
b u s i n e s s @ a l w a t a n n e w s . n e t11 Tue 10 Jun 2014السنة 9   |  العدد 3104 الثالثاء 12 شعبان 1435هـ  |

»الغرفة« تدعو إلى تعديل بعض 
التشريعات لخدمة القطاع التجاري

دعت رئيس��ة لجنة القوانين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الش��يخة هيا بنت راشد آل 
خليفة إلى تعديل بعض القوانين والتش��ريعات لخدمة القطاع التجاري واالقتصادي في 
المملك��ة. جاء ذلك خ��ال االجتماع األول للجنة للدورة الجديدة ال���»28« مؤخرًا، حيث 
تم مناقش��ة خطة عمل اللجنة خال الفترة المقبلة إلى جانب تعديل بعض التشريعات 

لخدمة القطاع االقتصادي.
وبحثت اللجنة مش��روع قان��ون بتعديل بعض أحكام قانون الش��ركات التجارية الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم »21« لس��نة 2001، وناقش��ت التعديل الوارد في المادة 119 
التي تنص على أنه: »يكون تداول األسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها 
وتس��ويتها وقيد الرهن والحجز عليها وش��راء الش��ركة ألس��همها وفقًا ألحكام قانون 
مصرف البحرين المركزي والمؤسس��ات المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006 

واللوائح الصادرة تنفيذًا ألحكامه«.
وتم مناقشة ضرورة تسهيل األمور المتعلقة بتداول األسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل 
ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد رهنها والحجز عليها واألمور المتعلقة بشراء الشركة 
ألسهمها، وتبسيطها مجاراة للتش��ريعات الحديثة وتسهيًا على المتعاملين فيها وأن 

يتم التأكد من أن التعديل المقترح يحقق تلك األهداف وليس العكس.
كما اطلعت اللجنة على االقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بش��أن قيام الحكومة 
ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة - بعمل دراس��ة ش��املة بشأن السجات التجارية من 
حيث عددها وتفعيل نش��اطها والحاجة إليها، وأوضحت أن من شأن إجراء هذه الدراسة 

تحسين سير المعامات التجارية لما لها من أهمية.
يذك��ر أن اللجنة تش��كلت بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تج��ارة وصناعة البحرين 
في 3 مايو الماضي، وترأس��ها المحامية الش��يخة هيا بنت راش��د آل خليفة وتضم في 
عضويته��ا كل من: المحامي راش��د عبدالرحمن نائبًا للرئيس، عيس��ى الرفاعي األمين 
المالي للغرفة، يوس��ف خلف، عادل المسقطي، عباس رضي، وكل من المحامين: إلهام 

علي حسن، فريد غازي رفيع، سعد جابر الدوسري.

اجتماع يبحث تسيير رحالت جوية مباشرة 
185 مليون دوالر التبادل التجاري

البحريني الماليزي

دعا رئي��س غرفة تج��ارة وصناع��ة البحرين خال��د المؤيد إلى 
تطوير العاق��ات االقتصادية البحريني��ة الماليزية، موضحًا أن 
حج��م التب��ادالت التجارية وصل��ت إلى نح��و 185 مليون دوالر 
حس��ب المؤش��رات األخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي 

للمعلومات.
ج��اء ذلك خ��ال االجتماع الذي عق��د ببيت التج��ار بين رئيس 
الغرف��ة واألمين الع��ام للغرفة الوطنية للتج��ارة والصناعة في 
ماليزيا حس��ين الحبشي، بحضور السفير الماليزي لدى البحرين 

أحمد شاهيزان عبدالصمد.
وبحث االجتماع عددًا من التوصيات والمقترحات التي تستهدف 
تقوية وتطوير العاقات االس��تثمارية، مثل تسيير رحات جوية 
مباش��رة من البحرين إلى ماليزيا والعكس، األمر الذي س��يؤثر 
إيجابي��ًا على تس��هيل تب��ادل الزي��ارات بين أصح��اب األعمال 

وبالتالي زيادة النمو التجاري البحريني الماليزي المشترك.
كم��ا دع��ا االجتماع إل��ى العمل عل��ى توقيع اتفاقية مش��تركة 
لتأسيس مجلس لرجال األعمال البحرينيين والماليزيين والذي 
سيساهم في تنش��يط واستكشاف االس��تثمارات المتوفرة في 

الجانبين.

م��ن جانبه فقد دع��ا األمي��ن العام للغرف��ة الوطني��ة للتجارة 
والصناعة في ماليزيا إلى اس��تثمار تط��ور العاقات االقتصادية 
بي��ن البحري��ن وماليزي��ا لتنمية حج��م التجارة البيني��ة وإقامة 
مشاريع مشتركة بين أصحاب األعمال البحرينيين والماليزيين.

وش��دد على أهمية توفير كافة الس��بل التي من شانها تطوير 
العاق��ات االقتصادية، الفت��ًا إلى النمو واالزده��ار الكبير الذي 
تش��هده العديد من القطاعات االقتصادية ف��ي ماليزيا أهمها 
قطاع��ي الس��ياحة والمجوهرات والمفروش��ات، داعي��ًا ممثلي 
القطاعات االقتصادية في البحرين لاستثمار في هذه المجاالت 

تمهيدًا إلقامة مشروعات استثمارية واعدة.
بدوره أكد الس��فير الماليزي لدى البحرين اس��تعداد الس��فارة 
دومًا لتقديم كافة س��بل الدع��م والمس��اندة للغرفة وللقطاع 
الخ��اص البحريني في كل ما من ش��أنه تعزيز وتقوية العاقات 

االقتصادية واالستثمارية بين البحرين وماليزيا.
وأوض��ح أن البرام��ج التدريبية التي اس��تضافتها الغرفة مؤخرًا 
بالتعاون مع الس��فارة والتي تم خالها جلب مدربين ماليزيين 
معتمدي��ن لتقدي��م ه��ذه البرام��ج، تؤك��د مب��ادئ الش��راكة 

اإلستراتيجية القائمة بين الغرفة والسفارة الماليزية.

الوفد الماليزي خال زيارته »الغرفة« |

لجنة القوانين بالغرفة خال اجتماعها األول  |

تأجيل عمومية »الحد التعاونية« إلى 13 يونيو
أعلنت جمعية الحد التعاونية عن تأجيل عقد جمعيتها العمومية حتى 13 يونيو 
الحالي وذلك بس��بب انسحاب بعض المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية 

للدورة القادمة لعام 2016-2014.
وقال��ت الجمعية في بي��ان: »لن يكون هناك حاجة إلج��راء انتخابات أو تصويت 
على المترش��حين لعضوية المجلس حيث إنه وبحسب القانون سيكون التسعة 

المترشحين لعضوية المجلس فائزين بالتزكية«.
ودعت الجمعية مس��اهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني 

لمناقش��ة التقرير المالي واألدبي يوم الجمعة المقبل الساعة 8:45 مساًء بقاعة 
مدرس��ة الح��د االبتدائية االعدادي��ة للبنين، وف��ي حال عدم اكتم��ال النصاب 
القانوني لعقد االجتماع فإن االجتماع الثالث سيعقد بعد نصف ساعة وبأي عدد 

من الحضور.
وكان رئيس مجلس اإلدارة جاس��م بوعلين أكد سابقًا أن الجمعية ستوزع أرباحًا 
على المس��اهمين خال الجمعية بنسبة %10 كعائد على مشتريات المساهمين 

من الجمعية وهي أعلى نسبة منذ افتتاح الجمعية في عام 1977.

بمليوني دينار.. وبدء تشييد مبنى لـ»بروج« في »أمواج« بـ 4 ماليين دينار 
»الشرق األوسط« تسلم جامع »الشيخ عيسى« بديار المحرق أغسطس

كتبت - زينب العكري:  <

أعل��ن المدير التنفيذي لش��ركة مركز الش��رق األوس��ط 
للتجارة والمقاوالت فوزي المحمود،  أن الشركة ستسليم 
جامع الش��يخ عيس��ى بن س��لمان رحمه اهلل في مشروع 
»ديار المحرق« أغس��طس المقبل، بكلف��ة تبلغ مليوني 

دينار.
وتاب��ع المحمود: »تعمل الش��ركة حاليًا عل��ى بناء جامع 
عبداهلل بن عمر اإلس��امي في البحير بكلفة وصلت إلى 
1.5 ملي��ون دينار، ومن المقرر تس��ليمه في نهاية العام 

الجاري«.
وأض��اف المحم��ود في لقاء م��ع  »الوطن«، أن الش��ركة 
تقوم حاليًا ببناء مبنى لشركة »بروج العقارية« في أمواج 

يتكون من 24 طابقًا بكلفة تبلغ 4 مايين دينار.
وتطرق إلى قطاع المقاوالت، داعيًا إلى تشجيع االندماجات 
بين ش��ركات المقاوالت لتكوين كيانات كبيرة، خصوصًا 
أن معظم الش��ركات الصغيرة على شفير اإلفاس، مبينًا 
أن س��وق العقار المحلي فيه الكثير من المقاولين الذين 

يفوق عددهم حجم القطاع بالنسبة للمملكة.
وبس��ؤاله حول قدرة ش��ركات المقاوالت واإلنش��اء على 
تنفيذ المش��اريع الكبي��رة، أكد أن آلية تنفيذ المش��اريع 
العقاري��ة الكب��رى تختلف تمام��ًا عن المش��اريع العادية 
وتك��ون أصعب ف��ي التنفيذ، وع��ادة تحتاج إل��ى تجهيز 

خاص وكفاءة فنية عالية.
وأض��اف أن الس��وق المحلي يض��م حوالي 10 ش��ركات 
مق��اوالت كبرى، هي فقط القادرة على تنفيذ المش��اريع 
الضخم��ة، وتصنف كش��ركات مقاوالت درج��ة أولى، أما 
باقي الشركات فا يوجد لديها خبرة للتعامل مع المباني 

العالية والمشاريع الضخمة.
وفي م��ا يتعلق بعدد العمالة األجنبية ف��ي القطاع، قال: 
»يستحوذ قطاع اإلنشاءات والمقاوالت على نسبة تتراوح 
بين 30-%40 من نسبة العمالة المتواجدة في السوق«.

وزاد بالقول: »هناك عدة معوقات أبرزها اش��تراط وزارة 
العمل وجود نسبة بحرنة، إال أن سوق المقاوالت المحلي 
ال يعتم��د على العمال البحرينيي��ن إذ ال يقبل أي مواطن 
العم��ل كعامل بناء«، داعيًا ال��وزارة إلى تقديم مزيد من 

التسهيات للمقاولين.
وأش��ار إل��ى أن »قط��اع المق��اوالت في المملك��ة مليء 
بالمش��اريع، حيث بدأ الس��وق بالتحرك.. هن��اك معركة 
أس��عار بي��ن المقاولي��ن ف��ي المش��اريع حي��ث إن عدد 

المقاولين أصبح أضعاف عما كان في السابق«.
وواصل المحمود: »يسعى كل مقاول إلى الفوز بالمشروع 
كما يسعى إلى تخفيض سعر المناقصة حتى مرحلة الفوز 

بالمشروع ولكن دون أي وجود ربحية«.
وأوض��ح المحمود أن هناك مش��اريع مق��اوالت كثيرة تم 
طرحه��ا من قبل وزارة اإلس��كان والقط��اع الخاص تقدر 

نسبتها بحوالي 15%.
وأكد تحس��ن قطاع المقاوالت بنسبة %25 خال النصف 
األول مقارن��ة بنف��س الفترة م��ن العام الماض��ي، الفتًا 
إلى أن تحس��نه بش��كل أكبر يعتمد على طرح المشاريع 

والمناقصات من القطاعين العام والخاص.
وأب��ان أن هن��اك انتعاش��ًا كبيرًا ف��ي ع��دد المناقصات 
المطروح��ة والت��ي تتع��دى قيمته��ا 5 مايي��ن دين��ار 
للمش��روع الواحد من جانب القطاع الخ��اص، إلى جانب 

وجود انتعاش كبير في حركة البناء.

وأك��د أن المركز لديه عدة مناقصات لمش��روعات خال 
الوقت الحال��ي، أبرزها مناقصات لش��ركة ضفاف وفندق 
»نوفوتيل« لبناء ش��قق في الفندق ولكن لم يتم إرس��اء 

المناقصة حيث تقدم لها حوالي 10 شركات.
وحول المشروعات التي سيتم االنتهاء منها، أكد اكتمال 
جامع عبداهلل بن عمر ف��ي البحير بكلفة وصلت إلى 1.5 
مليون دينار وسيتم تسليمه في أغسطس، إضافة لبناية 
في »أمواج« لش��ركة »بروج« تم البدء فيها للتو وتتكون 
م��ن 24 طابق��ًا بكلفة تص��ل إلى 4 مايي��ن دينار ومن 

المتوقع تسليمها بنهاية 2015.
وأوض��ح أن هناك ثغ��رات ومش��اكل كثيرة ف��ي القطاع 
يجب على وزارة الصناع��ة والتجارة أخذها بعين االعتبار، 
حيث إن أعداد المقاولين يس��بب أزمة وركود في السوق 

بصورة كبير.
وواصل: »يجب الحد من ظاهرة صغار المقاولين وتقليص 
أعداده��م ألقل من 1000 مقاول مقارنة بدولة صغيرة..

المش��اريع موجودة لكنها ال تستدعي كل هذا العدد من 
المقاولين، حيث سيتس��بب ذلك بأزم��ة للحكومة وأزمة 

إفاس للمقاولين مستقبًا«.

وأوضح أن قطاع المق��اوالت يتطلب المزيد من التنظيم 
واش��تراط الخبرة، مبينًا أن مجل��س غرفة تجارة وصناعة 
البحرين الجديد برئاس��ة خالد المؤي��د، يتوقع أن يكون 
ل��ه دور كبير في إنعاش قطاع العق��ارات، حيث إن أغلبية 
األعض��اء من رجال األعم��ال المعروفين ويعلمون ظروف 
المقاولي��ن، داعي��ًا الغرف��ة إل��ى دراس��ة وض��ع القطاع 

ومساعدة المقاولين.
ومن ناحية أس��عار مواد الخام، أكد المحمود اس��تقرارها 
من��ذ العام الماضي وحتى اآلن، مع توفرها بصورة كبيرة 
في الس��وق المحل��ي، مبينًا أن تغير األس��عار يعتمد على 

الطلب.
وأوضح أن هناك الكثير من المش��اريع اإلس��كانية قائمة 
س��واء التي طرحتها وزارة اإلس��كان أو القط��اع الخاص 
كدي��ار المح��رق، مؤك��دًا ع��دم إرس��اء أي مناقص��ة من 
المشاريع اإلسكانية على المركز حيث تشترط الوزارة 20 

ألف دينار لبناء الوحدة الواحدة.
وأش��ار إل��ى أن البحري��ن بها الكثي��ر من االس��تثمارات 
الواع��دة لكن تواجهها معوقات أبرزها إصدار التراخيص 
خال عام من قبل وزارة البلديات، في حين يتم إصدارها 
خال شهر واحد في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

للتج��ارة  األوس��ط  الش��رق  »مرك��ز  ش��ركة  أن  يذك��ر 
والمقاوالت« تأسست في العام 1978 وتعد ضمن أقدم 

شركات المقاوالت في البحرين إن لم تكن األقدم.
وقام بتأسيس��ها في البداية المرحوم )بإذن اهلل( الوجيه 
عل��ي محمود حس��ين المحم��ود وأخوه محم��ود محمود 
حس��ين، ومن ثم قام بش��رائها من الم��اك المهندس 
ف��وزي علي المحمود وكان أول مش��روع تنفذه الش��ركة 

تابعًا لفندق »كراون بازا البحرين«.

المحمود: 5 ماليين 
دينار قيمة المناقصات 
المطروحة لكل مشروع

فوزي المحمود متحدثًا ل�»الوطن« )تصوير: سهيل الوزير( |


