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العقاري

في  البحرين  وضع  إلى  الرامية  المبادرات  مع  بيد  يدا  العمل  على  حرصها  من  انطالقا 
ملحقها  ""البالد""  صحيفة  أطلقت  األصعدة،  مختلف  على  المتقدمة  الدول  مصاف 
العقاري،  سكيب  سيتي  معرض  فعاليات  انطالق  مع  بالتزامن  المتخصص  العقاري 
الحدث األبرز في العام 2022، والذي يقام للمرة األولى في المملكة تحت رعاية كريمة 
من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وعلى الرغم مما خلفته جائحة كورونا )كوفيد 19( من اهتزازات طالت جميع القطاعات 
االقتصادية واالستثمارية في جميع بلدان العالم، إال أن البحرين حرصت على النهوض 
في  متمثلة  القيادة  من  وإيمانا  االقتصادي.  التعافي  إلى  للوصول  الدؤوب  والعمل 
التوجيهات السديدة من لدن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، إضافة إلى المساعي الدؤوبة والجبارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسمت حكومة المملكة الخطط االستراتيجية الالزمة 
المرجو  الهدف  النجاح وتحقيق  إلى  لذلك والعمل على تنفيذها ومساندتها للوصول 

منها.
ولما يمثله القطاع العقاري من مساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي وقدرته على 
التعافي أسرع من القطاعات األخرى، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا بهذا القطاع 
الحدث  العقاري،  سكيب  سيتي  معرض  باستقطاب  البحرين  مساعي  لتتكلل  المؤثر؛ 

العقاري األكبر في تاريخ المملكة.

يساهم  أن  شأنه  من  األولى  للمرة  العقاري  سكيب  سيتي  معرض  البحرين  واحتضان 
في تغذية القطاع وتوجيه دفعة قوية ستؤثر إيجابا في دوران عجلة النشاط والحركة 
في هذا القطاع الحيوي، السيما أن رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء لهذا الحدث 
ستزيد من زخم المعرض لتكون حافزا للمستثمرين والمشاركين للمشاركة الفعالة ومن 

ثم تقديم أنجع الحلول االبتكارية لتحديات هذا القطاع.
هذا إضافة إلى انعقاد مؤتمر عقاري ضخم يتزامن مع انطالق المعرض سيتم من خالله 
مناقشة موضوعات التكنولوجيا العقارية، وكيفية خلق االستدامة في القطاع العقاري 

وغيرها من مستجدات القطاع العقاري.

وعليه، فإن الملحق العقاري الخاص بالمعرض، الماثل بين أياديكم الكريمة، يسلط الضوء 
على العديد من القضايا العقارية الساخنة، السيما مع توقعات استمرار النمو واالزدهار 
في القطاع على مدى السنتين المقبلتين، خصوصا مع االنفتاح الخليجي على الدول 

المجاورة. 

الحدث األبرز
في العام 2022

 أول منصــة بحرينيـــة مختصــة
في البحث عن عقارات البحرين

BahrainFinder.bh
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THE EXCLUSIVE CONCIERGE
خدمات الكونسيرج الحصرية

VIEW OUR CATALOGUE

ــن ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال ــة  ــ ــك ــ ــل ممــ الـــــبـــــحـــــريـــــن،  ــج  ــ ــي ــ ــل ــ خ  ، الـــــغـــــربـــــي  الـــــــبـــــــرج   , املـــــــالـــــــي  املـــــــرفـــــــأ   ،2 ــق  ــ ــ ــاب ــ ــ ط  ،2038 ــب  ــ ــت ــ ــك ــ م

Office 2038, 2nd Floor، Bahrain Financial Harbour, West Tower، Bahrain Bay, Kingdom of Bahrain

+973 6600 0099  

استمتع بالعيش في

قلب خليج البحريــن
Enjoy living in the heart of Bahrain Bay

في كل صباح، ســتبدأ يوًما ســعيًدا حين تطل على 
هذا المعلم الذهبي، الباعث للتفاؤل والنشاط من 
خالل االســتمتاع بــكل معالم وخدمات المشــروع 
العالميــة، حينها فقط ســتبدأ قصــة غولدن غيت 

معك والتي ستتمنى أن ال تنتهي ابًدا .

In the morning, you will start your day happily 
in this golden landmark; sending hope, and 
enjoying all the activities and global services. 

Only then, your Golden Gate story will begin, 
and you’ll wish it never ends.
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اعتبر المدير العام لمجموعة غرناطة السيد حسن مشيمع القطاع العقاري في 
مملكة البحرين من القطاعات المؤثرة والفاعلة في االقتصاد الوطني، إذ اعتبره 

ثروة حقيقة تعادل الذهب بل وأكثر.
ووجد مشيمع أن القطاع العقاري في البحرين يتصف بالصالبة والمتانة الرتكازه 
على العديد من عوامل القوة، وعليه فإنه ال خوف أبًدا على القطاع العقاري ال 

سيما مع االستكشافات الجديدة للنفط والغاز.

وفي لقائه مع "صحيفة "البالد""، ثمن مشيمع جهود ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة فيما يتعلق بجذب 
الفعاليات العالمية، التي من شأنها إعادة تنشيط دوران عجلة التنمية االقتصادية 

بمملكة البحرين في جميع القطاعات.

حسن مشيمع:
جهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

محط اعتزاز وتقدير 

حث المسؤولين والمهتمين للعمل يدا بيد مع سموه

البالد العقاري 7
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ما تقييمكم للقطاع العقاري في البحرين؟
القطاع العقاري من القطاعات المهمة والقوية والثابتة التي ال تتأثر باألحداث الخارجية بسرعة، 

وهــو يعنــي الثروة الحقيقية مثل معدن الذهب، بل أفضل وأقوى منه، وهذا ما يميز العقار في كل 

دول العالــم، ولكن في البحرين يكون له خصوصيــة وأكثر صالبة؛ الرتكازه على عوامل عدة، 

مثل قوة وثيقة ملكية العقار في البحرين واســتحالة نســخ الوثيقة أو تضاربها بوثيقة أخرى، هذا 

إضافة إلى محدودية المساحة الجغرافية مقابل العكس تماًما، الكثافة السكانية المرتفعة، إلى جانب 

توافر التسهيالت البنكية واستقرار االرتفاع التدريجي في قيمة العقار مع الوقت دون انهيار على 

اإلطالق.

كيف ترى القطاع العقاري خالل السنوات المقبلة؟
العقــار في مملكــة البحرين ال خوف عليه أبًدا، وســيكون بخير وأكثر صالبــة وطلبا خصوصا 

مع االستكشــافات الجديدة للنفط والغاز، واإلعالن عن إنشــاء جزر جديدة من ناحية مع توســعة 

وصيانــة الجــزر األخرى، وكذلك التوجهات الحديثة لفتح الباب وتنمية الســياحة وانتعاشــها في 

البحرين، وافتتاح الجســر الجديد بين مملكة البحرين والشــقيقة المملكة العربية السعودية وإنشاء 

سكة قطارات، والسماح لألجانب والمقيمين في دول مجلس التعاون بالدخول إلى مملكة البحرين 

والتملك فيها مع منح تسهيالت كبيرة للمستثمرين، كل تلك العوامل مجتمعة ستؤدي بال شك إلى 

ارتفاع قيمة العقارات بسبب استقطاب مشروعات حيوية وجديدة في البلد.

مــا التحديــات التــي تواجه القطــاع العقــاري، وبالتالي مــا الحلول لهذه 
التحديات؟

هنــاك تحديات كثيرة تواجه القطاع العقاري من أبرزهــا ارتفاع قيمة البنية التحتية، ارتفاع قيمة 

الكهربــاء والماء والضرائــب الجديدة، إضافة إلى اإلجراءات المشــددة في فرض الغرامات مع 

كثرة متطلبات التعمير وبطء استخراج رخص البناء أو تأخير إنهاء إجراءات الخدمات.

أما الحلول فتكمن في تفعيل إجراءات عكســية لما ســبق كتخفيض رسوم البنية التحتية، تخفيض 

تعرفــة الكهربــاء والماء، تخفيض الضرائب الموجودة من جانــب وعدم فرض ضرائب إضافية 

جديدة، تسهيل إجراءات التعمير وسرعة إصدار إجازات البناء، واالنفتاح أكثر على المستثمرين 

وتسهيل اإلجراءات لهم. 

معرض 
""سيتي 
سكيب"" 

قيمة 
مضافة 
للقطاع 

العقاري 
البحريني 

الرشــيدة  القيــادة  لتوجهــات  تنظــرون  كيــف 
ومســاعي ســمو ولي العهــد رئيس الــوزراء فيما 

يتعلق بالنهوض بالقطاعات االقتصادية؟
دور القيادة الرشيدة متمثل في صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس 
التنمية االقتصادية حفظه هللا ورعاه، دور أساسي ومحوري، فجهود 
سموه واضحة تماما ودائما من خالل ما يتم طرحه من حزم جديدة 
للســوق من قوانين وقرارات وتشريعات تنظم سوق العمل وتشجع 
على جذب االستثمارات واستقطاب المشروعات التنموية للمملكة، 
والقطاع العقاري يعتبر جزًءا ال يتجزأ من االقتصاد العام للمملكة، 
فاالهتمام بهذا القطــاع يأتي من ضمن األولويات والتوصيات التي 
طرحهــا ســمو األمير ســلمان، باعتباره جزءا مــن ضمن الخطط 
الراميــة إلى تحقيق رؤية البحريــن االقتصادية 2030 التي أطلقها 
مجلس التنمية االقتصادية برئاســة ســموه، والتي تعد رؤية شــاملة 

لتطوير اقتصاد المملكة والنهوض به. 

نحن نشــعر بالفخر واالعتــزاز باالنتماء إلى هــذا الصرح العظيم 
بقيادة ســموه، إذ إن مســاعي ســموه واضحــة للعيان فيمــا يتعلق 
بالنهــوض بجميــع القطاعــات االقتصادية، ولهذا ال يســعنا هنا إال 
أن نتقــدم بالشــكر والثناء علــى هذه الجهود الجبــارة وندعو جميع 
المسؤولين في المملكة إلى أن يتخذوا دورهم ويواصلوا المسؤولية 
ويسيروا على الدرب الذي رسمه سموه من أجل االرتقاء باالقتصاد 
الوطني، وباعتبارنا شركاء في هذا الوطن ومن منطلق مسؤولياتنا 
وحرصنــا ووالئنا لمملكتنا الحبيبة نعاهد ســمو ولــي العهد رئيس 

الوزراء بأننا سنؤدي واجبنا على الوجه األكمل.

مــاذ يضيــف اســتقطاب معــرض ســيتي ســكيب 
العقاري للقطاع في البحرين خصوصا ولالقتصاد 

بشكل عام؟
إقامة معرض ســيتي ســكيب العقاري من شــأنها أن تقرب الفجوة 
بيننا وبين اآلخرين في المجال العقاري، وسيكون المعرض بالفعل 
قيمــة مضافة للقطاع؛ لما له من ســمعة قوية على مســتوى العالم، 
حيث ســيكون بمثابة المنتدى الذي يجمع كبار الشخصيات العقارية 
والمســتثمرين من جميع أنحاء العالــم ويتم من خالله تبادل األفكار 
واآلراء والخبرات في مجال االستثمار والعقار، كما سيكون أرضا 
للتســويق لمملكــة البحرين عمومــا وللقطاع واالســتثمار العقاري 
خصوصــا، األمر الذي ســينتج عنه اســتقطاب العديــد من رؤوس 
األمــوال إلى المملكة وبالتالــي انتعاش االقتصاد العــام، وكل ذلك 
ســيرفع من ســمعة ومكانة البحرين في الداخل والخارج وســيكون 

باكورة الستقطاب أحداث وفعاليات عالمية أخرى في المستقبل.
وحتما أن معرض ســيتي ســكيب، وغيره من المعارض، سيحرك 
اقتصــاد البحرين عموما، باعتباره رافــًدا اقتصاديا مهما ومصدرا 
جديًدا من مصادر الدخل القومي، التي تسعى المملكة لتنويعها بعيًدا 
عــن قطاع النفط، كمــا أن له عائدا إيجابيا مؤثــرا من خالل جذب 
عــدد كبير مــن الزائرين للمملكــة، األمر الذي ســيزيد من اإلقبال 
على الســكن في الفنادق والشــقق وباقي الخدمات مثل المواصالت 
والمطاعــم وانتعاش المجمعات التجارية وغير ذلك، هذا فضاًل عن 
أثره الكبير في جذب اســتثمارات من الخارج وخلق وظائف عديدة 
للمواطنيــن وتنمية العالقات التجارية مع العديد من الدول، وكل ما 
سبق ســيكون له أثر كبير في دفع عجلة االقتصاد العام في المملكة 

ونموه.

اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتنمية السياحة 
عوامل جذب فعالة لكبرى المشروعات العقارية
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مــا وجهــة نظركــم فــي المطالبــات الراميــة 
إلــى إعــادة تصنيــف األراضي مــن قبل بعض 

المطورين العقاريين والمستثمرين؟
نحن من المطالبين والمؤيدين بقوة لضرورة إعادة وتســهيل 
تصنيف األراضي في البحرين لتتناســب مع حاجة الســوق 

العقارية.
وبصفتنــا مــن أكثر أصحــاب الخبرة في هــذا المجال ندعو 
الجهات الرســمية والمســؤولين إلى النظــر بإيجابية في هذا 
الموضوع وســرعة العمل على تســهيل وتســريع إجراءات 
إعادة التصنيف، حيث إن نســبة التصنيف السكني الموجودة 
في المملكة حالًيا تعتبر قليلة جًدا مقارنة بنسبة الطلب عليها، 
كما أن تســهيل وتسريع اإلجراءات سيســهم بشكل كبير في 
حلحلة مشــكلة اإلســكان ويقلل من الطلبــات المدرجة على 
قوائم االنتظار لســنوات عديدة ويحافظ على معدل األســعار 
من االرتفــاع نتيجة لزيادة العرض، األمــر الذي يؤدي إلى 
انتعاش االســتثمار والتطوير فــي المجال العقاري ويقلل من 
الخسائر التي يتكبدها المســتثمرون نتيجة انتظارهم لفترات 
طويلة إلعادة تصنيف العقار في ظل تدبدب وعدم اســتقرار 
األسعار، فلو لم تكن تلك المطالبات محقة وتصب في صالح 
الجميــع لما طالب بها غالبية الخبراء العقاريين إن لم يكونوا 

جميعهم.

مــا توقعاتكم لنمو التــداوالت العقارية خالل 
السنوات المقبلة؟

التداوالت العقارية ســتواصل نموها بشــكل أكبر السيما مع 
تســهيل اإلجــراءات وعدم تعقيدهــا، مثل عــدم التأخير في 

إصدار موافقات الشــراء لشهور عدة، أو إلغاء شرط موافقة 
التسجيل العقاري خصوصا للمناطق الجديدة المدفونة حديًثا 
والبعيدة عن الكثافة السكانية والتي توجد فيها أراض كثيرة، 
باإلضافة إلى تســهيل وتســريع إجراءات التطوير العقاري 
والنظــر في إعــادة وســرعة تصنيف وتخطيــط العقارات، 
وغيــر ذلك من التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والتي 
تــم الحديــث عنها ســابًقا بمقابالت ســابقة لنــا أو لغيرنا من 
الخبــراء العقاريين، وكل ذلك ســيكون له تأثير إيجابي على 
نمــو التــداوالت العقارية خالل الســنوات المقبلة إن تم أخذه 

بعين االعتبار.

وال  يمــرض  "العقــار  ومقولــة  تتفقــون  هــل 
يموت"؟ ولماذا؟

نعــم، هذا صحيــح 100 %، والتجربة خيــر برهان، ودليل 
علــى ذلك ما تعرض لــه العالم أجمع من أزمات مثل األزمة 
المالية بالعام 2008 واألزمة العالمية لوباء "كوفيد 19"، إذ 
أثبت العقار خالل تلك األزمات قدرته على الصمود، وحتى 
خالل الفترات التي شهد فيها العقار انخفاًضا كبيًرا في قيمته، 
فقد استطاع خالل فترة وجيزة العودة إلى التعافي واالرتفاع، 
فلم نسمع أبدا بفناء قيمة العقار أو انخفاض قيمته بشكل كبير 
جــدا )60 % مثــال(، على عكس بعض االســتثمارات التي 
فقــدت جــزًءا كبيرا من قيمتهــا ولم تتعاَف أو تعافت بشــكل 
بطيء ال يذكر كما هو الحال مع االستثمار في بعض األسهم 

وتداول العمالت الرقمية وبعض السلع األخرى.

تسهيل اإلجراءات سيسهم بحلحلة 
المشكلة اإلسكانية ويقلل الطلبات 

المدرجة على قوائم االنتظار

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  ســاهمت  كيــف 
والخاص في تطور وازدهار القطاع العقاري؟

القطاع الخاص شــريك أســاس للقطاع الحكومي في عملية التطوير 
والتنمية خصوصا في المجال العقاري، إذ كان للمطورين العقاريين 
والمقاولين والبنوك التمويلية دور كبير في نجاح مشــروعات السكن 
االجتماعي المطروحة من قبل وزارة اإلســكان كمشــروع "مزايا" 
بنســخته القديمة، والذي تم تطويره حديثا ليصبح "مزايا المستحدث" 
وغيــره من البرامــج الجديدة التــي طرحتها وزارة اإلســكان أخيرا 
كبرنامج "تســهيل" وما يندرج تحته من برامج مثل تســهيل تعاون، 
تسهيل بناء مسكن، تسهيل البيت العود، تسهيل مبنى واإلضافة عليه، 

تسهيل شراء أرض وبنائها وغيره.
والقطاع الخاص شــريك اســتراتيجي مع القطاع العام في نجاح هذه 
البرامج، وخير دليل على هذه الشراكة المعرض الذي نظمته وزارة 
اإلســكان بالتعــاون مع القطاع الخــاص من مكاتــب عقارية وبنوك 
تجارية في مجمع ســيتي ســنتر بداية شــهر نوفمبر الجاري، والذي 
شهد إقبال الكثير من المواطنين، كما أن بناء وتطوير البيوت السكنية 
في المدن الحديثة مثل المدينة الشمالية دليل واضح على الشراكة بين 
القطاعين، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه الخبراء العقاريون في 
المســاهمة بآرائهم وأفكارهم في تطويــر القوانين واألنظمة الخاصة 

بالمجال العقاري. 

ما أبرز إنجازات مجموعة غرناطة في اآلونة اآلخيرة؟ 
حققنــا بفضــل هللا العديد من اإلنجــازات، من أهمها اســتقطاب عدد كبير 
من الكوادر البشــرية المؤهلة، حملة الشــهادات العليــا من ذوي الكفاءات 
والخبرات الطويلة، كما تمت توسعة وفتح فروع جديدة عدة داخل وخارج 
مملكة البحرين، كذلك تم إرســاء بناء مشــروع غولدن غيت - أطول برج 
ســكني في تاريخ البحرين - على مقاوالت غرناطة، باإلضافة إلى تطوير 
بنــاء وبيع عــدد كبير من الفلل فــي مختلف مناطق المملكــة، ومن جانب 
آخر تم تســويق عــدد كبير من المخططات على كامــل جغرافية المملكة، 
وعملنا على تنمية وتوســعة وتقوية عالقاتنا الخارجية حتى وصلت لكبار 
المســؤولين في بعض الدول، كما تم تصنيف المجموعة ضمن أقوى 50 
شركة بحرينية، واستحوذنا على عقارات عدة بمبلغ يقدر بـــأكثر من مئة 
مليون دينار بحريني. من جانب آخر شــاركنا في معرض ســيتي سكيب - 
دبي وشــاركنا في منظمات عقارية عالميــة عدة وحصلنا على عضويات 
عديدة، كذلك شــاركنا في معرض "التمويالت اإلســكانية" التابع لوزارة 

اإلسكان المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر الجاري في مجمع سيتي سنتر.

كما تم تكريمنا من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية والتنمية 
البشرية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام في الرياض، كأفضل 
شركة بحرينية في توطين الوظائف، باإلضافة إلى تكريمنا في وقت سابق 
من قبل ســعادة وزير العمل والشــؤون االجتماعية الســيد جميل حميدان 

كأفضل شركة بحرينية تحقق نسبة بحرنة في الوظائف.

ما الجوانب التي كان لها نصيب األسد من التأثر في القطاع 
العقاري بالبحرين جراء تفشي "كوفيد 19"؟ 

تأثر القطاع العقاري بالجائحة كغيره من القطاعات، لكننا نجده األقل تأثرا 
فيما لو قورن بغيره من القطاعات، فأكثر الجوانب التي تأثرت في القطاع 
العقاري هو الجانب االســثماري، لكن الجانب السكني كان تأثره بالجائحة 

أقل؛ الرتباطه باحتياجات ملحة في الحياة ال يمكن االستغناء عنها.
وعلى صعيد متصل كان للجائحة تأثير كبير في بادئ األمربســبب العامل 
النفســي وهاجس الخوف والغموض، ولكن سرعان ما تالشى هذا التأثير 

شيئا فشيئا.
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وتنمية  وضمان  املوظفني  حماس  واستمرار 
والئهم وإخالصهم يف العمل. ولتحقيق مبدأ 
يف  واملجتهدين  املجدين  متييز  يف  العدالة 
العمل ودفعهم للمزيد من العطاء واإلنتاج مت 
على  تصرف  املعايير  من  مجموعة  حتديد 

أساسها احلوافز واملكافآت. 

 5     التدريب والتطوير
والتطوير،  التدريب  بأهمية  منها  إمياًنا 
ميزانيتها  من  كبيًرا  جزًءا  املجموعة  ترصد 
إحلاق  يتم  حيث  املجال،  هذا  يف  لتصرفه 
والورش  التدريبية  بالدورات  املوظفني 
مواكبة  أجل  من  مستمرة  بصورة  العملية 
ومن  األعمال،  عالم  يف  السريع  التطور 
املوظفني  األمثلة على ذلك مت إحلاق بعض 
التقييم لدراسات متعددة يف دبي  من قسم 
على  للحصول  وبريطانيا  والسعودية 
الشهادات األكادميية يف مجال التقييم، كما 
من  بريطانيا  إلى  املوظفني  أحد  ابتعاث  مت 
يف  املاجستير  شهادة  على  احلصول  أجل 
من  العمراني  والتخطيط  العقارات  مجال 
أعرق  من  وهي   ”Reading“ جامعة 
اآلن  ويتم  العالم.  مستوى  على  اجلامعات 
فريق  لكامل  مكثفة  تدريبية  دورات  عمل 

قسم تقنية املعلومات “عن بعد” من قبل أحد 
اخلبراء احملترفني يف مجال تقنية املعلومات 
يف الهند، هذا إضافة إلى الدورات التدريبية 
والدراسات املستمرة لعدد كبير من املوظفني 

داخل مملكة البحرين وخارجها. 

 6     توفير السيارات الحديثة
توفير سيارات حديثة من الوكالة للموظفني، 
هذا  ساعة،   24 ملدة  تصرفهم  حتت  تكون 
مصاريف  جميع  بدفع  املجموعة  وتتكفل 
وتصرف  والتسجيل  التأمني  من  السيارات 
عالوات شهرية للموظفني للوقود والصيانات 

الدورية.

 7     توفير الزي الرسمي
توفير الزي الرسمي جلميع العاملني بصورة 
الزي  توفير  إلى  اضافة  هذا  مستمرة، 
العاملني  متعددة” جلميع  “بدالت  الرياضي 

وأبنائهم.

 8     قروض حسنة وبأقساط ميسرة
به  بأس  املجموعة جزًءا ال  حيث  تخصص 
حسنة  قروض  ملنح  السنوية  ميزانيتها  من 
هذه  تتراوح  مريحة.  وبأقساط  للموظفني 

دينار   100,000 إلى   500 من  القروض 
للموظف الواحد. كما ميكن للموظف تأجيل 
دفع األقساط بناًء على ظروفه اخلاصة يف 
املوظف من  إعفاء  يتم  وأحياًنا  رغبته.  حال 
الدين  عنه  يسقط  أو  األقساط  باقي  دفع 

بالكامل.

 9     تأمين السكن المناسب
حترص مجموعة غرناطة على املساهمة يف 
عن  إما  ملنتسبيها  املناسب  السكن  تأمني 
السكن  توفير  أو  لإليجار  بدل  توفير  طريق 
التابعة  األراضي  من  قسائم  بيع  أو  مجاًنا، 
إلى  جًدا  مخفضة  بأسعار  للمجموعة 
طريق  عن  البناء  يف  ومساعدتهم  املوظفني 
مقاوالت غرناطة بإعطائهم أسعار مخفضة 

جًدا .

 10   تأمين صحي شامل
شامل جلميع  تأمني صحي  املجموعة  توفر 
منتسبي املجموعة يغطي جميع املستشفيات 
اخلاصة الكبرى يف مملكة البحرين باإلضافة 
إلى غالبية الصيدليات والعيادات اخلاصة. 
وكذلك تشمل التغطية أثناء السفر كافة دول 

العالم باستثناء أمريكا وكندا.

الموارد البشرية               
البشرية  املوارد  إدارة  أن  فيه  شك  ال  مما 
أي  يف  املوجودة  اإلدارات  أهم  من  تعتبر 
ومحوري يف  رئيسي  دور  من  لها  ملا  منظمة 
عصب  تعتبر  التي  البشرية  العناصر  توفير 
املنطلق  هذا  ومن  املنظمات.  كل  يف  اإلنتاج 
البشرية  العناصر  بأهمية  منها  وإمياًنا 
ودورها الرئيسي يف تنفيذ أنشطة املجموعة 
أهدافها،  وحتقيق  مشاريعها  جميع  وإدارة 
أولت مجموعة غرناطة العقارية هذه اإلدارة 
مباشر  اتصال  من  لها  ملا  قصوى  أهمية 

وتأثير فعال يف إدارة كوادرها البشرية.

املوارد  إلدارة  الرئيسي  الهدف  لتحقيق 
البشرية  الكوادر  “استقطاب  وهو  البشرية 
لهم  مالئمة  عمل  بيئة  وتوفير  املؤهلة 
ينعكس  مما  وتطويرهم  بتدريبهم  واالهتمام 
ثم  ومن  لديهم  الوظيفي  الرضا  على  إيجاًبا 
يضمن  مبا  مستوى  أعلى  إلى  اإلنتاج  زيادة 
حتقيق األهداف املرجوة للمجموعة” حرصت 
غرناطة على توفير جميع املتطلبات األساسية 
والثانوية لهذه اإلدارة فكان من أهمها توظيف 
وتنفيذ  إدارة  تقوم على  كوادر بشرية مؤهلة 
البشرية  باملوارد  اخلاصة  األعمال  جميع 
اإللكترونية  والبرامج  باألنظمة  وزودتها 
حالًيا  املجموعة  تستخدم  حيث   – املتقدمة 
 ”Microsoft Dynamics 365“ برنامج 
متكاملة  حلواًل  البرنامج  هذا  يقدم  حيث 
إدارة  خالل  من  البشرية  املوارد  إلدارة 
البيانات اخلاصة باملوظفني وملفاتهم وجميع 

ما يتعلق بشؤون املوارد البشرية. 

يف  البشرية  املوارد  إدارة  مهام  فإن  كذلك 
الكوادر  استقطاب  عند  تتوقف  ال  غرناطة 
وإمنا  فحسب  وتوظيفها  املؤهلة  البشرية 
عن  الكوادر  هذه  على  للمحافظة  تسعى 
وتوفير  لها  الوظيفي  األمن  حتقيق  طريق 
املناخ التنظيمي املناسب للعمل واحملفز على 
اإلنتاج. فسعت املجموعة منذ تأسيسها إلى 
كوادرها  إلى  املميزات  من  العديد  إضافة 

البشرية ومن أبرزها:

 1     الرواتب واألجور 

الرواتب واألجور الثابتة والتي تعتبر األعلى 
هذا  املجال.  نفس  مبثلها يف  قورنت  ما  إذا 
املستمرة  الدورية  الزيادات  إلى  باإلضافة 
والتي ال تقل عن 15% وقد تصل يف بعض 
الواحدة.  السنة  100% خالل  إلى  األحيان 
وقف  و  للراتب  معني  سقف  يوجد  ال  حيث 
الزيادة فكلما أعطى املوظف وأنتج  فالعطاء 

ينعكس عليه بصورة مباشرة. 

 2     العـالوات 

العالوات والتي تتمثل يف عالوات املواصالت، 
عالوات  السكن،  عالوات  اإلدارة،  عالوات 
غالء املعيشة، العالوات التشجيعية، عالوات 

الكهرباء والهاتف وغيرها.

 3     العمـوالت
واألجور  الرواتب  جانب  إلى  تدفع  التي 
األهداف  املوظفون  ماحقق  إذا  املجزية 
الهدف  املوظف  وكلما جتاوز  منهم.  املرجوة 
الشهري املراد حتقيقه زادت نسبة العمولة. 
جلميع  يحدد  الشهري  الهدف  فإن  وللعلم 
مسوقي املجموعة ويبنى على أسس منطقية 
وبصورة شفافة ويزداد بصورة تدريجية ومن 
األمور التي تؤخذ بعني اإلعتبار عند حتديد 
األساسي  الراتب  مقدار  الشهري  الهدف 
املوظف  وتكاليف  اخلبرة  سنوات  وعدد 

وغيرها من األمور.

 4     المكافآت والحوافز والترقيات
بأهمية  العقارية  غرناطة  مجموعة  تؤمن 
زيادة  الفعال يف  ودورها  واملكافآت  احلوافز 

زهــــرة درويــــش    مديرة املوارد البشرية

تكرمي املوظفات يف يوم املرأة وإهدائهم جوائز قيمة ) أطقم ذهب(

جانب من احتفال املجموعة باملولد النبوي الشريف

املخيم السنوي يف الصخير النشاط الرياضي األسبوعي
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الطيران والسكن واملواصالت والرحالت الداخلية والبرامج السياحية 
املجموعة  ترصد  ذلك  ذلك، ويف سبيل  وغير  السياحيني  واملرشدين 
جزًءا ال بأس به من ميزانيتها. وكانت آخر رحلة نظمتها املجموعة يف 
عيد الفطر املنصرم إلى جمهورية البوسنة ملدة 9 أيام، حيث شارك 
فقط  خاصة  طائرة  تخصيص  ومت  وعوائلهم  املوظفني  أغلب  فيها 

ملنتسبي مجموعة غرناطة العقارية على منت طيران اخلليج.
ومن اجلذير ذكره يف هذا املجال بأنه كان إلدارة املوارد البشرية دور 
خالل  وخاصة  املؤهلة  البشرية  الكوادر  استقطاب  يف  وفعال  كبير 
النجاح”  “عام  شعارات  اطالق  مت  والتي  املاضية  الثالث  السنوات 
و”عام البناء” و”عام اإلنتشار” عليها بالتوالي. حيث سعت املجموعة 
خالل هذه السنوات إلى توسعة أعمالها وزيادة فروعها داخل وخارج 
التوظيف  وتيرة  زيادة يف  لذلك تطلب األمر  وتباًعا  البحرين،  مملكة 

مختلف  يف  الوظائف  جميع  لشغل  مؤهلة  نوعية  كوادر  عن  والبحث 
ودشنت  واألقسام.  الفروع  جميع  حاجات  لتغطية  التخصصات 
املجموعة لذلك حمالت إعالنية ضخمة يف هذا املجال ومت تدشني 
فئة خمس  الفنادق  أفخم  أحد  للتوظيف يف  بغرناطة  معرض خاص 
جنوم يف مملكة البحرين ومت افتتاح املعرض برعاية سعادة وزير العمل 
والشؤون االجتماعية السيد جميل حميدان وكان ذلك يف نهاية شهر 
نوفمبر 2021. وفعال مت خالل اآلونة اآلخيرة زيادة معدل التوظيف 
حتى بلغت نسبة الزيادة خالل العام اجلاري حتى نهاية أكتوبر 2022 
على  دائًما  غرناطة  مجموعة  وحترص  هذا   .)%400( يقارب  ما 
اجتذاب الكوادر الوطنية حيث أن لها األولوية يف التوظيف. حتى أن 
أصبحت  املجموعة  يف  اإلدارية  للمناصب  البحرينيني  شغل  نسبة 
 %90 على  تزيد  املجموعة  فروع  البحرنة يف جميع  ونسبة   .%100
فيما عدا “مقاوالت غرناطة” حيث أن نسبة البحرنة فيها أقل وذلك 
الصعوبة  والتي من  القطاع  املوجودة يف هذا  الوظائف  لنوعية  نظًرا 

احلصول على عمال بحرينيني يعملون يف تلك الوظائف. 
نسبة  على حتقيق  الدائم  لغرناطة حرصها  التي حتسب  األمور  من 
عدة  على  املجال  هذا  يف  حصلت  حيث  وظائفها،  يف  عالية  بحرنة 
تكرميات وجوائز. وكان آخرها تكرمي مجموعة غرناطة العقارية من 
البشرية  والتنمية  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزراء  مجلس  قبل 
التعاون لدول اخلليج العربية املقام يف الرياض، يف احتفال  مبجلس 
تكرميي كبير، وذلك لتميز املجموعة يف توطني وبحرنة الوظائف حيث 
حققت أعلى نسبة بحرنة على مستوى مملكة البحرين. ومت قبل ذلك 
تكرميها أيًضا من قبل سعادة وزير العمل والشؤون االجتماعية السيد 
أيًضا يف مملكة  بحرنة  نسبة  كأعلى   2019 عام  يف  حميدان  جميل 

البحرين.
هذا ومازالت مجموعة غرناطة العقارية تتطلع إلى توفير املزيد من 
لتلبية  الوظيفية  التخصصات  كافة  يف  املؤهلة  البشرية  الكوادر 
فندعو  واألقسام.  الفروع  جميع  لتغطية  املوظفني  من  احتياجاتها 
باملجموعة  اخلاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  متابعة  إلى  اجلميع 

ملعرفة الوظائف وشروط التقدمي. 

 11   األنشطة الرياضية 

تهتم مجموعة غرناطة بصحة ولياقة موظفيها وبتقوية العالقات بني 
جميع العاملني فيها ويتجلى هذا االهتمام من خالل البرنامج الرياضي 
األسبوعي الذي تقوم به املجموعة يف يوم األربعاء مساء ليلة اخلميس 
القدم  كرة  لعب  ملمارسة  ملعب  استئجار  يتم  حيث  أسبوع،  كل  من 
من  املستلزمات  توفير جميع  ويتم  وأبنائهم  العاملني  املفضلة جلميع 
مالبس رياضية وأحذية وأطعمة ومشروبات، ويعقب اللعب يف بعض 
توفر  كما  امللعب.  القريبة من  املطاعم  أحد  األحيان وجبة عشاء يف 
الصاالت  أفخم  يف  للموظفني  سنوي  اشتراك  عضويات  املجموعة 

الرياضية يف مملكة البحرين مثل “صالة النخيل الرياضية”.

 12   األنشطة االجتماعية

يتعدى  فيها  العاملني  بني  العالقات  بتقوية  املجموعة  اهتمام  إن 
من  الكثير  عقد  خالل  من  وذلك  أيًضا  عوائلهم  ليشمل  املوظفني 
األنشطة االجتماعية التي يشارك فيها املوظفون مع عوائلهم والتي من 
الذي  للمكان  وحبهم  املوظفني  انتماء  وتعزيز  العالقات  تقوية  شأنها 

السنوية  الرحلة  األنشطة  هذه  أهم  ومن  به.  ومتسكهم  فيه  يعملون 
اجلميع  ينتظره  الذي  اليوم  وهو  الصخير  إلى  وعوائلهم  للموظفني 
وأكبر  أفخم  اختيار  على  املجموعة  حترص  حيث  وكباًرا،  صغاًرا 
املخيمات املوجودة يف املنطقة وتوفر جميع الوجبات الفاخرة إضافة 
اليوم،  طوال  للجميع  املتوفرة  واملشروبات  واحللويات  األطعمة  إلى 
ذلك  خالل  الترفيهية  واألنشطة  املسابقات  من  العديد  تقام  وكذلك 

اليوم ويتم توزيع اجلوائز القيمة على اجلميع بدون استثناء.  
كما تقوم املجموعة سنوًيا بعمل غبقة رمضانية يف أحد أفخم الفنادق 
أو الصاالت يف مملكة البحرين يحضرها جميع املوظفني واملوظفات 
وعوائلهم. هذا وتستغل املجموعة بعض اإلجازات الرسمية واملناسبات 

إلقامة األنشطة والتجمعات العائلية التي يفرح بها اجلميع.

 13   الرحالت الخارجية
لكسر روتني العمل ولتجديد طاقات ونشاط املوظفني تقوم املجموعة 
بتنظيم رحالت سفر إلى خارج اململكة يشارك فيها جميع املوظفني 
تذاكر  من  السفر  تكاليف  جميع  شاملة  الرحالت  وتكون  وعوائلهم 

رحلة املوظفني وعوائلهم إلى البوسنة

مشاركة املجموعة يف اليوم الرياضي 2022

تكرمي املوظفني يف عيد العمال

احتفال قسم املقاوالت بيوم املهندس

بيئة عمل غرناطةتسليم دفعة من السيارات ملنتسبي املجموعةتوزيع جوائز قيمة خالل املخيم السنوي يف الصخير
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E.   grnata@grnata.com
 P.O.Box: 2038 - Manama - Kingdom Of Bahrain 

t. (+973) 17 564400

أكبـــر 
تكتل عقاري
في البحرين

غرناطـة هـي مجموعـة عقاريـة  تأسسـت منـذ أكثـر مـن ربـع قـرن، 
تقـدم حلـول عقاريـة متكاملـة لجميـع مرتـادي السـوق العقـاري مـن 

أفـراد ومؤسسـات وبنـوك وشـركات وجهـات حكوميـة. 

تحتـوي مجموعـة غرناطـة العقاريـة علـى بنيـة تحتيـة قويـة قـادرة 
علـى مواجهـة التحديـات والصعوبات. وسـعت منـذ بدايـة انطالقتها 
إلـى التميـز واإلنفـراد حتـى تفوقـت فـي مختلـف المجـاالت العقاريـة 
ومسـاعيها  لجهودهـا  نتيجـة  نجاحاتهـا  ثمـار  فـي قطـف  ونجحـت 
تحديـات.  مـن  يعترضهـا  مـا  مواجهـة  فـي  والمتواصلـة  الدؤوبـة 
وتبـوأت موقعهـا في السـوق العقاري وتربعت واكتسـبت ثقـة الرواد 

والفاعليـن فـي هـذه السـوق.

Grnata is a real estate group that was established more than 
a quarter of a century ago; providing an integrated real estate 
solutions to all those interested in the real estate market, including 
individuals, institutions, banks, companies and governmental 
entities. 

Grnata Group has a strong infrastructure capable of facing 
challenges and difficulties. Since the beginning of its inception, 
it has strived for excellence and individuality, until it excelled in 
various real estate fields and succeeded in reaping the fruits of 
its successes as a result of its diligent and continuous efforts 
and endeavors facing the challenges. And by that, it assumed its 
position in the real estate market and gained the confidence of 
the pioneers in this market.

Luxury Real Estate Redefined

التطوير العقاري
 Real Estate
 Developing

 ContractingReal Estate 
Brokerage 

وساطة عقاريةمقــاوالت
Real Estate Investment 

االستثمار العقاري  التخليص العقاري
Real Estate
Clearance 

االستشارات والتقييم 
العقـــاري

Feasibility Studies
  & Valuation

إدارة الممتـــلكات
 Property Management
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دراسة المشاريع 
وتوفير حلول هندسية

التصميم الهندسي 
ودراسات الجدوى

توفير جداول الهندسة القيمية
حساب الكميات

توفير الخرائط
 التشغيلية

T. 1755 3444
E. contracting@grnata.com grnata.contracting

نبنـي أحالمـــكمـ
بإشراف سواعد وطنية مؤهلة

على استعداد  
لبناء جميع المشاريع

خدمــات  
استثنـــــــائية

تمتد خبرة مقاوالت غرناطة والتي تعتبر إحدى شركات / مجموعة غرناطة 
الحيوية والتي تأتي لتكمل الحلقة في سلسلة الحلول العقارية المتكاملة التي 
تقدمها مجموعة غرناطة- لما يزيد عن 21 عاًما في مجال اإلنشاءات والتشييد 

والبناء بمختلف أنواعه من أبراج شاهقة، قصور فاخرة، مجمعات تجارية، 
مشاريع الفلل السكنية والبنية التحتية والهياكل الحديدية باإلضافة إلى أعمال 

الصيانة وغير ذلك.

عـــاًما
سجل حافل وخبـــرة ممتـدة 
في مجـال البنـــاء والتشييـد
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""بحرين فايندر"" منصة عقارية متكاملة تهدف إلى صناعة سوق عقارية رقمية متطورة 
باستخدام مفاهيم التقنية الحديثة. وقد انطلقت من الرؤية المتميزة لمؤسسة التنظيم 
العقارية  السوق  لتنظيم  المواتية  التحتية  البنية  خلق  إلى  تهدف  التي  العقاري، 
بها  التي جاءت  والرؤى  األهداف  لتطبيق  األبرز  الوجه  المنصة  فكانت  بها،  والنهوض 

المؤسسة في ظل األهداف المستدامة لرؤية البحرين االقتصادية 2030. 
السوق  في  التأثير  في  ُتسهم  أن  الماضية  الوجيزة  الفترة  في  المنصة  واستطاعت 
العقارية البحرينية عن طريق تقليص الفجوة بين منحنى العرض والطلب خصوصا فيما 

يتعلق بالعقارات المعروضة للبيع عن طريق المنصة. 
وعن أبرز االستراتيجيات التي تعمل بها المنصة الرقمية المتخصصة، كان لنا هذا الحديث 
العقارية  فايندر"  "بحرين  إن منصة  قال  الذي  النشابة،  جابر  للمنصة  التنفيذي  الرئيس  مع 
أن  مؤكدا  البحرينية،  العقار  سوق  من  منبثقة  باستراتيجية  تتميز  المتخصصة  الرقمية 
من أهم مالمح االستراتيجية المتبعة والتي ُتعد من عناصر القوة والتميز لديهم هي 
الشركات العقارية المرخصة، إذ تهدف المنصة إلى إبراز اسم شركائها االستراتيجيين من 
الشركات العقارية من وسطاء ومطورين مرخصين ومعتمدين لدى مؤسسة التنظيم 
يتضمن  المنصة  في  متكامل  تعريفي  ملف  شركة  لكل  يكون  حيث  )"ريرا("،  العقاري 
العقارات المعروضة للبيع أو لإليجار والمشروعات العقارية المميزة ووكالء المبيعات لدى 

الشركة ورخصة المؤسسة وأرقام التواصل وجميع ما يؤكد موثوقية الشركة.

جابر النشابة "
"بحرين فايندر"" أول منصة رقمية 

تسعى لصناعة سوق عقارية رقمية 

انطلقت من الرؤية المتميزة لمؤسسة التنظيم العقاري
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المحلي  المستوى  على  إليه  الوصول  يأمل شركاؤنا  الذي  االنتشار  يحقق  أن  شأنه  من  النوعية  بهذه  والمؤسسات  الشركات  إبراز  وإن 

والخليجي، وبالتالي الوصول إلى المستهلكين من أفراد ومستثمرين، هذا إلى جانب التثمين العقاري، حيث تتميز المنصة بكونها الوحيدة 

التي تجمع المثمنين العاملين في البحرين والمرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حيث يكون لكل ُمثمن ُمرخص ملف تعريفي 

متكامل في المنصة من خالله يستطيع المستهلك من أن يتعرف على تصنيف ترخيص المثمن وكذلك أنواع العقارات التي يمكن له تثمينها، 

البيانات  يتم جمع  للمثمنين، حيث  بالنسبة  المصادر موثوقية  أكثر  المنصة أصبحت أحد  فإن  لذا  لكل مثمن،  التقييم  إلى سقف  باإلضافة 

ومعالجتها إلعداد تقارير التثمين المتخصصة.

وفي السياق ذاته، أكد النشابة أن منصة "بحرين فايندر" تعتبر المنصة األولى من نوعها في المنطقة التي تتيح للمثمنين هذه الخدمة من 

خالل االطالع على كل العقارات المباعة أو المعروضة للبيع في المملكة وقيمة التداوالت العقارية في المناطق المختلفة في المملكة، وعليه 

فإن هذه الخدمة من شأنها أن ترفد السوق العقارية ببيانات عقارية وتحليالت مالية متميزة تسهم في بناء سوق عقارية قوية ومتميزة وكذلك 

جاذبة لالستثمار الخارجي بصورة واضحة.

وواصل النشابة حديثه عن أبرز عناصر القوة في استراتيجية منصة "بحرين فايندر"، إذ أوضح أن المنصة تمتلك بنك معلومات عقارية 

يضم قاعدة بيانات عقارية متنوعة غير متوافرة في أي منصة أو شركة عقارية أخرى، األمر الذي يجعل منها شريكا أساسيا في المشروع 

المتكامل لمؤسسة التنظيم العقاري بنك المعلومات العقارية )NRED(، والذي يعد الثمرة المشتركة بين مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية، مشيرا إلى أن المنصة قامت بعمل دؤوب ألجل إنجاح هذا المشروع المتميز، الذي يرجى منه دعم 

االقتصاد الوطني وتعزيز الثقافة العقارية، وانطالقًا من هذا الهدف فإن المنصة تعمل على بلورة تلك المعلومات في نشرات عقارية دورية 

تساعد المجتمع وصناع القرار في بناء الثقافة العقارية واتخاذ القرارات العقارية السليمة وفق المعطيات والتحليالت العقارية الواقعية 

في مملكة البحرين. وإضافة إلى ذلك، فإن المنصة تسعى إلعداد دراسات عقارية متكاملة بناء على البنك العقاري لديها؛ من أجل جذب 

االستثمار العقاري الخارجي وفقًا واستناًدا على اإلحصاءات المالية والعقارية التي توفرها المنصة.

ويرى النشابة أن الثقافة العقارية تُعتبر أحد أعمدة الرؤية المتميزة لمؤسسة التنظيم العقاري في المملكة، وعليه فإن المنصة ال تهدف 

إلى القيام بدور الوسيط العقاري بين البائع والمشتري فقط، وإن كانت أداة متميزة في ذلك، بل إنها تهدف إلى خلق ثقافة عقارية واعية 

ومتكاملة قائمة على شفافية المعلومات العقارية، إذ تقوم المنصة من خالل واجبها الوطني وباعتبارها العبًا أساسيًا في السوق العقارية 

العقارية واشتراطات  بالتصانيف  والتعريف  العمراني،  والتخطيط  اإلسكان  تقدمها وزارة  التي  اإلسكانية  للخدمات  دقيق  بتقديم محتوى 

التعمير ومختلف القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمجال العقاري، وهذه الوفرة من المعلومات العقارية والبيئة المتميزة للمنصة ستساعد 

االستثمار العقاري الخارجي في الحصول على الثقافة العقارية البحرينية المتكاملة التي من شأنها دعم االقتصاد المحلي، كما أن المنصة 

تخدم الرواد اآلخرين ذوي الصلة بالسوق العقارية، مثل البنوك التجارية والهيئات الحكومية األخرى وكذلك المحامين والمهندسين.

"ريرا" والتسجيل العقاري الداعم األول للمنصة 

المنصة تتبع استراتيجية متميزة 
منبثقة من سوق العقار البحرينية
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لعقود طويلة ظل القطاع العقاري محتال مركزا حيويا ورئيسا في اقتصادات دول الخليج، إذ لعب دورا 
محوريا أساسيا في النمو االقتصادي من حيث مساهمته في الناتج المحلي بدول المنطقة ومملكة 
المحلي  الناتج  العقاري في  القطاع  أن مساهمة  االقتصاد واالستثمار  البحرين خصوصا، ويرى خبراء 

اإلجمالي تصل إلى ما يقارب الـ 6 %.

وعلى الرغم مما خلفته جائحة كورونا من ظالل معتمة على العديد من القطاعات الحيوية التي تصب 
مباشرة في إجمالي اقتصادات بلدان العالم، فإن القطاع العقاري كان أحد تلك القطاعات المتأثرة بهذه 
اتخذتها  التي  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  االجتماعي وغيرها من  التباعد  إجراءات  نتيجة  الجائحة 

مملكة البحرين، األمر الذي بدوره أثر على عملية العرض والطلب في القطاع.

وفي تقرير لوكالة التصنيف االئتماني ""إس آند بي""، أكد أن جائحة كورونا ألقت بظاللها على مطوري 
لهذا  المبيعات  موسم  طال  الذي  التأثير  خصوصا  الخليج،  في  والمقاولين  والمستثمرين  العقارات 

القطاع. 

وعليه، فإن العام 2021 يُعد عاما استثنائيا بالنسبة للقطاع العقاري، 
إذ خلــف تفشــي جائحة "كوفيــد 19" اختالالت كبيــرة األثر على 
القطاع ال ســيما التأثير على مواسم المبيعات للقطاع، وبالرغم مما 
كان إال أن القطاع العقاري يرســخ صحة المقولة العالمية الشــهيرة 
"العقــار يمــرض وال يمــوت"، إذ يــرى العديد من خبراء الشــأن 
العقــاري أن القطــاع بدأ بالتعافي، وهناك بــوادر أمل كبيرة في أن 
يعاود النشــاط كما كان قبل الجائحــة الصحية من علميات العرض 

والطلب والتداوالت العقارية واألسعار.

ويُعتبــر القطــاع العقاري فــي مملكــة البحرين أحد أبــرز ركائز 
االقتصــاد الوطني والناتج المحلي، ويؤكــد خبراء القطاع أنه يأتي 
بالمرتبة الثالثة من حيث مساهمته بالناتج المحلي، إذ تصل مساهته 
لنحو 5.4 % في إجمالي الناتج المحلي للعام 2021 بحسب األنشطة 

التجارية والعقارية، األمر الذي يعكس نموا سنويا يُقدر بـ 3 %.
مــن جانــب آخر فإن القطــاع يوظف ما يقــارب 7 % من إجمالي 
القوى البشــرية العاملة بالقطاع الخاص، وتصل نسبة البحرنة فيه 
إلى 22 %. وبحسب البيانات واألرقام الصادرة عن جهاز المساحة 
والتســجيل العقاري في مملكة البحرين، فإن الصفقات العقارية في 
مملكة البحرين ارتفعت بنســبة 46 % في 2021 بقيمة بلغت 2.8 

مليار دوالر أميركي، ويأتي هذا االزدهار والنمو في القطاع نتيجة 
إلعالن مملكة البحرين حديثا عن خطة طموحة للتعافي االقتصادي. 

ومــن أبرز عناصر خطة التعافي المتعلقة بالقطاع العقاري صدور 
قرار إلغاء رســوم اســترداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار 
تراخيــص البناء، بأمر من لدن ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، األمر 
الــذي شــكل دافعا قويا لتنشــيط الحركة العمرانيــة وتعزيز التنمية 
االقتصادية، جاعال البيئة االســتثمارية في مملكة البحرين من أكثر 

البيئات المستقطبة لروؤس األموال في قطاع العقار.

مــن جانب آخر، فإن عدم فرض مملكــة البحرين قيودا على رأس 
المــال األجنبي واألربــاح الموزعة، يجعل االســتثمار في القطاع 
العقــاري في المملكة من أكثر االســتثمارات نجاحا وربحا، كما أن 
مملكة البحرين سمحت للمســتثمرين األجانب بشراء العقارات في 
المملكــة منذ العام 2001 بقرار صــادر من رئيس مجلس الوزراء 
لســنة 2003، الذي نص على أنه يُسمح للمســتثمر األجنبي شراء 

أنواع معينة من الممتلكات في مناطق محددة بالمملكة.

ويُشار إلى أن مملكة البحرين تُعتبر الدولة الوحيدة بين دول الخليج 
التي تُمكن المســتثمرين والمطورين العقاريين من االستفادة التامة 
من الملكية األجنبية بنســبة 100 %، األمر الذي يجعل من المملكة 
المــكان األمثل واألفضــل لالســتثمار العقاري بيــن دول المنطقة 

للمستثمر األجنبي.
وعلى صعيد متصل، فــإن البحرين أولت اهتماما بالغا بالقطاعات 
االقتصاديــة ال ســيما القطــاع العقــاري، تحقيقــا لرؤيــة البحرين 
االقتصادية 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، فكان الشأن العقاري 

مــن أبرز القطاعات التي ســلطت الحكومة الضوء عليها من حيث 
تنظيمــه والنهوض بــه، من خالل تنظيم مؤسســة التنظيم العقاري 
للعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع، وبالتالي تعزيز 
النمــو االقتصادي في المملكة، لذا كانت مؤسســة التنظيم العقاري 
تهــدف إلى ضمان عمل ســوق العقارات في المملكــة وفقا لمعايير 
عالميــة عاليــة األداء، عبــر تقديم قوانيــن فاعلة وعادلــة، كما أن 
المؤسسة تعمل يدا بيد مع الحكومة وقطاع الصناعة لإلشراف على 
تطوير الخطط والسياســات العقارية الوطنيــة على المدى الطويل 

لتحسين الخدمات العقارية المقدمة ونمو القطاع.

القطاع العقاري المساهم األبرز في النمو االقتصادي
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في هذا الشأن، يرى العديد من المهتمين والمعنيين بالقطاع العقاري أن مملكة 
البحريــن تمتلــك من العناصر اإليجابيــة ما يجعلها الوجهــة األمثل والجاذبة 
لكثيــر من كبريــات الشــركات العقارية الراغبة بتأســيس قاعدة اســتثمارية 
لهــا في دول منطقــة الخليج، فإلى جانب سياســة البحريــن وخطتها للتعافي 
االقتصادي الهادفة إلى تحســين الوضع الذي أطاحت به جائحة "كوفيد 19" 
علــى معظــم القطاعات االقتصاديــة واالســتثمارية، فإن الموقــع الجغرافي 
للمملكة وتمركزها بين دول المنطقة ودول منطقة الشــرق األوسط والروابط 
االقتصاديــة القويــة التي تربطها مــع أكبر اقتصاد فــي المنطقة وهو اقتصاد 
المملكة العربية الســعودية، عناصر مســاهمة بقوة في جعل البحرين الوجهة 
األكثــر جذبا من قبــل المطورين والعقاريين والمســتثمرين، لذا فإن البحرين 
تعتبر  الخيار األمثل لكثير من األجانب ومواطني دول الخليج لشــراء منازل 

أو تنويع محافظهم االستثمارية.
وبمــا أن العنصــر األبرز الختيار البحرين كجهة اســتثمارية جاذبة هو عائد 
التأجير، فيشــتري ســكان دول الخليج العقــارات في البحريــن مثل المنازل 
وتكون لالســتخدام المباشــر، إذ تقدر قيمة ســوق التأجيــر بنحو 443 مليون 
دينــار بحريني في العام، ويشــكل األجانب ما يزيــد عن 70 % من قيمة هذه 
السوق، وبالنظر إلى سكان البحرين إجماال نجد أن 27 % من البحرينيين هم 

مستأجرون، في حين يفضل الباقون السكن في منازل يملكونها.

ويمثل قطاع الســياحة فرصا متزايدة لالســتثمار العقاري الدولي في البحرين، حيث تقدم 
المملكة مجموعة واســعة من المشــروعات ذات الصلة بالســياحة، ومن أهم المشروعات 

العقارية في البحرين: 
جسر الملك حمد: يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى جسر الملك 
فهــد، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف االســتيراد بنســبة تتراوح ما بين 30 
و50 %، وتصــل القيمة التقديرية لهذا المشــروع لنحو 4 مليــارات دوالر أميركي، ومن 

المؤمل أن يتم إنجازه في العام 2025.
جزيرة دلمونيا: مشروع سكني متعدد االستخدامات يركز على الرعاية الصحية والصحة 
الوقائية، وتقدر إجمالي مســاحة المشــروع بنحو 1.8 مليون متر مربع، وتصل قيمته لما 

يقارب 1.8 مليار دوالر أميركي.

خليج البحرين: تصل قيمته التقديرية إلى 2.5 مليار دوالر أميركي، ويتوقع االنتهاء منه 
في العام 2025.

ديــار المحــرق: يُعد المشــروع مدينة حديثــة متكاملة تماما، قائمة علــى 7 جزر، ويوفر 
المشــروع األبنية الســكنية والمراكز التجارية ومحالت البيع بالتجزئة والرعاية الصحية، 
كما يحتوي المشــروع على أكثر من 40 كيلومترا من الواجهة البحرية، وتصل قيمته إلى 

3.2 مليار دوالر أميركي، ويتوقع أن يتم إنجازه في العام 2025.

 443
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استقطاب كبرى المحافل والفعاليات 
العالمية المتخصصة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
يرسخ مكانة البحرين على خارطة 

الدول الجاذبة لالستثمار

والمبادرات  بالخطوات  العقاريين  والمطورين  العقاري  الشأن  خبراء  من  عدد  أشاد 

التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين للنهوض باالقتصاد الوطني عموما والقطاع 

الجهود  ومقدرين  مثمنين  المحلي،  الناتج  مؤثرا في  رافدا  باعتباره  تحديدا  العقاري 

المستمرة والدؤوبة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

القطاعات،  بجميع  االستثمار  قبلة  البحرين  لجعل مملكة  آل خليفة  بن حمد  سلمان 

سكيب  "سيتي  ومعرض   ،١ الفورموال  مثل  العالمية  المحافل  كبرى  استقطاب  عبر 

العقاري" الذي سيقام في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022.

ونوهوا بأن رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء لهذا الحدث العالمي الذي تحتضنه 

المملكة للمرة األولى تعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري، األمر الذي من شأنه تحفيز 

المستثمرين والمطورين العقارين للمشاركة، كما أن احتضان المملكة لهذا المعرض 

المستقطبة  الدول  خارطة  على  البحرين  لوضع  أساسيا  عنصرا  ُيعد  المتخصص 

للفعاليات العالمية المتخصصة. 

نجاحنا تأسس على دقة اختيار 
المنتجات ذات الجودة واالستدامة 
وتوفير الطاقة
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محمد أيوب 
"العقار" ركيزة من ركائز االقتصاد

رئيس مجلس إدارة شركة أمفا العقارية

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أمفا العقارية محمد أيوب بما تقوم به مملكة البحرين من خطوات 
في  يتجلى  وذلك  واالستثمارية،  االقتصادية  القطاعات  بجميع  مجددا  للنهوض  ودؤوبة  ثابته 
مساعي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
من حيث االهتمام والحرص على خلق بيئة استثمارية اقتصادية جاذبة على أرض مملكة البحرين.

وأشار أيوب إلى أن القطاع العقاري يعد من ركائز االقتصاد، وهو قطاع مؤثر في االستثمار ألي 
بلد، وعليه فإننا نجد اهتماما عميقا من حكومة مملكة البحرين بهذا القطاع، إذ تعمل على تذليل 
الخطوات  هذه  أبرز  من  وكان  الحيوي.  القطاع  هذا  تواجه  التي  والمعوقات  الصعوبات  مختلف 
تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم البنية التحتية، األمر 
الذي من شأنه جذب روؤس أموال وبالتالي إنعاش الحركة الشرائية واالقتصادية والسياحية في 

المملكة.

من  مزيدا  نأمل  أيوب:  محمد  العقارية  أمفا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  قال  ذاته،  السياق  وفي 
المبادرات والدعم من قبل الحكومة"، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية 
تقليل  إلى  يؤدي  ما  واإلنشاءات؛  البناء  تكلفة  وارتفاع  البنكية،  الفوائد  معدل  ارتفاع  هو  اليوم 

العوائد االستثمارية.

في حين يأمل أيوب أن يعاود القطاع االنتعاش وتعاود التداوالت العقارية نشاطها المعهود في 
فبراير 2023، وذلك حسب جدول البنوك العالمية لتخفيض معدالت الفائدة.

العقاري  القطاع  وسيعاود  ومحدودة،  واعدة  البحرينية  السوق  أن  أيوب  أكد  حديثه  ختام  وفي 
االنتعاش وستنشط التداوالت العقارية مجددا.
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يرى رجل األعمال عبدالله الكبيسي أن دول الخليج تحظى بنظرة إيجابية من قبل المستثمرين؛ باعتبارها 
الدول األكثر أمنا بين دول العالم، األمر الذي يجعلها من المناطق الجاذبة لالستثمارات عموما، ال سيما 

االستثمار في القطاع العقاري.

وأشار الكبيسي إلى أن من أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع هي رسوم البنية التحية، وعليه فإننا، رجال أعمال ومستثمرين في القطاع العقاري، 
نثمن قرار ولي العهد رئيس مجاس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة إلغاء رسوم البنية التحتية، ال سيما أن هذا القرار 

خفف الكثير من التكلفة على جميع األطراف من مستثمرين ومطورين عقاريين وكذلك المشترين.

وأكد الكبيسي أن من أبرز العناصر المؤدية إلى مرض القطاع العقاري في بلد ما هو عدم التخطيط المسبق والدراسة المستوفية للسوق، األمر الذي 
يؤدي إلى اختالل التوازن بين عمليتي العرض والطلب وزيادة العرض على الطلب.

ويرى الكبيسي أن القطاع العقاري تأثر بجائحة "كوفيد 19" حاله حال جميع القطاعات االقتصادية ليس فقط في مملكة البحرين، إذ كان التأثر عالميا، 
وعلى الرغم من ذلك فإن العقار المتعلق بالسكن لم يتأثر كثيرا ال سيما مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خصوصا مع تفعيل الشراكة بين 

القطاع العام والخاص في هذا الجانب، ما حسن من الوضع العقاري في مملكة البحرين.

من جانب آخر، قال رجل األعمال الكبيسي "توجد مؤشرات إيجابية على تعافي القطاع العقاري، الذي بدأ استعادة نشاطه نتيجة ارتفاع سعر برميل 
البترول، باإلضافة إلى انفتاح السوق من خالل جذب المعارض، والمحافل العالمية المتخصصة التي من شأنها تسليط الضوء على وضع القطاع 

العقاري واالستثماري في مملكة البحرين، والتي تُعد من أهم وأنجح األدوات التسويقية للقطاع".

عبدالله 
الكبيسي

دول الخليج تحظى 
بنظرة إيجابية ألنها 

األكثر أمًنا

وبين الجبري أن المشروعات اإلسكانية كان لها نصيب من النمو واالزدهار خصوصا بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
هذا الجانب، األمر الذي نلمس معه الطلب المتنامي على المشروعات اإلسكانية.

19"، وذلك بفضل اإلجراءات  تفشي جائحة "كوفيد  تأثرا كبيرا جراء  تتأثر  لم  البحرين  أن مملكة  إلى  الجبري  أشار  من جانب آخر، 
االحترازية والوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين خالل الجائحة.

أما عن التحديات التي تواجه القطاع، يرى الجبري أن من أبرز تلك التحديات هي رسوم البنية التحتية، ولكن صدور قرار صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذه الرسوم ساعد على تخفيف العبء عن أطراف االستثمار في العقارات، وزاد من جاذبية 

القطاع العقاري في مملكة البحرين من قبل كبار المطورين العقاريين وكبرى شركات االستثمار العقاري.

عصام الجبري 
المدن الصناعية 

واالستثمارية دليل 
على الطفرة العقارية 

في البحرين

شهدت  البحرين  مملكة  أن  الجبري  عصام  للبالستيك  تايلوس  لمصنع  التنفيذي  المدير  أكد 

طفرة هائلة في القطاع العقاري والعمراني، ويتجلى ذلك واضحا في تشييد المدن الصناعية 

واالستثمارية خصوصا في العامين 2019 و2020، حيث كان النمو سريعا وقويا جدا.

رجل أعمال

المدير التنفيذي لمصنع تايلوس للبالستيك
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لدى  تفاؤلية  النظرة  إن  األهلي  ناصر  البحرينية  األعمال  رجال  بجمعية  العقار  لجنة  رئيس  قال 
المهتمين وخبراء الشأن العقاري، ونتيجة لهذا التفاؤل توقع األهلي أن تكسر التداوالت العقارية 
العقاري خالل  التداول  ارتفاع قيمة  ُأخذ بعين االعتبار  إذا ما  العام 2023،  بداية  المليار دينار  حاجز 
التسعة شهور الماضية إلى 800 مليون دينار، مقارنة مقارنة بتداوالت وصلت إلى ما يقارب الـ 720 

مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2021.

وأرجع األهلي هذه التوقعات إلى وجود العديد من المؤشرات اإليجابية التي تعمل الحكومة على توفيرها في القطاع العقاري لتجعله الخيار األمثل 
لالستثمار، خصوصا أن القطاع العقاري يأتي بالمرتبة الثالثة في الناتج المحلي. 

وأشار إلى أن رعاية ولي العهد رئيس  مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة لمعرض سيتي سكيب، الذي تحتضنه 
مملكة البحرين للمرة األولى، يعطي زخما وثقال للقطاع العقاري في المملكة، ما يعود على إيجابية النظرة لدى المستثمر المحلي واألجنبي في 
االستثمار بهذا القطاع، ال سيما كذلك عودة الحياة الطبيعية بعد ما خلفته جائحة "كوفيد 19" من آثار سلبية وانعكاسات النمو على القطاع بعد العودة.

وقال رئيس لجنة العقار بجمعية رجال األعمال البحرينية إن استقطاب معرض سيتي سكيب يعد قوة ودفعة قوية للقطاع العقاري في البحرين، 
األمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي لدى الحكومة، كما تعتبر استضافة البحرين للمعرض العقاري داللة قوية على أنه مهما كانت التحديات 

والعراقيل التي تضرب في القطاع االقتصادي واالستثماري، فإن مملكة البحرين تسعى دائما لحلحلة وتذليل هذه التحديات.

ناصر األهلي 
نتوقع أن تكسر 

التداوالت العقارية 
حاجز المليار دينار 

بحلول 2023

طاهر 
المدهون 

الطلب متزايد على 
العقار السكني

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تعارف العقارية طاهر المدهون أهمية الخطوات الدؤوبة والجهود 

المبذولة من قبل الحكومة للنهوض بالقطاع العقاري خصوصا والقطاعات االقتصادية األخرى بشكل 

عام، ال سيما أن القطاع العقاري يشكل رافدا أساسيا من الروافد المساهمة في الناتج المحلي.

وقال المدهون "إن محدودية العقارات المتوافرة تعد سببا في المحافظة على أسعار العقارات، وعليه فإننا نجد أن جائحة )كوفيد 19( لم تؤثر على العقار 

السكني، إذ كان هناك طلب متزايد على هذا النوع من العقار، األمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عن العرض، ولهذا السبب نجد أنه على مدى سنوات 

ارتفعت األسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 % و15 % وهي زيادة مرتفعة ومصدر قلق للسنوات المقبلة".

أما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع العقاري فيرى المدهون أن من أبرز هذه التحديات هي شح المعروض من األراضي، وعليه فإنه على 

الحكومة العمل على توفير األراضي الصالحة لالستثمار والتطوير من خالل فرض قوانين وتشريعات أكثر في هذا الشأن، هذا من جانب.

أما من جانب آخر فإن العمل على تغيير تصنيفات األراضي سيتماشى مع االستراتيجية التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالتطوير وجذب االستثمارات 

في القطاع العقاري بالبحرين. 

 الرئيس التنفيذي لمجموعة تعارف العقاريةرئيس لجنة العقار بجمعية رجال األعمال البحرينية
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إلى ذلك، أكد المدير العام لشركة إسناد نزار العباسي أن توجهات حكومة مملكة البحرين واالهتمام 

المتزايد من قبلها بالقطاع العقاري بشتى الصور من شأنه أن يعزز صورة القطاع في المملكة باعتباره 

قطاعا حيويا مهما، وهذا من شأنه تعزيز نظرة المستثمر والمطور لهذا القطاع.

ووجد العباسي أن القطاع العقاري تأثر سلبا جراء تفشي جائحة "كوفيد 19" في مملكة البحرين، إال 

أن هذا التأثر كان األقل مقارنة بالدول األخرى، مبينا أنه وعلى الرغم من عزوف المطورين أو المستثمرين 

عن الدخول في مشروعات جديدة وشح المشروعات الجديدة خالل فترة الجائحة إال أن القطاع ظل 

العام الجاري  العام 2023 أفضل من  محافظا على عمليات الشراء والبيع، وعليه فإننا نأمل أن يكون 

السيما من حيث ارتفاع التداوالت العقارية.

ويرى المدير العام لشركة إسناد نزار العباسي أن زيادة األسعار في مواد البناء لها تأثير مباشر وسلبي 

على التكلفة اإلنشائية، األمر الذي يجعل المطور العقاري مضطرا للبيع بسعر أعلى، ولكن من جانب 

القوانين  حزمة  طرح  خالل  من  القطاع  تواجه  التي  المعوقات  من  العديد  ذللت  البحرين  أن  يجد  آخر 

والمبادرات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بتنظيم القطاع العقاري، والتي ساعدت في تسريع 

وتيرة تعافي القطاع في البحرين، ومن أبرز هذه المبادرات منح "الجولدن فيزا" التي من شأنها أن تجذب 

مستثمرين بمستوى عال من االستثمارات.

نزار العباسي
حزمة المبادرات الحكومية 

ساعدت على تعافي القطاع

المدير العام لشركة إسناد
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يرى رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي أن النشاط االقتصادي في مملكة البحرين قطاع 

القطاعات  وتتأثر  دولة،  أي  في  االقتصادية  األنشطة  لجميع  األساس  المحرك  فهو  وواعد،  صاعد 

االقتصادية األخرى بنشاطه أو تباطئه.

عائدات  ارتفاع  حيث  من  النمو  ودائم  وصلب  متين  البحرين  في  العقاري  النشاط  إن  العالي  وقال 

االستثمار في القطاع، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة أبرزها األمن الذي يتمتع به االستثمار في مملكة 

البحرين والرؤية الوضحة التي تتصف بها سوق العقار البحرينية الرتباطها القوي والوثيق بقطاعات 

ذات صلة، إلى جانب توافر مصادر المعلومات، فالبنية التحتية التشريعية والبياناتية تمهد وتؤسس 

قرارات استثمارية شبه معدومة المخاطر".

ويرى العالي أن القطاع العقاري هو المالذ اآلمن لروؤس األموال 
المحلية الكبيرة والمتوســطة وكذلــك الصغيرة، إلى جانب األموال 
الوافدة من خارج المملكة في شكل استثمارات مالية وعقارية، مبينا 
أن مؤشرات وعوامل استقرار ونمو االستثمارات العقارية واضحة 
كوضوح الشــمس، فإيمان المســتثمرين باســتقرار االســتثمارات 
والعائــدات العقارية والنمو العقاري المضطرد في المملكة رســخ 
في إدراك المســتثمرين متانة االقتصاد العقــاري على مدى العقود 
األربعة المنصرمة، األمر الذي جعل األولوية لالستثمار تكمن في 

القطاع العقاري، كما جعل منه الخيار األسلم واألكثر أمًنا.

هذا إضافة إلى أن زيادة وتسارع نمو الطلب على المنتجات العقارية 
باضطــراد عاما بعد عام من قبل المواطنين والوافدين ولد ازدهارا 
مغريا للناشــطين في الســوق وشــجع كثيرين من الداخل والخارج 
للولــوج في الســوق العقاريــة البحرينيــة، فضال عــن القطاعات 
االقتصادية األخرى الداعمة والمســاندة للقطــاع العقاري كالقطاع 
المصرفي والتمويل وقطاع اإلنشــاءات والنقل وقطاعات الخدمات 
والصناعة والتجارة والســياحة، مؤكدا أن الســنوات المقبلة ستشهد 

عصر ذهبيا آخر للقطاع العقاري في البحرين. 
أمــا فيما يتعلق بتأثر القطاع العقــاري بجائحة كورونا، قال العالي 
"أثر كورونا اإليجابي احتوى آالم ســلبيتها، فاآلثار السلبية لجائحة 
كورونا كثيرة في ظاهرها وإيجابية في باطنها، إذ كشفت الجائحة 
العديــد من الســلبيات التي كانت غائبة عنا، من أبرزها العشــوائية 
الكبيــرة في التصنيفــات العقارية، والزيادة في عــرض المنتجات 
العقاريــة، فــي حين أن هناك جانبا إيجابيــا للجائحة مد ظالله على 
القطاع العقاري، إذ كشفت الجائحة حاجتنا إلى تفعيل إدارة للتخطيط 

والتطوير الحضري كجناح داعم للتخطيط والتطوير العمراني".

وعــن التحديات التي تواجــه القطاع العقاري أكــد العالي أن أبرز 
تحد يواجه القطاع العقاري بالبحرين هو تصحيح اإلدراك الجمعي 
للجمهور في التحول إلى من "أنا" إلى "نحن"، كفكرة البناء والتملك 
العمودي ال االنتشــار األفقي، واإليمان بأن المســاحة محدودة وال 

يمكن االضطراد في الدفن البحري لتوفير المساحات.
أما التحدي اآلخر فيكمن في المقدرة على تقليل الدين العقاري على 
األفراد وتقصير مدد التمويل، فهذا من شــأنه أن يخلق أجياال قادرة 
علــى التداول واالســتثمار العقــاري ال أجياال مغمــورة غارقة في 

تمويالت عقارية طويلة األجل في عقارات صغيرة.

وإضافــة إلى ذلك، إننا اليوم أمام تحد جديد يجب التصدي له بحزم 
شــديد، وهــو التأميــن والضمان العقــاري على المبانــي الوحدات 
الســكنية المباعــة من قبل األفــراد والمطورين أفرادا أو شــركات 
للمســتفيدين من دون ضمانــات حقيقية ذات قيمــة تؤمن عقاراتهم 
من التدهور والخــراب، في الوقت الذي هم يرتبطون فيه بقروض 
تمويــل عقاريــة طويلة األجل تمتــد لربع قرن أو أكثــر، وفي هذا 
الشــأن فإننا ندعو مؤسســة التنظيم العقاري لسرعة تنظيم وفرض 
نظــام التأمين والضمــان الملزم للبائع والمطور والمقاولين بشــتى 

تخصصاتهم. 

وأكــد العالــي أن الحلول لهــذا التحديات تكمن في إشــراك القطاع 
الخــاص واســتثمار الشــباب وخلق فــرص عمل ابتكارية شــبيهة 

بالتوظيف الذاتي.

وأشــاد رئيس جمعيــة البحرين العقاريــة بجهود المملكــة الكبيرة 
والمستمرة، وقال "إننا نلمس توجيهات جاللة الملك المعظم وجهود 
ســمو ولي العهد رئيس مجلــس الوزراء في القطــاع العقاري من 
خالل التطور والنمو في القطاع، إذ بفضل هذه التوجيهات والجهود 
طورت المملكة منظومة البنية التحتية التشريعية والمؤسسية، حيث 
أصــدرت منظومة متكاملة من القوانين والتنظيمات وعلى رأســها 
قانون التنظيم العقاري وإنشــاء مؤسسة التنظيم العقاري ومجموعة 
التنظيمات لجميع األنشــطة العقارية ومحترفيهــا، وكذلك التطوير 
الــذي طــال جهاز المســاحة والتســجيل العقاري وهيئــة التخطيط 
والتطوير العمراني، وحديثا حزمة التطويرات التي تم إدخالها على 
أدوات التصنيف وأنظمة اإلنشــاء والتعمير، وال ننسى دخول البنك 
المركز على خط التشــريع والرقابة والتنظيم لمؤسســات مصرفية 
تشــغل أدوات اســتثمارية خادمة ومؤثرة في االســتثمار العقاري، 
وهي التمويل الجماعي للمؤسسات والشركات العقارية الراغبة في 
اإلدراج علــى منصات االســتثمار في التمويــل الجماعي، كما أن 
اســتقطاب الفعاليات المتخصصة بالشأن العقاري واحتضان مملكة 
البحرين لها، كما هو الحال مع فعالية معرض سيتي سكيب العقاري 
الــذي يقام للمــرة األولى علــى أرض مملكة البحرين والمســاعي 
المبذولة إلنجاحه، من شــأنه أن يعزز ثقة المســتثمرين في القطاع 

العقاري البحريني.

القطاع 
العقاري في 

البحرين كفيل 
بخلق فرص 

عمل ابتكارية

عبدالعزيز العالي
القطاع العقاري المالذ اآلمن لرؤوس األموال

رئيس جمعية البحرين العقارية
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  باحترافية عالية

نديـــــر
عقــارك

خدمات 
إداريــة

خدمات 
ماليــة

خدمات 
التسـويق

خدمات 
قانونيــة

خدمات 
الصيــانة

خدمات 
التنظيـف

خدمات 
الحـراسة

الخدمــات

Property Mgt &  development
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4 برك سباحة داخلية وخارجية بمساحات شاسعة، 
والبركة الرئيسية تطل على الواجهة البحرية بطول 

61 متر طولي.

حمام جاكوزي كبير. 
4 غرف بخار. 

4 حمامات سونا. 
مساحات رياضية واسعة )داخلية وخارجية(.

4 صاالت رياضية كبيرة مزودة بأحدث األجهزة. 	 
قاعتان لليوغا. 	 
ملعب سكواش كبير.	 
صالتان أللعاب )البليارد - الفيديو - البادل  	 

الفوسبول - التنس(. 
مضمار للجري بطول 150 متر.	 
ملعب رياضي متعدد االستخدامات بمساحة 	 

270 متر مربع.

قاعتان للسينما. 
أماكن مخصصة لألطفال. 

ناديان لألطفال.	 
منطقة خارجية واسعة للعب األطفال	 
جدار التسلق لألطفال بطول 10 أمتار.	 

مناطق للجلوس داخلية وخارجية بمساحات 
شاسعة وإطالالت رائعة. 

4 استراحات داخلية و خارجية واسعة 	 
نافورة مياه بطول 15 متًرا.	 
منطقة جلوس في الهواء الطلق تمتد على طول 	 

النافورة.
منطقة للشواء مهيئة بكافة المستلزمات.	 
منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق	 
سطح مزين بمناظر خالبة.	 
أكثر من 25 دورة مياه.	 

قاعتان متعددتا االستخدامات. 
مركز لألعمال. 

غرفة مؤتمرات، مكتبة، مقاهي ومطاعم، سوق 
صغير، صالون، مغسلة، سوبر ماركت.

أكثــر من 72 مرفًقا 
للخدمـات بمساحة 
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