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اتجاهات العقارات
أحياء سكنية تحت العدسة

مساهمون
تفسير عمليات بحث المستهلك
تجارية
نحن بروبرتي فايندر

رسالة من مدير مكتب قطر

أثرت جائحة الكورونا خالل العام الماضي بال شك على االقتصاد العالمي ،وطالت أزمة القطاع العقاري
كغيره من القطاعات .وبالرغم من ذللك ،أنا على يقين أن ما يمكن اعتباره "المعتاد الجديد" يبشر بتحول
نحو األفضل في المستقبل القريب .المهم أن عام  2020قد انقضى اآلن ،وأنه انتهى على نح ٍو ال بأس
به.

« جاء العام الماضي بتحديات جديدة
لم نعهدها سابقاً ،ولكننا أثبتنا قدرتنا
على التأقلم مع التغييرات ،وتبني
طرق التفكير الجديدة المبتكرة التي
ساهمت على تقديم المزيد من القيم
لشركائنا ومستخدمينا».

جاء العام الماضي بتحديات جديدة لم نعهدها سابقا ً ،ولكننا أثبتنا قدرتنا على التأقلم مع التغييرات ،وتبني طرق
التفكير الجديدة المبتكرة التي ساهمت على تقديم المزيد من القيم لشركائنا ومستخدمينا أكثر من ذي قبل.
ال شك ان رحلة التعافي الكلي لن تكون سهلة او لحظية .على العكس ،ندرك أن هذه الرحلة ستكون أقرب إلى
الماراثون الطويل ،ومع هذا ،تستحق ثمار الرحلة الجهد والصبر المطلوبان لتخطي األزمة ،فمن شأنها تحويل قطر
إلى إحدى وجهات االستثمار األكثر جاذبية على المستوى العالمي .إلى جانب ذلك ،يشير هدوء الوضع السياسي
الحالي في المنطقة إلى المزيد من التبعات اإليجابية ،حيث بدأت االستثمارات العقارية بالتحسن واالرتفاع بالفعل.
ما زالت مهمتنا ثابتة تتلخص بتثقيف الباحثين عن العقارات حول وضع السوق العقاري ليتمكنوا من اتخاذ قرارات
تدعمها معلومات موثوقة .كما نهدف الستخدام زخم بياناتنا الرقمية ،ومجموعات البيانات الضخمة التي تتوفر
لدينا ،لصياغة الحلول وتقديم الرؤى العميقة عن السوق لجميع أصحاب المصالح فيه .وكما كان الحال في
إصداراتنا السابقة ،قمنا في هذه النسخة الخامسة من التقرير بتغطية تطورات السوق من خالل تقديم ملخصات
عن اتجاهات األسعار ،والعقارات األكثر طلبا ً ،إلى جانب باقة من مشاركات مساهمينا التي تضم مقاالت لرواد
السوق الذين يواصلون استخدام "اتجاهات" كمنصة للمشاركة بآرائهم عن شؤون الصناعة.
تعمل حكومة دولة قطر لضمان التركيز على القطاع العقاري في مشاريع قطر التنموية وذلك ضمن خططها
االستراتيجية إلنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام  ،2022والتخطيط لغيرها من األحداث العالمية الضخمة
نحضر أنفسنا لعام جديد مثير تتاح في فرص لتوسيع رقعة وصول عقارات قطر للجماهير العالمية
مستقبالً .دعونا
ّ
مما سيعمل بال شك على تعزيز مكانتها في السوق العالمي.
نتمنى لكم االستمتاع بقراءة هذا اإلصدار من تقرير "اتجاهات".
عفاف هاشم

مدير مكتب قطر
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مساهمون
ديبورا مولمان

المدير العام

ميراج الدولية لالستشارات العقارية

نبذة:
تتمتع ديبورا بخبرة غنية تزيد عن  23عاما ً في السوق العقاري والمالي.
وهي جنوب أفريقية انتقلت إلى قطر عام  2011وبدلت سلكها الوظيفي
إلى مجال الصناعة العقارية ،فلطالما كانت شغوفة بالمجال العقاري
منذ البداية ،وجمعت مع ذلك حبها للعمارة ومدينة قطر .تشتهر
ديبورا بدراية عميقة بجوانب السوق العقاري كافة ،وهي مختصة
بالبيع ،والتأجير ،وإدارة المرافق والعقارات .نجحت في بناء سمعة قوية
في السوق على مدى عقدين من الزمن ،وتأتي هذه السمعة نتيجة
جهودها في بناء عالقات طيبة مع العمالء والشركات ،وتوجيه فريقها
العقاري لتكريس وقتهم وجهودهم في خدمة العمالء ليحظو بأفضل
تجربة ممكنة
الخالصة:
حقق السوق العقاري القطري نموا ً ملحوظا ً دفعه الحتالل مكانة بين
أكثر القطاعات المربحة بما يوفره من فرص استثمارية ممتازة .وتواصل
الحكومة جهودها في إقامة المشاريع التنموية الجديدة ،وتعديل
القوانين والتشريعات بما يخدم البنية التحتية للبالد .تتيح الفترة الحالية
فرصا ً رائعة لالستثمار في السوق العقاري لمن يطمح باقتناء العقارات،
وتفخر ميراج الدولية لالستشارات العقارية كونها صلة وصل لهذه الفرص
الوفيرة من خالل مجموعتها المنوعة من العقارات والخبرة المستفيضة
في السوق.

إد بروكس

المدير في منطقة الشرق األوسط
كوشمان وويكفيلد

نبذة:
تولى إد إدارة أعمال كوشمان وويكفيلد في الشرق األوسط
منذ عام  ،2013وهو يقيم في قطر منذ عام  .2006إد شغوف
بكل ما يتعلق بالعقارات ،وهو يعتبر نفسه شخصا طموحا
ومتفائال ذو نظرة ايجابية.
الخالصة:
تعلمت أنه ال يوجد أحد قادر على التنبؤ بالمستقبل
واالتجاهات الجديدة في القطاع العقاري  -لقد عل ّمنا
كوفيد 19-ذلك .لهذا ،أنا على يقين أن المكاتب وثقافة
المكاتب التجارية ستعود لحالتها الطبيعية السابقة!
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ألكساندر هارتمان

شريك إداري

ذا لوفت بيورو العقارية ذ .م .م.

نبذة:
ألكساندر مختص عقاري حصل على تدريب ممتاز وتعليم عالي ،هذا
إلى جانب خبرة تزيد عن  15سنة في الصناعة .فألكساندر يحمل درجة
دبلوم ألماني في إدارة األعمال من الجامعة الفيدرالية في والية بادن -
فورتمبيرغ ،مانهايم ،ألمانيا ،إلى جانب درجة البكالوريوس في االقتصاد
العقاري من الجامعة المفتوحة ،لندن ،المملكة المتحدة .خالل العقد
الماضي ،عمل كالمدير اإلداري في ليونيس الدولية أي جي في الدوحة،
قطر ،وأصبح شريكا ً في شركة التطوير النمساوية ريجلير وبارتنر ،في
غراتس .كما أنه كان مستشارا ً عقاريا ً كبيرا ً في شركة السمسرة المحلية
كوريو في الدوحة ،قطر ،قبل انضمامه إلى ذا لوفت بيورو العقارية ذ.
م .م .كشريك إداري .تجتمع له الكثير من المزايا ،تشمل شخصية جديرة
بالثقة ،ومهارات وخلفية أكاديمية قوية ،ومعرفة عميقة باألسواق
العقارية المحلية والدولية ،إلى جانب سجل مهني مميز ،مما يجعله
المستشار المفضل لدى عمالئه.
الخالصة:
أدركت الشركات خالل الجائحة في أنحاء العالم ،بما في ذلك قطر ،أن
طريقة عملها سيتغير بشكل جذري ال محالة على المدى الطويل ،وأن
العالم اليوم أصبح مختلفا ً عما كان عليه قبل عام ،فنحن اليوم نواجه
سلسلة من التحديات قد تكون جديدة أو قديمة على مستوى لم نشهده
من قبل .وبالتالي ،ال تصلح الحلول السابقة التي عهدنا استخدامها
باألمس فيما يتعلق بالمساحات المكتبية والطريقة التي كنا ننظم بها
عملياتنا ،وال تكفي في مواجهة مشاكل وتحديات الحاضر .العالم بحاجة
لحلول وإجابات جديدة وابتكارات شمولية ،وقد ظهرت بالفعل بعض
األفكار الجديدة حول تصاميم المساحات المكتبية وتنظيم العمليات في
المستقبل .دعونا نستعرض السيناريوهات المحتملة في هذه المقالة.

ميشيل كفوري

مدير المجموعة للتسويق واالتصاالت
مجموعة ريجنسي القابضة  -األصمخ

نبذة:
تمتد خبرة ميشيل لتغطي مجاالت واسعة في التسويق واالتصاالت
بما في ذلك التسويق اإللكتروني والعقاري ،كما أنه ُيعتبر خبير ٌ في
الوسائط الرقمية .أهلته هذه الخبرات والمهارات الواسعة لإلشراف
على كافة نشاطات مجموعة ريجنسي القابضة والشركات التابعة لها،
ويضم ذلك عملها في مجال العقارات وأساطيل النقل ،والسياحة
والسفر ،والعطالت ،واألغذية والمشروبات ،وإدارة الفنادق وغيرها.
الخالصة:
من المهم أن يفهم القراء التغيرات التي حصلت خالل العام الماضي،
حيث علينا توعية الناس بأن السوق ما زال مزدهرا ً وفيه كثير من
اإلمكانيات والفرص بالرغم من بعض عدم اليقين.

هاني دبش

قيس عوني

نائب الرئيس التنفيذي

مدير بيع وتأجير العقارات

مجموعة إزدان القابضة

عقار للتطوير واالستثمار العقاري

نبذة:
هاني خبير عقاري له خبرة تمتد على مدى  20عاما ً .شغل مناصب
تنفيذية عليا في عدد من شركات التطوير البارزة في المنطقة،
وكان نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس ومدير
عقاري كبير ،وهو متخصص في صياغة االستراتيجيات وتطبيق
االستراتيجيات المحرّكة لمطوري فئات العقارات األيقونية
(السكنية ،ومجمعات التسوق ،والمساحات التجارية ،والمكاتب،
واستصالح األراضي باالستثمارات العقارية).
الخالصة:
 التذكير باإلمكانيات والفرص التي يوفرها السوق العقاري القطري إيضاح أثر التنظيمات الجديدة على السوق العقاري في قطر النظر بتمعن وشفافية لحال السوق العقاري القطري إبراز أثر الجائحة وتبعاتها في المستقبل بعد انقضائها -وضع اتجاهات التأجير لدى األعمال واألفراد في سياقها الصحيح

خوان سوروتشين

نبذة:
يحمل قيس عوني درجة الماجستير في التجارة واإلدارة،
وله خبرة احترافية تبلغ  15عاما ً في أمريكا الشمالية والشرق
األوسط (قطر) .وإلى جانب خبراته في اإلدارة وإدارة وتطوير
األعمال ،فهو يختص أيضا ً في جميع مجاالت الصناعة العقارية
كالمبيعات والتأجير واإلدارة والتسويق والسمسرة والتخمين
العقاري ودراسات الجدوى .تكونت لقيس دراية واسعة بأحوال
السوق العقاري القطري وله مجموعة عقارية تمكنه من
تحقيق أهدافه وتخطيها لما أبعد من ذلك وتحقيق النجاح في
كافة أدواره.
الخالصة:
أنا متأكد أن رفع الحصار سيكون عظيم األثر في تنشيط
السوق العقاري في قطر .لهذا السبب ،رحب المطورون
والمختصون العقاريون بنهاية الحصار لما له من أثر إيجابي،
خصوصا ً في وقت ُطرحت فيه قوانين جديدة تتعلق بالتملك
العقاري لألجانب في قطر.

سيربان جي سبيريا

مدير ،االستشارات واألبحاث

المدير اإلداري

كابستون بروبرتي

إف جي للعقارات قطر

نبذة:
يقدم خوان وفريقه خدمات التخمين المعقدة والدراسات المتخصصة
ألصحاب العقارات ،والبنوك ،والمستثمرين ،والمطورين .وقد أنهى
دراساته العليا في العقارات التجارية من جامعة شيفيلد (إنجلترا) ،وهو
يحمل شهادة في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن من جامعة
ناسيونال ديل نورديستي (األرجنتين) .وكان خوان قد عمل في كوليرز
انترناشونال في األرجنتين لمدة  5سنوات قبل االنضمام إلى كابستون
بروبرتي.
الخالصة:
يتحمل المطورون العقاريون أكبر قدر من المخاطرة من بين العبي
السوق العقاري ،حيث أن قراراتهم ُتصنع قبل أعوام من االنتهاء من
المشروع ودخوله السوق.لهذا السبب
فهم يعتبرون الكامنة التي تؤثر على العرض والطلب واألسعار في
السوق العقاري .نأمل من خالل هذه المقالة أن نساعد المطورين على
اتخاذ أفضل القرارات الممكنة بما يتعلق بمشاريعهم العقارية.

نبذة:
بنى سيربان سبيريا خبرة تزيد عن  7سنوات في السوق العقاري القطري،
وهو منخرط في كافة جوانب الشركة بما في ذلك إدارة عالقات
العمالء ،واألداء المالي ،وبناء فرق العمل ،وتقديم الخدمة الفنية
االستراتيجية .تتمتع شركة إف جي للعقارات قطر بأكثر من خمس
سنوات من الخبرة في اإلدارة العقارية والسمسرة ،وقد حققت سمعة
عالمية لمجموعاتها العقارية الفريدة وصفقاتها الحصرية.
الخالصة:
أعتقد أن علينا ترويج بلدنا على المستوى الدولي ،ومن واجبنا إبراز
الفرص االستثمارية العقارية في قطر .فاالستثمار في قطر له كثير من
المزايا التي تشمل العائد الكبير ،والعائدات الربحية العالية على رأس
المال،وعدم جباية الضرائب العقارية ,إلى جانب أهلية الحصول على
تأشيرة إقامة تتيح للمستثمر االستفادة من خدمات الرعاية الصحية
والتعليم .كل هذه الجوانب قد تبدو جذابة جدا ً للمستثمرين والمقيمين
ال من االستثمار بها.
في قطر ممن تعودوا على استئجار العقارات بد ً
#PFTRENDSQA
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مساهمون
بالل عطعوط

المدير اإلقليمي للتأجير
الفردان العقارية

مدير العمليات
دانة قطر

نبذة:
يتمتع بالل بخبرة تزيد عن  15عاما ً في السوق العقاري القطري ،وهو
يختص بتأجير العقارات السكنية والتجارية ،إضافة إلى عقارات التجزئة في
القطاع العقاري الفاخر .يعشق بالل المبيعات منذ أن كان شابا ً ،فقد
كان يساعد في تجارة العائلة من خالل بناء عالقات وطيدة مع العمالء
في قطاع النفط والغاز ،والتعليم العالي ،ووسائل اإلعالم .بعد إنهائه
دراسة األعمال واإلدارة ،استغل خبراته السابقة لبناء مسيرة مهنية في
المجال العقاري مع شركة الفردان العقارية ،واجتهد دون كلل سعيا ً
لتلبية حاجات المستأجرين المتجددة ومعاييرهم العالية.

نبذة:
يحمل وائل درجة الماجستير في إدارة وحدة األعمال االستراتيجية من
المدرسة العليا للتجارة في باريس .بدأت مسيرته المهنية في القطاع
العقاري القطري عام  ،2007حيث شغل وظائف إدارية منذ ذلك الحين،
فقد عمل كمدير المبيعات والتسويق والتأجير لمدة أربع سنوات في
شركة رتاج للتسويق وإدارة المشاريع ،وخمس سنوات كمدير المبيعات
والتسويق والتأجير في (الفردان  -دانة قطر ذ .م .م ،).وبدأ عمله في
الدور الحالي كمدير العمليات في الفردان  -دانة قطر ذ .م .م .قبل
خمس سنوات.

الخالصة:
كشفت الجائحة العالمية عن الحاجة لبعض التغييرات في مجال
العقارات ،وعلى المطورين أخذ هذه التغييرات في الحسبان في
المستقبل ،فهم يلعبون دورا ً حيويا ً في تعزيز ثقة المستأجرين
في قطاعي العقارات السكنية والتجارية بحكم تأثير عملهم على
الحياة اليومية للقاطنين .لهذا ،على المطورين أخذ الدروس والعبر
من كوفيد ،19-فقد أصبح التأقلم مع المعايير الجديدة من أهم
المسؤوليات األساسية لالعبي السوق العقاري ،ألنها تسعى للحفاظ
على سالمة القاطنين ورفع مستوى معيشتهم  -ويشمل ذلك ضمان
توفير البيئة النظيفة والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة – مع
تبني هذه الدروس في جميع جوانب عملهم تحضيرا ً لالستفادة من
االزدهار المرتقب في القطاع.

الخالصة:
يتردد غالبية المقيمين األجانب والمواطنين من ذوي الدخل العالي
المهتمين باالستثمار العقاري على مستوى ضيق ،من اتخاذ خطوة
حاسمة للمضي في مثل هذه االستثمارات ،ويعود ذلك إلى كم
الشائعات والتوقعات المنتشرة في كل مكان تقريبا ً ،والتي تصدر
لألسف عن أشخاص غير مؤهلين وال يمتلكون الخبرة الكافية في
الصناعة لتوفير النصائح الدقيقة حول هذه األمور .سنستعرض في هذه
المقالة بالتفصيل توقعاتنا للصناعة في الفترة ما بعد  ،2022وعن مدى
أهمية االستعانة بنصيحة خبير لدى اتخاذ قرار االستثمار العقاري ،وتجنب
االستماع للشائعات وأخذها على محمل الجد ،فهي قد تحيط الفرص
االستثمارية بهالة من التهديد والخطر الزائف .تقوم توقعاتنا للسوق
العقاري على معاينة تاريخ التحديات التي شهدتها قطر واستطاعت
تخطيها بنجاح ،وثقتنا العميقة برؤية البالد للمستقبل .واآلن الخيار بين
يديكم ،فإما أن تستمعوا للحقيقة أو أن تتركوا الشائعات تلهيكم!

أليكس لونيسكو

جودت الكاتب

إم دي العقارية

كوريو للعقارات

المدير العام

نبذة:
ألليكس أكثر من  13عاما ً من الخبرة الدولية في التثمين العقاري في
وعمان واإلمارات العربية المتحدة ورومانيا ،وهو مختص
أنحاء قطر ُ
بعدد من المجاالت مثل التخمين ،ودراسات الجدوى ،والتحليل
االستثماري والتطويري في معظم فئات الممتلكات مثل مباني
المكاتب متعددة التأجير ،ومجمعات التسوق ،والفنادق ،ومحطات
الوقود ،وغيرها من العقارات المتخصصة .كما أن أليكس عضو في
المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
الخالصة:
يجب أن يدرك جميع األطراف في السوق العقاري أن ارتفاع الطلب
المرافق القتراب موعد كأس العالم سيحول السوق عاجال ً أم آجال ً إلى
سوق يراعي مصلحة أصحاب العقارات .من وجهة نظري الخاصة ،أفضل
منذ اليوم عقود التأجير األطول التي تحمي من تقلب أسعار التأجير.
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المدير العام

نبذة:
تتركز خبرات جودت في مجال المبيعات وعالقات الزبائن وإدارة األعمال،
وهو يعمل في السوق القطري منذ ثماني سنوات .تميز الكاتب في
وكرِمَ "كمستشار عقاري" ،كما أنه فاز بلقب "أفضل
كوريو للعقارات ُّ
أداء في العام" قبل أن يترقى لمنصبه الحالي في قيادة الشركة كالمدير
العام.
الخالصة:
يواصل القطاع العقاري القطري منحى النمو المتواصل ،ويمكن أن يعزى
ذلك للجهود القطرية المبذولة في جذب الفعاليات الرياضية العالمية،
وتحسين قوانين التملك العقاري التي أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين
األجانب ،إلى جانب المشاريع العقارية على مستويات عالمية ،والتي
تسير بشكل جيد مواكب ًة القتراب موعد بطولة الفيفا لكأس العالم 2022
وتحضيرا ً لما بعدها.

المهندس ناصر األنصاري

الرئيس التنفيذي

جست ريل استايت

عبير زكي

شريك مؤسس ورئيس التسويق
إي بي هوم العقارية

نبذة:
ُيعتبر المهندس ناصر حسن فرج األنصاري محركا ً أساسيا ً للتنوع
االقتصادي القطري ،وهو شخصية محورية لرؤية قطر الوطنية لعام
 .2030تخرج من جامعة ميامي بدرجة في الهندسة المدنية ،ومن ثم
حصل على ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من المدرسة العليا
للتجارة في باريس ،وهي إحدى الجامعات األوروبية المرموقة .حقق
األنصاري خبرة غنية طيلة حياته في كافة المجاالت العقارية ،مما مكنه
من ريادة القطاع ولعب دور أساسي فيه.

نبذة:
ولدت ونشأت عبير في فرنسا وهي ذات اصول يمنية ،وهي تحمل شهادة
في البيولوجيا الخلوية والجزيئية ،ولها خلفية في الصحافة العلمية .بعد
سيرة مهنية في مجال صحافة األعمال في فرنسا والتنقل في كثير من
البلدان ،ارتأت عبير أخيرا ً االستقرار في قطر .مكنتها ثقافتها التي جمعت
بين الشرق والغرب من فهم احتياجات وتحديات السوق القطري .شاركت
في تأسيس شركة إي بي هوم العقارية وأمسكت بزمام قسم التسويق
في الشركة ،وساهمت في نجاحها وتميزها في السوق العقاري.

الخالصة:
تكمن أهمية هذا الموضوع في فهم دور المبادرات الحكومية في
دفع عجلة نمو القطاع العقاري .فجهود الحكومة المتمثلة بإدخال
اإلصالحات التشريعية ،واالستثمار في تنمية البنية التحتية ،واستضافة
الفعاليات العالمية ،وطرح الحوافز االقتصادية ،تعمل جميعها على
بناء أساس النمو في قطر ،مما يؤدي إلى نضج السوق وخلق الحاجة
ٍ
لخدمات "تتجاوز البيع".

الخالصة:
يحمل فيروس كورونا لكثير منا معاني الخوف واإلحباط وعدم اليقين
وغيرها من األمور السلبية .وفي الحقيقة ،لم يسلم أي قطاع اقتصادي
من تبعات الجائحة ،والتي كان أثرها شديدا ً على القطاع العقاري .ولكن مع
مرور بعض الوقت منذ بداية األزمة ،وبالتمعن قليال ً لفهم ما نواجه على
أرض الواقع ،نجد أن لألزمة أيضا ً الكثير من الجوانب اإليجابية ،وأنها خلقت
العديد من الفرص الجديدة .لهذا ،دعونا نستعرض ما كان علينا مواجهته
والتعامل معه نتيج ًة للجائحة كمختصين في المجال العقاري.

جو سويد

جيفري أسيلستين

المدير التنفيذي

المدير اإلداري

شركة المرقاب العقارية والمرقاب إف إم

عقارات نيلسون بارك ذ .م .م.

نبذة:
يشغل جو منصب المدير التنفيذي في شركة المرقاب العقارية والمرقاب
إلدارة المرافق ،وهو يقود كافة أقسام العمليات ،واالستثمار ،وتطوير
األعمال ،واإلنشاء ،وصيانة المرافق ،وإدارة األمالك والعقارات .بدأ
العمل بهذا الدور منذ عام  2015عندما كان في الثامنة والعشرين من
العمر .ويمتلك جو خبرة تفوق  15عاما ً كخبير في اإلدارة والتطوير العقاري
واالستثمارات العقارية ،وذلك من خالل مجموعات عقارية منوعة وعلى
مستويات ضخمة تشمل القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة ومجمعات
التسوق والتعليم واألراضي الزراعية .بنى سمعته كمدير تنفيذي شاب
قائد يتسم بالشغف والحماس ويسعى دائما ً لتعزيز وخلق الفرص
لمنظمته .حصل جو على درجة البكالوريوس في حوسبة األعمال من
الجامعة اللبنانية الفرنسية ،وهو يدرس حاليا ً في جامعة غرب إنجلترا -
بريستول للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والتمويل واالستثمار
العقاري.

الخالصة:
هذا الموضوع هام ألنه يبرز محركات االقتصاد القطري المتنامي بشكل
أساسي ،والهدف هو تعريف القراء بالنحو الذي استطاعت البالد من
خالله تحقيق نموها المستمر طيلة هذه السنوات وتحويل التحديات إلى
فرص .إن التخطيط الجيد واالستغالل المناسب للمال العام ،وتنويع أوجه
االستثمار ،والتركيز على البنية التحتية كأولوية ،إلى جانب تعزيز المصادر
الغنية من النفط والغاز ،كانت ضمن العوامل التي دفعت بقطر إلى
المكانة التي حققتها اليوم ،وهي ما سيدعم المزيد من الرفعة واالزدهار
في المستقبل.

نبذة:
تكونت لجيفري خبرة تزيد عن  18عاما ً في أعمال الصرافة الدولية ،و29
عاما ً في االستثمار العقاري .وقد بدأ بإدارة شركته الخاصة في قطر منذ
 .2009تخرج من جامعة ويلفريد لورييه في واترلو ،أونتاريو عام .1990
وبعد تركه للمجال المصرفي عام  ،2008أسس جيفري مجموعة نيلسون
بارك التي تتكون من ثالث شركات تضم نيلسون بارك للعقارات التي
تركز على سوق قطر العقاري ،وكويست لالستشارات ،وهي شركة
تهدف لمساعدة األجانب من األفراد والشركات في تأسيس األعمال
في قطر ،ونيلسون بارك لالستشارات وهي شركة أخرى استشارية
تساعد الشركات في بحثها عن التمويل عالميا ً.
الخالصة:
أحدث قانون االستثمار العقاري في قطر فرقا ً ملحوظا ً منقطع النظير
على مدى سنوات طويلة ،وأريد من خالل مقالتي نشر هذه الحقائق
ألكبر عدد ممكن من الناس ليكونوا على دراية باألمر ويستفيدوا منه،
خصوصا ً أن إيجابيات هذا الجانب ال تقتصر على المستثمرين فحسب
يمكن هذا
من خالل توفير خيارات أكثر وتعزيز الثقة في السوق ،وإنما
ّ
القانون المطورين أيضا ً من الوصول لعدد أكبر من المشترين.
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مالمح عن السوق
تعرف على بعض المشاريع الحديثة المنتظرة التي من شأنها المساهمة في االرتقاء بالوجه الحضاري
لقطر.

أبراج بن الشيخ

مزايا مارينا بالزا
يمتد هذا المشروع على طول  220مترا ً على ممشى
المارينا البحري في مدينة لوسيل بجوار مشروع أبراج
كتارا في منطقة لوسيل مارينا .سيضم هذا المشروع
ذو االستخدامات المتعددة على الواجهة البحرية عددا ً
من المطاعم والمقاهي والكثير من المحالت التجارية،
إلى جانب مالعب لألطفال ودار للسينما ،وقد خصصت
مساحة  5,000متر مربع للمكاتب فوق المنطقة التجارية
بإطاللة على الواجهة البحرية .وستضاف  320شقة
مفروشة في المرحلة الثانية من المشروع ،وبعضها
سيخصص كشقق فندقية .يشمل المشروع الكثير من
ُ
المنافع والمرافق مثل الحدائق والمالعب الرياضية
ونوادي الجيم ،إضافة إلى بركة سباحة ومنتجع صحي.
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يقع هذا المشروع متعدد االستخدامات في قلب الدوحة
وهو يتكون من برجين يتصالن من خالل الطابق األرضي
ِ
وطابق مَشرف ،ويبلغ ارتفاع كل من البرجين  20طابقا ً،
باإلضافة إلى خمس طوابق تسوية مع قدرة استيعابية
الصطفاف أكثر من  500سيارة .يتميز البناء بحس جمالي
فرنسي فريد ،وقد ُصمم كبناء تجاري مع قاعة عروض
ومبنى للشقق الفندقية .ويصل عدد الوحدات في
المشروع إلى  496وحدة تتراوح مساحتها من شقق
ستوديو فاخرة إلى شقق واسعة باذخة.

أبراج لوسيل

أبراج باي

أبراج لوسيل هو أحد مشاريع شركة فوستر وشركائه العالمية،
وهو معلم تطويري حضري جديد بمساحة  1,1مليون متر
مربع يتكون من أربعة ناطحات سحاب .ويقع المشروع في
لوسيل على نهاية الشارع الواصل بين استاد كرة القدم الجديد
والكورنيش .يبلغ ارتفاع اثنين من األبراج  70طابقا ً ،في حين
يبلغ ارتفاع البرجين اآلخرين  50طابقا ً ،وتترتب األبراج بشكل
متماثل حول ساحة مركزية ستحتضن مراكز أعمال بنك قطر
الوطني وجهاز قطر لالستثمار ،إلى جانب مقرات عمل عدد من
المنظمات الدولية.

تعد أبراج باي من أحدث المشاريع في اللؤلؤة .ويتكون
المشروع من أربعة أبراج اف ُتتح اثنان منها بالفعل ،في حين
يكاد العمل ينتهي على البرجين اآلخرين .يقدم المشروع
 1500وحدة من ضمنها وحدات التاونهاوس وعدد من الفلل.
وبموقعه االستراتيجي على الجزيرة االصطناعية ،فهو يسهل
الوصول إلى أحياء اللؤلؤة األخرى وطريق لوسيل السريع،
كما أنه على بعد مسافة قصيرة على األقدام من الشاطئ.
يخلق المشروع جوا ً مجتمعيا ً جاذبا ً ،وتقدم أبراجه السكنية
الفاخرة وحدات منوعة تتراوح مساحتها من عقارات بغرفة
نوم واحدة إلى ثالث غرف نوم.
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اتجاهات العقارات

سارة أسعد
مدير التسويق

السياق:
لعل كلمة التقلب تصف حالة أسعار السوق العقاري في  2020بشكل موجز ،فهناك العديد من العوامل التي
أثرت على الصناعة مما جعل استقرار األسعار أمرا ً صعبا ً في كافة القطاعات واألسواق .ومن غير المدهش أن
ٍ
وقت َج ِه َد فيه العالم أكمله للعودة للحالة الطبيعية حتى ولو
كوفيد 19-كان من أهم ما أثر على األسعار في
بعض الشيء في ظل ظروف استثنائية صعبة .وكان لهذه التحديات والظروف تداعيات طالت االقتصاديات
العالمية كافة ،وشملت هذه التأثيرات الصناعة العقارية بطبيعة الحال .وبالرغم من كل ذلك ،بادرت الحكومة
القطرية بحزمة إنعاش لالقتصاد بلغت  75مليار ريال قطري لتخفيف وطأة الجائحة على القطاع الخاص ،مما
عمل بالفعل على الحد من تبعات األزمة إلى حد ما .وإلى جانب ذلك ،عزز ضخ  10مليار ريال قطري لدعم رأس
المال في البالد ،والجهود في مواجهة األزمة االقتصادية.
استمر ارتفاع الطلب على الوحدات ذات األسعار المعقولة خالل العام الماضي  ،2020وكنا قد رصدنا االتجاه ذاته
ونشرناه في تقاريرنا السابقة خالل السنوات الثالث الماضية .ومع تفشي عدوى كوفيد 19-وتبعاته المالية،
استمرت نفس الظروف هذا العام مما أدى إلى نقلة في األسعار في أنحاء قطر .وتشير األسعار المُعل َن عنها
على موقعنا إلى انخفاض أسعار وحدات اإليجار في كافة البلديات في  ،2020فالسوق العقاري تأثر مثل غيره
من القطاعات بالقيود واإلغالقات التي تسببت بها الجائحة ،ونرى أثر ذلك جليا ً على أسعار سوق اإليجار .نتيجة
لهذا ،شهدت األسعار المعلن عنها بشكل عام انخفاضا ً وصل  12بالمائة في أسعار وحدات اإليجار في الدوحة
بمقارنتها بين عامي  2019و .2020كما ُيالحظ تأثير الجائحة على سوق البيع القطري ،حيث سجلت أسعار القدم
المربعة انخفاضا ً في أنحاء البالد في  2020باستثناء لوسيل ،والتي لم تتغير فيها مستويات أسعار البيع المعلن
عنها في  2020بالمقارنة مع أسعار .2019
ٍ
بنضج
قبل هذه الظروف اﻷخيرة ،كانت قطر قد خطت خطوات واسعة نحو التحول لسوق مشترين يتميز
وشفافي ٍة أكثر من قبل ،وبعيدا ً عن كونه سوق يعتمد بشكل كثيف على اإليجار .ومن االتجاهات التي برزت
انصباب مزي ٍد من االهتمام على قطاع البيع .ومن الطبيعي في أغلب األحيان ،أن تجذب
للعيان في 2020
ُ
األسعار المنخفضة المشترين الجدد ألنها تعني أن االستثمار أصبح بمتناول يد هذه الفئة للمرة األولى .ونظرا ً
لعدم إمكانية االستثمار خارج البالد ،تشجع المواطنون واألجانب المقيمين على الشراء محليا ً انتهازا ً لألسعار
الجيدة ،وفي بعض األحيان ،كانت هذه أولى مشاريعهم االستثمارية العقارية المحلية.
وبشكل عامُ ،يتوقع أن تعاود االقتصادات نموها في  ،2021وينطبق هذا بشكل خاص على قطر التي عادت
لمواصلة أعمالها بشكل طبيعي ،والجتماع عدد من العوامل المشجعة لنمو االقتصاد القطري في الفترة
القادمة ،مثل هدوء األوضاع في المنطقة ،وتوفر لقاح ضد كوفيد ،19-وقوانين أكثر مرونة وترحيبا ً بتملك
األجانب للعقارات ،إلى جانب الفوز باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية عام  ،2030وهذا سيؤدي بال شك إلى

جذب المزيد من االستثمارات الخارجية إلى قطر في كل من القطاعين السكني والتجاري.
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عقارات اإليجار
الشقق

نالحظ اتجاها ً واضحا ً نحو االنخفاض في أسعار إيجار الشقق بمقارنة عامي  2019و ،2020ومن غير المفاجئ
تسجيل هذا االتجاه نظرا ً لظروف السوق العامة.
ومع هذا ،أدت األسعار إلى حركة في السوق ،حيث ُتشجع األسعار المنخفضة المستأجرين للبحث عن وحدات
ضت مناطق
بأسعار أفضل ،بينما يطمح آخرون الستغالل األسعار المنخفضة لالنتقال إلى وحدات أفخم .كما َخ ّف َ
مثل فريج عبد العزيز والغانم أسعار اإليجار بشكل إضافي من  5,000إلى  4,500ريال قطري ،ومن  4,500إلى 4,250
ريال قطري على الترتيب ،وذلك للحفاظ على مستويات الطلب فيها .وبالرغم من ارتفاع المعروض في عدد
من المناطق ،إال أن هذا لم يرافق تغيرا ً في معدل األسعار المعلن عنها في مناطق مثل عين خالد والعزيزية
والمنتزه.
والملك لتبني استراتيجيات وعروض من شأنها جذب اهتمام
وتدفع الظروف الحالية أصحاب العقارات
ّ
المستأجرين ،وذلك على األخص من خالل "األشهر المجانية" أو "شمول المنافع العامة" التي تخ ّفض من سعر
المعامالت الفعلية وليس األسعار المعلنة.

شقق لإليجار :متوسطسعر اإليجار الشهري
المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

أبو هامور

8,500

8,500

0%

عين خالد

6,000

6,000

0%

العزيزية

4,500

4,500

0%

الدفنة

5,000

5,500

-9.1%

الغانم

4,250

4,500

-5.6%

الغرافة

4,000

4,200

-4.8%

الخيسة

6,000

5,000

20%

المنصورة

5,750

6,000

-4.2%

المنتزه

5,500

5,500

0%

النصر

6,500

7,100

-8.5%

الريان

8,500

9,000

-5.6%

السد

6,500

7,000

-7.1%

الثمامة

5,500

5,500

0%

الوعب

9,230

9,500

-2.8%

الوكرة

4,300

4,500

-4.4%

فريج عبد العزيز

4,500

5,000

-10%

فريج بن محمود

8,000

8,000

0%

فريج بن عمران

5,500

5,500

0%
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شقق اإليجار :متوسط سعر اإليجار الشهري
المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

فوكس هيلز

6,500

6,500

0%

مدينة لوسيل

8,750

9,000

-2.8%

منطقة مارينا

9,500

9,500

0%

النجمة

5,500

6,000

-8.3%

طريق المطار القديم

5,500

6,000

-8.3%

مدينة قطر الترفيهية

9,500

9,000

5.6%

سلطة

6,000

6,000

0%

اللؤلؤة

10,300

10,500

-1.9%

الواجهة المائية

10,500

8,500

23.5%

أم غويلينا

4,500

5,000

-10%

أم صالل محمد

6,000

6,000

0%

الخليج الغربي

10,000

10,500

-4.8%

فيالت اإليجار :متوسط سعر اإليجار السنوي
المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

أبو هامور

11,550

12,500

-7.6%

عين خالد

12,000

13,000

-7.7%

العزيزية

11,000

11,000

0%

الدحيل

15,000

16,000

-6.3%

الغرافة

10,000

11,000

-9.1%

الهالل

14,000

13,000

7.7%

الخيسة

10,000

11,000

-9.1%

اللقطة

12,000

12,500

-4%

المعمورة

12,000

12,000

0%

المرخية

14,000

13,000

7.7%

المسيلة

16,500

16,500

0%

الريان

14,000

15,000

-6.7%

الثمامة

13,000

12,500

4%

الوعب

13,500

15,000

-10%

الوكير

11,000

12,000

-8.3%

كشف قطاع إيجار الفلل بدوره كذلك عن اتجا ٍه عامٍ نحو االنخفاض بمقارنة عامي  2019مع  .2020وما زالت الفلل

الوكرة

11,000

12,000

-8.3%

ال في قطر ،ولكن حجم المعروض من هذه الوحدات يبقى محدودا ً مقارنة باألعداد الكبيرة
تلقى رواجا ً وإقبا ً

المريخ

11,000

12,000

-8.3%

فريج بن عمران

15,500

16,000

-3.1%

ازغوى

11,000

12,000

-8.3%

طريق المطار القديم

10,000

10,500

-4.8%

أم العمد

8,000

8,000

0%

أم صالل محمد

9,000

10,000

-10%

الخليج الغربي

23,000

26,000

-11.5%

بحيرة الخليج الغربي

23,000

23,000

0%

عقارات اإليجار
الفلل

المتوفرة من الشقق ،وكانت نتيجة ذلك حصر تقلبات األسعار في هذا القطاع ضمن مستويات أكثر استقرارا ً.
ٍ
تبعات متمثلة
شهدنا في هذا السوق آثار الجائحة التي لعبت دورا ً كبيرا ً في خفض األسعار لما كان لها من
باقتطاعات الرواتب وتسريح الموظفين ،وأدى هذا إلى دفع المستأجرين لالنتقال لمنازل أصغر أو المحاولة
لخفض أسعار إيجاراتهم الحالية ،وأثر هذا كله على األسعار المعلن عنها في بعض المناطق مثل أبو هامور وعين
خالد التي انخفضت أسعار إعالناتها من  12,500إلى  11,550ريال قطري ومن  13,000إلى  12,000ريال قطري على
الترتيب بين العامين  2019و.2020
ووجدت منطقة الخيسة المشهورة في قطر بفللها الفاخرة المترفة حاج ًة إلعادة النظر في استراتيجيات التسعير

فيها لضمان إبقاء الطلب العالي عليها وتشجيع المستأجرين على عدم مغادرة وحداتهم.
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عقارات البيع

عقارات البيع

الفلل

الشقق

تشير التقارير إلى اتجاه تصاعدي في االهتمام بسوق البيع واستمرار التذبذب في األسعار بالتزامن مع قوانين
التملك العقارية األكثر انفتاحا ً وتساهالً ،إلى جانب المزيد من التنظيمات المعمول بها والمخطط لها قريبا ً.
وبالطبع ُيضاف لهذا تبعات كوفيد 19-التي مارست المزيد من الضغوطات على األسعار .ومع هذا ،لو عدنا
للوراء ما قبل كوفيد ،19-سنجد أن األسعار كانت حينها متقلبة في سوق البيع حيث كان السوق يحاول
الوصول إلى استراتيجية تسعير أكثر شفافية ونضجا ً.
اقتنص المشترون الميسورون فرصة االستثمار في  2020نظرا ً ألسعار السوق المنخفضة ،وساعد هذا المشترين
الجدد كذلك على اإلقدام بدورهم على هذه الخطوة للمرة األولى .وفي حين انخفضت األسعار المعلن عنها
لشقق البيع في الكثير من المناطق ،واصل الطلب على وحدات أحياء لوسيل المختلفة ،الحفاظ على مستوياته
المرتفعة ،وكانت لوسيل واحدة من المدن القليلة التي سجلت ارتفاعا ً في األسعار على النقيض من االتجاه
العام .وبالمثل ،ال تزال أسعار مدينة اإلركية ومدينة قطر الترفيهية والواجهة المائية ومدينة لوسيل مرتفعة
بشكل نسبي ،وبالفعل ،سجلت جميع هذه المناطق ارتفاعا ً في سعر القدم المربعة المعلن عنه بمقارنة العام
 2020مع العام  ،2019ويعود هذا إلى ما ُتقدمه هذه المدن من وحدات جديدة عصرية .وساعد على هذا
االرتفاع في األسعار أيضا ً تسليم عدد من الوحدات الجديدة خالل العام المنصرم.

أدت مبادرة الحكومة بإضافة عدد من المناطق الجديدة تحت مظلة قانون تملك األجانب للعقارات إلى إحياء سوق
بيع الفلل ،فقد كانت الشقق تشكل غالبية المعروض قبل العمل بهذه القوانين في المناطق المشمولة .واآلن،
نالحظ اهتماما ً متزايدا ً بفلل البيع في قطر ،ودالئل تشير إلى بدء استقرار األسعار بشكل أكبر.
سجلت الوعب التي ُتعرف بتوفر مخزون كبير من الوحدات انخفاضا ً في السعر من  14,138إلى  11,506ريال

قطري للقدم المربعة في محاولة من المالك والمطورين لتغيير استراتيجياتهم في التسعير حفاظا ً على اهتمام
المستثمرين.
وفي المقابل ،ساعد تسليم الوحدات الجديدة في مناطق الوكرة واللؤلؤة وبحيرة الخليج الغربي وأم قرن على رفع
أسعار القدم المربعة لفلل البيع.

فيالت البيع :متوسطسعر البيع للقدم المربع

أما في اللؤلؤة ،التي ما زالت تحتل المرتبة األولى على قائمة المناطق التي يبحث فيها المستهلك عن شقق
للبيع ،فقد سجلت األسعار انخفاضا ً من  14,414إلى  13,942ريال قطري للقدم المربعة في نفس الفترة.
يعود هذا بشكل أساسي آلثار الجائحة ،وفي سبيل الحفاظ على حركة المعامالت النشطة في هذه الجزيرة
االصطناعية.
شقق البيع :متوسطسعر البيع للقدم المربع

المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

عين خالد

8,706

8,560

1.7%

الدحيل

8,169

8,169

0%

الخريطيات

7,028

6,706

4.8%

الخيسة

6,286

6,500

-3.3%

الثمامة

8,571

9,111

-5.9%

الوعب

11,506

14,138

-18.6%

الوكير

6,120

5,763

6.2%

6,163

5,600

10%

27,510

13.2%
3.1%
3%

المنطقة

2020

2019

نسبة الفرق

مدينة اإلركية

12,204

11,823

3.2%

مدينة الطاقة

11,362

11,337

0.2%

الوكرة

فوكس هيلز

11,359

12,331

-7.9%

اللؤلؤة

31,145

مدينة لوسيل

11,765

11,337

3.8%

أم قرن

5,250

5,094

منطقة مارينا

14,383

16,667

-13.7%

بحيرة الخليج الغربي

13,333

12,941

مدينة قطر الترفيهية

12,313

11,446

7.6%

اللؤلؤة

13,942

14,414

-3.3%

الواجهة المائية

16,176

14,141

14.4%

الخليج الغربي

11,058

10,479

5.5%

تعتمد أسعار اإليجار على متوسط سعر اإليجار الشهري كما تظهر على موقع بروبرتي فايندر.
تعتمد أسعار البيع على متوسط سعر القدم المربع كما يظهر على موقع بروبرتي فايندر.
تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على موقع  propertyfinder.qaوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
المصادر:
فاليوسترات

كيه بي إم جي

جهاز التخطيط واإلحصاء القطري
مصرف قطر المركزي
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تحليل السوق -
اإلعالنات
نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في قطر ،بإبراز نسب إعالنات عقارات اإليجار
والبيع فيها ،ونسب إعالنات كل من المنازل والشقق.

اللؤلؤة
اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

السد
اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺸﻘﻖ

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻴﻼت

76%

13%

77 %

23%

75%

14%

91%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

الخليج الغربي

77%

16%

83%

17%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

مدينة لوسيل

77%

17%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

74%

21%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

93%

الوعب

84%

16%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

65%

فوكس هيلز

3%

اﻹﻳﺠﺎر

90%

35%
اﻟﺒﻴﻊ

10%

فريج بن محمود

90%

1%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

61%

22%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

71%

اﻟﺸﻘﻖ

86%

الوكرة

اﻟﻔﻴﻼت

0.7%

اﻟﺒﻴﻊ

76%
اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

64%
اﻹﻳﺠﺎر

الخور

9%

24%

أم صالل محمد

26%

اﻟﺒﻴﻊ

92%
اﻹﻳﺠﺎر

85%

36%
اﻟﺒﻴﻊ

8%
اﻟﺒﻴﻊ

15%

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تحليل السوق -
عمليات البحث
نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في قطر ،بإبراز نسب عمليات البحث عن عقارات
اإليجار والبيع فيها ،ونسب البحث عن كل من المنازل والشقق.

اللؤلؤة
اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

عين خالد
اﻹﻳﺠﺎر

53%

11%

91 %

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

الخليج الغربي

39%

25%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

56%

6%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

21%

اﻟﺸﻘﻖ

56%

السد
الوعب

اﻟﺒﻴﻊ

9%

اﻟﺒﻴﻊ

31%

اﻟﺸﻘﻖ

35%

63%

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

طريق المطار القديم

72 %

28%

28%

40%

83%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

87 %

13%

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

50%

79 %

21%

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

فريج بن محمود

3%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

79 %

21%

بحيرة الخليج الغربي

اﻟﺒﻴﻊ

37%
اﻟﺒﻴﻊ

17%
اﻟﺒﻴﻊ

24%

43%

35%

66%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

مدينة لوسيل

49%

5%

71%

29%

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻔﻴﻼت

اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺒﻴﻊ

52%

فوكس هيلز

17%

77%

23%

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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أحياء سكنية
تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية

1
2

3
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 -صفحة 23

مقتطفات بأسعار معقولة

 -صفحة 27

أكثر  10مناطق استهدفتها عمليات
البحث تبعا ً لعدد غرف
النوم  -صفحة 28
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أحياء سكنية تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية
بهدف ترتيب األحياء والمناطق السكنية حسب رواجها ،قمنا هنا بإدراج األحياء التي حققت المراتب
األولى اعتمادا ً على نسبة العمالء المحتملين في كل منها ،وعدد اإلعالنات فيها ،وعمليات البحث التي

استهدفتها على موقع بروبرتي فايندر.

شقق البيع:

شقق اإليجار:

18.2%
41.4%
26.6%
5%
10.8%
9.9%
7.8%
5.3%
8%
4%
3.9%
3.8%
4%
1.8%
3.4%
4.6%
2.3%
2.8%
3.3%
2.2%
2.6%
3.2%
1.1%
2%
5.6%
2.6%
1.8%
2.1%
2.4%
1.7%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

2.8%
1.8%
1.7%
2.1%
1.4%
1.6%
2.7%
1.5%
1.6%
1.3%
0.3%
1.5%
1.6%
1.7%
1.5%
1.2%
0.9%
1.4%
1.1%
0.9%
1.4%
2.3%
1.5%

اﻟﻠﺆﻟﺆة
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ

0.6%
0.8%
0.5%

6%

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺰه
اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﻮﻛﻴﺮ
اﻟﻨﺼﺮ

7.5%

ﻓﻮﻛﺲ ﻫﻴﻠﺰ

5.5%

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ

2.9%

اﻟﺴﺪ

15.3%
8.0%

4.6%
3.2%

ﻓﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
ﻓﻮﻛﺲ ﻫﻴﻠﺰ

9.7%

19.7%

ﻣﺸﻴﺮب

0.5%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

20.6%

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

0.1%
1.5%
1.2%

اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

1.3%
1.2%
3.5%
2.8%
1.1%
1.6%
1.7%
1%
0.1%

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹرﻛﻴﺔ
ﻓﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

0%
0.7%
0%

ﻣﺸﻴﺮب

0%
0.5%

ﻋﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻮﻋﺐ
أم ﻏﻮﻳﻠﻴﻨﺎ

1.3%

1.3%

7%

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ

اﻟﻐﺮاﻓﺔ

1.4%

61%

ﻓﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

1.4%
1%

55.7%

اﻟﺴﺪ

أﺑﻮ ﻫﺎﻣﻮر

1%

43.3%

اﻟﻠﺆﻟﺆة

اﻟﺪﻓﻨﺔ

1.2%
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أحياء سكنية تحت العدسة

المناطق األكثر شعبية

فيالت البيع:

فيالت اإليجار:

10.2%
20.9%
13.4%
7.1%
5.2%
13.4%
8%
4.9%
6.2%
4.2%
7.6%
6.1%
5.4%
5%
5.5%
6.7%
3.4%
4.9%
3.5%
3.2%
4.8%
2%
2.7%
4.5%
1.2%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

1.5%
4%
3.8%
3.5%
3.9%
6.1%
3.4%
3.6%
1.4%
1.8%
3.3%
3.4%
2.3%
3.3%
1.8%
2.5%
3%
1.4%
1.8%
2.1%
3.5%
3.7%
2%
1.5%
1.3%
1.6%
0.9%
2.7%
1.5%
1.8%
1.6%
1.5%
1.5%
1%

اﻟﻮﻋﺐ

10.6%
10.5%

ﻋﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ

25.4%
6.6%

اﻟﻐﺮاﻓﺔ

9.7%
7.7%

ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ

10.1%
13.1%
6.2%

أﺑﻮ ﻫﺎﻣﻮر

5.4%
5.5%

اﻟﺜﻤﺎﻣﺔ

5.9%
4.9%

اﻟﺪﺣﻴﻞ

3.3%

3.2%
3%

2.2%
2.5%

اﻟﻬﻼل

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺮﻳﺦ
اﻟﺪﻓﻨﺔ
أم ﺻﻼل ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ

اﻟﺜﻤﺎﻣﺔ
ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺪﻓﻨﺔ
ﻋﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ

4.4%

اﻟﻠﺆﻟﺆة

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﻮﻋﺐ

4.6%

اﻟﺮﻳﺎن

اﻟﺨﻴﺴﺔ

اﻟﻠﺆﻟﺆة

3.9%
2.5%

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

2.1%

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺪﺣﻴﻞ

3.6%
6.2%
5.4%

اﻟﺨﻴﺴﺔ

3%
6.6%
7.4%
2.9%
2%
2.3%
2.4%
2.8%
1.8%
2.4%
3.5%
3.4%

اﻟﻮﻛﻴﺮ
اﻟﺮﻳﺎن
اﻟﻐﺮاﻓﺔ
أﺑﻮ ﻫﺎﻣﻮر

2.2%

اﻟﻤﻌﻤﻮرة
اﻟﻤﺮﺧﻴﺔ

1.5%

1.4%
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أحياء سكنية تحت العدسة

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

مقتطفات بأسعار معقولة

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

المناطق العشر األولى في قطر اليوم بأسعار ميسورة للشقق أو المنازل.

شقق االستوديو:

شقق اإليجار (اإليجار الشهري)

1
6

أم صالل علي
معدل السعر:
 3,137ريال
قطري

المعمورة
معدل السعر:
 4,108ريال
قطري

2
7

الهالل الغربية
معدل السعر:
 3,402ريال
قطري

ازغوى
معدل السعر:
 4,373ريال
قطري

3
8

مدينة خليفة
معدل السعر:
 3,755ريال
قطري

الغانم القديم
معدل السعر:
 4,639ريال
قطري

4
9

5

الخريطيات
معدل السعر:
 3,843دريال
قطري

10

وسط مدينة
الخور
معدل السعر:
 4,649ريال قطري

معيذر
معدل السعر:
 4,051ريال
قطري

الهالل الشرقية
معدل السعر:
 4,884ريال
قطري

1
6

المنصورة
معدل السعر:
 5,125ريال
قطر ي

أم صالل محمد
معدل السعر:
 9,374ريال
قطري

2
7

أم صالل علي
معدل السعر:
 9,720ريال
قطري

 .2الخليج الغربي

 .7فوكس هيلز

 .3السد

 .8فريج بن محمود

 .4الدفنة

 .9المنصورة

 .5عين خالد

 .10مشيرب

غرفة نوم واحدة:

منازل اإليجار (اإليجار الشهري)
أم غويلينا
معدل السعر:
 6,667ريال
قطري

 .1اللؤلؤة

 .6الغرافة

3
8

سميسمة
معدل السعر:
 8,421ريال
قطر ي

شارع العزيزية
معدل السعر:
 9,745ريال
قطري

4
9

5

الذخيرة
معدل السعر:
 8,640ريال
قطر ي

10

وسط مدينة
الخور
معدل السعر:
 9,925ريال قطري

فريج بن محمود
الجنوبي
معدل السعر:
 9,152ريال قطري

روضة راشد
معدل السعر:
 9,952ريال
قطري

 .1اللؤلؤة

 .6مدينة لوسيل

 .2الخليج الغربي

 .7طريق المطار القديم

 .3السد

 .8منطقة مارينا

 .4مشيرب

 .9المنصورة

 .5فريج بن محمود

 .10الدفنة

تعتمد هذه البيانات على معدل السعر المعلن عنه على موقع  propertyfinder.qaوقد ال يعكس سعر المعاملة الفعلي.
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أحياء سكنية تحت العدسة

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

أربع غرف نوم:

غرقتي نوم:
 .1اللؤلؤة

 .6فريج بن عمران

 .1اللؤلؤة

 .6عين خالد

 .2الخليج الغربي

 .7المنصورة

 .2الوعب

 .7الغرافة

 .3السد

 .8الوعب

 .3بحيرة الخليج الغربي

 .8أبو هامور

 .4فريج بن محمود

 .9مدينة لوسيل

 .4الخليج الغربي

 .9الدحيل

 .5طريق المطار القديم

 .10مشيرب

 .5الريان

 .10الهالل

خمس غرف نوم:

ثالث غرف نوم:
 .1اللؤلؤة

 .6طريق المطار القديم

 .1اللؤلؤة

 .6أبو هامور

 .2الخليج الغربي

 .7أبو هامور

 .2الوعب

 .7الخليج الغربي

 .3الوعب

 .8الغرافة

 .3بحيرة الخليج الغربي

 .8الثمامة

 .4السد

 .9الدحيل

 .4الغرافة

 .9الدحيل

 .5فريج بن محمود

 .10عين خالد

 .5عين خالد

 .10الخيسة

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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مساهمون

أثر المبادرات الحكومية في
تعزيز نمو السوق العقاري

تعمل اإلصالحات التنظيمية الحكومية وحوافزها االقتصادية ،إلى
جانب النجاح في جذب فعاليات عالمية هامة ،على رفع معايير المهنية
واالحتراف ،ودعم النمو االقتصادي ،ودفع التحول اإليجابي في أنحاء
القطاع العقاري القطري .وقد أدى زخم هذه المبادرات الحكومية إلى
رفع ثقة المستثمر ،وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل
السماح بتملك األجانب العقارات ،وتنشيط الطلب في القطاعين السكني
والتجاري على عروض السوق المميزة.
وقد تجل ّت مستويات الثقة المرتفعة في السوق العقاري في الثامن
أعداد فائق ٌة من المزايدات على
من ديسمبر العام الماضي عندما وصلت
ٌ
قطع األراضي في جزيرة قطيفان في لوسيل .وقد أتى هذا القانون
في أعقاب تشري ٍع آخر لتنظيم استثمار رأس المال األجنبي في القطاع
العقاري.
كما تبع إصدار صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقانون
 12في مايو  ،2020والذي ينظم الشراكة بين القطاعين الحكومي
والخاص ،انتعاشا ً في السوق خالل الصيف الفائت ،فقد ساعد هذا
القانون على دمج عمل القطاعين والتعاون بينهما ،وتوسيع مساهمة
القطاع الخاص في المشاريع الضخمة في مجاالت تضم على سبيل المثال
ال الحصر ،مجاالت التعليم ،واألمن الغذائي ،والتحفيز االقتصادي ،وفي
التنوع بالتعاون مع القطاع الثقافي.
نفس الوقت ،العمل على تشجيع
ّ
ٍ
ومن جانب آخر ،دعمت الحكومة امتثال القطاع لقانو ٍ
متعلق بالسمسرة
ن
لتعزيز الثقة في السوق ،حيث ينص القانون أن على مش ّغلي مكاتب
خدمات الوساطة العقارية من القطريين أن يكونوا سماسرة مرخصين ،في
ويلزم القانون
حين يعمل غير القطريين كسماسرة تحت إمرة مدير قطريُ .
ٍ
بسجالت ترصد المعامالت التي
جميع السماسرة المرخصين االحتفاظ
قاموا فيها بدور الوساطة ،مما يعزز الشفافية في تعامالت السوق.
ل للترخيص
أه َ
وتماشيا ً مع التوجيهات الحكومية ،كنت من أوائل من ت َ ّ
في ظل هذا القانون ،مما سمح لجميع موظفي جست ريل استايت
من تقديم خدمات السمسرة بشكل قانوني .من شأن هذه القوانين بال
شك تشجيع المقيمين في قطر على اختيار مُش ّغلي الخدمة المعتمدين،
ٍ
وسيط مُرخص على االتفاقيات
كما أن مُتطلب الحصول على توقي ِع
والشيكات والصفقات ُيشعر العمالء بالثقة واألمن ،وكانت الحكومة
قد أقرت عقوبات صارمة ألي نشاط سمسرة غير قانوني يخالف هذه
التوجيهات .ال بد من التركيز على هذه الجوانب السابقة ألن خدمات
ٍ
كمقومات أساسية للنمو
الوساطة والتثمين العقاري تلعب دورا ً هاما ً
فجذب المستثمرين للسوق المحلي يتطلب بيئة عقارية
االقتصادي،
ُ
جاذبة متكاملة الجوانب.
يعني هذا أال يقتصر عمل القطاع العقاري على تقديم خدمات بيع وتأجير
العقارات فقط ،على العكس ،يجب أن يرقى القطاع لتوفير الخدمات
االستشارية االحترافية التي من شأنها دعم القرارات االستثمارية،
وتقديم تحليالت متواصلة معتمدة حول شؤون السوق ،وإدارة مرافق
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المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي

جست ريل استايت

« دعمت الحكومة امتثال القطاع لقانو ٍ
ن
ٍ
متعلق بالسمسرة لتعزيز الثقة في السوق» .
وتسهيالت عالية الجودة توفر مستويات معيشية وعملية راقية
تلبي الحاجات السكنية والتجارية ،وتساعد في معالجة جميع
المتطلبات القانونية لطلبات اإلقامة .تشكل هذه الجوانب نهجنا
الذي يركز على تعزيز بيئة عقارية ناضجة تتماشى مع رؤية الحكومة
بتحويل قطر إلى دولة متقدمة تحقق التطوير المستدام بحلول
عام .2030
إلى جانب هذه التحسينات على المستوى القانوني والتنظيمي،
ٍ
كمستضيف لبطولة
فقد استفادت قطر أيما استفادة من دورها
الفيفا لكأس العالم  2022ودورة األلعاب اآلسيوية  ،2030ولم
ي َ ُع ْد هذا الدور عليها بالنفع فقط في مجال تحسين البنية التحتية
وتروج لها
للبالد ،فهذه الفعاليات العالمية تعزز من سمعة قطر
ّ
على المستوى العالمي كوجه ٍة سياحية واستثمارية ،وفي نفس
الوقت ،فهي ُتسل ّح الشركات المحلية بالدراية التقنية الالزمة
يصور قطر كبلد يلتزم
إلقامة هذه المناسبات الدولية ،مما
ّ
بالمساعي الرياضية بما تعود به من فوائد اجتماعية وصحية جمة.
وتنعكس هذه المناسبات الضخمة على أرض الواقع بخلق فرص
عظيمة ُتبر ِ ُز قطر على المسرح العالمي والرياضي ،كما أنها فرصة
ترويجية للبالد كوجهة أعمال وترفيه معفاة من الضرائب بشكل
كبير.
في سبيل استضافة بطولة الفيفا لكأس العالم  ،2020استثمرت
قطر مليارات الدوالرات في البنية التحتية للبالد وفي بناء
المالعب وتحسين شبكة المواصالت ،بما في ذلك توسيع
مترو الدوحة ،إلى جانب فتح المزيد من األعمال والمحالت في
قطاع الضيافة ،وكانت النتيجة تنشيط االستثمار في القطاع
السياحي .واآلن تدعو قطر اإلدالء بالمساهمات إلقامة منتجعات
شاطئية ضخمة من خالل تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين
العام والخاص .وينظم هذا القانون الصادر في شهر مايو 2020
عمل الشراكات بين هذين القطاعين في قطر ويوسع رقعة
تطبيق الشراكة إلى مشاريع إضافية تشمل قطاعات تتعدى
قطاعي الماء والطاقة .تشجع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون
مع المجلس الوطني للسياحة فرص االستثمار في منتجعات
رأس عبروق ،وفويرط ،وبن غنام ،وذلك ضمن جهود الدولة في
تحقيق رؤية عام  2030التي تهدف لتعميق التنويع االقتصادي
ودعم القطاعات غير النفطية .إن الدالئل جميعها مبشرة بالخير،
وتَع ُِد هذه الجهود والمبادرات بنتائج تمتد فوائدها لتحيط بكافة
القطاعات ،بما في ذلك القطاع العقاري.

توقعات السوق ما بعد
كأس العالم :2022
الحقيقة والوهم
انتشرت الكثير من اآلراء خالل األشهر القليلة الماضية بما يتعلق
بمستقبل الصناعة العقارية على غرار" :ستشهد أسعار القطاع
العقاري انخفاضا ً كبيرا ً في األسعار بعد كأس العالم في ،"2022
"أمسك عليك مالك ،فال أحد يعرف ما يمكن أن يحدث بعد
كأس العالم " ،"2022فاتت الفرصة اآلن لالستثمار في السوق
العقاري ،فالعصر الذهبي العقاري سينقضي بعد كأس العالم
" ،"2022ال تستطيع ضمان عائد على االستثمار بعد ،2022
فالرؤية غير واضحة لما سيأتي بعدها" ،وغيرها من األقوال.
ال واسعا ً طال الجميع حتى من ال دخل
أثارت هذه التصورات جد ً
له في الصناعة ،مما عمل على خلق حالة تردد وعدم يقين
حالت دون اإلقدام بثقة على هذه الخطوة من قبل المستثمرين
الصغار بشكل أساسي (مثل المغتربين والمواطنين من أصحاب
الرواتب العالية) الذين يبحثون عن فرص شراء وحدات سكنية
لتأجيرها أو إعادة بيعها بسعر أعلى في المستقبل.
وينطبق هذا بشكل خاص على مشاريع المخططات قبل البناء
التي يحين موعد تسليمها بعد موعد بطولة كأس العالم .2022
وبغض النظر عن طرق الدفع التي يقدمها أصحاب العقارات
لجذب المزيد من المبيعات ،إال أن الكثير من المستثمرين ما زالوا
خائفين من احتمال صحة التصورات المذكورة أعاله وتأثيرها على
مستقبل القطاع العقاري ما بعد !2022
سنقوم في هذه المقالة بشرح توقعاتنا للصناعة ما بعد 2022
من منظور ٍ قائمٍ على خبرتنا المهنية باستخدام دراسة حالة حدثت
سابقا ً في قطر .يجب أال ننسى أن قطر تعد واحدة من أسرع
االقتصادات نموا ً في العالم ،ولهذا ،يجب أال نفكر بها كدولة
تقوم فقط على المشاريع ،وأال نبني على مثل هذا التصور أيا ً
من استنتاجاتنا .إذا عدنا إلى الوراء إلى عام  2006عندما عقدت
في قطر دورة األلعاب اآلسيوية ،سنجد أن هذه الحقبة شكلت
نقطة تحول للقطاع العقاري ،فقد ارتفعت قيمة االستثمارات
جميعها سواء في البيع أو اإليجار بنسب تصل بين %150-100
بمقارنتها مع العام  ،2004وبعد انقضاء فعاليات الدورة ،وبالرغم
من أن المزايدة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022
لم تكن في الحسبان بعد ،إال أن السوق العقاري تمكن من
الحفاظ على هذا االرتفاع لمدة  8سنوات بعد انتهاء األلعاب،
وذلك لحين انخفاض أسعار النفط عام  .2014وفي وجه هذا
التحدي الجديد ،تمكنت قطر من الخروج من األزمة بنتائج أفضل
من جيرانها نتيجة سياسات الحكومة المشجعة على التنويع
االقتصادي ،وساعد هذا على إنقاذ القطاع العقاري من انخفاض
حاد .ومن ثم جاء الحصار الذي بدأ في يونيو  2017واستمر إلى

وائل م .كبريت
مدير العمليات
دانة قطر

« لقد رأينا بشكل قاطع أن هذا البلد صمد
في وجه جميع التحديات التي واجهته مما
يثبت أنه من أكثر االقتصادات أمنا ً بما
يتعلق باالستثمار ،وهذا ال ينطبق فقط
على منطقة الشرق األوسط وإنما على
مستوى العالم» .
يناير  2021في الوقت الذي كانت البالد في خضم تطبيق خطة
كبرى لمشاريع تنموية للبنية التحتيةُ .فر َِض الحصار وأُغل ِقت
الحدود نتيج ًة لألزمة الخليجية ،ولكن االقتصاد القطري أثبت
مرة أخرى القدرة على التعامل مع األزمات بنجاح وابتكار الحلول
والمصادر البديلة لتغذية حاجة السوق واإلبقاء على النشاط
االقتصادي.
توقفوا عن إضاعة الفرص! فاألمر الوحيد الذي يفصل بين الوهم
والحقيقة هو "الدليل" .لقد رأينا بشكل قاطع أن هذا البلد صمد
في وجه جميع التحديات التي واجهته مما يثبت أنه من أكثر
االقتصادات أمنا ً بما يتعلق باالستثمار ،وهذا ال ينطبق فقط
على منطقة الشرق األوسط وإنما على مستوى العالم .وأنا على
يقين أن استضافة ما يقارب  1,7مليون إنسان في إطار بطولة
كأس العالم في  2022سيجلب فرصا ً ال تحصى وال تعد إلى البالد
يستمر أثرها مستقبال ً حتى بعد ذلك الموعد ،وهذا بالطبع
يشمل آثار الفوز باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية لعام 2030
على األرض القطرية!
أول ما عليك فعله هو السعي للحصول على استشارة متخصصة
حول استثمارك ،ألن هذا سيبدد أي مخاوف غير مبررة قد
تؤثر على قرارك .ومن شأن مثل هذه االستشارة توجيهك
اعتمادا ً على حالة الفرصة االستثمارية التي تثير اهتمامك بشكل
موضوعي من خالل دراسات تحليلية للسوق ،مما سيعينك في
اتخاذ قرار ذكي مدروس باالستثمار أو االمتناع عنه.
نعمل حاليا ً في دانة قطر على تطوير ثالثة مشاريع سكنية ضخمة
في اللؤلؤة-قطر ُيتوقع االنتهاء منها بين أواخر  2022وبداية
 ،2023مما يعني أن هذه المقالة ليست مجرد وجهة نظر لخبراء
في السوق ،وإنما هي خارطة طريق توجهنا في الفردان – دانة
قطر في ظل ثقتنا العميقة بقيادة معالي الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني وبرؤية قطر .2030
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مساهمون

 ،2020عام
الدروس

ُيعرف السوق العقاري بتغيره الدائم وعدم ثباته على حال واحد ،وهو
قطاع حيوي يمكن االستدالل من خالله على صحة األداء االقتصادي
الوطني ،فهو يمثل قسما ً كبيرا ً من ثروات األفراد واألعمال التجارية
في مختلف القطاعات االقتصادية .وبمنأى ً عن السياسة والحصار
وغيرها ،تبقى مواجهة التحديات المتجددة عملية مستمرة أمام
اإلدارات تدفع بها الستكشاف اآلفاق الجديدة ،وتدفع بالمسوقين
لالبتكار والتجديد في الوقت الذي تتحول فيه اجتماعات الميزانيات
إلى "الموضة الجديدة".
حل كوفيد 19-زائرا ً جديدا ً طيلة السنة الماضية تقريبا ً ليقلب الموازين
ويؤدي إلى الكثير من التغييرات غير المتوقعة ،وإلى تغييرات جذرية
في سلوك المستهلكين ،وفي نفس الوقت ،نتج عنه طرح جميع
البيانات والتحليالت السابقة جانبا ً لعدم انطباقها وفائدتها في
األوضاع الجديدة.
من المؤكد بشكل ال يقبل النقاش أن الوباء أثر على عمليات التنمية
واإلدارة العقارية ،وكان له األثر السلبي في بعض الجوانب ،ومع هذا،
يمكن القول إنه جاء ببعض اآلثار اإليجابية في جوانب أخرى .دعوني
أوضح األمر ...في الوقت الذي عانى فيه البعض من خسائر في
أسهم السوق واضطر الجميع للعمل من المنزل بسبب الحظر ،كان
ال بد من تغيير سير العمليات العقارية في شركة األصمخ في سبيل
التكيف مع الوضع الجديد الذي ال فرار منه واالستفادة من هذا
الواقع وتحويله إلى فرصة جديدة .قد تكون السياسات واإلجراءات
الجديدة التي صيغت لحماية الموظفين ،والحظر المفروض على
السفر وغيرها من القيود على السياحة المحلية والخارجية ،بعضا َ من
العوامل التي أثرت على عدد المعامالت في السوق العقاري...لكن
هل هذا صحيح حقا ً؟
نظرة أكثر تعمقا ً – التأجير
بعد انقضاء شهر من فترة الحظر ،ارتفعت نسب اإلشغال لمستويات
غير مسبوقة وصلت  %95في جميع عقاراتنا ،ولكن هذا لم يدهشنا،
فقد تنبأنا بذلك قبل وقوعه وكنا قد تحضرنا لتلبية الطلب القادم
خصوصا ً ألولئك الباحثين عن عقارات بغرفتي نوم أو ثالث غرف.
لقد كان تسويق الشواغر أثناء الوباء أمرا ً بخطورة الفيروس نفسه،
ولكننا تمكنا من تحقيق حصة أكبر من السوق المحتمل المتضائل،
وفي نفس الوقت ،تمكنا من حماية جميع األطراف والحفاظ على
أمنهم من اإلصابة بفضل التكنولوجيا ،وذلك بدءً بالموظفين
وعائالتهم ،وانتهاءً بالعمالء المحتملين والزوار.
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ميشيل كفوري

مدير المجموعة للتسويق واالتصاالت
مجموعة ريجنسي القابضة  -األصمخ

« نتيجة عدم القدرة على السفر وصرف
األموال خارجا ً ،رأى أبناء البلد الفرصة سانحة
لشراء العقارات المحلية سواءً لالستثمار أو
للمتعة» .
األسباب الظاهرة
نظرا ً لفرض الحظر على الجميع وعدم التمكن من السفر خارج
البالد أثناء العطلة الصيفية ،كان من السهل توقع ارتفاع الطلب
على المناطق التي تتمتع بمقاييس عالية ،أي تلك التي تقع
على الشواطئ ،واألبراج التي تتمتع بمقاييس صحية عالية.
وبأخذ هذا بعين االعتبار ،بدأنا حملتنا الرئيسة التي استهدفت
منطقة اللؤلؤة ،وكما هو متوقع ،شهدنا ارتفاع أرقامنا أثناء حظر
ال كامال ً ألول مرة في التاريخ.
كوفيد ،19-وحققت األبراج إشغا ً
نظرة أكثر تعمقا ً – البيع
المغتربون واألجانب
مع البدء بالعمل بقانون "أهلية اإلقامة" ،كان من الواضح أن
األجانب والمغتربين سيبدون الرغبة بشراء العقارات ل ِما تراءت
أمامهم من فرصة ذهبية ال تعوض ،ولهذا ،غيرنا تركيزنا من
اإليجار إلى بيع شقق جديدة وأخرى مأهولة بأسعار تنافسية.
وكان الطلب على الشقق الشاغرة كذلك مرتفعا ً ،حيث يستفيد
الشاري الجديد من اإليجار الذي ستولده مثل هذه الشقق،
وتشكل هذه على األخص إحدى منتجاتنا المفضلة في الوقت
الحالي .وهو منتج مفضل جديد لدى المستثمرين كذلك.
يوصف البدء بالعمل بهذا القانون من قبل الحكومة في هذا
َ
الوقت بالذات على أنه حركة مدروسة وذكية.
ال ،أدى هذا القانون لدفع عجلة االقتصاد ،وثانيا ً ،ساعد على
أو ً
إبقاء األجانب في البالد ،وعلى العكس ،يمكن القول إنه كان
دافعا ً قويا ً لبقائهم.
المناطق المطلوبة
شهدت مناطق لوسيل وأم غويلينا ومشيرب حركة نشيطة
سريعة ،حيث كان االهتمام منصبا ً عليها فيما يتعلق بفرص شراء

الشقق بأسعار ميسورة ،وفي نفس الوقت ،تحقيق األهلية
لإلقامة من خالل التملك الحر أو الحيازة اإليجارية ألكثر من 99
سنة.
أما اللؤلؤة بحكم طبيعتها الطليعية الناشئة ،فقد حلت بعد هذه
المناطق على القائمة بمشاريعها الجديدة القادمة ،وهي تقدم
فرصا ً استثمارية على المخطط دون فوائد ربوية أو عمولة ووفقا ً
لجداول دفع تتكيف مع الزبون.
أبناء البلد
نتيجة عدم القدرة على السفر وصرف األموال خارجا ً ،رأى أبناء
البلد الفرصة سانحة لشراء العقارات المحلية سواءً لالستثمار
أو للمتعة .وعلى األخص ،تلقينا مئات الزوار في برج باراماونت
ريزيدنسيز ،الذي يعد برج اللؤلؤة السكنية األفخم ،لالستفسار أو
شراء الشقق الفاخرة فيه.

على اختالفها ،أدى كل ذلك إلى زعزعة مؤشرات الثقة باالقتصاد
في أنحاء العالم.
ومع تخلي الكثير من الشركات عن جزء من موظفيها ،واضطرار
بعضها لإلغالق الكامل ألعمالها ،أصبح من الضروري ألصحاب
األعمال ومالك العقارات العمل يدا ً بيد لدعم بعضهم البعض
في صراع البقاء مع الوضع القائم .ونظرا ً لهذا كله ،أعطيت
الشركات فرصة التقديم للحصول على القروض بدعم من
ُس َّهل َة لتسوية االلتزامات
الحكومة ،كما ُحددت لها جداول دفع م َ
من خالل مالك العقارات الذين اقترحوا أيضا ً االستفادة من فترة
مهلة إضافية لدعم الدورة االقتصادية .كما حصلت المجمعات
التجارية على تخفيض رسوم إيجاراتها إلى أقل حد ممكن ،ولكن
مع هذا ،اضطر كثير من تجار التجزئة في أنحاء البالد للرحيل عنها
أو إعادة تنظيم أعمالها من خالل تقليص فروعها.

وفي نفس الوقت ،بدأ االستثمار على المخطط يلقى المزيد من
االهتمام ،حيث أبدى العديد اهتمامهم بجاردن تاور في اللؤلؤة
الذي ما زال تحت اإلنشاء ويحتاج سنة إلنجازه.
استثمار األموال في مكافحة آثار كوفيد19-
قفز استخدام وسائل التواصل االجتماعي مع تهافت جميع
الشركات لإلعالن عن عقاراتها من خالل البوابات اإللكترونية على
اإلنترنت ،ولهذا ،عانت معظم الحمالت التسويقية من العشوائية
والفوضى ،ولم تطبق أي معايير الستهداف الجماهير المحددة
أو التقسيم في استراتيجيتها .وأدى التنافس على الكلمات
المفتاحية إلى ارتفاع األسعار إلى مستويات غير مسبوقة ،ولكن
هذه األسباب مجتمعة دفعتنا لالستثمار في الحفاظ على
موقعنا ،والتفوق على منافسينا ،والفوز بالمزيد من حصص
السوق.
التغيرات واآلثار على االقتصاد الكلي
أول ما يخطر في البال هو لألسف ،ارتفاع نسب البطالة .فقد
تعثر عشرات الماليين من األعمال وأصحاب العمل لما مر به
العالم من توقف شبه كامل في النشاط االقتصادي .وأدى
انخفاض النشاطات اإلنشائية ،وما تبعه من إغالق المطاعم
والمقاهي والمراكز السياحية ومكاتب الرحالت الجوية والشركات
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لمحة سريعة عن
السوق العقاري
القطري في زمن
الجائحة
تداولت المحطات اإلخبارية في أوائل عام  2020أخبار ظهور
فيروس جديد سريع االنتشار ،وما إن حل الحادي عشر من
مارس  ،2020سارعت منظمة الصحة العالمية لتصنيف
الحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19-على أنها "جائحة
عالمية" ،مما دفع الكثير من البلدان لفرض قيود على
السفر منها وإليها.
انقضى عام  ،2020وبالرغم من أن أثر الجائحة كان عظيما ً
على كافة قطاعات السوق العقاري ،فإننا نرحب اآلن بعام
 2021بأمل متجدد يلوح في سوق قطر العقاري ،وذلك
خصوصا ً مع رفع الحصار عن قطر بشكل تدريجي بعد أن
استمر منذ عام .2017
وباقتراب موعد بطولة الفيفا لكأس العالم  2022التي
يفصلنا عنها  18شهرا ً ،ما زال أمام سوق التأجير السكني
فترة من التعافي من الركود السابق ،فاألشخاص الفعليين
الذين يعتبرون عمالء السوق ،في انتظار الموافقة على
دخولهم الدوحة في ظل القيود المفروضة على السفر،
كمتطلبات تأشيرات الدخول وتوفر الشواغر في فنادق
الحجر.
ومع هذا ،نالحظ ارتفاع الطلب بشكل طفيف على القطاع
السكني مع بقاء المعروض أعلى من الطلب بشكل كبير،
مما يعني أننا ما زلنا في صدد سوق مشترين .عالوة على
هذا كله ،فإننا على األرجح على أعتاب مرحلة جديدة من
القيود في شتى القطاعات ترقبا ً لموجة ثانية محتملة
لفيروس كورونا ،مما يدفعنا لتوقع استمرار عدم التوازن
بين العرض والطلب حتى فصل الصيف .وبالرغم من جهود
الحكومة في تنشيط قطاع الضيافة من خالل تخصيص
الحوافز خالل  ،2020لم تحصل جميع الفنادق على إذن
استخدامها كأماكن إقامة للحجر المتعلق بكوفيد،19-
وهذا يعني أن قطاع الضيافة كان من القطاعات األكثر
تضررا ً من الجائحة نتيجة فرض القيود على السفر والسياحة
في أنحاء العالم.
يمكننا القول بأننا في خضم مرحلة تاريخية تنقلنا لواقع
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أليكس لونيسكو
المدير العام

إم دي العقارية

« يمكننا القول بأننا في خضم مرحلة تاريخية
تنقلنا لواقع اقتصادي جديد ،ولكن عدم
ثبات المؤشرات ،يجعل من حساب التأثيرات
المستقبلية أمرا ً صعبا ً ،وبالتالي تكاد
التوقعات االقتصادية تكون منعدمة» .
اقتصادي جديد ،ولكن عدم ثبات المؤشرات ،يجعل من حساب
التأثيرات المستقبلية أمرا ً صعبا ً ،وبالتالي تكاد التوقعات
االقتصادية تكون منعدمة.
ما تعلمناه من العام الماضي هو أنه في ظل بيئة أعمال
يحيطها الغموض في مجال الخدمات العقارية ،وجب تبني
التغيير والترحيب به والنظر إليه كفرصة للتطور والتأقلم مع
واقع السوق الجديد.

الشركات تبدأ أعمالها في مساحات صغيرة أثناء مرحلة التأسيس
والترخيص ،ومن ثم ُت ْق ِدمُ على االنتقال إلى مساحة أكبر عندما يحين
الوقت لبدء األعمال بطاقم كامل.

عن طريق تأمين مساكن لموظفيهم منذ اآلن بسعر أصحاب
العقارات .بينما قرر البعض اآلخر االنتظار وتأجيل هذه الخطوة أمال ً
بنهاية القيود المفروضة بسبب كوفيد 19-واستقرار األسعار.

تبرز بعض التحديات مع اقتراب موعد بطولة الفيفا لكأس العالم
 ،2022فعلى سبيل المثال ،بدأ أعداد طواقم مقدمي الخدمة
بالتزايد ،وقد يعني هذا بطبيعة الحال ارتفاعا ً مقابال ً في األسعار
التي يطلبها أصحاب العقارات لهذه الفترة ،ونرى في ذلك انقساما ً
بين التوقعات الواقعية وغير الواقعية ،ولكن من غير الواضح ما
إذا كانت الهيئات الحكومية ستتدخل لوضع سقف لهذه األسعار.
من خالل دراستنا آلخر فعاليتين من هذا النوع ،وجدنا أن الحكومة
تدخلت في تلك المرتين ،ولكن هذا ال يعني بالضرورة حصول ذلك
أيضا ً في ظل كأس العالم .وقد تحرك بعض مقدمي الخدمة لتجنب
هذا الخطر والعمل على ضمان سير األمور بسالسة أثناء الفعاليات

مما ال شك فيه أن الطلب على أماكن اإلقامة سيكون مشابها ً لما
كان عليه في المناسبتين السابقتين ،لكن االختالف هو أن وقت
تسليم المشاريع هذه المرة سيكون أقصر بكثير.
نحن على أعتاب نشاط كبير في جميع قطاعات السوق العقاري
حالما يتم التطعيم ضد كوفيد 19-على نطاق واسع ،وحالما ُترفع
القيود عن السفر ،ولكن ال نتوقع أن يكون ذلك قبل الربع الثالث
من عام  .2021يعني هذا توفر الوقت الكافي للوكالء العقاريين
وأصحاب العقارات للوصول إلى أفضل الطرق لالستفادة من
القفزة المتوقعة في الطلب ابتداءً من الربع الثالث ومرورا ً بالربع
الرابع واستمرارا ً بعدها طيلة عام .2022

استجاب ًة لهذه الظروف ،قمنا بتخصيص المزيد من الدعم
المالي للتسويق ،ونقلنا كافة عملياتنا عبر اإلنترنت ،وننشط
اآلن في التخطيط ثالثي األبعاد لجميع عقاراتنا إلعطاء العمالء
نظرة عميقة منقطعة النظير على الوحدات ،دون االضطرار
لمغادرة منازلهم .وفي ذات الوقت ،زدنا من سرعة استجابتنا
لالستفسارات التي تصلنا على مدار الساعة وطيلة األسبوع
من خالل جدول ساعات إلزامية عبر اإلنترنت لموظفينا
المتخصصين.
نركز اليوم على إنتاج ونشر المحتوى عبر اإلنترنت أكثر من ذي
قبل للحفاظ على روابط التواصل مع عمالئنا .كما أننا نقلنا
معظم اجتماعاتنا إلى الفضاء االفتراضي ،ووجدنا أن هذا
النظام فعال ،إلى جانب نيله رضى الموظفين لما يوفره العمل
من المنزل من فرصة قضاء المزيد من الوقت مع العائلة.
نتج عن تسليم بعض مشاريع البنية التحتية الضخمة للمقاولين
ارتفاعا ً في الطلب على الخدمات الصناعية واللوجستية،
وكذلك على المكاتب .وبالنظر بتمعن لهذا الطلب على
المساحات المكتبية من خالل دراسة الشركات التي غيرت
مكان عملها ،اكتشفنا نمطا ً محددا ً لهذه الظاهرة ،فهذه
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قطر في طريقها
لتوفير فرص
استثمارية عقارية
مجزية
ُيعرف السوق العقاري القطري بأنه من أسرع القطاعات نموا ً
بما يوفره من فرص استثمارية مميزة ،وقد خطت الحكومة
مؤخرا ً نحو إقرار بعض القوانين والتشريعات الجديدة التي عملت
على تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في االقتصاد القطري
المتنامي ،وهذا كله أدى إلى تعزيز دور قطر كالعب قوي في
السوق العقاري .وبالفعل ،حل القطاع العقاري في المرتبة
الثانية في البالد بعد قطاع النفط والغاز.
وال ننسى بالطبع أن التحضيرات الستضافة بطولة الفيفا لكأس
العالم عام  2022والرؤية الوطنية القطرية لعام  2030ساعدت بال
شك على تعزيز النمو االقتصادي بشكل كبير وسريع بتركيزها
على البنية التحتية والمشاريع العقارية التنموية الضخمة.
ويضاف إلى هذه العوامل ،الملحق األخير لقانون رقم  16لعام
 2018الذي وسع رقعة مناطق التملك الحر والحيازة اإليجارية
في قطر أمام األجانب (غير القطريين) .نتيجة لهذه المبادرات
والحركة النشطة العمرانية ،نجد أن هذه الجوانب أدت إلى
تنشيط القطاع العقاري في البالد مما حول الشراء والتملك
لملك العقارات والمستثمرين
العقاري إلى خيار استثماري مربح ّ
في قطر.
ولهذا الغرض ،ما زال القطاع السكني جذابا ً للراغبين باالستثمار
العقاري في قطر ،وذلك سواء أراد الفرد شراء منزل للحصول
على اإلقامة أو االستثمار لتأمين المستقبل ،فاالستثمار
العقاري يتوافق وخطط التقاعد طويلة األمد التي تهدف لرفع
صافي الثروة وتوليد دخل مستمر جيد ،وذلك بما يعود به مثل
هذا االستثمار من مردود كبير ،فقطر تتميز بشكل خاص عن
غيرها من المدن العالمية بعائد كبير على االستثمار يتراوح بين
 .%7.5-5لكن حذار ٍ من النظر فقط للعائد على االستثمار ،على
العكس ،ننصح المستثمرين الجادين بتقدير التكاليف بعناية
ودقة للتوصل إلى قرارات استثمارية حكيمة .وهنا يأتي دور
ميراج للعقارات التي تلعب دورا ً حيويا ً بحكم الخبرة الطويلة
في سوق العقارات المحلي ،والتحليل المتواصل للسوق،
مما يمكنها من المساعدة في اختيار العقار المناسب وضمان
المستأجرين ،وتقديم خدمات سلسة مريحة لتملك وإدارة
ويذكر أن ميراج الدولية لالستشارات العقارية شركة
العقاراتُ .
حلول عقارية متكاملة تعمل في السوق القطري منذ أكثر
من  16عاما ً وتتخصص بالشراء والبيع والتأجير وإدارة العقارات
والمرافق دوليا ً ومحليا ً.
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ديبورا مولمان
المدير العام

ميراج الدولية لالستشارات
العقارية

« ما زال القطاع السكني جذابا ً للراغبين
باالستثمار العقاري في قطر ،وذلك سواء
أراد الفرد شراء منزل للحصول على اإلقامة
أو االستثمار لتأمين المستقبل ،فاالستثمار
العقاري يتوافق وخطط التقاعد طويلة
األمد التي تهدف لرفع صافي الثروة وتوليد
دخل مستمر جيد ،وذلك بما يعود به مثل
هذا االستثمار من مردود كبير »
يواجه مالك العقارات بعض التحديات بينما يحاول السوق
الوصول إلى حالة توازن بين العرض والطلب في أنحاء البالد،
فقد انخفضت أسعار اإليجار وأسعار الشقق في الفترة األخيرة
في بعض المناطق الرئيسية مثل السد ،واللؤلؤة ،والخليج
الغربي ،وهو ما يضع المستهلك/المستأجر في موقع التأثير
على مؤشر اإليجار في السوق .وفي المقابل ،ارتفع المعروض
مع طرح وحدات سكنية وتجارية جديدة في قطر ،بما في ذلك
المسورة
األبراج والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية
ّ
والفلل الفاخرة في مراكز عمرانية هامة مثل اللؤلؤة ولوسيل
ومشيرب وفريج بن محمود والوعب والخيسة وفريج عبد العزيز
والوجبة وأم صالل علي والدفنة وغيرها من المناطق في أنحاء
البالد.
من جهة أخرى ،يسيطر اآلن سوق البيع على القطاع العقاري
القطري بشكل أساسي ،وقد شهدنا ارتفاعا ً في الطلب من
القطريين على االستثمار باألراضي في شمالي قطر ،لما يرونه
من فرص المشاريع العمرانية العقارية مستقبالً .وهناك بالفعل
العديد من أمثال هذه المشاريع في المناطق الشمالية مثل
جزيرة قطيفان وجزيرة جيوان وقطر كورال ولوسيل واجهة
البحرية واإلركية وروضة الحمامة وأم العمد وغيرها الكثير.
يبشر الحال في السوق العقاري القطري اليوم بتحقيق نمو
كبير يتماشى مع الرؤية المستقبلية القطرية خالل السنوات
المقبلة ،وعلى األخص ،تشير التوقعات إلى أداء مميز لسوق
البيع مستقبالً .من المثير حقا ً رؤية تقدم االقتصاد القطري نحو
أهدافه مع مرور كل يوم جديد.

التحول االقتصادي
في قطر
خرجت قطر من الظروف األخيرة كواحدة من أقوى االقتصادات
طري هو األعلى على
العالمية ،فالدخل الفردي للمواطن ال َق َ
مستوى العالم .هناك العديد من العوامل التي تجتمع وراء
هذا األداء المتميز غير المسبوق ،فالبالد تتمتع بنظام سياسي
مستقر ،وهي تطبق استراتيجيات ناجعة في استغالل المصادر
الطبيعية من النفط والغاز ،إلى جانب هذا ،تركز الحكومة على
تنويع مصادر الدخل القومي باستثمار مردود النفط والغاز في
غيره من القطاعات الحيوية لالقتصاد .ودعما ً لهذا التوجه،
قامت الحكومة بتأسيس جهاز قطر لالستثمار عام  2003إلدارة
ثمار التنوع االقتصادي ،وبالفعل ،شهدت البالد ازدهارا ً ونموا ً
ملحوظين في الفترة األخيرة محقق ًة مركزا ً متقدما ً في مجاالت
التنمية البشرية.
نناقش في هذه المقالة بعض العوامل المحركة الزدهار
االقتصاد القطري.
قيادة حكيمة ومناخ سياسي مستقر:
مما ال شك فيه ،أن االستقرار السياسي يلعب دورا ً أساسيا ً في
تقدم أي بلد ،ومن المعروف أن تاريخ قطر لم يسجل صراعات
دموية على السلطة منذ تأسيسها كما كان الحال في كثير من
البلدان األخرى .وحتى االنقالبات السلمية أدت إلى تحسين
األوضاع في قطر وتعزيز ازدهارها ،ونجحت القيادة الملكية
برؤيتها الواعية في توفير كل ما يحتاجه مواطنوها للحياة الكريمة.
االستغالل الرشيد لمصادر النفط والغاز:
تتمتع قطر بثالث أكبر مخزون عالمي من الغاز الطبيعي بعد روسيا
وإيران .ويشكل البترول والغاز الطبيعي عصب الحياة االقتصادية
كون صادراتها من هذه المواد الخام تشكل الجزء األعظم من
الدخل القومي ،حيث تصل نسبة الدخل الذي يولده تصدير البترول
والغاز الطبيعي  60بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ،مما يعزز
ال قطر إلى إحدى أفضل
ازدهار االقتصاد على نحو مستمر محو ً
وجهات االستثمار.
التركيز على مشاريع البنية التحتية:
حققت قطر تقدما ً هائال ً في توسيع بنيتها التحتية ،كما أنها
استثمرت بهذا الجانب خارج البالد ،وقد خصصت الحكومة 40
بالمائة من ميزانيتها لمشاريع البنية التحتية التي تشمل مشروع
مطار جديد دولي بكلفة  11بليون دوالر أمريكي ،ومرفأ مياه
عميقة بكلفة  5,5بليون دوالر ،إضافة إلى ممر نقل في الدوحة
بكلفة بليون دوالر ،كما أنها تخطط إلنفاق  20بليون دوالر إضافية
على الطرق ،ويذكر أن قطر قد أنفقت بالفعل باليين الدوالرات

جو سويد

الرئيس التنفيذي

شركة المرقاب العقارية

« تتمتع قطر بعالقات اقتصادية حيوية مع
كافة أقطار العالم ،ومن شأن هذا الموقف
التعاوني الصديق تجاه العالم أن يؤتي
ثماره للبالد دافعا ً إياها للمزيد من التقدم
والرخاء» .
لبناء مالعب "كأس فيفا لبطولة العالم لكرة القدم ."2022
وكانت نتيجة هذه الحركة العمرانية الضخمة النهوض بالقطاع
العقاري بقوة نحو االزدهار ،وهذا بدوره سيؤدي دون شك إلى
دفع البالد ككل لمستويات غير مسبوقة من الرخاء واالزدهار.
التنويع االقتصادي:
اتخذت قطر خطوات جريئة لتنويع الدخل االقتصادي والحفاظ
على النمو حتى ال تنحصر مواردها في قطاع واحد فقط وتعتمد
اعتمادا ً كليا ً على النفط والغاز الطبيعي .ولهذا ،قامت الحكومة
عام  1998ببناء المدينة التعليمية ،وهي مجمع علمي ضخم يضم
ست جامعات أمريكية وجامعتين أوروبيتين ،إلى جانب مراكز
بحثية .ومن جانب آخر ،تملكت قطر حصص أغلبية في كثير من
الشركات العالمية من خالل عمل جهاز قطر لالستثمار ،وتضم
هذه الشركات بنك باركليز ،وكريدي سويس ،ومتجر هارودز،
وشركة سيارات بورشه ،وفولكسفاغن ،وفريق سان جيرمان لكرة
القدم ،كما أن قطر تملك الكثير من العقارات في لندن من خالل
النشاطات االستثمارية للجهاز ذاته.
سياسة خارجية نشطة:
كشفت أزمة الخالف بين دول منطقة الخليج مؤخرا ً أن قطر
لن تتخذ أي خطوة قد تهدد مصالحها القومية ،فهي تتمتع
بعالقات اقتصادية حيوية مع كافة أقطار العالم ،ومن شأن هذا
الموقف التعاوني الصديق تجاه العالم أن يؤتي ثماره للبالد
دافعا ً إياها للمزيد من التقدم والرخاء.
تحل قطر في مصاف الدول الغنية في العالم ،وهي تواصل
نموها السريع في شتى أوجه التنمية .ونتيجة لهذا كله ،أصبحت
قطر وجهة جاذبة لكبار المستثمرين ورجال األعمال في الصناعة
العقارية
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هل ُيثبت فيروس
كورونا أنه فاتحة شر
أم أنه هبة من السماء
للسوق العقاري
القطري؟

أشار عالم االجتماع الفرنسي المعروف فريدريك لينوار مؤخرا ً إلى
أن كلمة "أزمة" في الصينية يمثلها رمزا الخطر والفرصة .ويقول إن
األزمات تحمل دائما ً في طياتها فرصا ً للتغيير واالنفتاح على ما هو
جديد ،ومحاولة فهم المسببات والعواقب واالستفادة منها.
يحمل فيروس كورونا لكثير منا معاني الخوف واإلحباط وعدم اليقين
وغيرها من األمور السلبية .وفي الحقيقة ،لم يسلم أي قطاع
اقتصادي من تبعات الجائحة التي كان أثرها شديدا ً على القطاع
العقاري .ولكن مع مرور بعض الوقت منذ بداية األزمة ،وبالتمعن
قليال ً لفهم ما نواجه على أرض الواقع ،نجد أن لألزمة أيضا ً الكثير من
الجوانب اإليجابية وأنها خلقت العديد من الفرص الجديدة .ولهذا،
دعونا نستعرض ما كان علينا مواجهته والتعامل معه نتيج ًة للجائحة
كمختصين في المجال العقاري.
ال ،لم ُتفرض قيود حقيقية على حركتنا هنا في قطر على النقيض
أو ً
ويرجح أن هذا كان أحد العوامل الرئيسية
مما حدث في أنحاء العالمُ ،
التي خففت من حدة األزمة في البالد.
من جانب آخر ،أدى تشجيع العمل من المنزل بشكل واسع إلى تغير ٍ
في النظرة نحو المنزل العائلي ،فالكثير شعر بحاجة لمساحات واسعة
ومريحة في منازلهم .وتماشيا ً مع هذا التوجه ،أصبح عمالؤنا يعبرون
عن هذه الحاجات بطلبات مثل" :أحتاج إلى غرفة جلوس أوسع أو أكثر
إضاءة" ،أو "أرغب بمجمع مع حديقة" ،أو "أرغب بشقة مع بلكون أو
شرفة".
وفي المقابل ،يتجه عمالء آخرون نحو البحث عن منزل جديد يسمح
لهم توفير المال ،وذلك نتيجة حالة عدم اليقين في هذه الظروف،
وكذلك بسبب إجراءات بعض الشركات المتمثلة بإعادة النظر في
المخصصات السكنية لموظفيها في سبيل مواجهة األزمة.
كما أننا الحظنا اهتماما ً في سوق بيع العقارات المحلي ،فعدم
إمكانية السفر لالستمتاع بمنازل العطل في تركيا وأوروبا وغيرها،
والشعور بأن األمور ستبقى على هذا الحال لفترة من الزمن ،دفعت
الكثير من المواطنين ،والمغتربين في بعض األحيان ،لشراء العقارات
محليا ً في قطر.
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عبير زكي

شريك مؤسس ورئيس
التسويق

إي بي هوم العقارية

من أكبر اإليجابيات التي خلقتها هذه الظروف.

« لم ُتفرض قيود حقيقية على حركتنا هنا
في قطر على النقيض مما حدث في أنحاء
ويرجح أن هذا كان أحد العوامل
العالمُ ،
الرئيسية التي خففت من حدة األزمة في
البالد» .
وفي نفس هذا االتجاه من نشاط الحركة العقارية المحلية،
ارتفع الطلب بشكل كبير على االستئجار قصير المدى للفلل
الشاطئية ذات المسابح الخاصة ،خصوصا ً خالل فصل الصيف.
ولكن لسوء الحظ ،يبقى الطلب على هذه الفئة العقارية
في قطر محدودا ً جدا ً لدرجة ال ُتذكر ،باستثناء بعض الفنادق
الشهيرة.
أما سوق التأجير ،فقد شهد انخفاضا ً في نسب اإلشغال لكثير
من العقارات في مناطق مختلفة من الدوحة كانت سابقا ً تخلو
من الشواغر بشكل كامل أو شبه كامل .هناك عدة عوامل
تفسر هذه الظاهرة لعل أبرزها رحيل المغتربين عن البالد ،مما
أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض األسعار في سوقي اإليجار
والبيع.
األزمة تعني استراتيجيات جديدة
شعرنا منذ البداية بخطر وتبعات انتشار فيروس الكورونا ،وكان
علينا التحرك بسرعة للتأقلم مع الوضع الراهن .وكان أول ما
قمنا به في سبيل ذلك هو إعادة تركيز جهودنا على الجانب
األهم ،أال وهو العمالء .وبالفعل ،كان رضى العمالء دائما ً وما
زال هو محور استراتيجياتنا وأعمالنا .فقد كان سعينا الدؤوب
لالستماع بكل رعاية واهتمام لحاجات عمالئنا ،وقدرتنا على
تقديم أفضل الفرص المتوفرة في السوق ،هو ما صاغ قصة
نجاحنا إلى اليوم ،وهذا بالطبع ينطبق على األخص في وقت
األزمات.
كما أننا اتخذنا قرارا ً حيويا ً يتلخص بتعزيز ظهورنا في السوق
كنتيجة مباشرة لألزمة ،وبالفعل ،يمكن رؤية القفزة النوعية
التي حققناها في تسويقنا منذ بداية الجائحة .وهذا ُي َع ُد حتما ً

الجوالت االفتراضية ترقى لمرتبة الشرف
ليست الجوالت االفتراضية ابتكارا ً جديدا ً ،ولكن أزمة الكورونا
سارعت من تبني هذا التوجه وكشفت عن أهميته .ال ُيقصد من
الجوالت االفتراضية أن تكون بديال ً للزيارة الفعلية للعقار ،ولكنها
حتما ً تساعد المقيم المستقبلي المحتمل على تقييمه ،والحصول
على تصور أفضل لمخطط العقار ،ومعاينة المساحات والمقاييس
بشكل أسهل ،مما يعني أن من يقرر زيارته بشكل شخصي سيكون
مهتما ً فعال ً به .و ُنشيد بمبادرة موقع بروبرتي فايندر بإتاحة
خيار عرض لقطات الفيديو من داخل العقارات مع إعالناتنا أثناء
الجائحة ،فقد الحظنا أن عددا ً أكبر من المستخدمين طالعوا
اإلعالنات التي رافقتها لقطات الفيديو أكثر من غيرها.
تحسين استغالل منصات التواصل االجتماعي
لحسن الحظ أن التباعد االجتماعي المطلوب في الجائحة ال
ينطبق على منصات التواصل االجتماعي! وفي ظل هذه
الظروف ،يقبل الناس على تمضية وقت أطول على هذه
المنصات بشكل عام .ولهذا ،أدى استغالل حضورنا عليها بشكل
أكثر فعالية إلى فوائد عظيمة انعكست على أداء أعمالنا.
وكانت هذه أيضا ً فرصة إلعادة تقييم موقعنا على اإلنترنت ،فقد
كنا بحاجة لموقع يمثل شركتنا بشكل أفضل ،ولكن لم يكن هذا
يعني خلق موقع نباهي من خالله بإنجازاتنا ومكانتنا فحسب،
كما أننا لم نرغب فقط بتحسين تجميلي سطحي للموقع ،على
العكس ،كنا بحاجة إلعادة بنائه بحيث يرقى للمستوى الذي
يتوقعه العمالء منا.
وفي سبيل تحقيق ذلك ،بذلنا جميعا ً جهدا ً عظيما ً على
المستوى الفردي والجماعي ل ُنظهر ابتكارا ً ومرونة في تمثيل
شركتنا على نحو يحوز على رضى عمالئنا وشركائنا .ومن خالل
هذه الجهود ،عززنا عالقاتنا الحالية ،وكانت الفرصة سانحة لصياغة
عالقات جديدة.
بالرغم من أن كوفيد 19-حمل معه بال شك عواقب وخيمة
ٍ
لفرص جديدة هنا في
على االقتصاد العالمي ،إال أننا نراه مرادفا ً
قطر التي تتمتع بالكثير من نقاط القوة والفعاليات الواعدة في
مستقب ٍ
ل قريب.
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خمسة عوامل عليك
أخذها بعين االعتبار
في مشروعك العقاري
القادم

تشكل االستثمارات العقارية أداة مولدة لدخ ٍ
ل مستمر من خالل
إيجارات المستأجرين .ويعتمد العرض والطلب في السوق العقاري،
وعلى األخص السوق العقاري التجاري ،على العرض والطلب للبضائع
والخدمات .ويتميز سلوك السوق العقاري بأنه دوري يرتبط باألداء
االقتصادي العام .على سبيل المثال ،إذا ُخلقت فرص توظيف جديدة
في قطاع الخدمات ،يؤدي هذا بدوره إلى رفع الطلب على المكاتب
الستيعاب الزيادة في أعداد القوة العاملة ،والعكس صحيح.
يقوم السوق العقاري على ثالث جهات رئيسية :المقيمون أو
المشترون ،وهم شركات أو أفراد بحاجة إلى مساحات عقارية للقيام
بنشاطاتهم وأعمالهم .المستثمرون ،وهم أولئك الذين ُيقبلون على
سوق العقارات بهدف العثور على فرص توليد الدخل .والمطورون،
وهم من يبني العقارات والمساحات التي يمكن تأجيرها من خالل
أعمال التطوير واإلنشاء.
يتفق معظم الخبراء على تقسيم الدورة العقارية إلى أربعة
مراحل أساسية:
 التعافي (من الدورة السابقة)تؤدي زيادة النشاط االقتصادي إلى زيادة في نسب التوظيف،
ويؤدي هذا إلى ارتفاع الطلب على المساحات الجديدة .أما في حالة
سيناريو ضعف مشاريع التنمية واالرتفاع بالشواغر ،تنضب المساحات
المتوفرة بسرعة بسبب الطلب المتزايد عليها .وعندما تنخفض
الشواغر ،يؤدي ذلك إلى رفع أسعار اإليجار ألن العرض ال يكفي
لتغطية الطلب.
 التوسعتجذب أسعار اإليجار العالية وما تَع ُِد به من مردو ٍد جيد انتباه
المستثمرين والمطورين .ولكن العرض العقاري يتميز بأنه "غير مرن"
ألن المخزون ال يصبح متوفرا ً بشكل مباشر لتلبية الطلب بسبب
"فجوة التطوير" ،وهي ببساطة الفترة التي يستغرقها إنشاء بناء
جديد ،وبالتالي ،تؤدي هذه العوامل إلى استمرار ارتفاع القيمة
وارتفاع أسعار اإليجار.
 التقلصُتطرح المزيد من األبنية والمساحات للتأجير في السوق ،ولكن الطلب
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خوان سوروتشين

مدير ،استشارات وأبحاث
كابستون بروبرتي

العائد المتوقعة.
 -المتغيرات الخاصة لالقتصاد الكلي

« يقوم السوق العقاري على ثالث جهات
رئيسية :المقيمون أو المشترون ،وهم
شركات أو أفراد بحاجة إلى مساحات عقارية
للقيام بنشاطاتهم وأعمالهم .المستثمرون،
وهم أولئك الذين ُيقبلون على سوق
العقارات بهدف العثور على فرص توليد
الدخل» .
الموجود ال يؤدي إلى إشغالها بشكل كلي .وهكذا ،تبدأ
الشواغر باالرتفاع وتبدأ أسعار اإليجار باالنخفاض.
 الركودتدخل األسواق المزيد من المساحات العقارية التي كانت
سابقا ً تحت اإلنشاء ،ولكن دون أن تجد مستأجرين ،ويصل
العرض ذروته .وبسبب فائض العرض وارتفاع نسب الشواغر،
تنخفض أسعار اإليجار ويفقد العائد جاذبيته لدى المستثمرين
والمطورين.
يتحمل المطورون العقاريون أكبر قدر من المخاطرة .حيث
أنهم يتخذون قراراتهم بالمضي بالمشاريع قبل سنوات من
االنتهاء منها ودخولها السوق .وبالتالي ،من الضروري جدا ً
فهم العوامل المحركة للعرض والطلب واألسعار في السوق
العقاري.
تضم هذه العوامل ما يلي:
عوامل خارجية
 المتغيرات العامة لالقتصاد الكليكما ذكرنا سابقا ً ،يرتبط سلوك السوق العقاري بأداء االقتصاد
بشكل عام .ويؤدي االرتفاع أو االنخفاض بالمؤشرات
االقتصادية مثل التضخم ،أو البطالة ،أو نمو إجمالي الناتج
المحلي ،إلى التأثير على المخاطر الشمولية اعتمادا ً على نسبة

تتخذ مؤشرات أخرى أدوارا ً هامة تبعا ً لفرع السوق الذي ينتمي
له العقار .على سبيل المثال ،تعتبر تقلبات القدرة الشرائية
للمستهلكين ومستوى المبيعات ذات أهمية في سوق التجزئة.
فإذا ارتفعت القدرة الشرائية ،سترتفع تبعا ً لذلك مبيعات التجزئة،
وسيرتفع طلب تجار التجزئة على المتاجر ،مما يرفع أسعار اإليجار،
وبالعكس.
أما السوق المكتبي ،فهو مرتبط بحركة العرض والطلب على
الخدمات ،في حين يتأثر السوق الصناعي/اللوجستي بتغير
مستويات النشاط الصناعي والتجارة الخارجية.
 الموقع والبيئةُيعد موقع العقار واحدا ً من أهم العوامل .فمن الضروري تقييم
نوعية وجودة المنطقة والبيئة المحيطة ،والتأكد من توفر البنية
التحتية ،والتجهيزات الحضرية ،ومراجعة تقسيمات المناطق
التنظيمية وغيرها من المؤشرات الحضرية.
كما أن القرب وسهولة الوصول إلى الموقع هو جانب آخر يجب
حدد القرب بالنسبة للمكاتب بالمسافة التي
دراسته جيدا ًُ .
وي َ
تفصلها عن نقاط المواصالت العامة .أما بالنسبة لتجارة التجزئة،
فيعبَّر عن القرب في حالتها بحجم إقبال المشترين المحتملين .أما
ُ
في السوق الصناعي/اللوجستيُ ،يقاس هذا العامل بالقرب من
الشوارع الرئيسية ،والطرق ،والموانئ ،والسكك الحديدية التي
من شأنها نقل المنتج واإلمدادات.
عوامل داخلية
 الخصائص الملموسةتؤثر أكثر صفات العقار الظاهرة للعين المجردة بشكل مباشر على
قيمته ،وتشمل أمورا ً مثل جودة البناء وحالته ومساحته وعمره.
 العوامل القانونية والماليةعادة ما يتجاهل الناس هذه العوامل وال يأخذونها في الحسبان.
ولكنها في الواقع عوامل حيوية الرتباطها بشكل مباشر بثبات
الدخل الذي ينتجه العقار .وتشمل هذه العوامل األمن المالي
للمستأجر ،واألمن القانوني الذي يقدمه العقد للمستثمر.
نحاول من خالل هذه المقالة مساعدة المطورين في اتخاذ
قرارات ذكية مدروسة فيما يتعلق بمشاريعهم العقارية.
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ما أثر كوفيد19-
المتوقع على طلب
المساحات المكتبية؟

في الوقت الذي تتحضر قطر لمواجهة قيود جديدة محتملة
للسيطرة على كوفيد ،19-تخرج العديد من البلدان األخرى من مراحل
إغالق وقيود وتستعد لرفع تدريجي لهذه اإلجراءات .لقد كانت
الجائحة درسا ً للشركات في أنحاء العالم ،بما في ذلك قطر ،تعلمت
من خالله أن طريقة عملها ال بد وستتغير بشكل جذري على المدى
الطويل .وكانت شركات التصميم والمختصين والباحثين األكاديميين
قد توصلوا سابقا ً لكفاءة وفعالية المساحات المكتبية المفتوحة،
ومساحات العمل الجماعية ،ومساحات العمل المشتركة لرواد
األعمال ،ودرست هذه الجهات العدد المثالي من األفراد إلشغال
هذه المساحات ،واستغالل مساحة العقار بفعالية ،ومراعاة سهولة
الحركة والمرونة وتوفير أدوات التواصل وتبني الذكاء االصطناعي.
لكن العالم تغير عما كان عليه قبل عام من اليوم ،ووجدنا أنفسنا
ٍ
تحديات قد ال تكون جديدة ،ولكنها برزت
في مواجهة سلسلة من
على نطاق واسع بشكل غير مسبوق .وبطبيعة الحال ،لم تعد حلول
األمس مجدية في حل المشاكل التي تواجهنا اليوم ،فالعالم بحاجة
لحلول وإجابات جديدة وابتكارات شمولية.
أصبح مديرو الشركات اليوم ينظرون لجوانب محيط العمل المذكورة
آنفا ً من منظور مختلف بشكل كبير عما اعتادوا عليه قبل كوفيد.19-
حيث دفعتهم توجيهات عمل الموظفين من المنازل إلى إعادة النظر
بطريقة تنظيم وإدارة عملياتهم .نتيج ًة لهذا ،يدرس الخبراء تغيير كثير
من التوجهات السابقة ،بل وحتى أنهم يتوقعون حدوث ذلك بشكل
تلقائي.
على سبيل المثال ،انعكس اتجاه رفع أعداد المشاركين في فرق
العمل والمساحات المكتبية المفتوحة نحو تقليل هذه األعداد.
وأصبح السؤال األبرز هو" :ما الخطوات التي يمكن اتخاذها ،وما
التصاميم التي يمكن تطبيقها لتقليص الكثافة البشرية في المساحة
المكتبية تسهيال ً للتباعد االجتماعي المطلوب اليوم والذي قد
نحتاجه أيضا ً في المستقبل؟" ستحدد البروتوكوالت الجديدة
المرتبطة بكوفيد 19-شكل مساحات العمل في المستقبل بالتركيز
على ترك مسافات أكبر بين األفراد والفصل بينهم مكانيا ً أو ماديا ً أو
زمنيا ً .أي ترتيب مكاتب العاملين على نحو يسمح بمسافة أكبر بينها،
وتقليل عدد األشخاص في غرف االجتماعات ،ووضع حواجز لتقسيم
المساحة وفصل العاملين ،وتنظيم مناوبات العاملين لتقليل عدد
المتواجدين معا ً في وقت واحد ،فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يأتي
عدد من الموظفين للعمل في المكتب في يوم ما إذا دعت الحاجة
لذلك بينما يعمل البقية من منازلهم.
لقد أثبتت الشركات التقنية العصرية ،مثل فيسبوك وتويتر إلى جانب
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ألكساندر هارتمان

شريك إداري

ذا لوفت بيورو العقارية ذ.
م .م.

« لم تعد حلول األمس مجدية في حل
المشاكل التي تواجهنا اليوم ،فالعالم بحاجة
لحلول وإجابات جديدة وابتكارات شمولية» .
الشركات التقليدية مثل مورغان ستانلي ،قدرتها أثناء الجائحة
على مواصلة العمل دون وضوح ذلك للعيان مما يجعلنا نتساءل
حول مستقبل الطلب على المساحات المكتبية .ومن خالل
اطالعي على حال الكثير من عمالئنا هنا في الدوحة ،يمكنني
القول إن كثيرا ً منهم ما زال معتمدا ً على العمل عن بعد ،مما
أدى بهم إلى التفكير في تقليص مساحاتهم المكتبية الحالية في
المستقبل ،ومواصلة نهج عمل فرقهم عن بعد وتطبيق ذلك
على نطاق أوسع .لكن األثر المستقبلي لهذا االتجاه على سوق
المكاتب في الدوحة ال يزال في علم الغيب في الوقت الحالي.

سنعود في مرحلة ما إلى مساحات العمل الجماعية .لهذا ،يجب
أال نعتمد على االتجاه الحالي لتحديد تصاميم مساحات العمل
في المستقبل ،بل علينا أخذ تبعات ومتطلبات ظروف الجائحة
في الحسبان وإجراء التعديالت الالزمة لتلبية الحاجة لذلك .فعلينا
أال ننسى أن الجانب االجتماعي واالنضمام للمجموعات هو
حاجة إنسانية متأصلة ال تقل أهمية عن الحاجة لألمن والسالمة،
فمن الثابت علميا ً أن األفراد الذين يرتبطون بالكثير من العالقات
االجتماعية الوطيدة يتمتعون بصحة أفضل من األفراد المنعزلين.
وهناك جانب آخر يدعم أهمية العمل ضمن مساحات مكتبية
مشتركة ،أال وهو بناء والء الموظف وإحساسه بتشكيل جزء من
الشركة .فهذا ال يحدث بلمح البصر ،بل يتطلب وقتا ً كافيا ً يسمح
للموظف بصياغة هويته وثقافته من خالل عضويته في الشركة
وتمثيله عالمتها التجارية ،وال يمكن بناء مثل هذه المشاعر إال
من خالل خوض تجارب الحياة العملية على أرض الواقع مع زمالء
العمل داخل الشركة.
أما بالنسبة لمساحات العمل المشتركة ،فهي ليست بمعزل عن
نفس التغييرات والتحديات التي تواجه مساحات العمل المكتبية،

فقد نمت مثل هذه المساحات في السنوات األخيرة في الدوحة وفي
شتى المدن الكبيرة في أنحاء العالم ،وذلك نتيجة الحركة الكبيرة نحو
تشجيع ريادة األعمال والسعي لتفاعل رواد األعمال ضمن مساحات
عمل مشتركة مشجعة على االبتكار والتعاون تدعم الحس المجتمعي.
وبالرغم من حسنات هذه المساحاتُ ،يرجح عدم إقبال الكثيرين للعودة
بأعداد كبيرة إلشغالها حتى بعد رفع القيود وإعادة فتح األعمال
خوفا ً من العدوى .ووفقا ً لمحادثاتي مع بعض قادة السوق المحلي
لمساحات العمل المشتركة ،أعتقد أن الطلب على هذا القطاع قد
يختلف عن التوقعات التي صيغت ما قبل كوفيد.19-
نخلص في المحصلة إلى ضرورة توجه أصحاب العمل إلجراء تعديالت
على تصميم مكاتبهم تلبي ًة للمعايير والحاجات الجديدة للقوى العاملة.
قد ال يرغب الموظفون بالضرورة العمل من المنزل ،ولكن على أصحاب
العمل توفير مساحات جاهزة عندما تدعو الحاجة للعمل فيها .لهذا،
ال من العمل الفردي
سيحدد التركيز على نهج العمل الجماعي بد ً
التصميم المستقبلي للمساحات المكتبية ،وأعتقد أن الجميع يتطلع
بحماس لالتجاهات الجديدة التي يمكن أن تتبناها التصاميم قريبا ً!

ومع هذا ،أعتقد أن أصحاب البنايات التجارية والمدراء التنفيذيين
أدركوا أن سوق المكاتب المحلي سيتغير بشكل كلي ما بعد
كوفيد .19-مما يعني أن عليهم التفكير بإجابة عن السؤال التالي
وإعطاء ذلك أهمية قصوى" :هل تبددت أهمية مساحات
المكاتب التجارية مع تغير تصميم هذه المكاتب عما عهدناه إلى
اليوم؟"
مما ال شك فيه أن االتجاهات الجديدة ستجلب معها تبعات
مالية واجتماعية ونفسية ،ولكن هل نحن في صدد نزوح عام
عن المساحات المكتبية؟ تخيل معي هذا السيناريو وأثره على
االقتصاد – ستؤدي مثل هذه النقلة بال شك إلى الكثير من
التبعات السلبية أهمها ركود اقتصادي شديد.
وال ننسى أن سيناريو العمل من المنزل يخلق بدوره تحديات
للعاملين تتمثل بأمور معنوية مثل شعور االنعزال وافتقاد عامل
االنضمام لمجتمع زمالء العمل ،إضافة إلى أمور تتعلق بفعالية
العمل مثل عدم إمكانية الوصول لبعض األدوات والمصادر،
والتشتت الناتج عن الوجود في المنزل مع أفراد العائلة اآلخرين.
حضرت مؤخرا ً عرضا ً تقديميا ً مثمرا ً مثيرا ً لالهتمام عبر اإلنترنت
ُ
تحت رعاية شركة جي إل إل العقارية حول مستقبل تصميم
مساحات العمل .استضافت جي إل إل من خالل العرض عددا ً من
الضيوف للحديث حول تغيرات مساحة العمل ما بعد كوفيد.19-
وخلص الحديث إلى تصور يتوافق ورأيي الشخصي الذي يتمثل
بأن التغيير في التصميم ال بد وسيأتي مستقبالً ،ولكن األرجح أننا
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مساهمون

السوق العقاري
القطري في :2021
االستفادة من أهم
دروس عام 2020

يستهل مطلع كل عام بقرارات وبدايات جديدة ،ويمكن القول
إن هذا العام بدأ على نحو إيجابي في قطر بعد فترة من التباطؤ
والركود .وساعد على هذه البداية المتفائلة تطبيق القوانين
الجديدة المشجعة على االستثمار ،وطرح العديد من الوحدات
العقارية الجديدة العصرية في السوق ،مما دفع باالقتصاد نحو
استرداد عافيته وقوته .ويبشر هذا كله بارتفاع مرتقب في أعداد
الزوار واتجاه القطاع العقاري نحو االزدهار مجددا ً .ولكن مع سيرنا
قدما ًفي العام الجديد المبشر ،يجب أال ننسى أهم الدروس
المستفادة من العام المنصرم .2020
تأك َد لنا جانب هام بكل وضوح بعد مرور عام كامل على بداية جائحة
َ
كورونا ،أال وهو أهمية الدور الذي يقوم به مطورو العقارات في
مجال الصحة والسالمة العامة .فالمستأجرون يتفاعلون بشكل
يومي مباشر مع عقاراتنا ،سواء السكنية منها أو التجارية أو متعددة
االستخدامات .ولهذا ،يتبادر سؤال مهم إلى األذهان :ما الذي
يمكننا عمله للحفاظ على ثقة المستأجرين الحاليين وتعزيز ثقة
المستأجر بشكل عام بعقاراتنا؟
توفير البيئة النظيفة اآلمنة
تحت ِم الظروف القائمة توفير بيئة أكثر أمنا ً للمستأجرين والزوار،
وبالرغم من أن الوقت ما زال مبكرا ً لمعرفة أثر هذا الجانب على
سلوك المستهلك على المدى الطويل ،إال أن األمن والسالمة
هي أكثر ما يهم الزوار بشكل مباشر لدى زيارتهم لعقار ما في
هذه الظروف .تفتح هذه المتطلبات المجال أمام المطورين
العقاريين الستكشاف حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي هذه الحاجات
المستجدة ،مثل استخدام األزرار التي ال تحتاج للمس في المصاعد،
أو االستفادة من رموز االستجابة السريعة الستخراج المعلومات
بشكل مباشر ،أو تبني القارئات السريعة ألرقام لوحات السيارات.
وال بد أن يستمر الطلب على هذه الجوانب الجديدة في المستقبل
بشكل أو بآخر ،وتبقى الفرصة متهيئة لالستفادة من الوضع الحالي
لتحسين المرافق والنهوض بها وتعزيز تجربة المستهلك.
التركيز على المساحات الواسعة
أدى التركيز على التباعد االجتماعي إلى تفضيل واضح للمساحات
الكبيرة سكنيا ً وتجاريا ً ،نتيجة وعي المستأجرين بخطر انتقال
العدوى في المساحات الضيقة .وفي بعض الحاالت ،أدى هذا إلى
إجراء التعديالت على التصاميم الحالية وإضافة مساحات جديدة
ومفتوحة .ولتلبية هذا الطلب المستجد ،سنعمل على توفير هذه
المساحات من خالل إضافة مرافق خارجية جديدة والتركيز على
مخططات المكاتب المفتوحة لدى دراسة مشاريع التطوير العقاري.
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بالل عطعوط

المدير اإلقليمي للتأجير
الفردان العقارية

« ال بد أن يستمر الطلب على هذه الجوانب
الجديدة في المستقبل بشكل أو بآخر ،وتبقى
الفرصة متهيئة لالستفادة من الوضع الحالي
لتحسين المرافق والنهوض بها وتعزيز تجربة
المستهلك» .
تعزيز قنوات التواصل المفتوح
من الضروري تحصين المساحات المزدحمة الضيقة ضد العدوى ونشر
الجراثيم .وفي سبيل تطبيق معايير الوقاية بشكل فعال ،يجب على
المطورين تبني قنوات االتصال المفتوح بشفافية .وتضمن هذه
االستراتيجية تجديد مشاعر الثقة واألمن لدى المستهلك ،كما أن
تطبيق الشفافية بين شركاء العمل من جهة ،وبين شركات األعمال
والمستهلك من جهة أخرى ،تدعم تمكين المساءلة وتسهل تطبيق
التوجيهات الحكومية .ومن شأن هذا بدوره تعزيز ثقة المستأجرين
لدى رؤيتهم االلتزام بالتطبيق السريع للتوجيهات الرسمية والتواصل
الواضح معهم حولها دون تأخير.
يتخذ دور القادة واإلدارة العليا في االستجابة ،أهمية حيوية مع زيادة
المخاطر في وقت األزمات ،ويساعد انخراط اإلدارة في كل خطوة
على تطبيق اإلجراءات الجديدة باهتمام وعناية .وقد ركزنا على هذا
النهج في الفردان العقارية واتخذناه كفلسفة توجه مسيرتنا ،ويمكننا
القول بأنه المبدأ المحرك في تطوير نموذج إدارتنا العقارية الفعالة.
أثبتت هذه اإلجراءات التي تركز على ضمان البيئة النظيفة اآلمنة،
والتوجه نحو تبني المساحات الواسعة ،واالعتماد على قنوات
االتصال المتينة التي تتصف بالوضوح والشفافية ،نجاحها في تعزيز
ثقة المستأجرين لدى الفردان العقارية .والمهم في النهاية هو
االستعداد الدائم لتلبية متطلبات مستأجرينا المتجددة ،والحفاظ على
المستوى المتميز لخدماتنا واالستهداف المستمر لمستويات أعلى
من الجودة ،وفي الوقت ذاته ،العمل على التأقلم مع مستجدات
واحتياجات السوق .ويفوق ذلك أهمية أن هذه الجوانب تساعد
القطاع العقاري في االلتزام بالمبادئ األساسية التي تقوم عليها رؤية
قطر الوطنية لعام  – 2030التي حددت أهدافا ً للتطوير االقتصادي،
واالجتماعي ،والبيئي ،وتطوير رأس المال البشري – والتي تركز على
االرتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين إلى أعلى المستويات في
الحاضر والمستقبل .ويمكن تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خالل
تضافر الجهود للمحافظة على ازدهار وعافية القطاع.

القطاع العقاري يتطلع إلى
جني الثمار خالل العامين
المقبلين
يعد القطاع العقاري القطري أحد أهم أركان االقتصاد بما يمثله
كقاطرة للعديد من القطاعات الحيوية ،وهو ما فطنت إليه الدولة
باكرا بالمضي قدما في إنعاش ودعم هذا القطاع ،فقد شهد
عام 2020م تغيرات جذرية طرأت على السوق العقارية القطرية،
وأسهمت بالتأكيد في تنشيط حركة السوق رغم جائحة "كورونا"
الهائلة التي عصفت باألسواق العالمية في مختلف المجاالت وما
رافقها من إغالق عام ،وأثرت بشكل سلبي على جميع المؤشرات
االقتصادية العالمية ،إال أن دولة قطر كان لها رؤية ثاقبة وسارعت
بإصدار التشريعات التي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في
دفع السوق نحو النمو ،كالقوانين والقرارات الجديدة المتعلقة
بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري ،إلى جانب القوانين الجاذبة
لرأس المال المحلي واألجنبي.
ولعل أبرز التشريعات الصادرة بشأن القطاع العقاري هو قرار
مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2020م ،الذي حدد المناطق التي
يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها وشروط
وضوابط ومزايا تملكهم لها وانتفاعهم بها ،وربط ذلك بحزمة من
المزايا الجاذبة لرؤوس األموال المحلية واألجنبية.
وبطبيعة الحال ،فإن إطالق التملك الحر في  9مناطق ،وكذلك
حق االنتفاع لغير القطريين بالعقارات في  16منطقة ،ليصل
اإلجمالي إلى  25منطقة ،كان له دور مهم في تحفيز حركة البيع
والشراء سعيا من المستثمرين والمقيمين لالستقرار والحصول
على تسهيالت منح اإلقامة لمالك العقارات التي ال تقل قيمتها
عن  200ألف دوالر أميركي ،بحيث يحصل مالك العقار من هذه
الفئة على إقامة له وألسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه
للعقار ،في حين يحصل مالك العقار الذي ال تقل قيمته عن مليون
دوالر على مزايا اإلقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم،
واالستثمار في بعض األنشطة التجارية.
ولعل التغيرات التي شهدتها السوق العقارية لم تقتصر على
مستوى التشريعات فحسب وإنما كان هناك تطور ملحوظ في
ظل النمو الكبير في مشروعات البنية التحتية والعقارية التي
تشمل افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والتقاطعات والكباري التي
تخدم مناطق متفرقة من الدولة خاصة خارج نطاق الدوحة ،مما
يساهم في توسيع الرقعة العمرانية ويشجع على تنمية وتطوير
مدن جديدة خارج العاصمة ،وهو ما ينعكس في حجم التداوالت
العقارية التي بدأت تأخذ منحى ً تصاعديا ً ،فضال ً عن حجم اإلقبال
الجماهيري على اتخاذ المدن الجديدة كمحل للسكن ،والتي توفر
وحدات سكنية متكاملة الخدمات بأسعار تأجير تنافسية إضافة إلى
الهدوء بعيدا ً عن زحام وتكدس قلب الدوحة.

هاني دبش

نائب الرئيس التنفيذي

مجموعة إزدان القابضة

« ولعل التغيرات التي شهدتها السوق
العقارية لم تقتصر على مستوى
التشريعات فحسب وإنما كان هناك
تطور ملحوظ في ظل النمو الكبير في
مشروعات البنية التحتية والعقارية» .
وعلى صعيد القطاع التأجيري في العقارات السكنية والمكتبية
والتجارية ،فقد شهد السوق حالة من التصحيح خالل العام 2020
ساهمت في دفع المطورين العقاريين تجاه إفراز وإنتاج األفكار
غير التقليدية ،واإلجراءات المبتكرة التي من شأنها أن تحدث
نشاطا ً ومصداقية وقوة للسوق العقاري من جهة ،كما أنها تعود
بالمنفعة على جمهور العمالء من ناحية أخرى ،حيث تطورت
آليات السوق باالعتماد على السياسات المدروسة ،وإعمال
ال من المؤقتة أو قصيرة
خطط وبرامج التنمية المستدامة بد ً
األجل ،لتحقيق رغبات ومتطلبات مختلف شرائح العمالء.
 2021عام جني الثمار
ومما تقدم فإننا نعتقد أن العام الحالي 2021م ،والعام المقبل
2022م سوف يكونان بالتأكيد عامي جني الثمار خاصة في القطاع
العقاري في ظل اكتمال عدد كبير من مشروعات البنية التحتية
التي تشمل شبكة الطرق والكباري العمالقة ووسائل النقل
المتطورة ،وهو ما سيحفز المستثمرين على الدفع بالمزيد من
رؤوس األموال في هذا القطاع الحيوي لالستفادة من الطفرة
الهائلة خاصة في ظل تحول دولة قطر إلى ساحة رياضية عالمية
تستضيف على أرضها كبرى البطوالت وما يجتذبه ذلك من
ماليين المشجعين واالستثمارات ذات الصلة وهو ما يضمن
استمرار مؤشر الطلب على العقارات في معدالته المرتفعة.
ويكاد الجميع يجزم بأن النمو قادم المحالة في ظل التقارير
العالمية المعنية باالقتصاد ومختلف قطاعاته ،والتي تؤكد
على قوة ومتانة أسس االقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع
العقاري كأحد مكوناته الرئيسية ضمن منظومة متكاملة من
القطاعات األخرى.
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قطر تجذب
المستثمرين األجانب
بفوائد اســتثمار مغر ية

أرسلت الحكومة القطرية رسالة واضحة للمستثمرين األجانب
بمصادقة مجلس الوزراء على قرار رقم ( )28لعام  ،2020تدعوهم فيها
للمجيء إلى قطر واالستثمار في عقاراتها.
وبالرغم من أن الظروف التشريعية السابقة كانت مواتية لالستثمار
األجنبي ،إال أن التغييرات المعلن عنها في نوفمبر  2020دعمت البيئة
االستثمارية بقدر كبير من خالل:
 السماح باالستثمار في عدد أكبر من المناطق توفير المزيد من الفرص االستثمارية بما في ذلك العقارات التجارية توسيع رقعة مناطق تطبيق قانون التملك الحر تحديد مستويين استثماريين للحصول على تأشيرات اإلقامة معمزايا إضافية للمستوى األعلى
 السماح باستخدام الشركات أو صناديق االستثمار المالية المملوكةمن قبل األجانب لشراء األمالك العقارية
ُيسمح لألجانب اليوم بشراء العقارات على أساس التملك الحر في
المناطق التسع التالية:
 بحيرة الخليج الغربي (لقطيفية) اللؤلؤة قطر منتجع الخور الدفنة ()60 الدفنة ()61 العنيزة لوسيل الخرايج جبل ثعيلبمن أهم ما نالحظه هو إضافة لوسيل لهذه القائمة ،فقد كان
عدد من المطورين قد نجح على مدى السنوات القليلة الماضية
في طرح مشاريع جديدة في السوق تمتعت بطلب كبير من قبل
المستثمرين القطريين واألجانب على حد سواء ،ومع هذا ،امتنع
البعض عن االستثمار في لوسيل لتفضيلهم التملك الحر .وبالتالي،
أقبل المستثمرون األجانب بشكل كبير ملحوظ على لوسيل بعد إقرار
القانون الجديد.
كما ُحددت  16منطقة ُيتاح لألجانب فيها االستثمار على أساس
الحيازة اإليجارية لمدة  99عاما ً:
 -مشيرب
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جيفري أسيلستين

المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ .م .م.

« لقد شهدنا نتيجة هذه التطورات بالفعل
اهتماما ً من المستثمرين األجانب الراغبين
بتوسيع استثماراتهم العقارية في قطر.
وتشكل عوامل االقتصاد القوي في البالد،
واإلطار التشريعي الواضح ،إلى جانب عدم
فرض ضريبة على الدخل الشخصي ،فوائد
واضحة تشجع على االستثمار في قطر» .
 فريج عبد العزيز الدوحة الجديدة الجديد الجديدة الرفاع والهتمي العتيق اسلطة فريج بن محمود روضة الخيل المنصورة وفريج بن درهم النجمة أم غويلينا الخليفات السد المرقاب الجديد وفريج النصر مطار الدوحة الدوليوفقا ً للقانون القديم ،كان يحق لألجانب شراء العقارات والتقدم
للحصول على تأشيرة إقامة إذا كانت مساحة العقار ال تقل عن
 75مترا ً مربعا ً .أما في ظل القانون الجديد ،أصبح العامل المحدد
هو قيمة العقار.
المستوى األول – تأشيرة إقامة
إذا اشتريت كأجنبي عقارا ً في أي من المناطق على القائمة
أعاله بقيم ٍة ال تقل عن  730,000ريال قطري (أي  200,000دوالر
أمريكي) ،يحق لك التقدم للحصول على تأشيرة إقامة لك
ولعائلتك.

المستوى الثاني – تأشيرة إقامة مع منافع اإلقامة الدائمة
إذا اشتريت كأجنبي عقارا ً في أي من المناطق المذكورة في
القائمة أعاله بقيمة ال تقل عن  3,650,000ريال قطري (أي
 1,000,000دوالر أمريكي) ،يحق لك التقدم للحصول على تأشيرة
إقامة لك ولعائلتك مع التمتع بميزات اإلقامة الدائمة التي تضم:
 امتيازات الرعاية الصحية المتقدمة مزايا تعليم أطفالك في المدارس الحكومية القدرة على االستثمار في بعض النشاطات التجارية دون الحاجةلشريك قطري
أشار بعض الكتاب في المقاالت األخرى للمستوى الثاني "كإقامة
دائمة" .إال أن من الضروري أن نفهم أن شراء عقار في هذا
المستوى ال يؤهل المستثمر األجنبي للحصول على اإلقامة
الدائمة ،وإنما يحصل على تأشيرة إقامة مع منافع اإلقامة
الدائمة .والسبب في كونها غير دائمة هو أن هذه الميزات
تنقضي ببيع المستثمر للعقار.
ويذكر أن التملك أصبح كذلك مسموحا ً في المجمعات السكنية
ُ
والتجارية في أنحاء البالد.
لقد شهدنا نتيجة هذه التطورات بالفعل اهتماما ً من المستثمرين
األجانب الراغبين بتوسيع استثماراتهم العقارية في قطر .وتشكل
عوامل االقتصاد القوي في البالد ،واإلطار التشريعي الواضح،
إلى جانب عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي ،فوائد واضحة
تشجع على االستثمار في قطر.
وبإضافة مزايا اإلقامة فوق كل ما سبق ،أصبح االستثمار في
قطر خيارا ً جذابا ً يجب على المستثمرين الجادين التفكير فيه كخيار
حقيقي وانتهاز فرصه.
وكما هو الحال مع جميع القوانين ،هناك تفاصيل دقيقة ترافق
هذه التشريعات يجب مراجعتها ،لم ُتذكر بالضرورة في هذه
ويسعدنا في عقارات نيلسون بارك الجلوس معك
المقالةُ .
ودراسة حاجاتك للتأكد من عثورك على العقار المناسب من
ناحية استثمارية وفيما يتعلق باإلقامة إذا كان هذا الجانب هو ما
يشكل محور اهتمامك.
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آثار رفع الحصار على
أداء السوق العقاري
القطري

سجلت مؤشرات االقتصاد القطري انخفاضا ً خالل الحصار
الذي استمر ثالث سنوات ونصف بالرغم من جهود الحكومة
السخية في سبيل تعزيز التعافي من وقع هذه األزمة.
وبطبيعة الحال ،تأثر السوق العقاري سلبا ً نتيجة الحصار كونه
أحد أنشط القطاعات القطرية وأهمها.
قبل هذه التطورات األخيرة ،مر السوق العقاري القطري
بفترة ازدهار استمرت ثالث سنوات في األعوام من -2013
 2015نتيجة الحركة المعمارية الواسعة والنمو السكاني
السريع الذي رافق تحضيرات كأس فيفا لبطولة العالم لعام
.2022
ولكن ،بحلول عامي  2016و  2017شهد السوق العقاري تباطأ ً

ملحوظا ً ،ومنذ ذلك الحين ،ومع بداية الحصار (حزيران ،)2017
استمر السوق بالمعاناة ،ومن ثم حلت جائحة كوفيد 19-التي
اجتاحت العالم في أوائل  ،2020فأدت إلى تعميق ركود األداء
االقتصادي القطري ،وشمل ذلك بطبيعة الحال السوق
العقاري على غرار ما مر به العالم أجمع.
واآلن ،مع إعادة فتح الحدود بين قطر والسعودية
واإلمارات العربية المتحدة ،واإلجراءات المتخذة للحد من
انتشار الفيروس ،والبدء بحمالت التلقيح (التي نأمل أنها
تبشر بنهاية قريبة للجائحة) ،فإن من المتوقع عودة أسعار
العقارات لالرتفاع نتيجة هذه التطورات المشجعة .كما ُينتظر
المزيد من التحسن والتعافي نتيج ًة للقوانين الجديدة التي
بدأت الحكومة القطرية العمل بها في  2019المتعلقة بتملك
األجانب للعقارات ،حيث أنها سمحت لهم بتملك العقارات
في قطر والحصول على إقامة دائمة لمدة  99عاما ً.
كما بادرت الحكومة بطرح المزيد من التسهيالت في شهر
أكتوبر  2020من خالل زيادة عدد المناطق التي ُتطبق فيها
قوانين التملك الحر ،حيث تجيز هذه القوانين لغير القطريين
شراء العقارات والحصول بشكل تلقائي على اإلقامة الدائمة،
وذلك في سبيل جذب المزيد من المستثمرين واألجانب.
من المتوقع نمو مبيعات العقارات السكنية حالما يتعمق أثر
هذه اإلجراءات والتغييرات ،مما سيعمل بدوره على جذب
المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة واستقرار األعمال
تدفق كبير ٍ
ٍ
تحقيق
وينتظر
ُ
الجديدة األجنبية في البالدُ .
للسيولة النقدية في السوق العقاري كأحد اآلثار المترتبة
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قيس عوني
مدير عقاري

عقار للتطوير واالستثمار
العقاري

« من المتوقع نمو مبيعات العقارات السكنية
حالما يتعمق أثر هذه اإلجراءات والتغييرات،
مما سيعمل بدوره على جذب المزيد من
االستثمارات األجنبية المباشرة واستقرار
األعمال الجديدة األجنبية في البالد» .
على تطبيق هذه اإلجراءات مجتمعة .إلى جانب هذا،
ال من مواطني دول مجلس
ُيتوقع أن يرافق رفع الحصار إقبا ً
التعاون الخليجي على شراء العقارات في قطر ،وذلك ليس
فقط بهدف الحصول على اإلقامة الدائمة ،وإنما كذلك
ليتوفر لهم مسكن دائم في قطر يقيمون فيه أثناء زياراتهم
المنتظمة للبالد ،وينطبق هذا على األخص في حالة من
يسكن أقرباؤهم في قطر.
ولن يقتصر أثر رفع الحصار على تنشيط سوق بيع العقارات
فقط ،وإنما سيكون له أثر بالغ كذلك على حركة اإليجار
السكني والتجاري تزامنا ً مع سهولة إجراءات دخول مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر .ومع ارتفاع الطلب،
سيزيد عدد الزوار ونسب إشغال عقارات اإليجار السكنية
(على المدى المتوسط والطويل).
ونبقى في ترقب نهاية جائحة كوفيد 19-لما ُيتوقع أن
يتبعها من تحسن سريع في السوق يفوق التحسن الذي
رافق رفع الحصار مؤخرا ً ألن الجائحة تبقى ذات أثر بالغ في
السوق العقاري ،ولكن هذا يعني أيضا ً أن التحسن المتوقع
في السوق القطري العقاري لن يكون لحظيا ً مع نهاية
الجائحة وإنما سيكون تدريجيا ً وسيأخذ فترة من الزمن...

سيعود العمل في المكاتب
التجارية لسابق عهده ما
بعد كوفيد
كم قرأنا من المقاالت والتقارير التي تتكهن بشأن الحياة ما بعد
أزمة كوفيد! وتشير الجمل المتداولة مثل "الحالة الطبيعية
ِ
غموض ما هو قادم،
الجديدة" و"الحياة ما بعد اإلغالق" إلى
وتوحي بأنها مأخوذة من عالم الخيال كرواية "عالم جديد شجاع".
لقد قرأت العديد من المقاالت التي تجزم أن الحياة العملية في
المكاتب التجارية لن تعود لسابق عهدها أبدا ً – مثل مظاهر
تجمع زمالء العمل حول براد المياه أو آلة تحضير القهوة ،لتجاذب
أطراف الحديث والمشاركة بما قام به كل منهم في عطلة نهاية
األسبوع ،إلى جانب غيرها من النقاشات المتعلقة بالعمل .كما أن
التوقعات تشير إلى أن دوام طاقم العمل في المكتب لن يعود
ألكثر من  %30من العدد الكلي في أي لحظة من الزمن ،وأن من
ال عن زمالئه وراء حواجز
سيأتي منهم إلى العمل سيكون منعز ً
بالستيكية م َُكمّلة لما يرتديه الجميع من الكمامات واألقنعة
الواقية.
علمتني األشهر االثني عشر الماضية أن أحدا ً من الخبراء ،على
شتى تخصصاتهم ،ال يستطيع التنبؤ بما هو قادم بشكل أفضل
من أي فرد من عامة الناس .ففي النهاية ،لم يتمكن أحد من
التكهن بالفوضى العارمة التي عصفت بالعالم في  2020بالرغم من
جميع الخوارزميات المتقدمة ونماذج التنبؤ.
علينا أن نتذكر أن البشر كائنات اجتماعية تحب الروتين .وقد نشأ
مبدأ مكتب العمل على النحو الذي نعرفه اليوم ،في القرن
التاسع عشر في زمن التلغراف والهواتف األولى ،كمركز إداري
يجمع الموظفين اإلداريين معا ً بعيدا ً عن مركز العمل الفعلي ،مثل
المطاحن ومراكز تصميم السكك الحديدية وتركيبها وصناعتها.
عاد هذا الترتيب بالنفع على صاحب العمل لما لتجميع العمال في
مكان واحد من فوائد اقتصادية ،ومن ناحية أخرى ،استفاد أصحاب
العمل أيضا ً من فوائد معنوية اجتماعية للعمل ضمن مجموعة،
فهذا يسهل تبادل المعلومات واالنخراط بالتفاعل االجتماعي
والمزاح في مكان العمل!
وبالرغم من أن السفر عبر مسافات طويلة سيتقلص نظرا ً لتوفر
بدائله من برامج االجتماعات عن بعد مثل زوم وإم إس تيمز،
إال أن ذلك سيكون بسبب تكاليف السفر والوقت الذي يتطلبه
وليس بسبب فاعلي ٍة أكبر لالجتماعات التي تتم عبر اإلنترنت –
على العكس ،أنا ال أعتقد أنها كذلك ،فحسب خبرتي ،أعتقد أن
النجاح في إبرام الصفقات وتحقيق التوافق يحصل بيسر أكبر لدى
التفاعل المباشر مع الطرف اآلخر أثناء شرب القهوة على سبيل
المثال ،حيث يخلق اللقاء الشخصي مشاعر األخوة والتعاطف التي

إد بروكس

المدير في منطقة الشرق
األوسط

كوشمان وويكفيلد

« أعتقد أن النجاح في إبرام الصفقات
وتحقيق التوافق يحصل بيسر أكبر لدى
التفاعل المباشر مع الطرف اآلخر أثناء
شرب القهوة على سبيل المثال ،حيث
يخلق اللقاء الشخصي مشاعر األخوة
والتعاطف التي يصعب تحقيقها في
لقاءٍ عبر الشاشة» .
يصعب تحقيقها في لقاءٍ عبر الشاشة.
وجدت نفسي أعمل من المنزل لمدة خمسة أشهر بينما كنت
أنتظر إعادة فتح مطار حمد للمقيمين ،ولكنني واجهت صعوبة
كبيرة في العمل عن بعد مع زمالئي والتنسيق بين توقيت
البلدين ،وأدركت أن كرسي طاولة الطعام ال يمكن أن يغني
عن كرسي المكتب ،هذا إضافة إلى أن أمي (وأحيانا ً كلبها)
ٍ
عرض
كانت تقاطعني في كثير من المرات بينما كنت في خضم
تقديمي للزمالء!
أصعب ما في األمر كان االلتزام بجدول يومي أثناء العمل عن
بعد – فكنت أسأل نفسي :هل يتحتم على الفرد ارتداء مالبس
رسمية حتى إن لم يكن سيراه أحد على األرجح ذلك اليوم؟ لقد
اكتشفت أن ارتداء حذاء العمل هو أهم ما في األمر لدفعك
لاللتزام ،إلى جانب جدول يومي صارم يترتب حول مواعيد
االجتماعات والوجبات.
وبالرغم من هذا ،علمتني هذه التجربة كغيري على األرجح ،أن
الحنين "للمعتاد القديم" ليس باألمر السيء ،فأنا أفتقد الفرصة
للحديث مع الزمالء وسماع أخبارهم ،وتبادل األفكار ومناقشتها
معهم ،وتحضير طاولة المكتب لالحتفال بعيد ميالد أحدهم!
ولحسن الحظ بدأت حمالت التطعيم في شتى أنحاء العالم،
وأصبح الجميع يولي حرصا ً خاصا ً لقواعد النظافة والسالمة ،مما
يبشر أننا بال شك سنعود قريبا ً لتلك الحياة المكتبية السابقة!
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حول قطر
عوامل ُت
ُ
ٌ
إلى وجهة جاذبة
للمستثمرين العقاريين

يتميز سوق قطر العقاري بأنه أحد أسواق المنطقة األكثر توسعا ً
ونموا ً ،ومع عودة البالد لفتح أسواقها مجددا ً أمام جيرانها من دول
مجلس التعاون الخليجي في الخامس من يناير  ،2021تتهيأ قطر في
هذه المرحلة كذلك لدخول السوق العالمي مرحب ًة بالجميع لزيارتها،
والمعيشة واالستثمار فيها.
لقد أثبت السوق العقاري بشفافيته ومستويات الثقة به استقرارا ً
في ظل الظروف والتحديات التي جاءت بها الجائحة واإلغالق .واآلن،
أعتقد أن الحماس الذي يرافق إعادة فتح البالد وانتهاء الجائحة
سيؤدي إلى نمو الطلب في السوق العقاري بشكل استثنائي.
نمو قطر عبر التاريخ
تَر َ ّكز َ االقتصاد القطري قبل القرن العشرين بشكل أساسي على صيد
األسماك وجمع اللؤلؤ ،ولكن اكتشاف مخزون البالد من النفط في
األربعينيات من القرن الماضي دفع تطورها بقوة لتصبح واحدة من
أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تنوعا ً.
تتمتع دولة قطر حاليا ً بفترة من الرخاء غير المسبوق والتقدم
االقتصادي منقطع النظير ،ويشهد على ذلك ارتفاع مستوى
المعيشة لمواطنيها ،كما أنها تمر بفترة نمو سكاني كبير نتيجة
التوسع العمراني الضخم.
وكان معالي األمير الشيخ تميم قد حدد عام  2008معالم الرؤية
المستقبلية لشبه الجزيرة القطرية بالكلمات التالية" :رؤيتنا الوطنية
القطرية تخصنا جميعا ً بما في ذلك الحكومة ،والقطاع الخاص،
والمجتمع المدني ،وكافة المواطنين القطريين .أحث الجميع
على االجتهاد بالعمل واالستعانة بخبرات أبنائنا لتحقيق أهداف
الرؤية والتقدم التنموي ألمتنا .ونضع نصب أعيننا هدف النهوض
بقطر لتصبح في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام  ،2030لتكون
قادرة على دعم تنميتها بذاتها وتقديم أعلى مستويات المعيشة
لمواطنيها على مدى األجيال القادمة".
تفصلنا اليوم تسع سنوات عن الموعد المحدد للوصول إلى هذه
األهداف ،ويمكن القول إن قطر قد أنجزت الكثير من التقدم في
مجاالت شتى تضم البنية التحتية للنقل والفعاليات الرياضية ،إلى
جانب التنمية في مجاالت الضيافة والثقافة وبيع التجزئة والمشاريع
التجارية والسكنية.
نماء الثقة العالمية في السوق القطري
حافظت قطر على استقرار سوقها العقاري خالل السنوات الخمس
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سيربان جي سبيريا
مدير إداري

إف جي للعقارات قطر

« ويمكن القول إن قطر قد أنجزت الكثير من
التقدم في مجاالت شتى تضم البنية التحتية
للنقل والفعاليات الرياضية ،إلى جانب التنمية
في مجاالت الضيافة والثقافة وبيع التجزئة
والمشاريع التجارية والسكنية» ..
األخيرة في وقت واجهت فيه المنطقة بأكملها تغيرات وتحديات
بالغة بسبب تذبذب أسعار النفط ونتيج ًة للحصار والجائحة العام
الماضي.

مثل التعليم والرعاية الصحية (والتي كانت تقتصر سابقا ً على
المواطنين القطريين والمقيمين الدائمين) .كما يسمح القانون
الجديد لمن يشتري العقارات من األجانب بكلفة  200,000دوالر
أمريكي الحصول على شبه إقامة دائمة تعطيهم أذونات إقامة
قابلة للتجديد ألنفسهم ولعائالتهم دون الحاجة لرعاية صاحب
عمل.
لدى دراسة الوضع الحالي ،نجد أن أسعار السوق العقاري القطري
في اتجاه انخفاض ،ولكن مع هذا ،ونظرا ً القتراب موعد بطولة
الفيفا لكأس العالمُ ،يتوقع عودة األسعار لالرتفاع بسبب النمو
السكاني والعمراني تحضيرا ً للبطولة.
ينطبق قانون التملك العقاري لألجانب على مناطق التملك الحر
المحددة في قطر والتي تضم :اللؤلؤة ،وبحيرة الخليج الغربي،
والخور .ويحصل األجانب الذين يشترون العقارات في أي من هذه

المناطق بشكل تلقائي على اإلقامة التي تمتد كذلك لعائلة المالك
طيلة فترة التملك.
أسباب االستثمار في قطر:
 سوق عقارات معفى ً من الضريبة اغتنام فرصة الحصول على تأشيرة إقامة للمالك وأفراد عائلته فخامة عقارات منطقة التملك الحر التي تنافس مثيالتها حول العالم استضافة بطولة الفيفا لكرة القدم عام 2022 مردود طويل األمد على االستثمار الخطط لرفع أعداد األجانب في البالد خالل األعوام العشرة القادمةأتوقع للسوق العقاري القطري مستقبال ً مشرقا ً مزدهرا ً خصوصا ً بما
يتعلق بالوحدات عالية الجودة واتجاهات األسعار ،مما يدل على فرصة
كبيرة سانحة أمام المستثمرين الجدد .ونحن في إف جي للعقارات كنا
وال نزال نفاخر بسمعتنا القوية في مجال االستشارات العقارية وتثقيف
المستثمرين الراغبين بالشراء في قطر حول السوق الذي نمثله.

أما الحصار على دولة قطر من قبل جيرانها من دول مجلس
التعاون الخليجي فقد بدأ في الخامس من يونيو عام  ،2017وتم
رفعه أخيرا ً في الخامس من يناير  .2021وأنا شخصيا ً أعتقد أن قطر
أظهرت نضجا ً واستقرارا ً بعد ما مر عليها من فترة الحصار وجائحة
الكورونا العالمية ،وكان هذا واضحا ً للعيان بما يتعلق بمشاريعها
التنموية ،وقدرتها على جذب الناس للبقاء فيها ،إلى جانب
استمرار تحضيرات بطولة الفيفا لكأس العالم .2022
نتيجة هذه العوامل ،ينصب اهتمام متزايد من السوق
العالمي على شبه الجزيرة القطرية في الخليج العربي وفرصها
االستثمارية ،ووفقا ً للتغذية الراجعة التي نحصل عليها ،فإن
السوق الدولي ينظر لقطر بمزيد من االهتمام والثقة بعد
خروجها من األزمات بقوة وتصميم للمضي ُق ُدما ً وتجاوزها فترة
انخفاض األسعار وارتفاع العرض وحركة السكان من مكان إلى آخر
وغيرها من التحديات .فاآلن ،تفتح قطر ذراعيها للسوق الخارجي
باستعدا ٍد لتلقي االستثمارات األجنبية لما تتوفر فيها من األسعار
المناسبة ومستويات جيدة من المعروض.
ما دوافع االستثمار في قطر؟
ُيسمح اآلن تملك األجانب للعقارات في قطر
طرحت الحكومة القطرية في أكتوبر  2020قوانينها المتعلقة
بتملك األجانب للعقارات في إطار جهود إضافية لجذب المزيد من
المغتربين ،والمشترين األجانب ،والتمويل العقاري إلى البالد.
وفق هذه القوانين ،يحق للمستثمرين األجانب الذين يشترون
عقارات بكلفة تزيد عن مليون دوالر أمريكي الحصول على
اإلقامة الدائمة وما يتبعها من حزم الخدمات الحكومية
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السوق العقاري
القطري في حالة
ازدهار

ّل الجانب المضيء في عام  2020بالنمو الذي حققه السوق العقاري
تَمث َ
في قطر ،فبالرغم من التقلبات التي شهدها السوق هذا العام ،واآلثار
التي طالت حتى أسلوب حياتنا اليومي ،إال أن السوق بات أقرب من
ذي قبل من هدفه في تحقيق االستدامة.
محفزات النمو
قد تكون أبرز أسباب العنفوان الذي يمر به السوق العقاري هو التزام
الحكومة بالعمل على جذب التظاهرات العالمية الهامة إلى البالد،
وعلى األخص ،بطولة الفيفا لكأس العالم .2022
وقد أدرجت اللجنة األولمبية القطرية في تقويمها الصادر مؤخرا ً 63
فعالية رياضية من المقرر عقدها خالل عام  2021في قطر ،بما في ذلك
عدد من المنافسات الدولية رفيعة المستوى مثل كأس العالم لألندية
لكرة القدم قطر  ،2021وبطولة أمم آسيا لكرة السلة  ،2021والبطولة
اآلسيوية لكرة الطاولة ،وغيرها العديد.
وال ننسى كذلك أن قطر كانت قد فازت باستضافة دورة األلعاب
اآلسيوية لعام  ،2030كما أنها تقدمت بمزايدة على استضافة كأس أمم
آسيا .2027
وبالطبع ،لعب رفع الحصار دورا ً كبيرا ً ،فقد تم ذلك أخيرا ً في بداية
هذا العام بعد أن طال ثالث سنوات ،مما أدى إلى إعادة فتح التجارة
السابقة وطرق التبادل التجاري .وبالفعل ،تشير تقارير شركة QNB
للخدمات المالية إلى األثر اإليجابي لرفع الحصار على أسواق األسهم،
األمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع مؤشر بورصة قطر.
رف ُع الحصار يعني عودة حركة المسافرين والزوار إلى قطر من المملكة
ْ
ويتوقع أن
العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدةُ ،
يكون لذلك تأثير إيجابي عام على القطاع العقاري وقطاعات السياحة
والفنادق.
أسهل من أي وقت مضى
أثبتت قطر من خالل استضافة النشاطات المذكورة آنفا ً قدرتها على
إدارة فعاليات عالمية ضخمة خلقت بدورها العديد من الفرص اإلضافية
في السوق العقاري للمطورين والمستثمرين العقاريين في المستقبل.
ويدل على ذلك توفر خيارات كثيرة تلبي متطلبات المستأجرين
والمستثمرين من منازل اإليجار أو العقارات الواعدة لالستثمار ،وعزز
أصحاب العقارات والمطورون هذه الوفرة من خالل عروض جذابة
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جودت الكاتب
المدير العام

كوريو للعقارات

واحتلت قطر المركز السادس في األداء االقتصادي من بين  63بلدا ً من
بلدان الدخل العالي بشكل عام في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
لعام  ،2020الذي يصدر سنويا ً من قبل مركز التنافسية العالمي التابع
للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية .وكانت المجاالت التي حصلت فيها
قطر على ترتيب متقدم تضم :األداء االقتصادي (المركز  ،)6والفعالية
الحكومية (المركز  ،)7وفعالية األعمال (المركز  .)11كما حافظت قطر
على ترتيبها في المركز  40من ناحية البنية التحتية.

والتثمين ووصف العقارات عبر اإلنترنت ،وذلك محاول ًة منا لخلق
مستوى ً من التفاعل مع العمالء يقارب ما اعتادوا عليه ،ودون
مغادرتهم منازلهم .سيؤدي تطبيق هذه المزايا بشكل أوسع إلى
تسهيل وصول العمالء للعقارات وتوفير الفرص االستثمارية في
المستقبل للمستثمرين األجانب ممن يرغبون اإلقامة في قطر .كما
يستمر تطبيقنا لمعايير وإجراءات السالمة المتماشية مع توجيهات
السلطات الصحية المحلية لتوفير الحماية للعمالء والموظفين على
حد سواء.

ال سياحيا ً ناميا ً ألسباب وجيهة،
أما في مجال السياحة ،فقطر تشهد إقبا ً
ويدل على ذلك تصنيف موقع تريب أدفيسور للدوحة مؤخرا ً "كوجه ٍة
صاعدة" في العالم ضمن جوائز خيار المسافرين على الموقع لعام .2021

عام  2022وما بعده

ال على شراء
« وشهد هذا العام إقبا ً
ٍ
تعديالت تشريعية عمّقت
العقارات تزامنا ً مع
التسهيالت الممنوحة للمستثمرين األجانب
بتملك العقارات ،وذلك بتوسيع رقعة
المناطق المشمولة لهذا الغرض في أنحاء
البالد» .

و ُتعد قطر واحدة من أفضل  10أماكن لعمل وإقامة المغتربين (وهي
األولى في الشرق األوسط والسادسة في العالم) ،وفقا ً الستطالع
إكسبات إكسبلورر لعام  2020الذي يقوم به بنك إتش إس بي سي،
وهو االستطالع األقدم من هذا النوع للمغتربين في العالم .وكانت
قطر البلد العربي الوحيد الذي ظهر ضمن العشر األوائل على القائمة.

وفرصا ً استثمارية على عقاراتهم.

التأقلم مع األوضاع

ٍ
تعديالت
ال على شراء العقارات تزامنا ً مع
وشهد هذا العام إقبا ً
تشريعية عمّقت التسهيالت الممنوحة للمستثمرين األجانب
بتملك العقارات ،وذلك بتوسيع رقعة المناطق المشمولة لهذا
الغرض في أنحاء البالد ،والذي جاء في نص قرار مجلس الوزراء
رقم  28لعام  2020بفتح عدد من المناطق القطرية األخرى أمام
األجانب للتملك الحر أو الحيازة اإليجارية.

إذا قلنا إن كوفيد 19-قد غير نمط حياة الجميع في قطر ،نكون قد
قللنا من أثره الذي استمر طيلة عام  2020والذي عصف بعدد من
قطاعات األعمال ومن بينها السوق العقاري.

وفي السياق ذاته ،شرعت قطر بتطبيق برنامج ذي مستويين
لمنح اإلقامة يحق بموجبه لمن يشتري عقارا ً بقيمة مليون دوالر
أمريكي أو أكثر الحصول على اإلقامة الدائمة مع منافعها من
رعاي ٍة صحية وتعليم – وهي ميزات كانت تقتصر على المواطنين
وبعض األجانب ممن أتم عددا ً معينا ً من سنوات اإلقامة في قطر
وكان له دور مميز في خدمة البالد.
كما بادرت العديد من البنوك البارزة القطرية بطرح عروض مميزة
للقروض العقارية وتوفير الحلول التي تناسب فئات المشترين
المختلفة ،حيث ُتقدم لهم هذه البنوك خيارات تموي ٍ
ل لعقاراتهم
المستقبلية على نحو يناسب ميزانياتهم.
الخيار األمثل
كانت قطر قد حققت مكانة مرموقة على المستوى الدولي خالل
العقد الماضي على الصعيدين السياسي واالقتصادي ،أي حتى
قبل فوزها باستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم عام .2022
على سبيل المثال ،أُشيد بقطر في  2020كواحد ٍة من أكثر بلدان
العالم أمنا ً ،وحصلت الدوحة على المرتبة الثانية بين أكثر مدن
العالم أمنا ً لعام  ،2021حيث حصلت على  87,96نقطة من بين 431
مدينة على مؤشر األمن ،و 12,04نقطة على مؤشر الجريمة وفقا ً
لتصنيفات موقع نومبيو للمدن لعام .2021

بأخذ االرتفاع الحاد على الطلب على المواقع المميزة خالل السنة
الماضية كمؤشر ٍ على ما هو قادم ،يمكن القول إننا على أعتاب المزيد
من االزدهار بالتطلع قدما ً نحو المستقبل ،وذلك ألن استئجار أو اقتناء
عقار أصبح أمرا ً بغاية السهولة في قطر في هذه الفترة بالرغم من عدم
اليقين الذي يطغى على الظروف الحالية في ظل الجائحة.
يعود هذا إلى حد ما إلى القدرة على السيطرة على الحالة الوبائية،
فخالل المرحلة األولى من إجراءات اإلغالق الرامية للحد من انتشار
فيروس كورونا ،ارتفعت نسبة العاملين من المنازل وانخفض عدد
ساعات العمل ،مما قلل من تعرض الناس لإلصابة .كما أدت معايير
السالمة اإللزامية واستخدام تطبيق "احتراز" على الهواتف الذكية في
األماكن العامة إلى عدد محدود من اإلصابات ونسب الوفيات.
أعلنت الحكومة عن توقيعها اتفاقيات تضمن لها الحصول على
المطعوم لقاطنيها ،وقد بدأ تطبيق حملة التطعيم المجانية بالفعل،
حيث يتم العمل على إنجازها بكفاءة وسرعة ،وتتوقع الحكومة الحصول
على جرعات كافية لتغطية كافة السكان في .2021
من غير شك أن الجائحة أجبرت قطاعات األعمال على تبني التكنولوجيا
وتعلم المزيد عن تطبيقاتها سعيا ً للوصول إلى العمالء بسهولة ويسر
وبشكل يراعي السالمة العامة.
في سبيل ذلك ،قمنا في كوريو بعد هذه الفترة االنتقالية بتطبيق
سياسات لمواكبة األوضاع في ظل كوفيد 19-في بيئة عملنا ،إلى
جانب تبني استراتيجية جديدة على صفحاتنا على منصات التواصل
االجتماعي بعرض مزايا خدماتنا الجديدة ،مثل الجوالت االفتراضية،

ُيتوقع االنتهاء من عدد من المشاريع الكبيرة تحت اإلنشاء التي
تديرها شركات تطويرية بارزة قبل موعدها المقرر ،وذلك بالرغم من
القيود التي تسببت بها الجائحة.
الشركة المتحدة للتنمية هي إحدى شركات التطوير القطرية الرائدة
والحاصلة على جوائز ،وهي العقل المدبر وراء عدد من مشاريع
التطوير المميزة ،كمشروع فلورستا جاردنز الذي يضم أبراجا ً سكنية
ومركز تسوق وفلال ً ضمن مجمعات ،ومشروع جياردينو فيالج
وهو يشمل فلال ً مكتملة ،وقطع أراضي للبناء والفلل ،ومدرسة،
ومستشفى ،ومجمع تسوق.
كما أن العمل على مشروع جزيرة جيوان الرائد للشركة المتحدة
للتنمية قد قطع أشواطا ً كبيرة مؤخرا ً واقترب من االنتهاء ،وهو
مشروع يشمل فندق كورينثيا جزيرة جيوان قطر المرتقب الذي يقال
إنه سيكون تحفة معمارية تطل على ملعب جولف ونادي شاطئي
ويكمّل بتصميمه الرائع أناقة مباني كريستال ريزيدنس.
ُ
في حين تعمل قطيفان للمشاريع المملوكة من قبل كتارا للضيافة
على تطوير جزيرة قطيفان الشمالية الني ستكون مركزا ً نشطا ً على
الواجهة البحرية مع منتزه مائي بأحدث التصاميم والتجهيزات ،إلى
جانب الفنادق الفاخرة ،والوحدات السكنية على مستوى عالمي،
وساحة تجارة بالتجزئة ،وغيرها من المرافق.
فلورستا جاردنز ،وجياردينو فيالج ،وجزيرة جيوان قطر ،وجزر قطيفان
ما هي إال بعض المشاريع من بين الكثير من مشاريع التطوير الواعدة
األخرى تحت اإلنشاء التي تلوح في مستقبل قطر القريب.
قد يكون أفضل جوانب الجائحة هو المنحنى الصاعد ألداء السوق
العقاري القطري ،حيث إنه استطاع انتهاز أفضل اإلمكانيات
والفرص في هذه الظروف ،وفي نفس الوقت ،تمكن من تخطي
ٍ
أساس قوي لبناء
كافة التوقعات بتوفير العقارات للعمالء ووضع
االستثمار في المستقبل واستقطاب االهتمام الخارجي.
أظهرت الصناعة العقارية العديد من المؤشرات اإليجابية التي دلت
على النمو خالل العام الماضي ،واليوم هو أفضل وقت النتهاز
فرصة نشاط السوق الحالية سواء كنت مستأجرا ً وترغب باالنتقال
إلى منزل أفضل ،أو كنت مستثمرا ً تبحث عن انتهاز فرص المستقبل.
وهنا في كوريو للعقارات ،نضمن أن تجد كل ما تبحث عنه سواء
كنت ترغب بالبيع أو الشراء أو االستئجار.
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تفسير
عمليات بحث
المستهلك
1

المناطق التي استهدفها أكبر عدد
من عمليات البحث  -صفحة 57

2

سلوك المستخدم

3
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أكثر الكلمات المفتاحية
استخداما ً في البحث  -صفحة 61
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تفسير عمليات بحث المستهلك

المناطق العشرون األولى التي شهدت
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق
والفيالت لإليجار في قطر
من غير المفاجئ أن تواصل اللؤلؤة صدارتها ألكثر المناطق التي يستهدفها الباحثون
عن شقق لإليجار في قطر ،ويأتي هذا مع توفر المزيد من الوحدات فيها واستمرار

ال زالت الوعب أكثر المناطق التي استهدفتها عمليات البحث لهذه الفئة من العقارات ،حيث
شكلت قرابة  15بالمائة من جميع عمليات البحث عن فلل اإليجار في  .2020كما تقدمت كل

انخفاض األسعار .وبتحصيلها ما يقارب  27بالمائة من عمليات البحث الكلية عن شقق

من الغرافة وعين خالد إلى المركزين الثاني والثالث ،وال بد أن السبب في ذلك هو العدد الكبير

اإلقبال على عدد من أحياء لوسيل ،فقد واصلت مناطق فوكس هيلز ومدينة لوسيل

بإقبال شديد من العائالت .أما أم صالل محمد والخليج الغربي ،فقد حلتا جديدا ً على قائمة

اإليجار في  ،2020فهي تبقى إحدى أكثر مناطق قطر طلبا .وفي نفس الوقت ،ارتفع
ومنطقة مارينا بجذب اهتمام المستخدم.

من الوحدات الجديدة التي ُطر ِ َحت في السوق في هذه المناطق ،إلى جانب أنهما تحظيان

أكثر المناطق المستهدفة بعمليات البحث عن فلل لإليجار ،ويعود السبب في ذلك على األرجح
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 .1الوعب

 .11الخيسة

 .2الغرافة

 .12الخليج الغربي

 .3عين خالد

 .13طريق المطار القديم

 .4بحيرة الخليج الغربي

 .14المريخ
 .15الدفنة

 .1اللؤلؤة

 .11مدينة لوسيل

 .2الخليج الغربي

 .12المنتزه

 .3السد

 .13النجمة

 .4فريج بن محمود

 .14الوكير

 .5طريق المطار القديم

 .15النصر

 .5أبو هامور

 .6المنصورة

 .16عين خالد

 .6الثمامة

 .16أم صالل محمد

 .7مشيرب

 .17الوعب

 .7الدحيل

 .17المعمورة

 .8فريج بن عمران

 .18أم غويلينا

 .8الريان

 .18العزيزية

 .9فوكس هيلز

 .19أبو هامور

 .9اللؤلؤة

 .19المسيلة

 .10منطقة مارينا

 .20الغرافة

 .10الهالل

 .20المرخية

الفيالت

الشقق

إلى توفر وحدات جديدة في هذه المناطق.

#PFTRENDSQA

60

تفسير عمليات بحث المستهلك

المناطق العشر األولى التي شهدت
أكبر عدد من عمليات البحث عن
الشقق و الفلل للبيع في قطر
احتلت اللؤلؤة مرة أخرى الصدارة على قائمة أكثر المناطق التي استهدفتها عمليات البحث عن شقق

ينطبق االهتمام البالغ الذي تحظى به عقارات اللؤلؤة أيضا ً على فيالت البيع ،ويشهد على هذا

منطقة الخليج الغربي على شعبيتها بين الباحثين عن االستثمار في الشقق ،كما أن مناطق لوسيل
تواصل جذبها المزيد من االهتمام .ونالحظ ظهور منطقة فريج بن محمود على الالئحة كنتيجة مباشرة
لقوانين تملك العقارات الجديدة التي شملت هذه المنطقة.

الفيالت

الشقق

للبيع ،حيث سجلت وحدها أكثر من  60بالمائة من عمليات البحث في  .2020ومن ناحية أخرى ،حافظت

حلول هذه الجزيرة االصطناعية في المرتبة األولى في عمليات البحث عن فيالت البيع كذلك.
وكانت الوعب ثاني أكثر منطقة يبحث المستخدمون فيها عن فيالت للبيع في  2020متفوقة في
ذلك على الثمامة .ويذكر أن عدد عمليات البحث عن فلل للبيع ارتفع خالل السنة الماضية بسبب
بدء العمل بالقوانين الجديدة لتملك العقارات.

 .1اللؤلؤة

 .6عين خالد

 .1اللؤلؤة

 .6السد

 .2الوعب

 .7الخليج الغربي

 .2الخليج الغربي

 .7الواجهة المائية

 .8الدحيل

 .3مدينة لوسيل

 .8مدينة قطر الترفيهية

 .3الثمامة

 .4فوكس هيلز

 .9مدينة اإلركية

 .4بحيرة الخليج الغربي

 .9الخيسة

 .5منطقة مارينا

 .10فريج بن محمود

 .5الدفنة

 .10الوكير

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تفسير عمليات بحث المستهلك

سلوك المستخدم

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

عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

عدد العمالء المحتملين لكل يوم من أيام األسبوع
Email Leads

Email Leads

Phone Leads

Phone Leads

Whatsapp Leads

Whatsapp Leads

Number of Leads

Number of Leads

23
Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

سجل أكبر أعدادهم
ُتظهر بياناتنا أن الهاتف هو وسيلة االتصال األنجح فيما يتعلق بالعمالء المحتملين ،و ُت َ

باستخدام الهاتف أيام السبت ،واألحد ،واإلثنين ،ومن ثم تنخفض بشكل ثابت بقية األسبوع .وفي المقابل،
ترتفع أعداد العمالء المحتملين من خالل تطبيق الواتساب خالل عطلة نهاية األسبوع بشكل الفت ،وذلك
لسهولة إرسال رسالة عبر التطبيق مقارنة بإجراء مكالمة هاتفية ،حيث يجد المستخدمون أن إرسال الرسائل
السريعة خالل العطلة هو أمر سهل مريح أثناء بحثهم عن عقارات.

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

لم يطرأ تغيير على أنماط مواعيد تسجيل العمالء المحتملين ،فهذا يحدث في الغالب قرابة منتصف
النهار ،وعلى األخص ما بين الساعة  11صباحا ً والواحدة ظهرا ً ،وهي فترة االستراحة من العمل لدى معظم
المستخدمين .وبالرغم من أن عدد العمالء المحتملين من خالل المكالمات الهاتفية عادة ما يقل بعد
هذه الفترة من النهار ،لكننا نالحظ قفزة أخرى بأعدادهم من خالل الواتساب مساءً ،فحينها أيضا ً يتوفر
للمستخدمين بعض الوقت الحر إلنجاز مثل هذه األمور.
تعتمد هذه البيانات على عدد العمالء المحتملين على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تفسير عمليات بحث المستهلك

أكثر الكلمات المفتاحية استخداما ً في البحث
ُيدخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على موقع  propertyfinder.qaلتقليص نطاق البحث.
استخدام هذه الكلمات في عناوين إعالناتك سيساعد في ظهورها في نتائج البحث ،وسيساعدك في الوصول
إلى العمالء الذين يبحثون بشكل خاص عن مثل هذه المنافع والمرافق.
فيما يلي أكثر الكلمات المفتاحية استخداما ً في البحث عام  2020على موقعنا.

شقق
اإليجار
فيالت
اإليجار
شقق
البيع
فيالت
البيع

غرفة خادمة
بركة سباحة

مكتب

بلكون

إطاللة بحرية

مجمع

إطاللة بحرية

بلكون

تسمح بالحيوانات األليفة

جديدة

شاطئ

جيم

جديدة
بركة سباحة
حديقة تسمح بالحيوانات األليفة

شاطئ

جيم

بركة سباحة تقسيط/قسط

حديقة
برج

بركة سباحة

إطاللة بحرية

جديدة

جديدة

إطاللة بحرية
مكتب

حديقة

خاصة

مكتب

شاطئ

بلكون

غرفة خادمة

حديقة

ملكية حرة

شاطئ

غرفة خادمة
بلكون

أدوات ﺗﺴﺎﻋﺪك

ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تجارية

مكاتب اإليجار في قطر

1
2

تحليل سوق المستودعات

3
67
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 -صفحة 67

تحليل سوق األراضي

 -صفحة 69

 -صفحة 73

#PFTRENDSQA

68

تجارية

مكاتب اإليجار في قطر
المناطق التي حققت أعلى أعداد العمالء المحتملين
لمكاتب اإليجار في قطر
السد

معدل السعر الشهري المطلوب إليجار المكاتب في قطر

18.6%

الخليج الغربي

الموقع

16.3%

منطقة مارينا

8.8%

مدينة لوسيل

(ريال قطري)

الطريق الدائري الثالث

41,981

طريق الكورنيش

24,745

طريق سلوى

3.2%

الخليج الغربي

22,928

اللؤلؤة

2.8%

اللؤلؤة

17,269

العزيزية

2.8%

السد

14,853

المنتزه

2.3%

النجمة

14,057

سلطة

1.9%

منطقة مارينا

13,648

الطريق الدائري الرابع

1.8%

الطريق الدائري الرابع

13,431

الوكرة

1.8%

مدينة لوسيل

11,985

المنتزه

9,253

7%

المرقاب الجديد

4.4%

طريق المطار القديم

1.7%

مشيرب

1.6%

الطريق الدائري الثالث

1.5%

0%

سجلت أسعار استئجار المكاتب انخفاضا ً بشكل عام في  ،2020ولكن كانت هناك

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

بعض االستثناءات لهذا االتجاه .فقد انخفضت أسعار إيجار المكاتب المعلن عنها

بالرغم من أن منطقتي السد والخليج الغربي حافظتا على مكانهما بقوة في صدارة قائمة المناطق المولدة

بشكل ملحوظ في كل من اللؤلؤة والسد ومنطقة مارينا ،ويعود ذلك لشعور

منطقة مارينا ،ومدينة لوسيل ،والمرقاب الجديد سجلت بدورها ارتفاعا ً في عدد االستفسارات عن مكاتبها كنتيجة

إيجار المكاتب المعلن عنها في الطريق الدائري الثالث بسبب توفر مكاتب حديثة

للعمالء المحتملين لمكاتب اإليجار ،وحصلتا على  35بالمائة من مجموع العمالء المحتملين في  ،2020إال أن
مباشرة لتوافر عدد من الوحدات الجديدة في هذه المناطق الثالث .وتشهد الوكرة كذلك ارتفاعا ً كبيرا ً في الطلب
على مكاتب اإليجار فيها لما تقدمه من وحدات بأسعار معقولة تناسب الكثير من المستأجرين.
تعتمد هذه البيانات على عدد االستفسارات واإلعالنات (العقارات المعلن عنها) على موقع  propertyfinder.qaعام .2020
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معدل السعر الشهري

#PFTRENDSQA

المالك بضرورة تخفيض األسعار بسبب جائحة الكورونا .في حين ارتفعت أسعار

واسعة فيها ،كما أن هذه المنطقة تتميز بموقع مركزي ولهذا فهي تحظى بإقبال
واسع.

تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تجارية

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات
البحث عن مكاتب لإليجار في قطر

معدل سعر اإليجار الشهري للمستودعات في قطر

 .1الخليج الغربي
 .2السد
 .3منطقة مارينا

الموقع

السعر الكلي المطلوب في
العقد (ريال قطري)

المنطقة الصناعية

61,704

أم صالل علي

26,423

القرية اللوجستية قطر

121,329

شارع مسيعيد

58,001

 .8العزيزية

الوكرة

42,812

 .9طريق سلوى

الريان

107,513

أم صالل محمد

23,949

 .11فريج بن محمود

مسيمير

12,304

 .12استاد حمد الكبير

الوكير

99,375

راس أبو عبود

27,000

ُسل َّخ
م َ

23,334

الشحانية

2,921

 .4مدينة لوسيل
 .5اللؤلؤة
 .6المنتزه
 .7الطريق الدائري الثالث

 .10الطريق الدائري الرابع

 .13مشيرب
 .14أم غويلينا
 .15طريق الكورنيش
حافظت كل من منطقتي الخليج الغربي والسد على مركزهما في صدارة
الئحة المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث عن مكاتب
لإليجار طيلة عام  ،2020وقد حظيتا بما يقارب  42بالمائة من العدد الكلي
مركزَي
لعمليات البحث هذه ،ويعود السبب في هذا إلى أنهما تعتبران
َ
األعمال في البالد .وفي نفس الوقت ،يزداد اإلقبال بشكل سريع على

كل من منطقة مارينا ومدينة لوسيل مع توفر المزيد من الوحدات في
لوسيل التي أصبحت من الخيارات األولى بما يتعلق باستئجار المكاتب.
تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تعتمد أسعار اإليجار على متوسط أسعار اإليجار الشهري كما ظهرت على موقع بروبرتي فايندر في .2020
تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على موقع  propertyfinder.qaوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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تجارية

المناطق التي شهدت أكبر عدد من
عمليات البحث عن المستودعات

لإليجار

الموقع
 .1المنطقة الصناعية

 .3أم صالل علي

 .2القرية اللوجستية قطر

 .4الريان
 .5الوكرة

لإليجار

الموقع
 .6مسيمير

 .9راس أبو عبود

 .7شارع مسيعيد

 .10الوكير

 .8أم صالل محمد

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaفي الفترة من يناير  -ديسمبر .2020
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تجارية

تحليل سوق األراضي

معدل السعر للقدم المربع  -أراضي البيع

الموقع

معدل السعر

للقدم المربعة

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات
البحث عن أراضي البيع

 .1المنطقة الصناعية
 .2مدينة الطاقة

طريق سلوى

21,522

 .3الخريطيات

السد

20,667

 .4مدينة لوسيل

الواجهة المائية

12,995

 .5السد

مدينة قطر الترفيهية

12,500

الخريطيات

11,625

الريان

11,111

منطقة مارينا

10,978

مدينة لوسيل

10,547

الصخامة

9,156

 .12الصخامة

مدينة الطاقة

7,372

 .13الخليج الغربي

 .6روضة الحمامة
 .7اللؤلؤة
 .8الريان
 .9فوكس هيلز
 .10منطقة مارينا
 .11الدحيل

 .14مدينة قطر الترفيهية
 .15الواجهة المائية
تعتمد أسعار البيع على وسيط سعر القدم المربع كما يظهر على موقع بروبرتي فايندر.
تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على موقع  propertyfinder.qaوقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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نحن بروبرتي
فايندر

1
2
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ما يميزنا
أداؤنا
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نحن بروبرتي فايندر

ما يميزنا
 .1نجاحاتنا

 .5نصمم ما هو غير متوقع

نحن نسعى دائما ً لتطوير أنفسنا ،ورؤية األمور من منظور

نحب أن تكون إنجازاتنا مثيرة إلعجاب ودهشة عمالئنا ،هناك
خط رفيع يفصل بين اإلبداع والواقع ،نحن في بروبرتي فايندر

مختلف ،وتطوير تحليلنا النقدي لتحقيق أفضل النتائج.

 .2نضع إيماننا في موظفينا

نحب تشغيل خيالنا لتحقيق ما نريد.

 .6نقدر اآلراء

لدينا إيمان راسخ في بروبرتي فايندر يتمثل بأن المشاريع الناجحة
تبدأ مع موظفين يتميزون بالحماس للعمل على تنوع خلفياتهم
وأطيافهم المختلفة.

عندما نعمل على تطوير منتجات جديدة ،نتحدث مع عمالئنا
ونستمع لما يواجههم من عقبات حتى نفهم المشاكل التي
يواجهونها في أعمالهم اليومية ،وبناء على التغذية الراجعة التي
نجمعها ،نرتب أولوياتنا لما يجب تطويره من منتجات.

 .3نحن خالقون

 .7نفكر بشكل إبداعي غير تقليدي

نحن ال نتوقف أبدا ً عن االبتكار ،وال نؤجل العمل ،ونجتهد دائما ً

نعتقد أن تقييم الوضع الحالي باستمرار والرغبة في تحسينه هو أمر

لنكون األفضل ،ونطبق ذلك في كل ما نعمل سواء فيما يتعلق

جيد ،نحب التفكير على نحو مختلف عما هو معتاد ومن وجهة نظر

بعالمتنا التجارية ،أو تطبيقنا ،أو منتجاتنا الجديدة ،أو حتى في

أخرى ،فبهذه الطريقة تولد األفكار العظيمة.

اختيار لون جديد ألحد األزرار.

 .4تقرير اتجاهات العقارات
نعم ،نعني هذا التقرير الذي تقرأه اآلن  ،يزخر تقريرنا بمقاالت
بأقالم نخبة من خبراء المجال ،إلى جانب عرض وتحليل أهم البيانات
الحيوية ذات األثر األكبر واإلحصاءات التي تغطي المناطق المطلوبة
والناشئةُ .صمم التقرير ليخدم شركاءنا في تبادل األعمال وكذلك
مستخدمي موقعنا ،مما يضمن حصول جميع األطراف على أهم
المعلومات حول السوق العقاري المحلي وتوفيرها في متناول يد
الجميع بسهولة ويسر.
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 .8البيانات
تتفوق البيانات على اآلراء! نحرص على التفوق على منافسينا
باالستفادة من كم البيانات الضخم الذي نحلله في سبيل وضع
االستراتيجيات بشكل سليم وتلبية حاجات زبائننا و مستخدمينا
على حد سواء.
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نحن بروبرتي فايندر

أداؤنا

تكمن مهمتنا في توفير الوسيلة األسرع واألكثر سهولة للعثور على العقارات من خالل بوابتنا ،وأن نكون
دائما ً أفضل قناة تسويق للوكالء .استمر أداؤنا في التميز تبعا ً لكل المقاييس في قطر ،ونفخر بأن لدينا أكبر
حصة في السوق من أي بوابة أخرى ،إضافة إلى تميزنا عن غيرنا من البوابات بأقل معدل ارتداد لزوار موقعنا
وأكبر عدد من الصفحات لكل زيارة ،وأكبر عدد زيارات لكل شخص.

عمليات البحث الطبيعية:
إذا بحثت عن جملة "شقة بغرفتي نوم في السد" على سبيل المثال ،فستظهر نتائج من موقع
 propertyfinder.qaفي أعلى نتائج الصفحة األولى في كل مرة تقريبا ً .هذا يأتي نتيجة سعينا جاهدين
ال وضمان حصول مستخدمينا على أدق النتائج التي تلبي ما يبحثون عنه
لضمان ظهور عقارات زبائننا أو ً
بالضبط.

العمالء المحتملون وجلسات التصفح:
ما زلنا نولد عمالءً محتملين بأعداد تفوق ما تولده أية بوابة أخرى في قطر ،ويعتبر هذا أحد المعايير التي
نستخدمها في قياس نجاحنا.

ارتفع العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة  %34.8منذ العام الماضي
لدى مقارنة الفترة من يناير  -ديسمبر  2019مع يناير  -ديسمبر .2020
كما أن عدد جلسات التصفح ارتفع على الموقع بنسبة  %25.4في الفترة
ذاتها.
المصدر :بيانات تقصي اإلحصاءات الداخلية لدى موقع .propertyfinder.qa
الجلسات ،والمستخدمين ،ومشاهدات الصفحات :تحليالت جوجل يناير  -ديسمبر  ،2019يناير  -ديسمبر .2020
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