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اتجاهات العقارات
أحياء سكنية تحت العدسة

مساهمون
تفسير عمليات بحث المستهلك
تجارية
نحن بروبرتي فايندر

رسالة من مدير مكتب البحرين

أثرت جائحة الكورونا خالل العام الماضي بال شك على االقتصاد العالمي ،وطالت أزمة القطاع العقاري
كغيره من القطاعات .وبالرغم من ذللك ،أنا على يقين أن ما يمكن اعتباره "المعتاد الجديد" يبشر بتحول
نحو األفضل في المستقبل القريب .المهم أن عام  2020قد انقضى اآلن ،وأنه انتهى على نح ٍو ال بأس
به.

« جاء العام الماضي بتحديات جديدة
لم نعهدها سابقاً ،ولكننا أثبتنا قدرتنا
على التأقلم مع التغييرات ،وتبني طرق
التفكير الجديدة المبتكرة التي ساهمت
على تقديم المزيد من القيم لشركائنا
ومستخدمينا» .

جاء العام الماضي بتحديات جديدة لم نعهدها سابقا ً ،ولكننا أثبتنا قدرتنا على التأقلم مع التغييرات ،وتبني طرق
التفكير الجديدة المبتكرة التي ساعدتنا في تقديم المزيد من القيمة لشركائنا ومستخدمينا أكثر من ذي قبل.
مما ال شك ان رحلة التعافي الكلي لن تكون سهلة او لحظية .على العكس ،ندرك أن هذه الرحلة ستكون أقرب
إلى الماراثون الطويل ،ومع هذا ،تستحق ثمار الرحلة الجهد والصبر المطلوبان لتخطي األزمة ،فمن شأنها تحويل
البحرين إلى وجهة استثمار عالمية جاذبة .إلى جانب ذلك ،يشير هدوء الوضع السياسي الحالي في المنطقة إلى
المزيد من التبعات اإليجابية ،حيث بدأت االستثمارات العقارية بالتحسن واالرتفاع بالفعل.
ما زالت مهمتنا ثابتة تتلخص بتثقيف الباحثين عن العقارات حول وضع السوق العقاري ليتمكنوا من اتخاذ قرارات
تدعمها معلومات موثوقة .كما نهدف الستخدام زخم بياناتنا الرقمية ،ومجموعات البيانات الضخمة التي تتوفر
لدينا ،لصياغة الحلول وتقديم الرؤى العميقة عن السوق لجميع أصحاب المصالح فيه .وكما كان الحال في
إصداراتنا السابقة ،قمنا في هذه النسخة الخامسة من التقرير بتغطية تطورات السوق من خالل تقديم ملخصات
عن اتجاهات األسعار ،والعقارات األكثر طلبا ً ،إلى جانب باقة من مشاركات مساهمينا التي تضم مقاالت لرائدي
السوق الذين يواصلون استخدام اتجاهات كمنصة للمشاركة بآرائهم عن شؤون الصناعة.
نحضر أنفسنا لعام جديد مثير تتاح فيه الفرصة لتوسيع رقعة وصول عقارات البحرين للجماهير العالمية مما
دعونا
ّ
سيعمل بال شك على تعزيز مكانتها في السوق العالمي.
نتمنى لكم االستمتاع بقراءة هذا اإلصدار من تقرير اتجاهات.

خالد السائح

مدير مكتب البحرين
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مساهمون
المهندس عبد الرحمن الكوهجي

د .بشار أحمدي

هاشم كاظم

هزيث هاري

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

سفِلز – البحرين
مدير الخدمات التخصصية في َ

المدير  -المبيعات والتسويق

إسناد إلدارة المشاريع والعقارات

نبذة:
للمهندس عبد الرحمن الكوهجي ،المدير التنفيذي إلسناد إلدارة
المشاريع والعقارات والعضو البارز في غرفة تجارة وصناعة البحرين،
خبرة غنية في إدارة المشاريع واإلشراف على مشاريع التطوير من
مرحلة التأسيس إلى التسليم ،ويتمثل شغفه بالحياة برفع معايير
القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .يتسلح
المهندس عبد الرحمن بخلفية هندسية وسيرة عملية بناها في
مجال التطوير العقاري ،ولهذا ،فهو يتميز بالدراية التقنية حول تحليل
اإلنشاءات ومتطلبات المطور .كل هذه الخبرات والمهارات ساعدته
في النجاح بتأسيس أكبر شركة لإلدارة العقارية في البحرين ،وهي
شركة إسناد التي تشرف على إدارة أكثر من  3000وحدة بشكل يومي.
الخالصة:
الرقمنة هي أحد االتجاهات التي تبناها القطاع العقاري خالل جائحة
كوفيد ،19-ومن خالل نمو الخدمات العقارية عبر اإلنترنت ،انتقل شراء
وبيع وتأجير المنازل إلى المحيط االفتراضي .تلقي هذه المقالة نظرة
عميقة على اإلمكانات المستقبلية ألثر الرقمنة على القطاع العقاري
واالحتماالت الالنهائية التي تخلقها.

الخالصة:
من المهم أن يفهم القراء التغيرات التي حصلت خالل العام الماضي،
وتوعية الناس بأن السوق ما زال مزدهرا ً وفيه الكثير من اإلمكانيات
والفرص بالرغم من بعض عدم اليقين.

المدير اإلداري

المدير اإلداري

الخالصة:
موضوع يهم كافة المتخصصين في المجال العقاري ممن يبحثون
عن تثبيت أقدامهم في هذا القطاع داخل مملكة البحرين وخارجها.
إن تقبل وتبني التكنولوجيا المتوفرة أمام المختصين في ظل الحالة
الحساسة لألعمال لم تعد جوانب هامة فحسب وإنما ضرورية ،فهي
متطلبات البقاء في السوق وتوسيع األعمال التي تمثل مصدر رزق
يومي لكثير منا.

نبذة:
انضم هاشم كاظم لسافيلز في يناير  2015كمساح للخدمات التخصصية.
وكان قد عمل قبل ذلك كمحلل في شركة دولية لالستشارات العقارية
عد من بين الشركات األربع األولى في لندن ،حيث تخصص في األبحاث
ُت ُ
السكنية .وخالل عمله في تلك الشركة ،أتم هاشم الكثير من المشاريع
االستشارية للعمالء الخارجيين من المطورين ،والبناة ،والمؤسسات،
والصناديق المالية ،والمستثمرين .وهو حاصل على درجة البكالوريوس
في المجال العقاري ودرجة الماجستير في التمويل العقاري من جامعة
ويستمنستر في لندن بامتياز في كال الدرجتين .وتضم مجاالت اهتمامه
التخمين واستشارات التطوير بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات
أعلى وأفضل االستخدامات .قدم هاشم استشارات للعديد من
المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع الخاص والحكومات بما
يتعلق بشؤون عقارية في أنحاء البحرين والسعودية والكويت وأفريقيا.
كما ُيذكر أن هاشم مخمن مسجل لدى المعهد الملكي للمساحين
القانونيين ومؤسسة التنظيم العقاري (فئة أ).
الخالصة:
نظرة عميقة لشكل سوق التجزئة المتغير على الدوام ،مع بعض اإلشارات
حول توجهات تجارة التجزئة حول العالم والفرص المتاحة أمام البحرين.

عزيز ميثايواال

نبذة:
خبير تسويقي وإداري دخل مجال التطوير والخدمات العقارية في ،2005
وكانت له قبل ذلك بدايات متواضعة في صناعة الطيران .طوى عزيز
وراءه  16عاما ً من الخبرات والسجل الحافل بالصفقات الناجحة ،وهو
ال يزال يشجع فريقه المكون من  20مهني عقاري ،يتوزعون في ثالثة
مكاتب في البحرين ومجتمع الخدمات العقارية األوسع ،لتنبي المعتاد
الجديد المتمثل باستخدام التكنولوجيا الرقمية المبتكرة بهدف نشر
الفائدة منها في الصناعة العقارية.
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نبذة:
 دكتوراة في الهندسة ماجستير في الهندسة بكالوريوس في الهندسة المعمارية بكالوريوس في الهندسة المدنية رئيس قسم الهندسة المدنية والمعمارية ،جامعة البحرين أستاذ مشارك ،جامعة البحرين مدير التعليم الهندسي المستمر ،جامعة البحرين -أستاذ مساعد ،جامعة ميامي

إسالم فوزي غبسي

بيجاسس للعقارات

#PFTRENDSBH

شركة أوركيد للتطوير واإلنشاء

ماجستير ،المعهد الملكي للمساحين القانونيين

إم جي آي إلدارة العقارات والممتلكات

نبذة:
كون إسالم امرأة عربية كان من العوائق التي واجهتها في طريقها نحو
تحقيق أهدافها ،ناهيك عن محاولة اختراق السوق أثناء جائحة عالمية.
وبقيادتها الواعدة في إم جي آي ،أصبحت أصغر رئيس لمجموعة عقارية
في مملكة البحرين .ساعدتها بالغتها وإتقانها للعديد من اللغات من
النجاح في هذين المسارين المهنيين ،وقد ساهم ذلك في تثبيت
اسمها في السوق المحلي وفي مجموعة إم جي آي للتسويق العقاري.
الخالصة:
غيرت الجائحة الكثير من جوانب حياتنا اليومية ،ولكن مع هذا ،ما زالت
الشركات العقارية تتمتع بالكثير من الحسنات ،وما زال بإمكانها االزدهار
حتى في ظل الجائحة من خالل تبني االستراتيجيات المالئمة ،والتخطيط
وصياغة الميزانيات.

ميكال العقارية

نبذة:
شغل هزيث منصب مدير المبيعات والعمليات في ميكال العقارية
في السنوات األربع األخيرة ،وهو يدرك قيمة وأهمية الثقة التي
يضعها عمالؤه به ويجتهد بشكل يومي ليفوق توقعاتهم .عمل
كمدير عقاري ومالي كبير في شركة استثمارية شهيرة في مملكة
البحرين ،وذلك قبل دخوله الصناعة العقارية .بنت هذه الخبرات في
هزيت االنضباط الالزم لبناء أحد الفرق العقارية الرائدة في البحرين.
الخالصة:
اخترنا الكتابة عن جائحة كوفيد 19-وتبعاته وآثاره على المجتمع
والحياة اليومية ألنه من أبرز القضايا التي تشغل العالم منذ شهر
نوفمبر  .2019وانا متاكد ان لم يتوقع احدا منا هذه االزمة العالمية
في  ،٢٠٢٠ولكنني على يقين تام أن تبني االستراتيجيات المستقبلية
الواضحة المحددة ،والتفكير بشكل مختلف مبتكر والحركة بمرونة
في األوضاع الصعبة سيعيننا على مواصلة تحقيق النجاح في صناعتنا
وغيرها من المجاالت.

جيثين رحمن كونومال

بدر ناس

مدير عقاري

مدير إداري

بويا العقارية

إنفوريل العقارية ذ .م .م.

نبذة:
بدأ جيثين مسيرته المهنية في المجال العقاري عام  .2010وقد
شغل العديد من الوظائف الهامة في مملكة البحرين وفي المملكة
المتحدة في المجال العقاري ،بما في ذلك إدارة المبيعات واإليجار،
وإدارة العقارات .يحمل جيثين درجة في إدارة األعمال ودبلوما ً في
هندسة الحاسوب.

نبذة:
يحمل بدر شهادة بكالوريوس في التجارة من واشنطن العاصمة،
ولعائلته تاريخ طويل في األعمال والمقاوالت ،حيث أنها تعاملت مع
عدد من المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين
المعاصرة .وقد تشكلت لبدر خبرة تفوق  30عاما ً في التداوالت
التجارية والتطوير العقاري.

الخالصة:
المرجحين
تكمن أهمية هذا الموضوع بأنه يحوز على اهتمام العمالء
ّ
في سيناريو السوق الحالي ،إلى جانب التركيز على أهمية الدور الذي
يلعبه الوكالء العقاريون في السوق العقاري اليوم.

الخالصة:
ارتأينا مناقشة بعض األسباب وراء الجمود الذي يعاني منه السوق
العقاري حاليا ً ،وقمنا بتحديد بعض هذه العوامل على أمل تصحيح
مسارنا نحو مستقبل مزدهر في السوق العقاري البحريني.
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مساهمون
محمد أشرف

المهندس أحمد علي العمادي

مدير المبيعات والتسويق

الرئيس التنفيذي

إيرا العقارية

نبذة:
محمد أشرف خريج دراسات عليا في تكنولوجيا المعلومات
والتسويق ،وهو يشغل منصب مدير المبيعات والتسويق
في إيرا العقارية منذ خمس سنوات .يتميز محمد بخبرات
ومهارات إدارية بناها على مدى  19عاما ً وتكونت له
خبرة واسعة بما يتعلق بتسويق وإدارة التأجير والمرافق،
إلى جانب رؤية ثاقبة لحاجات وتغيرات السوق التي من
الملك من مواكبة السوق والتمتع بعائد
شأنها تمكين
ّ
استثمارهم.
الخالصة:
أفضل الطرق لمواكبة الظروف االقتصادية الحالية غير
المسبوقة هو تبني التكنولوجيا وتقبل التغيير ،بل الترحيب
به .فالتحول الرقمي الجديد يعود بمنافع شتى ستساعدك
في تسويق نفسك بشكل أكبر فاعلية ومهنية .ومن
المالحظ ارتفاع اإلقبال على الجوالت االفتراضية في
العقارات بالنسبة للباحثين عن المنازل والباعة لسهولة
استخدامها ،فنقرة واحدة تنقلك إلى داخل العقار بينما
تجلس في كرسيك المريح في المنزل.

لشركة "ديار المحرق"
نبذة:
منذ أغسطس من عام  ،2019تقلد المهندس أحمد على العمادي
منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ديار المحرق" والذي جاء بعد
تعيينه كرئيس قسم االستثمارات وإدارة األصول لمدة  4أعوام
تقريبًا ،حيث ساهم بوضع رؤية استراتيجية ثاقبة لدعم رؤية الشركة
وتحقيق أهدافها .وقد أدى إلمامه ومعرفته بمجال التقييم
االستراتيجي لسوق العقارات ،وتقليل المخاطر بقطاع العقارات
المالية على الصعيدين المحلي والعالمي إلى اكتسابه لخبرة غنية
تمتد على مدى  20عامًا ،شغل خاللها العديد من المناصب من
ضمنها :عالقات المستثمرين ،واالستشارات االستثمارية ،وإدارة
المبيعات واألصول .كما أنه متخصص في الهندسة الميكانيكية
بجامعة الملك عبد العزيز ،وحاصل على درجة الماجستير من جامعة
غرناطة في إسبانيا.
الخالصة:
تهدف هذه المقالة تسليط الضوء على تداعيات جائحة
كوفيد ،19-وتحليل آثارها على جميع االقتصادات والمجتمعات
جميعا – دون استثناء –
والشعوب حول العالم ،وكيف أجبرتنا
ً
على تطوير طريقة أدائنا لألعمال ،وتغيير نمط حياتنا لنحظى
بمستقبل مُستدام وصحي .كما تسعى المقالة إلى توضيح دور
المطورين العقاريين ،والشركات ،واألفراد في التفكير باستباقية
ّ
لتأسيس مجتمعات وبناء مدن لألجيال القادمة .وهو ما قد يؤدي
إلى ارتفاع نسبة ازدهار األعمال وزيادة فرص نموها ،وبالتالي خلق
اقتصاد صحي مستقبالً.

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺑﺮوﺑﺮﺗﻲ
ﻓﺎﻳﻨﺪر؟
*اﺑﻌﺚ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎرة
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اتجاهات العقارات

مالمح عن السوق
نستعرض معكم هنا بعض المشاريع القادمة المنتظرة التي من شأنها النهوض بالبالد آلفاق جديدة.

أونيكس بحرين بي

الليوان
يتربع مشروع ليوان في أحياء الهملة في البحرين،
وهو مشروع خارجي متعدد االستخدامات ،مما يعني
أنه أقرب لكونه مشروع تنمية حضرية بما يضم من
المساحات العامة المنسقة وبحكم موقعه بالقرب
من المشاريع السكنية والمدارس ،إلى جانب قربه من
منافذ المواصالت ،سيتحول هذا المشروع بال شك إلى
نقطة مركزية للتسوق واللقاءات واالستجمام للمناطق
المحيطة .تمتد الجادة الرئيسية في المشروع على طول
الموقع بأكمله رابط ًة بين نقاط بيع التجزئة والمطاعم
والمقاهي ومراكز الترفيه .ويتمثل قلب المشروع
النابض بساحة مركزية واسعة تربط بين أطرافه صممت
لتحتضن التجمعات والمناسبات الترفيهية.

مشروع باراماونت ريزيدنسز وواترباي
ريزدنس للمصمم روبيرتو كافالي
مشروع واترباي الواقع في قلب خليج البحرين هو عنوان األناقة
والرفاهية  ٬يضم المشروع ثالثة أبراج لكل منها تصميم خاص
وفريد ،ويتكون كل برج من عشرة طوابق تطل على البحر والمعالم
البحرينية الساحرة .البرج الغربي في مشروع واترباي هو باراماونت
ريزدنسيز ،وتقوم سلسلة فنادق ومنتجعات باراماونت العالمية
بتطوير وإدارة هذا المشروع الذي يعكس سحر ورفاهية هوليوود.
ويتميز واترباي البرج االوسط بتصميم داخلي كالسيكي فاخر مع
لمسة من الفخامة المعمارية .في حين يحمل البرج الشرقي من
المشروع اسم واترباي ريزدنس للمصمم روبيرتو كافالي .حيث
تزين ديكورات المصمم اإليطالي الشهير المساحات الداخلية
لتخلق جوا ً باهرا ً حيويا ً يساعد القاطنين على االسترخاء واالستمتاع
باألجواء الفارهة بأناقة وراحة.
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يضم مشروع أونيكس بحرين بي حوالي  42طابقا ً تحوي
 400شقة سكنية للتملك الحر .صمم المشروع على
مستوى عا ٍ
ل من الفخامة بأعلى مقاييس الجودة ليخلق
تجربة سكنية فاخرة رفيعة الذوق .وتتراوح مساحات
الشقق من شقق بغرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم،
وذلك إضافة إلى سكاي فيال ،وشقق البنتهاوس التي
تشغل مساحة طابقين تبلغ  650مترا ً مربعا ً بما في ذلك
حديقة خارجية ومساحة إضافية خارجية خاصة واسعة .كما
تتبع برك السباحة الخاصة كل وحدة بنتهاوس ،وتتمتع
هذه الوحدات بإطالالت بانورامية رائعة على أفق المنامة
وخليج البحرين .سيحمل البرج (أ) اسم "أونيكس بحرين
بي" ،في حين سيقدم برج (ب) شققا ً فندقية.

النسيم
يقع مشروع "النسيم" على واجهة بحرية في قلب مدينة
"ديار المحرق" ،ويتميز بنمط حياة عصري مبتكر ومتكامل
يجمع ما بين الرفاهية والهدوء .ويتألف المشروع من
مسور ،وهو األول من نوعه في
مجتمعين رئيسيين :األول
ّ
المدينة ،ويضم أكثر من  300فيال مُطلة على القناة المائية،
و  500شقة سكنية موزعة في مبا ٍ
ن ذات تصاميم فريدة
ومزودة بأحدث المرافق والخدمات .أما بالنسبة للمجتمع
الثاني فهو غير مسور ،ويتضمن  500شقة إضافية في في
مباني ذات تصاميم باهرة تحاذيها واجهة تسوق بحرية تمتد
على مساحة  10,000متر مربع وممشى ومرسى يتسع لحوالي
 100قارب.

#PFTRENDSBH
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اتجاهات العقارات

عقارات اإليجار

سارة أسعد

مدير التسويق

السياق:
ُيمكن وصف أسعار السوق العقاري في  2020بكلمة واحدة هي التقلب ،ويعزى هذا إلى العديد من العوامل التي أثرت
على الصناعة جاعل ًة من استقرار األسعار أمرا ً صعبا ً في كافة القطاعات واألسواق .ومن غير المدهش أن كوفيد 19-كان
من أهم ما أثر على األسعار في وقت َج ِه َد فيه العالم أجمع للعودة للحالة الطبيعية حتى ولو بعض الشيء في ظل
ظروف استثنائية صعبة .وكان لهذه التحديات والظروف تداعيات طالت االقتصادات العالمية كافة ،وكانت الصناعة
العقارية من القطاعات المتأثرة بطبيعة الحال .وبالرغم من ذلك ،بادرت الحكومة البحرينية بحزمة إنعاش لالقتصاد بلغت
 11.4مليار دوالر لتخفيف وطأة الجائحة ،مما عمل بالفعل على الحد من تبعات األزمة إلى حد ما .عالوة على هذا ،شهد
عام  2020توجها ً نحو تبني أوجه التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين بدعم من الحكومة ،ومن شأن هذه اإلجراءات
مجتمعة العمل بال شك على تعزيز استقرار السوق في السنوات القليلة القادمة.
استمر إقبال المستأجرين على الوحدات ذات األسعار المعقولة في عام  2020بشكل مماثل لما سجلناه في السنوات
الثالث الماضية وكنا قد نشرناه في تقاريرنا السابقة .وقد كان لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة ،وارتفاع أسعار المنافع
الحالي دورا ً في تعزيز هذا االتجاه السابق الذكر .من ناحية أخرى ،يبقى تأثير جائحة كوفيد 19-وتبعاتها المالية بشكل بارز
هذا العام ،مما أدى إلى تبدل في األسعار في أنحاء المملكة .وتبعا ً لألسعار المعلنة على موقعنا ،فقد شهدت أسعار
اإليجار انخفاضات في كافة المحافظات باستثناء محافظة العاصمة ،التي ارتفع فيها معدل أسعار وحدات اإليجار بنسبة
 16بالمائة عند مقارنة عام  2020بالعام السابق  .2019فالسوق العقاري تأثر مثل غيره من القطاعات بالقيود واإلغالقات
التي تسببت بها الجائحة ،ونرى أثر ذلك جليا ً على أسعار سوق اإليجار .وفي حالة محافظة العاصمة ،قد يعود ارتفاع
األسعار فيها إلى ما ُتظهره بياناتنا من ارتفاع عدد الوحدات المتوفرة فيها بنسبة  40بالمائة .كما أثرت ضغوطات
الجائحة على سوق البيع البحريني ،حيث انخفضت األسعار في كافة المحافظات األربع بمقارنة عامي  2019و ،2020وكان
االنخفاض األكبر من نصيب المحرق بنسبة  16بالمائة.
قبل الظروف الحالية ،كانت البحرين في طريقها نحو التحول لسوق مشترين ناضج وأكثر شفافية ،متحركة بذلك بعيدا ً عن
كونها سوق يعتمد بشكل كثيف على اإليجار .ومن االتجاهات التي برزت للعيان في  ،2020المزيد من االهتمام بقطاع
البيع ،ففي أغلب األحيان ،تجذب األسعار المنخفضة المشترين الجدد ألنها تعني أن االستثمار أصبح بمتناول يد هذه
الفئة للمرة األولى .وفي ظل ظروف إغالق الجسر وعدم إمكانية االستثمار خارج البالد ،تشجع المشترون داخل البحرين
على الشراء محليا ً انتهازا ً لألسعار الجيدة ،وفي بعض الحاالت ،كان هذا أول مشروع استثماري عقاري في المملكة
بالنسبة لهم.

وبشكل عامُ ،يتوقع أن يشهد عام  2021نموا ً اقتصاديا ً من جديد ،خصوصا ً مع بدء البحرين بالعودة لمواصلة أعمالها
بشكل طبيعي .ويشجع على هذا عوامل استقرار الوضع السياسي في المنطقة وتَشَ ُّكل فكر ٍة أوضح عن الجائحة

واالتجاه المتفائل الذي تتجه إليه ،مما سيؤدي بال شك إلى جذب االستثمارات للبحرين في القطاعين السكني
والتجاري.
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الشقق
نالحظ بوضوح انخفاض في أسعار إيجار الشقق بمقارنة عامي  ٢٠١٩و ،2020ومن غير المفاجئ تسجيل هذا االتجاه نظرا ً
لظروف السوق العامة في الوقت الحالي .ومع هذا ،أدت األسعار إلى حركة في السوق ،حيث يبحث المستأجرون عن
وحدات بأسعار أفضل ،بينما يطمح آخرون الستغالل األسعار المنخفضة واالنتقال إلى وحدات فاخرة أكثر.
في حالة جزيرة دلمونيا ،فقد انخفضت األسعار المعلن عنها من  500إلى  450دينار بحريني تبعا ً للحاجة التي واجهت
المشروعين الرئيسيين في المنطقة لتغيير استراتيجية التسعير والحفاظ على مستويات الطلب.
ال كبيرا ً من المغتربين وأفراد البحرية) كانت مغلقة أمام القادمين الجدد ،فقد انخفض
وبما أن الجفير (وهي منطقة تلقى إقبا ً
الملك وأصحاب العقارات للتكيف مع آثار الجائحة ومحاولة جذب
السعر فيها من  550إلى  400دينار بحريني في محاولة من
ّ
المستأجرين المحليين.
ومن المثير لالهتمام أن منطقة الرفاع الشرقي حققت ارتفاعا ً في األسعار ،وقد يكون ذلك لعدة أسباب من أرجحها تسليم
عدد من الوحدات الجديدة في المنطقة ،األمر الذي ساعد على رفع األسعار المعلنة من  260إلى  280دينار بحريني بين
عامي  2019و.2020

شقق اإليجار :متوسطسعر اإليجار الشهري
المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

العدلية

400

440

-9.1%

الحد

350

375

-6.7%

شارع أمواج

500

550

-9.1%

جزر أمواج

500

500

0%

أمواج مارينا

500

550

-9.1%

البسيتين

350

360

-2.8%

جزيرة دلمونيا

450

500

-10%

شارع المعارض

350

380

-7.9%

قاللي

270

320

-15.6%

الهملة

670

700

-4.3%

الحورة

350

350

0%

الجنبية

450

450

0%

الجفير

450

500

-10%

الماحوز

450

475

-5.3%

جزيرة الريف

890

950

-6.3%

الرفاع الشرقي

280

260

7.7%

سار

425

450

-5.6%

سنابس

400

450

-11.1%
#PFTRENDSBH
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فيالت اإليجار :متوسطسعر اإليجار الشهري

شقق اإليجار :متوسطسعر اإليجار الشهري

العدلية

950

1,000

-5%

900

900

0%

1,400

0%
-3.8%

المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

السيف

550

600

-8.3%

جزيرة تاال

550

570

-3.5%

الحد

الجون

550

600

-8.3%

الجسرة

1,400

توبلي

300

325

-7.7%

شارع أمواج

1,250

1,300

أم الحصم

450

500

-10%

جزر أمواج

1,300

1,400

-7.1%

الزنج

400

450

-11.1%

أمواج مارينا

1,250

1,300

-3.8%

باربار

820

800

2.5%

البديع

650

900

-27.8%

البسيتين

900

900

0%

الفلل

ديار المحرق

750

750

0%

سجلت أسعار قطاع إيجار الفلل بدورها كذلك انخفاضا ً لدى مقارنة عام  2019مع  .2020وبالرغم من ذلك،
الحظنا أن اإلقبال على الفلل استمر في اتجاهه لالرتفاع في البحرين ،ولكن حجم المعروض من هذه الوحدات
يبقى محدودا ً مقارنة باألعداد الكبيرة المتوفرة من الشقق ،مما عمل على حصر تقلبات األسعار في هذا
القطاع ضمن مستويات أكثر استقرارا ً

درة البحرين

1,400

1,450

-3.4%

قاللي

900

850

5.9%

الهملة

1,200

1,300

-7.7%

الجنبية

950

1,000

-5%

جانوسان

900

1,300

-30.8%

الجفير

1,100

1,200

-8.3%

الماحوز

1,000

1,000

0%

الرفاع

800

875

-8.6%

سار

900

1,000

-10%

سند

600

650

-7.7%

جزيرة تاال

1,600

1,600

0%

توبلي

1,000

1,000

0%

أم الحصم

1,000

1,000

0%

الزنج

850

1,000

-15%

عقارات اإليجار

وكان دور الجائحة كبيرا ً في خفض األسعار في هذا السوق ،فالكثير من المغتربين والمواطنين يعيشون في
المناطق المحيطة بالجسر ويسافر الكثير منهم بشكل منتظم إلى المملكة العربية السعودية .ولكن إغالق
الجسر أثر على األسعار المعلنة للفلل في المناطق المحيطة ،فعلى سبيل المثال ،انخفض السعر في البديع
من  900إلى  650دينار بحريني بمقارنة  2020مع العام  .2019وينطبق األمر ذاته على جانوسان ،حيث انخفضت
أسعارها المعلنة من  1,300إلى  900دينار بحريني في الفترة نفسها.
ودعت الحاجة في منطقة الزنج التي تعتبر من أقدم أحياء البحرين ،إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير
فيها لضمان الحفاظ على الطلب وتشجيع المستأجرين على البقاء في وحداتهم.

13

المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق
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عقارات البيع

عقارات البيع

تشير التقارير إلى توقعات بتسليم ما يقارب  7,500من شقق التملك الحر خالل السنوات الخمس القادمة في
البحرين ،مما سيعمل على رفع المعروض في المملكة ،ومن المالحظ أن شقق التملك الحر تشهد اهتماما ً
متناميا ً ،ويتوقع أن يعزز دور مؤسسة التنظيم العقاري في تنظيم األسعار وعمليات البيع من استمرار التحول
في األسعار .وبالطبع يضاف لهذا تبعات كوفيد 19-التي مارست المزيد من الضغوطات على األسعار .ومع
هذا ،لو عدنا للوراء ما قبل كوفيد ،19-لوجدنا أن األسعار كانت متقلبة في سوق البيع ،حيث كان السوق
يحاول الوصول إلى استراتيجية تسعير أكثر شفافية ونضجا ً.

بدأ سوق فلل التملك الحر بالنمو في البحرين ،حيث يعمل ظهور المشاريع الجديدة على جذب المشترين ،إلى جانب
عدد من الصفقات على المخطط قبل البناء .ومع هذا ،يركز المشترون حاليا ً على العثور على أفضل األسعار لالستثمار
في السوق ،كما أن بعضهم أعرب عن مواجهة بعض المشاكل مع القروض ،األمر الذي اقتضى خفض األسعار ،عالوة
على أثر كوفيد 19-على أداء السوق بشكل عام .وعلى سبيل المثال ،انخفضت األسعار في منطقة الرفاع من  657إلى
 544دينار بحريني للقدم المربعة بين عامي  2019و ،2020وقد يكون السبب في ذلك هو ما تشتهر به من وحدات فاخرة
مرتفعة الثمن في سوق البيع.

الشقق

فلل

اقتنص المشترون الميسورون فرصة االستثمار في  2020مع أسعار السوق المنخفضة ،وساعد هذا المشترين
الجدد على اإلقدام بدورهم على هذه الخطوة للمرة األولى .وفي سبيل الحفاظ على نشاط سوق البيع وجذب
الفرص االستثمارية ،انخفضت األسعار في مناطق رئيسية مثل درة مارينا وجزيرة الريف من  783إلى  709دينار
بحريني للقدم المربعة ،ومن  1,010إلى  901دينار بحريني للقدم المربعة في هذه المناطق على الترتيب بين
عامي  2019و.2020
شقق البيع :متوسطسعر البيع للقدم المربع
المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

الحد

471

505

-6.8%

جزر أمواج

640

673

-4.9%

خليج البحرين

1,345

1,411

-4.7%

البسيتين

752

734

2.4%

جزيرة دلمونيا

685

688

-0.5%

ديار المحرق

1,169

1,222

-4.3%

درة مارينا

709

783

-9.5%

الحورة

754

741

1.8%

الجنبية

489

483

1.1%

الجفير

682

733

-7%

المنامة

789

787

0.2%

جزيرة الريف

901

1,010

-10.7%

الرفاع

417

453

-8.1%

سار

500

503

-0.6%

السيف

833

897

-7.1%

إلى جانب هذا ،ومع اقتراب مواعيد االنتهاء من عدد من المشاريع الجديدة وتسليمها ،اضطرت مناطق مثل سداد إلى
مراجعة استراتيجية تسعيرها في سبيل االستمرار في جذب المشترين ،حيث سجلت األسعار انخفاضا ً من  494إلى451
دينار بحريني للقدم المربعة بين عامي  2019و.2020
فيالت البيع :متوسطسعر البيع للقدم المربع
المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

الحد

617

654

-5.6%

جزر أمواج

675

700

-3.6%

بو قوة

500

584

-14.4%

البديع

590

526

12.1%

البسيتين

625

705

-11.3%

ديار المحرق

627

594

5.4%

درة البحرين

421

427

-1.3%

قاللي

621

665

-6.7%

مدينة حمد

439

441

-0.6%

الهملة

600

460

30.3%

الجنبية

554

563

-1.6%

الرفاع

544

657

-17.1%

سار

586

561

4.4%

سداد

451

494

-8.6%

سند

587

519

13%

توبلي

548

575

-4.7%

تعتمد أسعار اإليجار على متوسط أسعار اإليجار الشهري كما تظهر على موقع بروبرتي فايندر.
تعتمد أسعار البيع على متوسط سعر القدم المربع كما يظهر على موقع بروبرتي فايندر.
تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على  propertyfinder.bhوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
المصادر:
 كافنديش ماكسويل سفيلز -مجلس التنمية االقتصادية البحرين
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اتجاهات العقارات

تحليل السوق -
اإلعالنات
نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في البحرين ،بإبراز نسب إعالنات عقارات اإليجار
والبيع فيها ولكل من الفيالت والشقق.

الحد
اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

76%

13%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

77%

16%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

المنامة
اﻹﻳﺠﺎر

جزر أمواج

البسيتين

اﻟﺒﻴﻊ

77 %

23%

75%

14%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

83%

17%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

77%

17%

84%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

ديار المحرق

74%
اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

93%

3%

الجفير

اﻟﻔﻴﻼت

91%

16%

21%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻹﻳﺠﺎر

65%
اﻹﻳﺠﺎر

90%

35%
اﻟﺒﻴﻊ

10%

جزيرة الريف

90%

1%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

61%

22%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

71%

اﻟﺸﻘﻖ

86%

26%

الرفاع
سار

اﻟﻔﻴﻼت

0.7%

9%

اﻟﺒﻴﻊ

76%

24%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

64%
اﻹﻳﺠﺎر

السيف

اﻟﺒﻴﻊ

92%
اﻹﻳﺠﺎر

85%

36%
اﻟﺒﻴﻊ

8%
اﻟﺒﻴﻊ

15%

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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اتجاهات العقارات

تحليل السوق -
عمليات البحث
نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في البحرين ،بإبراز نسب عمليات البحث عن
عقارات اإليجار والبيع فيها ولكل من الفلل والشقق.

المنامة
اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

53%

11%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

39%

25%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

56%

6%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

21%

56%

50%

3%

الرفاع
اﻹﻳﺠﺎر

جزر أمواج

91 %
اﻹﻳﺠﺎر

الجفير
سار

السيف

اﻟﺒﻴﻊ

9%

اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺸﻘﻖ

31%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

35%

اﻹﻳﺠﺎر

الجنبية

اﻟﻔﻴﻼت

اﻟﺒﻴﻊ

63%

37%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

72 %

28%

28%

40%

83%

17%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

87 %

13%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

79 %

21%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

79 %

21%

ديار المحرق

24%

43%

35%

66%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

جزيرة الريف

49%

5%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

52%

17%

البسيتين

71%

29%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

77%

23%

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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أحياء سكنية
تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية

1
2

3
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 -صفحة 23

مقتطفات بأسعار معقولة

 -صفحة 27

أكثر  10مناطق استهدفتها عمليات
البحث تبعا ً لعدد غرف
النوم  -صفحة 28
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أحياء سكنية تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية
بهدف ترتيب األحياء والمناطق السكنية حسب رواجها ،قمنا هنا بإدراج األحياء التي حققت المراتب
األولى اعتمادا ً على نسبة العمالء المحتملين في كل منها ،وعدد اإلعالنات فيها ،وعمليات البحث التي

استهدفتها على موقع بروبرتي فايندر.

شقق اإليجار:

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

شقق البيع:

21.2%
13.2%
24.1%
26.8%
27.7%
19.1%
10.1%
18.1%
12.9%
7.1%
12.7%
8.3%
8.6%
3.9%
5.7%
3.6%
4.6%
4.9%
3.6%
0.5%
4.5%
3.9%
2.8%
3.6%
2.7%
3.8%
3.1%
1.1%
4.3%
3.0%
4.6%
0.9%
3.0%
2.3%
1.1%
2.1%
1.1%
3.0%
1.9%
0.8%
2.7%
1.3%
1.2%
0.3%
0.7%

14.2%

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

19.3%
18.3%
19.1%

اﻟﺠﻔﻴﺮ

20.1%
14.6%
11.1%

ﺟﺰر أﻣﻮاج

15.7%
12.2%
20.7%

اﻟﺴﻴﻒ

5.3%
7.4%
9.2%
5%
5.4%
7.4%

اﻟﺮﻓﺎع

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻒ
ﺗﻮﺑﻠﻲ
اﻟﺤﻮرة
ﺟﺰﻳﺮة دﻟﻤﻮﻧﻴﺎ
دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق
ﻗﻼﻟﻲ

23

اﻟﺤﺪ
اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

4%

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻒ

5.6%
5.9%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

ﺟﺰﻳﺮة دﻟﻤﻮﻧﻴﺎ

2.5%

6.8%
5.4%
2.2%

اﻟﺮﻓﺎع

2.7%

اﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

2.1%

ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

1.5%

ﺳﺎر

0.5%
2.9%
2.9%
2.8%
2.4%
2.6%
1%
2.0%
1.8%
1.1%
1.5%
1.2%
1.3%
1.5%
0.8%
1.2%
0.9%

#PFTRENDSBH

اﻟﺴﻴﻒ

8.4%

ﺳﺎر

اﻟﺠﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺠﻔﻴﺮ

8.6%

اﻟﺤﺪ

اﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

ﺟﺰر أﻣﻮاج

اﻟﺠﻨﺒﻴﺔ
درة ﻣﺎرﻳﻨﺎ
اﻟﺤﻮرة

#PFTRENDSBH
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أحياء سكنية تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية

فيالت البيع:

فيالت اإليجار:

26.7%
33.8%
22.9%
11.7%
9.7%
15.2%
12.3%
7.6%
11.8%
6.9%
14.8%
9.6%
5.2%
12%
7.7%
6.9%
3.1%
6.5%
3.4%
3.9%
5.2%
4.6%
2.3%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

3.1%
0.7%
3.6%
2.8%
4%
2.3%
2.5%
6.1%
0.6%
2.3%
2.5%
1.8%
2.1%
2.1%
1.5%
2%
1.4%
0.6%
1.7%
3.8%
0.5%
1.3%

ﺳﺎر

16.7%
11.3%

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

9.1%

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

6.5%

ﺟﺰﻳﺮة دﻟﻤﻮﻧﻴﺎ

3.1%

دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق

4.5%

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻒ

2.7%

اﻟﺮﻓﺎع

3.4%

اﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

11.1%
8.5%
7.4%
3%
3.7%

اﻟﺠﻔﻴﺮ

اﻟﺒﺴﻴﺘﻴﻦ

8.8%

اﻟﺤﺪ

9.8%

اﻟﺮﻓﺎع

اﻟﺤﺪ

اﻟﺴﻴﻒ

13.4%

اﻟﻬﻤﻠﺔ

درة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

11.3%

11.7%

اﻟﺠﻨﺒﻴﺔ

ﺗﻮﺑﻠﻲ

اﻟﺠﻔﻴﺮ

15.9%

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

اﻟﺠﺴﺮة

10.4%

11.6%

ﺟﺰر أﻣﻮاج

اﻟﺒﺪﻳﻊ

11.4%

ﺟﺰر أﻣﻮاج

2.7%
3.2%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

2.2%
2.7%
2.4%
2.5%
2.8%
2.4%
6.6%
3.7%
2.4%

ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2%

ﺳﺎر

3%

اﻟﺠﻨﺒﻴﺔ

1.3%
1.9%
2.7%
1.8%
0.2%

درة ﻣﺎرﻳﻨﺎ

2.7%

اﻟﺤﻮرة

0.6%
1.6%
1.7%
1.6%

ﺳﻨﺪ

1.4%
1.4%
3.8%
3.8%
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أحياء سكنية تحت العدسة

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

مقتطفات بأسعار معقولة

طالع قائمة بأسماء األحياء والمناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث في البحرين عن شقق
استوديو ،وعن عقارات بغرفة نوم واحدة ،واثنتين ،وثالث ،وأربع ،وخمس غرف نوم.

شقق االستوديو:

قائمة أولى المناطق في البحرين اليوم ألسعار الشقق الميسورة.

شقق اإليجار (اإليجار الشهري)

1
6

السلمانية
معدل السعر:
 355دينار
بحريني

الرفاع الشرقي
معدل السعر:
 300دينار
بحريني

2
7

البرهامة
معدل السعر:
 346دينار
بحريني

القضيبية
معدل السعر:
 299دينار
بحريني

3
8

بوغزال
معدل السعر:
 344دينار
بحريني

الرفاع الغربي
معدل السعر:
 298دينار
بحريني

4
9

5

بوكوارة
معدل السعر:
 330دينار
بحريني

10

مركز مدينة
المنامة
معدل السعر:
 292دينار بحريني

القفول
معدل السعر:
 310دينار
بحريني

رأس الرمان
معدل السعر:
 229دينار
بحريني

 .1الجفير

 .6سار

 .2المنامة

 .7الحد

 .3السيف

 .8الجنبية

 .4جزر أمواج

 .9توبلي

 .5البسيتين

 .10جزيرة دلمونيا

غرفة نوم واحدة:
 .1الجفير

 .6سار

 .2المنامة

 .7جزيرة دلمونيا

 .3جزر أمواج

 .8جزيرة الريف

 .4السيف

 .9البسيتين

 .5الحد

 .10الجنبية

تقوم هذه البيانات على معدل األسعار المعلن عنها على موقع  propertyfinder.bhوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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أحياء سكنية تحت العدسة

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

أربع غرف نوم:

غرقتي نوم:
 .1المنامة

 .6جزيرة الريف

 .1سار

 .6الرفاع

 .2الجفير

 .7الحد

 .2جزر أمواج

 .7ديار المحرق

 .3جزر أمواج

 .8الجنبية

 .3المنامة

 .8الحد

 .4السيف

 .9الرفاع

 .4الجنبية

 .9الجفير

 .5سار

 .10ديار المحرق

 .5الهملة

 .10الجسرة

خمس غرف نوم:

ثالث غرف نوم:
 .1المنامة

 .6السيف

 .1سار

 .6ديار المحرق

 .2جزر أمواج

 .7الحد

 .2الرفاع

 .7الهملة

 .3الجفير

 .8جزيرة الريف

 .3جزر أمواج

 .8درة البحرين

 .4سار

 .9الهملة

 .4المنامة

 .9الحد

 .5الجنبية

 .10الرفاع

 .5الجنبية

 .10الجسرة

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير– ديسمبر .2020
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مساهمون
01
02
03
04

عام  :2020السنة التي هيأت الفرصة لتبني "رقمنة القطاع العقاري"  -صفحة 33
تنامي الخدمات العقارية عبر اإلنترنت :الرقمنة  -صفحة 35
هل تغيرت تجارة التجزئة إلى األبد؟  -صفحة 36

05
06
07

نصائح استراتيجية لتعزيز أعمال الشركات العقارية في ظل األزمة العالمية
 صفحة 37توقعات العام : 2021لماذا أصبح التطوير العقاري المستدام هو الوضع
الطبيعي الجديد  -صفحة 39
العقارات الجيدة ال تبقى شاغرة أبدا ً  ...ال تضع اللوم على كوفيد19-
 -صفحة 40

08
09
10
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هل اآلن وقت مناسب لإلستثمار؟  -صفحة 41
األمل الواعد للجوالت االفتراضية في السوق العقاري البحريني
 صفحة 42تبلور وجهات نظر ٍ حول القطاع العقاري في ظل كوفيد19-
 -صفحة 43
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مساهمون

عام  :2020السنة التي
هيأت الفرصة لتبني
"رقمنة القطاع العقاري"
بدأ العام المنصرم كغيره بصياغة القرارات واآلمال والوعود الجديدة،
وفي حين انشغلت الشركات بوضع االستراتيجيات والخطط
واألهداف للعام الجديد ،كانت هناك أحداث جسيمة على وشك
الخروج عن السيطرة في الصين واجتياح العالم بأكمله .تفاجأ
العالم بفيروس كورونا المستجد ،وأدى انتشاره إلى آثار تراكمية
غامرة وتحديات هائلة عصفت بالحكومات ،ونظم الرعاية الصحية،
والمجتمعات ،والشركات واألعمال ،واستحقت الحالة الوبائية اسم
"الجائحة العالمية" بتبعاتها الممتدة.
ومن ناحية أخرى ،خلقت طبيعة األزمة غير المسبوقة بيئ ًة
مشجع ًة لالبتكار أفرزت إبداعات عظيمة األثر عالميا ً ،ولم تقتصر
هذه االبتكارات على المجال الصحي فقط ،وإنما طال أثرها الكثير
من القطاعات التي دفعتها الظروف إلى التجديد تجنبا ً للفشل
واالنقراض ،وبالتالي ،أدت هذه التغيرات غير المرغوبة إلى دعم
استدامة األعمال على المدى الطويل ،فالجميع يعلم أن الحاجة أم
االختراع.
ومع هذا ،ال بد أن يتم التأقلم مع الظروف المستجدة دون إهمال
سالمتك وسالمة وراحة وخدمة العميل ،فهذه الجوانب لها األولوية
الكبرى ،ويجب عدم الخروج عن إطارها لدى صياغة أي استراتيجيات
جديدة ،فعلينا ضمان صحة وسالمة العمالء في المقام األول
خصوصا ً في ظل الجائحة ،واتباع اإلجراءات والتنظيمات التي تصدر
عن الجهات الرسمية لحماية أمن وسالمة العمالء والموظفين على
حد سواء .فهدفنا يجب أن يكون تقديم خدمات عقارية "آمنة ذكية"،
وفي نفس الوقت ،السعي لتبني وسائل التواصل الذكية المناسبة
والفعالة لجميع األطراف.
تأقلمنا في بيجاسس للعقارات بمرون ٍة مع المتغيرات والمستجدات
في المراحل المختلفة للجائحة ،وبالفعل ،ساعدتنا األزمة على
تحقيق المزيد من االعتماد على الذات وتعزيز قوة أدائنا وقدرتنا
على االبتكار أكثر من ذي قبل .ومكنتنا هذه التجربة من تسطير
بداية جديدة في  2021تتمثل بخدمة عمالئنا مع المزيد من التفاني
والحماس وتقديم حلول تساعدهم على مواكبة الظروف .وبصفتنا
العب أساسي في الصناعة العقارية في مملكة البحرين ،فقد تكيفنا
بشكل جيد مع تغير السوق العقاري وحساسيته وتقلباته ،وقمنا
بإجراء التعديالت على خدماتنا لتناسب الحاجات والمتطلبات الحالية.
ويمكن القول إن أهم درس تعلمناه في عام  2020هو أهمية "قابلية
ٍ
خدمات معينة في إطار
التكيف" ،فقد عملنا على تحسين وتطوير
أعمالنا مثل خدمات اإلدارة العقارية بشكل أساسي ،وحققنا نتائج
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عزيز ميثايواال

المدير اإلداري

بيجاسس للعقارات

« تأقلمنا في بيجاسس للعقارات بمرون ٍة
مع المتغيرات والمستجدات في المراحل
المختلفة للجائحة» .
استثنائية بفضل صبر ودعم ومثابرة زمالئنا وشركائنا .إلى جانب
هذا كله ،حرصنا على إحاطة عمالئنا علما ً بمستجدات السوق
على نح ٍو منتظم أثناء األزمة ،وذلك لتعزيز وعيهم حول ما يحدث
في السوق وتمكينهم من اتخاذ القرارات العقارية المناسبة في
الظروف الحالية.
فيما يلي بعض اإلجراءات الرقمية الذكية المراعية للتباعد
االجتماعي والسالمة العامة التي بدأنا بتطبيقها في إطار خدمة
عمالئنا في ظل األزمة:
•الجوالت الحية االفتراضية في الشقق
•تحميل لقطات الفيديو ثالثية األبعاد للعقارات
•التسويق اإللكتروني للعقارات على منصات التواصل
االجتماعي
•إجراء االجتماعات عن بعد من خالل برامج سكايب  /زووم
•المشاركة بتحديثات الجرد من خالل تطبيق الواتساب
•الزيارات من الباب إلى الباب لتسوية المعامالت الورقية
•حمالت التنظيف العميق والتعقيم
كشف تطبيقنا للخطوات السابقة عن مدى استعداد العمالء
المحتملين لقبول واتخاذ القرارات بناءً على التكنولوجيا الجديدة
المستخدمة إلقناعهم بالمضي قدما ً في هذه القرارات العقارية.
مرة أخرى ،يبقى االلتزام بهذا الجانب ضروريا ً لجميع العاملين في
المجال العقاري ،حيث ال يمكن التنبؤ بالظروف الجديدة المتغيرة
المرتبطة بفيروس الكورونا .ونظرا ً العتماد كثير من الوكاالت
العقارية في البحرين على وجه الخصوص على المعامالت العابرة
للحدود ،وبما أن حركة الزوار والمستثمرين المحتملين من المملكة
العربية السعودية ما زالت مقيّدة حتى اآلن ،فإن سبل التكنولوجيا
الرقمية اآلنفة الذكر تتخذ أهمية كبرى أساسية إلحياء االهتمام
باالستثمار والحفاظ عليه.
مما ال شك فيه أن هناك الكثير من جوانب التكنولوجيا التي
يمكن استكشافها ودراسة تطبيقها في منطقتنا الجغرافية،
وعلينا االلتزام بالسعي وراء هذه الوسائل وتبني أفضل الخيارات
التي تلبي حاجات عمالئنا وعمالئنا المحتملين.

أوجه االختالف بين األزمة
المالية عام  2008وآثار
كوفيد 19-على السوق
العقاري
تختلف األزمة االقتصادية التي عصفت بالعالم عام  ،2008والتي
كان لها أثرا ً بالغا ً على السوق العقاري ،اختالفا ً كبيرا ً عن األزمة
الحالية المرتبطة بوباء فيروس كوفيد.19-
قبل اثني عشر عاما ً في  ،2008عانى العالم أجمع تبعات ركو ٍد
اقتصادي كبير رفع نسب البطالة إلى أعلى مستوياتها ،ونتج عنه
حاالت ال تحصى من الحجز على العقارات بسبب أزمة سندات
الضمان المدعومة بالرهون العقارية عالية المخاطر ،والتي امتدت
إلى صناديق االستثمار المشتركة ،والرواتب التقاعدية ،والشركات
التي كانت تمتلك هذه السندات ،مع آثار ٍ اجتاحت العالم بأكمله.
وفي المحصلة ،أدى الركود الكبير عام  2008إلى خسائر وصلت
أكثر من  ٢تريليون دوالر أمريكي في النمو االقتصادي العالمي.
مصطنع في سوق اإلسكان عام  2008بسبب
طلب
ل
ت َ َّ
شك َ
ٌ
ٌ
الرهون العقارية عالية المخاطر ،أي أن النتيجة كانت فائضا ً في
المعروض من الوحدات السكنية .فعلى سبيل المثال ،دخل ما
يقارب  48000وحدة جديدة في سوق ميامي العقاري عام ،2008
بالرغم من أن الطلب الحقيقي السنوي هو فقط  8000وحدة
تقريبا ً.
يعني هذا أن السوق العقاري كان بحاجة إلى خمس أو ست
سنوات حتى يستوعب هذه الوحدات ال .48000

د .بشار أحمدي

الرئيس التنفيذي

شركة أوركيد للتطوير العقاري

« أود التركيز هنا على أن الخسارة في رؤوس
األموال التي شهدناها في الوقت الحالي
كانت أقل بكثير مقارنة بعام » 2008
نتوقع ثبات سوق التأجير ،وتباطأ سوق البيع إلى حد ما ،ولكن
ٍ
نقص في رؤوس األموال ،وإنما يعزى للتأثير
هذا ال يعود إلى
النفسي نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد.19-
ونتوقع أيضا ً ارتفاع الطلب في السوق العقاري حالما تنطوي
صفحة الوباء ،وذلك لتوفر المزيد من المال في أيدي األفراد
بسبب التوفير الذي اقتضته ظروف الحجر واإلغالقات.
وسيساعد في ذلك تميز القطاع العقاري في مملكة البحرين
كونه من األسواق القليلة في العالم التي تعود بمردو ٍد يبلغ
معدله  %10-7في العام على االستثمارات العقارية ،وهي من
أعلى النسب في العالم.
من المهم أن نراقب السوق كمطورين عقاريين حتى ال ُنغر ِ َقه
ٍ
بفائض من الوحدات التي ما زالت تحت التطوير ،فالعرض
والطلب هما العامالن األهم في تحديد اتجاهات السوق.

أما خالل وباء كوفيد ،19-فقد تباطأت وتيرة مشاريع التطوير
العقاري ،ولهذا ،كان األثر مخالفا ً لركود عام .2008
أود التركيز هنا على أن الخسارة في رؤوس األموال التي
شهدناها في الوقت الحالي كانت أقل بكثير مقارنة بعام .2008
فرؤوس األموال تتوفر في السوق في هذه اللحظة ،وفي
الواقع ،تتمتع أسواق األوراق المالية ورؤوس األموال المصرفية
بصحة جيدة للغاية.
كما نجد أن األفراد ،باستثناء من يعمل في قطاع الضيافة
والسفر والتجزئة ،يملكون المزيد من رؤوس األموال مقارنة مع
ما قبل الوباء نتيج ًة للقيود على السفر وتباطؤ أعمال مرافق
الترفيه .و ُتظهر سجالت التأجير لدينا في شركة أوركيد للتطوير
العقاري التي تدير أكثر من  1500وحدة في مملكة البحرين،
انخفاضا ً طفيفا ً في التأجير خالل الوباء ،كما تلكأ سوق البيع
بعض الشيء منذ شهر سبتمبر عام .2020
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مساهمون

تنامي الخدمات
العقارية عبر
اإلنترنت :الرقمنة

شهد عدد مستخدمي اإلنترنت ارتفاعا ً يفوق الضعف خالل العام
المنصرم ،حيث أن اضطرار الناس لقضاء المزيد من أوقاتهم داخل
المنزل بسبب الحظر ،يعني تحول اإلنترنت إلى جزء ضروري من الحياة
اليومية لغالبية المستهلكين في البحرين ،مما غير أسلوب حياتهم
وطرق إنجاز أعمالهم وأنماط ترفيههم وتسوقهم .ونتيجة لذلك،
سعت الكثير من الصناعات لتطوير نماذج عمل عبر اإلنترنت لمواكبة
هذه التغييرات ،وكانت الصناعة العقارية إحدى السباقين لهذا
التحول.
ٍ
نهج مماثل لقطاعات المال
فقد سارعت الصناعة العقارية على
واألعمال ،والبنوك والتأمين ،في تبني الحلول الرقمية .فهي تحظى
اليوم بحضور واسع عبر اإلنترنت ألن الباحثين عن العقارات يلجؤون
للبحث عبر اإلنترنت لتسهيل عمليات الشراء والتأجير مما أدى إلى
التوجه نحو التحول الرقمي في هذه الصناعة إلى جانب غيرها
كنتيجة لوباء كوفيد .19-لقد خطا العالم خطوات ثابتة نحو حالة من
االستقرار في ضمن المحيط الرقمي ،وتأقلم السوق العقاري تبعا ً
لذلك ورحب بهذا التحول خصوصا ً في منطقة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،ولكن هذا ال يعني أن نموذج البحث عن العقارات عبر
اإلنترنت قد حل محل الوكالء العقاريين.
على العكس ،سمحت األزمة لوكالء المبيعات العقارية بتوسيع
حضورهم عبر اإلنترنت وتطويع التكنولوجيا في خدمتهم لمجاراة
التغير في سلوك المستهلك .لقد تحولت هذه القناة إلى طريقة
سهلة منخفضة التكاليف إلنجاز النشاطات المختلفة ،سواء كانت
معامالت ،أو إدارة عقارية ،أو جوالت افتراضية .وقد أماطت
التكنولوجيا اللثام عن عالم جديد من الفرص في الصناعة باستخدام
جوالت الواقع االفتراضي ثالثية األبعاد في العقارات.
وهكذا ،أصبح بمقدور الشركات العقارية اليوم إرسال رابط عبر الهاتف
الذكي لزبائنها للقيام بجولة افتراضية ثالثية األبعاد في عقاراتها.
مكن هذه الوسائط الزائر من أخذ جولة في العقار بدءً من معاينة
ُت ِّ
موقعه على الشارع ،ومن ثم دخول المبنى وزيارة جميع الشقق
والمرافق ،أو رؤية جميع غرف النوم في إحدى الفلل .ولتعزيز تجربة
المستهلك ،تتاح الفرصة لمن يملك خوذة واقع افتراضي للتجوال في
العقار والحصول على تجربة مقاربة للحقيقة وكأنه زار العقار شخصيا ً.
ال بد لهذا النهج المبتكر أن يحدث ثورة في الصناعة من خالل العمل
يدا ً بيد مع القطاع التكنولوجي.
فهذا النوع من الذكاء التكنولوجي يتيح الفرصة لتطوير الصناعة
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المهندس عبد الرحمن
الكوهجي
الرئيس التنفيذي

إسناد إلدارة المشاريع والعقارات

« سواء كانت معامالت ،أو إدارة عقارية ،أو
جوالت افتراضية .وقد أماطت التكنولوجيا
اللثام عن عالم جديد من الفرص في الصناعة
باستخدام جوالت الواقع االفتراضي ثالثية
األبعاد في العقارات» .
العقارية البحرينية وإحداث تحول أساسي فيها ،حتى في الفترة ما
بعد كوفيد .19-حيث كان السيناريو التقليدي قبل هذه التحوالت
يتخلص بتقديم قائمة بعقارات مختارة للعميل تناسب ميزانيته
من قبل الوكيل العقاري ،ومن ثم تستهل زيارات العميل الفعلية
لهذه الفلل أو الشقق ،واآلن باالستفادة من إمكانيات الواقع
االفتراضي ،يمكن للشركات العقارية والوكالء توسيع أعمالهم
وتحقيق عدد أكبر من العمالء من خالل تقديم خدمات بأعلى
المستويات.
يزور العمالء عادة عددا ً من العقارات قبل اختيار أحدها ،وهذه
العملية تأخذ الكثير من وقتهم وجهدهم بطبيعة الحال ،إلى
جانب أنها تعرضهم لخطر اإلصابة بكوفيد 19-في هذه الظروف
االستثنائية .إذا ً ما الحل؟ ببساطة ،ارتداء خوذة الواقع االفتراضي
وخوض تجربة غامرة ثالثية األبعاد والتجول في العقار دون مغادرة
المنزل .تساعد هذه الطريقة باستبعاد بعض الخيارات التي ال
تلبي احتياجاتهم من قائمة العقارات المحتملة وتضييق هذه
القائمة لعدد قليل من العقارات التي يشعرون أنها تستحق الزيارة
الشخصية.
ويقودنا هذا إلى بعد جديد من خالل استخدام قاعات عرض الواقع
االفتراضي لتحسين تجربة العميل واالرتقاء بها إلى مستويات غير
مسبوقة .حيث أن مستقبل الصناعة العقارية يزخر بخيارات مبتكرة
ال تعد وال تحصى لطرق العرض تحقيقا ً ألعظم االستفادة من
هذه التكنولوجيا .ويمكن للعمالء اختيار زيارة العقار مع األثاث أو
من غيره من خالل تعليمات افتراضية والتجوال في العقار افتراضيا ً
على مسرح فارغ واسع للحصول على تجربة مقاربة للواقع .ومن
شأن هذا المساعدة كذلك في تسويق المشاريع التي ما زالت
في مرحلة التجديد وإعطاء العمالء فكرة عن صورتها النهائية
حال االنتهاء من العمل عليها .وبالرغم من أن العرض المسرحي
االفتراضي قد يكون طريقة رائعة لتسويق العقارات إال أنه بحاجة
إلى االستثمار ،ويمكن دراسته بعمق أكبر إلضافة عنصر مرئي
عمراني لعرض العقارات القادمة المنتظرة في مستقبل البحرين.

هل تغيرت
تجارة التجزئة
إلى األبد؟
من أكثر األسئلة التي يسألني إياها العمالء هو" :هل عدد
المجمعات التجارية في البحرين يفوق الحاجة لها؟" .بالرغم
من أن ثقافتنا ومناخنا تشجع على مشاريع تطوير المجمعات
التجارية ،إال أن انخفاض نسب إشغالها في األعوام القليلة
الماضية قد يعطينا إجاب ًة عن هذا السؤال.
يبين لسان الحال أن بعض مجمعات التجزئة البارزة التي كانت
تتمتع سابقا ً بنسب إشغال تصل  ،%100انخفضت نسبها اآلن
إلى ما يقارب  .%80كما ُيالحظ امتداد فترة تجديد التأجير في
عدد من مشاريع المجمعات الجديدة لفترات تفوق السنة بكثير،
والنتيجة هي أن كثيرا ً من المستأجرين اختاروا عدم التجديد،
أو في بعض الحاالت اختاروا االنتقال إلى مواقع أخرى أو حتى
الخروج كليا ً من السوق .ثم جاءت جائحة الكورونا فوق كل
ذلك لتغير أنماط حياتنا وتسوقنا وعملنا وسفرنا في شتى بقاع
المعمورة ،وقد تكون هذه اآلثار دائمة ال رجعة فيها.
وفقا ً لبيانات مركز بحوث البيع بالتجزئة ،فقد أغلق  15,747محل
للبيع المفرّق أبوابه نهائيا ً في المملكة المتحدة في  .2020يشير
هذا إلى تحو ٍ
ل سري ٍع في قطاع محالت التجزئة التقليدية لم
يستث ِ
ن حتى األسواق الناضجة .أما هنا في البحرين ،فقد شهدنا
حركة نشطة إلى حد ما تتجه نحو إنشاء مشاريع بيع التجزئة في
البلدات السكنية خارج المدن ،ويعود هذا إلى ارتفاع الطلب على
نقاط البيع القريبة من المنزل مع توفر أماكن اصطفاف قريبة
منها ،وذلك بسبب الظروف الوبائية التي دفعت الناس إلى
العمل من المنازل .تتميز هذه الوحدات بتكاليف أقل ومساحة
أصغر ،مما شجع على ظهور األعمال الناشئة واألفكار المبتكرة
في السوق وجذب فئة الشباب.
بالرغم من أن هذه التغيرات تثير بعض القلق ،إال أن على
العاملين في األسواق األخرى االستفادة من هذه الدروس
ويذكر أن هذا الجانب يتخذ أهمية كبرى
لتمييز مواطن الفرصُ ،
في البحرين وفي المنطقة المحيطة ككل ،نظرا ً إلى أن التسوق
اإللكتروني لم ينتشر انتشارا ً كبيرا ً كما هو الحال في األسواق
الغربية.
ومع أن الجائحة دفعت الكثير من تجار التجزئة الستخدام
استراتيجيات قنوات أكثر شمولية وتكامالً ،إال أن منصات
التسوق مثل أمازون ونون لم تستطع اختراق السوق بشكل كبير
بسبب تأخيرات الشحن ،مما يعني أن وضع التسوق عبر اإلنترنت
ما زال غير ثابت في األسواق المحلية.

هاشم كاظم

سفِلز
مدير الخدمات التخصصية في َ
– البحرين

ماجستير ،المعهد الملكي للمساحين
القانونيين

« بالرغم من أن هذه التغيرات تثير بعض القلق،
إال أن على العاملين في األسواق األخرى
االستفادة من هذه الدروس لتمييز مواطن
الفرص» .
ال يقتصر التحول المطلوب في االستراتيجية على خلق حضور
عبر اإلنترنت فحسب ،وإنما يقتضي أيضا ً التنويع في األعمال
والنشاطات .على سبيل المثال ،تخطط متاجر جون لويس في
المملكة المتحدة ،والتي تحقق  %70من مبيعاتها الكلية عبر
اإلنترنت ،لبناء وحدات سكنية في  20من مواقع متاجرها .لكن
هذا ال يعني أن دور المتجر التقليدي أو متاجر الشارع الرئيسي
لم يعد هاما ً ،على العكس ،فقد أصبحت شركة أمازون مثال ً
تشغل مثل هذه المساحات بابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا للرقي بتجربة المستخدم لمستويات غير مسبوقة،
من خالل استخدام الواقع المعزز والذكاء االصطناعي.
على سبيل المثال ،تسمح متاجر بِقالة "أمازون جو" للمستهلكين
التسوق دون وجود طاقمٍ للبيع ودون الحاجة لعمليات التسجيل
اليدوي للمشتريات والدفع .ونجد في البحرين جهودا ً في هذا
االتجاه االفتراضي ،فقد تحركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بسرعة منذ بداية الجائحة لمساعدة قطاع التجزئة في الوصول
للمستهلك من خالل منصة عبر اإلنترنت تحاكي مجمعا ً تجاريا ً
لعرض بضائعهم .بالمثل ،يقوم تطبيق واتساب بتجارب إلقامة
شارع رئيسي افتراضي بما يحتوي من متاجر عديدة بالتعاون مع
مجلس واتفورد بورو في المملكة المتحدة.
ستحافظ متاجر التجزئة على وجودها بشكل أو بآخر في كثير من
الحاالت ،ولكن زمن المجمعات التجارية الضخمة التي تشغل آالف
األمتار المربعة يبدو على وشك االنقضاء .في المقابل ،يتيح حجم
سوق البحرين وشعبها اليافع المتعلم ،التبني السريع لالبتكارات
والتكنولوجيا الحديثة ،هذا إلى جانب العوامل المشجعة التي
تضم موقع البحرين الجغرافي االستراتيجي وجهود مجلس
التنمية االقتصادية الجبارة في تنشيط السوق .يقودني كل ذلك
لالعتقاد بأن الظروف مهيأة اليوم القتناص هذه الفرصة الذهبية
عوض والتي ستتيح لنا ريادة هذا المجال وتغيير مسار
التي ال ُت ّ
السوق البحريني في سياق إقليمي أوسع.
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نصائح استراتيجية
لتعزيز أعمال الشركات
العقارية في ظل
األزمة العالمية
عانى أداء الشركات العقارية بشكل عام ،وغيرها من
شركات األعمال ،من ركود إقتصادي نتيجة جائحة الكورونا
(كوفيد ،)19-وكما هو معروف للجميع ،كان لهذه الجائحة
أثرا ً سلبيا ً كبيرا ً على االقتصاد ،ولهذا ،يتخذ االستثمار
العقاري أهمية كبرى في هذا الوقت العصيب من التباطؤ
اإلقتصادي العالمي.
عندما نتحدث عن األعمال العقارية ،فنحن نعني عدة
مجاالت تنضوي تحت سقف واحد :الوساطة ،واإلدارة،
والتطوير العقاري ،والمبيعات والتسويق وغيرها من
الخدمات االحترافية في المجال العقاري  ،وبغض النظر
عن المجال بحد ذاته ،فال تزال شركات الخدمات العقارية
تحتفظ بكثير من نقاط القوة ،ويمكن لها من خالل
االستراتيجيات المناسبة والتخطيط ودراسة الميزانيات،
النجاح واالزدهار خالل الجائحة.
 )1حدد الميزانية:
من المفيد بداي ًة تحديد التمويل أو الميزانية المتاحة حتى
تتضح االستراتيجيات المحددة التي يمكن تطبيقها لتحقيق
الهدف ،ومن ثم يتحتم تقدير ومراقبة وضبط التكاليف
الكلية للشركة من خالل منحنى أساس أداء التكاليف
لتجنب المشاكل المالية خالل فترة الركود االقتصادي.
 )2ضع أهدافا ً تسويقية:
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إسالم فوزي غبسي

المدير اإلداري

إم جي آي إلدارة العقارات
والممتلكات

« وبغض النظر عن المجال بحد ذاته،
فال تزال شركات الخدمات العقارية
تحتفظ بكثير من نقاط القوة ،ويمكن
لها من خالل االستراتيجيات المناسبة
والتخطيط ودراسة الميزانيات ،النجاح
واالزدهار خالل الجائحة» .
دفعت ظروف الحجر والغلق الكامل بسبب جائحة كوفيد19-
األعمال نحو التحول الرقمي ،وأصبح العالم اآلن يتقبل
التسويق الرقمي بشكل غير مسبوق .يوفر هذا النوع من
التسويق عبر اإلنترنت وسيلة فعالة لتسويق منتجاتك
وخدماتك ،حيث أنه يسهل عرضها على المستخدمين ويوفر
لهم طريقة سريعة للتواصل المباشر معك .احرص على إدارة
ٍ
حسابات لشركتك على منصات التواصل االجتماعي الرئيسة
جميعها مثل الفيسبوك ،وإنستغرام ،وحتى بنتريست،
وذلك إذا رغبت بعرض الكثير من صور العقارات .تواصل
مع مستخدميك ومتابعيك ،وشاركهم بالمحتوى القيم
والمعلومات ،وفي هذا السياق ،ستتمكن من تسويق
عقاراتك.

 )6تبنى ابتكارات الجوالت االفتراضية:
في الماضي ،كانت الشركات العقارية تعرض عقاراتها
من خالل المطبوعات كالكتب ،أو المجالت ،أو حتى
المنشورات والمطويات .ثم جاء عصر اإلنترنت الذي
حول العالم إلى محيط رقمي يمكن الوصول فيه
ّ
ألي شيء افتراضيا ً .ومن خالل هذه الوسائل ،يمكن
للشركات العمل دون الحاجة للتواصل الشخصي أو
الميزانيات الضخمة أو فرق العمل الكبيرة .كما تتاح
اليوم للشركات العقارية تكنولوجيا الواقع االفتراضي
المبتكرة التي تمكنها من عرض عقاراتها على
المسارح االفتراضية ،وإضافة الديكورات للعقارات
للتسهيل على العميل تخيل هيئة منزله المؤثث
ليعرف ما إذا كان العقار سيحوز على رضاه.

 )4ركز على تحليل (ق .ض .ف .م).
إذا استطعت التركيز على نقاط القوة لدى شركتك ،ومصادر
الضعف ،والفرص ،والمخاطر التي تواجه الشركة خالل الظروف
الحالية ،ستتمكن حتما ً من تقليص فرص الفشل ،حيث أن فهم
هذه الجوانب سيمكنك من التركيز على ما تحتاجه الشركة
للنجاح .وبتحديد نقاط الضعف والمخاطر التي قد تؤثر على
العمل ستتمكن الشركة من مواجهة مصادر التهديد في هذه
الفترة الحرجة.

قم بصياغة االستراتيجيات التسويقية بوضع قائمة أهداف
تسويقية تحدد هدف الشركة ،مثل تسويق الوحدات
الجديدة عصرية التصميم ،وتنمية حضور الشركة الرقمي،
واستهداف المزيد من العمالء من خالل دراسة ما يبحثون
عنه ،والمحافظة على العمالء الحاليين ،وإدارة حمالت
تعريف العمالء بعالمتك التجارية ،وتثقيف العمالء فيما
يتعلق بعقاراتك وخدماتك.

 )5اعتمد على التقليص االستراتيجي للتكاليف:

 )3استثمر بالتسويق على منصات التواصل
االجتماعي:

واجهت الكثير من الشركات فترة عصيبة في ظروف االقتصاد
الهش نتيجة لجائحة الكورونا لدرجة تهديد وجود بعضها ،ومن
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خالل برامج تقليص التكاليف بشكل استراتيجي
مدروس يمكن للشركة البقاء ،بل واالزدهار .كما أن
االستراتيجيات القائمة على تخفيض تكاليف أعمال
الشركة العقارية اليومية ستساعد في دعمها على
المدى الطويل.
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توقعات العام :2021
لماذا أصبح التطوير
العقاري المستدام هو
الوضع الطبيعي الجديد

عصفت جائحة كوفيد 19-بالعالم أجمع ،ونجم عنها عواقب
وخيمة تركت أثرها على األفراد ومختلف القطاعات وتسببت
في شل حركة المجتمعات بجميع أنحاء العالم.
وصناع القرار على
ومنذ بداية تفشي الجائحة ،أدرك القادة ُ
الصعيد الدولي واإلقليمي مدى خطورة الوضع ،والتخبط
الحاصل في تحديد أفضل الطرق للمضي ُقدمًا بأقل الخسائر.
هل نحاول العودة مرة أخرى للوضع السابق تدريجيًا؟ أم نتقبل
واقعا وربما
حقيقة أن "الوضع الطبيعي الجديد" قد أصبح أمرًا
ً
أبديًا؟
مع تأثر مختلف القطاعات بدرجات متباينة نتيجة لجائحة
كوفيد ،19-قد يكون اقتراح حلول وسطية بحل وسط هو
الخيار األنسب .إال أن كفة المنطق ُترجح أن أفضل ما يمكن
عمله هو دعم استراتيجياتهم للحصول على مستقبل صحي
ومستدام.
لقد لعبت األزمة دورًا هامًا في إدراك القادة للمعنى
الحقيقي لالستدامة ،حيث أضحت التنمية المستدامة أولوية
استراتيجية قصوى .لذا ،كان من الضروري أن يتم إعادة تقييم
الفعال للموارد
جوانب االعتماد على الذات واالستخدام
ّ
ضمن جميع القطاعات مثل :التوسع العمراني والزراعة والبنية
التحتية واستخدام الطاقة وتوفر المياه والنقل وذلك لضمان
تحقيق االستدامة لألجيال القادمة.
وعالوة على ما سبق ،برزت أهمية االستثمار في وضع أُسس
واستراتيجيات تضمن تزويد المجتمعات المحلية بالحد األدنى
من المتطلبات األساسية للحفاظ على مستوى معيشتهم
في حال مواجهتهم ألزمات مماثلة مستقبالً .وبغض النظر
موجودا من
عن العائد المالي – الذي قد ال يكون مُجديًا أو
ً
األساس – إال أن هذه البند أصبح حتميًا وضروريًا في سياق
التخطيط االستراتيجي.
وعند التطرق إلى مشاريع التطوير العقاري ،نجد أن االستدامة
والتصميم هم مُبادرات جيدة ومُرحب بها نظريًا .إال أنه في
الواقع ،كان يتم تجاهل أهمية تطبيق الممارسات المستدامة
منذ المراحل األولية .ولكن يبقى من الضروري أن نتوجه نحو
وضع استراتيجية التنمية المستدامة إلصالح ما ُيمكن إصالحه،
وإثراء نوعية الحياة وجودتها لألجيال القادمة.
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المهندس أحمد علي العمادي
الرئيس التنفيذي

ديار المحرق ذ .م .م.

« بإمكان المطورين العقاريين فعل أكثر من
مجرد بذل الجهود لتقليص البصمة الكربونية» .
وبحسب لجنة برونتالند فإن" :عند استيفاء احتياجات الحاضر،
دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
الخاصة ،هنا تكون التنمية المستدامة ".وستكون تلك
الطريقة األكثر فعالية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عن
طريق التحول إلى نهج أكثر شمولية مع التركيز على األفكار
والحلول المستدامة الشاملة للجميع ،مما يضمن تحقيق
معا ،أال
هذه النقلة الهامة خاصة إذا توفرت  3أهداف رئيسية ً
وهي :النمو االقتصادي وحماية البيئة والدمج االجتماعي.
وبحكم أن المطورون العقاريون هم الالعبون الرئيسيون
لتخطيط المدن والتنمية العمرانية ،فبإمكانهم توسيع
مدى تأثيرهم من مجرد تقليص البصمة الكربونية ،إلى خلق
مجتمعات سكنية تلبي مختلف االحتياجات مع توفير مرافق
أرضا خصبة مشجعة لنمو
ترفيهية ،فتكون هذه المشاريع ً
األعمال التجارية ،مما ُيساهم في خلق مستقبل اقتصادي
صحي مستدام.
وبالنسبة لمدينة "ديار المحرق" كان النهج المتبع عند
تطوير المخطط الرئيسي هو إنشاء مدينة متكاملة تلبي
احتياجات سكانها بشكل شامل ،وتساهم في تأسيس مجتمع
مترابط ومتماسك .كما تم دمج تدابير مستدامة إضافية
بعناية حيثما أمكن ،لتقليل البصمة الكربونية ،مثل التشجيع
ضا عن
ِو ً
على ركوب الدراجات الهوائية أو المشي للتنقل ع َ
استخدام السيارات .إلى جانب االستعانة بخبرات مستشارين
بيئيين للقيام بدراسات إدارة البيئة بغية فهم أفضل الطرق
لدمج التدابير المستدامة ضمن عملية التخطيط .وأدت
هذه الجهود إلى استخدام إضاءة  LEDواستغالل الطاقة
الشمسية لتشغيل شبكات الري .ونظرًا لتأثير المطورين
العقاريين على مستقبل االستدامة ،كان من الضروري أن يتم
تقديم حلول معيشية تعود بالنفع على األجيال القادمة دون
التأثير على البيئة ،مع األخذ بعين االعتبار دومًا اآلثار طويلة
األمد.

العقارات الجيدة ال تبقى
شاغرة أبدا ً  ...ال تضع
اللوم على كوفيد19-
يشتكي الكثير من م ُّلك العقارات من كساد وجمود السوق
العقاري ،وال شك في وجود حالة ركود عامة تلف السوق لها
أسباب معروفة .إال أن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى قلة الطلب
على بعض العقارات سأذكر أهمها في السطور التالية.
 -ƒالموقع السيئ أو األثاث منخفض الجودة في بعض
الوحدات العقارية في السوق.
 -ƒالتسويق غير الفعال من قبل بعض أصحاب العقارات ،إلى
جانب األسعار المبالغ بها.
 -ƒاالرتفاع الحاد لقيم فواتير الكهرباء المستحقة على
المستأجرين أو المالك األجانب.
 -ƒسلوك أو طريقة تعامل بعض أصحاب العقارات مع
المشترين المحتملين.
 -ƒارتفاع أسعار اإليجار أو البيع بعد التضخم الذي عانى منه
السوق العقاري العالمي.
قد يطلب أصحاب العقارات ثمن مليون دوالر لبيع عقاراتهم،
ولكنهم في المقابل غير مستعدين إلنفاق  300دوالر لتنظيفها.
فكر في األمر ،إذا كنت ال تحترم أو تقدر عقارك ،فكيف تتوقع
غيرهم من أصحاب العقارات
أن يقوم بذلك الغير؟ في حين ُي ّ
جه ُز ُ
وحداتهم بأثاث رديء النوعية ،ومن ثم يشتكون أن العقار شاغر
دون بيع أو إيجار .عليك إدراك أن الشارع الذي تقع شقتك فيه
يحتوي  500شقة أخرى تنافسها على جذب انتباه الزبائن ،وأن
المنطقة التي تحتضن شارعك تضم ما يقارب  5,000شقة تنافس
شقتك هي األخرى ،ولهذا ،عليك التفكير بالموضوع من منظور
أداء شقتك ضمن هذا المحيط األوسع التنافسي وتقييمها
مقارنة بغيرها.
ننصحك كمالك عقار أو مطور أو مستثمر عقاري ،باالستعانة
بخدمات مصمم ديكور داخلي ،حيث أن توفر األموال بين يديك
لالستثمار وتطوير العقار ال يعني بالضرورة أنك تجيد تصميم
الديكور بنفسك ،فمن الواجب التعامل مع الوحدة العقارية على
أنها منتج أو سلعة تنافسية ستدخل سوقا ً تنافسيا ً.
لقد خرجنا للتو من مرحلة تضخم أسعار السوق العقاري ،مما
لملك العقارات فرصة تحليل هذه الفترة واالستفادة من
يوفر ّ
دروسها .وعلينا كمستثمرين تقبل الواقع المر الذي يبشر بركود
ويتوقع أن يستمر
قادم صعب بدأ يلقي بظالله علينا بالفعلُ ،
لثالثة أعوام لسوء الحظ .وإذا قررت ترك استثمارك ،عليك
تقبل خسائر تصل بين  20إلى  %35من قيمة العقار الحالية وذلك

بدر ناس

مدير إداري

إنفوريل العقارية ذ .م .م.

« ننصحك كمالك عقار أو مطور أو مستثمر
عقاري ،باالستعانة بخدمات مصمم ديكور
داخلي ،حيث أن توفر األموال بين يديك
لالستثمار وتطوير العقار ال يعني بالضرورة
أنك تجيد تصميم الديكور بنفسك ،فمن
الواجب التعامل مع الوحدة العقارية على
أنها منتج أو سلعة تنافسية ستدخل سوقا ً
تنافسيا ً» .
للوصول إلى أسعار مقبولة للتداول خالل السنوات الخمس
القادمة.
ال شك أن هذه الفترة تعتبر فترة تصحيح لألسعار والسوق،
ونحن على أعتاب ركود يعتبر األسوأ من منظور السوق العقاري
ويتوقع استمراره لمدة خمس
وحتى العالم ،والذي بدأ في ُ 2019
سنوات يكون أشدها في الفترة من  2020إلى  .2023ونقول
للمستثمرين أن القرار الخاطئ بشراء شقة بسعر يزيد عن  650إلى
 750دينار بحريني للمتر المربع ال يعني أن عليكم اقتراف خطأ آخر
لتصحيح الخطأ األول والتعويض عن استثماركم.
سعر بيع المتر المربع للشقق بغرض االستثمار يتراوح بين 800
و 1200دينار بحريني ،وال شك أن المضاربة قرار خاطئ ال فائدة
منه ،فال توجد أي طريقة تعيد لك استثمارك إال إذا كنت تخطط
لتوريث هذه العقارات ألجيال العائلة القادمة .عليك تقبل الواقع
بصدر رحب وإعادة حساباتك دون زيادة سعر بيع المتر ألكثر من
 650إلى  750دينار بحريني كحد أقصى.
على أولئك الذين لم يتقبلوا هذه الحقيقة أمال ً بتحسن الظروف
في المستقبل القريب إدراك أن الركود سيستمر ما بين  3إلى 5
سنوات ،وسيبدأ السوق بالتعافي ابتداءً من السنة الخامسة .ال
داعي للوم كوفيد 19-على عدم التمكن من تأجير أو بيع عقارك،
فالعقارات ذات األسعار المعقولة والتي تتميز بموقع جيد تجذب
العمالء ال محالة .أما الوحدات العقارية دون المستوى المطلوب
ذات األسعار المرتفعة بشكل مبالغ فيه ،فليس لها مكان في
السوق خالل السنوات المقبلة.
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هل اآلن وقت
مناسب لإلستثمار؟

بدأ القطاع العقاري البحريني بالتعافي بشكل جيد من تبعات
أزمة كوفيد ،19-فقد تحسن أداء السوق بعض الشيء من
االنخفاض الذي عانى منه في عام  ،2020ومع هذا ،تشير
دراستنا إلى انخفاض أسعار وحدات التأجير بنسبة ال تقل عن
.%15
نصيحتنا للمستثمرين هي استغالل هذه الفترة واإلقدام على
االستثمار في سوق البحرين العقاري نظرا ً لألسعار المغرية
غير المسبوقة .ويبقى الخيار أمام المستثمرين فيما إذا كانوا
يفضلون الوحدات الجاهزة أو االستثمار على المخطط قبل
البناء من خالل المطورين ،وقد يكون الخيار الثاني مفضال ً لدى
البعض لما يوفره من جداول دفع أكثر مرونة .وفي المقابل ،فإن
سعر شراء الوحدات الجاهزة في السوق الثانوي سيكون أكثر
يسهل من عملية تأجير العقار بشكل
شمولية ،كما أن هذا الخيار
ّ
مباشر.
تحتمل عملية التفاوض على الصفقات العقارية سيناريوهين
محتملين ،فقد تكون عملية سهلة يمكن تشبيه بساطتها
ببساطة عملية التسوق لشراء البقالة ،أو قد تكون معقدة
كعملية شراء سيارة .مما ال شك فيه أن هذه العملية ستكون
أسهل إذا تعاملت مع صاحب العقار الفردي بشكل مباشر ألنه
سيكون أكثر مرونة بشكل عام ،أو إذا تعاملت مع مطور ال
يعتمد التفاوض كإحدى سياسات أعماله.

مدير عقاري

بويا العقارية

« تحتمل عملية التفاوض على الصفقات
العقارية سيناريوهين محتملين ،فقد
تكون عملية سهلة يمكن تشبيه بساطتها
ببساطة عملية التسوق ،أو قد تكون
معقدة كعملية شراء سيارة» .
ذلك إلى المبالغة بالحذر في هذا األمر حتى ال يقع اللوم عليهم
لعدم تنبيهك لهذه المخاطر .أي أن عليك االستماع لنصح
المحامي ،واتخاذ قرارك بنفسك في النهاية.
خذ مالحظات المحامي في الحسبان لدى تقديم عرضك أثناء
المفاوضة .وإذا طبقت هذه النصائح المذكورة أعاله ،فمن األرجح
أنك ستحقق النجاح في جميع مفاوضاتك ،ولكن موقفك سيكون
أقوى إذا كنت تفاوض أكثر من جهة في نفس الوقت ،ألن هذا
سيكشف لك استعداد أصحاب العقارات لالنخراط بالتفاوض
الجدي .واحرص على إحاطة أصحاب العقارات علما ً بأنك تفاوض
جهات أخرى في نفس الوقت لالستفادة من جانب القوة هذا.
وبعد أن تشعر بأنك قد حصلت على إجابات شافية لجميع
تساؤالتك ،اختر العقار الذي يشكل أفضل خيار بالنسبة لك واعمل
على صياغة األحكام بشكل نهائي.

أدت الظروف االقتصادية الحالية منقطعة النظير في ظل القيود
واإلغالقات الصارمة ،إلى صعوبة االستمرار بزيارات العمالء
المحتملين للعقارات في العشرات من البلدان .وبما أن التوقعات
تشير إلى ظروف صعبة تواجه السوق العقاري مستقبالً ،برزت
الجوالت االفتراضية للعقارات كحل للتعامل مع هذا الوضع،
خصوصا ً لتوافقها وتعليمات التباعد االجتماعي أثناء البحث
تمكن المستأجرين أو المشترين المحتملين من
عن عقار ،فهي
ّ
رجح
معاينة العقارات بسهولة ويسر دون مغادرتهم منازلهمُ .
وي ّ
أن الزيارات الفعلية للعقارات ستحتاج لوقت طويل لتعود لدورها
السابق حتى إن ُرفعت قريبا ً التوجيهات المشجعة على مالزمة
رحبوا بفكرة دخول العديد من
المنزل ،فالكثير من
ّ
الملك لن ُي ّ
الزوار لعقاراتهم خصوصا ً إذا كانوا يقطنون فيها ،مما يشكل
عامال ً إضافيا ً يشجع على تبني الجوالت االفتراضية.
كانت الصناعة العقارية في طريقها قبل األزمة نحو إدماج
العمليات والخدمات الرقمية في التعامل مع المستأجرين
والمستخدمين .ومما ال شك فيه أن التحول الرقمي بشكل
عام بدأ يفرض نفسه بقوة في عالمنا المعاصر ،فقد دخلت
التكنولوجيا حياتنا اليومية على نطاق واسع على مدى العقدين
الماضيين ،وكانت بعض المنصات والحلول المبتكرة قد أثبتت
أثرها البالغ على الكثير من القطاعات كالقطاع العقاري بدعمها
استمرارية العمل ،مما عزز اإلنتاجية وأحدث ثورة في نهج أداء
األعمال.

أول ما عليك عمله هو التواصل مع عميل عقاري حول نوع
الوحدات العقارية التي تهمك وطلب الحصول على بعض
العروض .ومن خالل االطالع على عدد منها ،ستتكون لديك
فكرة عن األسعار واألحكام ،وقد تتمكن من تقليص خياراتك.
في هذه النقطة ،يمكنك االستعانة بالوكيل العقاري للتفاوض
على سعر العقار بالنيابة عنك إذا شعرت أن ذلك يفوق قدرتك،
وعلى األخص إذا كنت ال تجيد التفاوض.

وعندما حلت أزمة كوفيد ،19-أكدت ظروفها الصعبة على
األهمية القصوى للرقمنة بسبب تبعات األزمة العظيمة على
الشركات ،وفي ظلها ،تعاظم الطلب على وسائل التواصل
السريعة التي يمكن االعتماد عليها والتي أصبحت من األولويات
االستراتيجية لألعمال ،لما دعت له الحاجة من المرونة في مواقع
عمل القوة العاملة.

يفضل ترشيح عقارين مناسبين على األقل لخلق تنافس بينهما
أثناء التفاوض ،وبعد الحصول على عروض أسعار من الوكيل أو
المطور العقاري ،ال تسمح لهما استعجالك أو الضغط عليك
التخاذ قرار وتوقيع العقد بشكل متسرع.

كما اتجه عدد من العبي السوق العقاري السكني والتجاري
نحو االستثمار بطرق بديلة رقمية إلنجاز صفقات البيع والتأجير،
خصوصا ً من خالل استخدام التكنولوجيا االفتراضية والواقع
المعزز الستعراض العقارات بطرق ترقى بتجربة المستخدم
وتسهل التعامل معه في محيط آمن.

ويتحتم عليك االستعانة بمحامي لمراجعة العرض إذا كنت تعتزم
ال منك ،فدور
تفوضها باتخاذ القرار بد ً
تفوضه ّ /
الشراء ،ولكن ال ّ
المحامين اإلشارة إلى المخاطر المرتبطة بالعقار ،وقد يدفعهم
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األمل الواعد للجوالت
االفتراضية في السوق
العقاري البحريني
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ومنذ ذلك الوقت ،زاد إقبال الباحثين عن عقارات على استخدام
الجوالت االفتراضية بشكل كبير ،مما يدل على أنها ستصبح أمرا ً
ثابتا ً اعتياديا ً في مستقبل الصناعة العقارية.

محمد أشرف

مدير المبيعات والتسويق
إيرا العقارية

« كما اتجه عدد من العبي السوق العقاري
السكني والتجاري نحو االستثمار بطرق
بديلة رقمية إلنجاز صفقات البيع والتأجير،
خصوصا ً من خالل استخدام التكنولوجيا
االفتراضية والواقع المعزز الستعراض
العقارات بطرق ترقى بتجربة المستخدم
وتسهل التعامل معه في محيط آمن» .
ومن شأن اتخاذ بعض الخطوات اإلضافية تعميق فعالية أي جهة
ترغب باالستثمار بالجوالت االفتراضية لبيع العقارات ،وما يمكن
قوله في هذه الحالة ال يختلف عن النصائح التي يقدمها الوكالء
العقاريون للباعة في محيط الزيارات الشخصية للعقار .وأهم
نصيحة في هذا السياق هي تجريد العقار من مظاهر اللمسة
الخاصة الشخصية إلتاحة الفرصة أمام العميل المحتمل ليتصور
نفسه كصاحب العقار.
إلى جانب ذلك ،يجب إنهاء جميع أعمال الصيانة حتى تلك التي
قد ُتعتبر صغيرة ،ألن الجوالت االفتراضية ُتظهر كافة التفاصيل
والعيوب مهما صغرت .كما أن النظافة بال شك أمر أساسي يجب
الحرص عليه ،فمن األفضل تنظيف العقارات المهملة منذ فترة
ٍ
بفريق يقوم بتنظيفها بعمق .وأثناء قيام الكاميرات
باالستعانة
بمسح العقار ،يجب على الجميع المغادرة لتحقيق أفضل
المستويات لتجربة المستخدم.
لن تَحل جوالت العقارات االفتراضية محل الزيارات الشخصية من
ناحية دراسة موقع العقار ،فهذا الجانب سيدعو دائما ً لحاجة
الزيارة ،ولكن بالرغم من هذا ،تساعد الجوالت االفتراضية على
تقليص الخيارات بين العقارات المتوفرة واستبعاد تلك التي ال
تتوافق مع حاجات وأسلوب معيشة العميل المحتمل.
بالنظر قدما ً نحو المستقبل ،على المتخصصين في المجال
العقاري إعادة التركيز على تقديم خدمات ممتازة للعمالء وتبني
التكنولوجيا الثورية كمحاور أساسية في أعمالهم ،ألن هذا ما
سيمكنهم حقا ً من مواكبة التحول الرقمي.
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تبلور وجهات نظر ٍ حول
القطاع العقاري في
ظل كوفيد19-
تفاوت التأثير الذي طال الشركات العقارية في ظل أزمة
َ
حد َد التأثير تبعا ً
كوفيد 19-التي أثرت على العالم أجمع ،فت َ ّ
للمنطقة التي تعمل بها الشركة ونوع العقارات بشكل
أساسي .وينشغل مديرو الشركات العقارية التنفيذيون على
المدى القصير بالحفاظ على القيمة والسيولة ،والحفاظ على
أمن وسالمة المستأجرين والزوار ،واالنصياع للتوجيهات
الحكومية.
مشاكل أساسية في السوق
 فائض المعروضما زال فائض المعروض يسيطر على أسعار العقارات السكنية
واإليجار في البحرين ،ويأتي هذا الوضع نتيجة عوامل عدة
تشمل الركود الحالي في سوق المكاتب ،وانخفاض نسب
إشغال العقارات ،إلى جانب االنتهاء من عدد من المشاريع
التي كانت سابقا ً تحت اإلنشاء ،وهذه الظروف جميعا ً
تضع أصحاب العقارات تحت ضغوط من جهات عدة لجذب
المستأجرين.
 تكاليف الطاقة المرتفعةشهدت مملكة البحرين ارتفاعا ً في تكاليف الطاقة مما ادى
ذللك الى االنتقال من التركيز على الوحدات الواسعة لتلك
األصغر مساحة في السوق السكني.
 انتشار ظاهرة العمل من المنزلوجب على أصحاب األعمال في هذه الظروف المتغيرة إعادة
النظر في المساحات المكتبية التي يحتاجونها ،والتوجه على
األرجح نحو تقليص هذه المساحات ،نظرا ً إلى أن الكثير من
ظروف
أصحاب العمل اآلخرين أصبحوا يقدمون لموظفيهم
َ
عم ٍ
ل أكثر مرونة .وبدأت ظاهرة العمل من المنزل تتجذر في
سوق العمل حول العالم ،فعلى سبيل المثال ،تتيح شركات
تويتر وفوجيتسو لموظفيها االختيار بين العمل من المنزل أو
في المكتب تبعا ً لما يجدونه مناسبا ً بالنسبة لهم.
 القيود المفروضة على السفرساعدت قطاعات السياحة والضيافة في دعم وتنويع
االقتصاد البحريني نظرا ً لتوليدها قسما ً كبيرا ً من الدخل
القومي ،األمر الذي عمل على تخفيف حدة أزمة انخفاض
أسعار النفط .ولكن القيود على السياحة والسفر ،واإلغالقات
التي رافقت كوفيد 19-ضربت هذه القطاعات بشكل قوي.
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هزيث هاري

المدير  -المبيعات والتسويق
ميكال العقارية

« وجب على أصحاب األعمال في هذه الظروف
المتغيرة إعادة النظر في المساحات المكتبية
التي يحتاجونها ،والتوجه على األرجح نحو
تقليص هذه المساحات ،نظرا ً إلى أن الكثير
من أصحاب العمل اآلخرين أصبحوا يقدمون
ٍ
عمل أكثر مرونة» .
ظروف
لموظفيهم
َ
 تدخالت الحكومة االبتكاريةبادرت الحكومة لصب المزيد من الجهد في دعم األعمال في
شتى القطاعات خالل األزمة لتقليل الخسائر المالية والعمالية
بأكبر قدر ممكن.
 تمت مواجهة فائض العرض في بعض المناطق والقطاعاتمن خالل تثبيت األسعار واإليجارات ،وفي بعض األحيان من خالل
رفعها بعض الشيء.
 تحركت حكومة مملكة البحرين بسرعة للتعامل مع الوضعمعلن ًة عن إجراءات إغاثية اقتصادية.
 تم إطالق منصة بنايات المصممة بكفاءة للتعامل معالمطورين وتقليل الزمن الالزم لمعالجة طلبات أذونات اإلنشاء
ال من عدة أشهر كما كان في السابق.
لخمسة أيام بد ً
 تبني المعايير العقارية الدولية من خالل إصدار معايير البحرينللتثمين العقاري التي تطمح لتوفير حماية أكبر للمستثمرين
والبنوك ،وتحقيق شفافية ودقة أكبر في السوق بشكل عام.
 َحم ُْل شعار تخطي األزماتتستدعي الظروف الصعبة منهجيات مختلفة للبقاء في السوق،
ومن خالل خبرتنا التي بنيناها في تقديم خدماتنا في السوق
البحريني على مدى سنوات طويلة ،ننصح بشدة التمسك
باألساسيات .فعليك تحديد التغيرات الطارئة على السوق
ومواكبتها ال محالة ،ولكن نهيب بك أال تتخلى عن المبادئ
التي وصلت بك لما أنت عليه اليوم ،فهي ما سيوصلك أيضا ً إلى
أهدافك في المستقبل.
 عالقات العمالءتشكل عالقات العمالء دائما ً محور النجاح ألي شركة ،ولهذا
السبب ،يجب الحفاظ على عالقات وثيقة مع العمالء كسياسة
استراتيجية ذات أولوية كبرى للعمل.

 التحول الرقمييمر العالم بأكمله في مرحلة انتقالية نحو المحيط الرقمي،
وال شك أن الجائحة خلقت حاجة أكبر للرقمنة في االقتصاد
البحريني .من حسنات هذا التوجه تمكين الناس من إنجاز
أعمالهم من المنزل ،وعلى الشركات العمل على مواكبة هذه
النقلة منذ بدايتها للنجاح في خلق حضور رقمي قوي في
السوق ،خصوصا ً مع تشجيع التباعد االجتماعي في الظروف
الراهنة.
 التسويق واإلعالن عبر اإلنترنتيعرف الجميع أن الناس في مجتمعنا أصبحوا يقضون وقتا ً
أكثر من ذي قبل على اإلنترنت ،وال يشك أحد في أن وسائط
اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي أصبحت ذات أثر عظيم،
وتضاعفت أهميتها بشكل كثيف في الفترة األخيرة ،ولهذا،
فإن استخدام هذه القنوات للتسويق الرقمي الفعال الذي
يستهدف الفئات المناسبة من العمالء يعزز من تفوق من
يستخدم هذه الوسائل على من ال يستخدمها من الالعبين
اآلخرين في السوق.
 التنظيمات الحكوميةتتخذ متابعة التنظيمات الحكومية الصادرة في ظل ظروف
الجائحة أهمية كبرى ،فمتابعة هذه القوانين والتنظيمات
المتعلقة بالسالمة وسير األعمال واستغالل التسهيالت
الحكومية ،هي أمور أساسية لتخطي األزمة بنجاح.
نظرة مستقبلية
تمكن السوق العقاري البحريني من التفوق على أداء الكثير من
َّ
الوجهات االستثمارية الرئيسية هذا العام .ويقوم تميزه على
بعض الجوانب األساسية في السوق خصوصا ً بما أظهرته هذه
الجوانب من تحسن منذ بداية العام ،إضافة إلى المستثمرين
الذين التزموا باستثماراتهم على المدى الطويل .وإذا صدقت
توقعات مختصو االقتصاد من أنحاء العالم المتمثلة بانعكاس
فيرجح
حالة االقتصاد بشكل عام على أداء السوق العقاري،
ّ
عودة السوق البحريني لالنتعاش كسيناريو أساسي محتمل.
يشير التحول في القطاع العقاري إلى تشكل واقع جديد يطغى
فيه التحول الرقمي على أداء األعمال ،وتتوفر فيه مستويات
عالية من المرونة ،وتتميز فيه العالقات بشفافية وثقة
نهج متكامل نحو جوانب الحوكمة البيئية
ويطبَق فيه
أكبرُ ،
ٌ
واالجتماعية وحوكمة الشركات .هذه جميعا ً جوانب مطلوبة
لملك العقارات والمستثمرين والمساهمين،
لدعم التنافسية ّ
وستؤثر بشكل كبير على أداء األسواق العقارية خالل السنوات
القادمة ،كما يلعب فهم تأثيراتها طويلة المدى دورا ً مهما ً في
النجاح المستقبلي.

#PFTRENDSBH

44

تفسير
عمليات بحث
المستهلك
1

المناطق التي استهدفها أكبر عدد
من عمليات البحث  -صفحة 47

2

سلوك المستخدم

3
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 -صفحة 51

أكثر الكلمات المفتاحية
استخداما ً في البحث  -صفحة 53
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46

لم يطرأ تغيير ُيذكر على قائمة المناطق العشرين األولى تبعا ً لعدد عمليات البحث

التي شهدتها هذه المناطق عام  2020بالمقارنة مع العام السابق ،حيث احتلت

المنامة المركز األول على القائمة بما نسبته  25بالمائة من عمليات البحث الكلية .وال
تزال مناطق الجفير وجزر أمواج والسيف تحظى بشعبية عالية كذلك الستمرارها في

الشقق

توفير الوحدات العديدة للمستأجرين.
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لم ترصد بياناتنا تغييرا ً في المناطق الخمس األولى من ناحية عدد عمليات البحث عن فلل
اإليجار ،فال تزال سار وجزر أمواج والمنامة والجنبية والهملة هي الخيارات األولى لدى
مستخدمينا الباحثين عن الفلل ،وشكلت عمليات البحث في سار  20بالمائة من العدد الكلي

ٍ
لتدفق
لعام  .2020ومع هذا ،حلت منطقة الزالق جديدا ً على الالئحة ،ويعود ذلك على األرجح

جدي ٍد من الوحدات والعديد من المشاريع الجديدة في المنطقة ،مما رفع الطلب عليها.

 .1المنامة

 .11توبلي

 .2الجفير

 .12الحورة

 .3جزر أمواج

 .13جزيرة دلمونيا

 .4السيف

 .14ديار المحرق

 .5الحد

 .15قاللي

 .5الهملة

 .6سار

 .16سند

 .6الرفاع

 .16جانوسان

 .7الرفاع

 .17البديع

 .7الجفير

 .17سند

 .8البسيتين

 .18بلدة عيسى

 .8البديع

 .18السيف

 .9الجنبية

 .19بو قوة

 .9الجسرة

 .19قاللي

 .10جزيرة الريف

 .20الهملة

 .10توبلي

 .20الزالق

الفيالت

تفسير عمليات بحث المستهلك

المناطق العشرون األولى التي شهدت
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق
والفيالت لإليجار في البحرين

 .1سار

 .11درة البحرين

 .2جزر أمواج

 .12الحد

 .3المنامة

 .13البسيتين

 .4الجنبية

 .14باربار
 .15ديار المحرق
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تفسير عمليات بحث المستهلك

المناطق العشر األولى التي شهدت
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق
والفيالت للبيع في البحرين
تصدرت جزر أمواج مرة أخرى قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث عن شقق للبيع

ينطبق االهتمام البالغ الذي تحظى به عقارات جزر أمواج أيضا ً على فلل البيع ،ويشهد على هذا

الشقق

زالت تجذب اهتمام الراغبين بالشراء .كما نشهد حاليا ً بعض المناطق األخرى التي ازداد الطلب عليها مثل
الرفاع ،وهذا يعود على األرجح لتوفر عدد متزايد من الوحدات فيها.

الفيالت

في البحرين ،وذلك بعد أن استأثرت بنسبة  18بالمائة من عمليات البحث في عام  ،2020مما يعني أنها ما

حلول هذه الجزيرة االصطناعية في المرتبة األولى في عدد عمليات البحث عن فلل البيع .واحتلت
ديار المحرق المركز الثاني على الئحة المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث عن فلل
للبيع عام  ،2020أي أنها تفوقت على سار ،حيث أن هذه المنطقة الجديدة هي األخرى تواصل
جذب المزيد من االهتمام.

 .1جزر أمواج

 .6الهملة

 .1جزر أمواج

 .6جزيرة دلمونيا

 .2ديار المحرق

 .7الجنبية

 .2الجفير

 .7ديار المحرق

 .8الحد

 .3السيف

 .8جزيرة الريف

 .3سار

 .4المنامة

 .9الرفاع

 .4الرفاع

 .9سند

 .5الحد

 .10البسيتين

 .5درة البحرين

 .10مدينة حمد

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير– ديسمبر .2020
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تفسير عمليات بحث المستهلك

سلوك المستخدم

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

عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

عدد العمالء المحتملين لكل يوم من أيام األسبوع

Email Leads

Email Leads

Phone Leads

Phone Leads

Whatsapp Leads

Whatsapp Leads

Number of Leads

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

كشفت بياناتنا عن بعض االتجاهات المثيرة لالهتمام فيما يتعلق بأنماط أعداد العمالء المحتملين وسلوكهم
خالل األسبوع .فقد وجدنا أن تطبيق الواتساب هي الطريقة المفضلة للتواصل لدى مستخدمينا .وتبين أن
عدد العمالء المحتملين من خالل الواتساب يرتفع بشكل الفت خالل عطلة نهاية األسبوع ،ويعود السبب
في ذلك على األرجح إلى سهولة إرسال رسالة عبر هذا التطبيق مقارنة باالتصال الهاتفي .وفي المقابل ،تتم
سجل أعلى عدد من المكالمات أيام األحد ومن ثم
غالبية المكالمات الهاتفية في بداية أسبوع العمل ،حيث ُي َ
تبدأ أعداد المكالمات باالنخفاض مع انقضاء األسبوع.
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23

22

21

20

19
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16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

من ناحية أخرى ،لم يطرأ تغيير يذكر على أنماط مواعيد تسجيل العمالء المحتملين خالل اليوم ،فهذا يحدث
قرابة منتصف النهار ،وعلى األخص ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا ً والواحدة ظهرا ً ،وهي فترة االستراحة
من العمل لدى معظم المستخدمين .وبالرغم من أن عدد العمالء المحتملين من خالل المكالمات الهاتفية
عادة ما يقل بعد هذه الفترة من النهار ،إال أننا نالحظ قفزة أخرى بأعدادهم من خالل تطبيق الواتساب مساءً،
فحينها يتوفر للمستخدمين بعض الوقت الحر إلنجاز مثل هذه األمور.
تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تفسير عمليات بحث المستهلك

أكثر الكلمات المفتاحية استخداما ً في البحث
ُيدخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على موقع  propertyfinder.bhلتقليص نطاق البحث.
استخدام هذه الكلمات في عناوين إعالناتك سيساعد في ظهورها أكثر في نتائج البحث ،وسيساعدك أيضا ً في
الوصول إلى العمالء الذين يبحثون بشكل خاص عن مثل هذه المنافع والمرافق.

فيما يلي أكثر الكلمات المفتاحية استخداما ً في البحث عام  2020على موقعنا.

شقق
اإليجار
فيالت
اإليجار
شقق
البيع
فيالت
البيع
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شرفه
بركة سباحة

مؤثثة

جديدة

مجمع

تسمح بالحيوانات
األليفة

بركة سباحة

جديدة

حديقة تسمح بالحيوانات األليفة

عصرية

شاطئ
مؤثثة

إطاللة بحرية

إطاللة

جديدة تماما ً

إطاللة بحرية
تكييف مركزي

حديقة

بركة سباحة خاصة

بركة سباحة ملكية حرة

حديقة

تسمح بالحيوانات األليفة

شاطئ

جيم

شرفه

بركة سباحة

إطاللة بحرية

مجمع

غرفة خادمة

شاطئ

شرفه

غرفة خادمة

حديقة

شاطئ

بركة سباحة خاصة

ملكية حرة

أدوات ﺗﺴﺎﻋﺪك

ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل

شرفه
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تجارية

مكاتب اإليجار في البحرين

1
2

تحليل سوق المستودعات
 -صفحة 61

3
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 -صفحة 57

تحليل سوق األراضي

 -صفحة 63
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تجارية

مكاتب اإليجار في البحرين
المناطق التي شهدت أكبر عدد من العمالء المحتملين لمكاتب
اإليجار في البحرين
السيف

الموقع

45.9%

المنامة

26%

خليج البحرين

8%

الجفير

4%

توبلي

3.3%

الحد

2.7%

سلماباد

2.5%

قاللي

1.2%

الحورة

1.2%

0%

10%

20%

30%

40%

معدل السعر الشهري المطلوب لمكاتب اإليجار في البحرين

50%

60%

70%

80%

90%

السعر الكلي المطلوب في
العقد (دينار بحريني)

خليج البحرين

1,274

المنامة

800

الرفاع

765

السيف

747

الجفير

678

الجنبية

422

توبلي

408

سترة

406

الحورة

344

سلماباد

246

100%

أدى توفر عدد كبير من الوحدات المكتبية الفاخرة الجديدة في منطقة خليج
من غير المدهش أن ما يقارب  72بالمائة من عدد العمالء المحتملين الكلي لمكاتب اإليجار ُسجل في

منطقتي السيف والمنامة في  ،2020فهاتين المنطقتين تشتهران بأنهما من أنشط مناطق األعمال في

البالد ،ولهذا ،ما يزال الطلب عليهما مرتفعا ً .وفي نفس الوقت ،تشهد منطقة الجفير ازدياد الطلب عليها
بقوة ،وقد سجلت هي األخرى ارتفاعا ً في عدد العمالء المحتملين .إلى جانب ذلك ،نجد أن توبلي منطقة
أخرى تشهد المزيد من اإلقبال على مكاتب اإليجار فيها ،نظرا ً لتوفيرها المزيد من الوحدات المكتبية.

البحرين إلى رفع معدل سعر إيجار المكاتب في هذه المنطقة الراقية ،إلى
درجة أن األسعار المعلن عنها هناك تعتبر من أعلى األسعار في البحرين ،وبلغ
االرتفاع ما نسبته  33بالمائة بمقارنة عامي  2019و .2020في حين تأرجحت أسعار
إيجار المكاتب التجارية في مناطق أخرى إلى حد ما خالل نفس الفترة ،حيث
أدى ارتفاع الطلب على األرجح لرفع األسعار .وبالرغم من هذا ،نجد أن مناطق
المنامة ،والجفير ،والحورة سجلت انخفاضا ً في أسعارها ،وقد يعود ذلك لما
تقدمه المناطق األخرى من مكاتب أحدث بأسعار مقاربة.

تعتمد هذه البيانات على عدد االستفسارات واإلعالنات (العقارات المعلن عنها) على موقع  propertyfinder.bhفي .2020
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تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
#PFTRENDSBH

58

تجارية

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات
البحث عن مكاتب لإليجار في البحرين
 .1المنامة
 .2السيف
 .3خليج البحرين
 .4الحورة
 .5الجفير
 .6الرفاع
 .7توبلي
 .8سلماباد
 .9الحد

معدل سعر اإليجار الشهري للمستودعات في البحرين

الموقع

السعر الكلي المطلوب في
العقد (دينار بحريني)

الحد

2,219

عسكر

7,165

راس زويد

5,216

الرفاع

2,036

سلماباد

1,694

سترة

3,099

 .10جزر أمواج
تحافظ المنامة والسيف بقوة على صدارة قائمة المناطق
األكثر شعبية لمكاتب اإليجار في البالد ،وذلك بسبب
كمركزَي أعمال البحرين ،وقد حظيتا بنسبة  %70من
مكانتيهما
َ

عمليات البحث عن مكاتب اإليجار في  .2020ولكننا نالحظ مع
هذا ،ارتفاع االهتمام أيضا ً بمنطقتي خليج البحرين والجفير،
حيث بدأ الطلب يرتفع كذلك في هاتين المنطقتين.

تعتمد أسعار اإليجار على وسيط سعر اإليجار الشهري كما ظهرت على موقع بروبرتي فايندر في .2020
تقوم هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على  propertyfinder.bhوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير– ديسمبر .2020
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تجارية

المناطق التي شهدت أكبر عدد من
عمليات البحث عن المستودعات

لإليجار

الموقع
 .1الحد

 .6الرفاع

 .2سترة

 .7المنامة

 .3سلماباد

 .8راس زويد

 .4توبلي

 .9سند

 .5عسكر

 .10ميناء سلمان

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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للبيع

الموقع
 .1الرفاع

 .6السيف

 .2الهملة

 .7سترة

 .3المنامة

 .8توبلي

 .4الجنبية

 .9الجفير

 .5سلماباد

 .10عسكر

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.bhفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تجارية

تحليل سوق األراضي

معدل السعر للقدم المربع  -أراضي البيع

الموقع

معدل السعر

للقدم المربعة

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات
البحث عن أراضي البيع
 .1المنامة
 .2عسكر

الحد

294

 .3ديار المحرق

جزر أمواج

580

 .4السيف

البسيتين

370

 .5الحد

ديار المحرق

320

قاللي

384

المنامة

561

راس زويد

132

الرفاع

596

سلماباد

296

 .12البسيتين

السيف

644

 .13جزيرة دلمونيا

 .6راس زويد
 .7الرفاع
 .8جزر أمواج
 .9الجفير
 .10قاللي
 .11واحات المحرق

 .14سلماباد
 .15كرزكان
تعتمد أسعار البيع على وسيط سعر القدم المربع كما يظهر على موقع بروبرتي فايندر.
تقوم هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على  propertyfinder.bhوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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نحن بروبرتي
فايندر

1
2

65

#PFTRENDSBH

ما يميزنا
أداؤنا

 -صفحة 67

 -صفحة 69

#PFTRENDSBH

66

نحن بروبرتي فايندر

ما يميزنا
 .1نجاحاتنا

 .5نصمم ما هو غير متوقع

نحن نسعى دائما ً لتطوير أنفسنا ،ورؤية األمور من منظور

نحب أن تكون إنجازاتنا مثيرة إلعجاب ودهشة عمالئنا ،هناك
خط رفيع يفصل بين اإلبداع والواقع ،ونحن في بروبرتي فايندر

مختلف ،وتطوير تحليلنا النقدي لتحقيق أفضل النتائج.

 .2نضع إيماننا في موظفينا

نحب تشغيل خيالنا لتحقيق ما نريد.

 .6نقدر اآلراء

لدينا إيمان راسخ في بروبرتي فايندر يتمثل بأن المشاريع الناجحة
تبدأ مع موظفين يتميزون بالحماس للعمل على تنوع خلفياتهم
وأطيافهم المختلفة.

عندما نعمل على تطوير منتجات جديدة ،نتحدث مع عمالئنا
ونستمع لما يواجههم من عقبات حتى نفهم المشاكل التي
يواجهونها في أعمالهم اليومية ،وبناء على التغذية الراجعة التي
نجمعها ،نرتب أولوياتنا لما يجب تطويره من منتجات.

 .3نحن خالقون

 .7نفكر بشكل إبداعي غير تقليدي

نحن ال نتوقف أبدا ً عن االبتكار ،وال نؤجل العمل ،ونجتهد دائما ً

نعتقد أن تقييم الوضع الحالي باستمرار والرغبة في تحسينه هو أمر

لنكون األفضل ،ونطبق ذلك في كل ما نعمل سواء فيما يتعلق

جيد ،نحب التفكير على نحو مختلف عما هو معتاد ومن وجهة نظر

بعالمتنا التجارية ،أو تطبيقنا ،أو منتجاتنا الجديدة ،أو حتى في

أخرى ،فبهذه الطريقة تولد األفكار العظيمة.

اختيار لون جديد ألحد األزرار.

 .4تقرير اتجاهات العقارات
نعم ،نعني هذا التقرير الذي تقرأه اآلن  ،يزخر تقريرنا بمقاالت
بأقالم نخبة من خبراء المجال ،إلى جانب عرض وتحليل أهم البيانات
الحيوية ذات األثر األكبر واإلحصاءات التي تغطي المناطق المطلوبة
والناشئةُ .صمم التقرير ليخدم شركاءنا في تبادل األعمال وكذلك
مستخدمي موقعنا ،مما يضمن حصول جميع األطراف على أهم
المعلومات حول السوق العقاري المحلي وتوفيرها في متناول يد
الجميع بسهولة ويسر.
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 .8البيانات
تتفوق البيانات على اآلراء! نحرص على التفوق على منافسينا
باالستفادة من كم البيانات الضخم الذي نحلله في سبيل وضع
االستراتيجيات بشكل سليم وتلبية حاجات زبائننا و مستخدمينا
على حد سواء.
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نحن بروبرتي فايندر

أداؤنا

تكمن مهمتنا في أن نصبح أسرع بوابة وأسهلها استخداما ً للعثور على العقارات ،وأن نكون دائما ً أفضل
قناة تسويق للوكالء ،استمر أداؤنا في التميز تبعا ً لكل المقاييس في البحرين ،ونفخر بأن لدينا أكبر حصة في
السوق من أي بوابة أخرى ،إضافة إلى تميزنا عن غيرنا من البوابات بأقل معدل ارتداد لزوار موقعنا وأكبر عدد
من الصفحات لكل زيارة ،وأكبر عدد زيارات لكل شخص.

عمليات البحث الطبيعية:
إذا بحثت عن جملة "شقة بغرفتي نوم في الجفير" على سبيل المثال ،فستظهر نتائج من موقع
 propertyfinder.bhفي أعلى نتائج الصفحة األولى في كل مرة تقريبا ً .هذا يأتي نتيجة سعينا جاهدين
ال وضمان حصول مستخدمينا على أدق النتائج التي تلبي ما يبحثون عنه
لضمان ظهور عقارات زبائننا أو ً
بالضبط.

العمالء المحتملون وجلسات التصفح:
ما زلنا نولد عمالء محتملين بأعداد تفوق ما تولده أية بوابة أخرى في البحرين ،ويشكل هذا أحد المعايير التي
نستخدمها في قياس نجاحنا.

ارتفع العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة  %55,3منذ العام الماضي
لدى مقارنة الفترة يناير  -ديسمبر  2019مع يناير  -ديسمبر .2020
كما أن عدد جلسات التصفح ارتفع على الموقع بنسبة  %26,5في الفترة
ذاتها.
المصدر :بيانات تقصي اإلحصاءات الداخلية لدى .propertyfinder.bh
الجلسات ،والمستخدمين ،ومشاهدات الصفحات :تحليالت جوجل يناير  -ديسمبر  ،2019يناير  -ديسمبر .2020
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