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اإلقتصادات  وأســرع  أعلى  من  واحـــداً  قطر  اقتصاد  يعد 
على املستوى العربي والعاملي، على الرغم من األزمات  منواً 

املالية العاملية.
املزايا،  لتعدد  نظرا  فريد  استثماري  مبناخ  الدولة  وتتمتع 
والــقــوانــني، والــتــشــريــعــات اجلــاذبــة لــالســتــثــمــار، اضــافــة الــى 
احمللية  االســتــثــمــارات  تشجع  الــتــي  االقــتــصــاديــة  الــســيــاســات 
منها  للمستثمرين  املقدمة  احلــوافــز  خــالل  مــن  واالجنبية 
وتدني  الطبيعي،  والغاز  واملــاء  الكهرباء  رســوم  تكلفة  تدني 
للمستثمر  ميكن  حيث  الصناعية،  األراضـــي  رســـوم  تكلفة 
بخمسة  تبدأ  رمــزيــة  بأسعار  الصناعية  االراضـــي  استئجار 
مدة  من  سنوات  ثالث  ملدة  مربع  متر  لكل  قطرية  ريــاالت 
عملت  كما  الصناعي،  املشروع  تنفيذ  في  والبدء  العقد  بــدء 
على  تساعد  التي  املتطورة  التحتية  البنية  توفير  على  الدولة 

التمدد العمراني واتساع سوق العقار. 
وتــذكــر الــتــقــاريــر أن قــطــر تــشــهــد منـــوا عــقــاريــا ونهضة 
عمرانية جاءت مواكبة حلركة النمو واالزدهار التي يعيشها 
االقتصاد القطري وجعلته من أكثر وأسرع االقتصادات منوا 
املشروعات  أن  إلــى  التقارير  وأشـــارت  العالم.  مستوى  على 
ومــشــروع  لوسيل  مدينة  مــشــروع  مثل  الضخمة  الــعــقــاريــة 
الشركات  اجــتــذبــت  بـــروة  شــركــة  ومــشــاريــع  قطر  الــلــؤلــؤة– 
الــعــقــاريــة الــكــبــيــرة مـــن داخــــل قــطــر وخــارجــهــا بــحــثــا عن 
بقوة،  املتنامي  املهم  القطاع  هــذا  في  املجدية  االستثمارات 
وشــــددت الــتــقــاريــر عــلــى أن االســتــثــمــار الــعــقــاري فــي قطر 
حركة  أن  على  موضحا  واملضمون،  األفضل  االستثمار  هو 
االستثمار العقاري القطري في منو مطرد وازدهار مستمر 
البنية  مشاريع  كلفة  أن  إلى  التقارير  أشــارت  كما  تهدأ.   وال 

مليار  حــدود «١٠٠»  في  املرحلة  لهذه  واإلنــشــاءات  التحتية 
ريال وفقا لتصريحات رسمية من «أشغال». وقالت التقارير 
إن استكمال املشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة 
العقارية  املشروعات  من  العديد  ستستقطب  التي  األساسية 

خالل السنوات املقبلة.
 ان فرص االستثمارات العقارية بدولة قطر تبدو واعدة، 
االمر الذي دفع العديد من اخلبراء من وكالء وشركات في 
وإجــراءات  قواعد  بتوسيع  املطالبة  العقاري  االستثمار  قطاع 
العرب  املستثمرين  على  يسهل  الذي  بالشكل  فيه  االستثمار 
أن  حــيــث  واألراضــــــي.  لــلــعــقــارات  احلـــر  بالتملك  واألجـــانـــب 
وجــود  يؤكد  بتطويره  واملــطــالــب  حالياً  بــه  املعمول  الــقــانــون 
ثالثة أنظمة لّتملك العقارات في دولة قطـر وثالثة أنواع من 
التعاون،  مجلس  دول  ومواطنو  القطريون،  هم  املستثمرين 
وغير القطريني، حيث بامكان مواطني دول مجلس التعاون 
ــثــمــار“ املـُـعــتــمــدة من  متــلــك الــعــقــارات فــي مــنــاطــق ”االســت
باألنشطة  املتعلقة  األعمال  في  واالستثمار  قبل  احلكومة، 

التجارية والسكنية والصناعية والسياحية والتعليمية.
اما فيما يتعلق بغير القطريني، فان قانون الدولة يسمح 
واملنشآت  واملــبــانــي  األراضـــي  ومتــلــك  االستثمار  الفئة  لــهــذه 
بحيرة  قطرــ   – اللُؤلؤة  هي:  محددة  مشروعات  ثالثة  في 
اخلليج الغربي، ومشروع منتجع اُخلور، كما توفر  تسهيالت 
القطريني  وغير  االجــانــب  باملستثمرين  خاصة  وإمــتــيــازات 
أبرزها تأجير العقارات ملدة تصل الى ٩٩ سنة قابلة للتجديد 
ملدة  السكنية“  ”الوحدات  متلك  الى  باالضافة  مماثلة،  ملدة 
ال تــزيــد عــن ٩٩ ســنــة، و حــق نــقــل املـُـمــتــلــكــات للغير وحــق 

االستفادة بالربح أو املنفعة أو امليزات.

الدولة تشجع االستثمارات احمللية واألجنبية

االستثمار العقاري هو األفضل واألكثر أماناً في قطر

•• اللؤلؤة .. قطر ••

اإلشــراف علـى بنـــاء عقـــارك
مينحـــك اإلستقـــــرار 

ســـوق العقـــار يوفــر فـــرص
استثماريـــة واعــــدة ومجزيـــــة

القطاع العقاري يحتل املرتبة
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ظلت أسعار اإليجارات في قطر تتجه نحو االرتفاع 

خالل السنوات اخلمس املاضية، لتصل الى مستويات 

قياسية حتى مع انخفاض أسعار النفط، ولكن على ما 

يبدو أن األسعار واجهت موجة تصحيح خالل النصف 

الثاني من العام احلالي وستستمر حتى نهاية العام، 

حيث تشير مؤشرات السوق العقارية بالدوحة إلى 

توقعات بانخفاض أسعار اإليجارات بنسبة ١٠٪ بنهاية 

العام احلالي، مع احتماالت تسجيل نسب تراجع آخر 

العام املقبل، نظرا الرتفاع نسب املعروض من الوحدات 

السكنية واتساع مساحة النقاش بني املالك واملستأجرين 

حول القيمة اإليجارية املطلوبة.

ً انهيارا وليس  العقار  بسوق  تصحيح 
وقد شهدت السوق العقارية بالدوحة منذ بداية العام احلالي 
في  انخفاض  ذلك  وصاحب  التعامالت،  في  الهدوء  من  نوعاً 
الطلب على تأجير الوحدات السكنية في ظل موجة من إنهاء 
خدمات بعض املقيمني بالدولة، وهو ما أدى الى عودة ظهور 

اإلعالن عن شقق سكنية لإليجار مرة أخرى.
لــلــعــقــارات  تصحيحية  حــركــة  حــــدوث  عــقــاريــون  وتـــوقـــع 
واإليـــــجـــــارات الــســكــنــيــة فـــي قـــطـــر، خــــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة 
أنهم  إال  املئة،  في  و٢٠   ١٠ بني  األســعــار  انخفاض  إلــى  تــؤّدي 
أن  مؤكدين  الــعــقــارات،  أســعــار  فــي  انهيار  حــدوث  استبعدوا 
العقارات  وخاصة  مطمئناً،  اليــزال  قطر  في  العقارات  وضع 
واألراضي السكنية، فالدولة التزال بحاجة إلى السكن بشكٍل 
ذوي  إلى  املوجهة  واملشاريع  السكنية  األراضي  وخاصة  واسع، 

الدخل احملدود.
سوق العقار يوفر فرص استثمارية مجزية

اإلحصائية  الــتــقــاريــر  على  هــذه  توقعاتهم  اخلــبــراء  وبــنــى 
التي  تشير الى توفر عدد كبير من الوحدات السكنية والفلل 
ومن املساحات التجارية أيضا، سواء جاءت نتيجة لالستمرار 
في  البدء  مت  ملشاريع  استكماال  كانت  أم  والتشييد  البناء  في 
إجنازها، أم كانت نتيجة مؤشرات طلب غير حقيقية، وفي 

احملصلة جتاوزت قوى العرض قوى الطلب.
وأوضـــحـــوا أن أســعــار اإليـــجـــارات فــي الـــدوحـــة متــيــل الــى 
االستقرار الفترة احلالية، إال أنه من املرجح أن تتجه األسعار 
لكثرة  نظرا  املقبلة،  الفترة  خالل  واالنخفاض  التصحيح  الى 

املشاريع اإلسكانية التي يتم إجنازها في الدولة.
ويصف اخلبراء موجة التصحيح هذه بالطبيعية التي ال تدعو 
مختلف  في  العقار  ألسواق  الصحي  النمو  وأن  خصوصاً  للقلق، 
املختلفة،  العقارية  الــدورات  من  العديد  عبر  مير  العالم  أنحاء 
وتستمر الدورة الواحدة نحو سبع سنوات، وبعد ذلك تأتي دورة 

عقارية مختلفة، وهكذا، ما يؤثر في األسعار سلباً وإيجاباً.
وأفادوا بأنه رغم االنخفاض املتوقع في أسعار العقارات، إّال 
استثمارية واعدة مجزية، حيث  فرصاً  أن السوق توفر حالياً 
الراهنة  الظروف  أن  السوق  في  املتعاملني  من  الكثير  يعتبر 
تعد مناسبة جيدة للشراء والتطوير العقاري، السيما أن هناك 
ما  والبناء،  التشييد  وعمليات  املقاوالت  أسعار  في  انخفاضاً 

يجعل الوقت احلالي هو األفضل للبناء، النخفاض الكلفة.
الفترة املقبلة ستكون جيدة لشراء العقارات السكنية

ودعا اخلبراء املستهلكني إلى خفض توقعاتهم بشأن نزول 

معتبرين  احلــالــي،  العام  خــالل  كبير  بشكل  العقارات  أسعار 
في  ولكنهم  محدودة،  فستكون  حدثت  إذا  االنخفاضات  أن 
الوقت ذاته اعتبروا أن الفترة املقبلة ستكون فترة جيدة لشراء 

العقارات السكنية إجماالً.
وأشــاروا الى أنه قد يكون هناك تردد مؤقت بالنسبة إلى 
املشاريع الضخمة، بسبب الرغبة باالحتفاظ بالسيولة في ظل 
النخفاض  املنطقة   دول  بها  متر  التي  االقتصادية  األوضــاع 
العقاريني  املستثمرين  من  تتطلب  قد  ما  وهو  النفط،  أسعار 
الكبار التريث حتى تتضح الصورة االقتصادية الفترة املقبلة، 
بشكٍل  الصورة  تتضح  أن  قبل  أشهر،  عدة  األمر  يتطلب  وقد 

أفضل لديهم.
انخفاضاً  هناك  أن  جند  اآلخيرة،  األشهر  خالل  وأضافوا: 
في تداول العقارات بالدوحة مقارنة بذات الفترة خالل العام 
املاضي، والتي شهدت منواً في التداول بنسبة ٧٠ في املئة عن 
سوف  االنخفاضات  هــذه  أن  الــى  مشيرين  السابقة،  الفترة 
تكون  وقــد  القطرية،  العاصمة  فــي  متعددة  مناطق  تشمل 
لها مدلوالتها، إال أنه ال ميكن اجلزم مبآالتها قبل أن تتضح 

األمور خالل الفترة املقبلة.
 وأشــــــاروا الـــى أنـــه كـــان الفــتــا انــخــفــاض أســعــار املــســاحــات 
ملؤشرات  كــان  فيما  السكنية،  املــســاحــات  مــن  أكثر  التجارية 
السائد  األســعــار  مؤشر  على  واضــح  تأثير  األخــيــرة  االنتعاش 
الطلب  ملــؤشــرات  تبعا  بــاالرتــفــاع  األســعــار  وبــــدأت  بــالــدولــة، 
نفسه،  البناء  مستوى  وعلى  املناطق  مستوى  على  وتركزاته 

فاخر ومتوسط وعادي.
وأوضــــح اخلـــبـــراء الــعــقــاريــون أن حــزمــة احملـــفـــزات التي 
شهدتها السوق مؤخرا، سواء كانت ضمن املشاريع والتوجهات 
على  التمويل  قنوات  قــدرة  حتسن  الــى  باإلضافة  احلكومية، 
على  سيعمل  ذلــك  كــل  املــنــاســب،  والتمويل  الــقــروض  تــقــدمي 
دخــــول الـــســـوق الــعــقــاريــة الــقــطــريــة مــرحــلــة الــتــصــحــيــح بعد 
االرتفاعات املتواصلة وغير املنطقية التي سجلتها غالبية مدن 

الدولة.
زيادة معدالت العائد على االستثمار في العقار

وأعــلــنــت شــركــة ”روتــــس“ الــعــقــاريــة، أن انــخــفــاض أسعار 
قطر،  في  العقارية  السوق  على  إيجابي  بشكل  سيؤثر  النفط 
الفضاء،  األراضـــي  أو  اإليــجــار  أســعــار  انخفاض  أن  إلــى  الفتة 
مـــرهـــون بــحــجــم الـــعـــرض والــطــلــب فـــي الـــســـوق ومــســاحــات 

األراضي املتوافرة.
الدوحة  وسط  في  مناطق  هناك  أن  إلى  الشركة  وأشــارت 
املئة  فــي   ٥ بــني  العقاري  االستثمار  على  العائد  فيها  يــتــراوح 
فيها  يصل  خارجية  مناطق  هناك  أن  حني  في  املئة،  في  و٦ 
العائد إلــى حــدود ٩ فــي املئة و١٠ فــي املــئــة، وســوف يساهم 
عليها،  اإلقبال  زيادة  إلى  املناطق  تلك  على  املستثمرين  إقبال 
وبالتالي فإنها ستزيد معدالت العائد على االستثمار في تلك 

املناطق.

الفترة املقبلة ستكون جيدة لشراء العقارات السكنية

سوق العقار يوفر فرص استثمارية واعدة ومجزية
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تــعــد شــركــة الــبــشــري لــلــتــجــارة واملـــقـــاوالت مــن أقــدم 

الشركات في عالم املقاوالت وبيع البالط والسيراميك 

لــلــواجــهــات واألرضــــيــــات واحلـــوائـــط وأطـــقـــم احلــمــام 

املنافسة  خـــارج  أســعــارهــا  أن  كما  واملــغــاســل،  واملــطــابــخ 

أما  اآلخرين  كتنزيالت  العام  طوال  أسعارها  أن  حيث 

تنزيالتها فليس لها مثيل ويترقبها العديد من شركات 

املقاوالت واألفراد.

النسبي  الهدوء  بحركة  كثيرا  الشركة  تتأثر  لم  أنه  كما 

العالية  وجــودتــهــا  بضائعها  أســعــار  لرخص  الــســوق  فــي 

أغلب  مع  يتناسب  مبا  دائما  جديد  ماهو  كل  وتقدميها 

تنوع  على  الــزبــائــن  ألغــلــب  الشرائية  والــقــدرة  األذواق 

التهدأ  البيع  فحركة  لذلك  ومتطلباتهم،  مستوياتهم 

وأيضاً بناء الفيالت املستقلة أو داخل املجمعات.

أسعار مميزة للشركات واملجمعات السكنية

البشـري .. إسـم عريـق
فــي عالـــم املقـــاوالت والتجــــــارة

االحــداث  بعد  خصوصا  النظام  هــذا  علي  كبير  طلب  الشركه  وتشهد 
من  الطلبات  بجانب  العالم  مستوي  علي  و  العربي  الوطن  في  االخيره 
فقط  ليس  وكندا  وامريكا  الصني  مثل  عديده  دول  في  االعمال  رجال 
طريق  عند  االم  البلد  في  الضرائب  لتخفيض  بل  باجلنسيه  لالستفاده 
نظام الضرائب املزدوجه. و تقدم شركه ساوث فيلد بخبرتها الكبيره 
في االستثمارات العقاريه الدوليه تشكيله كبيره من العقارات مع عائد 
ايجاري سنوي مضمون باالضافه الي خدمات االداره لهذه االستثمارات 
املستثمر  املبلغ  اصل  علي  عالي  ربح  حتقيق  مع  البيع  اعــاده  امكانيه  مع 
بعد  العميل  رغبه  علي  بناء 
احلـــصـــول عــلــي اجلــنــســيــه. 
ومتتلك شركه ساوث فيلد 
املنافسني  عن  كبيره  ميزه 
ــــوجــــود فــــرعــــني لـــهـــا فــي  ب
لعمالئها  يــتــيــح  ممــا  قــطــر 
في  معها  الــتــواصــل  سهوله 
على  بــحــصــولــك  وقــــت.  اي 
جواز سفر أوروبي مبكنك 
بــلــدان  فــي  التنقل  بحرية 
االحتــــاد األوروبــــــي، فضال 
تــأشــيــرة  مــن  عــن  اإلعفاء 
دولـــة  الــــى  ١٢٠  الــــدخــــول 
ــيــا  إضـــافـــيـــة (مـــنـــهـــا أســتــرال
والـــواليـــات املــتــحــدة والــيــابــان، واملــكــســيــك، وغــيــرهــا). وبــاإلضــافــة إلى 
ذلك،احلق في العمل والتعليم في أي بلد أوروبي، والقدرة على العيش 
فــي أراضـــي أي دولــة أوروبــيــة إلــى أجــل غير مسمى. أيــضــا، اجلنسية 
معايير  ألعلى  وفقا  البالد  في  اإلقــامــة  في  احلــق  لك  توفر  األوروبــيــة 
الرعاية الصحية والتأمني، وعلى مستوى عال من الضمان االجتماعي 
وحماية مضمونة حلقوق اإلنسان. املواطنة في االحتاد األوروبي لديها 
مزايا ال ميكن إنكارها ,نتيجة لذلك وجود اآلالف الراغبني في الهجرة 
إلــى أوروبــــا. ولكن قلة مــن الــنــاس يــدركــون أن احلــصــول على مكانة 
هامة ال ميكن أن يكون مهمة سهلة وبسيطة، ألن كل الدول األوروبية 
صارمة  قانونية  قيود  تضع  و  املهاجرين  تدفق  في  الزيادة  من  حتذر 
أي  جنسية  على  للحصول  وهكذا،  الدائمة.  الهجرة  لقانون  وتعديالت 
هو  املــواطــنــة  لكسب  املمكن  الوحيد  القانوني  اخلــيــار   ، أوروبـــا  فــي  بلد 
الوثائق  من  مجموعة  وإعــداد  باجلنسيه  املنتهي  العقاري  التملك  نظام 
الصحيحة والرسمية املطلوبة و حيث ان شركتنا لها خبره طويله في 
هذا املجال نضمن لعمالئنا ان نساعدهم في امتام الطلبات بالطريقه 

الصحيحه و القانونيه.

شركة ساوث فيلد العقارية البريطانية تقدم لك الفرصة
للحصول على اجلنسية في اإلحتاد األوروبي قانونياً

شركة ساوث فيلد العقارية البريطانية تقدم لك الفرصة للحصول على اجلنسية في اإلحتاد األوروبي قانونياً ومع مجموعة 
تتيح  يورو  الف   ٥٠٠ مبلغ  باستثمار  و  باجلنسية.  املنتهي  العقاري  التملك  طريق  عن  األوروبية  املواطنني  حقوق  من  كاملة 
لعمالئنا الكرام باحلصول علي اجلنسية للمستثمر وزوجته وجميع أوالده أقل من ١٨ سنة. و صرح محمد املهدي اخلبير 

العقاري و املدير العام لشركة ساوث فيلد العقارية في قطر و العضو املنتدب لشركة ساوث فيلد هومز في اململكة املتحدة 
أفضل  من  البرتغال  و  اسبانيا  ان  حيث  االوربية  اجلنسية  على  للحصول  األمثل  احلل  يعتبر  باجلنسية  املنتهي  التملك  بان 
املناطق لالستثمار العقاري باإلضافة ترحيب احلكومات في هذه الدول بطلبات املستثمرين األجانب للحصول على اجلنسية.

محمد املهدي
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أثبتت ”جست ريل استايت“ مكانتها 

القوية والثابتة في السوق احمللية 

مع عدد من العروض واخلدمات. 

حيث أن شركة ”جست ريل 

استايت“ من الشركات الرائدة في 

ريادة قطاع العقارات في قطر 

حيث تقدم عدد من اخلدمات 

العقارية للمستثمرين وزبائنها 

االفراد الذين يرغبون في دخول 

سوق العقارات، باالضافة الى تقدمي 

ممتلكات عقارية سكنية، وجتارية، 

وممتلكات عقارية متعددة 

االستعماالت للسوق القطرية.

بشراكة  اســتــايــت“  ريــل  وتعمل ”جــســت 
قطاع  اقسام  جميع  عبر  زبائنها  جميع  مع 
خدمة  توفير  خالل  من  وذلــك  العقارات، 
من  اخلــبــراء  ونصائح  لها  مثيل  ال  عــمــالء 
قــبــل فــريــق عــمــل مــتــفــاٍن. بــاالضــافــة الــى 
ذلك، تفتخر ”جست ريل استايت“ بتقدمي 
للسوق  مناسبة  بأسعار  العقارية  احلــلــول 
الــقــطــري مــا يــعــنــي تــقــدمي اعــلــى درجـــات 
اجلودة، وافضل املواقع اضافة الى خبرات 
واســعــة فــي املــجــال وفــريــق عمل محترف 
النهج  خــالل  من  يخطوها  خطوة  كل  في 

الذي يتبعه.
كما توفر «جست ريل استايت» عدداً من 
العقارات املوجودة في قطر للمستثمرين، 
وبذلك  واملستأجرين  بــالــشــراء  والــراغــبــني 
تكون «جست ريل استايت» املصدر الوحيد 
الذي يوفر مجموعة من اخلدمات العقارية 
املمتلكات،  تطوير  استشارات  مثل  املميزة 
ـــيـــجـــيـــات وتــطــبــيــقــات  وتــــطــــويــــر اســـتـــرات
التسويق، باالضافة الى املبيعات، والتأجير، 
متثل  كــمــا  ــلــكــات.  املــمــت ادارة  وخــــدمــــات 
الــشــركــة الــعــديــد مــن املــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة 
العاملية في بريطانيا وتركيا بشكل خاص. 

وقد قال السيد ناصر االنصاري، رئيس 
استايت“   ريــل  ”جست  أن  اإلدارة  مجلس 
شاركت  شاملة،  عقارية  خــدمــات  شــركــة 
وســــاعــــدت فــــي تـــأســـيـــس عـــــدد مــــن أهـــم 
التطوير  مــجــال  فــي  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات 
العقاري حيث تقدم حلول فاخرة وبأسعار 
ممـــيـــزة فــــي قـــطـــاع الــــعــــقــــارات الــســكــنــيــة 
ريل  «جست  ومتثل  والتجارية  واالداريــــة 
اســتــايــت» اجلــيــل الــقــادم الدارة الــعــقــارات  
فــــي قـــطـــر واملـــنـــطـــقـــة مــــن خـــــالل تــقــدمي 
االســـتـــشـــارات والــنــصــائــح جلــمــيــع زبــائــنــهــا 
الــصــلــة  ذات  املـــعـــلـــومـــات  احـــــدث  وتـــوفـــيـــر 
القطرية،  واالمــــالك  الــعــقــارات  ســوق  عــن 
مدعومة بخبرة هائلة في السوق. وتفتخر 
«جــســت ريـــل اســتــايــت» بــتــوفــيــر اجلــــودة، 
مصمم  توجه  تتبنى  متخصصة  وخدمات 
في  املستثمرين  احــتــيــاجــات  كــل  لــيــنــاســب 
يريدون  الذين  والزبائن  العقارات  قطاع 
نستثمر  فيما  القطاع،  من  جزءا  يكونوا  ان 
عــالــيــة  مــعــايــيــر  ذات  حـــلـــول  تـــقـــدمي  فـــي 

للمطوريني، واملستثمرين، واملقيمني. 
ومتــلــك ”جــســت ريــــل اســـتـــايـــت“ حــالــيــا 
ـــعـــقـــارات من  مــجــمــوعــة حــصــريــة مـــن ال
واملباني  والسكنية  التجارية  االبراج  ضمنها 
املــطــورة ذات االســتــخــدمــات املــتــعــددة في 

قطر. 
تــوفــر ”جــســت ريـــل اســـتـــايـــت“  الــعــديــد 
مـــن اخلــــدمــــات الـــعـــقـــاريـــة مبـــا فـــي ذلــك 
العقارات،  ادارة  وخدمة  التأجير،  و  البيع 
وتطوير  الــعــقــاري،  الــتــطــويــر  واســتــشــارات 
املشاريع  تنفيذ  و  التسويق  استراتيجيات 

العقارية. 
شركة  لــدى  املبيعات  فــريــق  يتمتع  كما 
”جست ريل إستايت“ بخبرة عملية متكنه 
اجلمهور  وحتديد  السوق  آليات  فهم  من 
فريق  مــع  جنب  إلــى  جنبا  وذلـــك  املناسب 
التسويق. مما يضمن حتقيق أعلى معدالت 

اإلستثمار وإمتام صفقات ناجحة.
وتوفر « جست ريل استايت  « خدمات 
عبر  التأجير  قطاع  في  متميزة  استشارية 
مــجــمــوعــة ممــيــزة مــن األصــــول الــعــقــاريــة 
اإلداريــــة،  السكنية،  الــقــطــاعــات  كــافــة  فــي 
مع  الوثيق  التعاون  خالل  ومن  والتجارية. 
فـــــريــق الــتــســويــق، تــطـــــور حــمــالت مــحــددة 

األهــــــداف لــتــزويــد املــســتــأجــريــن بــأفــضــل 

ـــتـــجـــاريـــة. كـــمـــا تـــتـــعـــاون مــع  ــــشــــروط ال ال

من  بدءاً  األصعدة،  كافة  على  املستأجرين 

إلى  وصــوالً  والتجهيز  التصميم  مرحلتي 

اإلشـــغـــال الــنــهــائــي. وبــعــد تــأجــيــر املــســاحــة 

املــطــلــوبــة، تــتــولــى «جــســت ريـــل اســتــايــت»   

بــشــكــل إســـتـــبـــاقـــي مـــراجـــعـــة اإليــــجــــارات 

عمالئها  دخل  لتعزيز  جتديدها  وعمليات 

وقيمة أصولهم على املدى الطويل.

«بإضافة  إستايت  ريــل  «جست  وتلتزم 

ــعــمــالء، واحلــــد من  الــقــيــمــة إلـــى أصــــول ال

املـــخـــاطـــر الــتــشــغــيــلــيــة، وحتــقــيــق الــقــيــمــة 

الــقــصــوى مــقــابــل املــــال الــــذي يــتــم إنــفــاقــه 

لــتــوفــيــر خـــدمـــات املــــــّالك عــالــيــة اجلــــودة 

اإلشـــراف  الــشــركــة  وتــتــولــى  للمستأجرين. 

اخلــدمــة  ورســـــوم  اإليــــجــــارات  إدارة  عــلــى 

العقارية  محفظتها  كامل  عبر  والضمانات 

بالنيابة عن عمالئها. كما تدير «جست ريل 

والسالمة  الكونسيرج  خــدمــات  إســتــايــت» 

والشؤون الفنية والدعم في مجال الصيانة 

التي توفرها األطراف الثالثة للعقارات.

استايت   ريــل  جست   » شركة  و حتــرص 

«على توظيف أفضل فرق املشاريع للتعامل 

مـــع كــافــة عــمــلــيــات املــوافــقــة والــتــخــطــيــط 

والــتــراخــيــص واألذونــــات الــضــروريــة. كما 

تتعاون مع شركائها لتنفيذ أعمال التشييد 

بأسلوب عالي الفعالية والكفاءة من حيث 

املطلوبة  األعــمــال  إلجنـــاز  وذلـــك  التكلفة، 

ضمن الوقت وامليزانية احملددين.

بتحليل  إســتــايــت «  ريـــل  تــقــوم «جــســت 

تطوير  بغية  لعمالئها  التجارية  األهـــداف 

على  عــقــار  لكل  مخصصة  تسويق  بــرامــج 

حـــدة. وتتمتع بــخــبــرة واســعــة فــي الــســوق 

ومــهــارات كبيرة فــي مــجــاالت الــتــرويــج، 

العامة  والــعــالقــات  واالتـــصـــال،  والــتــســويــق 

بدءاً من تبلور األفكار ووصوالً إلى مرحلة 

الــتــنــفــيــذ، وذلــــك لــتــوظــيــف املـــزيـــج األمــثــل 
والرقمية  التقليدية  التسويق  خدمات  من 
وصــولــهــم  لــضــمــان  الــــواقــــع  أرض  وعـــلـــى 
املستهدف.  اجلــمــهــور  إلــى  األمــثــل  بالشكل 
اخلــدمــات  مـــزودي  وتــديــر  تستقطب  كما 
املــنــاســبــني لــتــنــظــيــم حـــمـــالت مـــؤثـــرة في 
مــجــالــي الــتــرويــج واإلتـــصـــال بــغــيــة زيـــادة 
قيمة األصول على املدى الطويل واالرتقاء 

مبستوى األداء التجاري.
كــمــا تــقــدم الــشــركــة الــنــصــائــح حـــول بيع 
العمالء  أصـــول  تنظيم  وإعـــادة  ومقايضة 
الـــعـــقـــاريـــة، إلـــــى جـــانـــب تـــقـــدمي املـــشـــورة 
وتقدمي  املــال  رأس  تطوير  عمليات  حــول 
ضمن  املخاطر  إدارة  كيفية  حول  النصائح 

محفظتهم .
برج (THE e١٨hteen ) التجاري

(THE e١٨hteen) هو برج جتاري يقع 
مدينة  فــي  املــاريــنــا  منطقة  أطــــراف  عــلــى 
لــوســيــل، يــتــكــون مـــن ٣٦ طــابــقــا تـــتـــراوح 
مربع،  متر   ١٠٣-٣٤٦ بــني  مــا  مساحاتها 
التي  الكاملة  للطوابق  مربع   متر  و١٥٠٠ 
في  الــكــبــيــرة  الــشــركــات  بإستيعاب  تسمح 
التملك  أبواب  البرج  ويفتح  لوسيل،  مدينة 
حق  الى  باإلضافة  واخلليجيني  للقطريني 

االنتفاع ملدة ٩٩ عاما لألجانب
معلماً    THE e١٨hteen بـــرج  يعتبر 
الكالسيكية  ميم  التصا  يستعرض  مبهرا 
املــمــيــزة ويـــوفـــر مــنــاخ لــتــســهــيــل  وتنظيم 
حافل  محيط  وســـط  الــتــجــاريــة   األعــمــال 
البرج   مدخل   من  تبدأ  الذكية  باخلدمات 
حـــيـــث جتــــــدون بـــهـــو اســـتـــقـــبـــال مـــــزدوج 
عالي  مصعدا   ١٢ على  يحتوي  االرتـــفـــاع، 
إنتظار  مـــدة  أقــصــى  تبلغ  حــيــث  الــســرعــة، 
نـــصـــف دقـــيـــقـــة لـــلـــوصـــول الـــــى الـــطـــوابـــق 
 THE بــرج تــزويــد  سيتم   وأيــضــا   العليا. 
e١٨hteen بخدمة األلياف الضوئية عالية 
السرعة لتوفر خدمة أسرع لإلنترنت الذي 
املعلومات  لتكنولوجيا  الفقري  العمود  يعد 
مع إتاحة الفرصة إلنشاء منطقة خدمات 
وصــالــة  متخصصة  مــتــاجــر  مـــن  داخــلــيــة 
ريــاضــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوي ، فــضــالً عن 
واالجتماعات  الفعاليات  تنظيم  إمكانية 
فـــي نــــادي لـــرجـــال األعـــمـــال املـــوجـــود في 
املقاهي  سيوفر  كما  األخــيــريــن  الطابقني 
واملـــطـــاعـــم الـــفـــاخـــرة  إلســتــكــمــال وســائــل 
الــراحــة  للزائرين وأصــحــاب األعــمــال في 

املساحات املشتركة.
(الفرينا فيال ريزيدنس)

يــقــع الفــريــنــا فــيــال ريــزيــدنــس فــي احــد 
املــنــاطــق الــراقــيــة مبــديــنــة الــدوحــة و يتيح 
املـــشـــروع لــقــاطــنــيــه الـــراحـــة و الــرفــاهــيــة 
واحلياة العائلية املريحة. حيث يقع املجمع 
في  زون  اســـبـــايـــر  مــنــطــقــة  فـــي  الــســكــنــي 
منطقة سكنية متميزة بعيدا عن ضوضاء 
املــديــنــة و قــريــب مــن بــعــض اهـــم مناطق 
اخلـــدمـــات بـــالـــدوحـــة مــثــل مــــول فــيــالجــو 
التي  و  اســـبـــايـــرزون  منطقة  و  الــتــجــاري 
توجد بجوارها العديد من املدارس العاملية. 
و يوجد باملجمع نادي اجتماعي كبير و١٦٥ 
معمارية  طــرز  بثالث  هــاوس  تــون  و  فيال 
مــخــتــلــفــة.  وصــمــم الفـــرنـــا فــيــال رزديــنــز 
لــتــقــدم اقــصــي درجــــات الـــراحـــة و الــرقــي 
احلـــيـــاة الــعــصــري كــمــا صــمــمــت كـــل فيال 
وتـــاون هـــاوس مــع األخـــذ بــاالعــتــبــار املناخ 
التحديد  وجه  على  تهدف  فهي  القطري، 
قمنا  وقــد  لــلــحــرارة،  الــتــعــرض  مــن  للحد 
الراحة  لتوفير  عــال  مستوى  على  ببنائها 
هذا  ويعتبر   للسكان  بالرقي  واالستمتاع 
من  ريــزيــدنــس  الفــريــنــا  السكني  املــشــروع 
أفضل االماكن التي حتب العيش فيه حيث 
و  باخلصوصية  اإلحــســاس  للساكنني  يتيح 
الراحة في مجتمع مثالي في قلب مدينة 

الدوحة.
كــمــا أن تــصــمــيــم الــفــلــل مــســتــوحــي من 
جداً  مناسبه  هي  و  األوروبية  التصميمات 
مشتركة  أســس  حــول  تتمحور  و  للعائالت 
طابقني.  على  عصري  و  انيق  تصميم  في 
كما أن الفلل بها جميع الكماليات العصرية 
باالضافة   املستوى,  عالي  تشطيب  ذات  و 
سيارات  وموقف  اخلــارجــي  التصميم  الــى 

خاص لكل فيال.
عن  تعلن  ســوف  استايت“  ريــل  ”جست 

مشاريع جديدة بالسوق القطري قريباً.

(جست ريل استايت)
ترسخ مكانتها في ريادة قطاع العقارات مع توسع ممتلكاتها 

العقارية وتوفيرها عددا جديدا من العروض واخلدمات
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التي  وباخلانة  باملبنى  يتوفر  ان  يجب 
الى   .. اهمية  األقـــل  الثاني  الــشــيء  تلية 
اخر احتياجاتك ( مثال لالحتياجات؛ ان 
يكون  ان   ، كبيرة  حديقة  على  يحتوي 
بـــه ٣غـــــرف نــــوم بــحــمــامــات داخــلــيــة، 
هنا   -  ( الــخ   .... كبير  املطبخ  يــكــون  ان 
ســيــكــون الـــتـــصـــور واضـــــح لــكــم حسب 
(األحياء)  األماكن  حتــدد  كما  االهمية. 
؛  زادت  كلما   ) بها  بالشراء  ترغب  التي 
املنزل  على  باحلصول  فرصتك  زادت 
مساحة  حتـــدد  ال  وكـــذلـــك  املـــطـــلـــوب)، 
معينة ألرض املبنى وامنا حدد مساحه 
-٤٠٠-٥٠٠- مــــن  مـــثـــال   ) ـــراوحـــة  مـــت

٧٥٠م٢)
ثــم تــأتــي اخلــطــوة االولـــى شـــراء قطعة 
يناسب  الــــذي  املــوقــع  وحتــديــد  األرض 
النه  املــاديــة   وامكانياتكم  طموحاتكم 
تختلف  املــواقــع  أن  العلم  مــع  جــداً  مهم 
عـــن بــعــضــهــا وحــســب املـــســـاحـــات، مثال 
هناك مواقع مرغوبة جداً دائماً ستكون 
عن  الفرق  يصل  قد  مرتفعة  أسعارها 
املـــواقـــع األخـــــرى بـــواقـــع ثـــالث أضــعــاف 
هناك أرض على  املواقع األخرى ، مثالً 
ثالث شوارع هذه املواقع متتاز باالرتداد 
الــكــبــيــر وغــالــبــا تــكــون مــداخــلــهــا سهلة 
ولــكــن بــهــا شـــيء وحــيــد غــيــر مــرغــوب 
سعرها  دائــمــا  ألنــهــا  مكلفة  أنــهــا  وهــي 

يــرتــفــع عــنــد الـــزاويـــة الــتــي تــقــل أهمية 
عــن موقع ثــالث شـــوارع وهــي غالبا ما 
تــكــون بــهــا ممــيــزات كــثــيــرًة ألنــهــا تطل 
بــارتــداد  تتمتع  وكــذالــك  شــارعــني  عــلــى 

قوي ولكن من جهة واحدة وهذا املوقع 
العمالء  من  كثير  عند  خاصة  رغبة  له 
له  وهــذا  والظهر  البطن  موقع  بعكس 
رغبة أقل من الزاوية ألنه غالبا ال يتمتع 

الشوارع  إحدى  أن  حالة  في  إال  بارتداد 
موقع  ويبقى  رئيسي  شـــارع  على  يطل 
إليها  يلجأ  املــواقــع  وهـــذه  وســكــة  شـــارع 
املشتري في حالة واحدة أن كانت لديه 

املبلغ  ولــكــن  منطقة  شـــراء  فــي  الــرغــبــة 
هذه  مــن  أفضل  موقع  لــشــراء  يكفي  ال 
وقليل  أهمية،  املواقع  أقل  ألنهم  املواقع 
شارع  موقع  شراء  في  يفكرون  ما  جداً 
واحد وخاصة أنه ال يتمتع بأي نوع من 

االرتدادات. 
أي  شــراء  عند  مــوجــودة  مساحات  هناك 
عقار وهذه املساحات لها واجهات وهذه 
ومنها  وشرعية  قانونية  منها  الواجهات 
غير مرغوبة وغير شرعية وخاصة في 
قـــرارات  الحــظ  اجلميع  األخــيــرة  الفترة 
والفرز  الدمج  عمليات  وقف  في  البلدية 
وهــــذا الــشــيء أوقــــف أشــيــاء كــثــيــرة كــان 
نصيحة  أو  توعية  دون  فيها  يقع  الكثير 
العقار  اختيار  يتم  أن  دائــمــا  ننصح  مثال 
بالقرب من اخلدمات واحلدائق العامة أو 
قرب مسجد أو قرب ساحات عامة كي 
مثال  اخلدمات،  هذه  من  االستفادة  يتم 
عند اختيار موقع العقار قرب اخلدمات 
«اجلمعية» مثال سوف يوفر علينا الكثير 
من املصروفات وكذلك قرب العقار من 
السيارات  واملــواقــف  واملــســاحــات  احلــدائــق 
ــــفــــادة مـــنـــهـــا فــي  بـــالـــطـــبـــع تــــكــــون االســــت
املناسبات اخلاصة وأن احلدائق معظمها 
تــظــل ســـاحـــات يــســتــفــيــد مــنــهــا كــمــواقــف 
سيارات خاصة أو حديقة خاصة كل هذه 
وكذلك  السعر  فــي  ممــيــزات  لها  األشــيــاء 

في قيمة العقار . 
وبالطبع توجد في رأس قائمة أولوياتك، 
بــارتــداد  تتمتع  الــتــي  املــرغــوبــة  الـــشـــوارع 
ومــواقــف  كــبــيــرة  حلــديــقــة  يكفي  كبير 
سيكون  غــالــبــا  وبعضها  ســهــل  ومــدخــل 
وهناك  رئيسي  أو  قطعتني  بني  يفصل 
شـــــوارع غــيــر مــرغــوبــة وهــــي الـــدائـــري 
وغــالــبــا مــداخــلــهــا صــعــبــة وهــــي تــكــون 
ضوضاء طول اليوم غير أنه ال يجوز أن 
يكون له مدخل مباشر من الشارع البد 
بالقطعة  اخلــاص  الرئيسي  املدخل  من 
أن  علينا  وســيــبــقــى   ، املــنــطــقــة  أو  كــلــهــا 
ننصح بالشراء دائماً في املناطق اجلديدة 
تراخيص  فيها  يعطى  لم  التي  وخاصة 
بناء ألنك قد حتصل على أسعار ممتازة 
الن مبجرد أن يعطى تراخيص بناء أو 
ترتفع  التحتية  البنية  عمل  مــن  ينتهي 

األسعار وبعدها يصعب عليك الشراء .
التى  اخلــطــوات  من  العديد  هناك  مــازال 
ومع  البناء  مرتاحل  كل  بها  متر  ان  البد 
هذا وبالرغم من صعوباتها يراها علماء 
شخصيتك  بــنــاء  فــي  جـــداً  مفيدة  النفس 
بل وشخصية كل فرد من العائلة ، نظراً 
ضغط  يشكل  االحــالم  منزل  شــراء  لكون 
فهو  الناس  من  العديد  لــدى  كبير  نفسي 
مبــعــظــم االحـــيـــان يــعــتــبــر اكــبــر اســتــثــمــار 
هذا  حــده  ولتخفيف   – الشخص  بحياة 
الضغط وحتويل عملية الشراء الى جتربة 
ممتعه فكلما زادت تعرضك الي مشاكل 
بأرضك  ومتسكك  خبراتك  زادت  كلما 

وعقارك بل ووطنك . 

رئيــس جملــس اإلدارة

عبد ا بن خليفة العطية
رئيــس التحريــر

صالـح بن عفصـان الكـواري
املديـــر العـــام

محمــد عــالم
مديـــر اإلعالنـــات

جيمـس جـون
حتـريــر وإعداد

محمــود رزق
التسويق

محمد عبد ا
رائدة مزهر
تصميم اإلعالنات

محمد عيسى
اإلخـــراج الفـين

حسـن منجــي

طبعــت مبطابــع

ا3صدارات الخاصة

ملحق خاص

صدر مــع

كتب - محمــد العشــري

الــتــفــكــيــر فـــي شـــــراء عـــقـــار يــعــتــبــر من 
مشاركة  الــي  حتــتــاج  الصعبة  الــقــرارات 
كــل افــــراد الــعــائــلــة فــمــا بــالــنــا فــي شــراء 
قطعة ارض وبناء عقارك بنفسك أكيد 
ســيــكــون أصــعــب الـــقـــرارات مــن وجهة 
نظرك ، ومع هذا ينصحك خبراء علم 
ويعللوا  بنفسك  عــقــارك  بــبــنــاء  الــنــفــس 
االســـبـــاب الــــي الــــدراســــات الــتــى أثــبــتــت  
ان مـــن يــقــدمــون عــلــى بــنــاء عــقــارهــم 
بأنفسهم أكثر أستقراراً ، و يعمرون في 
منازلهم لعشرات السنون وهم في غاية 
من السعادة وهدوء البال، لهذا أنصحك 
ببناء عقارك بنفسك، واخلطوات التالية 
سوف تساعدك على االختيار االفضل ، 
البد أوالً أن حتدد احتياجاتك باملشاركة 
ان  مبعنى  ؛  االولوية  حسب  عائلتك  مع 
شيء  اهــم  بــأعــاله  تكتب  جـــدول  تعمل 

أختـــــــــار عقــــارك بنفســـــك .. خبراء علم النفس : أختـــــــــار عقــــارك بنفســـــك .. خبراء علم النفس : 

االشراف على بناء عقاركاالشراف على بناء عقارك
مينحك االستقرار مينحك االستقرار 

عقــار عقــار و و استثماراستثمار



٧األحــد ٢٧ صفـــر ١٤٣٨ هـ ٢٧ نوفمبــــر ٢٠١٦ م عقار واستثمار

صــــرح الــســيــد عــبــدالــرحــمــن 
جـــــاســـــم الـــســـلـــيـــطـــي رئـــيـــس 
املـــجـــمـــوعـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
إهتمام  كــل  أن  االقــتــصــاديــة 
املجموعة  ينصب على مجال 
االستثمار والتطوير العقاري، 
لعمالءها  املــجــمــوعــة  وتــقــدم 
أقـــــوى الــــعــــروض والـــفـــرص 
متميزة  أســواق  في  العقارية 

ذات جدوى غير مسبوقة.

حـــيـــث تــتــمــيــز املـــجـــمـــوعـــة بــتــقــدمي 
جميع  تناسب  حصرية   مشروعات 
الرغبات و املتطلبات الشرائية والتي 
و  اّألذواق  جميع  إرضــــاء  تستهدف 
املستويات مع توفير جميع الضمانات 
فرصة  لعمالئها  يتيح  مما  الالزمة 
أنسب  و  بأقل  االستثمار  و  التملك 
أساسي  شريك  األسعار،واملجموعة 
في كل مشاريعها التي تطرحها على 
وفي  املستثمرين،  وعــلــى  عمالءها 
الشركة  الــعــربــيــة   مصر  جمهورية 
شــريــك اســاســي مــع مــجــمــوعــه من 
الــشــركــات الــكــبــرى والــعــريــقــة التي 
تــطــرح مــشــاريــع فــي مــواقــع مميزة 
الــتــجــمــع  اجلـــــديـــــدة –  بـــالـــقـــاهـــرة 
اخلامس - ٦ اكتوبر – االسكندرية – 
الساحل الشمالي  ، وكذلك في دولة 
االمارات العربية املتحدة – اسبانيا – 

تركيا – فرنسا – لندن 
ـــتـــم  الـــســـيـــد عــبــدالــرحــمــن  و اخـــت
ــيــطــي كــلــمــتــه بــالــكــشــف عــن  الــســل
تعد  الذي  املستقبلي  الشركة  جديد 
العاجل  القريب  في  انــه  قــائــالً   لــه، 
سيتم طـــرح عـــدة مــشــاريــع واعـــدة 
ذات مردود عالي وبني أنه سيكون 
مــنــافــس بــشــكــل قـــوي لــلــعــديــد من 
املشاريع  املطروحة حاليا من حيث 
االســعــار و فــرص االســتــثــمــار التي 

فيه ، وأكد في ذات الوقت 
وحتـــــــدث الـــســـيـــد شــــريــــف يــحــيــى 
باملجموعة  الدولية  العقارات  مدير 
املــــجــــمــــوعــــة  أن  االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
االقتصادية تعد من كبرى شركات 
في  الــعــقــاري  والتطوير  االستثمار 
رصيد  الشركة  متتلك  حيث  قطر 
كــبــيــر  مــن الــنــجــاحــات فــي الــســوق 
الــقــطــري مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي عــام 
تــبــوأت  حــيــث  االن  وحـــتـــي   ١٩٩٥
املـــجـــمـــوعـــة مـــكـــانـــة كـــبـــري كــأحــد 
أكــبــر شـــركـــات الــتــســويــق الــعــقــاري 
مبا  قطر  دولــة  في  منــوا  وأسرعها 
هائل  رصيد  من  املجموعة  متتلكه 
مــن اخلــبــرة فــي األســـواق العقارية  
ــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة وحتــــــرص  احملــــل
املجموعة دائماً على تقدمي املشاريع 
املميزة والواعدة ذات مردود عالي 
من  للعديد  قــوي  بشكل  منافس  و 
املشاريع  املطروحة حاليا من حيث 

االسعار و فرص االستثمار 
االقــتــصــاديــة  املــجــمــوعــة  أن  حــيــث 

حترص دائماً على  أن جتمع بني كل 
عناصر النجاح من الرقى والتنوع مع 
والترفيه،  واخلصوصية  اإلختالف 
ومواكبة التطوير والتحديث وتلبيًة 
املجموعة  توسعت  عمالئها  لرغبة 
إلى  قطر  مــن  لتمتد  مبشروعاتها 
حيث  وأوربـــا.  وأفريقيا  أسيا  دول 
انــنــا نــقــوم بــتــســويــق ملــشــروع فــرس 
املشروع  هذا  دبى  في  العائم  البحر 
الذي أبهر اجلميع ملا فية من أفكار 
هذا  صمم  حيث  وملهمة  جــديــدة 
معماريني  قبل  من  بدقة  املــشــروع 
أوربيني متخصصني وذلك لتوفير 
الــرفــاهــيــة والــفــخــامــه الــتــي تناسب 
الــعــصــر. أيـــضـــا بــجــمــهــوريــة مصر 
هيلز  بــالــم  ملــشــروع  نــســوق  العربية 
بــالــقــاهــرة اجلــديــده و إيــســت تــاون 
مــشــاريــع  وهـــي  اخلــامــس  بالتجمع 
عــقــاريــة واعــــدة  وممــيــزة وأضــاف 
تسعى  االقــتــصــاديــة   املجموعة  بــأن 
األكبر  القطرية  الشركة  تكون  ألن 
في  العقاري  االستثمار  مجال  فــي 
لتمتع  الــعــربــيــة  مــصــر  جــمــهــوريــة 
واملصداقية  بالشفافية  مشاريعها 

العالية.
وأختتم يحيى  قوله  بأن املجموعة 
أن   على  دائماً  حترص  االقتصادية 
العقاري  االستثمار  خدمات  تقدم 
املـــتـــنـــوع واملــــضــــمــــون  كـــمـــا تــتــمــتــع 
واملصداقية  بالشفافية  مشاريعها 

العالية.
وتطوير  بتسويق  املجموعة  وتقوم 
العقارية  املــشــروعــات  مــن  الــعــديــد 
الكبرى ســواء داخــل دولــة قطر أو 
خــارجــهــا والــتــي هــي شــريــك فيها 

أيضا منها على سبيل املثال:
 The) العائم البحر  فرس  مشروع 

Floating Seahorse) دبي
يتميز املــشــروع بــأنــه اصــبــح واحـــداً 

من األفكار املرغوبة ومثار حديث 
حيث  العاملي  الصعيد  على  العامة 
أنــــه مــصــمــم بــشــكــل أســـاســـي على 
شــكــل قــــــوارب عــائــمــة يــضــم ١٤٠ 

على  منها  قــارب  كل  عائم،  قــارب 
شــكــل فـــرس الــبــحــر حــيــث يحتوي 
كل قارب على ثالث طوابق - واحد 
حتـــت املــــاء والــثــانــي عــلــى مستوى 

ســطــح املـــــاء والـــثـــالـــث عــلــى سطح 
القارب.

لــقــد مت تــصــمــيــم كـــل قـــــارب من 
بدقة  العائم  البحر  فــرس  قـــوارب 

مــــن قـــبـــل مـــعـــمـــاريـــني أوروبــــيــــني 
والفخامة  الرفاهية  لتوفير  وذلك 
الــقــصــوى فـــي احلـــيـــاة الــعــصــريــة، 
للخطوط  مرادفا  املشروع  ويعتبر 
ــــــــــــوان الــطــبــيــعــيــة  الـــنـــظـــيـــفـــة واألل
اجلودة  ذات  العصرية  واملواصفات 

العالية.
متـــتـــاز مــنــطــقــة الـــســـطـــح اخلـــالبـــة 
الشمس  حلــمــام  واســـعـــة  مبــســاحــة 
الطلق،  الــهــواء  فــي  الطعام  وتــنــاول 
تــواجــده  أثــنــاء  املـــرء  يحصل  بحيث 
في هذا الطابق على رؤية مباشرة 

للبحر.
ويضاف إلى مزايا املشروع أنه يقع 
التي  العاملية  املدينة  تلك  دبــي  فــي 
أصبحت قبلة العديد من مشاهير 
العالم سواء لقضاء إجازاتهم هناك 
أو للتسوق أيضا حلضور العديد من 

الفعاليات احمللية والدولية.
  (Neopolis) نــيــوبــولــيــس  مــشــروع 

القاهرة اجلديدة
تقدمه  سكني  مشروع  وهوأضخم 
شركة وادي دجلة للتنمية العقارية 
حيث  مــن  متكاملة  مــديــنــة  وهـــو  
اخلـــدمـــات واملـــرافـــق املــكــتــمــلــة في 
مــوقــع ممــيــز (بــالــقــاهــرة اجلــديــدة 
- مــســتــقــبــل ســيــتــي) ويـــتـــكـــون من 
دوبــــلــــكــــســــات وشــــقــــق مبـــســـاحـــات 
علي  املــشــروع  يقام  حيث  مختلفة 
مساحة ارض ٢٫٢٠٠٫٠٠٠ متر مربع 
وشــوارع  خــضــراء  مساحات  أغلبها 
واسعة، وتبلغ عدد وحداته ١٤٠٠٠ 
في  العمل  بدأ  وقد  سكنية،  وحــدة 
يكتمل  أن  على   ٢٠١٥ عام  املشروع 

املشروع متاما عام  ٢٠٢٢ .
شرق  بلدة  مشروع  إلــى  باإلضافة 
اخلــامــس  التجمع   (East Town)
 Palm Hills)  ومشروع بالم هيلز

New Cairo) القاهرة اجلديدة

املجموعة االقتصادية
اسم يعني الشفافية واملصداقية العالية

عبد الرحمن السليطي :املجموعة االقتصادية حترص على تقدمي أقوى العروض والفرص العقارية املميزة

شريـــف يحــىعبد الرحمن السليطي

شريف يحيى: 
املجموعة 

االقتصادية متتلك 
رصيد كبير من 

النجاحات في 
السوق القطري

مشروع فرس 
البحر العائم 

 The Floating)
Seahorse) دبي

مشروع نيوبوليس 
(Neopolis)  القاهرة 

اجلديدة

قارب في مشروع 
فرس البحر العائم 
 The Floating)
Seahorse) دبي

ومشروع بالم هيلز  
 Palm Hills New)

Cairo) القاهرة 
اجلديدة



األحــد ٢٧ صفـــر ١٤٣٨ هـ ٢٧ نوفمبــــر ٢٠١٦ م عقار واستثمار٨

متــضــي دولـــة قــطــر قــدمــاً فــي اتــبــاع ســيــاســة الــتــنــوع االقــتــصــادي، 
غير  القطاعات  فــي  استثماراتها  على  التركيز  خــالل  مــن  للنهوض 

النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.
التحتية  البنية  لتطوير  واسعة  خطة  بتنفيذ  احلكومة  قامت  وقد 
واملــوانــئ  النقل  مجال  فــي  ضخمة  تنموية  مشاريع  وإنــشــاء  لــلــدولــة، 
مجال  في  اإلستثمارات  من  العديد  ضخ  إلــى  باإلضافة  واملــطــارات، 
مما  املاضية،  األعــوام  خالل  كبيراً  منــواً  شهد  الــذي  العقاري،  القطاع 
دفعه إلى احتالل املرتبة الثانية كإحدى الركائز االقتصادية بالدولة 

بعد قطاع النفط والغاز.
مجال  في  تصحيحية  حركة  يشهد  بــدأ  العقاري  القطاع  أن  كما 
حسب  متفاوتة  بنسب  الــعــقــارات  أســعــار  انخفضت  حيث  األســعــار، 

املناطق.  و هذا االنخفاض في أسعار العقارات صحي ولم يتسبب في 
تصحيح  حدث  حيث  مصلحته،  في  جاء  بل  العقاري  للقطاع  إضــرار 
أنه  إلى  مشيراً  األراضــي،  أسعار  وكذلك  العقارات  أسعار  في  بسيط 
ليس من املرغوب أن تظل األسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. 
لتعطي  جـــاءت  الــعــقــارات  أســعــار  فــي  التصحيحية  احلــركــة  أن  كما 
جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة 
أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من اجلمود بعض الشيء، مشيرا إلى 
أن أسعار العقارات في طريقها إلى االستقرار عند مستويات مقبولة 
عامال  سيشكل  وهذا  املاضي،  العام  في  املسجلة  املرتفعة  بتلك  قياساً 

إضافيا لدعم حركة السوق.
ومن هنا فإن االستثمار في القطاع العقاري القطري مازال مجديا، 

على الرغم من حركة التصحيح التي مير بها، كما يتميز االستثمار 
استثمار  في  يرغبون  ملن  جداً  قوية  ميزة  وهذه  آمن،  بأنه  العقاري 
العقاري  االستثمار  أن  إلــى  مشيرا  احلالية،  الــظــروف  فــي  أموالهم 
مفضل لدى شريحة كبيرة من املستثمرين، متوقعا أن يرتفع العائد 

على االستثمار في القطاع العقاري القطري خالل العامني املقبلني.
ورغم أن العديد من املناطق شهدت انخفاضا في أسعار اإليجارات 
في  االنــخــفــاض  مــن  املستوى  هــذا  فــإن  ذلــك،  ومــع  متفاوتة،  بنسب 
أســعــار اإليـــجـــارات لــم يشمل كــل املــنــاطــق، ويــرجــع ذلــك إلــى ارتــفــاع 
دفع  بــدوره  وهذا  أفضل،  قيمة  تتيح  التي  العقارات  على  الطلب  في 
جودة  ذات  سكنية  خــيــارات  وعــرض  إنشاء  إلــى  العقاريني  املطورين 

عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. 

كأس العالم ٢٠٢٢
واالنتعاش املتوقع للسياحة
وراء النمو الكبير في قطاع العقارات 

من املتوقع أن يزيد العرض في قطاع العقارات 
في قطر خالل السنوات القليلة القادمة بن سبة تزيد 
بيزنس  مؤسسة «أكسفورد  ورصدت  الضعف.  عن 
جروب» لالستشارات االقتصادية، عدة أسباب وراء 
تلك الزيادة املتوقعة، في مقدمتها إقامة فعاليات 
كأس العالم لعام ٢٠٢٢ على األراضي القطرية. وهذا 
جديدة  استثمارات  ضخ  على  يشجع  أن  شأنه  من 
لهذا  اســتــعــدادا  الــعــقــارات  وفــي  التحتية،  البنية  فــي 
االنتعاش  إلى  أيضا  ذلك  يرجع  كما  العاملي.  احلدث 
السائحني  أعــداد  وزيــادة  قطر  في  للسياحة  املتوقع 
القطري.  االقتصاد  لتنويع  الــدولــة  خطة  إطــار  في 
على  الطلب  يــزيــد  أن  حــال  أيــة  على  هنا  واملــتــوقــع 
الــــعــــرض، ممــــا ميـــكـــن أن يــــــؤدي إلـــــى مـــعـــدالت 
ـــفـــنـــادق واملـــســـاحـــات  إشــــغــــال أقـــــل فــــي قـــطـــاعـــي ال
تظهر  فــســوف  الــتــجــزئــة،  قــطــاع  فــي  أمـــا  املكتبية. 
. الطويل  املدى  على  أوضح  بشكل  الوفرة  تلك  آثار 

ولــــــو احـــتـــكـــمـــنـــا إلــــــى لـــغـــة األرقــــــــــام لــــوجــــدنــــا أنـــه 
عـــدد  كـــــان   ٢٠١٦ عـــــام  مــــن  األول  الـــنـــصـــف  فــــي 
مـــســـاحـــات املـــبـــانـــي اإلداريــــــــة املـــعـــروضـــة لــإليــجــار 
تــصــل إلـــى ٥٫٣ مــلــيــون مــتــر مـــربـــع. ومـــن املــتــوقــع 
مربع.  متر  مــاليــني   ٧ إلــى   ٢٠١٨ بنهاية  تصل  أن 
ــيــو املــــاضــــي، ذكـــــرت تـــقـــديـــرات لــشــركــة  وفــــي يــون
األصمخ للتنمية العقارية أن عدد الغرف الفندقية 
فـــي قــطــر ســــوف يــتــضــاعــف عــلــى مــــدى الــســنــوات 
اخلــمــس الـــقـــادمـــة. ويـــوجـــد فـــي قــطــر حــالــيــا ١١٥ 
فــنــدقــا كــمــا تــقــول الــشــركــة فــضــال عــن ١٠٥ فــنــادق 
لإلنشاء.  طريقها  في  غرفة  ألــف   ٢١ تضم  أخــرى 
.  ٢٠٢١ عام  نهاية  قبل  معظمها  إنشاء  يتم  وسوف 

تنمو  أن  لها  املتوقع  فمن  التجزئة،  مساحات  أمــا 
 ٪  ٢٢٠ إلى  التقديرات  حسب  تصل  أكبر  مبعدالت 
بحلول عام ٢٠١٩. وتوجد في قطر حاليا مساحات 
لالستخدام التجاري أو املجمعات التجارية (املوالت) 
تــصــل إلــــى ٦٤٣ الــــف مــتــر مـــربـــع.. ومــــن املــتــوقــع 
 .٢٠١٩ بنهاية  أخرى  مربع  متر  مليون   ١٫٣ اضافة 
القطري  املواطن  إنفاق  انخفاض  من  الرغم  وعلى 
بنسبة تتراوح بني ١٠ الى ١٥ ٪ في العام املنتهي في 
مدتها  اإليجارات  عقود  معظم  جند  املاضي،  يوليو 
خمس سنوات مما يشير إلى أن تأثير وفرة العرض 

على هذا القطاع سوف تظهر على املدى الطويل .

القطاع العقاري يحتل املرتبة الثانية
كإحدى الركائز االقتصادية بالدولة ب عد قطاع النفط والغاز


