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25 مليـار دوالر قيمـة م�شــروعــات “العقـــار”
م�ساركة 160 موؤ�س�سة ومطّورا يف املعار�ض الثالثة

قّدر املدير التنفيذي ل�رشكة الهالل للموؤمترات 
واملعار����ض ج���ران عبدالرحم���ن قيم���ة امل�رشوعات 
املتواجدة يف معر�ض اخللي���ج للبناء واخلليج للعقار 

واإنرتيرز بنحو 25 مليار دوالر.

وبني للبالد اأن عدد العار�سني ارتفع هذا العام 
اإل���ى 160 عار�سا قيا�سا ب���� 138 عار�سا يف الن�سخة 

املا�سية اأي بن�سبة زيادة بلغت 17.4 %.
واأ�س���ار اإلى اأن 25 % م���ن العار�سني جاءوا من 

خارج البحرين واأغلبهم من ال�سعودية واالإمارات، كما 
ي�ست�سيف املعر�ض و�سطاء عقاريني ومطورين من 

اململكة املتحدة وتركيا وباك�ستان.
وت�سم املعار�ض الثالثة 24 �رشكة �سعودية، 17 

منها متخ�س�س���ة يف اأعمال االإن�ساء ومواد البناء حيث 
ت�س���ارك يف اخلليج للبناء، و�رشكتان تطوير عقاري يف 

معر�ض اخلليج للعار و5 يف اإنرتيرز.
وزادت م�ساحة املعر�ض بح�سب عبدالرحمن هذا 

العام نحو 20 % اإلى 5500 مرت مربع.
ال���زوار  ا�ستقب���ال  يف  املعار����ض  وت�ستم���ر 
واملطوري���ن والعقاري���ني واملتخ�س�س���ني حتى 26 

اجلاري.

تغطية: مازن الن�شور ، زينب العكري
ت�شوير: ر�شول احلجريي

اجلديد اإلى فئات“درة البحرين” تعر�ض “جزيرة املرجان 5” احلمر: تق�شيم “مزايا” 

ت�شجيل 125 و�شيطا و35 مطورا اإلى االآن  

فلل لذوي الدخـل العـالـي خـالل �شهـريـن 

تخفي�ض الراتب ل�500 دينار ورفع العمر ل�50 عاما

حملة اإعالنية يف رم�سان لتعريف النا�ض بالقانون... “التنظيم العقاري”:

 ت�سليم اأول دفعة من “ديرة العيون” يونيو املقبل... ال�ساعر: 

ج���دد وزي���ر االإ�س���كان با�س���م احلمر تاأكي���ده نية 
ال���وزارة حت�سني برنام���ج ال�سكن االجتماع���ي “مزايا” 
لي�سمع فئ���ات اأو�سع واأكرث من املواطنني. وبني على 
هام�ض افتتاح معر�ض اخلليج للعقار اأم�ض، اأن جمل�ض 
ال���وزراء وافق عل���ى التعدي���الت اجلدي���دة للرنامج، 
واع���دا اإع���الن التف�سيل قبي���ل دخول الع���ام 2019، 
خ�سو�سا اأن موعد التطبيق �سيبداأ من االأول من يناير 
املقب���ل. وكان بي���ان جل�سة جمل�ض ال���وزراء الذي ن�رش 
االأ�سبوع قبل املا�س���ي اأ�سار اإلى م�رشوع مزايا، كا�سفا 

بع�ض التفا�سيل خ�سو�سا تخفي�ض الراتب امل�ستحق 
اإل���ى 500 دينار بدال من 600 دين���ار، لكنه ترك بقيه 
التفا�سي���ل بيد الوزارة التي مل تعلنها اإلى االآن. وعن 
ذل���ك اأو�سح الوزي���ر اأنه من بني التغي���رات مد �سن 
امل�ستفي���د اإل���ى 50 عام���ا بدال من 35 عام���ا املعمول 
ب���ه حاليا. ومن املعلوم اأن �سق���ف املبلغ الذي يقدمه 
الرنام���ج لتمويل امل�سكن ي�س���ل اإلى 81 األف دينار. 
ويف رده على �س���وؤال حول هل �سيتغر املبلغ متا�سيا 
م���ع تخفي�ض �سقف الراتب ف�س���ل الوزير عدم الكالم 

باالأم���ر، لكنه مل ينف ذلك، وتاب���ع “�سيق�سم الرنامج 
اإلى فئ���ات” وقد تكون هذه اإ�سارة غر �رشيحة بذلك. 
واأ����رش الوزير عل���ى عدم اإعط���اء التفا�سي���ل، مو�سحا 
اأن الرنام���ج اجلدي���د يحتاج اإلى بن���اء نظام اإلكرتوين 
جديد، والذي ي�ستغرق ما ال يقل عن 6 اأ�سهر. واأ�ساف 
“نحت���اج اإلى االجتماع مع املطوري���ن العقاريني، )...( 
مزايا اجلديد يت�سمن ط���رح اأحجام واأ�سعار وم�ساحات 
جدي���دة”. وكان الوزير اأعل���ن موؤخرا اأن���ه ا�ستفاد من 

“مزايا” اأكرث من 2400 مواطن.

قال الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة 
التنظي���م العقاري، ال�سي���خ حممد بن 
خليف���ة اآل خليفة اأن املوؤ�س�سة �سجلت 
اإل���ى االآن 125 و�سيط���ا عقاري���ا و27 
وكي���ل مبيع���ات و35 �رشك���ة تطوي���ر 

عقاري.
التنظي���م  قان���ون  اأن  واأو�س���ح 
العق���اري اجلديد ال���ذي ب���داأ تطبيقه 
من���ذ مار����ض املا�سي األ���زم العاملني 
عل���ى خمتل���ف  العق���اري  القط���اع  يف 
تخ�س�ساتهم ب�رشورة الت�سجيل ب�سكل 
ر�سمي يف املوؤ�س�سة االأمر الذي اعتره 

�سمانة حلقوق جميع االأطراف.
ويوجد يف اململكة، بح�سب بيانات 
وزارة العدل، نحو 300 و�سيط عقاري، 
لكن���ه رقم يعتق���د ال�سيخ حمم���د باأنه 
يف���وق ال� 400، فيما يوجد ما بني 50 

اإلى 60 �رشكة تطوير عقاري.
واأعطى القانون فرتة �سماح ملدة 
6 اأ�سه���ر جلميع العامل���ني يف القطاع 
للت�سجي���ل ل���دى املوؤ�س�س���ة، تنته���ي 
يف االأول م���ن �سبتم���ر املقب���ل، حيث 
�سيرتتب غرام���ات ومالحقات قانونية 

حيال من ال يلتزم بذلك.
واأكد ال�سيخ حمم���د اأن املوؤ�س�سة 
تع���د الإط���الق حمل���ة اإعالني���ة يف �سهر 
رم�س���ان لتعري���ف النا����ض بالقان���ون 
م���ع  التعام���ل  وكيفي���ة  واملوؤ�س�س���ة 
املرخ�س���ني وط���رق حماي���ة حقوقهم 

والطريق���ة املثل���ى واالآمن���ة لعملي���ة 
ال�رشاء على املخططات.

وم���ن املعلوم اأن املوؤ�س�سة تعنى 
بالعقارات التي تباع على املخططات 
)قي���د االإن�ساء( ل�سمان حقوق اجلميع. 
اأهمي���ة  اإل���ى  حمم���د  ال�سي���خ  واأ�س���ار 
واإلزامية اإن�ساء احت���اد املالك بعد بيع 
اأول �سق���ة بالعم���ارة ومبا�رشة، مو�سحا 
دور مدير االحتاد الذي تختاره اجلمعية 
العمومية للبناء، و�سلطته التي منحها 
ل���ه القان���ون لتنظيم امل�ساأل���ة واإلزام 
االأع�س���اء واملالك بدف���ع امل�ستحقات 

التي ترتتب عليهم.

واأك���د اأن القان���ون �سم���ح ملدير 
االحت���اد يف ح���ال تخل���ف اأي م�س���رتك 
ع���ن ت�سدي���د الر�سوم املتف���ق عليها 
بتحويل���ه اإلى املحكمة، حيث ي�ستطيع 

الكتابة لقا�سي التنفيذ مبا�رشة.
ويق�سي القانون اجلديد ب�رشورة 
فتح ح�س���اب �سمان مراق���ب من قبل 
املوؤ�س�س���ة، وعل���ى املط���ور العقاري 
اإيداع كل املبالغ الت���ي يح�سل عليها 
م���ن جراء البي���ع يف ه���ذا احل�ساب قبل 
اأن ينته���ي امل����رشوع، م���ع اإدراج ا�سم 

امل�سرتي.
وم���ن املعلوم اأن اإن�س���اء موؤ�س�سة 

التنظيم العقاري جاء بناًء على القانون 
واملتعل���ق   2017 ل�سن���ة   27 رق���م 
بتنظيم القطاع العقاري، حيث جاء يف 
املادة الثالثة اأنه تن�ساأ موؤ�س�سة ت�سمى 
موؤ�س�سة التنظي���م العقاري تكون لها 
ال�سخ�سي���ة االعتباري���ة، وتلحق بجهاز 
امل�ساحة والت�سجيل العقاري، وي�سدر 
مر�س���وم بتنظي���م املوؤ�س�سة وت�سكيل 
جمل�ض اإدارته���ا وحتديد اخت�سا�ساته 
التنفي���ذي  الرئي����ض  تعي���ني  واأداة 
وحتديد اخت�سا�ساته وكافة امل�سائل 
املتعلق���ة باملوؤ�س�سة، عل���ى اأن يكون 
م���ن �سم���ن جمل����ض االإدارة ممثل���ني 
ع���ن القطاع العق���اري واملرخ�ض لهم 

مبوجب القانون.
واملوؤ�س�سة معنية بو�سع االأنظمة 
واإ�سدار اللوائح التنفيذية والقرارات 
الالزمة لتنفي���ذ القان���ون، واملتعلقة 
مبنح وجتديد تراخي�ض اأن�سطة القطاع 
العقاري وم�ساريع التطوير وتراخي�ض 
مزاول���ة االأعمال وفت���ح واإدارة ح�ساب 
ال�سم���ان مل����رشوع التطوي���ر العقاري 

واعتماد اأمني ح�ساب ال�سمان.
وتتولى كذل���ك اقرتاح وحت�سيل 
الر�س���وم املفرو�س���ة عل���ى تراخي�ض 
اأن�سط���ة القط���اع العق���اري والتطوير 
العقاري ومكاتب الو�ساطة وال�رشكات 
العامل���ة يف اإدارة و�سيان���ة العق���ارات 

ور�سوم جتديدها.

ق���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة دي���ار املحرق، 
ماهر ال�ساعر، اإنه �سيتم ت�سليم اأول دفعة من امل�رشوع 
امل�سرتك م���ع وزارة االإ�سكان يف يونيو املقبل، مبيًنا 
اأنه مت االتفاق مع الوزارة لتوفر حوايل 3200 وحدة 
�سكني���ة يف م����رشوع “دي���رة العيون” عل���ى مراحل مع 
حماولة االنتهاء من اأعمال البناء اأواخر العام اجلاري.

واأ�س���اف يف ت�رشي���ح لل�سحافيني عل���ى هام�ض 
معر����ض اخللي���ج للبن���اء ومعر����ض اخللي���ج للعق���ار 
ومعر����ض اإنرتي���رز اأم����ض، اإن ال�رشك���ة �ساركت خالل 
ال�سنوات ال�6 املا�سية وحتر�ض �سنويا على التواجد 

يف املعر����ض مل���ا ميلكه م���ن �سمعة ب���ني املهتمني 
بالقط���اع ويتواجد فيه جمي���ع املطورين يف اململكة 
لعر����ض منتجاتهم، الفًتا اإلى من���و يف حجم املعر�ض 
بن�سبة ت�سل اإل���ى 20 % وهذا دليل على اأن القطاع 
العقاري يف منو ب�سورة طبيعية وواقعية يف البحرين.

واأو�س���ح اأن���ه �سيتم االإع���الن عن فل���ل باأ�سعار 
متو�سط���ة ل���ذوي الدخ���ل الع���ايل خ���الل ال�سهري���ن 
املقبلني، و�سيكون فيها نوع من الرفاهية مع توفر 
اخل�سو�سي���ة بحي���ث ي�ستطي���ع البحريني ����رشاء فلل 
مطلة على البحر ب�س���كل مبا�رش. واأ�سار اإلى اأن درا�سة 

اجل���دوى لهذا امل����رشوع �سب���ه جاهزة وعن���د ا�ستالم 
الت�سعرات م���ن املقاولني �سيت���م االإعالن عن عدد 
الفل���ل املطروحة وحتدي���د �سعر الفل���ل. ولفت اإلى 
اأن م�رشوع ديار املحرق من اأك���ر امل�ساريع العقارية 
يف اململك���ة، وتتمي���ز م���ن ناحية املوق���ع والتنوع يف 
منتجاتها وال�سلع العقارية، كما ت�سمل على اخلدمات 
الرتفيهي���ة واالجتماعية وال�سحية والرتفيهية �سواء 
م���ن احلكوم���ة اأو اخلا�س���ة حي���ث مت موؤخ���را افتتاح 
اأول مدر�س���ة خا�سة يف امل�رشوع كم���ا اأن هناك تعاونا 

الفتتاح مدر�ستني حكوميتني يف الديار.

• ال�سيخ حممد بن خليفة متحدثا ل� “البالد” 	

�سه����د جن����اح �رشك����ة درة البحرين يف 
معر�����ض اخللي����ج العق����اري 2018 اإقباال 
كبرا من قبل الزوار وامل�ستثمرين، حيث 
عر�س����ت ال�رشكة اإجنازاته����ا وقدمت نبذة 
تعريفة عن امل�����رشوع اجلديد الذي �سيتم 
الب����دء فيه قريب����ا، والذي ميث����ل املرحلة 

الرابعة من “درة البحرين”.
لل�رشك����ة  التنفي����ذي  الرئي�����ض  وكان 
حمم����ود عبدالرحم����ن ق����ال يف ت�رشيح����ات 
املعر�����ض  يف  امل�سارك����ة  اإن  �سحافي����ة 

ت�سكل اأهميته كب����رة خ�سو�سا اأنه يعقد 
يف وق����ت ت�سه����د في����ه البحري����ن ح����راكاً 
اقت�سادي����اً ملحوظ����اً خا�سة بع����د االإعالن 
ع����ن االكت�سافات النفطي����ة موؤخراً، والتي 
م����ن املوؤك����د اأنه����ا تع����ود بالنف����ع الكبر 
على الوط����ن واملواط����ن، خ�سو�ساً جمال 
التطوير العقار. واأكد اأن املعر�ض ي�سكل 
بالن�سب����ة لل�رشكة فر�س����ة لعر�ض مميزات 
املرحل����ة الرابعة من م�����رشوع درة البحرين 

املتمثلة يف “جزيرة املرجان 5”.

حداد: اإنهاء املرحلة االأولى من “بحرين مارينا”

�شلمان بن عبداهلل: العقار متما�شك رغم الظروف االقت�شادية

يف البحرين افتتاح اأول فندق لـ“�شانغريال” 

بكلفة 7 ماليني دينار 

ي�سم 250 غرفة و150 جناحا و21 فيال

ق���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة بحري���ن مارينا 
للتطوي���ر ي���زن ح���داد اإن���ه مت االنتهاء م���ن املرحلة 
االأولى من م�رشوع “بحرين مارينا” الواقع عند النادي 
البح���ري، وهي متث���ل 15 % م���ن اإجم���ايل العمل يف 
امل����رشوع. وتبلغ كلفة املرحلة نح���و 7 ماليني دينار، 
مبيًنا اأن هذه املرحلة تتمثل يف اأعمال الردم والدفان 

وتهيئة املوقع الأعمال االإن�ساءات.
واأ�س���اف اأن���ه �سيت���م الب���دء باملرحل���ة الثاني���ة 
بامل�رشوع يف مايو املقبل، وتت�سن االأعمال اخلر�سانية 

املتعلقة باالأ�سا�سات والقواعد االأ�سمنتية.
ي�س���ار اإل���ى اأن  كلف���ة امل����رشوع االإجمالية ت�سل 
اإل���ى 200 مليون دين���ار، فيما ي�س���م امل�رشوع 300 
األف مرب���ع، 3 مناط���ق رئي�سة للت�س���وق ت�سم جممع 
وحمالت جتاري���ة ومرك���ز للرتفيه العائل���ي و�سينما 
ومطاعم مطل���ة على البحر، اإ�ساف���ة اإلى فندق ي�سم 
400 غرفة، ويتم التفاو�ض حاليا مع م�سغل للفندق 

من فئة اخلم�ض جنوم.

اأ�س���ار اإل���ى اأن امل����رشوع ي�س���م ع���دة مراحل، 4 
مراحل يتم االنتهاء منها يف العام 2020 على مراحل، 
واملرحل���ة االأولى حتدي���د ت�سكيل امل����رشوع، وتليها 
تطوير املناطق التجارية، والفن���دق، والبدء مب�رشوع 

جزر املارينا. وحول الفندق يف امل�رشوع، قال الفندق 
�سيكون مملوكاً لل�رشكة وباإدارة �رشكة فنادق عاملية.

و�سيمتد امل����رشوع على طول ال�رشي���ط ال�ساحلي 
ليغط���ي املنطقة التي ت�سغل الن���ادي البحري حاليا، 
�سيت�سم���ن امل����رشوع فندقا من فئ���ة اخلم�ض جنوم، 
اإ�ساف���ة اإلى �سقق للتملك احلر وفلل بواجهة بحرية، 
ومراك���ز ت�سوق، لكنهم مل يعلن���وا القيمة التقديرية 
لكلفة امل�رشوع. و�سيتم البدء يف تنفيذ م�رشوع بحرين 
مارين���ا لتطوير النادي البحري مطل���ع العام املقبل، 

على اأن يكون جاهزا بالكامل يف العام 2020.
و�ستقوم ال�رشكة بدار�سة تربة امل�رشوع باالإ�سافة 
اإلى احلياة الفطرية يف املنطقة نف�سها التي �سيقام 

عليها امل�رشوع.
كم���ا اأن امل����رشوع التطوي���ري بحري���ن مارين���ا، 
يتما�سى م���ع طموحات �رشكة اأم���الك الرامية لتحويل 
الن���ادي البح���ري احلايل اإلى مرف���ق عاملي امل�ستوى 

ومعلم وطني متميز.

قال رئي�ض جهاز امل�ساحة والت�سجيل 
العق���اري ال�سي���خ �سلم���ان ب���ن عب���داهلل 
اآل خليف���ة اإن عدد املعام���الت العقارية 
ارتفعت بن�سب���ة 32 % خالل الربع االأول 
م���ن العام اجلاري مقارن���ة بالفرتة ذاتها 
م���ن العام املا�سي، حي���ث جتاوز عددها 

26 األف معاملة.
واأك���د يف ت�رشي���ح لل�سحافي���ني على 
هام�ض معر����ض اخلليج للبن���اء ومعر�ض 
اإنرتي���رز،  ومعر����ض  للعق���ار  اخللي���ج 
البحري���ن  يف  العق���اري  القط���اع  اأن 
ناج���ح ومتما�س���ك ورغ���م كل الظ���روف 

االقت�سادية العاملية التي مرت حتى مع 
هدوئ���ه يف بع�ض االأوقات، اإال اأنه حمافظ 
على م�ستواه ومنوه الأ�سباب كثرة، منها 
اأن امل�ساح���ات حم���دودة، واجلميع يرغب 

بالتطوير والبناء.
واأو�س���ح اأن م���ع ب���دء عم���ل موؤ�س�سة 
التنظي���م العق���اري يف البحري���ن �سيخلق 
ال���ذي  ثق���ة امل�ستثمري���ن وامل�سرتي���ن 
�سي���وؤدي اإلى راح���ة يف التعامل، حيث اإن 
القان���ون يحميه���م حتت مظل���ة قانونية 
حتم���ي جميع املعام���الت والعالقات بني 

النا�ض.

اأعلنت �رشك���ة بحرين مارين���ا للتطوير اململوكة 
بالكام���ل للهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني االجتماع���ي عن 
عقدها اتفاقية �رشاكة م���ع �سل�سلة فنادق �سانغريال، 
الت���ي تتخذ من مدين���ة هونغ كونغ مق���را لها، تن�ض 
عل���ى اإدارة فن���دق بحري���ن مارينا، املوؤم���ل افتتاحه 
بحلول العام 2022.  ومبوجب هذا االتفاق، �ستتولى 
�سل�سلة فنادق �سانغريال اإدارة اأعمال الفندق الواقع 
يف “بحري���ن مارين���ا”، وال���ذي �سي�س���ّم 250 غرف���ة 
فندقية فاخرة و150 جناحا من غرفه الى ثالث غرف 
وثماني���ة �ساليه���ات �ساطئي���ة و21 في���ال تطل على 
واجه���ة بحري���ة. اإ�سافة اإلى ذل���ك، �سيحتوي الفندق 
عل���ى مرافق ترفيهية متنوعة، من �سمنها 5 مطاعم، 
والوجن عل���ى ال�سطح، و�ساطئ خا����ض، وم�سبحان يف 
اله���واء الطلق، ون���اٍد �سحي، وناٍد لالأطف���ال، وقاعة 
للمنا�سب���ات. وق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة “بحري���ن 
مارينا” عبدالرحمن يو�س���ف فخرو “�سي�سهم افتتاح 
اأول فن���ادق ومنتجعات �سانغريال يف البحرين يف دعم 

االقت�ساد الوطني وتنمية القطاع ال�سياحي”. 
من جانبه، قال الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة بحرين 
مارينا للتطوي���ر يزن كمال ح���داد: “�سيمثل افتتاح 
ه���ذا الفندق اإ�سافة اإلى جمموع���ة املرافق املتميزة 
يف م����رشوع بحري���ن مارين���ا، والت���ي ت�سم ع���ددا من 

املكون���ات ال�سكنية والرتفيهي���ة واخلدمات البحرية 
املتنوعة التي من �ساأنها اأن متثل نقطة جذب فريدة 
من نوعها للزوار م���ن داخل مملكة البحرين وخارجها 
مم���ا يجعلها وجه���ة رائدة جلميع فئ���ات املجتمع من 

خمتلف االأعمار”. 

“منارة”: اإقبال على “ح�شابي” و“وادي الرفاع”

حميد: املعر�ض فر�شة لت�شويق امل�شاريع العقارية 

العري�ض يتوقع بيع ثلث “قرية املركادو” خالل 3 اأيام 

ق���ال الع�س���و املنت���دب ب�رشك���ة من���ارة 
للتطوي���ر ح�سن الب�ستك���ي اإن ال�رشكة طرحت 
املرحلة االأول���ى من م�رشوع “ح�سابي” البالغة 
كلفت���ه ملي���اري دوالر يف معر����ض اخللي���ج 
العقاري. واأ�س���اف اأن امل�رشوع يقع يف جنوب 
البحري���ن بالق���رب م���ن “درة البحرين”، وهو 
عب���ارة عن م����رشوع �سكن���ي مطل عل���ى البحر 
يتك���ون من 900 في���ال و1100 �سقة باإجمايل 
اأن  متوقع���ا  كيلوم���رت،   1.5 تبل���غ  م�ساح���ة 
يت���م اإجن���از املرحل���ة االولى خ���الل 24 �سهر. 
و�سه���د امل�رشوع���ان اإقب���اال كبرا م���ن جانب 
زوار املعر����ض. واأ�س���اف “بع�ض الفلل تقام 
عل���ى م�ساح���ات اأك���ر، فيم���ا �سم���م م����رشوع 
ح�سابي متع���دد اال�ستعماالت، ليكون مواكبا 
لالجتاهات احلديث���ة للبناء ال�سكني، اإذ ي�سم 
وحدات �سكنية مطلة على البحر بخياري ثالث 
واأربع غ���رف نوم، ولكل منه���ا مر�سى خا�ض، 
ويف الوقت نف�س���ه تتوافر يف امل�رشوع حمالت 
جتارية ومقاٍه ومطاعم على الواجهة البحرية، 
اليومي���ة  احتياجاته���م  للقاطن���ني  توؤّم���ن 
احلياتية، كما تتوافر يف امل�رشوع مرافق بحرية 
ومب���ان �سكنية بعلو 3 و4 طوابق”. واأحد اأهم 
مميزات امل�رشوع تخ�سي����ض جزيرة ترفيهية 
مب�ساحة 40 األف مرت مربع خم�س�سة للرتفيه 

العائلي للم�ستثمرين والقاطنني يف امل�رشوع 
تق���ع يف و�س���ط امل����رشوع، وتتي���ح متنف�س���ا 
بيئي���ا ترفيهيا خدمي���ا للمالكني و�سيوفهم 
لال�ستجم���ام وال�سباح���ة واال�ستمت���اع باالأجواء 
اخلالبة مبا ت�سيف���ه هذه اجلزيرة من خدمات 
ت�سمل �ساطئا رملي���ا، منطقة لعب لالأطفال، 
نادي���ا �سحيا، مالعب لكرة الق���دم والطائرة، 
ومنتجعا عائم���ا لالإيجار اليوم���ي واالأ�سبوعي 
يخ���دم �سي���وف وزوار املالك���ني والقاطنني 
يف امل����رشوع. واأو�س���ح اأن امل����رشوع الثاين هو 
“وادي الرف���اع”، وه���و عبارة ع���ن 126 فيال 
بكلفة 50 ملي���ون دوالر )17 مليون دينار(، 

ومن املتوقع اأن يتم ا�سكتماله بعد عامني.

ق���ال رئي�ض جمل����ض اإدارة �رشك���ة “اأمفا” 
العقاري���ة عادل حمي���د اإن ال�رشك���ة ت�سارك يف 
معر����ض اخلليج للعقار بثالث���ة م�ساريع، االأول 
برج م���ن 32 دورا قيد االإن�س���اء، ومن املتوقع 
اأن يتم ت�سليمه خالل 10 اأ�سهر، وهو يف مرحلة 
الت�سطيبات حاليا، وبلغت ن�سبة البيع فيه نحو 

70 %، وامل�رشوع���ان االآخ���ران مت ت�سويقهم���ا 
�سابق���ا ويت���م حاليا اإع���ادة بيعهم���ا. واأو�سح 
اأن املعر����ض فر�سة للت�سويق ع���ن امل�ساريع 
العقارية يف اململكة، وفر�سة لدرا�سة الدخول 
مل�ساريع جديدة، حيث يتواجد يف هذا املعر�ض 

اأكر العقاريني واملطورين يف البحرين.

قال الرئي�ض التنفي���ذي ل�رشكة البحرين 
االأولى للتطوير العق���اري اأمني العري�ض اإنه 
مت ا�ستكم���ال م����رشوع “قري���ة امل���ركادو” يف 
اجلنبية بالكامل، ومت بيع 15 فيال من اإجمايل 
42 فيال، متوقًعا اأن يتم بيع ثلث امل�رشوع من 

خالل امل�ساركة يف معر�ض اخلليج العقاري.
واأ�ساف يف ت�رشيح لل�سحافة على هام�ض 
افتت���اح املعر����ض اأم����ض اأن ال�رشك���ة طرحت 
عر�س���ا للزبائن يت�سمن حتم���ل كلفة تاأثيث 
املبن���ى الأول 10 م�سرتين بالتعاون مع �رشكة 
اإمباكت اإنتريرز. وق���در كلفة التاأثيث بنحو 

10 اآالف دينار. وقري���ة املركادو هي م�رشوع 
متعدد اال�ستخدام���ات يف اجلنبية، يتكون من 
42 في���ال وجممع���ا جتاريا راقي���ا. مت ت�سميم 
الفل���ل لتقدمي و�سائ���ل الراح���ة احلديثة مع 
مل�س���ة كال�سيكية، ويقع امل����رشوع على �سارع 
ه���ادئ قبال���ة �س���ارع 27. ويت�ص���ل بخطوط 
املوا�س���الت الرئي�سة اإل���ى املنامة واململكة 
العربية ال�سعودي���ة.  وي�سم املجمع التجاري 
املفتوح يف الهواء الطلق �سوبرماركت االأ�رشة 
وجمموع���ة م���ن املقاهي واملح���الت التجارية 

واخلدمية؛ لتلبية احتياجات تلك املنطقة.

• يزن حداد	

• ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل	

“الفنار” تطلق “بزن�ض �شنرت” التجاري بـ 9 ماليني دينار
ال�سعلة: نبحث اال�ستثمار بالعقار ال�سناعي يف �سلطنة ُعمان

اأعلنت �رشك����ة الفنار للتطوير العق����اري واإدارة 
العقارات عن اإطالق م�رشوعها اجلديد “الفنار بزن�ض 
�سنرت” التجاري والذي ت�س����ل كلفته نحو 9 ماليني 

دينار، وموجه لقطاع التاأجر.
وي�سم املبن����ى املكون م����ن 8 طوابق ويقع يف 
منطق����ة احلجي����ات – الرفاع، 75 مكتب����ا اإ�سافة اإلى 
مرك����ز لالأعمال، ويتوقع اأن ينتهي العمل منه بحلول 

.2020
وقال الرئي�ض التنفيذي لل�رشكة م�سعل ال�سعلة 
اإن ال�رشك����ة تركز اأعمالها حاليا على التاأجر التجاري 
)املكتب����ي(، اإال اأنها تفكر يف الوق����ت ذاته بتو�سعة 
م�رشوعاته����ا االإ�سكاني����ة لكن �سمن خط����ط حم�سوبة 
ومدرو�سة. واأبلغ ال�سعلة “الب����الد” اأن �رشكته تبحث 
اال�ستثم����ار يف العق����ارات ال�سناعي����ة ب�سلطنة عمان 
بال�رشاك����ة م����ع م�ستثمرين هن����اك، حيث يت����م اإن�ساء 
وجتهيز املباين والبنية التحتية للم�سانع وتاأجرها، 

مو�سحا اإمكانية البدء العام املقبل.
ودخل����ت �رشكة الفنار، الت����ي ت�سارك يف معر�ض 
اخلليج للعقار الذي افتتح اأم�ض حتت رعاية �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي رئي�����ض ال����وزراء، قط����اع التطوي����ر 

العقاري منذ حوايل 4 �سنوات.
واأو�س����ح اأن ال�رشك����ة لديه����ا م�����رشوع مكون من 
3 فل����ل فاخرة يف منطقة بوقوة وه����ي جاهزة للبيع 
مب�ساحات تتجاوز ال� 400 مرت مربع للواحدة ومقامة 

عل����ى اأر�ض ت�س����ل م�ساحتها اإل����ى 320 مرتا. وهذه 
امل����رة االأولى التي تقوم فيه����ا ال�رشكة باإن�ساء مباين 

�سكنية.
واأ�سار اإلى م�����رشوع اآخر طور البحث يت�سمن 10 

فلل قد ي�ستهدف برنامج ال�سكن االجتماعي لوزارة 
االإ�س����كان “مزايا” لكن����ه اأبقى اأمر تنفي����ذه م�رشوطا 

بظروف ال�سوق.
وا�ستبع����د امل�سع����ل اأن تق����وم ال�رشك����ة بتطوير 

وبناء �سقق �سكنية للتمليك.
واأ�س����اف “ل����دى ال�رشك����ة ا�ستثم����ارات عقارية 
خ����ارج البحرين وحتديدا يف اإ�سبانيا واالإمارات، وهي 
متخ�س�سة يف جماالت الفن����ادق واملطاعم وال�سكن 

واملكات����ب”. وحول اأ�سع����ار العق����ارات ال�سكنية يف 
البحري����ن واإذا م����ا كان����ت منطقي����ة اأم مبال����غ فيها، 
اعترها ال�سعلة منطقي����ة ومنا�سبة جدا، رابطا اإياها 

باأ�سعار االأرا�سي وكلفة االإن�ساء.
وم����ن املعل����وم اأن اأ�سع����ار الفل����ل والبيوت يف 
البحري����ن تبداأ من 120 األف دين����ار، فيما ت�سل اإلى 
350 األفا يف بع�ض امل�رشوعات اال�ستثمارية احلديثة 

واملطلة على البحر.
م����ن جهت����ه اأ�س����ار من����ذر الها�سم����ي، م�س����وؤول 
الت�سوي����ق واملبيع����ات يف ال�رشكة اإلى م�����رشوع الفنار 
هاو�����ض واملك����ون م����ن بناي����ة يف �س����ارع اخلدم����ات 
مبنطقة توبلي والتي ت�سم 16 مكتبا واملوجهة اإلى 

التاأجر اأي�سا.
وكان����ت ال�رشك����ة اأ�ساف����ت 3 اأدوار جدي����دة اإلى 

مبناها الرئي�سي املقام يف منطقة الرفاع.
وك�س����ف الها�سم����ي عن نية ال�رشك����ة الدخول يف 
م�رشوعات املب����اين ال�سكنية التي تتوافق مع برنامج 
ال�سك����ن االجتماع����ي )مزاي����ا( ال����ذي طرحت����ه وزارة 
االإ�س����كان، مبين����ا اأن الفك����رة تكم����ن يف توفر فلل 
وبيوت تنا�سب البحرينيني من حيث ال�سكل واحلجم 

وال�سعر.
واأو�س����ح اأن ال�رشكة تتجه على البناء يف املنطقة 
ال�سمالية خالل العام املقبل، بواقع 10 فلل كبداية 

على اأن تتو�سع بح�سب ظروف ال�سوق.

• م�سعل ال�سعلة يف جناح ال�رشكة مبعر�ض اخلليج للعقار اأم�ض	

• ح�سن الب�ستكي	

• توقيع االتفاقية	
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تتقدم 
عائلة الحسيني 

بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى 
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين حفظه اهللا ورعاه 
والى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهللا ورعاه رئيس الوزراء الموقر حفظه اهللا ورعاه 
والى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
 حفظه اهللا ورعاه 

وإلى أصحاب السمو والمعالي نواب سمو رئيس الوزراء 
ووزير الديوان الملكي وأفراد العائلة المالكة 

ومعالي رئيس مجلس الشورى 
والى سعادة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

وسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء 
وسعادة مستشار جاللة الملك لشؤون السلطة التشريعية 

والى سعادة وكيل شؤون البلديات والوكالء المساعدين والمديرن العامين 
وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية  

والى منتسبي وزارة الخارجية  
وشركة طيران الخليج  

والقطاع المصرفي والمالي والقطاع المصرفي والمالي 
ورؤساء المآتم 

وجمعيات العمل الخيري 

وجميع األهل واألصدقاء والمعارف وكل من واسانا بالحضور أو البرق أو الهاتف 

من داخل المملكة أو خارجها بوفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهللا تعالى 

السيد شرف سيد محمد الحسيني 
ا في عزيز لديهم وأن يديم عليهم  داعين اهللا عز وجل أال يريهم مكروهً
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املتخ�ص�صة  امل��ع��ار���ض  ع��ر  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  العملية  يف  ل��ل�����ص��وق  ال���روي���ج  امل�����ص��ارك��ة �����رورة  ع��ل��ى  ال��ك��رى  ال�����رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��ف��ي��ز  يف  اأ���ص��ه��م  متميز  تنظيم 

ن��ه�����ص��ة م�����ص��ت��م��رة ت��ت��ج��ل��ى م���احم���ه���ا يف ح���ج���م وع������دد امل���������روع����ات اجل���دي���دة 
ال��ت��و���ص��ع يف اإق��ام��ة ال��ف��ال��ي��ات الأه��م��ي��ت��ه��ا يف ا���ص��ت��ق��ط��اب امل��زي��د م��ن اال���ص��ت��ث��م��ارات
التنمية    ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ج���ه���ود  م�����ص��ان��دة  يف  اخل���ا����ض  ل��ل��ق��ط��اع  م��ه��م  دور 

بنية ت�رشيعيـة وفنيـة لدعـم جنــــــــاح اال�ستثمار يف القطاع العقاري 
التناف�صية البحرينية ظلت رائدة بف�صل ت�صهيات احلكومة... �صمو رئي�ض الوزراء: 

املنام����ة - بن����ا: ل����دى افتت����اح �صم����وه معر�ض 
اخلليج للعق����ار 2018، اأكد رئي�����ض الوزراء �صاحب 
ال�صم����و امللك����ي االأمري خليفة بن �صلم����ان اآل خليفة 
اأن احلكوم����ة هياأت بيئة وبنية ت�ريعية وفنية تدعم 
جن����اح اال�صتثمار يف القطاع العق����اري، واأن احلكومة 
تنف����ذ م�صاريع تنموية وفق روؤي����ة مدرو�صة يدعمها 
قطاع خا�ض متحف����ز للم�صاركة البن����اءة يف التطوير 
العقاري مما جعل البحرين حتتفظ بريقها اجلاذب 
لا�صتثم����ار يف ه����ذا القط����اع رغ����م م����ا ي�صه����ده من 
تناف�����ض، اإال اأن التناف�صي����ة البحريني����ة ظلت رائدة 
بف�ص����ل ما توف����ره احلكومة م����ن حماي����ة و�صمانات 
للم�صتثمرين وم����ا تطرحه من فر�ض اأمام اال�صتثمار 
يف ه����ذا القطاع وهو ما �صاعد كثرياً على ا�صتقطاب 
اال�صتثم����ارات اخلارجية يف القط����اع العقاري الإقامة 
امل�صاريع التطويري����ة يف الباد، موؤكدا �صموه اأهمية 
الروي����ج لل�صوق العقارية يف العملي����ة اال�صتثمارية 
من خال املعار�ض املتخ�ص�صة، ومن بينها معر�ض 

اخلليج.
وكان �صاح����ب ال�صم����و امللكي رئي�����ض الوزراء 
ق����د تف�صل �صباح اأم�����ض، ف�صم����ل برعايته الكرمية 
حف����ل افتتاح معر�ض اخلليج للبناء ومعر�ض اخلليج 
والت�صمي����م  للديك����ور  اخللي����ج  ومعر�����ض  للعق����ار 
الداخل����ي واالأث����اث، ال����ذي تنظم����ه �رك����ة اله����ال 
للمعار�����ض واملوؤمت����رات يف مرك����ز البحرين الدويل 
للمعار�ض واملوؤمترات، مب�صاركة كريات ال�ركات 
يف مملك����ة البحري����ن ودول جمل�����ض التع����اون لدول 

اخلليج العربية والدول العربية واالأجنبية.
وقد قام �صاح����ب ال�صمو امللكي رئي�ض الوزراء 
بق�ض ال�ريط اإيذان����ا بافتتاح املعر�ض، ثم تف�صل 
�صم����وه بالقيام بجولة يف اأجنحت����ه املختلفة وا�صتمع 
�صم����وه خالها اإلى �����رح من القائم����ن على تنظيم 
املعر�����ض وامل�صارك����ن في����ه ح����ول م����ا ي�صمه من 
م�روعات ومنتجات �صناعي����ة ت�صتخدم يف قطاعات 
البن����اء والت�صيي����د والت�صمي����م الداخل����ي والديكور 

واالأثاث.
واأعرب �صموه ع����ن اإعجابه مبا ت�صمنه املعر�ض 
من م�روع����ات عقارية ومنتجات متميزة يف قطاعات 
الت�صميم الداخلي والديكور واالأثاث، م�صيدا �صموه 
مبا يت�ص����م به املعر�ض من تنظي����م متميز اأ�صهم يف 
حتفيز العديد من ال�����ركات الكرى على امل�صاركة 
فيه وا�صتقطاب م�صاركة وا�صعة من خمتلف الدول. 
واأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�ض الوزراء اأن قطاع 
البن����اء والعقارات يف مملكة البحري����ن ي�صهد نه�صة 
م�صتم����رة تتجلى ماحمها يف حج����م وعدد امل�روعات 

اجلدي����دة التي يج����ري تنفيذها يف خمتل����ف مناطق 
اململكة، م�صريا �صموه اإلى اأن تلك النه�صة العقارية 
والعمراني����ة ترتك����ز على بني����ة ت�ريعي����ة وقانونية 

متطورة حتفز على اال�صتثمار يف هذا القطاع.
و�ص����دد �صم����وه على �����رورة التو�ص����ع يف اإقامة 
املعار�����ض املتخ�ص�ص����ة الأهميته����ا يف ا�صتقط����اب 
املزي����د من الفر�����ض اال�صتثمارية اإل����ى اململكة ملا 
ت�صكله هذه املعار�ض م����ن منا�صبة لت�صليط ال�صوء 
عل����ى الفر�����ض الواعدة الت����ي متتلكه����ا البحرين يف 
القطاع����ات املختلف����ة، وم����ا يتوفر لديه����ا من بنية 
حتتي����ة ت�صج����ع امل�صتثمري����ن عل����ى دخ����ول ال�صوق 

البحرينية بكل ثقة يف النجاح.

واأكد �صاحب ال�صمو امللك����ي رئي�ض الوزراء اأن 
�صناعة املعار�ض واملوؤمترات حتظى باهتمام كبري 
م����ن احلكومة التي تق����دم كل الت�صهيات املنا�صبة 
الت����ي تعزز من دورها يف خدم����ة االقت�صاد الوطني، 
م�صريا �صموه اإل����ى اأن �صيا�صات احلكومة يف �صعيها 
لتنوي����ع م�ص����ادر الدخل تعم����ل على تطوي����ر البيئة 
اال�صتثماري����ة يف املجال العق����اري وحتفيزه للقيام 
ب����دوره كاأحد القطاعات احليوية، وتوفري املقومات 
الت����ي ت�صم����ن له الق����درة عل����ى املناف�ص����ة اإقليميا 

ودوليا.
واأ�صاد �صاح����ب ال�صمو امللك����ي رئي�ض الوزراء 
بال����دور امله����م ال����ذي يق����وم ب����ه القط����اع اخلا�ض 

واملط����ورون العقاريون يف م�صان����دة جهود احلكومة 
عل����ى �صعيد التنمي����ة من خ����ال التو�ص����ع يف اإقامة 
امل�روع����ات ال�صكنية والرفيهي����ة اجلديدة، موؤكدا 
�صموه اأن ذلك التعاون اأ�صهم يف تعزيز مكانة مملكة 
البحري����ن كاإح����دى الوجه����ات يف جم����ال اال�صتثماري 

العقاري.
ون����وه �صاح����ب ال�صم����و امللكي رئي�����ض الوزراء 
مب����ا ت�صه����ده دول جمل�����ض التع����اون ل����دول اخلليج 
العربية م����ن طفرة يف امل�روع����ات العقارية موجهة 
باالأ�صا�����ض ل�صال����ح �صعوبه����ا، ويتيح له����ذه الدول 
مزي����ًدا من الفر�ض الأن مت�صي عل����ى طريق التنمية 
امل�صتدامة بخطوات اأك����ر تقدًما، م�صيفاً �صموه اأن 

دول جمل�����ض التعاون متتل����ك العديد من املقومات 
املادية والب�رية التي توؤهلها الأن توا�صل م�صريتها 
التنموية على اأ�ص�ض قوية ومتينة وتعزز من قدرتها 
على توف����ري حياة اأف�ص����ل ملواطنيها ارت����كازا على 
روؤى واإ�صراتيجيات طموحة تلبي احتياجات احلا�ر 

وت�صت�رف متطلبات امل�صتقبل.
واأثن����ى �صاح����ب ال�صمو امللكي رئي�����ض الوزراء 
على اجله����ود التي ي�صطلع به����ا القطاع اخلا�ض يف 
تنظيم املعار�����ض املتخ�ص�صة، ومنها �ركة الهال 
للمعار�����ض واملوؤمت����رات التي قام����ت بتنظيم هذا 
املعر�ض ال����ذي اأ�صبح يلقى �صنوي����ا اإقباال متزايدا 

من جانب امل�صاركن والعار�صن فيه.

• �صمو رئي�ض الوزراء يفتتح معر�ض اخلليج للعقار 2018	

اململكة  مكانة  لتعزيز  اجلديدة  والرفيهية  ال�صكنية  امل�روعات  اإقامة 
اأف�صل للمواطنن ارتكازا على روؤى واإ�صراتيجيات طموحة توفري حياة 


