحريني مت تنفيذها من خالل 50
�صفقة ،وركز امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم
قطاع املال والتي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة
� 125.22ألف دينار بحريني� ،أي ما ن�سبته
 %56.83من القيمة الإجمالية للأوراق املالية
املتداولة ،وبكمية قدرها  1.25مليون �سهم ،مت
تنفيذها من خالل � 32صفقة.
وجاء بنك ال�سالم يف املركز الأول� ،إذ بلغت
قيمة �أ�سهمه الـمتداولـة � 56.08ألف دينار
بحريني� ،أي ما ن�سبته  %25.45من �إجمايل

قيمة الأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها
� 658.65ألف �سهم ،تـم تنفيذها من خالل 17
�صفقة.
�أما املركز الثاين فكان للم�صرف اخلليجي
التجاري بقيـمة قدرها � 35.45ألف ديـنـار
بحريني� ،أي ما ن�سبته  %16.09من �إجمايل
قيمة الأوراق املالية املتداولة ،وبكمية قدرها
� 445.70ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل 4
�صفقات.
ثـم جاءت �أملنيوم البحرين (�ألبا) بقيمة
قدرهـا � 16.87ألف دينار بحريني� ،أي ما
ن�سبته  %7.65من �إجـمـالـي قيمة الأوراق
املالية املتداولة وبكـمية قدرها � 13.57ألف
�سهم ،تـم تنفيذها من خالل � 3صفقات.
وقد تـم يوم �أم�س تداول �أ�سهم � 10شركات،
ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 3شركات ،يف حني
انـخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 4شركات ،وحافـظت
بقية ال�شركات على �أ�سعار �إقفاالتها ال�سابقة.
ومت �إبرام � 3صفقات على ال�سندات املدرجة
يف بور�صة البحرين بقيمة قدرها � 60ألف
دينار بحريني� ،أي ما ن�سبته  %27.23من
القيمة الإجمالية للأوراق املالية املتداولة يف
حني بلغت الكمية � 60ألف �سند.
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«ريرا» و«امللكي للم�ساحني» يتعاونان لتقدمي دورات التثمني العقاري

«املهن الهند�سية» مينح «املنارتني»
رخ�صة ملزاولة اخلر�سانة الالحقة الإجهاد
تابع جمل�س تنظيم مزاولة املهن
الهند�سية تنظيم �أعمال اخلر�سانة
الالحقة الإجهاد (Post Tensioning
 )Engineeringالتي يجري تنفيذها
من قبل املقاولني واملكاتب الهند�سية
يف مملكة البحرين .وقد �أ�صدر املجل�س
تعمي ًما بتاريخ  27يونيو 2019
ب�ش�أن املتطلبات الواجب توافرها يف
املكاتب الهند�سية التي تقوم ب�أعمال
اخلر�سانة الالحقة الإجهاد يف اململكة.
ومنذ ذلك احلني ،ف�إن املجل�س يعمل
على تنظيم هذا القطاع مع العديد من
املقاولني واملكاتب الهند�سية يف اململكة
ل�ضمان �أن تكون الكوادر التي تقوم
بتنفيذ هذه الأعمال م�ؤهلة فن ًّيا والت�أكد
من ت�ضمني ذلك يف عقود �إن�شاء املباين.
و�أعلنت املهند�سة مرمي �أحمد جمعان
رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن
الهند�سية �أنه قد مت �إ�صدار ترخي�ص
مكتب هند�سي ل�شركة املنارتني على
الفئة «هـ» ملزاولة �أعمال اخلر�سانة
الالحقة الإجهاد.
وقد تعاونت �شركة املنارتني،
والتي تعد �إحدى �أكرب ال�شركات
امل�صنعة للمنتجات اخلر�سانية يف
مملكة البحرين ،مع املجل�س خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية للح�صول على
الرتخي�ص املطلوب لفتح خط �أعمالهم
اجلديد يف �إعداد ت�صاميم اخلر�سانة
الالحقة الإجهاد.

وتعتقد �شركة املنارتني هي �أول
�شركة يف مملكة البحرين حت�صل
وبنجاح من املجل�س على ترخي�ص
لهذه ال�شعبة ،وذلك من خالل ا�ستيفائها
ال�شرتاطات االعتماد كونها �شركة
هند�سية رائدة تلبي معايري التميز
التي و�ضعها املجل�س لتنفيذ �أعمال
اخلر�سانة الالحقة الإجهاد .وحث
املجل�س ال�شركات الأخرى التي تزاول
هذه الأعمال على املبادرة يف تقدمي
طلبات الرتخي�ص حتت الفئة املنا�سبة.
ويف هذا الإطار ،فقد هن�أت رئي�س
املجل�س �شركة املنارتني ح�صولها على
الرتخي�ص من املجل�س ،وذكرت �أن
هذا من �ش�أنه �أن ي�ضع حجر الأ�سا�س
ل�شركات ت�صنيع اخلر�سانة الرئي�سية
الأخرى التي تقوم حال ًّيا بتنفيذ �أعمال
اخلر�سانة الالحقة الإجهاد� ،أو تعتزم
القيام بهذا النوع من العمل ،لطلب
احل�صول على الرتخي�ص من املجل�س.
وقد �أكدت املهند�سة مرمي �أحمد
جمعان ب�أن جمل�س تنظيم مزاولة املهن
الهند�سية هو اجلهة احلكومية املعنية
برتخي�ص املكاتب الهند�سية واملهند�سني
يف مملكة البحرين ،وف ًقا للقانون رقم
( )51ل�سنة  2014يف �ش�أن تنظيم
مزاولة املهن الهند�سية ،وتعترب مزاولة
املكاتب الهند�سية واملهند�سني ملهنة
الهند�سة دون احل�صول على ترخي�ص
من املجل�س خمالفة قانونية.

وقعت كل من م�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري «ريرا» يف مملكة البحرين
واملعهد امللكي للم�ساحني القانونيني
يف بريطانيا ( )RICSاتفاقية
التعاون م�شرتك تهدف �إىل تقدمي
دورات متخ�ص�صة للتثمني العقاري.
وقال ال�شيخ حممد بن خليفة
�آل خليفة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
التنظيم العقاري �إننا اليوم �سعداء
بتوقيع هذه االتفاقية مع �أحد �أهم
و�أف�ضل املعاهد يف جمال التثمني
العقاري لتقدمي دورات متخ�ص�صة
ومتقدمة للمثمنني ،متكن املثمن
العقاري يف مملكة البحرين من تقدمي
عمل مميز و�أكرث دقة وم�صداقية يف
جمال التثمني العقاري ،وممار�سة
قائمة على منهج علمي متطور
ومعايري موحدة يتم من خاللها
جتنب العمل القائم على التفاوت يف
املعايري واالجتهادات والتقديرات
ال�شخ�صية؛ وقع عن امل�ؤ�س�سة

جانب من توقيع االتقاقية
ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري ،ونيل �شاه مدير التعاون
اال�سرتاتيجي لدى املعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني.
وذكر ال�شيخ حممد �أن مهنة
التثمني العقاري اليوم مبنية على

منهجية علمية متطورة م�ستندة على
�أف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية
يف هذا املجال ،ملا متثله هذه املهنة
من �أهمية يف عملية التداول ،وكذلك
عملية التمويل العقاري التي تقدمها
امل�صارف والبنوك املحلية ،والتي
تكون حممية �أكرث مبا تقدمه عملية

التثمني من دقة وم�صداقية و�شفافية
لأي عقار يتم متويل �شرائه �أو رهنه،
و�أ�ضاف �أن مهنة التثمني العقاري
ينظر لها اليوم على �أنها مهنة
قادرة على خلق فر�ص عمل جديدة
ب�إمكانها ا�ستقطاب اخلريجني اجلدد،
ملا متنحه من عوائد مادية منا�سبة
و�سوق عمل واعد ،قائم على املهنية
واملنهجية العلمية.
وقال �إن الدورات التدريبية التي
�ستقدمها م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
بالتعاون مع معهد ( )RICSت�شمل
الدورة التدريبية االلزامية ملعايري
ولوائح م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
�أربع درجات تبد�أ بت�صنيف (د)
وبعدها (ج) وبعدها الت�صنيف
(ب) و�صوالً �إىل �أعلى درجة وهي
الت�صنيف (�أ) ،و�سيتمكن املثمن
العقاري احلا�صل على �شهادة
معتمدة من ( )RICSباالعرتاف به
مثم ًنا عقاريًا دوليًا.

«ديار املحرق» تفتتح �أكرب منتزه يف املدينة مب�ساحة � 32ألف مرت مربع
نظمت ديار املحرق� ،أكرب �شركات
التطوير العقاري يف مملكة البحرين،
فعالية عائلية ت�ضمنت �أن�شطة ترفيهية
و�ألعابا متنوعة ،وذلك يوم اخلمي�س
املوافق  19مايو  2022مبنا�سبة
افتتاح حديقة الديار� ،أحد �أبرز
الوجهات الرتفيهية يف املدينة ،اجلاذبة
للعوائل والزوار من جميع الأعمار.
يبلغ �إجمايل م�ساحة حديقة الديار
 32,800مرت مربع ،وهي تقع عند
املدخل الرئي�سي من مدينة ديار املحرق
بالقرب من جامع املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة ،وحتتوي على م�ساحات
خ�ضراء ومناظر طبيعية خالبة،

و�أكرث من  200موقف لل�سيارات،
�إىل جانب منطقة خم�ص�صة لعربات
الطعام املتنقلة ،ومقهى لوب الريا�ضي
لراكبي الدراجات والذي يتميز بطابعه
البحريني الفريد .كما ت�ضم احلديقة

عددًا من املالعب الريا�ضية لكرة القدم
وال�سلة والتن�س والطائرة ،بالإ�ضافة
�إىل  7مالعب لريا�ضة البادل ،وم�ضمار
جري ذي �أر�ضية مطاطية ومنطقة
للعب الأطفال تبلغ م�ساحتها حوايل

 400مرت مربع ومنطقة ريا�ضية
خا�صة لذوي الهمم ،كما توفر احلديقة
و�سائل تنقل �صديقة للبيئة كالدراجات
الهوائية وال�سكوترات الكهربائية
املتاحة للت�أجري.

