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ُيعقد يف فرباير املقبل برعاية وزير النفط

م�ؤمتر «الثورة ال�صناعية الرابعة» يف �ضيافة البحرين
حتت رعاية ال�شيخ حممد بن خليفة �آل
خليفة وزير النفط ،ت�ست�ضيف مملكة البحرين
ولأول مرة فعاليات امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل
حول الثورة ال�صناعية الرابعة حتت �شعار
«التحوالت وقدرات دول جمل�س التعاون يف
مواجهة املتغريات ال�صناعية» ،وذلك خالل
الفرتة  7 - 5فرباير من العام املقبل 2019
بفندق اخلليج.
وينظم هذا احلدث املهم جمعية املهند�سني
البحرينية بالتعاون والتن�سيق مع الهيئة
الوطنية للنفط والغاز ،وبدعم من عدد
من ال�شركات املحلية والإقليمية والعاملية،
ومب�شاركة من املهتمني والفنيني واخلرباء
واملتخ�ص�صني وعدد من اجلامعات واملعاهد
التدريبية املتخ�ص�صة يف هذا املجال املهم.
عب ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة
وقد رَّ
وزير النفط عن �سعادته النعقاد هذا احلدث
املهم ،ولأول مرة على �أر�ض مملكة البحرين
والتي جاءت لل�سمعة املتميزة التي حتظى بها
اململكة يف تقدمي الت�سهيالت والدعم وامل�ساندة
اللوج�ستية الجناح خمتلف الفعاليات
املتخ�ص�صة على �أرا�ضيها ،منوها معاليه
بالعالقات الوطيدة مع جمعية املهند�سني
البحرينية والدور الكبري التي تقوم بها يف تنظيم
امل�ؤمترات واملعار�ض وور�ش العمل املتخ�ص�صة
يف القطاع النفطي التي ت�ساهم بذلك يف تبادل
املعلومات والتجارب واخلربات وا�ستعرا�ض
�أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال احليوي واملُهم،
متمنيا ً كل التوفيق والنجاح للم�ؤمتر وحتقيق
ما ي�صبو �إليه من �أهداف .وقال الوزير ان العامل
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ال�شيخ حممد بن خليفة

اليوم يقف على �أعتاب حقبة جديدة من التطور
الرقمي التي تتيح �إمكانات غري م�سبوقة لتحقيق
التقدُّم والتطور والنمو العاملي ،م�ؤكدا ً �أن الثورة
ال�صناعية الرابعة تعد فر�صة طيبة لزيادة الطلب
على منتجات النفط والغاز والبرتوكيماويات؛
م�شريا ً �إىل �أهمية التفكري ب�شكل خمتلف والعمل
ب�أ�سلوب غري م�ألوف ومبتكر لتحقيق املزيد من
االجنازات والأهداف املن�شودة.
و�أ�ضاف الوزير �أن ال�شركات النفطية
املن�ضوية حتت مظلة الهيئة الوطنية للنفط
والغاز قد بد�أت فعليا ً يف و�ضع اخلطط
واال�سرتاتيجيات الرامية �إىل تطوير الكوادر
الب�شرية التي ت�ساهم يف رفع الكفاءة وحتقيق
�أعلى مراتب الإنتاجية ،وخلق القيم امل�ضافة
الكبرية يف قطاع النفط والغاز من خالل مواكبة
التطور التقني الرقمي الرابع.
ومن جانبه� ،صرح رئي�س جمعية

املهند�سني البحرينية الدكتور �ضياء عبدالعزيز
توفيقي�« :أن تنظيم اجلمعية للم�ؤمتر واملعر�ض
امل�صاحب ي�أتي من منطلق مواكبة �آخر التطورات
واملتغريات يف عامل الهند�سة وال�صيانة»،
م�ؤكدا ً �أن اجلمعية حتر�ص على تقدمي �أف�ضل
املوا�ضيع التي تتناغم مع توجهات اململكة يف
التنمية والتطور� ،سواء يف القطاع الهند�سي �أو
ال�صناعي �أو التكنولوجي ،م�ضيفا ً «�أن العامل
يقف �أمام ثورة تكنولوجية �ستغري �أ�ساليب
ال�صناعة ر�أ�سا ً على عقب ،وعليه يجب �أن نكون
على ا�ستعداد ملواجهة هذه املتغريات؛ فكلنا
يعرف �أن الثورة ال�صناعية الأوىل كانت مبنية
على ا�ستعمال املاء والبخار للإنتاج ،فيما كانت
الثورة ال�صناعية الثانية مبنية على ا�ستخدام
الكهرباء ،و�أما الثورة الثالثة فقد اعتمدت على
الهند�سة الإلكرتونية ملكننة الإنتاج ،وها نحن
على �أعتاب الثورة ال�صناعية الرابعة التي من
�ش�أنها �إحداث متغريات جذرية يف عامل ال�صناعة
الرقمية».
ويف ال�سياق ذاته ،قال رئي�س امل�ؤمتر
الدكتور هيثم عي�سى القحطاين ،ان امل�ؤمتر
واملعر�ض امل�صاحب �سيكونان نقطة التقاء بني
اجلهات املهتمة واملعنية و�صناع القرار يف
ا�ستخدام التقنيات الرقمية ،ال �سيما و�أن ما مييز
الثورة ال�صناعية الرابعة هو ا�ستخدام التقنيات
الرقمية مثل :الذكاء ال�صناعي واالنرتنت
والواقع االفرتا�ضي والطباعة امل�ضافة ()3D
والروبوتات ( )Roboticومعاجلة املعلومات
الكبرية ( )Big Dataيف العمليات اخلدمية
والإنتاجية.

الوكالة الإ�سالمية للت�صنيف تعيد
ت�أكيد ت�صنيفات جمموعة «جي �إف �إت�ش»
�أعلنت �أم�س جمموعة جي �إف �إت�ش املالية
�أن الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�صنيف
قد �أعادت ت�أكيد ت�صنيفات املجموعة وفقا
للمقيا�س الدويل مبعدل ( /BB ،)Bووفقا
للمقيا�س الوطني مبعدل «/)BBB-(bhA3
( ،»)bhمع نظرة م�ستقبلية «م�ستقرة» وفقا
لهذه الت�صنيفات.
وقد �أ�شارت الوكالة الإ�سالمية الدولية
للت�صنيف �إىل التح�سن الذي �سجلته املجموعة
يف الدخل الرئي�سي املحقق على خلفية
�أحجام معامالت ال�صريفة اال�ستثمارية
القوية التي متت خالل عام  ،2017والتي
ا�ستمرت خالل الت�سعة �أ�شهر الأوىل املنتهية
يف �شهر �سبتمرب  .2018وفقا للوكالة،
ف�إن هذه الت�صنيفات تعك�س �أي�ضا ً معدل
الديون املنخف�ض للمجموعة ح�سب امل�سجل
بامليزانية العمومية� ،إ�ضافة �إىل �أن معدل
كفاية ر�أ�س املال باملجموعة يزيد على
احلد الأدنى للمتطلبات الرقابية ،كما �أبرز
تقرير الوكالة املزايا املرتبطة بال�شراكة مع
امل�ساهم الرئي�سي ،جمموعة �أبوظبي املالية،
وم�صاحلها امل�شرتكة يف �أن�شطة �أعمال
املجموعة.
كما �أو�ضح التقرير �أن املحفظة
اال�ستثمارية ملجموعة (جي �إف �إت�ش) قد
�شهدت منوا خالل العامني املا�ضيني� ،إذ مت جمع
�أموال تتجاوز قيمتها مليار دوالر �أمريكي من
خالل الأ�صول اخلا�ضعة لإدارتها والأن�شطة
العقارية واخلزانة .كما �أبرز التقرير عمليات
التخارج البالغ قيمتها  1.5مليار دوالر التي
متت للم�ستثمرين منذ عام  ،2016والتي

ه�شام الري�س

انعك�ست �إيجابا على الأن�شطة اال�ستثمارية
والربحية التي حققتها املجموعة.
تعلي ًقا على هذه الت�صنيفات� ،صرح
ه�شام الري�س ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
(جي �إف �إت�ش) ،بقوله« :نحن بالفعل �سعداء
بهذا التقدير الذي ح�صلنا عليه من خالل
الت�صنيفات ومن ال�سوق ،والذي يعك�س الزخم
الإيجابي الذي �ستوا�صل املجموعة حتقيقه
عرب جميع خطوط �أن�شطة �أعمالها ،مبا يف
ذلك التح�سينات يف حتقيق الدخل وب�شكل
خا�ص من �أن�شطتنا امل�صرفية اال�ستثمارية
التي نركز عليها لتحقيق معدالت منو عالية.
كما �سنوا�صل العمل على تدعيم �أن�شطتنا
و�أدائنا من خالل ا�ستقطاب اال�ستثمارات
املد ّرة للدخل ،وحتقيق �أق�صى قيمة من
حمافظنا احلالية والأهم من ذلك حتقيق
عمليات تخارج ا�سرتاتيجية مربحة ،ميكن
من خاللها حتقيق مزايا كبرية للمجموعة
وامل�ساهمني وامل�ستثمرين».

«�أل����ب����ا» ت���ب���د�أ ت�����ش��غ��ي��ل امل�����س��ب��ك « »4الأك��ب��ر يف ت���اري���خ ال�����ش��رك��ة
بد�أت �شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) ت�شغيل �أكرب فرن �سبك يف
تاريخها من خالل ال�شحنة الأوىل لفرن ال�سبك  3يف امل�سبك اجلديد
رقم  ،4وذلك بتاريخ  26دي�سمرب .2018
وقد �شهد رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �ألبا ال�شيخ دعيج بن
�سلمان بن دعيج �آل خليفة �أول �شحنة بامل�سبك  ،4وذلك بح�ضور
نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة �ألبا علي البقايل ،و�أع�ضاء فريق
الإدارة التنفيذية ،وفريق ت�شغيل امل�سبك  ،4بالإ�ضافة �إىل �شركة
بكتل وغريها من املقاولني الرئي�سني.
ً
وبهذه املنا�سبة� ،صرح ال�شيخ دعيج �آل خليفة قائال« :ي�سعدنا
�أن نحقق هذا الإجناز الذي يعد نقطة حتول يف م�سرية �ألبا لت�صبح

«النفط» يتجه
لإنهاء  2018بخ�سارة %20
�سي�ؤول  -رويرتز
ا�ستقرت �أ�سعار النفط يف ختام �أ�سبوع �شهد تقلبات
يف الأ�سواق قبيل نهاية العام ،مع ح�صولها على دعم من
�صعود �أ�سواق الأ�سهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعر�ض
ل�ضغوط من القلق من وفرة يف املعرو�ض العاملي من
اخلام.
و�أنهت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت لأقرب
ا�ستحقاق جل�سة التداول مرتفعة �أربعة �سنتات لتبلغ عند
الت�سوية  52.20دوالر للربميل بعد �أن تراجعت من �أعلى
م�ستوى لها يف اجلل�سة البالغ  53.80دوالر.
و�صعدت عقود خام القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س
الو�سيط � 72سنتا لت�سجل عند الت�سوية  45.33دوالر
للربميل بعد �أن و�صلت يف وقت �سابق من اجلل�سة �إىل
 46.22دوالر للربميل .و�سجل اخلامان القيا�سيان
كالهما ثالث انخفا�ض �أ�سبوعي على التوايل مع هبوط
برنت حوايل  %3بينما تراجع اخلام الأمريكي نحو .%0.4
وقال متعاملون �إن �أ�سعار اخلام �صعدت اجلمعة بدعم من
مكا�سب للأ�سهم الأمريكية .و�سارت �أ�سعار النفط �إىل حد
كبري على خطى (وول �سرتيت) ،و�شهدت كل من فئتي
الأ�صول جل�سات متقلبة طوال الأ�سبوع.

�أكرب م�صهر للأملنيوم يف العامل .وبتحقيق هذا الإجناز ،ف�إننا ن�سري
يف الطريق ال�صحيح ل�سبك املنتجات النهائية من امل�سبك  ،4ما
يعد �إجنا ًزا �آخر ملرحلة ت�شغيل خط ال�صهر ال�ساد�س .كما �أ�شكر
جميع الفرق على التزامها بتحقيق هذا الإجناز ب�أمان ويف الوقت
املنا�سب».
جدير بالذكر �أن امل�سبك  4هو �أحد �أق�سام م�شروع خط ال�صهر
ال�ساد�س للتو�سعة� ،إذ مت ت�صميمه بطاقة �إنتاجية �إجمالية تبلغ
 530000طن �سنو ًيا .وتعد ال�شحنة الأوىل لفرن (ال�سبك  )3جز ًءا
مه ًما من عملية ت�شغيل امل�سبك  ،4ا�ستعدادًا للإنتاج خالل الفرتة
القادمة.

يف عمليات املعاجلة املبا�شرة للمدفوعات

«الأهلي املتحـد» يح�صـــد جائـــزة اجلـــــودة املرموقـــــة
ح�صد البنك الأهلي املتحد م�ؤخرا
جائزة اجلودة يف عمليات املعاجلة
املبا�شرة للمدفوعات ( )STPمن
جمموعة «�سيتي» امل�صرفية للعام الثالث
على التوايل ،وذلك تقديرا لأدائه املتميز
يف تنفيذ املدفوعات الدولية ،بالإ�ضافة
�إىل حتويل الأموال بالدوالر الأمريكي.
وتقدم جمموعة «�سيتي» امل�صرفية
جوائز جودة عمليات املعاجلة املبا�شرة
للمدفوعات ،لتكرم يف كل عام البنوك
التي جنحت حول العامل يف حتقيق
�أعلى املعايري يف ت�صفية حتويالت �أموال
العمالء والتمويل التجاري والت�سويات
الدولية ،ا�ستنادا �إىل معدالت ()STP
اخلا�صة بهم� ،أي الن�سبة املئوية
ملعامالت الدفع امل�أمتتة التي يتم �إكمالها
دون احلاجة لتدخل يدوي �إ�ضايف .وقد
حاز البنك هذه اجلائزة بعد �أن حقق
�أعلى معدل جودة يف عمليات املعاجلة

املبا�شرة للمدفوعات بن�سبة  %100هذا
العام.
و�صرح عثمان �أحمد الرئي�س
التنفيذي لدى «�سيتي البحرين»« :نهنئ
البنك الأهلي املتحد على فوزه باجلائزة
لل�سنة الثالثة على التوايل .وتر�سخ
هذه اجلائزة التزام كل من البنك الأهلي
املتحد وجمموعة «�سيتي» امل�صرفية
بتوفري �أف�ضل اخلدمات ذات م�ستويات

اجلودة العالية للعمالء .وقد �أطلقت
«�سيتي» هذه املبادرة بهدف تكرمي
�أف�ضل املمار�سات �ضمن قطاع امل�صارف
يف البحرين واملنطقة ،وذلك عرب �إجراء
تقييم �سنوي يليه توزيع للجوائز .ون�أمل
�أن ت�شجع هذه املبادرة البنوك على رفع
�سوية �أدائها وبالتايل زيادة م�ستويات
ر�ضا العمالء يف هذا اجلزء من العامل».
من جانبه� ،أعرب م�صطفى �شفقت

�أنور ،نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
العمليات والتقنية ملجموعة البنك
الأهلي املتحد ،عن �سعادته باجلائزة،
مو�ضحا« :لطاملا كان تركيزنا الأ�سا�سي
ً
يف البنك الأهلي املتحد من�صبا على بلوغ
�أعلى املعايري يف خدمة العمالء .ونعمل
على مواكبة متطلبات العمالء وجتاوز
توقعاتهم ب�سرعة ودقة عاليتني .ونحن
�سعيدون للغاية بتحقيق �أعلى معدل
جودة يف عمليات املعاجلة املبا�شرة
للمدفوعات بن�سبة  %100هذا العام،
وهو ما يعترب �إجنازا نادرا وا�ستثنائيا.
كما حتث هذه اجلائزة املرموقة كوادرنا
على االرتقاء ب�أدائهم �إىل م�ستويات �أف�ضل
وموا�صلة جهودهم الرامية لك�سب ثقة
العمالء واملحافظة على والئهم للبنك
كخيار مف�ضل بالن�سبة لهم .ونتوجه
�أخريا بجزيل ال�شكر ملجموعة (�سيتي)
امل�صرفية على منحنا هذا ال�شرف».
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طرح ا�ستبيان التقييم الأول للجان الدائمة يف يناير املقبل ..جناحي:

�سونيا
جناحي

ا�ستحداث ق�سم للعالقات الدولية ً
بديال للمجال�س امل�شرتكة مع الدول بالغرفة
ق�����س��م ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة �سي�ساعد ال��ت��اج��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي يف ت��ع��ام�لات��ه اخل��ارج��ي��ة املختلفة
ت�شكيل �أول جل��ن��ت�ين ف��رع��ي��ت�ين ل��ب��ح��ث ه��م��وم �أ����س���واق ال��ذه��ب وامل���ج���وه���رات وال�����ص��ال��ون��ات
مل يتم منع الت�صريحات ال�صحفية ،بل طالبنا بالتن�سيق مع العالقات العامة من �أجل جودة الأخبار
ق�سم الدرا�سات داعم كبري لأعمال اللجان من خالل تزويدها بالدرا�سات والبحوث واال�ستبيانات

كاظم عبداهلل:

�أكدت ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�سة اللجنة التن�سيقية للجان الدائمة بغرفة جتارة و�صناعة البحرين �سونيا جناحي �أن جمل�س �إدارة الغرفة ب�صدد ا�ستحداث ق�سم
العالقات الدولية ليكون بديال للمجال�س امل�شرتكة بغرفة البحرين ونظرياتها يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة التي تربطها عالقات جتارية مع البحرين.
وقالت جناحي �إن الق�سم يعمل حاليًا على �إعداد النظام اخلا�ص به واخلدمات التي �سيقدمها لأع�ضاء الغرفة ،حيث �سيتم رفعها �إىل جمل�س االدارة لتثبيتها ،وبعد
ذلك �سيتم االعالن ر�سميا عن اطالق الق�سم اجلديد.
و�أ�ضافت ب�أن ق�سم العالقات الدولية �سيكون له دور كبري وفعال يف م�ساعدة التاجر البحريني لتطوير عالقاته الدولية �سواء من حيث البحث عن �شركاء خارجيني،
�أو اال�ستثمار خارج البحرين والبحث عن العالمات التجارية جللبها اىل البحرين �أو اال�ستف�سارات عن ال�شركات اخلارجية ،م�شرية �إىل �أن الق�سم اجلديد �سيكون خموالً
بالتوا�صل مع الغرف التجارية يف خمتلف الدول من �أجل جمع املعلومات عن ال�شركات وامل�ستثمرين من �أجل حماية التاجر البحريني.
ومن جانب �آخر ،قالت جناحي �إن الغرفة �ستبد أ� يف
طرح اال�ستبيان الأول لتقييم اللجان الدائمة خالل �شهر
يناير املقبل ،والذي �سيتم من خالله تقييم عمل اللجان
خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل املنق�ضية من فرتة عمل اللجان
الدائمة.
وب ّينت جناحي �أن اال�ستبيان يت�ضمن تقييم �أداء رئي�س
كل جلنة و�أع�ضائها ومو�ضوع اللجنة وخطط عملها وما
مت تننفيذه من تلك اخلطط ،م�ضيفة �أن هيكل اال�ستبيان
مت متريره على كل ر�ؤ�ساء اللجان قبل �إقراره ،حيث القى
تفاعالً �إيجاب ًيا من الر�ؤ�ساء ال�شتماله على تقييم �شامل
للجنة مما ي�ساعد الر�ؤو�ساء على ت�صحيح �أو�ضاع جلانهم،
م�ؤكدة على �أن نتائج اال�ستبيان �ستعامل ب�سرية كاملة.
و�أ�ضافت �أن اللجان قدمت خطط عملها لل�سنتني
املقبلتني ومتت املوافقة والت�صديق عليها من قبل جمل�س
الإدارة ،الفتة �إىل �أن اللجان الآن �ستكون يف حت ٍد لإثبات
ذاتها خالل العامني املقبلني ،الفتة �إىل �أن جمل�س االدارة
يريد �أن يرى �إجنازات حقيقية تتحقق على �أر�ض الواقع
لل�شارع التجاري من خالل اللجان.

اللجان الفرعية

وك�شفت جناحي �أن جلنة الأ�سواق التجارية هي
�أول جلنة ت�شكل جلان م�ؤقتة ،م�ضيفة �أن اللجنة �شكلت
فريقني ،الأول للذهب والل�ؤل�ؤ واملجموهرات ،والفريق
الآخر خمت�ص يف ال�صالونات ،وت�ضم كل جلنة فرعية 12
فردًا من اخلرباء املخت�صني يف املجالني ،و�ستبد�أ اللجنتان

وب�ش�أن اللجان امل�شرتكة مع احلكومة� ،أ�شارت جناحي
�إىل �أن الغرفة تعمل حاليا على تفعيل اللجان امل�شرتكة
مع اجلهات احلكومية ،مب ّينة �أن هناك جزءا من اللجان
مت ت�شكليها وتفعيلها مثل اللجنة امل�شرتكة مع وزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة وجلنة م�شرتكة �أخرى مع
وزارة ال�صحة التي �ستبد أ� عملها قري ًبا ،م�ضيفة �أن الهدف
من هذه اللجان هو تفعيل دور الغرفة وتعزيز توا�صلها
مع القطاع احلكومي ب�ش�أن كل ما يتعلق بالقطاع التجاري
يف البحرين ،الفتة �إىل �أن اللجان امل�شرتكة مع اجلهات
احلكومية هي مكملة لدور اللجان االقطاعية� ،إذ �أن جمل�س
االدارة يقوم باي�صال ما ترفعه اللجان من تو�صيات �إىل
اللجان امل�شرتكة مع اجلهات احلكومية من �أجل التباحث
فيها للو�صول �إىل حلول اليها.

وت�سهيل التوا�صل مع �أع�ضائها بكافة الو�سائل املتاحة،
مو�ضحة ب�أن الغرفة ب�صدد �إطالق تطبيقها اخلا�ص خالل
العام  ،2019والذي ي�ستطيع ع�ضو الغرفة من خالله
من متابعة ح�سابه ،وا�ستعرا�ض كافة الربامج وور�ش
العمل التي تقدمه الغرفة لأع�ضائها.
و�أكدت جناحي على �أن الغرفة ت�سعى من خالل
التوا�صل االلكرتوين مع االع�ضاء �إىل ت�سهيل و�صول
االع�ضاء للغرفة مثل الت�سجيل للربامج وور�ش العمل،
ريا من االع�ضاء مع اخلدمات
م�ضيفة �أن هناك جتاو ًبا كب ً
االلكرتونية ،وعلى �سبيل املثال قام ما يقارب 1500
ع�ضو يف الغرفة بالت�سجيل يف ور�ش عمل اللجان حول
تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة.
وذكرت جناحي �أن الغرفة تواجه حتديات � ً
أي�ضا فيما
يتعلق باكت�ساب ثقة التاجر ،و�إعادة ال�صلة الوثيقة بينه
وبني الغرفة لذلك ،تقوم � ً
أي�ضا بدرا�سة �شاملة ال�سباب
قلة احل�ضور يف الفعاليات وور�ش العمل وغريها
من الربامج ،م�شرية �إىل �أن هناك فريق عمل يبحث
يف اال�سباب ومعرفة ما �إذا كان غياب االع�ضاء ب�سبب
توقيت الفعاليات �أو عدم الثقة بالغرفة �أو عدم ا�ستالمهم
للدعوات وغريها من اال�سباب ،الفتة �إىل �أن فريق العمل
يجتمع ا�سبوعيا والنظر يف الأ�سباب التي يتو�صلون
�إليها.

�إطالق تطبيق الغرفة

منع اللجان من الت�صريحات

عملهما خالل اال�سبوع اجلاري ،م�شرية �إىل �أن مدة اللجنتني
� 6أ�شهر �سيتم من خاللها الرتكيز على املوا�ضيع التي
تخ�ص املجالني املذكورين للوقوف على اجلوانب التي
ت�ؤثر على �أدائهما وعمل درا�سة �شاملة حولها ،ورفعها �إىل
جمل�س �إدارة الغرفة من �أجل درا�ستها والعمل مع اجلهات
املخت�صة اليجاد حلول منا�سبة للم�شاكل التي تواجه
القطاعني ،وامل�ساعدة على منوهما.

اللجان امل�شرتكة مع احلكومة

ولفتت جناحي �إىل �أن الغرفة حال ًيا تعمل على تعزيز

وعن �أ�سباب منع اللجان من الإدالء بالت�صريحات

خالل لقاء الغرفة بال�سفري التايلندي ..هجر�س:

فر�ص لال�ستثمار يف التعليم وال�صحة وال�سياحة بني البلدين

ال�صحفية قالت جناحي ان جمل�س االدارة مل مينع
الت�صريحات ال�صحفية ،لكنه و�ضع لها قنوات حمددة
للتن�سيق حول الت�صريحات ال�صادرة مع الغرفة
وجلانها ،مو�ضحة �أن الغرفة ترحب بال�صحافة والتعاون
معها ،لكن يتم ذلك عرب التن�سيق مع ق�سم العالقات
العامة بالغرفة الذي �سيقوم بتوفري االجابات حول كافة
اال�ستف�سارات التي يطلبها ال�صحفي منه ،والتن�سيق معه
لإجراء لقاءات �صحفية مع �أي م�س�ؤول �أو رئي�س جلنة
من جلان الغرفة ،م�ؤكدًا على �أن هذه االجراءات تنظيمية
والهدف منها هو خروج مادة �صحفية ذات قيمة وجودة
تتنا�سب مع م�ؤ�س�سة كبرية بحجم غرفة جتارة و�صناعة
البحرين.
وذكرت جناحي �أن اللجنة التن�سيقية �ستقوم
ب�إعداد ملخ�ص متكامل جلميع خطط اللجان واهدافها
اال�سرتاتيجية يف ال�سنتني املقبلتني و�سيتم توزيعه على
ال�صحف وعرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،م�ضيفة �أن
امللخ�صات �ستو�ضح ما �ستقوم اللجان بتنفيذه يف افرتة
املذكورة ،والربامج واالولويات التي تعمل على تنفيذها.

دور ق�سم الدرا�سات يف دعم اللجان

وعن مدى م�ساهمة ق�سم الدرا�سات والبحوث يف
ت�سهيل عمل اللجان �أ�شارت جناحي �إىل هذا الق�سم يعمل
�إىل جانب اللجان ،ويقوم بدعم اللجان بكافة الدرا�سات
والبحوث واال�ستبيانات ،كما ي�شارك ق�سم الدرا�سات يف
بع�ض االجتماعات بهدف العمل امل�شرتك فيما بينهما.

ور�شة تثقيفية حول تطبيق
ر�سوم الأن�شطة اجلديدة بالغرفة اليوم
تبد�أ يف متام ال�ساعة  11:00من �صباح اليوم الأحد املوافق  30دي�سمرب اجلاري
بقاعة املجل�س ببيت التجار فعالية ور�شة العمل التثقيفية حول «�آلية تطبيق ر�سوم
مزاولة الأن�شطة التجارية اجلديدة» ،والتي تنظمها غرفة جتارة و�صناعة البحرين
وبالتعاون مع وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة بهدف توعية وتثقيف ا�صحاب
ال�سجالت التجارية بالر�سوم اجلديدة التي مت تطبيقها يف الأول من دي�سمرب .2018
وقد جددت الغرفة دعوتها �إىل جميع التجار وا�صحاب الأعمال واملهتمني يف
اململكة للح�ضور وامل�شاركة يف هذه الور�شة املهمة.

ممثلو  10م�ؤ�س�سات متويل
�أ�صغر عربية يف ور�شة عمل بالبحرين
بهدف تعزيز العالقات االقت�صادية مع جميع
الدول ال�صديقة يف خمتلف قطاعات الأعمال،
التقى الأم�ين امل��ايل لغرفة جت��ارة و�صناعة
البحرين ع��ارف �أحمد هجر�س �صباح �أم�س
الأربعاء ب�سفري مملكة تايلند لدى مملكة البحرين
تاني�س نا �سونغال ،يرافقه ممثلني من كلية �إدارة
الأعمال يف جامعة  Prince of Songklaمبملكة
تايلند ال�صديقة ،بح�ضور كل من اع�ضاء جمل�س
الإدارة عبداحلكيم ابراهيم ال�شمري و�سونيا حممد
جناحي وبتول حممد داداباي ،والرئي�س التنفيذي
للغرفة �شاكر ابراهيم ال�شرت ،حيث �أ�شاد عارف
�أحمد هجر�س بالعالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
املتميزة التي تربط البلدين ال�صديقني ،مبد ًيا تطلع

الغرفة والقطاع اخلا�ص البحريني �إىل تعزيز منو
املبادالت التجارية بني اجلانبني والتي و�صلت
حتى العام � 2017إىل نحو  638مليون دوالر
�أمريكي ح�سب اح�صاءات التجارة اخلارجية لدى
اجلهاز املركزي للمعلومات ،وذلك من خالل بحث
مزي ٍد من �آفاق التعاون االقت�صادي امل�شرتك بني
البحرين وتايلند.
كما �أكد عارف هجر�س على �ضرورة تبادل
ال��زي��ارات بني الوفود التجارية البحرينية
والتايلندية لتبادل اخلربات يف قطاعات التعليم
وال�صحة وال�سياحة وغريها من القطاعات
خا�صة يف ظل توافر الفر�ص والإمكانيات التي
حتفز ذلك ،مثن ًيا على جهود ال�سفري التايلندي يف

تعزيز العالقات االقت�صادية بني مملكة البحرين
وال�صديقة مملكة تايلند.
وبدوره �أكد ال�سفري التايلندي لدى مملكة
البحرين تاني�س نا �سونغال �أن ممثلي جامعة
 Prince of Songklaالتايلندية يف �صدد اعداد
درا�سة �شاملة حول «جاذبية ال�سوق البحريني
والفر�ص املتاحة للم�ستثمرين التايلنديني»
والتعرف على بيئة الأعمال يف مملكة البحرين
وحتليل جاذبية ال�سوق البحريني وفر�ص
اال�ستثمار ومن ثم تقدمي تو�صيات للم�ستثمرين
التايلنديني ،معر ًبا عن خال�ص �شكره وتقديره
على القائمني بالغرفة لتوفري املعلومات على كافة
اال�ستف�سارات.

ا�ست�ضافت مملكة البحرين ور�شة
عمل حول �أحدث تقنيات �صناعة التمويل
الأ�صغر ،بح�ضور  20م�شار ًكا ميثلون
ع�شر م�ؤ�س�سات متويل �أ�صغر عربية
متثل يف �أغلبها البنوك التابعة لربنامج
اخلليج العربي للتنمية (�أجفند) يف كل
من الأردن ولبنان وموريتانيا وال�سودان
و�سوريا والبحرين و�سرياليون� ،إ�ضافة
�إىل ممثلني عن م�ؤ�س�سات متويل م�شاريع
�صغرية ال تتبع للأجفند يف الأردن
والعراق .ونظم الور�شة برنامج اخلليج
العربي للتنمية (�أجفند) بالتعاون مع
بنك الإبداع للتمويل متناهي ال�صغر،
وي�سر جل�سات الور�شة على مدى

�أحدى ع�شر يو ًما متوا�صلة الرئي�س
التنفيذي للبنك د.خالد وليد الغزاوي.
وهدفت الور�شة �إىل م�ساعدة ممار�سي
التمويل الأ�صغر يف املنطقة العربية
على �إعداد خطط لإدارة م�ؤ�س�ساتهم
من ناحية مالية وت�شغيلية ملدة خم�س
�سنوات ،وكيفية التخطيط اال�سرتاتيجي
مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ،وحتويل
اال�سرتاتيجية �إىل خطط عملياتية
تت�ضمن �أرقا ًما قابلة للقيا�س واملراجعة
والتقييم وت�صويب الأداء ،ودرا�سة
البيئة املحيطة بامل�ؤ�س�سة ،والعثور على
م�صادر التمويل الالزمة و�شروطها،
وغري ذلك من املحاور املهمة.
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وجود م�ؤ�شرات وبيانات منتظمة عن ال�سوق العقاري
�سوف ت�ساعد امل�ستثمرين على اتخاذ القرارات ال�سليمة،
و�ست�سهم يف عدم حدوث تخمة يف املعرو�ض.
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تت�ضمن تنظيم  50ور�شة ومعار�ض وزيادة عدد الع�ضوية الن�شطة  5مرات
خطة
ّ

«البحرين العقارية» ..وجوه جديدة تتطلع لعمل م�ؤ�سّ �سي و�أن�شطة غري م�سبوقة
�أعلنت جمعية البحرين العقارية عن
خطة طموحة لدورتها اجلديدة التي ت�أتي يف
ظل متغريات تنظيمية مت�سارعة يف ال�سوق
العقاري ،تقودها م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري.
ومتتد اخلطة من يناير � 2019إىل دي�سمرب
 ،2020هادفة �إىل حتقيق عدة �إجنازات ،من
بينها �إيجاد جمل�س �إدارة متجان�س وف ّعال،
وتنظيم معار�ض وم�ؤمترات عقارية ،وتنظيم
نحو  50ور�شة ودورة تدريبية للأع�ضاء،
من�صة جلميع
وت�صميم �صفحة ف ّعالة تعد
ّ
ال�ش�ؤون العقارية ترتبط باجلهات اخلدمية
كافة.
ت�صوير :نور حممد

�أع�ضاء اجلمعية يتحدثون �إىل مندوب «الأيام»
وي�أمل جمل�س الإدارة اجلديد الذي
يتك ّون حال ًيا من �سبعة �أع�ضاء ،يف �أن
يوفر دخالً منتظ ًما للجمعية من خالل
زي��ادة الأع�ضاء ورعاية الفعاليات،
و�صوالً �إىل ت�أمني مقر دائم للجمعية،
م�ستهد ًفا زيادة عدد الأع�ضاء امل�ستوفني
حال ًيا جلميع ال�شروط من نحو 51
ع�ض ًوا �إىل  300ع�ضو� ،أي زيادة بنحو
 5مرات.
ويتك ّون جمل�س الإدارة من عدة
عقاريني كلهم يدخلون املجل�س للمرة
الأوىل ،م��ن بينهم جميد امل��ب��ارك،
عبدالعزيز العايل ،عبدالكرمي ال�سادة،
�إيهاب املو�سوي� ،أحمد حيدر د�شتي،
حممد جعفر جناحي� ،صالح يو�سف
العو�ضي .وقال نائب رئي�س اجلمعية
عبدالعزيز العايل ،يف حديث لـ«عقار»،
�إن الإدارة اجل��دي��دة للجمعية تريد
�أن تقدم عمالً غري تقليدي للنهو�ض
باجلمعية ،يقوم على �أ�س�س التعاون
الفعّ ال بني امل�ؤ�س�سات العقارية وفق
ريا �إىل عزم
�آليات العمل امل�ؤ�س�سي ،م�ش ً
الإدارة على تنظيم برامج خمتلفة حتفز
العقاريني على التفاعل الإيجابي مع
اجلمعية التي متثلهم.
ولفت العايل ،يف �أول حديث �صحايف
ل�ل�إدارة� ،إىل �أن املجل�س اجلديد يريد
االنطالق باجلمعية يف حم��اور عدة؛
تنظيمية و�إدارية وت�سويقية و�إعالمية،
وتفعيل ات�صالها مع اجلهات املعنية يف
القطاع ،وزيادة الع�ضوية.
و�أ�شار �إىل �أن «اجلمعية ال تزال يف
طور ا�ستكمال تثبيت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة بعد ظهور م�ستجدات فنية
املرجح �أن تنتهي �إىل ا�ستبعاد �أو
من
ّ
تثبيت (�أح��د �أع�ضاء جمل�س) ،وذلك
ب�سبب خمالفة ال��ن��ظ��ام الأ�سا�سي
مرجحا
للجمعية ونظام الرت�شح»،
ً

�إيهاب املو�سوي

عبدالعزيز العايل

عبدالكرمي ال�سادة

�إجراء انتخابات تكميلية بعد احل�صول
على ال�ضوء الأخ�ضر من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية التي تنظر يف هذا
امللف يف حال تقرر اال�ستبعاد.
وبح�سب خطة اجلمعية ،ف�إن من
املقرر �إن�شاء �سبع جلان يقود كل جلنة
�أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�سبعة،
ومن بني هذه اللجان جلنة الع�ضوية
واالت�صال ،جلنة الت�سويق والتطوير،
جلنة العالقات العامة.
وق��ال �أم�ين �سر اجلمعية �إيهاب
امل��و���س��وي�« :إن اجلمعية تنه�ض
ب�أع�ضائها الفاعلني ،و�ستكون من �أهم
�أولويات هذه الدورة ا�ستقطاب الأع�ضاء،
وت�شجيعهم على االنخراط يف جلان
اجلمعية و�أن�شطهتها».
وتابع قائالً�« :إذا ما �أردنا �أن يكون
للجمعية �صوت م�ؤثر ،فال بد �أن جنمع
الأع�ضاء حتت مظلتها بطريقة �سليمة»،
م�ؤكدًا �أن «جمل�س الإدارة اجلديد يريد �أن
يحتكم لآليات م�ؤ�س�سية يف عمله ابتداء
من �إيجاد �سجل �إلكرتوين للع�ضوية،
و�أر�شيف متكامل ،يوثق جميع �أوراقه
و�صوالً �إىل �إن�شاء مكتبة �إلكرتونية
ت�ساعد على �إج��راء بحوث ودرا�سات
�سوقية ر�صينة».

و�شدد املو�سوي على �أهمية �أن تعتني
اجلمعية ب����إدارة عالقات وطيدة مع
اجلهات املعنية واخلدمية كافة لبحث
ال�شو�ؤن العقارية ،مثل جهاز امل�ساحة
والت�سجيل العقاري ،وم�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري ،وهيئة التخطيط العمراين،
و�ش�ؤون البلديات ،وغريها.
من ناحيته� ،أو�ضح الأم�ين املايل
للجمعية عبدالكرمي ال�سادة �أن اجلمعية
خالل الدورة احلالية تتطلع �إىل �إيجاد
مالءة مالية لها ت�ساعدها على حتقيق
�أهدافها ،وذلك من خالل م�ضاعفة عدد
الأع�ضاء وتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض
التي �ست�سهم يف زيادة الإيرادات.
وذكر ال�سادة �أن اجلمعية من املمكن
�أن متار�س دو ًرا �أكرب يف �إدارة العالقة
ب�ين ال��ع��ق��اري�ين وخمتلف اجل��ه��ات،
خ�صو�صا �أنها باتت بيت خربة ،و�سيكون
ً
لزا ًما على �أي طالب لرتخي�ص للعمل يف
القطاع العقاري �أن يح�صل على ما يثبت
خربته من اجلمعية.
ولفت �إىل �أن املوقع الإل��ك�تروين
�سيكون �أح��د الأدوات التي �ست�ساعد
على زيادة الدخل؛ لأنه لن يكون موقعً ا
من�صة متكاملة ت�ضم
تقليد ًيا ،و�إمن��ا
ّ
جميع ال�ش�ؤون وال��رواب��ط املتعلقة

بالأن�شطة العقارية املختلفة� ،سواء
الو�ساطة �أو التطوير �أو التثمني �أو
ريا �إىل �أن من
الت�صنيف وغري ذلك ،م�ش ً
بني الأمور املخطط لها �أن ي�ضم املوقع
�صفحة لكل ع�ضو من �أع�ضاء اجلمعية،
وكل ذلك �سي�شجع على ن�شر �إعالنات يف
املوقع تدر على اجلمعية.
ون ّبه �إىل �أن جمل�س الإدارة اجلديد
املتخ�ص�صة
�سيهتم بالدورات التدريبية
ّ
� ً
أي�ضا التي تعد من اال�شرتاطات اجلديدة
التي تفر�ضها م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري.
ويف ال�سياق نف�سه� ،أكد نائب رئي�س
اجلمعية �أن نظام م�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري (ري��را) �سي�شجع الو�سطاء
على الت�سجيل يف اجلمعية ،وذلك �أن
�أي و�سيط �سوف ي�سجل يف امل�ؤ�س�سة
�سيكون عليه لزا ًما تقدمي م�ستند يثبت
�أن لديه خربة يف ال�سوق العقاري،
�سواء من �أحد املكاتب املعروفة �أو رمبا
من خالل التاريخ ال�شخ�صي لع�ضوية
املتقدم للت�سجل يف جمعية البحرين
العقارية التي لديها �أع�ضاء م�سجلني.
ولفت العايل �إىل �أن «وج��ود ا�سم
امل�ؤ�س�سة العقارية �أو الع�ضو االنت�سابي
يف �سجالت اجلمعية يثبت �أن لدى
الع�ضو اخلربة املطلوبة».

 %20ن�سبة ال�شقق ال�سكنية واملكتبية ال�شاغرة ب�سوق اململكة ..تقرير:

تراجع عدد �صفقات املبيعات العقارية يف دول اخلليج با�ستثناء البحرين
تراجع عدد �صفقات املبيعات العقارية
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء
البحرين) يف فرتة ت�سعة الأ�شهر الأوىل من
العام  2018على �أ�سا�س �سنوي� ،إذ انخف�ضت
القيمة الإجمالية لل�صفقات بن�سبة  30.7يف املائة
وبلغت  59.3مليار دوالر خالل تلك الفرتة،
مقابل  85.6مليار دوالر يف الفرتة املماثلة من
العام  ،2017وفقا لتقديرات بحوث كامكو.
وت�شري تقديرات «كامكو» �إىل �أن عدد
ال�صفقات التي مت تنفيذها يف املنطقة قد تراجع
بن�سبة  %8.4مقارنة بالفرتة املماثلة وبلغ
� 342583صفقة يف ت�سعة الأ�شهر الأوىل من
العام .2018
وتعد كل من ال�سعودية ودبي العامالن
الرئي�سان لهذا الرتاجع ،نظ ًرا �إىل تراجع قيمة
ال�صفقات العقارية بدبي بن�سبة  %36.1على
�أ�سا�س �سنوي ،يف حني تراجعت قيمة ال�صفقات
يف اململكة بن�سبة  33.8يف املائة مقارنة
مب�ستويات ت�سعة الأ�شهر الأوىل من العام
.2017

الإيجاراتال�سكنيةوالعقارية

ويف البحرين ،تراجع متو�سط �إيجار
العقارات ال�سكنية يف البحرين بن�سبة %1.1
على �أ�سا�س ربع �سنوي يف الربع الثالث من العام

� ،2018إذ بلغ  4.66دينار بحريني للمرت املربع
�شهريًا وف ًقا ملعهد �إدارة العقارات (� ،)REMIإذ
تتزايد م�ستويات العر�ض مبا يفوق الطلب على
العقارات ال�سكنية يف البحرين.
وتبلغ معدالت الوحدات ال�شاغرة احلالية
لل�شقق حوايل  %23وف ًقا ملعهد �إدارة العقارات،
ويتوقع ال�سوق حوايل  7000وحدة �سكنية
املرجح �أن ت�ضيف مزيدًا من
قيد الإن�شاء من
ّ
ال�ضغوط ال�شديدة على الأ�سعار والإيجارات.

�أما بالن�سبة ل�سوق املكاتب يف البحرين،
فلديه معدل وحدات �شاغرة يتخطى �أكرث من
ً
ً � %20
�ضغوطا متزايدة على
أي�ضا ،ما ي�ضع
املالك للعثور على امل�ست�أجرين ل�شغل تلك
امل�ساحات املكتبية .وقد �أدى ذلك �إىل الرتاجع
يف الإيجارات التي بلغت  6.61دينار
بحريني للمرت املربع �شهر ًيا ،بانخفا�ض تبلغ
ن�سبته  %1.6مقابل  6.72دينار للمرت املربع
�شهر ًيا يف العام .2017

الن�صب العقاري
ق�ضت حمكمة يف الكويت م�ؤخ ًرا
مبعاقبة �سبعة متهمني وحب�س
�صاحب �إحدى ال�شركات يف ق�ضية
ن�صب عقاري ،وكانت �إحدى ال�صحف
الكويتية نقلت عن م�صادر ذات �صلة
�أن وزارة التجارة وال�صناعة الكويتية
ت�سلمت نحو � 100شكوى متعلقة
بالن�صب العقاري تقدم بها مواطنون
يف الفرتة الأخرية.
وبح�سب م��ا نقلته ال�صحف،
ف���إن امل��ت��ورط�ين يف ه��ذه الق�ضايا
ب��اع��وا �ضحاياهم ع��ق��ارات وهمية
يف الواليات املتحدة وا�ستولوا على
�أموالهم.
ووف��ق ما ت��وارد من �أنباء ،ف�إن
املت�ضررين لي�سوا كويتيني فقط ،بل
الكثري منهم من دول اخلليج العربية
الأخرى.
ه��ذه احل���وادث التي تطفو على
ال�سطح بني فرتة و�أخ��رى ،جتعلنا
نت�ساءل ب�ش�أن ما �إذا كان ال�سوق
العقاري يف البحرين يف م�أمن من
حدوثها ،و�أن اجلهات التنظيمية
والرقابية تتخذ التدابري الالزمة
للحيلولة دون وقوعها.
وبح�سب �أحد املتابعني ،ف�إن مثل
هذه الق�ضايا مل حتدث يف ال�سوق
البحريني منذ �أكرث من ثالث �سنوات،
لكن ال�سنوات القليلة املا�ضية ال�سابقة
كانت ُحبلى بق�ضايا اال�ستثمار
الوهمي يف العقارات وغريها.
ال �شك �أن م�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري متنبهة ومتيقظة لأهمية
تطوير البنية التنظيمية والت�شريعية
ل�سد الثغرات التي قد يت�سلل منها
املتالعبون و�ضعاف النفو�س ،ولكن
يبقى وع��ي امل�ستثمرين ويقظتهم
هو العامل الأه���م ،وذل��ك ال ميكن
حتقيقه �إال من خالل تنمية املعرفة
بال�ش�ؤون العقارية واال�ستثمارية،
واالحتكام �إىل املعايري املهنية ،بعي ًدا
عن اال�ست�سالم لإغ���راءات ال�سوق
والوهم الذي يبيعه املحتالون.
حمرر عقار

 %30منو ن�شاط
�إدارة الأمالك يف البحرين
�أك��د املدير العام ل�شركة ملنيوم
كابيتال للعقارات �صادق املاجد �أن قطاع
�إدارة الأمالك ال يزال يحقق من ًوا م�ضطردًا
بفعل ا�ستمرار وترية بناء العقارات املدرة،
مقد ًرا ن�سبة النمو ال�سنوي خالل ال�سنوات
الأربع املا�ضية بنحو %30
و�أك��د املاجد �أن اجت��اه الكثري من
امل�ستثمرين و�أ�صحاب ال�سيولة �إىل
اال�ستثمار يف العقار من خ�لال �شراء
بنايات وعمارات مدرة تعود مبدخول
منتظم �أ�سهم يف تن�شيط قطاع �إدارة
الأم�لاك ،مما حدا بالكثري من ال�شركات
ً
ن�شاطا
العقارية �أن ت�ستحدث ذراعً ا �أو
لإدارة الأمالك.
وقال�« :إن ما يحفز هذا الن�شاط هو
حركة البناء العمراين امل�ستمرة� ،سواء يف
املناطق القدمية التقليدية �أو يف اجلزر
اال�صطناعية .فعلى �سبيل املثال ،جند
يف جزر �أمواج حركة عمرانية م�ستمرة
مل تتوقف ،على الرغم من اعتقاد بع�ض
امل�ستثمرين ب�أن ال�سوق بد أ� يت�شبع».
و�أو���ض��ح �أن فل�سفة ن�شاط �إدارة
الأمالك تقوم على �إدارة املبنى من عدة
جوانب بح�سب االتفاق ،نحو حت�صيل
الإيجارات ،وال�صيانة ،و�إجراء العقود،
والدعاية الإع�لان ،وت�سويق امل�ساحات

�صادق املاجد

ريا �إىل �أن
الإيجارية وغ�ير ذل��ك ،م�ش ً
ريا من �أ�صحاب الأ�صول ال يرغبون يف
كث ً
ّ
ويف�ضلون
مبا�شرة ن�شاط �إدارة �أمالكهم،
�إناطة هذه امل�س�ؤولية مبكاتب و�شركات
قديرة .و�شدد على �أن الثقة والدراية
وتقدمي خدمات جيدة من �أهم مقومات
ن�شاط �إدارة الأمالك.
وعن تقييمه للتطورات التنظيمية
والت�شريعية و�أثرها على قطاع �إدارة
الأم�لاك� ،أك��د املاجد �أن هذه التطورات
�ست�سهم يف زيادة معدل الثقة يف ال�سوق،
وت�ساعد على تن�شيط �سوق �إدارة الأمالك،
خ�صو�صا ما يتعلق ب�صدور ت�شريعات
ً
مهمة لهذا القطاع ،مثل قانون الإيجارات.

