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» هناك أسباب كثيرة تجعلني بهذا 
التفاؤل تضم المستوى الجيد لنشاط 

السوق العقاري، والحكومة التقدمية 
التي ال تتردد بالدفع نحو التغيير وإنفاذ 

قوانين جديدة للملكية العقارية في 
البالد.«
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أثار مستقبل قطر نقاشات كثيرة مثيرة لالهتمام خالل السنة الماضية، خصوصاً بأخذ الوضع الحالي 
الجيوسياسي في الحسبان، إلى جانب بطولة الفيفا لكأس العالم 2022.

ما زِلُت متفائلة للغاية بشأن مستقبل قطر وكل ما ينتظرها مستقبالً، وذلك ليس فقط فيما يخص القطاع 
العقاري وإنما كذلك في شتى الميادين، بينما تستعد الستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم 2022.

هناك أسباب كثيرة تجعلني بهذا التفاؤل تضم المستوى الجيد لنشاط السوق العقاري، والحكومة التقدمية التي 
ال تتردد بالدفع نحو التغيير وإنفاذ قوانين جديدة للملكية العقارية في البالد.

 
نهدف في بروبرتي فايندر ألن نكون في طليعة هذه النهضة. وتتلخص مهمتنا في تثقيف ماليين الباحثين عن 

العقارات حول السوق العقاري حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تدعمها معلومات موثوقة. وباستخدام زخم بياناتنا 
الرقمية، باإلضافة إلى مجموعات البيانات الضخمة التي تتوفر لنا، نطمح لصياغة حلول وتقديم رؤى عميقة عن 

السوق لجميع أصحاب المصالح فيه. وكما كان الحال في إصداراتنا السابقة، قمنا في إصدارنا الحالي بتغطية 
معلومات السوق من خالل تقديم ملخصات عن اتجاهات األسعار، والعقارات األكثر طلباً، إلى جانب مشاركات 

مساهمينا التي تشمل مقاالت لرائدين في السوق ممن يواصلون استخدام اتجاهات كمنصة للمشاركة بآرائهم 
عن شؤون هذه الصناعة.

 
يستمر القطاع العقاري في موقعه كواحد من أفضل الصناعات أداءً في قطر، مساهماً بذلك بقدر كبير في الناتج 
اإلجمالي المحلي. وقد ارتفع مؤشر السعر العقاري الوطني بمقدار 1.56 بالمائة )1.99 بالمائة بعد التعديل بالنسبة 
للتضخم( خالل العام حتى الربع الثاني من عام 2019، وذلك على النقيض تماماً من االنخفاض المقابل بنسبة 16.6 

بالمائة في الربع الثاني من عام 2018، تبعاً لمصرف قطر المركزي.

ولهذا، إذا كنت في السوق على المدى الطويل، فال ُتِعْر انتباهاً للتقلبات المؤقتة. على العكس، عليك أن تتحرك 
بحرص وبشكل مدروس، وأن تبحث عن مطور موثوق ذي مصداقية، وأن تتعامل فقط مع الوكالء المرخصين. 

والحقيقة أن اآلن وقت مناسب لالستثمار العقاري. 

نأمل أن تجدوا هذا التقرير ممتعاً ومفيداً.       
 
 

منسي رباح 
مديرة عمليات المجموعة

رسالة من مديرة عمليات مجموعتنا
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مساهمون

نبذة:
يتحلى سيران بأكثر من 15 عاماً من الخبرة كسمسارٍ رائد في سوق 

العقارات الفاخرة في الشرق األوسط. وهو يتخصص باستشارات 
الحيازة الفندقية وبيع وشراء أرقى العقارات في الشرق األوسط. 

أما على المستوى العالمي، فتشمل ميادين خبراته دعم الدعاوى 
القضائية، واستشارات االستثمارات العقارية والعقارات التجارية، 

حيث وصل مجموع مبيعاته أكثر من بليون دوالر على طول سيرته 
المهنية. يتمتع سيران بخبرٍة مستفيضة في دعم المعامالت العالمية 

في أسواق العالم الكبرى التي تضم نيويورك وميامي ولندن وإيبيزا 
وبوخارست وإسطنبول وباريس.

الخالصة:
تلقى العقارات السكنية التابعة للعالمات التجارية انتشاراً متزايداً 

ونجاحاً في أنحاء العالم، وقد حان الوقت لدخولها السوق القطري 
أيضا.ً نشعر في Sotheby's International Realty قطر بحماسة 

بالغة كوننا جزء من شيء جديد رائع، خصوصاً مع خبرتنا الواسعة دولياً 
في التعامل مع مبيعات هذه المنتجات.

نبذة:
أليكس عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، وهو مُثمِن 
مرخص، ويتمتع بخبرة واسعة في السوق العقاري في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

الخالصة:
إن أهمية الدور الذي تلعبه االستدامة في الصناعة العقارية اليوم 
في ازدياد. يجب أن يكون جميع المشاركين في السوق على دراية 

كاملة بالطرق المختلفة التي تؤثر بها االستدامة على األسعار والقيم. 
ويجب أخذ دور االستدامة المحتمل دائماً في الحسبان، ألن أموراً مثل 

الدعاوى القضائية، والسياسات العامة، واإلجراءات المالية، قد تؤثر 
جميعاً على قيمة العقار.

نبذة:
هاني خبير عقاري في جعبته 20 عاماً من الخبرة. عمل مع عدد من 

المطورين البارزين في المنطقة بمناصب تنفيذية كمدير عقاري، ومدير 
كبير عقاري، ونائب رئيس، وهو متخصص بصياغة االستراتيجيات 
وتوجيه عدد من الفئات العقارية )السكنية، والمساحات التجارية 

والمكاتب(.

الخالصة:
- إعطاء صورة أوضح عن السوق العقاري في قطر

- مالحظة إمكانات السوق العقاري القطري
- التركيز على أثر إنفاق الحكومة القوي في بعض الجوانب عام 2020 

- إعطاء لمحة عن اتجاهات اإليجار للشركات واألفراد

نبذة:
ناصيف قائد يتحلى بالدافعية والرؤية البعيدة واإلنجازات الكثيرة، 
وله ما يفوق 21 عاماً من الخبرة الدولية في إدارة الضيافة. وقد 

أثبت امتيازه في إدارة العمليات، وإدارة األرباح والخسائر، وتخطيط 
المشاريع العابر للوظائف، والتخطيط االستراتيجي، والتنبؤ المرتبط 

بالميزانيات، مع الشركات الناشئة والراسخة. يقود ناصيف اليوم 
شركة لو ميراج لإلدارة العقارية كمدير عملياتها، وهو مسؤول عن 
كامل ملف الشركة العقاري، بما في ذلك عقارات ماريوت الدولية 

Marriott International properties التي ستطرح قريباً في 
السوق.

الخالصة:
نؤمن بشدة بأهمية الرعاية الشمولية للمجتمعات. ال يتعلق األمر 

فقط بجمال التصميم، أو مظاهر المعيشة الفاخرة، أو المرافق 
الرائعة. إن األمر في الحقيقة يتعلق بدمج هذه المزايا المهمة في 
الحياة اليومية للمجتمع المقيم. نهدف لتشجيع كافة أفراد العائلة
للمشاركة بالنشاطات المجتمعية، والتعرف على بعضهم البعض، 

والمحافظة على لياقتهم. إن رفاه مجتمعنا هو هدف بغاية األهمية 
بالنسبة لنا، ونحن نعمل في سبيل صحة ولياقة أفراده.

نبذة:
يتمتع جيفري بخبرة تزيد عن 18 عاماً في المجال المصرفي الدولي 

و29 عاماً في االستثمارات العقارية. وقد أسس مكتبه التجاري وبدأ 
بإدارته منذ عام 2009 في قطر. تخرج من جامعة ويلفريد لورييه في 

واترلو، أونتاريو عام 1990. وبعد تركه للمجال المصرفي عام 2008، 
أسس جيفري مجموعة نيلسون بارك التي تتكون من ثالثة أقسام 
تضم نيلسون بارك للعقارات التي تركز على سوق قطر، وكويست 

لالستشارات Quest Advisors، وهي شركة تهدف لمساعدة 
األجانب وشركاتهم في تأسيس األعمال في قطر، ونيلسون بارك 

لالستشارات NelsonPark Advisors وهي شركة أخرى استشارية 
تساعد الشركات التي تبحث عن تمويل عالمياً.

الخالصة:
يجب أن يتعرف المشترون على الخيارات العديدة المتاحة لتمويل شراء 
منزل جديد أو االستثمار بعقار. تتعدى الخيارات الموجودة مجرد الدفع 
نقداً أو الحصول على قرض. وقد تتسنى لك فرصة لشراء عقار لم تكن 

تحلم بإمكانية القدرة على دفع تكاليفه.

نبذة:
كريستين دنماركية لها خبرة على مدى طويل كمقيمة أجنبية في بلدان 

أخرى مثل المملكة المتحدة، وكندا، وهي تتمتع بخبرة في المجاالت المالية 
والمبيعات والتسويق بشكل أساسي. بدأت حياتها المهنية في قطر عام 

2008 في الصناعة المالية كمستشارة في الرهون العقارية واالستثمار، 
ساعية في ذلك وراء شغفها األساسي للمجال العقاري، مما أدى إلى 
سيرة مهنية في االستشارات العقارية. وهي رائدة أعمال بخبرة تفوق 

العشر سنوات في اتجاهات السوق العقاري القطري، وقد شاركت في 
تأسيس بروبرتي هنتر للعقارات الفاخرة عام 2014، تطلعاً لتحسين الميدان 
االستشاري العقاري القطري وتطوير مستوى المستشارين العقاريين على 

الصعيد المهني المستقل والمعرفي والتخصصي، تلبيًة لحاجات العميل 
الباحث عن منزل جديد في السوق. 

الخالصة:
قيّم ملفك االستثماري بانتظام. فمن أهم جوانب االستثمار هو مراجعة 

وتقييم الملف االستثماري مع مستشارك الخاص مرة في السنة على األقل 
للتنبه ألية اتجاهات وأنماط غير مرغوب بها منذ البداية. سيتيح لك هذا 

التخطيط للخروج من االستثمار حالما تصل إلى أهداف النمو التي حددتها، 
محرراً بذلك بعض رأس المال إلعادة استثماره في فرص محلية أو دولية 

أخرى أفضل في الوقت المناسب.

نبذة:
تحمل ابتهال درجة الماجستير في األعمال واإلدارة، ولها خبرة تزيد عن 

10 سنوات في مجال مراكز األعمال. وقد حققت ابتهال نجاحاً باهراً 
في مركز األعمال العالمي، وهي تعزو ذلك إلى فهمها لحاجات العميل 

ومعرفتها بالسوق. وهي تتفهم الحاجة البالغة للتواصل مع كل من 
المالك والزبون على حد سواء.

الخالصة:
يتخذ هذا الموضوع أهمية بالغة بسبب معالجته الدور الهام لمراكز 

األعمال كشركاء أساسيين في النمو االقتصادي في قطر. لقد أصبحت 
البالد محط اهتمام من قبل الشركات العالمية بعد الفوز بحق استضافة 

بطولة كأس الفيفا لكرة القدم عام 2022. وبالتالي، تولدت حاجة ملحة 
لتلبية طلب الشركات الباحثة عن مكاتب تابعة أو ممثلة لها محلياً، 
مما يعني فرصاً استثمارية واعدة. ويحرك هذا سمعة قطر الدولية 

كونها تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي اإلجمالي للفرد، إضافة 
إلى مستويات االستثمار المرتفعة في البنية التحتية، سواء المرتبطة 

بالتحضير لبطولة كأس العالم أو برؤية قطر الوطنية 2030.

سيران جورج 

المدير العام 

 Qatar Sotheby’s International

Realty

أليكس لونيسكو

رئيس التثمين والخدمات االستشارية

 MD Properties

هاني دبش

مدير اإلدارة العقارية

إزدان العقارية

Ezdan Real Estate

ناصيف هيدموس

مدير العمليات

لو ميراج إلدارة العقارات

Le Mirage Property Management 

قطر

جيفري أسيلستين

المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م 

NelsonPark Property LLC

كريستين باس

 شريك

بروبرتي هنتر 

Property Hunter

ابتهال حقي

المدير العام

مركز األعمال العالمي

Global Business Center

نبذة:
يلعب المهندس ناصر حسن فرج األنصاري دوراً محفزاً للتنويع 

االقتصادي في قطر، وهو ما يشكل عماد رؤية قطر الوطنية 2030. 
تخرج ناصر من كلية الهندسة المدنية في جامعة ميامي، وحصل 

بعدها على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من المدرسة العليا 
للتجارة في باريس HEC Paris. حقق األنصاري ثروة من الخبرة 

والمعرفة طيلة سيرته المهنية في كافة ميادين القطاع العقاري مما 
جعله دائماً في طليعة القطاع. 

الخالصة:
تأتي أهمية هذا الموضوع ليساعد في فهم سلوك المستأجرين 

واألساس الذي يبنون عليه قراراتهم تبعاً ألسعار السوق. 

المهندس ناصر األنصاري

الرئيس التنفيذي

 Just Real Estate
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نبذة:
سليمان قطري يتمتع بخبرة تفوق العشرين عاماً في قطاعين 

ديناميكيين في السوق )القطاع العقاري واالتصاالت(، وهو مؤسس 
ومدير أمالك الدار Al Dar Properties الحالي، وهي شركة للتسويق 

واإلدارة العقارية في قطر. كما شغل عدداً من المناصب الوظيفية 
في شركات االتصاالت الثالث األبرز في قطر. يحمل سليمان درجة 

البكالوريوس في هندسة االتصاالت/الهندسة الكهربائية من جامعة 
كولورادو في الواليات المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة قطر. وهو يسعى لجلب المشاريع الخالقة اإلبداعية إلى 
السوق المحلي، والمساهمة في تطوير السوق العقاري في سبيل 

تقديم مستوى حياة أفضل للناس في قطر.

الخالصة:
شهدت قطر تطوراً ضخماً خالل السنوات القليلة الماضية. وتطور 

القطاع العقاري على مستويات كبيرة، ولكن هناك أيضاً بعض 
التطورات غير المرئية. فقد اسُتحدثت الكثير من القوانين والتنظيمات 

للتسهيل على الالعبين في السوق العقاري. تسلط مقالتنا الضوء على 
هذه القوانين والتنظيمات الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في 

السوق القطري.مستوى النمو ملحوظ.

نبذة:
ميريد هي مدير مكتب قطر لصالح المعهد الملكي للمساحين 

القانونيين، الذي ُيعتبر هيئة رائدة غير ربحية لصياغة المعايير المهنية 
في البيئات المنشأة، وقد بدأت العمل في قطر منذ 2015. وقبل ذلك، 

عملت لست سنوات كمديرة مجموعة تطوير األعمال لشركة قطرية 
هندسية تتخصص في المقاوالت، والتجارة، وإدارة المرافق. تعمل 

ميريد مع عدد من مجموعات االستشارات التجارية والمهنية في ُعمان 
وقطر. كما أنها تقود عدداً من مبادرات المعهد الملكي للمساحين 

القانونيين، وتقدم استشارات للحكومة والمنظمين لخلق أسواق 
عقارية مستدامة من خالل تطبيق العمليات والمعايير والتنظيمات 

المناسبة.

الخالصة:
بما أن ما يصل إلى 70 بالمائة من ثروة العالم ترتبط بشكل وثيق 

باألراضي والعقارات، يعني هذا أن المعايير الموحدة في هذا القطاع 
ستدعم النمو المستقر المستدام عالمياً، ويحظى تبني مثل هذه 

المعايير بشكل مستمر على الموافقة عالميا كالنهج الصحيح لخلق 
قطاعات عقارية قوية وصحية. ينخرط المعهد الملكي للمساحين 

القانونيين حالياً مع حكومات في أنحاء الشرق األوسط وحول العالم 
لتعزيز وإنفاذ العمل بأعلى المعايير.

سليمان البناي

المؤسس والمدير العام

أمالك الدار

AlDar Properties

ميريد هيوز

مدير مكتب قطر

المعهد الملكي للمساحين القانونيين 

  RICS

*sara@propertyfinder.qa

 هل ترغب في
 المساهمة في

 اتجاهات بروبرتي
فايندر؟

*ابعث رسالة إلكترونية لسارة

نبذة:
يتحلى بشير بخبرة تزيد عن 14 عاماً في إدارة األعمال الدولية، ويشمل 

ذلك أسواق أوروبا، وأفريقيا، والشرق األوسط، وقد عمل كمدير إداري، 
ومدير ُقْطرٍ، ومدير تنفيذي في التسويق والمبيعات، ومستشار. وقد 

حصل على خبرته بالعمل ضمن كافة مراحل نضج األعمال وعبر عدد من 
المجاالت العقارية واألسواق العمودية.

الخالصة:
تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً في صياغة االستراتيجيات العقارية بما 

في ذلك عمليات الشراء والبيع، ومع الضغوط االستثمارية التي تواجه 
األصول التجارية والسكنية وتجارة التجزئة، تعمقت الحاجة للتكنولوجيا 

أكثر من ذي قبل.

بشير جاما

مدير المبيعات والتأجير

Century21 Qatar
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مالمح عن السوق

فلورستا جاردنز
يحتضن هذا المجتمع السكني في اللؤلؤة 10 أبراج 
متوسطة االرتفاع و115 فيال ضمن ثالثة مجمعات 

مُسّورة، وهو يقدم العديد من الخيارات السكنية التي 
ُصممت جميعها بنمط متوسطي. تغطي هذه المنطقة 

األحدث في اللؤلؤة مساحة تزيد عن 145,967 متر 
مربع، ويتوقع أن يسكنها 5,000 شخص. كما ستحتوي 
على مركز تسوق، وثالثة مجتمعات مُسّورة، ونوادي، 

ومسابح، ومالعب تنس أرضي. 

ألق نظرة على المشاريع المقبلة المتطورة التالية التي سترقى بمعايير سوق العقارات في قطر.

بوليفارد لوسيل
يقع مشروع البوليفارد في قلب مدينة لوسيل، وهو مشروع 

قادم متعدد االستخدامات يمتد على مساحة 250,000 متر مربع. 
وسيقدم بضائع العالمات التجارية في محالت التسوق بالتجزئة 

للزوار. ُصمم هذا المشروع ليماثل شارع الشانزلزيه في باريس، 
وسيضم عقارات تجارية ومحالت تجزئة ومرافق ترفيهية وفنادق 

وعقارات طبية وسكنية، مما سيخلق مركزاً جديداً في أكثر المدن 
تقدماً في قطر حتى اآلن.

سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية
  

هذا أحدث مشروع ضيافة في اللؤلؤة، وهو مشروع حصري 
تديره عالمة سانت ريجيس التجارية وهو مجهز بمرافق 

وتجهيزات من الدرجة األولى. يتميز بموقعه المستقل الذي 
يقدم أسلوب حياة فريد في قلب اللؤلؤة، وهو أيضاً يضم 

وحدات سكنية جديدة. وحال االنتهاء من هذا المشروع، 
ستتوفر فيه الشقق ومنازل تاون هاوس فاخرة بنمط حياة 
مجتمعية فريدة، مما يجمع بين الراحة والفخامة في مكان 

واحد.

لو ميراج سيتي ووك
يقع هذا المشروع في قلب حي الدوحة التجاري النشط، ويشكل 

مشروع لو ميراج سيتي ووك مجمع شقق يتوزع بين خمسة 
أبراج ويقدم وحدات فاخرة في قلب المدينة. ويحتضن السطح 

المذهل مرافق من أحدث الطرز تضم مسبحاً داخلياً وآخر خارجي 
للكبار، وبركة ضحلة للعب األطفال، ونادي ترفيه لألطفال، 
وسبا، ونادي لياقة، وملعب كرة قدم، ومالعب كرة سلة، 

وملعب تنس Padel. كما أن لو ميراج سيتي ووك يقدم أول 
مسار لرياضة الهرولة في الدوحة.
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اتجاهات العقارات

السياق:

كان العام الماضي عاماً مثيراً لالهتمام للسوق القطري، حيث اتخذت الحكومة القطرية عدة خطوات لبناء 
سوق مستقل ومستدام. ونجد بالفعل صحة هذا مع بدء التحول الذي نشهده في استراتيجية السوق الكلية 

فيما يتعلق بالشفافية، واألسعار، ومناطق الملكية الحرة الجديدة لألجانب، وغيرها. 
 

إال أن المشكلة الضمنية تبقى تأثير الحصار على السوق، ونتساءل ما إذا كانت بطولة كأس العالم القادمة 
لكرة القدم ستساعد في تخطي بعض القصور في األسعار. وبالرغم من الهبوط في األسعار، إال أن الحصار 
خلق بشكل فعال سوقاً سكنياً بأسعار معقولة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع في عدد معامالت اإليجار، حيث 

يقبل القاطنون على تحسين مكان سكناهم ويميل المُاّلك الستراتيجيات خاّلقة لجذب المستأجرين. وخالل 
السنوات القليلة الماضية، تحولت هذه االستراتيجيات إلى حوافز مثل تقديم أشهر إيجار مجانية، وعقود إيجار 

تشمل تكاليف الخدمات واإلنترنت، وغيرها.  
 

كما ارتفع االهتمام بسوق بيع العقارات القطري خالل السنة الماضية، خصوصاً بعد اإلعالن عن قوانين أكثر 
تساهالً وفوائد محّسنة للملكية. ومع المزيد من التنظيمات المفّعلة والتخطيط للمزيد منها في المستقبل 

القريب، بدأت أسعار بيع العقارات باالستقرار، مع استراتيجية تسعيرٍ أكثر واقعية. وما هذه إال عدة خطوات من 
بين أخرى عديدة من شأنها جعل سوق البيع أكثر استدامة وحيوية في السنوات القليلة القادمة.

 
انخفضت األسعار في أبرز المدن في أنحاء قطر مع بعض االستثناءات. وعند مقارنة عام 2019 مع 2018، نجد 

أن إيجارات فيالت الدوحة انخفضت بنسبة تبلغ 5.8 بالمائة، في حين سجلت إيجارات الشقق انخفاضاً بنسبة 8.4 
بالمائة. وفيما يتعلق بسوق البيع، شهدت الفيالت انخفاضاً بنسبة 1.4 بالمائة، بينما انخفضت أسعار الشقق 

بنسبة 5.8 بالمائة في نفس الفترة الزمنية.
 

وكانت لوسيل هي المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً في األسعار لدى مقارنة عامي 2019 و2018، حيث 
سجلت ارتفاعاً بلغ 10 بالمائة في أسعار إيجار الشقق. ويعود السبب في هذا إلى ارتفاع شعبية عقارات 

لوسيل، مع طرح شقق جديدة عصرية في السوق، وتقديم شروط إيجار جذابة للمستأجرين. أما بالنسبة لسوق 
البيع في لوسيل، فقد سجل انخفاضاً مقداره 3.5 بالمائة بالنسبة للشقق.

 
وفي مناطق أخرى في قطر، مثل الوكرة التي تتوفر فيها فيالت بأسعار معقولة لإليجار، فقد سجلت انخفاضاً 

بنسبة 6.7 بالمائة إليجارات الفيالت في 2019 مقارنة بعام 2018.

عقارات اإليجار
الشقق

كان هناك انخفاض عام في األسعار في أنحاء الدوحة وغيرها خالل األشهر الستة الماضية، خصوصاً مع توفر عدد 
أكبر من الشقق أمام المستأجرين، وبسبب التنافس بين المُاّلك في سبيل إشغال عقاراتهم. وفي المناطق خارج 

الدوحة، مثل الوكرة والوكير، فقد سجلت أسعار اإليجار انخفاضات ملحوظة. ويعود السبب بذلك على األرجح 
إلى توفر المزيد من الشقق بأسعار أفضل في أحياء مركز الدوحة، مما يدفع السكان بعيداً عن المدن األخرى 

ويشجعهم على المجيء إلى العاصمة.

وهناك نظرية أخرى مثيرة لالهتمام يمكن التفكير بها، وهي أن انخفاض األسعار في المناطق الجديدة العصرية 
أدى إلى توجه المزيد من الناس للبحث فيها عن الشقق. وهذا دفع بدوره المُاّلك في المناطق القديمة لخفض 

األسعار. قد يكون هذا هو سبب انخفاضات األسعار التي نشهدها. 
 

المنتزه هي إحدى المناطق التي شهدت انخفاضاً في أسعار اإليجار من 6,250 إلى 5,500 ريال قطري بين يوليو 
- ديسمبر 2019، وذلك مع بدء توفر منازل أحدث بأسعار مشابهة في مناطق أخرى. مدينة خليفة ومشيرب هي 
بعض هذه المناطق، وقد سجلتا انخفاضات من 6,375 إلى 5,415 ريال قطري ومن 5,917 إلى 5,020 ريال قطري 

على التوالي بين يوليو - ديسمبر 2019.
 

وأما مدينة لوسيل التي تقع على الطرف المقابل من نطاق األسعار، فقد سجلت ارتفاعاً من 7,750 إلى 8,300 ريال 
قطري. أصبحت هذه المنطقة أكثر شعبية خصوصاً داخل لوسيل نفسها، ألنها تقدم شققاً جديدة تماماً بأسعار 

جيدة، مما جذب الكثير من االهتمام من قبل المستأجرين. 

أما الوعب التي تشتهر بفيالتها أكثر من شققها، فقد شهدت مؤخراً ارتفاعاً في عدد الشقق المتوفرة، إال أنها 
تأتي بأسعار أعلى نظراً لندرتها.

منسي رباح
مديرة عمليات

المجموعة

شقق اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

-6.7% 8,663 8,080 أبو هامور

-10.2% 5,958 5,350 عين خالد

-13.4% 5,083 4,400 العزيزية

-18.1% 9,250 7,580 الدحيل

-8.2% 4,792 4,400 الغانم

-11.1% 6,167 5,480 الغرافة

نسبة الفرق النصف الثاني 2018 النصف الثاني 2019 المنطقة
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عقارات اإليجار
الفيالت

ستبقى فيالت الدوحة شعبية دائماً كخيار سكني، نظراً ألن المدينة مناسبة جداً لسكنى العائالت. ولكن مع 
هذا، هناك بعض المناطق التي كانت تعتبر دائماً كمركز سوق الفيالت في الدوحة، وهي تضم الوعب، وعين 
خالد، وبحيرة الخليج الغربي. ولكن، هناك عدد متزايد من المناطق التي تتوفر فيها الفيالت، األمر الذي أدى 

إلى تحول في األسعار في أنحاء سوق إيجار الفيالت خالل السنة الماضية.

وبالرغم من أننا نرى انخفاضاً، إال أن فرق السعر بالنسبة إليجارات الفيالت لم يكن كبيراً كما كان الحال بالنسبة 
للشقق، وذلك على األرجح بسبب توفر األخيرة بشكل أوسع. 

واضطرت المسيلة المشهورة بفيالتها الضخمة الفاخرة، لفعل الشيء ذاته بالنسبة التجاه األسعار في المدينة، 
مما يفسر انخفاض األسعار من 19,750 إلى 17,500 ريال قطري بين يوليو - ديسمبر 2019. أما منطقة المعيذر 

في المقابل، فهي معروفة بمنازل تقليدية أكثر، وهذا على األرجح السبب في انخفاض األسعار من 11,958 إلى 
10,600 ريال قطري في نفس الفترة، وذلك للحفاظ على اهتمام المستأجرين.

أما الخور والوكرة اللتان ال تزاالن تقدمان فيالت بأسعار معقولة، فقد سجلتا انخفاضاً في السعر من 9,750 
إلى 8,300 ريال قطري، ومن 12,000 إلى 10,650 ريال قطري على التوالي لجذب السكان لالستمرار باالستئجار 

هناك، خصوصاً مع توفر خيارات معقولة في أنحاء مركز الدوحة.  

شقق اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

فيالت اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

-8.9% 4,942 4,500 الهالل

4.2% 5,833 6,080 الخيسة

0.7% 4,567 4,600 المعمورة

-6.8% 6,417 5,980 المنصورة

-12% 6,250 5,500 المنتزه

-13.4% 6,102 5,283 النجمة

-4.2% 7,725 7,400 النصر

-2.4% 7,683 7,500 السد

1% 5,792 5,850 الثمامة

4.6% 8,700 9,102 الوعب

-15% 6,000 5,100 الوكير

-13.8% 5,125 4,420 الوكرة

-6.3% 10,667 10,000 طريق الكورنيش

-6.1% 4,721 4,435 فريج عبد العزيز

-3.5% 7,667 7,400 فريج بن محمود

-9.4% 6,625 6,000 فريج بن عمران

-5.4% 6,975 6,600 فوكس هيلز

7.1% 7,750 8,300 مدينة لوسيل

-15.1% 6,375 5,415 مدينة خليفة

-15.2% 5,917 5,020 مشيرب

-3.9% 6,138 5,900 طريق المطار القديم

-16.5% 7,333 6,125 سلطة

-5.2% 12,083 11,460 اللؤلؤة

-16.4% 5,529 4,620 أم غويلينا

-6.8% 11,916 11,100 الخليج الغربي

-2.3% 12,083 11,800 أبو هامور

-2.7% 12,125 11,800 عين خالد

-3.6% 11,458 11,050 العزيزية

0.4% 28,083 28,200 الدفنة

0.4% 15,833 15,900 الدحيل

-3.7% 12,283 11,825 الغرافة

-4.2% 7,725 7,400 الهالل

-2.4% 7,683 7,500 الخيسة

1% 5,792 5,850 المعمورة

نسبة الفرق النصف الثاني 2018 النصف الثاني 2019 المنطقة

نسبة الفرق النصف الثاني 2018 النصف الثاني 2019 المنطقة
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عقارات البيع
الشقق

يشهد بيع الشقق في قطر إقبااًل أكبر خصوصاً بعد أن َفتحت المزيد من المناطق المجال لملكية األجانب. 
وبالطبع، بالرغم من أن اللؤلؤة ال تزال من أولى خيارات المشترين، إال أن هناك المزيد من االهتمام 

المُنَصب على لوسيل ومناطقها الكثيرة. وأدى ارتفاع تسليم الشقق في لوسيل إلى خفض األسعار في 
مناطق أخرى أيضاً، لإلبقاء على اهتمام المشترين المحتملين. ويضم هذا منطقة الخليج الغربي التي 

سجلت انخفاضاً في السعر من 10,858 إلى 10,111 ريال قطري للمتر المربع بين يوليو - ديسمبر 2019. 
وُسجل االنخفاض األكبر في منطقة المارينا في لوسيل، حيث هبط السعر من 21,151 إلى 17,669 ريال 

قطري للمتر المربع مع االنتهاء من المزيد من األبراج التي أصبحت جاهزة للتسليم.

عقارات البيع
الفيالت

شكل القانون الذي أُعلن عنه السنة الماضية نقطة تحول هامة لسوق البيع، فقد فتح سوق البيع لألجانب. 
كانت مناطق اللؤلؤة والخليج الغربي وبحيرة الخليج الغربي في السنوات الماضية هي أبرز المناطق لعقارات 

البيع. وكان من أهم عوامل تأثير القانون هو أن الدوحة المركزية هي إحدى المناطق التي ُفتحت أمام األجانب 
لشراء العقارات، وهي منطقة توفر عدداً أكبر من الفيالت من المناطق األخرى السابقة الذكر. وبالتالي، أدى 

هذا إلى ارتفاع اهتمام المشترين في هذه المناطق.

مرة أخرى، بالرغم من أننا نجد انخفاضاً في األسعار في أنحاء السوق، فإننا نجد أيضاً ارتفاعاً في عدد 
المعامالت المسجلة. هذا التحول في األسعار هو الخطوة الصحيحة المطلوبة لتحويل سوق الدوحة الذي 

يرتكز على اإليجار إلى سوق يميل إلى البيع أكثر، خصوصاً فيما يتعلق بالفيالت.

سجلت منطقة بحيرة الخليج الغربي أكبر انخفاض في السعر لدى مقارنة يوليو- ديسمبر 2019، فقد انخفض 
من 14,780 إلى 12,177 ريال قطري للمتر المربع، ويعود السبب في ذلك على األرجح إلى أن المناطق األخرى 

التي تتوفر فيها فيالت البيع حققت المزيد من االهتمام وجذبت عدداً أكبر من المشترين. وكانت منطقة عين 
خالد من المناطق القليلة التي شهدت ارتفاعاً بالسعر، حيث أنها حصلت على اهتمام أكبر من المشترين. وهي 

تقدم فيالت ضخمة مستقلة، شهد معدل سعرها ارتفاعاً عن السنة الماضية.

فيالت البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع

شقق البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربعفيالت اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي

-11.4% 19,750 17,500 المسيلة

-4.2% 15,083 14,450 الريان

-1.7% 12,000 11,800 الثمامة

-2% 15,167 14,860 الوعب

-3.8% 12,583 12,100 المريخ

-6.2% 11,600 10,879 ازغوى

-11.4% 11,958 10,600 منطقة معيذر

-3.2% 11,208 10,850 طريق المطار القديم

5.2% 64,167 67,500 اللؤلؤة

-1.5% 28,417 28,000 الخليج الغربي

-6.9% 24,500 22,800 بحيرة الخليج الغربي

-14.9% 9,750 8,300 الخور

-11.3% 12,000 10,650 الوكرة

-0.9% 11,813 11,706 مدينة اإلركية

-8.4% 12,929 11,844 فوكس هيلز

-3.1% 11,889 11,525 مدينة لوسيل

-16.5% 21,151 17,669 منطقة مارينا

-5.2% 14,494 13,739 اللؤلؤة

-6.9% 10,858 10,111 الخليج الغربي

-11.4% 11,958 10,600 منطقة معيذر

-3.2% 11,208 10,850 طريق المطار القديم

5.2% 64,167 67,500 اللؤلؤة

-1.5% 28,417 28,000 الخليج الغربي

نسبة الفرق النصف الثاني 2018 النصف الثاني 2019 نسبة الفرقالمنطقة النصف الثاني 2018 النصف الثاني 2019 المنطقة
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شقق البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع

-11.5% 9,353 8,282 أبو هامور

15.1% 8,601 9,901 عين خالد

-10.3% 9,226 8,276 الدحيل

-7.1% 7,600 7,063 الخريطيات

-3.2% 6,951 6,731 الخيسة

-4.3% 9,575 9,167 الثمامة

-8.3% 11,937 10,951 الوعب

-9.1% 6,212 5,649 الوكير

-4.4% 5,872 5,615 الوكرة

-0.7% 32,045 31,818 اللؤلؤة

-17.6% 14,780 12,177 بحيرة الخليج الغربي

نسبة الفرق النصف الثاني 2018 النصف الثاني 2019 المنطقة

فيالت البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع

 تابع عمالئك
 المحتملين بيسر

 وسهولة أينما كنت
وفي أي وقت
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

بالرغم من تذبذب األسعار قبيل انتهاء عام 2018، شهدت األشهر الخمس األولى من عام 2019 أسعاراً أكثر 
استقراراً. ومع هذا، أدت تغيرات عديدة في سوق اإليجار، إلى جانب طرح وحدات عقارية جديدة، إلى بعض 

التقلب. ولكن التوقعات تتنبأ بارتفاع أسعار اإليجار مستقبالً. وفيما يتعلق بفيالت اإليجار، فبالرغم من أن 
األسعار بدت وكأنها تتجه نحو االستقرار منذ نهاية عام 2018 إلى نهاية 2019 باستثناء انخفاض بسيط في 

صيف 2019، إال أنها استمرت باالنخفاض في الربع األخير من العام الماضي، لكنها تبقى أعلى منها في األشهر 
األربعة األولى من عام 2018.

باقتراب الدوحة أكثر من التحول إلى سوق مشترين، ُيتوقع أن تتذبذب األسعار خصوصاً في سوق الفيالت. فقد 
أنعش إضافة مناطق جديدة للملكية الحرة مبيعات الفيالت بسبب توفر المزيد من المواقع. قد يفسر هذا األمر 
المسار غير الثابت الذي تمر به األسعار حالياً. أما أسعار بيع الشقق، فقد كانت مستقرة أكثر إلى حد ما، وبالرغم 

من ارتفاع طفيف في الربع الثالث من عام 2019، تراجعت اآلن إلى مستوى يعادل مستواها في بداية عام 2019.
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DOHA − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN QAR
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

مع جاهزية عدد متزايد من الشقق في لوسيل، ومع استمرار نموها لتصبح مدينة جاهزة بالكامل، نجد أن 
االهتمام بهذه المنطقة في ارتفاع. وقد دفع هذا باألسعار لالرتفاع خالل العام الماضي بحيث وصلت 

اليوم إلى مستوى يماثل ما كانت عليه في بداية عام 2019، وهو أعلى مستوى لها. أما أسعار الفيالت، 
فيبدو أنها ثابتة ولكنها أنهت العام بزيادة طفيفة.

ما زالت شقق البيع في لوسيل تحظى باهتمام متزايد، خصوصاً بسبب القوانين العقارية المعلن عنها مؤخراً. 
وشهدت األسعار ثباتاً مع تذبذب طفيف خالل العام، ولكن مستوياتها كانت األكثر استقراراً منذ ثالث سنوات.
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LUSAIL − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN QAR
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

يحاول سوق اإليجار في الخور الوصول إلى مدى أسعار ثابت. ولكن مع التغييرات التي تشهدها البالد في 
البنية التحتية واستراتيجيات التسعير، لم تتمكن أسعار تأجير الفيالت والشقق من تحقيق ذلك. وقد يعود 

ذلك إلى انعدام االهتمام بهذه المدينة الساحلية بسبب توفر خيارات أخرى بأسعار أفضل في العاصمة.

مع توفر خيارات سكنية بأسعار معقولة في الدوحة، نجد هبوطاً مستمراً في األسعار في الوكرة، حيث يحاول 
المُاّلك الحفاظ على اهتمام المستأجرين. وبالرغم من عدم ثبات األسعار خالل السنتين الماضيتين، فقد شهدت 

أسعار إيجار الفيالت والشقق انخفاضاً في سوق التأجير في الوكرة، ولكنها بعد ذلك بقيت في مستويات 
مستقرة بحلول نهاية عام 2019.
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AL KHOR − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN QAR
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

تستمر شعبية منطقة أم صالل باالرتفاع بين المواطنين واألجانب المقيمين، وتمر المنطقة بحركة 
عمرانية مستمرة مما يعني طرح عقارات جديدة. وقد شهد سوق تأجير الشقق مستوى مستقراً من 

األسعار خالل معظم عام 2019، إال أن األسعار انخفضت في الربع الثالث من العام الماضي، وتبقى 
اليوم في أقل مستوياتها منذ 2017. ومع هذا، حافظت أسعار إيجار الفيالت في أم صالل على 

استقراراها طيلة عام 2019، باستثناء انخفاض بين شهري مارس ومايو.

أم صالل
اإليجار

0

5000

10000

15000

20000

25000

Dec
 16
Ja

n 1
7

Feb
 17

Mar 
17
Apr 

17

May
 17
Ju

n 1
7
Ju

l 1
7

Aug
 17

Sep
 17
Oct 

17

Nov
 17

Dec
 17
Ja

n 1
8

Feb
 18

Mar 
18
Apr 

18

May
 18
Ju

n 1
8
Ju

l 1
8

Aug
 18

Sep
 18
Oct 

18

Nov
 18

Dec
 18
Ja

n 1
9

Feb
 19

Mar 
19
Apr 

19

May
 19
Ju

n 1
9
Ju

l 1
9

Aug
 19

Sep
 19
Oct 

19

Nov
 19

Dec
 19
Ja

n 2
0

Apartment Villa

Umm Salal − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN QAR

ُتحسب اتجاهات األسعار طويلة المدى اعتماداً على األسعار الشهرية الفعلية. 
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أحياء سكنية 
تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية  - صفحة 29

مقتطفات بأسعار معقولة  - صفحة 33

أكثر 10 مناطق استهدفتها عمليات 
البحث تبعاً لعدد غرف

 النوم - صفحة 34

3

1

2
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

شقق البيع:شقق اإليجار:

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

على موقع بروبرتي فايندر.
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

فيالت البيع:فيالت اإليجار:
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق التي شهدت أكبر عدد من مقتطفات بأسعار معقولة
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

المناطق العشر األولى اليوم في قطر للشقق أو الفيالت 
بأسعار معقولة.

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

شقق اإليجار )اإليجار الشهري(

فيالت اإليجار )اإليجار الشهري(

1

1

6

6

2

2

7

7

3

3

8

8

4

4

9

9

5

5

10

10

الخريطيات 
معدل السعر:
3,512 ريال 

قطري

وسط مدينة 
الخور 

معدل السعر:
4,800 ريال 

قطري 

شرق الهالل 
معدل السعر:
3,640 ريال 

قطري

المنصورة
معدل السعر:
6,000 ريال 

قطري

سميسمة
معدل السعر:
3,600 ريال 

قطري

أم غويلينا 
معدل السعر:
5,000 ريال 

قطري

وسط مدينة 
الخور 

معدل السعر:
3,690 ريال

 قطري

ازغوى
معدل السعر:
6,020 ريال 

قطري 

المعيذر
معدل السعر:
4,170 ريال 

قطري

الذخيرة
معدل السعر:
7,500 ريال 

قطري 

أم صالل علي 
معدل السعر:
4,170 ريال 

قطري

أم العمد 
معدل السعر:
7,950 ريال 

قطري

المعمورة
معدل السعر:
4,400 ريال 

قطري

الغانم القديم 
معدل السعر:
9,200 ريال 

قطري

الوكرة 
معدل السعر:
4,360 ريال 

قطري

أم صالل علي 
معدل السعر:
8,000 ريال 

قطري

الغانم القديم 
معدل السعر:
4,425 ريال 

قطري

سميسمة
معدل السعر:
9,300 ريال 

قطري

العزيزية
معدل السعر:
4,575 ريال 

قطري

شارع العزيزية 
معدل السعر:
9,900 ريال 

قطري

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

مشيرب

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

مشيرب

الدفنة

عين خالد

الوعب

الغرافة

المنصورة

قرية إزدان

الوعب

أم غويلينا

طريق المطار القديم

مدينة لوسيل

تقوم هذه البيانات على وسيط السعر المعلن عنه على propertyfinder.qa وقد ال يعكس سعر المعاملة الفعلي.  
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

أربع غرف نوم:غرقتي نوم:

خمس غرف نوم:ثالث غرف نوم:

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

المنصورة

اللؤلؤة

الوعب

بحيرة الخليج الغربي

الخليج الغربي

أبو هامور

اللؤلؤة

الخليج الغربي

الوعب

السد

فريج بن محمود

اللؤلؤة

الوعب

الخليج الغربي

بحيرة الخليج الغربي

الغرافة

الوعب

طريق المطار القديم

فريج بن عمران

المنتزه

عين خالد

الغرافة

الريان

عين خالد
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

12%

ما دوافع االستثمار في

قطر
اليوم

إجمالي الناتج المحلي للفرد يبلغ 70,379 دوالر أمريكي (االسمي، تقديرات 
.(2018

تتمتع قطر ببيئة مالئمة للمغتربين، حيث يشكل األجانب ما يقارب ثالثة أرباع 
السكان تبعاً لجهاز اإلحصاء القطري.

ارتفع مؤشر السعر العقاري الوطني بمقدار 1.56 بالمائة (1.99 بالمائة بعد 
التعديل بالنسبة للتضخم) خالل الربع الثاني من عام 2019، وذلك على 

النقيض من االنخفاض المقابل بنسبة 16.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 
2018، تبعاً لمصرف قطر المركزي.

دخل قانون رقم 16 من عام 2018 حيز التنفيذ في شهر مارس 2019، مما 
أدى إلى زيادة عدد مناطق الملكية الحرة في قطر من ثالث إلى عشر 

مناطق.
ُيمنح األجانب الذين يشترون عقارات في أي من هذه المناطق حق اإلقامة 

الدائمة بشكل تلقائي، وهذا يمتد لعائلة المالك طيلة فترة الملكية.
تعتبر رسوم نقل الملكية زهيدة، حيث يبلغ أقصاها نسبة 0.25 بالمائة من 

قيمة العقار.
يتوقع تحسن االقتصاد في السنوات القادمة وارتفاع إجمالي الناتج المحلي 

بنسبة 3.2 بالمائة في 2020.
خمس كلمات: بطولة العالم لكرة القدم 2022.

أحياء عالية الطلبعدد السكان الحالي

1. اللؤلؤة
2. الثمامة

3. الخليج الغربي

1.اللؤلؤة
2. الخليج الغربي

3. لوسيل

معدل إجمال 
عائد اإليجار 

2,773,885 نسمة  
(نوفمبر 2019)

(2019)

 الفيالت

الشقق

 أدوات تساعدك
 في الحصول على

المزيد من األعمال
https://www.statistics.gov.rw
https://www.psa.gov.qa

http://www.qcb.gov.qa
https://www.globalpropertyguide.com
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ساهمون
ميزانية قطر 2020 م

تعزز الثقة بالسوق 
العقاري

مراكز األعمال 
تفقد مفهومها 

و جوهرها
أعلنت الحكومة القطرية عن ميزانية ضخمة لعام 

2020 تفوق نظيراتها في السنوات الخمس الماضية 
بسبب االرتفاع الكبير في عدد السكان، مما أدى إلى 

حركة نشطة في السوق العقاري. وعمل هذا إلى 
جانب اقتراب االنتهاء من مشاريع هامة في البنية 

التحتية، على إحياء االهتمام من جديد في السوق. 
ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 

عام 2022، تتسارع وتيرة العمل على إتمام عدد 
متزايد من المشاريع تحضيراً الستضافة هذا الحدث 

العالمي الهام. كما يزداد الطلب في السوق من قبل 
المستأجرين، خصوصاً أولئك من متوسطي الدخل، 

ويتوقع أن يزداد الطلب أكثر في الربع األول من عام 
.2020

 
ستُطرح 13,500 وحدة في السوق السكني، ويتوقع 

أن يكون معظمها )ما يقدر ب 65 بالمائة( في اللؤلؤة 
ولوسيل. وسيوفر هذا فرصاً أكبر أمام المستأجرين 

الذين يبحثون عن أسلوب حياة أرقى. وسيرتفع 
الطلب كذلك بين المستأجرين من الطبقة الوسطى 

وكذلك بين ذوي الدخل األدنى من ذلك في المناطق 
التي تتوفر فيها أسعار إيجار أنسب، مثل مناطق 

الوكرة والمشاف وغيرها من المقاطعات. تشهد 
هذه المناطق تطويراً حضرياً سريعاً، عالوة على بناء 

مجمعات التسوق الجديدة في المناطق التجارية في 
الوكرة. ومن أهم هذه المجمعات إزدان مول الوكرة، 

وإزدان مول الوكير.
 

كما تتجه أسعار اإليجار في أنحاء السوق إلى استقرار 
أكبر. وبالرغم من توقعات ارتفاع حجم العرض، إال أن 
من المتوقع أيضاً أن تحافظ األسعار على استقرارها، 

وذلك بسبب عروض المُاّلك والمطورين المنتظمة 
والموسمية التي تهدف للحفاظ على إشغال عقاراتهم، 

خصوصاً تلك التي تتميز بأسعار معقولة.
 

من ناحية أخرى، تقدم موالت التسوق في قطر 
خيارات تسوق منوعة، حيث تتمتع البالد بما يقارب 1.9 

مليون متر مربع من مساحات التسوق المنتشرة في 
أنحائها المختلفة. ومن المخطط افتتاح ثمانية موالت 
إضافية خالل عام 2020، مما سيرفع مساحات محالت 
التجزئة إلى أكثر من 2.4 مليون متر مربع. وعلى سبيل 

كانت لوقت قريب واحدة  من شركاء  الرئيسيين 
في نجاح رواد األعمال الذين بالكاد بدأوا يتحسسون 
خطواتهم األولى في عالم األعمال من خالل توفير 

جملة من الخدمات التي تساهم في تحويل فكرتهم  
إلى واقع  واليوم تحولت  مراكز االعمال او البزنس 

سنتر إلى   بوكسات تجارية مع بعض االستثناءات التي 
حافظت على تقاليدها وطورت دورها الريادي في دفع 

المبادرة الخاصة

المراكز التجارية فقدت الكثير من بريقها لدى 
المستثمرين الشباب خاصة في ظل افتقادها للخدمات 
السهلة والمريحة المقدمة للشركات حديثة اإلنشاء أو 

غيرها  ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتطلعاتها 
عبر القيام بكل الخدمات من مكاتب  و مساحات عمل 

مشتركة مجهزة ومؤسسة بكافة الخدمات من آثاث 
وسكرتارية واتصاالت وخدمات أخرى عديدة توفيراً 

لجهد ووقت الشركات ومباشرة أعمالهم بدون مشقة.
غالباً ما يسأل العميل لماذا يجب علّي التوجه الستئجار 

مكتب لتأسيس شركتي داخل مركز أعمال، ومن 
هنا فكرة مركز األعمال جاءت تجاوباً مع النهضة 
االقتصادية الشاملة التي شهدتها الدولة وحجم 

االستثمارات األجنبية ومن شأنه أن يكون له دور في 
المساهمة في دعم جهود الدولة التي تقل   جهداً في 

توفير المناخ االستثماري في إطار استراتيجية تنويع 
االقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

إن البيئة المحيطة الجيدة يمكن أن تكون مورد جيد 
لشركات ناشئة جديدة . فهي توفر اماكن معقولة 
التكلفة للعمل مع نظرائك  من أصحاب المشاريع 

واألفكار الطموحة وكذلك تتيح لك التعرف على ذوي 
الخبرات ومشاركتهم أفكارك ويوجد في هذه البيئة 

العديد من المواهب الفذة والخدمات المطلوبة وأيضا 
المستثمرين

ويؤكد المستثمرون الشباب على أن تنمية بيئه عملية 
صحية لرواد األعمال والشركات الناشئة ال يحدث 

بالطبيعة .. فهو يتطلب العمل ويجب إنفاق  بعض 
الوقت في دفع ثمن ما وصلت إليه مما سينعكس 

عليك بالنفع أيضا بالتبعيه ، مثل أن تشارك ما تعلمتة 

المقارنة، فإن معدل نسبة إشباع مساحات التسوق يصل 
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 615 متر 
مربع/1000 نسمة، في حين يصل هذا المعدل في قطر 
إلى 677 متر مربع/1000 نسمة. هذا يعني توفر خيارات 

تسوق أكثر لسكان قطر، خصوصاً في أشهر الصيف الحارة.
 

تتميز أسعار اإليجار في موالت التسوق بأنها معقولة 
أكثر في ظل السوق الحالي، ويمكن أن تأخذ عدة أشكال 
)اإليجار/متر مربع، وتقاسم اإليرادات، واإليجار المختلط(، 

اعتماداً على تجربة التسوق التي يرغب باعة التجزئة 
تقديمها في مراكز التسوق والمساحة التي يرغبون 

بإشغالها.   
 

من الجدير بالذكر أن قطر تستعد لتصبح وجهة تسوق 
معروفة. ومن شأن الموالت التي تقدم تجارب جديدة 

للجمهور أن تجذب عدداً أكبر من الزوار من تلك التي تقدم 
بضائع تقليدية فقط. 

وفيما يتعلق بسوق المكاتب في قطر، فهناك تنوع كبير 
في أنحاء البالد، مع إمكانية النمو اإلضافي لدى إنهاء 
مشاريع البنية التحتية. ُينظر عادة إلى مساحة المكاتب 
المتوفرة في سوق ما كمؤشر موثوق على حالة بيئة 

األعمال فيه. وُتعبِّر جودة ممارسات األعمال عالمياً وتوفر 
مساحات المكاتب في قطر إيجابياً عن دفق وازدهار 

األعمال فيها. 
وبالرغم من أن كالً من القطاع المكتبي العالمي والمحلي 

في قطر شهدا ضغوطات بسبب الركود االقتصادي 
العالمي، إال أن من المتوقع أن يستفيد هذا القطاع في 

قطر من قرار السماح بالملكية األجنبية بنسبة 100 بالمائة، 
وتوسيع المناطق التي يمكن لألجانب اقتناء العقارات 
فيها. وسيشجع هذا المزيد من المستثمرين لتأسيس 

شركاتهم في قطر.

أو تشارك في أحداث وفعاليات .فكلما كبر المجتمع 
الخاص بريادة األعمال كلما كبرت كل الشركات داخل 

ذلك السوق لوجود العديد من المستثمرين الجدد داخل 
السوق ، ولكن أحد أكثر األشياء التي يحتاجها النظام 
البيئي الجيد لريادة األعمال هي شركات ناجحة. حيث 

أن وجود عدد كبير من مراكز االعمال ظهرت حديثا 
وهي عبارة عن مساحات تأجيرية فقط  دون توفير البيئة 

الالزمة او ان  يكون فيها خدمات واحتياجات العميل 
االساسية ولكن يجب أن تكون لديها فكرة أنها شريك 
نجاح مع رواد األعمال و أصحاب الشركات لتعزيز النمو 

االقتصادي القطري و ئية قطر 2020 و 2030 التي تبحث 
عن االستدامة في شتى مجاالت األعمال فبالتالي 

نقطة التمييز لدى أي بيزنس سنتر يجب أن تكون نابعة 
من حرصها على أن تعمل جنبا الى جنب مع رؤية قطر و 
لذلك أخذنا على عاتقنا تطوير مراكز األعمال لكي تخدم 
هذه الفكرة و تخدم دولة قطر الحبيبة و نتمنى لشركاء 

النجاح التوفيق 

هاني دبش
مدير اإلدارة العقارية

إزدان العقارية
Ezdan Real Estate

ابتهال حقي
المدير العام

مركز األعمال العالمي
   Global Business Center

» إتمام مشاريع ضخمة في 
البنية التحتية يعطي دفعة 
إضافية في مختلف الفئات 

العقارية  «

»مع كثرة المراكز المتواجدة أصبح 
المفهوم التجاري  هو الغالب على 
فكرة البيزنس سنترو غياب الفكرة 
االساسية له وهي دعم الشركات 

الصغرى و المتوسطة مع جذب 
الشركات العالمية الباحثة عن أسواق 

جديدة و مكاتب تمثيلية لها في الدول 
الغنية بالثروات «
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ساهمون
من المنتظر أن م

يشهد السوق 
العقاري القطري 

انتعاشاً نتيجة 

إدارة العقارات 
هي أكثر من مجرد 

إدارة للمرافق

يدخل القطاع العقاري القطري اليوم حقبة جديدة، 
حيث تدفع المنافسة باألسعار لمعدالت معقولة أكثر 

وتعمل على تعزيز مستويات أعلى من الجودة. كما 
يأتي نشاط السوق الحالي في أعقاب المستجدات 

التشريعية األخيرة التي تفتح المجال أمام غير القطريين 
لتملك العقارات في البالد ومنح اإلقامة لألجانب. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تعزيز 
إمكانات السوق العقاري القطري بشكل أكبر. ويبدو 
من المنطقي التكهن باستمرار الثقة والحماس بشأن 
السوق إلى حين موعد استضافة البالد بطولة الفيفا 

لكأس العالم لكرة القدم عام 2022.

نرى من وجهة نظرنا أن السوق سيشهد تركيزاً أكبر 
على الجودة في أنحاء النظام البيئي التنموي، بما في 

ذلك مراحل التخطيط إلى البناء والتسليم.
ويتوقع أن تتراوح جودة المباني حول درجات أ وب 
وب+. وتزداد أهمية هذه التصنيفات لدى معاينة 

المستأجرين المحتملين لعدد من الوحدات السكنية 
في نفس المنطقة. وبطبيعة الحال، نعتقد أن 

الوحدات ذات البنية والصيانة الممتازة ستلقى إقبااًل 
أكبر بين الزبائن. كما أننا نجد أن المستأجرين المحتملين 
يهتمون بجودة ومقاييس التشطيبات الداخلية بشكل 

متزايد. فقد أصبحت معاينة جودة التشطيبات قبل 
توقيع عقد اإليجار أمراً اعتيادياً اليوم، ألن المستأجرين 
يفضلون بالطبع تجنب التعب والوقت والتكاليف التي 

قد تتسبب بها التجهيزات األقل جودة.

ومن غير شك، يمكن تحقيق إيجارات ممتازة من 
المباني التي تحظى بالترخيص الذهبي أو البالتينوم 

حسب معايير نظام الريادة في تصميمات الطاقة 
والبيئة. 

ويشكل وجود المصاعد وجودتها عامالً آخر أساسياً في 
تحديد اإليجار، خصوصاً بالنسبة للمجمعات السكنية 

المرتفعة.

يمكن القول إن صناعة اإلدارة العقارية عانت لفترة 
طويلة من ضيق في الرؤية وتركيز على إدارة البنية 

التحتية فقط. وبالرغم من أن الصيانة عامل أساسي 
للنجاح بال شك، إال أننا نعتقد أنه يجب دعمها بتنمية 

ورعاية "األصول غير الملموسة". فاليوم، ال تقتصر 
مهمتنا فقط على توفير منازل جميلة بصيانة جيدة، 

وإنما علينا كذلك االهتمام بتنمية الحس المجتمعي 
حتى يعيش السكان حياة هنيئة تشعرهم بانتماء 

حقيقي لمكان سكناهم ومجتمعهم.

يستثمر المطورون الماليين لتبنّي أحدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا وتحسين المرافق المتوفرة في 

عقاراتهم - من المسابح، والسبا، وخدمات االستقبال 
واإلرشاد، وغيرها، ومن ثم يصرفون المزيد من المال 

في تسويق هذه العقارات سعياً للتميز في سوق 
تنافسي للغاية. ومع هذا، غالباً ما يهمل المطورون 
الرابط الوجداني مع مستأجريهم وسكانهم – بالرغم 

من أنه عامل حيوي قد يضمن لهم بقاء العميل معهم 
ألطول فترة ممكنة حال استئجاره أو شرائه العقار. 

وهنا تلعب الروح المجتمعية دوراً بالغ األهمية.
يرغب جميع الناس بالشعور بأنهم ينتمون لمكان ما 
- وتزداد أهمية ذلك بالنسبة للجاليات األجنبية في 
منطقة الخليج، الذين لم ينتقلوا لمنزل جديد فقط، 

وإنما انتقلوا لبلد وثقافة مختلفة تماماً، وفي أغلب 
األحيان يبدؤون حياتهم من الصفر. فهم يريدون 

مكاناً يشعرهم بالتقدير وبأنهم وجدوا وطناً بعيداً 
عن أوطانهم األم. الحل هو خلق مجتمعات تلبي 

الرغبات الشمولية للفئات المستهدفة. حيث تتمكن 
المجتمعات التي تنجح في هذا الجانب من اإلبقاء على 
اهتمام المستأجرين والسكان وتعزيز والئهم - وهو أمر 

نادر هذه األيام.

لفترة طويلة، لم يحصل أي تواصل يذكر بين معظم 
المستأجرين من جهة وإدارة البنايات من جهة أخرى، 

إال في حالة حدوث عطل ما بالطبع – على سبيل 
المثال، لدى تعطل المصعد أو حدوث تسرب ماء. نحن 
نؤمن بأهمية التواصل النوعي مع مستأجرينا وسكاننا، 

ونحقق ذلك من خالل المناسبات االجتماعية التي 

ُتؤَجر المباني ذات الجودة العالية بسرعة أكبر ويكون 
مستأجروها أكثر قابلية لتجديد عقودهم. كما تؤدي 

جودتها إلى رضا المستأجرين وتدفعهم إلخبار أصدقائهم 
ومعارفهم عنها، فيرتفع الطلب نتيجة لذلك. كما 

تساهم التعليقات على وسائل التواصل االجتماعي في 
تعزيز سمعة العقارات ذات الجودة المميزة بين الناس.

وبما أن العرض يفوق الطلب في قطر حالياً، فهذا يعني 
توفر خيارات أكبر أمام المستأجرين. ولهذا، تتاح الفرصة 
الختيار المساكن المؤثثة بالكامل واألعلى جودة، مما 

ُيمكِّنهم من االنتقال واالستقرار بشكل أسرع. 
ومن االتجاهات الجديدة في قطر، االهتمام المتزايد 

بالمساكن التي تقع خارج مركز المدينة. ومع الدور 
المتوقع لمترو الدوحة في ربط المناطق ببعضها 

البعض، لم يعد من المهم التركيز على موقع مركزي، 
على العكس، فقد أصبحت جودة البناء هي أهم 

العوامل التي تحدد قرار المستأجرين.
 

تسمح لنا بالتعارف على بعضنا البعض، وهذا يؤدي في 
المحصلة إلى تعميق استمتاع عمالئنا بإقامتهم وتكوين 

روابط أقوى مع أفراد مجتمعهم المحلي. لقد وجدنا 
بالفعل أن المستأجرين يحبون االنخراط والتواصل معنا. 
فنحن نشركهم في األمور، ونتواصل معهم ونسألهم 

عما يرغبون به، ونحاول تلبية حاجاتهم. وعندما يساهم 
المستأجرون في خلق التجارب التي يريدونها، نكون قد 
كونّا رأسمال اجتماعي يعطي للحياة في العقار نشاطاً 

وطاقة.

كما يمكن االستفادة من خلق وتعزيز الحس المجتمعي 
إلنعاش المشاريع في مبادرات المسؤولية االجتماعية 

للشركات. يمكن أن يعني هذا على سبيل المثال تنظيم 
المناسبات الممتعة لألطفال - مثل حفالت الهالوين 

واحتفاالت العيد وغيرها. ومن الممكن أيضاً أن تركز هذه 
المناسبات على المواضيع الصحية أو البيئية، وأن تحتوي 

على نشاطات ممتعة للكبار في حين يراقبهم األطفال 
ويشجعونهم. هناك الكثير من األفكار المتنوعة لمثل 

هذه النشاطات، مثل جلسات اليوغا، والجري الممول، 
وسباقات السباحة لجمع التبرعات، وغيرها. كما تتسنى 

الفرصة لشركات اإلدارة العقارية التعاون مع مبادرات 
رائدة على المستوى الوطني الستضافة فعالياتها، مثل 
خدمات الكشف المبكر عن السرطان، مما يشعر السكان 

بانخراطهم في تعزيز الصحة العامة في بلد إقامتهم. تفتح 
هذه اللقاءات المجال لطاقم اإلدارة العقارية التعرف على 
مستأجريهم وسكانهم بشكل جيد وبناء قاعدة قوية من 

الثقة المتبادلة.

ولهذا كله أثر عظيم جلي، حيث يشعر المرء بالودية وروح 
المجتمع حالما يدخل أحد العقارات التي نديرها. يطيب 

للناس السكن في هذه األماكن، وهم يشجعون غيرهم 
على االنتقال إليها.

المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي

 Just Real Estate

ناصيف هيدموس
مدير العمليات

لو ميراج إلدارة العقارات 
 Le Mirage Property

Management
قطر

»ُيتوقع استمرار الثقة والحماس 
بشأن السوق إلى حين موعد كأس 

الفيفا لبطولة العالم في كرة القدم 
عام 2022 «

»على المديرين العقاريين أيضاً 
العمل على تنمية بيئة مجتمعية 
تعطي السكان حساً باالنتماء. «



46 4 5#PFTRENDSQA#PFTRENDSQA

ساهمون
على األطراف الفاعلة م

في السوق التكيف 
مع اإلصالحات 

الجديدة في قطر
سواء كنت تقطن الدوحة أو تزورها بشكل متكرر، من 

الصعب عدم مالحظة التطور الهائل الذي شهدته البالد 
على مدى العشرين سنة الماضية. يشمل هذا مشاريع 

التحضير لكأس العالم لعام 2022، والطرق الجديدة، والمترو، 
ومطار حمد الدولي، وميناء حمد، ومدينة لوسيل واللؤلؤة، 
وما هذه إال بعض األمثلة الواضحة للعيان على هذا التطور. 
وكان لهذه المشاريع األثر العظيم على المجال العقاري في 

البالد بال شك.
ولكن في الوقت ذاته، هناك مشاريع أخرى ليست بنفس 

الوضوح. فقد شهدت البالد خالل السنوات القليلة الماضية 
بعض المشاريع الضخمة في عدة مجاالت مثل القوانين 

والتنظيمات المتعلقة بالعقارات، إلى جانب مبادرات 
الحكومة اإللكترونية من قبل عدة وزارات، وتنظيمات 

وقوانين الهجرة والعمل، وإصالحات النظام القضائي. وما 
تزال كثير من هذه التطورات على قدمٍ وساق، كما هو 

الحال مع التطورات األكثر وضوحاً للعين المجردة. يتلخص 
الهدف من هذه المقالة في تسليط الضوء على بعض 

أهم التطورات غير المرئية التي طرأت على المجال العقاري 
وتأثيرها على أطراف السوق الفاعلة.

دعونا نبدأ بما هو واضح، أال وهي الخطوة األولى من 
الخطة العمرانية القطرية التي بدأت العام الماضي بالعمل 

بتنظيمات وإجراءات الحصول على تصاريح البناء لجميع 
الفئات العقارية تقريباً. وفي ظل رؤية قطر الوطنية 2030 

كالمؤثر األكبر، تأتي الخطة العمرانية القطرية لتحويل قطر 
إلى مثال يحتذى به للحياة الحضرية المستدامة، واالرتقاء 

ببلداتها ومدنها لتكون في مصاف نظيراتها األكثر طيباً 
للعيش في القرن 21. 

ومن وجهة نظر السوق، فعلى المستثمرين، والمطورين، 
ومهندسي العمارة إدراك هذه التغييرات والبدء بالتكيف 

معها، ألن ذلك سيزيد من فرص نجاحهم في السوق. 
يتعلق أحد أهم التغييرات التي أدخلتها الخطة العمرانية 

القطرية على النظام القديم بالكثافة العمرانية. على سبيل 
المثال، كانت ُتطبّق في الماضي نفس نسبة مساحة 

األرضية FAR في جميع المناطق في قطر لدى بناء فيال 
على قطعة أرض. ولكن تبعاً للخطة الجديدة، فهذه النسبة 

تختلف اآلن بشكل كبير اعتماداً على المنطقة التي تقع فيها 
قطعة أرضك.

تشكل الحكومة اإللكترونية حيزاً آخر يشهد تطويراً ضمن رؤية قطر 
2030. فقد قامت العديد من األقسام الحكومية بإضافة خدمات 

عبر اإلنترنت خالل السنتين الماضيتين. وتتعلق الكثير من هذه 
اإلجراءات والخدمات بالمجال العقاري. حيث تتوفر عبر اإلنترنت 

اآلن خدمات التقديم للحصول على تراخيص البناء، واإلشهاد على 
عقود اإليجار، ونظام حماية الرواتب، وتصاريح مجلس التأجير/البيع. 

يجب على الشركات في أنحاء القطاع تكييف إجراءاتها الداخلية ليس 
بهدف االمتثال لهذه الخدمات فحسب، وإنما كذلك لالستفادة 

منها.
     

كما أُدخلت إصالحات في المحاكم القطرية منذ بداية عام 2019. 
وقد كان معالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واضحاً في خطاباته 

حول الحاجة لإلصالحات القضائية، خصوصاً في تسريع سير 
اإلجراءات في هذا المجال. ولهذا، قام المجلس األعلى للقضاء 

بإدخال تغييرات ملحوظة على إجراءات وأقسام المحاكم القطرية. 
وال بد أن القضايا المتعلقة بالعقارات ستستفيد كثيراً من هذه 
التطورات. وعلى أطراف السوق الفاعلة تثقيف أنفسها حول 

التغييرات الجديدة والتكيف تماشياً مع النظام الجديد بأسرع وقت 
ممكن. 

يعد القرار رقم 22 لعام 2017 تطوراً آخر كبير في السوق العقاري 
فيما يتعلق باألحكام والشروط المرتبطة بترخيص وكاالت السمسرة 

العقارية. وقد اُتخذت الخطوة األولى في سبيل تطبيق هذا 
القانون في ديسمبر الماضي عندما دعت وزارة العدل السماسرة 
إلى التسجيل على اإلنترنت. يعد هذا تطور تشريعي هام سيكون 

له تأثير إيجابي على السوق، وسيمكن من معالجة قضايا مثل 
الشفافية، والمحاسبة، واالحتيال بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، 

يتحتم على السماسرة التحرك بسرعة والتأكيد على أن أوضاعهم 
الحالية تمتثل لمتطلبات وزارة العدل. بمعنىً آخر، عليهم التكيف.

وبمراجعة الفقرات الماضية، نالحظ أن الكلمة المفتاحية األهم هي 
"التكيف". إن التطورات "غير المرئية" في قطر ال تقل أهمية عن 
تلك المرئية. وكلما أسرع الالعبون في السوق بالتكيف مع هذه 

التطورات، ستتاح لهم فرصة أكبر للتفوق على منافسيهم. 

سليمان البناي
المالك والمدير العام

أمالك الدار
AlDar Properties

»طرأت تطورات كبيرة على القوانين 
والتنظيمات المتعلقة بالمجال العقاري، 
وتم طرح عدد من المبادرات للدفع بدور 

الحكومة اإللكترونية .«

من جانب آخر، فإن المرافق تساهم هي األخرى في 
خلق الحس المجتمعي، وتساعد في تحويل عقار جديد 
إلى بيت بشكل سريع. يجب على المطورين أخذ العامل 

المجتمعي بعين االعتبار منذ مراحل التصميم األولى، 
فعليهم إدراك مدى تأثيره على رفاه السكان وجودة 

تجربتهم أثناء اإلقامة في العقار، وبالتالي ينعكس هذا 
بشكل إيجابي كبير على سمعة عالمتهم التجارية. وكلما 
تعمق انخراط الناس في شؤون مكان إقامتهم ووجدوا 

متعة أكبر في معيشتهم ضمن بيئته، ازداد شعورهم 
بالهوية المجتمعية وحس االنتماء.

فعلى سبيل المثال، تساعد المرافق مثل نوادي الجيم، 
والصاالت والشرفات المشتركة المنسقة أو الحدائق 

وصاالت العروض السينمائية، في انغماس السكان 

في نمط حياة مشترك. وفي هذه المساحات، يتعرف 
السكان على جيرانهم وتتعزز الروح المجتمعية بينهم.

تطلعاً نحو المستقبل، يجب أن تدرك الصناعة أن فلسفة 
"ما عليك سوى بناء العقارات، وسيأتي العمالء إليك" 
لم تعد مفيدة، فقوى التنافس في السوق أدت إلى 

إبطال هذا المبدأ. يجب أن ندير عقاراٍت لم تبن فقط من 
أجل الحاضر، ولكن أيضاً من أجل رعاية وتطوير األحياء 
التي ُتكوِّن جزءاً منها خدمًة للمستقبل. يمكن تحقيق 
ذلك من خالل تلبية حاجات عمالئنا اليومية، وحاجات 
جيرانهم، والمجتمع األوسع الذي ينتمون إليه. يجب 

أن نخلق أماكن استثنائية ليعيش ويعمل ويرتاح الناس 
فيها، وكذلك ليبنوا مجتمعات مزدهرة اليوم ولسنوات 

قادمة.
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ساهمون
لماذا ُيَعدُّ االستثمار م

العقاري أفضل 
فئات االستثمار 

طويلة األمد
ما هو االستثمار األفضل على المدى البعيد، وهل 

اآلن وقت مناسب لالستثمار العقاري في قطر؟ يراود 
هذا السؤال أذهان معظم المستثمرين سواء ذوي 

الخبرة منهم أو المبتدئين.
 

الجواب باختصار هو نعم، إنه وقت مناسب للشراء. 
لكن السؤال األصعب هو ما الذي عليك شراؤه؟

 
يعلم المستثمرون الخبراء ما يجب شراؤه. فعندما 

يتواجد في السوق عدد من الباعة المحتملين يفوق 
عدد المشترين المحتملين، يكون الوقت قد حان 

لالستثمار، ولكن المهم هو االحتفاظ بهذا االستثمار 
لفترة معينة من الزمن لضمان الحصول على أفضل نمو 

لرأس المال، وأفضل عائد على االستثمار.
 

وحتى تقرر ما عليك شراؤه، يجب أواًل االستعانة 
بمستشارك العقاري لتحديد أولوياتك، وأهدافك، 

وإمكاناتك، في سبيل اتخاذ قرار بشأن حجم االستثمار. 
وبعد هذا النقاش، يجب تحديد هدف واضح يسمح 
لمستشارك باقتراح أو البحث عن خيارات االستثمار 

األمثل لتحقيق غاياتك.
 

إن أسلوبك كمستثمر سيحدد خيارات االستثمار طويلة 
األمد التي تناسبك.

 
وفر وقتك واستشر الخبراء. لِمَ تضيع وقتك في 

البحث عن قطع أراٍض صغيرة أو متوسطة قد تتميز 
بأكبر فرصة للنمو إن لم تكن ميزانيتك تسمح بتحمل 

كلفتها؟ إذا كنت تبحث عن استثمار بعائد مباشر ثابت، 
فهذا ما يجب البحث عنه ووضعه في أعلى قائمة 

أولوياتك. وإذا كان هدفك هو االنتقال من استئجار 
مكان سكناك إلى امتالكه، فقد تثبت استراتيجية 

االستثمار على المخطط قبل البناء بأنها أفضل 
الحلول مع الوقت. أما إن كان هدفك هو تحويل 

مدفوعات اإليجار إلى مدفوعات فورية لسداد الرهن، 
فعليك النظر في العقارات الجاهزة أو التي توشك 

على الجاهزية. كمستثمر، ليس بالضرورة أن تقع في 

حب جميع عقاراتك االستثمارية ومعاملتها وكأنها منزل 
سكناك، على العكس، ما عليك سوى االقتناع بالعائد 

المحتمل ونمو رأس المال الذي يَِعُدك العقار به في 
السوق اليوم وفي المستقبل.

 
هل أنت مستخدم نهائي أم مستثمر؟

لم تستأجر إن كان بإمكانك االقتناء؟ يجب أن يسأل الجميع 
أنفسهم هذا السؤال. التق مع مستشارٍ عقاري خبير، 

باإلضافة إلى االجتماع بممثل عن مصرفك، لمعرفة ما إذا 
كان من األفضل لك االستمرار باالستئجار وتوفير المال، 

أو االستثمار لمصلحتك واستقاللك االقتصادي في 
المستقبل واإلقدام على شراء منزل.  قد يتبين أن القرار 

المناسب هو شراء عقار صغير.
 

أعلى عائد على رأس المال وأعلى عائد على االستثمار
في أي منطقة أستثمر، وبأي نوع من العقارات؟ 

لوسيل
لوسيل هي وجهة االستثمار الجديدة الصاعدة. ولكن، 

دعنا ننظر في الفرص والفوائد التي يجب أن يبحث عنها 
المستثمرون هنا.

سمحت األسعار المعقولة وخطط السداد المرنة دون 
فوائد ربوية بوضع جداول زمنية مريحة للدفع أثناء 

البناء وبعد التسليم، مما يعني انتهاز المستثمرين فرص 
استثمار جديدة أو اإلضافة لملفاتهم العقارية بأقل المبالغ 

الممكنة كدفعات أولى. 
 

اإلركية ومدينة الياسمين
تقدم مدن لوسيل تنوعاً واسعاً من شقق بغرفة نوم 

واحدة إلى ثالث غرف نوم ضمن فئات العقارات السكنية، 
باإلضافة إلى وحدات أخرى جديدة متعددة االستخدامات. 

شهدت لوسيل إقبااًل كبيراً من المشترين خالل السنة 

كيرستين باس
شريك

بروبرتي هنتر 
Property Hunter

» احتفظ باألصول لمدة ال تقل عن 
خمس إلى سبع سنوات لتحقيق أفضل 

مردود ونمو لرأس المال. «

الماضية لعدة عوامل، منها ربطها عن طريق شبكات 
القطار والمترو، وموقعها االستراتيجي قريباً من استاد 
لوسيل، والمدينة الترفيهية، ومشروع بالس فاندوم، 
وحديقة األلعاب المائية المنتظرة في جزيرة قطيفان 
الشمالية، إضافة إلى أسعارها المعقولة ومخططات 

الدفع التي يمكن تعديلها لتوافق احتياجات المستثمر.
 

مارينا لوسيل
تم طرح شقق على المخطط مؤخراً في مارينا لوسيل، 

حيث يقتني أفراٌد ومطورون من ذوي األرصدة الضخمة 
معظم األبنية. ويفضل المستثمرون فرص االستثمار في 

مارينا لوسيل، في حالة الشقق على وجه الخصوص، على 
تلك في اللؤلؤة سعياً وراء تصاميم أكثر كفاءة ومباني 

أحدث. 
كما توفر قطع األراضي التي ُطرحت مؤخراً ضمن المشاريع 

السكنية في قطيفان، الفرصة القتناء أراٍض في موقع 
مميز بإطاللة على الحديقة والواجهة المائية. لهذا النهج 

إمكانية جيدة للنمو، وهو يعد فرصة لفئة المستثمرين 
المتوسطة إلى العليا. يجب أن يتم اختيار أفضل قطع 
األرض التي ُيتوقع أن تتحلى بأكبر إمكانيِة إنماءٍ لرأس 

المال بالتنسيق مع مستشارٍ مستقٍل متخصص.
وقد أثبتت قطع األرض بأنها تتميز بأفضل فرص النماء 

االستثمارية. ومع هذا، ُوضعت قيود لضبط إقامة 
المشاريع على األراضي، خصوصاً في مناطق الملكية الحرة 
واألراضي المستغلة لإليجار. لقد ولت تلك األيام التي كان 
فيها اختيار موقع مناسب لألرض هو العامل األهم، ومن 

ثم كانت تترك لترتفع قيمتها حتى دون عناية أو تطوير 
يذكر. يجب وضع هذا في عين االعتبار قبل االلتزام.

 
مساحات لوسيل التجارية

تتوفر ضمن مارينا لوسيل اليوم مساحات تجارية للبيع. 
وتشكل هذه فرصة جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة 

المستقرة والنامية والتي تستأجر المكاتب اليوم بهدف 
امتالكها. وهي فرصة لتخصيص جزء من اإليجار لالستثمار 

بشكل مباشر في أصول مستقبلية من خالل مخططات 
الدفع بعد التسليم.

 
اللؤلؤة قطر 

تشكل اللؤلؤة أكبر مشروع ملكية حرة تم تسليمه على 
الواجهة المائية في قطر اليوم. وتتوفر فيها وحدات 

بمساحات ومستويات جودة مختلفة إلعادة البيع، 
ضمن المناطق المختلفة وفي مشاريع جديدة. تقدم 

هذه الجزيرة ما تبحث عنه فئات المستثمرين المختلفة، 
فهناك القصور والفيالت، وكذلك تتوفر الشقق ومنازل 
تاون هاوس للمستثمرين األصغر. وقد وفر الربع الثالث 

واألخير من عام 2019 فرصاً استثمارية ممتازة، حيث حصل 
المستثمرون على عائدات جيدة.

ما المدة التي يجب أن أُبقي فيها على العقار قبل 
تحقيق ربح؟

بغض النظر عن أسباب استثمارك، أؤمن شخصياً 
باالستراتيجية العامة التي تقضي باالحتفاظ باألصول لمدة 

ال تقل عن خمس إلى سبع سنوات بعد التسليم. تكون 
خالل هذه المدة قد حصلت على عائد بفعالية جيدة. لكن 

هذا اإلطار الزمني سيكون أطول بالنسبة للمستخدمين 
النهائيين المستثمرين، وذلك بسبب ميلهم إلضافة 

القيمة للعقار من خالل تحسين المساحات والتصاميم 
للحصول على جودة حياة أعلى. ال تنس أن المستخدم 

النهائي قد ال يشاطرك ذوقك ووجهة نظرك فيما يتعلق 
بالقيمة المضافة، فاألرجح أن له تفضيالت مختلفة. إذا 
قررت تحسين عقار قديم، اتبع نصيحة مستشارك حول 

أفضل خيارات االستثمار بالنسبة لك.
 

قيّم ملفك االستثماري بانتظام
من أهم جوانب االستثمار مراجعة وتقييم الملف 

االستثماري مع مستشارك الخاص مرة في السنة على 
األقل للتنبه ألية اتجاهات وأنماط غير مرغوب بها منذ 

البداية. سيتيح لك هذا وضع خطط للخروج من االستثمار 
حالما تصل إلى أهداف النمو التي حددتها، وهكذا، تحرر 

بعض رأس المال وتعيد استثماره في فرص محلية أو 
دولية أخرى أفضل وفي الوقت المناسب.

 
أهمية المستشار الخاص المُكرس

من المنطقي الذهاب إلى طبيب مختص لفحوص المتابعة 
الطبية واتباع تعليماته للحفاظ على صحتك ومظهرك. 

وبالمثل، من المفروض أن يساعدك مستشارك العقاري 
الخبير في دفع مواردك للنمو على أفضل نحو، والحفاظ 
عليها، وضمان أفضل أداء لملفك االستثماري. لذا عليك 
اختيار مستشارك بحكمة، وطلب االجتماع به وجهاً لوجه 

لبناء الثقة بينكما. إذا لم تثق بالشخص الذي تتعامل 
معه، اطلب مستشاراً أو مديراً أعلى منه ليكون جزءاً 
من استراتيجية التخطيط، ويمكن لمستشار مبيعاتك 

أن يرافقك لدى زيارة العقارات أو االختيار. وعندما يحين 
الوقت إلبرام العقد، يجب أن تشعر بالراحة والثقة بقرارك.

 
خذ المستقبل بعين االعتبار واشتر في موقع ممتاز 

أنصح المشترين اليوم ومن يخططون الشراء مستقبالً، 
أن يختاروا موقعاً ممتازاً بتصاميم وإطالالت فريدة، سواء 
كان هذا في حال العقارات الجاهزة أو على المخطط قبل 

البناء. فاإلطالالت الخالبة والتصاميم المميزة ستلقى 
دوماً رواجاً في السوق. ويمكن النظر في العروض التي 

توافق وضعك وأهدافك الحالية.
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أشكال التكنولوجيا م

الحديثة التي تحدد 
شكل الصناعة 

العقارية

قطر تقطع أشواطاً 
كبيرة في سبيل 

سوق عقاري 
مستدام

لطالما كان المجال العقاري صناعة تعتمد على 
التكنولوجيا، ولكنه شهد بعض اإلنجازات الضخمة في 
السنوات القليلة الماضية. وُيرجح أن يكون للتكنولوجيا 
الحديثة التي تؤثر على شكل الميدان العقاري أثراً كبيراً 

على حياتك عام 2020 وما بعدها. 

وكغيره من الميادين، يتميز القطاع العقاري القطري 
بمجموعة من النشاطات واإلجراءات التشغيلية 

التي يمكن تفعيلها على النحو األمثل ونقلها نوعياً 
باستخدام التكنولوجيا الرقمية بهدف تحسين اإلنتاجية 

والربحية.

وفي الواقع، نجد بالفعل تغيراً في سلوك الوكالء 
العقاريين، والباعة، والسكان )المالك أو المستأجرين(، 
فهم اليوم مستعدون أكثر لتبني التكنولوجيا الرقمية 
من خالل سلسلة القيمة. إن فيض البيانات الغزير هو 

ما ُيمكِّن ذلك، حيث ُتجمع هذه البيانات اليوم في 
جميع المراحل منذ بدء البناء إلى مرحلة الشراء إلى 

اإلدارة العقارية.

ويساعد هذا الكم الضخم من البيانات الوكالء في 
تحقيق صفقات بيع أفضل، حيث يوفرون رؤى عميقة 

لزبائنهم، ويساعدونهم على إجراء بحث مستفيض 
بهدف اتخاذ القرار الصحيح وتحسين تجربة اإلقامة 

بأكملها. هناك بالفعل تطور ملحوظ في جودة 
الخدمات والعمليات.

لقد شهدت شخصياً تطورات كبيرة منذ األيام األولى 
للسوق العقاري القطري إلى يومنا هذا. وكان من 

الواضح أن السلطات المحلية دعمت بعض العوامل 
المحركة للتحول الرقمي من أجل تحسين تجربة 

المشترين، وتحقيق عمليات فعالة، وتعزيز االنصياع 
للتنظيمات.

كما تضع وزارة العمل حالياً خطة الفتتاح بوابة عقارية 
للمساعدة في تطوير السوق العقاري وتنظيم 

إذا سألني أحد: "ما هو أهم عامل في السوق العقاري 
القطري اليوم؟"، سأجيب: "االستدامة".

في هذه المقالة القصيرة، سأحاول إبراز دور االستدامة 
في سوق قطر العقاري والخطوات التي اُتخذت حتى اآلن 

لتفعيلها على أرض الواقع.
كان تصحيح السوق الذي بدأ في أواخر عام 2015، بمثابة 

الخطوة األولى في سبيل بناء سوق مستدام. فقد تراجع 
السوق تبعاً لبيانات مؤشر CBQ العقاري إلى 227.3 نقطة 

في شهر سبتمبر من عام 2019 مقارنة بذروته في شهر 
ديسمبر من عام 2015 التي بلغت 311.5 نقطة.

حيث جاء هذا االنخفاض في أسعار العقارات السكنية 
والتجارية بسبب فائض العرض بشكل أساسي. وبتسليم 

عدد من المشاريع الجديدة، أصبح العمالء يميلون إلى 
االنتقال إلى مواقع أفضل تتمتع بمرافق مختلفة وحوافز 

أكبر من المُاّلك وبأسعارٍ أفضل. وفي حين أن المُاّلك كانوا 
في الماضي يتكيفون مع فترات الخلّو القصيرة، نجد أن 

هذا قد تغير اآلن. فمع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 
لكرة القدم عام 2022، أصبحوا يرضون التأجير بأسعار أقل 

أو تقديم الحوافز للمستأجرين مثل بعض األشهر المجانية، 
وذلك لضمان إشغال الوحدات.

أما القطاع المصرفي القطري الذي يشكل عماد القطاع 
العقاري ومحركه األساسي، فهو ما زال في صحة جيدة. 

فقد أنهى صندوق النقد الدولي بالتعاون مع قطر 
مراجعته لالقتصاد تطبيقاً للبند الرابع من بنود االتفاقية 

مع الصندوق، وخلص تقرير الصندوق لما يلي: "مع نهاية 
سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة مرتفعة )نسبة كفاية 
رأس المال 16 بالمائة(، واستمرت الربحية بمستوى قوي 
)نسبة العائد على االستثمار 1.6 بالمائة(، وظلت القروض 

العاطلة تشكل نسبة ضئيلة )1.7 بالمائة(، إضافة إلى نسبة 
معقولة من المخصصات تصل 83 بالمائة".

من جهة أخرى، ازداد إقبال العديد من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من الدول المجاورة على تسجيل مكاتبها 

في قطر، فكان هذا عامالً آخر ساهم في التوجه نحو بناء 
سوق مستدام. وبما أن هذا الطلب ازداد في النصف 

الثاني من عام 2019، فنحن نشهد تأثير دومينو في 

األسعار. وستكون البوابة متاحة للعامة والمكاتب 
العقارية والوسطاء المسجلين رسمياً مع الوزارة للكشف 
عن تفاصيل العقارات المعروضة للبيع. ويمكن رفع صور 
العقارات وقطع األراضي لموقعها. وتأتي البوابة كجزء 

من استراتيجية الحكومة اإللكترونية التي تهدف لتسهيل 
خطوات التسجيل والتوثيق العقاري.

إن تجربة المشتري هي حتماً عامل أساسي سواء في حالة 
العقارات التجارية أو السكنية. فالمشتري يرغب بعملية 

سلسة منذ لحظة العثور على العقار إلى المتابعة والصيانة 
ما بعد البيع. هناك حاجة ملحة لتطبيق الشفافية، 

والمحاسبة، والنزاهة في كافة العمليات والتعامالت 
التجارية، بما في ذلك العقود، والمعامالت الورقية، 

وغيرها، وذلك بسبب حجم المعامالت المالية الضخم. 
وفي الواقع، تبعاً للمبالغ الضخمة المرتبطة بالمجال 

العقاري ومن وجهة نظر احترازية، تخضع الصناعة العقارية 
دوماً إلى رقابة دقيقة من قبل الوكاالت الحكومية، 

مما يجعل من االمتثال نقطة محورية. وهنا يأتي دور 
التكنولوجيا الرقمية التي من شأنها الحد من جميع هذه 

المخاوف ومعالجة هذه النقاط.

 دعونا نستعرض الطرق األبرز التي يمكن للتكنولوجيا 
الرقمية من خاللها تحويل الصناعة العقارية.

1. البحث والشراء
تبعاً للدراسات، فبحلول عام 2017، كانت نسبة مشتري 
العقارات الذين يستخدمون اإلنترنت للبحث عن عقارات 

للبيع )سواء تجارية أو سكنية(، وعن المعلومات ذات 
العالقة التخاذ قرار البيع تفوق 51 بالمائة. واليوم، إذا 

أهمل أي وكيل أو شركة عقارية محترمة مواقع وإعالنات 

السوق اآلن من جراء ذلك. حيث أدى إلى التفاؤل والثقة 
بالسوق وإقدام التجار على طرح منتجات جديدة في السوق 
القطري، وفتح المطاعم والمقاهي والمرافق الجديدة. وبما 

أن عدد الشركات المسجلة في قطر اآلن ارتفع، يعني هذا 
إشغااًل أكبر للمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة. وسيخلق هذا 

بالطبع الحاجة للمزيد من الموظفين، الذين سيولدون بدورهم 
طلباً أكبر على الوحدات السكنية.

ستساعد بطولة كأس الفيفا لكرة القدم عام 2022 في تحسين 
نسب اإلشغال للوحدات الشاغرة على المدى القريب. إلى 

جانب ذلك، هناك الكثير من المشاريع القادمة في كافة أنحاء 
قطاعات السوق العقاري، مما سيساعد في رفع مستويات 

الطلب.
وتلعب الحكومة الدور األهم في استدامة السوق من خالل 

إنفاذ تنظيمات جديدة. وكانت اإلصالحات األخيرة فيما يتعلق 
بالملكية العقارية األجنبية وتسجيل السماسرة العقاريين 

ومُاّلك المكاتب، تهدف جميعها لتعزيز االستدامة والشفافية 
في السوق العقاري.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار "مقاطعة" قطر العامل األساسي 
لهبوط األسعار، وأنا أعتقد أن فائدتها للسوق ستظهر 

مستقبالً ألنها أتاحت الفرصة للقطاع بوضع أساٍس صحي 
وقوي للنمو قبل موعد بطولة كأس العالم بسنتين. يثبت 

هذا الحدث الرياضي العالمي دائماً أنه محفز قوي لالقتصاد 
أينما أُقيم، وهو حتماً سيكون عامَل دفٍع قوي للتغيير في 

السوق القطري.

تقع مسؤولية تعزيز االستدامة على عاتق جميع المشاركين 
في السوق، سواء العمالء، أو الوكاالت العقارية، أو المُاّلك، 

أو الحكومة، أو هيئات القطاع الخاص. وبما أن الحكومة بادرت 
بالفعل بفرض تنظيماٍت للدفع باستدامة السوق العقاري، يأتي 

دورنا اآلن كهيئات القطاع الخاص لبدء العمل بها. 

بشير جاما
مدير المبيعات والتأجير

Century21 Qatar

أليكس لونيسكو
رئيس التثمين والخدمات 

االستشارية
 MD Properties

» الواليات المتحدة في طليعة جهود 
تبني التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نقلة 

نوعية في المجال العقاري. «

»تصحيح السوق، وبطولة كأس 
الفيفا لكرة القدم 2022، واإلصالحات 

الحكومية، هي جميعاً خطوات في 
الطريق الصحيح. «
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اإلنترنت، فال بد وأن تخسر هذه الجهات فرصاً كبيرة متاحة 
لهم بجهد قليل. هذا ليس مفهوماً جديداً أبداً. فمن 

المعروف أن على أي تاجر أن يتواجد حيث يكون الزبائن، 
والمشترون اليوم يستخدمون التكنولوجيا الرقمية بشكل 

مكثف. وإذا كان الوكيل/الشركة العقارية تمتلك موقعاً 
على اإلنترنت، فمن الحكمة االستثمار بأساليب التسويق 

اإللكتروني مثل التركيز على تحسين ترتيب الموقع على 
قوائم محركات البحث SEO، والتسويق عبر اإلنترنت، 

وغيرها.

2. نسخة الوكيل العقاري المحسنة 2.0
إليكم هذه الحقيقة: مع توافر عدد كبير من اإلعالنات 
والمواقع العقارية عبر اإلنترنت، أصبح من السهل اآلن 

للمشترين االتصال بشكل مباشر مع الباعة والتخلي عن 
الوسيط، أي الوكيل العقاري. حتى تطبيق الواتساب 

تحول إلى وسيلة شعبية جداً للمشاركة بتفاصيل العقارات 
والعثور على من يشتريها. ولكن الخبر الجيد هو أنه لم يتم 

استبعاد الوكالء نهائياً من الصورة. ما زال بإمكان الوكيل 
جلب الفائدة العظيمة إذا نظر لهذه القنوات الجديدة على 

أنها فرص لزيادة وصوله في السوق باستخدام التسويق 
الرقمي وتقديم الخدمات المتخصصة من خالل القيام 

بتحليالت البيانات لفهم حاجات المشتري.

3. تغيير زيارات الموقع
هناك نهج مزدوج للنحو الذي ستغير به التكنولوجيا 

الرقمية زيارات الموقع. األمر األول هو الجانب التشغيلي، 
حيث يستخدم الزبون الموقع أو برنامجاً متخصصاً لجدولة 

زيارة للمكان، وكذلك لتحديد متطلبات ما قبل الزيارة 
مثل الوديعة، والنماذج اإللكترونية، ووثائق إثبات الهوية 

الصالحة، ومراجع إثبات الكفاءة المالية، وغيرها. أما 
الثاني فهو تغيير أكثر جذرية، ويتمثل بتطبيقات الواقع 
االفتراضي والمعزز التي يمكنها تقديم تجربة 360 درجة 
لموقع العقار على اإلنترنت من أي مكان ودون الطلب 

من المشتري القدوم أو إضاعة الوقت في تحديد موعد 
للزيارة. تخيل أن تكون قادراً على معاينة العقار والتحرك 

داخل الوحدة افتراضياً وأخذ فكرة عن حجمها وتوزيع 
الغرف، وحجم النوافذ، وحتى التجهيزات مثل الخزائن، أو 
الدخول إلى الحمام ومالحظة مساحة الدش. كما تقدم 

بعض تطبيقات الواقع االفتراضي المتقدمة الفرصة 
الستكشاف الحي كذلك افتراضياً. إن األمر أشبه بزيارة 

العقار دون مغادرة منزلك أو مكتب وكيلك العقاري. األمر 
يشبه لعبة بوكيمون غو للواقع المعزز!

4. التوثيق الرقمي
كان تحضير الوثائق المتعلقة بتأجير أو بيع عقار سكني 

أو تجاري يستغرق ساعات. وكانت هذه الوثائق معرضة 
للخطأ اليدوي، وفي حال شراء عقار في مدينة أو بلد 

آخر، كان هناك أيضاً إزعاج إضافي يأتي من أخذ القوانين 
والتنظيمات للطرف اآلخر في الحسبان. ولكن تتوفر اليوم 

الكثير من المواقع على اإلنترنت وأدوات آلية لتجهيز 
هذه الوثائق جميعها في زمن قليل جداً مقارنة بما كانت 

تستغرقه العملية في الماضي. وإذا تم استخدام هذه 
البوابات منذ وقت مبكر في العملية، ستقوم بتسجيل 

وإدارة كل خطوة بدءً من الوثائق المطلوبة للزيارة األولى 
إلى وثائق المعاملة، ومعلومات الدفع، وأي تغييرات 

ألسعار اإليجار، وغيرها. كما تتيح هذه البوابات التصديق 
المباشر للوثائق مع السلطات الحكومية، والتحقق 

من الوثائق رقمياً، والمساعدة بغيرها من المتطلبات 
القانونية. أما بالنسبة للمشتري، فهذا يعني الشفافية 

بالتسعير واحتساب الضرائب، والشفافية في المدفوعات 
القانونية، والقضاء على المعامالت االحتيالية.

5. اإلدارة العقارية
ويمكن حتى لكيفية تصميم وبناء وإدارة العقار أن تتحول 

رقمياً. وبالفعل، هناك انتشار إلنترنت األشياء IoT في 
عدة بالد. أحد أمثلة ذلك هو استخدام المستشِعرات 
الذكية التي تستفيد من البيانات للمساعدة في إدارة 
المباني من شتى األنواع وتوجيهها. يقوم السماسرة 

والوكالء العقاريون والمالكون في نيويورك باستخدام 
المستشِعرات الذكية والتكنولوجيا الجوالة لمتابعة 

المجمعات التجارية والسكنية في الزمن الحي وعن بعد. 
تشارك هذه المستشِعرات بدفق مستمر من البيانات 

حول وضع المعدات، واالنقطاعات في الخدمات، 
وسيناريوهات األمن، وحتى بعض المعلومات المتخصصة 

مثل حرارة المبنى. وقد ساعد تبني إنترنت األشياء في 
تسهيل جدولة التصليحات، والسيطرة على الحرائق، 

والتقليل من المصادر الضائعة مثل الماء والكهرباء.

6. ذكاء المباني - نعم، هذا موجود!
بينما نحن في صدد الحديث عن التحول الذي تسببت به 
التكنولوجيا لبعض المهمات التي كانت تنجز يدوياً حتى 
وقت قريب، فلنتناول أيضاً موضوع نمذجة معلومات 

المباني BIM، والتي تعني إدارة دورة الحياة بأكملها في 
المباني باستخدام التكنولوجيا الرقمية. نمذجة معلومات 

المباني هي نظام يقوم على نموذج ثالثي األبعاد 
يستخدم عادة من قبل خبراء البناء والعمارة والهندسة 
لفهم األدوات التي يحتاجونها لتخطيط وتصميم وبناء 

وإدارة العقارات. وهي تساعد في إدارة مراحل التصميم 
وتسهل تتبع العمليات. ويشمل هذا كل شيء من تصميم 
المبنى وإنشائه إلى الوصول إلى أمثل استخدام لمساحته 

و/أو إشغاله، والمعدات الالزمة.

7. تحليالت الرؤى
يستخدم المستثمرون العقاريون بالفعل الرؤى 

المستنبطة من البيانات باستخدام الذكاء االصطناعي 
للمساعدة في اتخاذ القرارات االستثمارية. حيث 

يعطيهم الذكاء االصطناعي رؤية عميقة حول اتجاهات 
السوق، والتعرف على الفرص الجديدة، ورسم خطط 

اإليرادات والنمو الواقعية، أو حتى اإلشارة إلى احتمالية 
العجز عن سداد الديون حين ينطبق األمر. باإلضافة إلى 
نمذجة معلومات المباني، وإدارة العقارات، تساعد رؤى 

الذكاء االصطناعي المستثمرين العقاريين على ضبط 
النفقات، ورفع عائدات االستثمار وتقليل المخاطر.

ً 8. تصنيف الصور رقميا
تخيل اختيار ونشر صور الوحدات، وإدخال التفاصيل 

وإدارة مئات العقارات يدوياً. تبدو هذه مهمة مضنية 
للغاية، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، يمكن أن يستخدم 

الوكالء العقاريون اليوم تصنيف الصور رقمياً ألتمتة 
عملية انتقائها، وذلك باستخدام التعلم اآللي لتصنيفها 

واإلشارة إليها خالل ثواٍن معدودة. وتتمكن هذه البرامج 
اليوم من تصنيف الصور بسهولة اعتماداً على عدد قليل 

من المواصفات مثل نوع وعدد الغرف، ومواصفات 
خاصة، وأنماط التصميم، والموقع، والتجهيزات، والتاريخ 

المطلوب، وغيرها. وبدمج هذه األداة مع برامج 
التسويق المتاحة للوكالء، يمكنهم إدارة حمالت عبر 
البريد اإللكتروني تستهدف الجمهور المعني بشكل 

أدق، واستخدام إعالنات مخصصة تبعاً للموقع.
وبعد كل ما ذكر سابقاً، يبقى السؤال فيما يتعلق 

بجاهزية الصناعة العقارية لخوض التحول الرقمي. في 
رأيي، يتباين مستوى تبني هذا التحول ونضجه في 

أنحاء العالم، مع الواليات المتحدة في مقدمة تبني 
التكنولوجيا الرقمية التي تدفع بالتحول في الميدان 

العقاري. ستواجه هذه الصناعة بال شك تحديات 
عدة في الطريق لتحقيق تحول رقمي كامل واللحاق 

بغيرها من الميادين. يزخر السوق بالكثير من أدوات 
التكنولوجيا واإلبداعات التي يمكنها إدارة العديد 

من األوجه المختلفة في الصناعة وخلق تجربة طيبة 
للباعة والمشترين على حد سواء. بدأت بعض الشركات 
الرائدة بالفعل بأخذ خطوات صغيرة وتبني نهج مرحلي 

الستخدام التكنولوجيا كمُمَكِّن للصناعة ولتحسين تجربة 
وعمليات الزبون. أما رسالتي للمتلكئين فهي اإلسراع 

في هذا االتجاه وإال ستلحق بهم الخسائر بال شك.

المصادر: حكومي، قطر تريبيون
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ساهمون
تتوفر العديد من م

خطط الدفع لشراء 
العقارات في قطر

قطر مهيأة اليوم 
للعقارات ذات 

العالمات التجارية
ينصح بولونيوس ابنه اليرتيس في مسرحية هاملت قائالً: 

"ال تقترض وال تدين المال ألحد، فالدين عادة يتسبب 
بفقدان المال والصاحب". البشرى السارة لمن يرغب بشراء 

عقار في قطر هي أنه لن يضطر لالقتراض من األصدقاء 
لسداد المبلغ، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة لمن ال 

يملك المبلغ كامالً للشراء.
 

في األعقاب المباشرة لألزمة االقتصادية العالمية عام 
2008، كانت هناك وسيلة وحيدة فقط لشراء عقار في 

قطر تتمثل بدفع ثمن العقار كامالً في حال االنتهاء من 
البناء. وبالرغم من توفر بعض الفرص في ذلك الحين 

للشراء على المخطط قبل البناء، إال أن حتى هذا الخيار كان 
قد اختفى خالل عام وبقي فقط خيار الدفع كامالً. لعدة 
سنوات في أعقاب األزمة االقتصادية العالمية، لم ُتقبِل 

البنوك على منح القروض ضد الممتلكات بسبب انخفاض 
مستويات السيولة ضمن النظام المصرفي. ومع هذا، 

تحسنت األوضاع اليوم.
 

ما هي بعض الخيارات المتوفرة؟
 

1. رهن من مصرفك: بالرغم من أن األحكام والشروط 
تختلف من بنك إلى آخر، ولكن بشكل عام، يمكنك اقتراض 

ما يصل إلى 70 بالمائة من سعر الشراء من مصرفك 
لسداده على مدى يصل 25 عاماً أو حتى عمر 65 سنة، 

أيهما يحل قبل اآلخر. هذه هي أكثر الطرق شيوعاً لتمويل 
شراء العقارات بخطة دفع طويلة األمد للتمكن من خفض 
المدفوعات الشهرية، وهذا يعني عادة أن بإمكانك شراء 

عقار مقابل مبلغ شهري قد يكون مماثالً أو حتى أقل مما 
كنت ستدفعه الستئجار عقار شبيه.

2. خطط دفع المطورين: ظهرت هذه الميزة مؤخراً في 
السوق خالل السنوات الثالث الماضية، وهي بديل رائع 

للرهن التقليدي في حالة األشخاص الذين ال يستطيعون 
أو ال يرغبون بدفع المبلغ كامالً بشكل مباشر أو ال 

يستطيعون الحصول على تمويل مصرفي. تأتي خطط 
المطورين هذه على شكل ثالثة نماذج:

أ. التمويل على المخطط قبل البناء -أثناء إنشاء العقار، 
يدفع المشتري مبلغاً من المال كل شهر أو كل فصل 

بحيث يتزامن االنتهاء من سداد كامل المبلغ مع انتهاء 

مع ارتفاع عدد العقارات السكنية التابعة لعالمات 
تجارية في أنحاء العالم، يتطلع الكثير من المطورين، 
والمجموعات الفندقية، والمستثمرين النتهاز هذه 

الفرصة االستثمارية. 

ولكن ما هي عقارات العالمات التجارية، وما هو سبب 
جاذبيتها، وما الذي يدفع بالتوسع السريع في هذا 

القطاع؟

 Sotheby's International Realty نشعر في
بالحماس البالغ لدخول السوق القطري الستحداث 

هذه الفئة من المنتجات الجديدة في السوق، وذلك 
في الوقت الذي أصبحت فيه العالمات التجارية 

"الهدف" الذي يرغب به الجميع. بالفعل، فقد أثبتت 
هذه الفئة نجاحاً بالغاً في أنحاء العالم، لكنها لم تكن 
منتشرة كثيراً في السابق. ومع هذا، نعتقد أن اآلن 

وقت مثالي لطرح فئة األصول هذه، فال بد من ملئ 
هذه الفجوة وتلبية الطلب عليها في السوق الراقي.

نتمتع بخبرة مستفيضة كشركة عالمية تشتهر في 
أنحاء العالم في مجال العقارات السكنية الفاخرة. 

لقد استثمرت شخصياً، أو كنت على ارتباط بالجانب 
االستثماري، في عقارات العالمات التجارية السكنية 

ألكثر من 13 سنة. وخالل ذلك، أعددت ملفات 
استثمارية عديدة لزبائن أثرياء كانت أحياناً تتحول إلى 

فنادق، والسبب برأيي هو أنك عندما تقتني عقارات 
تتبع لعالمة تجارية سكنية مشهورة، فأنت تتحول في 

نقطة ما إلى مالك لجزء من سلسلة الفنادق هذه. 
وعادة ما تؤثر قوة العالمة التجارية على مستوى 

الطلب على عقارك وسعره، وتعمل على جلب الدعاية 
له دون جهد من جانبك.

لقد شهدت بنفسي ارتفاع أسعار العقارات التابعة 
لعالمات تجارية لتصل إلى أربعة أضعاف السعر األصلي، 

ومن ثم بيعها وتأجيرها بأكثر من ضعف سعر أي عقار 
آخر مشابه ال يتبع لعالمة تجارية في المنطقة نفسها. 

مرحلة البناء. تكمن الفائدة األكبر لهذه الطريقة في 
عدم الحاجة إلى البنك. ولكن من المخاوف القائمة هو 

استثمار مبالغ ضخمة من المال وفي النهاية الفشل في 
تسليم العقار.

ب. الدفع ما بعد اإلنجاز -في هذه الحالة، يكون العقار 
مكتمالً بداًل من أن يكون تحت اإلنشاء، ويسمح المطور 

للمشتري بالدفع مقابل العقار على مدى فترة من الزمن، 
عادة تمتد بين ثالث إلى خمس سنوات.  أهم حسنات 

هذه الطريقة هي أن العقار يكون مكتمالً بالفعل. 
وبالتالي، ال توجد مخاطر تتعلق بالتسليم، ويكون 

المشتري على دراية كاملة بما سيستلم.
ج. النموذج الهجين -يقدم عدد من المطورين خياراً هجيناً 

بين النموذجين السابقين، حيث ُيدفع جزء من المبلغ 
على المخطط قبل البناء )30 بالمائة على سبيل المثال(، 

وتدفع 30 بالمائة أخرى لدى التسليم، وُيقسم المبلغ 
المتبقي )40 بالمائة( على فترة أربع سنوات.

3. برنامج استأجر لتتملك -هذه خطة دفع أخرى يقدمها 
المطورون، ولكنها تختلف كثيراً عن الخطط السابقة. 
في هذا السيناريو، يَقبل "المشتري" باستئجار العقار 

لمدة ثالث سنوات مثالً بحيث يشتريه في نهايتها، على 
أن ُتخصص نسبة كبيرة من اإليجار الذي دفعه مسبقاً 

لشراء الوحدة.  يساعد هذا المبلغ الذي يوضع جانباً من 
قيمة اإليجار خالل السنوات الثالث في توفير الدفعة 

األولى الالزمة لشراء الوحدة، ويمكن تمويل بقية المبلغ 
من خالل رهن اعتيادي. إحدى الحسنات الكبرى لهذا 

البرنامج في تمويل العقار هي أنه يسمح لألشخاص الذين 
ال يملكون الموارد في الوقت الحاضر لسداد الدفعة 

األولى، بشراء عقار في المستقبل.
 

هذه هي بعض الخيارات المتوفرة للمشترين. من دواعي 
سرورنا هنا في نيلسون بارك للعقارات الجلوس مع 

الراغبين بالشراء ومراجعة الخيارات المتوفرة للعثور على 
خطط الدفع األنسب بالنسبة لهم.  

وهذا يعود إلى أن العقار السكني التابع لعالمة تجارية 
راقية يقدم دائماً أسلوب حياة راٍق، ويكون مجهزاً بأفضل 
المرافق والخدمات التي تتطلبها العالمة التجارية. يكون 

هذا عادة عندما يستقر سعر السوق ويتحقق الطلب 
للعيش في مثل هذه الوحدات. 

أصبح الوقت سلعة نادرة اليوم مع ميل األفراد للعيش 
أكثر كمواطنين عالميين ينشغلون باهتمامات تجارية 

منوعة، وبسبب ما تقدمه هذه العقارات من مستوى عاٍل 
من خدمات الضيافة، يطمئن األفراد بمعرفتهم أن جميع 

احتياجاتهم اليومية ستلبى )بما في ذلك الخدمات المنزلية 
وخدمة النزالء أو خدمة الغرف(، وستكون لديهم سيطرة 

كاملة فيما يتعلق بتكاليفها وإيراداتها.

إن المشترين العالميين مستعدون لدفع مبالغ إضافية 
إذا علموا أن عقاراتهم تقع في مكان ممتاز، وأنها آمنة 
ومعتنىً بها بشكل ممتاز وأنها مجهزة بكافة الخدمات 

الالزمة على مستوىً عالمي. وبالرغم من أن االرتباط 
بعالمة تجارية قد يعني سعراً أعلى في بعض البلدان، إال 
أن المبلغ المضاف يختلف من مكان آلخر. وعندما تكون 

جديدة تماماً في السوق، قد تصل األسعار إلى ضعف أو 
ثالثة أضعاف سعر أي عقارات أخرى في السوق.

هناك عدد محدود من المشاريع السكنية التابعة للعالمات 
التجارية في السوق حتى موعد بطولة الفيفا لكأس 

العالم عام 2022، ونرغب بتقديم خبراتنا للمطورين لتقديم 
منتجاتهم بالطريقة المثلى للزبائن العالميين والمحليين. 

وبالتطلع مستقبالً ما بعد عام 2020، سنرى مشاريع 
مذهلة توشك على االنتهاء في الدوحة ومشاريع أسلوب 

حياة ترقى لمستوى إحدى الدول األكثر إثارة لالهتمام 
والحماسة في العالم. 

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م
  NelsonPark Property LLC

سيران جورج
المدير العام

 Qatar Sotheby’s
International Realty

»كانت خيارات تمويل الشراء على 
المخطط ما قبل البناء محدودة في 

السابق. «
»المشترون العالميون مستعدون 

لدفع عالوة لهذه الفئة من 
األصول. «
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ساهمون
من شأن التوحيد م

القياسي الدفع 
بالفاعلية في 

السوق القطري
تستمر الدول في الشرق األوسط في مساعيها لتنويع 

اقتصاداتها بهدف تقليل االعتماد على النفط والغاز 
والتركيز على قطاعات مثل السياحة، والخدمات المهنية 

واللوجستية والتجارة والصناعة والتصنيع والمجال 
العقاري. 

وللقطاع العقاري بشكل خاص القدرة على لعب دور مؤثر 
في االقتصادات الوطنية والدولية نظراً ألن العقارات هي 

إحدى أهم فئات األصول التي تمثل نسبة كبيرة من ثروات 
األفراد في االقتصادات المتقدمة.

يَظهر االهتمام بهذا الميدان جلياً في قطر من خالل عدد 
من الصفقات العقارية والمشاريع الضخمة التي توشك 

أن تؤتي ثمارها لدعم كأس العالم لعام 2022، وهذا كله 
ينبثق من رؤية قطر الوطنية 2030.

الشفافية وتوحيد المقاييس العقارية
يأتي الخبراء في السوق العقاري القطري من شتى بقاع 

األرض، فهذا القطاع بمثابة بوتقة تمزج بين جنسيات 
عديدة. وفي غياب المقاييس المحلية الواضحة، تكون 
النتيجة استخدام كل واحد من هذه األطراف لمعاييره 
"المفضلة" للبناء، والقياس، والتثمين العقاري. وهذا 

النهج المختلط هو ما يؤدي عادة إلى انعدام االتساق 
والشفافية في السوق.

ومع الترابط العميق في أنحاء السوق العالمي، يهدد عدم 
االتساق هذا بالفوضى والخلط لجميع مالك العقارات، 

والقاطنين بها، والمستثمرين، خصوصاً ممن يديرون 
أعمالهم عبر الحدود. وفي سبيل جذب االستثمارات 

األجنبية، ال بد أن تكون الثقة مرتفعة بالسوق، وهذا 
ال يتحقق إال بتبني الشفافية، والمعايير الواضحة، 

والتنظيمات. 

يهدف المعهد الملكي للمساحين القانونيين، بصفته هيئة 
مهنية معروفة عالمياً، إلى تفعيل أثر إيجابي في البيئات 

الطبيعية والمشيدة عن طريق إنفاذ أعلى مستويات 
التأهيل والمقاييس المهنية.

وبما أن 70 بالمائة تقريباً من ثروة العالم ترتبط بشكل 
وثيق باألراضي والعقارات، فهذا يعني أن المعايير 
الموحدة في هذا القطاع ستدعم النمو المستقر 

المستدام عالمياً. تنطبق المعايير في القطاع على 
جوانب محددة ضمن البيئات المشيدة، وتشمل مسح 

المباني، والبناء، وفض النزاعات، واألراضي، والعقارات، 
والتثمين.

يتصدر المعهد الملكي للمساحين القانونيين جهود 
تطوير المقاييس التقنية والمهنية لهذه الميادين، فهو 

يقود االئتالفات حول العالم لصياغة مقاييس عالمية 
مثل المعايير الدولية للتثمين )IVS وتعنى بالتخمينات 
 IPMS( ومعايير القياسات العقارية الدولية ،)الدقيقة
وتعنى بقياس مساحة األرضيات(، والمعايير األخالقية 

الدولية )IES وتعنى بالسلوك المهني(.

كما أصدر المعهد الملكي للمساحين القانونيين وثيقة 
توجيهية للمهنيين بعنوان "توجيهات المعهد الملكي 

للمساحين القانونيين المهنية: الوكالة والسمسرة 
العقارية"، وفيها يحدد المعهد المبادئ التي ترتكز عليها 
جميع النشاطات التي يقوم بها المشاركون في عمليات 
البيع، والتأجير، واالستئجار، وإدارة العقارات، مهما كانت 

طبيعة وظائفهم. تعتمد الوثيقة على 12 مبدأ وتقدم 
أمثلة على أفضل الممارسات لضمان حصول العمالء على 

نصائح موضوعية تصل إليهم بطريقة احترافية. ويلتزم 
مهنيو المعهد الملكي للمساحين القانونيين والشركات 

الخاضعة لنظامه بتطبيق أفضل الممارسات هذه.
إن هذه المعايير وأمثالها بالغة األهمية لتطوير السوق 
في قطر وعلى مستوى الشرق األوسط، فهي بمثابة 

العامل المساعد الذي يحفز خلق أسواق عقارية تنافسية 
على مستوى عالمي.

ميريد هيوز
مدير مكتب قطر 

المعهد الملكي للمساحين 
القانونيين

  RICS

» إنفاذ العمل بالمقاييس سيساعد في 
تطوير أسواٍق عقارية تنافسية على 

المستوى الدولي. «
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عمليات بحث 
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المناطق التي استهدفها أكبر عدد
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أكثر الكلمات المفتاحية 
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المناطق العشرون األولى التي 
شهدت أكبر عدد من عمليات البحث 

عن الشقق والفيالت لإليجار في قطر

ت
ال

الفي

ق
شق

ال

تبقى الوعب في المركز األول كأكثر منطقة ُبحث فيها عن فيالت لإليجار في الفترة يوليو 
- ديسمبر 2019، فقد حققت نسبة تبلغ 16.3 بالمائة من عدد عمليات البحث الكلي، ويعود 
السبب إلى أنها واحدة من أكثر المناطق المناسبة لسكنى العائالت. وقد تقدمت منطقة 

بحيرة الخليج الغربي بثالث مراكز لتصبح ثاني أكثر منطقة ُبحث بها عن فيالت اإليجار في القترة 
المذكورة. يشهد هذا على ازدياد شعبيتها مع توفر المزيد من الفيالت الفاخرة فيها.

ال توجد أية إشارات بأن اللؤلؤة ستتزحزح عن المركز األول كأكثر منطقة في قطر 
يبحث فيها المستهلك عن شقق اإليجار، خصوصاً ألن األسعار فيها استمرت 

باالنخفاض معظم العام. وقد سيطرت على 32 بالمائة من عمليات البحث عن 
شقق اإليجار بين يوليو - ديسمبر 2019. وتحافظ منطقتا الخليج الغربي والسد على 

شعبيتهما فيما يتعلق بشقق اإليجار. 

1. الوعب

2. بحيرة الخليج الغربي

3. الغرافة

4. عين خالد

5. الثمامة

6. أبو هامور

7. الدحيل

8. الريان

9. الهالل

10. الخيسة

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. المنصورة

6. طريق المطار القديم

7. قرية إزدان

8. مشيرب

9. المنتزه

10. النصر

11. طريق المطار القديم

12. الدفنة

13. المعمورة

14. المسيلة

15. العزيزية

16. المرخية

17. المريخ

18. قرية إزدان

19. ازغوى

20. الوكير

11. فريج بن عمران

12. النجمة

13. أم غويلينا

14. الغرافة

15. مدينة لوسيل

16. منطقة مارينا

17. فوكس هيلز

18. الدوحة الجديدة

19. الثمامة

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

والفيالت للبيع في قطر

يمتد االهتمام المتركز على اللؤلؤة ليشمل أيضاً الفيالت، حيث سيطرت هذه المنطقة أيضاً 
على المركز األول في البحث عن فيالت للبيع بين يوليو - ديسمبر 2019. ومع هذا، أدت 

قوانين الملكية العقارية الجديدة إلى زيادة شعبية بعض المناطق األخرى مثل الخيسة والوكرة.

تشهد شقق البيع في اللؤلؤة شعبية عالية جداً بحيث أن هذه المنطقة سيطرت على 75 بالمائة من 
جميع عمليات البحث عن شقق للبيع في الفترة بين يوليو - ديسمبر 2019. كما تشهد بعض المناطق 

األخرى ارتفاعاً بشعبيتها خصوصاً في األحياء المختلفة لمدينة لوسيل. 

ت
ال

الفي

ق
شق

1. اللؤلؤةال

2. الخليج الغربي

3. مدينة لوسيل

4. فوكس هيلز

5. منطقة مارينا

1. اللؤلؤة

2. الثمامة

3. الوعب

4. بحيرة الخليج الغربي

5. الدحيل

6. مدينة قطر الترفيهية

7. السد

8. الواجهة المائية

9. مدينة اإلركية

10. النجمة

6. الدفنة

7. عين خالد

8. الوكرة

9. الوكير

10. الخيسة
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البنايات التي استهدفها أكبر عدد 
من عمليات البحث

ت
ال

الفي

ق
شق
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تعرّف على أكثر البنايات المنشودة لدى البحث عن فيالت وشقق 
لالستئجار والبيع.

تعرّف على أكثر البنايات المنشودة لدى البحث عن فيالت وشقق 
لالستئجار والبيع.

1. ويست بورتو درايف

2. برج وست باي

3. فيفا وست

4. إيست بورتو درايف

5. ريجينسي ريزيدنس السد

6. مدينا سنترال

7. برج زجزاج أ

8. بوابة المارينا

9. برج زجزاج ب

10. برج 21 اللؤلؤة

1. بيفيرلي هيلز جاردن

2. فلل وست باي الجون

3. مجمع الريم جاردن

4. برج أسباير

5. شارع النعيجة

6. فلل وست باي الجون

7. أبو سدرة

8. بوابة عين خالد

9. حدائق بالم سيتي

10. حدائق الفردان

1.ويست بورتو درايف

2. إيست بورتو درايف

3. برج زجزاج أ

4. برج زجزاج ب

5. فيفا وست

6. برج 13 اللؤلؤة

7. فيفا وست

8. برج 8 اللؤلؤة

9. برج 28 اللؤلؤة

10. برج 29 اللؤلؤة

1.فلل البالج

2. فلل وست باي الجون

3. فلل جياردينو

4. ال بالج سنترال

5. ال بالج وست

6. ويست بورتو درايف

اإليجار         البيعاإليجار         البيع

تقوم هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على موقع بروبرتي فايندر في الفترة من يوليو - ديسمبر 2019.



شقق اإليجار

فيالت اإليجار

شقق البيع

فيالت البيع

بلكون

بلكون

   تكييف مركزي

بركة سباحة

بركة سباحة خاصة

برج

   بركة سباحة خاصة

جديدة

بال عمولة

تسمح بالحيوانات 
األليفة

مستقلة

مكتب

   مجمع

غرفة خادمة

مجمع

مارينا

   خصوصي

مجاني

غرفة خادمة

جديدة

مكتب

إطاللة بحرية

جديدة

مؤثثة

   جديدة

مؤثثة

شاطئ

إطاللة بحرية

   الخليج 

جيم

تسمح بالحيوانات األليفة

خادمة

   مؤثثة

حديقة
بال عمولة

أقساط

   شاطئ

مكتب

خصوصي 

غرفتا نوم

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

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

إليك أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث في الفترة من يوليو - ديسمبر 2019.

Find2 BedroomsFor everything that’s yet to come

Where life moves
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من العمالء المحتملين لمكاتب 
اإليجار في قطر

ما زالت منطقتا السد والخليج الغربي تولدان أكبر عدد من العمالء المحتملين فيما يتعلق بالعثور على مكاتب 
لإليجار في قطر، نظراً ألنهما أكثر المناطق التجارية شعبية في الدوحة. كما يستمر االهتمام المرتفع بمدينة 
لوسيل، فهذا المركز التجاري في طريقه للمرتبة الثالثة من بين المناطق األكثر شعبية من وجهة نظر العمالء 

المحتملين، فقد ارتفعت نسبتهم من 4.7 بالمائة في يناير - يونيو 2019 إلى 7.3 بالمائة في الفترة يوليو - 
ديسمبر 2019.

السد

الخليج الغربي

مدينة لوسيل

المنتزه

اللؤلؤة

العزيزية

منطقة مارينا

أم السنيم

حمد الكبير

طريق الكورنيش

مكاتب اإليجار في قطر

السعر الكلي المطلوب لمكاتب اإليجار في قطر

الموقع
السعر الكلي المطلوب في 

العقد )ريال قطري(

نجد انخفاضاً كلياً في أسعار إيجار المكاتب لدى مقارنة فترة يوليو - ديسمبر 
2019 مع يناير - يونيو 2019. ويتراوح هذا االنخفاض بين مستويات طفيفة 

إلى مستويات ملحوظة، مع بعض االستثناءات هنا وهناك. وما زالت األسعار 
في منطقة الخليج الغربي هي األعلى في العاصمة مع ما تقدمه من مكاتب 

جديدة عصرية، في حين تأتي منطقة الطريق الدائري الثالث في المرتبة الثانية. 
كما أدى طرح مكاتب جديدة فاخرة في اللؤلؤة، بما في ذلك وحدات جديدة 

في أبراج كارتييه، إلى رفع معدل السعر للمكاتب في تلك المنطقة.

20%

18.2%

7.3%

4.6%

3.3%

3.1%

2.9%

2.5%

2.5%

2.4%

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

الخليج الغربي

الطريق الدائري الثالث

اللؤلؤة

فريج بن محمود

الطريق الدائري الرابع

السد

مدينة لوسيل

المنتزه

العزيزية

طريق الكورنيش

25,530

16,750

15,000

15,988

12,468

11,347

10,288

8,900

7,850

7,000
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1. الخليج الغربي

2. السد

3. اللؤلؤة

4. المنتزه

5. الطريق الدائري الثالث

6. طريق الكورنيش

7. مدينة لوسيل

8. لعزيزية

9. فريج بن محمود

10. الطريق الدائري الرابع
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المناطق التي حققت أعلى أعداد في العمالء 
المحتملين لمكاتب اإليجار في قطر

لم يطرأ تغيير على المنطقتين الحاصلتين على أكبر عدد من عمليات 
البحث عن مكاتب لإليجار في قطر، حيث بقيت منطقتا الخليج الغربي 
والسد في المقدمة. وحققتا نسباً بلغت 35.4 و15.7 بالمائة من عدد 

العمالء المحتملين الكلي على التوالي، فال توجد مؤشرات على 
تراجع شعبية هذين المركزين التجاريين في المستقبل القريب. ومع 
هذا، نالحظ من جهة أخرى ارتفاعاً باالهتمام في العقارات التجارية 

في اللؤلؤة، حيث حلت هذه الجزيرة االصطناعية في المرتبة الثالثة 
في الفترة بين يوليو - ديسمبر 2019، بعد أن حققت قفزة من المرتبة 

الخامسة في الفترة يناير - يونيو 2019.

هذه البيانات من propertyfinder.qa للفترة من يوليو – ديسمبر 2019 وهي ُتظهر توزيع اإلعالنات وأعداد العمالء المحتملين حسب 

المنطقة. 

The essential toolkit 
for real estate 
professionals
User friendly
Intuitively designed to put you in control

Intelligent
Increased effectiveness with data based predictions and 
recommendations

Streamlined
Work smarter, not harder

Secure
The cutting edge solution for security-conscious companies
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ك
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سير عمليا
تف

سلوك المستخدم

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

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

من المثير لالهتمام رؤية أنماط أعداد العمالء المحتملين تبعاً لوسيلة التواصل التي يستخدمونها. حيث تبقى 
أعداد العمالء المحتملين عن طريق الهاتف ثابتة طيلة األسبوع ومن ثم تنخفض خالل عطلة نهاية األسبوع، 

خصوصاً أيام الجمع، فهو يوم عطلة واسترخاء يقضيه معظم الناس مع العائلة. وفي المقابل، هناك اتجاه 
مختلف فيما يتعلق بالعمالء المحتملين من خالل البريد اإللكتروني وتطبيق واتساب، فأعداد هذه الفئة ثابتة 

خالل األسبوع، وتصل ذروتها في عطلة نهاية األسبوع نظراً لسهولة إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسائل 
واتساب مقارنة بالمكالمات الهاتفية.

ترد معظم مكالمات العمالء المحتملين حول منتصف النهار، حيث تصل ذروتها بوجه خاص بين الساعة 11 
صباحاً و12 ظهراً ألن هذه بشكل عام هي فترة االستراحة الصباحية من العمل. وتبدأ هذه األعداد باالنخفاض 

مع حلول نهاية اليوم. في حين نجد أن أعداد العمالء المحتملين من خالل واتساب والبريد اإللكتروني أكثر 
تشتتاً، فهي ال تتبع نمطاً ثابتاً خالل اليوم. مرة أخرى، يعود هذا لسهولة استخدام هذه الوسائط وعدم 

تطلبها ألي جهد.
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نحن بروبرتي 
فايندر

1

2
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ي فايندر
نحن بروبرت

فعالياتناأداؤنا 

تكمن مهمتنا في أن نصبح أسرع بوابة وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات، إضافة إلى أن نكون أفضل 
قناِة تسويٍق للوكالء، وشركات السمسرة، والمطورين.

 
استمر أداؤنا في التميز بكل المقاييس في قطر، ونحظى بالفعل بأكبر حصة في السوق وأكبر عدد من 

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

العمالء المحتملون:

ما زلنا نولد أكبر أعداد من العمالء المحتملين لعمالئنا، متفوقين بذلك على األعداد التي تولدها أية بوابة 
أخرى في قطر، ويشكل هذا أحد المعايير التي نستخدمها في قياس نجاحنا.

وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 21% منذ العام الماضي لدى مقارنة الفترة يوليو - ديسمبر 
2018 مع يوليو – ديسمبر 2019. 

ازداد عدد العمالء المحتملين بنسبة %21 

الزيارات وجلسات الزيارات:

ازداد عدد الجلسات على الموقع بنسبة 17.6% في نفس الفترة الزمنية، ويتوقع أن تزداد األعداد أكثر طيلة 
العام الحالي. 

ازداد عدد الجلسات على الموقع بنسبة %17,6

تعكس فعالياتنا في بروبرتي فايندر طبيعة شركتنا، فهي: مبتكرة، ومتنوعة، ومنتظمة. تشكل هذه 
المناسبات الفرصة المثالية للتفاعل مع العمالء، وفي نفس الوقت، فهي تفتح المجال للتركيز على 

مواضيع استراتيجية ترتبط بالقطاع العقاري.   

دورات مع مدرسين خبراء

تتميز هذه الدورات بتقديمها تدريباً تفاعلياً للغاية، وهي 
تجمع بين اإللقاء ومناقشات الطاولة المستديرة. وتتطرق 

هذه الدروس بعمق ألحدث المعلومات المتعلقة 
بمنتجات وميزات بروبرتي فايندر ذات العالقة، مع التركيز 

على بعض األدوات التي يمكن للوكالء استخدامها 
للتواصل مع العمالء بالطريقة األمثل وتشجيع اشتراكهم 

معنا ألقصى درجة ممكنة. يستضيف كل من هذه 
الدورات أحد أعضاء فريقنا، وهي تركز على أحدث الميزات 

والمنتجات المقدمة على كل من منصتي Manager و
myCRM، وهي تضم مواضيع مثل متابعة المكالمات، 
والعمالء المحتملين من خالل تطبيق واتساب، وأحدث 

إصدارات منتجاتنا وغير ذلك الكثير.

فعاليات التواصل والتعارف

تعقد فعالياتنا المخصصة للتعارف والتواصل مرتان في 
العام، وهي طريقة رائعة للتعارف بين العمالء في جو 

لطيف، حيث يلتقون مع أقرانهم في هذه الصناعة 
ويتحدثون معهم حول شؤونها. هذه النشاطات تهدف 

لجمع الناس معاً في مكان واحد، ومساعدتهم على 
المشاركة بخبراتهم وأفكارهم حول السوق. وقد عملنا على 
تصميم هذه المناسبات بالفعل لتشجيع الناس على تكوين 

روابط بين بعضهم البعض.
 .propertyfinder.qa المصدر: اإلحصاءات الداخلية لتقصي البيانات لدى

الجلسات، والمستخدمون، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يوليو - ديسمبر 2019




