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مرحباً بكم في إصدارنا السادس من اتجاهات.
 

بتوجيه األنظار نحو المستقبل، ُيبّشر العام 2022 بأن يكون عاماً يتميز فيه قادة السوق. فإذا كنت من بين أبرز 
الالعبين في الصناعة، عليك تحديد ما يميزك عن منافسيك بشكل أدق واستخدام ذلك لتحسين مستوى 

أعمالك. وها نحن نالحظ اليوم أن السوق بدأ باكتساب الزخم شيئاً فشيئاً، مما يحتّم على كافة األطراف المعنية 
في الصناعة مواصلة العمل لتقديم أفضل مستويات الخدمة في ظل هذه الظروف التي تؤجج تنافسية السوق. 

فال بد من التأهب الدائم الستغالل فرص التفوق على المنافسين في سوٍق ديناميكي على غرار السوق 
البحريني.

 
يستهدف تقرير "اتجاهات" توفير الرؤى القيّمة التي تسلط الضوء على كافة جوانب السوق العقاري في البحرين 
وإبراز االتجاهات األساسية المفيدة سواء لعمالئنا أو مستخدمينا. ويحتوي هذا اإلصدار من "اتجاهات" كماً من 
البيانات يفوق ما احتوته إصداراتنا السابقة نتيجة استثمارنا الكبير في تكنولوجيا البيانات، إضافة لتمكننا من بناء 

أكبر قاعدة بيانات لإلعالنات في البحرين وأكبرها من ناحية ديموغرافية، مما يعطينا نظرة فريدة على السوق 
العقاري المحلي.

في هذا العصر، أصبح من الضروري أن تكون القرارات مدعومًة بأدلٍة من البيانات، وهذا بالضبط ما نقدمه لكم 
هنا.

نأمل أن تجدوا هذه النسخة من "اتجاهات" ممتعة ومفيدة.

خالد السائح
مدير مكتب بروبرتي 

فايندر البحرين 

رسالة من مدير مكتب بروبرتي
فايندر البحرين 



» يستهدف تقرير "اتجاهات" توفير الرؤى 
القيّمة التي تسلط الضوء على كافة 

جوانب السوق العقاري في البحرين وإبراز 
االتجاهات األساسية المفيدة سواء 

لعمالئنا أو مستخدمينا. «
 

2 #PFTRENDSBH



3#PFTRENDSBH

مساهمون

نبذة:
عمار رجل أعمال بحريني متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في 

مجاالت االستثمار والتطوير العقاري. وهو المؤسس المشارك 
لشركتي هاوس مي ودار إف زي أي إم المحدودة، حيث شارك 

بشكل كبير في تنمية أعمالهما. يتمتع عمار بخبرة متعمقة في جميع 
الجوانب المتعلقة بالعقارات والتطوير العقاري، وهو يشغل حالياً 

منصب عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركتي هاوس مي 
ودار إف زي أي إم. وكان قد شغل سابقاً مناصب عليا في العديد من 

شركات التطوير العقاري األخرى محلياً وعلى مستوى دول مجلس 
التعاون الخليجي. وُيذكر أن عمار حاصل على شهادٍة في التطوير 

العقاري من جامعة جورج واشنطن ودرجة البكالوريوس في المبيعات 
والتسويق من معهد البحرين للتدريب.

الخالصة:
طرأ عدد من التغيرات في الصناعة العقارية من خالل التصدي آلثار 

الجائحة، وبالرغم من أن التغيرات األولية لم تكن واضحة، إال أن 
االستراتيجيات والقرارات التي تبنتها البالد ستعمل بال شك على 

تمهيد الطريق نحو التعافي.

نبذة:
دالل هي رئيسة قسم العالقات العامة في شركة بن فقيه 

لالستثمار العقاري، وهي مقدمة في مركز األخبار في تلفزيون 
البحرين. وتزيد خبرة دالل عن 15 سنة في مجاالت اإلعالم 

والعالقات العامة. 

الخالصة:
كانت استجابة البحرين السريعة للوباء مثمرة للغاية، فبالرغم من 

تأثر اقتصاديات الكثير من القطاعات، إال أن استجابة الحكومة 
الحازمة لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على األعمال وإعطائها 

الفرصة للنمو في المستقبل.

نبذة:
انضم أحمد خلفان لشركة جي إف إتش العقارية عام 2019 كرئيس 

المبيعات والتسويق، وهو يحمل درجة البكالوريوس في نظم األعمال 
المعلوماتية من جامعة البحرين ودرجة الماجستير في التسويق من 

جامعة سياتل. بنى أحمد لنفسه خبرة مهنية غنية على مدى أكثر 
من 20 عاماً في مجالي التسويق والمبيعات في كل من القطاع 

العقاري والمصرفي، وكان قد شغل وظائف عليا في شركة بن فقيه 
لالستثمار العقاري، وبيت التمويل الكويتي البحرين وبتلكو. كما أنه 
حاصل على منحة فولبرايت، وهو عضو زميل في المعهد المعتمد 

للتسويق كشريك متقدم، ومحاضر رسمي عقاري في معهد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية. 

الخالصة:
يقول يول ستانلي أندرسون: "المتشائمون ما هم إال أناس من الدرجة 

الثانية، فهم ال يؤمنون بالحياة، وكل ما يحاولون فعله هو تثبيطك 
وإشباع مخاوفهم ومشاعرهم الشخصية بعدم التميز". أكرس هذه 

المقالة لكل متفائل يساهم حقاً في هذه الحياة!

نبذة:
تحمل شذى درجة الماجستير في إدارة األعمال من سويسرا وهي 

متخصصة بإدارة المشاريع. أسست أربع شركات وساطة، وشركة تسويق 
رقمي، وبوابة عقارية، ومركز أعمال، وهي اآلن المدير اإلداري في 

شركة إدارة عقارية، كما أنها تنشط بالتسويق العقاري من خالل أدوات 
الوسائط االفتراضية في أنحاء المملكة السعودية والبحرين وقطر 

واألردن ودبي. لشذى خبرة مستفيضة في السوق العقاري في دول 
مجلس التعاون الخليجي، وفي التسويق الرقمي في المنطقة. وُيذكر أن 

شذى ساعدت كذلك في التسويق لمنظمتين خيريتين لألطفال.

الخالصة:
عملنا على إدخال الجوالت االفتراضية في البوابات العقارية ألول مرة 

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2015. وال يمكن ألحد 
نكران أهمية الجوالت االفتراضية في المجال العقاري، ولقد لمست هذا 

بنفسي وأدركت أثرها اإليجابي العظيم على أداء العقارات المعروضة. 

عمار البوسطة

الرئيس التنفيذي

هاوس مي    
 

دالل بن حجي 
رئيس قسم اإلعالم واالتصال

شركة بن فقيه لالستثمار العقاري 

أحمد خلفان

رئيس المبيعات والتسويق

شركة جي إف إتش العقارية

شذى جودة

المدير اإلداري

شركة أفينيتي إلدارة العقارات
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نبذة:
تميز ميثم بعمله في سبع شركات دولية ومحلية مختلفة 

وساهم بشكل مباشر في بناء أربع شركات ناشئة ناجحة. وقد بنى 
لنفسه خبرة امتدت على مدى أكثر من سبعة عشر سنة طالت 
عدة قطاعات، بما في ذلك المجال العقاري والخدمات المالية 

واالستثمار المصرفي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. تركزت 
خبرته حول العقارات التجارية والسكنية وإدارة عالقات العمالء 

والتوظيف االستثماري، والمبيعات والتسويق، وتدريب الفرق، 
وخدمات العمالء، وقد ساعدت خبرة ميثم الواسعة في بناء 

شبكة ممتدة قيّمة من العمالء، والمعارف، وشركاء العمل في 
البحرين، والسعودية، وفي أنحاء منطقة الخليج. 

الخالصة:
هناك عدد من األسباب الجذرية التي جعلت العمالء يرغبون في 
االنتقال إلى بنايات تفوق جودة بناياتهم الحالية أو إلى البنايات 

التي تتمتع بمواصفات وتسهيالت إضافية. نناقش في هذه 
المقالة كيفية النجاح في ظروف السوق الحالية وكسب والء 

العمالء.

نبذة:
لعب عبد الحسين دوراً حيوياً في وكاالت السمسرة العقارية في 

مملكة البحرين ألكثر من عقدين من الزمن، وتشهد له إنجازاته 
بمساهماٍت قيمة في توسيع االستثمارات في المجال العقاري 
والتطوير العقاري في البحرين. ويهدف لجعل شركته واحدة من 

الشركات الرائدة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال 
التطوير العقاري الذي يمتاز بتنافسية عالية، من خالل إنشاء مشاريع 

استثنائية بأعلى مقاييس الجودة. لقد سعى عبد الحسين جاهداً 
لتنفيذ مشاريع ناجحة تركز على فهم متطلبات السوق واحتياجات 

العمالء، وتتمثل أهم نقاط قوته بالتزامه وقدرته على تصميم وتسليم 
المشاريع التي تستوعب احتياجات السوق.

الخالصة:
شهدت البحرين نمواً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية، ال 
سيما في مستويات االستثمار األجنبي في البالد. ويتميز القانون 

المنِظم لالستثمار والتطوير العقاري لغير البحرينيين في البالد 
بالمرونة، إلى جانب أنه نوع االستثمار الذي تعتبره المملكة مرغوباً 

على المدى الطويل. ُترجمت هذه التغييرات على أرض الواقع بحركة 
نشطة في السوق، وُيتوقع ظهور تأثير طرح المزيد من الحوافز 

الحكومية على تعزيز االقتصاد مما سيؤثر بدوره إيجابياً على حال 
السوق العقاري.

ميثم الحايكي 

المالك

ميثم الحايكي للعقارات

عبد الحسين خضور

الرئيس التنفيذي

إيرا العقارية

نبذة:
لحسين خبرة تزيد عن ثماني سنوات في المجال العقاري واإلدارة 
العقارية، وهو يحمل عدداً من الشهادات والرخص التخصصية في 

هذه المجاالت. فهو خبير عقاري دولي معتمد، ومدير عقاري، ومدير 
معتمد من رابطة الملكية، إلى جانب حصوله على ترخيص مبيعات 
ووساطة. يتولى حسين جوانب المبيعات والتسويق بصفته المدير 

العام في شركة بروبرتي إن، إلى جانب دور إدارة تطوير األعمال في 
أي إم إف أي العقارية. كما أنه يدير عدداً من البنايات والمشاريع 

كمدير رابطة الملكية ومدير عقاري.

الخالصة:
اخترت الكتابة عن هذا الموضوع بناءً على حاجة السوق وطلب 

العمالء من وجهة نظر خبيرٍ مطلع على السوق، إلى جانب كونه 
موضوع نقاش ساخن في أوساط الوكالء والعمالء.  

نبذة:
يعمل خالد في هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنين وهو خريج 

إدارة األعمال الدولية من جامعة أما الدولية. تمكن خالد بمفرده 
خالل فترة قصيرة من قيادة استراتيجية تنمية شركة رامكس 

العقارية نتيجة حنكته في األعمال ودرايته الواسعة في السوق. 
وبالرغم من أن الشركة تعتبر صغيرة نسبياً، إال أنها حققت مركزاً 
مرموقاً وسمعة طبية في القطاع العقاري في مملكة البحرين، 

وهي تتعامل بشكل أساسي مع الوحدات السكنية والتجارية 
الصغيرة والمتوسطة. 

الخالصة:
ما دفعني لتناول هذا الموضوع هو شهادتي على تقلب حال 
القطاع العقاري في البحرين خالل فترة 2020-2021 المضطربة.

حسين أيوب

المدير العام

شركة بروبرتي إن العقارية

خالد غنيم

المدير العام

رامكس العقارية 
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مساهمون

نبذة:
مصطفى خبير إداري، وله باع طويل في العمل في الصناعة 

العقارية، وتمتد خبرته ومهاراته لتغطي مجاالت قانون 
العقود، والكتابة القانونية، واإلدارة، والمساعدة القانونية، 

والقانون الجنائي، وهو يحمل درجة البكالوريوس في 
القانون من كلية الحقوق في جامعة اإلسكندرية.

الخالصة:
أناقش في هذه المقالة أهمية االنضمام إلى شركة 

مرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، واآلثار اإليجابية 
لهذا التوجه على السوق من تعزيز الشفافية والفرص 

االستثمارية، إلى جانب اإلشارة لسبل تعزيز المستثمرين 
والوسطاء العقاريين ألعمالهم ألقصى درجة ممكنة خالل 

الجائحة.

نبذة:
رنيم حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون، وهي 

قارئة نهمة. تشكلت خلفيتها المهنية من خالل عملها في 
شركات المحاماة والمنظمات الحكومية مثل المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، ثم توسعت في تركيزها خارج 

المجال القانوني لتطور خبرات جديدة في مجاالت شتى، 
كان أحدها العقارات والممتلكات، ثم استقرت أخيراً لتشغل 

منصب مسؤول إداري وتدريبي في مؤسسة تدريبية.

الخالصة:
عندما دخلُت المجال العقاري كانت الجائحة قد وصلت 

ذروتها، وكان ال بد من دراسة السوق بتمعن لفهم 
التحديات التي برزت في هذه الفترة والعوامل التي أدت 

إليها.

نبذة:
عمر هو المدير العام لشركة عقارات الزياني التي تفخر بمحفظة 

مميزة من العقارات الموزعة في أنحاء مملكة البحرين، وهي شركة 
تابعة لمجموعة استثمارات الزياني، إحدى أكبر الشركات القابضة 

في البحرين. كما أنه يشغل منصب رئيس قسم المسؤولية 
المجتمعية في المجموعة الذي يركز على التنمية االجتماعية 

واالقتصادية المستدامة. تخرج عمر من جامعة نورثمبريا نيوكاسل 
في المملكة المتحدة بدرجة الماجستير في إدارة األعمال والموارد 

البشرية. 

الخالصة:
أثبت السوق العقاري مرونته على مر السنوات، ولكن األحداث 

األخيرة تستدعي الحاجة إلعادة النظر بجدية في اتجاهات 
وسلوكيات السوق الحالية والتخطيط لنهج أكثر استدامة 

للمستقبل. تناقش المقالة بعض التغيرات األخيرة والحلول 
المقترحة.

نبذة:
يتمتع هاريش بخلفية فريدة وخبرة واسعة كونه صاحب فندق 
مخضرم يبحث دوماً عن الرقي والذوق العالي وتطبيق منظور 

مبتكر جديد في إدارة العقارات التي تشكل مجااًل ناشئاً في 
مملكة البحرين. يرأس هاريش حالياً قسم اإلدارة العقارية في 

مجموعة أحمد القائد.

الخالصة:
هل هناك وقت مناسب أكثر من زمن جائحٍة ال تبشر باالنحسار 

القريب لمناقشة تحديات وفرص القطاع العقاري واإلدارة 
العقارية؟ هناك بالفعل العديد من التحديات، ولن يتمكن من 

قيادة السوق المتنامي إال من يتحلى بالشجاعة والحكمة 
والتفاني.

مصطفى عوض
مسؤول تسويق المبيعات

أرابيان هومز العقارية 

رنيم األردي
مسؤول اإلدارة والتدريب

جدارة للعقارات   

عمر عبد العزيز أيوب 

المدير العام

عقارات الزياني

هاريش ناير 

مدير عقاري

مجموعة أحمد القائد 
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تحليل األسعار - صفحة 9
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات العقارات
السياق:

تجتمع في الوقت الحاضر عدة عوامل مؤثرة على سوق العقارات البحريني، وبالرغم من بعض التذبذب فيما يخص السعر 
والمخزون ومستوى العرض، إال أن من المتوقع ثبات مؤشر األسعار خالل السنة القادمة.

ال تزال آثار الجائحة ظاهرة بشكل واضح في السوق، ومع هذا، ُيالحظ ارتفاٌع في معامالت البيع وصفقات اإليجار انعكاساً 
ألثر األسعار المشجعة في سوق البيع التي دفعت بالمستثمرين والمقبلين على شراء العقارات باإلقدام على هذه 

الخطوة. كما أتاح تحول األسعار في سوق اإليجار للكثيرين االنتقال من منازلهم، فالبعض فّضل االنتقال من الشقق 
إلى الفلل، خصوصاً تلك التي ترافقها برك السباحة وساحات اللعب وغيرها من المرافق، بينما أقبل البعض اآلخر على 

االستفادة من األسعار الميسورة للوحدات الصغيرة مثل شقق االستوديو. 

وبالرغم من العوامل اآلنفة الذكر، إال أن السوق شهد حركًة في كافة قطاعاته، حيث أشار تقرير جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري إلى ارتفاٍع في المعامالت العقارية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 36 بالمائة. كما تشير التقارير إلى توقعاٍت بنمو 

الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2,9 بالمائة هذا العام. وقد وصل حجم التجارة المتبادلة بين البحرين ودول مجلس التعاون 
الخليجي قيمة 3,4 بليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام 2021 محققاً ارتفاعاً ملحوظاً عن قيمة هذا التداول 

في النصف األول من عام 2020 الذي وصل حينها 2,8 بليون دوالر أمريكي، وذلك وفق مجلس التنمية االقتصادية 
البحريني. يأتي هذا على أعقاب ارتفاع تدفق االستثمار األجنبي المباشر بمقدار 1,007 بليون دوالر أمريكي في 2020 تبعاً 

لتقرير االستثمار العالمي األخير الذي يشير إلى تعافي السوق االقتصادي بشكل عام محلياً. 

ومن جهة أخرى، تقدر كلفة المشاريع العقارية متعددة االستخدامات مثل مشروع شركة إيجل هيلز مراسي البحرين، 
وديار المحرق ودلمونيا وخليج البحرين، بما يزيد عن 12 بليون دوالر أمريكي، وهي من شأنها إحياء السوق وخلق فرص 

استثمارية عقارية جذابة داخل البحرين. وسيعمل هذا على تعزيز مكانة البحرين كسوٍق متعدد الجوانب يقدم للمستثمرين 
عقارات منوعة تلبي متطلبات المستهلك المختلفة. وكان إعالن مؤسسة التنظيم العقاري عن الخطة الوطنية للقطاع 

العقاري 2021-2024 في شهر مارس من هذا العام بمثابة خريطة طريق نحو سوق عقاري يمتاز بالتجانس والشفافية 
واألمن، ضمن قطاع عقاري مستدام. وتبين مؤسسة التنظيم العقاري أن الخطة العقارية جاءت لتعزيز االستثمار في 

السوق وتشجيع تنمية المشاريع االستثمارية المبتكرة في البحرين.

عقارات اإليجار
الشقق

نالحظ انخفاضاً طفيفاً في أسعار إيجارات الشقق لدى مقارنة الفترة من يناير - يونيو من عام 2020 مع نفس الفترة من 
عام 2021. فاألسعار في السوق لم تتعاَف بعد بالكامل من تبعات الجائحة، وكان من الالزم خفض األسعار لجذب اهتمام 

المزيد من المستأجرين وتشجيع من يرغب باإلقدام على التحرك في السوق. 

سارة أسعد
مدير تسويق 

اول- قطر، البحرين 
والسعودية
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وقد خّفضت مناطق الحد والرفاع أسعارها من 350 إلى 300 دينار بحريني خالل الفترة المذكورة سابقاً لهذا السبب 
بالتحديد. كما أن طرح المزيد من الوحدات في مناطق أخرى أدى إلى تحوٍل في استراتيجية المؤجرين والمالك دفعهم 

لتقديم وحدات بأسعار مخفضة أكثر. 

ومع هذا، حافظت بعض المناطق مثل الجفير وجزر أمواج وتوبلي على مستوى أسعارها ولم تسجل أي تغير في 
وسيط السعر المعلن عنه كونها من المناطق التي تحظى بشعبية عالية ولتوفيرها الوحدات المنوعة بأسعار من شتى 

المستويات.

شقق اإليجار: *وسيط سعر اإليجار الشهري

-3% 330 320 البرهامة

-14.3% 350 300 الحد

0% 500 500 جزر أمواج

7.7% 260 280 عراد

-12.5% 800 700 خليج البحرين

-11.1% 450 400 باربار

0% 350 350 البسيتين

11.1% 450 500 جزيرة دلمونيا

7.4% 270 290 قاللي

-7.1% 700 650 الهملة

-2.9% 350 340 الحورة

-11.8% 340 300 بلدة عيسى

-6.7% 450 420 الجنبية

0% 450 450 الجفير

-5.6% 450 425 الماحوز

-5.6% 900 850 جزيرة الريف

-14.3% 350 300 الرفاع

-5.9% 425 400 سار

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة
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ت
ت العقارا

اتجاها

عقارات اإليجار
الفلل

ما زال اإلقبال مرتفعاً على إيجار الفلل في أنحاء البحرين، وقد انخفضت أسعار إيجار هذه الفئة العقارية نوعاً ما 
مع توفر عدد كبير من الوحدات مؤخراً. وبالرغم من تذبذب األسعار بعض الشيء، إال أن تحول األسعار في هذا 

القطاع كان أكثر استقراراً منه في سوق الشقق، ويعزى ذلك ببساطة لعدد أقل من الفلل مقارنة بالشقق. 

وأدى تحول األسعار في جنوسان إلى انخفاض السعر المعلن عنه من 1,000 إلى 850 دينار بحريني من الفترة بين 
شهري يناير ويونيو من عام 2020 إلى يناير - يونيو 2021، ومن 950 إلى 900 دينار بحريني في سار خالل نفس 

الفترة الزمنية. 

وكان هناك عدد من المناطق في السوق التي لم يطرأ أي تغير على أسعارها، وقد يكون السبب استخدام 
استراتيجياٍت مثل "فترات اإلمهال" و"األشهر المجانية" التي قد تؤثر على سعر المعاملة الفعلي وليس على 

السعر المعلن عنه. ويمكن رؤية هذا األمر في مناطق العدلية وباربار والبسيتين والماحوز وغيرها.  

وفي المقابل، الحظنا ارتفاع السعر المُعلَن عنه في بعض المناطق األخرى. حيث سجلت كل من جزر أمواج 
والرفاع وأم الحصم ارتفاعاً في السعر لدى مقارنة الفترة من يناير - يونيو 2020 مع يناير - يونيو 2021، األمر 

الذي قد يفسره تسليم عدد من الوحدات الجديدة في السوق.

شقق اإليجار: *وسيط سعر اإليجار الشهري

-8.8% 400 365 سنابس

0% 290 290 السند

-9.1% 550 500 السيف

0% 350 350 الشاخورة

0% 300 300 توبلي

-5.3% 475 450 أم الحصم

-5% 400 380 الزنج

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة
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فلل اإليجار: *وسيط سعر اإليجار الشهري

0% 950 950 العدلية

0% 900 900 الحد

-3.6% 1,400 1,350 الجسرة

8% 1,250 1,350 جزر أمواج

-2.5% 1,000 975 عراد

0% 800 800 باربار

0% 900 900 البسيتين

-6.7% 750 700 ديار المحرق

-5.6% 900 850 قاللي

0% 1,200 1,200 الهملة

-10% 1,000 900 الجنبية

-15% 1,000 850 جنوسان

-10% 1,150 1,035 الجفير

0% 1,000 1,000 الماحوز

-3.1% 3,250 3,150 جزيرة الريف

6.3% 800 850 الرفاع

-5.3% 950 900 سار

0% 700 700 السلمانية

-4% 625 600 السند

-6.7% 750 700 سهلة

-2.8% 900 875 الشاخورة

0% 1,000 1,000 توبلي

10% 1,000 1,100 أم الحصم

0% 950 950 الزالق

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة
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ت
ت العقارا

اتجاها

شقق البيع: *وسيط سعر البيع للمتر المربع

-4.3% 645 617 جزر أمواج

-3.9% 1,372 1,319 خليج البحرين

-8.9% 765 697 البسيتين

-2% 695 681 جزيرة دلمونيا

-5.6% 1,179 1,113 ديار المحرق

3.6% 700 725 درة مارينا

0% 453 453 بلدة عيسى

-3.7% 487 469 الجنبية

-5.5% 696 658 الجفير

-8.3% 810 743 المنامة

-3% 941 913 جزيرة الريف

-5.9% 441 415 الرفاع

6.5% 462 492 سار

-4.3% 857 820 السيف

-1.5% 454 447 توبلي

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة

عقارات البيع
الشقق

استمر ارتفاع الطلب على شقق البيع في البحرين نظراً إلقبال المستثمرين والمشترين ألول مرة على األسعار 
المُخّفضة، مما عمل على توليد حركة قوية في السوق.  وللحفاظ على هذا المستوى من االهتمام في 

السوق، نرى تحواًل واضحاً في استراتيجية التسعير خصوصاً في المناطق التي تتوفر فيها الوحدات الفاخرة مثل 
خليج البحرين وجزيرة الريف، حيث انخفضت األسعار من 1,372 إلى 1,319 ومن 941 إلى 913 دينار بحريني للمتر 

المربع في هاتين المنطقتين على الترتيب في فترة يناير - يونيو 2021 مقارنة مع يناير - يونيو 2020. 

ومع طرح العديد من الوحدات الجديدة العصرية في درة مارينا وسار، فقد ارتفعت األسعار المعلن عنها لشقق 
البيع في هاتين المنطقتين أثناء الفترة المذكورة سابقاً من 700 إلى 725 دينار بحريني للمتر المربع في درة مارينا، 

ومن 462 إلى 492 دينار بحريني للمتر المربع في سار.
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فلل البيع: *وسيط سعر البيع للمتر المربع

1.3% 615 623 الحد

12.9% 657 742 جزر أمواج

0.4% 500 502 بو قوة

-2.6% 680 662 البسيتين

0.5% 627 630 ديار المحرق

12.2% 410 460 درة البحرين

0% 594 594 درة مارينا

-1.1% 621 614 قاللي

-2.5% 439 428 مدينة حمد

-8.1% 617 567 الهملة

1.7% 584 594 الجنبية

-15.4% 577 488 الرفاع

-4% 596 572 سار

1.5% 460 467 سداد

0% 587 587 السند

-1.1% 566 560 سترة

0.9% 543 548 توبلي

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة

عقارات البيع
الفلل

شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً ثابتاً في المخزون العقاري لفئة فيالت البيع. حيث ارتفع عدد اإلعالنات لهذه 
العقارات على www.propertyfinder.bh في المناطق الشعبية مثل جزر أمواج وسار بنسبة 50% لدى مقارنة فترة يناير 

- يونيو 2020 ويناير - يونيو 2021، مما يفسر ارتفاع السعر للمتر المربع في هاتين المنطقتين. 

أما أغلبية المناطق األخرى التي تتوفر فيها الفيالت للبيع، فقد سجلت انخفاضاً في وسيط السعر المعلن عنه لهذه 
الفئة خالل الفترة ذاتها على غرار البسيتين التي انخفض فيها السعر من 680 إلى 662 دينار بحريني للمتر المربع، والرفاع 

التي انخفض فيها وسيط السعر من 577 إلى 488 دينار بحريني للمتر المربع في نفس الفترة. يعود هذا لحال السوق 
العامة ومحاولة توفير الفرص االستثمارية للمشترين الذين غالباً ما يفضلون االستثمار بالشقق كاستثمار أول بداًل من 

االستثمار بالفيالت. 

*األسعار بالدينار البحريني

- تعتمد أسعار اإليجار على وسيط سعر اإليجار الشهري المعروض على بروبرتي فايندر.
- تعتمد أسعار البيع على وسيط السعر المعروض للمتر مربع على بروبرتي فايندر.

- تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
 

المصادر:

مؤسسة التنظيم العقاري
جهاز المساحة والتسجيل العقاري

سافيلز
مجلس التنمية االقتصادية البحرين
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ت
ت العقارا

اتجاها

تحليل السوق -
اإلعالنات

الجفير

سار

جزر أمواج

المنامة

السيف

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

3% 94%9% 92%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

73% 23%9% 91%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

14% 80%19% 81%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

13% 73%9% 91%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

1% 86%15% 85%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 
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الجنبية

جزيرة الريف

الحد

ديار المحرق

الهملة

57% 39%5% 95%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

4% 88%22% 78%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

13% 74%25% 75%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

17% 78%35% 65%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

90% 4%8% 92%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

 تعتمد هذه البيانات على أعداد اإلعالنات على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.
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ت
ت العقارا

اتجاها

تحليل السوق -
عمليات البحث

المنامة

جزر أمواج

الجفير

سار

السيف

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

10% 56%10% 90%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

21% 40%29% 71%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

4% 50%10% 90%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

48% 22%20% 80%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

3% 55%21% 79%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 
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الرفاع

ديار المحرق

الحد

الجنبية

البسيتين

33% 34%36% 64%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

40% 27%63% 37%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

13% 61%28% 72%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

38% 30%18% 82%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

16% 52%23% 77%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

تعتمد هذه البيانات على أعداد اإلعالنات وعمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.
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أحياء سكنية 
تحت العدسة
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المناطق األكثر شعبية - صفحة 21

مقتطفات بأسعار معقولة - صفحة 25

أكثر 10 مناطق استهدفتها عمليات 
البحث تبعاً لعدد غرف النوم - صفحة 26
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شقق اإليجار:

بهدف ترتيب األحياء السكنية حسب رواجها، قمنا بإدراج األحياء التي حققت المراتب األولى على هذه 
القوائم، اعتماداً على نسبة العمالء المحتملين المسجلة لكل منها، وعدد اإلعالنات وعمليات البحث 

فيها على بروبرتي فايندر.

25.1% 
11.5% 
19.6%
20.4% 
34.6% 
29.8%
10.7% 
16.9% 
8.6%
7.2% 
11.5% 
7.5%
6.3% 
3.3% 
9.2%
4.6% 

0.6% 
2.9%
4.3% 
4% 
3.1%
3.5% 
2.2% 
4.4%
3.1% 
1.1% 
3.8%
3% 
1.2% 
3.6%
2.7% 
3.5% 
2.5%
2.5% 
3.6% 
1.1%
1.7% 
2.1% 

0.9%
1.7% 
3% 
1%
1.2% 

0.2% 
1.1%
0.8% 
0.2% 

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

المنامة

الجفير

جزر أمواج

السيف

الحد

الرفاع

سار

البسيتين

توبلي

الحورة

الجنبية

جزيرة الريف

جزيرة دلمونيا

ديار المحرق

السند

المناطق األكثر شعبية
سة

ت العد
سكنية تح

أحياء 

2 1#PFTRENDSBH



شقق البيع:

16.2%
21.1% 
14.9%
14.1% 
22.1% 
19.3%
11.9% 
5.3% 
5%
11.2% 
15.4% 
11.4%
9% 
6.4% 
20%
8.3% 
7.2% 
8.1%
5.5% 
5.8% 
2.5%
4.9% 
6.2% 
3.4%
2.8% 
2.5% 
3.2%
2.7% 

0.4% 
1.7%
2.6% 
2% 
1.7%
1.7% 

0.6% 
1.2%
1.6% 
1% 
1.7%
1.3% 
0.8% 
0.7%
0.9% 
1.5% 
1%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

جزر أمواج

الجفير

جزيرة دلمونيا

السيف

الحد

المنامة

ديار المحرق

جزيرة الريف

البسيتين

الرفاع

خليج البحرين

سار

الجنبية

درة مارينا

الحورة

السند
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المناطق األكثر شعبية

فيالت اإليجار:

20.6% 
34.5% 
26.2%
11.4% 
5.9% 
8.5%
10.9% 
6.8% 
7.8%
8.3% 
16% 
7%
6.5% 
11.1% 
4.6%
5.9% 
1.9% 
6.4%
4.8% 
3.4% 
4.1%
3% 
1.9% 
3.3%
2.7% 
2% 
4.4%
2.4% 
1.6% 
2.4%
2.4% 
3% 

0.6%
1.9% 
1.3% 
2.1%
1.9% 

2.6%
2.5%
1.9% 

0.3% 
4.8%
1.6% 

1.5%
1.8%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

سار

المنامة

جزر أمواج

الجنبية

الهملة

الرفاع

الجفير

البديع

توبلي

الحد

الجسرة

البسيتين

باربار

درة البحرين

جنوسان

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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فيالت البيع:

13.9% 
8.8% 
13.6%
13.3% 
16% 
7.8%
10.8% 
7.2% 
12.1%
10.1% 
15.9% 
12.7%
6.2% 
7.1% 
7.4%
4% 
2.8% 
4.9%
3.5% 
2.4% 
4.7%
3.2% 
3.2% 
5%
3.1% 
2.8% 
1.8%
2.7% 
3.2% 
3.7%
2.3% 
2.9% 
3.4%
2.1% 
1.2% 
0.9%
2% 
1.7% 
2%
1.5% 
2.1% 
1.4%
1.4% 
1.4% 
1.4%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

ديار المحرق

جزر أمواج

الرفاع

سار

درة البحرين

الهملة

الحد

مدينة حمد

الجنبية

السند

توبلي

المنامة

البسيتين

بو قوة

قاللي
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مقتطفات بأسعار معقولة

إليكم فيما يلي المناطق األولى في البحرين اليوم ذات األسعار 
الميسورة للشقق أو الفلل.

شقق اإليجار )سعر اإليجار الشهري(

فلل اإليجار )سعر اإليجار الشهري(

1

1

6

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

النعيم
معدل السعر:

218 دينار
بحريني

القضيبية
معدل السعر:

500 دينار
بحريني

الرفاع الغربي 
معدل السعر:

255 دينار 
بحريني

البرهامة
معدل السعر:

677دينار 
بحريني

رأس الرمان 
معدل السعر:

243 دينار 
بحريني

السقية 
معدل السعر:

625 دينار 
بحريني

القضيبية
معدل السعر:

330 دينار 
بحريني

السلمانية
معدل السعر:

704 دينار 
بحريني

مركز مدينة 
المنامة 

معدل السعر:
260 دينار 

بحريني

سنابس
معدل السعر:

840 دينار 
بحريني

القفول 
معدل السعر:

281 دينار 
بحريني

الرفاع الشرقي 
معدل السعر:

860 دينار 
بحريني

سوق المنامة 
معدل السعر:

309 دينار 
بحريني

الرفاع الشرقي 
معدل السعر:

297 دينار 
بحريني

البرهامة
معدل السعر:

329 دينار
بحريني

بوكوارة
معدل السعر:

 329 دينار 
بحريني

تعتمد هذه البيانات على معدل السعر المعلن عنه على propertyfinder.bh وقد ال يعكس سعر المعاملة الفعلي.

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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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، ووحدات 
بغرفة نوم واحدة، واثنتين، وثالث، وأربع، وخمس غرف نوم في البحرين.

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

1. المنامة

2. الجفير

3. السيف

4. الحد

5. البسيتين

1. الجفير

2. المنامة

3. السيف

4. جزر أمواج

5. الحد

6. جزر أمواج

7. سار

8. الحورة

9. توبلي

10. ديار المحرق

6. سار

7. البسيتين

8. جزيرة الريف

9. جزيرة دلمونيا

10. ديار المحرق
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

غرفتا نوم:

ثالث غرف نوم:

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. السيف

5. سار

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. سار

5. السيف

6. الحد

7. جزيرة الريف

8. الرفاع

9. الجنبية

10. ديار المحرق

6. الجنبية

7. الحد

8. الرفاع

9. جزيرة الريف

10. ديار المحرق

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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أربع غرف نوم:

خمس غرف نوم:

1. سار

2. جزر أمواج

3. المنامة

4. الجنبية

5. الهملة

1. الرفاع

2. سار

3. جزر أمواج

4. المنامة

5. الجنبية

6. الرفاع

7. الحد

8. الجفير

9. ديار المحرق

10. الجسرة

6. الهملة

7. ديار المحرق

8. درة البحرين

9. الحد

10. البسيتين

 تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.
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.

.

اإليجار

العمالء المحتملون = الطلب 

ألق نظرة على المناطق العشرين األولى تبعاً لعدد العمالء المحتملين إليجار وبيع 
الوحدات في البحرين.

1. الجفير
2. المنامة

3. جزر أمواج
4. الحد
5. سار

6. السيف
7. توبلي

8. البسيتين
9. الرفاع

10. الجنبية
11. الحورة
12. السند

13. ديار المحرق
14. المحرق

15. قاللي
16. جزيرة الريف

17. البديع
18. جزيرة دلمونيا

19. الهملة
20. درة البحرين

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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.

.
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تعتمد هذه البيانات على أعداد االستفسارات واإلعالنات على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.

البيع
1. الحد

2. جزر أمواج
3. الجفير

4. ديار المحرق
5. سار

6. الرفاع
7. السيف
8. المنامة

9. درة البحرين
10. الهملة

11. جزيرة دلمونيا
12. مدينة حمد

13. السند
14. البسيتين

15. توبلي
16. الجنبية

17. جزيرة الريف
18. المالكية 

19. بلدة عيسى
20. قاللي 
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التحديات في وجه السوق العقاري البحريني - صفحة 33

االنتعاش المرتقب في القطاع العقاري ما بعد الجائحة: ما السبيل لالستثمار بحكمة 

اليوم - صفحة 34

الدعم الحكومي للقطاع االقتصادي - صفحة 35

أهمية الجوالت االفتراضية تكمن في النحو الذي غيرت به وجه الصناعة - صفحة 36

التوجهات العقارية في عام 2021 - صفحة 38 

التكيف مع ظروف السوق الحالية وكسب والء العمالء  - صفحة 39

اتجاهات عقارية ناشئة في البحرين في زمن الجائحة - صفحة 41

الجائحة تكشف عن العمالء والمستثمرين المتميزين - صفحة 42

إلى أين الوجهة من هنا؟ - صفحة 43 

الدروس المستفادة من كوفيد- 19 - صفحة 45

العقارات وإدارة الممتلكات، الفرص في خضم التحديات  - صفحة 46 

التسويق العقاري في ظّل أزمة كورونا   - صفحة 48 
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ساهمون
التحديات في وجه م

السوق العقاري 
البحريني

منذ بداية عام 2020، اجتاح العالم عدٌد من التحديات والتغييرات، 
ويبقى تأثير الجائحة ملموساً حتى اليوم في الكثير من القطاعات 

واألعمال، ويضم ذلك األسواق العقارية العالمية وتلك في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومحلياً في البحرين. 
وبالرغم من أن األوضاع لم تكن واضحًة في البداية، إال أن 

القرارات واالستراتيجيات المتخذة في البحرين لعبت دوراً كبيراً 
في حصر األضرار والتمهيد للتأقلم مع مستجدات األزمة في هذا 

الزمن العصيب غير المسبوق. 

ونتيجًة للتحديات العديدة التي واجهت السوق العقاري 
البحريني، برزت الحاجة لتحليل الوضع بشكل أدق ودراسة 

الخطوات القادمة بتمعٍن وحذرٍ أكبر. تتطلب الصناعة العقارية 
اليوم مستوى عاٍل من المصداقية والشفافية بين جميع 

األطراف المعنية، بدءً بالمالك والمطورين، ومروراً بالوسطاء 
الذين يلعبون دوراً بالغ األهمية، وذلك للمضي في تحقيق 

التقدم وتطوير السوق. ويتطلب تخطي األزمة شفافية ورؤية 
واضحة في قطاع التأجير في الفئات العقارية السكنية والتجارية 

على حد سواء. وال بد من توحيد الجهود في هذه الظروف 
للخروج من األزمة من خالل تعميق التعاون بين جميع األطراف 

ذات العالقة في القطاع العقاري لفهم الظروف التي ترتبط 
بالتأجير على مستوى الفرد، فكل طرف في القطاع العقاري 

البحريني يقوم بدور هام في مجمل المنظومة العقارية.

ويمكن تقسيم مراحل األزمة التي مر بها السوق العقاري جراء 
الجائحة إلى ثالث مراحل أساسية تتطلب تحليالً ودراسًة متمعنة، 

حيث تمثلت المرحلة األولى بفترة بداية الجائحة عندما كانت 
ردود الفعل متباينة بشكل كبير بين األفراد. ولكن سرعان ما 

بدأت تتضح الرؤيا في المرحلة الثانية، وبدأت تلوح في األفق 
تبعاٍت بدا وكأنها ستمتد على المدى الطويل منذ المراحل 

األولى وحتى الموجة الثانية التي تمر بها البالد اليوم، وكان ال 
بد من إعادة الحسابات وصياغة االستراتيجيات تأقلماً مع الوضع 

الجديد المتقلب والقيود المفروضة نتيجة انتشار كوفيد-19، 
خصوصاً فيما يخص بعض الظروف الطارئة التي لم تكن في 

الحسبان من قبل.

أما في المرحلة الثالثة واألخيرة، وحالما تشكل لدينا فهم أفضل 
للفيروس وآثاره على قطاعات األعمال المختلفة، فقد تم العمل 

على طرح عدد من اإلجراءات والخطوات التي ُينصح باألخذ بها 
حتى بعد انحسار الجائحة بشكل كلي. إذا كنا قد تعلمنا درساً من 

المرحلتين األوليين للجائحة، فهو كيفية التعامل مع الظروف 

غير المتوقعة، والتحرك للقيام بذلك بسرعة وضمن فترة زمنية 
مناسبة. 

في الحقيقة، كان الكثير من هذه األفكار واالستراتيجيات مهملة 
ولم تكن في حيز التطبيق من قبل. ولكن سرعان ما تبينت أهمية 

هذه االستراتيجيات، وعلى األخص، إدخال التكنولوجيا الرقمية في 
المجال العقاري لما لها من عظيم األثر في تسهيل المهام اليومية 

بفعالية عالية، إلى جانب توفير وسيلة تواصل آمنة مع العمالء، 
والمستثمرين والشركات. 

هناك عدد من الدروس اإليجابية التي تعلمناها خالل هذه 
المراحل الثالث والتي دشنت بدايَة عهٍد جديد في صناعة اإلدارة 

العقارية يتسم بالسرعة والفعالية. وال ننَس كذلك اإلجراءات 
الصحية المستجدة التي ُطبقت في المشاريع الكبيرة التي تضم 

عادة أعداداً كبيرة من العاملين ضمن مساحة واحدة. وهذا بدوره 
ساهم في خلق بيئات صحية أكثر أمناً بشكل عام تساعد في 

االلتزام بالتباعد الجسدي. وُيتوقع أن يستمر تطبيق هذه القواعد 
في المستقبل وأن تكون محوراً أساسياً في استراتيجيات المشاريع 

القادمة.

بالرغم من هذه التحديات المذكورة، يبقى السوق العقاري 
البحريني واعداً يزخر بفرص االستثمار في شقيه التجاري والسكني 
في كافة القطاعات. ويعود هذا بشكل كبير لجهود الحكومة في 

مواجهة العقبات والتحديات المنبثقة جراء الجائحة، فقد أثبتت 
بحق جدارتها في التعامل مع األزمات. وفي معرض الحديث عن 
الجائحة، ال تفوتنا اإلشادة بجهود الطواقم الطبية وغيرهم من 
العاملين دون كلل في الخطوط األمامية في مواجهة فيروس 

كوفيد-19.   

عمار البوسطة
الرئيس التنفيذي

هاوس مي

» تتطلب الصناعة العقارية اليوم مستوى 
عاٍل من المصداقية والشفافية بين جميع 

األطراف المعنية، بدءً بالمالك والمطورين، 
ومروراً بالوسطاء الذين يلعبون دوراً بالغ 

األهمية، وذلك للمضي في تحقيق التقدم 
وتطوير السوق. «
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االنتعاش المرتقب في 
القطاع العقاري ما بعد 

الجائحة: ما السبيل 
لالستثمار بحكمة اليوم

لم يسلم أحد من البشرية جمعاء من آثار الجائحة بطريقة 
أو بأخرى، ولكن في نفس الوقت، قد ندرك أن هذه 

هي المرة الوحيدة في حياتنا )إن شاء الله( التي سنواجه 
بها أزمة من هذا النوع في آن واحد معاً. تخيل معي آثار 
هذا الحدث التي تغلغلت عميقاً وبشكل واسع ومستمر 
كموجات عاتية في القطاعات االقتصادية على مستوى 
العالم. فمن اآلثار المتوقعة، وصول نسبة نمو السكان 

في العالم إلى 20% ما بين األشهر 19 و20 بعد انقضاء 
الجائحة، وذلك وفق جيمس بوميروي المتخصص في 

االقتصاد العالمي في بنك إتش إس بي سي. فمن 
المعروف تاريخياً أن مثل هذا االرتفاع المفاجئ في نسب 

المواليد غالباً ما يتبع األحداث التي رافقتها معدالت 
وفيات مرتفعة كرفٍع تعويضي طبيعي لعدد السكان.

من جانب آخر، كانت الهجرة أحد العوامل التي أثرت على 
تعداد السكان في المدن في ظل ظروف الجائحة. فقد 
دفعت هذه الظروف بالعديد من العاملين في قطاعي 

التجزئة والضيافة التخاذ قرار مغادرة المدينة والعودة إلى 
أوطانهم، وذلك بعد أن كانت هذه الوظائف ُتعد مغرية 

وآمنة في عهد سابق.

ما عليك سوى النظر مستقبالً لما بعد الجائحة 
المتوقع انقضاؤها في الربع األخير من 2021، لرؤية آثار 

"التصحيحات" و"التعافي". حيث ستشهد معدالت نمو 
السكان في الكثير من المدن ارتفاعاً سريعاً يعوض النسب 
التي تم فقدانها أثناء األزمة بسبب توفر الكثير من فرص 

العمل في القطاعات األكثر تضرراً، مما سيعمل على 
دفع الناس لإلقبال على الهجرة من جديد بسبب وفرة 

هذه الوظائف بشكل أساسي. وهنا، سنبدأ بمالحظة آثار 
هذه التغيرات على السوق العقاري، فقد أشار استطالٌع 

للمحللين قامت به رويترز مؤخراً في شهر مايو، إلى ارتفاع 
مرتقب في أسعار المنازل في دبي هذا العام بنسبة %1.1، 
وبنسبة 2.8% خالل العام المقبل، مما يشكل انعكاساً كلياً 
للتوقعات الصادرة في المسح الذي أُجري في يناير والذي 

استنتج انخفاض األسعار بنسبة 2% في العامين ذاتهما.

واآلن، بعد أن فهمنا أسباب االنتعاش المرتقب في 
القطاع العقاري، يمكننا نقل اهتمامنا إلى الوقت الحالي 

وما تتوفر فيه من فرص استثمارية قد ترغب باقتناصها 

اآلن قبل أن يتعافى االقتصاد العالمي ويعاود التعداد 
السكاني ارتفاعه. فاليوم، تتميز أسعار االقتراض باالنخفاض، 

كما أن حالة السوق تشير بال شك لكونه سوق مشترين، وبناءً 
على ذلك، سينصحك أي عاقل بأن اآلن هو الوقت األنسب 

للشراء. وفي الحقيقة، هو كذلك، فاألسعار اآلن أفضل منها 
في السابق وهناك وفرة من المكاتب في السوق. كما أن 

سيناريو "فائض العرض" دفع بالمطورين إلى االبتكار والتفنن 
بترويج عقاراتهم لإلبقاء على سيولة ثابتة وانتعاش األعمال. 

على سبيل المثال، أشارت شركة سوثبيز العقارية الكندية 
الدولية إلى أن سوق العقارات الباذخة في المناطق الحضرية 

في كندا يمر بثورة من النمو والتوسع لم يسبق لها مثيل، 
ويعود هذا بشكل أساسي للتغيرات التي طرأت نتيجة الجائحة 

على ميزات المساكن التي يبحث عنها الناس. وقد أُجبر 
الكثيرون في أنحاء العالم على توفير المال أثناء الجائحة مما 

أدى إلى تراكم الثروات، إلى جانب سهولة االقتراض والطلب 
العالي على المستويين المحلي والعالمي الذي كان مكبوح 
الجماح حتى الماضي القريب، ويمكن رؤية آثار هذه العوامل 
جميعها وتأثيرها في أنحاء السوق. وال ننسى أن بقاءنا في 
المنازل بسبب فترات الحظر الطويلة أدى إلى رفع مستوى 

متطلباتنا ومعايير معيشتنا وخطط تحسين منازلنا. ولهذا 
كله، ُينصح التفكير بجدية في االستثمار بالمساكن الفاخرة 
واستغالل هذه الفرصة الذهبية اآلن لجني ثمارها بحلول 

منتصف عام 2022.

نتمنى انقضاء الجائحة بأسرع وقت ممكن، وهذا ال بد 
وسيحصل قريباً. لذلك ننصحك بالتفكير ملياً بموقفك 

ودوافعك للتعامل مع األحداث والظروف القادمة. وما عليك 
سوى العودة بالتاريخ لزمن الوباء السابق ومقارنة العالمات 

واإلحصاءات، وبناء على ذلك، صياغة خطط استثمارية مناسبة 
حتى ال تفوتك الفرص المغرية التي ترافق مثل هذه الظروف.    

                  

أحمد خلفان
رئيس المبيعات والتسويق

شركة جي إف إتش العقارية

» ما عليك سوى النظر مستقبالً 
لما بعد الجائحة المتوقع انقضاؤها 
في الربع األخير من 2021، لرؤية آثار 

"التصحيحات" و"التعافي" «
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ساهمون
الدعم الحكومي م

للقطاع 
االقتصادي

من الجلي للجميع في هذه الظروف غير المسبوقة، تأثر اقتصادات 
العالم نتيجة جائحة كوفيد-19، وقد كانت بعض البلدان محظوظة 
لتمكن حكوماتها من تقديم العون للمواطنين، في حين لم تتمكن 

بلدان أخرى من ذلك. إال أن السبب لم يمكن عدم الرغبة بتقديم 
العون لمواطني هذه البالد، بل يعزى ذلك لعمق األزمة الذي تخطى 

كل التوقعات والظروف.

وكانت مملكة البحرين إحدى البلدان التي لم تدخر جهداً في تقديم 
شتى أنواع الدعم والمساعدة لمواطنيها وقطاعاتها االقتصادية. 

فقد صدرت توجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة بدعم القطاع االقتصادي تعزيزاً لالستقرار االجتماعي في وجه 

تحديات وتبعات الجائحة، وذلك في ظل قيادة صاحب السمو ولي 
العهد ورئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة. 

وبالفعل، تم إطالق حزمة مساعدات اقتصادية في شهر مارس 
من عام 2020 بقيمة 4,3 بليون دينار بحريني دعماً للقطاع الخاص 

باستهداف القطاعات األكثر تضرراً جراء الجائحة. وجاءت هذه الخطوة 
لدعم التطوير المستدام في البحرين، وحماية الصحة والسالمة 
العامة التي كانت إحدى أكبر األولويات على الجدول الحكومي.

نتيجًة لهذه القرارات الملكية، بدأت مملكة البحرين في أبريل الماضي 
بتطبيق عدد من المعايير الجديدة دعماً للمواطنين ودفعاً باالقتصاد 

الوطني. وكانت إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة هو تعليق 
الدفع لخدمات الكهرباء والماء والفواتير البلدية المترتبة على 

المواطنين حتى نهاية العام. كما قامت بتأمين رواتب المواطنين 
المؤمّنين في القطاع الخاص من خالل صندوق التأمين ضد التعّطل 

لفترة ثالثة أشهر، وتوفير 50% من هذه الرواتب في األشهر الثالثة 
التي تليها للقطاعات األكثر تضرراً، هذا إلى جانب مضاعفة حجم 

صندوق السيولة ليصل 200 مليون دينار بحريني بهدف دعم المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المشاريع التجارية من الرسوم البلدية، 

والمنشآت السياحية من الرسوم السياحية، وتعزيز تسهيالت اإلقراض 
ووقف دفعات تسديد القروض، إلى جانب تعليق دفع رسوم هيئة 
تنظيم سوق العمل الشهرية، ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل. 

كما تم تمييز القطاعات واألعمال األكثر تضرراً من الجائحة لدى 
صندوق العمل )تمكين( الذي يساهم هو اآلخر في تحقيق االستقرار 

واألمن الوظيفي للعمالة الوطنية.

تابعت الحكومة تطبيق هذه اإلجراءات لضمان استمرارية التطوير في 

البالد وإبرازاً اللتزامها بدعم االستقرار االجتماعي واالقتصادي. 
ووصل حجم الدعم الحكومي المباشر في ميزانية الدولة العامة 

إلى ما يزيد عن 586 مليون دينار بحريني عام 2020، وتم توزيع 
الدعم الشهري لمن استحقه من المواطنين من خالل خمس 
برامج للدعم الحكومي المباشر ابتداءً من شهر فبراير من عام 

.2020

كما أدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية دوراً هاماً في دعم 
االقتصاد المحلي والمصلحة العامة خالل فترة الجائحة من 

خالل عملها الذي يضم مساعدات الضمان االجتماعي وصرف 
الرواتب لألفراد ذوي اإلعاقات، إلى جانب تقديم الدعم المالي 
للعائالت من فئات الدخل المحدود وتقديم التعويضات المالية 
لمستحقيها. كما تم صرف مخصصات السكن لمواطنين كانوا 

على قوائم انتظار طلبات المسكن لخمس سنوات، وإنشاء 
15 برنامج دعم غير مباشر في القطاعات التعليمية والصحية 

والكهرباء والتأمين االجتماعي وغيرها، وهذا بالطبع مع استمرار 
الحكومة بالتزاماتها االجتماعية لتطوير االستدامة وجودة 

الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، والدعم المالي المستمر 
لمشاريع التطوير والبنية التحتية المحفزة لنمو بيئة األعمال 
وخدمة المواطنين، مما أدى بمجمله دوراً بالغ األهمية في 

االستراتيجية الشاملة للدعم الحكومي خالل الجائحة. 

تستمر مملكة البحرين في تحقيق التقدم والرفعة في دعم 
اقتصادها واتخاذ التدابير االحترازية للحفاظ على سالمة مواطنيها 

والمقيمين فيها، ويعود الفضل بذلك للنهج اإلنساني الذي 
صاغه جاللة الملك وفي ظل التعاون البنّاء بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية. لقد أصبحت مملكة البحرين نموذجاً يحتذى 
به على المستوى العالمي في تعزيز الحفاظ على السالمة العامة 

وحصر تبعات انتشار الفيروس، حيث كانت هذه الجوانب في 
مقدمة أولوياتها، إضافة إلى السعي لرفع مستوى المعيشة 
ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، وهو ما 
يتماشى مع برنامج الحكومة لتحقيق االستدامة االقتصادية 

واألمن االجتماعي من خالل الرؤية االقتصادية لعام 2030.          

دالل بن حجي
رئيس قسم اإلعالم واالتصال

شركة بن فقيه لالستثمار 
العقاري

» تم إطالق حزمة مساعداٍت اقتصادية في 
شهر مارس من عام 2020 بقيمة 4,3 بليون 

دينار بحريني دعماً للقطاع الخاص باستهداف 
القطاعات األكثر تضرراً جراء الجائحة. «
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أهمية الجوالت االفتراضية 
تكمن في النحو الذي 
غيرت به وجه الصناعة

عانت معظم القطاعات االقتصادية من تداعيات الحظر 
الذي رافق جائحة كوفيد-19، ويمكن القول إن هذا ينطبق 
بشكل خاص على القطاع العقاري. فمن المعروف أن هذه 
الصناعة تعتمد بشكل مباشر على زيارات المشترين الفعلية 
للعقارات قبل اتخاذ قرار شرائها، إال أن القيود التي ُفرضت 
بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 وقفت حائالً دون جدولة 

مثل هذه الزيارات حمايًة للسالمة العامة. خلقت هذه 
الظروف الجديدة في السوق الحاجة للجوالت االفتراضية 

لمساعدة العمالء باتخاذ قراراٍت أفضل بشأن العقارات التي 
تثير اهتمامهم دون مغادرة منازلهم وتعريض أنفسهم لخطر 
العدوى. وقد أدركنا أهمية هذا الجانب في شركتنا، وركزنا 
على توفير الجوالت االفتراضية للعقارات التجارية والسكنية 

في سبيل رفع مستوى خدماتنا منذ عام 2018. وبالفعل، 
شهدنا ارتفاعاً في الطلب بناء على مستوى استجابة 

عمالئنا، مما أدى إلى الحاجة لتوفير جوالت بجودة أعلى.

ما هي الجوالت االفتراضية؟

يمكن تعريف الجوالت االفتراضية في الحقل العقاري 
على أنها معاينٌة تفاعلية ثالثية األبعاد تتيح حركًة حرة 

في إطار 360 درجة داخل عقار ما، وتسمح للمستخدمين 
باستكشاف العقارات من خالل أجهزتهم الذكية على صفحٍة 

على اإلنترنت أو على إحدى منصات التواصل االجتماعي. 
وكانت الجوالت االفتراضية قد ظهرت كتكنولوجيا متاحة 

لالستخدام منذ سنوات عدة في منتجات مثل خيار معاينة 
الشارع على خرائط جوجل، ولكنها بدأت باالنتشار على نحو 

أوسع منذ عام 2014.

فوائد الجوالت االفتراضية:

رفع معايير تجربة التسوق: ُنشرت دراسة في تقرير 	 
اتجاهات المستهلك السكنية من زيلو جروب عام 2018 
مفادها أن 79 بالمائة من مشتري العقارات يبحثون عن 

المنازل من خالل اإلنترنت. أي أن استغالل الجوالت 
االفتراضية من شأنه تحسين تجربة غالبية المشترين في 

تسوقهم للعقارات. 

نجاح أعلى: أظهرت دراسة أخرى مستقلة أن اإلعالنات 	 
العقارية لوحدات تقع في أربع مناطق مختلفة في 

الواليات المتحدة والتي تشمل جوالت افتراضية ثالثية 
األبعاد، كانت تؤدي إلى البيع بأسعار أعلى من غيرها 

بنسبة تصل 9%، كما أنها كانت تساعد في إبرام الصفقات 
بسرعة أكبر تصل 31 بالمائة مقارنة مع اإلعالنات التقليدية 

على اإلنترنت. إلى جانب ذلك، يمكن متابعة الجوالت 
االفتراضية وتقييم األداء التسويقي عبر اإلنترنت من 

خالل تتبع مرات عرض اإلعالن وعدد المشاهدات 
والنقرات والعمالء المحتملين، واألهم من ذلك، عدد 

الصفقات التي أبرمها فريق المبيعات. ومن الجدير بالذكر 
أن تقديرات حجم سوق الواقع االفتراضي العالمي للعام 

2020 وصل 15.81 بليون دوالر أمريكي، وُيتوقع تحقيقه 
لنمٍو يصل 21.83 بليون دوالر أمريكي عام 2021.

إتاحتها وسهولة الوصول إليها: في كثير من األحيان، 	 
يقطن الباحثون عن عقارات للشراء بعيداً عن مكان هذه 

العقارات في األسواق الجاذبة، وهذا يعني صعوبة 
مجيئهم بشكل شخصي لرؤية العقارات. وهنا، يأتي دور 

الجوالت االفتراضية التي تتيح لهؤالء المشترين فرصة 
التجول في العقارات دون مغادرة منازلهم، وذلك قبل 

أن يتخذوا خطواٍت إضافية لدراسة العقار، وهذا من شأنه 
توفير الوقت والمال لكل من المشترين والوسطاء. ويتخذ 

هذا الجانب أهمية كبيرة في ظل جائحة كوفيد-19، 
فهذه الجوالت تسمح للمهتمين باستعراض العقارات 

دون التعرض لخطر العدوى.

الجوالت االفتراضية على بروبرتي فايندر

تشير إحصاءات بروبرتي فايندر إلى أن نسبة إغالق صفقات 
الشراء من أصل عدد نقرات المستخدمين على اإلعالنات 
التي تحتوي على خيار الجوالت االفتراضية تفوق النسبة 

المقابلة لإلعالنات التي ال توفر مثل هذه الجوالت. يعود هذا 
إلى تكوين العمالء تصوراً أفضل عن العقار المعلن عنه قبل 

اتخاذهم قرار زيارته شخصياً. وقد حلت شركة أفينيتي العقارية 
ضمن المراكز الخمس األولى في تصنيف جودة اإلعالنات 

شذى جودة
المدير اإلداري

شركة أفينيتي إلدارة العقارات  

» مما ال شك فيه أن مثل هذه التكنولوجيا 
قد رفعت من مستوى المعايير المتوقعة من 

الوسطاء والمطورين والبوابات العقارية وغيرها 
من الجهات التي يتطلب عملها الحصول على 

نظرة تفصيلية حول موقٍع أو وحدٍة ما.. «
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ساهمون
م

منذ عام 2019. كما أنها حققت مركزاً على قائمة العشر 
األوائل في إبرام الصفقات لعامي 2019 و2020 على 

التوالي. نتج عن هذا توليد اهتمام بالغ على منصات 
التواصل االجتماعي، ولقي تقديراً كبيراً من قبل عمالئنا 

الخاصين الذين لم يتمكنوا من رؤية الوحدات التي 
يفكرون بشرائها بسبب وجود قاطنين فيها أو ألنها 

ضمن مشاريع غير مكتملة بعد! ومن الجدير بالذكر، أن 
هذه التكنولوجيا اسُتخدمت فيما يقارب 50 بالمائة من 

حجم مبيعاتنا العقارية لعام 2021! فالجوالت االفتراضية 
تساعد في توليد عدد أكبر من العمالء المحتملين 

بنسبة تصل 49 بالمائة. نعم هذا صحيح، نرحب بكم في 
عهٍد جديد لطرق عرض الوحدات العقارية على العمالء!     

كيف يتم إعداد الجوالت االفتراضية؟

تتوفر إمكانية التقاط الصور االفتراضية في بعض 
الكاميرات البسيطة من خالل برامج يمكن شراؤها عبر 
اإلنترنت، إال أن جودة الجوالت االفتراضية التي تنتجها 

هذه التطبيقات الهاتفية ُتعد منخفضة نسبياً. في 
المقابل، تتوفر لشركٍة مثل أفينيتي العقارية، المهارات 

الالزمة على مستوى عاٍل اللتقاط الصور وإنتاج مختلَف 
أنواع الجوالت والفيديوهات باستخدام معدات وآالت 

متطورة وبرامج بأسعار معقولة. كما يلزم توفير خدمات 
االستضافة )التخزين( لهذه الجوالت حتى تبقى متاحة 

للمستخدمين عبر اإلنترنت.

مستقبل الجوالت االفتراضية على البوابات العقارية 
ومنصات التواصل االجتماعي:

مما ال شك فيه أن مثل هذه التكنولوجيا قد رفعت من 
مستوى المعايير المتوقعة من الوسطاء والمطورين 

والبوابات وغيرها من الجهات التي يتطلب عملها 
الحصول على نظرة تفصيلية حول موقٍع أو وحدٍة ما. 

قد ال تنحصر تطبيقات واستخدام الجوالت االفتراضية 
على الصناعة العقارية، إال أن الطلب عليها في المجال 

العقاري هو الذي حّفز انطالقها بالفعل!
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التوجهات العقارية 
في عام 2021

تخطى أداء السوق العقاري البحريني الكثير من أهدافه 
االستثمارية األساسية هذا العام في ظل االستجابة 
الوطنية السريعة للتعامل مع الجائحة وتسريع عملية 

التعافي في شتى القطاعات. وبما أن البحرين تمتاز بتقديم 
أرقى العقارات بأسعار معقولة بداًل من أسعار مبالغ بها، 

فهذا يعني توفر الكثير من الفرص في المجال العقاري في 
الوقت الحالي.

ومع إعادة فتح جسر الملك فهد، تشير التوقعات إلى 
عودة السوق العقاري البحريني بقوة لمستويات ما 

قبل الجائحة. ومن شأن هذا االنفتاح تشجيع المواطنين 
السعوديين لمعاودة السفر براً إلى البالد، مما سيعطي 
الصناعة العقارية دفعة اقتصادية كبيرة. فالبحرين عادة 

ما تشكل خياراً أمام السعوديين لشراء بيت ثاٍن أو لتنويع 
محافظهم االستثمارية، وقد ساعد في ذلك على األخص 
جهود البالد الهائلة في جذب المستثمرين من أنحاء العالم 

ومبادراتها المبتكرة الفريدة لترويج السياحة واستقطاب 
العمالة األجنبية.    

مرت البحرين بفترة نمو ملحوظة خالل السنوات القليلة 
الماضية خصوصاً فيما يتعلق بمستوى االستثمارات 

األجنبية في البالد، وشملت أهم العوامل التي أدت 
لهذا النمو مرونة القوانين البحرينية المتعلقة باالستثمار 

والتطوير العقاري األجنبي في المملكة، فهو من أكثر 
فئات االستثمار المطلوبة في البالد على المدى الطويل. 

وقد بدأت نتائج هذه التغيرات بدفع حركة السوق، ومن 
المنتظر أن تعمّق ثمار المبادرات الحكومية االقتصادية هذا 

األثر في السوق العقاري.

ما يجب على الجميع معرفته حول الصناعة العقارية في 
البحرين

تمر الصناعة العقارية العالمية حالياً بفترة انتعاش، وُيتوقع 
أن تتجاوز التعامالت العقارية قيمة 160 بليون دوالر أمريكي 

في عام 2021! يأتي هذا نتيجة تعافي وتجديد نشاط 
الصناعة بعد اإلخفاق المتكرر الذي استمر لفترة طويلة.        

وقد أظهرت االستطالعات أن النصف الثاني من عام 
2020 شهد ركوداً لم يسبق مثله من قبل في المبيعات 

العقارية بسبب الحظر في البحرين، ولكن المبيعات العقارية 

السكنية الثانوية بدأت باالرتفاع مع تخفيف هذه القيود إلى أن 
وصلت أعلى مستوياتها في ديسمبر. 

كما أن الوضع في ظل كوفيد-19 تسبب بتغيير الظروف 
المعيشية للكثير من المواطنين البحرينيين مما دفع بهذا 

التوسع في الحركة العقارية. فعلى سبيل المثال، أدى عمل 
الكثير من المهنيين من المنزل بين أطفالهم الذين اضطروا 

كذلك للبقاء في المنزل وبدء التعلم عن بعد، إلى ارتفاع الطلب 
على المساحات األوسع.

تشكل الصناعة العقارية حيزاً واسعاً معقداً، فعملية شراء أو 
استئجار عقار ما في البحرين ليس باألمر البسيط. على العكس، 

يجب أن يقوم المقبلون على ذلك بدراسٍة متمعنة لكافة 
الحسنات والسيئات ألي عقار يفكرون بشرائه أو استئجاره. 

ومع هذا، تبقى فئة النخبة من المطورين الذين يسعون دائماً 
لضمان جودة عالية في جميع مبيعاتهم العقارية تحت أي ظرف 

من الظروف، ولهذا، يمكن ألي شخص شراء عقار من هذه 
الفئة دون عناء كبير في أي وقت.       

عبد الحسين خضور
الرئيس التنفيذي

إيرا العقارية

» تشكل الصناعة العقارية حيزاً واسعاً 
معقداً، فعملية شراء أو استئجار عقار ما 

في البحرين ليس باألمر البسيط. على 
العكس، يجب أن يقوم المقبلون على 
ذلك بدراسٍة متمعنة لكافة الحسنات 

والسيئات ألي عقار يفكرون بشرائه أو 
استئجاره. «
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ساهمون
التكيف مع ظروف م

السوق الحالية 
وكسب والء العمالء
شهدت متطلبات المستأجرين وما يفضلونه في العقارات 

تحواًل عاماً على مدى السنوات القليلة الماضية، وجاءت أزمة 
كوفيد-19 لُتحِدث المزيد من التغيرات وتعمّق أثرها. فقد 
ارتفعت توقعات المستأجرين من العقارات، في حين بقيت 

الميزانيات المخصصة لهذا األمر محدودة نوعاً ما. كما ضعفت 
األسباب المشجعة على البقاء في نفس العقار، التي كانت تضم 

التسامح والمرونة والوالء في السابق.

من المالحظ أن وسائط التواصل االجتماعي لعبت دوراً كبيراً في 
توجيه ما يرغب به العمالء، وذلك تحت تأثير تسويق العقارات 

من قبل مكاتب الوساطة والمدونين من خالل نشر صور احترافية 
جذابة تظهر تصاميم داخلية جميلة، وبتوفير الجوالت االفتراضية 

ووصف العقارات بشكل يسّوق لمحاسنها بفعالية، مما عمل 
على تعزيز دراية العمالء بالخيارات المتوفرة في السوق.   

وفي نفس الوقت، يشتكي بعض المؤجرين ومديري العقارات 
من صعوبة تأجير أو بيع عقاراتهم القديمة في أغلب األحيان 

)بما في ذلك الشقق والفلل والمكاتب ومساحات بيع التجزئة(، 
التي ظلت شاغرة لفترة طويلة. لهذا، عليك أن تدرك األسباب 

التي جعلت العمالء يرغبون في االنتقال إلى بنايات أحدث تتمتع 
بمواصفات ومقاييس على مستويات أعلى، وتفوق بناياتهم 

السابقة جودة. وفي الواقع، كان العمالء في كثير من األحيان 
يفاوضون من مركز قوة ويطالبون بتنفيذ مقتضياتهم إن كانوا 

سيوافقون على البقاء في وحداتهم الحالية. 

إذا رغبت بأن يحظى عقارك باهتمام العمالء وأن تتمكن من 
تأجيره أو بيعه خالل فترة زمنية مناسبة في ظل ظروف السوق 

الحالية، فعليك متابعة القراءة للتعرف على بعض األمور 
األساسية التي تحدد الخطوات التي عليك اتخاذها لتحقيق 

ذلك.

حاول دعم مستأجريك ممن فقدوا وظائفهم أو لم يعد 
بمقدورهم دفع إيجارهم بسبب خفض رواتبهم جراء الجائحة، 

وذلك من خالل مبادرتك لخفض أسعار اإليجار أو تعديل جداول 
السداد لتكون أكثر مرونة قبل أن يبدأوا بالبحث عن خيارات 

سكنية بديلة تناسب ظروفهم. حاول التعاطف مع المستأجرين 
عندما تقتضي الحاجة لذلك، وستجد أنك كمؤجر ستستفيد في 

النهاية من ذلك بجني ثمار هذا التسامح بعد حين، وستكون 
بذلك جزء من الحل في هذه الظروف. وحاول بقدر اإلمكان 
أن تكون عضواً فعااًل في المجتمع المحلي للمساعدة في 

تخطي األزمة بتقبل بعض الخسارة على المدى القصير، وهذا 

ال بد سيخلق المشاعر الطيبة في قلوب المستأجرين الحاليين 
والمستأجرين في المستقبل مما سيعمل على تعزيز الثقة والوالء.

استعن بخدمات الوكالء العقاريين المرخصين، واتبع خطط 
التسويق المدروسة المناسبة، واستخدم التصوير واإلعالنات 

االحترافية.

احرص على أن يكون السعر الذي تطلبه ضمن حدود األسعار 
الحالية في السوق. وإن طرأ تغيير على أسعار السوق، عليك 

التحرك واالستجابة لذلك، ويمكنك استشارة وكيلك المرخص 
حول هذا األمر لتكون على دراية بأسعار وحالة السوق وخطط 

الدفع المعمول بها والمرافق الجديدة والتسهيالت التي يقدمها 
المؤجرون للعمالء.

تأكد من جودة مستوى الصيانة والخدمات والتهوية في العقار، 
وحاول القيام بأية إضافات من شأنها إحياء المساحة وجذب 

العمالء مثل دهان الجدران الجديد، أو تجديد األثاث وأغطية 
األسرة، ووضع مطهرات األيدي في األماكن العامة والعناية 

بتعطير الجو وغيرها. وافحص اإلضاءة وعمل المستشعرات في 
كافة أرجاء المساحات العامة. وتأكد من توفر وعمل تجهيزات 

السالمة واألمن في جميع الطوابق والشقق مثل النظم األمنية، 
وكاميرات المراقبة، وكاشفات الدخان والحرائق، والمطافئ، 

مما سيعمل على ضمان األمن والسالمة في البناية وتعزيز حس 
المستأجرين باألمن. 

اهتم بمظهر حارس العقار أو مراقب األمن واحرص أن يكون مرتباً 
يرتدي زياً كامالً رسمياً، وأن يكون على دراية بتفاصيل البناية 

ويعرف كيفية مساعدة الوكالء والمستأجرين والمشترين. 

اضطر الكثير منا في فترة الجائحة لقضاء وقت طويل في المنزل 
تقيداً بتعليمات السالمة. وهذا أدى إلى تفضيل العمالء لتوفر 
المزيد من المرافق العامة والتسهيالت اإلضافية داخل األبراج 

ميثم الحايكي
المالك

ميثم الحايكي للعقارات

 

» هناك عدد من األسباب الجذرية التي 
جعلت العمالء يرغبون في االنتقال إلى 

بنايات أحدث تتمتع بمواصفات ومقاييس 
على مستويات أعلى، وتفوق بناياتهم 

السابقة جودة. «
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السكنية، إلى جانب النوافذ الكبيرة والشرفات الواسعة، 
وغرف المكتب، وسرعات اإلنترنت العالية ومرافق اللياقة 

بتجهيزات أفضل. كما أننا الحظنا ارتفاع الطلب على 
المطابخ المغلقة أو المطابخ المفتوحة ذات التهوية 

الجيدة.
عليك تجنب قطع الكهرباء عن العقار بهدف التوفير، 

فتشغيل المكيف بشكل دوري يساعد في التحكم بالحرارة 
داخل العقار بسهولة لتبقى في حدود لطيفة، األمر الذي 

يمكن تعديله تبعاً للطقس.

كما يجب أن يحتوي نص عقد التأجير على توجيهات 
واضحة وعلى تفصيِل ما ُيسمح أو ال ُيسمح للمستأجر 

القيام به في حدود العقار لتجنب الخالفات المحتملة بين 
الجيران في المستقبل حول أمور مثل استخدام المساحات 

العامة خارج المسكن أو كراج السيارات على سبيل المثال 
للتخزين، وتعليمات استخدام المناطق المخصصة للتخلص 

من النفايات، وقواعد ضبط اإلزعاج، وتحديد مساحات 
التدخين، وتعليمات التجمعات واستضافة الزوار، إلى جانب 

ما يترتب على عدم التقيد بهذه القوانين والتعليمات.

إضافة لهذا، عليك سرد تعليمات واضحة في عقد التأجير 
حول التبليغ عن المشاكل أو األضرار في العقار، خصوصاً أن 
بعض المستأجرين يتوقفون عن التبليغ عن هذه األمور مع 

اقتراب موعد انتهاء العقد. 
قم بوضع حدود معقولة على استخدامات الكهرباء والماء 
وزود المستأجرين بحزم إنترنت مناسبة بسرعات عالية، وال 
تنس تسجيل قيمة األثاث واألجهزة الكهربائية الموجودة 

في الوحدة.
تواصل مع مستأجريك بشكل مستمر وتحدث معهم عن 
آرائهم حول العقار واألمور التي قد ال تحوز على رضاهم. 

ومن المفيد جداً أن تكون على علم بحال العقارات 
المجاورة في المنطقة وما يتوفر من خدمات ومرافق في 

نفس الحي.

يتميز السوق اليوم بتنافسية شرسة، وسيتحدد مستوى 
نجاحك في الصناعة بطريقة تعاملك مع حال السوق 

كمؤجر أو وسيط أو مدير عقاري. ولعل مواجهة يومك 
المهني بذهن متفتح ونهج متفهم في ظل هذه الظروف 

الصعبة سيكون عوناً لك في تحقيق النجاح.
وال تنس أن كلمتك ووعودك لعمالئك تشكل جزءً 

كبيراً من سمعتك في السوق، فهي تعكس أخالقياتك 
ومعايير عملك. وإن استطعت االلتزام بهذه الجوانب 

على مستوى عاٍل من المهنية وااللتزام بوعودك، ستبني 
لنفسك صيتاً إيجابياً محبباً يجلب لك المزيد من العمالء 

المحتملين، مما يسهل ويسرع تأجير أو بيع عقاراتك، 
ويحقق لك أكبر عائد ممكن على موجوداتك.                   



4 1#PFTRENDSBH

ساهمون
اتجاهات عقارية ناشئة م

في البحرين في زمن 
الجائحة

عانى القطاع العقاري البحريني من ظروٍف صعبة خالل 
الجائحة، وعمّق انخفاض أسعار النفط من آثار القيود 

المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. ومع هذا، نجحت 
المملكة باالستجابة السريعة بفعالية لمواجهة هذه 

الظروف، وأعلنت عن معايير إغاثية لمساعدة األفراد 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على غرار شركتنا، لتخطي 

األزمة واالستمرار برحلة التعافي في عامي 2020 و2021.

وانطالقاً من تجربتنا الشخصية كشركٍة عقارية صغيرة 
نسبياً، فقد كنا شاهدين على آثار الجائحة بشكل مباشر 

ولمسنا التضيق الحاصل في الوضع االقتصادي وانكماش 
سوق العمل، والحظنا بعض االتجاهات التي انبثقت أثناء 

الجائحة. 

تقلبات أسعار اإليجار في القطاع السكني

اتجهت أسعار اإليجار نحو االنخفاض في القطاع السكني، 
وقد تأثرت المناطق الغنية الفاخرة مثل الجفير والسيف 

أكثر من غيرها جراء ذلك. وقد ُصوِّبت أسعار اإليجار 
السكنية حتى تصل لمستوياٍت تعكس واقع السوق، مما 

كان يعني انخفاض أسعار إيجار هذه العقارات بنسبة 30-20 
بالمائة خالل العام الماضي. 

أدت عدة عوامل لهذا االنخفاض من بينها الركود 
االقتصادي بسبب الجائحة، والحظر، وتقلص سوق العمل 

نتيجة تأثر العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بشكل شديد، هذا إلى جانب التوقف الكامل في عمل 

قطاعي السياحة والضيافة.   

وأدى الضرر البالغ الذي لحق قطاعي السياحة والضيافة 
إلى آثار ملموسة في العديد من القطاعات األخرى، كان 

أحدها قطاع الشقق الفندقية الفاخرة المجهزة بكامل 
الخدمات والتي ُتؤَجر بشكل يومي أو أسبوعي في مناطق 

مميزة، حيث كان على هذا القطاع إعادة التفكير بشكل 
جذري باستراتيجية العمل والتوجه للسوق المحلي لتغطية 

التكاليف. وقد عمل هذا على تعميق أزمة فائض العرض 
مما أدى بدوره إلى تعزيز انخفاض أسعار العقارات السكنية 

وإيجارها في البحرين.

وبالرغم من أن النصف األول من عام 2020 كان يبشر 

بعامٍ ضعيف في القطاع العقاري البحريني بسبب تأجيل عدد من 
مشاريع البناء، إال أن القطاع انتعش مجدداً في النصف الثاني من 
العام وفقاً للتقارير وارتفع مستوى الصفقات العقارية في البحرين 

بمعدل 17 بالمائة، ووصل حجم التعامالت العقارية الكلية 1,9 
بليون دوالر أمريكي في 2020.

وشهد القطاع صحوة ملحوظة في الربع األول من عام 2021، 
فقد ارتفعت المعامالت العقارية بنسبة 36 بالمائة في تلك 

الفترة. وتبعاً لمجلس التنمية االقتصادية، تم بيع ما يقارب 3000 
عقار بقيمٍة كلية بلغت 600 مليون دوالر أمريكي، وهذا يشكل 

نمواً بنسبة 51 بالمائة مقارنة بالربع األول من العام السابق.

تدعو مؤشرات القطاع العقاري البحريني إذاً بالتفاؤل وتبشر بمزيد 
من النمو مستقبالً. ولعل أهم ما يلوح في مستقبل القطاع 

هو خطة الحكومة العقارية الوطنية لفترة 2021-2024 التي يعود 
الفضل فيها للرؤية الحكيمة للقيادة البحرينية المتمثلة بشكل 

خاص بسمو األمير ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة. وتَْبني هذه الخطة على رؤية الحكومة 

البحرينية لرفع مساهمة القطاع العقاري في ظل تحقيق التنوع 
االقتصادي. كما تضم الخطة معايير تنظيمية معزِزة، وخطط 

بعيدة المدى ومبادرات تشغيلية. 

وإلى جانب ذلك كله، ُيتوقع أن يحصل القطاع على دفعة 
كبيرة جراء فتح قطاع السياحة مجدداً وبسبب حمالت التطعيم 

وغيرها من معايير السالمة التي خلقت بيئة إيجابية آمنة وجاذبة. 
وبشكل عام، يبشر 2021 بكونه عامَ أمٍل وتعاٍف للقطاع العقاري 

ولالقتصاد البحريني ككل.

خالد غنيم
المدير العام

رامكس العقارية

» وقد ُصوِّبت أسعار اإليجار السكنية حتى 
تصل لمستوياٍت تعكس واقع السوق، 

مما كان يعني انخفاض أسعار إيجار هذه 
العقارات بنسبة 20-30 بالمائة خالل العام 

الماضي. «
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خالد غنيم
المدير العام

رامكس العقارية

الجائحة تكشف عن 
العمالء والمستثمرين 

المتميزين
وجد العديد من الوكالء العقاريين صعوبًة في العثور على 
عمالء يبحثون عن عقارات جيدة بأسعار معقولة في هذه 

الفترة، فقد كان معظم العمالء يبحثون في الواقع عن 
عقارات جيدة شاملة للمرافق بأقل األسعار الممكنة. كما 

أن معظم مُاّلك العقارات لم يبدوا استعداداً لخفض أسعار 
اإليجار، مما زاد األمر تعقيداً وحال دون إبرام الصفقات 

خصوصاً مع وفرة الوحدات في السوق.

يحتاج العمالء ألذن صاغية تستوعب متطلباتهم

الفئة الوحيدة من العمالء التي لم تواجه مشاكل في إبرام 
الصفقات كانت فئة الوكالء المحنكين، فقد برعت هذه الفئة 

في إبراز محاسن العقارات، ولكن يبقى التساؤل عن كيفية 
تمكنهم من ذلك. حتى تنجح كوكيل عقاري، ال بد أن تكون 

على دراية بحركة السوق، وأن تفهم طريقة تفكير معظم 
العمالء. ففي حالة بعض الوكالء، كانت فرص الصفقات تضيع 

أحياناً بسبب اختيار عقارات غير مناسبة نتيجة عدم استثمار 
الوقت الالزم في فهم حاجات العمالء وما يبحثون عنه 

بالضبط.

كيف يمكن لوكالة مسجلة مساعدتك؟  

ما ستدركه لدى االنضمام لوكالة عقارية مسجلة نظامية ذات 
إدارة جيدة هو أنها سترشدك وتدعمك وتقدم لك األدوات 
الالزمة إلبرام أكبر عدد من الصفقات الممكنة. في المقابل، 

يركز الوكالء الذين يمتهنون هذه المهنة كعمل حر بشكل عام 
على العمولة في الدرجة األولى ويهملون غيرها من الجوانب 

الهامة والتي تؤثر على تحقيق النجاح في الصناعة العقارية. 
ومما ال شك فيه أن لالنطباعات األولى أهمية بالغة في 

هذه الصناعة، فهي تلعب دوراً أساسياً منذ البداية، ولهذا، 
من الضروري خلق مثل هذا االنطباع األول اإليجابي لزيادة 

فرص النجاح.

كيف يمكنك تحقيق النجاح كمستثمر في زمن الجائحة؟

من جهة أخرى، تتراءى أمام المستثمرين كذلك فرص مغرية 
أثناء الجائحة باالستثمار في المناطق األكثر شعبية في 

البحرين، إلى جانب البحث عن العقارات المناسبة والعثور 
على أفضل الصفقات بناءً على وضع السوق. كما يجب على 

المستثمرين، والمؤجرين، والمُاّلك تطبيق شتى األساليب 
الممكنة لضمان إشغال وحداتهم بشكل مستمر، خصوصاً 

خالل هذه الظروف الصعبة. فقد يكون ذلك من خالل 
تقديم الخصومات تبعاً لظروف كل حالة، أو السماح بتأجيل 
بعض الدفعات إذا أمكن، األمر الذي من شأنه المساهمة 

في تعزيز والء المستأجرين.

الوكالء والمستثمرون

ال ينجح في هذه الصناعة إال من يتحلى بالحنكة واأللمعية 
من العمالء، وال بد من التعامل بصدق وشفافية 

والمتابعة مع كافة األطراف المعنية، فهذه بعض أهم 
خصائص الوكالء الناجحين. كما تشكل التوصيات عادة 
مصدراً كبيراً لألعمال، ويمكن الحصول عليها من خالل 

فهم العمالء وحاجاتهم واالستعداد للبذل والتفاني 
في سبيل إرضائهم. ويبقى االستثمار العقاري في نهاية 

المطاف من أكثر أنواع االستثمار توليداً لألرباح، لكن 
على المستثمرين التحلي بالصبر ودراسة السوق وظروف 
المشترين/المستأجرين. وعليك أن تتذكر دائماً أن عائدك 

يكبر كلما كبر استثمارك.     
  

مصطفى عوض
مسؤول تسويق المبيعات

أرابيان هومز العقارية

» لالنطباعات األولى أهمية بالغة 
في هذه الصناعة، فهي تلعب دوراً 

أساسياً منذ البداية. «
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ساهمون
إلى أين الوجهة م

من هنا؟

كثيراً ما كنت أسمع وأنا صغير مقولًة تفيد بأن "السوق 
العقاري قد يضعف، لكنه ال يموت"، وغالباً ما كان ذلك يصدر 
عن األجيال األكبر سناً، وقد أثبتت السنوات صدق ذلك. فقد 
بدى في الماضي وكأن السوق العقاري البحريني ال ينفك عن 
النمو والصعود، بالرغم من بعض العثرات في الطريق. وكان 

ذلك نتيجًة للنمو االقتصادي والسكاني الكبير في البالد 
الذي وفر فرصًة كبيرة للتطوير العقاري. ولكن، يجب التنبه 

اليوم أكثر من أي وقت مضى وإعادة تقييم االفتراضات 
حول السوق العقاري، ويجب أال ننسى أن األداء الممتاز 

في الماضي ال يضمن العوائد في المستقبل، وذلك حال 
االستثمار في أي مجال كان. وقد يصح القول بأن االستثمار 

في المجال العقاري آمن إلى حد ما، لكن يجب عدم أخذ ذلك 
وكأنه من المسلمات. كما يجب عدم اتخاذ ممارسات الماضي 

وكأنها خطط تحدد معالم الطريق إلى المستقبل. على 
العكس، علينا التعامل مع هذا األمر كغيره من جوانب الحياة، 
فطريق النمو المستدام هو التأقلم واالبتكار بفعالية اعتماداً 

على فهمٍ لحقائق الواقع الحالية. يمكننا البدء هنا بدراسة 
بعض االتجاهات الملموسة في منتصف عام 2021 بتمعن. 

تسببت أزمة كوفيد-19 بأثر بالغ على السوق العقاري الذي 
يعتمد بشكل كبير على الوافدين األجانب. حيث فقدت نسبة 

كبيرة منهم وظائفهم أو عانوا من خفض رواتبهم في 2020 
مما أدى إلى تحجيم العمالة أو مغادرتهم البحرين. وبما أن 
التوظيف من خارج البالد توقف كذلك في عام 2021، أدت 

هذه العوامل مجتمعة إلى انهيارٍ في الطلب على نحو ال 
يمكن تصحيحه على المدى القصير إلى المتوسط. ومع هذا، 

يمكننا القول إن أزمة كوفيد-19 ما فعلت سوى تسريع وقوع 
أمرٍ كان ال بد منه بهذا الخصوص.

يدرك الكثير من القراء أن سوق اإليجار العقاري كان في حالة 
فائٍض للعرض قبيل أزمة كوفيد-19. ومع األعداد المتزايدة 

من مشاريع البناء في أنحاء البالد، أصبح منظر المباني الشبه 
شاغرة من شتى الفئات أمراً مألوفاً. فعلى سبيل المثال، تزخر 

منطقة السيف وخليج البحرين بناطحات السحاب السكنية 
الفاخرة، وكثيراً ما يتبادر على األذهان السؤال "من الذي 

سيقطن فيها؟" فقد انخفض اإلقبال على العقارات "الباذخة" 
بشكل واضح في الفترة األخيرة، حيث يفضل المشترون 

والمستأجرون اليوم االنتقال إلى العقارات المتوسطة إلى 
المنخفضة الميزانية التي توفر بيئة نظيفة وميسورة في 

الوقت ذاته مما يسمح بتوفير المزيد من المال. وبالرغم من 

أن الفرص العقارية المغرية للمستثمرين األجانب ما تزال متاحة 
في البحرين، إال أن أسواقنا األجنبية األساسية تنبهت للفرص 

االستثمارية العقارية في بلدان أخرى. على سبيل المثال، يمكن 
شراء فيال واسعة في موقع ممتاز في مصر أو تركيا بنفس سعر 
فيال بغرفتي نوم في الجفير، وترتفع جاذبية مثل هذه الخيارات 

في حال ُقصد منها االستخدام الشخصي. 

ومن ناحية أخرى، نالحظ أن عدد السكان المحليين المهتمين 
باالستثمار العقاري قد بدأ هو اآلخر باالنخفاض، فكثيرُ منهم 

يجدون أنفسهم في مواجهة المُاّلك الذين يحاولون تأجير 
الشقق الفارغة في نفس المبنى. ويقدم هؤالء المُاّلك عادة 

للمستأجرين خدمات أفضل وأسرع وبأسعار أفضل. وبالرغم من أن 
برامج الدعم التمويلي الحكومي وفرت للعائالت البحرينية الشابة 

فرصة شراء المساكن في ظل شروط مرنة، وهو أمر أثر بشكل 
إيجابي على السوق بال شك، إال أن الخيار المفضل لدى السكان 
المحليين يبقى المنازل وليس الشقق. ويختار الكثير من الشباب 

البحرينيين البقاء في منازل األهل إلى أن تمنحهم الحكومة 
مسكناً مما يعمّق التحديات التي يواجهها مالك العقارات، 

وهناك عدد قليل فقط من المطورين الكبار الذين تمكنوا من 
تجنب هذه المعضلة.

وإلى جانب ذلك كله، كان ارتفاع أسعار الكهرباء الذي وصل ما 
يقارب 866 بالمائة عامالً آخر وضع المُاّلك في موقف صعب، 
فإما يتحملون هم هذا العبء، أو يحمّلونه للمستأجرين، في 
وضٍع يبدو وكأن الخسارة ال مفر منها للطرفين. فعلى سبيل 

المثال، يبلغ سعر إيجار بعض الشقق في المنامة حوالي 200 دينار 
بحريني، وفي الوقت ذاته قد تصل فاتورة الكهرباء لنفس الشقة 

100 دينار بحريني في الشهر.

هناك حتماً استراتيجيات يمكن اتباعها للمساعدة في التخفيف 

عمر عبد العزيز أيوب
المدير العام

عقارات الزياني

» تشكل ناطحات السحاب السكنية الباذخة 
عالمة فارقة للمناطق القريبة من السيف 

أو خليج البحرين، والسؤال الذي يتردد على 
األذهان هو: "من الذي سيقطن فيها؟" «
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من حدة الوضع، فعلى سبيل المثال، يجب تحليل استهالك 
الشقة للطاقة ودراسة سبل التخفيف منها لتقليل تكاليف 
إشغالها )مع األخذ في الحسبان أن تكاليف تكييف الهواء 

تشكل ما يقارب 50 بالمائة من استهالك الكهرباء الكلي في 
البحرين(. ومن جانب آخر، بدأ الكثير من الناس باالنتقال إلى 
التسويق الرقمي، بالرغم من أن نجاحه لم يثبت بعد بشكل 

قاطع. كما أن بناء عالقات جيدة مع المستأجرين سيساعد في 
الحفاظ على قاعدة عمالء قوية، ولكن لألسف، يرتبط قرار 

البقاء في عقارٍ ما بالنسبة للمستأجرين على أمنهم الوظيفي 
بشكل أساسي، وهو أمر خارج عن سيطرتهم. قد يبدو تخفيض 

أسعار اإليجار والبيع طريقة جيدة للبقاء في السوق في هذه 
الفترة، فهذا خيار أفضل من الشقق الشاغرة، ولكن يجب 
القيام بذلك بحذر. فلدى النظر للجفير على سبيل المثال، 

تظهر مؤشراٌت على حرب أسعار، فهناك الكثير من المالك 
المستعدين لخفض األسعار بنسب تصل 25-30 بالمائة، وهو 

أمر لم يكن ممكناً في الماضي.

لعل قطاع التجزئة هو أكبر ضحايا أزمة كوفيد-19، ويمكن رؤية 
الدليل على ذلك في الموالت في أرجاء البحرين. حيث اضطر 
الكثير من الباعة إلى إغالق بعض الفروع لتوفير كلف اإليجار 

والكهرباء ورواتب الموظفين، إلى جانب محاولة االقتصاد من 
خالل مركزة العمليات والتجارة اإللكترونية، وهو ما يمكن أن 

يشكل توجهاً إيجابياً في الفترة القادمة بعد كوفيد-19. 

قد يبدو وكأن هذه الجوانب تلف مستقبل السوق العقاري 
بالغموض وعدم اليقين، ولكنها قد تخلق في الوقت ذاته 
فرصاً للتفكير اإلبداعي وتغيير التوجهات الحالية واالستثمار 
بعقارات أصغر في مواقع استراتيجية. فمثل هذا االستثمار 
المتواضع قد يكون أكثر أمناً وقد يحقق عائداً أسرع بسبب 

اإلقبال على المساحات المكتبية المشتركة والمساكن 
الميسورة. 

وبما أن توقعات تعافي السوق بشكل كلي ما زالت بعيدة، 
فال بد من أن يتمحور تركيز صناع القرار حول البقاء في السوق 

بداًل من تحقيق النمو. فاألولوية في هذه الظروف هو 
تثبيت الحقائب االستثمارية وضمان إشغال العقارات وتأمين 
مردوٍد مقبول، حتى وإن كان ذلك يعني انخفاض األرباح. أما 

مشاريع التطوير واالستثمار الجديدة، وخصوصاً األبنية السكنية 
الضخمة ومساحات بيع التجزئة الواسعة، فيجب تأجيلها وإعادة 

التفكير بها بشكل جدي، فهذا الوقت يدعو إلعادة النظر 
بشؤون السوق والتخطيط لطريق أكثر استدامة بالمضي نحو 

المستقبل.       
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ساهمون
الدروس المستفادة م

من كوفيد-19

تلّقى السوق العقاري ضربًة قاسية خالل الجائحة، فقد 
ُهجرت عقارات فاخرة، وتأجلت أعمال اإلنشاء والمشاريع 

الكبيرة بماليين الدوالرات حتى إشعار آخر. لم يكن ألٍي 
من هذا أن يخطر على البال قبل سنتين، ولكن بالرغم من 

هذه األضرار، سيعود القطاع لالزدهار في المستقبل، 
مما يتطلب من الوكاالت العقارية االستعداد للتعامل 
مع ارتفاٍع مرتقب حاد في أعداد المقبلين على الشراء 

حالما تستقر األوضاع.

مع تعمّق أزمة كوفيد-19 الواسعة التأثير وضعضعة حال 
األسواق في أنحاء العالم، ال يستطيع أحد من األفراد أو 

الشركات أن يضمن خروجه من األزمة دون أن تلحق به 
بعض اآلثار السلبية.

ولكن، لعل هناك أمل مشجع في محاولة التشبث 
والثبات في السوق وتعزيز االستدامة في أنحاء البالد 
والمناطق. فمن المعروف أن معظم القطاعات عانت 

من خسائر مالية كبيرة، لكن هذا أدى إلى خلق بيئة 
داعمة أكثر شجعت منصات أخرى للنهوض وأتاحت 

للتكنولوجيا فرصة لعب دور حيوي في سبيل استهداف 
أسواق وجماهير محددة. لم تكن محاولة إعادة األسواق 
لحالتها السابقة وااللتزام بتوجيهات لجنة كوفيد-19 في 

ذات الوقت أمراً سهالً أبداً. ولكن هذه الجهود كانت 
كافية وأعطت للتكنولوجيا فرصة أكبر للتوسع والنمو 

وتوفير بديل حيوي فعال للتفاعل البشري المباشر.

تتمثل الطريقة الفضلى لحماية العقارات من الخسارة 
أثناء الجائحة بتوفير األساليب الفعالة الميسورة في دعم 

المستخدمين وتقديم كافة التفاصيل التي يحتاجونها 
عن بعد. وقد أصبح الكثيرون يعتقدون بنجاعة البيع من 

المنزل بداًل من االضطرار للقدوم لمكان العمل والبيع من 
هناك، تزامناً مع فرض شروط العمل من المنزل في حالة 

بعض الشركات والمؤسسات. 

تبنت بعض األعمال هذا التفكير وأدمجته في 
استراتيجياتها طويلة األمد، مما أدى إلى تسهيل ورفع 

مستوى تجربة كل من المستخدمين والشركات. نأمل أال 

تبقى الظروف على ما هي اآلن وأال تسوء الحال وتستدعي 
ذلك بشكل دائم. فبالرغم من فعالية ومرونة العمل من 

المنزل براحة، إال أن إبرام صفقات البيع بالطريقة التقليدية 
بوجود األطراف المعنية بشكل فعلي معاً يساعد في إضفاء 
مصداقيٍة أعمق على هذه المعامالت مما ُيطمئِن المشتري 

لوجوده هناك ولعبه دوراً فعلياً في الصفقة. وفي نفس 
الوقت، يجب أن نراعي تردد بعض المشترين وشعورهم بعدم 
الراحة والثقة لاللتقاء بفريق المبيعات في هذه الظروف غير 

المسبوقة لرؤية العقار، ونتيجة لهذا، يجب التأكيد للعمالء 
على االهتمام بتطبيق إجراءات السالمة العامة، وهذا ما 

قامت به العديد من الشركات لمواصلة النجاح وتخطي 
الظروف الصعبة في ظل الجائحة.

بالرغم من صعوبة الظروف والحاجة التخاذ بعض اإلجراءات 
القاسية، إال أن السيطرة على الوضع ليس باألمر المستحيل. 
وقد يكون هذا الزمن شاهداً على نهوض مشاهدة العقارات 

رقمياً، فالتكنولوجيا بدأت تفرض نفسها على كل من هو على 
استعداد لالستفادة منها. ومن أهم ما أصبح جلياً في زمن 

الجائحة هو أن التكنولوجيا سترافق بيع العقارات ال محالة في 
المستقبل.               

رنيم األردي
مسؤول اإلدارة والتدريب

جدارة للعقارات

» ولكن هذا أدى إلى خلق بيئٍة داعمة 
أكثر شجعت منصاٍت أخرى للنهوض، 
وأتاحت للتكنولوجيا فرصَة لعب دورٍ 
حيوي في سبيل استهداف أسواق 

وجماهير محددة. «
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العقارات وإدارة 
الممتلكات، 
الفرص في 

خضم التحديات

شهدنا تحواًل ملحوظاً في مجال إدارة العقارات في مملكة 
البحرين في السنوات األخيرة، فقد أصبح مؤخراً مجااًل احترافياً 

متنامٍ.

ويالحظ منذ بدء تطبيق تشريعات مؤسسة التنظيم العقاري 
في عام 2018، ظهور تحسينات هائلة على النهج المهني في 
تقديم خدمة عالية الجودة في القطاع العقاري، خصوصاً في 

المجمعات السكنية والتجارية الراقية. إال أن جائحة كوفيد-
19هزت استقرار الصناعة العقارية بأكملها في مملكة البحرين، 

بالرغم من أن القطاعات المرتبطة بها مثل قطاع السفر 
والسياحة وبيع التجزئة تلقت الضربة األعنف جراء الجائحة. 

في ظل هذه الظروف المستجدة، ظهرت تحديات جديدة 
إلى جانب التحديات المعتادة المتمثلة بتطبيق أفضل السبل 

لتعزيز المبيعات، فقد أصبحت أمور مثل توليد عائد من اإليجار 
ضمن قائمة ممتلكات متنامية، وتحقيق فعالية التكاليف، 

وتقديم خدمة عالية الجودة للقاطنين والمالك، أموراً يصعب 
تحقيقها. إال أن الظروف الصعبة تخلق دائماً مساحات تشجع 
المبتكرين على اإلتيان بالجديد وغير المألوف مما يسبب حالًة 

تهز كيان المعتاد السائد في الحالة "الطبيعية".

ال شك أن الجائحة عملت على إبراز عدد من التحديات 
الصغيرة والكبيرة كان بعضها متوقعاً وبعضها اآلخر غير 

متوقع، ومع هذا، انبثقت في المقابل فرص عديدة جديدة 
في نفس الفترة.

عانى الطلب على االستئجار في القطاع السكني من انخفاٍض 
ثابت جراء عدة عوامل منذ الربع األخير من عام 2020. ضمت 

هذه التحديات التي ظهرت مبكراً وانتشرت بشكل واسع، 
انعدام األمن الوظيفي للعمالة الوافدة األجنبية، وانتقال 
المستأجرين من المساكن الفاخرة إلى مساكن أكثر تواضعاً 
وتفضيلهم خياراٍت تحقق فعالية تكاليف بشكل أكبر، إلى 

جانب إنهاء العقود مبكراً قبل موعدها.  

وبالرغم من وجود عدد أقل من التحديات في الحيز 
التشغيلي، إال أن الكلف التشغيلية ونفقات الصيانة ارتفعت 

بشكل الفت بسبب أسعار بعض الموارد األساسية، ونقص 
العمالة الماهرة في السوق، ونقص مرحلي في أعضاء 

الفرق العقارية ذوي المهارات نتيجة تطبيق معايير الحظر 
الصحي واتباع اإلجراءات الرسمية اإللزامية في مواجهة 

أزمة كوفيد-19. 

وكانت الفرصة الناشئة في هذه الظروف هي التحدي 
المتمثل في الحفاظ على اإلشغال العقاري من خالل 
المرونة والتأقلم مع أوضاع السوق الجديدة، وخفض 
أسعار التأجير، وزيادة الخدمات المقدمة للمستأجرين، 

وتقديم عروض اإليجار أو المرافق المجانية لفترات 
محدودة، ووضع خطط السداد باألقساط لمعالجة 

المتأخرات، والتفكير بطرق مبتكرة تشجع المستأجرين 
الحاليين على البقاء وحتى التمديد. 

وبما أن الزيارات الشخصية للعقارات كانت غير آمنة وال 
ُينصح بها حفاظاً للسالمة العامة، كانت هذه فرصة 

الختبار فعالية البدائل الرقمية. وأدى هذا إلى بروز وتقبل 
االستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا، والترويج والعروض 

من خالل منصات التواصل االجتماعي، والتسويق الرقمي، 
وأصبح ُينظر لهذه الوسائل كأدوات تسويق ومبيعات 

فعالة خالل هذه الفترة.

من جهة أخرى، نشطت مبيعات الشقق السكنية في 
السوق العقاري بسبب أسعار البيع المنخفضة التي 

قدمها المطورون والمالك. حيث أصبح اقتناء الشقق 

هاريش ناير
مدير عقاري

مجموعة أحمد القائد

» ال شك أن الجائحة عملت على إبراز 
عدد من التحديات الصغيرة والكبيرة 

كان بعضها متوقعاً وبعضها اآلخر غير 
متوقع، ومع هذا، انبثقت في المقابل 
فرص عديدة جديدة في نفس الفترة. «
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ساهمون
م

ضمن المجمعات الفاخرة ذات اإلدارة الجيدة في متناول 
المستثمرين الصغار والمتوسطين. في حين أن االستئجار 

بقصد التملك كان جذاباً في عدة مواقع فقط مثل جزر 
أمواج.

كما لوحظ تفضيل المشترين والمستأجرين لمواقع بعيدة 
عن مراكز االكتظاظ السكاني واختيار األحياء ذات التعداد 
القليل التي تنتشر فيها الفلل، حتى وإن كان ذلك يعني 

سعراً أعلى بعض الشيء أو إذا كان يتطلب المزيد من 
الوقت للتنقل في السيارة. ولذلك، شهدت المشاريع 
الجديدة في جزيرة دلمونيا، وخليج البحرين، ومراسي، 
وغيرها من المناطق المماثلة كماً أكبر من غيرها من 

االستفسارات واالهتمام.

بينما ننتظر تعافي القطاع العقاري البحريني الذي 
يتوقع أن يكون سريعاً، يمكننا انتهاز فرصة التباطؤ 

الحالي لتجديد أنظمة اإلدارة العقارية، ووضع الخطط 
االستراتيجية، وتحسين إجراءات مراجعة المرافق، وتطوير 

الخدمات ورفع مستوى تدريب الفرق العقارية.

تذكر دائماً أن " الظروف الصعبة ال تحددك، بل هي 
ترقى بك وتوسع إمكاناتك..."          
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التسويق العقاري 
في ظّل أزمة 

كورونا 

تحّديات كبيرة تواجه السوق العقارية في البحرين 
والمنطقة والعالم منذ عّدة سنوات، وجاءت أزمة 

كورونا "كوفيد91" لتضاعف من هذه التحّديات 
والمصاعب، وسط منافسة قوية وسوق اتجهت نحو 

الركود مع قرارات اإلغالق الجزئي ومخاوف الناس من 
الشراء واالقتراض أو الدخول في االستثمار. 

إاّل أن بوادر انتعاش مشّجعة برزت خالل األسابيع 
األخيرة في قطاعات تجارية مختلفة، في مقدمتها 

العقار، الذي يُعرف بأنه واحد من أكثر القطاعات "أماناً" 
في االستثمار، األمر الذي يشّجع الراغبين في تحريك 

أموالهم على ضّخها في القطاعات األكثر استقرارًا 
ومأمونيًة على المدى البعيد على اختيار االستثمار في 

العقار. 

يتيح ذلك بالضرورة فرًصا ينبغي اقتناصها من العاملين 
في قطاع التسويق العقاري ،سيما على صعيد التعريف 

بـ "مزايا القّوة" التي يملكها "العقار" في السوق 
البحرينية والمقّومات التي تدعم ديمومته واستقراره، 
وتشّجع على اتخاذ قرار االستثمار فيه، سيما في هذا 

الوقت الذي ما زالت أسعار العقار فيه منخفضة مقارنًة 
بسنوات سابقة، مع احتمالية ارتفاع األسعار بشك ل  

تدريجي في ظّل التوّجه العالمي للتعايش مع فايروس 
كورونا "كوفيد91"، األمر الذي يجعل من قرار "الشراء" 

اآلن فرصًة ذهبية، سواء للراغبين في االستثمار، أو حتى 
السكن. 

وهنا تبرز نقطة أخرى، بشأن أدوات الترويج العقاري، 
التي تحتاج على الدوام إلى تطوير األساليب والطرق، 
واستثمار كافّة اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة، في 

عملية تتطلّب على الدوام مواكبة المتغيرّات السريعة 
والهائلة. 

والشّك أن أزمة الكورونا أجبرت قطاعات كبيرة على 
االعتماد بشك ل أكبر على الوسائل اإللكترونية في 

تسيير أعمالها بشكل عام، وفي عمليات الدعاية 
واالعالن والتسويق بشك ل خاص، وهو األمر الذي 

يتطلّب من الشركات العاملة في القطاع العقاري 
مضاعفة حضورها في تلك الوسائل بكافّة األشكال 
والطرق، وتخصيص المزيد الموازنات لضمان حضو ر 

مميزّ وقوي. 

إاّل أن ذلك ينبغي أن يترافق مع المزيد من الحذر، حيث تنشط 
الكثير من الحسابات والمواقع في الترويج العقاري دون قاعدة  
جماهيري ة  "حقيقية"، أو بـ "قواعد جماهيرية ال يشّكل العقار" 

أيّ من اهتماماتها أو قدراتها"، فمثاًل: ماذا أجني من اإلعالن 
في حسا ب يتابعه مئات اآلالف من المتابعين الذين حصل عليهم 
في مسابقا ت أو بشراء المتابعين أو غيرها من الطرق االحتيالية، 

كالطرق التي تعتمد أسلوب جذب األطفال لحسا ب بمحتوى 
معيّن، ثمّ بيع الحساب في السوق السوداء وإعادة صياغة هوية 

الحساب بحسب النشاط الذي يعمل فيه المشتري. 

لذلك تبرز هنا ضرورة التخطيط الواعي والنظرة الحصيفة المتأنية 
لمنّصات الترويج االعالمي، والتي يجب أن تشمل خّطة مبنية 

على سلّة منّوعة من الحضور اإلعالمي الذي يجمع بين التقليدي 
والحديث، ويوازن بين الحفاظ على شبكة عالقات قوية في 

الواقع الحقيقي وبين التواجد في العالم االفتراضي، باإلضافة 
إلى تنويع طرق التسويق والوسائل بحيث يكون له موطئ 

قدم في جميع الوسائل المفيدة ،مراعياً بذلك توّجهات السوق 
وأسلوب الخطاب، وتلك قّصة أخرى ربمّا نتحّدث عنها في مقا ل 

الحق.      

حسين رجب أيوب 
مدير شركة بروبرتي إن

العقارية
خبير عقاري دولي معتمد 

» وفي عمليات الدعاية واالعالن 
والتسويق بشكل خاص، وهو األمر 

الذي يتطلّب من الشركات العاملة في 
القطاع العقاري مضاعفة حضورها في 
تلك الوسأيل بكاّفة األشكال والطرق، 

وتخصيص المزيد الموازنات لضمان حضور 
مميّز وقوي. «
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تفسير 
عمليات بحث 

المستهلك
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تف

المناطق التي استهدفها أكبر عدد 
من عمليات البحث

ق
شق

ال

حافظت مناطق المنامة والجفير وجزر أمواج على مكانها في صدارة قائمة المناطق 
التي استهدفها أكبر عدد من عمليات البحث عن شقق لإليجار، حيث حصدت معاً 

أكثر من 50 بالمائة من عمليات البحث لهذه الفئة بين يناير ويونيو 2021. كما ارتفع 
اإلقبال على الشقق في منطقتي توبلي والحورة فيما يخص اإليجار لما توفره هاتان 

المنطقتان من وحدات بأسعار ميّسرة، وهو ما يبحث عنه الكثير من المستخدمين في 
الوقت الحالي.

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. السيف

5. الحد

6. الرفاع

7. سار

8. البسيتين

9. توبلي

10. الحورة

11. الجنبية

12. جزيرة الريف

13. ديار المحرق

14. جزيرة دلمونيا

15. السند

16. قاللي

17. البديع

18. بلدة عيسى

19. المحرق

20. سترة
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الفلل
كون سار تعد واحدة من أكثر المناطق شعبية في البحرين لسكنى العائالت، فهي ما تزال في 
مقدمة المناطق التي استهدفتها أكثر عمليات البحث عن الفلل لإليجار في النصف األول من 
عام 2021. أما بلدة عيسى، فهي إضافة جديدة على القائمة لما تتميز به من وحدات واسعة 

ميسورة األسعار.

1. سار

2. المنامة

3. جزر أمواج

4. الجنبية

5. الهملة

6. الرفاع

7. الجفير

8. البديع

9. توبلي

10. الحد

11. الجسرة

12. البسيتين

13. باربار

14. درة البحرين

15. ديار المحرق

16. جانوسان

17. السند

18. السيف

19. الزالق

20. بلدة عيسى
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المناطق العشر األولى التي شهدت أكبر 
عدد من عمليات البحث عن الشقق

والفلل للبيع في البحرين

ما تزال جزر أمواج ثابتة في المركز األول، فقد كانت أكثر المناطق التي بحث المستخدمون فيها عن 
شقق للبيع في البحرين في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 نظراً لشعبيتها لدى المشترين. ومع هذا، 

نالحظ ارتفاعاً في االهتمام بالشقق المعروضة للبيع في جزيرة دلمونيا، حيث حلت هذه المنطقة ثالثًة 
على القائمة مسجلًة ما يقارب 12 بالمائة من استفسارات البيع لهذه الفئة من العقارات خالل الفترة 

المذكورة.

ق
شق

1. جزر أمواجال

2. الجفير

3. جزيرة دلمونيا

4. السيف

5. الحد

6. المنامة

7. ديار المحرق

8. جزيرة الريف

9. البسيتين

10. الرفاع
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حصدت ديار المحرق المركز األول على قائمة أكثر المناطق التي بحث فيها المستخدمون عن فلل 
للبيع في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 مع تسليم المزيد من الوحدات في هذه المنطقة. ويتابع 
مستوى الطلب على جزر أمواج مستواه العالي، حيث ال تزال هذه المنطقة إحدى الخيارات األولى 

لدى الباحثين عن استثمار عقاري في البحرين.

الفلل

1. ديار المحرق

2. جزر أمواج

3. الرفاع

4. سار

5. درة البحرين

6. الهملة

7. الحد

8. مدينة حمد

9. الجنبية

10. السند

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021
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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

تشير بيانات www.propertyfinder.bh إلى أن أعداد العمالء المحتملين تصل ذروتها أيام السبت 
في بداية األسبوع، ومن ثم تبدأ باالنخفاض مع اقتراب نهاية األسبوع، وهي تنخفض بشكل خاص أيام 

الجمعة. وبالرغم من أن الهاتف ما يزال وسيلة االتصال األكثر شعبية بين العمالء المحتملين، إال أن أعداد 
هؤالء العمالء من خالل تطبيق الواتساب ترتفع بشكل كبير مع اقتراب نهاية األسبوع، حيث يستسهل 

المستخدمون إرسال رسالة سريعة في عطلة نهاية األسبوع أثناء البحث عن العقارات.
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عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

تدل بيانات propertyfinder.bh على تسجيل غالبية العمالء المحتملين بين الساعة الواحدة والثالثة بعد 
الظهر، أي أن هناك تأخر في وقت تسجيل هؤالء العمالء بعدة ساعات مقارنًة باالتجاهات المُسجلة سابقاً. 

كما نالحظ ارتفاعاً آخر في أعداد العمالء المحتملين في المساء من خالل الواتساب على وجه الخصوص 
حوالي الساعة 7 مساءً، وذلك مع انتهاء يوم العمل وتوفر الوقت للمستخدمين للبحث عن العقارات.
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تعتمد هذه البيانات على أعداد العمالء المحتملين المسجلة على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021
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بركة سباحة

 بلكون

بلكون

إطاللة بحرية

حديقة

شاطئ

   شاطئ

تسمح بالحيوانات 
األليفة

بلكون

ً جديدة تماما

   إطاللة بحرية

شاطئ

تسمح بالحيوانات 
األليفة

شاطئ

بركة سباحة

جديدة

بركة سباحة خاصة

ً جديدة تماما

حديقة

إطاللة بحرية

إطاللة بحرية

تسمح بالحيوانات األليفة

ً جديدة تماما

بركة سباحة خاصة

تسمح بالحيوانات األليفة

حديقة

بركة سباحة خاصة

بركة سباحة خاصة
شاطئ

بركة سباحة

   حديقة

شقق
اإليجار

فلل
اإليجار

شقق
البيع

فلل
البيع

تعتمد هذه البيانات على عمليات البحث التي أُجريت باستخدام الكلمات المفتاحية على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.
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ك
ستهل
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ت بح

سير عمليا
تف

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

 
إن من شأن استخدام هذه الكلمات في عناوين إعالنات عقاراتك أن يساعد في ظهورها أكثر في نتائج البحث، مما 

سيمكنك من الوصول إلى العمالء الذين يبحثون عن مثل هذه التسهيالت والمرافق بشكل خاص.

فيما يلي أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث على موقعنا في الفترة من يناير إلى يونيو 2021.



58 #PFTRENDSBH
53#PFTRENDS



5 9#PFTRENDSBH

تجارية
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مكاتب اإليجار في البحرين  - صفحة 61

 تحليل سوق المستودعات
- صفحة 64

تحليل سوق األراضي - صفحة 67 3
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2



.

6 1#PFTRENDSBH

تجارية

المناطق التي حققت أعلى أعداِد العمالء المحتملين لمكاتب اإليجار 
في البحرين

حققت السيف والمنامة ما نسبته أكثر من 75 بالمائة من أعداد العمالء المسجلين لمكاتب اإليجار في 
الفترة بين يناير ويونيو من عام 2021، وليست هذه النتيجة باألمر المفاجئ نظراً ألنهما تعتبران من أكثر 

المراكز التجارية نشاطاً في البالد، وما زالتا تتمتعان بطلٍب كبير من قبل الباحثين عن مكاتب اإليجار. كما 
شهدت الرفاع زيادًة في االهتمام بمكاتبها، وُيعزى ذلك على األرجح لطرح عدٍد من الوحدات الجديدة في 

هذه المنطقة.   

 

السيف

المنامة

خليج البحرين

الجفير

توبلي

الحد

الرفاع

سلماباد

السند

سترة

قاللي

مكاتب اإليجار في البحرين

4.2%

3.2%

38%

37.1%

3%

2.4%

2%

1.4%

2.5%

1.3%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

تعتمد هذه البيانات على أعداد االستفسارات واإلعالنات )العقارات المدرجة( على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.
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معدل السعر الشهري المطلوب لمكاتب اإليجار في البحرين

الموقع
معدل السعر الشهري

)دينار بحريني( 

عملت مكاتب اإليجار العصرية الواسعة في منطقة خليج البحرين على رفع 
معدل سعر الوحدات في المنطقة، حيث أنها ال زالت تقدم بعض أفخر 

المكاتب في البالد ضمن األبراج العالية في كثير من األحيان. وبالفعل، شهدت 
اإلعالنات على propertyfinder.bh ارتفاعاً بلغ 40 بالمائة في األسعار 

لمنطقتي خليج البحرين والجفير التي حافظت على شعبيتها العالية هي األخرى 
كخيارٍ لمن يبحث عن مكاتب لإليجار في مركز البحرين.  

خليج البحرين

الجفير

المنامة

السيف

قاللي

الحد

الرفاع

الحورة

توبلي

سترة

السند

سلماباد

1,143

784

712

669

444

372

333

305

280

269

211

207

تعتمد أسعار اإليجار على معدل سعر اإليجار الشهري المعروض على بروبرتي فايندر بين يناير ويونيو 2021.

تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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1. السيف
2. المنامة

3. خليج البحرين
4. الجفير
5. الرفاع
6. توبلي

7. الحد
8. الحورة
9. سترة

10. سلماباد
11. البديع
12. قاللي
13. السند

14. سار
15. البسيتين

.
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تجارية

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

تفوقت السيف على المنامة لتحتل المركز األول على قائمة أكثر 
المناطق التي شهدت عمليات بحث عن مكاتب لإليجار في البحرين 

في الفترة من يناير إلى يونيو 2021، ومع هذا، سيطرت المنطقتان معاً 
على أكثر من 70 بالمائة من عمليات البحث الكلية عن هذه الوحدات 

خالل الفترة الزمنية المذكورة. كما ارتفع اإلقبال على مكاتب اإليجار في 
منطقتي الحورة وسترة نظراً لتوفر الوحدات بأسعار ميّسرة فيهما، وهو 

ما يبحث عنه الكثير من المستخدمين في الوقت الحالي.

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2021.
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معدل السعر الشهري إليجار المستودعات في البحرين

تعتمد أسعار اإليجار على معدل سعر اإليجار الشهري المعروض على بروبرتي فايندر بين يناير ويونيو 2021. 

تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.

متوسط   السعر الشهري الموقع
)دينار بحريني(

سترة

الحد

توبلي

سلماباد

الرفاع

2,526

2,280

2,121

1,720

1,534
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المناطق التي استهدفها أكبر عدد من تجارية
عمليات البحث عن مستودعات 

إليجار
ل

1. الحد

2. سلماباد

3. توبلي

4. سترة

5. الرفاع

6. ميناء سلمان

7. راس زويد

8. عسكر

9. المنامة

10. النويدرات

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير إلى يونيو 2021.

الموقع
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للبيع

1. سلماباد

2. عسكر

3. سترة

4. المنامة

5. توبلي

6. الحد

7. الرفاع

8. الهملة

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير إلى يونيو 2021.

الموقع
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تحليل سوق األراضيتجارية

معدل السعر للمتر المربع - أراضي البيع 

الموقع
معدل السعر بالدينار البحريني 

للمتر المربع

المنامة

السيف

جزر أمواج

الرفاع

الجفير

سترة

ديار المحرق

الحد

سلماباد

الجنبية

راس زويد

عسكر

640

560

551

466

441

433

313

309

305

144

143

274

تعتمد أسعار البيع على معدل السعر المعروض للمتر مربع على بروبرتي فايندر.

تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات 
البحث عن أراضي البيع

1. المنامة

2. الحد

3. السيف

4. ديار المحرق

5. راس زويد

6. جزر أمواج

7. كرزكان

8. الرفاع

9. قاللي

10. سلماباد

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.bh من يناير إلى يونيو 2021.
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نحن بروبرتي 
فايندر



70 #PFTRENDSBH

أداؤنا - صفحة 171
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أداؤنا 

ما زالت مهمتنا ثابتة تكمن في تحقيق المركز األول كأسرع بوابة وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات، 
وكأفضل قناة تسويق للوكالء. وبالفعل، واصلنا السيطرة على أكبر حصة في السوق البحريني، وحققنا أقل 

معدل ارتداد وأكبر نسبة تصفح لكل زيارة من المستخدمين، وأكبر عدد زيارات لكل شخص، من أي بوابة أخرى.

نتائج عمليات البحث األساسية:

لدى البحث عن "فيال بثالث غرف نوم" في سار على سبيل المثال، ستظهر في أغلب األحيان عقارات موقع 
propertyfinder.bh ضمن أولى النتائج. فنحن نتابع عملنا الدؤوب وسعينا في أن تكون عقارات عمالئنا هي 

أولى الخيارات التي يراها المستخدمين والتي تمثل بدقة ما يبحثون عنه.

العمالء المحتملون والجلسات:

ما زلنا نولد أعداداً تفوق ما تولده أية بوابة أخرى في البحرين من العمالء المحتملين، ويشكل هذا أحد المعايير 
التي نستخدمها في قياس نجاحنا. 

ارتفع العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 16 بالمائة منذ العام 
الماضي لدى مقارنة فترة يناير–يونيو 2020 مع يناير-يونيو 2021.

كما ارتفع عدد الجلسات على الموقع كذلك بنسبة تزيد عن 24 بالمائة 
خالل نفس الفترة.

المصدر:

 .propertyfinder.bh بيانات تقصي اإلحصاءات الداخلية لدى

الجلسات، والمستخدمون، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يناير–يونيو 2020، يناير–يونيو 2021.

 

ي فايندر
نحن بروبرت






