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مساهمـون
سام يوسف

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري،
عقارات نيلسون بارك LCC

أدريان كامبس
المدير المحلي،
كوليرز

جيمس تاونسند

نبـذة أسس سام شركة بيتر هومز
قطر عام  2009وله خبرة تربو عن
الخمسة عشر سنة في سوق
العقارات .وقد كان دوره محوري
في قيادة بيتر هومز قطر للنمو
االستثنائي ،وقد كان في طليعة
استحداث العديد من الخدمات
والمبادرات األولى في المجال.

نبـذة أسس جيفري عقارات
نيلسون بارك منذ تسع سنين
وقد واصل قيادتها كالمدير
اإلداري .وكحاصل على شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة ويلفريد لوريير ،وكمحلل
مالي معتمد ،سار جيفري بعقارات
نيلسون بارك نحو التطور والنمو
لتصبح شركة وكالة العقارات
بحالها اليوم ،وذلك بتطبيق
النزاهة والشفافية كقيم مركزية
للشركة.

نبـذة في جعبة أدريان  35سنة من
الخبرة ،ومنها  11سنة قضاها في
منطقة مجلس التعاون الخليجي،
كانت الست األخيرة في قطر.
وكرئيس لفريق كوليرز في قطر،
يقدم أدريان نصائح عقارية قيمة
للشركات والمؤسسات الحكومية،
بما في ذلك التقييم ،والخدمات
االستشارية ،واألبحاث العقارية،
ومشاريع السمسرة .وهو زميل
في المعهد الملكي للمساحين
القانونيين وهو مخمن مسجل مع
هذه المؤسسة.

نبـذة بفضل خبرة تمتد على طول
عقد من الزمن في سوق العقارات
في قطر ودول التعاون الخليجي،
يتميز جيمس بدراية في المجالين
السكني والتجاري .وعلى طول سبع
سنوات ،أدار وكالته الخاصة قبل إطالق
آبسلوت قطر .ويتمتع أيضًا بخبرة في
سوق لندن في الحيازة الملكية من
جانب كل من الوكالة والشاري.

المدير اإلداري،
بيتر هومز قطر

الخالصة إدارة العقارات هو
موضوع مهم ألنه من أبسط
الطرق لزيادة قيمة العقار.

الخالصة إبقاء الشقق في حالة
جاهزية للتأجير هو موضوع مهم،
ألن من المهم أن نساعد المؤجرين
في الحصول على أعلى مردود في
هذا السوق التنافسي.

الخالصة تتمتع قطر بمرافق
سياحية ،وعقارات ،ومراكز
تجارية من الدرجة األولى .زيادة
االستثمارات األجنبية المباشرة
ستساعد في نمو االقتصاد
القطري ،وزيادة الشفافية في
السوق ستزيد من ثقة المستثمر
واألعمال ،مما سيجذب بدوره
المزيد من االستثمارات.

المدير اإلداري،
آبسلوت قطر

الخالصة مازال سوق قطر غامضًا
لدى الكثيرين ،ولذا يقع على عاتق
الخبراء في العقارات مهمة تثقيف
المستأجرين والمشترين على حد
سواء .وقد أصبحت كلمة عمولة
ذات سمعة سيئة ،إال أنه ال ينبغي
أن يكون األمر كذلك ما دمت
تعلم لم تدفع ،وأين سيذهب
المال ،ومستوى الخدمة المناسب
الذي ستحصل عليه .هناك شح
في المعلومات في السوق ،فإن
ُ
استطعت المساعدة في خلق
بعض الوضوح فلعل هذا سيحسن
من تجربة الزبون الكلية في قطر.

إخالء مسؤولية
اتجاهات بروبرتي فايندر يُنشر عن طريق  propertyfinder.qaالطابق العاشر ،أبراج الشموخ ،برج ب ،الطريق الدائري الثالث ،السد ،الدوحة ،قطر
ألغراض إعادة الطباعة ،والرخص ،واإلجازات اتصل ب .sara@propertyfinder.qa :يُقصد من المعلومات في هذا التقرير االستخدام العام فقط propertyfinder.qa .غير مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو في هذه
الوثيقة .إذا رغبت باستخدام أو نسخ أي جزء من النص أو غيره من المواد الموجودة في هذا التقرير ،فعليك أو ً
ال االتصال ب  propertyfinder.qaللحصول على رخصة حقوق طبع كتابية بما يتعلق بالهدف المذكور.
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رسالة من المدير اإلقليمي

عزيزي القارئ،
يقال أن البيانات هي النفط
الجديد .وكوننا في منطقة استند
معظم تطورها على النفط ،علينا
أن نولي البيانات األهمية التي
تستحقها.

عزيزي القارئ،
يسعدني أن أرحب بك في أول إصدار من إصدارات اتجاهات بروبرتي فايندر،
نسخة قطر .هذا تقرير نصف سنوي عن البيانات والتحليالت التي ال بد من
معرفتها عن سوق العقارات في قطر.
يقال أن البيانات هي النفط الجديد .وكوننا في منطقة استند معظم
تطورها على النفط ،علينا أن نولي البيانات األهمية التي تستحقها.
تعتمد البيانات التي نستخدمها على األسعار المطلوبة كما هو معلن عنها
على موقعنا باإلضافة إلى مقاييس البحث الفعلية والعمالء المحتملين
الذين يولدهم الموقع .ينتج عن تحليل آالف نقاط البيانات معلومات
تعطي نظرة ثاقبة عن االتجاهات التي تساعدنا جميعًا في إدارة وتحسين
أعمالنا .سواء كان ذلك إلقناع البائع بنقطة سعر واقعية أو إلعطاء فكرة
للمستهلك ليتمكن من تحسين وضعه واالنتقال إلى منطقة مقبلة جديدة
بأقل مما يدفع حاليًا .الهدف النهائي من اتجاهات بروبرتي فايندرهو
مساعدة السوق العقاري.
بطبيعة الحال ،لن يعكس السعر المطلوب السعر الذي تم تحقيقه دائمًا،
ولكن اتجاه هذا المتغير يعطينا نظرة قيّمة حول المعنويات في السوق.
ليس ذلك فحسب ،بل يسمح لنا أيضًا بمعرفة أداء المناطق الجديدة
القادمة ،وكيف تتأثر المناطق التقليدية.
كما حصلنا على نظرة عميقة من عمالئنا ،وخبراء في مجاالتهم من خالل
إبداء تعليقات على شفافية السوق ،وإدارة العقارات ،واإلبقاء على الوحدات
بجاهزية للتأجير ،والعموالت في قطر.
آمل أن تجد هذا التقرير مفيدًا ،وفي بعض األحيان أن يثير الدهشة ،ولكن
قبل كل شيء مفيدًا .يُرجى إبالغي بما إذا كان هناك أي شيء ترغب في
مشاهدته في اإلصدارات المستقبلية وأطيب التمنيات للنجاح في عام .2018
وأتطلع إلى ما هو قادم.

منسي رباح

المدير اإلقليمي
قطر
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لمحات عن السوق

لوسيل
تتحول لوسيل إلى أكثر مدن قطر القادمة
المنتظرة .وتمتد لوسيل على مساحة تبلغ 38
كيلومتر مربع ،وستضم أربع جزر ،و 19منطقة
متعددة االستخدام ألغراض السكن ،والترفيه،
والتجارة ،وستتسع لما يقارب  200ألف من السكان،
باإلضافة إلى  22فندق .ولوسيل واحدة من مناطق
الملكية الحرة ،ومن المتوقع أن تكون في مقدمة
موجة االرتفاع في سوق البيع القطري.

لمـحــــــات
عـــــن الســوق
ويبرز نمو وتطور قطر السريعين بإطالق عدد من المشاريع
الجديدة التي تهدف للتحضير لبطولة كأس العالم لكرة
القدم عام .2022

مشيرب
قلب الدوحة
ضمن خطة لتحديث قلب الدوحة األصلي مع الحفاظ على
خصائصه التاريخية والتقليدية ،أصبحت مشيرب قلب الدوحة
أول مشروع تجديد لمركز مدينة مستدام .وستضم هذه
المنطقة وحدات سكنية وتجارية من الدرجة األولى ،إلى جانب
الفنادق ،والمتاحف ،والوجهات الثقافية والترفيهية .حال االنتهاء
من أعمال اإلنشاء ،ستكون مشيرب إحدى معالم قطر المثيرة
لإلعجاب ونقطة مهمة في مركز الدوحة.
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جياردينو فيالج
في اللؤلؤة
اللؤلؤة قطر هي إحدى أحياء البالد األكثر إثارة لإلعجاب،
فهي تضيف أكثر من  32كيلومتر من الساحل اإلضافي،
وما يقارب  19ألف منزل ل  45ألف ساكن .بُنيت هذه الجزيرة
االصطناعية على أرض مستصلحة ،وهي تقدم مناطق
سكنية وتجارية وبيع بالتجزئة .جياردينو فيالج هي من
أحدث مشاريع اللؤلؤة والتي َت ِعد بأن تصبح من أعلى
مواقع الجزيرة مكانة ،وستتميز بوجود فيالت منعزلة ذات
إطالالت بانورامية على الخليج العربي وفندق مرسى مالذ
كمبينسكي ذو الخمس نجوم.
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لمحات عن السوق

جمعت قطر ،كوجهة عالمية للفن ،مجموعات فنية
من فنانين عالميين ،وإقليميين ،ومحليين ،مما خلق
واحدًا من أكثر مشاهد الفن الباذخة على مستوى
العالم .ويحتل متحف الفن اإلسالمي المقام األبرز
في هذا المجال ،حيث يفتخر بمجموعة من الفن
اإلسالمي التي تعد إحدى أكبرها وأكثرها اكتما ً
ال على
مستوى العالم ،وينتظر المتحمسون للفن افتتاح
المتحف الوطني الذي سيركز على االحتفاء بالثقافة،
والتاريخ ،والمستقبل القطري .وسيكون هذا المتحف
إضافة عظيمة للمشهد الفني المحلي ،وهو من أكثر
المشاريع المنتظرة في المنطقة وسيكون واحدًا من
أكثر أبنية البالد تميزًا في التصميم.

الفن

التعليم

لعب التعليم دورًا مركزيًا في تطور
البالد على مدى السنوات القليلة
الماضية ،فهو يشكل أحد أهم مكونات
الرؤية القطرية .وتواصل قطر تقدمها
السريع في مجال التعليم بافتتاح فروع
لجامعات ومدارس عالمية في المدينة
التعليمية في الدوحة ،وباستحداث
مكتبة قطر الوطنية مؤخرًا ،والتي تعد
من أكبر مكتبات العالم في القرن .21

المعالم الجــاذبة
باستقبالها ما يقارب  2,26مليون زائر عام ،2017
تواصل قطر تنويع ما تقدمه للسكان والزوار على
حد سواء ،وفي نفس الوقت تعمل على جذب
اهتمام المستثمرين مما أدى إلى انتعاش أربعة
قطاعات على وجه الخصوص تدفع باالقتصاد إلى
األمام.

الرياضة
ما تزال قطر تعمل جاهدة لتثبيت نفسها كرائدة في مجال الرياضة ،وذلك ليس
فقط بكونها أول بلد عربي يستضيف بطولة كأس العالم ،وإنما أيضًا بإقامة
عدد من األحداث الرياضية األخرى ،بما في ذلك بطولة قطر المفتوحة للتنس،
وسباق طواف قطر للدراجات الهوائية ،وبطولة العالم لكرة اليد للرجال .وفي
حين تواصل قطر استعدادها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ،2022
تظهر للعيان تحديثات كبيرة في أنحاء البالد في البنية التحتية ،واإلستادات
الجديدة ،والطرق ،والمجمعات السكنية ،والفنادق ،والمراكز التجارية – كل هذا
يجري على قدم وساق للوصول إلى ما يفوق توقعات المشاهدين الذين سيبلغ
عددهم  1,3مليون مشاهد من أنحاء العالم.
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بتشجيع من الحكومة إلقامة مهرجانات ومناسبات
التسوق ،شهدت قطر ارتفاعًا بأعداد الموالت ومراكز
التسوق خالل السنة الماضية ،وسيفتتح غيرها في
المستقبل القريب .قطر مول ،ودوحة فستيفال
سيتي ،والحزم ،ما هي إال أمثلة قليلة على الموالت
التي افتتحت خالل السنتين الماضيتين ،ويُخطط
الفتتاح ستة موالت جديدة في قطر عام .2019

التسوق
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إتجاهات

1

اتجاهات
العقارات
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اتجاهات
األسعار طويلة
المدى
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استعراض
األداء

اتجاهــات
العقــــارات

عقارات لإليجار – شقق

منسي رباح
المدير اإلقليمي لقطر،
مجموعة بروبرتي فايندر
السياق
بالرغم من تحديات الوضع الجيوسياسي ،تواصل البالد
التركيز على تقديم عروض عقارية جديدة ودائمة التطور.
ويدعم هذا خطط التنمية الهادفة الستضافة كأس
العالم لكرة القدم لعام .2022
وقد شهد سوق العقارات الكثير من التغيرات على مدى
السنة الماضية ،وفي حين االستمرار بإطالق األسهم في
سوق األوراق المالية ،إال أن هناك ضغط قوي يدفع باألسعار
للتدني كنتيجة للجو االقتصادي والعرض اإلضافي في
سوق العقارات.
ويتحرك كل من المؤجرين والم ّلاك للتفاعل مع هذا
التأثير لضمان الحصول على أفضل األسعار حيث يحاولون
في نفس الوقت تمييز عروضهم عن غيرها من عروض
العقارات المشابهة ،وذلك من خالل تقديم عروض أشهر
تأجير مجانية واإلعفاءات من فواتير الخدمات.

وقد نجح المستثمرون في االستفادة من أرباح على مدى أطول
على رأس المال ،في حين ينتهز غيرهم فرصة البحث عن
منزلهم القادم حيث أصبح التملك أرخص من ذي قبل.
وقد أصبح تجديد المنزل ،واالنتقال إلى مناطق مرغوب بها،
وحتى التملك للمرة األولى ،أمورًا في متناول الكثيرين .وهذا
يعني أنه وبالرغم من أن العموالت قد تكون ذات قيمة نقدية
أقل ،إال أن عدد التعامالت يبقى قويًا ويعد بالمزيد من النمو
المستقبلي.
ويتوقع أن تدفع مسودة جديدة لقانون تملك األجانب
للعقارات بمبيعات العقارات السكنية والتجارية في قطر،
باإلضافة إلى زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة ،ومن الممكن
أن يكون الفتتاح فروع ألعمال أجنبية في قطر التأثير ذاته .هذا
يعني المزيد من األجانب ،وبالتالي ،المزيد من الطلب وأعداد
أكبر من التعامالت.

تبقى اللؤلؤة موطن الشقق األكثر فخامة في قطر .وتتميز
األبراج العالية في بورتو أرابيا والمنازل المتالصقة في قناة
كارتييه بأعلى قيم اإليجار .أما لوسيل الصاعدة كإحدى مدن
الملكية الحرة في قطر ،فهي تقدم منازل جديدة عصرية
بأسعار معقولة .المناطق األرخص مثل النجمة ،يبلغ معدل
سعر المتر المربع فيها  61ريال قطري ،ويبلغ معدل السعر
المطلوب للمتر المربع في النصر  67ريال قطري ،ويعرف عن
هاتين المنطقتين أن من الممكن للمستأجرين العثور فيها
على عقارات مناسبة لميزانياتهم.
سجلت أنماط أسعار مختلفة للمدن في قطر ،حيث
وقد ُ
انخفضت أسعار اإليجار في الوكرة بنسبة  .%18,6أما في الدوحة،
فقد شهدت أسعار اإليجار انخفاضًا بلغ  .%12,79بالرغم من هذا،
فقد ارتفعت أسعار اإليجار في أم صالل محمد ،فارتفع معدل
سعر المتر المربع فيها بنسبة  %7,23ما بين الربع األول من عام
 2017والربع الثاني من عام  ،2018وذلك مع زيادة االهتمام في
هذه المنطقة.
الشقق في السد ،والتي ما تزال نقطة تجارية مهمة في
الدوحة ،سجلت معدل سعر للمتر المربع بلغ  69ريال قطري
في الربع الحالي ،وذلك بانخفاض من مبلغ  75ريال قطري
خالل الربع األول من عام .2017
وأما فوكس هيلز ،وهي إحدى مجمعات لوسيل السكنية
األكثر شعبية ،فهي تقدم اآلن شققًا أكثر من أي وقت مضى،
وقد شهدت انخفاضًا في معدل األسعار من  76ريال قطري
في الربع األول من عام  2017إلى  63ريال قطري في الربع األول
من عام .2018
الشقق في الدفنة ،والتي تتميز بأكثر مواقع مركزية في
الدوحة ،سجلت ارتفاعًا طفيفًا بمعدل سعر المتر المربع في
هذا الربع ،وذلك بسعر وسيط بلغ  86ريال قطري ،مقارنة ب 83
في العام الماضي.
أما الشقق في الوعب ،والتي تقع بالقرب من مول فيالجيو
ومنطقة أسباير ،وهي أبرز منطقة رياضية في البالد ،كانت من
أكثر الشقق التي شهدت ارتفاعًا على معدل سعر المتر المربع،
حيث ارتفع هذا السعر بنسبة  %33من  51ريال قطري إلى 68
ريال قطري ما بين الربع األول من عام  2017والربع الثاني من
عام .2018

وقد أصبح تجديد المنزل ،واالنتقال
إلى مناطق مرغوب بها ،وحتى
التملك للمرة األولى ،أمورًا في متناول
الكثيرين .وهذا يعني أنه وبالرغم من
أن العموالت قد تكون ذات قيمة نقدية
أقل ،إال أن عدد التعامالت يبقى قويًا
ويعد بالمزيد من النمو المستقبلي.
12

شـقق لإليجــار
المنطقة

سعر إيجار المتر المربع الواحد
يناير-مارس ٢٠١٧
الربع األخير

يناير-مارس ٢٠١٨
الربع الحالي

نسبة التغيير بالمئة

الوكرة

89

60

-33%

أبو هامور

87

75

-14%

عين خالد

55

65

18%

العزيزية

93

64

-31%

الدفنة

83

86

4%

الغرافة

67

69

3%

المنصورة

62

57

%-8

النصر

74

67

%-9

السد

75

69

%-8

الوعب

51

68

33%

فريج بن محمود

68

69

1%

فريج بن عمران

74

60

-19%

مشيرب

74

65

-12%

النجمة

71

61

-14%

طريق المطار القديم

65

61

%-6

اللؤلؤة

88

79

-10%

الخليج الغربي

93

84

-10%

فوكس هيلز

76

63

-17%

مدينة لوسيل

71

72

1%
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عقارات لإليجار – فيالت
ما زالت المدن خارج العاصمة تقدم فيالت بأسعار أقل،
وبالتالي يستمر عدد أكبر من المستأجرين في التوجه إلى
مناطق مثل الوكرة ،والتي يبلغ معدل سعر المتر المربع فيها
 30ريا ً
ال قطري ،والصخامة ،حيث يبلغ معدل السعر المطلوب
للمتر المربع  33ريال قطري ،والخور ،بمعدل سعر المتر المربع
 27ريال قطري .لكن بالرغم من هذا ،فقد شهدت أحياء
الدوحة انخفاضًا في أسعارها خالل السنة الماضية ،وحالي ُا
تتوفر في مناطق مثل عين خالد والعزيزية فيالت ذات أسعار
معقولة.
في بحيرة الخليج الغربي ،يبلغ معدل سعر المتر المربع 56
ريال قطري ،وفي الوعب  45ريال قطري للمتر المربع .وتتوفر
في هاتين المنطقتين فيالت فاخرة ذات أسعار مرتفعة.
أما منطقة قطر األولى بما يتعلق بالفيالت ،وهي الوعب ،فقد
شهدت انخفاضًا بنسبة  ،%10حيث أن توفر الفيالت ازداد حاليًا
في هذه المنطقة.
وفي الدوحة ،انخفضت األسعار بنسبة  ،%11,25وانخفضت
األسعار في لوسيل بنسبة  %15,22ما بين الربع األول من عام
 2017والربع األول من عام .2018
وبالرغم من أن االنخفاض في األسعار كان االتجاه السائد
فيما يتعلق بإيجار الفيالت ،إال أن المرخية كانت واحدة من
مناطق قليلة شهدت ارتفاعًا في األسعار وذلك من  39ريال
قطري للمتر المربع الواحد في الربع األول من عام  ،2017إلى 46
ريال قطري في الربع األول من عام  ،2018أي ارتفاع بنسبة .%18

«من يبحث عن استثمار ميسور
أكثر يمكنه التوجه إلى لوسيل،
وهي منطقة ملكية حرة أخرى،
لالستفسار عن شقق للبيع في
أبراج زجزاج في بحيرة الخليج
الغربي».

عقارات للبيع – شقق

فيالت لإليجــار
المنطقة

إتجاهات

سعر إيجار المتر المربع الواحد
يناير-مارس ٢٠١٧
الربع األخير

يناير-مارس ٢٠١٨
الربع الحالي

نسبة التغيير بالمائة

الخور

27

27

0%

الوكرة

30

30

0%

أبو هامور

49

39

-20%

عين خالد

47

45

-4%

العزيزية

57

50

-12%

الدفنة

44

37

-16%

الدحيل

44

41

-7%

الغرافة

42

39

-7%

المرخية

39

46

18%

النجمة

40

29

-28%

النصر

52

41

-21%

الريان

55

48

-13%

السد

47

45

-4%

الصخامة

39

33

-15%

الثمامة

42

42

0%

الوعب

50

45

-10%

طريق المطار القديم

39

38

-3%

أم صالل علي

29

26

-10%

بحيرة الخليج الغربي

63

56

-11%

الخيسة

33

33

0%

لم يكن من المستغرب أن الشقق للبيع في اللؤلؤة بسعر يبلغ
 14,738ريال قطري للمتر المربع الواحد ،هي من أرقى العقارات
في سوق الملكية الحرةُ .تعرف هذه المنطقة جيدًا بمنازل من
مستوى ،وال تزال المنطقة األكثر شعبية في البالد عندما
أعلى
ً
يتعلق األمر باالستثمار في سوق العقارات.
وفي حين أنها الخيار األكثر شعبية للعقارات المعروضة للبيع
في قطر ،إال أن األسعار شهدت انخفاضًا من  15,627ريا ً
ال قطريًا
في الربع األول من عام  2017إلى  14,738في الربع األول من عام
 ،2018وهو انخفاض بنسبة  ٪6في متوسط سعر المتر المربع.
يمكن ألولئك الذين يبحثون عن استثمار بأسعار معقولة
أن يتوجهوا إلى لوسيل ،وهي منطقة ملكية حرة أخرى،
واالستفسار عن الشقق للبيع في أبراج زجزاج ،التي تقع في
بحيرة الخليج الغربي.
سجلت الدوحة انخفاضًا بنسبة  ٪5,78خالل الربع الحالي مقارنة
مع الربع األول من عام  .2017وشهدت شقق لوسيل للبيع
انخفاضًا بنسبة  ٪12,11في األسعار خالل نفس الفترة.

شقق للبيع
المنطقة

سعر بيع المتر المربع الواحد
يناير-مارس ٢٠١٧
الربع األخير

 ١٨يناير  ١٨ -مارس
الربع الحالي

نسبة التغيير بالمائة

الثمامة

9,333

9,333

0%

اللؤلؤة

15,627

14,738

-6%

الخليج الغربي

12,015

11,573

-4%

مدينة اإلركية

11,935

11,821

-1%

فوكس هيلز

15,331

14,270

-7%

مدينة لوسيل

12,181

11,971

-2%

الواجهة المائية

25,225

25,315

0%

عقارات للبيع – فيالت
بحيرة الخليج الغربي واللؤلؤة في الدوحة ،هي مناطق ملكية
حرة تشتهر بمنازل فاخرة ذات واجهات بحرية ،وتعد من أغالها
في قطر ،حيث يبلغ معدل سعر المتر المربع الواحد  17,562ريال
قطري ،و 31,688على التوالي .وباالتجاه خارج العاصمة ،تجد في
مناطق الوكرة وأم صالل فيالت بأسعار معقولة للبيع ،حيث
بلغ معدل سعر المتر المربع الواحد في أم صالل  6,793ريال
قطري.
مازال السوق بشكل أساسي سوق استئجار ،واتجاه أسعار
الفيالت للبيع يتجه بشكل عام لالنخفاض مع وجود بعض
االرتفاع في مناطق قليلة.
وقد شهدت الدوحة بعض التذبذب فيما يتعلق بأسعار الفيالت
للبيع ،حيث سجلت انخفاضًا كليًا في السعر بنسبة  %7,9ما
بين الربع األول من عام  2017والربع األول من عام  .2018وكانت
الوعب من المناطق القليلة في الدوحة التي شهدت ارتفاعًا
في األسعار وسجلت ارتفاعًا في معدل سعر المتر المربع

الواحد من  9,443ريال قطري في الربع األول من عام  ،2017إلى
 10,093ريال قطري في الربع األول من عام  ،2018أي ما نسبته
 .%7وسجلت الدفنة أعلى ارتفاع في معدل سعر المتر المربع
الواحد وذلك بواقع  %31من السنة إلى السنة.
ومع هذا شهدت منطقة أم صالل علي انخفاضًا من 6,506
ريال قطري في الربع األول من  2017إلى  3,193ريال قطري في
الربع األول من عام  ،2018أي انخفاض بنسبة  %51في معدل
سعر المتر المربع الواحد ،وشكل هذا أكبر انخفاض مع انطالق
أسهم جديدة في السوق.
وسجلت مدن أخرى في قطر ارتفاعًا في معدل سعر المتر
المربع الواحد .حيث كانت الوكرة إحدى هذه المناطق
وارتفعت فيها األسعار بنسبة  ،%17,24وذلك بسبب التوسع
والتطور في هذه المنطقة بشكل رئيسي خالل السنة الماضية.

فيالت للبيع
المنطقة

سعر بيع المتر المربع الواحد
يناير-مارس ٢٠١٧
الربع األخير

 ١٨يناير  ١٨ -مارس
الربع الحالي

نسبة التغيير بالمائة

الوكير

5,974

6,961

17%

الوكرة

6,512

8,509

31%

أبو هامور
عين خالد
العزيزية
الدفنة
الدحيل
الهالل
المعمورة

9,511
9,789
11,147
7,241
11,664
9,111
11,539

9,207
8,843
11,962
9,473
8,384
8,918
9,734

-3%
-10%
7%
31%
-28%
-2%
-16%

الريان

11,182

9,396

-16%

الثمامة

9,859

9,859

0%

الوعب

9,443

10,093

7%

المريخ

15,399

8,964

-42%

8,784

7,460

-15%

اللؤلؤة

30,880

31,688

3%

أم صالل علي

6,506

3,193

-51%

أم صالل محمد

6,638

6,793

2%

الخليج الغربي

15,883

9,522

-40%

بحيرة الخليج الغربي

18,033

17,562

-3%

7,368

6,259

-15%

منطقة المعيذر

الخيسة

		
ُتحســب اتجاهات األســعار طويلة المدى بأخذ معدل الســعر الشــهري للمتر المربع الواحد وربطه بمؤشــر يناير/كانون الثاني .2018
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إتجاهات

اتجاهات األسعار
طويلة المدى

أم صالل محمد

خطوط االتجاهات ألنواع العقارات المختلفة
منذ يناير/كانون الثاني من عام 2016
شقق اإليجار

شقق البيع

فيالت لإليجار

شهدت أسعار إيجار الفيالت في أم صالل بعض التذبذب منذ
عام  2016وقد تزامن هذا مع الهبوط في أسعار النفط الذي
هز المنطقة .ومنذ ذلك الوقت ،ثبتت األسعار إلى حد ما وهي
تتجه إلى األعلى ،وحققت ارتفاعات طفيفة في ديسمبر/
كانون األول من عام .2017

فيالت البيع

الوكرة
كانت األسعار في الوكرة مستقرة خالل معظم عام 2016
ووصلت إلى أعلى نقطة عام  2017حيث ازداد عدد الباحثين عن
منازل خارج العاصمة .وفي حين أن أسعار العقارات انخفضت
في الربع األول من عام  ،2017إال أن معدل األسعار في الوكرة
بقيت بمستوى أعلى مما كانت عليه قبل سنتين.

الدوحة
شهدت أسعار بيع الفيالت ارتفاعًا منذ  2016ووصلت ألعلى نقطة لها في نهاية الربع األول من عام  .2017ثم نالحظ بعد هذا
انخفاض األسعار للمستوى التي كانت عليه في أوائل  .2016ولألنواع األخرى من العقارات ،سواء للبيع أو لإليجار ،رأينًا انخفاضًا
تدريجيًا في األسعار منذ أوائل عام  .2016تعكس هذه االتجاهات توفر خيارات إضافية في السوق ويرجح أن تكون ناتجة عن
التراجع االقتصادي في السنوات القليلة الماضية حيث شكلت أسعار النفط تحديًا أثر على المنطقة.

الخور
انخفضت األسعار في الخور في بداية عام  ،2016إال أنها في
ارتفاع كبير نسبي منذ ذلك الحين .وقد شهدت الخور الكثير من
التطور على مدى السنوات القليلة الماضية ،وهي مستمرة في
التوسع وفي طريقها لتصبح مدينة ناضجة تجذب المزيد من
السكان.

لوسيل
استقرت أسعار شقق اإليجار في لوسيل في عام  2016ووصلت
أعلى نقطة لها في يناير/كانون الثاني من عام  .2017أما أسعار
شقق البيع في لوسيل فقد كانت أيضًا مستقرة في عام
 ،2016ولكنها شهدت انخفاضًا في الربع الثاني من عام  2017ثم
حافظت على نفس المستوى منذ ذلك الوقت.

ُتحســب اتجاهات األســعار طويلة المدى بأخذ معدل الســعر الشهري للمتر المربع الواحد وربطه بمؤشر يناير/كانون الثاني .2018
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إتجاهات

استعـراض
األداء
الشقق  -العمالء المحتملون والمشاهدات
اللؤلــؤة
شقق
عمالء محتملون

الخليج الغربي
المشاهدات

تعد هذه الجزيرة من أكثر أحياء قطر
المرغوب بها ،وهي أكثرها شعبية من بين
مناطق الملكية الحرة لألجانب .ومازالت
هذه المنطقة تجذب اهتمامًا كبيرًا وقد
شهدت ارتفاعًا مطردًا في عدد العمالء
المحتملين والمشاهدات مقارنة بالربع األول
من السنة الماضية ،وقد سجلت أكبر عدد
من المشاهدات في قطر.

السد
شقق
عمالء محتملون

شقق
عمالء محتملون

المشاهدات

كون هذه المنطقة هي مركز أعمال
الدوحة الحديث ،فقد شهدت ارتفاعًا
طفيفًا في عدد المشاهدات مقارنة
بالربع األول من عام  ،2017مما انعكس
أيضًا على عدد العمالء المحتملين
المسجل.

طريق المطار القديم
شقق
عمالء محتملون

المشاهدات

تشتهر بأنها إحدى أكثر مناطق قطر
السكنية والتجارية شعبية ،وهي الخيار األول
لمن يبحث عن منزل أو استثمار في مركز
المدينة.

المشاهدات

هذه إحدى مناطق قطر األكثر شعبية،
وهي تعتبر بأنها معقولة األسعار نوعًا
ما ،وقد شهدت ارتفاعًا في كل من عدد
العمالء المحتملين والمشاهدات منذ
الربع األول من عام .2017

ُحددت المناطق األكثر شعبية استنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشاهدات الكلية .و ُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشاهدات في أكثر المناطق شعبية بين الربع
األول في عام  2017والربع األول من عام .2018
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إتجاهات

مشيرب
شقق
عمالء محتملون

مدينة لوسيل
المشاهدات

فريج بن محمود
شقق
عمالء محتملون

المشاهدات

مع اقتراب االنتهاء من مشروع تجديد
مشيرب ،عاد االهتمام في هذه المنطقة
باالزدياد ،حيث تضاعفت تقريبًا أعداد
العمالء المحتملين منذ نهاية العام
الماضي فتفوقت هذه المنطقة عن غيرها
في نمو عدد العمالء المحتملين.

بسبب احتدام المنافسة على المنازل
األحدث ذات األسعار المعقولة أكثر في
مناطق أخرى من الدوحة ،نالحظ انخفاضًا
يبلغ  6%في أعداد العمالء المحتملين
لشقق اإليجار .ومع هذا ،ما زال هناك عدد
من الشقق بأسعار معقولة في فريج
بن محمود ما انعكس في ازدياد عدد
المشاهدات.

شقق
عمالء محتملون

المشاهدات

أبو هامور
شقق
عمالء محتملون

المشاهدات

لوسيل هي منطقة ملكية حرة جديدة
ستلعب دورًا أساسيًا في كأس العالم
لكرة القدم عام  2022حيث سيستضيف
إستادها القريب مباريات االفتتاح والختام
للبطولة .وبينما ُتس َلم المزيد من
الشقق ألصحابها ،يستمر االهتمام في
مدينة قطر األحدث باالزدياد .وقد سجلت
لوسيل ارتفاعًا بلغت نسبته  19,1%في
المشاهدات و 24%في عدد العمالء
المحتملين.

تشتهر هذه المنطقة بفيالتها أكثر من
شققها ،وبالتالي واصلت أعداد العمالء
المحتملين والمشاهدات االنخفاض،
وخصوصًا بتوفر مجمعات سكنية
حديثة في المنطقة.

ُحددت المناطق األكثر شــعبية اســتنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشــاهدات الكلية .و ُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشــاهدات في أكثر المناطق شــعبية بين الربع األول
فــي عام  2017والربع األول من عام .2018
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استعــراض
األداء
الفيالت – العمالء المحتملون والمشاهدات
أم غويلينا
شقق
عمالء محتملون

الوعب
المشاهدات

فيالت
عمالء محتملون

بالرغم من أن أعداد العمالء
المحتملين بقي ثابتًا من السنة
للسنة ،إال أن عدد مشاهدات إعالنات
هذه المنطقة ارتفع حيث ازداد الطلب
على منازل بأسعار معقولة.

فريج بن عمران
شقق
عمالء محتملون

المشاهدات

بتوفيرها عدد كبير من المجمعات السكنية
العائلية ،تستمر الوعب في كونها إحدى أكثر
مناطق قطر المرغوبة فيما يتعلق بالفيالت،
وهي تحتفظ بالمركز األول لعدد المشاهدات
للفيالت في قطر ،حيث ارتفع كل من أعداد
العمالء المحتملين والمشاهدات بشكل
مستمر.

بحيرة الخليج الغربي
فيالت
عمالء محتملون

المشاهدات

بما أن المستهلكون يبحثون بازدياد عن
منازل بأسعار معقولة ،ازداد عدد العمالء
المحتملين والمشاهدات لفريج بن عمران
لدى مقارنة الربع األول من عام  2017والربع
األول من عام .2018

المشاهدات

كونها إحدى مناطق الملكية الحرة األكثر
فخامة في البالد ،ما زالت هذه المنطقة
تتمتع باجتذاب االهتمام ،وخصوصًا أن
بعض هذه العقارات تتمتع بواجهة على
سجل ارتفاع بلغ  29%في عدد
الماء .وقد ُ
العمالء المحتملين بين الربع األول لعام 2017
والربع األول من عام .2018

ُحددت المناطق األكثر شــعبية اســتنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشــاهدات الكلية .و ُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشــاهدات في أكثر المناطق شــعبية بين الربع األول في
عــام  2017والربع األول من عام .2018
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الغرافة
فيالت
عمالء محتملون

الثمامة
فيالت
عمالء محتملون

المشاهدات

المشاهدات

مازالت الغرافة تحظى بشعبية لدى
العائالت ،ويعود الفضل بهذا لفيالتها
الواسعة ،ومجمعاتها السكنية الشاملة،
وموقعها المركزي ،وبالتالي يميل
المستهلكون للبحث عن منازل بأسعار
معقولة أكثر فيها ،مما يعني ارتفاع عدد
المشاهدات.

أبو هامور
فيالت
عمالء محتملون

هذه منطقة أخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا
في عدد المشاهدات والعمالء المحتملين
بفضل األسعار الجاذبة أكثر ،وارتفعت
المشاهدات بنسبة  15%ما بين الربع األول
من عام  2017والربع األول من عام .2018

الدحيل
المشاهدات

ارتفع عدد العمالء المحتملون للفيالت
في أبو هامور بما يقارب ثالثة أضعاف من
الربع األول من عام  2017إلى الربع األول من
عام  ،2018حيث انخفضت األسعار مما دعا
المشترين المحتملين النتهاز الفرصة .أبو
هامور هي منطقة مركزية فيها عدد من
المدارس ومراكز التسوق ،وهي شعبية
لدى العائالت.

فيالت
عمالء محتملون

المشاهدات

هذا خيار شعبي بسبب الراحة التي
توفرها مراكز التسوق ،وقد سجلت
الدحيل ارتفاعًا بلغ  31%على مشاهدات
الفيالت من السنة للسنة ،وكذلك ارتفاع
قوي في عدد العمالء المحتملين.

ُحددت المناطق األكثر شــعبية اســتنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشــاهدات الكلية .و ُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشــاهدات في أكثر المناطق شــعبية بين الربع األول في
عــام  2017والربع األول من عام .2018
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الخليج الغربي

عين خالد
تبقى منطقة عين خالد خيارًا شعبيًا
لمن يبحث عن فيالت مستقلة في قطر،
و ُيظهر االرتفاع في عدد المشاهدات
والعمالء المحتملون قوة استمرارية هذه
المنطقة.

قرية إزدان

العدد المحدود من الفيالت في
الخليج الغربي عنى انخفاضًا في عدد
المشاهدات والعمالء المحتملين .ويعود
هذا بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الخيارات
أمام المستهلك في مناطق أخرى.

اللؤلؤة

بالرغم من أننا نرى ارتفاعًا في عدد
المشاهدات لقرية إزدان ،إال أنها ال
تتحول إلى عمالء محتملين حيث أن
المستخدمين ينجذبون أكثر لمناطق أخرى
أحدث ،وذات أسعار أكثر تنافسية.

ُيعرف عن اللؤلؤة بأنها منطقة نشطة،
وهي تحتل المرتبة األولى كأكثر مناطق
الملكية الحرة شعبية ،وتحافظ على
جذب االهتمام لها بشكل كبير فيما
يتعلق بالعثور على عقارات للبيع.
وبالرغم من أن عدد المشاهدات بقي
مستقرًا ،إال أن هنالك ارتفاع ملحوظ
في عدد العمالء المحتملين من السنة
للسنة.

ُحددت المناطق األكثر شــعبية اســتنادًا إلى أعداد العمالء المحتملين والمشــاهدات الكلية .و ُتظهر البيانات التغير في عدد العمالء المحتملين والمشــاهدات في أكثر المناطق شــعبية بين الربع األول
فــي عام  2017والربع األول من عام .2018
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1

األسباب الداعية
لشفافية
السوق

2

معضلة
العمولة في
قطر

3

حسنات
خدمات إدارة
العقارات

4

هل عقارك
جاهز دائمًا
للتأجير؟

األسباب الداعية
لشفافية السوق

معضلة العمولة
في قطر
أدريان كامبس
مدير كوليرز المحلي
في قطر

تظهر معظم أسواق العقارات الناضجة درجة عالية من
شفافية المعلومات ،وذلك عادة من خالل بوابات للعقارات على
اإلنترنت تقدم معلومات ديموغرافية ،ومعلومات عن أسعار
العقارات ،وغيرها من المعلومات اإلحصائية .ويمكن لمشت ٍر
محتمل أن يحصل بشكل سريع على معلومات موثوقة،
تقدمها وكاالت حكومية ،أو منظمات مثل المعهد الملكي
للمساحين القانونيين ،وخبراء العقارات .يسمح هذا لهم باتخاذ
قرارات ملمة بواقع العقارات وهناك ما يدل على أن شفافية
السوق تزيد من ثقة المستثمر وتؤدي إلى حجم تعامالت أكبر.
سيحتاج المستثمر الذي يفكر بشراء عقار ما لمعرفة معدل
سعر التعامالت في المنطقة للتأكد من أنه ال يدفع أكثر
مما يجب .وقد يحتاج أيضًا لمعرفة عدد مبيعات العقارات
المشابهة للتأكد من مقدرته على بيع عقاره في وقت الحق
لتشكيل فكرة عن نمو رأس المال الذي يتوقعه استنادًا إلى
أداء السوق على مدى السنوات السابقة .وقد يحتاج المشتري
أيضًا معلومات عن المدارس ،والعناية الصحية ،ووسائط
النقل ،والديموغرافيا .وعادة يتوفر الكثير من المعلومات من
خالل بوابات العقارات ،وتشمل عادة معلومات عن الخدمات
المجتمعية والمدارس .وفي بعض األسواق ،قد يمكن أيضًا
الحصول على معلومات تملك العقارات لقاء رسوم بسيطة.
ولطالما واجهت أسواق الشرق األوسط مشكلة بالتوازن بين
الحفاظ على الخصوصية وتوفير معلومات كافية من شأنها
دعم الثقة في السوق .في بعض األحيان ،ترفض الوكاالت
الرسمية توفير معلومات تكون متاحة للعامة في غيرها من
األسواق األكثر نضجًا .وحيث تتوفر المعلومات ،فإنها عادة
تحتوي على تفاصيل غير كافية بحيث ال تسمح بإجراء تحليل
الئق ،أو تكون غير واضحة بسبب انعدام المقاييس.
المعايير العالمية المتعلقة بالعقارات مهمة لضمان التمكن
من القيام بالمقارنات المباشرة بين العقارات في مختلف أنحاء
العالم .على سبيل المثال ،قد تضم المساحة الرسمية لشقة
ما مصعدًا وردهة عامة في بعض األسواق ،وقد تقاس على
أساس مساحة األرضية كاملة «التي يمكن تغطيتها بالسجاد»
في أسواق أخرى .وحيث تقاس مساحة األرضية بمعايير مختلفة،
يكون من المستحيل عادة إجراء مقارنات مباشرة بين أنواع
المباني المختلفة.
وقد تنطبق المشكلة ذاتها على مساحات اإليجار التجارية،
وخصوصًا المكاتب ،حيث يُحسب اإليجار وأجرة الخدمات على
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أساس المتر المربع .وإن اشتملت مساحة األرضية على مساحات
عامة ،سيكون كل من اإليجار وأجرة الخدمات مبالغ فيها.

ولطالما واجهت أسواق الشرق
األوسط مشكلة بالتوازن بين
الحفاظ على الخصوصية وتوفير
معلومات كافية من شأنها
دعم الثقة في السوق.
لمحاولة تخطي هذه المشكلة ،يعمل المعهد الملكي
للمساحين القانونيين مع السلطات القطرية للعمل بالمعايير
الدولية لقياس العقارات ،وهي إجبارية في غيرها من أسواق
العالم وبعض األسواق اإلقليمية .في الوقت الحالي ،هي ُملزِمة
ألعضاء المعهد الملكي للمساحين القانونيين في قطر ،وذلك
الستخدامها في قياس المكاتب ،ولكن يؤمل أن تتبنى الوزارات
القطرية اإللزام بهذه المعايير قريبًا.
ويتساوى مع هذا في األهمية معايير التقييم الدولية .فمن
الضروري للمستثمرين معرفة أن العقارات في األسواق اإلقليمية
المختلفة ٌقيّمت اعتمادًا على نهج موحد ،وبالتالي يمكن إجراء
المقارنات المباشرة .ويقدم كل من مجلس المعاير الدولية
للقياس والكتاب األحمر للمعهد الملكي للمساحين القانونيين
مجموعة واحدة من معايير تقييم عالمية ذات جودة عالية.
وهي تحقق معايير التقارير المالية وهي ملزمة لكل أعضاء
المعهد الملكي للمساحين القانونيين لدى تقييم العقارات.
في الوقت الحالي ،ال يتوافق الكثير من عمليات التقييم في
قطر مع المعايير المذكورة سابقًا ،وهذا يؤثر سلبًا على ثقة
المستثمر ويزيد من احتمالية التقييم غير الدقيق .ينصح بأن
تخطو السلطات القطرية نحو التطبيق اإللزامي لمعايير
التقييم الدولية وذلك لبناء الثقة في السوق.
تحظى قطر بعدد من المشاريع التطويرية ذات المستوى
العالمي المالئمة لالستثمار األجنبي .اللؤلؤة ولوسيل ،وغيرها،
هي وجهات ألسلوب حياة مميز يرقى لمستوى أمثاله األفضل
في العالم .وهي تقدم خيار فيزا لإلقامة وتطبيق استراتيجيات
حكومية تؤدي إلى المزيد من الشفافية في السوق مما
سيؤدي حتمًا إلى زيادة ثقة المستثمرين وتدفق االستثمارات
األجنبية في سوق العقارات.

جيمس تاونسند
المدير اإلداري
آبسلوت قطر

علي دفع عمولة؟
لم
ّ
تتردد هذه الكلمات بين الكثير من المستأجرين في أنحاء قطر،
وكشخص ذو خبرة تبلغ ما يقارب  10سنوات في السوق المحلي،
سأحاول أن أشرح األمر .الجواب البسيط هو؛ ال يتحتم عليك ذلك.
يعتمد األمر في الواقع على ما تريد استئجاره وفي أية منطقة،
وعلى الوقت المتاح لك .وقد تغير تاريخ العموالت في قطر
بشكل كبير على مدى السنوات العشر األخيرة ،وذلك بالتحول
من سوق كان يدفع كل مؤجر فيه العمولة ،إلى سوق ال يدفع
فيه تقريبًا أي مؤجر! فكان تحو ً
ال مدهشًا حقًا.
وكما هو الحال مع كل األسواق ،يدفع العرض والطلب
بالسوق القطري .فعندما يكون هنالك الكثير من العرض،
وقليل من الطلب ،نجد المؤجرين يشجعون شركات عقارات
لتأجير عقاراتهم عن طريق دفع عمولة .وعند تغير السوق
إلى حالة انعدام العرض وارتفاع الطلب كما شهدنا في عام
 ،2010فكل شيء تغير .حيث توقف المؤجرون بشكل كبير عن
دفع العمولة ،وكوكالء ،وجدنا أنفسنا مضطرين لمطالبة
المستأجرين بالدفع.
صدقوني عندما أقول أننا ال نريد طلب العمولة من المستأجر ،إال
أنها ال بد وأن ُتدفع من قبل طرف ما!
نصائحي المهنية هي كالتالي:
 استخدم شركة عقارات ذات سمعة طيبة (ال تتردد في سؤالشركة عن تسجيل الشركة إن راودتك الشكوك) .إذا كانت لديك

شكوك ،فال تستخدم خدماتهم .وابتعد عنهم إن لم يكن
لديهم مكتب أو موقع إلكتروني.
 استعلم عن العمولة منذ البداية .فبعض الوكالء يتركوناألمر ليكون مفاجأة سارة!
 ال تحرر شيكًا بالعمولة باسم فرد أبدًا ،أو لشركة غير مسجلة. اطلب دائمًا وص ًال يظهر فيه كل معلومات الشركة التفصيلية
وتفاصيل عقارك الجديد.
 وأخيرًا ،أجرِ حسابات االنتقال بأخذ العمولة بالحسبان ،وإذا تبينأن ليس عليك دفعها فنعم األمر!
وبعد كل هذا ،لم يجب عليك دفع العمولة؟
إذا عملت بنصحي واستخدمت شركة عقارات ذات سمعة
طيبة ،فيجب أن تحصل على ما يلي؛ خدمة احترافية وسريعة
من السؤال وحتى الزيارات ،وسطاء لطفاء ذوي خبرة ،تفاصيل
واضحة ومختصرة عن العقار وحتى مفاوضات العقد،
ومتطلبات اإليجار .إذا لم تحصل على هذه األمور ،اذهب إلى
وكالة أخرى تقدم لك هذا المستوى من الخدمة.
لتوضيح األمر ببساطة ،دعني أنهي بقول التالي .إذا أردت رؤية كل
الخيارات المالئمة في السوق ،ورؤية العقار األنسب لك ،فيجب أن
تتوقع أن تدفع عمولة .فنحن سنتمكن من أخذك لكل مكان،
وبالخصوص إلى المواقع التي ال ُتدفع فيها العمولة ،لضمان
حصولك على أفضل الخيارات المتوفرة لالختيار من بينها .إذا
قررت عدم دفع العمولة ،فستؤخذ فقط إلى األماكن التي
يدفع فيها المؤجر العمولة .وهذا يغلق ما تقارب نسبته
 %50من السوق في وجهك .إذا كان لديك الكثير من الوقت،
يمكنك حتمًا الذهاب من منزل إلى منزل ،ومن مجمع إلى
مجمع ،ولكن ثق بي ،هذه المهمة ليست بالسهلة! باإلضافة
إلى هذا ،وعند التعامل مع مواقع مثل اللؤلؤة ،ستحدد
هذه االستراتيجية خياراتك المتاحة بسبب وجود العديد من
المؤجرين الخاصين.
تذكر أن تختار وكيلك بحكمة وتأكد من أنهم يقومون
بعملهم على النحو الصحيح .تذكر أنك أنت الزبون .إن لم
رجاء.
يفعلوا ،اذهب لغيرهم.
ً
ومما ال شك فيه أننا سنرى تغيرات أكثر بما يتعلق بالعمولة،
حيث أننا اآلن في سوق يشهد المزيد من العرض وانخفاض
الطلب ،ولذلك سينقلب الحال ببطء ولكن بالتأكيد سيعود األمر
على عاتق المؤجرين.
ولكن في الوقت الحالي ،إذا أردت نظرة كاملة على السوق
فالرجاء أخذ العمولة بالحسبان لدى التخطيط للمضي قدمًا.
حظًا سعيدًا وبحثًا موفقًا!
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هل عقارك جاهز
دائمًا للتأجير؟
سام يوسف
المدير اإلداري
بيتر هومز

هناك الكثير من الحسنات لطلب مساعدة من خدمة إدارة
عقارات ،وخصوصًا لدى التعامل مع عملية المسح الكاملة
للمستأجرين المحتملين .بعض المؤجرون ال يقومون بالتحقق
من الخلفية المالية أو السوابق ،وذلك إما بسبب ضغوطات
الوقت أو عدم معرفة كيفية الحصول على مثل هذه التقارير.
وفي بعض األحيان يمكن أن يفوت على المؤجر مؤشرات أولية
تدل على خطر التعامل مع المستأجر ،وبالتالي ينتهي األمر
بهم مع مستأجرين ذوي مشاكل مالية سيكلفونهم الوقت
والمال .شركات إدارة العقارات تكون مسؤولة عن عملية المسح
كإجراء اتقائي لمصلحة مالك العقار.
وتكون شركات إدارة العقارات أيضًا مسؤولة عن التعامل مع
كل الجوانب القانونية التي تتعلق بالتعامل مع المستأجرين
وصيانة العقار .ولكل بلد قوانين مختلفة تتعلق بنزاعات
وخالفات اإليجار وبالتالي من الواجب االطالع على وفهم ما
يمكن عمله ضمن صالحياتك لحل مثل هذه القضايا .ويتولى
مديرو العقارات أيضًا أمر اإلخالءات ،وكذلك تفحص العقارات،
ومفاوضات اتفاقية اإليجار ،وإنهاء اإليجار وتحصيل اإليجار من
المستأجرين .وكذلك يتأكدون من أن كل عقار يمتثل مع كل
تشريعات العقارات وقوانين السالمة ،مما سيساعد المؤجرين
في تجنب القضايا المكلفة والمشاكل القانونية.
ومن أهم جوانب مسؤوليات المدير العقاري هو تحصيل اإليجار
وضمان أن يدفع المستأجرون ما عليهم من مستحقات في
وقتها .وتحصيل اإليجار في وقته هو الطريقة الوحيدة التي
يضمن المؤجر من خاللها كسب دخل ثابت .بعض المؤجرون ال
يضبطون عملية تحصيل اإليجار على نحو جيد ،مما سيؤثر سلبًا
على استثمارهم .وسواء كان السبب األعذار أو الشيكات بدون
رصيد ،هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورًا فيما يتعلق
بتحصيل اإليجار ،ويتحكم مديرو العقارات بهذه العملية بشكل
كامل حتى ال يضطر المؤجرون للتعامل مع مستأجرين ال
يلتزمون باتفاقية التأجير .يقوم مدير العقارات باالتصال بمستأجر
متأخر في الدفع إلى أن يقوم بالدفع .وإن لم يدفع المستأجر
كما هو متفق ،يستطيع مدير العقار في حينها البدء بعملية
اإلخالء.
تطبيق عقد اإليجار هو أمر آخر يشكل تحديًا للمؤجر ،وهو أيضًا
أمر يتواله مدير العقار بالكامل .وتحمي شروط عقد اإليجار كل
من المؤجر والمستأجر ،ولكن المؤجر هو من يتضرر إن لم يلتزم
المستأجر ببنود االتفاقية .يتولى مديرو العقارات مسؤولية
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تطبيق اتفاقية اإليجار ويتعاملون مع المستأجرين الذين
يخرقون بنود عقد تأجيرهم .على سبيل المثال ،إن لم يُسمح
للمستأجر بتربية الحيوانات األليفة داخل العقار ،سيتخذ مدير
العقار مسؤولية التعامل مع هذا الموقف ،وسيطالب بإخراج
الحيوان األليف من العقار ،وذلك ضمن إطار زمني محدد.
إذا كان لديك مستأجر يجري تعديال ت على الوحدة دون
الحصول على إذن مسبق ،سيحرص مدير العقارات على أن يدفع
المستأجر مقابل التصليحات.

إحدى الحسنات العظمى
الستخدام خدمة شركة إدارة
عقارات هو تقليص فترات
خالء العقارات مما يضمن بقاء
الوحدات مشغولة بشكل ثابت.
إحدى الحسنات العظمى الستخدام خدمة شركة إدارة
عقارات هو تقليص فترات خالء العقارات مما يضمن بقاء
الوحدات مشغولة بشكل ثابت .قد يكون الوقت الالزم للمؤجر
إلعادة تأجير عقار ما أطول ،وخصوصًا إذا كان المؤجر يملك
عدة وحدات .ويمكن أيضًا أن يأخذ تجهيز العقار لإليجار وقتًا،
باإلضافة إلى اتخاذ قرار بخصوص قيمة اإليجار ،وتسويق العقار
للمستأجرين المحتملين .سيقلل مديرو العقارات المحترفون
من الوقت الالزم ألداء هذه المهام ،مما يؤدي إلى مزيد من الربح
للمؤجر.
ومن مسؤوليات مديري العقارات أيضًا الحفاظ على
المستأجرين ،فهم سيعملون بجد لضمان بقاء المستأجرين
الجيدين في الوحدة ألطول فترة ممكنة .ويمكن تحقيق هذا
بسهولة بالتأكد من إبقاء المستأجرين سعداء ،مثل إجراء أية
إصالحات بشكل سريع ،ومساعدتهم إذا طرأت لديهم أية
مشاكل .وفي حين أن معظم حسنات استخدام شركة إدارة
عقارات تتعلق بشكل مباشر بتوفير المال ،إال أن الستخدامها
منافع تتعدى هذا ،بما في ذلك حسنات خاصة للمؤجر أيضًا.
فبما أن مسؤولية الوحدات تقع على عاتق مدير العقارات،
فليس على المؤجر ربط نفسه بمشروع واحد فقط  -بل على
العكس ،يوفر له هذا الوقت لالستثمار بعدة عقارات ويترك
المهام التشغيلية اليومية لشركة إدارة العقارات.

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري
نيلسون بارك للعقارات LCC

كفريق من الوسطاء العقاريين الذين يغطون السوق في قطر،
فقد رأينا تقريبًا كل سيناريو محتمل مع المؤجرين .هدفنا،
وهو هدف معظم الوكاالت العقارية ،هو تأجير عقارات المؤجر
بأسرع وقت ممكن بسعر يرضي كل من المؤجر والمستأجر.
عند التحدث مع المستثمرين في العقارات ،عادة يناقشون
مردود اإليجار الذي يحصلون عليه من استثمارهم العقاري.
وعند القيام بهذه الحسابات ،عادة يركزون على سعر التأجير
الذي يريدون .ولكنهم غالبًا ما يغفلون عن العامل األكبر الذي
يخفض من مردود التأجير :وهو فترات الخالء .بمعنى آخر ،كم
من الوقت تبقى الشقة فارغة؟
أفضل طريقة لتقليص فترة خالء ،والعمل على زيادة المردود
بشكل أقصى هي ضمان أن يكون العقار دومًا جاهزًا للتأجير.
غالبًا ما نرى عقارات يرغب مؤجروها بتأجيرها ،إال أنها ال تكون
ّ
تمك ن مستأجر من االنتقال إليها .من أكثر الجمل التي
بحالة
نسمعها هي« :حالما تجد مستأجر ،سنقوم بإصالح كل شيء».
أما نصيحتنا فلطالما كانت العكس« :قم بإصالح كل شيء،
وسنتمكن من العثور على مستأجر لك بسرعة أكبر بكثير!»
يوفر سوقنا هذه األيام كمية من العرض أكبر مما كان عليه
الحال في سنوات سابقة ،وعلى كل مؤجر أن يضمن فعل كل
ما يمكن فعله للحصول على عقار يمكن تسويقه وذو جاهزية
عالية.
إن الحفاظ على العقار بحالة جاهزية للتأجير هو مهمة بسيطة
للغاية في واقع الحال وال يتطلب األمر الكثير من الجهد .بعض
هذه المقترحات بسيطة للغاية (وقد تبدو سخيفة!) إال أن هذه
األمور الصغيرة عادة تشكل فرقًا كبيرًا لدى رؤية العقار.

يمكن أن تبدو الشقة أو الفيال في حال أنها ُن ّ
ظ فت ،بل يجب
تقديمها في حالة نظيفة .الغبار واسع االنتشار في قطر ،لذا
هو ليس باألمر المهم ،لكن إذا كان العقار مغبرًا لدرجة أنه يبدو
مهجورًا ،فهذه ستكون مشكلة.
تأكد من الحفاظ على وصيانة العقار .دخول عقار تعمل فيه
إيحاء
نصف المصابيح فقط أو ال يعمل فيه المكيف ،يعطي
ً
بأن المؤجر ال يهتم بصيانة العقار ،وهذا أمر سيأخذه المستأجر
بالحسبان عند اتخاذ قراره النهائي .هذه اإلصالحات البسيطة
تشكل فرقًا كبيرًا ،فعرض عقار بحالة صيانة جيدة هو حتمًا
جذاب أكثر .ويجب عليك أيضًا الدهان ،والتصليح! اهتم بأمر أية
ثقوب في الجدران قبل الدهان .الدهان الجديد يحسن من
مظهر المكان ويُظهر للمستأجر أيضًا أن المؤجر يهتم بأمر
العقار.
في مثل هذا السوق التنافسي ،ال بد من تمييز نفسك ،والحرص
على جاهزية عقاراتك للتأجير هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك.

ابدأ بوصل مكيف الهواء ،والكهرباء ،والماء وتأكد أنها تعمل
بشكل سليم .بالرغم من أن هذا يكلف المؤجر ،إال أنه يجب أن
يُبقي العقار بحالة تهوية جيدة ،خصوصًا في مناخنا.
باإلضافة إلى هذا ،فإن إبقاء العقار بحالة تسمح لالنتقال إليه
مباشرة يسهل على المستأجر تخيل االنتقال إليه .أما دخول
وحدة حارة ،وذات رائحة سيئة ،ومظلمة ،سيؤثر بشكل كبير على
احتمالية التأجير.
هل تحب أن تزور عقارًا وتجد أنه قذر؟ تذكر أن تنظف العقار .مرة
أخرى ،يحتاج المستأجر المحتمل أن يتخيل نفسه وهو ينتقل إلى
عقار نظيف ،وليس إلى عقار يحتاج للكثير من العمل حتى يصبح
بصورة مالئمة؛ يجب أال يكون على المستأجر أن يتخيل كيف
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عمليات بحث
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1

أكثر المناطق
التي ُبحث
فيها

2

أكثر الكلمات
المفتاحية
استخدامًا في
البحث

3

سلوك
المستخدم

تفسير عمليات بحث المستهلك

أكثر مناطق قطر
التي ُبحث فيها
أكثر  10مناطق ُبحث فيها عن فيالت لإليجار

أكثر  10مناطق ُبحث فيها عن شقق لإليجار

العدد الكبير من المجمعات السكنية والنشاطات الموجهة لألطفال في قطر ،جعل منها إحدى أكثر بالد
المنطقة مالئمة للعائالت .ومن غير المستغرب أن الوعب ما زالت أكثر المناطق التي يبحث فيها الناس عن
الفيالت لإليجار في قطر ،ويعود الفضل بذلك للعدد الكبير من المجمعات المعروضة ،حيث سجلت ارتفاعًا بلغ
 %40لدى مقارنة الربع األول من عام  2017مع الربع األول من عام .2018

تستمر اللؤلؤة في الهيمنة على عمليات البحث عن شقق لإليجار ،حيث يُعرف أنها واحدة من
أكثر أحياء قطر ديناميكية ونشاطًا .أعداد عمليات البحث في اللؤلؤة تفوق المنطقة التي حلت
في المرتبة الثانية ،وهي السد ،بثالث مرات تقريبًا .أما الخليج الغربي ،فقد كانت ثالث أكثر منطقة
بُحث فيها عن شقق لإليجار.

1

اللؤلؤة

4
7

فريج بن محمود

2

3

السد

8

الوعب

5

1

مشيرب

2

الخليج الغربي

6

طريق المطار
القديم

9

الوعب

الغرافة

قرية إزدان

10

فريج بن عمران

4
7

بحيرة الخليج
الغربي
اللؤلؤة

3

أبو هامور

8

5

الغرافة

6

عين خالد

9

الدحيل

الخليج الغربي

أكثر  10مناطق ُبحث فيها عن شقق للبيع

أكثر  10مناطق ُبحث فيها عن فيالت للبيع

ما تزال اللؤلؤة في المرتبة األولى فيما يتعلق بشقق البيع ،فهي أكثر مناطق الملكية الحرة شعبية ،وهي الخيار األول
لالستثمار في سوق العقارات في قطر .ويستمر عدد عمليات البحث فيها باالرتفاع ،حيث ارتفعت بنسبة  %32في
المشاهدات منذ الربع األول من عام  .2017أما منطقة الخليج الغربي بأبراجها العالية ووحداتها العصرية ،فقد حققت
أيضًا ارتفاعًا في عمليات البحث للبيع ،وكذلك زاد االهتمام في شقق لوسيل المعروضة للبيع أيضًا.

ما زالت اللؤلؤة تهيمن على قطاع البيع في سوق قطر العقاري كواحدة من أكثر مناطق الملكية
الحرة شعبية .لذلك ،فمن غير المستغرب أن تحتل المرتبة األولى في عمليات البحث عن فيال للبيع.
أما الثمامة التي تحتل حاليًا المركز الثاني لعمليات البحث عن فيالت للبيع ،فهي األخرى تحقق
ارتفاعًا أيضًا.

1

اللؤلؤة

4
7

فوكس هيلز

2
منطقة
مارينا

الخليج الغربي

8

5
الوعب

3

1
6

السد

9

الثمامة

بحيرة الخليج
الغربي

10

الدفنة

10

الهالل

اللؤلؤة

2

مدينة لوسيل

4
7

الثمامة

الثمامة

عين خالد
الدفنة

3

8

5

بحيرة الخليج الغربي

6

الوعب

أبو هامور

9

الخيسة

الخليج الغربي

10

الدحيل
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تفسير عمليات بحث المستهلك

أكثر الكلمات
استخدامًا في البحث

سلوك
المستخدم

الكلمات المفتاحية تشكل معلومات مهمة فيما يتعلق بمتطلبات المستهلك لدى البحث عن عقار ،ومن شأنها أن تلعب دورًا
في تحليل عادات البحث .عادة ،يكون المستهلكون الذين يُدخلون كلمات مفتاحية جادين أكثر من غيرهم أو يكونون في
مراحل متقدمة أكثر في رحلتهم للبحث عن عقار.

متى وكيف يستخدم المستهلكون بوابتنا؟ إليك ما يجب
معرفته لتحسين أدائك بشكل مثالي.

NEW
GYM

العمالء المحتملون عن طريق البريد إللكتروني

العمالء المحتملون عن طريق الهاتف

من السهل على المستخدم إرسال رسالة سريعة بالبريد اإللكتروني أثناء تصفح
البوابة في عطلة نهاية األسبوع ،وهذا يفسر االرتفاع في عدد التساؤالت
المرسلة أيام الجمعة والسبت ،وخصوصًا أن هذه الرسائل هي أول ما سيراه
العمالء في الصباح حالما يصلون إلى العمل .ويستمر هذا االتجاه في أول
يومين من األسبوع ،حيث يكون الناس أكثر نشاطًا في بحثهم ،وتبلغ أعلى
نقطة لعدد الرسائل المرسلة يوم اإلثنين.

يمكن للوكالء التفكير بأخذ استراحة أيام الجمع مع غيرهم من الناس في
البالد ،فهذا يوم للعائلة واالسترخاء ،ويُظهر يوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا
في حجم المكالمات الهاتفية .ومن غير المستغرب أن معظم المكالمات
تكون أيام السبت واألحد .ويكون يوم السبت نشط فيما يتعلق بالمكالمات،
حيث يتوفر للمستهلكين الوقت لالستفسار .وأما األحد كبداية األسبوع ،فهو
الوقت الذي ينشط فيه كل من الوكالء والمستخدمون بشكل أكبر.

SWIMMING POOL

العمالء المحتملون عن طريق البريد اإللكتروني

BRAND NEW

BALCONY

اإلستعالمات

اإلستعالمات

POOL

PETS

العمالء المحتملون عن طريق الهاتف

PRIVATE POOL

MAID

السبت

الجمعة

الخميس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

السبت

األحد

ايام األسبوع

عمليات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية

الجمعة

الخميس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

األحد

ايام األسبوع

العمالء المحتملون عن طريق البريد اإللكتروني
حسب الساعة من اليوم

العمالء المحتملون عن طريق الهاتف
حسب الساعة من اليوم

يصل العدد ألعلى نقطة له تقريبًا في الظهر ،ونرى أيضًا أن الناس يستخدمون
استراحة منتصف اليوم لبعث رسائل بتساؤالتهم بالبريد اإللكتروني .وهناك
ارتفاع آخر في عدد رسائل البريد اإللكتروني المرسلة في المساء ،حوالي الساعة
 9مسا ًء ،أي عندما يبدأ المستخدمون االسترخاء وقضاء بعض الوقت الحر.

تأتي معظم المكالمات في منتصف النهار ،وتكون أعالها ما بين الساعة
 11و ،12حيث أن معظم المستهلكين يكونون في وقت استراحة منتصف
النهار.
العمالء المحتملون عن طريق الهاتف

العمالء المحتملون عن طريق البريد اإللكتروني

ُتظهر بياناتنا أن معظم المستخدمين يبحثون عن مساحة خارجية :وتحتل العقارات مع برك سباحة أو
منازل ببلكون المراتب األولى في ذلك.
اإلستعالمات

ُأخــذت هــذه البيانــات من كم عمليات البحث على موقع  propertyfinder.qaمن يناير/كانون الثاني  – 2017مارس/آذار 2018
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الوقت من النهار (الساعة)

اإلستعالمات

نصيحة :استخدام الكلمات المفتاحية الشعبية يحسن من مالءمة اإلعالن لقاعدة أكبر من الجمهور.
يجب على العمالء استخدام الكلمات المفتاحية لدى وصف العقار حيثما أمكن ذلك ليظهر اإلعالن
لألشخاص المعنيين أكثر من غيرهم والذين سيرغبون برؤيته.

الوقت من النهار (الساعة)
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نحـن
بروبـرتي فاينـدر
1

ما يميزنا

40

2

أداؤنا

3

الفائزون بلقب
العميل المميز
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ما يمـيـزنا

1

نحن بروبرتي فايندر

بعض ما نفخر به ،ويحمسنا للمجيء للعمل كل يوم!

لوحة تحكم بذكاء اصطناعي
لوحة التحكم الجديدة لدينا هي قمة التكنولوجيا ،فهي
تستخدم الذكاء االصطناعي لتوليد اقتراحات موجهة للوكالء
ليحققوا أفضل أداء ممكن .وتقدم البيانات من خالل لوحة
التحكم سبق ُا تنافسيًا لعمالئنا ،وهي تستهدف األحياء التي
لديهم إعالنات فيها ،وتستعرض لهم مستوى أدائهم.

2

علم البيانات

نحن نستخدم أحدث ما توصل إليه علم البيانات والتحليالت
في المنطقة ،حيث استثمرنا بكثافة في أوجه تكنولوجيا
جديدة ستجلب المزيد والمزيد من الدراية للمستهلك في
السوق .ونطور أدوات قائمة على البيانات لمساعدة الزبائن
في الحصول على أفضل النتائج من ميزانية التسويق.

3

الهيمنة اإلقليمية

هناك سبعة بالد في منطقة مجلس التعاون الخليجي
وشمال إفريقيا التي تعمل تحت مظلة بروبرتي فايندر.
سيطرتنا على السوق في بلدان مختلفة توفر نظرة متنوعة
على أحوال العقارات إقليميًا ،وهذا يسمح لنا بالتجربة ،والنجاح،
واإلعادة على مستوى أوسع من منافسينا.

myCRM

نظامنا إلدارة عالقات العمالء هو من أقوى أسلحتنا
لمساعدتك في الحصول على أعمال أكثر .وقد أنشئ خصيصًا
لمجموعة بروبرتي فايندر ،وهو أداة حيوية تميزنا عن غيرنا.
وهو يشهد بحق على إبداعنا وتطورنا ،حيث أننا دائمًا نجد
طرقًا جديدة لدعم أعمالك وتسهيل االستفادة القصوى من
العمالء المحتملين الذين نوفرهم لك.

5
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مناسباتنا

4

نحن نقدر العالقة الثنائية مع عمالئنا ،والمناسبات التي
ننظمها تتمحور حول هذا الجانب .وسواء كانت وجبة فطور
مع المدراء التنفيذيين ،أو جلسات تدريبية ،أو أمسيات هادئة
في مناسبات التواصل والتعارف ،فهدفنا أن نواصل التعلم
من زبائننا.

6

نحن نقدر الموهبة
أطلقنا جوائز العميل المذهل العام الماضي لتقدير أفضل
العاملين في المجال ومساعدتهم في التميز عن غيرهم.
وهدفنا من تقدير الموهبة في هذا القطاع هو االحتفاء بالنجاح
والقيادة بالقدوة.

مدراء حسابات اجتماعيون
يدمج مدراء الحسابات المكرّ سون لدينا بين التسويق اإللكتروني
والخبرة المحلية ،وفي نفس الوقت يحافظون على عالقات
عمل قوية .وهم يذهبون إلى مناسبات بشكل منتظم مثل
وجبات الفطور مع المدراء التنفيذيين وغيرها من المناسبات
لجمع المعلومات عن السوق ،ولتكييف منتجاتنا ومنهجنا تبعًا
لمتطلبات زبائننا.

8
النمو

لقد شهدنا نموًا كبيرًا في قطر ،سواء في عدد العمالء
المحتملين الذين نقدمهم ،أو عدد اإلعالنات على موقعنا،
وضمن فريقنا نفسه ،وكذلك في الخدمات والمنتجات التي
نقدمها لزبائننا.

نحن خبراء بجوجل

7

قررنا التركيز على بناء حركة الزوار الطبيعية عن طريق تحسين
الظهور في محركات البحث  SEOألن هذا يؤدي دائمًا إلى جودة
أعلى من المستخدمين والعمالء المحتملين لزبائننا .النتيجة؟
نحن نقدم عدد مشاهدات أكبر وعمالء محتملين بازدياد من
ربع سنة إلى ربع سنة .وعلى مدى السنة الماضية ،و ّلد موقع
 propertyfinder.qaلزبائنه أكثر من نصف مليون عميل محتمل،
ويتوقع أن تزيد هذه األرقام في عام .2018

9
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الفائزون بلقب
العميل المميز

أداؤنـــا
كوننا بوابة العقارات األولى في قطر ،هدفنا األساسي هو أن نكون أفضل أداة لتسويق العقارات للشركات ،والمطورين ،وللوكالء،
ومساعدة المستهلكين في العثور على منزلهم المثالي.
على مدى السنة الماضية ،استمر أداؤنا في التميز بكل المقاييس ،ولدينا أكبر حصة في السوق وأكبر عدد من زوار الموقع في قطر.

324,211

٢٫٣
مليون

صفحة لكل زيارة

زيارات لكل مستخدم

لدينا محتوى جاذب ،يضمن مشاهدة الزوار لعدد
أكبر من الصفحات على موقعنا من أي موقع
آخر.

نحن نتميز في إعادة جذب الزوار ،حيث
نحصل على عدد زيارات أكثر لكل شخص
من أي بوابة أخرى.

زيادة %20

العمالء المحتملون
مازلنا نولد أكبر عدد من العمالء المحتملين لعمالئنا من
أية بوابة أخرى في قطر .وقد زاد العدد الكلي للعمالء
المحتملين بنسبة  %20منذ العام الماضي ،ويتوقع أن
تزداد هذه األعداد طيلة .2018

انطالقًا من العام الماضي ،كانت جوائز العميل المذهل إحدى الطرق التي قدرنا من خاللها المواهب في البالد ،وساعدنا الوكالء
في التميز .نحن نحب االحتفاء بنجاحاتهم ،وأهم ما في األمر ،نحن نحب أن نكون طرفًا في هذا .والتقدير ليس فقط لالحتفاء
بهذه النجاحات ،بل هو أمر مهم كذلك للمستهلك الذي يبحث عن أفضل العمالء .سيؤدي التقدير إلى المزيد من المستهلكين
الذين يثقون بالعميل ويوكلون إليه مسؤولية البيع أو التأجير.

أكتوبر 2017

نوفمبر 2017

ديسمبر 2017

كارول عودة
دايركشن للعقارات

وسام الناطور

راشيل بوينافيستا

مجموعة الناطور

DTZ Qatar

دخل وسام السوق عام  2013وسريعًا
ما أثبت نفسه وحقق لمجموعة
الناطور مكانة مهمة في سوق
العقارات في قطر .بدأ وسام هذه
الرحلة كفرد واستطاع توسيع أعماله
وتوظيف وسطاء للعمل معه وذلك
باالستفادة من خدمات بروبرتي فايندر.

راشيل امرأة مهنية مكرسة لعملها
ومتقدة الحماس ،وهي تصغي
لحاجات الزبائن والمؤجرين ،وهذا حقق
لها اعتبارًا ممتازًا في السوق المحلي.
وساعدتها كفاءتها بتحقيق عدد كبير
من الصفقات ،بما في ذلك تأجير 95
وحدة ضمن صفقة واحدة ،إلى جانب
 15وحدة منفردة لزبائن آخرين.

أنهت كارول عمليات بيع بقيمة  8ماليين ريال
قطري لوحدات منازل متالصقة في فيفا
بحرية ،اللؤلؤة .وقد استطاعت كارول تسهيل
عملية البيع على نطاق إقليمي ،حيث أن مالك
العقارات يتواجد حاليًا خارج قطر .إضافة إلى
هذا ،وبعد إتمام صفقة البيع ،استطاع المالك
الجديد لوحدات المنازل من تأجير منزله
الجديد من خالل دايركشن للعقارات ،مع ربح
يبلغ  624,000ريال قطري في السنة.

هل أنت عميل مميز؟
الفائز بلقب العميل المميز

ارتفاع %٣٠

جلسة لكل مستخدم
ازداد أيضًا عدد الزيارات والجلسات للموقع
ووصلت  ،324,211أي ارتفاع نسبته  ،%30وكان عدد
زيارات الصفحات الكلي  2,3مليون.

المصدر :اإلحصاءات الداخلية لتقصي البيانات لدى  .propertyfinder.qaالجلســات؛ والمســتخدمين ،ومشــاهدات الصفحات :تحليالت جوجل يناير/كانون الثاني  – 2017مارس/آذار 2018
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نحن بروبرتي فايندر

يناير 2018

فبراير 2018

سمير ثاالكال
الجابر للتجارة والمقاوالت

محمد شجر

سمير هو وكيل معروف في السوق
المحلي ،وقد وُ صف بأنه «يقظ ،ومهني،
ويعتمد عليه» ،وأنه جاهز دائمًا ومتواجد
لإلجابة عن أية أسئلة وإلسداء النصح.
وقد ساعده هذا في إبرام  16صفقة في
شهر يناير.

لوميان بروبرتي ديفيلوبرز
أسس محمد نفسه كالعب أساسي
في سوق العقارات القطري وقد تمكن
من استخدام بروبرتي فايندر لمساعدته
في متابعة العمالء المحتملين وإبرام
الصفقات .وضمن إنجازاته هذا العام،
قام بإبرام  17صفقة تأجير وذلك فقط
خالل شهر يناير/كانون الثاني وهو يبذل
كامل جهده لمساعدة العميل العثور
على المنزل المثالي.

هل مر عليك مؤخرًا شهر من أكبر
نجاحاتك على اإلطالق؟ هل أنت
متميز؟ نحن بانتظارك!
أرسل ترشحك عن طريق إرسال رسالة إلى
sara@propertyfinder.qa
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رنيييييين....
هل تسمع هذا؟ إليك أكثر الكلمات
الرنانة المتداولة لعام 2018
لمساعدتك في األمر ،قمنا بجمع تعاريف موافق عليه
من قبل بروبرتي فايندر
AGILE TALENT

)INTERNET OF THINGS (IOT

موهبة رشيقة
هذا يعني موهبة مرنة أو عن بعد ،وهو اتجاه اعتمدته األعمال
هذه األيام
“نبحث عن موظفين ذوي مواهب رشيقة جديدة لالنضمام
إلى فريقنا”.

إنترنت األشياء
طريقة لوصف الربط؛ أي أن تكون مرتبطًا بكل شيء وربط األجهزة
باإلنترنت
“ربطت أتمتة منزلي بهاتفي النقال ،والتابلت والسحابة – وهذه
هي إنترنت األشياء”.IOT

BITCOINS

IPO

بيتكوين

العرض العام األولي IPO

نوع من العملة الرقمية التي تستخدم تقنيات تشفير لتنظيم توليد
وحدات العملة والتحقق من إرسال الحواالت ،وهي تعمل بشكل
مستقل عن البنوك المركزية
“اليوم أخرجت هاتفي النقال وقمت بشراء شطيرة
بالبيتكوين”.

هو عملية عرض أسهم شركة ما على سوق أوراق مالية للمرة األولى
“تحتاج الشركة الجديدة هذه لمزيد من السيولة ،لذلك أراهن
على أنها ستقوم بعرض عام أولي قريبًا”.

BITHEADS

LIFEHACK

بيتهيدز

نصيحة لتسهيل مهمة “اليفهاك”

تتصل هذه الكلمة بكلمة أخرى ،فالبيتهيدز هم من يستثمرون
بالبيتكوين
“ذاك البيتهيد ضاعف استثماره للتو بعملية الشراء األخيرة
التي قام بها”.

اإلتيان بطريقة جديدة وأسهل للقيام بأمر ما
“قرأت أفضل اليفهاك لطي قمصاني”.

BLOCKCHAIN

)REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

بلوك تشين “سلسلة الكتل”
سجل فيه التعامالت بالبيتكوين أو غيرها من
دفتر حسابات رقمي ُت َ
العمالت الرقمية المشفرة وذلك بترتيب زمني وعلى نحو علني
“يمكننا إلقاء نظرة على البلوك تشين لنرى سجل التعامالت”.

GREEN
أخضر
استخدام مصادر أقل لترشيد الطاقة وتقليص األثر البيئي .من أمثلة
ذلك الطاقة الشمسية ،واستخدام المواد المحلية ،وتقليل الفضالت
“أنا فخور بالعمل في مكتب أخضر يستخدم طاقة الشمس
لتوليد الكهرباء”.
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شركة استثمار عقارات
شركة تستثمر في مجال العقارات من خالل العقارات أو الرهن
وغالبًا تتداول في األسواق المالية العامة كشركة أسهم ،مما
يمكن المستثمرين من كل الفئات أن يملكوا حصة في مشاريع
مثل مجمعات سكنية ،ومستشفيات ،ومباني مكاتب ،ومستودعات،
وفنادق ،ومساحات تجزئة ،والحصول على مردود من هذه الممتلكات
والتي تدفعه للمساهمين كأرباح
“شركات االستثمار في العقارات تجمع المال من مستثمرين
متنوعين وفي المقابل تعطيهم فرصة الوصول للملكية العقارية”.
SMART HOME
منزل ذكي
منزل مجهز باإلضاءة ،والتدفئة ،واألجهزة اإللكترونية التي يمكن
التحكم بها عن بعد باستخدام هاتف ذكي أو كمبيوتر
“يمكنك االتصال بمنزلك الذكي على اإلنترنت لتخفيض مستوى
المكيف ،والتأكد من أن األبواب مقفلة ،والتأكد من توازن درجة
الحموضة في بركة السباحة”.

#PFTRENDSQA

