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رسالة من مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر 

 

1#PFTRENDSQA

مرحباً بكم في إصدارنا السادس من "اتجاهات".
 

بتوجيه أنظارنا نحو المستقبل القريب، يبدو لنا أن عام 2022 سيكون مضماراً يتميز فيه القادة في السوق، وعلى 
هذه الفئة من الالعبين األبرز في الصناعة التفكير جيداً بما سيميزهم عن منافسيهم واستخدام ذلك لتطوير 

األعمال والمضي قدماً في الحفاظ على مكانتهم في السوق، وذلك في ظل تدفق أموال االستثمار وتحضيرات 
كأس العالم 2022 على نطاقات ضخمة دفعت مجتمعًة بقطر لتصبح مركزاً جاذباً يزخر بفرص االستثمار في 

المنطقة.
 

من أهم ما ُيسهم في نجاح الصناعة العقارية القطرية الشفافية وتطبيق التنظيمات، ويشير حال السوق اليوم 
م يتمتع بالشفافية الكاملة، ويعود الفضل بهذا اإلنجاز لجهود إدارة شؤون  بتوجه القطاع بثبات نحو سوق منظَّ
الوساطة العقارية بوزارة العدل تنظيماً لعمليات ترخيص الوسطاء. من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة العدل 

للتحقق من صالحية الشركات التي تظهر على موقعنا كشركات مرخصة لدى الوزارة لما لهذا من أثر كبير في 
تحسين مستوى الشفافية في القطاع. فنحن في بروبرتي فايندر ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة في 

رفع معايير السوق والتقيد بالممارسات الفضلى انطالقاً من نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في القطاع العقاري 
اإلقليمي. 

وقد أضفنا لهذا اإلصدار من "اتجاهات" كماً من البيانات يفوق ما احتوته إصداراتنا السابقة نتيجة استثمارنا 
الكبير في تكنولوجيا البيانات، إضافًة لتمكننا من بناء أكبر قاعدة بيانات لإلعالنات في قطر وأكبرها من ناحية 

ديموغرافية، مما يعطينا نظرة فريدة ثاقبة للسوق العقاري المحلي. وهذا التوجه نحو االستغالل الكثيف للبيانات 
يأتي تماشياً مع متطلبات العصر، حيث أصبح من الضروري أن تكون القرارات مدعومًة بأدلِة البيانات، وهذا بالضبط 

ما نقدمه لكم هنا.

نأمل أن تجدوا هذه النسخة من "اتجاهات" ممتعة ومفيدة.

عفاف هاشم
مدير مكتب بروبرتي 

فايندر قطر



» فنحن في بروبرتي فايندر ملتزمون 
بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة 

في رفع معايير السوق والتقيد 
بالممارسات الفضلى انطالقاً من 

نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في 
القطاع العقاري اإلقليمي. «
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مساهمون

حاصل على بكالوريوس مالية ومحاسبة من جامعة قطر. يمتلك خبرة إدارية وفنية واسعة حيث عمل في قطاع 
التخطيط العمراني في وزارة  البلدية والبيئة قبل االلتحاق بوزارة العدل.

ترأس العديد من اللجان وفرق العمل، وشارك في تمثيل الوزارة بالعديد من المحافل اإلقليمية والدولية، كما قاد 
فريق العمل الخاص بمؤشر الملكية العقارية في مؤشر سهولة األعمال الذي يعده البنك الدولي ويقيم أداء 190 

اقتصادا عالميا في سهولة تنفيذ األعمال،  والذي أثمر حصول دولة قطر على المركز االول عالميا لهذا المؤشر 
للعام 2020 وهي المرة األولى التي تحصل دولة عربية فيها على هذا الترتيب. 

سعيد عبد الله السويدي  
وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق،

ورئيس لجنة تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها.
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مساهمون

نبذة:
هاني خبير عقاري له خبرة تمتد على مدى أكثر من 20 عاماً، وقد 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 القياسية )السكنية، ومجمعات 
التسوق، والمساحات التجارية، والمكاتب، واستصالح األراضي 

باالستثمارات العقارية(.

الخالصة:
- تسليط الضوء على أداء القطاع العقاري واالتجاهات العقارية في قطر

- أثر الجائحة على القطاع العقاري في قطر
- اتجاهات السوق ما بعد الجائحة

- الفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين

نبذة:
ُيعتبر المهندس ناصر حسن فرج األنصاري محركاً أساسياً للتنوع 

االقتصادي القطري الذي يعتبر جانباً محورياً لرؤية قطر الوطنية لعام 
2030. تخرج 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 
الشهيرة. حقق األنصاري خبرة غنية طيلة حياته في كافة المجاالت 

العقارية، مما مكنه من ريادة القطاع ولعب دور أساسي فيه.  

الخالصة:
أركز في هذه المقالة على بعض االتجاهات اإليجابية في السوق 

العقاري القطري. حيث تحسن الشعور العام حيال السوق مع عودة 
العالقات اإلقليمية لطبيعتها بعد رفع حظر دول مجلس التعاون 

الخليجي، وتسارع وتيرة برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في البالد، 
والفوز باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية عام 2030. 

هاني دبش

نائب رئيس المجموعة التنفيذي

مجموعة إزدان القابضة   
 

المهندس ناصر األنصاري

الرئيس التنفيذي

جست ريل استايت

نبذة:
تمتد خبرة ميشيل لتغطي مجاالت واسعة في التسويق 

واالتصاالت بما في ذلك التسويق اإللكتروني والعقاري، كما أنه 
ُيعتبر خبيرٌ 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 المنتظر تحقيق القطاع العقاري لنمو كبير خالل األعوام 

القادمة، خصوصاً في مجاالت البناء واإلنشاء، وعمليات البيع 
والتأجير، وذلك كنتيجة طبيعية الستضافة األحداث العالمية 

الضخمة المتمثلة ببطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة األلعاب 
اآلسيوية 2030. ومن ناحية أخرى، ركزت الحكومة بشكل كبير على 

تعزيز البنية التحتية للبالد وتقديم الحلول الجديدة المستدامة 
للمواطنين والمقيمين والزوار. 

ميشيل كفوري 

مدير المجموعة للتسويق واالتصاالت

مجموعة ريجنسي القابضة - األصمخ

نبذة:
تتمتع سالي بخبرة 10 سنوات في مجالي التسويق واالتصاالت، وتلعب 

دوراً حيوياً في الفردان العقارية بصفتها المدير اإلقليمي للتسويق في كل 
من قطر وُعمان وتركيا، وتشرف على كافة الجوانب التسويقية المحورية 

والتي تشمل اإلعالن والترويج والتسويق الرقمي، التواصل مع وسائل 
اإلعالم واالتصاالت الحيوية في إدارة محفظة الفردان العقارية الغنية التي 

تضم العقارات التجارية والسكنية والعقارات المتعددة االستخدام. تحمل 
سالي درجة الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة كينجستون 

بإنجلترا. 

الخالصة:
يمكن القول إن القطاع العقاري تأخر في تبني االبتكارات الرقمية مقارنة 

بقطاعات أخرى. ومع هذا، استجاب القطاع العقاري بالفعل لعملية 
الرقمنة بطرق مختلفة. يتطلب النجاح الرقمي نهجاً يجعل من التكنولوجيا 

المحور المحرك للعمل، إلى جانب التحلي بالعقلية المناسبة التي تسمح 
بتحقيق هذا النجاح. ال بد من استثمار القطاع العقاري في القدرات 

واإلمكانات الرقمية للحفاظ على التنافسية ومجاراة السوق، وتتمثل هذه 
القدرات واإلمكانات على سبيل المثال بتقنيات معاينة العقارات رقمياً 

وتعميق االعتماد على القنوات الرقمية، وتطوير المزايا عالية التقنية لرفع 
مستوى تجربة المستهلك عبر اإلنترنت. وقد التزمت الفردان العقارية برحلة 

التحول الرقمي بقوة وهي مستمرة في صياغة ورفع معايير الصناعة.    

سالي صفا 

المدير اإلقليمي للتسويق 

الفردان العقارية
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نبذة:
ألكساندر مختص عقاري حصل على تدريب ممتاز وتعليم عالي، هذا إلى 

جانب خبرة تفوق 15 سنة في الصناعة. فألكساندر يحمل درجة دبلوم 
ألماني في إدارة األعمال من جامعة والية بادن – فورتمبيرغ الفيدرالية، 
مانهايم، ألمانيا، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد العقاري من الجامعة 
المفتوحة، لندن، المملكة المتحدة. خالل العقد الماضي، شغل منصب 

المدير اإلداري في ليونيس الدولية أي جي في الدوحة، قطر، وأصبح 
شريكاً في شركة التطوير النمساوية ريجلير وبارتنر، في غراتس. كما أنه كان 

مستشاراً عقارياً كبيراً 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 التي 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:
أعلنت شركة قطر للبترول الحكومية الرائدة في السوق العالمي في أواخر 

الربع الثاني من عام 2021 عن إتمام أكبر صفقة مبيعات للسندات في 
األسواق الناشئة هذا العام ببيع ما قيمته 12,5 مليار دوالر أمريكي من 

السندات. ولكن، هل يعكس هذا النجاح الكبير الرأي العام في أوساط قادة 
أسواق االستثمار العالمية حول قطر كمركز استثماري؟ هل ستستفيد قطر 
على نطاق أوسع من هذه الصفقة القياسية غير المسبوقة وهل ستحرك 

بطولة كأس العالم لكرة القدم االستثمار األجنبي المباشر في البالد؟

نبذة:
يتمتع علي بمهارات عالية في مجال إدارة األعمال وله خبرة تسع سنين 

في السوق القطري، ويتعارف عليه في المجال العقاري كمستشار 
سوق، ومحلل استثماري، ومدير وساطة عقارية. يطبق علي في عمله 

مبدأ وضع العميل في المقام األول وهو يسعى إلى توحيد مصالح 
المشتري والبائع، وهذا ما ساعده في تنمية ستيبس العقارية بصفته 

المدير العام للشركة.  

الخالصة:
نظراً للتحول المستمر في العالم والتطورات الحاصلة خالل السنتين 

األخيرتين على وجه الخصوص، قمنا في المقابل بالتكيف مع هذا 
التحول باستمرار والتطور مجاراة له. أما جوانب تحليل السوق وصياغة 
االستراتيجيات ووعي المستهلك، فهي عوامل حاضرة وأساسية على 

الدوام تدفع بتطور الصناعة العقارية. بأخذ هذه العوامل في الحسبان، 
الحظنا اتجاهاً صاعداً لإلقبال على بيوت العطالت، ويتوقع أن يشهد 
هذا القطاع ارتفاعاً على نطاق أوسع بكثير مع التحضيرات الستضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في البالد مما سيخلق فرعاً عقارياً 
جديداً محركاً للسياحة الخارجية والداخلية.  

نبذة:
حسين هو المدير العام وشريك مؤسس في شركة زي 

هاوزر العقارية، وله خبرة طويلة تزيد عن 15 عاما في 
تطوير األعمال بهدف تعزيز الدقة والكفاءة والربحية 

التشغيلية. ساعدته مهاراته العالية في الصناعة العقارية 
في تأسيس شركته الخاصة بعد أن حقق نجاحات عديدة 

في تطوير شركات ناشئة في هذا المجال.

الخالصة:
يعتبر قرار االستثمار بشراء عقار من أهم القرارات التي 

يتخذها المرء في حياته! وفي حين أن معظم الوافدين 
األجانب يفضلون االستئجار أثناء إقامتهم في قطر، لكن 
الشراء قد يكون الخيار األكثر نفعاً من الناحية االقتصادية 

خصوصاً لمن يرغب بالبقاء في قطر لفترات طويلة.

ألكساندر هارتمان 

شريك إداري

ذا لوفت بيورو العقارية ذ.م.م.

علي راضي 
المدير العام

ستيبس للعقارات

حسين مقداد

المدير العام

زي هاوزر العقارية

نبذة:
لسام خبرة تزيد عن ثمانية عشر سنة في المجال العقاري، وقد كان 
دوره محوري في قيادة بيتر هومز قطر لتحقيق نمو استثنائي على 
مر السنوات، وكان دائماً في طليعة استحداث العديد من الخدمات 

والمبادرات األولى في المجال مثل برامج التدريب االستشاري 
المعتمدة، وتأسيس مرفق متقدم لرعاية العمالء، وعمليات التسويق 

وضبط الجودة المبتكرة. وُيذكر أن سام كان قد أسس شركة بيتر 
هومز قطر في شهر يناير من عام 2009.

الخالصة:
تعتبر تعامالتك مع الوسطاء العقاريين من أهم العالقات التي 

ستشكلها في حياتك. وفي هذه المقالة، سأبين لك صفات الوسيط 
العقاري التي يجب البحث عنها، وبعض األسئلة التي عليك توجيهها 

له، إلى جانب بعض التحذيرات التي وجب التنبيه منها.

سام يوسف

المدير اإلداري 

بيتر هومز 

نبذة:
تتمتع سالي بخبرة 10 سنوات في مجالي التسويق واالتصاالت، وتلعب 

دوراً حيوياً في الفردان العقارية بصفتها المدير اإلقليمي للتسويق في كل 
من قطر وُعمان وتركيا، وتشرف على كافة الجوانب التسويقية المحورية 

والتي تشمل اإلعالن والترويج والتسويق الرقمي، التواصل مع وسائل 
اإلعالم واالتصاالت الحيوية في إدارة محفظة الفردان العقارية الغنية التي 

تضم العقارات التجارية والسكنية والعقارات المتعددة االستخدام. تحمل 
سالي درجة الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة كينجستون 

بإنجلترا. 

الخالصة:
يمكن القول إن القطاع العقاري تأخر في تبني االبتكارات الرقمية مقارنة 

بقطاعات أخرى. ومع هذا، استجاب القطاع العقاري بالفعل لعملية 
الرقمنة بطرق مختلفة. يتطلب النجاح الرقمي نهجاً يجعل من التكنولوجيا 

المحور المحرك للعمل، إلى جانب التحلي بالعقلية المناسبة التي تسمح 
بتحقيق هذا النجاح. ال بد من استثمار القطاع العقاري في القدرات 

واإلمكانات الرقمية للحفاظ على التنافسية ومجاراة السوق، وتتمثل هذه 
القدرات واإلمكانات على سبيل المثال بتقنيات معاينة العقارات رقمياً 

وتعميق االعتماد على القنوات الرقمية، وتطوير المزايا عالية التقنية لرفع 
مستوى تجربة المستهلك عبر اإلنترنت. وقد التزمت الفردان العقارية برحلة 

التحول الرقمي بقوة وهي مستمرة في صياغة ورفع معايير الصناعة.    
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مساهمون

نبذة:
ألحمد ما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة في السوق العقاري 

وسوق اإلدارة العقارية. وهو يتمتع بشغف وتفاٍن بهذا المجال 
ويحرص على متابعة كل جديد من أدوات واستراتيجيات إدارة 

األعمال حرصاً منه على تطوير أعماله. بدأ مسيرته المهنية في 
مجال المالحة حتى أصبح المدير التجاري في إحدى أكبر شركات 
المالحة في المنطقة قبل أن يدخل السوق العقاري. جاء اسم 

الشركة "الخط البديل" من خبرته بأن هناك دائماً مسارات بديلة 
للسفن في الظروف غير االعتيادية، وقناعته بأن هذا ينطبق كذلك 

على األعمال، فهناك دائماً طرق وخيارات بديلة أمام أي شركة 
للمضي قدماً وتحقيق النمو واالزدهار.   

الخالصة:
يمتاز السوق العقاري المحلي بتنافسية عالية، ولكنها تنافسية 

صحية مطلوبة ألنها تفرض على جميع األطراف المعنية في هذه 
الصناعة بالتطوير والتحسين بشكل مستمر. وهذا من شأنه توليد 

الحلول المبتكرة التي تخدم وتصب في مصلحة العميل، ونفخر 
بالقول إن هذا قد شكل عامالً هاماً في نجاح أعمالنا.

نبذة:
ألليكس أكثر من 13 عاماً من الخبرة الدولية في التثمين 

العقاري في أنحاء قطر وُعمان واإلمارات العربية المتحدة 
ورومانيا، وهو مختص بعدد من المجاالت التي تضم 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:
قد يكون تبني وتطبيق المعايير الدولية عملية مضنية وبطيئة، 

ولكن من شأن هذه المعايير القياسية حماية المستهلك 
واألعمال، وضمان درجات عالية من المهنية، وهذا سيعمل 

على تعزيز الثقة بالسوق وحماية المستثمرين من خالل توفير 
البيانات الدقيقة الموثوقة التي يمكنهم استخدامها كمرجع. 

نبذة:
تكونت لجيفري خبرة تزيد عن 18 عاماً في مجال الصرافة الدولية، و29 

عاماً في االستثمار العقاري، وكان قد بدأ بإدارة شركته الخاصة في قطر 
منذ عام 2009. تخرج من جامعة ويلفريد لورييه في واترلو، أونتاريو سنة 
1990، وبعد تركه للمجال المصرفي عام 2008، أسس 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 عالمياً.

الخالصة:
أعتقد أن هذا موضوع هام لما يصلني من الكثير من التساؤالت 

حوله من قبل المؤجرين لدى شروعهم في تأجير عقاراتهم. وهم إن 
سألوا أصدقاءهم أو معارفهم عن ذلك، فعلى األرجح أنهم سيتلقون 

أجوبة متضاربة تعبر عن آراء مختلفة تؤدي إلى إرباكهم. ولهذا، آمل 
أن تساعدهم النصائح التي أقدمها في هذه المقالة في معالجتهم 

الموضوع بطريقة صحيحة وتبني أفضل الطرق للمضي قدماً.   

نبذة:
بنى سيربان سبيريا خبرة تزيد عن 7 سنوات في السوق العقاري 

القطري، وهو منخرط في إدارة كافة جوانب الشركة بما في 
ذلك عالقات العمالء، واألداء المالي، وتطوير فرق العمل، 
وتقديم الخدمات 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 البالد ستشهد إقبااًل وحركة نشطة من قبل الوافدين 
األجانب والمقيمين والسياح نظراً لألحداث والمناسبات الكبيرة 

الدولية التي ستحتضنها في المستقبل القريب، ولهذا، أبين في 
هذه المقالة بعض حسنات االنتقال إلى قطر. 

أحمد مصطفى  
المدير العام

شركة الخط البديل للعقارات

 

أليكس إيونيسكو
المدير العام

إم دي العقارية

 

جيفري أسيلستين 

المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م.

سيربان جي سبيريا

الرئيس التنفيذي والمؤسس

إف جي للعقارات قطر
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نبذة:
ولد عبد الرحمن ونشأ في قطر، وهو وكيل عقاري محترف يتمتع بخبرة 

18 سنة، حاصل على درجة في إدارة األعمال، وأنهى دراسة عدد من 
المساقات في المجال العقاري في الواليات المتحدة. بدأت سيرته المهنية 

أثناء دراسته الجامعية بالعمل الحر، ثم انضم إلى سوذبيز العقارية الدولية 
)التي كانت تملكها الديار القطرية سابقاً( كمستشار مبيعات حيث كان 

تركيزه ينصب على المشاريع الدولية. قام بالعمل على تطوير بيست باى 
للعقارات خالل السنوات اإلحدى عشر الماضية وهو المدير العام للتسويق 
والمبيعات حيث يدير محفظة عقارية حصرية تتكون من 2000 وحدة موزعة 

في أنحاء الدوحة وفي الخارج. وُيذكر أنه المستشار العقاري لعائلة عبد 
الجليل آل عبد الغني.

الخالصة:
ُشِغلنا خالل السنوات األربع األخيرة بمعالجة األزمات المتالحقة من جهات 

شتى، وقد تمكنا من النجاة والبقاء بفضل الله، وأنا على يقين من أن 
العالم سيتعافى شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت. أتمنى أن يكون كل منا قد 
تعلم درساً من الخبرات التي مرت علينا في السنوات األربع الماضية، فقد 

عانت القطاعات والصناعات المختلفة في تلك الفترة، وأود في هذه 
المقالة أن أسلط الضوء على أداء السوق القطري والفرص التي خلقها 

الحصار والجائحة. إلى جانب ذلك، أعتقد أن هناك قسماً في السوق 
العقاري لم يلتفت إليه أحد بعد وفقاً لخبرتي المهنية.

نبذة:
جودت هو المدير العام في كوريو للعقارات، وهي شركة خدمات 

عقارية متكاملة بدأت بتقديم خدماتها االستشارية العقارية 
للعمالء منذ عام 2008. تتركز خبرات جودت في مجال المبيعات 

وعالقات الزبائن وإدارة األعمال، وهو يعمل في السوق القطري 
منذ أكثر من ثماني سنوات. ظهر تميز جودت في هذه الصناعة 
رِمَ "كمستشار عقاري/أفضل أداء  وسرعان ما برز في السوق وكُّ

في العام" قبل أن يترقى لمنصبه الحالي أوائل عام 2020 في 
قيادة الشركة كالمدير العام. يحمل جودت درجة البكالوريوس في 

االقتصاد وإدارة األعمال.

الخالصة:
تشهد قطر نمواً ملحوظاً في الصناعة العقارية نتيجة التطورات 

التنظيمية والمشاريع الناشئة التي دفعها استضافة البالد ألحداث 
رياضية عالمية ضخمة. وهذا يجعل من الوقت الحالي فرصة ثمينة 
لدخول الوكالء العقاريين الطموحين السوق. يسلط جودت الضوء 

في هذه المقالة على أهم المهارات والنصائح للنجاح في هذا 
المجال.

عبد الرحمن درويش
المدير العام للتسويق والمبيعات

بيست باى للعقارات المحدودة 

أليكس إيونيسكو
المدير العام

إم دي العقارية

 

جودت الكاتب 

المدير العام

كوريو للعقارات

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

تزيد عن 12 سنة في مجال مراكز األعمال. وقد حققت نجاحاً 
باهراً في مركز األعمال العالمي، وهي تعزو ذلك إلى فهمها 

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

الخالصة:
تتيح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الترحيب 

بأعداد كبيرة من الزوار من شتى أنحاء العالم، مما يجعلها فرصة 
ثمينة إلبراز ميزات قطر سواء كان ذلك نمط الحياة الذي تقدمه 

أو فرص األعمال أو اإلمكانات االستثمارية المربحة التي تتوفر 
فيها.

ابتهال حقي

المدير العام

مركز األعمال العالمي 
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مساهمون

نبذة:
ولد محمد وترعرع في قطر وأنهى دراسته الجامعية في الهند، ثم حصل 
على دبلوم عالي من جامعة نوتنغهام ترينت، وقد طور لنفسه خبرة تزيد 
عن 15 سنة في السوق العقاري المحلي. بعد اكتسابه خبرات في حقول 

أخرى، دخل محمد المجال العقاري وتمكن من تطوير العديد من الشركات 
العقارية في قطر. ولهذا، يتمتع محمد بخلفية واسعة وله مهارات في 

الخبرة التقدمية، واإلشراف على وإدارة األنشطة اليومية في أقسام 
المبيعات والتأجير.

الخالصة:
أعتقد أن الوقت اآلن مناسب لمن يرغب باالستثمار في مجال البناء 
العقاري، فهذا المجال يمر حالياً بفترة انتعاش كبيرة منذ اإلعالن عن 

استضافة أكبر بطولة في العالم في قطر عام 2022 ورؤية قطر لعام 2030. 
فهذه الخطط الكبيرة الهامة ستخلق في البالد كماً كبيراً منوعاً من الفرص 

سواء لمجتمع العاملين أو المستثمرين المحتملين على حد سواء.

محمد عريف خان 

مدير عقاري

المرقاب العقارية

نبذة:
إسكندر شريك مؤسس ومدير إداري في شركة فور كورنرز 
العقارية. حاصل على درجة الماجستير في اقتصاد الشركات 

التجارية من جامعة مونفلوري في تونس )المدرسة العليا 
للعلوم االقتصادية والتجارية(. تتركز خبرة إسكندر التي تزيد 

عن 15 عاماً في المجال العقاري، في تأجير وبيع العقارات 
السكنية، والمبيعات على المخطط في مدينة لوسيل. أتم 
إسكندر أكثر من 200 صفقة بيع في قطر، وهو يدير واحدة 

من أكبر مجموعات المؤجرين األفراد في البالد.

الخالصة:
حققت حركة السوق العقاري زخماً متزايداً على مدى 

السنوات القليلة الماضية، خصوصاً أثناء فترة جائحة 
كوفيد-19، األمر الذي قد يفاجئ البعض. وارتفعت قيمة 

العقارات، وارتفع معها الطلب على الشراء. وهذا جعل من 
سوق العقارات السكنية نقطة مضيئة في خضم وقت 

عصيب.

إسكندر بن ليغا
شريك مؤسس والمدير اإلداري

فور كورنرز العقارية   
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إسكندر بن ليغا
شريك مؤسس والمدير اإلداري

فور كورنرز العقارية   
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ت
ت العقارا

اتجاها

مالمح عن السوق

نادي اليخوت 
تقوم الشركة المتحدة للتنمية بتطوير مشروع 
نادي اليخوت الجديد الواقع في منطقة بورتو 
أرابيا في جزيرة اللؤلؤة-قطر. ويتميز المشروع 

بتصميم فريد ومساحة مبنية تبلغ 2,232 متر 
مربع ومناظر خالبة والعديد من المرافق التي 

تضم المطاعم الراقية وأماكن الجلوس الخارجية 
المكيّفة، إضافة إلى السيجار الونج وعدد 

من قاعات االجتماعات، وغيرها من الخدمات 
والتسهيالت التي تخلق جواً من الرفاه وتدعو 

لالسترخاء والمتعة.

ألِق نظرة على بعض أحدِث المشاريع في مستقبل البالد القريب التي من شأنها أن ترقى بقطر آلفاق 
تنموية جديدة.

مدينة أريان
تقع في منطقة مسيمير، وتقدم مزيجاً غنياً من المساكن 

ومرافق الضيافة والمساحات التجارية، ومساحات بيع التجزئة 
واالستخدامات المتعددة والترفيه التي تتوزع بين ستة مجتمعات 
فرعية، بحيث أصبح باإلمكان القول عنها أنها مدينة داخل مدينة. 

تمتد مساحة هذه المشاريع لتغطي 1,236,552 متر مربع تشمل 
شريطاً بطول كيلو متر من المساحات التجارية ومحالت بيع 
التجزئة. ولم ُتهمل هذه المدينة أياً من المرافق والتجهيزات 

الهامة لحياة وراحة سكانها مثل الفنادق والمساجد، والمساحات 
الخضراء العامة التي من شأنها الترويح عن القاطنين وتوفير 

المتنفس لهم. ويطغى الطابع القطري التقليدي على تصميم 
شوارع المشروع مع لمسٍة عصرية تضفي عليها طبيعًة فريدة 
مميزة، ويبرز هذا على األخص في تصميم البرجين األيقونيين 
للمدينة الذي اسُتلهم تصميمهما من أبراج حصن قطر الشهير.
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نوا هوتيل اند ريزيدنسز
يتميز نوا هوتيل اند ريزيدنسز ، الذي تبلغ 

مساحته 59,072 متر مربع، بموقٍع استراتيجي 
عند تقاطع الطريق الدائري الثالث وطريق 

سلوى، وهو يقدم اقامة فندقية مخصصة 
للزوار من رجال األعمال والسائحين والمقيمين 

لفترات طويلة. سيقدم المشروع وحدات 
فندقية مجهزة بالكامل يبلغ عددها 258 وحدة، 

وعشر وحدات تجارية موزعة على الطابق 
األرضي والطابق السطحي األول.

الفندق البيئي العائم
  

أعلن استوديو هيري أتاك للتصميم المعماري مؤخراً عن 
آخر مشاريعه المتمثل بفندق خمِس نجومٍ عائمٍ صديٍق 
للبيئة يمتد على مساحة 35,000 متر مربع، ويركز على 

مفاهيم الحد األدنى لهدر الطاقة وعدم إنتاج النفايات 
والتوليد الذاتي للطاقة من خالل الحركة. حيث يكمل 
الفندق دورة كاملة حول نفسه خالل 24 ساعة ويتم 

التحكم بحركته من خالل تقنية التثبيت الديناميكي، وهو 
نظام تحكمٍ بالكمبيوتر ُيستخدم عادة في الحفاظ على 
موقع وِوْجهة السفن باستخدام دافعاتها ومَُسيِّراتها. 

وسيضم الفندق 152 غرفة وُيخطط لالنتهاء منه عام 2025.
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات العقارات
السياق:

يؤثر عدد من العوامل في الوقت الحالي على أداء سوق العقارات القطري، وبالرغم من بعض التذبذب فيما 
يتعلق باألسعار والمخزون ومستوى العرض، إال أن مؤشر األسعار سيثبت خالل السنة القادمة حسب ما تشير إليه 

التوقعات.
 

وقد تكون جائحة كوفيد-19 من أهم العوامل التي ال تزال آثارها ظاهرة بشكل واضح على السوق، لكن معامالت 
البيع واإليجار سجلت ارتفاعاً في الفترة السابقة، األمر الذي يعكس إقبال المستثمرين والراغبين بشراء العقارات على 

استغالل األسعار المشجعة في سوق البيع.

كما أتاح التحول في أسعار سوق اإليجار للكثيرين فرصة االنتقال من منازلهم، فالبعض فّضل االنتقال من الشقق 
إلى الفلل، خصوصاً تلك التي تتوفر فيها مرافق مثل برك السباحة وساحات اللعب وغيرها، بينما أقبل البعض اآلخر 
على االستفادة من األسعار الميسورة للوحدات الصغيرة مثل شقق االستوديو. فبالرغم من العوامل اآلنفة الذكر، 

شهد السوق حركًة في كافة قطاعاته، ودلّت نشرة وزارة العدل العقارية على إنجاز 1,244 معاملة بيع في الربع 
الثاني من عام 2021 بقيمة كلية تقدر بأكثر من ستة مليار ريال قطري.   

 
ومن جهة أخرى، ُيتوقع أن تنتهي قطر من حملة تطعيم ما يقارب 70-80 بالمائة من السكان بحلول شهر أكتوبر، هذا 

إضافة إلى اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما يعمل على توفير الكثير من الفرص االستثمارية 
والمشاريع التنموية في البالد، األمر الذي دفع عجلة كافة القطاعات االقتصادية، ولم ينحصر األثر فقط في محيط 
القطاع العقاري. وبالفعل، جاءت توقعات البنك الدولي لتؤكد على توجه االقتصاد القطري نحو تحقيق نمٍو بنسبة 

3 بالمائة هذا العام، مما يدل على التعافي بقوة بعد الجائحة.
 

يواصل مستوى العرض االرتفاع في البالد، حيث ُيتوقع تسليم حوالي 4,900 وحدة خالل النصف الثاني من عام 
2021 وفق فاليوسترات، وستكون غالبية الشقق ضمن هذه الوحدات في مناطق لوسيل واللؤلؤة والدفنة ولقطة 

وأم غويلينا والدوحة الجديد. وإلى جانب الوحدات الجديدة التي توشك على وصول مرحلة التسليم، هناك عدد 
من المشاريع القادمة الممنوحة في النصف األول من العام في كل من اللؤلؤة ولوسيل والخور، وستساهم هذه 

المشاريع بطرح ما يقارب 575 وحدة إضافية بحلول عام 2024.
 

كما تمهد تنظيمات القسم العقاري في وزارة العدل لخلق سوق أكثر شفافية وتنظيماً في قطر مما يشجع على 
تدفق المزيد من االستثمار األجنبي المباشر ويدفع بالمزيد من االستثمار المحلي في سوق مليء بالفرص. وأدى 
فتح بعض المناطق الجديدة لملكية غير القطريين إلى بلورة تحول السوق إلى سوق مشترين بعد أن كان سوقاً 

قائماً على اإليجار.

سارة أسعد
مدير تسويق 

اول- قطر، البحرين 
والسعودية
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عقارات اإليجار
الشقق

نالحظ انخفاضاً طفيفاً في أسعار إيجارات الشقق لدى مقارنة الفترة من يناير - يونيو 2020 مع نفس الفترة من عام 2021. 
فأسعار السوق لم تتعاَف بعد بالكامل جراء الجائحة، وكان ال بد من خفض األسعار لجذب اهتمام المزيد من المستأجرين 

ولتوليد الطلب لمن يرغب بالتحرك في السوق. 

وبناءً على ذلك، فقد سجلت مناطق مثل النصر والسد انخفاضاً في األسعار من 7,000 إلى 6,000 ريال قطري خالل هذه 
الفترة لنفس السبب المذكور أعاله على وجه الخصوص. كما أن طرح المزيد من الوحدات في مناطق معينة قريبة من 

مركز المدينة أدى إلى تحوٍل في استراتيجية المؤجرين والمالك دفعتهم لتقديم وحداٍت بأسعار أفضل. 

أما اللؤلؤة، فقد سجلت ارتفاعاً في األسعار نظراً ألنها ما زالت واحدة من أكثر المناطق شعبية في البالد، حيث ارتفع 
وسيط السعر المعلن فيها بمقدار 500 ريال قطري بمقارنة يناير - يونيو 2020 مع يناير - يونيو 2021. كما يدل ارتفاع عدد 

اإلعالنات في عين خالد على www.propertyfinder.qa خالل الفترة المذكورة آنفاَ على أعداِد الوحدات اإلضافية التي 
يتم تسليمها في تلك المنطقة والتي عملت على رفع وسيط السعر المعلن عنه من 7,000 إلى 8,000 ريال قطري.

شقق اإليجار: متوسط  سعر اإليجار الشهري

-11.1% 9,000 8,000 أبو هامور

14.3% 7,000 8,000 عين خالد

0% 4,500 4,500 العزيزية

-9.1% 5,500 5,000 الدفنة

8.1% 3,700 4,000 الغرافة

-8.3% 6,000 5,500 الخيسة

-8.3% 6,000 5,500 المنصورة

0.7% 9,717 9,785 المريخ

-14.3% 7,000 6,000 النصر

-14.3% 7,000 6,000 السد

-13.6% 5,500 4,750 الثمامة

-2.1% 9,925 9,717 الوعب

2.3% 4,300 4,400 الوكير

0.8% 8,500 8,571 طريق الكورنيش

0% 4,500 4,500 وسط مدينة الخور

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة
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ت العقارا

%6-اتجاها 4,750 4,465 فريج عبد العزيز

-6.3% 8,000 7,500 فريج بن محمود

-9.1% 5,500 5,000 فريج بن عمران

0% 6,500 6,500 فوكس هيلز

-11.1% 9,000 8,000 مدينة لوسيل

-10% 5,000 4,500 مدينة خليفة

-5.3% 9,500 9,000 منطقة مارينا

1.6% 13,500 13,714 مشيرب قلب الدوحة

0% 4,500 4,500 منطقة معيذر

-7.6% 5,500 5,080 النجمة

-9.1% 5,500 5,000 طريق المطار القديم

-5.3% 9,500 9,000 مدينة قطر الترفيهية

-7.7% 6,500 6,000 سلطة

5% 10,000 10,500 اللؤلؤة

-4.8% 10,500 10,000 الواجهة المائية

-5.3% 4,750 4,500 أم غويلينا

-3.8% 6,000 5,775 أم صالل محمد

-5% 10,000 9,500 بحيرة الخليج الغربي

عقارات اإليجار
الفلل

ما زال اإلقبال مرتفعاً على استئجار الفلل في أنحاء قطر، وقد انخفضت أسعار إيجار هذه الفئة العقارية نوعاً ما مع 
توفر عدد كبير من الوحدات مؤخراً. وسجلت الوحدات في كل من أبو هامور وعين خالد انخفاضاً وصل 1,000 ريال 
قطري لدى مقارنة فترة يناير - يونيو 2020 مع يناير - يونيو 2021، في حين انخفض السعر من 13,000 إلى 11,000 

ريال قطري في الثمامة خالل نفس الفترة، األمر الذي سيعمل على األرجح على الحفاظ على اهتمام المستأجرين 
بهذه الوحدات.  

ومع هذا، ارتفع السعر المعلن عنه في مناطق أخرى مثل المسيلة والسودان، وهما من المناطق المشهورة 
بوحداتها العصرية الباذخة مما قد يعلل ارتفاع وسيط السعر فيها.  وما زال المؤجرون والمالك يستخدمون 

شقق اإليجار: متوسط  سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة
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فلل اإليجار: متوسط  سعر اإليجار الشهري

-8.3% 12,000 11,000 أبو هامور

-7.7% 13,000 12,000 عين خالد

-4.5% 11,000 10,500 العزيزية

-6.7% 15,000 14,000 الدحيل

0.6% 10,938 11,000 الغرافة

-1.8% 14,000 13,750 الهالل

-10% 10,000 9,000 الخيسة

-7.7% 13,000 12,000 المعمورة

-7.1% 14,000 13,000 المرخية

0% 11,000 11,000 المريخ

5.3% 19,000 20,000 المسيلة

0% 10,500 10,500 المنتزه

4.2% 12,000 12,500 السودان

-15.4% 13,000 11,000 الثمامة

-7.1% 14,000 13,000 الوعب

0% 11,000 11,000 الوكير

-5.3% 10,300 9,750 الوكرة

0% 18,500 18,500 فوكس هيلز

-1.8% 11,000 10,800 ازغوى

-5.3% 9,500 9,000 منطقة معيذر

-8.3% 12,000 11,000 طريق المطار القديم

0% 12,000 12,000 أم قرن

0% 9,000 9,000 أم صالل محمد

0% 23,000 23,000 الخليج الغربي

0% 23,000 23,000 أم صالل محمد

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة

استراتيجياٍت مثل "فترات اإلمهال" و"األشهر المجانية"، ولكن تأثير مثل هذه االستراتيجيات ال يظهر على السعر 
المعلن وإنما هي تؤثر على سعر المعاملة الفعلي. وبالتالي، قد يكون هذا هو السبب في عدم تسجيل تغير في 

أسعار عدد من المناطق مثل المنتزه والوكير والمريخ.
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اتجاها

شقق البيع: متوسط  سعر البيع للمتر المربع

-0.8% 12,068 11,970 مدينة اإلركية

9.7% 11,362 12,459 مدينة الطاقة

-1.5% 11,828 11,654 فوكس هيلز

5% 11,556 12,132 مدينة لوسيل

-8.3% 14,383 13,187 منطقة مارينا

3.1% 12,059 12,430 مدينة قطر الترفيهية

0.2% 14,013 14,035 اللؤلؤة

-8.8% 17,000 15,500 الواجهة المائية

11.4% 10,778 12,005 الخليج الغربي

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول2021 المنطقة

عقارات البيع
الشقق

ُيالحظ اتجاه صاعد ثابت في سوق البيع منذ النصف الثاني من عام 2020 بالتزامن مع تأثير التنظيمات على 
السوق وارتفاع االهتمام باالستثمار العقاري. ومع هذا، ما زالت أسعار السوق تحاول الوصول إلى اتجاه ثابت 

لتخطي مرحلة تذبذب السعر المعلن عنه التي استمرت طيلة النصف األول من هذا العام. 

نالحظ ارتفاعاً في األسعار لدى مقارنة يناير - يونيو 2020 مع يناير - يونيو 2021 في عدد من المناطق مثل 
مدينة لوسيل )من 11,556 إلى 12,132 ريال قطري للمتر المربع(، والخليج الغربي )من 10,778 إلى 12,005 ريال 
قطري للمتر المربع(، ويعود السبب بشكل أساسي لتسليم عدد من الوحدات الجديدة ضمن البنايات العالية 

في هذه المناطق. 

ومازال الطلب الكلي يواصل االرتفاع في لوسيل التي سرعان ما أصبحت من الخيارات األولى للباحثين عن 
استثمارٍ في الشقق.

عقارات البيع
الفلل  

كان إلضافة عدد من المناطق الجديدة تحت مظلة قانون التملك العقاري األجنبي أثراً في إنعاش سوق بيع 
هذه الفئة، مما أدى إلى الحركة المسجلة في سوق بيع الفلل في قطر.

ومع هذا، ما زلنا بانتظار استقرار األسعار على اتجاٍه واضح. وقد ُسجل أكبر ارتفاع في األسعار بين يناير - يونيو 
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فلل البيع: متوسط  سعر البيع للمتر المربع

0.2% 7,362 7,375 أبو هامور

9.1% 7,794 8,500 الدحيل

-4.7% 7,281 6,939 الخريطيات

0% 4,680 4,680 الروضة

1.8% 8,909 9,069 الثمامة

-14.8% 11,538 9,825 الوعب

3.5% 6,120 6,333 الوكير

-11.1% 6,667 5,929 الوكرة

-4.1% 8,730 8,372 ازغوى

5.8% 5,778 6,111 أم العمد

7.8% 5,250 5,660 أم قرن

18.1% 12,177 14,375 بحيرة الخليج الغربي

نسبة الفرق النصف األول 2020 النصف األول 2021 المنطقة

  مقارنة مع يناير - يونيو 2021 في بحيرة الخليج الغربي )من 12,177 إلى 14,375 ريال قطري للمتر المربع( نظراً 
لمستوى وفخامة الفلل في هذه المنطقة. كما سجلت منطقة الدحيل ارتفاعاً هي األخرى في السعر المعلن 

فيها خالل نفس الفترة المذكورة من 7,794 إلى 8,500 ريال قطري للمتر المربع، وذلك بسبب توفر الوحدات 
الجديدة للبيع في هذه المنطقة بشكل أساسي.

وفي المقابل، شهدت منطقة الوعب انخفاضاً في السعر المعلن عنه فيما يخص الفلل للبيع من 11,538 إلى 
9,825 ريال قطري للمتر المربع، وذلك أمالً في جذب االهتمام وتوليد الطلب على الفلل المعروضة للبيع في 

هذه المنطقة.   

*األسعار بالريال القطري

- تعتمد أسعار اإليجار على وسيط سعر اإليجار الشهري المعروض على بروبرتي فايندر.
- تعتمد أسعار البيع على وسيط السعر المعروض للمتر مربع على بروبرتي فايندر.

- تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على propertyfinder.qa وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
 
المصادر: 

وزارة العدل - قطر
فاليوسترات

كي بي إم جي
البنك الدولي
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تحليل السوق -
اإلعالنات

اللؤلؤة

فوكس هيلز

الخليج الغربي

الوعب

مدينة لوسيل

إليك نظرة معمّقة على أفضل مناطق قطر أداءً بالتركيز على النسب التي حققتها من إعالنات اإليجار 
والبيع لكل من الفلل والشقق.

1% 89%20% 80%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

1% 94%42% 58%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

3% 80%12% 88%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

72% 7%2% 98%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

2% 74%58% 42%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 
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السد

فريج بن محمود

عين خالد

الدحيل

أبو هامور

1% 86%2% 98%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

1% 86%1% 99%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

35% 44%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

26% 71%8% 92%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

40% 27%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

تعتمد هذه البيانات على أعداد اإلعالنات على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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اتجاها

تحليل السوق -
عمليات البحث

اللؤلؤة

السد

الخليج الغربي

الوعب

فريج بن محمود

إليك نظرة معمّقة على أفضل مناطق قطر أداءً بالتركيز على النسب التي حققتها من عمليات البحث 
لإليجار والبيع لكل من الفلل والشقق.

3% 47%18% 82%
SALE البيع اإليجار الفيالت الشقق 

3% 55%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

5% 44%9% 91%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

37% 9%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

2% 51%2% 98%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 
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عين خالد

الغرافة

طريق المطار القديم

أبو هامور

الدحيل

23% 29%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

31% 18%2% 98%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

15% 49%2% 98%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

27% 19%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

28% 23%4% 96%
البيع اإليجار الفيالت الشقق 

تعتمد هذه البيانات على أعداد اإلعالنات وعمليات البحث على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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أحياء سكنية 
تحت العدسة
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المناطق األكثر شعبية - صفحة 25

مقتطفات بأسعار معقولة - صفحة 29

أكثر 10 مناطق استهدفتها عمليات 
البحث تبعاً لعدد غرف

 النوم - صفحة 30

3

1

2



شقق اإليجار:

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

بروبرتي فايندر.

23.5% 
44.8% 
18.2%
9.4% 
8.3% 
5.1%
7.9% 
4.1% 
8.2%
4.5% 
3.3% 
4.8%
3.5% 
1.6% 
4.1%
2.8% 
2% 
3.9%
2.8% 
1.8% 
5.3%
2.4% 
       0.8% 
3.9%
2.3% 
5.6% 
6.5%
1.9% 
1.7% 
1.8%
1.9% 
3.1% 
1.9%
1.7% 
1% 
2.4%
1.6% 

0.4% 
1.1%
1.6% 
1.4% 
2.3%
1.5% 
       0.7% 
1.2%
1.4% 
1.8% 
1.3%
1.4% 
0.5% 
1.3%
1.4% 
   1.5% 
      2.4%
1.4% 
     1.7% 

2.2%
1.3% 
 0.5% 
         0.6%
1.3%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

طريق المطار القديم

مشيرب

المنصورة

فريج بن عمران

فوكس هيلز

عين خالد

منطقة مارينا

المنتزه

الوكير

النجمة

النصر

الدحيل

مدينة خليفة

أم غويلينا

مدينة لوسيل

الدفنة

المناطق األكثر شعبية
سة

ت العد
سكنية تح

أحياء 
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شقق البيع:

23.5% 
44.8% 
18.2%
9.4% 
8.3% 
5.1%
7.9% 
4.1% 
8.2%
4.5% 
3.3% 
4.8%
3.5% 
1.6% 
4.1%
2.8% 
2% 
3.9%
2.8% 
1.8% 
5.3%
2.4% 
       0.8% 
3.9%
2.3% 
5.6% 
6.5%
1.9% 
1.7% 
1.8%
1.9% 
3.1% 
1.9%
1.7% 
1% 
2.4%
1.6% 

0.4% 
1.1%
1.6% 
1.4% 
2.3%
1.5% 
       0.7% 
1.2%
1.4% 
1.8% 
1.3%
1.4% 
0.5% 
1.3%
1.4% 
   1.5% 
      2.4%
1.4% 
     1.7% 

2.2%
1.3% 
 0.5% 
         0.6%
1.3%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

طريق المطار القديم

مشيرب

المنصورة

فريج بن عمران

فوكس هيلز

عين خالد

منطقة مارينا

المنتزه

الوكير

النجمة

النصر

الدحيل

مدينة خليفة

أم غويلينا

مدينة لوسيل

الدفنة

53.2% 

42.5% 

44%

13.3% 

10.9% 

14.7%

9.1% 

5% 

6%

7.8% 

15.9% 

14.2%

5.4% 

12.2% 

9.8%

2.2% 

3.9% 

2.5%

1.7% 

3.8% 

1.9%

1.5% 

 0.3% 

        1.3%

      1% 

        1.3% 

     0.7%

0.5% 

0.2% 

0.8%

0.4% 

0.5% 

0.5%

اللؤلؤة

مدينة لوسيل

الخليج الغربي

فوكس هيلز

منطقة مارينا

الواجهة المائية

مدينة قطر الترفيهية

السد

مدينة اإلركية

المنصورة

فريج بن محمود

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين
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المناطق األكثر شعبية

فلل اإليجار:

14.1% 
22.6% 
14.6%
7% 
5.5% 
8.8%
6% 
5.8% 
6.5%
5% 
4% 
5%
4.9% 
4.3% 
4.6%
4.8% 
7% 
4.2%
4.3% 
3.6% 
4.1%
3.7% 
2.2% 
2.5%
3.5% 
1.2% 
1%
3.3% 
2.7% 
6.1%
3.3% 
2.3% 
3.9%
3.2% 
4% 
4%
3.1% 
6.3% 
3.3%
2.9% 
1.2% 
0.8%
2.2% 
2.1% 
1%
2% 
3.5% 
1.4%
1.9% 
2.2% 
2.1%
1.9% 
1.7% 
2%
1.4% 
0.8% 
0.8%
1.4% 
1% 
1.3%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

الوعب

عين خالد

الغرافة

أبو هامور

الدحيل

بحيرة الخليج الغربي

الثمامة

الريان

اللؤلؤة

الخيسة

طريق المطار القديم

الهالل

المريخ

الخليج الغربي

الدفنة

المسيلة

المعمورة

العزيزية

مدينة خليفة

المرخية

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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فلل البيع:

22.5% 

9.3% 

8.7%

6.7% 

4.7% 

4.3%

5.7% 

6.9% 

4%

5.6% 

5.9% 

5.1%

5% 

4.4% 

3.3%

4.5% 

2.9% 

4%

3.7% 

4.4% 

5.4%

3.4% 

2.6% 

3.7%

3.2% 

1.5% 

1.8%

2.5% 

5.7% 

3.6%

2.3% 

1.2% 

2.9%

2.3% 

2.4% 

4.6%

2.3% 

1.4% 

4.1%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

اللؤلؤة

الوعب

بحيرة الخليج الغربي

الثمامة

عين خالد

الدفنة

الوكير

الدحيل

الخليج الغربي

الريان

أم قرن

مدينة لوسيل

الخيسة
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مقتطفات بأسعار معقولة

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

شقق اإليجار )سعر اإليجار الشهري(

فلل اإليجار )سعر اإليجار الشهري(

1

1

6

6

2

2

7

7

3

3

8

8

4

4

9

9

5

5

10

10

أم صالل علي
معدل السعر:
3,256 ريال 

قطري

المنصورة
معدل السعر:
5,608 ريال 

قطري

منطقة معيذر
معدل السعر:
3,713 ريال

 قطري

وسط مدينة 
الخور

معدل السعر:
7,382 ريال

 قطري

سميسمة 
معدل السعر:

3,424 ريال
 قطري

أم غويلينا 
معدل السعر:

7,000 ريال
 قطري

مدينة خليفة 
الشمالية

معدل السعر:
3,970 ريال

 قطري

شارع تدمر
معدل السعر:
7,500 ريال

 قطري

ازغوى
معدل السعر:

3,989 ريال
 قطري

الذخيرة
معدل السعر:
8,179 ريال 

قطري

الخريطيات 
معدل السعر:
4,235  ريال

 قطري

فريج بن محمود 
الشمالي 

معدل السعر:
8,420 ريال

 قطري

العزيزية
معدل السعر:

4,385 ريال
 قطري

فريج بن محمود 
الجنوبي

معدل السعر:
8,764 ريال

 قطري

فريج عبد العزيز
معدل السعر:

4,311 ريال
 قطري

أم صالل علي
معدل السعر:

8,543 ريال
 قطري

الوكرة 
معدل السعر:

4,410 ريال
 قطري

معيذر 
معدل السعر:

8,859 ريال
 قطري

المعمورة
معدل السعر:

4,530 ريال
 قطري

الغانم الجديد
معدل السعر:

9,667 ريال
 قطري

تعتمد هذه البيانات على معدل السعر المعلن عنه على propertyfinder.qa وقد ال يعكس سعر المعاملة الفعلي.

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

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

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. الدفنة

5. فريج بن محمود

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. مشيرب

6. عين خالد

7. مشيرب

8. فوكس هيلز

9. العزيزية

10. المنصورة

6. فوكس هيلز

7. منطقة مارينا

8. طريق المطار القديم

9. الدفنة

10. مدينة لوسيل
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات البحث حسب عدد غرف النوم

غرفتا نوم:

ثالث غرف نوم:

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. المطار القديم

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. الوعب

5. فريج بن محمود

6. فريج بن عمران

7. المنصورة

8. مشيرب

9. منطقة مارينا

10.  فوكس هيلز

6. طريق المطار القديم

7. أبو هامور

8. عين خالد

9. الدحيل

10. الغرافة

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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أربع غرف نوم:

خمس غرف نوم:

1. اللؤلؤة

2. الوعب

3. بحيرة الخليج الغربي

4. الخليج الغربي

5. عين خالد

1. اللؤلؤة

2. الوعب

3. عين خالد

4. بحيرة الخليج الغربي

5. الغرافة

6. الريان

7. الدحيل

8. أبو هامور

9. الغرافة

10. المريخ

6. طريق المطار القديم

7. أبو هامور

8. عين خالد

9. الدحيل

10. الغرافة

6. أبو هامور

7. الخليج الغربي

8. الدحيل

9. الريان

10. الثمامة

 تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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.

.

المناطق العشرون األولى تبعاً لعدد 
العمالء المحتملين

البيع

اإليجار

العمالء المحتملون = الطلب 

ألِق نظرة على المناطق العشرين األولى تبعاً لعدد العمالء المحتملين إليجار 
وبيع الوحدات في قطر.

1. اللؤلؤة

2. السد

3. فوكس هيلز

4. الخليج الغربي

5. طريق المطار القديم

6. المنصورة

7. الوعب

8. فريج بن محمود

9. عين خالد

10. مشيرب

11. فريج بن عمران

12. الغرافة

13. أبو هامور

14. الخيسة

15. الدحيل

16. النجمة

17. المنتزه

18. الثمامة

19. مدينة لوسيل

20. أم غويلينا

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 
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البيع

1. اللؤلؤة

2. مدينة لوسيل

3. فوكس هيلز

4. منطقة مارينا

5. الخليج الغربي

6. مدينة قطر الترفيهية

7. الواجهة المائية

8. أبو هامور

9. الثمامة

10. بحيرة الخليج الغربي

11. الوكير

12. السد

13. الخيسة

14. الريان

15. الوعب

16. الدفنة

17. الوكرة

18. الدحيل

19. أم صالل علي

20. عين خالد
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التملك واالنتفاع في قطر .. آفاق واعدة لالستثمار العقاري - صفحة 37

وجهة نظر؛ سوق العقارات القطري ما بعد الجائحة - صفحة 39

التعافي والتنويع االقتصادي يولدان اتجاهات متفائلة في السوق العقاري القطري

لعام 2021 - صفحة 40

منازل العطالت تترك بصمتها على السوق - صفحة 42

ما الذي يمكن توقعه من السوق العقاري بدءً من عام 2021 وما بعده؟ - صفحة 43
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ساهمون
التملك واالنتفاع في م

قطر .. آفاق واعدة 
لالستثمار العقاري 

جاء قرار مجلس الوزراء الموقر  رقم )28( لسنة 2020  بتحديد المناطق 
التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها وشروط 

وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، في إطار الجهود 
الحكومية الستكمال المشاريع واألهداف االستراتيجية لرؤية قطر 

الوطنية 2030، والعمل على تجسيد هدف هذه الرؤية بتحويل قطر 
إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار 

اهتمام الدولة بتأمين استمرار  النهضة االقتصادية، وإشراك المقيمين 
وشركائنا بمختلف بلدان العالم  في فرص النهضة الشاملة و التنمية 

االقتصادية والعيش الكريم التي توفرها دولة قطر  .  

وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح باالستثمار فيها 
لغير القطري، المكاتب والمحالت التجارية والوحدات والفلل في 

المجمعات السكنية، والتطوير العقاري لألراضي في المناطق 
المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما 

يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع 
أن يعود بالنفع على االقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا اإلجراء من 

جاذبية االستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك 
بقوة االقتصاد الوطني ومعدالت نموه المضطردة.

التملك الحر  

يفتح القرار الوزاري آفاقا واعدة أمام المستثمر األجنبي و المواطن 
القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية، بما فيها فئة 

صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها االستثمار في سوق العقارات 
عبر الصناديق االستثمارية، حيث يتيح القرار التملك الحر في 9 مناطق 

استراتيجية وذات عائد استثماري، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا 
ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر 

الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا االستراتيجية وانفتاحها االستثماري 
للدفع بعجلة التنمية االقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات 

االقتصادية العالمية.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج 
الغربي )لقطيفية( ومنطقة اللؤلؤة و منتجع الخور و منطقة القصار 

)المنطقة اإلدارية(، والدفنة )المنطقة اإلدارية( وعنيزة )المنطقة 
اإلدارية(، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. وهذه المناطق كلها ذات 

عوائد استثمارية مجدية، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في 
قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، ألن هذه المناطق، تجمع بين 

تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين 
والمالك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية 

معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية.

وسيستفيد المواطنون والمقيمون من الميزات التي يتيحها التملك 
واالنتفاع لغير القطريين في هذه المناطق وذلك لما تتميز به 

اإلجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعامالت وفقاً 
للضوابط التي وضعها القانون ، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي 

أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك واالنتفاع بالعقارات. وتفخر 
قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية 

التملك وفقا ألحدث المعايير العالمية .

حق االنتفاع   

نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن واإلقامة، وفي 
ضوء اإلقبال الكبير عليها والطلبات المسجلة من داخل الدولة 

وخارجها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في االنتفاع بالوحدات 
السكنية في هذه المناطق ذات العمق االستراتيجي والبعد 

التاريخي، شمل القرار   رقم )28( لسنة 2020  بتحديد المناطق التي 
يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها 16 منطقة 

داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق االنتفاع بها لغير 
القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها 

حق االنتفاع لمدة 99 عاما.

 وهذه المناطق هي : منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة 
الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، 

واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، 
والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، 

والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار .

مزايا جديدة

يعزز القرار فرص المواطنين القطريين في االستفادة من فرص التنمية 

سعيد عبد الله السويدي
وكيل وزارة العدل لشؤون 
التسجيل العقاري والتوثيق

رئيس لجنة تملك غير القطريين 
للعقارات واالنتفاع بها 

» وفي إطار اهتمام الدولة بتأمين 
استمرار  النهضة االقتصادية، وإشراك 

المقيمين وشركائنا بمختلف بلدان العالم  
في فرص النهضة الشاملة والتنمية 

االقتصادية والعيش الكريم التي توفرها 
دولة قطر. «
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ووسائل الثروة من خالل االستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح 
القرار الفرصة لكافة المستثمرين من األفراد غير القطريين والشركات 

األجنبية لالستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، 
وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات 

االنفتاح االقتصادي وسهولة ممارسة األعمال وتعزيز النمو 
والجاذبية االستثمارية.

ونظرا للرؤية المتقدمة لدولة قطر في تشجيع االستثمار وتشجيع 
الشراكات ، استحدث القرار مزايا جديدة منها ربط ميزة الحصول 

على اإلقامة الدائمة بملكية العقار في حدود متوسطة، مثال في 
حال كانت قيمة العقار مائتي الف دوالر)200000 دوالر(، يستفيد 

المتملك للعقار من حقوق ومزايا اإلقامة العقارية التي تظل سارية 
طيلة مدة تملك العقار. ومن بين المزايا التي استحدثها القانون 

كذلك عدم انقضاء حق االنتفاع الممنوح لغير القطري بوفاة 
المستفيد، بل ينتقل هذا الحق إلى الورثة.

 وفي إطار التسهيالت االستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة 
في قطر، يتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج 

السندات والحصول على االمتيازات المتعلقة بهذه الخدمات 
العقارية من خالل نافذة موحدة .

وتتميز المناطق المسموح بالتملك فيها بأنها مناطق منتقاة، 
وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية 
واالقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق 

استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ 
والمنشآت االستراتيجية، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية 
شاملة، ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو 

وشبكات االتصاالت .

ومن المزايا التي استحدثها القرار حصول مالك العقار الذي ال 
تقل قيمته عن مليون دوالر)1000000 دوالر( على ميزات اإلقامة 

الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على اإلقامة العقارية من مزايا 
الحصول على العالج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل 

الدولة، واالستثمار في أنشطة قطاعات االقتصاد الوطني، التي 
يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.  

ولتسهيل إجراءات تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، 
دشنت وزارة العدل مكتبين في اللؤلؤة ولوسيل بالتعاون والتنسيق 

مع وزارة الداخلية، بحيث تقدم هذه المكاتب كافة متطلبات البيع 
والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق 

المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق 
التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها وشروط 

وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

وتمكن هذه المكاتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية 
في أقل من ساعة، كما يوفر المكتب من خالل نظام آلي استحدثته 

وزارة العدل ووزارة الداخلية إصدار اإلقامة فور انتهاء إجراءات 

الملكية أو االنتفاع. كما تم تدشين هذه المكاتب ضمن بيئة 
عقارية جاذبة للمستثمرين وتمكنهم من االطالع على المعروض 

في أحدث المناطق االستثمارية، وذلك بالتنسيق مع شركات 
التطوير العقارية الكبرى، مثل الديار القطرية و المتحدة للتنمية. 

وختاما، أنوه إلى أن قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من 
مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط 
السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة 

قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى،  ببناء مجتمع متقدم 

ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي 
تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر. 
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ساهمون
وجهة نظر؛ سوق م

العقارات القطري ما 
بعد الجائحة

شهدت دولة قطر العديد من المؤشرات اإليجابية خالل الربع األول 
من العام الحالي والتي تشير إلى استمرار تعافي االقتصاد القطري 

وتوقع ازدهاره قرب موعد كأس العالم.

فلقد حقق االقتصاد القطري فائضاً فعلياً في موازنة الربع األول 
من العام 2021 يصل إلى 200 مليون ريال قطري مقارنة بعجز 400 

مليون ريال قطري خالل الربع األول من العام السابق مدفوعاً بزيادة 
اإليرادات من األنشطة الغير نفطية بنسبة 22.7% وبواقع مليار ريال 

قطري. وبلغ إجمالي اإلنفاق على المشاريع الرئيسية خالل الربع األول 
من عام 2021 ما مقداره 15 مليار ريال أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي 

الموازنة المخصصة لعام 2021 ، فيما تشير تقديرات الوزارة إلى أن 
االقتصاد القطري سيتعافي من تداعيات جائحة كورونا خالل العام 

الجاري على أن يحقق إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة نمواً 
بنسبة 2.2 % في 2021 نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب 

على النفط وارتفاع أسعاره.

كل المؤشرات اإليجابية السابق ذكرها أدت إلى ما تم نشره من قبل 
البنك الدولي في شهر أبريل 2021 حول توقعات االقتصاد القطري 

خالل الفترة القادمة ، فلقد توقع البنك الدولي زيادة في معدل نمو 
االقتصاد المحلي اإلجمالي القطري بنسبة 3% في عام 2021 وذلك 
أعلى من توقعات وزارة المالية القطرية ، مع ارتفاع في معدل نمو 
االقتصاد المحلي في عام 2022 ليصل إلى 4.1% مدفوعاً بأول حدث 

رياضي عالمي بعد جائحة كورونا . والذي أكده تقرير صندوق النقد 
الدولي إلبريل 2021 بتوقع تعافي معظم اقتصاديات دول مجلس 

التعاون الخليجي خالل العام الحالي، مع توقع نمو االقتصاد القطري 
خالل العام 2021 بنسبة %2.4.

أما فيما يتعلق بسوق العقارات بقطر ، فتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر 
التداوالت العقارية خالل الربع األول من عام 2021 حقق زيادة في 

قيمة التداوالت بنسبة 19% وبقيمة إجمالية بلغت 7 مليار ريال قطري 
بعدد 1,726 صفقة عقارية مقارنة بنفس الربع للعام السابق.

وال شك بأن جائحة كوفيد 19 قد ألقت بظاللها على  قطر وكما 
العالم ونرى أثر ذلك جلياً في معطيات النشرة الشهرية اإلحصائية 

لشهر أبريل 2021 من جهاز التخطيط واإلحصاء ، فقد انخفض مجموع 
السكان في دولة قطر في شهر أبريل 2021 بنسبة 5.6% عن نفس 

الشهر للعام السابق ، ولعل اكثر المتأثرين من ناحية النوع هم الذكور 
مقارنة باإلناث، وأكثر المتأثرين من حيث الفئات العمرية هم الفئة 

العمرية من 15-24 وفقاً لتلك النشرة ، ولقد كان لهذا التراجع أثره في 
الحد من نمو القطاع العقاري ، إال أن هذا األثر في طريقه إلى الزوال 

وذلك بسبب خطة التطعيم المطبقة في دولة قطر والتي وصلت إلى 
مستويات متميزة أعادت الثقة لدى المستثمرين والعمالء في السوق 

العقاري باإلضافة إلى توقع عودة عدد السكان إلى الزيادة في الربع 
األخير من العام 2021. 

وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع العقاري أثبت عمقه االستراتيجي وقدرته 
على إستيعاب األزمات ، حيث أنه ورغم التحديات التي فرضتها جائحة 

كورونا وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط العالمية، فقد 
استطاع القطاع العقاري في قطر التعايش معها ، ولعل التسهيالت 

والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات اإليجابية قد 
وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها ، وقد منح 
القانون من يتملك وحدة عقارية بنحو 200 ألف دوالر )ما يعادل 730 

ألف ريال( حق اإلقامة مع األسرة من دون مستقدم، واإلقامة الدائمة 
في قطر لمن يستثمر مليون دوالر )3.65 ماليين ريال(؛ وهو األمر 

الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة تملك حر وحق انتفاع خالل 
الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري.

ولم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشاً ملحوظاً لوال الدعم متعدد 
األوجه من الجهات السيادية ، حيث استفاد هذا القطاع من 

التسهيالت المالية التي تقدمها البنوك والمصارف في قطر، إذ بلغ 
مجموع القروض والتسهيالت االئتمانية المحلية المقدمة من البنوك 
إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص ما يقارب 190.4 

مليار ريال )نحو 52 مليار دوالر( مع نهاية ديسمبر 2020، بتسجيل ارتفاع 
بنحو 5 مليارات ريال )نحو 1.4 مليار دوالر( في قطاع العقارات، ونحو 
3.6 مليارات ريال )نحو مليار دوالر( في قطاع المقاولين على أساس 

سنوي.

إنني كمقيم في دولة قطر ومواكب للحراك االقتصادي بشكل عام 
والعقاري بشكل خاص، وكشاهد على ما تقدمه الدولة من بنية 

تحتية مميزة وبما توفره من أعلى مستويات األمان لألفراد والعائالت 
، أشجع أصحاب األعمال الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين على 
االستثمار وبقوة في القطاع العقاري ، حيث أنه من المتوقع لهذا 
القطاع أن يشهد نمواً وتحسناً في مستويات القيمة والعائد على 

المدى المتوسط والبعيد مستفيداً من تطور البنية التحتية المستمر 
والبطوالت الرياضية العالمية المنظمة في الدولة باإلضافة إلى 

تسهيل تملك األجانب و قدرتهم على ممارسة األعمال.

هاني دبش
نائب الرئيس التنفيذي

مجموعة إزدان القابضة

»  إستفاد هذا القطاع من التسهيالت المالية 
التي تقدمها البنوك والمصارف في قطر، إذ 
بلغ مجموع القروض والتسهيالت االئتمانية 

المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي 
العقارات والمقاولين في القطاع الخاص ما 

يقارب 190.4 مليار ريال. «
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التعافي والتنويع 
االقتصادي يولدان 

اتجاهات متفائلة في 
السوق العقاري القطري 

لعام 2021
بالرغم من أن جائحة كوفيد-19 وطْرح عدد كبير من العقارات 

الجديدة في السوق أدى إلى فائٍض في العرض، وخلق سوقاً 
يصب في مصلحة المستأجر، وعمل على خفض عائدات التأجير، إال 
أن األمور لن تبقى على هذه الحال. فأحد االتجاهات التي نتوقعها 

هي مشهد إيجابي للقطاع العقاري القطري السكني والصناعي 
على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك نتيجة التوقعات 

بالمضي نحو التعافي االقتصادي، واقتراب انعقاد بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022، وبدء تسارع وتيرة التنويع االقتصادي، 

وتعميق أثر الحوافز الحكومية، وظهور خيارات استثمارية ناضجة 
في السوق مثل صناديق االستثمار العقاري. 

خدمة شعب متنامٍ

بالرغم من أن مشاريع التطوير العقارية الجديدة ترتبط بشكل 
مباشر مع استضافة البالد لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي 

ستقام في شهري نوفمبر وديسمبر من السنة القادمة، إال أن 
تحقيق هذا الكم من المشاريع يعد ذا أهمية بالغة في سبيل 

تطبيق الرؤية الوطنية القطرية لعام 2030 والتي تحركها أهداف 
التنويع االقتصادي. ومن المتوقع أن يرافق تركيز قطر على تنمية 
مجاالتها الصناعية واللوجستية والمعرفية والسياحية واستضافة 

المظاهرات الدولية، إقبااًل كبيراً من عمال الوظائف الحرفية 
والمكتبية على حد سواء.

وبطبيعة الحال، ستحتاج هذه العمالة الوافدة للمساكن، وأماكن 
االستجمام، والخدمات، ومرافق الترفيه. وتلبي هذه الحاجة 
مشاريع التطوير على غرار مدينة لوسيل الحضرية المستدامة 

وواجهتها المائية في السيف لوسيل، وقد جذب هذا المشروع 
بالفعل اهتمام الكثير من المشترين والمستثمرين. كما تساهم 

قرارات الحكومة بفتح السوق العقاري لألجانب ومكافأة االستثمار 
بمنح مزايا اإلقامة الدائمة في التحول من اقتصاد عقاري سكني 

قائم على اإليجار إلى اقتصاد قائم على البيع. وقد جذبت السيف 
لوسيل المتعددة االستخدامات اهتمام المستثمرين القطريين 

واألجانب الذين أعجبوا بتجهيزاتها من مرافق الترفيه وبيع التجزئة 
وخيارات الطعام والشراب المتوفرة فيها، إلى جانب ممشى 

المارينا وبالس فاندوم بنمطه الباريسي. ويفتح هذا المشروع 
المجال للملكية الحرة بشققه السكنية الفاخرة وفرص تأجير محالت 

بيع التجزئة، باإلضافة لمزايا اإلقامة لغير القطريين تماشياً مع 

قرار مجلس الوزراء رقم 28 للعام 2020. تقدم لوسيل المساكن 
وفرص االستثمار العقارية لألعداد المتزايدة من السياح المقبلة 

على قطر، في حين ُيتوقع إقبال الكثير من المقيمين على 
االنتقال خارج مركز الدوحة بسبب فعالية شبكة وسائط النقل 

المتطورة في المدينة الجديدة. 

كما ُيذكر أن لوسيل تشكل تربة خصبة لالستثمارات المحلية 
واألجنبية ألنها ستكون مركزاً لألعمال والتجارة في المستقبل، 

أي أنها تبشر بعوائد مجزية على االستثمار.

توسع القطاع الصناعي

سيؤدي نمو القطاعين الصناعي واللوجستي كذلك إلى توليد 
الطلب على العقارات الصناعية مثل المستودعات ومراكز 

البيانات. فقد ارتفع الطلب بالفعل على مرافق المستودعات 
من قبل القطاعين الصناعي واللوجستي في المناطق الحرة 

والصناعية. ومن جهة أخرى، أدى نهج التحول الرقمي في قطر 
إلى نماء شركات التجارة اإللكترونية والشركات التقنية.

سيعمل االستثمار األجنبي المباشر كمحرٍك للقطاع لما سيوفره 
من موارد لتمويل تأسيس وتشغيل وتوسيع المشاريع، وذلك 

نتيجة جذب المستثمرين األجانب بحوافز تضم خيارات ملكية 
األراضي والعقارات التي توفرها شركة مناطق، ويأتي ذلك 

في إطار الجهود القطرية لخلق نقطة لوجستية إقليمية تولد 
الطلب على المساحات المكتبية والمستودعات في قطر. وقد 

تلقت الطموح اللوجستية القطرية دفعة قوية جراء االستثمارات 
الحكومية البالغة 8,2 بليون دوالر أمريكي في مشروع المناطق 

اللوجستية الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع التنموية في 
البالد، والذي يقع بالقرب من ميناء حمد، وميناء مسيعيد 

هاني دبش
نائب الرئيس التنفيذي

مجموعة إزدان القابضة

المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي

جست ريل استايت 

» تحّسن الشعور العام حيال السوق مع 
رفع حصار دول مجلس التعاون الخليجي 

وعودة العالقات اإلقليمية لسابق عهدها، 
إلى جانب الوتيرة السريعة لتطبيق برنامج 
التطعيم ضد كوفيد-19 في البالد، وفوز 

قطر باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
لعام 2030. «
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ساهمون
م

الصناعي، وطريق المجد.

إلى جانب ذلك، تخطط سلطة الموانئ الستغالل 
المساحات المتوفرة في إضافة المزيد من حاويات التخزين 

تلبيًة لالرتفاع المتوقع للطلب واالستثمار المكثف في 
تنمية الموانئ والمناطق اللوجستية، إضافة الكتساب 

المزيد من األراضي لبناء المناطق االقتصادية الخاصة في 
جنوب البالد، مما سيعمل بمجمله على تعزيز مكانة البالد 
من الناحية اللوجستية. ونتوقع أن يبرز القطاع غير السكني 

كأحد القطاعات الكبرى المولّدة لإليرادات على المدى 
المتوسط إلى الطويل.

اإليجابية

تحَسن الشعور العام حيال السوق مع رفع حصار دول 
مجلس التعاون الخليجي وعودة العالقات اإلقليمية لسابق 
عهدها، إلى جانب الوتيرة السريعة لتطبيق برنامج التطعيم 

ضد كوفيد-19 في البالد، وفوز قطر باستضافة دورة 
األلعاب اآلسيوية لعام 2030. وقد عكست توقعات البنك 
الدولي المشجعة لمستقبل االقتصاد القطري هذا الحس 

اإليجابي تجاه السوق، ووصلت التعامالت على بورصة قطر 
مستويات متفائلة وواثقة، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 

المسال في الوقت الذي تخطط قطر لرفع صادراتها من 
هذه المادة.

وحتى تاريخ 31 مارس 2021، أعلنت جميع الشركات المسجلة 
في بورصة قطر ارتفاعاً في أرباحها الكلية بنسبة 30,74 

بالمائة لتصل 8,36 بليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي.

ويَتوقع البنك الدولي أن يحقق االقتصاد القطري نمواً 
بنسبة 4,1 بالمائة خالل العام القادم )2022(، وأن يصل 

النمو نسبة 4,5 بالمائة في عام 2023، وهي أعلى نسبة نمو 
متوقعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد إدماج بنك الخليجي مع مصرف الريان، يستعد مصرف 
الريان الجديد الكبير للمساهمة بشكل أكبر في االقتصاد 

من خالل دعم الشركات التجارية وقطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الذي يخطو بثقة كشريك استراتيجي للقطاع 

الحكومي.   
   

يجني االقتصاد القطري ثمار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
المسال، وكانت الحكومة قد أعلنت عن خططها لتوسيع 

إنتاج هذا المورد لتصل صادراتها الوطنية لما يعادل 
الصادرات العراقية والكويتية معاً. ولهذا كله، تتسم األجواء 
اليوم في البالد بالتفاؤل، وهناك ثقة بأن البالد ستتعافى 

من أزمة كوفيد-19 بسرعة لتستفيد من التشريعات والتنظيمات 
الجديدة المحّفزة للسوق واالنطالق نحو سوق ناضج. وعززت 

توقعات البنك الدولي هذه المشاعر المتفائلة، حيث تشير 
هذه التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3 بالمائة 

ليصل 4,1 بالمائة في 2022 مع عائدات بطولة كأس العالم التي 
ستمثل أول حدث رياضي كبير عالمي ما بعد أزمة كوفيد-19.

تحديات القطاع التجاري

لعل القطاع التجاري يمثل التحدي األكبر في الحيز العقاري، 
وذلك لما يشهده من ثورة في أماكن العمل على المستوى 
العالمي والتركيز على العمل عن بعد أو في ظروف مدمجة، 

األمر الذي قد يصبح مألوفاً حتى بعد انحسار أزمة كوفيد-19. 
ال أحد يعلم ما الذي سيحصل بالفعل، ولكن يمكن القول إن 

القدرة على تقديم خيارات مرنة للعمل ستكون ورقة رابحة في 
عمليات التوظيف. ومع انخفاض الحاجة لتواجد طاقم العمل 

في المكاتب، ستقل حاجة األعمال للمساحات المكتبية، وهذا 
سيؤثر على مستوى الطلب على العقارات التجارية. ومن ناحية 

أخرى إيجابية، سيرتفع الطلب على األرجح على بيئات العمل 
المشتركة المجهزة بالخدمات خصوصاً مع توسع قطاعات ريادة 
األعمال والشركات الناشئة. وفي نفس الوقت، سيوفر القطاع 

اللوجستي الطلب على المساحات المكتبية في المناطق 
الجديدة المخصصة لألهداف الصناعية.



44 #PFTRENDSQA

منازل العطالت تترك 
بصمتها على السوق

شهدت الدوحة تغيراً في اتجاهات الصناعة العقارية 
والسوق العقاري على مدى السنتين األخيرتين. فقد بدأ 
عام 2020 بفائض من الوحدات، واستمر ذلك خالل العام 
وحتى بدايات 2021 مع انخفاض الطلب في السوق جراء 

كوفيد-19. ولكن اتجاه السوق سرعان ما تحول للتركيز على 
السياحة الداخلية، وكان ارتفاع الطلب على منازل العطالت 

أحد العوامل المحركة لهذا االتجاه.

ففي حين أن سوق العقارات المفروشة الفاخرة شهد 
انخفاضاً بعقود التأجير طويلة األمد للعائالت، إال أن منازل 

العطالت في المقابل شكلت تغييراً مرحباً به من قبل 
العائالت التي تبحث عن تاون هاوس أو بنجلو أو شاليه 

على الشاطئ. وأدى هذا إلى حركة في السياحة الداخلية 
للمقيمين وعمل على رفع الطلب على هذا النوع من 

العقارات. ومن جهة أخرى، أدت القيود المفروضة على فتح 
مرافق الترفيه بما في ذلك الموالت والفنادق وتحديد 
الحركة والتنقل، إلى انخفاٍض عام في نشاطات التأجير. 
ولم ينحصر ذلك على حاالت منفردة، وإنما شمل عدداً 

من مشاريع الفيالت والمجمعات في مناطق مثل المطار 
القديم والوكرة التي شهدت انخفاضاً في اإلقبال على 

االستئجار. وفي المقابل، أصبح استثمار المقيمين في منازل 
العطالت اتجاهاً جديداً ملحوظاً في السوق في مناطق 

مثل لوسيل والخليج الغربي، سواء كان ذلك بهدف البيع أو 
التأجير لفترات قصيرة، وأصبحت هذه االستثمارات طريقة 
للتأقلم مع األوضاع الجديدة وقضاء العطالت في البالد.

كما يتوقع أن يرافق بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 
2022 ارتفاع إضافي في الطلب على منازل العطالت، وأن 

يعمل تنويع االقتصاد الداخلي واإلقبال على السياحة 
الداخلية واألجنبية على رفع الطلب العقاري. وتشير كي إم 

بي جي للتحليالت إلى أن تسليط االهتمام العالمي على 
قطر وتوقعات زيارة حوالي 1,5 مليون زائر من أنحاء العالم 

للبالد بحلول 2022 سيؤدي إلى حركة عقارية نشطة.    

ينطبق األمر كذلك على المقيمين الذين يتأهبون النتهاز 
فرص ازدهار السوق بسبب توقعات زيادة الطلب على 

اإليجار بالتزامن مع  
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويتوقع أيضاً تنامي 

معامالت الشراء بهدف التأجير أو االستخدام الشخصي 
في النصف الثاني من عام 2021، مما سيوفر عوائد سخية 

لمالك العقارات الجدد والحاليين.

أما االفتراض الذي يقول بانحسار السوق بعد بطولة كأس 
العالم 2022، فما هو إال إشاعة، ويمكن التدليل على ذلك 

من خالل النظر لحال الصناعة خالل جائحة كوفيد-19 والحصار، 
فقد عانت الصناعة من الركود ولكنها بقيت مستقرة طيلة 
فترة اختالل التوازن واالضطراب الذي عانت منه البالد. في 
المقابل، ليس أمام السوق إال خيار االرتفاع خالل السنوات 
القليلة القادمة. ومع الرفع التدريجي للقيود وفتح الحدود 

الدولية، تتاح الفرصة أمام األجانب للعودة لقطر للترفيه 
والعمل واالستثمار.

وبالنظر نحو المستقبل، فمن األرجح أن يستمر اتجاه اقتناء 
منازل العطالت وأن يصبح ذلك جزءً من أسلوب الحياة 

النموذجي للمواطنين واألجانب في البالد. فهذا االتجاه 
سيفتح المجال أمام نوع جديد من السياحة في البالد سيعمل 

على جذب السياح األجانب الستخدام هذه المنازل أو االستثمار 
بها. يعني هذا كله أن الطلب ما زال موجوداً لكنه طلب من 

نوع آخر. فقد أدى البحث عن مساحات إضافية للمعيشة 
واالستمتاع بأسلوب حياة هادئ إلى دفع الكثير من المقيمين 
للتوجه إلى أطراف المدن وخلق وجهات جديدة لفلل العطالت 

في "الضواحي".
بأخذ كل ما ورد ذكره سابقاً في الحسبان، إلى جانب التوقعات 
حول االتجاهات القادمة في السوق العقاري، عملت ستيبس 

للعقارات على إدراج عدد من منازل العطالت بأسعار جيدة 
وتصاميم داخلية فاخرة تحقق مستويات عقارية عالية 

وتلبي حاجات المستثمرين المحليين الذين يرغبون بانتهاز 
فرصة انتعاش السوق، باإلضافة إلى الترحيب بالمواطنين 

واألجانب الراغبين بقضاء العطل واالستمتاع في قطر والتمتع 
بالتسهيالت االستثنائية وأسلوب الحياة المُنَّعم بال توتر.   

علي راضي
المدير العام

ستيبس للعقارات
 

» فهذا االتجاه سيفتح المجال أمام نوع جديد 
من السياحة في البالد مما سيعمل على جذب 

السياح الستخدام هذه المنازل أو االستثمار 
بها، ويعني هذا كله أن الطلب ما زال موجوداً 

لكنه طلب من نوع آخر. «
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 هل ترغب في
 المساهمة في

 اتجاهات بروبرتي
فايندر؟
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ساهمون
ما الذي يمكن توقعه م

من السوق العقاري 
بدءً من عام 2021 

وما بعده؟
تدل التوقعات على أن قطر ستحقق نمواً جيداً ثابتاً 

خالل السنة القادمة، وسيتعافى تبعاً لذلك االقتصاد 
بمضي البالد في تنويع فرصها االستثمارية خارج القطاع 

النفطي. وأما القطاع العقاري، فمن المنتظر تحقيقه 
لنمو كبير هو اآلخر خالل األعوام القادمة، خصوصاً في 

مجاالت البناء واإلنشاء، وعمليات البيع واالستئجار، 
وذلك كنتيجة طبيعية الستضافة األحداث العالمية 

الضخمة المتمثلة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 
2022 ودورة األلعاب اآلسيوية 2030. ومن ناحية أخرى، 

ركزت الحكومة بشكل كبير على تعزيز البنية التحتية 
للبالد وتقديم الحلول الجديدة المستدامة للمواطنين 

والمقيمين والزوار. وسيعمل هذا بدوره على إنعاش 
القطاع العقاري الذي يشكل أبرز القطاعات من ناحية 

اإلنفاق واالستثمار.

استراتيجية التسعير

شهدت الدوحة مؤخراً حركة نشطة وإقبااًل على شراء 
العقارات في كافة مناطقها، وكان هذا االتجاه قد 

بدأ بالظهور في النصف الثاني من عام 2020 بالتزامن 
مع كمٍ كبيرٍ من معامالت اإليجار. وفي الحقيقة، قد 

ترتفع أسعار بيع الشقق في بعض المناطق بنسبة تصل 
10% خالل النصف الثاني من 2021. ويعود السبب في 

ذلك بشكل أساسي لتحرك المستثمرين في سبيل 
اغتنام فرصة األعداد الكبيرة من الزوار والوافدين الذين 

سيقبلون على البالد في السنوات القليلة القادمة، 
خصوصاً في ظل استضافة األحداث العالمية الضخمة 

ومنافعها الجمة للبالد. كما طرأ تحوٌل في جوانب 
اهتمامات المستخدم الذي رافق ارتفاع الطلب مؤخراً 
نتيجة توفر الوحدات المختلفة الراقية بشتى التصاميم 

والمخططات والتسهيالت. وهذا ُيعد أحد الجوانب 
المميزة للسوق العقاري في قطر الذي يوفر وحدات 

متنوعة لمن يرغب بالشراء، إضافة إلى استحداث 
القوانين الجديدة التي تعمل على حماية المستثمرين 

والمشترين. 

ومن هذه القوانين الهامة، قرار مجلس الوزراء رقم )28( 
للعام 2020، الذي يمكننا القول إنه أحد أهم تطورات العام 
الماضي، فقد بيّن القرار المناطق الجديدة التي ُيسمح لغير 

القطريين بتملك العقارات فيها، إلى جانب بعض الشروط 
واألحكام لتسهيل االستثمار. ونتيجًة للقانون الجديد، 
ارتفع الطلب على عقارات لوسيل واللؤلؤة التي تباع 

حالياً بسرعة قياسية، مما يدل على ارتفاع االهتمام في 
االستثمار العقاري في قطر.

وينطبق ما ُذكر سابقاً على سوق اإليجار مع توقعات 
ارتفاع متوسط أسعار اإليجار بنسبة 10 بالمائة في النصف 

الثاني من عام 2021، نظراً لألعداد الكبيرة من القادمين 
الجدد إلى البالد. وينصب اهتمام المستأجرين بشكل 

كثيف على المناطق الناشئة الجديدة لما تتمتع به من 
وحدات ممتازة وتسهيالت عديدة.       

يدعم القطاع العقاري االنتعاش االقتصادي الذي 
تمر به البالد اليوم في كافة القطاعات، فهناك حركة 

عمرانية نشطة وكثير من مشاريع التطوير العقارية التي 
تضم الوحدات السكنية والتجارية والمرافق متعددة 

االستخدامات، والتي سرعان ما ينتهي العمل عليها لتدخل 
مرحلة التسليم في مناطق تشمل مدينة لوسيل واللؤلؤة 
ومركز مشيرب في الدوحة، التي أصبحت مثااًل لغيرها من 
األسواق في قطر وخلقت معنىً جديداً مبتكراً لالستثمار 

العقاري. 

ميشيل كفوري
مدير المجموعة للتسويق 

واالتصاالت
مجموعة ريجنسي القابضة - 

األصمخ 

» ُيعد هذا أحد الجوانب المميزة للسوق 
العقاري في قطر الذي يوفر وحدات 

متنوعة لمن يرغب بالشراء، إضافة إلى 
استحداث القوانين الجديدة التي تعمل 
على حماية المستثمرين والمشترين. «
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 هل ترغب في
 المساهمة في

 اتجاهات بروبرتي
فايندر؟

*ابعث رسالة إلكترونية لسارة



4 7#PFTRENDSQA

ساهمون
قطر تتزين بألوان كأس م

العالم وتستعد الحتضان 
شعوب العالم

بدأت قطر تتزين بمشاريع كأس العالم وشارفت على االنتهاء 
منها وتحديداً قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.

الذي بدوره سيحتضن مئات الجنسيات سواء العربية منها 
أو األجنبية. ومن هذا المنطلق، فإن هذه أكبر فرصة 

للترويج عن دولة قطر بكامل نواحي الحياة فيها من حيث 
قطاع األعمال وجذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة، 

فبالتالي بدأنا نشاهد خالل هذه الفترة نمواً في جذب 
شركات و تأسيس شركات جديدة لكي تعمل جنباً إلى جنب 

مع الشركات المتواجدة داخل قطر لالستفادة من تقديم 
الخدمات لرواد كأس العالم.        

                                                                                                     
بالتالي، سوف ينعكس هذا على المجال العقاري بالكامل 

سواء التجاري أو السكني، وسوف نمثل نقطة جذب لعمالء 
جدد وباألخص أن دولة قطر في الفترة االخيرة قامت 

بتشريع قوانين جديدة لجذب رؤوس األموال ولتسهيل جميع 
المعامالت الحكومية وميكنتها بتسهيل كل العقبات أمام 

المستثمرين.         
      

دولة قطر ستكون من الدول الرائدة في المنطقة سواء 
في القطاع العقاري أو قطاع الضيافة أو القطاع السياحي, 

وبالفعل شهدنا في الفترة األخيرة طرح دولة قطر بعضاً من 
المناقصات بتطوير جزء كبير جداً من شواطئنا في الفترة 

السابقة.        
                                                                          

وإيماناً من رجال األعمال ابتدأت اآلن حركة النهضة العمرانية 
والتنمية استعداداً الستقبال ضيوف الدوحة من قبل جملة 

من كبار المطورين العقاريين في البلد، وشهدنا ذلك في 
عملية التمدد العمراني بالمناطق الجديدة: المشاف والوكير 

بإقامة مجمعات سكنية كبيرة، وشهدنا التمدد كذلك في 
منطقة لوسيل كوجهة جديدة أكثر حداثة لدى دولة قطر 

. إلى جانب مشيريب في قلب الدوحة التي بالفعل تم 
االنتهاء منها اآلن وتعمل بكامل قوتها. كما نشهد األعمال 
التطويرية الضخمة في منطقة الكورنيش ليكون على أحدث 

المواصفات العالمية وواجهة جداً مميزة لدولة قطر .
ولقد شهد القطاع العقاري في اآلونة االخيرة ثقة جميع 

المستثمرين بعد تدخل الحكومة بقرارات رشيدة لدعم 
القطاع في ظل جائحة كورونا و تأثير العديد من األنشطة، 

فكان هناك عدة مبادرات عن طريق بنك التنمية، الذراع 

الوطني لدعم المشاريع المتوسطة و الصغرى، مما انعكس 
على استقرار القطاع العقاري سواء السكني أو التجاري بعد 

منح تمويل للقطاعات المرتبطة بأسعار ميسرة للجميع، مما 
جعل القطاع يشهد استقراراً في حالة العرض والطلب ولم 

يتأثر بالجائحة تأثيراً كبيراً، و سوف نشهد خالل الفترة القادمة 
تحسناً ملحوظاً الننا سوف ندخل في المرحلة الثالثة من فتح 

االقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها وكل هذا ثمار الخطة التي 
تم وضعها من جانب الحكومة لتفادي آثار كورونا ..

                                                                           

ابتهال حقي
المدير العام

مركز األعمال العالمي

» بدأت قطر تتزين بمشاريع كأس 
العالم وشارفت على االنتهاء منها 

وتحديداً قطاع البنية التحتية والقطاع 
العقاري. «
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هل سُتحفز بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 
2022 االستثمار األجنبي 

المباشر؟
أعلنت شركة قطر للبترول الحكومية الرائدة في السوق 

العالمي في أواخر الربع الثاني من عام 2021 عن إتمام 
أكبر صفقة مبيعاٍت للسندات في األسواق الناشئة هذا 

العام، حيث تم بيع ما قيمته 12,5 بليون دوالر أمريكي من 
السندات بهدف رفع منتجها من الغاز الطبيعي المسال 

معززًة سيطرتها على السوق. وكان المستثمرون قد قدموا 
طلباتهم لسنداٍت بقيمٍة تقارب 40 بليون دوالر أمريكي وفقاً 

للمعلومات المنشورة.

قد ال يعبّر هذا النجاح الكبير عن الرأي العام في أوساط 
رائدي أسواق االستثمار العالمية حول قطر كوجهة 

استثمارية، ولكنه يدل على مدى الثقة التي تتحلى بها هذه 
المنظمة الهامة والحكومة المحلية من قبل العديد من 

المستثمرين الدوليين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن 
هو: هل ستستفيد قطر من هذه المعاملة المالية القياسية 

التي جاوزت سابقاتها، وهل ستؤدي بطولة كأس العالم 
2022 إلى المزيد من االستثمار األجنبي المباشر؟

حسناً، إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان االستثمار األجنبي المباشر 
سينمو خالل األشهر الثمانية عشر القادمة، وما إذا كان 

سيستمر هذا النمو بعد ذلك، علينا أواًل دراسة تاريخ قطر 
القريب. ال يمكن أن ينسى أحد في قطر ذلك اليوم من شهر 

يونيو 2017 عندما قامت بلدان مجاورة لقطر، تنتمي هي 
األخرى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بفرض حصار 

اقتصادي سياسي على البالد. وتم إغالق الحدود البرية 
والجوية والبحرية فجأة ذلك اليوم لتفصل بين العائالت 

وتمنع الطالب من إكمال دراستهم الجامعية، وتخلق 
الصعوبات القانونية لرجال ونساء األعمال القطريين الذين 

يملكون أصواًل في بلدان الحصار. ولكنني متأكد أن الكثيرين 
سيتفقون معي أن الحظر ساعد قطر في أن تصبح أكثر 

استقالاًل عن جاراتها ومكنها من بناء اقتصاد أقوى من ذي 
قبل. ومن القطاعات التي شهدت تحواًل هائالً إيجابياً في 
هذه الفترة، قطاع الصناعات الغذائية. على سبيل المثال، 
دفع نقص منتجات األلبان المحلية بإحدى العائالت البارزة 

لتأسيس شركة بلدنا الغذائية، وهي تعد اليوم شركة األلبان 
واألجبان الرئيسة في السوق المحلي. واقتدت العديد من 

الشركات األخرى والمزارع بهذا النهج لتصبح عالمة "ُصنع في 

قطر" عالمة قوية ناجحة. 

ومن حسنات الحصار األخرى، توجه رواد األعمال القطريين 
لكثير من المسارات التجارية الجديدة. فقد كان الكثير منهم 

قد تعود على شراء البضائع من تجار جبل علي قبل بدء الحظر، 
أما اليوم، فقد تعلموا الذهاب مباشرة إلى المصدر واستيراد 

البضائع من منشئها إلى قطر مباشرة. وكان قد تم فتح ميناء 
حمد بعد 48 ساعة من بداية الحظر، األمر الذي لعب دوراً كبيراً 
في التعافي االقتصادي والنمو الذي حققته البالد خالل تلك 

الفترة. وسارعت الخطوط الجوية القطرية بافتتاح مسارات 
جديدة لرحالتها ألنها مُنعت من استخدام مساراتها السابقة 

التي كانت تمر في سماء البالد التي فرضت عليها الحظر. ومن 
ناحية مالية، أثبتت قطر من خالل األزمة أنها تملك الموارد 

الكافية التي تمكنها من تخطي أصعب الظروف، فقد لعبت 
إيرادات الدولة من الغاز الطبيعي المسال ومخزون النقد في 

البنك المركزي وبنوك التجزئة اإلسالمية والتقليدية وجهاز قطر 
لالستثمار، الدور األبرز في توفير االستقرار االقتصادي للبالد.

وبأخذ هذه العوامل في الحسبان، لعله من المثير لالهتمام 
معاينة تطور االستثمار األجنبي المباشر في العامين التاليين 
لبدء الحظر االقتصادي والسياسي على قطر من ِقبل الدول 

األربع. تشير بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى قطر انخفضت 

من 986 مليون دوالر أمريكي إلى -2,8 بليون دوال ر أمريكي 
بحلول عام 2019. هذه األرقام تدل لألسف على أن االنسحاب 

من االستثمار في البالد كان يزيد عن قيمة االستثمار الوارد 
عام 2019 بما يقارب 3 بليون دوالر أمريكي. وكانت قيمة 

مجمل االستثمار األجنبي في البالد في نفس العام 31 بليون 

ألكساندر هارتمان
شريك إداري 

ذا لوفت بيورو العقارية ذ. 
م. م.

ابتهال حقي
المدير العام

مركز األعمال العالمي

» السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
ستستفيد قطر من هذه المعاملة 

المالية القياسية التي جاوزت سابقاتها، 
وهل ستؤدي بطولة كأس العالم 

2022 إلى المزيد من االستثمار األجنبي 
المباشر؟ «
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ساهمون
م

دوالر أمريكي. ولكن بشكل عام، عاد تدفق االستثمار 
األجنبي المباشر على البالد لالرتفاع خالل األعوام القليلة 

الماضية بفضل االستقرار السياسي في قطر بشكل 
أساسي، واستقرار العملة وجودة البنية التحتية، وارتفاع 

نسبة إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد مقارنة بدول 
العالم األخرى، وثراء المجتمع المحلي، والنسب الضريبية 
المشجعة للشركات على المستوى العالمي والتي تبلغ 

10%. وتعد الواليات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية 
وسنغافورة في مقدمة البلدان المساِهمة في االستثمار 

األجنبي المباشر في قطر، في حين تشكل قطاعات النفط 
والغاز واإلنشاءات واألشغال العامة والخدمات المالية، 

القطاعات األكثر جذباً لالستثمار األجنبي. 

ووفق البيانات المنشورة بتاريخ 24 يناير 2021 من خالل 
مرصد اتجاهات االستثمار العالمي التابع لمؤتمر األمم 

المتحدة للتجارة والتنمية، فقد انخفض االستثمار األجنبي 
المباشر عالمياً بنسبة 42 بالمائة في 2020 مقارنة بالعام 

2019. وخالل نفس الفترة، انخفض االستثمار األجنبي 
المباشر في قطر بقيمٍة تراكمية بلغت 2,5 بليون دوالر 

أمريكي في األرباع الثالثة األولى من عام 2020. واآلن، ما 
الذي يمكننا توقعه للفترة ما بين اليوم وحتى موعد كأس 

العالم 2022؟

مما ال شك فيه أن قطر مركز اقتصادي قوي ودولة 
قيادية على مستوى العالم العربي بأكمله. وقد تحركت 

النخبة السياسية في قطر خالل فترة الحصار لتأسيس 
وتقوية الروابط السياسية بين قطر والكثير من الدول 

البارزة في العالم الحر. وُيتوقع أن تساعد هذه العالقات 
في تحقيق قطر ألهدافها الطموحة في الرقي لمقدمة 
الدول وخلق بيئِة أعماٍل قوية جاذبة لالستثمار األجنبي. 

وقد وّقعت قطر بالفعل أكثر من 49 اتفاقية ثنائية دولية 
الستغالل هذه الروابط السياسية. ومن شأن هذه 

االتفاقيات تعزيز تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 
قطر ودعم تنويع ونمو االقتصاد المحلي. 

ومن اإلنجازات البارزة في طريق تحول قطر إلى مركز 
جذٍب لألعمال واالستثمار األجنبي، قيام الحكومة المحلية 

في مايو 2018 بالمصادقة على مشروع قانوٍن يسمح 
للمستثمرين غير القطريين بتملك 100 بالمائة من رأس 

المال في كافة القطاعات تقريباً. فيما رفعت الكثير من 
الشركات على بورصة قطر حد تملك األجانب فيها إلى 
نسبة 49 بالمائة. ويضاف لهذا، طرح الحكومة لقانون 

عقاري جديد في نفس الفترة تقريباً يسمح لألجانب بتملك 
العقارات في مناطق شتى في الدوحة، والذي يمكن 
القول إنه خطوة أخرى كبيرة في نفس االتجاه. ولعل 

ترتيب اقتصاد قطر في المركز 77 من أصل 190 بلداً في 
مؤشر سهولة ممارسة األعمال وفق البنك الدولي يأتي 

نتيجًة للتغيرات األخيرة في القطاع العقاري، ولكنه أيضاً على 
األرجح يعود لتدفق االستثمار األجنبي المباشر القوي بين تركيا 

وقطر.

وقد طرحت قطر العام الماضي قانوناً ينظم الشراكة بين 
القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو يعمل على تقوية 

وضع المستثمرين كشركاء حقيقيين للحكومة في استراتيجياتها 
للتنويع االقتصادي على المدى الطويل. وبموجب القانون، 

يشترك المستثمرون بملكية أصول البنية التحتية التي يساهمون 
في تطويرها وفق امتيازاٍت طويلة األجل. وُيتوقع أن تؤدي 

هذه اإلجراءات وحدها لجذب أكثر من 1,5 بليون دوالر أمريكي 
من االستثمار األجنبي المباشر اإلضافي.

ومن الميزات األخرى التي يستفيد منها المستثمرون األجانب 
في قطر، تكاليف الطاقة المنخفضة، والعمالة الرخيصة التي 

توفرها أعداد العمال الوافدين وغيرها من الحوافز التي تقدمها 
الحكومة المحلية للمستثمرين المحليين واألجانب.

تشير اإلعالنات األخيرة الصادرة عن الحكومة المحلية إلى أن 
االستثمار في البالد يستهدف قطاعات التكنولوجيا المالية، 

والصناعة المتقدمة، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، 
والخدمات اللوجستية وسالسل التوريد، والتعليم )المدعوم 
بنسبة 10 بالمائة من ميزانية الدولة لعام 2020، أو ما يعادل 
6,1 بليون دوالر أمريكي(، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. وتماشياً مع هذه االستراتيجية 
الطموحة، أعلن السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز 

قطر للمال في وقت سابق من هذا العام أن المركز يسعى 
لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 25 بليون دوالر أمريكي 

بحلول عام 2022. 

اعتماداً على خبرتنا بآثار التظاهرات الدولية السابقة، فإننا نعلم 
مدى فائدة استضافة مثل هذه األحداث على االقتصادات 

المحلية. ولهذا، نتوقع أن يدعم تنظيم بطولة كأس العالم 2022 
في قطر الجهود الحكومية في جذب الكثير من االستثمارات 

األجنبية في السنوات القادمة. فبطولة كأس العالم لكرة 
القدم تعد ثاني أكبر حدث رياضي عالمي بعد األلعاب األولمبية، 

وُيتوقع أن يجذب هذا الحدث عشرات اآلالف من السياح في 
الظروف الطبيعية. وفي المقابل، ُتهيئ البطولة الفرصة أمام 

قطر لتثبت نفسها للعالم كبلٍد جميل يزخر بالفرص.

تتحضر قطر لتقديم نفسها للعالم على مسرح بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022، وهي حتماً ستشهد ارتفاعاً في 

االستثمار األجنبي في المستقبل القريب. وسيؤدي االهتمام 
المُنَصّب على قطر من قبل المستثمرين األجانب إلى انتفاع 

السوق العقاري المحلي في الوقت ذاته. ولهذا، أنصح 
المطورين العقاريين وغيرهم من المساهمين في السوق بأن 

يتحضروا لمجيء المستثمرين األجانب!     
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دور بطولة كأس 
العالم 2022 في تحفيز 

االستثمار في قطر

أشارت التوقعات القطرية إلى أن استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022 ستولد ما يزيد عن 1,5 مليون 

وظيفة في قطاعات حيوية مثل البناء والقطاع العقاري 
والضيافة، إلى جانب االنتعاش السياحي المتوقع نتيجة 

هذا الحدث العالمي الكبير. وبفضل قانون االستثمار 
العقاري الجديد، أصبح القطاع العقاري القطري مجزياً 

وجذاباً أكثر للمستثمرين نتيجة إمكانية االستثمار بفئات 
عقارية أكثر تنوعاً في عدد أكبر من المناطق.

ومما ال شك فيه أن قرار االستثمار بشراء عقار هو من أهم 
القرارات المالية التي يتخذها المرء في حياته! وفي حين أن 
معظم الوافدين األجانب يفضلون االستئجار أثناء إقامتهم 

في قطر، لكن الشراء قد يكون الخيار األكثر نفعاً من الناحية 
االقتصادية، خصوصاً لمن يرغب بالبقاء في قطر لفترات 

طويلة.

ُيسمح لألجانب بتملك العقارات في العديد من مناطق 
قطر، ويرافق ذلك التمتع بمزايا اإلقامة التي تشمل عائلة 
المالك طيلة فترة التملك، كما يضمن قانون التملك الحر 

للماك حق ملكية األرض والمبنى. ونستعرض في الفقرات 
التالية بعض أمثلة المناطق المفتوحة لالستثمار.

نبدأ باللؤلؤة، أولى الجزر االصطناعية من صنع البشر، 
وأولى المناطق التي شملتها قوانين التملك الحر لغير 

القطريين. وتضم اللؤلؤة عدداً من المناطق التي ُصمم كل 
منها على نحو فريد مميز، وهي تحتوي الوحدات السكنية 

والتجارية. تقدم اللؤلؤة نمط معيشة راٍق فريد ووحدات 
عديدة لإليجار والبيع، مما جعلها واحدة من أكثر مناطق 

قطر شعبية.

وتقع اللؤلؤة قرب أبراج زجزاج التي تشكل فرصة استثمارية 
كبيرة بحد ذاتها، فإحدى مزاياها وجود مول تسوق تحتها 

مباشرة، األمر الذي قد يجذب الكثيرين إليها. 

أما لوسيل الشاطئية، فهي أحدث إضافة للمجموعة 
العقارية في قطر، وهي تزخر بعدد ضخم من الوحدات 
السكنية والتجارية المعروضة، مما يجذب المستثمرين 

بسبب وفرة الخيارات. وحال االنتهاء من هذا المشروع، 
ستضم لوسيل ما يقارب 200000 نسمة و170000 موظفاً. 
ويضاف لهذا كله أنها تحتضن استاد لوسيل المميز الذي 

سيستضيف مباريات االفتتاح والختام ضمن بطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2022.

تخلق هذه الجوانب المذكورة في ظل قانون ملكية األجانب 
الجديد آفاقاً استثمارية واعدة لدخول شراكات استراتيجية 

جديدة من شأنها العودة بالنفع على المجتمع بأكمله، خصوصاً 
مع العوائد المجزية المتوقعة لالستثمار في هذه المجاالت. 

وقد تمكنت قطر من تحقيق نمو اقتصادي استمر على مدى 
سنوات طويلة، ونجحت في تحويل التحديات إلى فرص! وتمثل 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فرصة ذهبية لقطر ألنها 
ستساعد في إبراز الفرص االستثمارية المغرية المتاحة فيها، إلى 

جانب تسليط الضوء على ثقافتها الغنية وقيمها. تسير قطر 
بكل ثقة وثبات نحو بناء سمعتها كمركز عالمي لالمتياز والتطور 

في كافة المجاالت ليطال النفع كافة الفئات والقطاعات في 
المجتمع.      

حسين مقداد
المدير العام

زي هاوزر العقارية

» تمكنت قطر من تحقيق نمو اقتصادي 
استمر على مدى سنوات طويلة ونجحت 

في تحويل التحديات إلى فرص. «
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ساهمون
االتجاهات الرقمية: م

هل يكون هذا مستقبل 
الصناعة العقارية؟

مع اتجاه العالم بأكمله نحو ثورٍة رقمية، نالحظ بروز بعض 
المستجدات والتغييرات في ما يخص الصناعة العقارية، فقد أدى 
إعادة هيكلة العمليات الداخلية والخارجية إلى إدخال التكنولوجيا 

في طرق تفاعل المطورين العقاريين المختلفة مع العمالء. 
وبدأت الجوالت االفتراضية، والتفاعل مع العمالء المدعوم 

بتقنيات الذكاء االصطناعي، والحوسبة السحابية، بدخول المجال 
العقاري. ولكن ما السبيل للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة 

في بيئتنا المحلية؟

بالرغم من أن التبني الشامل للتحول الرقمي في الصناعة 
العقارية ما يزال بعيداً، إال أننا نشهد ظهور بعض اآلثار الرقمية 
في أنحاء الصناعة. وقد َفرضت هذه البيئة التنافسية الناشئة 
على المجال العقاري أهمية التحرك لمواجهة عملية الرقمنة 

والتعامل معها على نحو مُلِح. ولدى تقييم التغيرات الملحوظة 
في الطلب على العقارات التجارية والسكنية، نجد أن رد الصناعة 

العقارية على عملية الرقمنة اتخذ منهجياٍت مختلفة دخل كل 
منها حيز التطبيق بوتيرة متفاوتة.

أبرز االتجاهات الرقمية في السوق العقاري

ً مشاهدة العقارات رقميا

الجوالت االفتراضية هي واقٌع رقمي ممثِل لمساحٍة فعلية سواء 
كانت شقة أو مكتباً أو مساحًة للبيع بالتجزئة. وتسمح الجوالت 

االفتراضية ثالثية األبعاد للعمالء المحتملين مشاهدة العقار 
من أي مكان وفي أي وقت. وهي تعطي العميل فكرة جيدة 
عن العقار، وتعمل على توفير الوقت، وتساعد في اتخاذ قرارٍ 
قائمٍ على المعلومات الهامة ذات العالقة عند التفكير بشراء 
أو استئجار العقار، إلى جانب أنها تشكل طريقة آمنة وسهلة 

الستعراض العقار في ظل الجائحة. وتتميز الجوالت االفتراضية 
بسهولة إتاحتها لجمهور أوسع يشمل العمالء المسافرين خارج 

البالد أو األجانب الذين يرغبون بقضاء وقت طويل في قطر.

االعتماد المتزايد على قنوات اإلنترنت

يبحث أغلبية األفراد من جيل األلفية بشكل خاص، عن منازٍل 
للبيع أو اإليجار عبر اإلنترنت. وبفضل التكنولوجيا االفتراضية، 

يستطيع الوكالء العقاريون عرض غرٍف أو وحدات تجارية مؤثثة 
بالكامل حتى وإن كانت المساحة فارغة في الحقيقة. وتتيح 
أساليب العرض هذه للعمالء المحتملين فرصة تخيل شكل 

األثاث في منزٍل جديد، أو التفكير بخيارات الديكور التي يمكن 
تطبيقها في المكتب. إلى جانب ذلك، تلعب وسائط التواصل 

االجتماعي، لما لها من انتشار واسع، دوراً هاماً في تعريف 
العمالء بالتسهيالت والمرافق المتوفرة في العقارات التي تحوز 

على إعجابهم. وهذا يساعدهم في اتخاذ قرارات مبينة على 
معلوماٍت ودراية.

خدمات العمالء المدعومة بالذكاء االصطناعي

تقدم المواقع اإللكترونية عالية التقنية مزايا الدردشة الحية التي 
تسهل التواصل السريع مع المستخدمين واإلجابة عن تساؤالتهم 

بطريقة ودية تحاكي نمط المحادثة مع شخص حقيقي، مما 
يساعد في خلق تجربة متكاملة للمستخدم. 

عمليات البحث المتخصصة في الخرائط

تشكل خيارات البحث المتخصص المرن في الخرائط على المواقع 
العقارية جانباً آخر من التحول الرقمي الذي طرأ على الصناعة 

العقارية. حيث توفر الخرائط التفاعلية لزوار الموقع إمكانية البحث 
عن العقارات ومعاينة موقع جغرافي ما. ويمكن استخدام هذه 

األدوات للبحث عن العقارات اعتماداً على بعدها أو قربها من 
نقاط أخرى مهمة مثل المستشفيات أو المدارس أو المطارات أو 

المواصالت العامة وغيرها.

تبني اآلفاق الرقمية في الفردان العقارية    

تبنت الفردان العقارية التحول الرقمي من خالل تقديم خدماتها 
العقارية في قالب مخصص يمتاز بالشفافية وسهولة االستخدام 
عبر القنوات الرقمية. ومن جوانب هذا التوجه، استخدام الفردان 

العقارية للرسائل اإلخبارية األسبوعية والفصلية، والمنشورات 
اإللكترونية مثل "مجلة كوليكشن"، وتطبيق الهاتف الذكي، 
للتفاعل مع مستأجريها ومشاركتهم بالتحديثات وآخر األخبار 

سالي صفا 
المدير اإلقليمي للتسويق 

الفردان العقارية

» ولدى تقييم التغيرات الملحوظة في الطلب 
على العقارات التجارية والسكنية، نجد أن رد 

الصناعة العقارية على عملية الرقمنة اتخذ 
منهجيات مختلفة دخل كل منها حيز التطبيق 

بوتيرة متفاوتة. . «
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والعروض وغيرها من المعلومات التي تهدف الى تشجيع 
التفاعل مع العمالء. كما تشتمل هذه الحركة الرقمية على 

جوالت افتراضية ثالثية األبعاد في العقارات المعروضة على 
الموقع اإللكتروني. ويمكن لزوار الموقع اختيار جزء العقار الذي 

يرغبون بمشاهدته وتحديد زاوية العرض كذلك.

تتميز جميع المرئيات على الموقع بالجودة العالية وخيارات 
وفيرة مرنة للحركة والتنقل فيها. كما تتوفر إمكانية أخذ 

المقاسات في الحيز المعروض. وإذا قيّمنا هذه اإلمكانات من 
منظورٍ رقمي، نجد أن قدرة المستخدم للتفاعل مع مخطط 

العقار أو الصور بهذه الطريقة خالل جولته ثالثية األبعاد، 
ستغير من طريقة إدراكه للمساحة. أما الموقع اإللكتروني 

نفسه، فقد ُصمم لتلبية كافة حاجات العمالء. ويمكن 
للمستخدم الوصول بسهولة إلى الموقع من خالل متصفح 

الويب أو الهاتف الذكي، وهو يوفر مزايا عديدة تضم الحصول 
على صور العقارات المختلفة والتفاصيل المطلوبة لمعامالت 

اإليجار.

يتطلب التحول الرقمي المواءمة والتنسيق بين االبتكار 
واألولويات االستراتيجية. قد ال يتشجع القادمون الجدد 

إلى الصناعة العقارية لتبني الرقمنة بسبب ما يصاحبها من 
التكاليف على المدى القصير، ولكن إذا نظرنا لألمر على المدى 
األبعد، سنجد أن عوائد المبيعات العقارية التي تجلبها الرقمنة 

تستحق مثل هذا االستثمار.

الطريق أمامنا

يتطلب إدخال التكنولوجيا الجديدة استثماراً كبيراً )من أدوات، 
وعمليات، ومهارات بشرية(، وذلك للتمكن في النهاية من 

التحلي برؤيٍة أفضل وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك. 
واألمر في المحصلة ال يتمحور حول التكنولوجيا بحد ذاتها، 

وإنما يتعلق بطريقة تفكيرٍ جديدة. تتميز الفردان العقارية 
بتقديم خدمات من أعلى المستويات، ويساعدها في ذلك 

على األخص، استخدامها للتكنولوجيا المتقدمة التي تحّسن 
من تجربة المستخدم أثناء البحث. ويأتي دور المطّور الهام 

في تقديم رؤى حيوية تبرز الجوانب األساسية التي ال يمكن 
إهمالها فيما يتعلق بالتحول الرقمي.                 

سالي صفا 
المدير اإلقليمي للتسويق 

الفردان العقارية
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ساهمون
كيفية اختيار م

وسيط عقاري

الباعة:

إذا كان لديك عقار للبيع، فابحث عن وسيط ماهر في تسعير 
وتسويق العقارات والتفاوض بشكل فعال. 

يمكنك بدء عملية البحث بطلب النصح والتوصيات من 
األصدقاء والزمالء. كما يمكنك الطلب من مدير بنايتك 

تزويدك بأسماء وكالءٍ مثلوا باعًة آخرين في بنايتك بنجاح 
في اآلونة األخيرة. قم بمقابلة ما ال يقل عن ثالثة وكالء، 

وإليك بعض أهم األسئلة التي ننصحك بتوجيهها لهم: هل 
قمت ببيع عقارات في منطقتي؟ هل قمت ببيع عقارات 

في بنايتي؟ كم من الوقت بقي العقار معروضاً في السوق 
قبل أن ُيباع؟ واسألهم عن آخر صفقاتهم وعن فترة خبرتهم 
في هذا المجال. ولكن عليك أن تتذكر أن طول الخبرة ليس 

العامل األهم بالضرورة، فقد يكون الوسيط الشاب أكثر 
طاقة ودافعية من وكيل أكبر سناً يتمتع بخبرة طويلة.

وعليك أيضاً أن تطلب من الوكيل تقديم عرض إدراٍج 
يستعرض فيه بيانات صفقات مماثلة والخطة التي 

سيطبقها في تسويق شقتك. تعامل بحذر مع أي وكيل 
يخبرك بأن عقارك ممتاز كما هو، فبعض الوكالء يركز على 

كسب العمالء الجدد ويخشى إخبار العميل بصراحة بما يجب 
عليه فعله لتحضير العقار للسوق، في حين يجب أن ُتناَقش 

هذه األمور بشكل واضح وصريح.

المشترون:

إذا كنت مقبالً على الشراء، فابحث عن الوكيل الذي يوّجه 
لك األسئلة الهامة ذات العالقة مثل: ما هو جدولك 

الزمني؟ هل حصلت على مصادقة أهليتك لقرض عقاري؟ 
في أي منطقة ترغب السكن؟ ومن أهم النقاط التي عليك 
أخذها بالحسبان هي أن يكون الوكيل على دراية بالمنطقة 

التي ترغب السكن فيها.

أنت بحاجة لوكيل يفهم ما تحتاج إليه بالضبط في العقار، 
وأن تكون لديه الثقة والجرأة في اقتراح عقارات قد ال 
تطابق رغباتك بالضبط ولكنها قد تلبي ما تحتاج إليه.

إنهاء العقد مع الوكيل:

ال تخف من اإلقدام على ترك الوكيل إن شعرت أنه ال 
يناسبك! فليست هناك وثيقة تربطك كبائٍع بشكل رسمي 

مع الوكيل، وإنما يصادق البائع على اتفاِق إدراٍج مع الوكيل 
العقاري لمدة ستة أشهر في أغلب األحيان. وبالرغم من ذلك، إن 

لم يكن البائع راضياً عن أداء الوكيل، يمكنه إنهاء هذه االتفاقية 
بسهولة.

احرص منذ البداية على أن يسلمك الوكيل قائمة بأسماء كافة 
األشخاص الذين يتصلون به بشأن العقار. وهكذا، إن حصل 

وألغيت االتفاق مع الوكيل وجاء مشترٍ غير مدرج على القائمة 
ليقدم لك عرضاً جيداً، فلن يتمكن الوكيل من االدعاء أنه كان 

السبب في الصفقة.

كما يجب أن يشمل االتفاق مدة زمنية محددة، عادة ما تكون 
بين ثالثة إلى ستة أشهر، حيث ال يحق للوكيل بعدها أن يطالب 
بمكافأة على العمالء المحتملين المدرجين في القائمة إن تقدم 

أحدهم بالفعل بعرٍض تقبل به.            

سام يوسف
المدير اإلداري

بيتر هومز

 
» وعليك أيضاً أن تطلب من الوكيل تقديم 

عرض إدراٍج يستعرض فيه بيانات صفقات 
مماثلة والخطة التي سيطبقها في تسويق 
شقتك. تعامل بحذر مع أي وكيل يخبرك بأن 

عقارك ممتاز كما هو. «



سوق العمران 
العقاري القطري

تعتبر قطر إحدى بلدان الشرق األوسط األسرع نمواً، وقد 
شهدت تحواًل كبيراً خالل العقد الماضي مع التطور الهائل الذي 
مر به القطاع اإلنشائي والذي يتوقع أن يواصل النمو بقوة في 

السنوات القادمة. وفي الواقع، يمر سوق البناء حالياً بمرحلة 
ازدهار مكنته من المساهمة بنسبة 15 بالمائة من الناتج المحلي 

اإلجمالي من خالل القطاع العمراني العقاري بشكل خاص، 
وبذلك أصبح هذا القطاع يمثل الصناعة غير النفطية األكبر 

في قطر. ولم يكتِف القطاع بما حققه من نمٍو إلى اآلن، بل 
تشير التوقعات إلى أنه سيواصل النمو في السنوات القادمة، 

مما سيؤدي إلى توفير أعداد متنامية من الوظائف للمواطنين 
والوافدين على حد سواء. ومما ال شك فيه أن مثل هذه البيئة 

االستثمارية ستعزز التنمية االقتصادية بشكل عام وسُتلمَس 
آثارها في تعزيز القطاع السياحي وغيره من القطاعات وفرص 

األعمال الواعدة.

سيعمل النمو السكاني في قطر على دفع عجلة مشاريع 
البناء العمراني السكني، فالكثير من االستطالعات تدل على 

حركة عمرانية نشطة تبنى من خاللها آالف الوحدات السكنية 
الجديدة في البالد في الوقت الحالي. ومع االنتهاء من بناء هذه 
الوحدات بحلول عام 2022، سيكون سوق البناء العقاري في حالة 

انتعاش قوي. 

سوق البناء العقاري وكأس العالم لكرة القدم 2022
تنشط الحركة العمرانية في القطاع العقاري في البالد تحضيراً 

لكأس العالم لكرة القدم 2022. حيث تستعد قطر الستضافة هذا 
الحدث العالمي الهام بضخ عشرات باليين الدوالرات لالستثمار 
في البنية التحتية الرياضية والسياحية والنقل، تحضراً الستقبال 

عدد ضخم من الالعبين والمنظمين والمسؤولين والجماهير.

استفاد قطاع البناء في قطر بشكل كبير من التحضيرات 
للبطولة، حيث ُيتوقع أن يصل عدد الجماهير المشاركة في قطر 
أثناء بطولة كأس العالم حوالي مليون شخص. وتجهد قطر في 

بناء العديد من الفنادق المتنوعة والوحدات السكنية لتلبية حاجة 
هذه الجماهير الغفيرة من المساكن أثناء تواجدهم في البالد 

لحضور فعاليات البطولة. وتوشك البالد على افتتاح ما يقارب 47 
فندقاً جديداً.

جنت قطر منافع جمة من استثماراتها في تشجيع السياحة ورفع 
أعداد السياح المقبلين عليها، حيث حققت ذلك ببناء المتاحف 

الراقية بمقاييس عالمية والمساحات العامة الخارجية، كما عززت 
مقومات البنية التحتية للصناعة الفندقية، إلى جانب استثمارها 

بالمطار الدولي الجديد الحائز على الجوائز.

ومع هذا الكم الضخم من االستثمار الحكومي والخاص في 
الصناعة العمرانية العقارية، فال شك أن هذه الصناعة بدورها 

ستدفع باالقتصاد لمزيد من االزدهار والنمو. ويبقى المجال أمام 
الصناعة العمرانية العقارية لتحقيق إنجازات أكبر باالستفادة من 

أعداد إضافية من القوى البشرية.

ُيعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 انجازاً عظيماً 
ُيسجل لقطر. وال شك أن البطولة ستعمل على تحريك القطاع 

العمراني العقاري في البالد، فعلى سبيل المثال، سيتم استثمار 
أكثر من 140 بليون دوالر أمريكي في البنية التحتية للنقل على 

مدى السنوات القليلة القادمة. وهذا يشكل استثماراً ضخماً 
على مستوى القطاعات غير النفطية من قبل الحكومة القطرية، 

وهو ما يعكس توجه الحكومة للعقد القادم تحقيقاً للتنوع 
االقتصادي. وضمن التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، 

تنصب الجهود في توسعة مطار الدوحة الدولي الجديد، والطرق، 
وشبكة المترو، وذلك الستيعاب األعداد الكبيرة من الزوار أثناء 

استضافة البطولة، مما سيعمل على تعزيز سمعة قطر على 
المسرح الدولي.

وُيتوقع أن تعمل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على 
تنشيط الطلب على المساكن الميسورة، فالنمو المتوقع في 

تعداد قطر السكاني سيؤدي إلى بناء المزيد من المساكن 
والشقق والغرف معقولة األسعار إليواء الزوار.

تعتبر قطر اليوم وجهة ممتازة لمن يبدي اهتماماً بالسوق 
العمراني العقاري. وقد يتشجع المستثمرون على اإلقبال على 

السوق نظراً لتسارع وتيرة البناء وإنشاء المشاريع التنموية بالتزامن 
مع استضافة األحداث العالمية الضخمة في البالد. ولهذا، 

ندعوك لالستثمار اليوم في سوق البناء العقاري القطري لتجني 
ثمار هذا االنتعاش والنمو. 

محمد عريف خان
مدير عقاري

المرقاب العقارية

» سيعمل النمو السكاني المرتقب في  
الدوحة على تنشيط الحركة العمرانية ببناء 

المزيد من الوحدات السكنية والشقق 
والغرف ميسورة التكاليف تلبيًة لحاجة 

زوار البالد. «
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ساهمون
النجاح في م

السوق العقاري 
اليوم

إن دخول المجال العقاري ليس بالمهمة السهلة، وتواجه 
من يحاول ذلك الكثير من التحديات في سبيل العثور 

على مكان في هذا السوق التنافسي. بالرغم من ذلك، 
هناك عدد من الممارسات الفضلى التي ُينصح بتطبيقها 

للمساعدة في التميز عن الغير في المجال. من أهم ما 
يمكن عمله أواًل لضمان النجاح في الصناعة العقارية هو 

متابعة المستجدات والتأقلم مع التغيرات والتقلبات التي 
تمر بها الصناعة.

كما أن استيعاب العمالء وحاجاتهم هو جانب آخر حيوي 
في نجاح أي شركة في القطاع العقاري، ولهذا، نضع 

العمالء دائماً في المقام األول في شركتنا الخط البديل، 
ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل النصح لهم حول 

متطلباتهم العقارية.

يمتاز السوق العقاري المحلي بتنافسية عالية، ولكنها 
تنافسية صحية واجبة ألنها تفرض على جميع األطراف 

المعنية في هذه الصناعة بالتطوير والتحسين بشكل 
مستمر. وهذا من شأنه توليد الحلول المبتكرة التي 
تخدم وتصب في مصلحة العميل، ونفخر بالقول إن 

هذا قد شكل على الدوام عامالً هاماً في نجاح أعمالنا. 
ومن الجوانب الهامة األخرى، بناء سمعة إيجابية طيبة 
في السوق، فالحصول على العمالء المحتملين ما زال 

يتحقق على األغلب من خالل اإلحاالت التي تعتمد بشكل 
أساسي على السمعة. فإن لم تحَظ خدمتك على رضا 

العميل، هل تتوقع أن يدل عليك أصدقاءه أو أفراد عائلته 
إذا احتاجوا مثل هذه الخدمات؟

وُيعد بناء وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لألعمال طريقة 
أخرى للمساعدة في اكتساب المزيد من العمالء 

والتمكن من إبرام المزيد من الصفقات. وقد تضم هذه 
االستراتيجيات كيفية التواصل مع العمالء، أو كيفية 

التعامل مع المؤجرين أو المُاّلك، أو سبل إدارة العقارات. 
ويتلخص نهجنا ببساطة بمتابعة المستجدات والتطورات 
التي تحدث في السوق، ومن ثم االستجابة لها بتقديم 

البدائل والحلول المناسبة للعمالء والمستثمرين. 

من الجدير بالذكر أن السوق يزخر بالفرص االستثمارية 
الممتازة التي تجذب المستثمرين األجانب على وجه 

الخصوص لدخول السوق العقاري. فاالستثمار العقاري 

يتميز بعائده المجزي في قطر التي تضعها كافة المؤشرات 
االقتصادية في منزلة رفيعة، إلى درجة أنها أصبحت تنافس بقوة 

على مرتبة المركز المالي األبرز في المنطقة.

القطاع العقاري القطري هو حيز واعد يتميز بالتطور والمرونة بفضل 
العديد من المطورين والشركات العقارية المتميزة. وقد ساهمت 

الوفرة والتنوع في المخزون العقاري واستمرارية تواجد العمالء 
المطلعين على حال االستثمار في تعافي وثبات السوق. ومن 

المالحظ اليوم تحرك السوق لالستقرار باتجاه أسعار أكثر ثباتاً نتيجة 
دخول التنظيمات العقارية الجديدة حيز التنفيذ بشكل أساسي. 

وأتاح هذا المجال أمام المهنيين القانونيين المؤهلين لعب الدور 
الذي يستحقونه في تطوير السوق المحلي، وأزاح في نفس الوقت 

األشخاص غير المؤهلين الذين كانوا يؤثرون سلباً على السوق. 
ويبقى السوق العقاري القطري غنياً بالفرص االستثمارية المربحة، 

وال شك في أنه سيمضي في طريق النمو واالنتعاش انطالقاً من 
موقعه اليوم.  

أحمد مصطفى
المدير العام

شركة الخط البديل للعقارات

» كما ُيعد بناء وتطبيق استراتيجيات مبتكرة 
لألعمال طريقة أخرى للمساعدة في اكتساب 

المزيد من العمالء والتمكن من إبرام المزيد من 
الصفقات. «
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أحمد مصطفى
المدير العام

شركة الخط البديل للعقارات

هل تؤثث عقارك 
أم ال؟

يردنا سؤال متكرر من الكثير من المؤجرين عما إذا كان 
عليهم تأثيث عقارات التأجير أم تركها دون أثاث، أو إذا أردنا 
استخدام المصطلحات الدارجة في قطر، فرشها بالكامل أو 

جعلها شبه مفروشة. 

ال يوجد جواب واحد مثالي لهذا السؤال كحال الكثير من 
األسئلة المشابهة في المجال العقاري، فاإلجابة تحتاج 
لتفصيل ألن ِكال الخيارين له حسنات وسيئات في نفس 
الوقت. لنستعرض هذه الحسنات والسيئات في البداية.

حسنات طرح عقار مؤثث بالكامل لإليجار:

سعر إيجارٍ أعلى – من الطبيعي أن يكون عائد العقار . 1
المفروش بشكل كامل أعلى من عائد عقار غير 

مفروش يتطلب من المستأجر جلب أثاثه الخاص معه.

إمكانية جذب عدد أكبر من المستأجرين - يعود . 2
السبب في ذلك ألن هناك الكثيرين ممن ال يملكون 

األثاث، وهم يبحثون بشكل حصري عن المنازل 
المفروشة بالكامل. وينطبق هذا باألخص على 

فئات الشقق الصغيرة بغرفة نوم واحدة أو شقق 
االستوديو. أما العائالت التي تضم طفلين أو ثالثة، 
فهي على األغلب ليست بحاجة لألثاث، على عكس 

العزاب أو المتزوجين الجدد الذين ال يملكون عادة إال 
بعض القطع األساسية ويعتمدون على المؤجر في 

توفير بقية األثاث لملء المساحة.

مردود التخلص من األثاث - غالباً ما تغطي الزيادة . 3
في سعر اإليجار تكاليف األثاث في أول سنتين. 

وإن صمد األثاث بعد هذه المدة، يمكنك مواصلة 
االستفادة منه لرفع سعر اإليجار بعد أن تكون قد 

حّصلت قيمته بالفعل. وبعد االنتهاء منه تماماً، 
يمكنك بيعه بسعر مخّفض وربح بعض المال.

سيئات طرح عقار مؤثث بالكامل لإليجار:

المزيد من األضرار المحتملة من المستأجرين – بما . 1
أن المستأجر سيستخدم أثاثك، فمن الطبيعي إلحاق 

أضرارٍ به مع االستخدام، مما يعني المزيد من التكاليف 
إلجراء اإلصالحات مقارنة بحال المستأجر الذي يستخدم 

أثاثاً يملكه هو. لذلك، ُينصح باختيار األثاث "المتين" 

الذي يصمد مع االستخدام، وتجُنب األقمشة البيضاء التي 
يصعب تنظيفها.

قد يطيب العقار لبعض المستأجرين، لكنهم قد ال ُيعجبون . 2
باألثاث - لذلك، من المهم اختيار أثاث أساسي بسيط إلى 
حد ما حتى يجذب فئات واسعة ومختلفة من المستأجرين 

المحتملين.

تكاليف تخزين األثاث إذا اضطررت إلزالته أو إزالة بعضه من . 3
أجل مستأجر محتمل - ال يملك الكثير من المؤجرين مساحة 
إضافية أو عقاراً آخر حيث يمكنهم تخزين األثاث، أي أن هذا 

الجانب قد يعني المزيد من التكاليف التي لن يرغب أي 
مؤجر بتكبدها، وقد ينتهي األمر بإلغاء خطط التأجير إن لم 

يستطع المؤجر تلبية طلب المستأجر في نقل األثاث من 
العقار.

أتمنى أن تكون النقاط المذكورة أعاله مفيدة عند التفكير 
باحتمالية تأثيث عقار للتأجير. إذا كنت ال تزال غير قادر على اتخاذ 
قرار بهذا الشأن، أنصحك باتباع المبدأ العام التالي: في معظم 

الحاالت، اترك األمور على حالها. إذا كان لديك عقار واحد أو 
اثنين فقط في محفظتك، لن تتمكن من نقل األثاث بمرونة بين 

عقاراتك، ولهذا، ال تقم بتأثيث العقار إن كان غير مؤثث حالياً، 
بل أنصحك بتركه كما هو اآلن والتفكير بالتأثيث كخيار للتأجير 

بسعر أعلى في حال طلب المستأجر ذلك أثناء مفاوضاتك معه. 
وبالمثل، إن كان العقار مؤثثاً، دعه كما هو )هذا إذا افترضنا أن 
األثاث جيد وجذاب( للحصول على عائد قد يكون أعلى مما إذا 

كان غير مؤثث.     

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م.

» لهذا، من المهم اختيار أثاث أساسي 
بسيط إلى حد ما ليجذب فئات واسعة 

ومختلفة من المستأجرين المحتملين. «
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ساهمون
ما يجب أن يعلمه م

المستثمرون

شهد السوق العقاري حركة نشطة ونمواً خالل السنوات 
القليلة الماضية، خصوصاً خالل أزمة كوفيد-19، األمر 

الذي قد يفاجئ الكثيرين. فقد ارتفعت أسعار العقارات 
والطلب على الشراء، مما جعل سوق العقارات السكنية 

نقطة مضيئة في خضم ظروف صعبة. 

ولكن يجب العلم بأن السوق العقاري ال يبقى على حال 
واحدة، بل هو في تقلب دائم وال يسمح ببقاء نفس 

االتجاهات لفترة طويلة. إلى جانب هذا، تتميز الصناعة 
العقارية بأنها متوّضعة ومحلية تقع تحت تأثير الظروف 

التي تمر بها البالد ككل. 

يمكن استيعاب هذه التغيرات من خالل دراسة وفهم 
أساسيات عمل السوق التالية الِذكر، مما يتيح التأقلم 

والتعامل معها على أفضل نحو ممكن.

أسعار العقارات

تتأثر أسعار العقارات بالعديد من العوامل، ومن أهمها 
الطلب المحلي المتمثل بحجم إقبال المشترين على 

الشراء، ووفرة الوحدات السكنية المتوفرة للشراء في 
السوق. وبطبيعة الحال، يؤدي انخفاض الطلب ووفرة 

العرض إلى انخفاض أسعار المنازل. كما أن أسعار القروض 
السكنية تلعب دوراً هاماً في هذا الجانب ألنها تؤثر على 

الطلب بشكل كبير. فعندما تنخفض أسعار القروض، يرتفع 
االهتمام بالشراء، في حين يحجم الناس عن الشراء نسبياً 

إذا ما ارتفعت هذه األسعار.

القدرة على تحمل تكاليف السكن

ال تتعلق هذه القدرة فقط بأسعار المنازل، فهي تتحدد 
كذلك بعوامل أشمل تضم التضخم ومستويات الدخل 

وأسعار الفوائد الربوية وغيرها. وبالتالي، ال يعني ارتفاع 
أسعار المنازل بالضرورة انعدام القدرة على تحمل تكاليفها. 

ولكن إن انخفضت هذه األسعار بشكل ملحوظ، أو ارتفع 
مستوى الدخل الفردي بشكل عام، فقد يعني هذا 

القدرة على شراء عدد أكبر من المنازل التي لم تكن متاحة 
للكثيرين تحت ظروف سابقة. ولحسن الحظ، هذا هو 

السيناريو الذي نشهده اليوم. فإذا أخذنا عوامل أسعار 
القروض واتجاهات الدخل والتضخم في حسابنا، سنجد أن 

قدرة المستهلك على شراء المنازل اليوم تفوق تلك في 
العامين الماضيين.

أسعار الفوائد الربوية

تلعب أسعار الفوائد الربوية على القروض السكنية دوراً 
كبيراً في حركة السوق العقاري، فهي تؤثر على مستوى 

الطلب، وأسعار المنازل، وتحديد القدرة الشرائية.

المخزون العقاري
    

يمثل المخزون العقاري مجموعة العقارات المعروضة للبيع 
في الوقت الحالي في السوق، وهو عامل آخر حيوي في 

السوق العقاري السكني. فعند تقلص المخزون وارتفاع 
الطلب، ينتج سوق باعة بسبب ارتفاع أسعار المنازل، مما 

يعطي البائع موقفاً قوياً في المفاوضات مع المشتري.

في المقابل، تنعكس وفرة المعروض في السوق لصالح 
المشترين، فإن كان عدد العقارات المعروضة للبيع أكبر من 

عدد المشترين المحتملين لها، فعندها يكون السوق قد 
تحول إلى سوق مشترين.

يعمل هذا على تثبيط ارتفاع األسعار ويؤدي إلى خفض 
التنافسية في السوق بشكل عام.

يتميز السوق العقاري المحلي بكونه وجهًة استثمارية 
آمنة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، وهو يوفر 

خيارات منوعة عديدة، إلى جانب مكافأته المستثمرين 
بمنحهم مزايا اإلقامة الدائمة. ولهذا كله، سيبقى هذا 

القطاع أحد أفضل الخيارات االستثمارية اآلمنة رغم 
الجائحة.

إسكندر بن ليغا
شريك مؤسس والمدير 

اإلداري
فور كورنرز العقارية

» تنعكس وفرة المعروض في السوق 
لصالح المشترين، فإن كان عدد العقارات 
المعروضة للبيع أكبر من عدد المشترين 

المحتملين لها، فعندها يكون السوق 
قد تحول إلى سوق مشترين. «
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أسباب تشجع على 
االنتقال إلى قطر

تعد قطر واحدة من أكثر بالد العالم أمناً للوافدين، وهم في الواقع 
يشكلون 75 بالمائة من سكان قطر البالغين 1,7 مليون نسمة. وتوصف 

قطر بأنها "الشرق األوسط للمبتدئين"، ألنها تتيح الفرصة لألجانب 
باختبار طبيعة الثقافة العربية وغناها دون التضحية بوسائل الراحة 

المعتادة في الغرب. فيما يلي نستعرض بعض األسباب التي تدفع 
بالناس لالنتقال إلى قطر:

1. االعفاء الضريبي:
قطر هي إحدى البلدان القليلة في العالم التي ال تفرض الضرائب على 
قاطنيها، أي أن األفراد ال يدفعون ضريبة دخل، بل يحتفظون برواتبهم 

كاملة دون اقتطاعات ضريبية. وهذا النظام يجعل من قطر وجهة 
جذابة )لألفراد والشركات على حد سواء(، وعلى األخص الدوحة التي 

تستقطب العاملين من شتى بقاع األرض.

2. األمان:
تشتهر قطر كذلك بانخفاض نسب الجريمة فيها، وقد حلت في المركز 

األول على مؤشر السالم العالمي لعام 2019 في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وكانت قد حافظت على هذا التصنيف لمدة 11 سنة 

على التوالي. فقطر مكان آمن للمعيشة وتربية األطفال، ولعلها المكان 
المناسب اآلمن لك ولعائلتك. والجدير بالذكر أن دولة قطر تسعى 

جاهدة للحفاظ على أمن وسالمة البالد لجميع قاطنيها من خالل تواجد 
كبير لقوات األمن وأفراد الشرطة في أنحاء البالد. 

3. مركز عالمي للخطوط الجوية:
تحولت الخطوط الجوية القطرية منذ عام 1997 إلى واحدة من أسرع 

الناقالت في عالم الطيران نمواً مع تحقيق أعلى مقاييس الخدمة 
واالمتياز. وتشمل خطوطها الجوية اعتباراً من يونيو 2021 وجهة محلية 
واحدة و157 وجهة دولية ضمن 79 بلداً. وقد حققت الخطوط القطرية 

نجاحاً ونضجاً على مر السنين لتصبح رائدة في صناعة الطيران على 
المستوى اإلقليمي والعالمي تحت قيادة المدير التنفيذي للمجموعة 

سعادة السيد أكبر الباكر. وتدير الخطوط القطرية مطارَ حمد الدولي 
الذي ُصمم على نحو يتيح للدوحة أن تصبح مركزاً حيوياً للخطوط الجوية 

على المستوى اإلقليمي والدولي، وهو يعتبر واحداً من أبرز المطارات 
الدولية. فهو يتعامل مع ما يقارب 30 مليون مسافر في السنة، وُيتوقع 

أن يرتفع عدد زواره من المسافرين إلى 50 مليون عام 2022. 

4. التعليم:
إذا كان لديك أطفال، فسيكون لتعليمهم نصاباً كبيراً من دخلك 

الشهري، وبالطبع، تتفاوت التكاليف وتختلف تبعاً لمستوى تحصيلهم 
التعليمي. تقدم المدارس الخاصة في قطر بشكل عام تعليماً ممتازاً 

وفرصاً دراسية استثنائية لطلبتها. ومن الجدير بالذكر أن بعض أصحاب 
العمل يقدمون مخصصاٍت للتعليم ضمن حزم حوافز موظفيهم من 

األجانب، كما تنتشر المدارس المخصصة للجنسيات المختلفة برسوم 
أقل على األغلب.

5. الصحة:
تتمتع قطر بنظام رعاية صحية من أعلى المستويات، وتمتاز البنية 

التحتية والمرافق الصحية بالتطور والعصرية، وهي بمتناول الجميع 
بما في ذلك القطريين والمقيمين األجانب. ويفوق استثمار قطر 

في الرعاية الصحية عن كل فرٍد ما تخصصه أي دولة أخرى من 
دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الغرض. كما تنتشر العديد من 

العيادات الخاصة الطبية والمستشفيات الخاصة والتي تفخر جميعها 
بالطواقم الطبية من الدرجة األولى. ولكن، يجب التنبه إلى أن 

اللجوء إلى مستشفى أو عيادة خاصة قد يعني تكاليفاً باهظة، إال 
إذا كنت تملك تأميناً صحياً مع هذه المرافق. استفسر عما إذا كانت 
شركتك تقدم لموظفيها من المقيمين األجانب تأميناً صحياً شامالً 

في البالد.

6. النقل:
إذا كنت ستقود سيارة في قطر، ستحتاج إلى رخصة قيادة صالحة 
تصدرها إدارة المرور في وزارة الداخلية. ومن حسنات القيادة في 
قطر أن أسعار البترول مقبولة جداً، وكذلك تتميز أسعار المركبات 
الجديدة والمستعملة بأنها معقولة، وقد تتمكن من العثور على 

صفقات جيدة. وتتوفر خيارات النقل األخرى مثل مترو الدوحة 
والحافالت وسيارات التكسي، والتي تتميز بأنها رخيصة نسبياً.

7. التنوع العقاري:
لم تعد قطر مجرد وجهة اعتيادية للمعيشة، فقد شهد السوق 

العقاري القطري انتعاشاً قوياً مع توفر العديد من العقارات الباذخة 
في اللؤلؤة، ومركز مشيرب في الدوحة، ولوسيل، مما أتاح الفرصة 

للمشترين والمستأجرين لدخول السوق طيلة فترة الجائحة بأسعار 
ميسورة مقارنة باألسعار قبل عامين. 

من المعروف أن السوق العقاري القطري يتمتع بمجموعة من 
الشقق الفندقية الجذابة المجهزة بكافة الخدمات والتي تجاري 

المستوى المعيشي الذي تقدمه قطر للمقيمين فيها من 
المواطنين واألجانب. وتتحلى قطر بالكثير من المزايا المغرية، ولديها 

الكثير مما تقدمه كمستوى المعيشة العالي وفرص التوظيف 
المتنامية التي تمّكن األجانب والمواطنين من التمتع بنمط الحياة 

الراقي الذي يسعون لتحقيقه.    

سيربان جي سبيريا
الرئيس التنفيذي والمؤسس

إف جي للعقارات قطر

» من المعروف أن السوق العقاري القطري 
يتمتع بمجموعة من الشقق الفندقية 

الجذابة المجهزة بكافة الخدمات والتي 
تجاري المستوى المعيشي الذي تقدمه قطر 

للمقيمين فيها من المواطنين واألجانب. «
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ساهمون
قطر ومِنعة السوق م

العقاري السكني
أثبتت قطر نفسها أمام العالم كإحدى المراكز العالمية اآلمنة 

في المنطقة التي توازن بين تحقيق التنويع االقتصادي وفرض 
القوانين والتنظيمات، مما يخلق بيئة مثالية تدعم األعمال على نحو 

مستدام، وتتيح فرصة النمو على كافة األصعدة.

من قناعاتي الراسخة أن قطر هي إحدى أفضل األماكن الستقرار 
العائالت وتربية األطفال ليكتسبوا العادات والتقاليد اإليجابية، وذلك 

خصوصاً أنني ولدت هنا في قطر وأنا على اتصال مباشر بالثقافة 
وأسلوب الحياة القطرية. وفي الواقع، أنا أعتبر قطر موطني األول، 

وال أظن أن أي بلد آخر في العالم يمكنه أن يضاهي ما يقدمه لنا 
بلدنا، خصوصاً فيما يتعلق بتقدير قيمة اإلنسان وتحقيق العدالة.

لقد أثبت الحصار والجائحة أن العوامل األساسية التي تضمن نجاح 
وتنمية البالد تكمن في القيادة الحكيمة الذكية، وأعتقد أن هذا ما 

ساعد قطر في تخطيها هذه الصعاب.

يجب أن تسلط كتب التاريخ الضوء على القيادة القطرية، فها هي 
البالد تسير نحو المراحل األخيرة من خططها لتعزيز البنية التحتية 

التي شكلت دفعة قوية لالقتصاد المحلي، وها قد بدء العد التنازلي 
الستضافتها أكبر حدث رياضي في العالم الذي سيعزز بال شك من 

مكانتها في التاريخ. أنا أعتقد أن هذه الدورة ستكون من أفضل 
دورات بطولة كأس العالم وسيذكرها الناس على مدى أجيال قادمة.

لقد جاءت السنوات األربع الماضية بتحديات كبيرة على كافة 
المستويات وفي شتى القطاعات وأثرت على رواد األعمال في 

السوق، فقد بدأ العمل بتطبيق القوانين والتنظيمات الجديدة في 
قطاعات مختلفة ضمت ترخيص الوكاالت العقارية، وتنظيم سكنى 

العمال، وضبط العقارات المشتركة/المقسمة، وتعزيز أساسيات 
العمل. وقد عمل ذلك كله على استقرار فائض العرض الذي نتج عن 

الظروف الصعبة الماضية.

ما زال السوق العقاري محركاً أساسياً لالقتصاد بالرغم من بطء 
وتيرته، ولكن حال السوق سرعان ما ستتغير في الربع األخير من عام 
2021، وأتوقع أن ينقلب الحال إلى شٍح في المعروض، مما سيؤدي 

في النهاية إلى ارتفاٍع في أسعار اإليجار والبيع عام 2022. ولكن 
هذا أيضاً يعتمد بطبيعة الحال على توفير المطاعيم بشكل مستمر 

للسكان، ورفع القيود عن السفر، وإقبال المزيد من الناس على زيارة 
البالد.

ومع هذا، لن يحقق الطلب والعرض التوازن في عام 2022 بسبب 
توقع ارتفاع أسعار اإليجار والبيع تحضيراً الستضافة كأس العالم لكرة 

القدم في ذلك العام.
ما زال المستثمرون المحليون والدوليون ينظرون للسوق العقاري 

على أنه مالذ استثماري آمن، وقد ساعدهم انخفاض األسعار بشكل 

ملحوظ منذ انتهاء الحصار وبدء انحسار الجائحة في دخول السوق 
ولكن بشيء من الحذر أكثر من ذي قبل.

ويمكن اعتبار الطلب على العقارات من المستوى المتوسط إلى 
العالي إيجابياً، األمر الذي حاز على اهتمام المستثمرين وتسبب بتحول 
كبير في التطوير العقاري بما يلبي حاجة السوق ويولد العوائد الجيدة. 

وأتاح هذا لكثير من المستثمرين العثور على فرص رائعة في تطوير 
مشاريع نموذجية على البحر، خصوصاً في مدينة لوسيل التي تعتبر 

مدينة المستقبل في قطر.

كما أن الجائحة دفعت بالمطورين العقاريين الستحداث األفكار 
الجديدة للمشاريع من حيث مساحة الوحدات وتصاميمها ومواقعها 
االستراتيجية، وقد أجبرتهم كذلك على تقديم خطط سداد مناسبة 

مباشرة من حساباتهم دون تدخل البنوك، مما لقي إقبااًل من 
المستثمرين من كافة المستويات.

تعد هذه الخطوة فرصة هامة للغاية تتيح الشراء بشكل مباشر من 
مطورين طيبي السمعة، فهذا الخيار لم يكن متوفراً في السابق 

بالرغم من الحاجة لرفع مستويات االستثمار في البالد، فاألمر لم يكن 
سهالً بسبب ارتفاع أسعار الفوائد الربوية ومتطلبات البنوك المعقدة. 

وهذا يعني أن الشراء من المطورين بشكل مباشر سيولد عوائد 
مجزية.

ال شك لدي بأن فترة الجائحة كانت بمثابة درس استفاد منه الجميع 
وتعلم منه كل فرد في العالم!

تعلمت شخصياً من الجائحة في مجال الصناعة العقارية أن القطاع 
العقاري السكني هو أقوى القطاعات العقارية لصموده في الظروف 
الصعبة، في حين تلقى كل من القطاعين التجاري والمكتبي صدمات 

عنيفة. حيث يمكنك اليوم شراء أي سلعة تريدها عبر اإلنترنت بسهولة 
دون االضطرار لزيارة محل تجاري أو مول. كما يمكنك إنهاء الوظائف 
الموكلة إليك في العمل دون الحاجة للدوام في المكتب. ولكن في 
المقابل، ال يمكنك االستغناء عن مكان سكناك أو استبداله بوسيلة 

أخرى تلبي حاجتك إليه.      

  

    

عبد الرحمن درويش
المدير العام للتسويق 

والمبيعات
بيست باى للعقارات 

المحدودة

» وأتاح هذا لكثير من المستثمرين العثور 
على فرص رائعة في تطوير مشاريع نموذجية 

على البحر، خصوصاً في مدينة لوسيل التي 
تعتبر مدينة المستقبل في قطر. «



60 #PFTRENDSQA

ملحوظ منذ انتهاء الحصار وبدء انحسار الجائحة في دخول السوق 
ولكن بشيء من الحذر أكثر من ذي قبل.

ويمكن اعتبار الطلب على العقارات من المستوى المتوسط إلى 
العالي إيجابياً، األمر الذي حاز على اهتمام المستثمرين وتسبب بتحول 
كبير في التطوير العقاري بما يلبي حاجة السوق ويولد العوائد الجيدة. 

وأتاح هذا لكثير من المستثمرين العثور على فرص رائعة في تطوير 
مشاريع نموذجية على البحر، خصوصاً في مدينة لوسيل التي تعتبر 

مدينة المستقبل في قطر.

كما أن الجائحة دفعت بالمطورين العقاريين الستحداث األفكار 
الجديدة للمشاريع من حيث مساحة الوحدات وتصاميمها ومواقعها 
االستراتيجية، وقد أجبرتهم كذلك على تقديم خطط سداد مناسبة 

مباشرة من حساباتهم دون تدخل البنوك، مما لقي إقبااًل من 
المستثمرين من كافة المستويات.

تعد هذه الخطوة فرصة هامة للغاية تتيح الشراء بشكل مباشر من 
مطورين طيبي السمعة، فهذا الخيار لم يكن متوفراً في السابق 

بالرغم من الحاجة لرفع مستويات االستثمار في البالد، فاألمر لم يكن 
سهالً بسبب ارتفاع أسعار الفوائد الربوية ومتطلبات البنوك المعقدة. 

وهذا يعني أن الشراء من المطورين بشكل مباشر سيولد عوائد 
مجزية.

ال شك لدي بأن فترة الجائحة كانت بمثابة درس استفاد منه الجميع 
وتعلم منه كل فرد في العالم!

تعلمت شخصياً من الجائحة في مجال الصناعة العقارية أن القطاع 
العقاري السكني هو أقوى القطاعات العقارية لصموده في الظروف 
الصعبة، في حين تلقى كل من القطاعين التجاري والمكتبي صدمات 

عنيفة. حيث يمكنك اليوم شراء أي سلعة تريدها عبر اإلنترنت بسهولة 
دون االضطرار لزيارة محل تجاري أو مول. كما يمكنك إنهاء الوظائف 
الموكلة إليك في العمل دون الحاجة للدوام في المكتب. ولكن في 
المقابل، ال يمكنك االستغناء عن مكان سكناك أو استبداله بوسيلة 

أخرى تلبي حاجتك إليه.      

  

    

أطلق العنان 
إلمكاناتك 

بوظيفة في 
المجال العقاري

يواصل السوق العقاري القطري منحاه الصاعد بقوٍة مولداً 
معه الحاجة لوسطاء أكّفاء وغيرهم ممن يرغبون بدخول هذه 

الصناعة. إذا كنت تشعر أن مجال العمل العقاري يناسب ميولك 
وشخصيتك، فقد حان الوقت لقبول هذا التحدي واالنخراط في 

الصناعة العقارية. 

تلبية الطلب الحالي
يولّد اإلقبال على شراء المنازل الحاجة لوسطاء عقاريين لديهم 

المهارة الالزمة في العثور على العقارات التي تناسب هؤالء 
المشترين المحتملين، وذلك سواء كانوا مشترين ألول مرة أو 

مستثمرين منذ زمن طويل. ويبحث العمالء عن وسطاء مؤهلين 
ذوي خبرة لمساعدتهم في كافة إجراءات شراء العقارات، وعملية 

البيع أو اإليجار، مع ضمان توفير الحماية لحقوقهم وإعطائهم 
أفضل النصائح.

إلى جانب ذلك، فقد شرعت البالد باتخاذ خطوات إلعادة هيكلة 
وترتيب المنظومة العقارية بما يحقق أهداف الرؤية القطرية 

الوطنية لعام 2030 مجاراةً للثورة االقتصادية والعمرانية التي تمر 
بها البالد، والتوسع الهائل الذي يشهده القطاع العقاري.

يمكن القول إن العمل في القطاع العقاري اليوم من شأنه 
أن يكون مجزياً للغاية نظراً لما يمر به السوق من حالة ازدهار 

مستمرة. ويعود العمل في هذا المجال بالكثير من الرضا على 
فريقنا ألنه يسمح بمساعدة الناس في اإلقدام على خطوة 
هامة في حياتهم تتمثل بشراء منزلهم األول، أو العثور على 

مشروع استثمار مربح.   

إذا كنت ممن يتفوقون في العمل في ظل التحديات، فيسعدنا 
إخبارك بأن المجال العقاري ال يبَق على نحٍو ثابت أبداً، بل 

إن العمل في هذه الصناعة سيختبر مرونتك وسعة حيلتك، 
فاالتجاهات الجديدة تظهر بشكل مستمر في بيئة العمل وتفرض 

الحاجة للتأقلم مع حال األسواق المتغيرة.

انتعاش السوق العقاري    

واجه السوق على مدى السنوات القليلة الماضية عدداً من 
التحديات تمثلت بالحصار وجائحة كوفيد-19، ولكن قطر تمكنت 

من تخطي الصعاب لتخرج في آخر المطاف من هذه الظروف 
أقوى من ذي قبل. ومع رفع الحصار، وتطبيق اإلصالحات 

التنظيمية اإليجابية ورفع كفاءة القوى العاملة المهنية، يرى 
الخبراء أن السوق يتجه صعوداً مع ارتفاع الطلب على االستثمار 

العقاري بعد رحلة طويلة نحو التعافي.

كما أن قطر شهدت ارتفاعاً كبيراً في كم المعامالت العقارية 
التي وصلت قيمتها ما يزيد عن 15 بليون ريال قطري خالل األشهر 

الستة الماضية وفق تقرير شركة كيه بي إم جي حول السوق 
العقاري. وُيالحظ تزايد االهتمام من المشترين والمستثمرين 

كذلك في المشاريع الناشئة. ومن ناحية أخرى، يشهد السوق 
العقاري القطري حركة انتعاش اقتصادي في قطاعي التأجير 

والبيع نتيجة لفتح السوق العقاري أمام األجانب ومكافأة 
المستثمرين بمزايا اإلقامة الدائمة.       

وُيتوقع للتعامالت العقارية الوصول إلى أعلى مستوياتها تزامناً 
مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أشار سعادة حسن 

الذوادي، األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث أن قطر 
تستعد الستضافة 1,5 مليون زائر بمناسبة بطولة كأس العالم 
2022. وفي حين أن االنتعاش في المشاريع العقارية جاء لتلبية 

حاجات األعداد الضخمة المتوقعة من جماهير كرة القدم، إال أنه 
سيترك أثراً باقياً في السوق العقاري القطري بال محالة.

يؤكد الخبراء أن قطر سرعان ما تتحول إلى مركز عالمي للسياحة 
واألعمال مما يبشر باستمرار النمو حتى بعد نهاية بطولة كأس 

العالم. على سبيل المثال، أعلنت منصة جوجل السحابية عن 
خططها لفتح مركز سحابي لالمتياز والتدريب في البالد بالتعاون 

مع هيئة المناطق الحرة في قطر. وال ننسى الجهود القطرية 
في جذب واستضافة أحداث رياضية كبيرة في البالد مثل دورة 

جودت الكاتب
المدير العام

كوريو للعقارات

» يبحث العمالء عن وسطاء مؤهلين 
ذوي خبرة لمساعدتهم في كافة 

إجراءات شراء العقارات، وعملية البيع 
أو اإليجار، مع ضمان توفير الحماية 

لحقوقهم وإعطائهم أفضل النصائح. «
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األلعاب اآلسيوية لعام 2030، وترشيحها كذلك الستضافة كأس 
أمم آسيا 2027 واأللعاب األولمبية الصيفية لعام 2030، وهذا من 

شأنه تعزيز السوق القطري النامي.

ماذا يتطلب األمر للتميز كوكيٍل عقاري؟

من قناعاتنا في كوريو أن الوكيل العقاري الماهر يتميز دائماً 
عن الغير. وبما أن المجال العقاري يتمحور حول العميل بشكل 

أساسي، يتطلب هذا مهارة التعامل والتعاون مع العميل بشكل 
يحقق التواصل الفعال معه والعثور على أفضل الصفقات التي 

تلبي متطلباته. يجب عليك أن تتذكر على الدوام أن الرحلة 
العقارية تتعلق بشكل كلي بالعميل، وبالتالي، أهم ما في األمر 

هو تحقيق أفضل تجربة ممكنة له.

النصيحة التالية هي بناء درايتك ومهاراتك، فالوكيل العقاري 
المميز ال يبيع العقارات فحسب، وإنما يبيع كذلك إلمامه 

بالسوق. ولهذا، ستعطيك معرفتك بأوضاع السوق المحلية 
دفعة قوية للتفوق على منافسيك ألنها تعني فهمك للقوانين 

والتنظيمات في المناطق واألحياء المختلفة وتقدير القيمة 
المحتملة للعقارات، وال بد أيضاً من متابعة اتجاهات السوق 

والتطورات المستجدة فيه.

وبالطبع، يتخذ شحذ مهارات التواصل لديك أهمية قصوى ألنها 
ستمكنك من استيعاب حاجات العمالء وتقديم النصح المناسب 
لهم تبعاً لهذه الحاجات. وبعد مناقشة كافة هذه التفاصيل مع 
العميل، يجب أن تتوفر لديك قدرة التفاوض على جميع جوانب 

الصفقة لتحقيق أقصى درجات النفع الممكنة للطرفين. أي أن من 
مهارات الوكيل العقاري الجيد معرفة كيفية إقناع الطرفين بإبرام 

الصفقة الناجحة التي تخدم مصالحهما.

كما أن إقامة شبكة من العالقات هي أساس عمل الوكيل 
العقاري الناجح، حيث ُيتوقع منك القدرة على إنشاء عالقات 

مثمرة مع العمالء المحتملين الجدد، واالستفادة بفعالية من 
العالقات القائمة من قبل. هذا الجانب الهام سيميزك عن غيرك 

خصوصاً عندما تحصل على إدراج عقار حصري أو أن تنجح في 
صفقة مبيعات كبيرة من خالل عالقاتك وشبكة معارفك.  

قد يساعد خلق سمعة وتوسيم شخصي للوكيل كذلك في 
تمييزه عن منافسيه، فهذا التوسيم الشخصي العقاري يكون 

انعكاساً لشخصك بما في ذلك قيمك وصفاتك المميزة. وهنا، 
يمكن االستفادة من منصات التواصل االجتماعي لنشر هذه 

المعلومات بين العمالء، وقد يكون إنشاء حساب على إنستغرام 
لتسويق العقارات والعثور على العمالء المحتملين أمراً مجدياً 
لتحقيق هذه األهداف. وأخيراً، فكر دائماً بعمالئك وشاركهم 

بأي تحديثات مهمة وتابع أحوالهم، فهم بال شك سيقدرون منك 

مبادراتك في إبقائهم على اطالع على كل جديد يهمهم.
وبالطبع، يجب التركيز على العمل ضمن فريق ألن هذا يوسع 
رقعة اإلنجاز إلى أبعد مما هو ممكن على المستوى الفردي، 
فبالرغم من أن كل وكيل عقاري يتخذ قراراته بنفسه ويتحمل 
مسؤوليتها، إال أن مجمل العمليات العقارية ال تنجح إال من 

خالل االجتماع باآلخرين، وتبادل النصائح واالستماع للغير وفهم 
وجهات نظرهم.

وفي النهاية، ال بد أن تتحلى بالصبر، فالعمالء بحاجة لوقت 
كاٍف التخاذ قراراتهم حتى وإن تمكنت من إقناعهم بأهمية 

التحرك بسرعة، فاإللحاح ليس هو المطلوب. على األرجح أنك 
ستواجه الرفض في بعض األحيان، ولكنك بحاجة للحفاظ على 

موقف إيجابي إذا كنت تطمح ببناء مسيرتك المهنية بشكل ثابت 
ومتنامي يأخذك لمستويات أعلى باستمرار.

أبرز النصائح لمن يرغب بالتقدم لدور وظيفي في المجال 
العقاري وما عليه التفكير به:       

حدد أهدافك المهنية بدقة: ادرس األمر بتمعن وقرر ما 	 
إذا كانت الصناعة العقارية تناسبك بطبيعتها المتمثلة 

بالتحديات الكبيرة التي تقابلها مكافآت كبيرة.

قم بكتابة سيرتك المهنية على نحو يناسب الصناعة: ركز 	 
على مهارات التواصل، والمبيعات، والخبرة في األعمال.

تدرب مراراً وتكراراً على سيناريوهات مقابالت التوظيف 	 
الرسمية. استهدف إثارة إعجاب من يقابلك تماماً وكأنه 

عميل، وتحدث عن أسباب عشقك للمجال العقاري.

ناقش التحديات التي تراها في الوظيفة وكيف تخطط 	 
للتغلب عليها.

ابحث عن الشركات المعروفة بسمعتها الطيبة للتقدم 	 
للعمل فيها ألن مثل هذه الشركات ستوفر لك تدريباً 

مناسباً يضمن لك النجاح. ونحن في كوريو نولي أهمية 
كبرى للتدريب وإقامة ورشات العمل لبناء المهارات وتنمية 

أفضل الوكالء العقاريين بين موظفينا. 

حاول الحصول على رخصة قيادة محلية ألن معظم 	 
الشركات العقارية تفضل المرشحين القادرين على التنقل 

بسهولة.

نبحث في كوريو باستمرار عن أفراد يرغبون بدخول القطاع 
العقاري في قطر ويتمتعون بالمثابرة والدافعية للعمل ويمكن 

االعتماد عليهم. 
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أهمية التنظيم 
والمعايير في السوق 

العقاري القطري
شهدنا على مدى العامين األخيرين تطبيق الكثير من اإلصالحات 

في السوق العقاري. فعلى سبيل المثال، ال يمكنك ممارسة 
الوساطة العقارية اآلن إال بعد اجتياز المساقات المتخصصة 

التي تقدمها وزارة العدل، والحصول على شهادة وكيل عقاري 
مرخص. 

يدعو تطبيق هذه التنظيمات للرضا والسرور ألنها ستؤدي بال 
شك إلى إنعاش التنافس بين الشركات، مما سيعمل بدوره على 

رفع مستوى الخدمة المتوفرة للمستخدم. 

وال تنحصر اإلصالحات على حيز الوساطة العقارية فحسب، بل 
إنها طالت أيضاً التملك العقاري األجنبي. فقد حدد القرار الجديد 
المناطق التي ُيسمح لغير القطريين بتملك واستخدام العقارات 

فيها، كما سمحت بمنح اإلقامة لمُاّلك العقارات من غير 
القطريين التي ال تقل قيمتها عن 730,000 ريال قطري )200,000 
دوالر أمريكي(، ومنح مزايا اإلقامة الدائمة لمُاّلك العقارات الي 
ال تقل قيمتها عن 3,650,000 ريال قطري )مليون دوالر أمريكي(.
هذه المعايير ستؤدي في المحصلة إلى تعزيز النمو االقتصادي 

القطري ككل ولن ينحصر تأثيرها فقط ضمن السوق العقاري.
لكن ال بد من اتخاذ المزيد من التدابير لتحفيز اإلقبال من صناديق 

االستثمار الدولي والمستثمرين الخاصين.

وسواء كان إطار الحديث يتركز حول المستثمرين المؤسسيين أو 
صناديق االستثمار الضخمة أو حتى المستثمرين األفراد، فهم 

جميعاً يشتركون باعتماد المعايير الدولية في اتخاذ قراراتهم 
االستثمارية. مما يعني أن الخطوة التالية الهامة التي تفرض 

نفسها بوضوح تتمثل بتبني وتطبيق المعايير العالمية في 
السوق العقاري القطري.

المعايير الدولية

تقدم المعايير الدولية قوانين عالمية شاملة عالية المستوى. 
وتدمج المؤسسات المهنية االحترافية مثل هذه القوانين في 
تنظيماتها الخاصة، وبالتالي تساهم كل من هذه المؤسسات 
في تطبيق معايير دولية مشتركة من خالل عضوية كل منها 

ودورها الخاص.

في الوضع الحالي، يؤدي استخدام المعايير المحلية في بقاع 
العالم المختلفة إلى الكثير من الخلط والتشويش خصوصاً في 

أوساط المستثمرين الدوليين، وبالرغم من أن التقرير يحدد بعض 

االختالفات بين األسواق الناشئة والراسخة، إال أن التحول باتجاه 
المزيد من التوافق والحاجة لمعيار موّحد دولي أصبح واضحاً 

للعيان. انظر تقرير الراصد العقاري العالمي للمعهد الملكي
للمساحين القانونيين.

لدى الحديث عن المعايير الدولية لألسواق العقارية، ال بد من ذكر 
عدد من أبرز المؤسسات والمنظمات المعنية في هذا المجال:

يتكون تحالف المعايير الدولية لقياس الملكية )IPMSC( من أكثر 
من 80 منظمة احترافية وغير ربحية من أنحاء العالم، وهي تتعاون 

معاً لصياغة وتطبيق معايير دولية لقياس الملكية.

ويعتبر مجلس معايير التقييم الدولية )IVSC( منظمة غير ربحية 
تقوم بوضع المعايير العالمية لمهنة التخمين بما يخدم المصلحة 

العامة. وُينظر للمجلس كرائٍد في مجال رفع مستوى المعايير 
الدولية لممارسة مهنة التقييم ويشرف على عمله مجلٌس 

مستقل من القادة العالميين في المجال.

أما المعهد الملكي للمساحين القانونيين )RICS(، فهو هيئة 
عالمية منِظمة معروفة يزيد عمرها عن 150 عاماً، وترمي شتى 

جوانب عملها لتطوير كل ما يتعلق بالمنشآت الصناعية البشرية، 
والبيئة الطبيعية حول العالم.

)IPMS( نبذة حول المعايير الدولية لقياس الملكية

وفقاً لتحالف المعايير الدولية لقياس الملكية فإن "الحاجة لتوحيد 
المعايير الدولية في ظل عولمة الصناعة العقارية اليوم بدأت 

تصبح حاجًة ملحة، ال سيما في مجال حيوي مثل قياس الملكية. 
فقد صيغت ممارسات قياس الملكية المعمول بها حالياً لتالئم 
البيئات المحلية، وهي بالتالي ال تسمح بتطبيق الشفافية وال 

تلبي التوافق المطلوب على مستوى عالمي. فعلى سبيل 
المثال، أشارت األبحاث إلى أن التفاوت في قياس مساحة 

األرضية باستخدام المعايير غير الموّحدة قد يصل نسبة 24 بالمائة. 
لمعالجة هذا الوضع، يجري العمل اآلن على تطوير المعايير 

أليكس إيونيسكو
المدير العام

إم دي العقارية

» الخطوة التالية الهامة التي تفرض 
نفسها بوضوح هي تبني وتطبيق 

المعايير العالمية في السوق العقاري 
القطري. «

https://www.rics.org/uk/news-insight/research/market-surveys/global-commercial-property-monitors/
https://www.rics.org/uk/news-insight/research/market-surveys/global-commercial-property-monitors/
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الدولية لقياس الملكية نتيجة تراكم األدلة على اإلرباك وعدم 
اليقين الحاصل في األسواق العقارية والمالية جراء ممارسات 

القياس المعمول بها حالياً."  
 

ومن ميزات تطبيق المعايير الدولية لقياس الملكية في حقيبتك 
العقارية أنها:

تقدم آلية لوضع مقاييس مرجعية لمعلومات قياس الملكية 	 
في أنحاء األسواق الدولية.

ُتمّكن الشاغلين للعقارات والمستثمرين والمُاّلك الدوليين 	 
من معايرة موجودات ملكيتهم دون الحاجة لصرف مبالغ 

طائلة من المال وتخصيص الموارد في محاولة معايرة 
مقاييس المساحات. 

تساعد في تحقيق المزيد من الشفافية والتوافق أمام كافة 	 
مستخدمي العقارات حيثما وجدوا.

  

)RICS( نبذة حول معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين

تحدد وثائق معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين األسس 
المتعلقة بمعايير المهنة األخالقية والسلوكية ومحددات الكفاءة. 

وُتَطبِق عمليات المراجعة الدولية والمحلية التابعة للمعهد 
الملكي للمساحين القانونيين هذه المعايير واألسس من خالل 
مراجعة سنوية للبيانات المتعلقة بالتخمينات المهنية، وتدريب 

المخمنين، وطرق عضوية االلتحاق المباشر، ولجان التدقيق، 
وطرق االنتخاب والتحقق من الكفاءة.

من شأن التعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين توفير 
قاعدة متينة إلدخال التحسينات الضرورية على مجالي العقارات 
واألراضي المحلية، وتهيئة أماكن أفضل للسكن والعمل، وهذا 

بدوره سيعود بالنفع على مستوى الحياة االجتماعية.
وتنطبق معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين على 
مجاالت محددة تحت مظلة المهنة الشمولية تضم: مسح 
المباني، والبناء، وتسوية النزاعات، واألراضي، والعقارات، 

والتخمين.

الخالصة    
      

قد تكون إجراءات تبني وتطبيق المعايير الدولية عمليات طويلة 
وبطيئة، ولكن تطبيق مثل هذه المعايير سيعمل على حماية 

المستهلك واألعمال وسيضمن مستوى عاٍل من المهنية، مما 
سيؤدي إلى تعزيز الثقة بالسوق مع حمايٍة أكبر للمستثمرين 

بفضل توفر البيانات الدقيقة الموثوقة كمرجع لهم.

  )RICS( المصدر: تقرير الراصد العقاري العالمي للمعهد الملكي للمساحين القانونيين*
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ك
ستهل

ث الم
ت بح

سير عمليا
تف

المناطق العشرون األولى التي شهدت 
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق 

والفلل لإليجار في قطر
ق

شق
ال

حصدت اللؤلؤة نسبًة مذهلة وصلت 24 بالمائة من أعداد عمليات البحث عن الشقق 
لإليجار في الفترة من يناير إلى يونيو 2021، مما يعني أن هذه المنطقة تبقى الخيار 

األول لدى المستخدمين الباحثين عن هذه الفئة من العقارات. كما حافظت كل من 
مناطق الخليج الغربي والسد وفريج بن محمود وطريق المطار القديم على مراكزها 
ضمن الخمس األوائل لعمليات البحث عن شقق اإليجار، وتقدمت منطقة عين خالد 

ست مراكز لتصبح ضمن العشر األوائل. وقد ُيعزى ذلك لتوفر عدد من الوحدات التي 
ُسلِّمت للتو في هذه المنطقة بأسعار ميسورة.

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. طريق المطار القديم

6. مشيرب

7. المنصورة

8. فريج بن عمران

9. فوكس هيلز

10. عين خالد

11. منطقة مارينا

12. المنتزه

13. الوكير

14. النجمة

15. النصر

16. الدحيل

17. مدينة خليفة

18. أم غويلينا

19. مدينة لوسيل

20. أبو هامور
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الفلل
نظراً لشعبية منطقة الوعب في قطر بين العائالت، فهي ما زالت في مقدمة أكثر المناطق 

التي استهدفتها عمليات البحث عن والفلل لإليجار في النصف األول من عام 2021. وتقدمت 
الدحيل لتحتل المركز الرابع بعد أن كانت سابقاً في المركز السابع، ويعود هذا بشكل كبير لطرح 

أعداد إضافية من الوحدات فيها، إضافة إلى أنها تعتبر منطقة مطلوبة إليجارات الفلل. أما 
مدينة خليفة، فقد دخلت القائمة حديثاً بوحداتها الواسعة ميسورة األسعار.

1. الوعب

2. عين خالد

3. الغرافة

4. الدحيل

5. أبو هامور

6. بحيرة الخليج الغربي

7. الثمامة

8. الريان

9. اللؤلؤة

10. الخيسة

11. الهالل

12. طريق المطار القديم

13. المريخ

14. الخليج الغربي

15. الدفنة

16. المسيلة

17. المعمورة

18. العزيزية

19. مدينة خليفة

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

والفلل للبيع في قطر

ما تزال اللؤلؤة في صدارة المناطق التي يبحث فيها المستخدمون عن شقق للبيع، فقد شكلت عمليات 
البحث فيها أكثر من نصف العدد الكلي لهذه العمليات في الفترة من يناير إلى يونيو 2021. وتحتل 

مدينة لوسيل حالياً المرتبة الثانية بعد أن تفوقت على الخليج الغربي. كما شهدت المنصورة إقبااًل على 
عقاراتها المعروضة للبيع وحلت جديداً على القائمة، وُيذكر أنها إحدى المناطق المتاحة اليوم للتملك الحر 

األجنبي.

ق
شق

ال

1. اللؤلؤة

2. مدينة لوسيل

3. الخليج الغربي

4. فوكس هيلز

5. منطقة مارينا

6. الواجهة المائية

7. مدينة قطر الترفيهية

8. السد

9. المنصورة

10. مسيمير
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حافظت منطقتا اللؤلؤة والوعب على صدارتهما كأكثر المناطق التي يبحث فيها المستخدمون 
عن فلل للبيع وذلك في األشهر الستة األولى من عام 2021، فقد سجلتا ما يقارب 30 بالمائة 

من العدد الكلي لعمليات البحث خالل هذه الفترة. ومع هذا، نجد بعض اإلضافات الجديدة على 
القائمة مثل بلدية الريان التي حققت عقاراتها مزيداً من االهتمام، خصوصاً مع توفر العديد من 

الفلل فيها.  

الفلل

1. اللؤلؤة

2. الوعب

3. بحيرة الخليج الغربي

4. الثمامة

5. عين خالد

6. الدفنة

7. الوكير

8. الدحيل

9. الخليج الغربي

10. الريان

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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سلوك المستخدم

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

عدد العمالء المحتملين لكل يوم من أيام األسبوع

تشير بيانات www.propertyfinder.qa إلى أن أعداد العمالء المحتملين تصل ذروتها في بداية األسبوع 
تحديداً أيام السبت، ومن ثم تبدأ باالنخفاض مع اقتراب نهاية األسبوع، وهي تنخفض بشكل خاص أيام 

الجمعة. وبالرغم من أن الهاتف هو وسيلة التواصل األكثر شعبية بين العمالء المحتملين، إال أن أعداد هؤالء 
العمالء التي ترِد من خالل تطبيق الواتساب ترتفع بشكل كبير مع اقتراب نهاية األسبوع، ويجد المستخدمون 

أن من السهل إرسال رسالة سريعة في عطلة نهاية األسبوع أثناء البحث عن العقارات.

M onday Tues day W ednes day Thurs day Fr iday Saturday Sunday

N
um

be
r o

f L
ea

ds

E mail Leads

Phone Leads

W hats app Leads



72 #PFTRENDSQA

سلوك المستخدم

عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

ما زالت معظم استفسارات العمالء المحتملين ُتسَجل حول منتصف النهار، خصوصاً بين الساعة 11 صباحاً و1 
ظهراً ألن هذه بشكل عام هي فترة االستراحة من العمل حيث يتوفر للمستخدمين أثناءها بعض الوقت الحر 
خالل أيام األسبوع. كما نالحظ ارتفاعاً طفيفاً حوالي الساعة 7 مساءً في أعداد العمالء المحتملين من خالل 

الواتساب، وذلك مع انتهاء يوم العمل وتوفر الوقت للمستخدمين للبحث عن العقارات.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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W hats app Leads

تعتمد هذه البيانات على أعداد العمالء المحتملين المسجلة على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021



بلكون

بركة سباحة 
خاصة

بلكون

بركة سباحة خاصة

إطاللة بحرية

غرفة خادمة

بركة
 سباحة

حديقة

برج

حديقة

ً جديدة تماما

بال عمولة

بركة سباحة

بركة سباحة

جيم

جيم

غرفة خادمة

قريبة من الشاطئ

قريبة من الشاطئ

قريبة من الشاطئ

جديدة

بلكون

غرفة خادمة

غرفة خادمة

حديقة

مكتب

تسمح بالحيوانات األليفة

بركة سباحة 
خاصة

تسمح بالحيوانات األليفة

بركة سباحة خاصة

إطاللة بحرية

بركة سباحة
جديدة

قريبة من الشاطئ

جديدة

حديقة

بلكون

تقسيط

خاصة

شقق
اإليجار

فلل
اإليجار

شقق
البيع

فلل
البيع

تعتمد هذه البيانات على عمليات البحث التي أُجريت باستخدام الكلمات المفتاحية على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث
ُيدِخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على propertyfinder.qa لتقليص نطاق البحث.

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

فيما يلي أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في عمليات البحث في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 .

53#PFTRENDS



غرفة خادمة

غرفة خادمة

تسمح بالحيوانات األليفة

تعتمد هذه البيانات على عمليات البحث التي أُجريت باستخدام الكلمات المفتاحية على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.

74 #PFTRENDSQA

أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث

53#PFTRENDS



7 5#PFTRENDSQA

تجارية
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مكاتب اإليجار في قطر - صفحة 75

 تحليل سوق المستودعات - صفحة 79

تحليل سوق األراضي - صفحة 81 3

1

2



 تابع عمالئك
 المحتملين بيسر

 وسهولة أينما كنت
وفي أي وقت

7 7#PFTRENDSQA

تجارية

المناطق التي سجلت أكبر عدد من العمالء المحتملين لمكاتب 
اإليجار في قطر

احتل الخليج الغربي المركز األول في أعداد العمالء المحتملين المسجلة لمكاتب اإليجار في النصف األول من عام 
2021، وهو أمر متوقع نظراً لتوفر عدد من الوحدات الحديثة العصرية في حي المدينة التجاري. وباإلضافة إلى الوفرة 

في الوحدات المعروضة، ساعدت األسعار والعروض في جذب اهتمام المستأجرين مما عمل بدوره على الحفاظ 
على مستوى عاٍل من الطلب. كما سجلت السد التي تعد هي األخرى منطقة تجارية حيوية، عدداً كبيراً من العمالء 
المحتملين، فهي تمتاز بموقعها االستراتيجي لألعمال الذي حافظ على مستوى جيد من الطلب. وشهدت مشيرب 

إقبااًل جيداً بالتزامن مع تسليم عدد من المشاريع الجديدة فيها على غرار مشروع واحة الدوحة.

الخليج الغربي

السد

منطقة مارينا

مدينة لوسيل

المرقاب الجديد

مشيرب

سلطة

العزيزية

المنتزه

أم غويلينا

أبو هامور

فريج بن محمود

طريق سلوى

الوكرة

اللؤلؤة

مكاتب اإليجار في قطر

17%

12.9%

10.7%

6%

4.8%

4%

3.6%

2.8%

2.7%

2.5%

1.7%

2.2%

2.1%

1.9%

1.7%

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

تعتمد هذه البيانات على أعداد االستفسارات واإلعالنات )العقارات المدرجة( على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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 وسهولة أينما كنت
وفي أي وقت

78 #PFTRENDSQA

مكاتب اإليجار في قطر



.

1. الخليج الغربي

2. السد

3. منطقة مارينا

4. مدينة لوسيل

5. المنتزه

6. اللؤلؤة

7. مشيرب

8. المرقاب الجديد

9. طريق سلوى

10. العزيزية

11. فريج بن محمود

12. اسلطة  

13. أم غويلينا

14. الطريق الدائري الرابع

 15. الطريق الدائري الثالث

.
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تجارية

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

من غير المفاجئ أن تتصدر مناطق الخليج الغربي والسد ومنطقة 
مارينا قائمة المناطق التي استهدفها أكبر كمٍ من عمليات البحث 

عن مكاتب لإليجار، فهذه المناطق الثالث هي مناطق األعمال 
األكثر شعبية في الدوحة، وقد حصدت مجتمعة نسبة 44% من كافة 

عمليات البحث عن هذه الفئة العقارية. أما المرقاب الجديد فهي 
إضافة جديدة للقائمة، ويرجح أن يكون السبب في ارتفاع اإلقبال 

عليها هو طرح وحدات تجارية جديدة في المرقاب مول.

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.



.
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معدل السعر الشهري المطلوب لمكاتب اإليجار في قطر

نظراً لوفرة الوحدات الممتازة لإليجار في الخليج الغربي، تبقى أسعار 
المكاتب في هذه المنطقة من أعلى معدالت اإليجارات الشهرية، 

خصوصاً أن المكاتب في بعض أبراجها الجديدة تتميز بأنها من أكثر المكاتب 
شعبية في المدينة. وبالمثل، تميزت منطقة الطريق الدائري الثالث، التي 
تعد مركزاً نشطاً لألعمال، بأسعار مرتفعة إليجارات المكاتب هي األخرى. 

كما عمل إطالق مشروع واحة الدوحة في مشيرب على تنشيط الطلب في 
هذه المنطقة خصوصاً لما تتمتع به هذه المكاتب من موقع استراتيجي ضمن 

مشروع جديد تماماً بأسعار ميسورة إلى حد ما.

تعتمد هذه البيانات على األسعار المعلن عنها على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021

معدل السعر الشهري )ريال قطري(الموقع

الخليج الغربي

الطريق الدائري الثالث

مدينة لوسيل

فريج بن محمود

السد

الهالل

منطقة مارينا

سلطة

المنتزه

أم غويلينا

مشيرب

طريق الكورنيش

المنطقة الصناعية

العزيزية

المرقاب الجديد

21,064

20,814

16,623

15,452

13,902

12,877

11,798

11,684

9,438

8,951

8,760

7,825

7,311

5,048

4,171
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من تجارية
عمليات البحث عن المستودعات لإليجار

1. المنطقة الصناعية

2. أم صالل علي

3. القرية اللوجستية قطر

4. الريان

5. الوكرة
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6. طريق مسيعيد

7. الوكير

8. أم السنيم

9. اللؤلؤة

10. الخليج الغربي

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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تحليل سوق األراضيتجارية

المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات 
البحث عن أراضي البيع

1. المنطقة الصناعية

2. مدينة الطاقة

3. اللؤلؤة

4. الهالل

5. الريان

6. فريج كليب

7. السد

8. مدينة خليفة



. .
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9. فريج بن عمران

10. المسيلة

11. المرقاب

12. مدينة لوسيل

13. نجمة

14. المرقاب الجديد

15. مشيرب قلب الدوحة

تعتمد هذه البيانات على أعداد عمليات البحث على propertyfinder.qa من يناير - يونيو 2021.
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جوائز بروبرتي فايندر قطر
العقارية - صفحة 85

أداؤنا - صفحة 87
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جوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية تجارية

الجائزة األبرز لمنهيي الصناعة العقارية تكريماً ألفضل الوسطاء والمطورين والوكاالت 
العقارية في قطر.

تسلط جوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية الضوء على نخبة النجاحات العقارية في قطر، 
وتأتي فكرة هذه الجوائز بمبادرة بروبرتي فايندر لالحتفاء باألفراد والشركات الذين تركوا 

أثراً واضحاً على الصناعة العقارية في قطر.
 

يحق لكافة عمالء بروبرتي فايندر التقدم للمشاركة في جوائز بروبرتي فايندر قطر 
العقارية، وسيتم تقليص عدد المرشحين بدءً من المجموعة األولية للمتقدمين بشكل 

موضوعي قائم على استخدام كم كبير من البيانات المستخلصة والمرتبة من موقع 



.1
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بروبرتي فايندر طيلة عام 2020. وفي المحصلة، سيعتمد اختيار الفائزين بشكل أساسي 
على البيانات، إال أن بعض فئات الجائزة تتطلب أيضاً تقديم عرٍض أو مقطع فيديو 

لمساعدة الحكام في اتخاذ قراراهم النهائي.
 
 

إذا كانت لديك استفسارات بخصوص جوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية، وللحصول على 
تفاصيل كيفية التقديم لالشتراك بالمنافسة، الرجاء إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني على 

العنوان التالي:

awards@propertyfinder.qa 
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أداؤنا 

ما زالت مهمتنا ثابتًة تكمن في تحقيق المركز األول كأفضل قناة تسويق للوسطاء وكأسرع بوابة عقارية 
وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات. وبالفعل، نواصل اليوم السيطرة على أكبر حصة في السوق 

القطري، وقد حققنا أدنى معدل ارتداد، وأكبر نسبة تصفح لكل زيارة من ِقبَل المستخدمين، وأكبر عدد زيارات 
لكل شخص من أي بوابة أخرى في قطر.

نتائج عمليات البحث األساسية:

لدى البحث عن "فيال بثالث غرف نوم" في الوعب على سبيل المثال، ستظهر في أغلب األحيان عقارات 
propertyfinder.qa ضمن أولى النتائج. فنحن نتابع عملنا الدؤوب وسعينا في وضع عقارات عمالئنا كأولى 

الخيارات التي يراها المستخدمون على نحو يناسب ما يبحثون عنه بدقة.

العمالء المحتملون والجلسات:

ما زلنا نولد عمالءً محتملين بأعداد تفوق ما تولده أية بوابة أخرى في قطر، ويشكل هذا أحد المعايير التي 
نستخدمها في قياس نجاحنا. 

وقد ارتفع العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 11% منذ العام الماضي 
لدى مقارنة فترة يناير – يونيو 2020 مع يناير -يونيو 2021.

كما ارتفع عدد الجلسات على الموقع كذلك بنسبة تزيد عن 24% خالل 
نفس الفترة.

.propertyfinder.qa المصدر: بيانات تقصي اإلحصاءات الداخلية لدى

الجلسات، والمستخدمون، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يناير – يونيو 2020، يناير – يونيو 2021.

ي فايندر
نحن بروبرت






