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حفر � 3آبار جتريبية من الغاز العميق مطلع  ..2020مدير اال�ستك�شاف يف «تطوير للبرتول»:

�إنتاج النفط التجريبي من حقل «خليج البحرين» يف نهاية العام
هدى عبدالنبي:

����ص��� ّرح م���دي���ر ع��ام
اال�ست�شكاف والتطوير
ب�شركة تطوير للبرتول
ي��ح��ي��ى الأن�������ص���اري �أن
ال�شركة �أن��ه��ت م��وخ � ًرا
ع��م��ل��ي��ة ح��ف��ر ب��ئ��ر نفط
�صخري جتريبي يف حقل
«خليج البحرين» ،متوق ًعا
و�ضع البئر على مرحلة
الإنتاج التجريبي بنهاية
العام اجلاري.

و�أو���ض��ح الأن�����ص��اري -يف ت�صريحات
لل�صحافيني على هام�ش ملتقى �أنظمة ال�سالمة-
�أن ال�شركة �ست�شرع كذلك يف حفر بئر نفط
جتريبي �آخ��ر مطلع العام املقبل ،وم��ن ثم
و�ضعه يف مرحلة الإنتاج ،م�ؤكدًا �أن الهدف
من حفر الآبار التجريبية هو جمع ورفع كفاءة
املعلومات والو�صول �إىل �أف�ضل تقنية م�ستخدمة
يف عملية احلفر ،الأمر الذي �س ُي�سهم يف �سهولة
ا�ستخراج النفط ال�صخري.

جذب ال�شركات العاملية

ولفت �إىل �أن ال�شركة يف توا�صل م�ستمر مع
ال�شركات العاملية يف جمال النفط ال�صخري
لتزويدها بجميع املعلومات املتعلقة باحلقل
امل�ستك�شف م�ؤخ ًرا «خليج البحرين» ،وذلك بعد
حفر الآبار التجريبية ب�صورة دقيقة؛ بهدف
اثبات اجلدوى االقت�صادية من اال�ستثمار يف
احلقل ،والكميات املتوقع ا�ستخراجها من كل
بئر ،بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل التقنيات لال�ستخراج.
و�أكد الأن�صاري �أن املجهود الذي يبذله
فريق اال�ستك�شاف يف ال�شركة يهدف �إىل ت�سريع
عمليات اال�ستك�شاف والتنقيب وعمليات التقييم
ملعرفة الكميات القابلة لال�ستخراج من النفط
ال�صخري ،و�صوالً �إىل مرحلة الإنتاج يف حقل
خليج البحرين ،ما ُي�سهم يف تعزيز اال�ستك�شاف،
الأمر الذي ينعك�س بدوره على جذب ال�شركات

املتخ�ص�صة يف هذا املجال لال�ستثمار يف
العاملية
ّ
احلقل.

تعكف ال�شركة على تنفيذها يف الوقت احلايل؛
بهدف زيادة م�صادر الغاز يف البحرين.

وفيما يتعلّق بالغاز العميق بحقل البحرين،
قال الأن�صاري« :تعكف ال�شركة حال ًيا على تنفيذ
خطة تت�ضمن حفر بئرين �إىل � 3آبار جتريبية
من الغاز العميق بحقل البحرين مطلع العام
املقبل ،على �أن يتم و�ضعه يف مرحلة الإنتاج
خالل العام ذاته» .و�أكد �أن �إنتاج الغاز العميق
ُيعد من امل�شاريع اال�سرتاجتية املهمة التي

وحول القواطع البحرية� ،أ�شار الأن�صاري
�إىل �أن اجلهد الذي يبذله فريق اال�ستك�شاف يف
ال�شركة انتهى من عملية امل�سح اجليوفيزيائي
للقواطع البحرية الأربعة ،كما متت تغطيتها
مب�سوحات ثنائية الأبعاد للرفع من دقة وكفاءة
املعلومات التي من �ش�أنها �أن ت�ش ّكل نقطة جلذب
ال�شركات العاملية لال�ستثمار.

خطة حلفر �آبار الغاز العميق

رغم الظروف االقت�صادية العاملية ال�صعبة ..الغرفة فى بيان لها:

قطاع «اال�ستثمار» ي�شهد طفرة نوعية تعزز من متانة االقت�صاد الوطني
�أكدت غرفة جتارة و�صناعة البحرين �أن
قطاع اال�ستثمار يف مملكة البحرين ي�شهد طفرة
نوعية ملحوظة رغم الظروف االقت�صادية
العاملية ال�صعبة ،م�شرية �إىل �أن ذلك يعود �إىل
تطور القطاعات االقت�صادية يف اململكة ،ومنها
ال�سياحة وال�صناعة والتجارة والتعليم وال�صحة
واخلدمات اللوج�ستية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وغريها من القطاعات� ،إىل جانب
البيئة االقت�صادية اخل�صبة التي تتميز بها اململكة
بف�ضل القوانني والت�شريعات اجلاذبة لر�ؤو�س
الأموال الأجنبية .وبينت الغرفة فى بيان لها �أن
توقيع اتفاقيات التعاون خالل الزيارات الر�سمية
للقيادة ،لعبت دورا ً جوهريا ً يف زيادة حجم

اال�ستثمارات بني مملكة البحرين والدول ال�صديقة،
و�أبرزها الواليات املتحدة االمريكية ورو�سيا
وفرن�سا و�أملانيا واليابان وال�صني واململكة العربية
ال�سعودية وتركمان�ستان ،وغريها من الدول،
مو�ضحة �أن ر�ؤية البحرين االقت�صادية 2030
تعتمد على قطاع اال�ستثمار ك�أحد القطاعات
الأ�سا�سية لنجاح الر�ؤية امل�ستقبلية الهادفة.
كما ت�ساهم البيئة التنظيمية التي �أ�س�ستها
احلكومة من حيث �سهولة الأنظمة والت�شريعات،
وكلفة بدء امل�شاريع التجارية يف تعزيز اال�ستثمار
الأجنبي يف مملكة البحرين ،وهو ما ت�ؤكده
الأرقام ال�صادرة عن جمل�س التنمية االقت�صادية
بخ�صو�ص اال�ستثمار الأجنبي يف �آخر � 3سنوات

مبملكة البحرين ،حيث بلغ  1.515مليار دوالر
بنهاية العام  ،2018م�سجالً بذلك زيادة ن�سبتها
 %6.2عن العام  ،2017والتي بلغ فيها حجم
اال�ستثمار الأجنبي  1.426مليار دوالر ،بزيادة
 %486.8عن العام  2016التي كان فيها 243
مليون دوالر.
كما �شددت الغرفة على �أنها حري�صة كل
احلر�ص على تعزيز قطاع اال�ستثمار يف مملكة
البحرين وتن�شيطه من خالل زيارات الوفود
التجارية البحرينية للخارج ،ف�ضالً عن ا�ست�ضافة
الغرفة للعديد من ال�سفراء والوفود االقت�صادية؛
من �أجل تعزيز اال�ستثمارات بني مملكة البحرين
ودول العامل.

«كابيتال �إنتليجن�س» ت� ّؤكد ت�صنيف «جي �إف �إت�ش» عند «»BB
�أعلنت جمموعة (جي �إف �إت�ش) املالية �أم�س
�أن وكالة الت�صنيف االئتماين الدولية كابيتال
انتليجن�س ،قد �أكدت ت�صنيفها لتعامالت النقد
الأجنبي الطويلة والق�صرية الأجل ملجموعة
جي اف ات�ش املالية عند « »BBو« »Bعلى
التوايل ،مع نظرة م�ستقبلية للت�صنيفات و�صفتها
بـ(امل�ستقرة).
لقد جاء ت�أكيد ت�صنيف املجموعة نتيجة ملعدل
ال�سيولة القوي واملتزايد الذي �سجلته املجموعة،
حت�سن ملف التمويل ،مبا يتما�شى
بالإ�ضافة �إىل
ّ
مع ا�سرتاتيجية جمموعة جي �إف �إت�ش الرامية
�إىل تنويع �أن�شطة �أعمالها واال�ستثمارات املحققة
للدخل.
وقد �أ�شار التقرير �إىل �أن ارتفاع معدل
ال�سيولة ُيعزى �إىل زيادة الثقة يف جي �إف �إت�ش
التي �شهدت منوًا م�ستدا ًما يف �صناديق �أ�سواق
املال .كما ُتعزى هذه الت�صنيفات اجليدة �إىل قدرة
مر�ض ،ف�ضالً
ٍ
املجموعة على خدمة ديونها ب�شكل
عن الربحية القوية على امل�ستويني الت�شغيلي

ه�شام الري�س
والعام .ومن العوامل الأخرى التي �أ�شار �إليها
التقرير � ً
أي�ضا ،والتي �أ�سهمت يف تعزيز ت�صنيفات
وحت�سن معدل
املجموعة ،كفاية معدل ر�أ�س املال
ّ
حتقيق ر�أ�س املال الداخلي.
كما �سلّط التقرير ال�ضوء على التقدم امل�ستمر
الذي حتققه جمموعة جي �إف �إت�ش املالية على
�صعيد �أهدافها اال�سرتاتيجية الرئي�سة ،املتمثلة

يف التح ّول من بنك ا�ستثماري �إىل جمموعة
مالية ،بالرغم من الظروف الت�شغيلية ال�سائدة يف
املنطقة التي تنطوي على الكثري من التحديات.
وفيما تقوم جي �إف �إت�ش بتنويع �أن�شطة �أعمالها،
تتوقع كابيتال �إنتليجن�س �أن ي�ؤدي ذلك �إىل احل ّد
من ت�أثري �ضغوط الأ�صول العقارية القدمية ،ومن
ثم احل ّد � ً
أي�ضا من تذبذب الإيرادات فيما يتعلّق
بن�شاط ال�صريفة اال�ستثمارية.
من جانبه ،قال ه�شام الري�س الرئي�س
التنفيذي ملجموعة جي �إف �إت�ش املالية« :ن�شعر
ب�سعادة بالغة لثقة ال�سوق املتوا�صلة يف نتائجنا
القوية وما نحققه من تقدم يف جي �إف �إت�ش� .إن هذه
الثقة يف املجموعة والنظرة امل�ستقبلية امل�ستقرة
أ�سا�سا نتيجة للتح�سينات امللمو�سة التي
جاءت � ً
�سجلناها على امل�ستويني املايل والت�شغيلي ،والتي
ّ
ً
حت�سن
عن
ال
ف�ض
عالية،
ربحية
معدالت
�شملت
ّ
امليزانية العمومية وملف الديون ب�شكل كبري� .إن
جهودنا الهادفة لتحويل جي �إف �إت�ش �إىل م�ؤ�س�سة
مالية متكاملة اخلدمات ت�سري على نحو جيد».

االنتهاء من م�سح القواطع

و�أ�شار �إىل �أن الفريق �سريفع املعلومات
لل�شركات العاملية مطلع العام املقبل ،على
�أن تقوم ال�شركة بعد ذلك بدعوة ال�شركات
لال�ستثمار يف القواطع الثالثة.
و�أ�شار الأن�صاري �إىل �أن الهيئة الوطنية
للنفط والغاز قامت خالل العام اجلاري بالتوقيع
من �شركة «�إيني» الإيطالية ال�ستك�شاف النفط
والغاز يف القاطع ال�شمايل رقم « ،»1الف ًتا �إىل
�أن ال�شركة �شرعت يف الإعداد حلفر �أول بئر يف
هذا القاطع مع بداية العام املقبل.
وكانت البحرين �أعلنت يف �أبريل  2018عن
حقل خليج البحرين ،ويحتوي على  80مليار
برميل وما ال يقل عن  20تريليون قدم مكعب
من الغاز .ومعلوم �أن احلقل الذي يقع باملنطقة
الغربية من حدود اململكة مب�ساحة تقدر ب�ألفي
كيلومرت مربع ،من النفط ال�صخري.
ووقعت مذكرة تفاهم مع �شركة هيليربترون
الأمريكية؛ للتح�ضري لعمليات حفر �آبار �إنتاجية
يف احلقل ،بالإ�ضافة �إىل توقيع مذكرة تفاهم مع
�شركة توتال الفرن�سية خالل �أبريل املن�صرم،
�ستمهد الطريق للمزيد من املناق�شات حول
التعاون امل�شرتك بني �شركة تطوير للبرتول
و�شركة توتال الفرن�سية ،ما �س ُي�سهم يف
تبادل اخلربات والدعم على خمتلف الأن�شطة
املتخ�ص�صة يف اال�ستك�شاف والإنتاج امل�ستمرة
ّ
يف حو�ض خليج البحرين غري التقليدي.

انطالق فعاليات امل�ؤمتر العاملي
لل�صحة وال�سالمة والبيئة م�ساء غد
تنطلق فعاليات الن�سخة ال�سابعة
من امل�ؤمتر العاملي لل�صحة وال�سالمة
والبيئة يوم غد االثنني املوافق 30
�سبتمرب  ،2019الذي ت�ست�ضيفه مملكة
البحرين حتت رعاية ال�شيخ حممد بن
خليفة �آل خليفة وزير النفط ،خالل
الفرتة � 30سبتمرب � 3 -أكتوبر 2019
مبركز اخلليج ال���دويل للم�ؤمترات
بفندق اخلليج ،مب�شاركة عدد من كبار
ال�شخ�صيات من الر�ؤ�ساء التنفيذيني
لل�شركات املتخ�ص�صة يف القطاع النفطي
واملهتمني والفنيني والأك��ادمي��ي�ين؛
ملناق�شة العديد من املوا�ضيع التي
تتعلق بال�صحة وال�سالمة والبيئة
و�آخر التطورات يف هذا املجال.
وتنظم هذا احلدث العاملي �شركة
�أيكونك�س بالتن�سيق والتعاون مع
الهيئة الوطنية للنفط والغاز ،وبدعم
من �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة غاز
البحرين الوطنية (بناغاز) ،والعديد من
ال�شركات املحلية واالقليمية والعاملية.
وقد عبرّ الوزير عن بالغ �سعادته
باحت�ضان مملكة البحرين الن�سخة
ال�سابعة من �سل�سلة م�ؤمترات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،والتي جاءت لل�سمعة
املتميزة التي حتظى بها مملكة البحرين
يف �صناعة امل���ؤمت��رات واملعار�ض
املتخ�ص�صة ،م�شيدًا باجلهود الد�ؤوبة
التي تبذلها احلكومة يف ت�سهيل وتذليل
ال�صعوبات يف �إجناح هذه الفعاليات
املُهِّمة التي ُت�سهم يف تطوير منظومة
تبادل املعلومات والتجارب واخلربات،
وا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات يف جميع
املجاالت والتخ�ص�صات ذات العالقة.
وقال وزير النفط �إن هذا امل�ؤمتر من
امل�ؤمترات املتخ�ص�صة ،و�سوف يكون
فر�صة جيدة لطرح ومناق�شة العديد
من املوا�ضيع التي تتعلق بال�صحة

ال�شيخ حممد بن خليفة

وال�سالمة والبيئة و�آخ��ر التطورات
يف ه��ذا امل��ج��ال ،خا�صة م��ع وج��ود
عدد كبري من املتحدثني املتخ�ص�صني
الذين �سيرثون هذا احلدث ب�أفكارهم
ومعارفهم وخرباتهم ،مبا يعود بالنفع
والفائدة على امل�شاركني الذين ميثلون
عدة قطاعات ،مبا فيها قطاع النفط
والغاز الذي ُيعد من القطاعات التي
توجد بها كثافة عمالية كبرية ،متمن ًيا
كل التوفيق والنجاح للفعالية وحتقيق
الأهداف املرج ّوة منه.
و�سوف ت�شتمل فعاليات امل�ؤمتر
على  4جل�سات نقا�شية و 16جل�سة
فنية و 7ور����ش� ،ستتناول ع��دة
موا�ضيع مهمة مثل الأنظمة احلديثة،
�إدارة املخاطر ،و�أف�ضل التطبيقات
والتجارب العملية الناجحة يف جماالت
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وغريها من
املوا�ضيع املتخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن،
مب�شاركة  120متحد ًثا من ذوي اخلربة
يف هذا املجال ،ومن املتوقع �أن ت�شهد
هذه الفعاليات م�شاركة وا�سعة تربو
على �أكرث من  1500م�شارك من 25
دولة من دول العامل.
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مسج عقاري
ملاذا حت ّرك الكثري من امل ُ اّلك يف البنايات بطيء لت�شكيل احتاد
امل ُ اّلك؟ �ألي�س ذلك مل�صلحتهم ،ولتنظيم �ش�ؤون امل�ساحات امل�شرتكة
يف العقار الذي يقطنونه؟
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خرباء عقاريون ينتقدون ظاهرة بث ال�سلبيات ب�ش�أن ال�سوق العقاري

اجلهود التنظيمية ّ
تب�شر باخلري و�سوق العقار مي�ضي يف دورته الطبيعية

نا�صر الأهلي

«ج���ر ال��ن��ار �إىل قر�صه» وال�ضغط على ُم�ّلّل اّ ك العقارات
البع�ض ي��ح��اول
ّ

هموم ومعوقات قطاع املقاوالت ()2

علي ال�صباغ:

انتقد خرباء عقاريون ظاهرة بث ال�سلبيات ب�ش�أن ال�سوق
العقاري ،وتقدمي حتليالت غري واقعية تفتقد �إىل املعطيات
ال�سوقية يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،م�ؤكدين �أن
ال�سوق البحريني ال يزال يحافظ على توازنه على الرغم من
انخفا�ض التداوالت العقارية.
ودرج بع�ض رواد و�سائل التوا�صل االجتماعي على
احلديث عن الركود و�ضرورة خف�ض �أ�سعار معدالت
الإيجارات ،من خالل مقاطع تر�صد املحالت والعقارات
املغلقة �أو التي تعلّق �إعالنات ب�ش�أن امل�ساحات الإيجارية
ال�شاغرة.
و�أكد اخلرباء �أن ال�سوق العقاري يتح ّرك وفق دورة
االقت�صاد ويت�أثر بالتطورات ال�سلبية ،لكنه ال يزال حيويًا
ً
وحمافظا على �أ�سعاره ،و ُيعد من �أف�ضل الأ�سواق يف
املنطقة.
وحتدث اخلبري يف التثمني العقاري �أحمد حممد الري�س
عن ظاهرة بث ال�سلبيات ب�ش�أن ال�سوق العقاري ،قائالً:
«�إن من طبيعة ال�سوق العقاري مروره بالدورة الطبيعية
لالقت�صاد ،وت�أثره بالتطورات الداخلية واخلارجية».
وتابع قائالً« :ال ميكننا �أن نتنا�سى التطورات الإيجابية
على امل�ستوى التنظيمي التي تقوم بها م�ؤ�س�سة التنظيم
ّ
وتب�شر باملزيد من النمو للقطاع العقاري يف على
العقاري،
املدى املتو�سط».
و�أكد الري�س -الذي ميتلك �شركة تثمني البحرين لتقييم
الأ�صول� -أن ال�سوق العقاري قد يدخل يف مرحلة الركود،
لكن ذلك مل ي�ؤثر ب�صورة ملحوظة على القيم ال�سوقية،
خ�صو�صا للأ�صول والعقارات على الرغم من انخفا�ض
ً
�أ�سعار الإيجارات يف بع�ض املناطق.
ور�أى �أن ظاهرة غلق بع�ض املحالت قد تكون ظاهرة
�صحية؛ لأنها تعني فيما تعنيه خروج الطارئني على
خ�صو�صا من الأجانب الذين يراهنون على خف�ض
ال�سوق
ً

* خبري وم�ست�شار عقاري

�أحمد الري�س

ال�سعر وال يعتنون مبعايري اجلودة وخدمات ما بعد البيع،
داعيًا �إىل �إجراء درا�سة علمية للتع ّرف �إىل الفئات التي
خرجت من ال�سوق و�أثرها عليه.
و�شدد على �أن الفر�صة م�ؤاتية لأ�صحاب املهارات
والقدرات من �أبناء البلد لت�أ�سي�س �أعمال لهم وتطويرها،
متخذين ال�صرب واملثابرة �سبيالً �إىل ذلك.
ودعا الري�س �إىل ال�صرب؛ لأن التطورات التنظيمية
الأخرية والت�شريعات الر�صينة �ست�ؤتي ثمارها و�ست�ساعد
على ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات لل�سوق العقاري.
من ناحيته ،قال اخلبري العقاري نا�صر علي الأهلي �إن
�أ�سعار العقارات يف البحرين متوازنة ،فهي مل ت�صل يف
مرحلة �إىل االرتفاع اجلنوين �أو تنزل �إىل درك القاع ،م�ؤكدًا
�أن «بع�ض النا�شطني على مواقع التوا�صل االجتماعي ال
يتحدثون عن ال�سوق العقاري وف ًقا للمعطيات ال�سوقية �أو
رعاية للم�صلحة العامة ،بل يحاولون ج ّر النار �إىل قر�صهم؛
لل�ضغط على املالك لتقليل �أ�سعار �إيجارات حمالت لديهم».
و�أكد الأهلي �أن الكثري من �أ�صحاب الأمالك قلل �أ�سعار
الإيجارات مبعدالت قد ت�صل �إىل  ،%40وذلك بالنظر
�إىل واقع ال�سوق� ،إذ يزيد العر�ض على الطلب يف بع�ض
املناطق.

عبداجلليل الع�صفور
وقال« :من ُيطالب �أ�صحاب املحالت بخف�ض �أ�سعار
الت�أجري يجب �أال ين�سى �أن �أ�صحاب الأمالك هم � ً
أي�ضا
ا�شرتوا الأرا�ضي ب�أ�سعار باه�ضة ،وبنوها بتكاليف �إن�شائية
عالية� ،إذ ي�صل �سعر املرت املربع حاليًا �إىل  160دينا ًرا».
من جهته ،قال �صاحب مكتب امل�ساحة العقاري
عبداجلليل الع�صفور �إن ال�سوق العقاري �إذا ما دخل يف
حالة من الركود فذلك ال يعني حدوث �أزمة �أو نزوالً حادًا
يف الأ�سعار ،بل هو تباط�ؤ يف عمليات البيع يف بع�ض
�أ�صناف العقارات ،مثل العقارات املد ّرة الكبرية.
و�أكد الع�صفور �أن ال�سوق البحريني ال يزال يحافظ
ً
على ن�شاطه ،بدليل �أن الأ�سعار مل ت�شهد
انخفا�ضا كبريًا �أو
تعود �إىل الوراء ،و�إمنا حدث ت�صحيح حمدود فيها.
وانتقد الت�صريحات غري املتوازنة لبع�ض رواد و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وتخويف النا�س الذي ي�ؤثر �سلبًا على
حركة اال�ستثمار وا�ستقطاب �أ�صحاب الأموال.
خ�صو�صا
و�شدد على �أن الطلب ال يزال م�ستم ًرا،
ً
للعقارات املطروحة ب�أ�سعار معقولة ،م�ؤكدًا �أن الركود
العقاري الأخري ظاهرة موجودة يف غالبية بلدان العامل،
ولي�س يف البحرين فقط.

أرا�ض ي�شكون من عدم ح�صولهم على تراخي�ص بناء
�أ�صحاب � ٍ

مزعل يُطالب مبزيد من الت�سهيالت لتق�سيم الأرا�ضي الكبرية

ا�شتكى �أ�صحاب � ٍ
أرا�ض يف خمطط باملنطقة الغربية من عدم
ح�صولهم على تراخي�ص بناء ل ٍ
أرا�ض ا�شرتوها بعد تق�سيمها
وفرزها يف مناطق م�صنفة �ضمن ال�سكن اخلا�ص ( ،)RAمعربني
عن ا�ستغرابهم من عدم ال�سماح لهم بالبناء على الرغم من �أن
م�ساحات الأرا�ضي ت�صل �إىل  200مرت مربع.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صباح الهدى العقارية
من�صور مزعل�« :إن جميع الإجراءات التي قام بها �أ�صحاب هذه
الأرا�ضي قانونية� ،إذ جرى تق�سيمها من جانب جلنة الفرز،
و�صدرت لها وثائق من جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري» .وتابع
قائالً« :هل يعقل �أن يكون احلل لهذه الق�سائم �أن تعود للدمج بعد
تق�سيمها لكي حت�صل على تراخي�ص البناء؟» ،م�ؤكدًا �أن تق�سيم
الأمالك �إجراء متار�سه جميع دول العامل من دون ا�ستثناء ،وال
ميكن االحتفاظ بامل�ساحة الأ�صلية للعقار بعد ت�صنيفه� ،إذ يتوارث
النا�س العقارات ،ولرمبا يبيعونها.

و�أ�شار �إىل �أن هناك اجتاهً ا عا ًما لتقليل م�ساحات الأرا�ضي،
خ�صو�صا بعد الن�شاط الأخري يف جمال ال�سكن املت�صل الذي يدعمه
ً
برنامج ال�سكن االجتماعي لوزارة الإ�سكان ،م�ؤكدًا �أن الكثري من
املناطق يف البحرين بها عقارات مب�ساحات تقل عن ً 160
مرتا
مربعًا ،مثل مدينة عي�سى التي ت�أ�س�ست قبل نحو  60عا ًما.
وقال« :عالوة على ذلك ،ف�إن �أ�سعار العقارات املرتفعة جتعل
يرحبون بخيار تق�سيم الأرا�ضي لوحدات �أ�صغر ،وهو
الكثريين
ّ
�أمر قانوين ،ويحدث يف الكثري من املخططات ،وهو ما اجتهت �إليه
الدولة م�ؤخ ًرا بطرح عقارات �صغرية يف م�شروعاتها يف جميع
مناطق البحرين».
وطالب مزعل ب�إعطاء املزيد من الت�سهيالت يف م�س�ألة تق�سيم
الأرا�ضي مبا يتوافق مع اال�شرتاطات العمرانية؛ لأن الوحدات
ال�صغرية هي اخليار الأن�سب للكثري من املواطنني ،وهي الوحدات
التي حت ّرك ال�سوق العقاري يف الوقت احلا�ضر.

من�صور مزعل

بعد حديثنا يف املقال ال�سابق عن الأجانب
والعمالة ال�سائبة ومناف�ستهم لأ�صحاب �سجالت
املقاوالت الر�سمية وطرح بع�ض احللول املقرتحة،
نتحدث اليوم عن االختالفات التي حتدث يف �أثناء
�سري العمل بني املقاولني الرئي�سني والفرعيني
و�صاحب امل�شروع ،والتي تنعك�س �سلبًا على �سمعة
القطاع لدى امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�شاريع العقارية.
�إن التزام �أطرف العمل (املقاول الرئي�س و�صاحب
امل�شروع) بواجباتهم ،لأجل �إجناز العمل يف املدة
املحددة ح�سب اتفاق طريف العقد ،يحتل �أهمية
ق�صوى.
غري �أن اتخاذ العالقة بني الأطراف منحنى �آخر
بغري ما جاء يف بنود عقد العمل قد ينتهي اىل الق�ضاء
ورفع دعاوى ق�ضائية بني الطرفني ،وتعطيل العمل
وت�أخري االنتهاء من العمل املتفق بني الطرفني.
ولعل من �أهم املعوقات التي ت�ؤدي �إىل ذلك عدم
مقدرة بع�ض املقاولني الرئي�سني (البناء والأملنيوم
والنجارة) واملقاولني الفرعيني (الكهربائي وال�سباك
والت�سليكات) على تكملة امل�شروع ب�سبب �سوء
تقديراتهم للقيمة املالية ال�صحيحة للم�شروع ،وهذا
نابع من قلة اخلربة لدى بع�ض املقاولني ،ومن �أكرث
املت�ضررين من املقاولني هم من (الفري فيزا) وبع�ض
�صغار املقاولني ،وقد ترتتب عليه خ�سارة املقاول
وعدم مقدرته على تكملة امل�شروع.
كما �أن اختالفات احل�سابات املالية لدى �صاحب
امل�شروع �أو املط ّور تت�سبب يف ت�أخري �صرف املبالغ
املالية امل�ستحقة عليه للمقاولني الرئي�سني والفرعيني،
وهذه امل�شكلة �سببها الرئي�س التغيرّ ات الدائمة يف
البناء اىل جانب غل ّو بع�ض �أ�صحاب امل�شاريع يف
اختيار املواد النهائية للبناء (الت�شطيبات) ،واختيار
بع�ض مواد الت�شطيبات النهائية الأعلى �سع ًرا
التي تغيرّ املعادلة املالية ل�صاحب امل�شروع وتزيد
من الأعباء املالية ،وعليه يت�سبب يف ت�أخري املبالغ
امل�ستحقة ب�سبب الزيادة الكبرية يف تكلفة امل�شروع.
�إن التغيرّ ات املفاجئة يف �أ�سعار مواد البناء
وتغيرّ ات يف قوانني و�أنظمة العمل وال�سجالت
التجارية قد ال يتنبّه لها بع�ض املقاولني ،وال ي�أخذ
مببد أ� احليطة واحلذر يف هذه التغيرّ ات املفاجئة،
ويتفاج أ� يف �أثناء �سري العمل باالرتفاع الكبري يف
بع�ض مواد البناء والت�شطيبات النهائية ،ما قد يكون
عائ ًقا يف توفري بع�ض الأمور املالية وتقليل الربحية
املخ�ص�صة له بعد االنتهاء من امل�شروع.
ّ
�أما احللول املقرتحة فهي كثرية ،ومنها تكوين
جلنة �أو هيئة خا�صة للنظر يف اخلالفات التي
حت�صل بني املقاولني و�أطرف العمل (جمعية املقاولني
وغرفة جتارة و�صناعية البحرين وجمعية املهند�سني
و�أ�صحاب اخلربة) ،و�إعطاء مزيد من ال�صالحيات
للمكاتب اال�ست�شارية الهند�سية �أو جلمعية املهند�سني
البحرينية للنظر ب�شكل �سريع يف اخلالفات التي
حت�صل بني �أطراف العمل.
كما نرى �أهمية و�ضع �أ�س�س ومعايري قانونية
ثابتة تكون �أ�سا�س االتفاقيات التي تُربم بني �أطرف
العمل (املقاولني و�صاحب امل�شروع).

بينها التكاليف الإن�شائية للم�شروعات وزيادة الر�سوم والتجارة الإلكرتونية� ..أيوب:

ً
�ضغوطا تقلل من عوائده اال�ستثمارية
قطاع الت�أجري العقاري ُيواجه

�أكد ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة «�أمفا» القاب�ضة حممد
ً
�ضغوطا تقلل من عوائده
رجب �أيوب �أن قطاع الت�أجري ُيواجه
اال�ستثمارية ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبًا على اال�ستثمار يف
هذا القطاع على املدى البعيد.
وقال �أيوب يف حديث لـ«الأيام»�« :إن ارتفاع ر�سوم
الكهرباء واملاء ،وزيادة معرو�ض العقارات التجارية ،والتجارة
الإلكرتونية التي جعلت بع�ض �أ�صحاب الأعمال ي�ستغنون عن
اال�ستئجار ،جميع هذه املعطيات �أدت �إىل ال�ضغط على املالك
لتخفي�ض �أ�سعار الإيجارات» ،م�شريًا �إىل �أن «املالك مل يجدوا
ُبدًا من التخفي�ض فهم احللقة الأ�ضعف ،فال ميكن مفاو�ضة
اجلهات احلكومية يف م�ستويات الر�سوم».
وتابع قائالً�« :إن هذا الو�ضع انعك�س على العائد ال�سنوي
الذي نزل �إىل م�ستويات ت�صل  ،%6ورمبا  %7يف �أح�سن
ً
خالفا لل�سابق� ،إذ كان العائد ي�صل �إىل .»%12
الأحوال،
و�أ�شار حممد �أيوب �إىل �أن بع�ض الذين ي�صفون املالك
بـ(اجل�شعني) يتنا�سون كلفة التطوير يف ظل �أ�سعار الأرا�ضي
العالية ،و�أ�سعار مواد البناء واملقاوالت ،والر�سوم وااللتزامات
الأخرى ،م�شريًا �إىل �أن امل�ستثمرين يف مقابل كل هذه امل�صروفات

يريدون �أن يح�صلوا على مردود يغطي التكاليف.
و�أكد �أن �أ�سعار الت�أجري يف البحرين -على اختالفها من
منطقة لأخرى -ال تزال معقولة ،فال ميكن مقارنة �أ�سعار
الت�أجري يف حمالت �سكنية ب�أ�سعار الت�أجري يف املجمعات
واملناطق احليوية مثل ال�سيف وخليج البحرين.
وذكر ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة «�أمفا» القاب�ضة �أن
من �أف�ضل املناطق لال�ستثمار التجاري �ساب ًقا هي احلورة
والق�ضيبية ،و�سوق املحرق ،واملنامة« ،غري �أن �أحد الأ�صدقاء
من امل�ستثمرين يف هذه املناطق ا�ضط ّر م�ؤخ ًرا �إىل ت�أجري
حمالت ب�أ�سعار تقل عن الدرا�سة ال�سوقية بنحو  ،»%25م�شريًا
�إىل �أن الكثري من �أ�صحاب العقارات اجتهوا لتخفي�ض الأ�سعار.
يتوجهون �إىل و�ضع
وقال�« :إن بع�ض امل�ستثمرين بد�أوا
ّ
�أموالهم يف البنوك التي تعطي عوائد بنحو %4؛ وذلك لتجنب
م�شكالت الت�أجري».
غري �أنه عاد لي�شدد على �أن ال�سوق العقاري يف البحرين
� لة للكثري من ال�سائحني
ال يزال قويًا� ،إذ ُتعد اململكة وجهة مف ضّ
القادمني من دول املنطقة ،غري �أن رفع الر�سوم يزيد من
التكاليف ،وهو الأمر الذي ي�صعّب من عملية اال�ستثمار.

وقال« :بدالً من زيادة الر�سوم ،ملاذا ال نقدم املزيد من
الت�سهيالت ال�ستقطاب مزيد امل�ستثمرين الذين �سي�ضخّون
�أمواالً يف ال�سوق وين�شطونه ،ويوظفون �أبناء البلد؟» ،م�شددًا
على �أن «تقليل القيود وت�سهيل الإجراءات والتكاليف لن ين�شط
القطاع العقاري فح�سب ،بل �سيحرك جميع القطاعات».
من جهة �أخرى ،طالب �أيوب با�ستحداث خطط عقارية
تقوم على حتديد الأن�شطة التجارية يف بع�ض املخططات،
بحيث نتجنب ظاهرة تكرار امل�شروعات ،وهو الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل ف�شلها جميعًا.
وقال« :على �سبيل املثال ،جند يف الدول الأوروبية
خمططات حتدد �أعداد املقاهي يف املجمع الواحد ،و�أعداد مراكز
الت�سوق ،ومتاجر الألعاب ،وغري ذلك بنا ًء على درا�سات �سكانية
دقيقة» ،م�شريًا �إىل �أن «ذلك لي�س معناه �إعفاء امل�ستثمرين من
امل�س�ؤولية ،فينبغي �أن تكون لديهم � ً
أي�ضا درا�سات جدوى
من�ضبطة» .و�شدد على �أهمية التن�شيط ال�سياحي يف خلق
الطلب ،م�ؤكدًا �ضرورة ابتكار �أن�شطة ومرافق جديدة ،مثل
مدن الألعاب والتزلج ،فلم تعد �سياحة املجمعات كافية يف ظل
االجتاه نحو ال�شراء الإلكرتوين.

حممد �أيوب

