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نرحب بكم في إصدارنا السابع من تقرير اتجاهات.
 

ليس هناك شك أن عام 2022 سيكون عام انتعاش! فقد بذلت الشركات واألعمال المختلفة في أنحاء العالم 
الغالي والنفيس واضطرت إلحداث الكثير من التغييرات في سبيل النهوض من جديد، ونستحق جميعاً أن نفخر بما 
استطعنا تحقيقه خالل العامين الماضيين في وجه التحديات والصعوبات، لكن يبقى هناك الكثير مما علينا عمله 

بالرغم من تخطي هذه العقبات.     

تتلخص مهمتنا في بروبرتي فايندر بالسعي لتمكين المستخدم ودعمه أثناء رحلة البحث عن عقار وإليجاد حلوٍل 
لنقاط الضعف التي ال زالت تعيق الحركة في السوق العقاري، وبالتأكيد سننجح في تحقيق ذلك بالمثابرة 

والسعي الدؤوب لبلوغ هذه األهداف بالتعاون معكم جميعاً.

وبالفعل، أنجزنا الكثير خالل العام الماضي مما يشعرنا بالغبطة والفخر واالعتزاز، حيث قمنا بإضافة اإلعالنات 
قصيرة األجل على موقعنا، وواصلنا التعاون مع وزارة العدل في توثيق الوساطات العقارية، وعملنا على إطالق 

الوحدات التدريبية الجديدة، وشرَّفنا تكريم نجاحاتكم في السوق من خالل جوائز بروبرتي فايندر العقارية لعام 2021، 
ومع بداية عام جديد، نتطلع قدماً لمشاركتكم بمزيد من اإلنجازات والتقدم في 2022.

وكما عّودناكم، فقد أضفنا في هذا اإلصدار من "اتجاهات" كماً من البيانات يفوق ما احتوته إصداراتنا السابقة 
بهدف معاونتكم في اتخاذ القرارات العقارية المستندة إلى البيانات. وبحكم مرجعيتنا ونفوذنا في القطاع العقاري 

في المنطقة، فإننا ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية مطلقة نحو المساهمة في االرتقاء بمعايير السوق وااللتزام 
بتطبيق أفضل الممارسات، وهذه بعض األسباب التي تجعل بياناتنا الوفيرة قادرة على إعطائنا نظرة ثاقبة فريدة 

في السوق العقاري المحلي.

نأمل أن تستمتعوا بمطالعة هذه النسخة من "اتجاهات"، واألهم من ذلك، نأمل أن تساعدكم في صناعة 
القرارات المتعلقة بأعمالكم. 

عفاف هاشم
المدير اإلقليمي - قطر 

رسالة المدير اإلقليمي – قطر



» تتلخص مهمتنا في بروبرتي فايندر 
بالسعي لتمكين المستخدم ودعمه 

أثناء رحلة البحث عن عقار وإليجاد 
حلوٍل لنقاط الضعف التي ال زالت 

تعيق الحركة في السوق العقاري.«
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مساهمون

محمد رئيس قسم المبيعات و التأجير في كابستون للعقارات، وهو 
يشرف على قطاعي إدارة العقارات والوساطة. شغل محمد منصب 

مدير المبيعات في فنادق سوق واقف وفندق وشقق النجادة 
الفندقية، وذلك قبل انتقاله إلى كابستون، وقد حصد أكثر من 14 
عاماً من الخبرة في مجال الضيافة وإدارة المرافق والعقارات، مما 

أعطاه الفرصة لتطوير رؤية واضحة التجاهات السوق وسلوك العمالء. 
محمد خريج جامعة القديس يوسف في بيروت، حيث حصل على درجة 

البكالوريوس في إدارة الضيافة.

يتمتع السيد محمد عبد اللطيف بخبرة واسعة تزيد عن 20 عاماً في 
السوق العقاري القطري باإلضافة إلى أكثر من 5 سنوات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، حيث عمل مختص في مجال إدارة األمالك 
والفنادق والعقارات واكتسب خبرة واسعة في المجال العقاري وتكوين 

العالقات مع العمالء. كما لديه خبرة كبيرة في مجال المباني التجارية 
واإلدارية وكان دائماً ينفرد بطريقته في اإلدارة والتسويق وهذا ما 

جعل من شركة العضيد لالستثمار العقاري شركة قوية وذات سمعة 
جيدة بالسوق القطري العقاري كما أنه يتميز بطريقته مع العمالء 

والماّلك الذين أصبحوا جزءً ال يتجزأ من الشركة وهذا ما جعله يرتقي 
لمنصبه كمدير عام.

برز شقير كعضو فريق مميز ومحققاً الكثير من االنجازات التسويقية 
في السوق العقاري القطري مكنّه من المساهمة في تعزيز شركة 

رتاج واالرتقاء بها لتصبح من أهم الشركات العقارية القطرية متسلحاً 
بخبرته التي تمتد ألكثر من عقد في هذا المجال مواكباً ألحدث تقنيات 

المبيعات والتسويق وكذلك قيادته فريقاً من الوكالء الممّيزين الذين 
ساهموا في تعزيز اسم رتاج بالسوق ووصولهم الى تحيق أعلى نسبة 

مبيعات في القطاع العقاري للشركة. استطاع شقير والحاصل على 
دبلوم في العلوم المصرفية والتمويل ان يساهم في تحقيق رؤية 

رتاج بان تصبح من الشركات االولي في قطر وتحقيق األهداف المالية 
للشركة بشكل حثيث من خالل زيادة المبيعات في قطاع تأجير الوحدات 

السكنية والتجارية متسلحاً بصدق التعامل والمهنية العالية والخبرة 
الواسعة.

يعمل بشار السمان بنشاط في إدارة العقارات ألكثر من 10 سنوات 
كمستثمر ومستشار عقاري. لديه فهم شامل لسوق العقارات 

المحلي، حيث عمل في المنطقة لسنوات عديدة. وهو يعتقد أن 
المستثمر في قطر يستحق المشورة المهنية والمطلعة عند اتخاذ 

الخيارات المهمة.

شانا يركوشانوفا هي المؤسس والمدير اإلداري في شركة ذا لوفت 
بيورو العقارية، وهي وسيطة عقارية ناجحة حققت سجالً حافالً 

في هذه الصناعة. لديها أكثر من 15 عاماً من الخبرة في العديد من 
األسواق في الشرق األوسط والعالم. بدأت حياتها المهنية في مجال 
العقارات في دبي عام 2007 حيث عملت في واحدة من أكبر الوكاالت 

العقارية. وبعد أن اكتسبت خبرة جيدة في هذا المجال، قامت بتأسيس  
ذا لوفت بيورو العقارية ونجحت في بناء شركة وساطة متميزة تضم 

25 مهنياً. وُتوجت جهودها بحصول شركتها على جائزة "أفضل فيديو 
عقاري، وأعلى جودٍة لوساطٍة عقارية" – العقارات الفاخرة للفئة 

البالتينية ضمن جوائز بروبرتي فايندر العقارية لعام 2021.

تتمتع سالي بخبرة 10 سنوات في مجالي التسويق واالتصاالت، 
وهي تلعب دوراً حيوياً في الفردان العقارية بصفتها المدير اإلقليمي 
للتسويق في كل من قطر وُعمان وتركيا، وهي تشرف على جوانب 

وسائل اإلعالم واإلعالن والتسويق الرقمي وغيرها من محاور 
االتصال الحيوية لمحفظة الفردان العقارية الغنية من العقارات التجارية 
والسكنية والمتعددة االستخدامات. ويشمل عملها التخطيط الرقمي 
وأنشطة العالقات العامة والوعي بالعالمة التجارية وتنشيط العالمة 

التجارية مع التركيز على رضا المستأجرين وإثراء تجربة اإلقامة مع 
الفردان. ُيذكر أن سالي تحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال الدولية 

من جامعة كينجستون بإنجلترا.

محمد عواضة
رئيس قسم المبيعات و التأجير

كابستون للعقارات

محمد عبد اللطيف
المدير العام

شركة العضيد لالستثمار العقاري

محمد يوسف الشقير
مدير المبيعات

رتاج العقارية

بشار صالح السمان
شريك إداري 

هوم لينك العقارية

شانا يركوشانوفا
المدير اإلداري

ذا لوفت بيورو العقارية

سالي صفا
المدير اإلقليمي للتسويق

الفردان العقارية
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سالفي مدير تطوير أعمال تتميز بالنشاط والدافعية لها خبرة تزيد عن 
 BFA عشر سنوات في سوق العقارات في قطر. تخرجت بشهادة
في تخصص اإلعالن في جامعة الشرق األقصى بالفلبين. تعاونت 

مع شركات العقارات األخرى في التفاوض على العقود مع االلتزام 
باإلجراءات والسياسات التنظيمية لجميع عمليات اإليجار. مسؤول عن 

تنمية األعمال التجارية من خالل تطوير العالقات التجارية مع المالك 
وزيادة الفرص من العمالء الحاليين. انضمت الى جي استيت للعقارات 

في شهر ديسيمبر 201٨.

تكونت لجيفري خبرة تزيد عن 1٨ 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 200٨، أسس مجموعة 

نيلسون بارك التي تتكون من ثالث شركات تضم نيلسون بارك للعقارات 
التي تركز على سوق قطر العقاري، وكويست لإلستشارات، وهي 

شركة تهدف لمساعدة األجانب من األفراد والشركات في تأسيس 
األعمال في قطر، ونيلسون بارك لإلستشارات وهي شركة أخرى 

استشارية تساعد الشركات في بحثها عن التمويل عالمياً. 

بنى راشد أعماله على أساس يقوم على التواصل والتفاني 
والشفافية وبخبرته العقارية التي تزيد عن أكثر من ثماني سنوات. 
ساعدته هذه الخبرة في االرتقاء إلى قمة المصداقية واالحتراف 

في السوق، فضالً عن اكتساب الثقة والمهارة للحصول على 
معرفة دقيقة في سوق العقارات المحلي.

ُ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.

جودت هو المدير العام في كوريو للعقارات، وهي شركة خدمات 
عقارية متكاملة بدأت بتقديم خدماتها االستشارية العقارية للعمالء 

منذ عام 200٨. 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 وسرعان ما برز في 
رِمَ "كمستشار عقاري/أفضل أداء في العام" قبل أن يترقى  السوق وكُّ

لمنصبه الحالي أوائل عام 2020 في قيادة الشركة كالمدير العام. يحمل 
جودت درجة البكالوريوس في االقتصاد وإدارة األعمال.

بدأ محمد مسيرته المهنية في عام 2006 ليتميز كأحد أكثر العاملين 
خبرة في هذا المجال، وأصبح منذ ذلك الحين أحد كبار وكالء المبيعات 
في قطر، وتخصص في االستثمار العقاري واالستشارات وبنى لنفسه 

معرفة واسعة بإدارة وتقييم العقارات. وبتسلحه بهذه المعرفة ومع 
حصوله على درجة البكالوريوس في االتصاالت التجارية، تكونت لمحمد 

مهارات قيمة يستخدمها يومياً في مفاوضاته العقارية وفي تثقيف 
مشتري وباعة المنازل وتسويق عقارات الفريق بشكل فعال. حصل 

محمد على لقبي "ممثل مشتري معتمد" و"أخصائي عقارات أول". يتبع 
ست مهارات أساسية ويعتبرها محورية ألعمال شركته صدف الذهبي 

للعقارات، وهي صياغة بيئات العمل، ووضع االستراتيجيات، وتخصيص 
الموارد، وتطوير المديرين، وبناء المنظمات، واإلشراف على العمليات.

سالفي إسبينيدا
مدير تطوير األعمال

جي استيت للعقارات 

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م.

راشد المري
اإلمتنان للعقارات

المدير العام

المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي 

جست ريل استايت

جودت الكاتب
المدير العام

كوريو للعقارات

محمد الحرامي
المدير التنفيذي

صدف الذهبي للعقارات
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مساهمون

عبد الله رجل أعمال قطري وشخصية إعالمية معروفة ومؤثر على 
اليوتيوب ووسائل التواصل االجتماعي. لديه عدد كبير من المتابعين 

على منصات التواصل االجتماعي تحت اسم كيو كيو كيو وهو يشتهر 
ببرنامج تحدي المعلومات على اليوتيوب، حيث يقدم فيه معلومات 
ذات طبيعة عائلية وثقافية وإبداعية وترفيهية. عبد الله هو صاحب 

شركة كيو كيو كيو للعقارات وكيو كيو كيو للدعاية واإلعالم وله 
مشاريع أخرى في قطر وتركيا. حصلت كيو كيو كيو على جائزة "أعلى 

جودٍة لوساطٍة عقارية" في الفئة الفضية في جوائز بروبرتي فايندر قطر 
2021. كما حصل على جائزة النجاح القطري 2021 ألفضل مؤثر على 

وسائل التواصل االجتماعي - قطر 2021.

يتمتع وائل بخبرة 15 عاماً في سوق العقارات القطري، وكان له دور 
فعال في توسيع محفظة دانة قطر من بضع مئات إلى أكثر من 1200 

وحدة سكنية فاخرة. كما لعب دوراً رائداً في تمييز العالمة التجارية 
لدانة قطر من خالل منتجاتها الراقية وخدمة عمالئها المتميزة. يحمل 
وائل درجة الماجستير الخاص في إدارة وحدة األعمال االستراتيجية من 

المدرسة العليا للتجارة في باريس، ودبلوم عالي في الطبوغرافيا ورسم 
الخرائط من جامعة بيروت العربية. 

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.

عبد الله هو مستشار عقاري محترف يمثل العمالء في جميع أنحاء 
قطر. له أكثر من 13 عاماً من الخبرة في المبيعات واإلدارة، وتمتد 

هذه الخبرة الواسعة لتشمل مجاالت التأجير واإلدارة والتسويق، 
باإلضافة إلى تمتعه برؤية متعمقة لالحتياجات والتغيرات في السوق 
بما يمكن مساعدة العمالء على مواكبة السوق والتمتع بعوائد جيدة 
على استثماراتهم. وضع عبد الله نصب عينيه معياراً عالياً في القيادة 
الفعالة، وثابر على تشجيع فريقه وتعزيز القدرات الفريدة التي يمتلكها 

كل فرد منهم.

بنى سيربان سبيريا خبرة تزيد عن 7 سنوات في السوق العقاري 
القطري، وهو منخرط في كافة جوانب الشركة بما في ذلك إدارة 

عالقات العمالء، واألداء المالي، وبناء فرق العمل، وتقديم الخدمات 
الفنية االستراتيجية. تتمتع شركة إف جي للعقارات قطر بأكثر من 

خمس سنوات من الخبرة في اإلدارة العقارية والوساطة، وقد حققت 
سمعة عالمية لمجموعاتها العقارية الفريدة وصفقاتها الحصرية.

يتمتع علي بمهارات عالية في مجال إدارة األعمال وله خبرة تسع سنين 
في السوق القطري، وُيتعارف 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 ستبس العقارية بصفته 
المدير العام للشركة.

عبد الله راشد الغافري
المالك

كيو كيو كيو للعقارات

وائل م. كبريت
مدير العمليات

دانة قطر

ميشيل كفوري
مدير المجموعة للتسويق واالتصاالت
مجموعة ريجنسي القابضة – األصمخ

عبد الله األنصاري
مدير المبيعات

ماجستيك العقارية

سيربان جي سبيريا
المدير التنفيذي والمؤسس

إف جي للعقارات قطر

علي راضي
المدير العام

ستبس للعقارات
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هل ترغب في المساهمة في
إتجاهات بروبرتي فايندر؟ 

  *ارسل رسالة إلكترونية لسارة
sara@propertyfinder.qa
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اتجاهات 
العقارات
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تحليل األسعار - صفحة 9

تحليل السوق - صفحة 17

1
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات العقارات

السياق:

من غير المفاجئ أن السوق العقاري ما زال في حالٍة من عدم اليقين النسبي بشأن المستقبل نظراً لوجود 
عدد كبير من العوامل المؤثرة، ومع هذا، يطل عام 2022 ومعه بشائر تدعو للتفاؤل واألمل.  فها هي بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2022 توشك على البدء، في حين تكثف وزارة العدل جهودها في تطبيق التنظيمات 
الحازمة لخلق سوق عقاري أكثر شفافية، وقد أدت هذه العوامل بالفعل إلى تعزيز الطلب في السوق بشكل 

متنامي في كل من قطاعي البيع والتأجير.
 

وقد حقق مؤشر األسعار العقاري ارتفاعاً بلغ نسبة 3 بالمائة تقريباً بحلول الربع الثالث من عام 2021، مقارنة 
بانخفاٍض يقارب 6 بالمائة في الربع الثالث من 2020 وفق بيانات مصرف قطر المركزي، وهذا يشير إلى التقدم 

الذي حققه سوق اإلسكان القطري. وتم تسليم 400 فيال و4,3٨0 شقة مع حلول نهاية العام في السوق 
في كل من اللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي بشكل أساسي. وأما فيما يخص الفيالت، فقد تم إنجاز الغالبية 

من الوحدات في لقطة والعزيزية والعنيزة والوكرة، وُيتوقع دخول 15,000 وحدة إضافية في السوق عام 
2022. من ناحية أخرى، انخفض عدد التعامالت للوحدات السكنية في الربع الثالث من 2021 بنسبة 25 بالمائة 

مقارنة بالعام السابق، ولكن هذا العدد يشكل ارتفاعاً بنسبة 60 بالمائة إذا ما قارناه مع العدد المقابل قبل 
عامين. قد يبدو وكأن هناك شح في المخزون في بعض المناطق المطلوبة حالياً بسبب ارتفاع الطلب، لكن 
األرقام السابقة تؤكد على وشوك تسليم عدد من الوحدات الجديدة في األشهر القليلة القادمة مما سيعزز 

من مستويات العرض.
 

الحظنا مع حلول منتصف النصف الثاني من 2021 زخماً وعنفواناً في السوق في كل من قطاعي البيع 
والتأجير في أنحاء قطر. وكان سوق البيع قد بدأ باالرتفاع منذ 2020، وهو يواصل هذا االتجاه مع استمرار 
إقبال المستثمرين والمشترين ألول مرة ألسباب عدة، منها ارتفاع مستويات الثقة بالسوق وانتهاز فرصة 
انخفاض األسعار ومنافع التملك العقاري التي أعلنت عنها الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن إدارة التسجيل 
العقاري في وزارة العدل تسعى جاهدة لتنظيم السوق، األمر الذي يمهد الستقرار مؤشر األسعار وتعزيز 

الشفافية في السوق العقاري المحلي. كما ارتفع الطلب في سوق التأجير القطري مع التركيز على االستئجار 
قصير المدى واستئجار الشقق المفروشة، حيث تركزت معظم االستفسارات حول االستئجار لنهاية عام 2022. 

وبادرت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بإعطاء ماّلك العقارات خيار تقديم عقاراتهم كأماكن إقامة ما قبل 
بطولة كأس العالم بعقود إيجار وفق نظام "إسكان".

 
سجل عدد إعالنات التأجير على www.propertyfinder.qa ارتفاعاً بنسبة 37 بالمائة في الدوحة و45 بالمائة 

في لوسيل، و36 بالمائة في الوكرة لدى مقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021. 
وبالمثل حققت إعالنات البيع ارتفاعاً في نفس الفترة في منطقة الدوحة بنسبة تقارب 40 بالمائة، وفي 

لوسيل، تجاوزت نسبة االرتفاع في عدد هذه اإلعالنات 50 بالمائة، مما يشير إلى استمرارية صعود مستويات 

سارة أسعد

مدير تسويق 

اول- قطر، البحرين 

والسعودية



10 #PFTRENDSQA

المعروض في كافة أنحاء السوق. 

وتدل بياناتنا على ارتفاع مجمل السعر للمتر المربع في سوق البيع بشكل عام، وعلى وجه التخصيص، سجلت 
األسعار في الوكرة ارتفاعاً بلغ 12 بالمائة، وارتفعت األسعار في الدوحة بنسبة 19,7 بالمائة، في حين كان هذا 

االرتفاع في لوسيل بنسبة 2 بالمائة تقريباً.   
وأما أسعار اإليجار، فقد شهدت كل من الدوحة والوكرة ارتفاعاً في معدل السعر المعلَن عنه، حيث كانت 

نسبة الزيادة في الدوحة 3,6 بالمائة وفي الوكرة 4,4 بالمائة. 

عقارات اإليجار
الشقق

ال زالت األسعار تحاول الوصول إلى اتجاه مستقر منذ النصف الثاني من عام 2021 بالرغم من تواصل طرح 
المزيد من الشقق في مناطق قطر المختلفة. وفي الحقيقة، كان تذبذب عدد اإلعالنات المنشورة على موقع 

www.propertyfinder.qa أحد األسباب الرئيسية التي أثرت على األسعار في سوق الشقق القطري. ولكن 
االتجاه العام كان يشير إلى ارتفاع األسعار المعلَن عنها لشقق اإليجار لدى مقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 

مع يوليو - ديسمبر 2021 مع تركز االهتمام على شقق اإلقامة قصيرة المدى.

استمر الطلب بقوة على مناطق اللؤلؤة ومنطقة المارينا )لوسيل(، وصاَحب ذلك ارتفاع في األسعار المعلَنة 
في اللؤلؤة من 10,500 إلى 11,000 ريال قطري، وفي المارينا من 9,500 إلى 10,٨00 ريال قطري بمقارنة فترة 

يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021. ومما يثير االهتمام، أن األسعار في سوق الشقق في مدينة 
لوسيل لم تتغير بالرغم من زيادة اإلقبال عليها وتكاثر عدد اإلعالنات في هذا السوق خالل نفس الفترة 

الزمنية.

من الالفت أيضاً االزدياد السريع في شعبية ضاحية مشيرب قلب الدوحة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد 
إعالناتها في الفترة بين يوليو - ديسمبر 2020 ويوليو - ديسمبر 2021. كما سجلت األسعار في هذه المنطقة 

ارتفاعاً من 13,500 إلى 14,500 ريال قطري في هذه الفترة.

وكان ارتفاع األسعار المعلَن عنها إليجار الشقق في طريق الكورنيش من بين أعلى الزيادات المسجلة في 
الفترة الزمنية المذكورة، فقد صعد من 7,500 إلى ٨,٨٨5 ريال قطري بمقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع 

يوليو - ديسمبر 2021. ويعود السبب في ذلك على األرجح لتوفر أعداد من الشقق المفروشة وشقق اإلقامة 
قصيرة المدى، وهي ما يبحث عنه الكثير من المستهلكين اليوم.

 
في المقابل، شهدت مناطق مثل النصر، والوكير، وطريق المطار القديم انخفاضاً في األسعار المعلَن عنها 

بمقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021، وُيعلَل هذا على األرجح بمحاوالت الحفاظ على 
اهتمام المستأجرين نتيجة طرح وحدات أحدث بأسعار معقولة بشكل مستمر في السوق.
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ت
ت العقارا

اتجاها
شقق اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف الثاني 2020 النصف الثاني 2021 المنطقة

6.3% 8,000 8,500 أبو هامور

5.9% 4,250 4,500 العزيزية

7.1% 2,800 3,000 الدحيل

1.2% 4,200 4,250 الغرافة

8.6% 3,500 3,800 الهالل

1.8% 5,893 6,000 الخيسة

0% 5,500 5,500 المنصورة

5% 5,000 5,250 المسيلة

9.1% 5,500 6,000 المنتزه

-7.7% 6,500 6,000 النصر

0% 6,500 6,500 السد

14% 8,770 10,000 الوعب

-3.3% 4,500 4,350 الوكير

0% 4,500 4,500 الوكرة

18.5% 7,500 8,885 طريق الكورنيش

11.1% 4,500 5,000 وسط مدينة الخور

-0.8% 4,500 4,465 فريج عبد العزيز

4% 5,000 5,200 فريج بن عمران

4.6% 6,500 6,800 فوكس هيلز

0% 8,500 8,500 مدينة لوسيل

11.1% 4,500 5,000 مدينة خليفة

13.7% 9,500 10,800 منطقة مارينا

7.4% 13,500 14,500 مشيرب قلب الدوحة

10% 5,000 5,500 مشيرب

0% 5,500 5,500 النجمة

-4.8% 5,250 5,000 طريق المطار القديم

9.6% 5,750 6,300 سلطة

4.8% 10,500 11,000 اللؤلؤة

-8.3% 10,900 10,000 الواجهة المائية

0% 10,000 10,000 الخليج الغربي
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فلل اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف الثاني 2020 النصف الثاني 2021 المنطقة

-4.5% 11,000 10,500 أبو هامور

6.7% 11,250 12,000 عين خالد

9.1% 11,000 12,000 العزيزية

-6.7% 15,000 14,000 الدحيل

10% 10,000 11,000 الغرافة

-7.1% 14,000 13,000 الهالل

29.7% 9,250 12,000 الخيسة

14.3% 7,000 8,000 الخور

عقارات اإليجار
الفلل

كان أحد االتجاهات المرصودة في بياناتنا خالل فترة القيود المصاحبة لكوفيد-19 زخم عمليات بحث المستخدم 
عن الفيالت، األمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاٍع في عدد إعالنات الفلل اإليجار على موقعنا.  وقد عمل دفق 

تسليم الوحدات الجاهزة في سوق المنازل في أرجاء قطر إلى تذبذب األسعار المعلَن عنها.
 

كما عمل طرح المجمعات الحديثة والفلل المستقلة في أنحاء السوق على رفع معدل السعر المعلَن عنه في 
بعض المناطق المطلوبة مثل عين خالد )من 11,250 إلى 12,000 ريال قطري( والوعب )من 13,000 إلى ٨46,13 

ريال قطري( بمقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021، حيث تبقى منطقة الوعب واحدة من 
أكثر المناطق شعبية بين الباحثين عن الفلل لإليجار في الدوحة.

وشهدت مناطق مثل الخليج الغربي والخيسة المشهورتان بمنازلهما الكبيرة الباذخة لإليجار، ارتفاعاً كبيراً في 
أسعارهما المعلَن عنها خالل نفس الفترة الزمنية من 22,000 إلى 2٨,000 ريال قطري ومن 9,250 إلى 12,000 ريال 

قطري على الترتيب. لكن من المهم اإلشارة إلى أن عدد اإلعالنات في كلتا المنطقتين ارتفع بشكل ملحوظ 
هو اآلخر في هذه الفترة، ووصلت نسبة االرتفاع في عدد اإلعالنات المنشورة في الخليج الغربي ما يفوق 50 

بالمائة. 
 

والحظنا من جهة أخرى انخفاضاً في أسعار بعض المناطق مثل أبو هامور )من 11,000 إلى 10,500 ريال قطري( 
والمرخية )من 17,000 إلى 14,000 ريال قطري( والثمامة )من 13,000 إلى 11,000 ريال قطري(، حيث لجأ 

المؤجرون فيها على األرجح لهذه االستراتيجية بهدف الحفاظ على اهتمام المستأجرين في وجه المنافسة مع 
كم الوحدات الجديدة المَُسلّمة خالل النصف الثاني من 2021 في سوق فيالت اإليجار. ومرة أخرى نالحظ أن 
ارتفاع أعداد اإلعالنات في كل من الثمامة والمرخية لعب دوراً هاماً في خفض معدل السعر المُعلَن عنه في 

هذه المناطق.



1 3#PFTRENDSQA

ت
ت العقارا

اتجاها

عقارات البيع
الشقق

يتابع مستوى الطلب على شقق البيع في قطر اتجاهه الصاعد مع انتهاز المشترين ألول مرة والمستثمرين 
فرصة األسعار المنخفضة، مما خلق حركة نشطة في القطاع. 

ويمكننا رصد تحول واضح في استراتيجية التسعير خصوصاً في المناطق التي تتمتع بوحدات فاخرة بهدف 
الحفاظ على االهتمام، وذلك على غرار منطقة مارينا التي انخفض فيها وسيط السعر المعلَن عنه من 14,024 
إلى 12,250 ريال قطري للمتر المربع بمقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021. وهنا كذلك 
نجد أن عدد اإلعالنات يلعب دوراً هاماً في تحديد السعر، حيث ارتفع عدد اإلعالنات في هذه المنطقة بشكل 
ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة. وقد تكون جاهزية المخزون الجديد من الوحدات هي ما دفع وسيط سعر المتر 

المربع لالنخفاض.
 

أما المناطق التي تتمتع بشعبية دائمة وإقبال مستمر مثل اللؤلؤة والواجهة المائية والخليج العربي، فقد 

فلل اإليجار: *متوسط سعر اإليجار الشهري

نسبة الفرق النصف الثاني 2020 النصف الثاني 2021 المنطقة

-17.6% 17,000 14,000 المرخية

6.5% 13,000 13,846 الريان

11.1% 9,000 10,000 الصخامة

-15.4% 13,000 11,000 الثمامة

6.5% 13,000 13,846 الوعب

0% 11,000 11,000 الوكير

-9.1% 11,000 10,000 الوكرة

0% 12,000 12,000 المريخ

10.3% 14,500 16,000 مدينة خليفة

20% 10,000 12,000 طريق المطار القديم

0% 11,000 11,000 سلطة

12.5% 8,000 9,000 أم صالل علي

11.1% 9,000 10,000 أم صالل محمد

27.3% 22,000 28,000 الخليج الغربي

8.7% 23,000 25,000 بحيرة الخليج الغربي
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شقق البيع: *متوسط سعر بيع المتر المربع

-3.2% 12,573 12,167 مدينة اإلركية

2.1% 10,976 11,207 فوكس هيلز

1.8% 12,097 12,313 مدينة لوسيل

-12.6% 14,024 12,250 منطقة مارينا

1.6% 11,112 11,291 مسيمير

1.6% 12,366 12,570 مدينة قطر الترفيهية

0.6% 13,855 13,942 اللؤلؤة

8.4% 15,600 16,917 الواجهة المائية

17.5% 11,078 13,021 الخليج الغربي

17.5% 12,262 14,412 بحيرة الخليج الغربي

نسبة الفرق النصف الثاني 2020 النصف الثاني 2021 المنطقة

عقارات البيع
الفلل 

ارتفع مستوى الطلب في سوق بيع الفلل نتيجة إضافة عدد من المناطق الجديدة التي ُيسمح لألجانب بالتملك 
العقاري فيها، وذلك بعد أن مر السوق بحالة من الخمول النسبي في الفترة السابقة نظراً لمحدودية المواقع التي 

كانت مشمولة في قانون التملك. وفي الواقع، ارتفع عدد إعالنات فلل البيع على موقعنا في غالبية المناطق التي 
تتوفر فيها هذه الفئة من العقارات ليصل أكثر من الضعف عند مقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 

2021، ومن هذه المناطق الوكير التي حققت ارتفاعاً يزيد عن ٨0 بالمائة بعدد إعالنات فيالت البيع، ومناطق أبو هامور 
والدحيل التي شهدت ارتفاعاً مقابالً بأكثر من 50 بالمائة في عدد هذه اإلعالنات.

 
ومع هذا، تذبذبت األسعار في محاولة للوصول التجاه مستقر خالل السنتين الماضيتين، وهو ما يعكسه التحول في 
األسعار لدى مقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021. وساهم هذا العامل إلى جانب جهود وزارة 

العدل الرامية إلى تنظيم السوق في هذا التذبذب.
 وكانت كل من ازغوى ومدينة لوسيل من بين المناطق التي سجلت ارتفاعاً في وسيط السعر المعلَن عنه للمتر المربع 

بمقارنة فترة يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021، حيث قفز السعر في ازغوى من 6,6٨6 إلى 7,544 وفي 
مدينة لوسيل من 10,7٨7 إلى 12,716 ريال قطري للمتر المربع ألن المستثمرين يبحثون عن وحدات جديدة في مناطق 

سجلت جميعها ارتفاعاً في وسيط سعر المتر المربع، حيث ارتفع السعر في اللؤلؤة من 13,٨55 إلى 13,942، وفي 
الواجهة المائية من 15,600 إلى 16,917، وفي الخليج الغربي من 11,07٨ إلى 13,021 ريال قطري للمتر المربع، فهذه 

المناطق الثالث تبقى الخيارات األولى لدى البحث عن شقق للبيع في قطر.
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*تظهر األسعار بالريال القطري

- تعتمد أسعار اإليجار على وسيط سعر اإليجار الشهري كما ظهر على موقع بروبرتي فايندر.

- تعتمد أسعار البيع على وسيط سعر المتر المربع كما ظهر على موقع بروبرتي فايندر.

- تعتمد هذه البيانات على السعر المعلَن عنه على propertyfinder.qa وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.

المصادر:

وزارة العدل - قطر

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

مكتب االتصال الحكومي

فاليو سترات

البنك الدولي

الدليل العقاري العالمي

فلل البيع: *متوسط سعر البيع للمتر المربع

نسبة الفرق النصف الثاني 2020 النصف الثاني 2021 المنطقة

7.7% 6,500 7,000 أبو هامور

20% 9,444 11,333 الدحيل

-1.2% 6,917 6,833 الخيسة

-7.1% 10,000 9,286 المعمورة

-15.1% 8,278 7,031 الثمامة

-15.6% 11,290 9,524 الوعب

7.8% 6,120 6,596 الوكير

-6% 6,071 5,709 الوكرة

12.8% 6,686 7,544 ازغوى

17.9% 10,787 12,716 مدينة لوسيل

2.6% 9,662 9,914 روضة الحمامة

4.5% 5,132 5,364 سميسمة

16.2% 5,266 6,118 أم قرن

3.8% 13,852 14,375 بحيرة الخليج الغربي

ناشئة، وهو ما ينطبق على هاتين المنطقتين.
 

في المقابل، شهدت الوعب انخفاضاً في وسيط السعر المعلَن عنه للمتر المربع من 11,290 إلى 9,524 ريال قطري 
خالل الفترة المذكورة، وقد يعود ذلك لتعديل استراتيجيات التسعير بهدف تعزيز حركة البيع في المنطقة.

 
وفي حين أن استقرار مؤشر األسعار في سوق بيع الفلل سيتطلب بعض الوقت، لكن يمكن القول بثقة أنه 

يواصل جمع الزخم تزامناً مع ارتفاع عدد المعامالت.

Find2 BedroomsFor everything that’s yet to come

Where life moves
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Find2 BedroomsFor everything that’s yet to come

Where life moves
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ت
ت العقارا

اتجاها

تحليل السوق -
اإلعالنات

اللؤلؤة

الثمامة

مدينة لوسيل

الوعب

نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في قطر، بإبراز نسب إعالنات عقارات اإليجار 
والبيع فيها، ونسب إعالنات كل من المنازل والشقق.

1% 86%21% 79%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

72% 13%25% 75%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

5% 73%15% 85%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

1% 73%69% 31%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

79% 5%1% 99%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

الخليج الغربي
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الوكير

عين خالد

السد

أبو هامور

بحيرة الخليج الغربي

53% 37%18% 82%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

46% 36%3% 97%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

3% 80%8% 92%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

46% 21%5% 95%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

74% 11%
VS

7% 93%
VS البيع اإليجار الفلل الشقق 

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.qa بين يوليو - ديسمبر 2021



1 9#PFTRENDSQA

ت
ت العقارا

اتجاها

تحليل السوق -
عمليات البحث

اللؤلؤة

السد

الخليج الغربي

الوعب

فريج بن محمود

نقدم لكم هنا نظرة معمقة على أفضل المناطق أداءً في قطر، بإبراز نسب عمليات البحث عن عقارات 
اإليجار والبيع فيها، ونسب البحث عن كل من المنازل والشقق.

3% 50%14% 86%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

3% 57%3% 97%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

4% 46%8% 92%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

35% 11%3% 97%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

1% 53%2% 98%
البيع اإليجار الفلل الشقق 
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عين خالد

أبو هامور

الغرافة

الدحيل

مدينة لوسيل

27% 24%3% 97%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

26% 19%3% 97%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

26% 20%2% 98%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

23% 27%4% 96%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

3% 61%45% 55%
البيع اإليجار الفلل الشقق 

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.qa بين يوليو - ديسمبر 2021
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أحياء سكنية 
تحت العدسة
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المناطق األكثر شعبية - صفحة 23

مقتطفات بأسعار معقولة - صفحة 27

أكثر 10 مناطق استهدفتها عمليات 
البحث تبعاً لعدد غرف

 النوم - صفحة 29

3

1

2
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

شقق اإليجار:

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

على بروبرتي فايندر.

19.2%

5.3%

6.1%

5.3%

3.8%

5.4%

2.9%

6.7%

2.8%

1.8%

1.2%

2.2%

2.5%

1.2%

2.6%

1.7%

0.6%

0.4%

1%

1.6%

0.5%

24%

9.4%

7.6%

4.4%

3.5%

3.3%

2.7%

2.3%

2.2%

1.9%

1.7%

1.7%

1.6%

1.5%

1.4%

1.3%

     1.3%

   1.2%

1.2%

1.2%

    1.1%

48.6%

7.1%

3.7%

3.3%

1.5%

1.9%

1.5%

4.5%

      0.8%

2.7%

1.7%

1.1%

1.2%

 0.3%

1.3%

1.5%

  0.5%

 0.4%

     0.7%

 0.3%

     0.7%

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

طريق المطار القديم

المنصورة

مشيرب

فوكس هيلز

فريج بن عمران

منطقة مارينا

عين خالد

المنتزه

النجمة

الوكير

أم غويلينا

مدينة لوسيل

الدفنة

الوعب

النصر

الغرافة

أبو هامور

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

المناطق األكثر شعبية

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.qa بين يوليو - ديسمبر 2021 
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شقق البيع:

36.2%

17.4%

16.5%

6.8%

9.5%

1.8%

3.%

       1.7%

     1.7%

39.4%

16.7%

14%

5.2%

11.4%

3.1%

1.1%

2.3%

2.2%

45.7%

24.3%

7.4%

7.4%

5.8%

1.9%

1.3%

1.2%

0.9%

اللؤلؤة

مدينة لوسيل

فوكس هيلز

الخليج الغربي

منطقة مارينا

الواجهة المائية

السد

مدينة قطر 

الترفيهية

مدينة اإلركية

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.qa بين يوليو - ديسمبر 2021 
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

فلل اإليجار:

12.2%

9.6%

7.9%

6.8%

5.7%

4.2%

0.9%

2.8%

2%

4%

3.8%

4.6%

0.9%

3%

2.1%

1%

1.5%

1.5%

0.7%

       0.7%

14.1%

6.8%

5.7%

5.5%

4.8%

4.7%

4%

3.8%

3.6%

3.6%

3.5%

3.4%

3%

2.7%

2.4%

2.1%

1.9%

1.6%

1.4%

0.5%

22.5%

6.2%

4.7%

4.8%

4%

3.7%

2.8%

7.7%

2.6%

6.6%

1.2%

1.4%

1.6%

3.9%

4.7%

2.4%

2.3%

1.9%

0.6%

    0.3%

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

الوعب

عين خالد

الغرافة

أبو هامور

الثمامة

الدحيل

اللؤلؤة

بحيرة الخليج الغربي

الريان

الهالل

طريق المطار القديم

الخيسة

الخليج الغربي

المريخ

المسيلة

الدفنة

المعمورة

المرخية

العزيزية

أم صالل محمد

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.qa بين يوليو - ديسمبر 2021 
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فلل البيع:

3.9%

10.6%

4%

3.9%

4.4%

3.4%

3.4%

5.8%

3.4%

4.7%

4.1%

1.5%

0.2%

3.1%

13.1%

2.3%

2.9%

3.7%

6.4%

1.6%

4.1%

2.6%

2.2%

2.6%

0.9%

        0.3%

0.2%

17.7%

6.5%

5.8%

5.3%

5%

4.6%

4.4%

3.8%

3.7%

3.4%

2.4%

2.2%

     0.6%

0.9%

        0.3%

0.2%

اللؤلؤة

الثمامة

الوعب

بحيرة الخليج الغربي

عين خالد

الدفنة

الخليج الغربي

الوكير

الدحيل

الخيسة

أبو هامور

الريان

الغرافة

النسبة من العدد الكلي لعمليات البحث

النسبة من العدد الكلي لإلعالنات

النسبة من العدد الكلي للعمالء المحتملين

تعتمد هذه البيانات على عدد اإلعالنات وعمليات البحث على موقع propertyfinder.qa بين يوليو - ديسمبر 2021 
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

مقتطفات بأسعار معقولة

مناطق قطر األولى للشقق أو الفلل بأسعار معقولة.

شقق اإليجار )اإليجار الشهري(

فلل اإليجار )اإليجار الشهري(

1

1

6

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

ازغوى
معدل السعر:
3,264 ريال 

قطري

سميسمة
معدل السعر:
6,591 ريال 

قطري

معيذر الشمالي  
معدل السعر:
4,143 ريال 

قطري

أم غويلينا 
معدل السعر:
7,000 ريال 

قطري

الهالل الشرقي  
معدل السعر:

3,600 ريال
 قطري

فريج بن محمود 
الشمالي 

معدل السعر:
6,900 ريال قطري

المعمورة
معدل السعر:
4,326 ريال 

قطري

الذخيرة
معدل السعر:
8,500 ريال 

قطري

فريج عبد العزيز 
معدل السعر:
4,429 ريال 

قطري

خوزان
معدل السعر:

9,000 ريال
قطري

مدينة خليفة 
الشمالية 

معدل السعر:
4,484 ريال 

قطري

الهالل 
معدل السعر:
4,589 ريال 

قطري

الوكرة
معدل السعر:
4,569 ريال 

قطري

أم صالل محمد 
معدل السعر:
9,272 ريال 

قطري

الغرافة 
معدل السعر:

4,619 ريال
قطري

العزيزية
معدل السعر:
4,624 ريال 

قطري

تعتمد هذه البيانات على معدل السعر المعلن عنه على propertyfinder.qa وقد ال تعكس سعر المعاملة الفعلي.
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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 في قطر عن شقق استوديو، 
وعقارات بغرفة نوم واحدة، واثنتين، وثالث، وأربع، وخمس غرف نوم.

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فوكس هيلز

5. العزيزية

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. مشيرب

6. الدفنة

7. الغرافة

8. فريج بن محمود

9. الدحيل

10. عين خالد

6. فوكس هيلز

7. منطقة مارينا

8. مدينة لوسيل

9. الدفنة

10. طريق المطار القديم
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

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

غرفتين نوم:

ثالث غرف نوم:

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. طريق المطار القديم

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. الوعب

5. طريق المطار القديم

6. المنصورة

7. فريج بن عمران

8. مشيرب

9. الوعب

10. مدينة لوسيل

6. فريج بن محمود

7. الدحيل

8. أبو هامور

9. عين خالد

10. الغرافة
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أربع غرف نوم:

خمس غرف نوم:

1. اللؤلؤة

2. الوعب

3. الخليج الغربي

4. عين خالد

5. الريان

1. الوعب

2. اللؤلؤة

3. الغرافة

4. عين خالد

5. أبو هامور

6. بحيرة الخليج الغربي

7. الدحيل

8. أبو هامور

9. الغرافة

10. طريق المطار القديم

6. بحيرة الخليج الغربي

7. الثمامة

8. الدحيل

9. الريان

10. الخليج الغربي

 تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.qa من يوليو - ديسمبر 2021



.

1. اللؤلؤة
2. فوكس هيلز

3. السد
4. الخليج الغربي

5. فريج بن محمود
6. المنصورة

7. طريق المطار القديم
8. مشيرب

9. عين خالد
10. الغرافة
11. الوعب

12. فريج بن عمران
13. أبو هامور

14. النجمة
15. أم غويلينا

16. الدحيل
17. المنتزه
18. الخيسة
19. الثمامة

20. منطقة مارينا

اإليجار

المناطق العشرون األولى التي ولّدت 
أكبر عدد من العمالء المحتملين

العمالء المحتملون = الطلب! 

تعرف على المناطق العشرين األولى تبعاً لعدد العمالء المحتملين لوحدات 
اإليجار والبيع في قطر.

3 1#PFTRENDSQA

سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 



.
.

1. اللؤلؤة
2. مدينة لوسيل

3. فوكس هيلز
4. منطقة مارينا
5. الخليج الغربي

6. الثمامة
7. السد

8. الخيسة
9. أم صالل علي

10. أبو هامور
11. الوكير

12. بحيرة الخليج الغربي
13. عين خالد

14. الوعب
15. الدحيل

16. جزر قطيفان
17. أم غويلينا

18. الوكرة
19. الدفنة

20. المنصورة

البيع

تعتمد هذه البيانات على عدد االستفسارات واإلعالنات على موقع propertyfinder.qa من يوليو - ديسمبر 2021.
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مساهمون
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تكنولوجيا سلسلة الكتل تغير وجه الصناعة العقارية - صفحة 35

هل يتوجب على األسعار في السوق العقاري أن تتبع الدورة االقتصادية؟ - صفحة 37

انتعاشة عقارية مع اقتراب المونديال - صفحة 38

إثراء تجربة المستهلك وتعزيز قيمة العالمة التجارية - صفحة 40

السوق العقاري التجاري القطري: ما الذي يمكن توقعه في 2022 - صفحة 41

"الزبون هو الملك": كشف الغموض عما يحقق رضا العمالء في السوق العقاري 

القطري - صفحة 42

السعر األقل ال يعني بالضرورة توفير أكثر - صفحة 44

أثر تقييم أهلية الوسيط وشركة الوساطة العقارية األمثل - صفحة 45

السوق العقاري في قطر - صفحة 47

االستثمار في قطر - صفحة 48 

ما عليك أن تعرفه قبل تأسيس األعمال في قطر - صفحة 49

2022: عام العقارات الموسومة - صفحة 49

صناعة التاريخ - صفحة 51

دواعي الحاجة لمدير عقاري - صفحة 52

أثر الجائحة على سوق اإلسكان في قطر - صفحة 53

آفاق سوق تأجير العقارات عام 2022 وما بعده... - صفحة 55

في ظل الوباء المتزامن - صفحة 56
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ساهمون
تكنولوجيا سلسلة م

الكتل تغير وجه 
الصناعة العقارية

نظراً الندماج تكنولوجيا سلسلة الكتل في الخدمات المالية 
وبعد االنتشار الواسع لتطبيقاتها في كثير من المجاالت، أصبح 
من الصعب العثور على قطاٍع أو مجال أعمال لم يتأثر بعد بهذه 
التكنولوجيا العبقرية. سواء شئت أم أبيت، أصبح تأثير العمالت 
المُعمّاة ظاهراً في عالم الدفع والتحويالت والحواالت وصرف 

العمالت األجنبية وغيرها، وسببت تكنولوجيا سلسلة الكتل ثورة 
واسعة حتى في مجاٍل مثل صناعة سلسلة توريد األغذية على 

سبيل المثال.

ولم يختلف األمر في القطاع العقاري الذي لم يسلم هو اآلخر 
من أثر تكنولوجيا سلسلة الكتل المُزلزِل. ففي السابق، لم يكن 
التداول الرقمي حصرياً باألصول القيّمة )مثل العقارات بالطبع( 
أمراً آمناً، بل اقتضت هذه التعامالت العقارية مشاركًة فعلية 

)مقابلًة وجهاً لوجه( بين األطراف المعنية. لكن تكنولوجيا 
سلسلة الكتل مهدت الطريق لتغيير هذا الواقع وقدمت لنا 

ما يعرف حالياً بالعقود الذكية، حيث يمكن اآلن ترميز العقارات 
وتبادلها تجارياً كحال العمالت المُعمّاة )مثل البيتكوين( على 

منصٍة تقوم على تكنولوجيا سلسلة كتل.

وفيما يلي ستة طرق غيرت فيها تكنولوجيا سلسلة الكتل 
عمل الصناعة العقارية.

1. المنصات ولوحات التحكم واألسواق

اعتمدت الصناعة العقارية منذ زمن بعيد على اإلعالنات 
العقارية، وكان تنفيذ الصفقات فيها يتم عن طريق الوصل ما 

بين المشترين والباعة. أما بعد إدخال تكنولوجيا سلسلة الكتل، 
أصبحت هناك طرق جديدة لتبادل العقارات تجارياً، فيما تمكِّن 

هذه التكنولوجيا منصات التبادل التجاري ومنصات التحكم 
واألسواق الرقمية من الدعم األكثر شمولية للمعامالت 

العقارية. 

نشهد في السوق اليوم دخول المنصات المستحَدثة التي 
تستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل في جهوٍد ترمي لتسهيل 

المعامالت العقارية وتأجير العقارات. باستخدام الترميز، يمكن 
تبادل األصول تماماً مثل األسهم من خالل بوابٍة رقمية آمنة، 

حيث يمكن ألصحاب العقارات الراغبين بالبيع ترميز أصولهم 
ومعاملتها كأسهمٍ في صفقة مبيعات أسهم، ومن ثم تصفية 

هذه األصول ببيع ترميز العقار على هذه المنصة الذكية. وما 
إن تتم عملية البيع، يمكن استبدال قيمة الرمز بالمبلغ النقدي 

المتفق عليه ويصبح المشتري مالكاً حسب النسبة التي تخصه 
من األصول.

2. ال حاجة للوساطة أو التواسط

لعقوٍد طويلة، شكل الوسطاء العقاريون والمحامون والبنوك 
جزءً من النظام العقاري، لكن تكنولوجيا سلسلة الكتل قد تغير 

من هذا كله بما سببته من انقالب األدوار في المعامالت 
العقارية. وقد ورد في تقريرٍ لشركة ديلويت في المملكة 

المتحدة أن المنصات الرقمية ستضطلع في نهاية المطاف 
بتأدية المهام الروتينية المتعلقة بإصدار اإلعالنات وعمليات 

الدفع والتوثيق الرسمي، بمعنىً آخر، أتمتة سير العمل. وبإلغاء 
الوسطاء، سيحصل كل من المشترين والباعة على قيمٍة أكبر 

من مالهم بتوفير العموالت والرسوم التي كانوا يتكبدونها لقاء 
خدمات هذه األطراف. وال ننسى أن من نتائج األتمتة تسريع 

التعامالت وجعلها قياسية بعد استثناء المفاوضات التي كانت 
تجري بين الوسطاء.

نملك اليوم نهجاً جديداً لربط المشترين والباعة بفعالية وبشكل 
عملي دون الحاجة للوسطاء أو الوسيطات، مما سيوفر الكثير 

من الوقت والمال. ومن شأن هذه التكنولوجيا أيضاً المساعدة 
في تنظيم الملكية العقارية الجزئية، ولكن دعونا نناقش هذا 

الجانب الحقاً.

3. السيولة

ُينَظر للعقارات في عالم األعمال على أنها استثمارٌ آمن لكنها 
أصول غير سائلة ألنها تحتاج إلى تحديد ووقت إلتمام عملية 

البيع. لكن هذا سيتغير قريباً! حيث يمكن نظرياً المتاجرة 
باألصول مقابل نقد إلزامي بفضل العمالت المُعمّاة ومبدأ 
الترميز، كما أن الباعة لن يضطروا النتظار مشترٍ يدفع ثمن 

ميشيل كفوري
مدير التسويق واإلتصاالت

مجموعة ريجنسي القابضة – 
األصمخ

» قد يحّول هذا المعامالت العقارية في 
نهاية األمر إلى نشاٍط من القرين للقرين، 

في الوقت الذي تتولى فيه المنصات 
القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل 

أتمتة معظم خطوات العمل. «



36 #PFTRENDSQA

العقار كامالً قبل أن يتمكنوا من االستفادة منه. هل تكونت 
لديك فكرة واضحة اآلن؟ تابع القراءة للحصول على نظرة أشمل 

عن الموضوع.    

4. الملكية الكسرية

ذللت تكنولوجيا سلسلة الكتل العقبات أمام المستثمرين 
بتطبيق مفهوم الملكية الجزئية، حيث لم يعد االستثمار 

بالضرورة يتطلب مبالغ طائلة من المال ُتدفع مقدماً القتناء 
عقار، بل أتيح المجال للمستثمرين بالتعاون معاً والتشارك 
في االستثمار بالصفقات الكبيرة الباهظة. واليوم، يمكن 

للمستثمرين استخدام تطبيق متاجرة من خالل سلسلة الكتل 
وشراء أو بيع ترميزات العقارات أو حتى نسباً منها بما يناسب 

ظروفهم ورؤيتهم. كما أن مثل هذه الملكية الجزئية ستساعد 
المستثمر في تجنب مهام إدارة العقار )بما في ذلك الصيانة 

والتسويق والتحصيل والتأجير(.

بعد ما ُذكر سابقاً، قد ال تستدعي الحاجة للتذكير أن تكاليف 
ولو جانٍب واحٍد من هذه الجوانب كالصيانة على سبيل المثال، 
قد تصل إلى مبالغ طائلة، بينما تكون متابعة المستأجرين عادًة 

جانباً آخر مرهق. ويؤثر هذا على نشاطات أخرى ذات عالقة مثل 
الحصول على القروض، حيث يستخدم أصحاب العقارات أصولهم 

كضمانات للقروض لتسهيل الحصول على النقد السريع.

5. الالمركزية والشفافية

يستطيع كافة األقران على الشبكة اآلمنة الوصول إلى 
المعلومات المُخزنة في سلسلة الكتل، مما يميز البيانات 

بالشفافية والقطعية ويستحق الثقة بأمان هذه التكنولوجيا 
الالمركزية. ومن شأن الشفافية أن تصبح منقذًة في حال 

طرأت تحوالت سريعة على األحداث، فما علينا إال تذكر االنهيار 
االقتصادي عام 200٨ جراء الفقاعة اإلسكانية األمريكية لنرى 

اآلثار المدمرة للجشع وانعدام الشفافية. 

أما قواعد البيانات الالمركزية، فهي تتميز بأن الثقة ُتكّون جزءً ال 
يتجزأ منها، وبما أن التحقق من المعلومات متاح لألقران، يمكن 

للمشترين والباعة االشتراك بصناديق ائتمان أثناء سير العملية 
العقارية، وتقلل هذه المزايا بطبيعة الحال من فرص االحتيال. 
هل فكرت باستخدام العقود الذكية من قبل؟ لقد بدأت مثل 

هذه العقود تحقق مشروعيًة في ظل التشريعات الجديدة، 
األمر الذي سيعطيها نفوذاً أكبر يتعدى التكنولوجيا بحد ذاتها. 

6. التكاليف مقابل القيمة

تساعد الشفافية المرتبطة بالشبكات الالمركزية في تقليل 
تكاليف المعامالت العقارية بال شك، وهي في نفس الوقت 

تضيف القيمة في جميع الجوانب. 

باإلضافة إلزالة تكاليف عموالت ورسوم الوسطاء، ستنخفض 
كذلك تكاليف التفتيش ورسوم التسجيل والقروض والضرائب 

العقارية اعتماداً على دائرة االختصاص. وكما هو الحال مع 
الوسطاء، ستنخفض هذه التكاليف تدريجياً إلى أن تختفي كلياً 
من المعادلة في الوقت الذي تسعى المنصات فيه إلى أتمتة 

هذه العمليات وجعلها جزءً من النظام الجديد.

ُتقَدر قيمة العقارات المحلية واإلقليمية بمئات الباليين 
من الدوالرات ولكنه قطاع يسيطر عليه األثرياء والشركات 
الكبرى. أما تكنولوجيا سلسلة الكتل، فهي تتيح للمستثمر 
الصغير فرصة دخول منصة التداول في السوق بهيئٍة أكثر 

أمناً وشفافية ومساواة. قد يحّول هذا المعامالت العقارية 
في نهاية األمر إلى نشاٍط من القرين للقرين، في الوقت الذي 

تتولى فيه المنصات القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل 
أتمتة معظم خطوات العمل.            
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ساهمون
هل يتوجب على م

األسعار في السوق 
العقاري أن تتبع 

الدورة االقتصادية؟

من أولى الخطوات التي قمنا بها قبل تأسيس شركتنا 
العقارية هي دراسة المراحل األربعة للدورة العقارية، 

وهي التعافي ثم التوسع ثم العرض المتسارع ثم الركود 
وهكذا. يسّخر مهنيو الصناعة العقارية في أنحاء العالم 

المعرفة بهذه الدورة لمصلحة أعمالهم، فدراسة تعاقب 
مراحلها يعد أمراً هاماً بشكل عام الستشراف الوقت 

األمثل للشراء أو اإلمساك أو البيع، ومن هذا المنطلق، 
يمكن تقديم النصح للعمالء بما يحقق أفضل النفع من 

منظور محافظهم االستثمارية. كما أن هذا األمر مفيد جداً 
لغيرهم من الالعبين في السوق مثل الوكالء والمؤجرين.

إال أن السوق العقاري في قطر يختلف بشكل كامٍل عن 
هذه الدورة العامة خصوصاً إذا أخذنا بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022 في الحسبان، حيث نتوقع أن تتبع 
األسعار حالة االقتصاد بكل بساطة. وينبغي على كل 

شركة عقارية تطمح لتحقيق النجاح على المدى البعيد أن 
تثابر في البقاء على اطالٍع بحال أعمالها وحال السوق وأن 

تبحث دوماً عن الفرص الجيدة الكامنة التي ولّدتها بيئة 
السوق منذ الفوز باستضافة بطولة كأس العالم المرتقبة، 

ولعل هذا هو السبب الرئيسي فيما نشهده من ارتفاٍع في 
معدل األسعار في أنحاء السوق العقاري.

التدخل المالي للمستثمرين األجانب في السوق العقاري 
القطري     

يعتبر التصور الذي يتشكل حول شؤون السوق هو الواقع 
الذي يدفع بالسياسات المالية بشكل عام، وينطبق 

هذا بشكل خاص على األجانب الذين يرغبون بحصاد ثمار 
االستثمار في قطر. ومن شأن هذا التوجه أن يؤدي إلى 

تعزيز النمو االقتصادي وتثبيت األسعار وتقليص نسب 
البطالة، فكان لالستثمار في قطر خالل هذه الفترة قبيل 

بدء بطولة كأس العالم 2022 أثراً مباشراً واضحاً على 
السوق العقاري القطري. أما بالنسبة للقطاع التجاري، 

فقد كان األثر ال يقل حجماً عن نظيره في القطاع المالي 
بالرغم من أنه قد ال يظهر بنفس الوضوح للعيان. وأثّرَ 

الطلب العالي على المساكن بشكل إيجابي على تكاليف 
التمويل المحلية للدولة وهو ما يمكن االستدالل عليه 

باستمرارية تدفق المستثمرين.

في المقابل، ستبقى هناك دواع مؤثرة تخلق الحاجة 
للجوء إلعادة التمويل في مستقبلنا القريب خصوصاً 

ما بعد بطولة كأس العالم في أواخر 2022، وهو ما قد 
يؤثر على حالة السوق في قطر على المدى البعيد، 

وبالتالي، وجبت دراسة هذا الجانب والتخطيط لمجابهته 
منذ اآلن. 

راشد المري
المدير العام

اإلمتنان للعقارات

» كان لالستثمار في قطر خالل هذه 
الفترة قبيل بدء بطولة كأس العالم 

2022 أثراً مباشراً واضحاً على السوق 
العقاري القطري. «
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انتعاشة عقارية مع 
اقتراب المونديال

يعد القطاع العقاري واحداً من أسرع النشاطات االقتصادية 
نمواً في قطر، والمالذ اآلمن لكثير من  المستثمرين، 

بفضل السياسة اإلنمائية التي تنتهجها الحكومة والحلول 
التي تقترحها، مما أدى إلى ازدياد عدد الشركات  العقارية 
العاملة. كما أن مواصلة األعمال اإلنشائية في مختلف 

المشاريع العقارية في الدولة، رغم تداعيات جائحة فيروس 
كورونا، وخاصة في المواقع الواعدة كمدينة لوسيل 

ومدينة اللؤلؤة، إلى جانب عدد من المناطق التي تشهد 
نمواً في الكثافة السكانية شمالي وجنوبي قطر، كلها 

مؤشرات على صحة القطاع العقاري في قطر وعدم تأثره. 
كما أن استمرار تحسين البنية التحتية وتطويرها، خاصة ما 

يتعلق بمرافق النقل وتطوير الطرق والجسور، واالستعداد 
لألحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خالل الفترة 
القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستسهم في 

انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، بما يدعم في الوقت 
ذاته نمو عمليات اإلنشاءات العقارية في هذين القطاعين 

الحيويين لتواكب كافة المتطلبات، إضافة إلى االنفتاح 
المهم في قطاع السياحة وتطوير بنياته. وتجدر االشارة 

أن القطاع العقاري في قطر يشهد حالياً طفرة نوعية غير 
مسبوقة وخاصة مع اقتراب البالد من استضافة مونديال 

2022، حيث تشهد الساحة تدفقات نقدية وإقبااًل كبيراً من 
المستثمرين وأصحاب األعمال على إنشاء الفنادق والشقق 

الفندقية في جميع أنحاء الدولة وبالتحديد في المناطق 
التي تخدم كأس العالم والقريبة من االستادات الرياضية.

ومع القدرة الهائلة للتحكم في تنظيم الفعاليات وضمان 
نجاحها هنا في دولة قطر فإن هذا يساعدنا على الترويج 

والدعاية لكافة المباني السكنية في جميع مناطق الدوحة 
وهذه فرصة يجب على كل الشركات العقارية أال تغفل 
عنها وتعمل بكل جهدها الستغالل هذه الفرص التي 

تتيحها دولة قطر حالياً وفي المستقبل القريب.

يستهل مطلع كل عام ببدايات جديدة، ويمكن القول إن 
هذا العام بدأ على نحو إيجابي في قطر. وساعد على هذه 

البداية المتفائلة تطبيق القوانين الجديدة المشجعة على 
االستثمار، وطرح العديد من الوحدات العقارية الجديدة 
العصرية في السوق، مما دفع باالقتصاد نحو استرداد 

عافيته وقوته. ويبشر هذا كله باتجاه القطاع العقاري نحو 
االزدهار مجدداً.

تَمثَّل الجانب المضيء في العام السابق بالنمو الذي 
حققه السوق العقاري في قطر، فبالرغم من التقلبات 
التي شهدها السوق بسبب كورونا، واآلثار التي طالت 

حتى أسلوب حياتنا اليومي، إال أن السوق بات أقرب 
من ذي قبل لتحقيق أهدافه.

محفزات النمو

قد تكون أبرز أسباب العنفوان الذي يمر به السوق 
العقاري هو التزام الحكومة بالعمل على جذب 

التظاهرات العالمية الهامة إلى البالد، وعلى األخص، 
بطولة الفيفا لكأس العالم 2022. ومن قبلها كأس 

العرب 2021. وال ننسى كذلك أن قطر كانت قد فازت 
باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية لعام 2030، كما أنها 

تقدمت بمزايدة على استضافة كأس أمم آسيا 2027.

أسهل من أي وقت مضى

أثبتت قطر من خالل استضافة النشاطات المذكورة 
قدرتها على إدارة فعاليات عالمية ضخمة خلقت بدورها 

العديد من الفرص اإلضافية في السوق العقاري 
للمطورين والمستثمرين العقاريين في المستقبل. 
ويدل على ذلك توفر خيارات كثيرة تلبي متطلبات 

المستأجرين والمستثمرين من منازل اإليجار أو العقارات 
الواعدة لالستثمار، وعزز أصحاب العقارات والمطورون 
هذه الوفرة من خالل عروض جذابة وفرصاً استثمارية 

على عقاراتهم.

التأقلم مع األوضاع

إذا قلنا إن كوفيد-19 قد غير نمط حياة الجميع في 

محمد عبد اللطيف 
المدير العام

 شركة العضيد لالستثمار العقاري

» وبأخذ االرتفاع الحاد على الطلب على 
المواقع المميزة خالل السنة الماضية 

كمؤشرٍ على ما هو قادم، يمكن القول 
إننا على أعتاب المزيد من االزدهار بالتطلع 

قدماً نحو المستقبل. «
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م

قطر، نكون قد قللنا من أثره الذي استمر طيلة عام 
2020 والذي عصف بعدد من قطاعات األعمال ومن 

بينها السوق العقاري. وبأخذ االرتفاع الحاد على الطلب 
على المواقع المميزة خالل السنة الماضية كمؤشرٍ 

على ما هو قادم، يمكن القول إننا على أعتاب المزيد 
من االزدهار بالتطلع قدماً نحو المستقبل، وذلك ألن 

استئجار أو اقتناء عقار أصبح أمراً بغاية السهولة في 
قطر في هذه الفترة.

إن قطر تبذل جهودا حثيثة ودؤوبة استشرافية حكيمة 
الستقطاب وجذب رؤوس األموال وتنظيم الفعاليات 

العالمية الكبرى التي تتطلب بناء منشآت على قدر 
كبير من الجودة، ومن ضمنها األحداث الرياضية الدولية 

المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك 
العوامل دوراً بنّاءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل 

العقارات ككل، وقد رأينا أن مبادرة اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير 

مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022، 
جعلت ماّلك الشقق السكنية يبادرون إلى إبداء رغبتهم 

في تأجيرها ضمن برنامج أماكن اإلقامة لزوار قطر 
أثناء اإلعداد للبطولة وخالل المنافسات، كما حفزت 

المستثمرين في العقارات السكنية، وسمحت بإشراك 
المشاريع قيد البناء في هذا القرار، بشرط جاهزيتها.

رسالة ختامية

وختاماً، أنوه إلى أن قطر تؤسس لمرحلة جديدة من 
مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة 

والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي 
الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقاً 

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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إثراء تجربة 
المستهلك وتعزيز 

قيمة العالمة 
التجارية

تمر اتجاهات األسواق العقارية بفترة من التغييرات السريعة، 
وقد شهد العام الماضي تحواًل ملفتاً في تفضيالت 

المستهلك نتيجة ظروف جائحة كوفيد-19. فلم يعد البحث 
عن منزل يعني ببساطة البحث عن عقار يلبي حاجات العائلة، 

بل تعدى ذلك للبحث عن عقارات مميزة تضيف لمسات 
استثنائية للحياة كتلك المجهزة بمرافق وفق أحدث ما توصل 

له العصر من تقنيات، والتسهيالت والمزايا المتخصصة التي 
من شأنها توفير ودعم كافة جوانب أسلوب المعيشة.

فالمستأجر ال يبحث عن وحدة سكنية فحسب، وإنما يبحث عن 
بيت له ولعائلته، أي أنه يبحث عن كافة المرافق والتسهيالت 

التي تعزز العيش الكريم الرغيد. كما أن المستهلك أصبح 
يتوقع بشكل عام الوصول إلى كافة الخدمات والمتطلبات 

في غضون 15 دقيقة أو أقل، فيما أصبح ُيعرَف بأسلوب حياة 
الخمس عشرة دقيقة. فإمكانية الوصول لهذه المرافق إما 
في المنزل نفسه أو على بعد دقائق معدودة من المشي 

كجزءٍ من مزايا صفقة التأجير، يتيح للمستأجر أن يعيش حياته بما 
يحقق أقصى طموحه في مكان مسكنه.     

تجذب هذه المرافق والتسهيالت المنوعة فئات المجتمع 
المختلفة وتساعد في توفير ما يلبي حاجات كل منها، 

فمساحات اللعب ُتخَصص لألطفال، والمساحات المفتوحة 
توفر أماكن للبالغين للمشي والتنزه، أما برك السباحة 

والنوادي الرياضية فهي تجذب انتباه المهنيين الشباب. ولهذا، 
يمكن القول إن عالم العقارات الفاخرة يتمحور حول توفير 

أسلوب حياة كامل للمستأجرين وليس مجرد المساكن. وهذا 
يفسر ميول أعداد متنامية من المستأجرين نحو العقارات التي 
تقدم لقاطنيها نشاطات خارج المنزل مثل الدروس الترفيهية، 

والمرافق الرياضية كمالعب التنس والسكواش والبادل، 
وإمكانية استخدام المنتجعات واألندية في الجوار.

في الفردان العقارية، أدى هذا النهج في النظر إلى العقار 
المتبلور في روح العالمة الشامل المتمثل في "عالم من 

التميّز" الذي نطمح من خالله تقديم أسلوب حياة مَُخصص 
للمستأجرين يتمحور حول حاجاتهم وطموحاتهم وتجاربهم. 

تفخر الفردان العقارية بعصرية تصاميمها الداخلية وحداثة 
تسهيالتها وما توفره من مرافق اللياقة والصفوف الترفيهية 

لألطفال وغيرها من المزايا في كافة جوانب الضيافة من 

المطاعم والمقاهي الرفيعة المستوى ومرافق الصحة والعافية. 
يخلق هذا أسلوب حياة غني فريد يقوم على أساٍس وحٍس 

مجتمعي.

ولرسم طريق المستقبل نحو إثراء حياة المستأجرين بحلول 
معيشية منوعة ينبغي متابعة واستباق حاجاتهم والبحث عن 

السبل التي من شأنها تحسين تجربتهم حتى خارج نطاق المنزل. 
ولهذا الغرض، على المطورين أن يسعو في سبيل التكيف مع 
تغيرات السنة الماضية في أنماط حياة المستأجرين ومما ترك 
تحواًل دائما في مطالبهم. إذا نجح المطورون العقاريون في 

صياغة مثل هذه التجارب المرغوبة خارج المنزل، سينجحون في 
ذات الوقت ببناء روابط قوية مع مستأجريهم ُتترجم إلى والءٍ 

لعالمتهم التجارية على المدى الطويل.               

سالي صفا 
المدير اإلقليمي للتسويق

الفردان العقارية

» كما أن المستهلك أصبح يتوقع 
بشكل عام الوصول إلى كافة الخدمات 

والمتطلبات في غضون 15 دقيقة أو 
أقل، فيما أصبح ُيعرَف بأسلوب حياة 

الخمس عشرة دقيقة. «
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السوق العقاري م

التجاري القطري: ما 
الذي يمكن توقعه 

في 2022
بالرغم من المؤشرات واالتجاهات اإليجابية ونقص المعروض 

في القطاع السكني خالل الربع األخير من عام 2021، إال 
أن مستويات النشاط في قطاعي المكاتب والتجزئة بقيت 

متدنية في 2021. وتسهم العديد من العوامل في انخفاض 
الطلب، األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشواغر 

وانخفاض األسعار خالل السنوات القليلة القادمة.  

دفعت ظروف جائحة كوفيد-19 بالكثير من المستأجرين 
الدوليين لتعليق متطلبات عملهم واختبار استراتيجية "العمل 
من المنزل" وتقليص مساحة مكاتبهم. وبالمثل، يعيد العبو 

السوق النظر في استراتيجيات شركاتهم، مما أدى إلى 
انخفاض الطلب على المساحات المكتبية.  

مع ازدهار منطقة مارينا لوسيل ونهوضها كمنطقة راقية 
ذات أسعار تنافسية وما تتمتع به من وفرة مرافق اصطفاف 

السيارات ومنافذ بيع األطعمة واألشربة والبنية التحتية 
رفيعة المستوى، نالحظ تحول الطلب السابق الذي كان 

يتركز في مناطق مثل الطريق الدائري الثالث والسد والخليج 
الغربي، إلى مدينة لوسيل.

نظراً النخفاض الطلب على المساحات المكتبية للتأجير ووفرة 
المعروض، وجد المطورون والشركات اإلدارية أنفسهم 

مضطرين لطرح حوافز مغرية الجتذاب مستأجرين جدد. في 
الوقت الحالي، تتراوح أسعار المساحات المكتبية المُعّدة 
والجاهزة لالستخدام في الخليج الغربي ما بين ٨0 و120 

ريال قطري للمتر المربع شهرياً، ويشمل هذا بعض األشهر 
المجانية. ويتراوح السعر المقابل لهذه الفئة من المكاتب في 

لوسيل ما بين 65 و120 ريال قطري للمتر المربع شهرياً مما 
يعكس انعدام النشاط في قطاع اإليجار في الفترة األخيرة 

في المنطقة. وكذلك الحال مع أسعار مساحات المكاتب 
بدون تشطيب التي تتراوح بين 70 و100 ريال قطري للمتر 

المربع شهرياً في الخليج الغربي ولوسيل، والتي يمكن تأجير 
مثيالتها في الدوحة بدءً من 50 ريال قطري للمتر المربع 

شهرياً.

وفي ظل هذا اإلقبال الكثيف على المكاتب في لوسيل، 
أخلت هيئاٌت حكومية الكثير من األبراج التي كانت تشغلها 

في الدوحة لتشتري أو تستأجر أبراجاً جديدة في لوسيل، مما 
عمق من حالة سوق اإليجار الصعبة في مناطق في الدوحة 

كانت تعتبر مركزيًة في السابق. ومن المناطق األخرى التي 
ُيتوقع االنتهاء منها قريباً منطقة فوكس هيلز لوسيل مما 

سيزيد بشكل تلقائي من مخزون المساحات المكتبية ومساحات 
التجزئة في قلب منطقٍة سكنية.

تزامناً مع رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وإقامة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم ُيتوقع أن تستهل شركات جديدة أعمالها في 
قطر خصوصاً تلك المرتبطة بسير البطولة وأحداثها ومتطلباتها 

اللوجستية. انحصر الطلب تبعاً لهذا في البداية على التأجير 
قصير المدى للمكاتب الجاهزة ألن معظم عقود هذه الشركات 

كانت قائمًة على مشاريع محددة، وهي بالتالي لم ترغب 
باالستثمار بالتجهيزات واألصول.

لكن معظم هذه الطلبات كانت ُتقابَل بالرفض من قبل 
المؤجرين الذين يفضلون على األغلب تأجير المساحات دون 

تشطيب لفترات أطول.             

في المحصلة، نتوقع أن يشكل هذا العام تحدياً للقطاع 
التجاري مع فائض المعروض بالمقارنة مع مستوى الطلب في 

السوق، األمر الذي أدى إلى انخفاض األسعار. وتتمثل أهم 
عوامل النجاح من وجهة نظر المؤجرين في هذه الفترة بالبحث 

عما يلي:

شركُة إدارٍة عقارية متخصصة يمكنها إدارة عقاراتهم 	 
بشكل فعال.

رفع مستوى الخدمات التي ُتقَدم في عقاراتهم.	 
الحفاظ على مستوى عاٍل من المهنية فيما يتعلق 	 

بالصيانة وجودة العقار لتتوافق مع سعر اإليجار 
المطلوب.

تبني استراتيجية تسعير أكثر مرونة تناسب مستويات 	 
العرض والطلب 

محمد عواضة
رئيس قسم المبيعات و التأجير

كابستون للعقارات

» نظراً النخفاض الطلب على المساحات 
المكتبية للتأجير ووفرة المعروض، وجد 
المطورون والشركات اإلدارية أنفسهم 
مضطرين لطرح حوافز مغرية الجتذاب 

مستأجرين جدد. «
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"الزبون هو الملك": كشف 
الغموض عما يحقق رضا 

العمالء في السوق العقاري 
القطري

ُيعتبر شعار "الزبون هو الملك" في عالم األعمال شعاراً أزلياً 
ُيلّخص محورية العمالء )والعمالء المحتملين( في كافة مجاالت 
العمل. ويحمل الشعار في معناه التقليدي وعوداً بتقديم خدمة 

مميزة للعمالء، ولكن في ظل التطورات الحالية وما مرت به 
األعمال وبيئة العمل من تحوالٍت كثيرة، إلى جانب هيمنِة 

التقدم التكنولوجي، ما الذي يمكننا فهمه اليوم من هذا الشعار 
بالضبط؟

مواكبة العصر

لم يعد االتكال على المنتج والسعر فقط أمراً كفيالً بالفوز بوالء 
الزبائن، فقد تطور العصر وتغيرت معه توقعات العمالء، وأصبح 

مستوى خدمة العميل وتجربته هي ما يميز الشركات عن بعضها 
البعض ويحقق النجاح في السوق.

تشير األبحاث إلى أن زبوناً واحداً من كل ثالثة يقرر عدم معاودة 
التعامل مع شركٍة ما بعد المرور بتجربٍة سيئة واحدة معها. 

من منظور األعمال، يعني هذا أن إهمال تقديم خدمات ترقى 
بمستواها إلى المعايير العالمية سيكون بمثابة خطأ فادح للشركة. 

على العكس، يجب االهتمام بكل فرصِة تواصٍل مع العمالء 
لتقديم وتحسين خدماتك وتوفير تجربة ُتسعد عمالءك وتفوز 

بوالئهم.

في الواقع، لن تحقق الشركات سبقاً تنافسياً في السوق عام 
2022 ما لم تتخطى توقعات الزبائن وتجتهد في المبالغة بنيل 

رضاهم والحفاظ عليهم، وهو ما سيعزز بدوره من اإليرادات 
بشكل مستدام محققاً النجاح على المدى الطويل.

فهم أصحاب المصالح

هناك أربعة جهات أساسية من أصحاب المصالح في معامالت 
اإليجار أو البيع، وهي: المستأجر، والمؤجر، والبائع، والمشتري.

يجد الكثير من المستأجرين عملية العثور على عقار لإليجار . 1
أمراً مرهقاً، ومن هنا تبرز أهمية الوكيل العقاري الكفؤ الذي 
يفهم حاجاتهم ويتصرف على أساسها في فرصٍة للتميز عن 

غيره من الوكالء.

أما لدى العمل نيابًة عن المؤجرين، فعليك كوكيل التركيز . 2

دائماً على تكثيف ربح أصول العميل ألقصى حد ممكن 
ورفع مردوديته دون إهمال مطالب المستأجرين ومراعاة 

اتجاهات السوق.

فيما يتعلق بالمشترين، يجب أن يتذكر الوكيل أن عميله ال . 3
يشتري العقار فحسب، وإنما هو يشتري كذلك خبرة ودراية 

الوكيل في السوق العقاري.  

وأخيراً وليس آخراً، يسعى الباعة للحصول على أفضل . 4
العروض المتاحة مع إبقاء عبء العمل بأقل المستويات 

الممكنة. وعلى وكيل البائع أن يتأكد من إيصال فكرة 
واضحة للمشتري حول قيمة العقار.

التحديات الشائعة التي تواجه العمالء

نستعرض اآلن عدداً من أهم القضايا التي تواجه العمالء وكيفية 
التعامل معها بسالسة:

العقارات غير المتاحة: تعلن بعض الوكاالت العقارية على 	 
مواقعها على اإلنترنت أو غيرها من البوابات عن عقارات 

مُستأْجرة أو مَبِيعة بالفعل بغرض جذب العمالء المحتملين، 
وخلق رؤى غير دقيقة حول ما ال يتوافر في السوق. يثبط 

هذا من آمال العميل لدى استفساره عن هذه العقارات التي 
أبدى اهتماماً بها ليجدها غير متوفرة في الحقيقة. ألجل 

ذلك، احرص على مراجعة كافة العقارات المُعلَن عنها على 
موقعك وتأكد أن المعلومات دقيقة مما سيضمن لك بناء 

قاعدة عمالء محتملين جادين.

الصور والمعلومات المضللة: من الطرق السهلة األخرى 	 
لفقدان العمالء هي المعلومات المنقوصة في اإلعالنات 

جودت الكاتب
المدير العام

كوريو للعقارات

»  لم يعد االتكال على المنتج والسعر 
فقط أمراً كفيالً بالفوز بوالء الزبائن، فقد 

تطور العصر وتغيرت معه توقعات العمالء، 
وأصبح مستوى خدمة العميل وتجربته 

هي ما يميز الشركات عن بعضها البعض 
ويحقق النجاح في السوق. «
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ساهمون
م

العقارية أو عرض الصور المضللة التي ال تمثل العقار بشكل 
دقيق. على سبيل المثال، قد ال تكون الصورة المعروضة هي 

صورة العقار المتوفر وإنما تكون صورة عقار شبيه. يتسبب مثل 
هذا األمر بإيهام وتضليل العمالء الذين يرون هذه اإلعالنات، 

مما يؤكد على أهمية تحديث المعلومات وكامل محتويات 
اإلعالنات، بما في ذلك الزيادة التي قد تطرأ على السعر.

المتابعة: من المحبط للعميل الجلوس في انتظار مكالمٍة من 	 
وكيله ليتابع شؤونه، خصوصاً عندما يكون في عجلة من أمره 

إلنهاء المعاملة. من هنا، ينبغي على الوكيل أن يتذكر أنه بغض 
النظر عن عدد العمالء الذين قد يكون بخدمتهم في فترة ما، 

إال أن كل عميل يتوقع الحصول على تجربة حصرية.  

المبالغة في الوعود: بالرغم من أهمية تقديم أفضل تجربة 	 
ممكنة للعميل خالل أداء المعاملة، إال أن هذا ال يعني تقديم 

الوعود التي ال يمكن اإليفاء بها.

المغاالة في األجر: يجب أن تتوافق رسوم الوكيل دوماً مع 	 
نصوص القانون العقاري القطري.

االفتقار للسلوك المهني: من الصعب الموازنة بين عدة عمالء 	 
في نفس الوقت، ولكن يجب أن يضبط الوكيل جدول أعماله 

بما ُيمّكنه من إتمام التزاماته نحو العمالء في المواعيد المتفق 
عليها.

أساليب البيع غير األخالقية: تجنب وتقديم المعلومات 	 
الخاطئة عن السوق أو استعجال العميل والضغط عليه من 

خالل إيهامه بوجود حاجة ملحة لإلقدام على صفقة ما، 
فهذه سلوكيات ال تعتبر خاطئًة فحسب، وإنما هي كذلك غير 

أخالقية. إلى جانب ذلك، يجب تثمين األصول بشكل دقيق قبل 
المضي في المعاملة وعدم الضغط على المؤجر أو البائع لقبول 

أي عرض متاح.

في محصلة األمر، يتحتم على الوكيل العمل على تحسين شفافية 
تعامالته مع العمالء بقدر المستطاع وحماية حقوق كافة األطراف 

المعنية.

مما يميز قادة السوق أنهم دائماً قريبون من حاجات عمالئهم لرصد 
كافة الفرص التي من شأنها إعطائهم سبقاً تنافسياً. وتقع مسؤولية 
جودة تجربة على عاتق الوكالة العقارية، فسلوكها هو ما يضمن والء 

العمالء وما يدفعهم للعودة من جديد.

نعتز في كوريو للعقارات بتقديم تجربة ممتازة للعميل والتركيز على 
نيل رضاه في كافة مراحل رحلته معنا، يشهد على ذالك فوزنا بجائزة 
بروبرتي فايندر كأفضل شركة وسطاء عقارية لعام 2021. نتطلع قدماً 

لخدمتكم ومشاركتكم في رحلتكم العقارية القادمة.     
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السعر األقل ال 
يعني بالضرورة 

توفير أكثر

لماذا يجب أن تبحث أواًل عن منزل عائلي لإليجار في 
المجمعات واألبراج السكنية؟ وكيف عززت الجائحة من 

قيمة هذه المجتمعات؟ 

ننصح بشدة عدم مقارنة األسعار اعتماداً على نوع 
الوحدة العقارية والتركيز بداًل من ذلك على قيمة 

الصفقة التي ستحصل عليها بشكل كلي. فمن غير 
المنطقي مقارنة فيال أو شقة سكنية مستقلة في 

أي منطقة كانت مع فيال من نفس النوع تقع ضمن 
مجمع أو برج سكني يقدم عدداً متنوعاً من التسهيالت 
والخدمات. ستجد أن مثل هذه المقارنة ستكون مضللة 
مما سيؤدي إلى خلل في حكمك، وباألخص من الناحية 

المالية.

إذا هممت باستئجار عقار في مجتمع سكني مجهز 
بالمرافق، ال تظن أن سعر اإليجار المطلوب سيعكس 

المساحة المؤَجرة بالمتر المربع، بل إنه سيمثل سعر ما 
ستحصل عليه من مجمل الخدمات اإلضافية والوصول 
إلى المرافق وغيرها من المزايا التي ال تتوافر عادة في 

عقار مستقل. ولهذا ينبغي عليك أخذ هذه النقطة 
الهامة في الحسبان لدى المقارنة بين الخيارات المتاحة 

أمامك.

تذكر أن السكنى في مجمع أو برج سكني مجهز 
بمرافق مثل بركة سباحة، جاكوزي، حمام بخار، ساحة 

داخلية أو خارجية للعب األطفال، ناٍد رياضي، غرفة 
ترفيه، ملعب تنس أو كرة سلة أو سكواش، مطعم، 

محل بقالة، مصبغة، أو غيرها من المرافق والخدمات، 
توفر عليك الكثير من المال، إلى جانب ما توفره 

هذه المجتمعات من األمن وإدارة المرافق وخدمات 
الصيانة. إن تكلفة عدد ولو كان محدوداً من هذه 

المرافق خارج حيك السكني ستضيف إلى عبئك المالي 
ونفقات معيشتك. 

على سبيل المثال، يكلف قضاء عطلة نهاية األسبوع 
مع العائلة في فندٍق أو منتجٍع راٍق ما ال يقل عن 1500 

ريال قطري في اليوم الواحد، في حين تكلف عضوية 
النوادي الصحية للفرد ما يقارب 6000 ريال قطري في 

السنة إلى جانب بعض الميزات األخرى المشمولة. ومن 
هنا، ال معنى للبحث عن عقار أرخص بألٍف أو ألفي ريال 

قطري على المدى البعيد إذا كنت ستضطر لصرف 

ضعف المبلغ تقريباً لتحسين نوعية حياة عائلتك خارج المنزل. 
ما يمكن استنتاجه مما سبق هو احتساب نفقات الترفيه 

واالستجمام العائلي لدى وضع ميزانية العقار. قد يبدو وكأن 
هذا يعني تكبد تكاليف كبيرة في هذه اللحظة، إال أنك في 

الحقيقة ستوفر مبالغ أكبر على المدى األبعد!    

ُفرِضت قيوٌد شاملة نتيجة جائحة كوفيد-19 في كافة أنحاء 
البالد خالل السنتين الماضيتين لضمان السالمة العامة، 

فأُغلقت الحدائق والقاعات الرياضية والمالعب والمدارس 
وبرك السباحة ومعظم مرافق ترفيه األطفال، مما ترك حيزاً 

ضيقاً جداً لألطفال دون سن 12 لالنخراط في بيئات اجتماعية 
طبيعية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم بحرية. 

سلطت هذه الظروف الصعبة الضوء على المجتمعات 
السكنية المغلقة وأبرزت قيمتها من وجهة نظر كافة 

المجموعات العمرية وعلى األخص األطفال، فقد سمحت 
لهم بمواصلة الخروج من منازلهم في ظروف آمنة للعب 

والجري وركوب الدراجة أو المزلجة في شوارع المجمع 
واالستمتاع بممارسة الرياضات واألنشطة. باإلضافة لهذا، 

سنحت الفرصة لهؤالء األطفال بتطوير مهاراتهم في التواصل 
مع غيرهم من األقران، وهو أمر عظيم األثر على النمو 

السليم والصحة العقلية. 

ننصحك التفكير بحكمة أكثر والتحلي بنظرة شمولية أوسع 
في رحلتك القادمة للبحث عن عقار، فالسعر األقل ال يعني 

دائماً التوفير!   

وائل م. كبريت
مدير العمليات

دانة قطر 

»  إذا هممت باستئجار عقار في 
مجتمع سكني مجهز بالمرافق، ال تظن 

أن سعر اإليجار المطلوب سيعكس 
المساحة المؤَجرة بالمتر المربع، بل 

إنه سيمثل سعر ما ستحصل عليه من 
مجمل الخدمات اإلضافية والوصول إلى 

المرافق وغيرها من المزايا. «
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ساهمون
أثر تقييم أهلية م

الوسيط وشركة 
الوساطة العقارية 

األمثل

خالل سنواتي التسع التي قضيتها في العمل في هذه الصناعة، 
كان من األسئلة التي ُوجهت لي أكثر من مرة هو السؤال عن 

كيفية تقييم شركات الوساطة العقارية والوكالء العقاريين واختيار 
األمثل من بينهم لمساعدة العميل في رحلته العقارية. وهنا أقدم 

بعض النصائح بهذا الخصوص.

ما دور الوسيط العقاري؟ وكيف نقيّم الوسطاء العقاريين . 1
ونختار من بينهم؟

األفراد:

تقع على عاتق الوسيط العقاري أو وسيط اإلدارة العقارية 
مسؤولية اإلشراف على المعامالت العقارية بين الباعة والمشترين. 

وتضم واجباته األساسية كتابة مسودات العقود، والتفاوض على 
األسعار وشروط العقود، وقيادة فريق من الوكالء العقاريين.

إن الوسيط العقاري ليس مجرد خبير في المجال العقاري، فهذه 
الفئة من العاملين في السوق هي من يطور خدمات الصناعة من 
خالل تدريب فرق الوكالء العقاريين لخلق بيئة تنبثق فيها عروض 

عقارية مناِفسة.

الشركات:
الوساطة العقارية هي شركة يملكها ويديرها وسيط عقاري 

مرخص، وهي تمثل المشترين والباعة في التعامالت العقارية. 
غالباً ما يكون المالك والمدير هو الوسيط الرئيسي في الشركة ثم 

يقوم بتوظيف زمالء ووكالء عقاريين بهدف بناء فريق تنافسي في 
السوق.

ومن جوانب تقييم واختيار وسيط عقاري أو شركة وساطة عقارية 
ممتازة:

 
الحضور على منصات التواصل االجتماعي. 1
مستوى الظهور الرقمي واالجتماعي. 2
السمعة في السوق. 3
الوعي القوي بالعالمة التجارية في السوق . 4
موقع إلكتروني عقاري قوي للمشترين والباعة. 5

أثر الوكيل العقاري. 2

األفراد:
ُيعد الوكالء العقاريون من األعمدة التي يقوم عليها المجتمع 

لما للصناعة العقارية من أثر فريد بالغ األهمية، فهي تتيح 
لألفراد المجال إلقامة الروابط وخلق المجتمعات من خالل شراء 

وبيع العقارات. من أجل هذا، لن تختفي الحاجة أبداً للوكالء 
والوسطاء العقاريين.

الشركات:

يتلخص تأثير الوسطاء العقاريين وشركات الوساطة العقارية 
باستراتيجية تسويقية تتسم بالدقة والشفافية في وقت 

مالئم. وقد خلصت دراسة استخدمت نهج نموذج المدة إلى 
وجود اعتماد إيجابي على المدة، مما يعني زيادة احتمالية البيع. 

ويالحظ أن استراتيجيات التسويق المرتبطة بالتسعير تؤثر بقوة 
على الوقت في السوق. 

خالصة ما سبق هي أن تأثير وأهمية الوكالء والوسطاء 
العقاريين في السوق العقاري القطري أمر ال شك فيه، ويجب 
على المشترين والباعة المطالبة بخدمات عقارية مُحّسنة وأال 

يرضوا بأقل من ذلك.

كيف نقيم الوكيل العقاري؟. 3

الوكالء العقاريون ليسوا مجرد مندوبي مبيعات، فهم يدلون 
بمشورتهم الخبيرة خالل التعامل مع عمالئهم فيساعدون 
المشترين والباعة في إتمام معاملة الشراء بينما ُيقّدمون 

نصحهم حسب ما تدعو له الحاجة. ومن أهم ما يساعد على 

سيربان جي سبيريا
المؤسس والمدير التنفيذي

إف جي للعقارات قطر

» خالصة ما سبق هي أن تأثير وأهمية 
الوكالء والوسطاء العقاريين في السوق 

العقاري القطري أمر ال شك فيه، ويجب على 
المشترين والباعة المطالبة بخدمات عقارية 

مُحّسنة وأال يرضوا بأقل من ذلك. «
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تحقيق النجاح المستمر في السوق العقاري القدرة على تكوين 
صلة توافق وثقة مع العميل. يعتمد كل طرف على وكيله 

العقاري لمعرفة بصائر عن السوق والعوامل الهامة المرتبطة 
بعملية بيع أو شراء العقارات، أي أن العميل يتوقع الحصول على 

معرفة كاملة من الوكيل حول العملية بأكملها.

أرى أن الطريقة المثلى للنظر قدماً هي اختيار شركة الوساطة 
العقارية األفضل كخطوة أولى، ومن ثم اختيار الوكيل األنسب 
ضمن هذه الوساطة. وينبغي دراسة خبراتهم ومدى انخراطهم 
في المعامالت والوقت الذي يكرسونه لكل معاملة، وعلى أٍي 

من طرفي المعاملة توجيه األسئلة حول خطتهم التسويقية 
ووسائل التواصل المستخدمة وشهادات على مؤهالتهم 

وروابطهم بالمهنيين العقاريين اآلخرين في السوق. احرص على 
االستعانة بخدمات شركة احترافية بدوام كامل في جعبتها الكثير 
من التوجيهات والنصائح ولها طابع قريب منك ويشعرك بالراحة.

لِمَ عليك االستعانة بمساعدة وسيط عقاري؟. 4

إن اختيار شركة الوساطة العقارية والوكيل العقاري المالئم ال يقل 
أهمية عن اختيار الطبيب المناسب الستشارته عن شؤون صحتك 

أو اختيار المهندس المعماري المالئم الستشارته حول أمور 
مشروعك القادم.

ال أريد أن أبدو وكأنني غير موضوعي هنا، لكننا كوسطاء عقاريين 
نمثل مصلحة المستثمر، وبالتصرف من وجهة نظر المشتري 

يمكننا فهم أهمية خدماتنا أكثر من أي وقت مضى. لهذا الغرض، 
ال بد من الحصول على التوجيه الصحيح خالل كامل هذه العملية، 

وهذا يشمل:

الدراية بالسوق	 
االستشارة القانونية	 
عملية إغالق الصفقات 	 
العالقات	 

إن الوسيط والوكيل العقاري الممتاز سيوجهك خالل جميع 
الخطوات مما سيوفر عليك الوقت، وبالتالي المال. 

األخالقيات في الصناعة العقارية. 5

ال يعتمد السلوك األخالقي على التقيد بالقوانين فحسب، 
وإنما يجب أن ينبع من القيم والفضائل بحيث يوجه عملية اتخاذ 
القرار بحكمة. وعلى الوسطاء أن يَلزموا المصداقية وأال ينقلوا 
إال المعلومات الدقيقة لكافة األطراف المعنية في الصفقة، 
ويشمل هذا العمالء والوكالء العقاريين اآلخرين وعمالءهم. 

بهذه الطريقة، تخدم أخالقيات الوسطاء والقيم العقارية الباعة 
والمشترين معاً. ُصمم هذا النظام األخالقي ليكون مرشداً 

لمهنيي المجال العقاري في تلبية حاجات عمالئهم والمجتمع 
وتخطيها بهدف تعزيز الثقة بهذه الصنعة.

التقدم القطري في مجال تنظيم السوق العقاري. 6

ُيتوقع ارتفاع مساهمة القطاع العقاري القطري مستقبالً في 
إجمالي الناتج المحلي، فقد استفادت البالد من الفوز باستضافة 

بطولة العالم لكرة القدم 2022 والعقارات الجديدة التي ُتطرح في 
السوق والممثِلة ألسلوب حياة الدوحة الجديد. ستحظى قطر 

قريباً بفرصة االنفتاح على العالم وسيرتفع الطلب على قطاعها 
العقاري بشكل كبير. بمعنىً آخر، ستكون األنظار كلها على قطر 

مما يجعل من هذه الفرصة المثالية لتطبيق تنظيمات صحية 
لألعمال. 
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ساهمون
السوق العقاري م

في قطر

خالل السنوات األخيرة بدأت قطر في تطوير البنية التحتية 
للدولة في جميع المجاالت ومنها :

الطرق الدائرية	 
الطرق السريعة	 
الطرق الداخلية لألحياء	 

قامت الدولة بتطوير التعليم وإنشاء عدد كبير من المدارس 
والجامعات والكليات الجامعية. باإلضافة إلى تطوير الحقل 
الطبي في شتى مجاالته من إنشاء المستشفيات والمراكز 

الصحية وانتشارها وتوزيعها حسب الكثافة السكانية كما 
معلوم لدينا تم تطوير الحقل الرياضي وهو شاخص للعيان 
إذ قامت الدولة ممثلة في أميرها المفدى ) الشيخ تميم 

بن حمد بن خليفة ال ثاني ( حفظه الله بإنشاء عدد كبير من 
المنشآت الرياضية لأللعاب المختلفة وهذا سببه استضافة 
كثير من الفعاليات الرياضية ومن ضمنها اكبر حدث رياضي 

في العالم وهو تنظيم كأس العالم 2022م

باإلضافة الى استضافة فعاليات رياضية أخرى. مما أدت 
إلى زيادة الرقعة السكانية، كل هذه األشياء ساعدت في 

انتعاش السوق العقاري في دولة قطر.

إذ نالحظ قيام خطط سكانية في مناطق جديدة بعيدة عن 
المركز وذلك بفضل تطور وتوفر الخدمات لتلك المناطق، 

وغالباً الساكنين يبحثون عن سهولة الخدمات وتوفرها سواء 
كانت صحية أو تعليمية أو رياضية وهذه أصبحت متوفرة 

وسهلة في كل المناطق سواء في جنوب الدولة أو شمالها 
أو غربها هذه األشياء جيدة تساعد في استقرار وزيادة أسعار 

العقارات.

والمتابع لشأن السوق العقاري في قطر يالحظ أن األسعار 
في الشهور الجارية تشهد استقرار أو زيادة فيها و ذلك 

بفضل الطلب الكبير لشراء العقارات سواء ان كانت للسكن 
أو االستثمار ونرى أن التمدد العمراني الذي يحدث اآلن 

سببه الطلب في شراء العقارات.

وعليه نرى أن استقرار او زيادة أسعار العقارات سوف تستمر 
وذلك بفضل توفر كل الخدمات في قطر تماشيا مع رؤية 

قطر 2030 وهذا يفتح افاق للمستثمرين األجانب حيث 
بإمكانهم شراء و استمالك العقارات في مناطق مختلفة و 

الحصول على اإلقامة الدائمة.
وفي الختام نبشر السادة المستثمرين القطريين واألجانب 

بأن األسعار على حسب رؤيتنا تكون في صعود دائم أو 
استقرار نسبي يعقبه الصعود وذلك سببه زيادة الطلب في 

استئجار او شراء العقارات.
على حسب قانون العرض والطلب ) كلما زاد الطلب وقل 

العرض ارتفع السعر (

وعليه يعتبر السوق العقاري في قطر من أقوى األسواق 
في المنطقة نسبًة لثبات األسعار وزيادتها والطلب عليها 

وإقبال كثير من المستثمرين المحليين واألجانب في 
االستثمار فيها والمراقب للسوق العقاري في قطر يالحظ 

االرتفاع في أسعار العقارات وذلك ظاهر جلياً من خالل 
النشرة األسبوعية التي تصدر من وزارة العدل.

 

محمد الحرامي
المدير التنفيذي  

صدف الذهبي للعقارات

» وعليه نرى أن استقرار او زيادة أسعار 
العقارات سوف تستمر وذلك بفضل توفر 

كل الخدمات في قطر تماشيا مع رؤية 
قطر 2030 وهذا يفتح افاق للمستثمرين 
األجانب حيث بإمكانهم شراء و استمالك 
العقارات في مناطق مختلفة و الحصول 

على اإلقامة الدائمة. «
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االستثمار
في قطر 

يعتبر القطاع العقاري في قطر من أفضل القنوات االستثمارية التي 
يمكن للمستثمر المحلي أو األجنبي االستثمار بها بكل ثقة، خاصة في 

الوقت الراهن الذي باتت أسعار العقارات واألراضي فيه تتميز بكونها 
عند مستويات سعرية عادلة، كما أن وضع السوق مطمئن ويدعو 

للتفاؤل، مدعوماً بظهور العديد من الفرص االستثمارية المميزة 
للغاية، باإلضافة إلى أن العقار )وخصوصاً الشقق السكنية( يعد 

استثماراً آمناً لدى شريحة واسعة من المستثمرين، وهناك مجموعة 
أسباب لالستثمار في القطاع العقاري منها: 

قطر تفتح أبوابها لالستثمار في القطاع العقاري وتوفر بيئة 	 
أعمال متطورة أمام المستثمرين وتقدم كافة التسهيالت 
والمرونة أمام المستثمرين لالستثمار في القطاع العقاري.

إقرار قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع 	 
بها، وبموجب أحكام القانون، يجوز لغير القطريين تملك العقارات 

واالنتفاع بها في المناطق المحددة لذلك ووفقاً للشروط 
والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، 

بناءً على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 
واالنتفاع بها، مما يرفع من معدالت السيولة واالستثمارات 

األجنبية إلى السوق المحلي، في ظل وجود حشود هائلة من 
المستثمرين غير القطريين ليضخوا استثماراتهم في السوق 
العقاري ليكون دافعاً كبيراً لهم في التملك واالستقرار في 

قطر.

استضافة كأس العالم في قطر 2022، األمر الذي يمنح القطاع 	 
العقاري زخماً قوياً ليستقطب المزيد من االستثمارات، مما 

يؤدي الى استمرار التوقعات اإليجابية التي تحمل في طياتها 
فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين العقاريين، ومشاركتهم في 
مسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي.

استمرار الزخم في االستثمار العقاري يؤدي إلى ارتفاع متوقع 	 
في قيم وأسعار الوحدات العقارية مما يمنح المستثمرين 

العقاريين فرصة مميزة لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.

تصدرت دولة قطر قائمة أغنى دولة في العالم فيما يخص 	 
متوسط دخل الفرد، األمر الذي يشير الى ارتفاع القوة الشرائية 

في السوق القطري.

ارتفاع المؤشر العقاري، حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الذي 	 
يصدره مصرف قطر المركزي إلى استقرار مستوى األسعار 

بالسوق العقاري، ويؤكد أن وضع العقارات في الدولة طبيعي 
ومستقر.

ارتفاع منسوب السيولة المحلية في القطاع العقاري وهي يسير 	 
نحو تحسن مستمر مستقبالً، مما يعزز زخم القطاع العقاري.

إقامة الكثير من المعارض والمؤتمرات العالمية في مختلف دول 	 
العالم الستقطاب المستثمرين األجانب، باإلضافة إلى المعارض 

العقارية المتنوعة بالسوق المحلي.

زيادة عدد الموالت والمجمعات التجارية في قطر، وآخرها 	 
الفاندوم مول في مدينة لوسيل الذي سيفتح أبوابه بداية 
2022، وهذه الموالت والمجمعات على مساحات شاسعة 

ستوفر خيارات أكبر وأوسع للمتسوقين في قطر، كما تؤكد 
في الوقت ذاته على جاذبية سوق تجارة التجزئة المحلي 

للعالمات التجارية العالية.

النمو السكاني في الدولة، مما زاد من التوسع العقاري 	 
وتمدد االستثمارات العقارية بمستويات كبيرة.

الحركة االقتصادية والتجارية للبالد، بما يتواكب مع أهداف 	 
رؤية قطر الوطنية 2030.

تملك غير القطريين:

حددت قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات 
في الدولة واالنتفاع بها، كما حددت المناطق التي يجوز لغير 

القطريين تملك العقارات فيها واالنتفاع بها، باإلضافة إلى مزايا 
وإجراءات التملك واالنتفاع، وفقاً لقرار صدر عن مجلس الوزراء في 
هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة اإلجراءات التي اتخذتها 

دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة لالستثمار.

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم )2٨( لسنة 2020، المناطق التي يجوز 
فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها وشروط وضوابط 
ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير 

القطريين للعقارات واالنتفاع بها في مناطق محددة.
ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، في 

حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، 
ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات 

واالنتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

كما وفرت الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ووازرة العدل فروعاً 
لها في مدينة اللؤلؤة ومدينة لوسيل لتسهيل االجراءات على 

المستثمرين.

بشار صالح السمان
الرئيس التنفيذي 

شركة هوم لينك العقارية 

» يشير ارتفاع مؤشر أسعار العقارات الذي 
يصدره مصرف قطر المركزي إلى استقرار 

مستوى األسعار بالسوق العقاري، 
ويؤكد أن وضع السوق في الدولة يحقق 

االستقرار والثبات. «
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ساهمون
ما عليك أن تعرفه م

قبل تأسيس األعمال 
في قطر

معرفة ثقافة العمل

تمر ثقافة العمل في قطر بمرحلة تطور تزامناً مع تحول 
هذه الدولة إلى مركز استثماري إقليمي، وال بد من فهم 
ما ينطوي على ذلك من نتائج لمن يرغب باالستفادة من 

ميزات البيئات التي يوفرها هذا البلد الديناميكي. يتميز 
االقتصاد القطري بأنه من أسرع االقتصادات نمواً في 

العالم، خصوصاً مع الدفعة االقتصادية القوية التي تمر بها 
البالد استعداداً لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وهو 

ما أصبح جلياً خالل العقد الفائت.

ُتعتبر جودة البنية التحتية في قطر ونهوض مرافق الترفيه 
والسياحة والخدمات عوامٌل حيوية في تحقيق االزدهار 
االقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

لعام 2030، وهذه هي بالضبط البيئة الغنية التي تحتاجها 
األعمال للنجاح.

روابط قطر الخارجية القوية

بالرغم من الحصار السابق على دولة قطر من ِقبَل 
جيرانها، تتمتع البالد بعالقات تجارية ثابتة وقوية مع 

بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين والفلبين 
وسنغافورة وتايوان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة 

وغيرها. وفي عام 2016، كانت اليابان الشريك التجاري 
األكبر لقطر، حيث شكلت الصادرات لليابان 19% من مجمل 

الصادرات القطرية. وتثابر قطر في وجه التحديات بالتمسك 
بأثمن قيمها المتمثلة بالعمل الجاد واإلدارة الحكيمة 

وصنع القرارات الحازمة. 

كل ما يتعلق بالشركة الخاصة محدودة المسؤولية )ذ. م. 
م.(

ُيعتبر إنشاء شركة محدودة المسؤولية من أكثر الممارسات 
الموائِمة والمفضلة في قطر. وبالنسبة للمستثمرين من 

غير القطريين، فالقاعدة العامة هي السماح لهم باالستثمار 
فقط في شركِة مشروٍع مشترك تكون مدرجًة في قطر، 

ويجب أن يضم الشركاء مقيماً واحداً في قطر على األقل، 
أو أن تملك هيئات قطرية 100% ما ال يقل عن 51 بالمائة 

من أسهم رأس المال. 

وُيسمح بتطبيق هذا المبدأ المتعلق باالنخراط في شركات 
المشاريع المشترَكة مع المقيمين في قطر في كافة 

القطاعات االقتصادية باستثناء الوكاالت التجارية والقطاع 
العقاري. واتسعت هذه الرقعة لتتيح المجال لتأسيس 

مختلف الشركات في قطر.   

من حسنات تأسيس األعمال في قطر  
   

تقدم قطر ميزات جمة إلدارة األعمال فيها بالرغم من 
ظروف الجائحة المستمرة. ومما يميز قطر أنها ال تفرض 

أية ضرائب على الدخل، ويعود هذا بشكل أساسي 
الحتياطها الغني من الغاز الطبيعي والبنية التحتية القوية 

لتصدير السلع. وقد نجحت قطر في تطوير بنية تحتية 
واسعة متطورة بشكل موازٍ لتنامي ثرواتها من النفط 

والغاز مما أدى إلى شبكة ممتدة على طوٍل يبلغ 1,230 
كم من الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية والنفطية 

في البالد. وتملك قطر أربعة مطارات وسبعة موانئ 
ومرافئ، باإلضافة إلى المكاتب والمنازل الفاخرة في 

مناطق مثل الخليج الغربي واللؤلؤة ولوسيل، حيث تتميز 
الشقق العلوية في ناطحات السحاب بمناظر خالبة على 

الخليج العربي.

لقد تحولت قطر إلى خيار بارز للمستثمرين لما تتمتع به 
من المزايا التنافسية العديدة التي تشمل ثرواتها الطبيعية 
الغنية، وموقعها االستراتيجي، وشتى قطاعاتها المتطورة 

مثل قطاع االتصاالت والقطاعات الصناعية والمالية، 
مما يعني أنها تملك كافة ما تحتاج إليه مشاريع األعمال 

لالزدهار.    

سالفي إسبينيدا
مدير تطوير األعمال

جي استيت للعقارات 

» ثروات قطر الطبيعية الغنية، وموقعها 
االستراتيجي، وشتى قطاعاتها المتطورة 

مثل قطاع االتصاالت والقطاعات 
الصناعية والمالية، تعني أنها تملك كافة 
ما تحتاج إليه مشاريع األعمال لالزدهار. «
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2022: عام العقارات 
الموسومة

سيكون هذا العام نقطًة فاصلًة في تاريخ قطر مع حلول موعد 
بطولة كأس العالم لكرة القدم المنتظرة منذ وقت طويل وما 

سيصاحبها من انتعاش متوقع في القطاعين السياحي والعقاري. 
وُيرتقب حدث بارز آخر في قطاع العقارات السكنية والضيافة مع 

نهاية العام يتمثل بتسليم مشروع الشقق السكنية الفندقية 
والشقق الخاصة اللؤلؤة قطر لشركة كيو بيرق لالستثمار العقاري 

والتي ستكون تحت إدارة شركة الفورسيزونز العالمية للفنادق 
والمنتجعات.

يكتسب هذا المشروع التاريخي الذي تمثل شركة جست ريل 
استايت وكيله الحصري للبيع والتسويق، زخماً من الحماسة مع 

ارتقابه في السوق، فقد دخل قطاع العقارات السكنية المرتبطة 
بالعالمات التجارية مرحلة جديدة من النشاط.

حتى وقت قريب، كانت عقارات العالمات التجارية تقتصر على 
حيز ضيق من السوق العقاري الباذخ وتستهدف بشكل أساسي 

المستثمرين األثرياء الباحثين عن الفرص في أرقى المواقع لينعموا 
بصلتهم بأشهر العالمات في عالم الضيافة مطالبين بمستوى 

خدمات وتسهيالت تضاهي تلك المعهودة في فنادق الخمس 
نجوم، والتي بنت هذه العالمات التجارية سمعتها على أساسها. 

أما اآلن، فقد توسعت قاعدة المستثمرين المهتمين بهذه 
العقارات إلدراكهم مدى سهولة إدارتها والنجذابهم لعوائدها على 

االستثمار.

لقد تنامت جاذبية العقارات المرتبطة بالعالمات التجارية لما تتمتع 
به من ميزات أهمها أنها تأتي مجهزة بالكامل ومع كافة الخدمات، 

مما يعني أنها جاهزة لالنتقال إليها بشكل مباشر. كما أن دور 
العالمة التجارية في هذه العقارات ُيطمئن المستثمرين لجوانب 

الجودة والتصميم والصيانة واإلدارة ألنهم يعلمون أنها سُتعامل 
وفق معايير وسمعة العالمة التجارية. ومن حسناتها األخرى أنها 

تقدم للقاطنين مجموعة متنوعة من الخدمات والتسهيالت 
المرتبطة بإمكانات العالمة التجارية اإلدارية والتي ترقى لمستوى 

خدمة الخمس نجوم، مما يرفع من قابلية هذه العقارات للتأجير 
ويحقق لها عوائد تأجير ممتازة. وفي الواقع، ال يتحتم على 

المستثمرين اإلقامة أنفسهم في هذه العقارات، بل يمكنهم طلب 
تأجيرها وترك إدارتها بأيدي شركة اإلدارة العقارية التابعة للعالمة 

التجارية بما يتوافق مع أحكامها وشروطها الخاصة، ولكن مع 
االحتفاظ بالقدرة على استعادة الشقة خالل فترة متفق عليها.

إلى جانب هذه الميزات مجتمعة، تتمتع الشقق السكنية الفندقية 
والشقق الخاصة اللؤلؤة قطر بإدارة شركة الفورسيزونز العالمية 
للفنادق والمنتجعات بمناظر بحرية خالبة المتيازها بموقع فريد 

فاخر على الواجهة المائية. وتوفر هذه العقارات للسكان أرقى 
تجارب الطهي على عتبات منازلهم، وشواطئ رملية حصرية 

خصوصية، وبرك السباحة الداخلية والخارجية والخيم الشاطئية 

التي توفر أعلى مستويات الراحة والخصوصية. وباستخدام 
تطبيق الفورسيزونز الشامل، يمكن للقاطنين تحديد تفضيالتهم 

الشخصية من خالل التواصل بشكل مباشر مع إدارة الفندق إلدارة 
منازلهم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تقنيات عصرية 

سواء كانوا في قطر أو في الخارج.

نرحب في جست ريل استايت بالراغبين بالشراء الستكشاف مزايا 
االستثمار بشقق الفورسيزونز المحدودة الحصرية التي تشمل 

شقق استوديو وشققاً بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثالثة 
وشقق بنتهاوس، والتي تعد من بين أفضل خيارات االستثمار 

لعام 2022.

وباستشراف المستقبل، يمكننا توقع نمو االهتمام بالعقارات 
المرتبطة بالعالمات التجارية اعتماداً على المؤشرات التي تدل 

على أن هذا المجال لم يعد مقتصراً على مقدمي خدمات 
الضيافة، بل انتشرت هذه الظاهرة لتشمل أسماء شهيرة في 

عالم المجوهرات والموضة، ومن أمثلة ذلك عالمات بولغاري، 
وفيرزاتشي، وأرماني، وغيرهم ممن أجاز للمطورين استخدام 

أسمائهم وخبرات تصاميمهم.

بل إن بعض المهندسين المعماريين الشهيرين والمصممين 
الداخليين، وعدداً من عالمات السيارات التجارية الطموحة 

جربوا حظهم مع العقارات المرتبطة بأسمائهم، وهذا يفتح 
الباب على مصراعيه أمام المشاهير لدخول هذه الصناعة. وقد 

يتوسع هذا االتجاه لعالمات تجارية أخرى مرشحة لالنضمام لهذا 
المجال )بما في ذلك العالمات التجارية للشخصيات الفردية( 

مثل تلك المرتبطة بالتكنولوجيا واإلنجاز الرياضي وقيادة 
االستدامة. بغض النظر عما سيجلبه المستقبل من عالمات 

تجارية جديدة للعقارات، يجب على المطورين البحث عن العالمات 
أو الشخصيات التي تمتاز باألهمية في هذا العصر والشهرة 

المعمرة، لضمان العائد والحفاظ على االستثمار. فالمشاهير قد 
يتغيرون من جيل آلخر، لكن ما يميز العالمات التجارية القوية أنها 

عابرة لألجيال.   

المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي

جست ريل استايت 

» تنامت جاذبية العقارات المرتبطة 
بالعالمات التجارية لما تتمتع به من ميزاٍت 
أهمُها أنها تأتي مجهزة بالكامل ومع كافة 

الخدمات، مما يعني أنها جاهزة لالنتقال 
إليها بشكل مباشر. «
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ساهمون
صناعة التاريخم

بقيت أشهرٌ معدودة تفصلنا عن صافرة البداية ألكبر وأرقى 
منافسة رياضية في الشرق األوسط تقام في قطر. 

كان من أهداف تأسيس االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( كهيئٍة 
مستقلة المساعدة في تحقيق التغير االجتماعي اإليجابي في 

أنحاء العالم وحشد الدعم الستصالح البنية التحتية التالفة أو 
المُدمَّرة في أرجاء المعمورة وإعادة بنائها.

فوائد كأس العالم لكرة القدم 2022

أهم نقاط استضافة هذا الحدث المرموق:

 الدعاية العالمية	 
 توقٌع بارتفاع حاد في السياحة 	 
رغبة قوية في االستثمار	 
ارتفاع الطلب على العقارات	 
 تعزيز معنويات المواطنين والمقيمين  	 

من غير المفاجئ أن تكون البالد على موعٍد مع حصاِد منافَع جمة 
نتيجة حدث ضخم من هذا المستوى، فاستضافة وإيواء األعداد 

الغفيرة من الزائرين سيولد كماً كبيراً من الحركة في السوق 
العقاري، مما قد يجذب بدوره المزيد من المستثمرين واألفراد 

األجانب.

أثَر كأس العالم لكرة القدم 2022

من المعروف أن بطولة كأس العالم هي حدث بالغ األهمية 
يسبب تحواًل جوهرياً في أنحاء البلد المستضيف في كثير من 

المجاالت، فعلى سبيل المثال، اسُتصلحت مدينة لوسيل لتتحول 
هذه المنطقة الحضرية إلى بنيٍة تحتية مستقبلية، فقد تم بناء 

نظام مترو جديد، وتمهيد أكثر من ألف كيلومتر من الطرق، وبناء 
عشرات اآلالف من الوحدات السكنية والتجارية. 

فيما يخص القطاع العقاري، فقد اتسع حيز الحركة فيه مع تنامي 
الفرص والتجارة في البالد. حيث يسارع مئات المستثمرين النتهاز 
فرصة تأسيس أعمالهم في واحدة من أكثر البلدان المرغوب بها 

وأغناها في العالم، وهذا يولد طلباً غير مسبوق على السوق 
التجاري بعد أن أصبحت قطر منطقة تجارية رئيسية.

في المقابل، يتطلع المستثمرون ألكثر من مجرد فتح المحالت 
التجارية أو المقاهي أو المطاعم، فهم يرغبون كذلك باقتناء 

العقارات التي يمكنهم تأجيرها في أية مناسبة. هذه نتيجة طبيعة 
نظراً إلى أن آالف الزائرين سيأتون لقطر من أنحاء العالم لتشجيع 

فرقهم المفضلة مما سيرفع الطلب على الوحدات السكنية، 
فالجميع يحتاج للمنزل أينما كان حتى ولو لفترة محدودة.

الحياة بعد كأس العالم لكرة القدم

مما ال شك فيه أن كأس العالم حدث يستقطب االهتمام العالمي 
بشكل منقطع النظير، إال أن قطر ستستمر في استضافة عدد من 

األحداث الهامة في المستقبل، فهي بانتظار مناسبة تاريخية جديدة 
عام 2030. تمثل هذه األحداث لقطر فرصة ال تعوض لعرض ما 

يميزها من ثقافة غنية وقيم راقية في حين تبني لنفسها إرثاً باقياً 
سيرتبط بها لسنوات طويلة قادمة.

أحد التحديات المتوقعة التي عادًة ما تواجه القطاع العقاري بعد 
بطوالت كأس العالم هو فائض الوحدات السكنية. إال أن قطر 

تعلمت من أخطاء من سبقتها من البلدان المستضيفة، فحرصت 
على التخطيط بشكل ال يقتصر على بطولة عام 2022، بل إنها أخذت 

بعين االعتبار المناسبات األخرى التي ستستضيفها حتى عام 2030. 
هذا إلى جانب تطوير بعض المناطق مثل طريق الخور الساحلي الذي 

سيزخر بفنادق الخمس نجوم والفيالت الشاطئية وغيرها.

ما الدافع لالستثمار في القطاع العقاري في قطر؟

قد تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 جذابة بشكل 
خاص للمستثمرين، لكن األهم من ذلك هو أن قطر تريد أن ُتظهر 

التزامها تجاه أي طرف يحقق تأثيراً إيجابياً طويل األمد خصوصاً في 
السوق العقاري. وقد يظن بعض العمالء أن السوق العقاري سيكون 
مجدياً فقط خالل موسم بطولة كأس العالم في عام 2022، ولكنني 

أود القول كمستشار عقاري أن هذه فقط ستكون مجرد البداية.

هذا هو الوقت األمثل من العام لإلقدام على االستثمار في السوق 
العقاري القطري، ويجب النظر لحدث هذا العام على أنه بداية لما 

هو أعظم وليس مجرد الحدث األبرز في رحلة مؤثرة على المدى 
الطويل.     

لعل التأجير هو أفضل الخيارات المتاحة أمام ماّلك العقارات الذين 
يرغبون دخول السوق العقاري، لكن من ناحية أخرى، يبقى شراء 

العقارات أيضاً خياراً رائعاً هو اآلخر خصوصاً مع انخفاض األسعار نسبياً 
بالرغم من ارتفاع الطلب. 

     

عبد الله األنصاري
مدير المبيعات

ماجستيك العقارية

» حيث يسارع مئات المستثمرين النتهاز فرصة 
تأسيس أعمالهم في واحدٍة من أكثر البلدان 
المرغوب بها وأغناها في العالم، وهذا يولد 

طلباً غير مسبوق على السوق التجاري بعد أن 
أصبحت قطر منطقة تجارية رئيسية.  «
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دواعي الحاجة 
لمدير عقاري

حالما تشتري عقارك االستثماري، أو حتى قبل أن تنتهي من 
عملية الشراء، قد يسألك وكيلك عما إذا كنت ترغب باالستعانة 

بخدمات مدير عقاري. بالرغم من توفر هذا النوع من الخدمات في 
قطر، إال أن القليل من المستثمرين يعرفون عنها. فالكثير منهم 

يعرفون أن عليهم العثور على مستأجر بأسرع وقت ممكن، لكنهم 
ال يخططون لكيفية إدارة العقار المَُؤَجر. 

ينبغي على المؤِجر المستثمر أن يفهم نطاق مسؤولياته فيما 
يتعلق بدفع رسوم الخدمات والمنافع )هل يدفعها المؤِجر أم 
المستأجر(، وتكاليف التفتيش، وإصالح المشاكل التي قد تطرأ 
في العقار، وأهم ما في األمر الحوز على رضا المستأجر لضمان 
بقائه في الوحدة وتجديد العقد مع انتهاء مدة اتفاقية التأجير. 

يمكن لهذه الجوانب أن تكون أكثر مما قد يحتمل المستثمر حتى 
ولو كانت له خبرة طويلة في االستثمار.

الخبر السار هو أنك لست مضطراً للتعامل مع هذه الجوانب كلها. 
فإذا قررت تسليم هذه المهام اإلدارية لوكالة متخصصة بهذا 
الجانب، يمكنك التوقف عن االنشغال بمعظم هذه القضايا، 
وخصوصاً المكالمات الهاتفية من المستأجر خالل عطلة نهاية 
األسبوع بشأن قضيٍة في العقار مثل مشكلٍة في ضغط الماء!

فيما يلي نستعرض معاً ستة جوانب يتوالها المدير العقاري نيابة 
عنك:

1. العثور على مستأجرين جيدين:

قبل أي شيء، يجب أن ُيرتب المدير العقاري حملة تسويقية للعقار 
مع وكالء التأجير لمساعدتك في العثور على المستأجر المناسب 

لعقارك بأسرع وقت ممكن، ثم يقوم بالمساعدة في تنسيق 
الزيارات للعقار خصوصاً إذا كان المستأجر الراحل ال زال يسكن 

فيه، ومن ثم يساعد في انتقال المستأجر الجديد للمنزل، وفي 
هذه المرحلة يكون من مسؤوليته تسوية أية مشاكل ابتدائية 

الستهالل اإلجارة بشكل مرضي. 

2. القيام بتفتيشات دورية:

بعد انتقال المستأجر إلى العقار، سيقوم المدير العقاري بالتفتيش 
عليه بشكل منتظم للتأكد من أن المستأجر يعتني به ولتسليط 
الضوء على أية مشاكل لم تكن لُِتعالج دون التفتيش. ثم يقوم 

المدير بإعداد تقرير عن نتائج التفتيش ويرسله إليك مع قائمة 
بالقضايا المختلفة والصور إذا دعا األمر والمالحظات حول أية 

أعمال يجب القيام بها. ويحتفظ المدير بسجل هذه التقارير لضمان 

سالمة العقار من أية أعطال أو تلف في نهاية مدة التأجير.       

3. معالجة كافة اإلصالحات وأمور الصيانة:

تستدعي الحاجة أثناء فترة اإليجار إلجراء بعض اإلصالحات التي 
قد تكون بسيطة مثل خلٍل في إغالق باب أحد الخزائن، أو قد 

تكون أكثر تعقيداً مثل انفجار أحد األنابيب وامتالء المنزل بالماء. 
في كلتا الحالتين، ينبغي على المدير العقاري التعامل مع هذه 

الحاالت بشكل سريع لحماية قيمة استثمارك والحفاظ على 
العالقة الطيبة مع المستأجر. غالباً ما نشهد خروج المستأجرين 

من عقار يحبونه بسبب عدم رضاهم عن تعامل المؤِجر مع هذه 
األمور وعدم إجراء اإلصالحات في الوقت المناسب. 

4. تولي أمور الفواتير واألعمال المكتبية:

إضافة لتحصيل اإليجار الشهري من المستأجر، يتابع المدير 
العقاري دفع الفواتير نيابة عنك بما في ذلك قطر كوول 

وكهرماء ورسوم الخدمات وتكاليف اإلصالحات الالزمة.

5. تقديم النصح حول شؤون السوق:

ال يبَق السوق العقاري على حاٍل واحدة أبداً فهو دائم التقلب 
والتحول، وهذا صحيح على األخص هذا العام مع اقتراب انعقاد 

بطولة كأس العالم في قطر. ينبغي على المدير العقاري أن 
يكون على اطالٍع دقيق بآخر تطورات السوق وأسعار اإليجار 

لمساعدتك في تحقيق أفضل عائد ممكن على استثمارك.

6. تقليص فترات الخلو:

فترات الخلو هي األوقات التي يكون فيها العقار خالياً من 
المستأجرين، وهي لألسف أمر ال بد من حدوثه بين الحين 

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م.

» فالكثير من المستثمرين يعرفون أن 
عليهم العثور على مستأجر بأسرع وقت 

ممكن، لكنهم ال يخططون لكيفية إدارة 
العقار المَُؤَجر. «
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ساهمون
م

واآلخر. لكن المدير العقاري الماهر يمكنه تقليص هذه الفترات 
بطريقتين أساسيتين: أواًل، بناء عالقات قوية مع المستأجرين 
بحيث يشعرون بأن المالك يهتم بالعقار من جهة، وأنه يراعي 

شؤونهم في نفس الوقت، وهذا يقلل من احتمالية مغادرتهم 
العقار بشكل كبير. ثانياً، إذا عزم المستأجر على الرحيل بالفعل، 

يسارع المدير العقاري مباشرة بالتعاون مع فريق التأجير للشروع 

بتسويق العقار حتى قبل مغادرة المستأجر وذلك لتقليص فترة 
الخلو بقدر اإلمكان.

ونحن في عقارات نيلسون بارك، لدينا خدمة مكرسة إلدارة 
العقارات ويسرنا للغاية التحدث مع أصحاب العقارات الراغبين 

بالتعرف أكثر على الخدمات التي نقدمها.        
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أثر الجائحة على 
سوق اإلسكان 

في قطر
شهدت قطر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل السكنية 
في السنوات األخيرة خصوصاً بالتزامن مع جهود تحويل 

البالد إلى إحدى المقاصد السياحية واالستثمارية األولى 
في منطقة الخليج. أثر هذا التوجه على السوق العقاري 
إلى جانب عوامل مؤثرة أخرى كان من بينها إنشاء مدن 

جديدة تضاهي نظيراتها الدولية مثل اللؤلؤة والخليج الغربي 
وأحدثها لوسيل، وتمثل هذه المناطق الثالث بعضاً من أكثر 
المناطق جاذبية للراغبين باالستثمار العقاري والحصول على 

اإلقامة الدائمة في قطر.

تخطى القطاع العقاري أزمتين رئيسيتين متتاليتين كانت 
األولى الحصار المفروض على البالد من ِقبَل بعض الدول 
في المنطقة، والثانية هي المعركة مع جائحة كوفيد-19 

التي ال تزال مستمرًة لآلن، ولكن توقعات الكثير من 
المحللين تشير إلى استقرار السوق العقاري خالل هذا العام.

كانت إحدى السبل التي استخدمُت منصتي بها هي تثقيف 
العامة حول الفوائد المتفائلة لالستثمار والمشاريع المُنَظمة 
بشكل جيد. نحن في شركة كيو كيو كيو العقارية نعتقد أن 
حال السوق العقاري سيتحسن بعد السيطرة على الجائحة، 

خصوصاً مع انعقاد بطولة العالم لكرة القدم 2022 في قطر، 
وفي ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على بناء بلد 

عصري جاذب لالستثمار.

ال تقتصر مخاطر ارتفاع أسعار العقارات على قطر، بل تنطبق 
كذلك في األسواق العالمية مثل المملكة المتحدة وفرنسا 

وتركيا وغيرها، حيث يواصل نمو السعر السنوي االرتفاع 
بشكل مستمر بما ال يقل عن 3 بالمائة. كما أن ارتفاع األسعار 
لم ُيِشرْ بشكل صريح إلى أن هذا التوجه كان يستهدف فقط 

العقارات المُغالَى في تقييمها، بل شمل كذلك المباني 
القياسية والرؤية حول مستقبل السوق والعائد على 

االستثمار. ما هذه إال بعض أسباب اعتقادي بأن االستثمار 
في قطر سيكون مجدياً حتى أثناء زمن الجائحة ألن هذا 
القطاع يقدم مزايا االستقرار ونمو العوائد مقارنة باتجاه 

األسعار المرتبط باالستثمار السكني. 

بالرغم من أن المخاطر حاضرة في كافة البلدان سواء قبل 
أو أثناء أو بعد الجائحة، إال أن المخاوف الصحية وتوجيهات 
البقاء في المنزل قللت من رغبة الناس بالشراء واالستثمار. 

ولكن هناك وعي في أوساط بعض المستثمرين ممن لديهم 

القدرة على دراسة المخاطر وخلق الفرص حتى في أصعب 
الظروف. على سبيل المثال، يستخدم السيد خلف العظامات، 
مدير مجموعة كيو كيو كيو العام المؤثر النشط على منصات 

التواصل االجتماعي هذه المنصات لتحفيز جمهوره للتحلي 
بالتفاؤل وتشجيعهم على تقييم مخاطر االستثمار. ونحن 

نحاول دائماً أن نحث عمالءنا على دراسة كل خطوة على حدا 
وتحليل التحديات والعقبات التي يمكننا توقعها.

إذا انخفض اإلقبال على العقارات الجديدة غالباً ما يتبع ذلك 
انخفاض أسعار المبيعات، ولكن هذا لم يحصل في قطر. 
فالنشاط في القطاع العقاري يعتمد بشكل أساسي على 

الظروف المحلية، ولدى مقارنة الحال في قطر مع غيرها من 
البلدان نجد أن السوق العقاري في قطر يتميز باستقرارٍ أكثر 

من غيره لدرجة كبيرة.              

عبد الله راشد الغافري
المالك

كيو كيو كيو للعقارات

» يعتمد النشاط في القطاع العقاري 
بشكل أساسي على الظروف المحلية، 
ولدى مقارنة الحال في قطر مع غيرها 

من البلدان نجد أن السوق العقاري في 
قطر يتميز باستقرارٍ أكثر من غيره لدرجة 

كبيرة. «
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ساهمون
آفاق سوق تأجير م

العقارات عام 2022 
وما بعده...

 ُبعد السوق العقاري القطري واحداً من أكثر أسواق الشرق 
االوسط ديناميكية وقد وصل معدل النمو السنوي المُركب 

في هذا السوق في الفترة بين 2021-2022 نسبة 13% كما 
ُيحقق السوق نمواً ثابتاً من وجهِة نظر شراء المنازل مع تزايد 
الطلب على شراء الشقق السكنية والفلل من قبل الوافدين 

من االجانب منذ طرح قانون التملك الجديد مما عكس ارتفاع 
مستويات الثقة في القطاع ... أما قطاع التأجير فقد عانى 

انخفاضاً ملموساً جراء ظروف جائحه كوفيد-19 وتبعات الجائحة 
المالية فتميز القطاع خالل السنتين الماضيتين بانخفاض ملحوظ 

في اسعار التأجير ونسب االشغال .

مع دخولنا عام 2022 الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر وانعقاد 
بطوله كاس العالم لكره القدم في قطر اواخر هذا العام بات 

التغير ملموساً على ارض الواقع في السوق العقاري نحو 
االفضل حيث ان أحداث كاس العالم لكرة القدم العالمية تَخلُق 

عدداً من التحديات والفرص في آن واحد مع ثقتنا المطلقة 
بأننا في قطر سنكون بقدر التحديات ونلبي جميع االحتياجات   

حيث سيشهد السوق العقاري ارتفاعاً حاداً في الطلب كيف 
ال ويتوقع ان يزور قطر اثناء البطولة اكثر من مليون ونصف 

مشجع.

ساعدت رؤيه قطر 2030 وبطوله كاس العالم المقامة ألول 
مرة في الوطن العربي على أرض قطر على تنشيط الكثير من 

المناطق عقارياً ألغراض التملك واالستئجار فقد حققت مدينه 
الوسيل أعلى نسبه نمو في الدوحة وذلك لما تملكُه من بنيٍة 

تحتيٍة ترقى ألعلى المستويات العالمية  لتتحول بالفعل الى 
مركز تجاري وسكني بأعلى المعايير وأصبحت مقصداً للترفيه 

واالستجمام ألعجب اذاً ان تحتضن الوسيل نهائيات بطوله كاس 
العالم في استادها االيقوني الشهير و كذلك اصبحت  جزيره 

اللؤلؤة هي االخرى مشابهه لمدينه لوسيل فقد شهدت هذه 
الجزيرة ارتفاعاً ملموساً في استثمارات القطريين والوافدين 
االجانب في المنازل السكنية لتتحول هي االخرى  الى مركز 
ترفيهي مميز محافظة على مكانتها كمنطقه سكنيه رائده 

بامتياز.

خلقت بطوله كاس العالم لكره القدم 2022 تحديا فريداً من 
نوعه امام دوله قطر لتلبية الحاجة الماكن اإلقامة فيها فكانت 

اللجنة العليا للمشاريع واالرث تتصدى لحل هذه المعضلة 
بإمكانياتها الالمحدودة وخططها المحكمة لتمنح اصحاب 
العقارات في قطر تسجيل عقاراتهم على منصتها ومن ثم 

عرضها إليواء زوار كاس العالم اثناء فتره البطولة محققة هذه 

المبادرة الذكية اقبااًل كبيراً على تسجيل العديد من العقارات 
الشاغرة حاليا والعقارات التي توشك على االنتهاء.

كما تَعُد هذه الخطوة من انتعاش محقق في سوق ايجار العقارات 
نتيجة ارتفاع االسعار بشكل ملموس االمر الذي بدأ يحدث بالفعل 
مع دخولنا عام 2022   فقده أدى الُشح في مخزون وحدات التأجير 

المتوفرة في السوق الى ارتفاع مضطرد في اسعار االيجار الشهري 
ويتوقع ان تواصل االسعار هذا االتجاه الصاعد الى ان تصل ذروتها 

في الربع االخير من عام 2022 ثم سيمر السوق بفتره تصحيح 
طبيعية في عام 2023 قبل ان تستقر اسعار التأجير بقية العام.

وبالرغم من توقعات النمو وتوفر الفرص في السوق العقاري 
عام 2022 فان التحديات ستكون كبيره ومقلقه امام تحقيق النمو 

المطلوب مما يتطلب االستعداد التام لذلك وبغض النظر عن 
التحديات والصعوبات يجب ان نضع نصب أعيننا اهداف رؤيه قطر 
الوطنية 2030 لضمان افاق مجديه وصحيه لألعمال في االسواق 

في المستقبل لالزدهار بقطر لتكون من اقوى االسواق في 
العالم.

محمد يوسف الشقير
مدير المبيعات

رتاج العقارية

» بالرغم من تنظيم قطر لكاس العالم 
توقعات النمو في عام 2022 تخلق تحديا 

كبيرا للسوق العقاري في قطر. «
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في ظل الوباء 
المتزامن

نعيش اليوم حياة حلوة مرة مع التغيرات التي جلبتها جائحة 
كوفيد-19 والتي تحولت لمعايير مألوفة جديدة، فما يميز 

الجنس البشري قدرته على التكيف مع البيئة المتقلبة 
والمضي قدماً. ونحن كوكالء عقاريين نسعى دائماً للتكيف 

والتطور باستمرار لتقديم الحلول األفضل للعمالء.

تشتهر قطر بكثافة عالية من الموالت التجارية التي لطالما 
وفرت للمواطنين مقصداً ترفيهياً لقضاء عطالت نهاية 
األسبوع، إال أن زمن الجائحة حّول من طريقة معيشتنا 

ودفعنا لتفضيل المحالت المستقلة.

قبل ظهور هذه الموالت والمجمعات التجارية الضخمة، كان 
الناس يستمتعون بالتنزه والتسوق في المحالت التجارية 

على جوانب شوارع التسوق، واختتام اليوم في مطعمٍ أو 
مقهى. نجد اليوم أن هذه الظاهرة قد عادت من جديد، 

حيث تكيف الناس مع القيود طويلة األمد وأصبحوا يميلون 
للخروج مع عائالتهم ويستمتعون بالمشاوير معهم. وكان 

من نتائج هذا التوجه عودة الناس الرتياد المطاعم والتسوق 
من المحالت التجارية في شوارع التبضع. 

كانت إحدى الطرق التي استطعنا من خاللها التكيف مع 
ظروف الجائحة في ستبس للعقارات، وهو ما يصب في 
استحقاقنا الفوزَ بجائزة بروبرتي فايندر لعام 2021 "أعلى 
جودٍة لوساطٍة عقارية" – فئة العقارات التجارية، إنشاءنا 

محفظة عقارية وإدارة سوق خارجي مما ساعدنا في تلبية 
الحاجات التجارية المختلفة للعمالء، وهو اتجاه سنقوم 

بدراسته بشكل أكثر استفاضة هذا العام. 

بدأنا نرى إقبااًل كبيراً مع تغير الطقس على النشاطات 
الخارجية، حيث أصبح الناس يميلون لقضاء الوقت في 

المساحات المفتوحة بأمان مع عائالتهم أو أصدقائهم في 
مهرجانات الطعام والمعارض الفنية وغيرها. 

من المتوقع أن نرى المزيد من العقارات واألعمال في 
شوارع الدوحة مع هذا التحول إلى المساحات الخارجية، 

وسيصاحب هذا تغيراً في نمط الحياة وانبثاق األفكار 
الجديدة المبتكرة بما يسمح للناس قضاء أوقاتهم الحرة في 

بيئات آمنة مع عائالتهم وأحبائهم.

تتميز قطر بفن معماري جميل ومناظر حضرية فريدة تساعد 
على انتقال التركيز في المجال العقاري إلى المساحات 

الخارجية. فهي تعطي قاطنيها الفرصة للتنزه واالستمتاع 

باألجواء البديعة وتذوق تصاميم المباني الرائعة بينما يقضون 
يومهم في المتاجر الخاصة والمطاعم والمتاجر الكبرى، في 
مقصٍد للتسوق وارتياد المطاعم حول ميدان خارجي بمناظر 

فريدة وفعاليات مسائية.

ومن خالل استراتيجيتنا ونهجنا الجديد في ستبس، نحن على 
جاهزية تامة للمضي في هذا التوجه ومساعدتك في العثور 

على عقارات فريدة لتوسعة أعمالك ليتمكن عمالؤك من 
العثور على خدماتك في أحد أحياء التنزه المفضلة لديهم. حان 

الوقت لتجربٍة غير اعتيادية في عالم التجزئة، فالمحور اليوم 
هو االستمتاع بقضاء الوقت في الهواء الطلق!      

علي راضي
المدير العام

ستبس للعقارات

» حان الوقت لتجربٍة غير اعتيادية في عالم 
التجزئة، فالمحور اليوم هو االستمتاع 

بقضاء الوقت في الهواء الطلق! «
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ساهمون
لِمَ ينبغي على شركات م

الوساطة العقارية 
االنصياع لتوجيهات 

أخالقيات المهنة 
لضمان نجاح أعمالهم

أود في البداية اقتباس مدونة أخالقيات المهنة للرابطة الوطنية 
األمريكية للوسطاء العقاريين التي ُنِشرت عام 1913، وكانت حينها 

من أوائل محاوالت صياغة الواجبات األخالقية ضمن قواعد 
محددة لتتبناها أي مجموعة أعمال:

"يجب أن يتصرف الوكيل العقاري على نحٍو يتصف بالمصداقية 
والصراحة واإلخالص والفعالية المطلقة. ويجب أال يغيب عن 

ذهنه أنه موظٌف عند عميله الذي يستحق الحصول على أفضل 
مستوى من الخدمة، وعلى الوكيل العقاري أال يدخر جهداً 

في تسخير معلوماته ومواهبه لمصلحة العميل وتقديم وقته 
وخدماته ووالئه وثقته ووفائه لهذا الغرض."

تخيل معي كيف تحركت هيئات الصناعة العقارية منذ أكثر من 
مائة سنة لوضع التوجيهات األخالقية للصناعة، فال بد من سبب 

وجيه لذلك ال محالة.

حالما دخلُت قطاع الوساطات العقارية في قطر، أدركت َكمَّ 
الفرص الكامنة للنمو في السوق، فقد كانت البالد وال تزال في 
موقع مثالي لجذب االستثمار األجنبي بما تتمتع به من استقرار 

اقتصادي، وما تقدمه من أسلوب الحياة الرغيد لسكانها.

وبالفعل، تحولت التزامات صاحب السمو أمير قطر نحو توسيع 
مناطق الملكية الحرة وتطوير برنامج أذونات اإلقامة لألجانب، إلى 

حوافز حكومية مؤثرة.

دعونا نستدل على ذلك بمراجعة األرقام، فدليل األرقام يفوق 
دليل الكلمات قوًة: ارتفعت قيمة العقارات المَبيعة في 2021 

بنسبة 2٨ بالمائة مقارنة بالعام السابق بالرغم من ظروف الجائحة، 
وذلك تبعاً لإلصدار الخامس والتسعين للنشرة اإلحصائية الشهرية 

القطرية لجهاز التخطيط واإلحصاء. هذا برهاٌن على زيادة ثقة 
المشترين التي انبثقت من عوامل عدة ضمت ارتفاع التنافسية 

وطرح سياسات جديدة سهلت االستثمار األجنبي.

لقد شكل النمو االقتصادي القطري دفعة للتنافسية الصحية 
مع دخول الكثير من الالعبين "المضمار العقاري"، مما جعل 

من سمعة أعمالهم جانباً بالغ األهمية في تحديد مصيرهم في 
السوق.     

إن أي سوق عقاري وما يحتويه من عالقات تربط أصحاب 
المصالح هو كيان معقد تحكمه آليات معقدة، وهذا ينطبق 
بطبيعة الحال على السوق القطري. ومع نمو السوق وزيادة 

نشاطه، يبرز السؤال المُلِّح للوكاالت العقارية: كيف السبيل 
لتحقيق الكسب، والنقطة األهم من ذلك هي: كيف السبيل 

للحفاظ على ثقة العمالء والشركاء والسلطات في بيئتنا 
التنافسية بشكل عام؟

ال شك أن الشركات العقارية التي اتصفت بالكفاءة واالحترام 
وتطبيق مبادئ األخالقيات الرفيعة ألداء األعمال أصبحت من 

قادة السوق على المدى الطويل. كما أن التزامها بمسؤولياتها 
نحو عمالئها وزمالئها وشركائها يعني مساهمتها في بناء 

سوق عقاري متحضر وفعال، األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي 
على جذب االستثمارات األجنبية.

إن الممارسات التي تشمل مراعاة جميع أطراف المصلحة، 
وتمييز حاالت تضارب المصالح واإلفصاح عنها، والحفاظ على 

السرية، سيكون لها األثر اإليجابي على السوق العقاري. ففي 
نهاية المطاف، نحن لسنا مهنيين أكفاء فحسب، بل إننا كذلك 

شركاء نحترم عمالءنا وبعضنا البعض. 

ركزت شركتنا، ذا لوفت بيورو العقارية، منذ تأسيسها على 
التعامل مع التزاماتها المهنية واألخالقية بمنتهى الجدية في 

سبيل بناء عالقات طويلة األمد مع شركائها وعمالئها. وتكمن 
مسؤوليتنا األولى في تقديم خدماتنا للعمالء بعد أخذ حاجاتهم 

وظروفهم الخاصة في الحسبان. وفي نفس الوقت، يساهم 
اتخاذ الموقف األخالقي أثناء التعامل مع العمالء في بناء الثقة 

بمهنية الوسطاء. 

وقد سعينا في شركتنا لالمتثال للمعايير األخالقية لعالقات 

شانا يركوشانوفا
المدير اإلداري

ذا لوفت بيورو العقارية 

» إن الممارسات التي تشمل مراعاة جميع 
أطراف المصلحة، وتمييز حاالت تضارب 
المصالح واإلفصاح عنها، والحفاظ على 
السرية، سيكون لها األثر اإليجابي على 

السوق العقاري. «
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العمل في القطاع العقاري من خالل تلخيص المبادئ األساسية 
على شكل "مدونة أخالقية" تشتمل على القوانين و"الخطوط 

الحمراء" التي يجب االنتباه لها لتجنب النزاعات ومساعدة وكالئنا 
في التصرف بفعالية ومهنية عالية.

ولهذا، أعتقد أن صياغة مدونة أخالقيات على مستوى السوق 

العقاري القطري وتطبيق اآلليات ذات العالقة في شتى أنحاء الصناعة 
ستكون خطوة محمودة. ويجب أال تقتصر هذه المبادئ على توجيهاٍت 
للتعامل والتواصل، بل يجب أن تضم كذلك المزيد من مبادرات التطوير 

لإلجراءات واالتفاقيات المستخدمة ضمن العالقات المهنية مع أصحاب 
المصالح.   
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تفسير 
عمليات بحث 

المستهلك
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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 

والفيالت لإليجار في قطر 
ق

شق
ال

تبقى اللؤلؤة في المرتبة األولى على القائمة كأكثر المناطق التي يبحث فيها 
المستهلك عن شقق لإليجار في قطر، حيث أن عمليات البحث فيها شكلت ما نسبته 
24 بالمائة من المجموع الكلي لهذه العمليات في القطاع في الفترة بين يوليو 2021 

إلى ديسمبر 2021. وهي في الواقع تفوقت على كل من الخليج الغربي والسد وفريج 
بن محمود مجتمعة بعدد عمليات البحث، مما يعزز من مكانتها كأكثر مناطق قطر 

شعبية. لم يطرأ تغيير كبير على المناطق األولى بشكل عام خالل الربع الثاني من عام 
2021، وُيذكر أن المنصورة تفوقت على مشيرب وهو ما يمكن تعليله على األرجح بوفرة 

الوحدات الميسورة في المنصورة.

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. طريق المطار القديم

6. المنصورة

7. مشيرب

8. فوكس هيلز

9. فريج بن عمران

10. منطقة مارينا

11. عين خالد

12. المنتزه

13. الدحيل

14. النجمة

15. الوكير

16. أم غويلينا

17. مدينة خليفة

18. مدينة لوسيل

19. الدفنة

20. الوعب
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ت
ال

الفي
لم تتغير المناطق األكثر شعبية للبحث عن فيالت لإليجار في قطر، حيث تصدرت 

الوعب هذه القائمة وحصدت أكثر من 14 بالمائة من مجمل عمليات البحث في 
الفترة بين يوليو - ديسمبر 2021. وتبقى مناطق عين خالد، والغرافة، وأبو هامور، 
والدحيل، والثمامة أكثر المناطق شعبية للبحث عن هذه الفئة لما ُيعرف عنها من 

تنوٍع في مساحات وأسعار منازلها.

1. الوعب

2. عين خالد

3. الغرافة

4. أبو هامور

5. الدحيل

6. الثمامة

7. اللؤلؤة

8. بحيرة الخليج الغربي

9. الهالل

10. الريان

11. طريق المطار القديم

12. الخيسة

13. الخليج الغربي

14. المريخ

15. المسيلة

16. الدفنة

17. المعمورة

18. المرخية

19. الوكير

20. مدينة خليفة
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المناطق العشر األولى التي شهدت 
أكبر عدد من عمليات البحث عن 

الشقق و الفلل للبيع في قطر

من غير المفاجئ أن اللؤلؤة ال تزال هي الخيار األول للبحث عن شقٍق للبيع، وتليها مدينة لوسيل، وهما 
معاً تمثالن نسبة مذهلة تصل 70 بالمائة من عدد عمليات البحث الكلية لشقق البيع في الفترة بين 

.www.propertyfinder.qa يوليو - ديسمبر 2021 على موقع
وإلى جانب اللؤلؤة، تضم مناطق في لوسيل بشكل عام المناطق األكثر شعبية للبحث عن شقق للبيع 

في قطر، فال تزال هذه المدينة تتمتع بشعبية عالية في السوق. وُتعد أم غويلينا إحدى المناطق 
المفتوحة حالياً للتملك األجنبي للعقارات، وقد شهدت اهتماماً متزايداً على وحداتها المعروضة للبيع، 

وهي إضافة جديدة على القائمة.

ق
شق

1. اللؤلؤةال

2. مدينة لوسيل

3. فوكس هيلز

4. الخليج الغربي

5. منطقة مارينا

6. الواجهة المائية

7. السد

8. مدينة قطر الترفيهية

9. أم غويلينا

10. المنصورة
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ُسجل ارتفاع في الطلب على الثمامة في الفترة بين يوليو - ديسمبر 2021، وهي اآلن 
تتربع في المركز الثاني على قائمة المناطق األولى التي بحث فيها المستهلك عن 

فيالت للبيع في قطر بعد اللؤلؤة. يعود السبب في ذلك على األرجح إلى عدد كبير من 
معامالت البيع في البالد وبسبب ارتفاع المخزون من العقارات الجاهزة للتسليم في هذه 

المنطقة. وتواصل الوعب وبحيرة الخليج الغربي هي األخرى جذب الباحثين عن فيالت 
للبيع.

ت
ال

الفي

1. اللؤلؤة

2. الثمامة

3. الوعب

4. بحيرة الخليج الغربي

5. عين خالد

6. الدفنة

7. الخليج الغربي

8. الدحيل

9. الوكير

10. الخيسة

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.qa من يوليو - ديسمبر 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

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sat urday Sunday
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ds

Email Leads

Phone Leads

Whatsapp Leads

على نحو شبيه باالتجاهات السابقة، تبقى أعداد العمالء المحتملين المُسجلة عبر تطبيق الواتساب أيام 
السبت هي األكبر خالل األسبوع بعد أن تبدأ هذه األعداد باالرتفاع من يوم الجمعة، ويرجح أن السبب 

www. هو سهولة التواصل مع الوكالء من خالل هذا التطبيق. وبالرغم من ذلك، تشير البيانات على
propertyfinder.qa إلى أن يوم األحد يسجل اآلن أعلى أعداٍد للعمالء المحتملين من خالل الهاتف. 
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عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

لم يتغير نمط مواعيد تسجيل العمالء المحتملين، لكننا رصدنا اختالفاً في اتجاهات أنواع العمالء المحتملين 
المَُسّجلين. ما زالت غالبية مكالمات العمالء المحتملين ترد قرابة منتصف النهار خصوصاً بين الساعة 11 صباحاً و1 

مساء، ولكن ذروة عدد العمالء التي ترد من خالل الواتساب تحولت إلى منتصف النهار. قد يكون ذلك بسبب 
طبيعة سياسات "العمل عن بعد" و"العمل من المنزل"، وهو ما يعطي المستخدم حرية أكبر في البحث 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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تعتمد هذه البيانات على عدد العمالء المحتملين المسجلين على موقع propertyfinder.qa من يوليو - ديسمبر 2021



 بلكون

بركة سباحة
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أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث
ُيدخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على موقع propertyfinder.qa لتقليص نطاق 

البحث.
 

استخدام هذه الكلمات في عناوين إعالناتك سيساعد في ظهورها في نتائج البحث، وسيساعدك في 
الوصول إلى العمالء الذين يبحثون بشكل خاص عن مثل هذه المنافع والمرافق.

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية على موقع بروبرتي فايندر في الفترة من يوليو - ديسمبر 2021
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تجارية



مكاتب اإليجار في قطر - صفحة 71

 تحليل سوق المستودعات - صفحة 75

تحليل سوق األراضي - صفحة 77 3

1

2

70 #PFTRENDSQA
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تجارية

الخليج الغربي

السد

مدينة لوسيل

منطقة مارينا

طريق سلوى

المرقاب الجديد

العزيزية

الطريق الدائري الثالث

المنتزه

الريان

الوكرة

فوكس هيلز

مشيرب

فريج بن محمود

سلطة

مكاتب اإليجار في قطر

المناطق التي حققت أعلى أعداد العمالء المحتملين 
لمكاتب اإليجار في قطر

17%

14%

11%

8%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

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

تعتمد هذه البيانات على عدد االستفسارات واإلعالنات )العقارات المعلن عنها( على موقع propertyfinder.qa بين يوليو إلى ديسمبر 2021



.
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معدل السعر الشهري المطلوب إليجار المكاتب في قطر

شهد سوق المكاتب تذبذباً في األسعار في النصف الثاني من عام 2021 مع تحول الكثير من الشركات 
الستراتيجيات عمٍل أكثر مرونة مثل العمل عن بعد، أو تنفيذاً لبعض التوجيهات التي تقضي بتواجد 

عدد محدود من الموظفين في المكتب. دفع هذا بالكثير من الشركات لمراجعة استراتيجياتها، وكان 
التسعير من أهم العوامل المؤثرة. سجلت منطقة الخليج الغربي انخفاضاً بنسبة 6 بالمائة في معدل 
األسعار المعلن عنها لمكاتب اإليجار لدى مقارنة النصف األول من عام 2021 مع النصف الثاني 2021، 

وكان هناك انخفاض مقابل بنسبة 29 بالمائة في مدينة لوسيل. وقد يكون انخفاض األسعار في مدينة 
لوسيل هو أحد األسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد العمالء المحتملين في تلك المنطقة مع ارتفاع 

االهتمام بوحداتها المكتبية ذات األسعار المعقولة.

الموقع
معدل السعر الشهري

)ريال قطري(

الخليج الغربي
منطقة مارينا

السد
الطريق الدائري الثالث

فوكس هيلز
النصر

مدينة لوسيل
فريج بن محمود

الهالل
المنتزه

أم غويلينا
مشيرب

طريق سلوى
المرقاب الجديد

19,953
18,894
17,690
16,339
16,023
14,718
12,905
12,455
10,803
10,149
10,128
9,355
8,375
4,026

تعتمد أسعار اإليجار على معدل سعر اإليجار الشهري الذي ظهر على بروبرتي فايندر في الفترة بين يوليو - ديسمبر 2021.

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



.

1. الخليج الغربي
2. السد

3. منطقة مارينا
4. مدينة لوسيل
5. طريق سلوى

6. اللؤلؤة
7. مشيرب
8. المنتزه

9. فريج عبد العزيز
10. المرقاب الجديد

11. العزيزية
12. فريج بن محمود

13. الطريق الدائري الثالث 

.
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تجارية

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

لم تتغير المناطق األكثر شعبية فيما يتعلق بعمليات البحث عن 
مكاتب لإليجار، فقد سيطرت مناطق الخليج الغربي والسد ومنطقة 
مارينا ومدينة لوسيل على المراكز األربعة األولى في النصف الثاني 

من عام 2021 واستهدفها معاً أكثر من 50% من عمليات البحث، وهو 
نفس االتجاه المُسجل في النصف األول من 2021. ومع هذا، نرى أن 

منطقة طريق سلوى تفوقت على اللؤلؤة لتحل ضمن المراكز الخمس 
األولى، ويعود السبب بذلك على األرجح ألن معدل أسعار اإليجار فيها 

أقل ولتنوع وحداتها بشكل أكبر.

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.qa من يوليو - ديسمبر 2021



.
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معدل سعر اإليجار الشهري للمستودعات في قطر

 تعتمد أسعار اإليجار على معدل سعر اإليجار الشهري المعلن عنه على بروبرتي فايندر في الفترة بين يوليو و ديسمبر 2021.

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

الموقع
السعر الكلي المطلوب في 

العقد )ريال قطري(

أم صالل محمد

أم صالل علي

المنطقة الصناعية

الوكرة

القرية اللوجستية قطر

الريان

141,627

64,518

64,197

42,640

41,694

33,431
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من تجارية
عمليات البحث عن المستودعات

الموقع

إليجار
ل

1. المنطقة الصناعية

2. القرية اللوجستية قطر

3. أم صالل علي

4. الوكرة

5. الريان
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الموقع

إليجار
ل

6. طريق مسيعيد

7. راس أبو عبود

8. أم صالل محمد

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.qa من يوليو إلى ديسمبر 2021

9. الوكير

10. أبو هامور



.
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أراضي للبيع في قطرتجارية



.
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المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات 
البحث عن أراضي البيع

1. المنطقة الصناعية

2. مدينة الطاقة

3. اللؤلؤة

4. مدينة لوسيل

5. الريان

6. الخليج الغربي

تعتمد هذه البيانات على عدد عمليات البحث على موقع propertyfinder.qa من يوليو إلى ديسمبر 2021
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نحن بروبرتي 
فايندر
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1

2

3

لمحة من عام 2021 - صفحة 81

جوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية 2021

- صفحة 79

في األخبار - صفحة 84
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لمحة من عام 2021

النسخة األولى لجوائز بروبرتي
فايندر قطر العقارية

إضافة الشركات الموثّقة
على موقعنا

تنفيذ حملة
"البيت بيتك"

 اختيار بروبرتي فايندر شريكاً لمعرض
سيتي سكيب قطر كالمنصة 

العقارية

ي فايندر
نحن بروبرت
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إضافة الشركات الموثّقة
على موقعنا

التعاون مع وزارة العدل - إدارة
التسجيل العقاري

نشر إصدارين من
تقرير اتجاهات

إطالق خيار التسعير األسبوعي على 
www.propertyfinder.qa

 إطالق واجهة استخدام
موقعنا الجديدة
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جوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية 2021 

انطلقت النسخة األولى لجوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية بهدف تكريم إنجازات مهنييي الصناعة 
العقارية في البالد.

حضر حفل الجوائز االفتتاحية نخبة من قادة السوق العقاري في فرصٍة لتسليط الضوء على النمو 
والنضج الذي حققه القطاع محلياً، وكرمت الجوائز جهود الوساطات العقارية واألفراد الذين ثابروا في 

سبيل الرقي بمستوى الصناعة. وفي عام متجدد ودورة جديدة من جوائزنا، نتطلع قدماً الستضافتكم 
واالحتفال بإنجازاتكم هذا العام!

نهنئ كافة الفائزين لعام 2021، وندعوكم لزيارة موقع awards.propertyfinder.qa لمتابعة آخر 
المستجدات حول موعد التقديم لالشتراك في جوائز بروبرتي فايندر قطر العقارية لعام 2022.

ي فايندر
نحن بروبرت



84 #PFTRENDSQA

في األخبار

بحكم موقع بروبرتي فايندر قطر كشركة رائدة في معلومات السوق التحليلية، فهي ترصد بانتظام االتجاهات 
الناشئة وتحليل سلوك المستهلك واألخبار، وتنقل هذه المعلومات للمهتمين بشؤون السوق. إليكم مجموعة 

مختارة من ظهورنا في وسائط اإلعالم في 2021.
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أداؤنا 

ما زالت مهمتنا ثابتة: أن نصبح أسرع بوابة وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات، وأن نكون أفضل قناة 
تسويق للوكالء. 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.

عمليات البحث الطبيعية:

لدى البحث عن "شقق لإليجار في لوسيل" على سبيل المثال، ستظهر في كل مرة تقريباً عقارات 
propertyfinder.qa ضمن أولى النتائج. فنحن نواصل عملنا الدؤوب وسعينا في وضع عقارات عمالئنا 

كأولى الخيارات التي يراها المستخدمون على نحو يناسب ما يبحثون عنه بدقة.

العمالء المحتملون وجلسات التصفح:

ما زلنا نولّد عمالء محتملين بأعداد تفوق ما تولّده أية بوابة أخرى في قطر، ويشكل هذا أحد المعايير التي 
نستخدمها في قياس نجاحنا. وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 7 بالمائة منذ العام الماضي لدى 

مقارنة عام 2020 مع 2021.

وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 7% منذ العام الماضي 
لدى مقارنة عام 2020 مع 2021.

كما ارتفع عدد الجلسات بنسبة تفوق 14% خالل نفس الفترة الزمنية.

.propertyfinder.qa المصدر: بيانات تقصي اإلحصاءات الداخلية لدى

الجلسات، والمستخدمون، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يناير - ديسمبر 2020 ويناير - ديسمبر 2021 

ي فايندر
نحن بروبرت






