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مرحباً بكم في إصدارنا الثالث من اتجاهات، التقرير الذي يقدم االستعراض األعمق واألكمل 
لهذه الصناعة في البحرين. 

كما كان الحال في إصداراتنا السابقة، قمنا في إصدارنا الحالي بتغطية عدد كبير من المواضيع المتنوعة 
بما في ذلك اتجاهات األسعار، وأكثر العقارات طلباً، إلى جانب مقاالت لرائدين في السوق ممن 

استخدموا اتجاهات كمنصة للمشاركة بآرائهم عن السوق. 

شهد السوق العقاري البحريني تحواًل مستمراً على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعود هذا بشكل 
أساسي إلى عدد من التغيرات القائمة التي تسير بالسوق نحو النضج، ويشمل هذا التحول إلى سوق 

مشترين، وتقلبات األسعار، وتطبيق تنظيمات مؤسسة التنظيم العقاري RERA، إلى جانب االستثمارات 
من السعودية. وفي الواقع، ارتفعت استثمارات البحرين إلى 1.5 بليون دوالر أمريكي، أي بنسبة ستة 

.EDB بالمائة عن العام الماضي، وفقاً لمجلس التنمية االقتصادية البحريني

في رأينا، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى التغييرات التي نراها اليوم في ظروف السوق، وهذا ما حرصنا 
على إبرازه في هذا العدد من اتجاهات. لقد قمنا بتحليل بياناتنا الرائدة لتقديم بصائر جوهرية وفهماً 

فعااًل للسوق. وهذا سيعطي مؤشرات حيوية عن سوق العقارات في عام 2019.

نأمل أن تجدوا هذا التقرير ممتعاً ومفيداً.       
 
 

 
منسي رباح

مديرة عمليات المجموعة

رسالة من مديرة عمليات مجموعتنا



» شهد السوق العقاري البحريني تحواًل 
مستمراً على مدى السنوات القليلة 
الماضية. ويعود هذا بشكل أساسي 

إلى عدد من التغيرات القائمة التي تسير 
بالسوق نحو النضج.«
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مساهمون

نبذة:
يحمل عدنان شهادة الماجستير من جامعة ويبستر Webster University في لندن، 
وقد أسس شركته العقارية منذ 23 عاماً، وما زال يديرها بدوام كامل كالمدير اإلداري، 
ويعمل إلى جانب فريق مكون من 22 موظفاً في فرعين، أحدهما في السيف واآلخر 

في جزر أمواج. 

الخالصة:
يهم هذا الموضوع كل المؤجرين والمستثمرين العقاريين ألن السوق يمر بفترة تباطؤ 

للعديد من األسباب. من األفضل دائماً التصرف بمرونة للتمكن من إتمام الصفقات 
)سواء صفقات البيع أو التأجير( في ظروف السوق الحالية التي تعطي األفضلية 

للمشترين. أفضل طريقة للتعامل مع هذه األوضاع هي التحلي بالمرونة والعقلية 
المنفتحة مع المشترين المحتملين والمستأجرين على جميع المستويات.

نبذة:
دكتوراة في الهندسة
ماجستير في الهندسة

بكالوريوس في الهندسة المعمارية
بكالوروس في الهندسة المدنية

- رئيس قسم الهندسة المدنية والمعمارية، جامعة البحرين
- أستاذ مشارك، جامعة البحرين

- مدير التعليم الهندسي المستمر، جامعة البحرين
- أستاذ مساعد، جامعة ميامي

الخالصة:
يتردد الكثير من الناس في شراء عقارات على المخطط قبل البناء كاستثمار أو 

لالستخدام الشخصي. ولهذا، أشعر أن من الضروري أن أساهم في توعية الناس 
حول هذا الموضوع وأن أقدم نصحي للمشترين والمستثمرين بما عليهم البحث عنه 

في المشاريع على المخطط. قد تفوتهم صفقة العمر دون أن يتنبهوا لذلك.

نبذة:
حصل محمد على شهادة عليا في تكنولوجيا المعلومات وعلى ماجستير في 

التسويق، وله خبرة امتدت على مدى 17 عاماً في اإلدارة. وهو يتمتع بخبرة شاملة 
في التأجير، وإدارة المرافق، والتسويق. لديه فهم عميق في احتياجات وتغيرات 

السوق تساعد المُاّلك على مواكبة السوق والحصول على عوائد جيدة على 
استثماراتهم. يعمل محمد كمدير المبيعات والتسويق في Era Real Estate منذ 

أكثر من ثالث سنوات. 

الخالصة:
يعتبر شراء العقار المناسب تحدياً، إال أن اقتناء العقار بحد ذاته قد يكون أمراً مرهقاً 
أكثر ويقدم تحٍد أكبر. ولكن من شأن االستعانة بشركة مناسبة تتفهم حاجة المؤجر 
أو المشتري الستثمار سلس يخلو من التوتر وبعائد مباشر على االستثمار، أن تخلق 

عالقة مثمرة طويلة المدى بين المستثمر والشركة اإلدارية. 

نبذة:
قضت دون أكثر من 20 سنة في شركة بونزل Bunzl متعددة الجنسيات للتوزيع 

والتفويض الخارجي، ومن ثم قررت تغيير سلكها الوظيفي إلى مجال الرعاية، وقد 
وجدت ذلك العمل مجزياً للغاية ومتعباً في ذات الوقت. وبما أنها كانت تعشق 
بيع وشراء العقارات، قررت أن تتخذ من هذا وظيفة بدوام كامل، وبالتالي قامت 

بالعمل في السوق العقاري في المملكة المتحدة، ومن ثم في إسبانيا حيث كانت 
تدير محفظة عقارية تتكون من حوالي 20 عقار. وقد كانت تعنى بكل جوانب العمل 

بما في ذلك تحويل األموال، مروراً بالتعامل مع الحاالت الطارئة حتى أوقات متأخرة 
من الليل، وانتهاءً بتنظيم فرق التنظيف، مما أعطاها نظرة شمولية على األعمال 
العقارية بجوانبها المتعددة. وقد استلمت دون خالل سنواتها الثماني في البحرين 

العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة أكبر عدد من المبيعات السنوية وخدمة العمالء 
االستثنائية. وعندما ال تكون دون منشغلة في مساعدة العمالء، تقضي وقتها الحر 

في بركة السباحة، فلطالما كانت مولعة بهذه الهواية.

الخالصة:
هذا الموضوع مهم ألنه يقدم لك بصيرة حقيقية أتت حصيلة العمل في السوق 
العقاري البحريني على طول ثماني سنوات. تعطي المقالة لمحة عما قد يواجهه 
القادم الجديد في السوق العقاري البحريني. إلى جانب هذا، بما أن فترة التدريب 

عادة تكون "بالتعلم أثناء ممارسة الوظيفة"، تحتوي المقالة على توجيه قيّم بمعايير 
الممارسات السلوكية التي يجدر اتباعها.

عدنان محمود
المدير اإلداري

عقارات كارلتون
Carlton Real Estate

بشار أحمدي
المدير التنفيذي

Orchid Developers أوركيد للتطوير واإلنشاء

محمد أشرف
مدير المبيعات والتسويق

  Era Real Estate

دون وليامز
مديرة المبيعات
آسك للعقارات

Ask Real Estate
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نبذة:
كانت مسيرة أحمد المهنية غنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولديه خبرة 

مستفيضة في تكنولوجيا معلومات الشركات. يعمل كالمدير اإلبداعي في شركة 
أحمد الكوهجي لالتصاالت Ahmed Alkooheji Communications وهو مؤسس 
شركة الكوهجي للتكنولوجيا Kooheji Technologies وNINXA، كما أنه مسؤول 

اليوم عن استراتيجيات التسويق اإلبداعية وتطبيقها لشركة الكوهجي وقد نجح 
في بناء عالمات تجارية في المملكة وخارجها. وقد أطلق حمالت تسويقية عديدة 
بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة اإلبداعية لشركات بارزة في المنامة، ونيويورك، 

ولندن، وأوساكا.

الخالصة:
اإلبداع. لألسف، تتعامل بالد هذه المنطقة مع كل شيء بشكل عام من منطلق 

"إذا كانت األمور تسير دون مشاكل، فال داعي للتغيير أو التطوير" إال إذا كانت هناك 
أرباح محتملة ألحدهم. لتحقيق اإلبداع، يجب أن تكون المنتجات والخدمات الحالية 
مشبعة بالكامل في السوق. وفي هذه اللحظة فقط يمكننا اإلتيان بطرق أفضل 

في التسويق والدعاية. ولهذا تعالج المقالة الُنُهج المحتكرة حالياً. نعم، أنا أدرك أن 
الحل ال يكمن في فائدة المقالة بحد ذاتها، وإنما هو السعي لإلنجاز على المدى 

األطول.

نبذة:
لعبد الرحمن الكوهجي خبرة تزيد عن عقد من الزمن في القطاع العقاري البحريني. 
وبما يظهره من مبادرة وإصرار، يوجه شركة بن فقيه نحو أهدافها التي تساهم في 

نمو الصناعة العقارية في المملكة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 
المدنية.

الخالصة:
من الضروري تقييم ودراسة حاجات العمالء وأنماطهم السلوكية في شتى القطاعات 

االقتصادية. إن تقييم الحاجات والرغبات واالتجاهات المختلفة في القطاع العقاري 
هو خطوة جيدة تساعد على تحقيق فهم أكبر للسكان في مملكة البحرين. 

نبذة:
أسست لينا الحاصلة على درجة البكالوريوس في األعمال والمالية، شركة 

HighBridge Co. W.L.L المتخصصة في االستشارات المالية والخدمات العقارية، 
وذلك بعد أن حصلت على أكثر من 15 سنة من الخبرة في قطاعات عديدة تضم 
بشكل خاص القطاع المصرفي، والموارد البشرية، والمجال العقاري في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. ويركز جزء الشركة الذي يتخصص في المجال 
العقاري على البحرين، وأوروبا باألخص المملكة المتحدة، والبرتغال، وقبرص. مكنت 
خبرة الشركة المتعمقة وقاعدة عمالئها الكبيرة في المنطقة من توفير فرص فريدة 

لعمالئها في الجوانب المختلفة في القطاع العقاري في المنطقة وفي أوروبا. 
وتشكل الشفافية والمصداقية نقاط قوتها األساسية.

الخالصة:
أعتقد أن هذه المقالة مهمة في سوق اليوم الذي يواجه هبوطاً في األسعار، ألن 

الناس في مثل هذه الظروف عادة ما يسيطر عليهم الخوف المفرط، وغير المبرر 
أحياناً، وبالتالي تفوتهم فرص عديدة جيدة لشراء العقارات المناسبة التي لم تكن 

لتكون متاحة في ظروف سوق قوي.

نبذة:
يحمل الدكتور ماهر درجة الدكتوراة في التطوير العقاري من جامعة ليفربول جون 

مورز Liverpool John Moores University في المملكة المتحدة، ودرجة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هل University of Hull في المملكة 
المتحدة. شغل الدكتور ماهر عدداً من المناصب العليا وهو يعتبر اليوم من أبرز 

الخبراء في البالد، وعضو هام في اتخاذ القرارات في الصناعة. وهو حالياً المدير 
التنفيذي ألكبر مدينة نموذجية في المملكة إلى جانب إشغاله مناصب أخرى بما في 
ذلك المدير اإلداري للمشروع المشترك بين إيجل هيلز Eagle Hills وديار المحرق – 

مراسي البحرين.

الخالصة:
هدفي هو تسليط الضوء على فرص االستثمار العديدة المتوفرة في السوق 

العقاري. فالسوق غني بالفرص على المدى البعيد لمن يبحث عن منازل، وكذلك 
للمستثمرين على نطاق واسع أو محدود. لقد واجه السوق العقاري عدداً من 

التحديات في الماضي، ولكنه تمكن من تخطيها والتكيف من جديد، مثبتاً مرونته – 
وهذا هو السبب في أن المقالة موجهة للمستثمرين، وهي تشرح لِمَ عليهم التفكير 

باالستثمار في العقارات، خصوصاً في البحرين.

نبذة:
يحمل محمد شهادة في األعمال والتسويق الدولي، وقد بدأ رحلته في المجال 

العقاري في شركة العائلة قبل أكثر من عقد. وكان حبه لهذا المجال وتكرسه له هو 
ما أدى به إلى تأسيس شركة أبوارد للعقارات بهدف التوسع والنمو في السوق.

الخالصة:
يحق للمستثمرين استخدام عقاراتهم على أفضل نحو ممكن، وهذه النصائح 

ستساعدهم في تحقيق أهدافهم في االستثمار العقاري. 

الدكتور ماهر الشاعر
المدير التنفيذي

ديار المحرق

محمد الطواش
المدير اإلداري

 S.P.C أبوارد للعقارات
 Upward Real Estates

أحمد الكوهجي
المدير اإلبداعي

 Ahmed Alkooheji أحمد كوهجي لالتصاالت
Communications

 

عبد الرحمن الكوهجي
المدير العام بن فقيه

Bin Faqeeh 

لينا صبراوي
مؤسسة وشريكة

HighBridge Co. W.L.L
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مالمح عن السوق - صفحة 8

تحليل األسعار - صفحة 10

اتجاهات األسعار طويلة المدى
- صفحة 16
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ت
ت العقارا

اتجاها

مالمح عن السوق

سبايرل أوركيد ريزيدنس
بناءٌ مكون من أربعين طابقاً سيكون األول من نوعه في 

واتر جاردن سيتي Water Garden City في السيف 
وسيرقى بمعاييره العالية بمفهوم الفخامة السكنية. 

كما أنه سيكون البناء األول في البحرين الذي يتيح 
الوصول المباشر إلى الشاطئ عالوة على إطاللة بحرية 

كاملة، وفي موقع قريب من الموالت، والمطاعم، 
وغيرها من النقاط المهمة. سيشمل هذا البناء السكني 

الفاخر مرافق عدة مثل ملعب كرة سلة، وجيم، وبركة 
سباحة داخلية وخارجية، وملعب ميني غولف، وسبا، 

وقاعة ألعاب، وساحة لألطفال وغيرها الكثير.

ألق نظرة على المشاريع المتطورة القادمة التالية التي سترقى بمعايير سوق العقارات في البحرين.

برج كادي 
يتميز برج كادي بتصميمه المميز والعديد من العوامل الفريدة 

األخرى. يقدم هذا البرج 315 شقة سكنية للملكية الحرة وفيالت 
العريشة، ويتوقع أن يكون أحد األبراج األفخم في المنطقة. 

تتراوح مساحات الشقق فيه من شقق استوديو إلى شقق بثالث 
غرف نوم، وهي جميعها فخمة تتمتع بإطالالت رائعة. ُجهزت 

فيالت العريشة في برج كادي بيرك سباحة خاصة وهي تقع في 
الطوابق العليا من البرج. إلى جانب هذا كله، يتمتع البرج بمرافق 
عديدة مثل مركز للعافية، ومضمار للجري، وملعب ميني غولف، 

وقاعات ألعاب، وقاعات متعددة األغراض، وهذه فقط تشمل 
لمحة بسيطة عما يقدمه البرج.
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أبراج الضفاف 
  

من المخطط لجزيرة الريف أن تحتضن أبراجاً عالية فاخرة على 
الواجهة المائية بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي. وسيغطي هذا 

المشروع السكني أرضاً بمساحة 16,000 متر مربع، وسيضم برجين 
يشكالن معاً مجتمعاً سكنياً فاخراً يتميز بنمط حياة في ظل مركز 
األعمال القريب. سيتكون البرجان من 28 و23 طابقاً، وسيضمان 

شققاً فاخرة تتكون من غرفة نوم واحدة واثنتين وثالث، إلى 
جانب مرافق على أحدث طراز للسكان والماّلك، وذلك ضمن 

محيط أخضر ومناظر رائعة على أفق مدينة المنامة.

المنتزه األكبر في العالم تحت الماء
عالوة على تخصيص مساحة تبلغ 100,000 م2 لهذا المنتزه، 

قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإغراق طائرة بوينغ 747 
متقاعدة لتكون القطعة المركزية في هذا المشروع الجديد، 

وهي أكبر طائرة تم إغراقها في العالم. سيحتوي هذا المنتزه 
الفريد من نوعه على السفن، ومنزل تاجر لؤلؤ، وهياكل شراعية، 

وستستخدم كرات الشعاب المرجانية االصطناعية كبيئات 
للحياة البحرية ولتقديم تجربة متكاملة جذابة للغواصين الخبراء 

والمبتدئين على حد سواء.    



منسي رباح
مديرة عمليات
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اتجاهات العقارات

السياق:

ظهر تأثير التغييرات التي طرأت خالل السنوات القليلة الماضية في البالد على السوق العقاري في البحرين 
بشكل واضح. ويشمل هذا بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري RERA والتنظيمات التي تقوم بتطبيقها في 

السوق، باإلضافة إلى بعض االستقرار في األسعار. وبطبيعة الحال، أدى هذا إلى المزيد من االستثمارات، 
خصوصاً من السعودية، والمزيد من االهتمام في شراء العقارات في أنحاء المملكة، مما أنعش سوق 

المبيعات. وكان هذا بشكل جزئي بسبب التنظيمات التي طرحتها مؤسسة التنظيم العقاري التي عززت ثقة 
المستثمرين، إلى جانب نمو السوق وتحوله وتوفر الفرص للحصول على هامش سعر عادل أكثر.

وطرأت بعض التغييرات على المناطق األكثر شعبية في البالد خصوصاً فيما يتعلق بالعثور على شقق لإليجار، 
حيث تستمر الفرص المتاحة بالتوسع والنمو. وقد سيطرت المنامة اليوم على المرتبة األولى ألكثر المناطق 
التي تستهدفها عمليات البحث، فقد استحوذت على 24.5 بالمائة من عمليات البحث بين يناير ومايو 2019. 

ويعود السبب بشكل أساسي إلى عدد العقارات الجديدة التي ستصبح جاهزة للتسليم في المنطقة، خصوصاً 
أنها منازل حديثة، وهو ما يبحث عنه المستأجرون. وتبقى منطقة الجفير في المرتبة األولى كأكثر المناطق 
التي يبحث فيها الناس عن فرص االستثمار في شقق للبيع، حيث تتوفر في هذه المنطقة وحدات بأسعار 

معقولة.

وفيما يتعلق بالفيالت، تحتل سار المرتبة األولى لكل من التأجير والبيع، حيث حصلت على نسب 33.2 و17 
بالمائة على التوالي من عدد عمليات البحث بين يناير ومايو 2019. ومن غير المستغرب أن تكون هذه هي حال 

سار ألنها تشتهر كواحدة من أكثر المناطق المناسبة لسكن العائالت في البحرين.

شهدت كافة المحافظات األربع في البحرين انخفاضاً، ويعود هذا على األرجح إلى طبيعة مسار حال السوق، 
باإلضافة إلى تنظيمات األسعار التي حددتها RERA. وطرأ أهم هذه االنخفاضات على أسعار الشقق للبيع 

في المحافظة الجنوبية التي انخفضت 15.6 بالمائة لدى مقارنة يوليو – ديسمبر 2018 مع يناير – يونيو 2019. 
وفيما يتعلق بفيالت البيع في نفس المحافظة، تم تسجيل انخفاض بنسبة 3.5 بالمائة في نفس الفترة 

الزمنية. ويمكن رؤية نفس االتجاه لألسعار في بقية المحافظات، ولكن بانخفاض أقل حدة. وقد سجلت 
محافظة العاصمة انخفاضاً بنسبة خمسة بالمائة في إيجار الشقق، ويرجح أن هذا بسبب طرح العقارات 

الجديدة في المنطقة، إلى جانب انخفاض بلغ 8.6 بالمائة إليجار الفيالت. كما انخفضت أسعار شقق اإليجار في 
محافظة المحرق بنسبة 6.9 بالمائة بين يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019.
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عقارات اإليجار
الشقق

كان االنخفاض هو االتجاه العام المسجل لشقق اإليجار في البالد، وسجلت فقط بضعة مناطق ارتفاعاً في 
األسعار. وكان أعلى ارتفاع ألسعار اإليجار هو في أم الحصم حيث ارتفع من 479 إلى 503 دينار بحريني للفترة 

بين يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019 مع جاهزية وحدات جديدة النتقال المستأجرين إليها بأسعار 
أعلى.

وكان أهم انخفاض في الفترة بين يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019 في منطقة قاللي )من 349 إلى 
290 دينار بحريني( والحورة )من 443 إلى 370 دينار بحريني(، وذلك مع استمرار خفض السعر لجذب المستأجرين 

لهذه المناطق، واالنتهاء من مشاريع أخرى حديثة أصبحت جاهزة للتسليم.

شقق اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%5.3- 468 443 العدلية

%8- 411 378 الحد

%12- 676 595 جزر أمواج

%13- 470 409 البسيتين

%16.9- 349 290 قاللي

%16.5- 443 370 الحورة

%4.7- 466 444 الجنبية

%12- 600 528 الجفير

%6.1- 508 477 الماحوز

%12.5- 550 481 المنامة

%2.4- 952 929 جزيرة الريف

%1.3- 299 295 الرفاع

%5.1- 472 448  سار

%7.2- 557 517 سنابس



1 2#PFTRENDSBH

ت
ت العقارا

اتجاها

عقارات اإليجار
الفيالت

تشتهر البحرين بكونها بلد مناسب لسكنى العائالت، وهو أحد األسباب لتوفر العديد من الفيالت فيها لإليجار. 
ومع هذا، وبتبني البالد لنهج توفير أسعار معقولة أكثر لإليجار، بدأت األسعار باالنخفاض العام منذ يناير – 

يونيو 2019. وُسجل أكثر انخفاض الفت في أسعار فيالت اإليجار في الماحوز التي انخفضت فيها األسعار من 
1,150 إلى 1,013 دينار بحريني، ومن 1,157 إلى 1,004 دينار بحريني في العدلية، ويعود هذا االنخفاض األخير 

بشكل جزئي إلى وجود عدد محدود منذ البداية من الفيالت في المنطقة.

وكان الموقع الوحيد الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في السعر في فترة يناير – يونيو 2019 هو المحرق )من 732 
إلى 792 دينار بحريني(. بينما رأت كل من منطقتي السند والبديع ارتفاعات طفيفة في أسعار اإليجار. وهذا 

شاهد على أن السوق يمر بتحول لتوفير المزيد من المنازل للمستأجرين بأسعار معقولة.

شقق اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%9.2- 654 594 السيف

%1.4 348 353 توبلي

%5 479 503 أم الحصم

%8.3- 456 418 الزنج

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%13.2- 1,157 1,004 العدلية

%5.2- 935 886 الحد

%6.4- 1,496 1,400 الجسرة

%11.8- 1,233 1,088 الرفاع

%6.2- 1,368 1,283 جزر أمواج

%8.8- 921 840 باربار

%4.9 814 854 البديع

فيالت اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي
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عقارات البيع
الشقق

نرى اليوم أسعاراً مستقرة أكثر في السوق خصوصاً فيما يتعلق بالبيع. حيث استمر تأثير تنظيمات مؤسسة 
التنظيم العقاري في تعزيز ثقة المشترين وزيادة اهتمامهم بالسوق. كما أن المؤسسة خلقت المزيد من 

الشفافية في السوق مما أدى إلى أسعار منطقية وعادلة أكثر.
وهنا أيضاً، انخفضت األسعار في معظم المناطق التي تتوفر فيها شقق للبيع مع بعض االستثناءات القليلة. 
ما زالت منطقتا خليج البحرين ومراسي البحرين تجذبان اهتمام المستثمرين والباحثين عن صفقات الشراء، وقد 
كانتا محوريتان في تنشيط سوق البيع، خصوصاً أن في هاتين المنطقتين وحدات عقارية عصرية حديثة للبيع. 
ولهذه األسباب، كان هناك ارتفاع في السعر في الفترة من يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019، حيث 

ارتفع من 1,297 إلى 1,379 دينار بحريني في خليج البحرين، ومن 1,116 إلى 1,264 دينار بحريني في مراسي 
البحرين.

كما تم تسجيل انخفاض في األسعار لمعظم المناطق، وكان االنخفاض في كل من المنامة وجزيرة أمواج هو 
األعلى لدى مقارنة فترة يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019. وقد انخفضت األسعار من 748 إلى 696 

دينار بحريني في جزر أمواج ومن 759 إلى 679 دينار بحريني في المنامة.

فيالت اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%9.6- 1,025 927 البسيتين

%1.1- 1,517 1,500 درة البحرين

%6.8- 1,430 1,333  الهملة

%9.6- 1,143 1,033 الجنبية

%3.8- 1,196 1,150 جنوسان

%2.1- 1,216 1,190 الجفير

%11.9- 1,150 1,013 الماحوز

%8.2 732 792 المحرق

%7.2- 1,118 1,038 سار

%1.2 642 650 السند

%1.7- 1,017 1,000 توبلي

%0.3- 979 976 الزنج
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ت
ت العقارا

اتجاها

عقارات البيع
الفيالت

ُسجلت انخفاضات في أسعار بيع الفيالت في جميع مناطق البحرين في الفترة بين يوليو – ديسمبر 2018 
ويناير – يونيو 2019. ولم يكن هذا أمراً مستغرباً، ألن االنخفاض جاء مع تعديل الكثيرين للسعر بسبب تنظيمات 

مؤسسة التنظيم العقاري، وبسبب تعزيز الشفافية في السوق، ولمحاولة تلبية الطلب في السوق حالياً.
وقد سجلت المحرق )المدينة( أكبر انخفاض في السعر، وذلك من 587 إلى 465 دينار بحريني في نفس الفترة 

الزمنية، أما في الشاخورة، فقد انخفضت األسعار من 582 إلى 490 دينار بحريني.
وبسبب المزيد من الشفافية في األسعار في البحرين وتأثير تنظيمات مؤسسة التنظيم العقاري، وطرح ضريبة 
القيمة المضافة VAT، وغيرها من العوامل، يتوقع أن تنخفض األسعار في السوق العقاري البحريني. ولكن ما 

سينتج عن ذلك هو أسعار مستقرة وشفافية عالية في السوق وفي التعامالت خالل السنوات
القادمة.

شقق البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%3.4- 526 508 الحد

%7.0- 748 696 جزر أمواج

%6.3 1,297 1,379 خليج البحرين

%4.1- 753 722 البسيتين

%1.9 695 708 جزيرة دلمونيا

%1.2- 971 959 درة البحرين

%1.7- 760 747 الحورة

%10.5- 759 679 المنامة

%13.3 1,116 1,264 مراسي البحرين

%2.8- 1,058 1,028 جزيرة الريف

%3.2- 537 520  سار

%5.7- 646 609 سنابس

%5.9- 953 897 السيف
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فيالت البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%15.4- 605 512 عالي

%20.8- 587 465 المحرق

%7.8- 676 623 الرفاع

%7.7- 820 757 جزر أمواج

%3.6- 577 556 بوقوة

%6.7- 661 617 البسيتين

%12.7- 536 468 درة البحرين

%7.7- 684 631 قاللي

%6.9- 475 442 مدينة حمد

%10.2- 715 642  الهملة

%6.4- 610 571 الجنبية

%6.2- 593 556 سار

%5- 522 496 سداد

%15.8- 582 490 الشاخورة

%3.8- 572 550 توبلي
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

تذبذبت أسعار إيجار الفيالت في محافظة العاصمة في محاولة للوصول إلى مدىً مستقر. ويرجح أن السبب 
في ذلك يعود إلى أن هناك عدد محدود فقط من الفيالت في المنطقة. ومن جهة أخرى، كانت شقق 
اإليجار أكثر استقراراً في معظم عام 2018 وحتى اآلن في عامنا هذا، مع تذبذب بسيط. ومع هذا، تبقى 

األسعار أقل منها في 2017.

محافظة العاصمة
اإليجار
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يمكن قول الشي ذاته بشأن أسعار فيالت البيع في محافظة العاصمة، حيث أن األسعار لم تستقر بعد. وهنا
أيضا،ً من المرجح أن السبب في ذلك هو أن معظم المستثمرين يبحثون عن شقق وليس فيالت في هذه 

المنطقة، وقد يفسر هذا عدم ثبات األسعار. أما بالنسبة للشقق، فبالرغم من االرتفاع الكبير في األسعار في 
مارس 2018، استقرت األسعار إلى حد ما خالل السنة الماضية مع تغيرات بسيطة.

محافظة العاصمة
البيع
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

تميزت أسعار إيجار الشقق والفيالت في المحافظة الشمالية بأنها األكثر استقراراً في البالد منذ 2017. 
وتحظى مناطق سار والجنبية والهملة التي تقع في هذه المحافظة بشعبية عالية جدا،، وهذا يفسر استقرار 

أسعار العقارات المتوفرة فيها.

المحافظة الشمالية
اإليجار
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باعتبار أن سوق بيع العقارات في هذه المحافظة هو من أكثر هذه األسواق ثباتاً في البالد، فهي تحظى 
بشعبية بين السكان المحليين والمغتربين على حد سواء، وقد حافظت أسعار بيع الشقق والفيالت فيها على 

استقرارها، حيث طرأت عليها فقط بعض التغييرات منذ بداية العام.

المحافظة الشمالية
البيع
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

طرأ على أسعار إيجار الشقق والفيالت في المحافظة الجنوبية تغييرات كبيرة منذ عام 2017. ومع هذا، 
استقرت إيجارات الشقق نوعاً ما على نمط ثابت منذ منتصف عام 2018، وفي الربع الثالث من نفس العام 
فيما يتعلق بإيجارات الفيالت، وهذا بالرغم من انخفاض في أسعار إيجار الفيالت في وقت سابق من هذا 

العام.

المحافظة الجنوبية
اإليجار
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ُسجلت تغييرات كبيرة في أسعار الشقق للبيع في المحافظة الجنوبية، ولم تصل إلى مستوىً مستقر. وبطرح 
شقق أحدث في السوق وبتوفر المزيد من العقارات الجاهزة للتسليم، استمرت األسعار بالتحول لتتوافق مع 
ظروف السوق. وبقيت أسعار الفيالت للبيع في المنطقة في مستويات أكثر اتساقاً، بالرغم من أنها تنخفض 

بشكل بطيء وهي اآلن في أدنى مستويات لها منذ عام 2017.

المحافظة الجنوبية
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

بالرغم من أن األسعار ظلت مستقرة معظم عام 2018 في محافظة المحرق، إال أن أسعار إيجار كل من الفيالت 
والشقق شهدت تذبذباً ابتداءً من شهر أغسطس من نفس العام. ويعود هذا بشكل أساسي إلى توفر المزيد 

من العقارات في مناطق مثل جزر أمواج وجزيرة دلمونيا. وقد تراجعت إيجارات الفيالت في الربع الثاني من هذا 
العام، بينما سجلت إيجارات الشقق ارتفاعاً بسيطاً.

محافظة المحرق
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Muharraq Governorate − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN BHD

Apartment Villa

تحسب اتجاهات األسعار طويلة المدى اعتماداً على األسعار الشهرية الفعلية. 
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استمرت أسعار شقق البيع في مستويات مستقرة في محافظة المحرق، مع بعض التغييرات المسجلة منذ 
2017. ولكنها مع هذا في أدنى مستوياتها اآلن بسبب توفر المزيد من العقارات للبيع في المنطقة. وأما فيما 
يتعلق بفيالت البيع في محافظة المحرق، فبالرغم من استقرارها في الربع الثاني من هذا العام، فقد تذبذبت 

األسعار منذ 2017، ولكنها بعد ذلك تبدو أكثر استقراراً.  
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Muharraq Governorate  − APARTMENTS & VILLAS FOR SALE − PRICE PSQFT IN BHD



2 4#PFTRENDSBH

أحياء سكنية 
تحت الضوء
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المناطق األكثر شعبية - صفحة 26

مقتطفات بأسعار معقولة - صفحة 30

أكثر 10 مناطق استهدفتها
عمليات البحث تبعاً لعدد غرف

النوم - صفحة 31  

3

1

2



2 6#PFTRENDSBH

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

شقق اإليجار:

بهدف ترتيب األحياء السكنية حسب رواجها، قمنا ببإدراج تلك األحياء التي حققت المراتب األولى على هذه 
القوائم، اعتماداً على نسبة العمالء المحتملين في كل منها، وعدد اإلعالنات، وعمليات البحث فيها على 

بروبرتي فايندر.  

Tubli

Janabiya

Busaiteen

Saar

Al Riffa

Al Hidd

Amwaj Islands

Seef

Manama

Al Juffair

0% 10% 20% 30%
value

variable
% Searches
% Total Listings
% Total Leads

25.9%
29.6%
22.5%

17.3% 
12.6% 
25%

11% 
13.7% 
9.9%

10.5%
18.7%
12.1%

6.7%
3.1%
4.5%

3.7%
4.7%
5.4%

3.7%
1.9%
3.1%

2.8%
2.2%
2.9%

2.3%
    0.9%
        1.6%

6.1%
0.4%
4.4%
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شقق البيع:

Busaiteen

Sanad

Bahrain Bay

Reef Island

Dilmunia Island

Manama

Amwaj Islands

Al Hidd

Seef

Al Juffair

0% 10% 20% 30%
value

variable
% Searches
% Total Listings
% Total Leads

29% 
28.7% 
21.8%

12.5%
15%
15.4%

11.4% 
5.3% 
8.3%

11.3% 
15.8% 
15.9%

6.1% 
5.5% 
6.6%

4.7%
5.4%
5.6%

3.8%
6.6%
7.2%

2.8%
2.8%
2.8%

2.6%
2.3%
3.2%

2.7%
    0.8%
    0.9%



2 8#PFTRENDSBH

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

فيالت اإليجار:

Barbar

Al Hidd

Durrat Al Bahrain

Al Juffair

Hamala

Janabiya

Amwaj Islands

Manama

Saar

0% 10% 20% 30%
value

variable
% Searches
% Total Listings
% Total Leads

Al Riffa

32.6%
31.2%
34%

8.3%
6.4%
10%

7.8%
9.9%
12%

7.4%
14.8%
8.7%

6.5%
2.3%
6.0%

4.8%
11.7%
6.9%

3.2%
3%
4.9%

2.3%
3%
    1%

2.8%
1.7%
1.9%

3.2%
    0.3%
    0.9%
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فيالت البيع:

Bu Quwah

Janabiya

Sanad

Hamad Town

Durrat Al Bahrain

Hamala

Amwaj Islands

Diyar Al Muharraq

Saar

0% 5% 10% 15% 20%
value

variable
% Searches
% Total Listings
% Total Leads

Al Riffa

19%
16.9%
18%

13.4%
11.5%
14.6%

11.8%
10.9%
16.7%

9.2%
11.9%
17.8%

6.4%
3.8%
4.7%

5.2%
6.6%
5.7%

3.3%
2.5%
2.5%

2.9%
4.3%
3.1%

2.6%
3.3%
4.4%

2.1%
4%
1.5%
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

مقتطفات بأسعار معقولة

إليكم المناطق العشر األولى للشقق والخمس األولى 
ً للفيالت بأسعار معقولة في البحرين حاليا

شقق اإليجار )اإليجار الشهري(

فيالت اإليجار )اإليجار الشهري(

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

رأس الرمان
معدل السعر:

240 دينار
بحريني

أبو كوارة
معدل السعر:

450 دينار 
بحريني

غفول
معدل السعر:

306 دينار 
بحريني

واحات المحرق
معدل السعر:

718 دينار 
بحريني

الرفاع الشرقي
معدل السعر:

300 دينار 
بحريني

البرهامة
معدل السعر:

688 دينار 
بحريني

أبو كوارة
معدل السعر:

325 دينار 
بحريني

غفول
معدل السعر:

750 دينار 
بحريني

بوغزال
معدل السعر:

326 دينار 
بحريني 

السلمانية
معدل السعر:

769 دينار 
بحريني

القضيبية
معدل السعر:

351 دينار 
بحريني

توبلي
معدل السعر:

365 دينار 
بحريني

السلمانية
معدل السعر:

359 دينار 
بحريني

البرهامة
معدل السعر:

384 دينار 
بحريني

شارع المعارض
معدل السعر:

393 دينار 
بحريني

تقوم هذه البيانات على وسيط السعر المعلن عنه على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

ألق نظرة على المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث عن شقق استوديو، وعقارات 
بغرفة نوم واحدة، واثنتين، وثالث، وأربع، وخمس غرف نوم في البحرين.

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

الجفير

المنامة

السيف

جزر أمواج

البسيتين

الجفير

المنامة

السيف

جزر أمواج

سار

الحد

سار

الحورة

الرفاع

جزيرة الريف

جزيرة الريف

جزيرة دلمونيا

الحد

البسيتين

الجنبية
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

غرقتي نوم:

ثالث غرف نوم:

الجفير

المنامة

جزر أمواج

السيف

سار

الجفير

المنامة

سار

جزر أمواج

الجنبية

جزيرة الريف

الجنبية

الحد

جزيرة دلمونيا

البسيتين

السيف

جزيرة الريف

الهملة

الحد

الرفاع
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أربع غرف نوم:

خمس غرف نوم:

سار

الجنبية

جزر أمواج

الهملة

المنامة

سار

الرفاع

جزر أمواج

المنامة

الجنبية

الرفاع

الجسرة

الجفير

جزيرة الريف

ديار المحرق

الهملة

ديار المحرق

الجسرة

الجفير

الحد
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مساهمون
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خمسة عشر تحسيناً تكنولوجياً إبداعياً للوكاالت العقارية
- صفحة 36
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ساهمون
خمسة عشر تحسيناً م

تكنولوجياً إبداعياً 
للوكاالت العقارية

أدى انتشار الثقافة والمعرفة التكنولوجية والوصول 
الواسع لإلنترنت إلى تأثيرات عصفت بالكثير من األسواق، 

ونتج عن ذلك تحسين نوعية الحياة، ونهج األعمال، 
وأسلوب الحياة بشكل عام. إال أن هذه القفزات التقدمية 

العمالقة المدهشة، تهدد الشركات التي لم تلحق بعد 
بالركب التكنولوجي ألنها تعتبره صرعة مؤقتة سرعان ما 

ستضمحل.

مثل الحال في غيره من األسواق، توجد في السوق 
العقاري كذلك إمكانيات عظيمة للتطوير بهدف تحقيق 

اإلعالن اإلبداعي الناجح وتحويل العمالء المحتملين 
إلى عمالء فعليين. وهذا سيؤدي إلى تفوق تنافسي 

لإلجراءات التكنولوجية اإلبداعية لدى معالجتها لحاجات 
العمالء، وتسويق العقارات، وإدارة صورة العالمة التجارية 

بشكل عام.    

يجب أن يتبنى كل وكيل اإلجراءات التكنولوجية الهامة 
التالية:

:)tablet 1. استخدام جهاز لوحي )تابلت
شراء تابلت هو بمثابة مقدمة لدخولك إلى العالم الرقمي، 

وهي خطوة تقوم عليها بقية النقاط في هذه القائمة. 
من حسنات استخدام التابلت في االجتماعات أو في 

الميدان أنها توفر مساحة مشاهدة أكبر من الهاتف 
الذكي، وهي تجذب العميل المحتمل لمشاهدة المزيد من 

المخططات، والخطط، والوثائق القانونية وغيرها.

2. الحضور على اإلنترنت )تحسين محركات البحث 
:)Schema ،الكلمات المفتاحية ،SEO

نعم، سيكون إنشاء موقع على اإلنترنت بحد ذاته خطوة 
أولى جيدة، ولكن الموقع سيكون بال فائدة دون تحسين 

المحتوى من وجهة نظر محركات البحث، والعمل على 
رفع ترتيبه في نتائج البحث عن كلمات مفتاحية معينة، 

واالهتمام بإعداد Schema. اطلب من مطور الويب 
لديك أن يعد هذه الجوانب الثالث على نحو جيد، وإن لم 
يكن على علم بها، لن يكون هذا عذراً، بل عليك توظيف 

مطور آخر.

:NAP 3. تطابق
تختصر كلمة NAP أول حروف من كلمات االسم/العنوان/

الهاتف باإلنجليزية، وهي ُتستخدم لالقتباسات المحلية. إن 
الحرص على دقة هذه التفاصيل على جميع المنصات مثل 

األدلة، والسجالت، والمواقع على اإلنترنت، سيعزز من 
تحسين محركات البحث المحلية وترتيب الوكالة في نتائج 

محركات البحث المحلية )Google.com.bh( والخرائط على 
 Bing ومواقع بينغ ،Google Maps اإلنترنت )خرائط غوغل

Places وغيرها.(.

4. اإلعالنات عبر اإلنترنت:
الدفع عند الضغط )ppc( ليس ظاهرة جديدة، إال أن هذه 
الطريقة في اإلعالن شهدت تحسينات كبيرة مؤخراً، كما 

أن تكاليفها معقولة مقارنة مع نشر اإلعالنات في الوسائل 
التقليدية. تستهدف هذه اإلعالنات عمالءك المحتملين من 

بين األعداد الضخمة اليومية من المستخدمين النشطين 
اعتماداً على الموقع، والفئة العمرية، واالهتمامات، 

ومستوى الدخل، وغيرها. كما يشمل اإلعالن عبر اإلنترنت 
اإلعالن على وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدم نفس 

طرق التصفية للجمهور.

FOMO .5 االفتراضي:
يعتبر مبدأ التسويق على أساس الخوف من ضياع الفرصة 

fear of missing out )FOMO( من أقدم األدوات 
التسويقية المعروفة، وقد ساعد استخدامه وحده في رفع 

مبيعات التجزئة، والبنوك، وحتى المنتجات الرقمية على 
مدى العقود القليلة الماضية، مما يثبت قوته اإلقناعية التي 

تعطي العميل المحتمل دافعاً للشراء بسبب رغبته باقتناء 
نسخة محدودة أو خصم على السعر األصلي.

6. نشر البيانات الصحفية:
تكتسب الكثير من الوكاالت العقارية سمعتها بتناقل األخبار 

بين الناس، وتوسع أعمالها من خالل شبكة عنكبوتية من 
العائلة واألصدقاء. أما البيانات الصحفية فهي تعلن للعامة 

عن تواجد الوكالة في السوق، وهي تؤدي إلى جذب المزيد 
من العمالء المحتملين وتعمل على تحسين سمعة الوكالة 
الموثقة من خالل قنوات نشر هذه البيانات الصحفية، مما 

أحمد الكوهجي
المدير اإلبداعي

أحمد كوهجي لالتصاالت 

» ليس بوسع الشركات تجاهل التقدم 
التكنولوجي بعد اآلن واعتباره أنه صرعة 

عابرة «
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يؤدي لالعتماد عليها في المستقبل كمصادر موثوقة 
للمعلومات. 

7. تعيين مدير وسائل تواصل اجتماعي بدوام كامل:
أصبحنا في عام 2019 ومازالت الشركات ال تأخذ أهمية 

مدير وسائل التواصل االجتماعية على محمل الجد، 
والفوائد التي سيجلبها للعالقات العامة لألعمال، وتوصيل 

المنتجات والخدمات على المستوى الشخصي، كما ال 
تلتفت الشركات ألهمية أن تكون هذه وظيفة بدوام 

كامل.
     

8. روبوتات الدردشة:
من شأن روبوت الدردشة المدعوم بساعات من المحادثات 
والتدفقات المؤتمتة أن يساعد في التعامالت اليومية مع 
العمالء المحتملين أثناء ساعات الذروة وأيام العطل. تقبل 

الشركات على استخدام روبوتات الدردشة بشكل متزايد 
بسبب تفوق جودة التواصل التي تقدمه وتطوره مقارنة 

بمضيف الرد اآللي )آالت اإلجابة على الهاتف "اضغط 
الرقم 1"(، إضافة إلى إعطاء فرصة مراقبة الدردشات 

بشكل حي والتدخل في أية لحظة.

9. فيديو دعائي:
تذكر المقولة: "الصورة تغني عن ألف كلمة." حسناً، إذاً 

يمكننا القول إن فيديو لمدة 60 ثانية يغني عن 1.8 مليون 
كلمة )هذه نكتة محرر فيديوهات(. يمهر مصورو العقارات 
المحترفون بعملهم وينتجون صوراً مذهلة تبقى في نشرة 

العقار أو ألبوم صور الموقع، إال أن العمالء المحتملين 
يتطلبون رؤية المزيد. أما الفيديو فهو سيعبر بشكل أدق 

عن العقار وعمقه ومساحته. استخدم فيديو حقيقي 
وليس عروض الصور الثابتة.

:IGTV .10
أدى إطالق تطبيق تلفزيون إنستغرام IGTV إلى فرصة 
كبيرة أمام جميع األسواق إلنتاج مقاطع فيديو بجودة 

عالية تناسب األجهزة المحمولة بشاشاتها العمودية 
ولفترات أطول تصل ساعة من الزمن. هل يستخدم الوكالء 

العقاريون هذا التطبيق بشكل كاٍف؟ يمكن اعتبار هذه 
الفيديوهات المناسبة لألجهزة المتنقلة والمتوفرة بأي 

وقت والتي يمكن مشاركتها على أية منصة أخرى، بمثابة 
محطة تلفزيونية إعالنية مُوِّزعة لمنتجاتك.

11. الطباعة ثالثية األبعاد:
ينفق مطورو العقارات آالف الدوالرات على نماذج 

المشاريع ألغراض مختلفة مثل عروض االستثمار، وكمرجع 
للمقاولين، والستخدامها في المعارض التجارية. ومقابل 

جزء بسيط من هذه التكاليف يمكن للوكاالت العقارية 
طباعة إسقاط مساو لقياس الفيال أو الشقة بحجم جهاز 
كمبيوتر محمول. هذه النماذج المتينة والخفيفة الوزن 

هي طريقة سهلة إبداعية لعرض عقارك على العمالء 
المحتملين.

:Beacons 12. الفنارات
الفنارات التي ترسل إشارات باستخدام البلوتوث هي أجهزة 

تنشط لدى اقتراب الهواتف الذكية منها فترسل إليها 
رسائل وعروض وكأنها توزع منشورات للمارة أمام عقاراتك 

في السوق. يمكن أن تقوم الفنارات بمهمة التسويق 
والتزويد بالمعلومات وجذب العمالء المحتملين باستخدام 

رسائل أو غيرها من المحتوى ذو العالقة وإرساله بشكل 
مباشر إلى الهاتف الذكي. 

 Property Specific 13. حزمة مخصصة للعقار
:Packet

تعرف كذلك بحزم المعلومات في أسواق أخرى، وأما 
الحزم التي تخص العقارات فهي تجمع وثائق مثل 

أوراق الحقائق، وخطط الدفع، واالتفاقيات، والقوانين 
والتنظيمات، وغيرها. وهي ُترفع على اإلنترنت بشكل أكثر 
جاذبية للعميل المحتمل ضمن حزمة ميديا يسهل الوصول 

إليها. تستخدم الشركات هذه الطريقة لتوفير رابط سريع 
إلى جميع الوثائق والصور والمعلومات التي قد يرغب 

العميل المحتمل برؤيتها.
 

14. سلة شكر وتقدير رقمية:
تناسب هذه األداة بيع العقارات أكثر من االستئجار بما أنها 

تكلفة تؤدي إلى عائد غير مباشر على مدى أطول. تعتبر 
سلة الشكر هدية مثالية تعبر عن تقديرك وشكرك للعميل 

بعد إتمام صفقة البيع. يختار الوكالء عادة أغراضاً يومياً 
مثل سالل الفاكهة، أو مستلزمات النظافة الشخصية، أو 
أكياس القهوة. لكن الماّلك والمستأجرين الجدد يقدرون 

سالل الشكر الرقمية التي تراعي كونهم انتقلوا حديثاً إلى 
منزل جديد، وتعطيهم بطاقات هدايا على األمازون أو 

اشتراك نتفليكس. هذا االتجاه الرقمي الجديد يرفع من 
مستوى لفتة الشكر والتقدير إلى مستوى غير مسبوق، 

كما أن هذا يضع وكالتك في حيز البراعة التكنولوجية.

15. تشارك مع الموردين )الشركات التي تخدم 
االنتقال إلى منزل جديد(:

تغري العروض الشاملة العمالء المحتملين للتعامل مع 
وكيل عقاري واحد يغطي التنسيق مع جميع الموردين 

للخدمات المتعلقة بالعقارات. وهذا يشمل الخدمات 
الضرورية لشركات نقل األثاث، ووكاالت التنظيف، 

والكهربائيين، والبستانيين، وغيرهم من مقدمي الخدمات 
المهمة لدى االنتقال.

                 
أهم ما في األمر هو البقاء على اطالع على االتجاهات 

الجديدة ألن هذا يعطيك منظوراً أفضل للعثور على طرق 
جديدة لتحسين الوكاالت العقارية.   
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ساهمون
اختيار الشركة م

اإلدارية العقارية 
المناسبة والتمتع 

بالمزايا التي تقدمها
كما يقولون: "أفضل استثمار على األرض هو األرض 

نفسها..."

يتطلب الطموح لتحقيق أمور عظيمة في الحياة تغييراً 
جذرياً يدفعنا للخروج من حيزنا الضيق المريح الذي اعتدنا 
عليه. في كثير من األحيان يكون السبيل الوحيد لتحسين 
حياتنا هو االندفاع نحو تغيير كبير. لقد تغير وجه صناعة 

اإلنشاءات والبناء بشكل كبير في آخر عقدين من الزمن – 
وال بد علينا تبعاً لذلك أن نغير نهجنا في إدارة العقارات 

وصيانتها.

التغيير هو العامل الوحيد الثابت، وفي سبيل مواكبة 
التقدم الكبير الحاصل في مشاريع التطوير العقارية، من 
المهم أن ندرك الحاجة لتطوير نهج عملنا، والتكنولوجيا 

التي نستخدمها، والطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا 
البعض. إن إدارة عقار ما ليس أمراً بسيطاً يتلخص فقط 

في شرائه، وإنما يتطلب إشرافاً دقيقاً ال تستطيع 
أي جهة إدراكه أو تقديمه إال وكاالت مدربة في هذا 
المجال. يمكن فقط لمثل هذه الجهات المدربة التي 

يكون من مصلحتها الحفاظ على العقار، أن تدير جميع 
الجوانب الفنية بشكل مرضي، خصوصاً مع تطور 

التكنولوجيا التي تتيح استخدام الطاقة بفعالية، وإعادة 
تدوير المصادر، وإدارة المخلفات وغيرها.

شهد بناء العائلة تحواًل أدى إلى االنتقال من المنازل 
الكبيرة التي تضم العائلة الممتدة، إلى منازل العائلة 

النووية، حيث أصبح الناس يفضلون الراحة على التقاليد 
مع مرور الزمن. ومع تشارك النساء والرجال في كسب 

الرزق والمساهمة في دخل العائلة، فمن غير المستغرب 
أن كليهما ينظر للمنزل كمالذ من مسؤوليات العمل 

اليومية، وليس كبيئة عمل إضافية عليهم إدارتها. ولهذا، 
ُتصمم المنازل بأفضل وسائل الراحة الفاخرة، وهذا يجلب 

معه بالطبع ثمناً باهظاً – إال أن هذه ضرورات ال بد 
منها للمهنيين الواعين اليوم. وبالرغم من هذا، غالباً 

ما ُيستخف بجانب الصيانة الذي يشكل في الواقع أهم 
جانب من االستثمار العقاري.   

لقد تطورت المنازل من مجرد وحدات سكنية منفردة 
لتصبح جزءً من بلدات معقدة، ويتطلب كل نوع من 

أنواع العقارات خطة صيانة خاصة به. وهذا ال يشمل إدارة 
اآلالت فحسب – مثل مصانع معالجة الفضالت، ومصانع 
معالجة الماء، وبرك السباحة، واألجسام المائية، والنوادي 

الصحية، والمالعب الداخلية، وأنظمة توزيع الطاقة، والمولدات 
االحتياطية، والمصاعد، وغيرها - وإنما يشمل أيضاً مجموعة من 
الخدمات األخرى مثل التدبير المنزلي، والبستنة، واألمن، وحتى 
إدارة األشخاص. كما أن االمتثال والحرص على التقيد بالقوانين 

الداخلية هو جانب آخر يمكن إهماله مع افتقار المعرفة بهذه 
األمور. إضافة إلى إهمال النظرة التحليلية نحو تحسين اإلدارة 

العقارية في معظم األحيان – وذلك من خالل البيانات الضخمة، 
وهو مجال يشهد نمواً سريعاً وتزداد أهميته باستمرار، ويمكن 

تطبيقه واالستفادة منه حتى في إدارة العقارات.

فتخزين وتحليل بيانات الصيانة واتجاهاتها وأنماطها تساعد 
الوكاالت في اتخاذ قرارات ذكية لتحسين العمليات، وتوقع 

األعطال والتخفيف من آثارها.

أما العقارات التجارية فهي في حيز يختلف عن غيرها من 
العقارات، ويتطلب كل نوع من المشاريع نهجاً مختلفاً للصيانة، 
سواء كان لبيع التجزئة أو كمساحات مكتبية أو مشروعاً صناعياً 

أو حتى أنواع جديدة من العقارات مثل مراكز البيانات. إن 
االنتقال من اإلدارة العشوائية إلى اإلدارة المنظمة الفعالة 
قد يكون مشروعاً بحد ذاته يتبعه خطط متخصصة للصيانة 

االحترازية للمعدات العالية التقنية التي ترتبط عادة بمثل 
هذه المشاريع. لقد ولت تلك األيام التي كان التدبير المنزلي 

األساسي واألمن يكفيان كنموذج خدمة جيد. تستدعي البيئات 
المعقدة في يومنا هذا منهجاً مقابالً يعالج كافة تفاصيلها 
ويسمح لها بالعمل على أكمل وجه. من شأن التعامل مع 

الصيانة بشكل جيد وفعال رفع قيمة العقار بمعدل أسرع بكثير 
واإلطالة في عمره أكثر بكثير مما هو متوقع.

وكما هو الحال مع أي خدمة متخصصة أخرى، يأتي هذا الجانب 
بتكلفة. ولكن، يجب أن يتقبل المجتمع اليوم أهمية هذا 

االستثمار للحفاظ على األصول، حيث أن الصيانة الجيدة ستجلب 
الفائدة على المدى الطويل. ومن المهم أيضاً وجود مستشارين 

لتوجيه المُاّلك نحو الحلول المناسبة لعقاراتهم.  

محمد أشرف
مدير المبيعات والتسويق

 Era Real Estate

» من شأن صيانة العقار الفعالة رفع قيمته 
بمعدل أسرع بكثير واإلطالة في عمره أكثر 

بكثير مما هو متوقع «
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أعزائي المؤجرين، 
لقد تغير الزمن، 

وحان الوقت 
لمواكبته...

يواجه سوق التأجير اليوم تحديات كبيرة حيث يشهد 
قدراً كبيراً من التنافسية والتكاليف المرتفعة، بينما 

تؤدي نسب اإلشغال إلى خفض األسعار. وهكذا، 
يصعب العثور على مستأجرين حقيقيين. 

ولهذه األسباب، يجب أن يكون المؤجر مرناً ومنفتح 
العقلية سواء كان العقار صغيراً أو كبيراً، فالمستأجرين 

أصبحوا يتوقعون الحصول على أكثر مما هم مستعدين 
لتقديمه، كما أنهم أصبحوا أقل والءً من ذي قبل. إلى 

جانب هذا، ُطرحت قوانين تنظيمية جديدة زادت من 
عبء المؤجر بحيث أصبح من الصعب التأجير بسعر جيد.

إال أن هذا جزء من دورة الحياة العامة العقارية، وتمر 
معظم األسواق بمثل هذه الظروف في نقطة ما، 

وكمستثمر عليك أن تكون واقعياً فيما يتعلق بالوضع 
والتعامل معه بشكل عقالني بقدر اإلمكان.

بكل بساطة، وضع السوق صعب، ولهذا ستلعب 
المرونة دوراً أساسياً إلتمام أية صفقة في هذه 

الظروف، خصوصاً مع أقساط القروض والفواتير التي 
يجب دفعها كل شهر. 

تظهر اإلحصاءات أنه كلما طالت المدة التي يكون فيها 
العقار معروضاً في السوق، قلت قيمة اإليجار التي 

يمكن أن يجلبها. ولهذا، ال تستهن رجاءً بنصيحة وكيلك 
أو وكيلتك العقارية بشأن قيمة اإليجار التي يمكنك 

طلبها في ظروف السوق هذه. لن يرغب الوكالء 
الجديرون بالثقة أن تفقد الصفقة والزبائن. فإذا فقدت 

زبائنك لن يكون لديهم هم اآلخرون عقاراً يؤجرونه. 
سيكون هدفهم الرئيسي هو أن يبقى العقار مؤجراً 
وأن يولد بعض الدخل بداًل من انعدام الدخل بشكل 

كلي ألن هذا قد يضرك على المدى األبعد.

وبالحديث عن الوكالء الجديرين بالثقة، قد يكون هذا 
الوقت مناسباً للتحقق من مصداقية وكالئك بالتأكد 

من أنهم معتمدين ومرخصين رسمياً ومسجلين لدى 
مؤسسة التنظيم العقاري RERA في البحرين. تأكد من 

أن لديهم األوراق االعتمادية المهنية المطلوبة التي 
تؤهلهم لتقديم عقارك للبيع أو التأجير، حيث أن تسجيل 

جميع السماسرة العقاريين مع المؤسسة أصبح إلزامياً 
تحت القانون رقم 27 لعام 2017، والذي دخل حيز التنفيذ 

في 1 مارس عام 2018.

لم يعد التعامل مع السماسرة غير الرسميين وغير 
المرخصين أو المسجلين أمراً آمناً، فقد ثبت أنها مخاطرة 

وأنه ال يمكن الوثوق بهم. سيختفون حال ظهور أية 
مشاكل بعد إتمام الصفقة وبعد أن يكونوا قد حصلوا 

على عمولتهم.

لهذا، يفضل التعامل بحذر مع هذا األمر بداًل من الندم 
مستقبالً، ألن عواقب تصرفاتهم غير المهنية قد تكون 

مؤذية جداً لك.

عدنان محمود
المدير اإلداري

عقارات كارلتون
Carlton Real Estate 

» ستلعب المرونة دوراً كبيراً في 
إتمام أي صفقة في ظروف السوق 

اليوم «
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ساهمون
خمسة أشياء م

أتمنى لو أن أحداً 
أخبرني بها كوكيلة 

عقارية
بالرغم من أن خبرتي في المجال العقاري تفوق 

العشرين سنة في سوقي المملكة المتحدة وإسبانيا، 
إال أن خواص العمل كوكيلة عقارية في البحرين لم تمر 
عليّ في أي مكان آخر من قبل. ولهذا، أدرج هنا بعض 

االقتراحات التي أقدمها بحكم خبرتي لثماني سنوات 
في السوق البحريني لشخص بدأ لتوه بالعمل هنا.

أخالقيات العمل مهمة
يقول المثل: "ال تحصد إال ما زرعته"، وهذا بالضبط 

ينطبق على المجال العقاري، لذا حاول أن تعامل 
الناس بلطف وال تقطع على نفسك طريق العودة! 

نحن نعمل في قطاع خدمات، ولهذا علينا التحلي 
بالصبر ومعاملة الزبون بكل لطف حتى وإن ألغى 

موعده لسبب غير مهم أو طارئ مهما كان! يعاود 
الكثير من زبائني االتصال بي، بعد سنوات عديدة في 

بعض األحيان، ويقولوا لي أنهم أحبوا الطريقة التي 
عاملتهم بها وأنهم يرغبون أن أساعدهم من جديد. 

وحصل هذا معي بالرغم من أنني غيرت شركتي ألنني 
بنيت عالمة تجارية شخصية بغض النظر عن الشركة 

التي أعمل فيها، وتذكر عمالئي هذه المعاملة الطيبة. 
تمتد فوائد األخالق العالية واللطف في التعامل 

إلى المجال المهني، ولهذا عليك دائماً االستعداد 
للمساومة.    

التقط الصور
ستجد أن التعبير: "3,2,1 ابتسم" هو التعبير الدارج 

عند التقاط الصور وليس: "قل تشيز cheese"، ولكن 
بغض النظر عن التعبير المستخدم، من الضروري 

شراء كاميرا جيدة. يستخدم معظم الوكالء اليوم 
كاميرات هواتفهم ألن جودة صورها أصبحت كافية 

لهذا الغرض، كما أن تنزيل الصور أمر سهل للغاية هذه 
األيام. وبما أن الكاميرا ستكون من أكثر أدوات حرفتك 

تكلفة، احرص على االطالع على إعداداتها واكتسب 
بعض المهارات التي تمكنك من تعديل اإلضاءة إذا 

كان الطقس غير مواٍت اللتقاط الصور أو إن لم يكن 
هناك ضوء كاٍف داخل البناء في ذلك الوقت. أما بالنسبة 
لمهارات التصوير نفسه، فليس بالضرورة أن تصبح بمهارة 

مصور محترف مثل ديفيد بايلي، ولكن عليك أخذ بعض 
النقاط في الحسبان مثل إنزال مقعد المرحاض )نعم يا 

رجال أنا أعنيكم أنتم أيضاً(، وإخفاء سلة المهمالت قبل 
أخذ الصورة. يمكن أن تغني الصورة عن ألف كلمة، لهذا 

يجب أن تكون كل صورة ذات قيمة، وال تهمل زوايا التقاط 
الصور أيضاً. كما أنصحك بشراء حافظة متينة لحماية 

الهاتف ألنك أحياناً تضطر للسير في مواقع ورشات بناء، 
وقد حصل مع الكثير من زمالئي أن وقع الهاتف وانكسرت 

شاشته.

السالمة أواًل
السالمة الشخصية هي ببساطة أمر شخصي. يجب عليك 

أحيانا اتخاذ قرار بشأن أمان الظروف من حولك، وبالرغم 
من أن البحرين أكثر أمناً من معظم األماكن األخرى في 
العالم، إال أن عليك إخبار وكالتك دائماً بمكان تواجدك 

ووقت ذلك، وعليك دائماً ارتداء مالبس رسمية إلعطاء 
االنطباع الصحيح والحترام الثقافة المحلية. واحرص على 
ارتداء المالبس والمعدات الواقية في مواقع اإلنشاءات 

إذا لم يكن العقار مكتمل البناء، وارتد حذاء مناسباً. يشهد 
الكسر في إحدى ذراعيّ والشق في األخرى على أن أعمال 
البناء في العقارات ال تكون مكتملة في بعض األحيان كما 

هو مفروض. وقد أدى تعثري شخصياً إلى تحسين جانب 
الصحة والسالمة كنتيجة لذلك، ولكنه أيضاً كان يعني أن 

أعيّن سائقاً خاصاً لعدة أسابيع.

ص تََخصَّ
البحرين بلد صغير تبلغ أبعاده 55 كم ب 18 كم تقريباً، 

ولكن مع هذا، إذا حاولت تغطية المساحة بأكملها 
ستصبح منشغالً للغاية وسينتهي بك األمر أال تكون على 

دون وليامز
مديرة المبيعات
آسك للعقارات

Ask Real Estate

» تخصص في مجال واحد أو ما ال 
يزيد عن ثالثة مجاالت وستصبح 

محترفاً بها «
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اطالٍع كاٍف أمام زبائنك. ركز على منطقة واحدة أو ما 
ال يزيد عن ثالث مناطق، وهكذا ستصبح خبيراً بها. كما 
أن السكنى الفعلي في إحدى هذه المناطق سيعطيك 
نظرة فريدة بحيث يمكنك توفير معلومات محددة عنها 

تعطي عمالءك شعور األلفة بالمكان. بهذه الطريقة 
يمكنك التعامل مع الفيالت والشقق، والبيع والتأجير 

في هذه المناطق إن أردت ذلك، وأي كان ما ستعتبره 
مجال تخصصك، سيأتي مع هذا التخصيص الفرصة للتركيز 
على عملك، ومع التركيز يأتي التعلم والخبرة. وباإلضافة 

لهذا، يمكنك إنشاء العالقات مع المطورين والعاملين 
في مساحات أخرى في هذا المجال، مثل الحراس، ورجال 

األمن، الذين يمكن أن يكونوا متعاونين بشكل كبير إذا 
كنت لطيفاً معهم، ويشهد على هذا مساعدتهم في 

تغيير إطار سيارتي.

ابذل جهداً يفوق الجهد األساسي
قم بكل ما يمكنك عمله في سبيل خدمة الزبون، قد 

يكون ذلك صعباً أحياناً، خصوصاً عندما تكون الحرارة 47 
درجة في الظل، ولكن الكثير من الزبائن يقدرون هذه 

الخدمات، وتَذكر أن لهم أصدقاء، وأن أصدقاءهم لهم 
أصدقاء آخرون بدورهم. اطلع بشكل جيد على كل ما 

يتعلق بالمناطق التي تخصصت بها وكن على استعداد 
لإلجابة عن األسئلة الشائعة التي يسألها العمالء. في 

بعض األحيان، تكون أنت أول جهة اتصال لهم لدى 
وصولهم إلى البالد. قد ُتطلب منك النصائح حول أفضل 
المدارس في المنطقة، وقد حصل معي أن أخذت زبائني 

في إحدى المرات إلى محل لبيع الزي المدرسي ألساعدهم 
أكثر وأوجههم في هذه الفترة األولى لهم في البالد. 

سيعتمد األمر عليك في تحديد ما يمكنك المساعدة به 
وما سترفض عمله، وقد يعتمد األمر على جدولك في 
ذلك اليوم، ولكن بالنسبة لي، تحول الكثير من عمالئي 

السابقين إلى أصدقاء اليوم، وبرأيي، هذا هو المعيار الذي 
يدل على أداء عملي على أكمل وجه.

آمل أن يساعدك ما سبق ذكره في عملك أنت أيضاً...   
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ساهمون
كيف يمكنك م

أن تصبح مدير 
عقارات خبير أنت 

اآلخر
قد يكون االستثمار العقاري أحياناً أمراً متعباً وغامراً، 
وخصوصاً في ظل الظروف االقتصادية الحالية. من 

األفضل دائماً االستعانة بخدمات شركة إدارة عقارية 
خبيرة إلدارة عقارك، ولكن إذا رغبت بالقيام بهذا األمر 

بنفسك، نقدم لك هنا بعض النصائح:

1( المستأجرون: اختيار النوعية المناسبة من 
المستأجرين يساعد في إشغال عقاراتك بشكل ثابت، 

خصوصاً في حالة األبنية التي تشتمل على عدة 
وحدات. اختيار العائالت والمهنيين سيؤدي إلى 

اإلشغال المستمر والدخل الثابت.

2( الوكالء العقاريون: التعامل مع الوكالء الخبراء 
سيسوق دائماً الزبائن إلى عقارك. ال تتردد في 

مشاركتهم بالعمولة ألنك أحياناً تحتاج التعامل معهم 
كما يحتاجون هم التعامل معك. 

3( الصيانة: الحفاظ على العقار بحالة جيدة هو أحد 
التحديات الكبرى التي تواجه المالك فيما يتعلق 

باالستثمار العقاري. ولهذا، فإن توظيف فريق أو 
شركة صيانة جيدة )اعتماداً على حجم ونوع العقار( 

سيضمن الحفاظ على العقار بحالة جيدة وسيزيد من 
احتمالية إشغاله.

4( العقود/االتفاقيات: من أكبر األخطاء التي 
يقترفها مُاّلك العقارات هي توقيع اتفاقيات ضعيفة 

مع مستأجريهم. احرص على اختيار شركة قانونية 
جيدة لصياغة اتفاقية قوية تحميك في حال حدوث 
أي مشاكل بينك وبين المستأجرين. تستطيع الكثير 

من شركات اإلدارة العقارية مساعدتك بهذا الشأن إذا 
رغبت باالستعانة بإحدى هذه الشركات إلدارة عقارك.

5( إيداع الضمان: إذا اشتملت اتفاقية التأجير على 
سياسة عربون الضمان، سيدعو هذا المستأجرين إلى 
الشعور بمسؤولية أكبر تجاه العقار، واألثاث إذا كان 

مؤثثاً.

6( الفواتير والوصوالت: قم دائماً بإصدار فاتورة في 
تاريخ تحصيل اإليجار ووصل استالم حالما تستلم األموال. 

تختلط األمور أحياناً على الناس وقد يطرأ سوء فهم بينهم 
دون توثيق هذه األمور.  

محمد الطواش
مدير إداري

أبوارد للعقارات
 S.P.C Upward Real 

Estates

» اختر المستأجر المناسب وتعامل 
فقط مع الوكالء االحترافيين «
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السوق العقاري 
البحريني – تقرير 

تحليل بيانات 
التأجير مقابل البيع

ما تزال الكثير من الشركات التي ترغب بإنشاء قاعدة لها 
في منطقة مجلس التعاون الخليجي ُتقبل على مملكة 

البحرين كوجهة ألعمالها. ويستمر القطاع العقاري 
في المملكة في المساهمة بشكل قوي في النمو 

االقتصادي مما يعزز مكانته على مستوى المنطقة. 
ويقدم السوق العديد من الفرص للمستثمرين الدوليين 

الذين يبحثون عن عقارات لالستخدام أو االستثمار.

تقدم البحرين فرصاً جاذبة لألعمال والمشاريع بحكم 
موقعها المركزي في الشرق األوسط، ولتوفيرها ربطاً 

مباشراً مع االقتصاد األكبر في المنطقة، أال وهو 
السعودية. يعزز هذان العامالن من مكانة البحرين 

القوية كمركز لألعمال في المنطقة. وتشكل البحرين 
في كثير من األحيان خياراً لسكان دول مجلس التعاون 
الخليجي وغيرهم من األجانب لشراء منزل ثاٍن أو منزل 

عطالت أو لتنويع محافظهم االستثمارية. 

بما أن العامل األهم الختيار البحرين كوجهة استثمارية 
هو عائد التأجير، فإن الطلب على االستثمار العقاري 

مبني على الطلب على عقارات التأجير، أي توفر 
المستأجرين واعتماداً على تفضيالتهم. كما أن سكان 
مجلس دول التعاون الخليجي يشترون العقارات في 

البحرين كمنازل عطالت أو للسكن. وتكون تفضيالتهم 
في هذه الحالة مماثلة لتفضيالت غيرهم من العرب 

الذين يشترون العقارات لالستخدام المباشر. تبلغ 
قيمة سوق التأجير حوالي 443 مليون دينار بحريني في 

العام، ويشكل األجانب أكثر من 70 بالمائة من قيمة 
هذا السوق )و80 بالمائة من األعداد فيه(. وبالنظر 

إلى سكان البحرين ككل، نجد أن 27% منهم فقط من 
المستأجرين، بينما يعيش الباقون في منازل يملكونها 

هم أو عائالتهم.

وبفضل سهولة أداء األعمال في البحرين، يتوقع أن 
يستمر توفر الفرص االستثمارية في السوق العقاري 

أمام المستثمرين من أنحاء العالم، حيث تقدم الحكومة 
حق التملك بنسبة 100% للمستثمرين واألجانب في 

المملكة. وبما أن المملكة تشهد ارتفاعاً في عدد 
السكان بسبب قدوم األجانب الذي يبحثون فيها عن 

فرص عمل أفضل، سيرتفع تبعاً لذلك الطلب على 

العقارات السكنية للتأجير. 

ما الذي يطلبه السكان في البحرين؟ 
يتميز سكان البحرين بتنوع كبير لدرجة أن هذا يعطي 

أهمية لفهم ما يفضلونه ثقافياً. 

 Falak على سبيل المثال، بينت دراساتنا مع
Consultancy and Cluttons أن المستأجرين في البحرين 

من األصول الباكستانية والهندية ممن يتراوح دخلهم 
الشهري بين 1,000 و3,000 دينار بحريني يفضلون استئجار 

العقارات على أساس الراحة التي توفرها لهم. حيث يسعى 
81% منهم لقرب العقار من العمل، و78% يفضلون القرب 

من المدارس، بينما يفضل 57% منهم فقط القرب من 
مناطق محالت بيع التجزئة.

ولدى مقارنة هذه األرقام بإحصاءات األجانب القادمين 
من المملكة المتحدة أو غيرها، نجد أن 82% من هذه 

الجنسيات يفضلون القرب من المدارس، في حين يفضل 
77% القرب من محالت البيع بالتجزئة، و63% يفضلون 

القرب من أماكن العمل.

كما تعد المرافق المخصصة للكبار ولألطفال، واألمن، 
وأماكن اصطفاف السيارات، واألثاث، عوامل أخرى مهمة.

إن فهم هذه البيانات بشكل جيد هو أمر بغاية األهمية 
بالنسبة للمطورين العقاريين حتى يتمكنوا من تلبية 

متطلبات السكان بما في ذلك المستأجرين والمستثمرين 
على تنوعهم.

ما هي مناطق التأجير السكني األساسية في البحرين؟
وفقاً لدراسات Falak، تعتبر مناطق جزيرة الريف، وجزر 

أمواج، وخليج البحرين، والرفاع، وسار، والهملة، والجفير، 
والعدلية، والماحوز، والحورة، أكثر المناطق السكنية 

الجاذبة في المملكة بسبب مواقعها، وفخامتها، 
وأسعارها الجيدة. ويتركز في هذه المناطق األجانب الذين 

يبحثون عن استئجار العقارات.           

عبد الرحمن الكوهجي
المدير العام

بن فقيه
Bin Faqeeh 

» مع ازدياد عدد السكان، سيرتفع الطلب 
على عقارات التأجير «
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ساهمون
هل هذا وقت م

مناسب لشراء 
عقار في البحرين؟

نؤمن بشدة أن الوقت مثالي لشراء عقار في البحرين 
في ظروف السوق الحالية، وسنقوم بالحديث عن هذا 

الموضوع بتفصيل أكبر في هذه المقالة.

 T. Harry Eker لنبدأ بمقولة مشهورة لتي هاري إكر
تعالج هذه النقطة بالضبط وتمثل االستنتاج الذي نرغب 

بالخروج به من المقالة: "ال تنتظر حتى تشتري عقاراً، 
وإنما اشتر العقار ثم انتظر."

لِمَ نعتبر أن الوقت اآلن مثالي لشراء عقار في 
البحرين؟ 

كقاعدة عامة، يجب أن تعرف وضع السوق الذي ترغب 
الشراء أو البيع فيه قبل اإلقدام على هذه الخطوة، 

أي أن عليك معرفة ما إذا كان سوق مشترين أم سوق 
باعة. ببساطة، في سوق المشترين، تتنوع الخيارات 

أمام المشترين وتصب األمور في مصلحتهم، في حين 
تتنوع الخيارات أمام الباعة في سوق الباعة وتصب 

األمور في مصلحتهم. 

حالياً، نحن في سوق المشترين، حيث يفوق العرض 
الطلب على العقارات المتاحة. هل هذا أمر سيء؟ على 

العكس تماماً إذا كنت مقدماً على الشراء. إن شراء 
عقار في سوق المشترين هو بال شك أفضل ما يمكنك 

فعله ألنك تضمن بهذا إمالء الشروط التي تريدها.

ولهذا السبب، تتاح للمشترين اليوم في البحرين 
األفضلية، وتتوفر لهم الفرص الكثيرة ألنهم سيتمكنون 

من شراء العقار الذي يختارونه، وخصوصاً فيما يتعلق 
بالمزايا المهمة التالية:

- السعر التنافسي،
- المساحة المناسبة،

- الموقع االستراتيجي،
- النمط،

- البنية التحتية المتطورة،
- التشطيبات عالية الجودة،

- الميزات الفريدة،
- جودة أسلوب الحياة واألثاث الفاخر،

- المرافق )جيم، برك السباحة، سبا، سينما، محالت الميني 
ماركت، وغيرها( إضافة إلى

- تسهيالت مالية جاذبة، سواء من قبل البنوك أو من 
المطورين بشكل مباشر.

من األخطاء الشائعة التي تٌرتكب في السوق الذي يشهد 
اتجاهاً نحو االنخفاض، هو االنتظار حتى يصل السوق أدنى 

نقطة له. حسناً، إن هذا أمر ممكن نظرياً، ولكنه عملياً شبه 
مستحيل. وفي الحقيقة، تشابه محاولة اإلمساك بأدنى 

نقطة للسوق شراء تذكرة اليانصيب على أمل الفوز بالجائزة 
الكبرى بالرغم من أن احتمالية الفوز هي 1 إلى 100 مليون. 

وبالتالي، تكون النصيحة البسيطة هنا هي عدم إضاعة 
الوقت في انتظار وصول السوق ألدنى نقطة، وإنما قضاء 
ذلك الوقت بالبحث عن العقار المناسب الذي يعتبر بمثابة 

الحلم في وقت وظروف أخرى.

نرغب بالتركيز على ميزتين أساسيتين من بين المزايا الفريدة 
التي يقدمها سوق البحرين العقاري للمستثمر:

أ( يقدم سوق البحرين اليوم خيارات كثيرة ومتنوعة، تضم 
العقارات الفاخرة من أعلى المستويات، إلى جانب المشاريع 

التطويرية التي تستهدف بشكل محدد المشترين ذوي 
الميزانيات المتوسطة، بشروط جاذبة ومخططات تمويلية 

تنافسية أكثر من أي وقت مضى.

ب( وعالوة على هذا، أصبح سوق البحرين العقاري اليوم 
يخضع لمزيد من التنظيمات والقوانين، وخصوصاً بعد إنشاء 
مؤسسة التنظيم العقاري )RERA( في عام 2017. تهدف 

المؤسسة في المقام األول إلى تنظيم السوق العقاري 
على نحو فعال وعادل، وذلك للدفع بالنمو االقتصادي 

وتحفيز االستثمار في البحرين وحماية حقوق مُاّلك 
العقارات.

ونختتم مقالتنا بما يلي: اتخذ قراراً اليوم، وال تنتظر وال 
تتردد ألن اتجاه السوق ال بد وسيتغير سواء عاجالً أم آجالً، 

فهذه حقيقة ال شك فيها.      
   

لينا صبراوي
شريكة – تطوير األعمال

HighBridge Co. W.L.L

»ستتمكن من إمالء شروطك لصفقة 
الشراء في هذا السوق المواتي 

للمشترين«
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السبب وراء إقبال 
المستثمرين 

الدوليين على 
سوق العقارات 

البحريني 
شهد سوق العقارات البحريني أداءً اقتصادياً قوياً خالل 
العقد الماضي، مما جعله أحد الصناعات األكثر جاذبية 
واستقراراً في المنطقة، وذلك على خالف التحركات 

الحذرة التي ميزت السوق في السنتين الماضيتين. 
وقد أثبت القطاع العقاري في المملكة مرونته مع 

ارتفاع في النشاط العقاري.

تم طرح المزيد من المشاريع السكنية والتجارية 
الجديدة في السوق، إلى جانب مشاريع قطاع التجزئة 

والضيافة، ومواصلة العمل على مشاريع متعددة 
االستخدام بعد أن كانت قد أوقفت من َقبل في 
إشارٍة إلى تجدد الثقة في السوق، وهذا كله يعزز 

جاذبية سوق العقارات في البحرين. كما أن انجذاب 
األجانب الراغبين باالنتقال للمنطقة إلى البحرين هو 
عامل آخر يعمل على تعزيز هذه الصناعة، إلى جانب 

جهود الحكومة المحلية في دعم السياحة، وكل هذه 
العوامل مجتمعة تؤدي إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز 

ازدهار هذه الصناعة.

تشتهر البحرين بأنها واحة مواتية لالستثمار بسبب 
تنوع اقتصادها، وبالتالي ال تزال نشطة في استقطاب 

االستثمارات خصوصاً للمستثمرين الدوليين. وبالرغم 
من صغر مساحة البحرين مقارنة بجيرانها في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي، إال أن المملكة تبقى 
وجهة مواتية لألعمال بسبب التكلفة الفعالة فيها. 
وبفضل النمو االقتصادي، تقدم البحرين اإلمكانات 
العظيمة والفرص الوفيرة للمستثمرين وتهيئ بنية 

تحتية ُصممت لمساعدة الشركات على االزدهار.

إن االرتفاع في عدد السكان، والقوة الشرائية الجيدة، 
وجودة الحياة، تشكل جوانب جذابة للغاية لألجانب 

الذين يبحثون عن وظائف أفضل، وهي عوامل يقوم 
عليها قطاع عقاري مزدهر. وقد أثبتت البحرين قدرتها 
على تخطي األزمات، ومواجهة التحديات االقتصادية 

والتكيف معها بشكل ناجح، مما يجعلها السوق العقاري 
المفضل.

مع انخفاض أسعار النفط، ارتأت الحكومة أن من الضروري 
السعي لتنويع المصادر االقتصادية في البالد، وكان 

القطاع السياحي أحد هذه المصادر التي شهدت نمواً كبيراً 
نتيجة للجهود الجديدة في إقامة المشاريع الجاذبة، إضافة 
إلى ترويج النشاطات الترفيهية البحرية وغيرها الستقطاب 
الزوار وتشجيعهم على إطالة إقامتهم في البالد. كما أن 

البحرين ركزت على التنويع من خالل األسواق الجديدة 
المحلية للترفيه واألعمال والرحالت الجماعية.

وقد أثر انخفاض أسعار النفط على النهج الذي يتبعه 
المستثمرون في البحث عن الفرص. فقد أدى هذا إلى 
توجههم إلى السوق العقاري وإبرام الصفقات العقارية 

المربحة مما يعزز من مكانة البحرين كمالذ آمن لالستثمار.

تتوفر خيارات استثمارية ال حصر لها في البحرين مع أسعار 
التأجير الحالية التي انخفضت إلى مستويات أقل منها في 

أي بلد آخر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. 
تتوفر الفرص في السوق العقاري لمن يبحث عن منزل، 

وكذلك للمستثمرين ولمن يخطط إلنشاء مشاريع أعمال، 
سواء كان ذلك على نطاق واسع أو محدود. لنأخذ ديار 

المحرق على سبيل المثال، والتي ُوضعت فيها خطة 
شاملة للبنية التحتية بهدف تعزيز االقتصاد. فباإلضافة 

إلى الفرص االستثمارية في شراء المنازل، تشهد العروض 
التجارية المتاحة في ديار المحرق على روحها العالمية 

الشاملة.        

الدكتور ماهر الشاعر
عضو مجلس اإلدارة ورئيس 

اللجنة التنفيذية
ديار المحرق

»يقبل المستثمرون على الصفقات 
العقارية المربحة بعد انخفاض أسعار 

النفط«
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ساهمون
ثالث فوائد لشراء م

العقارات على 
المخطط قبل 

off-plan البناء
شركة أوركيد للتطوير واإلنشاءات هي من أولى شركات 

التطوير العقاري التي تقدم مشاريع الملكية الحرة 
التجارية والسكنية في البحرين. وقد نجحنا في تسليم 

أكثر من 1,500 وحدة حتى اآلن لزبائن سعيدين، وهناك 
عدد آخر من المشاريع القائمة تحت اإلنشاء في أنحاء 

الجزيرة. 

وبالرغم من أن الناس يتخوفون من الشراء على 
المخطط قبل اإلنشاء لالستخدام الشخصي أو 

كاستثمار، إال أن اختيار مطور موثوق له سجل ثابت 
في السوق يثبت جودة عالية في اإلنشاءات، من شأنه 
تقليل هذه المخاطر. ويسمح لك هذا بحماية استثمارك 

والتمتع بميزِة أن تكون األول لالستفادة من المشروع.

من حسنات الشراء على المخطط قبل البناء ما يلي:

1.  تتميز هذه المشاريع بسعر مخفض بشكل كبير 
مقارنة بالعقارات الجاهزة. وأحياناً هناك المزيد من 

التخفيضات لمن يرغب بشراء عدة وحدات. كما أن فترة 
اإلنشاء تتيح فرصة إضافية الرتفاع قيمة االستثمار، 

وهي تسمح لك انتهاز فرصة الحصول على عائد مبكر 
إذا قررت البيع قبل االنتهاء من المشروع.

2. ال ُيطلب منك دفع مبلغ الشراء كامالً بشكل مسبق 
ويمكن في كثير من األحيان الحصول على خطط دفع 
مواتية ومريحة على مدى سنتين أو ثالثة. ييجذب هذا
على وجه الخصوص من يحتاج إلى وضع موازنة للشراء 
غلوا هذه المبالغ  أو المستثمرين الذي يفضلون أن ُيشَّ

الضخمة من األموال في مشاريع أخرى أثناء استمرار 
أعمال البناء.

3. تقدم البنوك في الظروف االقتصادية الحالية أسعاراً 
منخفضة منقطعة النظير للفوائد الربوية على األموال 

المودعة في حسابات التوفير وذلك بسبب التضخم 
المتزايد. تعود عليك استثمارات المخطط بعائد أكبر من 

العقارات الجاهزة، حتى وإن كانت األسعار متوسطة. وفي 
الواقع، يعود اليوم على المستثمرين على المخطط معنا 
ما يصل إلى 14 بالمائة كعائد سنوي، وقد حققوا ارتفاعا 

على استثماراتهم وصل 30 بالمائة.

4. وأما في حالة الجمع بين الشراء على المخطط، وقرض 
بنكي على مدى أكثر من سبع سنين في البحرين، فإن 

العائد على االستثمار يصل إلى 500 بالمائة. وهذا يحصل 
فقط في البحرين.

لدى اختيار مشروع على المخطط، يجب التفكير ببعض 
األمور للحصول على أقصى عائد على االستثمار، والحفاظ 

على إشغال العقار في حالة التأجير وعلى قيمة معاودة 
البيع:

• الموقع، الموقع، ثم الموقع
• مخطط كالسيكي، وراٍق، ومرغوب

• جودة التشطيبات
• مرافق مريحة وجذابة مثل بركة سباحة وجيم وقاعة 

احتفاالت
• تكاليف رسوم الصيانة

بشار أحمدي
المدير التنفيذي

أوركيد للتطوير واإلنشاء 
Orchid Developers

» اختر مطوراً عقارياً مخضرماً يشهد له 
سجل عمل قوي على جودة اإلنشاء «
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المناطق العشرون األولى التي شهدت 
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق 

والفيالت لإليجار في البحرين

الشقق

أصبحت المنامة إحدى أكثر المناطق التي تشهد عمليات بحث عن شقق اإليجار في البحرين مع توفر عدد 
من الشقق الجديدة الجاهزة للتسليم. فقد شكلت عمليات البحث في العاصمة ما نسبته 24.5% من عمليات 

البحث الكلية في الفترة بين يناير إلى مايو 2019. وطرأ تغيير طفيف على بقية المناطق التي شهدت أعلى 
أعداد من عمليات البحث لدى مقارنة أدائها مع الفترة من يوليو – ديسمبر 2018.

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. السيف

5. سار

6. الحد

7. الرفاع

8. جزيرة الريف

9. البسيتين

10. الجنبية

11. الحورة

12. جزيرة دلمونيا

13. توبلي

14. البديع

15. ديار المحرق

16. قاللي

17. السند

18. الهملة

19. بلدة عيسى

20. عراد



.
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الفيالت

تشتهر سار بأنها مركز للمجمعات والفيالت في البحرين، وما زالت هذه المنطقة المناسبة للعائالت هي أكثر منطقة 
ُبحث فيها عن فيالت لإليجار في البالد، فقد شكلت عمليات البحث فيها نسبة 33.2% من عمليات البحث الكلية 

للفترة من يناير إلى مايو 2019. هناك فقط بعض التذبذب البسيط في المناطق األخرى، باستثناء حلول المنامة في 
المركز الثالث على القائمة.

1. سار

2. جزر أمواج

3. المنامة

4. الجنبية

5. الهملة

6. الرفاع

7. الجفير

8. الجسرة

9. البديع

10. الحد

11. البسيتين

12. توبلي

13. ديار المحرق

14. السيف

15. باربار

16. درة البحرين

17. قاللي

18. جانوسان

19. السند

20. جزيرة الريف
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المناطق العشر األولى التي شهدت 
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق 

والفيالت للبيع في البحرين

الشقق

تحل الجفير مرة أخرى في المرتبة األولى على القائمة فيما يتعلق 
بالبحث عن شقق للبيع في البحرين. وهذا من غير المستغرب 
بسبب الكم الكبير من الشقق الجاهزة للتسليم في المنطقة، 

ومعظمها حديثة وعصرية وهذا ما يبحث عنه المستثمرون. كما أن 
منطقة الحد تشهد إقبااًل متزايداً عليها مع القرب من االنتهاء من 

بعض المشاريع فيها.

1. الجفير

2. جزر أمواج

3. السيف

4. الحد

5. جزيرة الريف

6. المنامة

7. جزيرة دلمونيا

8. البسيتين 

9. ديار المحرق

10. خليج البحرين
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الفيالت

تفوقت سار على جزر أمواج لتحل في المرتبة األولى كأكثر منطقة 
تشهد عمليات بحث عن فيالت للبيع في البحرين. كما يستمر 

اإلقبال على كل من منطقتي جزر أمواج والرفاع لمن يبحث عن 
فرص استثمار بالفيالت، خصوصاً ألنهما تعتبران مناسبتين جداُ 

للعائالت. هناك قادم جديد على قائمة المناطق العشر األولى، 
وهي منطقة ديار المحرق التي شهدت زيادة في شعبيتها لتوفر 

الفيالت الجديدة فيها.

1. سار

2. جزر أمواج

3. الرفاع

4. ديار المحرق

5. درة البحرين

6. الهملة 

7. الجنبية

8. السند

9. مدينة حمد

10. المنامة



شقق اإليجار

فيالت اإليجار

شقق البيع

فيالت البيع

شاملة

ملكية حرة

شاملة

جديدة

بلكون

إطاللة بحرية

بركة سباحة خاصة

بركة سباحة

بركة سباحةجديدة

جديدة

مجمع

عصرية

إطاللة بحرية

بلكون

حيوانات أليفة

حديقة

شاطئ

مََصّف سيارات

جديدة

ملكية حرة

حيوانات أليفة

إطاللة مائية

حديقة

كراج

بركة سباحة وجيم

عصرية

مؤثثة

سار 

خادمة

حيوانات أليفة

بركة سباحة وجيم

إطاللة بحرية

مؤثثة

بركة سباحة

شاطئ

عصرية

بركة سباحة

عصرية

مجمع
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أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث
يدخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على propertyfinder.bh لتقليص نطاق البحث.

استخدام هذه الكلمات في عناوين إعالنات عقاراتك سيساعد في ظهورها أكثر في نتائج البحث، وسيساعدك 
في الوصول إلى العمالء الذين يبحثون عن مثل هذه العقارات.

إليك أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث في الفترة من يناير إلى يونيو 2019.



سوق المشتري
حال السوق التي تضع المشترين في موقف أقوى من موقف 

الباعة للتفاوض، مما يؤدي إلى أسعار تنافسية وجداول دفع 
مواتية ومريحة.

نماء رأس المال 
ارتفاع في قيمة استثمار ما. وهو الفرق بين سعر شراء األصول 

وسعر بيعها.

قابلية الحركة الوظيفية
قدرة الموظفين على أداء عملهم من أي مكان وليس بالضرورة 

من المكتب في العمل، وذلك باستخدام أنواع مختلفة من 
األجهزة والتطبيقات. 

قطاع اقتصادي دوري 
مجال اقتصادي يتأثر "بالدورة التجارية" للتوسع والتقلص 
االقتصادي. يماثل األمر وجود عدد صغير من الحيوانات 

المفترسة التي تصطاد عدداً كبيراً من جنس فريستها مما يؤدي 
إلى ارتفاع أعداد المفترس وانخفاض أعداد الفريسة، ومن ثم 
يؤدي هذا بدوره إلى تقلص أعداد المفترس وبدء الدورة من 

جديد.

عصر رقمي
عصر مليء بالتكنولوجيا والتقدم الرقمي )الرقمنة( بحيث يقود 
ذلك إلى "ارتقاء البيانات إلى المقام األول في األهمية." على 

سبيل المثال، التوجه نحو تطبيقات الذكاء االصطناعي في 
سوق العقارات.

مناطق حرة
مناطق اقتصادية خاصة يعطى فيها أصحاب األعمال إعفاءات 

ضريبية وتملّك كامل بنسبة 100% ألعمالهم.

عوامل اقتصادية شاملة ودقيقة 
الخواص أو االتجاهات أو الشروط التي تنطبق على نطاق واسع 

من االقتصاد )على سبيل المثال، التأثير الواسع الرتفاع سريع 
في معدل التضخم المالي( مقابل التأثير لسلوك معين لفرد 
أو بيت أو شركة )على سبيل المثال، سعر شقة كما يحدده 

مؤجرها( على القرار الذي يتخذه المستهلك.

تصويب السعر
انخفاض بنسبة 10% أو أكثر في معدل سعر عقار معين تبعاً 

للموقع عن آخر ذروة له، وهذا ليس بالضرورة عالمة على بدء 
انهيار السوق، وإنما يعتبر عالمة فارقة على نضج السوق.

العائد على االستثمار
قياس يستخدم لتقييم فاعلية استثمار ما.

إطار تنظيمي
 تشريعات حكومية تهدف لضمان عمل وتنظيم سوق 

العقارات.

تحليل السيناريو
تحليل السيناريوهات المستقبلية المحتملة بأخذ جميع النتائج 
البديلة في الحسبان. ويعتبر تحليل السيناريو أحد أهم أشكال 

التوقع.

الشفافية
وصول العاملين في سوق العقارات والمتعاملين معه 

بسهولة للمعلومات. وهي مكون نظري مطلوب لفعالية 
السوق.

عقار تسليم فوري
عقار سكني يمكن للمالك الجديد االنتقال إليه والعيش فيه 

على الفور بعد تسليم األموال، ويكون مجهزاً باألثاث وأحياناً 
بالطعام ألول ليلة. 

 
أشخاص فاحشو الثراء

شخص يملك صافي قيمة أصول مرتفع جداً، وأصول متاحة 
لالستثمار ال تقل عن 30 مليون دوالر أمريكي، وهذا يستثني 

عادة األصول الشخصية والعقارات مثل العقار السكني 
األساسي، وتذكارات التجميع collectibles، والسلع 

.consumer durables المعمرة

شاغرٌ وقت التسليم
هي وحدة عقارية تصبح جاهزة للسكن مباشرة وقت 

التسليم. وقد أصبح هذا المصطلح مستخدماً أكثر بالنسبة 
للعقارات الثانوية المعروضة للبيع. 

المردود 
يشير مردود عقار ما إلى العائد السنوي المتوقع على 

االستثمار. وهو يحسب على أساس نسبة المدخول السنوي 
لإليجار من ثمن العقار. 
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تفسير لكلمات رنانة رائجة



1. السيف

2. المنامة

3. خليج البحرين

4. الرفاع

5. الحورة

6. الجفير

7. سلماباد

8. ديار المحرق

9. جزر أمواج

10. توبلي
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث 
عن مكاتب اإليجار في البحرين 

تبقى السيف والمنامة أكثر المناطق شعبية فيما يخص مكاتب 
اإليجار في البحرين، فهما تتمتعان بمواقع مركزية وفيهما 

مجموعة متنوعة من المكاتب لإليجار. كما ارتفع الطلب على 
مكاتب اإليجار في خليج البحرين لتحتل هذه المنطقة المركز 

الثالث من بين أولى المناطق التي بحث فيها الناس عن مكاتب 
لإليجار في البحرين.

هذه البيانات من propertyfinder.bh، للفترة من يناير 2019 – يونيو 2019 وهي تظهر توزيع اإلعالنات وأعداد العمالء المحتملين حسب 

المنطقة. 
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*sara@propertyfinder.bh

 هل ترغب في
 المساهمة في

 اتجاهات بروبرتي
فايندر؟

*ابعث رسالة إلكترونية لسارة
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المناطق التي حققت أعلى أعداد في العمالء المحتملين لمكاتب 
اإليجار في البحرين

من غير المستغرب أن تتصدر كل من منطقتي السيف والمنامة قائمة نسب أعداد العمالء المحتملين لمكاتب 
اإليجار، فهما من أكثر المناطق شعبية فيما يخص تأجير المكاتب. ومع هذا، ارتفعت أعداد العمالء المحتملين 

في خليج البحرين للضعف تقريباً مقارنة بالفترة يوليو – ديسمبر 2018، مما يثبت مكانتها كإحدى أسرع 
المناطق نمواً في البالد، وهي كذلك تحظى بشعبية متزايدة في عمليات البحث التجارية.

مكاتب اإليجار في البحرين

% من العمالء المحتملين  الموقع

%39.2 السيف

%36.6 المنامة

%6.6 خليج البحرين

%4 الحورة

%3.9 سلماباد

%1.9 الرفاع

%1.7 الجفير

%1 الحد

%1 قاللي

%0.6 البديع
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السعر الكلي المطلوب لمكاتب اإليجار في البحرين

حلت جزر أمواج في المرتبة األولى على قائمة المناطق ذات األسعار األعلى لمكاتب اإليجار في البحرين، 
ويعود السبب بشكل رئيسي إلى أن المكاتب في هذه الجزيرة االصطناعية تتميز بأنها حديثة وعصرية، مما 

يفسر ارتفاع األسعار. تعتبر كل من المنامة والسيف منطقتان شعبيتان تجاريتان تحظيان بإقبال كبير، وتعتبر 
األسعار فيها بأنها مرتفعة، في حين تعتبر توبلي وسلماباد مناطق صناعية تتوفر فيهما المستودعات، 

وبالتالي تتميز بأسعار متوسطة للمكاتب. 

السعر الكلي المطلوب في العقد )دينار بحريني( الموقع

1,195 جزر أمواج

745 الجفير

736 المنامة

 701 السيف

692 خليج البحرين

374 الحورة

355 الحد

295 توبلي

250 سلماباد

6,820 طريق الكورنيش
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سلوك المستخدم

متى وكيف يستخدم المستهلكون بوابتنا؟
إليك ما يجب أن تعرفه لتحسين أدائك

عدد العمالء المحتملين لكل يوم من أيام األسبوع

يتولد أكبر عدد من العمالء المحتملين من خالل المكالمات الهاتفية في يوم الثالثاء، حيث يصبح 
المستخدمون أكثر نشاطاً في منتصف األسبوع، ويقل عدد العمالء المحتملين أيام الجمعة، بما أنه يوم عطلة 

واسترخاء يقضيه معظم الناس مع العائلة.

أما فيما يخص العمالء المحتملين عبر الواتساب، فنجد أن النمط مختلف بعض الشيء، حيث تصل أعدادهم 
ذروتها أيام السبت، فمن السهل إرسال رسالة واتساب سريعة بينما يتصفحون بوابتنا في عطلة نهاية 

األسبوع. وينطبق الشيء ذاته بالنسبة لعدد العمالء المحتملين عبر البريد اإللكتروني الذي يصل ذروته أيام 
السبت.
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عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

ترد معظم المكالمات في منتصف النهار، حيث تصل ذروتها بين الساعة 11 صباحاً و12 ظهراً وهي فترة 
االستراحة الصباحية من العمل بشكل عام. كما نالحظ ارتفاعاً آخر في عدد العمالء المحتملين عبر الواتساب 

خالل المساء حوالي الساعة 9 مساء، وهو الوقت الذي يبدأ المستخدمون به في االسترخاء واالستعداد للنوم 
ويكون لديهم بعض الوقت لتصفح الموقع.
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نحن بروبرتي 
فايندر
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ما يميزنا - صفحة 64 

أداؤنا - صفحة 66
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ي فايندر
نحن بروبرت

ما يميزنا

1. نجاحاتنا 
نحن نسعى دائماً لتطوير أنفسنا، ورؤية األمور من 

منظور مختلف، وتطوير عقلنا النقدي لتحقيق أفضل 

النتائج.

خصائصنا التي نفخر بها، وما يدفع فريق بروبرتي فايندر للمجيء للعمل بحماس كل يوم! 

2. نضع إيماننا في موظفينا
لدينا إيمان راسخ في بروبرتي فايندر وهو: أن المشاريع 

الناجحة تبدأ بين أيدي الموظفين المتحمسين للعمل من 

مختلف األطياف. ويعمل في بروبرتي فايندر موظفون من 

أكثر من 45 جنسية جنباً إلى جنب ويساهمون في إنجاح 

المجموعة. 

3. نسعى إلسعاد العميل
لدينا القدرات التي تمكننا من تخطي التوقعات، وبناء 

الثقة في عالقاتنا، واالستماع بحق للطرف اآلخر، 

والعثور على أساس مشترك. نحب مشاركة نجاحاتنا مع 

عمالئنا وإثبات التزامنا تجاههم. ونكرس أنفسنا لنفوق 

ما هو متوقع منا ونبين مدى تقديرنا لهم.

4. نفكر بشكل إبداعي غير تقليدي
نعتقد أن تقييم الوضع الحالي باستمرار والرغبة في 

تحسينه هو أمر جيد. نحب التفكير على نحو مختلف عما 

هو معتاد ومن وجهة نظر أخرى. فهذه الطريقة تولد 

أفكاراً عظيمة.      
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5. نصمم ما هو غير متوقع
نحب أن تكون إنجازاتنا مثيرة إلعجاب ودهشة عمالئنا. 

هناك خط رفيع يفصل بين اإلبداع والواقع. نحب أن نحرك 

خيالنا ثم نحقق ما نريد.

6. الريادة في الصناعة
تقدم بروبرتي فايندر اآلن ميزة العمالء المحتملين عبر 

الواتساب، وهي قناة جديدة للعمالء المحتملين للوكاالت 

العقارية في البحرين، وهذا يجعلنا بوابة العقارات الوحيدة 

التي توفر هذه الخدمة المميزة التي تمكن الوكالء من إرسال 

المزيد من الصور والوثائق ومقاطع الفيديو والمالحظات 

الصوتية للعمالء المحتملين بطريقة سهلة.

8. حيث تمضي الحياة
 Where life مثلت حملتنا األخيرة بعنوان "حيث تمضي الحياة

moves" رحلة الحياة المؤثرة  للمشاعر التي نمر بها جميعاً في 

المراحل المختلفة من حياتنا. تؤمن عالمتنا التجارية أن البحث عن 

اإللهام في أمثلة الحياة الواقعية سيمكننا من تحريك الباحثين عن 

عقارات في المنطقة للحصول على الحياة التي يستحقونها.

7. نقدر اآلراء
عندما نعمل على تطوير منتجات جديدة وتحديث ما نقدمه 

من خدمات، نتحدث مع عمالئنا ونستمع آلرائهم لنفهم 

احتياجاتهم بشكل أفضل. وينطبق هذا بالضبط على 

تحسينات درجة الجودة التي أعلنا عنها قبل عدة أشهر.
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ي فايندر
نحن بروبرت

أداؤنا 

تكمن مهمتنا في أن نصبح أسرع بوابة وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات، إضافة إلى أن نكون أفضل 
قناة تسويق للوكالء، وشركات السمسرة، والمطورين. 

استمر أداؤنا في التميز بكل المقاييس، ونفخر بأن لدينا أكبر حصة في السوق وأكبر عدد من الصفحات لكل 
زيارة، وأكبر عدد زيارات لكل شخص، من أي بوابة أخرى في البحرين.

العمالء المحتملون:

ما زلنا نولد عمالء محتملين بأعداد تفوق ما تولده أية بوابة أخرى في البحرين، ويشكل هذا أحد المعايير التي 
نستخدمها في قياس نجاحنا. وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 25.7% منذ العام الماضي لدى 

مقارنة الفترة يناير – يونيو 2018 مع يناير – يونيو 2019.

ازداد عدد العمالء المحتملين بنسبة %25.7 

الزيارات وجلسات الزيارات:

ازداد عدد الجلسات على الموقع بنسبة 8.51% في نفس الفترة الزمنية، ويتوقع أن تزداد األعداد أكثر مع نهاية 
العام. 

ازداد عدد الجلسات على الموقع بنسبة %8.51

 .propertyfinder.bh المصدر: اإلحصاءات الداخلية لتقصي البيانات لدى

الجلسات، والمستخدمون، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يناير – يونيو 2019



 تابع عمالءك
 المحتملين بيسر

 وسهولة أينما كنت
وفي أي وقت




