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ميثم الحايكي 
المالك

ميثم الحايكي للعقارات

علي الشويخ
المؤسس والمدير التنفيذي

هوم سيكرز

نبذة، مع خبرة تبلغ أكثر من 14 سنة وطالت عدة قطاعات، بما في 
ذلك مجال العقارات والخدمات المالية، كان دور ميثم محوري 
في تقديم المشورة االحترافية الشاملة للعمالء بكل القضايا 

المتعلقة بالعقارات، واالستثمار، واألمور المالية. وقد ساعدت خبرة 
ميثم الواسعة في بناء شبكة ممتدة قّيمة من العمالء، والمعارف، 

وشركاء العمل في البحرين، والسعودية، وفي أنحاء منطقة 
الخليج.

بكلماته نحن نؤمن أن نهجنا مع العميل هو ما يميزنا حقًا. فنحن 
كشركة، تجري خدمة العمالء في دمنا. نحن نعتقد بأن كل 
مناسبة للتعامل مع العميل هي فرصة لترك انطباع يدوم.  

نبذة، علي هو المدير التنفيذي والمؤسس لهوم سيكرز، وله خبرة 
تربو على العشر سنين في مجال العقارات وتطوير العقارات. بدأ 

مسيرة عمله في سوق دبي، مما سمح له بالنمو وتجربة المجال. 
وبعد عشر سنوات، قام بنقل الشركة إلى البحرين، ومن خالل 

سنوات عمله اكتسب خبرة ال تقدر بثمن ودراية عميقة عن السوق 
اإلقليمية.

بكلماته بما أننا اليوم نعيش في زمن الشفافية، فقد أقمنا 
منصتنا على الشفافية، واألخالقيات، والمسؤولية.

المحتويات

في هذا العدد

مساهمـون

العدد األول - مايو/أيار 2018
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ألغراض إعادة الطباعة، والرخص، واإلجازات اتصل ب: sara@propertyfinder.bh. يُقصد من املعلومات يف هذا التقرير االستخدام العام فقط. propertyfinder.bh غري مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو يف هذه الوثيقة. إذا رغبت باستخدام أو نسخ أي جزء من النص أو غريه من 

املواد املوجودة يف هذا التقرير، فعليك أوالً االتصال ب propertyfinder.bh للحصول عىل رخصة حقوق طبع كتابية مبا يتعلق بالهدف املذكور.

إخالء مسؤولية
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رسالة من المدير اإلقليمي

يقال أن البيانات هي النفط 
الجديد. وكوننا في منطقة استند 
معظم تطورها على النفط، علينا 

أن نولي البيانات األهمية التي 
تستحقها.

عزيزي القارئ،

يسعدني أن أرحب بك في أول إصدار من إصدارات اتجاهات بروبرتي فايندر، 
نسخة البحرين. هذا تقرير نصف سنوي عن البيانات والتحليالت التي ال بد من 

معرفتها عن سوق العقارات في البحرين.

يقال أن البيانات هي النفط الجديد. وكوننا في منطقة استند معظم 
تطورها على النفط، علينا أن نولي البيانات األهمية التي تستحقها.

تعتمد البيانات التي نستخدمها على األسعار المطلوبة كما هو معلن عنها 
على موقعنا باإلضافة إلى مقاييس البحث الفعلية والعمالء المحتملين 

الذين يولدهم الموقع. ينتج عن تحليل آالف نقاط البيانات معلومات 
تعطي نظرة ثاقبة عن االتجاهات التي تساعدنا جميعًا في إدارة وتحسين 

أعمالنا. سواء كان ذلك إلقناع البائع بنقطة سعر واقعية أو إلعطاء فكرة 
للمستهلك ليتمكن من تحسين وضعه واالنتقال إلى منطقة مقبلة 

جديدة بأقل مما يدفع حاليًا. فالهدف النهائي من اتجاهات بروبرتي 
فايندرهو مساعدة السوق العقاري.

بطبيعة الحال، لن يعكس السعر المطلوب السعر الذي تم تحقيقه 
دائمًا، ولكن اتجاه هذا المتغير يعطينا نظرة قّيمة حول المعنويات في 

السوق. ليس ذلك فحسب، بل يسمح لنا أيضًا بمعرفة أداء المناطق الجديدة 
القادمة، وكيف تتأثر المناطق التقليدية.

كما حصلنا على نظرة عميقة من عمالئنا، وخبراء في مجاالتهم من خالل 
إبداء تعليقات حول كيفية تغير وتطور سوق العقارات البحريني.

آمل أن تجد هذا التقرير مفيدًا، وفي بعض األحيان أن يثير الدهشة، ولكن 
قبل كل شيء مفيدًا. ُيرجى إبالغي بما إذا كان هناك أي شيء ترغب في 

مشاهدته في اإلصدارات المستقبلية وأطيب التمنيات للنجاح في بقية عام 
2018. وأتطلع إلى ما هو قادم.

منسي رباح
المدير اإلقليمي

البحرين

عزيزي القارئ،
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تقع واتر بي على خليج البحرين، وهي تحت اإلنشاء، 
وتعد واحدة من مشاريع البالد المميزة متعددة 

االستخدامات، وستضم بناًء من عشر طوابق 
سينافس فنادق الخمس نجوم على مستوى 

العالم. واتر بي ستحقق معيارًا جديدًا من الفخامة 
في المنامة، وستتوفر فيها وحدات متنوعة من 

شقق بغرفة أو غرفتي نوم إلى عرائش بأربع غرف 
نوم. وحال االنتهاء منها، ستحتل مكانة أكيدة 

كواحدة من أفخم مناطق البحرين.

تقع مراسي في المحرق وهي إحدى أكبر مدن البحرين 
وكانت عاصمة المملكة سابقًا وهي تقدم لمحة عن إرث 

البالد. وهناك حاليًا عدد من المشاريع الجارية في المنطقة 
ومن ضمنها مراسي، وهي ستضم وحدات سكنية، وتجارية، 

ووحدات تجزئة ستمتد على مساحة تبلغ 846,000 متر مربع. 
وسيتوفر فيها كذلك وحدات ذات إطالالت بحرية خالبة، 

وسيكون هناك أيضًا مراكز تسوق، وشاطئ، ومرافئ للقوارب 
التقليدية، وأربع فنادق فاخرة. ومن المتوقع االنتهاء من 

المرحلة األولى في مراسي في عام 2019.

واتر بي

مراسي 
يستمد مشروع هاربر رو اإليحاء من بعض مدن العالم 

األكثر ريادة، وهو أحد أكثر المشاريع المنتظرة في البالد، 
حيث أنه سيقدم تنوعًا واسعًا من الوحدات السكنية 
ووحدات التجزئة على الواجهة المائية لمرفأ البحرين 

المالي مع مرافق، وخدمات بمواصفات عالمية، وماركات 
عالمية، وستقدم هاربر رو نحو 475 وحدة سكنية موزعة 

على ستة مباٍن. وتقدر الكلفة الكلية للمشروع بما يقارب 
150 مليون دوالر. 

هاربر رو

لمحات عن السوق

لمـحــــــات
عـــــن الســوق

نمو وتوسع البحرين السريعين يضعان الفخامة نصب 
أعين عدد من السكان في البحرين. إليكم عينة من بعض 

المشاريع التي أُطلقت مؤخرًا أو مازالت قيد اإلنشاء.
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افُتتح األفنيوز مؤخرًا وكان غير مخيٍب أبدًا لآلمال. 
فالمتسوقون، ومرتادوا المطاعم، والزوار كلهم 

سعيدون للغاية بمركز الترفيه هذا على الماء. ويمتد 
األفنيوز على مساحة تبلغ 200,000 متر مربع، وهو ينقل 
الكورنيش نقلة نوعية بما فيه من المحالت والترفيه 

والمطاعم بإطاللة على خليج البحرين وعلى امتداد يبلع 
1.5 كيلومتر.

حلبة البحرين الدولية تبقى إحدى أكثر المعالم 
زيارة في البالد. وباإلضافة إلى استضافة سباق جائزة 

البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال واحد، 
تشتهر الحلبة أيضًا كوجهة ألحداث أخرى، مثل 
معرض البحرين للطيران الدولي وبطولة تحدي 

البحرين للترايثلون.

هذا هو البازار القديم في العاصمة وهو بوابة 
السوق وهو من أكثر المواقع التي تقدم تجربة 

أصيلة في البحرين. وقد بني عام 1949 وكان في 
البداية يضم مكاتب حكومية إدارية وكان يطل 

على البحر. 

هذا أحد معالم البحرين األبرز، وقد افتتح عام 
1988 وبني بين المنامة والمحرق بإطاللة خالبة على 

الساحل. وهو أيضًا يحتضن مسرح البحرين الوطني، 
والذي يعد بذاته عماًل فنيًا ويقام في المتحف 

معارض دائمة ومؤقتة.

هذا موقع إرث عالمي تبعًا لليونسكو، وهو يعكس 
التاريخ الغني للمملكة من خالل الحفريات العديدة 

التي جرت على مدى نصف القرن الماضي. وقد 
كشفت الحفريات عن تاريخ الموقع السكني 

والتجاري والعسكري، مما يؤكد على أهمية الموقع 
في تطور البحرين.

باب البحرين 
وسوق المنامة

متحف البحرين 
الوطني

قلعة البحرين

األفنيوز

ُيعرف أنه من أشهر المتاحف اإلسالمية في العالم، وقد 
ُأنشئ الحتضان مجموعة قيمة من المصاحف الشريفة. 

ويضم المجمع مدرسة، ومسجدًا، ومكتبة. وهذا إلى جانب 
المتحف الذي يحتوي على عشر قاعات عرض.

بيت القرآن

حلبة 
البحرين 
الدولية

المعالم الجــاذبة
وجود المعالم الجاذبة األصيلة وغيرها الجديدة ال 

تضمن فقط ترفيه الزوار والسكان، وإنما تحافظ 
على اهتمام المستثمرين. إليكم نظرة على بعض 

األمور التي تميز البحرين.

لمحات عن السوق
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عقارات لإليجار – فيالت

لدى البحث عن الفيالت ذات األسعار األعلى في كل المناطق، نجد أن 
الفيالت في سار وبعضها في الهملة تحتل أعلى القائمة. وتتوفر في كل 

من هاتين المنطقتين فيالت ضمن مجمعات وكذلك فيالت مستقلة.
ورأينا هذا العام كذلك ارتفاعًا في عدد الفيالت ذات األسعار المعقولة 

في السوق، في مناطق مثل المحرق، التي سجلت معدل سعر للمتر 
المربع الواحد بلغ 3.21 دينار بحريني. أما األسعار المطلوبة لفيالت اإليجار 

فقد انخفضت في معظم المناطق وكانت هناك بعض الحاالت 
القليلة التي كانت عكس هذا االتجاه. وشهدت محافظة العاصمة 

انخفاضًا بالسعر المطلوب أكثر من غيرها )16%( ما بين الربع األول من 
عام 2017 والربع األول من عام 2018.

بالرغم من أن محافظة المحرق تعرف بمشاريعها الباذخة وجزرها، إال 
أنها سجلت معدل سعر للمتر المربع بلغ 3 دينار بحريني في الربع األول 
من عام 2018، وهو أقل مما كان عليه في الربع األول من عام 2017 بأقل 

بقليل من %11.
الفيالت في سار )المحافظة الشمالية( سجلت معدل سعر مطلوب 

بلغ 2.97 دينار بحريني للمتر المربع الواحد في مارس/آذار من عام 
2018، وهو انخفاض بنسبة 12% من مارس/آذار من العام الماضي. وأما 

فيالت اإليجار في الجفير )المحافظة الشمالية( فقد تأثرت أيضًا، حيث 
انخفض سعر المتر المربع من 4.44 دينار بحريني إلى 3.46 دينار بحريني.      %7.04-4.263.96العدلية

%4.47-5.154.92الجفير

%2.22-6.756.60جزيرة الريف

%4.034.4510.42الماحوز

%1.58-4.434.36المنامة

%4.12-4.614.42سنابس

%5.635.630.00السيف

%16.75-4.243.53أم الحصم

%4.064.060.00الزنج

%24.40-3.732.82توبلي

%0.92-4.344.30البسيتين

%5.21-3.263.09الحد

%7.37-5.294.90جزر أمواج

%2.87-3.483.38الجنبية

%2.12-3.783.70سار

السياق

طرأت تغييرات كثيرة على سوق العقارات على مدى السنة الماضية 
وتذبذبت األسعار في كافة المحافظات في البحرين. ولفهم هذه 

التذبذبات، علينا النظر إلى عدد من القضايا مجتمعة. وقد أثرت طبيعة 
المنطقة الجيوسياسية بال شك على السوق وبالرغم من أن كم 

عمليات البحث حافظت على مستوياتها ونمت بعض الشيء، إال أننا 
نجد أن النسبة منها التي أدت إلى نتيجة بقيت على نفس المستوى، 

مما أثر على األسعار المتحققة في السوق.
وكنتيجة لذلك، عنت تغيرات األسعار أن القدرة الشرائية األقوى 

حاليًا هي بمتناول عدد أكبر من السكان مما يحافظ على مستويات 
السوق. وقد تمكن المستثمرون من انتهاز فرصة العوائد طويلة 

المدى على رؤوس أموالهم، بينما أصبح تجديد المنزل، واالنتقال إلى 
مناطق مرغوب بها، وحتى التملك للمرة األولى، أمورًا في متناول 

الكثير من السكان. وهذا يعني أنه وبالرغم من أن العموالت قد تكون 
أقل، إال أن عدد التعامالت يبقى قويًا ويعد بالنمو المستقبلي.

استحداث مؤسسة التنظيم العقاري في السوق هي خطوة مهمة 
تدفع بهذا القطاع لألمام. وهذه المؤسسة التي يتوقع أن تباشر 

العمل هذا العام، ستزيد من ثقة المستهلك وستحسن من قطاع 
البيع في سوق العقارات. وسيساعد هذا على حماية المستثمرين 

والمشترين، خصوصًا أن معظم عمليات الشراء تحصل على المخطط 
ما قبل البناء. وبوجود عدد كبير من المشاريع تحت اإلنشاء حاليًا 

والكثير من المشاريع القادمة، فإن وجود المؤسسة سيساعد حتمًا 
في تنظيم اإلجراءات لالستثمار وبيع العقارات في البحرين. وهذه 

الحماية اإلضافية ستؤدي إلى زيادة ثقة المستهلك وبدورها ستؤدي 
إلى زيادة عدد التعامالت في السوق. 

وتبقى المناطق األكثر شعبية في البحرين ثابتة، حيث تحتل كل من 
الجفير وجزر أمواج المراكز األولى في البالد فيما يتعلق ببيع واستئجار 

العقارات السكنية. وفي حين أن هذه المناطق ما زالت شعبية لدى 
معظم السكان في البحرين، إال أن هناك عدد من المناطق الجديدة 

الصاعدة مثل الحد والماحوز. وتظهر البيانات أن عمليات البحث في هذه 
المناطق تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما يدل على االهتمام الجديد في 

المنطقة، حيث يتوفر مزيد من المنازل الجديدة ذات األسعار المعقولة.   

عقارات لإليجار – شقق

تبقى مناطق الجفير وجزيرة الريف وجزيرة أمواج موطن لشقق اإليجار 
األكثر عصرية وفخامة في المملكة. أما مناطق سنابس والسيف 

فيعرف أن شققها معقولة األسعار، وبالتالي يجد فيها المستأجرون 
عقارات تناسب ميزانياتهم. ولكن، مع توفر هذا العدد الكبير من 

الوحدات في أنحاء البحرين، يمكن العثور على شقق بأسعار معقولة 
في كل مناطق البالد، بما في ذلك الجفير وجزيرة أمواج.

وقد شهد معدل سعر الشقق في كل من المحافظة الشمالية 
والجنوبية ارتفاعًا، وكان التغير في السعر كبيرًا في المحافظة 

الجنوبية وذلك بارتفاع بلغت نسبته 32.9%، وذلك بسبب المنازل 
والعقارات المعقولة السعر التي تلقى رواجًا أكبر.

%12-3.993.53العدلية

%22-4.443.46الجفير

%8-3.723.43الماحوز

%10-3.142.82توبلي

%3.483.490البسيتين

%2-3.383.33الحد

%3.103.214المحرق

%6-4.674.37جزر أمواج

%6-3.323.13الجنبية

%7-3.202.97البديع

%11-4.033.57الهملة

%4-3.153.04جنوسان

%12-3.382.97سار

%12-3.342.95الرفاع

عقارات للبيع – شقق

من المناطق الجديدة التي يتوفر فيها عدد من الشقق الفاخرة للبيع هي 
خليج البحرين، وهي تضم بعض أفخر المنازل المعروضة حاليًا في السوق. 

وأما مناطق من أمثال جزيرة الريف وسار فهي أيضًا أحياء فيها عقارات 
من أعلى المقاييس للبيع وذلك بواقع سعر 1,066.58 دينار بحريني للمتر 

المربع في جزيرة الريف و1,255.69 دينار بحريني في خليج البحرين.
أما لمن يبحثون عن استثمار بسعر أقل، يتوفر في الجفير عدد من وحدات 

الشقق للبيع، وكذلك األمر في الحورة، بمعدل سعر مطلوب يبلغ 717.81 
دينار بحريني و758.13 دينار بحريني للمتر المربع الواحد. وقد تذبذبت 

معدالت أسعار المتر المربع الواحد لعقارات البيع في أنحاء البالد، بارتفاع 
طفيف في أسعار الشقق للبيع في أنحاء المدن الرئيسية في البحرين. 

ويالحظ مزيد من االهتمام في مناطق مثل الجفير والسيف في 
محافظة العاصمة لشقق البيع، والتي سجلت ارتفاعًا نسبته 6% في 

معدل سعر المتر المربع منذ السنة الماضية.
سجلت الشقق في المحافظة الشمالية سعرًا وسيطًا بلغ 516 دينار 

بحريني في الربع األول من عام 2018 وهو يعتبر سعرًا معقواًل نوعًا ما في 
البحرين حاليًا، وخصوصًا لدى أخذ معدل سعر المتر المربع في المحافظة 

الجنوبية في الحسبان والذي بلغ 920 دينار بحريني و847 دينار بحريني في 
محافظة العاصمة.

أسعار شقق البيع في السيف )محافظة العاصمة( سجلت ارتفاعًا بلغ 
3.82% كما كان الحال بالنسبة لوحدات البيع في البسيتين )محافظة 

المحرق(، والتي ارتفعت بنسبة 3.65%. وكان االرتفاع في المحرق 
)محافظة العاصمة( من أعلى االرتفاعات المسجلة لشقق البيع، وذلك 

من معدل سعر للمتر المربع بلغ 969.69 إلى 1149.23 دينار بحريني، أي ارتفاع 
بنسبة 18.52%. ويعود هذا بشكل أساسي إلى استحداث عدد من مشاريع 

الملكية الحرة في المنطقة، مما زاد االهتمام بشكل كبير في المحرق.   

وفي محافظات أخرى حيث تجد كل من العقارات ذات األسعار 
المعقولة واألخرى ذات األسعار األعلى، شهدنا انحراف األسعار قلياًل عما 
كانت عليه السنة الماضية. وفي بعض المدن، رأينا انخفاضًا طفيفًا، على 

سبيل المثال العدلية، وجزر أمواج، في حين ارتفعت األسعار المطلوبة 
بشكل طفيف في الماحوز.

وقد تمكن المستثمرون من انتهاز فرصة 
العوائد طويلة المدى على رؤوس أموالهم، 

بينما أصبح تجديد المنزل، واالنتقال إلى 
مناطق مرغوب بها، وحتى التملك للمرة 

األولى، أمورًا في متناول الكثير من السكان.

ورأينا هذا العام كذلك ارتفاعًا في عدد الفيالت 
ذات األسعار المعقولة في السوق، في مناطق 

مثل المحرق، التي سجلت معدل سعر للمتر 
المربع الواحد بلغ 3.21 دينار بحريني. 

اتجاهــات 
العقـــــارات

منسي رباح
المدير اإلقليمي - البحرين،

مجموعة بروبرتي فايندر

%0.86-1075.831066.58جزيرة ريف

%940.15976.063.82السيف

%714.29717.810.49الجفير

%7.39-714.07661.32سنابس

%0.10-734.58733.86مدينة المنامة

%716.26758.135.85الحورة

%1250.001255.640.45خليج البحرين

%0.80-755.29749.25جزر أمواج

%677.47702.193.65البسيتين

%10.60-591.07528.39الحد

%4.00-1014.19973.67درة البحرين

%637.60689.408.12جزيرة دلمونيا

%969.691149.2318.52المحرق

شـقق لإليجــار
سعر إيجار المتر المربع الواحدالمنطقة

نسبة التغيير بالمائة 18 يناير - 18 مارس1٧ يناير - 1٧ مارس
الربع الحالي الربع األخير

فيالت لإليجــار
سعر إيجار المتر المربع الواحدالمنطقة

نسبة التغيير بالمائة 18 يناير - 18 مارس1٧ يناير - 1٧ مارس
الربع الحالي الربع األخير

شقق للبيع
سعر بيع المتر المربع الواحدالمنطقة

نسبة التغيير بالمائة 18 يناير - 18 مارس1٧ يناير - 1٧ مارس
الربع الحالي الربع األخير

إتجاهات
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%544.06577.756توبلي

%2-837.73820.38جزر أمواج

%2-605.78592.95الجنبية

%561.88565.151بو قوة

%600.19599.680سار

%538.75537.220درة البحرين

عقارات للبيع – فيالت

ليس هناك شح في الفيالت في البحرين، فهي متوفرة بتنوع في المساحة، والتصميم، والسعر لمن يرغب باالستثمار في منزل. ومناطق 
الهملة وسار وجزر أمواج هي بعض المناطق التي يمكن العثور فيها على منازل باذخة، حيث يبدأ السعر المطلوب للمتر المربع للفيالت في جزر 

أمواج من 820.38 دينار بحريني، وهي تضم منازل على الشاطئ وقصور بسبع غرف نوم. أما باربار وبو قوة من ناحية أخرى، فهي تقدم فيالت 
ذات أسعار معقولة أكثر، إذا كان المستثمرون يبحثون عن استثمار في متناول اليد أكثر.

وقد شهدت أسعار فيالت البيع أيضًا انخفاضًا في أنحاء المحافظات األربع، وكانت هناك ارتفاعات فقط في مدن قليلة.
وشهدت محافظة المحرق انخفاضًا بلغ تقريبًا نسبة 6% من الربع األول من عام 2017 إلى الربع األول من عام 2018، وكان هناك اتجاه مماثل في 

المحافظة الجنوبية، حيث شهدت انخفاضًا يقارب %2.5.

وكان معدل سعر المتر المربع لوحدات البيع في الجنبية )المحافظة الشمالية( شهد انخفاضًا بنسبة 2%، حيث انخفض من 605.78 دينار 
بحريني إلى 592.95 دينار بحريني، وكذلك انخفض معدل سعر المتر المربع لفيالت البيع في جزر أمواج )محافظة المحرق( بنفس النسبة.

وحافظت مناطق مثل سار )المحافظة الشمالية(، ودرة البحرين )المحافظة الجنوبية( وبو قوة )المحافظة الشمالية( على معدل أسعارها، 
وُسجل االرتفاع الوحيد المالحظ في توبلي )محافظة العاصمة(، وذلك بواقع ارتفاع بلغ 6% في معدل سعر المتر المربع، حيث قفز السعر من 

544.06 دينار بحريني إلى 577.75 دينار بحريني بمقارنة الربع األول من عام 2017 مع الربع األول من عام 2018.
وهناك عدد من المشاريع الجديدة العصرية تحت العمل من شأنها مواصلة دعم نهضة مجال العقارات في البحرين، وستعمل المشاريع من 

أمثال واتر بي ومراسي البحرين على إطالق المزيد من األسهم في السوق.     

وكان معدل سعر المتر المربع 
لوحدات البيع في الجنبية )المحافظة 

الشمالية( شهد انخفاضًا بنسبة %2 ، 
حيث انخفض من 605.78 دينار بحريني 

إلى 592.95 دينار بحريني، وكذلك 
انخفض معدل سعر المتر المربع 

لفيالت البيع في جزر أمواج )محافظة 
المحرق( بنفس النسبة.

محافظة العاصمة

المحافظة الشمالية

محافظة المحرق

المحافظة الجنوبية

اتجاهات األسعار 
طويلة المدى

في حين أن بيع وإيجار الفيالت شهدت انخفاضًا في األسعار 
منذ نهاية 2016، إال أن أسعار بيع الشقق ارتفعت بشكل تدريجي 

منذ بداية 2016.

حافظت المحافظة الشمالية على ثباتها في عام 2016، وطرأت 
التغيرات في الربع الثاني من عام 2017. واألسعار اآلن تقريبًا كما 

كانت منذ سنتين، باستثناء فيالت اإليجار، التي انخفضت عن 
مستوى األسعار السابقة.

ثبتت أسعار العقارات في محافظة المحرق منذ 2016. وكان 
السعر المطلوب لشقق البيع قد استمر في االستقرار طيلة عام 

2017 وحتى بدخول 2018، في حين انخفضت فيالت البيع واإليجار 
وشقق اإليجار بشكل طفيف.

قفزت أسعار شقق البيع خالل السنتين الماضيتين وحافظت 
على مستوياتها خالل ظروف السوق الصعبة. وقد يكون سبب 
هذا االتجاه مشروع درة مارينا الذي يقارب على االنتهاء وتسليم 

مراحله على طول الفترة. وفي نفس الوقت، اتجه سوق 
الفيالت إلى األسفل خالل السنتين السابقتين.

ُتحسب اتجاهات األسعار طويلة المدى بأخذ معدل السعر الشهري للمتر المربع الواحد وربطه بمؤشر يناير/كانون الثاني 2018.   ُتحسب اتجاهات األسعار طويلة المدى بأخذ معدل السعر الشهري للمتر المربع الواحد وربطه بمؤشر يناير/كانون الثاني 2018. البيانات تستند على السعر الوسيط للمتر المربع الواحد كما هو معلن عنه على موقع 
propertyfinder.bh وقد ال يعكس السعر الحقيقي في عملية الشراء.

فيالت للبيع
سعر بيع المتر المربع الواحدالمنطقة

نسبة التغيير بالمائة 18 يناير - 18 مارس1٧ يناير - 1٧ مارس
الربع الحالي الربع األخير

خطوط االتجاهات ألنواع العقارات المختلفة
منذ يناير/كانون الثاني من عام 2016

فيالت البيعفيالت لإليجارشقق البيعشقق اإليجار

إتجاهات
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العدليةســار 

البسيتينالحــد

هذه منطقة سكنية ذات شعبية عالية، 
وبالتالي فإن عقارات سار تشهد دائمًا 

طلبًا كبيرًا عليها، وخصوصًا أنها تقدم 
منازل ضمن فئات أسعار مختلفة. وتابعت 

المشاهدات ارتفاعها، حيث تضاعفت تقريبًا 
من الربع األول من عام 2017 إلى الربع األول من 

عام 2018.

تفتخر العدلية بموقع مركزي وحياة ليلية 
نشطة، وهي تلقى شعبية بين األشخاص 

المهنيين الشباب وشهدت ارتفاعًا في 
عدد العمالء المحتملين من عام 2017 إلى 

عام 2018.

يحب الناس منطقة الحد بسبب موقعها 
المركزي، وقد تضاعف عدد المشاهدات 

والعمالء المحتملين ثالث مرات تقريبًا من 
السنة للسنة.

بفضل عدد المدارس المتوفرة في هذه 
المنطقة، فهي تحظى بإقبال كبير من 

العائالت. ووصلت المشاهدات أعلى نقطة 
لها على اإلطالق هذا العام محققة 

ارتفاعًا بلغ نسبة 48.5%.

ُحددت المناطق األكثر شعبية استنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشاهدات الكلية. وُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشاهدات في أكثر المناطق شعبية بين الربع األول في عام 2017 
والربع األول من عام 2018.

إتجاهات

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق
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السيفالجفير

جزيرة الريفجزر أمواج

استـعـراض
األداء

هذه إحدى مناطق البالد األكثر شعبية، 
وتشتهر بشققها العصرية وأبراجها 

العالية، وقد شهدت الجفير دفقًا مستمرًا 
من العمالء المحتملين والمشاهدات 

وذلك بارتفاع ملحوظ بنسبة %66.5 في 
المشاهدات من الربع األول من عام 2017.

هذا حي أصيل يقع خارج العاصمة، وشهد 
ارتفاعًا مستمرًا في عدد المشاهدات منذ 

بداية 2018.

ال يتباطئ االهتمام بهذه الجزيرة االصطناعية 
المدهشة في البحرين، وهي تعد من أكثر 

مناطق الملكية الحرة شعبية في البالد. 
وهي تلقى رواجًا دائمًا لدى من يبحثون عما 
يقدمه سوق البحرين، ونجد بالتالي أن عدد 

المشاهدات يرتفع بشكل ملحوظ. وأدى 
االرتفاع بعدد المشاهدات إلى ارتفاع بعدد 

العمالء المحتملين بنسبة 47.7%.

ارتفعت المشاهدات بنسبة مذهلة 
بلغت %86.6 في مارس/آذار من عام 2018 

مقارنة بمارس/آذار من عام 2017. ويعكس 
هذا الرغبة في هذه المنطقة العصرية 

الرائجة والفاخرة.

ُحددت المناطق األكثر شعبية استنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشاهدات الكلية. وُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشاهدات في أكثر المناطق شعبية بين الربع األول في عام 2017 والربع 
األول من عام 2018.

إتجاهات

الشقق - العمالء المحتملون والمشاهدات

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق



2021

الماحوز

الجنبية

هذه منطقة شعبية لدى العزاب واألجانب 
الشباب، وهي تقع في قلب العاصمة، وهي 

على قرب من مشهد المدينة االجتماعي 
والليلي. وتضاعفت أعداد العمالء المحتملون 
للماحوز من الربع األول من عام 2017 إلى الربع 

األول من هذا العام.

ُقرب الجنبية من الجسر وتوفر شقق البنايات 
المتوسطة االرتفاع يجعل منها موقعًا 

مرغوبًا به. وكما هو متوقع، تواصل أعداد 
المشاهدات والعمالء المحتملين االرتفاع.

ســار

جزر أمواج

كواحدة من أكثر المناطق المرغوبة 
فيما يتعلق بالفيالت والمجمعات، 

فإن العقارات في سار ما تزال مطلوبة 
جدًا وخصوصًا للعائالت. وتابعت أعداد 

العمالء المحتملون والمشاهدات االرتفاع 
ووصلت أعلى مستوياتها في شهر 

مارس/آذار من هذا العام.

ما زالت جزر أمواج منطقة ملكية حرة 
شعبية في البحرين وقد شهدت ارتفاعًا 

ثابتًا في عدد المشاهدات والعمالء 
المحتملين في حالتي اإليجار والبيع.

ُحددت المناطق األكثر شعبية استنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشاهدات الكلية. وُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشاهدات في أكثر المناطق شعبية بين الربع األول في عام 2017 
والربع األول من عام 2018.

إتجاهات

استعــراض
األداء

الفيالت – العمالء المحتملون والمشاهدات

المشاهداتعمالء محتملون 
فيالت

المشاهداتعمالء محتملون 
فيالت

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق
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الجنبية

الرفاع

بتوفيرها فيالت متنوعة المساحة وبقربها 
من الجسر يعني أنها ما تزال تجذب اهتمام 

كل من المستأجرين والمشترين، ولذلك 
تبقى أعداد العمالء المحتملون قوية وكان 

النمو من اآلذار لآلذار مذهاًل.

هذا حي هادئ يتوفر فيه عدد كبير 
من الفيالت، وبالتالي تواصل أعداد 
المشاهدات والعمالء المحتملون 

لعقارات الرفاع بالصعود، حيث وصلت 
أعلى مستويات المشاهدات في مارس/

آذار من هذا العام.

العدلية

البديع

شهدت العدلية ارتفاعًا ثابتًا في عدد 
المشاهدات والعمالء المحتملين، حيث أن 

من الواضح أن شققها هي أكثر عقاراتها 
شعبية.

في الوقت الذي تصبح فيه األسعار في 
البديع معقولة أكثر، نجد ارتفاعًا بعدد 

المشاهدات. ولكن الجاذبية النسبية 
لهذه المنطقة )أو انعدامها( لدى 

مقارنتها بغيرها من المناطق ذات األسعار 
المشابهة قد يكون السبب وراء نسبة 

أقل من العمالء المحتملين.

ُحددت المناطق األكثر شعبية استنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشاهدات الكلية. وُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشاهدات في أكثر المناطق شعبية بين الربع األول في عام 2017 والربع 
األول من عام 2018.

إتجاهات

المشاهداتعمالء محتملون 
فيالت

المشاهداتعمالء محتملون 
فيالت

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق
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الجسرة

توبلي

في الوقت الذي تصبح فيه المزيد 
من الفيالت جاهزة للمستأجرين، 

وصلت أعداد المشاهدات والعمالء 
المحتملين ألعلى مستوى لها في 

مارس/آذار من عام 2018.

مازال االهتمام في توبلي يزداد، 
خصوصًا بحفاظها على أسعارها 

التنافسية مقارنة بمناطق مشابهة. 
وكان عدد المشاهدات بصعود ثابت 

منذ عام 2017.

الجفير 

الهملة

عادة يحب المستهلكون البحث في 
مناطق مرغوبة، وذلك ليس بالضرورة بهدف 

االستئجار أو الشراء. وهذا العامل قد يكون 
ما يؤثر على بيانات الجفير بشكل كبير، 
حيث أن عدد المشاهدات يفوق بشكل 

ملحوظ عدد العمالء المحتملين.

هذه إحدى المناطق التي شهدت أعلى 
االرتفاعات في عدد المشاهدات من عام 
2017 إلى 2018، وقد تضاعف هذا العدد أربع 

مرات فيما يتعلق باإليجار، حيث انخفضت 
األسعار في المنطقة، مما يدل على أن 

المستخدمين ينجذبون إلى المنازل ذات 
األسعار المعقولة.

ُحددت المناطق األكثر شعبية استنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشاهدات الكلية. وُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشاهدات في أكثر المناطق شعبية بين الربع األول في عام 2017 والربع 
األول من عام 2018.

إتجاهات

المشاهداتعمالء محتملون 
فيالت

المشاهداتعمالء محتملون 
فيالت

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق

عمالء محتملون  المشاهدات
شقق
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سوق العقارات 
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تطورات 
جديدة في 

سوق العقارات 
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تطـورات جـديـدة
في سوق العقارات 

ميثم الحايكيفي البحرين 
المالك

ميثم الحايكي للعقارات

كيف يتغير سوق 
العقارات البحريني؟

علي الشويخ
المؤسس والمدير التنفيذي

هوم سيكرز

على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت البحرين ارتفاعًا كبيرًا 
في االستثمارات والمشاريع الجديدة. ولطالما كانت البحرين سوقًا 

نشطة للتأجير، ولكن حصل اآلن ارتفاع في عدد المعامالت على 
مدى السنوات القليلة الماضية. فما الذي تغير لتمكين حدوث هذا؟

1. العرض والطلب على العقارات ذات األسعار المعقولة
يزداد الطلب على العقارات بوجود المزيد من المستهلكين أكثر 
من أي وقت مضى. وتبعًا لإلحصاءات التي نشرتها وزارة اإلسكان، 

يبلغ عدد طلبات اإلسكان التي تنتظر تحديد مواقع وحداتها 
55.000 ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بواقع 5.000 طلب كل عام. 

وهذا وحده يساهم في الطلب األكبر على الوحدات السكنية في 
المملكة.

وسيكون من تأثير كمية العرض الجديدة من عقارات الملكية الحرة 
أن ُتخلق فئات أسعار متنوعة للعقارات، وجداول دفع مرنة، ومردود 

أعلى من التأجير للمستثمرين، أعلى من نسبة المردود الحالية 
)التي تعتبر أيضًا مرتفعة جدًا( والتي تبلغ 7%. وسيؤدي هذا بدوره 

إلى فرص أفضل للمستثمرين، مما سيزيد من الطلب على عقارات 
الملكية الحرة.

2. اقتصاد سياحي متناٍم
اسُتثمر مبلغ كلي يبلغ 13 بليون دينار بحريني في البنية التحتية 

السياحية، وهذا يضم توسعة المطار الحالي ما سيزيد قدرته 
االستيعابية لتصل 14 مليون مسافر. باإلضافة إلى هذا، ستزيد 

توسعة الجسر السعودي استيعاب الطريق لتصل %132.

وتضم أهم المشاريع األخرى الرئيسية عددًا من منتجعات الخمس 
نجوم بما في ذلك جزر حوار، وشاطئ المراسي، وشاطئ الجزيرة. 

إلى جانب عدد من موالت التسوق تحت التطوير، مثل دلمونيا مول 
ومجمع تسوق مراسي جاليريا.

3. مؤسسة التنظيم العقاري في الميدان
ستدفع مؤسسة التنظيم العقاري حتمًا باالستثمارات العقارية 

المحلية بطرق مختلفة. فاستحداث قوانين مثل متطلب حساب 
طرف ثالث لعقارات المخطط ما قبل البناء ستزيد من حماية 

المستهلك، وستؤدي بثقة كبيرة من المشترين، مما سيدفع المزيد 
ممن يقررون الشراء في البحرين. 

تدريب وتطوير العاملون في قطاع العقارات في البحرين هو 
تغير مهم آخر سيضمن تفعيل الممارسات األخالقية، وتحمل 

المسؤولية، والمهنية في المجال، وهذا سيؤدي إلى فاعلية أكبر 
وخدمة أفضل.

4. التكنولوجيا الرقمية تغير اللعبة
سواء كنت تبحث عن منزل للشراء أو االستئجار، فإن العثور على 

العقار المناسب أصبح أكثر فاعلية، وشفافية، وسهولة من أي وقت 
مضى. فالبوابات اإللكترونية وتطبيقات الهاتف جعلت من السهل 

ألي شخص تصفح إعالنات العقارات من كل األنواع وتشكيل 
فكرة أوضح عن األسعار في المناطق المختلفة، إلى جانب الصور 
والوصف المفصل عن هذه العقارات. ولكن هذا فقط جزء صغير 
من عالم العقارات، حيث تستمر التكنولوجيا في تحويل وتطوير 
طريقة التفاعل ما بين المستهلكين والمهنيين في هذا المجال 

من جانب والسوق من جانب آخر.   

»أحد أهداف مؤسسة التنظيم العقاري 
هو إنهاء مشاريع عقارية متوقفة، 

بشكل نهائي، فقد تسببت بأذًى في 
سوق الملكية الحرة أكثر من أي عامل 

آخر أثر على هذا المجال.«

من المؤسف أنه في سوقنا الحالي، وبارتفاع عدد التعامالت، ال نجد 
أن كل مالكي العقارات، والمستأجرين، والمشترين خبراء بتفاصيل 

هذه المعامالت.
ومع هذا، فإن وجود مؤسسة التنظيم العقاري التي لطالما 
انتظرناها وكذلك التنظيمات الصادرة مؤخرًا جلبت حقًا حاًل 

للعديد من القضايا واألمور المحيرة في سوق العقارات في مملكة 
البحرين. وستغير مؤسسة التنظيم العقاري مسار العقارات بشكل 

كلي في عام 2018 وللعديد من السنوات القادمة.

وستجلب القوانين الجديدة الوضوح والشفافية لعدد من القضايا. 
وإليكم بعض األمثلة::-

وجود وكالء عقارات غير قانونيين  
األخالقيات القوية والشفافية من قبل الوكالء العقاريين في 

البحرين هي من أكثر الصفات المطلوبة في هذا السوق التنافسي. 
ووجود مثل هؤالء الوكالء سيضمن النجاح بإبرام صفقات العمل 

من جهة، ورضى الزبون والثقة بقطاع العقارات من جهة أخرى.
وبحلول 31 أغسطس/آب من عام 2018، ستتطلب المعامالت 
العقارية كلها من الوكيل أو المطور إثبات رقم رخصته من 

مؤسسة التنظيم العقاري قبل إتمام أية صفقة. وستفرض 
العقوبات لدى عدم االلتزام بهذا وستتضمن توقيف الرخصة، أو 

إلغائها، أو تسجيل المخالفة بحق تسجيل العمل التجاري، أو إغالق 
العمل في الحاالت القصوى.

المشاريع المتوقفة
أحد أهداف مؤسسة التنظيم العقاري هو إنهاء مشاريع عقارية 

متوقفة، بشكل نهائي، فقد تسببت بأذًى في سوق الملكية الحرة 
أكثر من أي عامل آخر أثر على هذا المجال.

اإلخضاع لقوانين ضد غسيل األموال
سيساعد وجود مؤسسة التنظيم العقاري على إيقاف تقييمات 

العقارات غير المتوافقة وسيساعد في تسوية تضارب المصالح ما 

بين الوكيل والمقّيم. حيث ستطلب مؤسسة التنظيم العقاري 
تسليم التقييمات وستحتفظ بسجالت تفصيلية عن كل عملية 

تقييم في السوق. وهذا سيسمح بدوره للوكالة المشرفة من أن 
تتفحص الحقائق وتضمن االلتزام بالتنظيمات الجديدة.

أقسام عمل اإلخضاع للقوانين ضد غسيل األموال ستحمي 
المشترين أيضًا في الحاالت التي يطلب فيها المطورون دفع 

أقساط لمشاريع متأخرة عن جدولها الزمني المتفق عليه مسبقًا. 
وقد حدد سقف قيمة إعادة البيع للمطورين بمبلغ 500 دينار 
بحريني. إلى جانب هذا، ستراقب مؤسسة التنظيم العقاري 

وتنظم التأخير في دفع الرسوم والعموالت للوكالء، وكذلك 
ستقوم بحل أية نزاعات أو قضايا قانونية قد تطرأ بين الوكالء، أو 

المشترين، أو الباعة.

وستعتمد مؤسسة التنظيم العقاري وتطبق الشفافية 
واالحترافية المطلوبتان في سوق العقارات في البحرين وستتخذ 

مسؤولية هذا القطاع بالكامل. وستقوم مؤسسة التنظيم 
العقاري بفرض الممارسات الفضلى على طريقتها الخاصة، وكذلك 

ستقوم بحماية المستأجرين والمشترين والمستثمرين، وكنتيجة 
نهائية، ستقوم بدفع سوق العقارات البحريني إلى األمام.

» وتبعًا لإلحصاءات التي نشرتها وزارة 
اإلسكان، يبلغ عدد طلبات اإلسكان 
التي تنتظر تحديد مواقع وحداتها 

55.000 ومن المتوقع أن ينمو هذا 
العدد ب 5.000 طلب كل عام.«       

مساهمون
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أكثر مناطق البحرين 
التي ُبحث فيها

سارجزر أمواج
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11
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العدليةمدينة المنامة
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55

55

الهملةسار

درة البحرينمدينة المنامة

66

66

الجنبيةالسيف

الرفاعالسيف

33
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أكثر 10 مناطق ُبحث فيها عن فيالت لإليجارأكثر 10 مناطق ُبحث فيها عن شقق لإليجار
كون جزر أمواج واحدة من أكثر مناطق البحرين المرغوبة، احتلت هذه المنطقة المركز األول في 

عمليات البحث عن شقق لإليجار على موقعنا، وذلك بواقع ارتفاع بلغ 13% في عدد عمليات 
البحث مقارنة بالربع األول من عام 2017. ومازالت الشقق في األبراج العالية في الجفير تلقى طلبًا 

كبيرًا، حيث كانت هذه المنطقة في المركز الثاني ألكبر عدد من عمليات البحث لشقق اإليجار.

يعرف عن البحرين أنها بلد مناسب للعائالت وأنها جنة لألجانب فيما يتعلق بالفيالت، وسار تحتل المرتبة األولى في 
ذلك. وهي تحتل مكانتها بقوة كأكثر المناطق التي شهدت عمليات بحث عن فيالت اإليجار في البحرين، ويعود 

الفضل بذلك للعدد الكبير من الفيالت والمجمعات في هذه المنطقة. وهي تهيمن على المرتبة األولى بأكثر من 
ثالثة أضعاف عدد عمليات البحث في المنطقة التي تحتل المرتبة الثانية، وهي جزيرة أمواج. 

أكثر 10 مناطق ُبحث فيها عن شقق للبيع
ما تزال الجفير في المرتبة األولى فيما يتعلق بالبحث عن شقق البيع، وكان ذلك بارتفاع بلغت نسبته 24% بمقارنة الربع 

األول من عام 2017 مع الربع األول من عام 2018. ويعود هذا بشكل رئيسي لألسهم الجديدة التي تطرح بشكل مستمر 
في الجفير، فهي إحدى أكثر مناطق الملكية الحرة شعبية في البالد. وكانت جزر أمواج، وهي منطقة ملكية حرة أخرى 

شعبية، هي ثاني أكثر المناطق التي جرت فيها عمليات بحث عن شقق البيع.

أكثر 10 مناطق ُبحث فيها عن فيالت للبيع
تحتل سار أيضًا المرتبة األولى كأكثر المناطق التي بحث فيها عن فيالت للبيع، وقد سجلت ارتفاعًا 

ملحوظًا بلغ 45% في عدد عمليات البحث مقارنة بالربع األول من عام 2017. واحتلت جزر أمواج المرتبة 
الثانية في عمليات البحث عن فيالت البيع، حيث يتوفر فيها منازل باذخة وبواجهة على الشاطئ.

أُخذت هذه البيانات من كم عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير/كانون الثاني 2017 – مارس/آذار 2018

تفسير عمليات بحث المستهلك

10
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أكثر الكلمات المفتاحية 
استخدامًا في البحث

سلوك
المستخدم

أُخذت هذه البيانات من كم عمليات البحث على موقع propertyfinder.bh من يناير/كانون الثاني 2017 – مارس/آذار 2018

الكلمات المفتاحية تشكل معلومات مهمة فيما يتعلق بمتطلبات المستهلك لدى البحث عن عقار، ومن شأنها أن تلعب دورًا 
في تحليل عادات البحث. عادة، يكون المستهلكون الذين ُيدخلون كلمات مفتاحية جادين أكثر من غيرهم أو يكونون في 

مراحل متقدمة أكثر في رحلتهم للبحث عن عقار.

متى وكيف يستخدم المستهلكون بوابتنا؟ إليك ما يجب معرفته 
لتحسين أدائك بشكل مثالي.

عمليات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية

ُتظهر بياناتنا أن معظم المستخدمين يبحثون عن عقارات مع برك، وأن يكون العقار “شاماًل” 
)أي أن تكون قيمة الرسوم والفواتير مشمولة ضمن قيمة اإليجار(.

نصيحة: استخدام الكلمات المفتاحية الشعبية يحسن من مالءمة اإلعالن لقاعدة أكبر من 
الجمهور. يجب على العمالء استخدام الكلمات المفتاحية لدى وصف العقار حيثما أمكن ذلك 

ليظهر اإلعالن لألشخاص المعنيين أكثر من غيرهم والذين سيرغبون برؤيته.

INCLUSIVE

POOL
NEW

BRAND NEW

PRIVATE POOL 

SEA VIEW

MAID

GARDEN

BALCONY

العمالء المحتملون عن طريق الهاتف

العمالء المحتملون عن طريق الهاتف حسب 
الساعة من اليوم

العمالء المحتملون عن طريق البريد اإللكتروني

العمالء المحتملون عن طريق البريد اإللكتروني 
حسب الساعة من اليوم

ُيظهر يوم الجمعة، وهو يوم العائلة واالسترخاء، انخفاضًا ملحوظًا في 
حجم المكالمات الهاتفية. ومن غير المستغرب أن معظم المكالمات 

تكون أيام السبت واألحد. ويكون يوم السبت نشط فيما يتعلق بالمكالمات، 
حيث يتوفر للمستهلكين الوقت لالستفسار. وأما األحد كبداية األسبوع، 

فهو الوقت الذي ينشط فيه كل من الوكالء والمستخدمون بشكل أكبر.

تأتي معظم المكالمات في منتصف النهار، وتكون أعالها ما بين الساعة 11 
و12، حيث أن معظم المستهلكين يكونون في وقت استراحة منتصف النهار 

فيعطيهم هذا الوقت الالزم إلجار هذه المكالمات. وبانتهاء يوم العمل، 
نجد ارتفاعًا آخر من الساعة 4 إلى 5 مساًء حيث يتوفر المزيد من الوقت أيضًا 

للمستخدمين إلجراء المكالمات.

من السهل على المستخدم إرسال رسالة سريعة بالبريد اإللكتروني أثناء 
تصفح البوابة في عطلة نهاية األسبوع، وهذا يفسر االرتفاع في عدد 

التساؤالت المرسلة أيام الجمعة والسبت، وخصوصًا أن هذه الرسائل هي أول 
ما سيراه العمالء في الصباح حالما يصلون إلى العمل. ويستمر هذا االتجاه 

في أول يومين من األسبوع، حيث يكون الناس أكثر نشاطًا في بحثهم، 
وتبلغ أعلى نقطة لعدد الرسائل المرسلة يوم اإلثنين.

يصل هذا العدد ألعلى نقطة له حوالي الساعة 1 بعد الظهر، ونرى أيضًا أن 
الناس يستخدمون استراحة منتصف اليوم لبعث رسائل بتساؤالتهم بالبريد 

اإللكتروني. وهناك ارتفاع آخر في عدد رسائل البريد اإللكتروني المرسلة 
في المساء، حوالي الساعة 4 مساًء، أي عندما يبدأ المستخدمون االسترخاء 

وقضاء بعض الوقت الحر. 
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العمالء المحتملون عن طريق الهاتف

العمالء المحتملون عن 
طريق الهاتف

العمالء المحتملون عن طريق البريد اإللكتروني

العمالء المحتملون عن 
طريق البريد اإللكتروني

ايام األسبوع ايام األسبوع
األحد اإلثنيناألربعاء الثالثاءالخميس الجمعة األحدالسبت اإلثنيناألربعاء الثالثاءالخميس الجمعة السبت

الوقت من النهار )الساعة( الوقت من النهار )الساعة(



الفائزون بلقب أداؤنا
العميل المميز

ما يميزنا

3 2 1

نحـن
بروبـرتي فاينـدر
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ما يمـيـزنا
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لوحة تحكم بذكاء اصطناعي

الهيمنة اإلقليمية

مناسباتنا

علم البيانات

myCRM

لوحة التحكم الجديدة لدينا هي قمة التكنولوجيا، فهي 
تستخدم الذكاء االصطناعي لتوليد اقتراحات موجهة للوكالء 

ليحققوا أفضل أداء ممكن. وتقدم البيانات من خالل لوحة 
التحكم سبقُا تنافسيًا لعمالئنا، وهي تستهدف األحياء التي 

لديهم إعالنات فيها، وتستعرض لهم مستوى أدائهم.

هناك سبعة بالد في منطقة مجلس التعاون الخليجي 
وشمال إفريقيا التي تعمل تحت مظلة بروبرتي فايندر. 

سيطرتنا على السوق في بلدان مختلفة توفر نظرة متنوعة 
على أحوال العقارات إقليميًا، وهذا يسمح لنا بالتجربة، والنجاح، 

واإلعادة على مستوى أوسع من منافسينا.

نحن نستخدم أحدث ما توصل إليه علم البيانات والتحليالت 
في المنطقة، حيث استثمرنا بكثافة في أوجه تكنولوجيا 

جديدة ستجلب المزيد والمزيد من الدراية للمستهلك في 
السوق. ونطور أدوات قائمة على البيانات لمساعدة الزبائن 

في الحصول على أفضل النتائج من ميزانية التسويق.

نظامنا إلدارة عالقات العمالء هو من أقوى أسلحتنا 
لمساعدتك في الحصول على أعمال أكثر. وقد أنشئ خصيصًا 

لمجموعة بروبرتي فايندر، وهو أداة حيوية تميزنا عن غيرنا. 
وهو يشهد بحق على إبداعنا وتطورنا، حيث أننا دائمًا نجد 

طرقًا جديدة لدعم أعمالك وتسهيل االستفادة القصوى من 
العمالء المحتملين الذين نوفرهم لك.

بعض ما نفخر به، ويحمسنا للمجيء للعمل كل يوم!

نحن نقدر العالقة الثنائية مع عمالئنا، والمناسبات التي 
ننظمها تتمحور حول هذا الجانب. وسواء كانت وجبة فطور 
مع المدراء التنفيذيين، أو جلسات تدريبية، أو أمسيات هادئة 
في مناسبات التواصل والتعارف، فهدفنا أن نواصل التعلم 

من زبائننا.

1

8
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نحن خبراء بجوجل

نحن نقدر الموهبة

مدراء حسابات اجتماعيون

النمو

يدمج مدراء الحسابات المكّرسون لدينا بين التسويق اإللكتروني 
والخبرة المحلية، وفي نفس الوقت يحافظون على عالقات 

عمل قوية. وهم يذهبون إلى مناسبات بشكل منتظم مثل 
وجبات الفطور مع المدراء التنفيذيين وغيرها من المناسبات 

لجمع المعلومات عن السوق، ولتكييف منتجاتنا ومنهجنا تبعًا 
لمتطلبات زبائننا.

لقد شهدنا نموًا كبيرًا في البحرين، سواء في عدد العمالء
المحتملين الذين نقدمهم، أو عدد اإلعالنات على موقعنا،

وضمن فريقنا نفسه، وكذلك في الخدمات والمنتجات التي
نقدمها لزبائننا.

قررنا التركيز على بناء حركة الزوار الطبيعية عن طريق تحسين 
الظهور في محركات البحث SEO ألن هذا يؤدي دائمًا إلى جودة 

أعلى من المستخدمين والعمالء المحتملين لزبائننا. النتيجة؟ 
نحن نقدم عدد مشاهدات أكبر وعمالء محتملين بازدياد من 
ربع سنة إلى ربع سنة. وعلى مدى السنة الماضية، وّلد موقع 

propertyfinder.bh لزبائنه أكثر من نصف مليون عميل محتمل، 
ويتوقع أن تزيد هذه األرقام في عام 2018.

أطلقنا جوائز العميل المميز العام الماضي لتقدير أفضل 
العاملين في المجال ومساعدتهم في التميز عن غيرهم. 

وهدفنا من تقدير الموهبة في هذا القطاع هو االحتفاء بالنجاح 
والقيادة بالقدوة.

9

نحن بروبرتي فايندر
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زيارة

جلسة لكل مستخدم

مشاهدة صفحات

العمالء المحتملون

لدينا محتوى جاذب، يضمن مشاهدة الزوار لعدد 
أكبر من الصفحات على موقعنا من أي موقع 

آخر.

ازداد أيضًا عدد الزيارات والجلسات للموقع 
ووصلت 193,341 و153,919 على التوالي، حيث 

سجلت ارتفاعًا نسبته %56.

نحن نتميز في إعادة جذب الزوار، حيث نحصل 
على عدد زيارات أكثر لكل شخص من أي بوابة 

أخرى.

مازلنا نولد أكبر عدد من العمالء المحتملين لعمالئنا من 
أية بوابة أخرى في البحرين، وهذا أحد المقاييس لنجاحنا. 

وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 46% منذ 
العام الماضي، ويتوقع أن تزداد هذه األعداد طيلة 2018.

نوفمبر 193,3412017

فبراير 2018 يناير 2018
بالل محمد

محمد يونس

وليد درويش
ريفير وست للعقارات

الندمارك البحرين

 شركة منازل العقارية

مع تركيز على بيع العقارات في أحد 
أضخم مشاريع الملكية الحرة في 

البحرين، وهو برج كادي، تمكن محمد من 
بيع سبع وحدات في البرج، باإلضافة إلى 

إتمام صفقات إيجار لهذه العقارات. 

بدأ وليد السنة بنجاح حيث أبرم 17 صفقة 
في شهر يناير. ُيعرف عن وكيلنا المميز 

الصبر مع زبائنه، فهو يخصص وقتًا لكل 
واحد منهم لفهم ما يحتاجه كل منهم 

وما يبحث عنه.

أسس بالل نفسه كالعب أساسي في 
سوق البحرين للعقارات. وقد استغل 

بالل بروبرتي فايندر لينمو مع نمو السوق، 
واستطاع إبرام 12 صفقة إيجار خالل شهر 
يناير/كانون الثاني، وكذلك 6 صفقات مع 
مؤجرين لتأجير عقاراتهم بشكل حصري. 

أكتوبر 2017
كريم يازجي

Ask Real Estate

أنهى كريم من Ask Real Estate عملية 
بيع لسقيفتان )عريشتان( في جزيرة ريف 

بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني، مما وفر على 
زبونه الوقت والمال. وقد أدى اجتهاد كريم 

 ،ASK Real Estate إلى صفقة حصرية ل
حيث أن الشركة اآلن تتعامل بشكل حصري 

مع برج جديد لمالك أبراج تالل.  

الفائزون بلقب 
العميل المميز

هل مر عليك مؤخرًا شهر من 
أكبر نجاحاتك على اإلطالق؟ هل 

أنت متميز؟ نحن بانتظارك!

أرسل ترشحك عن طريق إرسال رسالة إلى 
sara@propertyfinder.bh

هل أنت عميل مميز؟
 الفائز بلقب العميل

المميز

ديسمبر 2017
شاهباز مكي

بيجاسس للعقارات

ساعدت خبرة شاهباز في ازدهاره في 
سوق العقارات، وقد ساعدته معرفته 
عن السوق المحلي في النجاح، وإبرام 
15 صفقة في شهر ديسمبر لوحدات 

سكنية في مناطق مختلفة في أنحاء 
البالد. 

انطالقًا من العام الماضي، كانت جوائز العميل المميز إحدى الطرق التي قدرنا من خاللها المواهب في البالد، وساعدنا 
الوكالء في التميز. نحن نحب االحتفاء بنجاحاتهم، وأهم ما في األمر، نحن نحب أن نكون طرفًا في هذا. والتقدير ليس فقط 

لالحتفاء بهذه النجاحات، بل هو أمر مهم كذلك للمستهلك الذي يبحث عن أفضل العمالء. سيؤدي التقدير إلى المزيد من 
المستهلكين الذين يثقون بالعميل ويوكلون إليه مسؤولية البيع أو التأجير.

نحن بروبرتي فايندر

أداؤنـــا
كوننا بوابة العقارات األولى في البحرين، هدفنا األساسي هو أن نكون أفضل أداة لتسويق العقارات للشركات، والمطورين، وللوكالء، 

ومساعدة المستهلكين في العثور على منزلهم المثالي.

على مدى السنة الماضية، استمر أداؤنا في التميز بكل المقاييس، ونحن نفخر بأكبر حصة في السوق وأكبر عدد من زوار الموقع في 
البحرين.

1٫1 
مليون

ارتفاع 56%زيادة %46

يناير 201٧ مقارنة بمارس 2018 يناير 201٧ مقارنة بمارس 2018
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AGILE TALENT

موهبة رشيقة
هذا يعني موهبة مرنة أو عن بعد، وهو اتجاه اعتمدته األعمال 

هذه األيام
“نبحث عن موظفين ذوي مواهب رشيقة جديدة لالنضمام 

إلى فريقنا.”

بيتكوين
نوع من العملة الرقمية التي تستخدم تقنيات تشفير لتنظيم توليد 

وحدات العملة والتحقق من إرسال الحواالت، وهي تعمل بشكل 
مستقل عن البنوك المركزية

“اليوم أخرجت هاتفي النقال وقمت بشراء شطيرة 
بالبيتكوين.”

BITCOINS

BLOCKCHAIN

BITHEADS

بيتهيدز 
تتصل هذه الكلمة بكلمة أخرى، فالبيتهيدز هم من يستثمرون 

بالبيتكوين
“ذاك البيتهيد ضاعف استثماره للتو بعملية الشراء األخيرة 

التي قام بها.”

بلوك تشين “سلسلة الكتل”
دفتر حسابات رقمي ُتسَجل فيه التعامالت بالبيتكوين أو غيرها من 

العمالت الرقمية المشفرة وذلك بترتيب زمني وعلى نحو علني
“يمكننا إلقاء نظرة على البلوك تشين لنرى سجل التعامالت.”

GREEN

أخضر
استخدام مصادر أقل لترشيد الطاقة وتقليص األثر البيئي. من أمثلة 
ذلك الطاقة الشمسية، واستخدام المواد المحلية، وتقليل الفضالت

“أنا فخور بالعمل في مكتب أخضر يستخدم طاقة الشمس 
لتوليد الكهرباء.”

INTERNET OF THINGS (IOT)

إنترنت األشياء
طريقة لوصف الربط؛ أي أن تكون مرتبطًا بكل شيء وربط األجهزة 

باإلنترنت
“ربطت أتمتة منزلي بهاتفي النقال، والتابلت والسحابة – وهذه 

”.IOTهي إنترنت األشياء

IPO

IPO العرض العام األولي 
هو عملية عرض أسهم شركة ما على سوق أوراق مالية للمرة األولى

“تحتاج الشركة الجديدة هذه لمزيد من السيولة، لذلك أراهن 
على أنها ستقوم بعرض عام أولي قريبًا.”

LIFEHACK

نصيحة لتسهيل مهمة “اليفهاك” 
اإلتيان بطريقة جديدة وأسهل للقيام بأمر ما

“قرأت أفضل اليفهاك لطي قمصاني.”

REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)

شركة استثمار عقارات
شركة تستثمر في مجال العقارات من خالل العقارات أو الرهن 
وغالبًا تتداول في األسواق المالية العامة كشركة أسهم، مما 

يمكن المستثمرين من كل الفئات أن يملكوا حصة في مشاريع 
مثل مجمعات سكنية، ومستشفيات، ومباني مكاتب، ومستودعات، 

وفنادق، ومساحات تجزئة، والحصول على مردود من هذه الممتلكات 
والتي تدفعه للمساهمين كأرباح

“شركات االستثمار في العقارات تجمع المال من مستثمرين 
متنوعين وفي المقابل تعطيهم فرصة الوصول للملكية العقارية.”

SMART HOME

منزل ذكي
منزل مجهز باإلضاءة، والتدفئة، واألجهزة اإللكترونية التي يمكن 

التحكم بها عن بعد باستخدام هاتف ذكي أو كمبيوتر
“يمكنك االتصال بمنزلك الذكي على اإلنترنت لتخفيض مستوى 
المكيف، والتأكد من أن األبواب مقفلة، والتأكد من توازن درجة 

الحموضة في بركة السباحة.”

لمساعدتك في األمر، قمنا بجمع تعاريف موافق عليه 
من قبل بروبرتي فايندر

رنيييييين....
هل تسمع هذا؟ إليك أكثر الكلمات 

الرنانة المتداولة لعام 2018
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