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» تتلخص مهمتنا في بروبرتي فايندر 
بالسعي لتمكين المستخدم ودعمه 

أثناء رحلة البحث عن عقار وإليجاد 
حلوٍل لنقاط الضعف التي ال زالت 

تعيق الحركة في السوق العقاري.«
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أهالً بكم في إصدارنا الثامن من تقرير اتجاهات: موسوعة البحرين العقارية.
 

نواصل جهودنا كما عودناكم في تصميم تقرير اتجاهات على نحٍو يقدم لكم رؤىً قيّمة حول كافة 
الشؤون العقارية في البحرين، ونستمر في تركيزنا على إبراز أهم االتجاهات المفيدة لعمالئنا عند 

إدارة أعمالهم أو محافظهم العقارية.

وبحكم ثرواتنا من المعلومات الكمية وما يتوفر لدينا من مجموعات البيانات الضخمة، فنحن نسعى 
على الدوام لخلق الحلول واستخراج الرؤى وتقديمها لكافة أصحاب المصلحة في السوق. وفي 

هذا اإلصدار، تجدون اتجاهاِت عمليات بحث المستهلك بما في ذلك األحياء األكثر شعبية، ونماذج 
المخزون والعرض وغير ذلك الكثير.

 
كما أننا نجلب لكم في هذا التقرير آراء رواد الصناعة ورؤاهم القيّمة كُصنّاع ومحركي السوق.

مما ال شك فيه أن التكنولوجيا وسلوك المستهلك يتغيران بشكل يومي، وفي بروبرتي فايندر، 
نستمر في خلق الفرص الجديدة لضمان بقائنا المصدر الموثوق في الصناعة العقارية في المنطقة.

 
نأمل أن تجدوا هذا التقرير مفيدا ً ألعمالكم.

خالد السائح
المدير اإلقليمي بروبرتي فايندر - البحرين 

رسالة المدير اإلقليمي – البحرين
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مساهمون

الدكتور ماهر عبد العزيز الشاعر هو العضو المنتدب لمشروع مشترك 
بين شركة "إيجل هيلز" وشركة "ديار المحرق"، والمسؤول الذي 
تولى كافة األمور المتعلقة بإدارة بناء وتشييد مشروع "مراسي 

البحرين"، الواقع على السواحل الشمالية في "ديار المحرق". وقد 
شملت مسيرته المهنية الالمعة، التي امتدت ألكثر من 27 عاماً 

في قطاع التطوير العقاري، تدرجه في العديد من المناصب العليا، 
التي جعلته في موقع القرار وفي مقدمة العديد من اإلدارات 
التنفيذية لعدد من الشركات المرموقة في المملكة، بما في 

ذلك "ديار المحرق" ومجموعة شركات "ماجد الفطيم"، وشركة 
"السيف العقارية"، باإلضافة إلى كونه عضواً إدارياً بارزاً في عدد من 

المنظمات والمؤسسات العقارية البارزة، كمجلس إدارة مجموعة 
شركات "ماجد الفطيم" )MAF(-البحرين، وصندوق "جمعية 

البحرين للتطوير العقاري" )BaPDA(، ومجلس إدارة "مؤسسة 
التنظيم العقاري")RERA(، ومجلس إدارة "شركة البحرين لالستثمار 
العقاري )إدامة(". وعالوة على كل ذلك، كان الدكتور الشاعر رئيساً 
سابقاً وعضواً فاعالً في "مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق" 
ويجدر بالذكر أن الدكتور الشاعر حاصل على شهادة الدكتوراة في 
مجال التطوير العقاري من جامعة ليفربول جون مورز في المملكة 

المتحدة، وعلى شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ِهل 
في المملكة المتحدة.

بعد حصاد أكثر من عشر سنوات من الخبرة في السوق 
العقاري والعمل لعدد من أبرز الشركات العقارية في 

المملكة واكتساب ثقة المطورين وأصحاب العقارات، قرر 
عديل تأسيس شركة بيوت العقارية بهدف تطبيق أعلى 

المعايير في خدمة العمالء والشفافية وبناء عالقة قوية 
مع المستثمرين والماّلك.

يدير محمد محفظة تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار بحريني تتوزع بين 
مشاريع مجموعة الكوهجي السكنية والتجارية، وهو مخطط استراتيجي 

بخبرة متعددة الوظائف وقيادي تحويلي يتمثل شغفه ببناء منظمات 
ناجحة وفرق متميزة لتحقيق أفضل النتائج. وهو يدير شركة الكوهجي 

للتطوير، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين وتمكنت 
هذه الشركة الحائزة على جوائز من إعادة تعريف نمط الحياة الفاخر في 

األبراج السكنية. له خبرة متعمقة تزيد على أكثر من ست عشرة سنة 
في اإلنشاءات وسجل حافل في إدارة المشاريع السكنية الشاهقة 

ومشاريع التطوير الحضري بما في ذلك سلسلة فونتانا وسبرينغفيلد 
وسبرينغهيل، ومشروع شارع السيف وأونيكس خليج البحرين. وقد تخرج 

محمد من كلية لينكولن للهندسة والتكنولوجيا في جامعة نبراسكا، 
الواليات المتحدة، بدرجة في إدارة اإلنشاءات وهو معماري معتمد. 

كما أنه درس قيادة األداء المؤسسي واالستراتيجية في كلية هارفارد 
لألعمال.

يتولى هزيث إدارة المبيعات والعمليات في ميكال العقارية منذ 
عام 2018. ساعدته خبرته كمدير أول للشؤون المالية والعقارات 

في شركة استثمارية مرموقة باكتساب االنضباط الالزم لبناء فريق 
عقاري كفء في السوق البحريني التنافسي. 

حسين مؤسس شركة بيوند بيست العقارية ومديرها 
اإلداري، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن ثماني سنوات في 

السوق العقاري. كان في السابق شريكاً في غرين غيت 
بروبرتيز، وكان كذلك مدير بيع تجزئة في آي تي بي التي 

تعتبر أكبر شركة نشر في الشرق األوسط. وهو مهني 
معتمد في الموارد البشرية والتعويضات ويحمل درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال.

قصي خبير عقاري ماهر نشأت له خبرة امتدت ألكثر من 
عقدين من الزمن في التعاون االستراتيجي مع المطورين 

ومالكي األراضي، وهو متمرس في بناء العالقات 
المؤسسية. يتخصص قصي في استشارات الطبقات وإدارة 
مخططات الطبقات الكبيرة في العقارات السكنية والتجارية 

والعقارات مختلطة االستخدامات. كما أنه يتخصص في إدارة 
الطبقات وتأسيس اتحادات المالّك. وله خبرة في العمل 

االستشاري المتخصص وقد أدار محفظة من ثالثين مشروعاً 
تطويرياً هاماً. ومن الجدير بالذكر أنه يحمل درجة الماجستير 

في ريادة األعمال واالبتكار من جامعة إم آي بي )بوليتكنيكو 
دي ميالنو( في إيطاليا، وحصل على أعلى الشهادات من 
معهد رابطة المجتمع )سي أي آي( مثل سي إم سي أي، 

وأي إم إس، وبي سي أي إم.

سرافان خبير في مجال العالمات التجارية والتسويق اإللكتروني وله خبرة 
تربو على ثالث عشرة سنة. لسرافان سجل حافل في تصميم وتنفيذ 

استراتيجيات التسويق والتواصل الشمولية عبر القطاعات العقارية 
والتعليمية والترفيهية والمستشفيات والضيافة. وهو حالياً يساعد 

الشركات في عمليات التحول الرقمي ويعمل مع شركة رويال أمباسيدور 
كمسؤول تسويق رقمي أول.

دارمندرا خبير في مجاالت الضيافة والعقارات وإدارة المرافق 
والمجتمعات، تشكلت له خبرة تسعة وعشرين عاما ً في بيئة متنوعة 

متعددة الثقافات في تطوير وإدارة وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج 
التي تحقق النتائج للشركات الرائدة في الهند ودول مجلس التعاون 

الخليجي. عمل على تأسيس شركة رويال أمباسيدور كعالمة ترمز 
لمعيار المعيشة الفاخرة أصول استثماري متميز في البحرين. تمكن 
دارمندرا ، ونجح في التوفيق بين االستراتيجيات اإلدارية وأهداف 

األعمال محققا ً تحسينات ملحوظة في مقاييس األعمال الرئيسية. 
دفعته سنواته الطويلة من الخبرة في صناعات منوعة لتحويل 

الرؤى إلى واقع من خالل العمل واالجتهاد. توفر مهاراته في ريادة 
األعمال واإلدارة القدرات الالزمة إلدارة فريق ديناميكي من المهنيين 

المتمرسين لتحقيق رضا العمالء على مستوى ال نظير له من خالل 
تقديم الخدمة في الوقت المثالي وبسعر مناسب. 

بدأت أناستاسيا مسيرتها المهنية العقارية في سانت بطرسبرغ في روسيا 
حيث عملت في أيكيا - ميغا كمديرة تأجير في مشروع بقيمة عدة ماليين من 
الدوالرات. وعندما انتقلت إلى البحرين عام 2007، انضمت إلى إمباكت إستيت 

كمديرة المبيعات والتسويق ومديرة المشاريع الخاصة، وبعد أن تحققت لها 
خبرة تزيد عن أحد عشرة سنة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، أسست 

شركة آر إم آر العقارية المتخصصة ومقرها جزر أمواج. وعالوة على درجة في 
المبيعات والتسويق ودرجة ماجستير في التربية، حصلت أناستازيا على اعتماد 
كمدرب حياة من آر إس سي آي، كما أنها رياضية شبه احترافية في السباقات 

الثالثية.

تشكلت لمنير خبرة مهنية غنية منوعة امتدت طوال 
أكثر من أربعين سنة. بدأ بخلفيٍة أكاديمية في مجال علم 

النفس اللغوي، ومن ثم انتقل إلى األعمال واكتسب 
خبرة قيمة في الخدمات المالية ألكثر من ثالثين عاماً. 

ثم دخل القطاع العقاري كمستثمر خالل التسعينيات 
وهو ما حقق له الدراية والخبرة والمهارة الالزمة ليجعل 
من هذا المجال مهنة له. يتميز منير بأنه مدرب بالفطرة 

قادر على إلهام من حوله.

الدكتور ماهر عبد العزيز الشاعر
العضو المنتدب
إيجل هيلز ديار 

عديل إعجاز
المدير اإلداري
بيوت العقارية

م. محمد عبد الغفار الكوهجي  
الرئيس التنفيذي

الكوهجي العقارية

هزيث هاري
مدير المبيعات والعمليات

ميكال العقارية

حسين السبيعي
المدير اإلداري 

بيوند بيست

قصي عيزوقي
المدير التنفيذي

بي سي اس لإلدارة

سرافان كومار 
مسؤول تسويق رقمي أول

فونتانا العقارية

دارمندرا فينوغوبال 
مدير عام - العمليات 

رويال أمباسيدور - الكوهجي العقارية

أناستاسيا أجيفا
المدير اإلداري

آر إم آر للمقاوالت ذ.م.م

منير قالل
المدير التنفيذي

بالك سوان العقارية
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات العقارات

السياق:

ال زال سوق العقارات البحريني في حالة ازدهار، وال زالت أهميته بارزة في دعم االقتصاد الوطني في 
البحرين. وقد عملت المبادرات الحكومية والتركيز على القطاع العقاري على تنشيط السوق ودفعه 

للتعافي خصوصاً في قطاع البيع.

وُتظِهر بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاعاً ملحوظاً في المعامالت العقارية في الربع األول 
من عام 2022 مقارنة مع العام الماضي. وهذا يؤكد على أن الصناعة العقارية تمر بمرحلة تجديد وتنشيط 

مستمر في البحرين. كما أن إعالن الحكومة مؤخراً عن برنامج "اإلقامة الذهبية" سيكون له دور عظيم في 
جذب المزيد من االستثمار األجنبي وتعزيز مكانة السوق كمحرك أساسي في االقتصاد.  وفق تقرير صادر 
عن سي بي آر إي العقارية، فقد ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة مع عام 2021، وهو ما 

دل على أول تباين إيجابي في المعدل منذ بضعة سنوات.
 

كانت إحدى نقاط التحول األساسية في السوق هي الطرح المستمر للمخزون خصوصاً في المحافظة 
الجنوبية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة في عدد إعالنات التأجير، وشهدت قفزة مذهلة بنسبة 

64 بالمائة في إعالنات البيع عند مقارنة الفترة يناير - يونيو 2021 مع يناير - يونيو 2022. ويستمر المخزون 
في النمو في كل من الرفاع ومدينة عيسى ودرة البحرين وغيرها، وهو ما نتج عنه حركة نشطة في هذه 

المناطق. وفي الحقيقة، تشير بياناتنا إلى ارتفاع إعالنات البيع في كافة المحافظات، مما يدل بوضوح على 
تحول السوق "للتمركز حول البيع".

 
على الرغم من ذلك، لم تصل األسعار في قطاع البيع التجاه ثابت، بل على العكس، ُسِجل انخفاض في 
األسعار في كافة المحافظات األساسية، األمر الذي قد يعزى لسببين أساسيين هما: خلق سوق أكثر 

شفافية بوجود مؤسسة التنظيم العقاري، وارتفاع عدد اإلعالنات الذي يعكس وفرة الخيارات المتنوعة 
أمام المشترين.

أما فيما يتعلق باإليجار، فنجد أن التقلبات ما زالت مستمرة في هذا القطاع. حيث أن مقارنة فترتي يناير - 
يونيو 2021 مع يناير - يونيو 2022 باستخدام بيانات www.proeprtyfinder.bh ُتظِهر أن أسعار المحافظة 

الجنوبية ومحافظة المحرق قد ارتفعت ألكثر من الضعف، في حين سجلت محافظة العاصمة انخفاضاً 
إجمالياً يقارب 40 بالمائة خالل نفس الفترة. يعود السبب هنا مرة أخرى لطرح المزيد من المخزون العقاري 

في السوق، فكان على الوحدات في مناطق محافظة العاصمة تعديل استراتيجيتها في التسعير جذباً 
لالهتمام.  

 

عقارات اإليجار
الشقق

ما زالت الشقق من الوحدات العقارية التي تحظى بأكبر نسب البحث في البحرين خصوصاً مع دخول 
عدد من الوحدات الجديدة في السوق.

وقد انخفض وسيط السعر المعلَن عنه في مناطق مثل قاللي وشارع أمواج من 290 إلى 230، ومن 
500 إلى 450 دينار بحريني على الترتيب لدى مقارنة النصف األول من عام 2022 مع 2021، ويعود ذلك 

بشكل أساسي للمشاريع الجديدة المطلوبة التي أصبحت جاهزة للتسليم، والتي تقع غالبيتها في 
مناطق ديار المحرق ودلمونيا، وهي توفر خيارات فاخرة ومرافق عديدة قريبة للسكان. وتقع قاللي 
وأمواج بالقرب من هذه المناطق مما يمكِّن سكانها من االستفادة من المرافق التي سيتم توفيرها 

هناك. 

وفي المقابل، سجل وسيط السعر المعلَن عنه في جزيرة دلمونيا ارتفاعاً من 500 إلى 550 دينار 
بحريني، وهو نفس السعر تقريباً للشقق في أمواج. 

ومن أجل الحفاظ على اإلقبال على الوحدات في الجفير وجزيرة الريف، قامت مثل هذه المناطق 
بتعديل استراتيجية التسعير وتقديم الوحدات بأسعار أقل. وبالفعل، سجل وسيط األسعار المعلَن عنها 

في الجفير وجزيرة الريف انخفاضاً بهدف الحفاظ على اهتمام المستأجرين بوحدات هذه المناطق. 

شقق اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

-11% 350 393 العدلية

-6% 300 320 البرهامة

-10% 450 500 شارع أمواج

0% 499 500 جزر أمواج

-7% 650 700 خليج البحرين

-18% 350 425 البديع

0% 350 350 البسيتين

10% 550 500 جزيرة دلمونيا

13% 450 400 درة مارينا

سارة أسعد

مدير تسويق اول- قطر 

والبحرين والمملكة 

العربية السعودية
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شقق اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

فلل اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

2% 325 320 شارع المعارض

-21% 230 290 قاللي

-8% 600 650 الهملة

0% 300 300 الحد

-6% 320 340 الحورة

0% 420 420 الجنبية

-6% 425 450 الجفير

-6% 400 425 الماحوز

0% 500 500 المنامة

-11% 750 843 جزيرة الريف

0% 400 400 سار

0% 300 300 السلمانية

10% 400 365 سنابس

3% 300 290 سند

0% 500 500 السيف

-8% 350 380 السقية

10% 550 500 جزيرة تاال

-2% 490 500 مجمع الجون

-7% 280 300 توبلي

0% 450 450 أم الحصم

-8% 350 380 الزنج

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

0% 700 700 عالي

3% 975 950 العدلية

-4% 1,300 1,350 الجسرة

-7% 930 1,000 مدينة المرسى العائمة

0% 1,350 1,350 شارع أمواج

4% 1,400 1,350 جزر أمواج

-6% 1,500 1,600 مارينا أمواج

0% 1,000 1,000 عراد

6% 850 800 باربار

7% 800 750 البديع

6% 950 900 البسيتين

0% 699 700 ديار المحرق

11% 2,000 1,800 درة البحرين

0% 850 850 قاللي

0% 1,200 1,200 الهملة

0% 900 900 الحد

0% 900 900 الجنبية

-6% 800 850 جانوسان

16% 1,200 1,035 الجفير

على اتجاه واضح عند مقارنة فترة يناير إلى يونيو 2021 مع يناير إلى يونيو 2022.

شهدت مناطق مثل الرفاع الغربي وأم الحصم والماحوز انخفاضاً ملحوظاً في السعر )من 1,300 إلى 1,000 ومن 
1,100 إلى 950، ومن 1,000 إلى 800 دينار بحريني على الترتيب(، وهذا يعود على األغلب لتغير في استراتيجية 
التسعير نظراً لتوفر وحدات بأسعار أرخص في مناطق مجاورة مما دفع بالمواطنين والوافدين لالنتقال لتلك 

المناطق التي تضم الزنج والحورة وسار على سبيل المثال. 

وقد تم تسليم مجموعة منوعة من الفيالت على البحر في توبلي بأسعار معقولة. وهو موقع استراتيجي 
يسهل الوصول منه للجزء المركزي من البحرين ولمرافق عديدة ومركز األعمال في السيف/المنامة، ومن 

المالحظ عدم تغير السعر في توبلي لدى مقارنة النصف األول من 2021 مع النصف األول من 2022. 

عقارات اإليجار
فلل

ال زالت الفيالت تحظى بمستويات عالية من الطلب مع تزايد أعداد الوحدات التي أصبحت جاهزة للتسليم 
وارتفاع عدد الوحدات المتاحة في السوق. ومع ذلك، أدى هذا إلى تقلب األسعار، وبالفعل، نجد أنها لم تثبت 
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عقارات البيع
الشقق

يستمر الطلب نشيطاً في سوق بيع العقارات البحريني، وبالرغم من أن األسعار تبدو متقلبة في بعض المناطق، 
إال أنها بدأت تستقر على مؤشر أكثر ثباتاً خالل السنتين الماضيتين في عدد متزايد من األحياء.

ومع هذا، تدل سجالتنا على ارتفاع في السعر المعلَن عنه للمتر المربع لدى مقارنة فترة يناير إلى يونيو 2021 
مع يناير إلى يونيو 2022 في مناطق مثل الجفير )من 658 إلى 694 دينار بحريني للمتر المربع(، وديار المحرق )من 

1,113 إلى 1,225 دينار بحريني للمتر المربع(، وجزيرة الريف )من 913 إلى 980 دينار بحريني للمتر المربع(، وذلك 
نتيجة لمزيد من الوحدات التي يتم طرحها في السوق بشكل رئيسي. تبدأ الوحدات الجديدة بسعر عالي لدى 

دخولها السوق، ومن ثم تتجه بشكل بطيء لتثبت على استراتيجية تسعير أكثر استقراراً مع الوقت.

ومن المرجح أن يكون االزدحام المروري والسكاني السبب الرئيسي في انخفاض األسعار المعلَن عنها 
للمتر المربع في مدينة عيسى والتي سجلت انخفاضاً من 453 إلى 406 دينار بحريني للمتر المربع، وذلك 

مع محاوالٍت من قبل أصحاب العقارات والماّلك والمطورين للحفاظ على جاذبية المنطقة للمستثمرين. 
وبالمثل، نالحظ جهوداً في منطقة خليج البحرين للوصول الستراتيجيات تسعير أكثر استقراراً، فقد سجلت 
انخفاضاً في وسيط السعر المعلَن عنه للمتر المربع من 1,319 إلى 1,284 دينار بحريني للمتر المربع بمقارنة 

النصف األول من 2021 مع النصف األول من 2022.

فلل اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

-8% 550 600 جرداب

-20% 800 1,000 الماحوز

3% 900 875 الرفاع الشمالي

7% 1,200 1,125 الرفاع فيوز

0% 900 900 سار

-7% 650 700 السلمانية

0% 600 600 سند

0% 800 800 السرايا 2

0% 1,600 1,600 سرايا البحر

0% 700 700 السهلة

6% 1,700 1,600 جزيرة تاال

-7% 1,400 1,500 مجمع الجون

0% 1,000 1,000 توبلي

-14% 950 1,100 أم الحصم

-23% 1,000 1,300 الرفاع الغربي

-5% 950 1,000 الزنج

شقق البيع: *متوسط سعر البيع للمتر المربع

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

-3% 600 617 جزر أمواج

-3% 1,284 1,319 خليج البحرين

4% 722 697 البسيتين

4% 706 681 جزيرة دلمونيا

10% 1,225 1,113 ديار المحرق

-1% 716 725 درة مارينا

2% 417 408 الحد

-4% 705 731 الحورة

-10% 406 453 مدينة عيسى

4% 489 469 الجنبية

6% 694 658 الجفير

-4% 716 743 المنامة

7% 980 913 جزيرة الريف

0% 417 415 الرفاع

12% 550 492 سار

-7% 441 472  سند

-1% 811 820 السيف
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*تظهر األسعار بالدينار البحريني

- تعتمد أسعار اإليجار على وسيط سعر اإليجار الشهري كما ظهر على بروبرتي فايندر.

- تعتمد أسعار البيع على وسيط سعر المتر المربع كما ظهر على بروبرتي فايندر.

- تعتمد هذه البيانات على السعر المعلَن عنه على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.

المصادر:

مؤسسة التنظيم العقاري

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

مجلس التنمية االقتصادية البحرين

سي بي آر إي

 

عقارات البيع
فلل

شهدنا في السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في الطلب على فيالت البيع في البحرين، وقد كان السبب 
الرئيسي هو عدد من المشاريع الجديدة ووحداتها التي تميزت بجودة عالية ومرافق فاخرة. ونظراً لمستويات 

غير مسبوقة من النشاط االستثماري المحلي واألجنبي، استمر تسجيل الطلب على عدد من المناطق مثل جزر 
أمواج وديار المحرق وسار. 

أدى ذلك إلى تقلبات في األسعار في أنحاء السوق مع جاهزية أعداد متزايدة من الوحدات والمشاريع 
للتسليم. مرة أخرى، تفرض الوحدات الجديدة سعراً أعلى، وهذا ما قد يكون وراء ارتفاع األسعار في ديار 

المحرق )من 630 إلى 667 دينار بحريني للمتر المربع(، وفي درة البحرين )من 460 إلى 500 دينار بحريني للمتر 
المربع( عند مقارنة يناير إلى يونيو 2021 مع يناير إلى يونيو 2022. 

أما عراد، فقد سجلت انخفاضاً ملحوظاً في السعر من 611 إلى 509 دينار بحريني للمتر المربع في نفس الفترة، 
وذلك على األرجح بسبب التحول في استراتيجية التسعير نظراً لركود البيع في المنطقة، كما انتهى العمل 

على عدد من المشاريع الجديدة في بداية العام. 

 

فلل البيع: *متوسط سعر البيع للمتر المربع

فلل البيع: *متوسط سعر البيع للمتر المربع

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

1% 434 428 مدينة حمد

5% 593 567 الهملة

6% 658 623 الحد

4% 617 594 الجنبية

4% 568 545 المالكية

7% 523 488 الرفاع

3% 589 572 سار

-6% 552 587 سند

9% 596 548 توبلي

نسبة الفرق النصف األول - 2022 النصف األول - 2021 المنطقة

0% 741 742 جزر أمواج

-17% 509 611 عراد

6% 622 585 بني جمرة

7% 582 544 باربار

18% 590 500 بو قوة

-4% 636 662 البسيتين

6% 667 630 ديار المحرق

9% 500 460 درة البحرين

0% 613 614 قاللي
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تحليل السوق -
اإلعالنات

الجنبيةالجفير

الحدالمنامة

ديار المحرق

الهملةالسيف

جزيرة دلمونيا سار

نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في البحرين بإبراز نسب اإلعالنات فيها لإليجار 
والبيع، ولكل من المنازل والشقق.

3% 93%
VS

13% 87%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

54% 38%
VS

11% 89%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

14% 72%
VS

11% 89%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

14% 66%
VS

28% 72%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

16% 75%
VS

20% 80%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

16% 76%
VS

63% 37%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

0% 81%
VS

17% 83%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

84% 7%
VS

12% 88%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

3% 89%
VS

44% 56%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

71% 22%
VS

12% 88%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

 تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.bh بين يناير - يونيو 2022

جزر أمواج
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تحليل السوق -
عمليات البحث

الرفاعالجفير

ديار المحرقجزر أمواج

الحدالمنامة

الجنبيةسار

البسيتينالسيف

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

1% 11%
VS

3% 97%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

29% 35%
VS

35% 65%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

22% 39%
VS

32% 68%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

38% 26%
VS

62% 38%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

10% 54%
VS

12% 88%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

12% 60%
VS

25% 75%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

21% 46%
VSVS البيع اإليجار الفلل الشقق 

22% 78%37% 28%
VS

22% 78%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

2% 55%
VS

22% 78%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

16% 52%
VS

24% 76%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.bh بين يناير - يونيو 2022
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أحياء سكنية 
تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية - صفحة 21

مقتطفات بأسعار معقولة - صفحة 25

األحياء التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف

النوم - صفحة 26

المناطق العشرون األولى التي 
ولّدت أكبر عدد من العمالء 

المحتملين - صفحة 29

3

4

1

2
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شقق البيع:شقق اإليجار:

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

على بروبرتي فايندر.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

% of Searches
% of Listings
% of Leads

المنامة

الجفير

جزر أمواج

السيف

الحد

الرفاع

سار

البسيتين

الجنبية

توبلي

الحورة

جزيرة الريف

ديار المحرق

جزيرة دلمونيا
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%

% of Searches
% of Listings
% of Leads

الجفير

جزر أمواج

السيف

المنامة

الحد

ديار المحرق

جزيرة دلمونيا

جزيرة الريف

خليج البحرين

البسيتين

الجنبية

الرفاع

سار

درة مارينا

الحورة

المناطق األكثر شعبية

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.bh بين يناير - يونيو 2022تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.bh بين يناير - يونيو 2022
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المناطق األكثر شعبية

فلل البيع:فلل اإليجار:

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

% of Searches
% of Listings
% of Leads

سار

جزر أمواج

المنامة

الجنبية

الهملة

الرفاع

الجفير

البديع

الجسرة

الحد

ديار المحرق

البسيتين

توبلي

درة البحرين

%0سند 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

% of Searches
% of Listings
% of Leads

ديار المحرق

جزر أمواج

سار

الرفاع

درة البحرين

الجنبية

الهملة

المنامة

الحد

مدينة حمد

البسيتين

بو قوة

سند

توبلي

قاللي

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.bh بين يناير - يونيو 2022تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.bh بين يناير - يونيو 2022
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من مقتطفات بأسعار معقولة
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

مناطق البحرين األولى للشقق والفلل بأسعار معقولة. 

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

.

شقق اإليجار )اإليجار الشهري(

فلل اإليجار )اإليجار الشهري(

1

1

6

2

2

7

3

3

4

4

5

56

القضيبية 
معدل السعر:

دينار   261
بحرينــي

البرهامة
معدل السعر:

دينار   608
بحرينــي

القفول 
معدل السعر:

دينار   298
بحرينــي

سارات 
معدل السعر:

دينار   686
بحرينــي

بوغزال
معدل السعر:

284 دينار
بحريني

النور 
معدل السعر:

651 دينار
بحريني

كرباباد  
معدل السعر:

دينار   309
بحرينــي

الشروق
معدل السعر:

دينار   706
بحرينــي

البرهامة 
معدل السعر:

313 دينار 
بحريني

مراسي البحرين 
معدل السعر:

747 دينار
 بحريني

كرباباد 
معدل السعر:

800 دينار
بحريني

بوكوارة
معدل السعر:

315 دينار 
بحريني

الزنج
معدل السعر:

366 دينار
بحريني

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

1. المنامة

2. الجفير

3. السيف

4. البسيتين

5. جزر أمواج

1. المنامة

2. الجفير

3. السيف

4. جزر أمواج

5. الحد

6. الحد

7. سار

8. خليج البحرين

9. ديار المحرق

10. توبلي

6. ديار المحرق

7. سار

8. جزيرة دلمونيا

9. البسيتين

10. خليج البحرين

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

أربع غرف نوم:غرفتين نوم:

خمس غرف نوم:ثالث غرف نوم:

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. السيف

5. الحد

1. سار

2. المنامة

3. جزر أمواج

4. الجنبية

5. الجفير

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. سار

5. الجنبية

1. سار

2. الرفاع

3. جزر أمواج

4. الجنبية

5. المنامة

6. سار

7. ديار المحرق

8. الجنبية

9. جزيرة دلمونيا

10. جزيرة الريف

6. الهملة

7. الرفاع

8. ديار المحرق

9. الحد

10. جزيرة الريف

6. السيف

7. الحد

8. جزيرة الريف

9. الرفاع

10. الهملة

6. ديار المحرق

7. الهملة

8. درة البحرين

9. الجفير

10. باربار

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2022.
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1. الجفير
2. المنامة
3. السيف

4. جزر أمواج
5. الحد
6. سار

7. الرفاع
8. الجنبية
9. توبلي

10. البسيتين
11. الحورة

12. ديار المحرق
13. جزيرة الريف

14. الهملة
15. قاللي
16. البديع

17. جزيرة دلمونيا
18. سند

19. مدينة عيسى
20. خليج البحرين

.

اإليجار
1. جزر أمواج

2. الجفير
3. ديار المحرق

4. الحد
5. السيف

6. سار
7. المنامة

8. الرفاع
9. جزيرة دلمونيا

10. الجنبية
11. البسيتين

12. الهملة
13. سند

14. مدينة حمد
15. درة البحرين
16. جزيرة الريف

17. خليج البحرين
18. عراد

19. توبلي
20. بو قوة

البيع

المناطق العشرون األولى التي ولّدت 
أكبر عدد من العمالء المحتملين

العمالء المحتملون = الطلب! 

تعرّف على المناطق العشرين األولى تبعاً لعدد العمالء المحتملين لوحدات 
اإليجار والبيع في البحرين.

تعتمد هذه البيانات على عدد االستفسارات واإلعالنات على موقع propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2022.
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أّجر وبِْع عقاراتك على الفور - صفحة 41

جهز عقارك بلباس النجاح - صفحة 42

الضيافة في قطاع العقارات السكنية - صفحة 45 

01

02
03

04
05

06

07
08

09
10

11



34 3 3#PFTRENDSBH#PFTRENDSBH

ساهمون
االتجاهات المتغيرة م

في سوق العقارات 
البحريني

معاناة سوق العقار 
تشتد بسبب رحيل 

الوافدين

شهد السوق العقاري في مملكة البحرين الكثير من التغيرات 
خالل العقدين الماضيين، فعلى سبيل المثال، كانت العدلية 

هي المنطقة المفضلة التي يختارها الكثير من الوافدين 
األجانب للعيش في المملكة في الثمانينيات من القرن 

الماضي، واآلن، تتحول الجفير للخيار األول في وقتنا الحالي.
رافق عقد الثمانينيات ارتفاعاً في شعبية مناطق العدلية 

والماحوز والزنج وأم الحصم لتصبح الخيارات األولى لكثير من 
الوافدين، فهي مناطق مركزية تحتضن الكثير من المطاعم 
المحببة ومحالت السوبر ماركت مثل سوبر ماركت الجزيرة، 

هذا إلى جانب النادي البريطاني الرائج الذي جعل من العدلية 
خياراً بارزاً للكثيرين.

تغير هذا االتجاه الحقاً مع ظهور واشتهار سار، مما دفع 
بالكثير من العائالت الوافدة لالنتقال إلى المعيشة ضمن 

المجمّعات التي تتميز ببرك السباحة الكبيرة والحدائق 
الخاصة وقاعات االحتفال ومالعب التنس. كما ساعد 

موقعها بالقرب من جسر الملك فهد في جعلها خياراً جذاباً 
للعاملين في المنطقة الشرقية السعودية، حيث يسّهل هذا 

من تنقلهم اليومي.

وقد تحولت الجفير للوجهة األولى للعائالت الصغيرة 
واألزواج لما فيها من الكثير من المرافق والتسهيالت مثل 

مراكز التسوق التي تضم دور السينما، ومحالت السوبر 
ماركت والمقاهي. هذا إلى جانب ظهور األبراج الحديثة 

التي تجد فيها كل ما يغنيك عن مغادرتها مثل متاجر البقالة 
ومالعب التنس ومراكز األعمال ومناطق لعب األطفال، 

فضالً عن كونها مواقع بارزة يسهل الوصول إليها.

رافق فترة الجائحة توقٌف لمعظم النشاطات الترفيهية 
ونشاطات السفر مما رفع الطلب على الفيالت في مناطق 
مثل الجنبية والهملة والجسرة وسار. فقد دفعت توجيهات 

التباعد الجسدي الكثير من العائالت للبحث عن عقارات 
تتمتع بميزات أكثر مثل برك السباحة الخاصة، والحدائق 

الخاصة الفسيحة، ومساحة أكبر للعقار بشكل عام.

مما ال شك فيه أن المناطق والمشاريع التنموية الجديدة 
مثل ديار المحرق ودلمونيا ستلعب دوراً أساسياً في السوق 

العقاري في المملكة في السنوات القادمة.  فهي توفر 
أسلوب حياة فريد وإمكانية الوصول المباشر للشاطئ 

يعتمد سوق العقار في البحرين بشكل كبير على الوافدين 
وخصوصاً من ناحية التأجير، وذلك كون المواطن البحريني 

ال يرغب في كثير من األحيان بالعيش في مناطق سكن 
األجانب كالجفير وأمواج، وإنما يميل إلى الشراء في مناطق 

أخرى، وغالباً ما يفضل المواطن البحريني بيتاً مستقالً، 
ويعود الفضل إلى اتجاه المواطن للشراء إلى التسهيالت 

التي تقدمها الحكومة الكريمة من قروض خاصة للمواطنين 
مثل مزايا وإسكان، كما أن جهود الحكومة الحثيثة لتأمين 

السكن للبحرينيين قلل من طلب البحرينيين لإليجار.

 وبنظرة سريعة على سوق العقار في البحرين، نجد أن هناك 
زيادة في العرض بسبب االستمرار في تشييد مشاريع جديدة 

وانتهاء أزمة بعض المشاريع المتعثرة، ولكن على النقيض 
من ذلك، فإننا نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب على العقار 
يعزى إلى رحيل عدد كبير من الوافدين عن المملكة خالل 
السنوات الثالث المنصرمة مما سبب انخفاضاً في قيمة 

التأجير بنسبة تفوق 30٪ في بعض المناطق، ونتيجة لذلك 
قيمة العقارات، وخصوصاً القديمة منها بنسبة 40٪ في 

بعض المناطق.

بحسب التقارير الصادرة من الهيئة العامة للتـأمينات 
االجتماعية في البحرين فإن عدد األجانب المسجلين في 

التأمينات قد انخفض بنسبة 17٪ منذ الربع األول لعام 2018 
وحتى الربع الرابع من عام 2021 )من 503,791 إلى 419,438(، 
ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها جائحة كورونا التي أثرت 

بشكل كبير على الوافدين، حيث فقد قسم كبير منهم 
وظيفته أو فّضل أن يقضي فترة اإلغالق التي عمت العالم 
بأكمله في موطنه األصلي. والسبب اآلخر لرحيل الوافدين 

هو ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بالدخل، وخصوصاً 
االرتفاع الكبير الذي طرأ على الخدمات األساسية كالكهرباء 

والماء، باإلضافة إلى تطبيق القيمة المضافة على السلع 
والخدمات واعتماد الحكومة لسياسة توظيف المواطنين 

من أجل الحد من مشكلة البطالة في المملكة. 

وقد أدى هذا الرحيل الكبير للوافدين إلى حدوث ركود في 
قطاع العقارات في البحرين، وتغير نمط المعيشة، فأصبحت 
العائالت تنتقل من وحدات سكنية كبيرة الحجم إلى وحدات 
أصغر حجماً وتبتعد عن االلتزام بعقود إيجارات طويلة األجل 

خوفاً من المجهول في ظل ذلك التراجع االقتصادي. 

وقد شهد قطاع االستثمار العقاري ضغوطاً كبيرة خالل 

ومراكز التسوق ومرافق البنية التحتية الممتازة والمدارس 
الخاصة والحدائق العامة وسوقاً داخلياً تقليدياً فريداً من نوعه. 

خلقت مشاريع التنمية الجديدة في المنطقة جواً راقياً مع 
الشقق والفيالت وفيالت الواجهة المائية المتاحة للشراء أو 

اإليجار للسكان المحليين والوافدين. تقدم هذه المواقع بيئات 
منعزلة هادئة وتوفر للمستأجرين كافة احتياجاتهم األساسية 
باإلضافة لمرافق الترفيه والرفاه. وقد أثبتت هذه المناطق 

الجديدة أنها جاذبة للجيل الجديد من السكان المحليين الذين 
يحبون العيش بنشاط وحركة مستمرة ويفضلون المعيشة 

والتواجد في المجتمعات المندمجة في العمل والمنزل وخالل 
نشاطات التواصل االجتماعي.

إن ظهور مثل هذه المشاريع التطويرية والخطط السكنية 
الحديثة تبشر بفترة مثيرة قادمة في سوق المملكة العقاري 

واتجاهاته المستقبلية. 

جائحة كورونا خصوصاً مع تزايد أعداد الوافدين المغادرين 
للمملكة، مما نتج عنه المزيد من الشقق الشاغرة في أحياء 

الوافدين كالجفير وأمواج.

يتألف سوق العقارات من عدة أقسام منها البيع والشراء 
والتأجير والعقارات المشتركة، وإذا تأثر أحدها فإنها تتأثر كلها 

مرة واحدة، حتى الوسطاء يتأثرون بالعرض والطلب، والمستثمر 
والزبون، كما تؤدي كثرة العرض وقلة الطلب إلى تخفيض 

أسعار البيع والتأجير حتى يزيد اإلقبال، وكان العقار فيما سبق 
على مختلف أنواعه ُيعرض لمدة ال تتجاوز الشهرين حتى ُيباع 

أو ُيؤجر، لكن في السنوات القليلة الماضية أصبحت المدة تمتد 
إلى ستة أشهر وقد تصل إلى سنة كاملة في بعض األحيان، 

وأصبحنا نجد كثيراً من األبنية في الجفير  أو أمواج بنسبة 
تشغيل ال تتجاوز الـ ٪50.

أما بالنسبة للعقارات المشتركة والخاضعة لنظام اتحاد الماّلك 
فقد أصبح المالك يجد صعوبة في دفع رسوم االتحاد وذلك 
بسبب خلو العقار من المستأجرين، وبالتالي انعدام الدخل من 
العقار المُستثمر مما يخلق مشاكل جمّة في اتحادات الماّلك.
ومع حلول عام 2022 توقع عقاريون أن يعاود السوق نشاطه 

رغم أن فترة التعافي تحتاج لما ال يقل عن 2-5 سنوات، 
حيث كان لوباء فيروس كورونا تأثيراً واضحاً في تقليل الحركة 

وانخفاض أسعار العقارات في مناطق التملك الحر بعد أن فضل 
عدد من األجانب العودة إلى بلدانهم وقّل عدد المستثمرين 
من غير البحرينيين )األجانب(، وكذلك تراجع الوافدين الراغبين 
في التملك بسبب ضعف الجدوى االقتصادية من االستثمار 

في العقار والخوف من انخفاض السعر مع الزمن.

عديل إعجاز
المدير اإلداري

بيوت للعقارات

قصي عيزوقي
المدير التنفيذي

بي سي اس لإلدارة

» دفعت توجيهات التباعد الجسدي 
الكثير من العائالت للبحث عن عقارات 
تتمتع بميزات أكثر مثل برك السباحة 
الخاصة، والحدائق الخاصة الفسيحة، 

ومساحة أكبر للعقار بشكل عام. «

» يتألف سوق العقارات من عدة أقسام 
منها البيع والشراء والتأجير والعقارات 

المشتركة، وإذا تأثر أحدها فإنها تتأثر كلها 
مرة واحدة، حتى الوسطاء يتأثرون بالعرض 

والطلب، والمستثمر والزبون، كما تؤدي 
كثرة العرض وقلة الطلب إلى تخفيض أسعار 

البيع والتأجير حتى يزيد اإلقبال. «
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ساهمون
سوق اإليجار م

البحريني وتحدياته
اآلن هو أفضل األوقات 

لشراء عقار" إلى 
أي مدى تصح هذه 

المقولة؟
تمر األسواق عالمياً بدورة مستمرة من التطورات وما يرافقها 

من تحديات وجب التغلب عليها والتفكير بحلول لمعالجتها. 
ينطبق األمر ذاته على سوق اإليجار البحريني الذي يواجه حالياً 
بعض التحديات التي تنتظر الحلول. تغطي هذه المقالة ثالثة 

تحديات هامة هي: كوفيد-19، وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، 
وعودة المستأجرين إلى المملكة العربية السعودية. وسنتطرق 

كذلك لبعض الحلول المحتملة في مقالتنا.

شكلت الجائحة العالمية )كوفيد-19( تحدياً كبيراً في وجه 
الشركات العقارية، فقد تسببت باستغناء أصحاب األعمال عن 
بعض الوظائف، مما حّول الكثيرَ من المستأجرين لعاطلين عن 

العمل أو أدى إلى تقليص رواتبهم. عمل ذلك بدوره على 
انخفاض مستويات الطلب على خدمات اإليجار لدى أصحاب 
العقارات نظراً لمحاولة المستأجرين في توفير دخولهم خالل 
الجائحة. كما شملت محاوالت المستأجرين في التقليص من 

نفقاتهم كذلك اإلقبال على العقارات منخفضة اإليجار. وُيترجم 
كل هذا إلى إيرادات أقل بشكل ملحوظ لشركات اإليجار، 

وبالتالي، أرباح أقل. كما نتج عن جائحة كوفيد-19 قيوداً على 
السفر فكانت أعداد المستأجرين الذين يصلون البحرين قليلة 

جداً، مما عمق تأثير انخفاض اإليرادات. وفي محصلة األمر، كان 
من نتائج الجائحة العالمية بشكل عام انخفاضاً الفتاً في إيرادات 

ونشاطات شركات اإليجار في البحرين.

من ناحية أخرى، يشكل ارتفاع قيم فواتير الماء والكهرباء في 
البحرين تحدياً آخر يواجه شركات اإليجار حالياً. بدأ هذا االرتفاع 

في الفواتير عام 2015 إلى أن وصل حتى اآلن إلى أكثر من 500 
دينار بحريني شهرياً، وهو ما قد يعادل أو حتى يتجاوز إيجار بعض 

العقارات في سوق اإليجار. دفع هذا بالكثير من المستأجرين 
لمغادرة البالد للعيش في بلدان أخرى مع عائالتهم، خصوصاً 
في دول الخليج األخرى مثل المملكة العربية السعودية تجنباً 

لفواتير الماء والكهرباء الباهظة. كما اختار بعض المستأجرين 
االنتقال من الفيالت الكبيرة إلى الفيالت األصغر مساحة أو 
التحول من الفيالت إلى الشقق، في حين رمى البعض اآلخر 

لما هو أبعد من ذلك لمواجهة عبء الفواتير المرتفعة، حيث 
اختاروا مشاركة عقاراتهم مع اآلخرين واستخدام مكيفات هواء 

منفصلة بداًل من االعتماد على تكييف الهواء المركزي، أو 
تفضيل الحدائق الصغيرة لتوفير الماء. وقد برز مؤخراً اتجاه جديد 
حيث يفضل المستأجرون اإليجار الشامل للماء والكهرباء حتى مع 

فرض حدوٍد عليهما. بمعنىً آخر، يمكن لشركات اإليجار جذب 

هناك نوعان من مشترِي العقارات، المستخدم و المستثمر.

فالمستخدم يحتاج العقار لتلبية إحدى الحاجتين األساسيتين 
الدائمتين لدى البشر:  

"المأكل والمأوى"، فالفرد يشتري العقار عندما تدعو الحاجة 
لهذا الجانب من حياته. 

أما بالنسبة للمستثمر، فهناك سؤاالن مهمان يجب اإلجابة 
عليها:

1- ما الذي تنتظره؟
2- ما هي خياراتك األخرى؟

فلنبدأ بالسؤال األول. ما الذي تنتظره؟ 

هل لديك أدنى فكرة عما قد يجلبه الغد؟ على المدى القصير؟ 
وعلى المدى الطويل؟ 

يعتمد الكثير من المستثمرين على أحد العاملين التاليين:

- األداء السابق، وهو أمر تنقصه الحكمة في رأيي. على سبيل 
المثال، إذا اشتريت شقة مؤجرة كانت قد حققت عائد إستثمار 
صافي بنسبة 10٪، فهذا ال يعني أنها ستعطيك نفس النسبة 

حالما تقرر شراءها. في الحقيقة، يمكن للمستأجر مغادرة العقار 
في أية لحظة و ينتج عن ذالك عائداً استثمارياً سلبياً، فلن يكون 
لديك دخل وعلى العكس، يجب عليك دفع رسوم إدارة سنوية. 

وبالمثل، إذا اشتريت قطعة أرض بسعر 20 دينار بحريني للقدم 
المربعة بعد أن ارتفعت من سعر 18 دينار بحريني للقدم المربع 
في السنة السابقة بنسبة 11,11٪ خالل 12 شهراً، فهذا النمو 

السابق ال يضمن أبداً أو يشير إلى ما سيحدث إن اشتريت قطعة 
األرض بالفعل، فالنمو ال يتكرر تلقائيا.

- مشورة مهنية من "الخبراء" المزعومين. تعلمت في أيامي 
األولى في مجال األعمال أن الخبير االستثماري المحترف ال 

يعطي النصح أبداً، بل إنه يقدم المعلومات لعمالئه ويثقفهم. 
ال يمكن ألي خبير أن يتوقع ما يمكن حدوثه حتى في يوم الغد، 

فهناك الكثير من العوامل التي يمكنها قلب الموازين، والعالم 
مليء بأوجه بالتغيرات.

المزيد من المستأجرين إذا عرضوا عقارات مع إيجار شامل لهذه 
الخدمات.

وبالمثل، ُيعتبر توجه المستأجرين العاملين في المملكة العربية 
السعودية للرحيل والعيش هناك مع عائالتهم، تحٍد آخر 

ناشئاً أمام سوق اإليجار البحريني. يعزى هذا التوجه الجديد 
للتطورات الحاصلة في الرؤية السعودية، حيث َوجدت الكثير 
من النشاطات التي كانت محظورة في السابق تشجيعاً في 

الوقت الحالي، مثل فتح دور السينما وحصول النساء على 
رخص القيادة وفتح الحدائق الترفيهية وغيرها. فقد كان الكثير 
من العاملين في السعودية سابقاً يفضلون االستئجار والعيش 
في البحرين مع عائالتهم إلمكانية الوصول إلى خيارات الترفيه 

ولتخفيف القيود عليهم، لكن مع توسيع نطاق النشاطات 
المسموح بها في المملكة العربية السعودية، أصبح المزيد من 

المستأجرين يختارون إعادة توطين عائالتهم في السعودية. 
ظهر هذا التحدي مؤخراً مع خسارة طفيفة بالمستأجرين 

لصالح شركات التأجير السعودية، ومع هذا، يشعر المالّك 
في شركات التأجير البحرينية بالقلق حيال هذا االتجاه وخسارة 

المستأجرين، مما يزيد من أهمية التفكير بحلول إلقناع 
المستأجرين بجدوى بقائهم هم وعائالتهم في البحرين.

يمكن مواجهة هذه التحديات األساسية الثالثة التي تواجه 
سوق اإليجار البحريني وحلها بطرق وإجراءات مختلفة. 

أحد هذه الحلول هو أخذ أصحاب العقارات هذه التحديات 
بالحسبان وتقديم أسعار إيجار أكثر مالءمة للمستأجرين وتقديم 

مرافق أعلى جودة لهم. ولعل أحد الحلول األخرى هو خفض 
الحكومة لفواتير الكهرباء والماء تشجيعاً للمستأجرين في 
مواصلة المعيشة في البحرين بداًل من اضطرارهم لخفض 

إنفاقهم لمواجهة ارتفاع قيمة الفواتير. مع مواصلة التفاني 
في بذل الجهد بهمة عالية، ستتمكن شركات اإليجار في 
سوق البحرين بال شك من التغلب على أصعب التحديات.

إذاً ما الذي تنتظره؟

ننتقل إلى السؤال الثاني. ما هي خياراتك األخرى في الوقت 
الحالي؟ 

هناك ثالثة استخدامات للمال:

 إنفاقه. أي تحويله إلى سلع أو خدمات بقصد االستهالك.	 
توفيره. أي وضعه كنقد في أي من أدوات "السيولة".	 
استثماره. أي تحويل النقد إلى وحدة أخرى أو إلى رأس 	 

مال أو سلعة على أمل إعادة تحويله إلى نقد الحقاً بقيمة 
أعلى. 

من أفضل تعريفات التوفير هو "اإلنفاق األجل". يجب عدم 
معاملة إنفاق المال كهواية بحد ذاته على غرار جمع الطوابع 

البريدية على سبيل المثال، حتى وإن كان البعض يفعل ذلك. يتم 
توفير المال من أجل إنفاقه في المستقبل، إال أن التضخم يشكل 

أكبر المشاكل المرافقة لتوفير، وهو يعني ارتفاع تكلفة شراء 
الحاجيات، فإذا كان التضخم يفوق عوائد الفائدة البنكية على 

حساب توفيرك، فأنت تفقد بالفعل القدرة الشرائية لهذا المال 
الذي توفره. على سبيل المثال، إذا وفرت 1,000 دينار بحريني 

على شكل 50 ورقة نقدية بقيمة 20 دينار بحريني في األول من 
يناير واكتسبت فائدة بنسبة 2٪ سنوياً، ستزيد القيمة الورقية 

لمالك في 31 ديسمبر ليصبح لديك 51 ورقة نقدية من فئة 20 
دينار بحريني، أي 1,020 دينار بحريني، لكن هذا مضلل للغاية ألن 

هذا المبلغ الحالي في حسابك يمّكنك من شراء حاجيات أقل من 
مبلغ 1,000 دينار بحريني الذي كان لديك قبل 12 شهراً، وذلك 
ببساطة ألن نسبة التضخم كانت 6٪ مما أدى لتضاؤل القيمة 

الحقيقية لمدخراتك. كان توفير المال في البنوك

حسين السبيعي
المدير اإلداري 

بيوند بيست

منير قالل 
المدير التنفيذي

بالك سوان للخدمات العقارية

» برز مؤخراً اتجاه جديد حيث يفضل 
المستأجرون اإليجار الشامل للماء والكهرباء 

حتى مع فرض حدوٍد عليهما. «

» يشكل السيناريو األسوأ لالستثمار العقاري 
خياراً أفضل بكثير من مجرد توفير أموالك. 
فاقتناء عقار يعني أن لديك أصالً غير قابل 

للتلف وال يمكن أن يعفو عليه الزمن، بل إنه 
على العكس من ذلك، يولد دخالً سلبياً. «
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في الثمانينيات أمراً مربحاً ألن معدالت الفائدة الربوية 
كانت تصل 12٪ سنوياً، وكان التضخم المقابل أقل مما هو 
عليه اآلن. لكن اليوم، يوجد في كل حساب توفير ما يمكن 

التفكير به "كالجرذ" الذي ينخر أموالك ويقضي تدريجياً 
على قيمة مدخراتك، ويختلف حجم هذا الجرذ المجازي من 

حساب آلخر، وقد يكون أحياناً بحجم فأر النهر. 

دعونا نأخذ مثااًل عملياً. افترض أن لكل منكما أنت 
وشقيقك 32,000 دينار بحريني، وقررت أنت استثمار مالك، 
أما شقيقك فهو يخاف من االستثمار وال يتحمل مخاطره 
فقرر ادخار ماله في البنك. أما أنت فقد قررت شراء شقة 

ستوديو صغيرة غير مؤجرة في بناء جديد. 

في نهاية العام األول، وبالرغم من جهودك الحثيثة في 
العثور على مستأجر، بقيت الشقة غير مؤجرة، وما هو أسوأ 
من ذلك أن ترتّب عليك دفع مبلغ 270 دينار بحريني كرسوم 

خدمة سنوية. فما كان من أخيك إال أن وبخك بسبب 
"جهلك" فأمواله هو حققت نمواً بنسبة 2٪ وأصبح رصيده 

32,640 دينار بحريني.  

 في نهاية العام الثاني، بقيت شقتك على حالها مرة أخرى، 
وهذه المرة أيضاً استحقت عليك رسوم الخدمة السنوية 

مما يعني أن استثمارك تقلص بمقدار 540 دينار بحريني 
أي ما يعادل 1.68٪، في حين أن أخاك حصل على فائدة  

تراكمية بنسبة 2٪ مما حقق له رصيد 33,292.800 دينار 
بحريني. إذاً، تبين أن قرار شراء االستوديو كان سخيفاً. لكن 

في نهاية العامين الطويلين، تأّجرت شقتك أخيراً مقابل إيجار 
شهري إجمالي يبلغ 250 دينار بحريني، وبعد خصم فواتير 

اإلنترنت والماء والكهرباء، يبقى الصافي هو 220 دينار 
بحريني شهري أي ما مجموعه 2,640 دينار بحريني، وبعد 

دفع رسوم الوساطة العقارية لشهر واحد ورسوم الخدمة 
السنوية، يبقى الصافي لك هو 2,120 دينار بحريني. 

دعونا نقوم بالحسابات في نهاية السنة الثالثة: 

- أنت: 32,000 – 270 – 270 + 2,120 = 33,580 دينار بحريني
- شقيقك: بعد ثالث سنوات سيكون رصيده 33,958 دينار 

بحريني 

واآلن، لنرى ما الذي سيحدث بعد السنة الرابعة آخذين في 
الحسبان أن الشقة بقيت غير مؤجرة لمدة عامين كاملين 
من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الفائدة البنكية على هذه 

المبالغ الصغيرة كان 2٪ وهي نسبة أعلى مما تعطيه 
البنوك حالياً.

تأثير تأشيرة اإلقامة 
الذهبية على سوق 

العقارات بالبحرين

كجزء من مساعيها لتعزيز االقتصاد الوطني، أطلقت حكومة 
مملكة البحرين الموقرة، في شهر أكتوبر من العام 2021، خطة 
التعافي االقتصادي التي تصب لصالح دعم مساعي االستدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي. ومن ثم تم اإلعالن عن طرح 
تأشيرة اإلقامة الذهبية بشهر فبراير من العام 2022.

وقد كانت هذه هي الخطوة التالية المثالية األساسية لدعم 
خطة التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث أنها تساهم  
في جذب المستثمرين األجانب إلى المملكة، مع الوضع في 

االعتبار المستثمرين المقيمين حالياً والذين ساهموا بشكل كبير 
في دفع عجلة نمو المملكة على مر األعوام.

ونظراً لمرونتها وصالحيتها طويلة األمد، سيتم منح التأشيرة 
الذهبية للمستثمرين األجانب ورجال األعمال المقيمين 

بالمملكة لعدة أعوام وألصحاب العقارات التي ال تقل قيمتها 
عن حد معين. ومن شأن ذلك أن يضيف قيمة هائلة لالقتصاد 

المحلي، حيث سُتساهم التأشيرة بمنح األفراد المهتمين، 
القاطنين على أرض مملكة البحرين لسنوات عديدة، وطناً آخرَ.

ويأتي طرح تأشيرة اإلقامة الذهبية ليدعم مساعي مملكة 
البحرين خاصة فيما يتعلق بتعزيز مكانة القطاع العقاري، 

الذي يحظى باهتمام خاص، إلى جانب عدد من القطاعات 
األخرى. وبرغم إلزامية توفر عدد من المؤهالت للحصول على 

التأشيرة، إال أن الدافع االستثماري يبقى متصدراً، حيث شهدت 
المعامالت العقارية في جميع أنحاء المملكة طفرة مفاجئة، 

كان أبرزها – بالنسبة لنا كمطورين عقاريين – بيع مشروع 
مراسي شورز بالكامل، مع ارتفاع نسبة مبيعات مشاريع مراسي 

البحرين ككل بشكل جذري.

وبطبيعة الحال، تسبب طرح تأشيرة اإلقامة الذهبية في تغيير 
قوانين اللعبة، كونه قّدم للمملكة خاصية تفضيلية هامة 

ضد المنافسين اآلخرين. وعالوة على الفوائد المذكورة أعاله 
لحصول المستثمرين على اإلقامة؛ تتمتع المملكة أيضاً بثقافة 
غنية وبيئة مساندة لألعمال وهو ما يشجع المستثمرين على 

ضخ األموال في اقتصاد سريع النمو، واستمرار كٍل منهما 
بالتطور والتقدم.

وعلى صعيٍد ذي صلة، لعب مشروع مراسي البحرين دوراً 
رئيسياً في استقطاب الكثير من المستثمرين إلى المملكة، 

خاصة في أعقاب اإلقبال الكبير الذي شهده السوق العقاري 

منذ طرح تأشيرة اإلقامة الذهبية، حيث ُيساهم هذا المشروع 
المثالي بدعم عملية النمو االقتصادي المستدام للمملكة. كما 

يقدم مراسي البحرين، الكائن في مدينة ديار المحرق ذات المخطط 
الرئيسي التنموي الشامل، للمستثمرين مجموعة متنوعة من 

المشاريع السكنية المؤلفة من منازل مشيدة بمواصفات عالية 
الجودة ومحالت تسوق راقية ومرافق ترفيهية متنوعة لتلبية 

احتياجات األسواق المحلية واإلقليمية.

وألعوامٍ عديدة، شكل مشروع مراسي البحرين بؤرة قاطبة 
الستثمارات كبرى من جميع أنحاء المنطقة، وهو ما أدى إلى 

إنعاش وازدهار األنشطة التجارية واالقتصادية في قطاعي التجزئة 
والعقارات المحليين. وفي ظل ارتفاع معدل الطلب بعد إطالق 

تأشيرة اإلقامة الذهبية، فإننا نتطلع النتهاز هذه الفرصة لالستمرار 
بتنويع وتوسيع نطاق عروض مشاريعنا عن طريق إضافة مرافق 
تلبي االحتياجات المتنامية للسوق. وعليه، سنوجه تركيزنا نحو 

تطوير وتعزيز محفظة مشاريعنا الحالية وذلك تماشياً مع التطورات 
السريعة التي يشهدها القطاع.

وتشتهر مملكة البحرين ببنيتها التحتية التجارية الراسخة، والتي 
لطالما شكلت عامالً جاذباً للمستثمرين. وختاماً، نحن نتطلع 

لالرتقاء برحلة نمو وتطور القطاع العقاري، مع توسيع نطاق دعمنا 
لبيئة األعمال على صعيد المملكة.

الدكتور ماهر عبدالعزيز الشاعر
العضو المنتدب

إيجل هيلز ديار

» وبطبيعة الحال، تسبب طرح تأشيرة 
اإلقامة الذهبية في تغيير قوانين اللعبة، 

كونه قّدم للمملكة خاصية تفضيلية 
هامة ضد المنافسين اآلخرين. «

- ستكون أرباحك الصافية هي 2,370 لتصبح أموالك 35,950 دينار 
بحريني

- أما أرباح أخيك الجديدة فهي 679 دينار بحريني لتصبح أمواله 
34,637 دينار بحريني 

هل عليّ أن أكمل الحسابات مع نهاية العام الخامس؟ 

االستنتاج:

- يشكل السيناريو األسوأ لالستثمار العقاري خياراً أفضل بكثير من 
مجرد توفير أموالك. 

- اقتناء عقار يعني أن لديك أصالً غير قابل للتلف وال يمكن أن 
يعفو عليه الزمن، بل إنه على العكس من ذلك، يولد دخالً سلبياً.

- أفضل وقت لشراء العقارات هو دائماً "اآلن" مهما كان العرض. 
والحجة الرئيسية هنا هي أن البدائل ليست موثوقة وآمنة بنفس 

القدر على المدى المتوسط إلى الطويل. 



40 3 9#PFTRENDSBH#PFTRENDSBH

ساهمون
التكنولوجيا العقارية م

وكيفية تأثيرها على 
السوق العقاري

مستقبل تطوير األبراج 
السكنية: المشاريع 

التي تقدم تجربة 
معيشة متميزة حيث 

يعيش الناس و يعملون 
و ينمون بمختلف 

وسائل الراحة 

"ليست أقوى األنواع هي التي تبقى في صراع الحياة، وال أكثرها 
ذكاءً، بل أكثرها قدرة على التكيف مع التغيير." تشارلز داروين

أصبحت التكنولوجيا جزءً ال يتجزأ من حياتنا اليومية أكثر من أي 
وقت مضى، وما هي إال مسألة وقت فقط قبل أن تتأثر الصناعات 
التقليدية مثل الصناعة العقارية. وبغض النظر عن الصناعة، يواصل 

التحول الرقمي في تغيير االقتصادات واألسواق على حد سواء، 
مما يدفع الشركات واألعمال للتجديد حتى تحافظ على أهميتها 

في السوق. 

ال بد وأن لمسنا جميعاً أثر الرقمنة على قطاعات مثل اإلعالم 
واالتصاالت وغيرها. أما القطاع العقاري، فقد بدأ يشهد تحواًل 

خالل فترة الجائحة تسارعت وتيرته حالما أدركت معظم الشركات 
قيمة التكنولوجيا العقارية وفوائدها الجمة.

ما هي التكنولوجيا العقارية؟

ُتعرّف فوربس التكنولوجيا العقارية على أنها "استخدام الشركات 
للتكنولوجيا بهدف تجديد وتحسين طرق الشراء واإليجار والبيع 

والتصميم واإلنشاء وإدارة العقارات السكنية والتجارية." وبتعبير 
بسيط، هي استخدام التكنولوجيا في الصناعة العقارية. 

ما الذي يبرر التكنولوجيا العقارية؟

يعد اإلسكان بشقيه االستئجار والبيع من أهم أوجه النفقات للناس 
وأحد مشاغلهم الرئيسية. وقد تشكلت لدى الناس اليوم رغبًة 

دائمة في االنتقال إلى مساحات أفضل وأحدث تضم آخر التطورات 
التكنولوجية، وهذا ما يعرف اليوم "بخبرة الساكن الرقمية."

ال تنحصر "خبرة الساكن الرقمية" في أجهزة المنزل ضمن إنترنت 
األشياء، أي التحكم باإلضاءة ودرجة الحرارة أو إتاحة دخول الشقة 
من خالل الهاتف أو غيره من القنوات الرقمية، وإنما تتعلق هذه 
الخبرة بخلق تجربة تنطوي على مجموعة من الوظائف التي تضم 

اإلعالن العقاري وخدمات التأجير والعروض والتقديم على القروض 
المنزلية والعقود والواقع االفتراضي/المعزز واإلدارة العقارية. 

بشكل عام، يرغب العميل اليوم بتجربة سلسة في كل خطوة ضمن 
العملية العقارية. 

االستفادة من قدرات التكنولوجيا العقارية

الواقع االفتراضي - بدأت الجوالت االفتراضية في العقارات 
تسيطر ببطء على السوق العقاري، فهي تمّكن الوكالء العقاريين 
من عرض عقاراتهم التي لم ُتبَن بعد أو التي ما زالت تحت اإلنشاء 

يَلمس تأثير الصناعة العقارية حياة الناس اليومية، ويطال هذا 
التأثير جوانبها المتعددة مثل التعليم والصحة والسكن. ومع 
مرور الزمن، تتطور هذه الصناعة ويتطور معها مستهلكوها.

واليوم، أدى األثر طويل المدى للعديد من العوامل على طريقة 
معيشة الناس وعملهم وقضائهم أوقاتهم الحرة إلى إحداث أثر 

مقابل على تنمية الصناعة العقارية ككل، وعلى التطوير السكني 
بشكل خاص. 

تلبي جودة الحياة التي توفرها المشاريع السكنية الطلب 
المتزايد على مستوياٍت معيشية أعلى في دول مجلس التعاون 
الخليجي. فمستقبل المشاريع السكنية التي تشمل المجمّعات 

المسّورة، واألبراج السكنية الشاهقة، ومنازل التاون هاوس، 
يمكن أن يقدم أفضل مستويات المعيشة بشكل مستدام.  

يجب على مطوري هذه المشاريع السكنية التفكير بنمط الحياة 
الذي يحاولون خلقه من خالل الموازنة بين النمو والحفاظ على 
الحس المجتمعي، وهو أمر حيوي لدى التخطيط ألي مشروع 

تطويري مع مراعاة نمط الحياة العام في مثل هذا المشروع.
تتميز األبراج السكنية العصرية في يومنا هذا بأنها أشبه 

بفنادق فخمة من فئة الخمس نجوم، وعلى مطوري المشاريع 
اإلسكانية التفكير بنهٍج مستوحىً من صناعة الضيافة للحفاظ 

على التنافسية، وذلك من خالل العناية بالتفاصيل التي ال نجدها 
إال في فنادق الخمس نجوم، إلى جانب التركيز على العميل 
ووضعه في مركز االهتمام وتحقيق مستوىً عاٍل من الرضا 

لسكان هذه المشاريع.
 

وبالنظر لما هو أبعد من تقديم المرافق ووسائل الراحة الراقية 
في المشاريع السكنية، كان لتقديم ما من شأنه التأثير على حياة 

الناس العصرية مثل تحول التركيز على العمل عن بعد ومرونة 
ظروف العمل، أثر عظيم على مفاهيم التصميم السكني. 

بعد أن كانت المنشورات المطبوعة ُتستخدم مع الرسوم 
الممثِلة للعقار لهذا الغرض، ومن ثم كان ُيترك الباقي لمخيلة 

الزبون. واآلن، يمكن للعمالء رؤية العقار وأخذ فكرة جيدة عنه 
افتراضياً مما يساعدهم في اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

برنامج أتمتة العقود - تشكل عملية إتمام عقد اإليجار أمراً 
متعباً من وجهة نظر العميل. وهنا، يتيح برنامج أتمتة العقود 

والوثائق إنجاز هذه العمليات بكل يسر وسهولة وحفظ الوثائق 
الهامة في السحابة تجنباً ألكوام من المعامالت الورقية.

التحكم في الوصول الذكي - تعمل حلول التكنولوجيا العقارية 
مثل أنظمة تحكم الوصول دون اللمسية، وإدارة الزوار 

الالتالمسية، واألقفال الذكية، وأنظمة األمان المستنِدة إلى 
السحابة، على تقليل الحاجة للتعامل الشخصي وجهاً لوجه، 

وفي نفس الوقت، تمّكن العميل من إدارة هذه الجوانب عبر 
جهاز رقمي.

تكنولوجيا أجهزة المنزل الذكية - تساعد هذه التكنولوجيا 
في التنبؤ بعمل المعدات وأنظمة المصاعد وتكييف الهواء 

وأنظمة التبريد تبعاً لالستخدام الحالي، وُتعين على اتخاذ 
قرارات أعمال الصيانة المدعومة بالبيانات.

القرارات المستندة إلى البيانات - البيانات المُجزأة غير فعالة، 
لكن التكنولوجيا العقارية عملت على تغيير ديناميكا الصناعة 

العقارية مما يمهد الطريق لجمع البيانات في الزمن الحي التي 
يمكن استخدامها التخاذ القرارات الهامة.

إذاً، بداًل من النظر للتكنولوجيا العقارية كتهديد، يجب أن تفكر 
الصناعة ملياً باألثر الذي ُيرَجح أن تجلبه هذه التكنولوجيا وأن 
تتبنى التحول الرقمي لمواكبة التطور الواقع ومواصلة جذب 

العمالء. ومع تطور البيئة العقارية، ستصبح متطلبات العمالء 
من المزايا التكنولوجية والمرونة هي المعيار الجديد في 

السوق.

وفيما يتعلق بمستقبل التطوير السكني، يجب على المطورين 
مراعاة البيئة التي تهيئ أسلوب حياة شمولي في مكان 
يسمح للناس بالعيش والعمل واللعب. و من خالل خلق 

مساحات معيشة شخصية و بناء المرافق التي تلبي 
في مختلف الجوانب من معيشة و راحة، تنشأ بيئة مشجعة 

لنمو الحس المجتمعي ضمن ابراج سكنية شاهقة. 

أصبح تحقيق التميز في المشاريع العقارية الكبيرة مثل األبراج 
السكنية الشاهقة من خالل إنشاء المرافق المشتركة وتقديم 
خدمات الضيافة الراقية من متطلبات النجاح لهذه المشاريع. 

وتلعب مثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في تطوير أنماط 
حياة الناس، وفي األخص، يمكن فقط للمشاريع التي تم 

تصميمها وصيانتها بشكل جيد والتي أخذت هذه االعتبارات 
في الحسبان من أن تحقق فرقاً هاماً في حياة السكان 

والمجتمعات. 

لقد أثبت إدماج رؤى المستهلك في تصميم المشاريع 
السكنية ومراحل تطويرها األولية وإدخال التقنيات الرقمية 

وتجربة المستهلك في مرحلة التصميم، على أنه الطريق نحو 
مستقبل التطوير العقاري. 

سيتمكن المطور صاحب الرؤيا القائمة على حاجات المستهلك 
وتحديد شرائح هؤالء المستهلكين، من خدمتهم وتقديم 

فرصة تجربة المشروع والتعرف على مظهره وواقعه بشكل 
مسبق. وسيساعد البحث ورؤى السوق في فهم العمالء 

بشكل أعمق وتعريف المطورين بمتطلبات وحاجات العمالء، 
بل إن هذه الجوانب ستساعد المطور أيضاً في استباق 

الحاجات والمتطلبات الوظيفية والشعورية واإلقدام على 
قرارات تصميمية هامة بناء على ذلك. 

سرافان كومار 
مسؤول تسويق رقمي أول

فونتانا العقارية 

م. محمد عبد الغفار الكوهجي  
الرئيس التنفيذي

الكوهجي العقارية

» ُيعد اإلسكان بشقيه االستئجار والبيع، من 
أهم أوجه النفقات للناس وأحد مشاغلهم 
الرئيسية. وقد تشكلت لدى الناس اليوم 

رغبًة دائمة في االنتقال إلى مساحات أفضل 
وأحدث تضم آخر التطورات التكنولوجية، وهذا 

ما ُيعرف اليوم بخبرة الساكن الرقمية. «

» و من خالل خلق مساحات معيشة 
شخصية و بناء المرافق التي تلبي حاجات 
السكان في مختلف الجوانب من معيشة 

و راحة، تنشأ بيئة مشجعة لنمو الحس 
المجتمعي ضمن ابراج سكنية شاهقة. «
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ساهمون
جّهز عقارك بلباس م

النجاح
أّجر وبِْع عقاراتك 

على الفور 
ما هي المعايير التي نعتمدها عندما نذهب لشراء المالبس؟ 

بشكل أساسي، يهمنا المظهر، فال بد أن تبدو المالبس 
بمظهر جميل، ولكننا أيضاً نهتم بأن تكون مريحة ومالئمة 
للمناسبة! للصورة المرئية أهمية بالغة عند التسوق على 
اإلنترنت لشراء المالبس! فحالما نرى الصورة التي تعجبنا، 

نشتري على نحو تلقائي بأعيننا.

وبالمثل، من غير المفاجئ أن ينطبق ذلك على كيفية البدء 
ببحثنا عن منزل أحالمنا، سواء كان منزاًل للشراء أو االستئجار.

ففي البداية، نتجه للتسوق على اإلنترنت لنستعرض عدداً 
كبيراً من الصور ونقيّم ما إذا كان العقار يبدو مرّحباً وعائلياً وما 

إذا كان واسعاً، وفي المحصلة، ما إذا استطعنا تخيل أنفسنا 
ونحن نعيش فيه. وعندما نشعر باإللهام، نقوم باالتصال 

بالوكيل!

ثم نلتقي بالوكيل لترتيب زيارة العقار، وعندما ندخل العقار، 
نتأكد من نظافته وترتيبه ومستوى صيانته. 

نتخيل أنفسنا جالسين باسترخاء على الكنبة لمشاهدة فيلم 
ما، ونتخيل الجلوس على كرسي البلكون لنستمتع بالمناظر 

الرائعة. نشعر براحة السرير ونتذوق جمال تصميم الحمام 
والمطبخ. ولألسف، نشتري العقار!

في بيئة السوق العقاري ما بعد جائحة كوفيد، نالحظ اهتماماً 
متزايداً بالتفاصيل وتعاظم أهمية البيت أكثر من أي وقت 

مضى. لقد أصبحنا نقضي المزيد من الوقت في المنزل، 
فنحن نعمل في المنزل أكثر من السابق، ونقابل األصدقاء 

في المنزل، وحتماً نسترخي في المنزل. يأتي هذا بالتزامن مع 
الطرح المستمر للعقارات العصرية الجديدة في السوق مما 

يجعل من الصعب على أصحاب العقارات األقدم أن يؤجروا أو 
يبيعوا عقاراتهم.

هل نحب الجديد؟ نعم! هل نفضل العصري؟ ربما! هل نقّدر 
النظافة والصيانة الجيدة؟ بالطبع!

عندما ألتقي بعمالئي من ماّلك العقارات، غالباً ما أسألهم: 
"هل كنت أنت ستفضل العيش هنا؟"، "هل تشعر بجو عائلي 

في هذا العقار؟"

حان الوقت ألصحاب العقارات القديمة أن يعيدوا تقييم 
استراتيجياتهم وتأمين مصدر دخلهم المحتمل. كان األمر سهالً 

نسبياً في السابق. استثمر بشراء عقار، ومن ثم قم بتأثيثه 
وتأجيره، وستحصل على عائد بين 8-10٪. لكن السنوات تمر 

بسرعة وتتقدم العقارات بالسن تماماً مثلنا. 

بشكل عام، اعتدنا على فكرة الحفاظ على صحتنا ومظهرنا. 

تهدف هذه المقالة لتوجيه أصحاب العقارات لتأجير أو 
بيع عقاراتهم بأفضل األسعار من خالل التركيز على أفضل 

االستراتيجيات لتقديم العرض وتحويل االستثمار إلى أصٍل مدرٍ 
للربح. 

يصف وارين بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير 
هاثاواي، منظور الصناعة العقارية بطريقة مثالية عندما يقول: 

"السعر هو ما تدفعه، بينما القيمة هي ما تحصل عليه."

إذا كان لديك عقار ترغب ببيعه أو تأجيره، فال بد من فهمٍ 
معمّق التجاهات السوق العقاري للحصول على أفضل قيمة 

لعقارك الثمين. 

ما حال السوق العقاري اليوم في مملكة البحرين؟

تتمتع البحرين ببعض المزايا التي تجعل منها أحد أكثر األسواق 
المشجعة على االستثمار لألعمال العقارية، ومن هذه المزايا، 

االتصال المباشر مع المملكة العربية السعودية، وأسعار 
العقارات المعقولة، وتنفيذ قواعد مؤسسة التنظيم العقاري. 

وفقاً لألرقام الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
في البحرين، فقد شهدت قيمة التداوالت العقارية في البالد 

زيادة مذهلة وصلت 46٪ عام 2021.

ومن بين قنوات اإليرادات العقارية المتعددة، يبدو أن 
عوائد اإليجارات هي السبب األول في جعل البحرين وجهة 

استثمارية مفضلة في الشرق األوسط. فعائد اإليجار يعتمد 
بشكل كبير على وفرة المستأجرين، ويشكل الوافدون 

األجانب ما نسبته 70٪ من قيمة السوق العقاري التي تصل 
443 مليون دينار بحريني سنوياً.

أفضل الطرق لتأجير وبيع العقارات في البحرين

حتى في سوٍق نشٍط على غرار سوق مملكة البحرين، ال بد 
من التحرك بشكل استراتيجي لتحويل االستثمار العقاري من 

أي نوع، كالشقق والفيالت واألراضي، إلى نقد والحصول 
على أفضل الصفقات. إليكم بعض النصائح العملية التي يجب 

أخذها بالحسبان لتأجير أو بيع العقارات على الفور:

1. استخدم صوراً جميلة للعقار في حملة التسويق:

إن تسويق عقارك باستخدام صورٍ تساهم في إبراز العقار في 
السوق هي من أكثر الطرق فاعلية في جذب المشترين أو 

المستأجرين. وبالفعل، يؤكد نحو 68٪ من الوكالء على أهمية 
التصوير العقاري االحترافي. 

فنحن نمارس الرياضات المختلفة، ونعتني بأنفسنا، ونحرص 
على زينتنا ونرتدي الثياب المالئمة ألي مناسبة. ولكننا في 

المقابل، كثيراً ما نهمل عقارات التأجير لدينا لتصبح مبتذلة 
وعتيقة. 

يتطلب تأجير أو بيع عقارنا بسعر معقول في السوق 
العقاري التنافسي الحالي أكثر من مجرد العثور على وكيل 
عقاري متحمس. لهذا، سأقدم هنا بعض النصائح للمالّك 

وأصحاب العقارات لجعل عقاراتهم أكثر جاذبية للمستأجرين / 
المشترين المحتملين!

زيّن عقارك وجّهزه

يقول 47٪ من وكالء المشترين أن تجهيز العقار للمعاينة 
أثّر على رأي غالبية المشترين وتقييمهم للمنزل. كما تشير 

الدراسات إلى أن 82٪ من وكالء المشترين يقولون إن تجهيز 
العقار يسّهل على المشترين/المستأجرين تصّور عقارٍ ما 

كمنزلهم المستقبلي.

إحدى أنجع الطرق لخلق بيئة ترحيبية هي إعداد طاولة 
الطعام. هذه الخطوة تجعل المنزل يبدو مريحاً وتعطيه 

جواً بيتياً! ضع أيضاً مزهرية مع بعض الزهور الجميلة، وربما 
بعض الوسائد على األريكة وغطاءً يالئم ألوان ديكور المنزل 

مما يساعد في جعل الغرفة متجانسة أكثر. من الصحيح 
إذاً القول إن مجالي الصناعة العقارية والتصميم الداخلي 

يتماشيان معاً تماماً.

النباتات  

إذا لم تكن تعلم كيفية العناية بالنباتات الطبيعية، فمن 
األفضل اختيار نباتات اصطناعية عالية الجودة. ستجد 

خيارات جميلة في أيكيا وغيره من المتاجر، وإذا َعرضت على 
المساعدين في المتجر بعض الصور للعقار، ستسعدهم 

مساعدتك في اختيار القطع المناسبة لخلق أجواء جذابة 
في العقار.

2. العثور على الوكيل العقاري المناسب

قد تتمكن من الحصول على كافة المعلومات المهمة 
عن طريق البحث عبر اإلنترنت، ولكنك قد ال تتمكن 

بالرغم من ذلك من إبرام الصفقة األمثل. لهذا السبب 
أنت بحاجة لخبرة وكيل عقاري يفهم خصوصيات أعمال 

إدارة العقارات.  

3. كّون لمحة عن المشتري المحتمل ومن ثم قدم 
عروضك بناءً على ذلك

من شأن التعرّف على شخصية وخصائص الزبون 
)المشتري أو المستأجر( أن يساعدك في استهداف 

األشخاص المعنيين والوصول إلى صفقة جيدة بشكل 
سريع. كما يساعدك ذلك في تحضير أفضل العروض 

التي ستالقي استحساناً من الزبون بأسرع وقت.

4. انشر إعالنك العقاري في بوابٍة عقارية على 
اإلنترنت

في هذا العصر الرقمي، ال مهرب من أهمية الحضور 
اإللكتروني، حيث أنك ستلتقي بعمالئك المحتملين 

أثناء بحثهم على اإلنترنت عن أفضل الخيارات العقارية 
المتوفرة، لهذا تأكد من نشر إعالنك على البوابات 

العقارية الشهيرة على اإلنترنت. سيعطيك ذلك 
الفرصة للظهور في السوق بشكل جيد وسيساعدك 

في التسويق لعقارك والوصول حااًل إلى الجماهير 
المعنية.

أناستاسيا أجيفا
المدير اإلداري

آر إم آر للمقاوالت ذ.م.م

هزيث هاري 
مدير المبيعات والعمليات

ميكال العقارية

»  "يتطلب تأجير أو بيع عقار ما بسعر 
معقول في السوق العقاري التنافسي 
الحالي أكثر من مجرد العثور على وكيل 

عقاري متحمس. «

» حتى في سوٍق نشط على غرار سوق 
مملكة البحرين، ال بد من التحرك بشكل 

استراتيجي لتحويل االستثمار العقاري 
من أي نوع، كالشقق والفيالت 

واألراضي، إلى نقد والحصول على 
أفضل الصفقات.  «
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م

قم بإزالة الفوضى 

إزالة أية حاجيات لك أو حاجيات تركها المستأجر السابق 
سيساعد مستأجريك المحتملين في تصور شكل المنزل 

على نحو أفضل. فالناس ال يحبون رؤية ممتلكات اآلخرين 
ألنها تعّوق رؤية الجوانب اإليجابية في العقار. ولكن من 
ناحية أخرى، لمساحات التخزين أهمية كبيرة، فكلما قلت 

الحاجيات المخبأة، زادت مساحة التخزين التي يمكنك 
عرضها.

حافظ على عقارك

ينظر المستأجرون المحتملون لعقارك على أنه قد يكون 
منزلهم المستقبلي. إذا رأوا تشققات أو مفاتيح إضاءة 

متسخة أو بقعاً أو حاجيات مكسورة، سيستنتجون على 
الفور أنك ال تهتم بالعقار. وبالطبع، احرص على االستثمار 

في مكافحة اآلفات، ودع المستأجر يختار الحيوانات األليفة 
التي يرغب بالعيش معها، فليس الجميع يحب الصراصير! 

التكييف 

هذا أمر بالغ األهمية في البحرين! نعلم جميعاً مدى ارتفاع 
فواتير الكهرباء خصوصاً مع استخدام مكيف الهواء، ولكن 
مع هذا، يجب تشغيل المكيف عندما يجلب وكيلك عميالً 

لمعاينة العقار. فالحرص على راحة زوار العقار حالما يدخلونه 
سيخلق انطباعاً جيداً لديهم حول المكان وسيساعدهم 
في تخيل المعيشة فيه. اسأل نفسك: "هل سيروقك 

انعدام التكييف في غرفة فندق بينما الحرارة في الخارج 
40 درجة؟" يشكل زوار العقار رأيهم حول العقار اعتماداً على 

93٪ مما يرونه و7٪ فقط مما يسمعونه )شفهياً(.

جدِّد

انظر للمطبخ والحمامات والخزائن واألبواب واسأل نفسك 
األسئلة التالية: "هل ترغب بالطبخ هنا؟"، "هل ترغب 
باالستحمام في هذا الحمام؟" ضع نفسك في مكان 
المشتري المحتمل وحاول أن تجعله يشعر بالرضا تجاه 

العقار. فالعقار الشاغر لمدة تزيد عن ستة أشهر قد يكلفك 
أحياناً أكثر من تكلفة تجديد المطبخ والحمام!

اجعل العقار مضيئاً ومشرقاً 

هناك الكثير من الظالم والكآبة والحزن في هذا العالم! 
حاول أن تجعل الغرف مضاءة بشكل جيد فهذا يجعل 

الجميع يشعر بالسعادة والترحيب! فكر بوضع المزيد من 
اإلضاءة أو خلق أجواء سماء الليل أو استخدم المرايا لعكس 

الضوء المتوفر إلى الغرفة من جديد!

غرف النوم

صمم غرف النوم على نحو يساعد المعاينين على تخيل 
أنفسهم في هذه المساحة. احرص على نظافة الفراش 

)إذا كان قد اُستخدم(، ولكنني أنصحك باستبداله بفراش 
جديد. رتب السرير واستخدم شراشف جديدة حيادية اللون 

وزيّنه بغطاء جميل وبعض الوسائد. يجب أن يظهر كل شيء 
بمظهر جميل مرتب، "أليس هذا ما ترغب به عندما تدخل 

غرفتك في الفندق؟" 

إذا كان لديك عدة غرف نوم، فمن المنطقي أن تترك إحدى 
هذه الغرف بال أثاث. فليس جميع الزوار سواسية، بل هناك 

الكثير من السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بأسلوب 
حياتهم ومتطلباتهم، فالبعض قد يرغب بجعل هذه الغرفة 

كحضانة رضيع صغير، أو تحويلها إلى مكتٍب منزلي، أو 
جعلها غرفة لعٍب لألطفال. المبدأ العام هنا هو ترك المجال 

المناسب لمُعايني العقار في استخدام هذه الغرفة على 
النحو الذي يلبي حاجاتهم. نتيجة ذلك، ستكسب ثقتهم 

ورضاهم.

المساحات الخارجية

صمم الحدائق أو الشرفات بطريقة تجعل مشاهدي 
العقار يرغبون في قضاء الوقت هنا واالستمتاع في هذه 

المساحات. ستعمل الحديقة المُعتنى بها بشكل جيد على 
رفع قيمة وجاذبية عقارك. خصص أماكن مظللة مع مقاعد 

مريحة، فهذا أمر حيوي مع مناخنا المحلي. واعتماداً على 
حجم البلكون، يمكنك التفكير بمظلة وطاولة وبعض 

الكراسي، وال تنَس استخدام اإلضاءة هنا أيضاً.

صمم ديكور المنزل بحب، واختر قطع األثاث بحكمة لتبقى 
المساحة فسيحة تخلق جواً عائلياً.

المساعدة

تحدث مع وكيلك، فهو على اتصال مباشر ومعرفة بما 
يرغب به زوار العقار والجوانب التي يثمنونها. يسعدني دائماً 

تقديم النصح لعمالئي حول ما يمكنهم فعله لتعزيز إمكانيات 
عقارهم استناداً لخبرتي الواسعة ومعرفتي بأسواق تأجير 

وبيع العقارات. كما أن لدي شبكة معارف من مهنيي 
التصميم الداخلي الذين يمكنهم تقديم خدمات متنوعة بدءً 
من التجديدات الكاملة إلى الديكور التجميلي وتحضير العقار 

للمعاينة وفق ميزانيتك ومتطلباتك. 

تتاح الكثير من مصادر المساعدة ألصحاب العقارات لتحقيق 
أجمل مظهر للعقار. وعادة ما يعمل مصمم داخلي في معظم 

متاجر األثاث لمساعدتك في تطوير تصورك األولي. يمكنك 
إحضار بعض الصور للعقار أثناء التسوق للحصول على بعض 
النصائح بخصوص التصميم. وإذا سمحت ميزانيتك باألمر، 

فعليك باالستعانة بخدمات مصمم داخلي خبير لمساعدتك في 
تصميم ديكور العقار. 

الصور

حاول تمثيل األثر البصري المناسب، واستعن بمصور محترف 
ليتمكن وكيلك من تسويق العقار باستخدام أفضل الصور 

الممكنة. يجب أن يتميز عقارك من بين العقارات األخرى في 
السوق، ولكن في الوقت نفسه، تجنب خلق انطباع خاطئ 

ألن هذا سيؤدي لتخييب آمال الجميع.

أِحَب منزلك، وسيحبه اآلخرون أيضاً! حّضره بطريقة تثير 
اإلعجاب!



هل ترغب في المساهمة في.
إتجاهات بروبرتي فايندر؟ 

ارسل رسالة إلكترونية
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قطاع العقارات 
السكنية

بدأ االقتصاد في البحرين في التعافي ببطء مع العالمات التي 
تشير إلى استقرار الوضع الوبائي وعودة األمور إلى طبيعتها، 

ومع إعالن الحكومة البحرينية عن واحد من أكبر برامج 
اإلصالح االقتصادي الذي يمثل خطًة متعددة السنوات للنمو 

االقتصادي الوطني والتوازن المالي.  
وفي الوقت نفسه، رصدت الكثير من المصادر العاملة في 

الصناعة العقارية إشارات مشجعة في السوق العقاري 
البحريني، حيث تشير السجالت لتسارع النشاط والحركة في 

السوق، مع ارتفاٍع في تعامالت البيع واإليجار.
الضيافة في الصناعة العقارية 

ولّت األيام التي كان فيها المقيم يبحث فقط عن السعر 
المعقول، والمساحة الواسعة، والموقع، والعالمة التجارية 

عند البحث عن عقار. أما اليوم، يعبّر السكان بشكل أوضح عما 
يحتاجونه وما يرغبون به، وذلك سواء كان الستئجار أو شراء 
شقة. فأصبحت إدارة العقارات وأوجه الضيافة في الصناعة 

العقارية تلعب دوراً أكثر محورية اآلن في سوقي اإليجار والبيع 
لما طرأ من تغير على أنماط معيشة وسلوك السكان. 

تغير سلوك العميل

أثرت الجائحة وفترة اإلغالقات بشكل كبير على الناس. ففي 
فترة األزمة الصحية، لوحظ أن العقارات التي تتمتع بمساحات 

مفتوحة وتلك المزودة بوسائل الراحة بالقرب من مراكز األعمال 
كانت تؤَجر بشكل أسرع مقارنة بنظيراتها التي ال تتمتع بمثل 

هذه المزايا. في حين نرى اليوم أن نتيجة ذلك هو تغير جذري 
في سلوك المستهلك فيما يتعلق بنمط الحياة الذي يرغب به. 
تتطلع الزبائن اليوم بتجربة ال تقل عن تجربة فندقية شاملة في 
الشقق السكنية مع وسائل راحة وخدمات على طراز المنتجعات 

من فئة خمس نجوم. ويفضل المستهلك اليوم العيش في 
أماكن تتميز بمساحات خضراء ومرافق متنوعة مثل مضامير 

الجري وصاالت األلعاب ومساحات العمل المشتركة وغيرها من 
وسائل الراحة األخرى.

كما أنهم يفضلون أن تكون هذه المرافق والتسهيالت 
مشمولًة بخدمات الصيانة بشكل جيد وخدمات االستقبال 

والتدبير المنزلي والصيانة وإدارة المرافق. هم بالمجمل يرغبون 
بتجربة شمولية تضم "تجربة دورة حياة المقيمين" حيث ُتلبَّى 

كافة حاجاتهم وفق أعلى المعايير. 
ستعمل هذه التغيرات السلوكية على إعادة تشكيل رحلة 

قرار المستهلك وسيتحتم على الشركات التكيف بسرعة حتى 

تحافظ على تنافسيتها. 

الضيافة - والدة شرائح جديدة في السوق

نتج عن هذه التغيرات في سلوك المستهلك وأنماط معيشته 
انبثاق شريحة جديدة في شقي السوق للبيع والتأجير. فقد 

غيّر إدخال خدمات الضيافة في القطاع العقاري السكني من 
مفهوم البيت لدى السكان في البحرين والسعودية، فاليوم، 
يشتري الكثيرون عقارات فاخرة تقدم مرافق وخدمات ضيافة 

ترقى لمستوى تلك في المنتجعات من فئة خمس نجوم، وذلك 
الستخدامها "كمنازل عطالِت نهاية األسبوع." 

توفر هذه المنازل التي تستخدم "كمنازل عطالت نهاية األسبوع" 
حزمة خدمات كاملة للمقيم وتضمن عدم إهمال أي جانب من 

الجوانب التي من شأنها إذهال الساكن بمستوى الخدمة المتميز، 
وبالتالي فهي تتنافس مع الفنادق والمنتجعات بشكل مباشر. 

كما تقدم هذه العقارات ميزة الحصرية التي ال تستطيع الفنادق 
تقديمها، أي أن للسكان خيار توقيع عقد إلدارة عقارهم من خالل 

شركة إدارة عقارية توفر أعلى معايير الخدمة.

التكيف والحفاظ على األهمية في السوق

لم يعد بإمكان العقارات اليوم أن تكون مجرد عقارات اعتيادية 
توفر مساحات سكن فحسب. بداًل من ذلك، أصبح من المتوقع 

من مديري العقارات تقديم تجربة متكاملة إلى جانب الخدمات 
والمرافق االعتيادية مثل خدمات االستقبال والتدبير المنزلي 

والصيانة وإدارة المرافق ووسائل الراحة، وذلك ضمن حزمة نمط 
حياة شامل. مما ال شك فيه أن خدمات الضيافة ستلعب دوراً 
محورياً في المستقبل في جذب العمالء والحفاظ على نسبة 

إشغال مرتفعة للعقار. 
نتيجة لذلك، ستنعم العقارات التي تدرك أهمية التطورات دائمة 

التغير في سلوك ونمط حياة المستهلك والتي تعرف كيفية 
االستفادة منها، بنسب إشغال عالية، أما غيرها من العقارات، 

فستخسر أهميتها وسُتنسى عاجالً أم آجالً. 

دارمندرا فينوغوبال 
مدير عام – العمليات

رويال أمباسيدور - الكوهجي 
العقارية

» تتطلع الزبائن اليوم بتجربة ال تقل عن 
تجربة فندقية شاملة في الشقق السكنية 

مع وسائل راحة وخدمات على طراز 
المنتجعات من فئة خمس نجوم. «
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تفسير 
عمليات بحث 

المستهلك

المناطق التي استهدفها أكبر عدد
من عمليات البحث - صفحة 49

سلوك المستخدم  - صفحة 53

أكثر الكلمات المفتاحية 
استخداماً في البحث  - صفحة 55
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المناطق العشرون األولى التي شهدت 
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق 

والفلل لإليجار في البحرين 

الفلل 

ق
شق

ال

نالحظ ما سبق ذكره أيضاً في حال المناطق التي استهدفتها أكثر عمليات البحث 
عن فيالت لإليجار في البحرين، حيث احتلت سار والمنامة وجزر أمواج المراكز 

األولى بنسبة تزيد قليالً عن 40 بالمائة من مجمل عمليات البحث في النصف 
األول من 2022. لم تكن هذه النتائج مفاِجئة نظراً لكون هذه األحياء تعتبر خياراٍت 

أولى للعائالت والباحثين عن فيالت لإليجار.

شكلت المنامة والجفير وجزر أمواج نسبة تفوق 50 بالمائة من عدد عمليات البحث 
الكلية المسَجلة لشقق اإليجار في البحرين ما بين يناير ويونيو 2022، وهكذا، تبقى 

هذه المناطق هي األكثر شعبية بين الباحثين عن وحداٍت للتأجير. وفي الحقيقة، لم 
يطرأ أي تغيير يذكر على اتجاهات هذه الشريحة بمقارنة النصف األول من عام 2022 

مع النصف الثاني من عام 2021.

1. سار

2. المنامة

3. جزر أمواج

4. الجنبية

5. الهملة

6. الرفاع

7. الجفير

8. البديع

9. الجسرة

10. ديار المحرق

1. المنامة

2. الجفير

3. جزر أمواج

4. السيف

5. الحد

6. الرفاع

7. سار

8. البسيتين

9. الجنبية

10. توبلي

11. الحورة

12. جزيرة الريف

13. ديار المحرق

14. جزيرة دلمونيا

15. سند

16. قاللي

17. البديع

18. خليج البحرين

19. الهملة

20. مدينة عيسى

11. الحد

12. باربار

13. جانوسان

14. توبلي

15. البسيتين

16. قاللي

17. درة البحرين

18. سند

19. السيف

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

الشقق و الفلل للبيع في البحرين 

تشير بيانات www.propertyfinder.bh إلى أن ما يقارب 30 بالمائة من عمليات البحث عن 
فيالت للبيع ُسِجلت في ديار المحرق وجزر أمواج اللتان حلتا في الصدارة لهذه الشريحة خالل 

النصف األول من عام 2022، وذلك بسبب وفرة الوحدات المتاحة فيها بشكل رئيسي، إلى جانب 
توفر خيارات ممتازة من الفيالت في هاتين المنطقتين للباحثين عن االستثمار في العقارات. كما 
ارتفع عدد اإلعالنات لهذه الفئة من الوحدات في الرفاع خالل نفس الفترة، وهي اآلن ثالث أكثر 

المناطق بحثاً عن الفيالت للبيع في البحرين.

تصدرت الجفير قائمة المناطق األكثر بحثاً عن شقق البيع بما يعادل 17 بالمائة من مجمل عمليات 
البحث لهذه الفئة من الوحدات بين يناير ويونيو 2022. ويعود السبب في ذلك على األرجح لتوفر 

المزيد من الوحدات في السوق والتغير في األسعار الذي شهدته المنطقة. كما سجلت جزر أمواج 
والسيف اهتماماً متزايداً لتحصل على ما يقارب 30 بالمائة من عمليات البحث خالل نفس الفترة.

الفلل 

ق
شق

1. الجفيرال

2. جزر أمواج

3. السيف

4. المنامة

5. الحد

1. ديار المحرق

2. جزر أمواج

3. الرفاع

4. سار

5. درة البحرين

6. ديار المحرق

7. جزيرة دلمونيا

8. جزيرة الريف

9. خليج البحرين

10. البسيتين

6. الجنبية

7. المنامة

8. الهملة

9. الحد

10. مدينة حمد

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2022.
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سلوك المستخدم

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

عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليومعدد العمالء المحتملين لكل يوم من أيام األسبوع

مع تحول األعمال إلى التركيز على العمل عن بعد ومن المنزل، نرى أن أوقات تسجيل العمالء المحتملين تذبذبت 
في النصف األول من العام. فهناك فترات ذروة وفترات انخفاض في تسجيل العمالء المحتملين خالل النهار، 

لكن البيانات على موقع www.propertyfinder.bh تبين أن منتصف النهار هو أكثر األوقات نشاطاً في تسجيل 
العمالء المحتملين من خالل الواتساب والهاتف.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Email Leads

Phone Leads

Whatsapp Leads

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Email Leads

Phone Leads

Whatsapp Leads

تعتمد هذه المعلومات على عدد العمالء المحتملين المسَجلين على موقع propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2022.

منذ طْرِحنا لخدمة العمالء من خالل تطبيق الواتساب على www.propertyfinder.bh رصدنا أنماطاً 
مختلفة فيما يتعلق بأنواع العمالء المحتملين المسَجلين في كل يوم من أيام األسبوع. على سبيل المثال، 

نالحظ بوضوح أن عدد العمالء المحتملين المسَجلين عبر الهاتف يصل ذروته أيام الخميس قبيل عطلة 
نهاية األسبوع، وقد يكون ذلك لسهولة ترتيب المواعيد لمعاينة العقارات في العطلة. أما بالنسبة للعمالء 

المحتملين عبر الواتساب، فإن بياناتنا تشير إلى أن أعدادهم تصل أعلى مستوياتها أيام السبت مع بداية أسبوع 
العمل بالنسبة للكثيرين. 



1. بلكون
2. بركة سباحة

3. إطاللة بحرية
4. جديدة

5. تسمح بالحيوانات األليفة

1. بركة سباحة
2. بركة سباحة خاصة

3. شاطئ
4. حديقة
5. جديدة

1. بلكون
2. إطاللة بحرية

3. شاطئ
4. جديدة

5. بركة سباحة

1. شاطئ
2. بركة سباحة

3. جديدة
4. حديقة

شقق
اإليجار

فيالت
اإليجار

شقق
البيع

فيالت
البيع

6. شاطئ
7. غرفة خادمة

8. حديقة
9. بركة سباحة خاصة

6. تسمح بالحيوانات األليفة
7. بلكون

8. غرفة خادمة
9. إطاللة بحرية

6. غرفة خادمة
7. بركة سباحة خاصة

8. تسمح بالحيوانات األليفة
9. حديقة

5. بركة سباحة خاصة
6. إطاللة بحرية

7. بلكون
8. غرفة خادمة 
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أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث
ُيدخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على propertyfinder.bh لتقليص نطاق البحث.

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

 
إليك أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث في الفترة بين يناير ويونيو 2022 على موقعنا مرتبة تبعاً 

ألعلى مستويات الطلب. 

تعتمد هذه البيانات على عمليات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية التي أجريت على موقع بروبرتي فايندر في الفترة من يناير إلى يونيو 2022.



3
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2
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تجارية

مكاتب اإليجار في البحرين - صفحة 71

 تحليل سوق المستودعات - صفحة 75

تحليل سوق األراضي - صفحة 77
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تجارية

معدل السعر الشهري المطلوب لمكاتب اإليجار في البحرين

شهدت أسعار إيجار المكاتب تذبذباً في البحرين خالل النصف األول من عام 2022 ولم تثبت األسعار بعد على اتجاه 
معين. وتشير البيانات إلى ارتفاع بنسبة 10 بالمائة في منطقة خليج البحرين بمقارنة النصف األول من 2022 مع النصف 

الثاني من 2021، وال زالت أسعار إيجار المكاتب في هذه المنطقة من بين األعلى في البالد. وقد ارتفعت أسعار إيجار 
المكاتب أيضاً في مناطق مثل البديع والحورة في نفس الفترة، وذلك أيضاً بالتزامن مع زيادة عدد اإلعالنات على 

www.propertyfinder.bh وهو ما قد يكون الدافع وراء هذا االرتفاع.

من الواضح أن السيف هي أكثر المناطق التجارية شعبية في البحرين، وهو أمر غير مفاِجئ نظراً ألنها تعتبر مركز 
األعمال في البالد. وقد سجلت ما نسبته 41 بالمائة من مجموع العمالء المحتملين لمكاتب اإليجار في البحرين 

في الفترة بين يناير ويونيو 2022، مما عزز مكانتها كالخيار األول للباحثين عن مكاتب لإليجار. حظيت المنامة 
أيضاً بإقبال جيد مسجلة نحو 30 بالمائة من عدد العمالء المحتملين لنفس الشريحة في هذه الفترة ذاتها. 

السيف

المنامة

خليج البحرين

الحد

قاللي

سلماباد

البديع

الجفير

الحورة

توبلي

الرفاع

البسيتين

مكاتب اإليجار في البحرين

المناطق التي حققت أعلى أعداد العمالء المحتملين 
لمكاتب اإليجار في البحرين

الموقع
معدل السعر الشهري

)دينار بحريني( 41%
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خليج البحرين

السيف

المنامة

البسيتين

البديع

الحد

سترة

الحورة

الجفير

قاللي

سلماباد

الرفاع

سند

873

788

760

575

504

475

435

376

364

319

319

255

225

تعتمد أسعار اإليجار على معدل سعر اإليجار الشهري كما ظهر على بروبرتي فايندر في الفترة بين يناير ويونيو 2022.

تعتمد هذه البيانات على السعر المعلَن عنه على propertyfinder.bh وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.

تعتمد هذه البيانات على عدد االستفسارات واإلعالنات )العقارات المُعلَن عنها( على موقع propertyfinder.bh بين يناير ويونيو 2022.



1. السيف

2. المنامة

3. خليج البحرين

4. الجفير

5. الرفاع

6. الحد

7. توبلي

8. الحورة

9. البديع

10. سلماباد

11. سند

12. سار

13. سترة

14. قاللي

15. الجنبية

16. البسيتين

.
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تجارية

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات
معدل السعر الشهري المطلوب لمستودعات اإليجار في البحرينالبحث عن مكاتب لإليجار في البحرين

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير إلى يونيو 2022 تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير - يونيو 2022.

الموقع
معدل السعر الشهري

)دينار بحريني(

رأس زويد

سلماباد

سترة

الحد

توبلي

السهلة

الرفاع

2,974

2,734

2,250

2,169

2,151

1,267

1,194

حصدت السيف والمنامة ما نسبته 70 بالمائة من عمليات 
البحث عن مكاتب لإليجار بين يناير ويونيو 2022 مما يؤكد على 
صدارتهما لهذا القطاع، ويعود ذلك لوفرة مكاتب اإليجار في 
هاتين المنطقتين. في نفس الوقت، نالحظ أن خليج البحرين 

حلّت في المركز الثالث، وهذا على األرجح بسبب عدد من 
الوحدات المكتبية الجديدة التي ُطرِحت في المنطقة. 



.1
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من تجارية
عمليات البحث عن المستودعات

الموقع

إليجار
ل

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير إلى يونيو 2022.

1. الحد

2. سلماباد

3. سترة

4. توبلي

5. الرفاع

6.سند

7. عسكر

8. رأس زويد

9. المنامة

10. ميناء سلمان

أراضي للبيع في البحرين

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات 
البحث عن أراضي البيع

1. المنامة

2. رأس زويد

3. الحد

4. عسكر

5. ديار المحرق

6. سلماباد

7. السيف

8. سترة

9. جزر أمواج

10. الرفاع

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير إلى يونيو 2022.
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نحن بروبرتي 
فايندر

1

2

في األخبار - صفحة 67

أداؤنا - صفحة 68
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في األخبار

بحكم مكانة بروبرتي فايندر البحرين كشركة رئيسية في مجال معلومات السوق التحليلية، فهي ترصد بانتظام 
االتجاهات الناشئة وتحليل سلوك المستهلك واألخبار، وتنقل هذه المعلومات للمهتمين بشؤون السوق. إليكم 

مجموعة مختارة من ظهورنا في وسائط اإلعالم في النصف األول من 2022.

أداؤنا 

ال زالت مهمتنا ثابتة تكمن في أن نصبح أسرع بوابة وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات، وأن نكون أفضل 
قناة تسويق للوكالء. ونفخر بأننا ما زلنا نستحوذ على أكبر حصة في السوق البحريني ولدينا أدنى معدل 

ارتداد، وأكبر عدد من الصفحات لكل زيارة، وأكبر عدد زيارات لكل شخص من أي بوابة أخرى.

عمليات البحث الطبيعية:

لدى البحث عن "شقق لإليجار في الجفير" على سبيل المثال، ستظهر في كل مرة تقريباً عقارات 
propertyfinder.bh ضمن أولى النتائج. فنحن نواصل عملنا الدؤوب وسعينا في وضع عقارات عمالئنا 

كأولى الخيارات التي يراها المستخدمون على نحٍو يناسب ما يبحثون عنه بدقة.

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. وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 24 بالمائة منذ العام الماضي 

لدى مقارنة الفترة يناير إلى يونيو 2021 مع يناير إلى يونيو 2022.
 

قد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 24 بالمائة

كما تم رصد ارتفاٍع في عدد الجلسات
بنسبة تفوق 65 بالمائة في نفس الفترة الزمنية.

.propertyfinder.bh المصدر: بيانات تقصي اإلحصاءات الداخلية

الجلسات، والمستخدمون، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يناير - يونيو 2021 ويناير - يونيو 2022. 

ي فايندر
نحن بروبرت
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