أسواق  :فريق مبيعات نسائي يثبت براعته في هذه المهنة
كتب(ت) حوار ـ نزٌهة سعٌد:

فتاة بحرٌنٌة دخلت عالم العقار من أوسع أبوابه عبر صدفة العمل فً تسوٌق أحد أكبر
المشارٌع فً المملكة (أبراج اللؤلؤ) رغم أنها خرٌجة تقنٌة معلومات أرادت التخصص فً
برمجة الكمبٌوتر ،لكن حبها للعمل الذي بدأته خطفها لٌصبح عالم العقار عالمها الذي تطورت
فٌه ،وأصبحت المدٌر العام للمبٌعات وتطوٌر األعمال بشركة بٌجاسس للعقارات .
''الوطن'' التقت إٌمان المناعً للتعرف على مسٌرة نجاح بحرٌنٌة تدٌر أحد أكبر المشارٌع
العقارٌة فً البحرٌن ،وتسعى لتطوٌر المزٌد منها خالل الفترة المقبلة .
ترى إٌمان ان العقار هو أحد القطاعات التً ٌساهم حالٌا ًا االقتصاد الوطنً فٌها بشكل كبٌر
من خالل المشروعات العدٌدة التً تقام ،وكم االستثمارات التً ٌجتذبها من الخارج وقالت:
''سنت المملكة نظام التملك الحر لألجانب مما هٌأ الطرٌق أمام االستثمارات األجنبٌة لتصب
فً مجال العقار ،فتسبب فً طفرة عمرانٌة سكنٌة وتجارٌة تحتاج إلٌها المملكة لتكتمل صورة
المركز التجاري المالً فً الشرق األوسط''.
وقالت أٌيا ًا'' :أتاح لً مجال العقار التعرف على جنسٌات وثقافات مختلفة وأن أقابل كبار
المستثمرٌن من مختلف أنحاء العالم ،فتملك  26جنسٌة فً أبراج اللؤلؤ المشروع الذي ٌدار
من قبل شركة بٌجاسس للعقارات أعطانً فرصا ًا كثٌرة للتعرف على مستثمرٌن ،والتعرف
على خبراتهم فً مجال العقار وتجاربهم فً تداولهم فً الخلٌج ودول أخرى''.
وعن الصعوبات التً واجهتها عند دخولها هذا المجال كفتاة قالت'' :لو واجهت الصعوبات لما
وصلت لمنصب المدٌر العام للمبٌعات وتطوٌر األعمال بالشركة ،فأنا ال أرى فرقا ًا بٌن الرجل
والمرأة فً العمل ما داما ٌملكان المؤهالت ذاتها ،كما أن البٌع هو الفن الوحٌد الذي ال ٌدرس،
فهو مهارة''.
وتحدثت المناعً عن األسباب التً تقف وراء نجاحها فً العمل فقالت'' :دعم وال ّدي ،وعمل
على صقل موهبة االقتناع من خالل الطرح المقنع والمنطقً ،الذي ٌطرح السلبٌات
واإلٌجابٌات مما ٌعطً العمل أكثر مصداقٌة ،باإليافة إلى التمسك بالدٌن ،واالستفادة من
تجارب اآلخرٌن ومن الدورات والملتقٌات العقارٌة التً شاركت فٌها ،باإليافة إلى الجوالت

فً غرف التجارة الخلٌجٌة التً ساعدتنً كثٌراًا ''.
وفً إجابتها على سؤال ''ما السر فً كون فرٌق المبٌعات بالكامل فً الشركة من الفتٌات ؟''
قالت'' :أردت أن أثبت عن طرٌق ذلك كفاءة العنصر النسائً فً أكثر المجاالت حٌوٌة فً
المملكة ،وٌيم الفرٌق الٌوم مندوبات مبٌعات ،واستشارٌات عقارٌات مشهود لهن بالكفاءة''.
وأيافت'' :استطعنا كفرٌق عمل أن نثبت أن المرأة قادرة على تبوؤ المناصب والنجاح فً
عملها وهذا ما نستطٌع تلمسه من خالل حجم المبٌعات فً أبراج اللؤلؤ فً فترة قصٌرة.
فنحن نعتمد على العمل الجماعً من خالل صقل المواهب ،وتدرٌب المنتسبٌن للفرٌق للتعامل
مع المستثمرٌن الكبار والشخصٌات المهمة التً نلتقٌها كل ٌوم ،فقد تعمدت أن أجعل فرٌق
المبًعات من الفتٌات فقط ،كً أثبت ما أؤمن به ،بأن الفتٌات قادرات على تحقٌق ما ٌحققه
الرجال باإليافة إلى كونهن بارعات فً عملهن ،والحمد هلل استطعت إثبات ذلك ،وأنا فخورة
بهن ،وأطمح لزٌادة عدد الفرٌق ،إلعطاء المزٌد من النساء الفرصة فً إثبات أنفسهن ورفع
اسم البحرٌن عالٌا ًا بصورة تشرف المرأة البحرٌنٌة التً تحقق طموحاتها وال تتوقف عند حد
معٌن''.
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