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قطر  هيئة  اعــان  أعقاب  في  مؤخراً  ســارة  بشرى  المستثمرون  تلقى 
»شركة  بلدنا  شركة  أسهم  طــرح  على  موافقتها  المالية  لــأســواق 
قطرية مساهمة - تحت التأسيس« لاكتتاب العام ومن المنتظر أن 
تباشر »بلدنا« إجراءات االكتتاب بعد االنتهاء من المتطلبات القانونية 
و توفير نشرة الطرح وإتاحتها للراغبين في االستثمار قبل موعد بدء 
االكتتاب وهو ما يعني أن البورصة على موعد مع إدراج ألسهم شركة 

جديدة قبيل نهاية 2019. 
قطر  شركة  ادراج  القطرية  البورصة  شهدت  الماضي  العام  وخــال 
تم    2017 سبقه   الــذي  العام  وخــال  »قامكو«  األلمنيوم  لصناعة 
تم   2016 وفــي  القابضة«  استثمار  »مجموعة  شركة  أسهم  إدراج 
أن  يعني  ما  وهو  القطرية  البورصة  في  األول  قطر  بنك  أسهم  إدراج 
سنويًا األمر الذي يعكس  تشهد إدراجــًا لشركة واحدة فقط  البورصة 
الوقت  في  ويــؤشــر   البورصة  في  االدراج  على  الشركات  من  عــزوفــًا 
لأسواق  قطر  هيئة  تضعها  متشددة  ومعايير  ضوابط  إلــى  نفسه 
المالية كشروط إلدراج أسهم الشركات والصناديق التي تنتظر دورها 
على قائمة اإلدراج التي تضم كًا من : شركات »مياه الريان« و»فارما 
المؤشرات  صناديق  من  صندوقين  إلى  إضافة  الدوائية«،  للصناعات 
المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، واآلخر صندوق 

يتبع مؤشرات عالمية إسامية.
المالية  لأسواق  قطر  هيئة  إدارة  مجلس  أقر  الماضية  األسابيع  وفي 
طرح »نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية« للتشاور 
على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة 
الخدمات  وشــركــات  الــمــدرجــة،  العامة  المساهمة  والــشــركــات  قطر، 
وهو  الدولة  في  البحثية  والمراكز  االستثمارية  والمؤسسات  المالية، 
ما يفتح الطريق واسعًا امام تخفيف شروط اإلدراج في البورصة ، حيث 
يتضمن نظام اإلدراج الجديد تخفيض الحد األدنى لرأسمال الشركات 
التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد األدنى لنسبة األوراق 
الطرح  نظام  يمنح  كما  العام  لاكتتاب  طرحها  المطلوب  المالية 
إمكانية  العامة،  الشركة  شكل  إلى  تتحول  التي  الشركات  واإلدراج 
لنسبة  األدنــى  الحد  تبيع  أن  على  الرئيسية  بالسوق  المباشر  اإلدراج 

األوراق المالية في السوق خال عام من تاريخ اإلدراج.
شهية  ارتفاع  إلى  سيؤدي  اإلدراج  شــروط  تخفيف  أن  القول  ويمكن 
سيعزز  الذي  األمر  لاكتتاب  أسهمها  لطرح  العائلية  الشركات  تحول 
وتيرة اإلدراجات في البورصة  وهو ما سيزيد من قوة  األسهم القطرية 
ويجذب  واألجــانــب  المحليين  المستثمرين  أمـــام  جاذبيتها  ويــدعــم 
متداولين جددا ويؤدي لتعميق سيولة البورصة التى تعتبر أكبر سوق 
ناشئة في الشرق األوسط والخليج وثاني أكبر سوق في المنطقة من 

حيث القيمة السوقية  كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي 
كابيتال لأسواق الناشئة ومؤشر فوتسي لأسواق الناشئة.

العائلية  الشركات  أن  اال  البورصة  إدارة  تبذلها  التي  الجهود  ورغــم 
سهولة   : أهمها  األسباب  من  لحزمة  البورصة  في  اإلدراج  تفضل  ال 
تنتفي  وبالتالي  البنوك  من  التمويلية  التسهيات  على  الحصول 
الشركات  ماك  أن  عن  فضًا  اإلدراج  من  المتحققة  للسيولة  الحاجة 
الخضوع  يفضلون  وال  نتائجهم  عن  االفصاح  في  يرغبون  ال  العائلية 
للمساءلة وال يحبذون وجود شركاء معهم فضًا عن توزيع حصص 
الذي  األمــر  األفــراد  من  كبير  عدد  على  العائلية  بالشركات  الملكيات 
األسهم  وطــرح  عاملة  شركات  إلــى  التحول  قــرار  اتخاذ  معه  يصعب 

لاكتتاب ومن ثم اإلدراج.
حسنًا ..ما العمل ؟ 

مطلوب من هيئة قطر لأسواق المالية ليس فقط أن تقوم بتخفيف 
شروط اإلدراج ولكن عليها ايضا طرح حوافز جديدة لتشجيع الشركات 
الخاصة  على االدراج عبر منح الشركات المدرجة امتيازات وأولوية في 
حزمة من األنشطة من خال خطة تشمل جميع القطاعات المالية 
في الدولة فضًا عن تسريع وتسهيل االجراءات المتعلقة باإلدراج في 
البورصة واستكمال ضوابط تخفيف شروط اإلدراج والتعاون مع إدارة 
البورصة في إطاق حمات توعوية شاملة بشأن أهمية اإلدراج لكي 
على 46  اقتصارها  من  بداًل  الوطني  االقتصاد  قوة  البورصة  تعكس 

شركة فقط !

اكتتاب »بلدنا« بشرى سارة

حوافز اإلدراج بالبورصة..  مطلب حيوي
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قــطـــر
ثقة دولية يف السوق القطرية 

وجهة جاذبة 
للمعارض والمؤتمرات
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كتب - محمد األندلسي

مدى  على  يؤكد  قطر«  سكيب  لمعرض »سيتي  قطر  دولة  استضافة  ان  المراقبين  من  عدد  أكد 

وجهة  قطر  اصبحت  حيث  بها،  تتمتع  قطر  في  والمؤتمرات  المعارض  صناعة  باتت  التي  الثقة 

عالمية جاذبة للمعارض والمؤتمرات العالمية، االمر الذي ينعكس ايجابا على رفد قطاع السياحة 

ودعم االقتصاد الوطني.  

وقال المراقبون لـ »أمالك« ان قطر تمتلك كافة المقومات الالزمة التي تؤهلها لقيادة المنطقة 

في صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث أن لديها البنية التحتية ذات المستوى العالمي و المرافق 

الكبيرة والالزمة، ألن قطر استثمرت كثيرا في تطوير مجموعة فريدة من مرافق الفعاليات الحديثة، 

الذي  والمؤتمرات،  للمعارض  الحديث  الدوحة  ومركز  للمؤتمرات  الوطني  قطر  مركز  أبرزها  لعل 

والمعارض  المؤتمرات  أكبر  الستضافة  مهيأ  مركز  وهو  الدولية،  المعايير  ألعلى  وفقا  إنشاؤه  تم 

الدولية.

5
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ومن المقرر أن يساهم قطاع فعاليات األعمال في جذب 5.6 مليون 
مختلف  الــدولــة  تدعم  كما  عــام 2023،  بحلول  قطر  الــى  سنويا  زائــر 
حكومية  هيئات  أو  شركات  تنظمها  التي  والمعارض  المؤتمرات 
التي  األعــمــال  فعاليات  عــدد  زيـــادة  على  عمل  الــذي  االمــر  خــاصــة،  أو 
الجائر  الحصار  رغم  خال 2017   المائة  في   30 بنسبة  تتنظيمها  تم 
المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، كما تم منح 121  
رخصة إلقامة معارض في 2017، أقيم منها 99 معرضًا على مساحة 
255 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 4800 عارض، واستقطبت أكثر 
الموجهة  المتخّصصة  المعارض  نسبة  ــر،  وبلغت  زائ ألــف   330 من 
لأعمال حوالي 76 في المائة معرض، في حين كانت 24 في المائة 

من المعارض موجهة للجمهور والمستهلكين.
ابهار  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  الشريك  يقول  التفاصيل  وفي 
جاذبة  وجهة  باتت  قطر  دولــة  إن   ، صديق  ميسر  الدكتور   ، للمشاريع 
للمعارض والمؤتمرات العالمية على المستوى العالمي، االمر الذي 
لتحقيق  ومواصلته  القطري،  االقتصاد  فــي  المتنامية  الثقة  يؤكد 

هذه  تــنــوع  أن  كما  المنطقة،  دول  بين  االفــضــل  النمو  مستويات 
االستثمارات  من  المزيد  استقطاب  من  تعزز  والمؤتمرات  الفعاليات 
الى السوق المحلي، السيما معرض سيتي سكيب قطر الذي يقام 
المؤتمرات  سياحة  في  قطر  دولة  تفوق  مؤكدا  الجاري،  الشهر  خال 
والفعاليات والتي تصب في صالح تحقيق التكامل السياحي بحيث 
تصبح الدوحة وجهة سياحية متنوعة األهداف، ومثالية لرجال األعمال 

وللسياح.
شهية  رفع  على  يعمل  قطر  سكيب  سيتي  معرض  ان  صديق  وأكد 
العقاري  الــســوق  فــي  االســتــثــمــارات  مــن  الــمــزيــد  لضخ  المستثمرين 
مختلف  فــي  االســتــثــمــاريــة  الــفــرص  مــن  الكثير  يــوفــر  حيث  المحلي، 
يساهم  الــذي  االمــر  الــدولــي،  حتى  او  المحلي  ســواء  العقار  مجاالت 
الفرص  هــذه  مثل  اقتناص  عن  الباحثين  من  المزيد  استقطاب  في 

االستثمارية التي توفرها مثل هذه المعارض العالمية.
وأوضــــح د. صــديــق أن الــمــعــارض هــي مــحــافــل دولــيــة جــاذبــة لكل 
سيتي  معرض  مثل  منها  المتخصصة  خاصة  االقتصادية،  االنشطة 

د. ميسر صديق:  الدوحة وجهة مثالية 
لرجال األعمال والسياح

طارق عبد اللطيف: قطر تتمتع 
بمرافق عالمية تؤهلها للصدارة

خليفة المسلماني:  »سيتي سكيب« 
سيحظى باقبال قياسي من الزوار
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سكيب قطر، فيما تعكس هذه الفعاليات استجابة كبيرة من جانب 
عليها  اإلقبال  ان  كما  المتخصصة،  المعارض  هذه  بمثل  المهتمين 
مثلما يحدث في معرض سيتي سكيب يؤكد مدى النشاط الكثيف 
في القطاع العقاري ويظهر مدى االستقرار والجاذبية االستثمارية الذي 
معربا  االستثمارات،  كافه  استقطاب  في  قطر  دولة  بها  تتمتع  باتت 
نوعية  اضافة  تمثل  التي  العالمية  المرافق  زيادة عدد  في  امله  عن 

لصناعة المعارض والمؤتمرات في قطر.
االستثمارات  جذب  في  والمؤتمرات  المعارض  دور  أهمية  إلى  ونــّوه 
والمؤتمرات  المعارض  صناعة  اصبحت  حيث  المحلي،  السوق  الى 
سنوات،  ثاث  لنحو  الحصار  استمرار  ظل  في  خاصة  أهمية  تكتسب 
ليشير استمرار الفعاليات والمعارض العالمية التي تستضيفها قطر 
بشكل دوري، الى تخطي قطر للحصار بكل جوانبه، كما يعد دليا 
بدقة  مدروسة  استراتيجية  خطط  وفق  تمضي  قطر  ان  على  واضحا 

لتجاوز اي ظروف طارئة.
واشار د.صديق الى ان االستحقاق التاريخي لدولة قطر في استضافة 

صناعة  بوصلة  توجيه  على  يعمل   ،2022 قطر  فــي  العالم  كــأس 
المعارض والمؤتمرات الى الدوحة، كما ان قطر لديها من االمكانات 
الكبيرة التي تؤهلها لقيادة المنطقة في قطاع استضافة المعارض 

والمؤتمرات العالمية والدولية.

دعم السياحة
من جانبه قال طارق عبد اللطيف مدير عام سفريات ريجنسي: »تتمتع 
دولة قطر بمرافق عالمية الستضافة الفعاليات والمعارض المتنوعة، 
قطر  تضم  حيث  غيرها  او  عقارية،  او  رياضية  او  سياحية  كانت  سواء 
المعارض  إلقامة  المناسبة  الفريدة  الفعاليات  مرافق  من  مجموعة 
قطر  في  والمؤتمرات  المعارض  صناعة  يدعم  الــذي  االمــر  العالمية 

لتتصدر قائمة القطاعات األكثر نشاطا في الباد«
وأضاف عبد اللطيف: »يستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 
خال الشهر الجاري معرض سيتي سكيب قطر في نسخته الثامنة، 
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والذي يمثل أهمية كبيرة في قطاع العقارات، ويعد فرصة للراغبين 
مكانا  يمثل  كما  لهم،  المائمة  العقارية  الــوحــدات  عن  والباحثين 
مثاليا للعارضين نفسهم في تبادل الخبرات وعقد الصفقات المربحة 
لكل طرف، باإلضافة الى انه المعرض يستحوذ على اهتمام قطاع 
واسع من الجماهير والعماء، ويترقبونه من عام إلى آخر، السيما مع 

ما يقدمه من فرص عقارية متميزة لكافة شرائح المجتمع«.
وأكد عبد اللطيف ان دولة قطر تتصدر دول المنطقة في قطاع سياحة 
المؤتمرات والفعاليات واألعمال خاصة مع جهود المجلس الوطني 
والظروف  الحصار  استمرار  رغم  الشأن  هذا  في  الملموسة  للسياحة 
الحالية ، حيث باتت وجهة لسياحة المعارض والمؤتمرات وهذا من 
خال استضافة الكثير من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية  
الهامة والتي تشارك بها الكثير من دول العالم، وفي المقابل اثبتت 
دولة قطر تفوقها في مجال تنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات 
الدولية، كما تمكنت قطر من ترك بصمة قوية على خارطة سياحة 
ولجذب  أكثر  للتقدم  تسعى  وهــي  عالميا  والمؤتمرات  المعارض 
المزيد من المؤتمرات والمعارض إلى السوق المحلي، مما ينعكس 

ايجابيا على آداء القطاع السياحي واالقتصاد القطري بشكل عام.
تجعل  التي  المميزات  من  حزمة  تمتلك  قطر  بأن  اللطيف  عبد  وافاد 
تفوقها في قطاع المعارض والمؤتمرات أمرا بديهيا ، سواء من حيث 
الى  باالضافة  العربي،  الخليج  قلب  في  المميز  الجغرافي  الموقع 
البنية التحتية في هذا القطاع سواء في األماكن العالمية الضخمة 
في  رائدا  مركزا  يعد  الذي  والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة  مركز  مثل 
ويحتوي  عــصــريــة،  بتصميمات  والــمــؤتــمــرات  الــمــعــارض  اســتــضــافــة 
على  خمس قاعات عرض بمساحة إجمالية 29 ألف متر مربع، ومركز 
األوسط  الشرق  مراكز  أكبر  أحد   يعد  الذي  للمؤتمرات   الوطني  قطر 
تبلغ 35  عرض  ساحة  على  ويقع  التقنية،  الناحية  من  تقدمًا  وأكثرها 
ألف متر مربع، كما حاز على الكثير من الجوائز مع سجل حافل بإنجازات 
من الفعاليات العالمية التي استضافها بنجاح ملحوظ، باإلضافة الى 

نادي الدانة وأسباير زون، وقطاع الفنادق ذات الخمس نجوم.

فرص استثمارية
على  المسلماني  خليفة  العقاري،  والمثمن  الخبير  أكــد  جهته  من 
الدوحة  مركز  فــي  يقام  والـــذي  قطر  سكيب  سيتي  معرض  أهمية 
للمعارض والمؤتمرات، خال الفترة من 22  وحتى 24 أكتوبر الجاري، 
حيث يؤكد استمرار استضافة قطر لمثل هذا النوع من المعارض على 
الثقة  من  المعرض  هذا  يعزز  حيث  المحلي،  العقاري  السوق  صابة 
الوطني  االقتصاد  دعــم  في  وانــه  يسهم  خاصة  العقاري  بالقطاع 
على  عــاوة  العقاري  المجال  في  عقارية  لمشاريع  الترويج  خال  من 
أساسي  كشريك  الخاص  القطاع  دور  تعزيز  في  المعرض  مساهمة 

في التنمية المستدامة.
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سيحظى  قطر  سكيب  سيتي  معرض  ان  إلــى  المسلماني  ولفت 
من  اآلالف  كعادته  سيستقطب  أنــه  حيث  الــزوار  من  قياسي  بإقبال 
المختلفة  العقارية  الوحدات  بشراء  والمهتمين  والمستثمرين  الــزوار 
المعرض،  يوفرها  التي  االستثنائية  الفرص  إيجاد  عن  الباحثين  من 
المشاريع  أحــدث  تعرض  التي  الشركات  من  عــددا  يضم  وأنــه  خاصة 
العقارية في السوق المحلي والعالمي، كما يوفر للشركات ورجال 
مؤكدا  الصفقات،  وعقد  للتحاور  فرصة  الــخــاص  والقطاع  األعــمــال 
األخرى  العقارية  المعارض  ضمن  االبرز  يعد  العقاري  المعرض  ان هذا 
التي يتم اقامتها في الدولة ، مشيدا بما وصلت اليه دولة قطر في 
صناعة المعارض والمؤتمرات التي تصب في صالح تنويع االقتصاد 

الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار المسلماني الى ان دولة قطر بما تمتلكه من مقومات عالمية 

في  االبــرز  الوجهة  هي  باتت  والمؤتمرات،  المعارض  استضافة  في 
ارجاء  مختلف  من  االعمال  قطاع  اهتمام  على  لتستحوذ  المنطقة 
العالم نظراً للمقومات السياحية التي تمتلكها، إضافة إلى عنصري 

األمن والسامة اللذين تتميز بهما.
وأكد أهمية البنية التحتية المتطورة في قطر في استقطاب المزيد 
من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية ، حيث تمتلك قطر 
باقة من افضل المرافق العالمية عالية المستوى مثل مركز الدوحة 
سكيب  سيتي  مــعــرض  يستضيف  الـــذي  والــمــؤتــمــرات  لــلــمــعــارض 
فــي نسخته الــثــامــنــة، الفــتــا الـــى مــســاهــمــة الــمــؤتــمــرات والــمــعــارض 
المتخصصة في عرض ما تتميز به قطر من مرافق، وإمكانيات سياحية 
ولوجستية، كما تساهم كذلك في تعزيز مكانة قطر كوجهة متميزة 

لسياحة أعمال على مستوى المنطقة والعالم.
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يتضمن حزمة فرص استثمارية ومشاريع واعدة

»سيتي سكيب« 
يخطف األضواء

تبدو أنظار السوق العقاري شاخصة باتجاه الحدث األبرز عقاريا في السوق المحلي وهو معرض سيتي 

سكيب قطر 2019 حيث تطرح حزمة من الشركات مجموعة من الفرص االستثمارية والمشاريع الواعدة 

في المعرض الذي تنظمه »إنفورما ماركيتس« خالل الفترة الممتدة بين 22 و24 أكتوبر الجاري، في 

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتشهد الدورة الثامنة من المعرض إقبااًل واسعًا من أهم شركات التطوير العقاري المشاركة من 

ثماني دول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا بهدف طرح مجموعة من الفرص 

االستثمارية الفريدة أمام المستثمرين ومشتري المنازل في األسواق العقارية المحلية والعالمية على 

حد سواء، ويأتي جناح تونس في مقدمة الجهات العارضة إلى جانب أبرز الشركات الرائدة في القطاع 

العقاري القطري المتنامي، بما فيها الديار القطرية وقطيفان للمشاريع، ومجموعة من شركات 

التطوير العقاري األجنبية التي تسعى إلى استقطاب االستثمارات نحو حزمة من المشاريع الخاصة بها.
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وفي سياق تعليقه، قال كارلو شيمبري، مدير معرض سيتي سكيب 
لجذب  الــمــعــرض  فــي  الــمــشــاركــة  الــجــهــات  مختلف  تــســعــى  قطر: 
لكونهم  نظراً  الخارجية،  العقارية  للمشاريع  القطريين  المستثمرين 
الفرد  نصيب  يصل  إذ  المرتفع  والــدخــل  األمـــوال  رؤوس  أصحاب  من 
عن  فضًا  أميركيا،  دوالرا  إلى 134.620  القومي  الدخل  من  قطر  في 
المسارات  بفضل  العالم  أنحاء  مختلف  وإلى  من  الوصول  سهولة 
الجوية المتعددة التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية. وأسهمت 
منطقة  من  العقاري  التطوير  شركات  استقطاب  في  العوامل  هذه 
المعرض  في  للمشاركة  وسويسرا  وماليزيا  وتركيا  وتونس  الخليج 

والترويج لعروضها من المنازل والعقارات المناسبة للعطات.
وأضاف شيمبري: »يُتيح المعرض بما يقدمه من فرص تجارية ومنصات 
الكتساب وتبادل المعارف والخبرات، للمستثمرين والمشترين وخبراء 
القطاع فرصًا مميزة للتفاعل ضمن بيئة حيوية تمنحهم لمحة واضحة 

عن مستقبل قطاع العقارات في قطر ومنطقة الشرق األوسط« 
منتجعًا  الفعالية  تشهدها  التي  الخارجية  العروض  محفظة  وتشمل 
منتجع  يفتتح  حيث  سويسرا؛  في  البحيرات  إحدى  ضفاف  على  واقعًا 

إنترالكن  بلدية  في  الــزوار  أمام  أبوابه  الفاخر  الصحي  ليك«  »فلورينز 
المواطنين  الــمــشــروع  يستقطب  أن  الــمــتــأمــل  ومـــن   ،2021 عـــام 
العطات.  لقضاء  والمخصصة  الفارهة  شققه  بفضل  القطريين 
وأوضح إدوين هانسن، المسؤول عن المنتجع، أّن تفضيل القطريين 
التي  األسباب  أهــم  من  واحــداً  كــان  سويسرا  في  عطاتهم  لقضاء 

دفعت الشركة للمشاركة في المعرض.
القانون  عليه  نــص  الـــذي  االســتــثــنــاء  لنا  أتـــاح  قائًا:  هانسن  وأردف 
مميزة  فرصة  لأجانب  األراضـــي  امتاك  بشأن  السويسري  االتــحــادي 
لبيع الشقق للمشترين القطريين. وسيستمتع أصحاب هذه الشقق 
الفاخرة وزوارها بموقعها القريب من المناطق المخصصة لممارسة 
الرصيف  الستخدام  الفرصة  أمامهم  ستتاح  كما  الشتوية،  الرياضات 
البحري الخاص بالمنتجع على بحيرة برينز. ويتميز المشروع بشاطئ 
فريد يمتد لمسافة 800 متر وإطاالت خابة على البحيرة وجبال األلب، 
كما يضم باقة من المطاعم ومنتجعًا صحيًا ومنشآت لّلياقة البدنية 
الفريد  التأجير  مفهوم  من  المستثمرون  وسيستفيد  لأطفال.  وناديا 
على  مجزية  عــائــدات  على  حصولهم  لضمان  المنتجع  يتيحه  الــذي 

القوة الشرائية المرتفعة في قطر تحفز السوق العقاري

13
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األجانب  المشترين  أمــام  تتاح  فرصة  آخــر  هــذه  تكون  وقــد  االستثمار. 
على  ســاحــرة  وبــإطــالــة  للعطات  ومخصصة  مخّدمة  شقة  لــشــراء 

البحيرة في سويسرا.
افتتاحيًا  مــؤتــمــراً  قطر«  سكيب  »سيتي  أعــمــال  أجــنــدة  وتتضمن 
حــوارات  سلسلة  جانب  إلى  المستوى،  رفيعة  مشاركات  يستقطب 
»سيتي سكيب« الشهيرة التي ستنطلق في اليوم الثاني وتستمر 
حــوارات  وستقدم   .2019 أكتوبر   24-23 واألخير  الثالث  اليوم  لغاية 
مجموعة  يومين  مدى  على  تُعقد  التي  المجانية  سكيب«  »سيتي 
التي  المواضيع  من  العديد  حــول  التقديمية  الــعــروض  من  واسعة 
قطاع  في  التوجهات  وأحدث  االستثمارية  الفرص  تعزيز  سبل  تناقش 

العقارات.
المعرض  قطر«،  »إندكس  سينعقد  ــاق،  اإلطـ على  األولـــى  وللمرة 
التجاري الحصري والوحيد المتخصص بقطاع التصميم الداخلي في 

قطر، بالتزامن مع معرض »سيتي سكيب قطر . 
مثالية  بمنصٍة  ــزوار  ــ ال الفعاليتان  ســتــزّود  قائًا:   شيمبري  واخــتــتــم 
ــان واحـــد؛  ــك لــلــتــفــاعــل بــيــن قــطــاعــي الــتــصــمــيــم والـــعـــقـــارات فـــي م
ومنح  الفعاليتين  كلتا  قيمة  تعزيز  فــي  الــخــطــوة  هــذه  تُسهم  إذ 
لها. زيارتهم  عند  األمثل  النحو  على  وقتهم  الستغال  فرصة   الـــزوار 

وكان للتصنيف األخير الصادر عن مؤسسة »كريدي أجريكول« بشأن 
كواحد  للدولة،  السيادية  الثروة  صندوق  وهو  لاستثمار،  قطر  جهاز 
عالميًا  الــعــقــارات  قــطــاع  فــي  استثمارية  جــهــات  خمس  أفــضــل  مــن 
األجانب. للمستثمرين  بالنسبة  الجاذبية  هــذه  زيـــادة  فــي  كبير   دور 

يقتصر  قطر«  سكيب  »سيتي  مؤتمر  حضور  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
على حاملي الدعوات فقط، والتي يمكن الحصول عليها بالتسجيل 
االلكتروني وسيحظى الزوار بفرصة االطاع على رؤى قادة الفكر في 
في  العقارية  االستثمارات  مجال  في  المواضيع  أهــم  حــول  القطاع 

شركات من 8 دول 
تستعرض مشاريعها 

الفريدة

جناح تونس في مقدمة 
الجهات العارضة 

المشاركة
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وجلسة  التقديمية  العروض  من  مجموعة  ستناقش  حين  في  قطر، 
حوارية لكبار الخبراء أبرز التوجهات وأحدثها في القطاع.

آخر  لعرض  العقارات  ومطوري  للمستثمرين  منصة  المعرض  ويوّفر 
ما صممه مهندسو البناء في قطر وتركيا وأوروبا ومناطق مختلفة 
اتساعها-  -على  المعارض  مركز  قاعات  تغص  حيث  العالم،  من 
الشركات  ممثلو  يعرضها  الــتــي  العقارية  لــلــوحــدات  بمجسمات 
في  سكنية  وحدة  لتملك  فرصة  عن  الباحث  وبالجمهور  العقارية، 

قطر.
خال  كبيرا  زخما  القطري  العقاري  السوق  يشهد  أن  المتوقع  ومن 
العام الحالي واألعوام المقبلة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء 
غير  بتملك  يسمح  التي  واألمــاكــن  المناطق  تحديد  على  مــؤخــرا، 
تنفيذا  الــقــرار  هــذا  ويأتي  بها.  واالنتفاع  فيها  للعقارات  القطريين 
القطريين  غير  تملك  تنظيم  بشأن   2018 لسنة   16 رقــم  للقانون 
بتملك  السماح  على  المجلس  وافق  حيث  بها،  واالنتفاع  للعقارات 
القطرية  غير  التجارية  والشركات  األفــراد  القطريين  لغير  العقارات 
وصناديق االستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك 
عدد 16  تحديد  على  عاوة  حرا،  تملكا  بها  للعقارات  القطريين  غير 
منطقة النتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح 
السكنية،  المجمعات  داخل  السكنية  للفلل  القطريين  غير  بتملك 
فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحات التجارية داخل 
المجمعات التجارية، ومنح اإلقامة لغير القطريين مالكي العقارات 

سواء بغرض السكن أو االستثمار طوال مدة تملك العقارات.

وبحسب بروبرتي فايندر فإنه بموجب هذا القانون، تصبح كل من 
المتاجر واألراضي اآلن متاحة للشراء من قبل غير القطريين، وهي 
مناطق  وتضم  بالتأكيد.  القطري  االقتصاد  ستنشط  رائعة  خطوة 
التملك الحر منطقة الخليج الغربي )لقطيفية(، واللؤلؤة، ومنتجع 
)المنطقة  والدفنة  اإلدارية(،  )المنطقة  القصار  ومنطقة  الــخــور، 
اإلدارية(، وعنيزة )المنطقة اإلدارية(، ولوسيل، وخرايج، وجبل ثعيلب، 

وروضة الجهانية )المنطقة االستثمارية(.
عامًا   99 لمدة  الحر  للتملك  عنها  اإلعــان  تم  التي  المناطق  وأمــا 
فهي مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم القديم، 
والرفاع، والهتمي القديم، وسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن 
محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة، وفريج بن درهم، ونجمة، وأم 
غويلينا، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد، وفريج النصر، ومنطقة 

المطار.

تدشين معرض إندكس 
قطر للتصميم الداخلي 

بالتزامن مع سيتي سكيب
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املرفأ اجلوي يكشف خططه خالل »سيتي سكيب قطر«

عقود توسعة مطار حمد بنهاية »2019«

 المير: الربع الثالث األكثر ازدحامًا في 
حركة المطار

الباكر: التوسعة تعزز تدفقات 
االستثمار الواردة إلى قطر

يمضي مطار حمد الدولي قدما في خطه توسعته حيث أعلن عن اكتمال استعداداته للكشف عن 
خططه للمرحلة الثانية من توسعة المطار أمام المشاركين في معرض سيتي سكيب قطر، الذي 
سيقام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسوف يحظى 
زوار جناح مطار حمد الدولي في سيتي سكيب قطر، بفرصة التعرف على نموذج لمبنى المطار بعد 

توسعته والذي سيرسي معايير جديدة لتجربة المسافرين حول العالم. 
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الخاصة  للتصاميم  األبعاد  ثاثي  نموذجًا  أيضًا  المعرض  ويتضمن 
بعملية التوسعة المرتقبة، كما تُتاح للزوار فرصة التعرف على السمات 
الفريدة لهذه التصاميم خال أيام المعرض. وبمجرد اكتمالها، سوف 
مليون  من 53  أكثر  يستوعب  حتى  للمطار  االستيعابية  الطاقة  تزيد 
عن  تقريبًا   %30 نسبتها  بزيادة  أي   ،2022 عام  بحلول  سنويًا  مسافر 

عدد مسافريه في الوقت الحالي. 
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط 
الجوية القطرية: »ال شك أن التوسعة المرتقبة لمطار حمد الدولي 
تحققها  التي  المتواصلة  النجاح  مسيرة  ضمن  حيويًا  مكونًا  تمثل 
قبل  يــأتــي  ذلــك  أن  سيما  ال  القطرية،  الجوية  الخطوط  مجموعة 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث نستعد 

للترحيب بالمايين من مشجعي كرة القدم في قطر«. 
االقتصاد  أن  على  داللــة  أيضًا  التوسعة  هذه  الباكر: »تعتبر  أضــاف  و 
القطري ينمو ويعزز قوته سنًة بعد أخرى، باإلضافة إلى كونها تمثل 
حمد  مطار  أن  ثقة  على  ــا  وأن المستقبل.  فــي  للنمو  داعــمــًا  عنصراً 
الدولي سوف يواصل جذب االستثمارات إلى الباد مع إطاق المرحلة 

الثانية من تطويره«.
في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  المير،  محمد  بدر  المهندس  وعلَّق 
مطار حمد الدولي قائًا: »إن المرحلة الثانية من خطة التوسعة التي 
حققه  الذي  النمو  على  دليل  خير  هي  الدولي  حمد  مطار  يشهدها 
الثالث  الربع  ألن  ونظراً  نسبيًا.  قصيرة  فترة  خال  الدولي  حمد  مطار 
فسوف  الدولي،  حمد  لمطار  ازدحامًا  األكثر  هو  كان  العام  هذا  من 
المفضل  الخيار  باعتباره  مكانته  على  ويحافظ  نموه  المطار  يواصل 
مثالية  منصة  هو  قطر  سكيب  سيتي  معرض  إن  المسافرين.  لدى 

عملية  تشملها  التي  الجوانب  مختلف  وعرض  خططنا  عن  للكشف 
التوسعة«. 

المتوقع  من  التي  المطار  مدينة  إنشاء  أيضًا  المطار  يشهد  وسوف 
للتجارة  منطقة  مثل  المستقبل،  في  هائلة  استثمارية  فرصًا  توفر  أن 
من  ومجموعة  ومتنزهات  حدائق  ومنطقة  لأعمال  ومجمعًا  الحرة 
الفنادق وغير ذلك. ومن المقرر أن تبدأ أعمال اإلنشاءات الخاصة بهذه 
جميع  ترسية  سيتم  حيث   ،2020 عام  من  األول  الربع  في  التوسعة 

العقود بحلول نهاية هذا العام. 
العقاري  التطوير  مشاريع  أرقــى  قطر  سكيب  سيتي  معرض  ويقدم 
من  وغيرهم  والمطورين  المستثمرين  من  دولي  لجمهور  قطر  في 
الوطنية 2030،  قطر  رؤية  إطار  وفي  القطاع.  هذا  في  المتخصصين 
يهدف المعرض إلى تعزيز الشراكات وخلق الفرص التي تدفع مسيرة 

التنمية واالستثمار في الباد.
الشرق  فــي  مطار  »أفضل  بجائزة  فــاز  قــد  الــدولــي  حمد  مطار  وكــان 
خدمة  »أفضل  وجــائــزة  الــتــوالــي،  على  الخامسة  للسنة  األوسط« 
موظفين في الشرق األوسط« للسنة الرابعة على التوالي، كما حل 
العالمية  تراكس  سكاي  جوائز  في  العالم  في  مطار  كأفضل  رابعًا 
للمطارات 2019. ويعتبر المطار مرشحًا حاليًا لجائزة أفضل مطار في 

العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020. 

بدء أعمال إنشاءات التوسعة في 
الربع األول »2020«
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الذهبية  بالرعاية  العقاري  لاستثمار  القطرية  الــديــار  شركة  تــشــارك 
الدوحة  مركز  في  يقام  والــذي   ،2019 قطر  سكيب  سيتي  لمعرض 
الجاري  أكتوبر  من  و24  مابين 22  الفترة  خال  والمؤتمرات  للمعارض 
ويقع جناح شركة الديار القطرية على مساحة تزيد عن 500 متر مربع 
وتعرض من خاله الشركة رحلتها التي بدأت منذ عام 2005 وتجاوزت 
مشاريعها خالها 60 مشروعا منفذة وقيد التطوير في دولة قطر وفي 
24 دولة حول العالم باستثمارات تجاوزت الخمسة وثاثين مليار دوالر 

أميركي. 
وتقوم شركة الديار القطرية ومدينة لوسيل خال المعرض هذا العام 
بتدشين العامة الجديدة ) لوسيل داون تاون( وسوف يتضمن اإلعان 

عنها تدشين مشروعين جديدين وهما: سيف لوسيل و البوليفارد 
كما ستستمر عروض البيع في جزيرة قطيفان والتي كانت قد أعلنت 

الشركة عن بدء البيع فيها منذ فبراير في العام الجاري.
عالمية  مشاريع  لثاثة  مفصل  بعرض  أيضا  الشركة  ستقوم  كما 
وهي:  ثكنات تشيلسي – بريطانيا  و ساوث بانك بليس – بريطانيا و 

سي بيرل إسطنبول – تركيا. 

داون تاون لوسيل
لوسيل  لمدينة  النابض  القلب  لوسيل  تــاون  داون  مــشــروع  ويعتبر 
نموذًجا  الــمــشــروع  ويعد  الدوحة.  مدينة  فــي  الجديد  الــجــذب  ومــركــز 
لتجارب الحياة العصرية المتكاملة والفريدة من نوعها كما أنها تجربة 

حيوية وروح نابضة بالحياة في قلب مدينة لوسيل.

في  جديدا  حضاريا  محورا  ليكون  لوسيل  تاون  داون  تصميم  تم  وقد 
حيث  للدوحة  جديد  ثقل  مركز  خلق  شأنه  من  للجذب  ومــركــزا  قطر، 

سيكون نموذجا محليًا لتجربة أسلوب حياة الدوحة العصرية.
ويقدم المشروع نموذجا للتجارب المتكاملة االستثنائية. حيث تلتقي 
البازا الرائعة مع البوليفارد مع الواجهة البحرية في تناغم واحد يقدم 
متميزة  لبيئة  باإلضافة  األعمال  لنمو  كبيرة  وفرصا  للزوار  فريدة  تجربة 
للعيش فيه  حيث سيكون وجهة للجميع لتجربة منظور جديد للدوحة، 

ومنارة ستسلط األضواء على قطر.
ويتكون داون تاون لوسيل من ثاث مناطق رئيسية: البازا والبوليفارد 
)مشروع جديد يتم اإلعان عنه خال المعرض( والسيف ) وهو مشروع 

جديد يتم اإلعان عنه خال المعرض(. 
لوسيل  مدينة  وسط  في  الرئيسي  المحور  فهو  البازا  إلى  وبالنسبة 
ويطل على الساحل في نهاية منطقة البوليفارد ويحدها من الشمال 

والجنوب من قبل فوكس هيلز والسيف.
األربعة  األبــراج  تتميز  كما  المتميز.  البازا  حي  مميزة  أبراج  أربعة  وتحدد 
من  سلسلة  يــخــلــق  مــمــا  والــمــســتــويــات  لــلــقــواعــد  متميز  بتصميم 
المساحات العامة الفريدة المترابطة التي تستوعب مجموعة واسعة 

من األنشطة واألماكن.
الرئيسية  الخطة  ضمن  حيوية  ووصلة  كوجهة  الــبــازا  تصميم  وتــم 
الشاملة في مدينة لوسيل والتي تربط منطقة البوليفارد بالكورنيش. 
وتتوسط البازا محطة للمترز في قلب البازا التي تربط أبراجها األربعة 

الشهيرة بشبكة النقل العام في قطر.

إىل جانب حزمة مشاريع دولية وحملية خالل »سيتي سكيب«

»الديار« تطلق »لوسيل داون تاون«
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تستوعب  أن  يمكنها  والتي  مفتوحة  بمساحات  أيًضا  البازا  وتتميز 
فعاليات يصل زوارها إلى 10000 شخص، مما يجعلها وجهة مستقبلية 

مركزية للفعاليات والتجمعات الكبيرة في قطر.
وفي المقابل تقع منطقة البوليفارد في وسط مدينة لوسيل حيث 
من  وفريدة  ديناميكية  تسوق  وجهة  وهي  المثالية  المعاصرة  الحياة 
بطول  وتمتد  بالحياة.  نابضة  وسكنية  تجارية  وجهة  أنها  كما  نوعها 
 250 اإلجمالية  مساحتها  تبلغ  قطعة   18 على  تحتوى  كما  كم.   1.3
ألف متر مربع تمتد من طريق الخور السريع )غرًبا( إلى برج لوسيل بازا 

)شرق(.
وتوفر منطقة البوليفارد مجموعة كبيرة من منافذ التسوق والطعام 
للمقيمين والزوار باإلضافة إلى تجارب فريدة من الترفيه. وتم تصميم 
يسهل  مما  الطعام  وتناول  للتسوق  شديدة  بدقة  التجارية  المنطقة 
تحت  السيارات  مواقف  من  بعدد  ارتباطها  خال  من  الداخلية  الحركة 
يلي:  ما  ــرى  األخ بالتجزئة  البيع  منافذ  من  العديد  وستشمل  األرض. 
مناطق  مــاركــت،  الهايبر  واالســتــوديــوهــات،  المكتبات  فنية،  معارض 

الترفيه لأطفال والعائات. والمتاجر الفاخرة.
وتنبض منطقة البوليفارد بالطاقة التي تشعر بها دائًما وتوفر جوهر 
من  متنوعة  بيئة  في  الغنية  بالثقافة  الممزوجة  المعاصرة  الحضارة 

التجارب التي ال تنسى.

مشروع السيف
ومن جهته يجسد مشروع السيف الفاخر المطل على الواجهة البحرية 
الطاقة الهادئة والطبيعية المتناغمة لمدينة لوسيل، يتخللها تدفق 

البحر عبر المتنزهات التي يبلغ طولها 2.3 كيلومتر.
وموطًنا  لوسيل  مدينة  وســط  عن  بعيًدا  هــادًئــا  مــاًذا  السيف  ويعد 
للحياة العصرية الفاخرة. يشتمل المشروع متعدد االستخدامات على 
والمناطق  والــفــنــادق  البيع  ومنافذ  الوجهات  مــن  مربع  متر   600000

السكنية والترفيهية والمطاعم.
وتم تقسيم السيف إلى قسمين رئيسيين هما : المنطقة الراقية على 
على  تقع  التي  الفاخرة  والمنطقة  البوليفارد،  من  الجنوبي  الجانب 

الحياة  ونمط  للترفيه  الراقية  المنطقة  وستكرس  الشمالي.  الجانب 
النابض بالحياة، باإلضافة إلى العقارات السكنية والتجارية والترفيهية. 
للمحات  وهـــدوًء  حصرية  أكثر  حلوال  ستقدم  الفاخرة  المنطقة  امــا 
التجارية ومرافق الضيافة والوحدات السكنية وخدمات التجزئة العالية 

الخصوصية والتخصص.

جزر قطيفان
أعلنت شركة الديار القطرية في أبريل الماضي عن البدء في بيع قطع 
وبأسعار  مختلفة  ومواصفات  بمساحات   2 قطيفان  جزيرة  في  أراض 
القطريين(  )لغير  الحر  للتملك  أيضا  متاحة  ــي  األراض وهــذه  مناسبة. 
بشأن  لسنة 2018  رقم 16  للقانون  وفقا  الــوزراء  مجلس  لقرار  تنفيذا 

تنظيم تملك غير القطريين للعقارات
وتعتبر جزر قطيفان درة تاج مدينة لوسيل، وهي تتمتع بإطالة بحرية 
ساحرة، وتضم أكثر المناطق السكنية فخامة ورقيًا في مشروع مدينة 
وهادئًا  راقيًا  حياة  نمط  لتوفر  األربعة  الجزر  تخطيط  تم  فقد  لوسيل، 
ومتميزاً، في نفس الوقت الذي تتصل بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل، 
خاصة ألنها تهتّم بخصوصية قاطنيها كون هذه الجزر مشروعًا ينحصر 
الدخول إليه بمدخلين فقط، واحد يعبر الجزيرة الشمالية واآلخر يدخل 
عبر جزيرة »قطيفان 1«. وتتميز جزر قطيفان بموقعها الفريد، وبكونها 
مجموعة  بتمّلك  القطريين  لغير  يسمح  حــرّ،  تمّلك  مــشــروع  تــقــّدم 
المشاريع  من  عدد  مع  تترافق  التي  الساحرة  السكنية  العقارات  من 

60 مشروعا منفذا وقيد التطوير في 
قطر و24 دولة حول العالم

يتجاوز  »الديار«  استثمارات  حجم 
مستوى 35 مليار دوالر 
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التسويقية المترابطة بواسطة جسور للمشاة، والمرافق الرائدة التي 
ستجعل منها الوجهة المفضلة للزوار من قطر والعالم.

 كما تضم عدداً من المراسي المخصصة الستقبال ما يزيد على 400 
قارب ويخت. إضافة إلى موقعها االستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى 
الدوحة في غضون دقائق معدودة، توفر جزر قطيفان لساكنيها أرقى 
لمسات الرفاهية التي تمّيز الحياة على جزيرة خاصة. كما تجمع بين 
روعة العيش على الواجهة البحرية الخاّبة ودفء العاقات االجتماعية 

التي تعتبر مثالية للعائات. 

 ثكنات تشيلسي – بريطانيا
 150 مــن  ألكــثــر  الجمهور  متناول  عــن  بعيدا  حلما  كــان  السابق  فــي 
االحياء  أكثر  من  واحــدة  إلــى  المنطقة  تلك  تحويل  يمكن  انــه  سنه 
تشيلسي   ثكنات  تأخذ  واليوم  العالم،  في  النخبة  بها  يعيش  التي 
في  الــعــالــم  فــي  شــهــره  األكــثــر  الــعــقــارات  بين  مكانها  بريطانيا  فــي 
من  مجموعة  قبل  من  ومطورة  مصممة  السكنية  فالمدينة  لندن. 
المخطط  ويشمل  عالميا،،  المشهورين  المعماريين  المهندسين 
الرئيسي للمشروع العالمي مجموعة نادرة من الشقق والبيوت التي 
تمتزج بصورة طبيعية باإلضافة إلى 12.8 أفدنة من الحدائق التقليدية، 
وتخدمها وسائل راحة مميزة بما في ذلك المطاعم والمحات التجارية.
واإلسطبات  المساكن  من  نادرة  مجموعة  تشيلسي  ثكنات  وتضم 
تشيلسي  في  القديم  العسكري  الموقع  بين  تدمج  التي  والمنازل، 
مع حي بلغرافيا المحيط به من خال منطقة سكنية حديثة ونابضة 
بالحياة، تجمع بين المنازل والبنايات السكنية متعددة الطوابق، فضًا 

عن المتاجر المحلية والمرافق المجتمعية.

ساوث بانك – بريطانيا
ساوث بانك بليس هو مشروع مشترك بين الديار القطرية ومجموعة 

المنطقة  لتنشيط  معا  تعمان  اللتان  الشركتان  تلك  وارف،  كناري 
بإنشاء مشاريع مصممة بهندسة معمارية عالية الجودة وسط الكثير 

من المساحات العامة المحسنة. 
بجوار  لندن،  وســط  في  رئيسي  موقع  في  بليس  انــك  ساوثب  ويقع 
متعدد  موقع  وهــو  التايمز،  لنهر  الجنوبية  الضفة  على  لندن  عين 
االستخدامات بمساحة 5.25 فدان وقد تم تخطيط المشروع من قبل 
المهندس المعماري سكوير وشركائه مع فريق دعم من المهندسين 

المعماريين والمصممين الخبراء. 
محورا  طابقا   27 من  المكون  شل  مركز  برج  ظل  الخمسينات  وفي 
مبان  بثمانية  اآلن  ويستكمل  بالمدينة،  الجغرافي  بالموقع  أساسيا 
شل.  لشركه  تجارية  وأرضيات  جديدة  مكاتب  أحدها  سيضم  جديدة، 
قدم  و48,000  المكتبية  المساحة  من  مربعة  قدم  وحوالي 530,000 
والمقاهي،  للمطاعم  إضــافــة  الــجــديــدة  التجزئة  وحـــدات  مــن  مربعة 
بأسعار  السكن  للجميع  يتيح  مما  جديدا،  منازال   877 حوالي  ويرافقه 

معقولة. 
وقد أوشكت مراحل التطور على االنتهاء ويجري العمل وسط العديد 
من المستأجرين التجاريين الحاليين والمقيمين األوائل الذين انتقلوا 

إلى الشقق في أكتوبر 2019.

الكشف عن مشروعي سيف لوسيل 
و البوليفارد خالل الحدث

جزيرة  في  البيع  عــروض  استمرار 
قطيفان بنظام التملك الحر
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سي بريل اتاكوي – تركيا
الجانب  على  شهير  حــي  وهــو  أتــاكــوي  ساحل  على  بيرل  ســي  تقع 
خال  من  إسطنبول  صورة  تعزيز  إلى  يهدف  اسطنبول  من  األوروبــي 
دقيقة   ١٣ بيرل  سي  تبعد  توفرها.  التي  واالمتيازات  المثالي  الموقع 
مع  لليخوت  أتاكوي  مرسى  من  دقائق  و٣  التاريخية  الجزيرة  شبه  من 

.TEMو E5 وصات طريق مباشرة من الطرق السريعة
حالًيا يعتبر سي بيرل المشروع المتميز الوحيد في إسطنبول الذي تم 
بناؤه مباشرًة على الواجهة البحرية. علما بأن المشروع  ال يقدم إطالة 

رائعة على البحر فحسب بل يوفر أيًضا بيئة معيشية خابة.
من  المستوحاة  الــرائــعــة  الــحــدائــق  تنقلك  ســوف  الــمــشــروع  هــذا  فــي 
الهندسة المعمارية العثمانية والفرنسية إلى عصر الملوك الرائع على 
مساحة خضراء تبلغ ٣٣.٠٠٠ متر مربع محاطة مناظر طبيعية فريدة من 
الماضي والحاضر. وتوفر الحدائق وصواًل مباشراً إلى الخط الساحلي ) 
١.٢ كم( بفضل تنوعها الطبيعي الغني الذي يشبه الحدائق النباتية 

في أوروبا وجزيرة اللؤلؤ الخالدة.
في  تُستخدم  ناعمة  ترابية  ألــوان  أربعة  السكنية  المباني  وتحاكي 
الطوابق السفلية وتتحول إلى درجات رمادية قبل أن تتدفق إلى األزرق 
السماوي نحو الطوابق العليا. توفر سي بيرل نمط حياة حصري كجزء 

من هذا التطور االستثنائي وفندق فخم تديره جميرا.  
ويتكون المشروع من 8 أبراج سكنية تضم 1480 وحدة سكنية، وفندق 
ومحات  فندقية،  شقة  و95  خاصة  فندقية  وحــدة   120 يضم  نجوم   5
الفندق  غــرف  ذلــك  فــي  بما  المشروع  وحـــدات  جميع  وتتمتع  تجارية، 
بإطالة رائعة على البحر. وسيحظى المشروع بطريق مباشر يصل إلى 
ساحل أتاكوي، وتم تخصيص أكثر من 100 ألف متر مربع للمساحات 
فريدة  طبيعية  ومناظر  نباتية  تشكيات  من  ستتألف  التي  الخضراء 

وحدائق على الطراز الباروكي التي تكسوها أشجار الصنوبر.

الوحيد  أتاكوي  بيرل  سي  مشروع  أصبح  المتميز،  تصميمه  وبفضل 
في إسطنبول الذي يطل على ساحل البحر بواجهة متصلة تستمتع 
بها كل وحدة من وحدات المشروع، وبإمكان السكان االستفادة من 
على  فاخر  وفندق  التسوق  ومراكز  الدولي  والمطار  البحري  المرسى 

مستوى عالمي.
يذكر أن شركة الديار القطرية لاستثمار العقاري تأسست  في 2005، 
القطري  االقتصاد  دعم  بهدف  لاستثمار،  قطر  جهاز  شركات  كإحدى 
المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها. 
مدينة  بإنشاء  مشاريعها،  باكورة  على  العمل  القطرية  الديار  وبدأت 
لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة 

في العالم يتم بناؤها وفق معايير االستدامة.
ويبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دوالر، فيما تجاوز عدد 
حول  دولــة  وفــي 24  قطر  فــي  التطوير  قيد  مشروعا   60 مشاريعها 

العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دوالر.
أكثر  مــن  واحـــدة  باعتبارها  مكانتها  القطرية  الــديــار  شــركــة  ورســخــت 
الشركات العقارية مصداقية واحترامًا في العالم، نتيجة التزامها نحو 
الحياة  نوعية  تحسين  على  بالعمل  فيها،  تتواجد  التي  المجتمعات 

فيها وتمسكها بالجودة واالستدامة.

استعراض مشاريع ثكنات 
تشيلسي وساوث بانك 

وسي بيرل
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طرح اجلزيرة الساحرة خالل »سيتي سكيب«

أعين المستثمرين شاخصة نحو

»قطيفان الشمالية«
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في  تأسست  للمشاريع  قطيفان  فإن   الشركة  عن  صادر  بيان  وبحسب   
للضيافة”  قبل “كتارا  من  بالكامل  مملوكة  شركة  وهي  أكتوبر 2017، 
ومقرها  للفنادق  ومشغلة  ومــطــورة  مالكة  عالمية  شــركــة  تعد  الــتــي 
تحتية  وبنية  مدن  بناء  في   قطيفان  لشركة  األول  الهدف  ويتمثل  قطر 
مستدامة وذكية لدعم الرؤية االقتصادية طويلة األمد لدولة قطر ولدى 
الشركة مشروع هو جزيرة قطيفان الشمالية والتي تعتبر مجتمعًا حديثًا 
من  مستوحى  فريد  تصميم  إلــى  إضافة  العالمية  للمقاييس  منافس 
الثقافة الغنية وطبيعة المنطقة، ويمثل موقع الجزيرة وما تتمتع به من 
واجهة بحرية مميزة طريقة حياة جديدة ومثيرة يرمز إلى الرؤية والطموح 
المستقبلي، ويمنح سكانها تجربة معيشة متكاملة، وبذلك تمنح الجزيرة 
جميع  من  السياح  جذب  على  وتعمل  متكاملة  معيشة  تجربة  سكانها 

أنحاء العالم.
سبعة  وتضم  لوسيل،  مدينة  من  جزء  الشمالية  قطيفان  جزيرة  وتعتبر 
وتصل  للمدينة،  مميزة  بحرية  واجهة  منها  يجعل  الــذي  األمــر  شواطئ، 
في  المشاريع  مساحة  وتمتد  مربع،  متر  مليون   1.3 إلى  الجزيرة  مساحة 
ألعاب  بحديقة  تتميز  جزيرة  وهي  تقريبًا،  مربع  متر  ألف  على 830  الجزيرة 
في  حداثة  األكثر  وهــي  مربع  متر   129.296 إلــى   مساحتها  تصل  مائية 
لعل  عالمية  ومــرافــق  رائــعــة،  إقــامــة  وأمــاكــن  فخمة،  وفــنــادق  المنطقة، 

فرصة  تمثل  والتي  للمشاريع  قطيفان  جزيرة  نحو  شاخصة  المستثمرين  أعين  باتت 
في  مشاركتها  عن  للمشاريع  قطيفان  شركة  إعالن  أعقاب  في  واعدة  استثمارية 
معرض سيتي سكيب قطر 2019 بجناح تبلغ مساحته  500 متر مربع وهو األمر الذي 
في  ستستخدم  الشركة  أن  خصوصا  المستثمرين  من  واسعًا  قطاعا  سيستقطب 
ثالثي  ومجسم  باللمس  تعمل  كبرى  شاشات  مع  المعزز  الواقع  تكنولوجيا  جناحها 
الواقع  بتكنولوجيا  تجربته  يمكن  األيقوني  للبرج  ومحاكاه  قطيفان  لجزيرة  األبعاد  
خالل  مربع  متر   100 مساحته  مسرح  على  حية  ترفيهيه  عروض  على  عالوة  المعزز 

المعرض.
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أهمها مسجد للصاة، ومدرسة من الحضانة إلى ما سن ما قبل الدخول 
الجامعة ومركز صحي شامل. 

لاهتمام بالحدائق والطبيعة التي تعتبر متنفسا جميا للعائات  ونظراً 
فإن المشروع يضم الحديقة المركزية وهي عبارة عن قناة بحرية ممتدة 
الترفيهية  األنشطة  من  لاستفادة  وذلك  الجزيرة  وسط  طولي  بشكل 
الفعاليات  مــن  وغيرها  الــقــوارب  وركـــوب  األســمــاك  صيد  مثل  البحرية 
للخدمات  نقاط  أيضًا  وهنالك  القطرية،  والحضارة  بالثقافة  المرتبطة 
موزعة على أطراف القناة لاهتمام بالزوار وساكني الجزيرة، وتأتي على 
دورات  الخفيفة،  للمأكوالت  أكشاك  للتسوق،  محات  الخدمات  رأس 
واالستمتاع  الجلوس  أجــل  من  ومقاعد  الصاة،  لتأدية  وأماكن  للمياه، 
وغرف  باالجتماعات  للقيام  مكييفة  وغــرف  الرائعة،  واألجـــواء  بالمناظر 
ألعاب لأطفال و مجالس، إضافة لمنطقة الشاطئ التي تضم  مبنى 
خدماته  ومــن  سكانها،  إلــى  باإلضافة  الجزيرة  لــزوار  الترفيهية  لأنشطة 
مطعم، مسابح، نادي صحي، نادي رياضي، ومنطقة مخصصة لأطفال 
باإلضافة إلى ممر للشاطئ لاستمتاع بالسباحة تحت الشمس الدافئة، 
ومركز  للمشاريع،  قطيفان  لشركة  الخاصة  المكاتب  أيضًا  المبنى  وفي 

للتسويق والمبيعات التابع للجزيرة.
»كشريك  المشروع  لهذا  “الخليجي”    التجاري  الخليج  بنك  انضم  وقد 
المصرفية  الــخــدمــات  مــن  كــبــيــرة  مجموعة  بتقديم  لــيــقــوم  رسمي«، 

االستثنائية للعماء الراغبين في االستثمار بهذا المشروع.
المقامة  للمشاريع  نظراً  نوعه  من  وفريداً  مختلفًا  مشروعًا  الجزيرة  وتعد 
مجتمع  عــلــى  الخصوصية  مــن  مــزيــد  إضــافــة  شــأنــهــا  مــن  والــتــي  فــيــهــا، 

السكان بالجزيرة، بدءاً من حديقة األلعاب المائية المستوحى تصميمها 
شركة  تديره  فندق  قطر  دولــة  في  مــرة  وألول  والنفط،  الغاز  صناعة  من 
ريكسوس العالمية الشهيرة بمنتجعاتها وأنشطتها الترفيهية، وحديقة 
مركزية على امتداد الجزيرة يحيطها مناطق للتسوق والخدمات، وعقارات 
منوعة ما بين شقق وفلل شاطئية، باإلضافة إلى مسجد، مدرسة ومركز 
أولــى  الشاطئ  منطقة  مــشــروع  يكون  أن  على  وذلــك  شــامــل،  صحي 
منطقة  وستضم  المقبل،  العام  بداية  افتتاحها  سيتم  التي  المشاريع 
متعددة  وأنشطة  خدمات  يقدم  الشاطئ  بنادي  يعرف  مبنى  الشاطئ 

يومية لزوار وسكان الجزيرة.
قد  مــا  وكــل  مكان  فــي  العيش  فــإن  للمشاريع«  »قطيفان  بيان  ــق  ووف
متطلبات  أهــم  أحــد  هو  يــدك  متناول  وفــي  منك  بالقرب  تجده  تحتاجه 

تكنولوجيا الواقع المعزز في الجناح 
وعروض ترفيهية حية

جزيرة قطيفان الشمالية تضم 
فنادق فخمة ومرافق عالمية
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السكن، فتخيل لو كان هذا المكان جزيرة تم تطويرها من أجل ترسيخ 
هذا المفهوم، من هنا يأتي اختاف جزيرة قطيفان الشمالية، فهي جزيرة 
تمكنك من االستمتاع برفاهية العيش واالستفادة من الخدمات والمرافق 
في نفس الوقت بعيداً عن زحام المدن حيث تضع أمامك خيارات تغنيك 
ستتمتع  التي  المرافق  أهم  ولعل  وألسرتك.  لك  بديل  عن  البحث  عن 
الذي  األمر  الصحي،  والمركز  المدرسة  هي  الشمالية  قطيفان  جزيرة  بها 
سيضيف قيمة للجزيرة ويجعل منها بيئة خصبة لاستثمار تعمل على أن 

يستفيد جميع األطراف منها بدءاً من السكان والزوار وصواًل للمستثمر. 
واضاف البيان قائا : »رغم كونها المشاركة األولى لنا في معرض سيتي 
سكيب، إال أننا حرصنا على أن تكون مشاركتنا متميزة في المعرض بشكل 
يتناسب مع حجم الطموح وراء هذا المشروع. إن تطوير جزيرة قطيفان 
الشمالية يتعدى كونه مجرد مشروع، فنحن نراه بشكل مختلف، فعاوة 
التطوير  قطاع  لخدمة  تهدف  التي  الوطنية  المشاريع  أحد  كونه  على 
تهدف  الجزيرة  في  إنشائها  على  نعمل  التي  المشاريع  أن  إال  العقاري، 
هي  المشاريع  هذه  أبرز  ولعل  المختلفة.  الدولة  قطاعات  لخدمة  بدورها 
الفنادق و حديقة األلعاب المائية، واللذان سيعمان على تلبية الطلب 
من  القطاع  هــذا  به  يتمتع  ومــا  خصوصًا  السياحة  وتنشيط  المتنامي 
اهتمام وتطوير في اآلونه األخيرة. وقد عملنا على جلب شراكات عالمية 
وحديقة  الشاطئ  ونــادي  الفنادق  وتشغيل  إلدارة  ريكسوس  فندق  مثل 
األلعاب المائية وذلك ألول مرة في قطر. ونحن نؤمن بأن االختاف أحد 
سبل اإلبداع واإلبداع ورؤية األمور بشكل مختلف سبيلنا لتحقيق النجاح. 
المنتدب  والعضو  العام  المدير  بقيادة  العمل  بيئة  من  اختافنا  ويبدأ 

كتارا  شركة  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  للمشاريع،  قطيفان  لشركة 
للضيافة، سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني ، الذي نعمل معه 
يداً بيد إيمانًا بالمشروع وأهدافه، فنحن نرى أن كل األطراف يجب أن تنجح 
لتكون  تميزنا  يأتي  هنا  ومن  المستثمر،  وحتى  العمل  فريق  من  بداية 

جزيرة قطيفان الشمالية بالفعل جزيرة ليس لها مثيل«.
لمبيعات  الحجز  بــاب  فتح  عــن  للمشاريع  قطيفان  أعلنت  وقــد  هــذا 
مؤتمر  في  وفلل(  )أبراج  والسكنية  التجارية  لأراضي  األولــى  المرحلة 
صحفي يوم السبت 12 أكتوبر في فندق الريتز كارلتون، تم من خاله 
المؤسسات  بعض  أقسام  وروؤســاء  مــدراء  األعمال،  رجال  كبار  دعوة 
و  العالميين  الشركاء  والقطاعات  المجاالت  مختلف  من  والشركات 

الحلفاء المحليين. 

المشاريع في الجزيرة  تمتد على 
مساحة  830 ألف متر مربع  

“الخليجي”  يقدم تسهيالت تمويلية 
للراغبين في االستثمار  بالمشروع 

25
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14 ألـــف زائـــر مــتــوقــع 
لــ»ســيــتــي ســكــيــب«

كتب - محمد األندلسي

إعالن  شركة  إن   المريخي   خالد  إعالن  لمجموعة  المساندة  للخدمات  التنفيذي  المدير  قال  
إيفنتس هي الجهة المنظمة لمعرض »سيتي سكيب قطر 2019« إلى جانب شركة »إنفورما 

العالمية« متوقعا استقطاب  المعرض لنحو 14 الف زائر خالل فعالياته .
المعرض  في  تشارك  عارضة   جهة  نحو 40  هناك  ان  »امالك«  مع  حواره  خالل  المريخي  وأوضح 
الحديد  سكك  شركة  قطر،  في  العدل  وزارة  مثل  المتميزة  الجهات  من  حزمة  القائمة  وتضم 
القطرية )الريل(، شركة الديار القطرية، مطار حمد الدولي، الشركة المتحدة للتنمية، قطيفان 
التحويلية،  للصناعات  القطرية  والشركة  إستايت‘  ريل  آسيتس  القابضة،  إزدان  للمشاريع، 
وتركيا  وتونس  والكويت  ُعمان،  سلطنة  من  الرائدة  العقارية  الشركات  من  العديد  جانب  إلى 
من  والمستثمرين  المشترين  على  مشاريعها  ستعرض  والتي  وسويسرا،  المتحدة  والمملكة 

مختلف أنحاء المنطقة والعالم.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

) تصوير : إبراهيم العمري(

املدير التنفيذي للخدمات املساندة جملموعة إعالن خالد املريخي: 

ف
غال

ال
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* ما هي توقعات مجموعة إعالن لمستويات اإلقبال على معرض 
سيتي سكيب قطر في نسخته الجديدة؟

العام،  هذا  قطر 2019   سكيب  سيتي  لمعرض  واسعا  إقباال  نتوقع 
بكوننا  وسنتيح  قطر«.  »إندكس  معرض  مع  انعقاده  يتزامن  حيث 
المنظمين لمعرض “سيتي سكيب” مع منظمين معرض “إندكس” 
للزوار الدخول إلى المعرضين عند التسجيل ألحدهما. ووفقًا لشريكنا 
سيتي  لمعرض  شخص  ألف   14 زيــارة  نتوقع  االستراتيجي »إنفورما« 

سكيب  قطر 2019.
* كم تبلغ مساحة معرض سيتي سكيب في النسخة الثامنة؟ 

يمتد المعرض على  مساحة تبلغ 9000 متر مربع .
هل لدى مجموعة إعالن دراسات للتوسع في اسواق اخرى خارجية؟ 
التزامًا منا »بإثراء حياة المدن«، مجموعة إعان هي شركة ديناميكية 
ومبتكرة تقدم حلواًل متكاملة ذات مستوى عالمي في مجاالت اإلعان 
والترفيه والفعاليات والتصميم الحضري. ومن الركائز األساسية في 
استراتيجية مجموعة إعان هي تحقيق النمو والتطور عبر الدخول إلى 
أسواق جديدة وتحقيق أهداف أعمالنا في دول متعددة. ومؤخراً قمنا 
المجموعة  شركات  إحدى  خال  من  العماني  السوق  في   بالتوسع 
الرقمية  لإلعانات  جديدتين  شبكتين  إطــاق  عبر  ميديا  إعــان  وهــي 
الخارجية األكثر تطوراً في منطقة الشرق األوسط في كل من مسقط 
مول وصحار مول، باإلضافة إلى  افتتاح دار عرض كبيرة لنوفو سينماز 

في مسقط مول. 
إعــان  مجموعة  شــركــات  ــدى  إح وهــي  إيفنتس،  ــان  إلع بالنسبة  أمــا 

مساحة المعرض 
تمتد  على 9000 متر مربع 
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أيضًا، فإننا نسعى بصورة مستمرة إلى تعزيز  روابط التعاون وتوسيع 
»إنفورما«  شركة  مع  تعاوننا  ويأتي   . االستراتيجيين  شركائنا  شبكة 
العالمية كدليل على هذا، كما أننا  فخورون بتنظيم  النسخة الثامنة 

من معرض »سيتي سكيب« في قطر.
* كم عدد الشركات التي أعلنت عن مشاركتها في المعرض؟

العام  لهذا  المعرض  فــي  ويــشــارك  عــارضــة،  جهة   40 حــوالــي  لدينا 
بهدف  الــعــقــاري  القطاع  فــي  الــرائــدة  الــشــركــات  أهــم  مــن  مجموعة 
في  الــعــدل  وزارة  مثل  المعرض  منصة  عبر  مشاريعهم  اســتــعــراض 
القطرية،  الديار  شركة  )الريل(،  القطرية  الحديد  سكك  شركة  قطر، 
للمشاريع،  قطيفان  للتنمية،  المتحدة  الشركة  الدولي،  حمد  مطار 
للصناعات  القطرية  والشركة  إستايت‘  ريل  آسيتس  القابضة،  إزدان 
التحويلية، إلى جانب العديد من الشركات العقارية الرائدة من سلطنة 
ُعمان، والكويت وتونس وتركيا والمملكة المتحدة وسويسرا، والتي 
ستعرض مشاريعها على المشترين والمستثمرين من مختلف أنحاء 

المنطقة والعالم.
البيئة  تطوير  في  االخيرة  االقتصادية  التشريعات  تأثير  هو  ما   *

التشغيلية خاصة في قطاع العقارات؟
بشكل  االقتصاد  لنمو  وداعــمــة  مساندة  الجديدة  التشريعات  تأتي 
القطاع العقاري بشكل خاص، ونشهد مع اقتراب  ألداء  ومعززة  عام 
العقاري  التطوير  شــركــات  مسارعة   2022 العالم  كــأس  استضافة 
لتسليم العديد من المشاريع. وهذا يؤكد اتزان القطاع واألثر اإليجابي 
الشركات  وتمكين  األعمال  بيئة  وتنشيط  تسهيل  في  للتشريعات 
القطاع  يطرحها  الــتــي  الــفــرص  مــن  االســتــفــادة  مــن  والمستثمرين 

بشكل أكثر فعالية.
الحكومي  الدعم  مــبــادرات  من  العديد  إطــاق  شهدنا  عــام  وبشكل 
التي تشمل النهوض بالبنى التحتية، وبالتالي تنشيط قطاع البناء 

المجموعة توسعت في السوق 
العماني مؤخرا

شركات وجهات كبرى تستعرض 
خدماتها ومشاريعها بالحدث
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المخطط  فــي  السير  مــع  بــالــتــوازي  بــه  العمل  يجري  والـــذي  والــعــقــار 
وتعزيز  الــخــاص،  القطاع  مــع  الشراكة  تطوير  باستراتيجية  الملتزم 
الشاملة  التنمية  مظلة  تحت  االقتصاد  تنويع  مسيرة  في  انخراطه 

والمستدامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
* كيف تقيمون مستوى صناعة المعارض في السوق القطري؟ 
وما هي توقعاتكم لفرص نمو صناعة المعارض في قطر خاصة 

مع تعدد الفعاليات التي تستضيفها الدوحة؟
بالنظر إلى المشهد االقتصادي لقطر نلحظ أداًء مستقراً للعديد من 
وتستقطب  دوليًا  اهتمامًا  بدورها  تشهد  والتي  الرئيسية  القطاعات 

رؤوس األموال والمؤسسات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. 
لبيئة  ومحفزة  داعــمــة  كمنصات  والمؤتمرات  المعارض  دور  ويــأتــي 
تصدره،  إلى  نسعى  تنافسي  مجال  وهي  األعمال،  وتنمية  التواصل 
وقد تمكنت منصة سيتي سكيب قطر من أن تكون الرائدة في مجال 
المعارض التجارية المتخصصة في القطاع العقاري في قطر ومجموعة 
اليوم  وهي  سكيب  سيتي  معارض  سلسلة  فيها  تعقد  التي  الــدول 
واحدة من أهم وأبرز هذه المعارض التي تستقطب شركات وأسماء 
عالمية وتشهد مشاركات سنوية من قبل أهم المتخصصين والخبراء 

العاملين في القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة.
تبرز  الــقــطــاعــات  مــن  الــعــديــد  فــي  المعتمدة  التقنيات  تــطــور  ومـــع 
أحدث  استعراض  إلى  الرامية  المنصات  من  المزيد  إيجاد  إلى  الحاجة 
المنصات  خــال  مــن  عالميًا   المتعمدة  والــمــمــارســات  التطبيقات 
التفاعلية التي تجمع رواد الصناعات والخبراء لمناقشة أهم التحديات 

والفرص للمستقبل.

* هل هناك اضافة تود الحديث عنها؟
لمعرض  المنظمة  الجهة  هي  إيفنتس  إعــان  بكون  فخورون  نحن 
العالمية.  إنــفــورمــا  شــركــة  جــانــت  إلــى  قــطــر  2019   سكيب  سيتي 
وندعو المهتمين باالستثمار في العقارات من أفراد ومستثمرين إلى 
االستفادة من الفرص والعروض التي تقدمها الشركات العقارية من 
خال منصة سيتي سكيب وزيــارة المعرض في الفترة بين 22 و 24 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  مركز  في  والمنعقد  الجاري،  أكتوبر 
لــلــتــعــرف إلـــى طــيــف مــتــنــوع مــن الــحــلــول الــعــقــاريــة، حــيــث تــشــارك 
التعريف  إلــى  وتهدف  قطر  دولــة  خــارج  من  كبرى  عقارية  مؤسسات 

بمشاريعها المتنشرة في بلدان مختلفة. 

التشريعات الجديدة  تدعم نمو 
االقتصاد القطري 

المعارض والمؤتمرات منصات 
محفزة لألعمال محليا
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املدير العام للمعرض كارلو شيمربي:

»سيتي سكيب«
يؤكد حيوية السوق العقاري

كتب - محمد األندلسي

أكد كارلو شيمبري، مدير معرض سيتي سكيب قطر، أن قوة 
االقتصاد القطري المتأصلة باتت مصدر ثقة في استمرار 

استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية، مثل معرض سيتي 
سكيب قطر الذي ينطلق خالل الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 

الحالي، والذي يضم نخبة بارزة من  الشركات القطرية الرائدة 
في المجال العقاري، باإلضافة إلى عدد من الشركات األجنبية 

من مختلف دول العالم.
وقال في حواره مع »أمالك« إن معرض سيتي سكيب قطر 

بات أحد معارض االستثمار والتطوير العقاري الرائدة في الشرق 
األوسط، كما يمثل وجهة بارزة للمستثمرين والباحثين عن 

الفرص العقارية المميزة، فيما تؤكد نجاح الدورات السابقة 
لمعرض سيتي سكيب قطر استقرار وحيوية السوق العقاري 
المحلي ونضج القطاعات الرئيسية، مما يعكس بدوره على 

الحالة المزدهرة للمناخ االقتصادي القطري ومواصلته لتحقيق 
النمو.

وأكد شيمبري على االهتمام العالمي بصناعة المعارض 
والمؤتمرات في السوق القطري، باإلضافة إلى القطاعات 

الرئيسية التي باتت تشهد اهتمامًا دوليًا وتستقطب رؤوس 
األموال والمؤسسات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، الفتا إلى 

أنه على مدار األعوام الثمانية الماضية، قّدم معرض سيتي 
سكيب قطر فرًصا استثمارية منقطعة النظير لألسواق العقارية 

المحلية والدولية، ويعتبر هذا المعرض الحدث العقاري الوحيد 
من نوعه في قطر.

ب
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وفيما يلي نص الحوار:
الدورة  وإطالق  قطر«  سكيب  معرض »سيتي  استمرار  بداية،   *
انفورما  شركة  ثقة  ذلك  يعكس  هل  للمعرض..  الثامنة 

ماركيتس في آفاق نمو االقتصاد القطري؟
- يأتي نجاح الدورات السابقة لمعرض سيتي سكيب قطر ليؤكد 
القطاعات  ونضج  المحلي  العقاري  السوق  واستقرار  حيوية  على 
الرئيسية، مما يؤكد بدوره على الحالة المزدهرة للمناخ االقتصادي 

القطري ومواصلته لتحقيق النمو.
انطاقًا  القطري  المحلي  االقتصاد  قوة  في  المتأصلة  ثقتنا  وتأتي 
الصفقات  وحجم  سنويا  المعرض  منصة  تشهده  الذي  اإلقبال  من 
الجهات  قــبــل  مــن  عنها  اإلعــــان  يــتــم  الــتــي  والــمــبــيــعــات  الــمــبــرمــة 
التقدم  مــن  المزيد  تحقيق  فــي  اإلســهــام  إلــى  ونتطلع  الــعــارضــة، 
للمعرض  الجديدة  ــدورة  ال خــال  من  العارضة  والجهات  لشركائنا 
في الفترة بين 22 و24 أكتوبر الجاري، والمنعقدة في مركز الدوحة 

والمؤتمرات. للمعارض 
وبالمقابل، تسعى أهم الشركات الرائدة في القطاع العقاري إلى 
المعرض  في  وتشارك  المعرض  منصة  عبر  مشاريعها  استعراض 
لهذا العام كبريات الشركات العقارية، مثل شركة الديار القطرية، 
والشركة  العقارية،  سيتي«  »آمار  وشركة  إستايت«،  ريل  و»جست 
القطرية للصناعات التحويلية، و»إدارة«، و»منتجع وأجنحة فلورنس 
جانب  إلى  والمعمارية«،  الهندسية  للخدمات  و»أورال  الفندقية«، 
العديد من الشركات العقارية الرائدة من سلطنة ُعمان والكويت 
ستعرض  والــتــي  وســويــســرا،  المتحدة  والمملكة  وتركيا  وتــونــس 

المعرض يقدم فرصا استثمارية منقطعة 
النظير لألسواق العقارية المحلية والدولية

أهم الشركات العقارية الرائدة تستعرض 
مشاريعها عبر منصة المعرض
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أنــحــاء  مختلف  ــن  م والــمــســتــثــمــريــن  الــمــشــتــريــن  عــلــى  مــشــاريــعــهــا 
والعالم. المنطقة 

المعارض  صناعة  تطوير  شركة “انفورما” على  تعمل  كيف   *
والمؤتمرات؟

بطابعها  الــعــقــاريــة  الــمــعــارض  ــن  م الــحــالــيــة  محفظتنا  تــتــســم   -
في  الــمــعــارض  مــن  عــدد  تنظيم   2019 عــام  يشهد  إذ  اإلقــلــيــمــي، 
أوروبا  إلى  حضورنا  توسيع  كذلك  ونعتزم  العربية،  الدول  من  عدد 
في  فعالية  بتخصيص  سنقوم  عامة،  وبصورة  المقبل.  العام  في 
أو  المشترين  جانب  من  كبير  إقبال  وجــود  فيه  نلمس  مكان  كــّل 

المستثمرين.
ونسعى بصورة مستمرة إلى تعزيز روابط التعاون وتوسيع شبكة 
الثامنة  الــدورة  تنظيم  في  نتعاون  حيث  االستراتيجيين،  شركائنا 
في  الوحيد  الــعــقــاري  المعرض  قطر«  سكيب  »سيتي  لمعرض 

الدولة، مع »مجموعة إعان«.
السوق  في  والمؤتمرات  المعارض  لصناعة  تقييمك  ما   *

القطري؟
مستقراً  أداًء  نلحظ  لــقــطــر،  االقــتــصــادي  المشهد  إلـــى  بالنظر   -
دوليًا  اهتمامًا  بدورها  تشهد  التي  الرئيسية  القطاعات  من  للعديد 
أنحاء  مختلف  من  الرائدة  والمؤسسات  األموال  رؤوس  وتستقطب 

العالم.
لبيئة  ومحفزة  داعمة  كمنصات  والمؤتمرات  المعارض  دور  ويأتي 
التواصل وتنمية األعمال، وهي مجال تنافسي نسعى إلى تصدره، 

مجموعة حوارات واسعة حول أحدث توجهات 
السوق العقارية خالل المعرض

حرية تملك األجانب للعقارات ستستقطب 
محافظ استثمارية أجنبية  
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في  الرائدة  تكون  أن  من  قطر  سكيب  سيتي  منصة  تمكنت  وقد 
مجال المعارض التجارية المتخصصة في القطاع العقاري في قطر 
ومجموعة الدول التي تعقد فيها سلسلة معارض سيتي سكيب، 
تستقطب  التي  المعارض  هذه  وأبــرز  أهم  من  واحــدة  اليوم  وهي 
أهم  قبل  من  سنوية  مشاركات  وتشهد  عالمية،  وأسماء  شركات 
المتخصصين والخبراء العاملين في القطاع العقاري والقطاعات 

ذات الصلة.
واسعة  إيجابية  أصداء  قطر  سكيب  سيتي  معرض  يلقى   *
لمستوى  توقعاتك  ما  تنظيمه،  يتم  عام  كل  في  النطاق 

اإلقبال خالل هذه النسخة من المعرض؟
- على مدار األعوام الثمانية الماضية، قّدم معرض سيتي سكيب 
المحلية  العقارية  لأسواق  النظير  منقطعة  استثمارية  فرًصا  قطر 
نوعه  من  الوحيد  العقاري  الحدث  المعرض  هذا  ويعتبر  والدولية، 
والــراغــبــيــن  المستثمرين  ــن  تُــمــكِّ فــعــالــيــات  إطـــار  فــي  الــبــاد،  فــي 
مع  التواصل  من  المجال  في  والمتخّصصين  المنازل  شــراء  في 
برؤى  أيًضا  تــزّودهــم  بالحراك  مفعمة  بيئة  في  البعض  بعضهم 
ثاقبة لمستقبل العقارات في دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط، 

وتماشًيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
كبيرة  مجموعة  قطر  سكيب  سيتي  يستعرض  اإلطــار  هــذا  وفــي 
أن  شأنها  من  التي  العقارية  القطاعات  شتى  من  المشاريع  من 
تستهدف وتلبي متطلبات أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين  

المستثمرين. و 
عارضة  من 40 جهة  أكثر   2018 للعام  المعرض  منصة  واستقبلت 

والعروض  المنتجات  أهم  على  االطــاع  من  تمكنوا  و8,212 الذين 
سكيب  سيتي  حـــوارات  مــن  مجموعة  لحضور  بــاإلضــافــة  العقارية 
أكثر  تقديمها  فــي  ــارك  شـ الــتــي  للمعرض  المصاحبة  والــمــؤتــمــر 
العقاري  والتطوير  الهندسة  مجاالت  في  ومتخصصا  خبيرا  من  40 
بالقطاع  المرتبطة  الجوانب  من  وغيرها  والقانون  واالســتــشــارات 

العقاري.
الزوار  من   % 26 أن  إلى  للمعرض  السابقة  الــدورة  تقرير  أشار  وقد 
في  العقاري،  لاستثمار  فرصة  على  للعثور  بوابة  يعتبرونه  تقريبًا 
سكنية،  وحــدات  انتقاء  بهدف  المعرض  منهم   %  24 قصد  حين 
حــيــث يــســتــعــرض مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــمــشــاريــع الــتــي تلبي 
أن  إلــى  باإلضافة  ومستثمرين،  أفــراد  من  الــزوار  احتياجات  مختلف 
وتمكنوا  المعرض  مــن  اســتــفــادوا  والمشاركين  الـــزوار  مــن   %  22
العقارية،  الخدمات  مزودي  مع  جديدة  تعاون  آفاق  استكشاف  من 
الصفقات  وعقد  للتواصل  كمنصة  الجوهري  المعرض  لدور  نظراً 
مما  به  المهتمين  ثقة  و  المعرض  مكانة  يعزز  ما  وهو  التجارية،  

يحقق أهدافه االستراتيجية.
* ما أبرز الفعاليات المصاحبة التي يستضيفها المعرض؟

سكيب  سيتي  »مؤتمر  للفعالية  االفتتاحي  الــيــوم  فــي  يعقد   -
قطر« بمشاركة نخبة من المتحدثين ومن القيادات والمستثمرين 
وسيحظى  العقاري،  بالقطاع  والمهتمين  االختصاص  وأصــحــاب 
حول  القطاع  في  الفكر  قــادة  رؤى  على  لاطاع  بفرصة  الحضور 
أهم المواضيع في مجال االستثمارات العقارية في قطر، في حين 
لكبار  حوارية  وجلسة  التقديمية  العروض  من  مجموعة  ستناقش 
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إلى  الــرامــيــة  الجهود  ودعــم  وخبراتهم  معارفهم  خاصة  الــخــبــراء 
االرتقاء بمستقبل القطاع العقاري القطري.

سكيب  سيتي  ــوارات  ــ ح تنظيم  أيــضــًا  الــمــعــرض  أجــنــدة  وتــشــمــل 
من  واسعة  مجموعة  تضم  والتي  أكتوبر،  و24   23 يومي  مجانية 
تعزيز  وســبــل  الــســوق  توجهات  أحـــدث  حــول  التقديمية  الــعــروض 

الفرص االستثمارية في قطاع العقارات محليا وعالميًا.
* كيف تقيم فرص نمو الشركات العقارية في السوق القطري؟
التقارير  أحــد  أشــار  فقد  إيــجــابــي،  بشكل  الــســوق  أداء  إلــى  ننظر   -
عقارية  صفقات  إتمام  إلى  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  عن  الصادرة 
بقيمة 9.5 مليار ريال قطري خال األشهر الخمسة األولى من 2019، 
ما يؤكد إمكانيات السوق العقاري المحلي على تحقيق المزيد من 
قطر  رؤية  مع   بدورها  تنسجم  والتي  المقبلة،  المراحل  في  النمو 
االقتصاد  عجلة  دفع  في  المساهمة  إلى  ونتطلع   ،2030 الوطنية 
لمستويات   به  واالرتقاء  المحلي  العقاري  القطاع  أداء  تعزيز  عبر 

متقدمة من التنافسية العالمية.
* ما تأثير تطبيق قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 

واالنتفاع على سوق العقارات المحلي؟
ببيئة  االرتــقــاء  في  يسهم  من الــقــرارات  النوع  في أن هــذا  - ال شك 
األعمال  في القطاع العقاري، ويجعلها أكثر مواءمة مع معطيات 
السوق المحلي، كما يحفز ذلك استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، 
االقتصادية،  التنمية  بعجلة  يدفع  بما  االستثمار  نمو  إلى  يؤدي  مما 

ويرفع مستوى قطر في المؤشرات االقتصادية العالمية.

السوق العقاري القطري 
مؤهل لتحقيق المزيد من 

االنتعاش 
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وأكد أن شركة سنشري 21 قطر، تعتبر أن منصة معرض »سيتي 
وااللتقاء  العقارية  مشروعاتها  لعرض  األفــضــل  قطر«  سكيب 
الشركة  »درجت  مضيفًا  الــمــعــرض،  فــعــالــيــات  خــال  بــالــعــمــاء 
كالمعتاد  عـــام  كــل  الــمــعــرض  فــعــالــيــات  فــي  تــشــارك  أن  عــلــى 
والمهتمين  للجمهور  الجديدة  العقارية  مشروعاتها  عن  وتعلن 
بالسوق العقاري، فضًا عن إبرام صفقات عقارية خال فعاليات 
المعرض«، منوهًا بأن المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز قنوات 
التواصل مع الجمهور وخبراء العقارات، ومشيراً إلى ان المعرض 
اشــادة  ووجــد  وأقليميًا  محليًا  المشهورة  الــمــعــارض  مــن  أصــبــح 
واسعة من الشركات المشاركة والجمهور ولذا يتوقع ان تشهد 
الجاري  الــعــام  خــال  مــتــزايــداً  إقــبــااًل  المعرض  مــن  الحالية  الـــدورة 

الماضية. باالعوام  قياسًا 
الشركات  أكبر  إحدى  تعد  قطر   21 سنشري  شركة  أن  إلى  واشار 
من  عــدد  عبر  وفعال  مميز  بتواجد  وتحظى  العالمية  العقارية 

قطر،  دولــة  ومنها  والمنطقة  العالم  فــي  التمثيلية  المكتب 
تشمل:  قطر  في  العقارية  سنشري 21  شركة  خدمات  أن  مؤكداً 
الــعــقــارات  أنـــواع  لكل  ــجــار  واإلي البيع  فــي  الــعــقــاريــة  »الوساطة 
السكنية والتجارية والصناعية«، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع 
الممتلكات  وإدارة  العقاري  التسويق  حمات  وإدارة  والتسويق 
خدمات  إلى  باإلضافة  العقاري  والتطوير  العقارية  واالستثمارات 

العقاري«. بالسوق  المتعلقة  واالستشارات  العقاري  التقييم 
شركة  فــي  الــعــقــاريــة  ــارات  ــش ــت واالس التقييم  قــســم  أن  وأوضـــح 
العقارات  أنــواع  لكل  التقييم  خدمات  يقدم  قطر،   21 سنشري 
االستشارية  األبحاث  وكذلك  األغراض،  لجميع  والتجارية  السكنية 
ملمين  اختصاصيين  قبل  من  احترافية  بحث  أدوات  على  المبنية 
األبحاث  تقدم  كما  المنطقة،  في  العقارية  السوق  بمتغيرات 
عبر  ملخصاتها  وتنشر   21 سنشري  شركة  تنجزها  التي  العقارية 
تساهم  قطر  في  العقارات  لواقع  معمقة  نظرة  اإلعام،  وسائل 

خالل مشاركتها يف سيتي سكيب

»سنشري 21 قطر« 
تقدم عروضًا خاصة

كتب – محمد حمدان 

قال مدير المبيعات والتأجير في شركة »سنشري 21 
قطر« بشير جاما إن الشركة تشارك بفعالية في أنشطة 

معرض »سيتي سكيب قطر« ، مشيرًا إلى أن الشركة 
ومشروعات  الكبري  العقارية  العروض  من  حزمة  لديها 

فضاًل  المعرض؛  فعاليات  خالل  ستطلقها  خاصة  عقارية 
عن عرض إنجازات الشركة فيما يتعلق باإلبراج التى 

أنشأتها ونشاط الشركة في مجال الشراء والبيع وإدارة 
في  العقارية  واالستشارات  العقاري  والتقييم  األمالك 

المحلي. السوق 
وأكد  جاما لـ »أمالك« أن شركة سنشري 21 قطر نجحت 

رغم الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عامين 
في تعزيز موقعها الريادي في السوق المحلي، حيث 

كرست جهودها لتطوير أعمالها وقد سجلت زيادة في 
مستوى اإليرادات بواقع 50% منذ بدء الحصار ، الفتًا إلى 

أن الشركة وسعت نشاطها في مجال تأجير المكاتب 
والمحال التجارية بنسبة تتراوح بين 40% و 50% عالوة 
العقاري  التقييم  مجال  في  نشاطها  وتيرة  زيادة  على 

العقارية. واالستشارات  والتسويق 

ب
كي

س
ي 

يت
س



37

في  العقاري  بالسوق  والمهتمين  المطورين  معرفة  تطوير  في 
قطر وتساعدهم في اتخاذ القرار األمثل. 

مجال  فــي  متخصصا  عمل  فــريــق  الــشــركــة  لــدى  ان  إلــى  ولــفــت 
حلوال مبتكرة للشركات واألفراد الذين  ويقدم  والتأجير  المبيعات 
العقارات  استئجار  أو  والشراء  البيع  صفقات  إبرام  إلى  يتطلعون 
بمختلف أنواعها »السكنية أو التجارية أو االستخدامات المتعددة 
أقصى  توفر  راقية  خدمات  بتقديم  الشركة  تلتزم  كما  وغيرها«، 
درجـــات االهــتــمــام بــالــعــمــاء، مــشــيــراً إلــى أن فــريــق الــشــركــة في 
ــي الــســوق  ــوم بــالــمــعــرفــة الــوطــنــيــة ف ــدع مــجــال االســتــشــارات م
ويتمتع  العالمية  العقار  أسواق  في  العالمية  والمعرفة  المحلي 
عبر  المالية  الــجــدوي  دراســات  تحليات  إجــراء  في  عالية  بمهارة 
الجوانب  جميع  حول  بالتعمق  السوق  واتجاهات  بيانات  توفير 

العقاري. بالسوق  المتعلقة 
ونوه بأن شركة سنشري 21 قطر، منذ إنشائها في العام 2006 

أنحاء  جميع  في  لعمائها  متميزة  عقارية  خدمات  تقدم  ظلت   ،
المعلومات  بأفضل  عمائنا  بتزويد  ملتزمون  مضيفًا »نحن  قطر، 
الشركة  أن  كما  عملنا«،  خــال  الــكــامــل  والــدعــم  والمصداقية 
العقارية،  واألماك  المنشآت  في »إدارة  متخصصة  أقساما  تضم 

جاما : نستعرض خدماتنا 
ومشاريعنا.. ونستهدف 

استقطاب عمالء جدد
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الــجــدوي،  ودراســـات  الــعــقــارات،  وتقييم  والــشــراء،  والبيع 
االستراتيجي«. االستثمار  واستشارات 

وتيرة  يواصل  قطر  في  العقاري  القطاع  أن  جاما  وأكــد 
مجال  في  ســواء  العقارية  األنشطة  مختلف  في  نموه 
الــفــضــاء  األراضـــــي  أو  الــتــجــاريــة  أو  الــســكــنــيــة  ــارات  ــق ــع ال
أو غــيــرهــا، الفــتــًا إلـــى أن حــجــم الــصــفــقــات ومــســتــويــات 
السيولة والتداوالت العقارية تعكس النشاط المتنامي 
منذ  العقارات  تــداول  حجم  بلغ  حيث  المحلي،  للسوق 
 10.8 حوالي  الماضي  يونيو  شهر  وحتى  العام  بداية 
مليون   5.4 وبمتوسط   ، صفقة   1995 بعدد  ريال  مليار 
ريال للصفقة الواحدة، وذلك بحسب النشرات العقارية 
القطاع  يشهد  أن  متوقعًا  الــعــدل،  وزارة  عــن  الــصــادرة 
الــســنــوات  خـــال  واردة  اســتــثــمــاريــة  تــدفــقــات  الــعــقــاري 
للتملك  الجاذبة  التشريعات  ظل  في  خاصة  المقبلة 
العقاري وتوافر الفرص والعائد على االستثمار العقاري.

نشاطه  وتيرة  العقاري  السوق  يواصل  أن  جاما  وتوقع 
خال العام الجاري والسنوات المقبلة خاصة في ظل 
السوق  تطور  صاحبت  التي  االقتصادية  التشريعات 
تنظيم  بــشــأن   2018 لــســنــة   16 رقـــم  الــقــانــون  مــثــل، 
حيث  بها،  واالنــتــفــاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك 
لغير  العقارات  بتملك  السماح  على  الموافقة  تمت 
القطرية  غير  التجارية  والــشــركــات  ــراد  األفـ القطريين 
 10 عدد  تحديد  تم  كما  العقاري،  االستثمار  وصناديق 
تملكا  بها  للعقارات  القطريين  غير  لتملك  مناطق 
استثماري  عائد  وذات  استراتيجية  مناطق  وهــي  حــرا، 
»لقطيفية«،  الغربي  الخليج  منطقة  مثل  مضمون، 
القصار  ومنطقة  الــخــور  ومنتجع  الــلــؤلــؤة  ومنطقة 
اإلدارية«،  »المنطقة  والدفنة  اإلدارية«،  »المنطقة 
وعنيزة »المنطقة اإلدارية«، ولوسيل، والخرايج، وجبل 
االستثمارية«،  »المنطقة  الجهانية  وروضــة  ثعيلب، 
ــتـــفـــاع غــيــر  ــدد 16 مــنــطــقــة النـ ــ كـــمـــا تــــم تـــحـــديـــد عـ
والسماح  سنة،   99 لمدة  فيها  بالعقارات  القطريين 
بــتــمــلــك غــيــر الــقــطــريــيــن لــلــفــلــل الــســكــنــيــة داخـــل 
بتملك  السماح  ايضا  تم  فيما  السكنية،  المجمعات 
المجمعات  داخل  التجارية  للمحات  القطريين  غير 
اإلقـــامـــة لــغــيــر الــقــطــريــيــن مالكي  ومــنــح  الــتــجــاريــة، 
طوال  االستثمار  أو  السكن  بغرض  سواء  العقارات 
مــدة تملك الــعــقــارات، كــمــا يــأتــي مــشــروع قــانــون 
رقم  القانون  محل  ليحل  العقاري،  التطوير  تنظيم 
)6( لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب 
التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري.

حققنا قفزة يف حجم 
إيراداتنا بواقع »%50«

منذ بدء احلصار 
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كتب – محمد األندلسي 

قال مدير التسويق واالتصاالت بشركة األصمخ للمشاريع العقارية، مايكل كفوري، إن الشركة 
ستطرح خالل مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر أيقوناتها ومشاريعها العقارية 

الكبري الفتا إلى أن المعرض يلقى أصداء إيجابية واسعة النطاق في كل عام يتم تنظيمه، 
خاصة أنه يعد أضخم معرض عقاري في الدولة، وخالل النسخة الحالية من المتوقع أن 

يستقطب عددًا كبيرًا من المطورين العقاريين من كافة أنحاء العالم، لطرح مشاريعهم 
وإنجازاتهم المتنوعة، بما يجعل من هذا الحدث الكبير منصة استثنائية ومثالية الستعراض 

المشاريع وتوطيد العالقات مع المستثمرين والخبراء في مجال التطوير العقاري، متوقعا 
اقباال قياسيا على فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2019 ؛ نظرا لتطور القطاع العقاري 

وإنجاز وإنهاء العديد من المشاريع العقارية من قبل المطورين العقاريين. 

خالل مشاركتها يف سيتي سكيب قطر

»األصمخ«
تستعرض أيقوناتها العقارية

عامر سرحانمايكل كفوري

ب
كي

س
ي 

يت
س
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توجهت  الذكية  للمباني  العالمي  التوجه  مع  إنه  وأشار كفوري إلى 
شركة األصمخ للمشاريع العقارية إلى تطبيقها، حيث بات هذا التوجه  
الوطنية  قطر  رؤية  أهــداف  يحقق  بما  الدولة،  من  كبيرا  اهتماما  يلقى 
2030، خاصة أن هناك مشاريع عقارية ضخمة مثل مشيرب قلب الدوحة 
التنموية  المشاريع  من  وهي  -قطر،  اللؤلؤة  ومشروع  لوسيل  ومدينة 
الواعدة والرائدة التي تدعم مسيرة الدولة في التوجه للمباني الذكية.

رغم  واضــحــًا  استقرارا  يشهد  العقاري  القطاع  أن  إلــى  كفوري  ولفت 
القطاع  قوة  تؤكد  بأرقام  مدعومًا  قطر،  دولة  على  المفروض  الحصار 
يمضي  كما  الوطني،  االقتصاد  دعم  في  أساسية  ركيزة  يشكل  الذي 
سوق العقار بخطوات إيجابية أكدت قدرته على التعامل مع تداعيات 
الحصار، بما يعزز من مكانة قطر كسوق واعد وآمن لاستثمار مدعومًا 
بانتعاش تعامات البيع والشراء والتأجير، وهذا ما تؤكده حجم صفقات 
الثمانية  األشهر  وخــال   ،2018 الماضي  العام  خــال  تمت  التي  البيع 
الوحدات  تأجير  على  اإلقــبــال  وحجم   ،2019 الحالي  العام  من  ــى  األول

العقارية.
وشدد كفوري على أن األداء اإليجابي للتداوالت العقارية، يعكس صورة 
البنية  على  حكومي  بإنفاق  المدعوم  العقاري  السوق  لمسار  إيجابية 
رئيسيًا  عامًا  تزال  وال  كانت  التي  األخــرى،  الرئيسية  والمشاريع  التحتية 
المالية  السيولة  توفر  إلى  إضافة  بالعقار،  المستثمرين  ثقة  تعزيز  في 
في السوق العقاري وتوسع البنوك في التمويات العقارية. كل هذه 

العوامل من شأنها أن تقوض من أي تأثير للحصار.
للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قــانــون  تطبيق  تأثير  وحـــول 
واالنتفاع على سوق العقارات المحلي، أكد كفوري أنه سيعود بالفائدة 
سيسهم  حيث  الباد،  في  القطاعات  ومختلف  العقاري  القطاع  على 
توجهها  من  بــداًل  الداخل  نحو  المحلية  االستثمارات  وجهة  تحول  في 
إلى الخارج، وسيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية لاستثمار 
بالدولة، ويرفع أسعار العقارات مع توسعة رقعة البناء في جميع مناطق 
الدوحة ويحولها إلى سوق واعد، الفتا إلى أنه في حال شهد القانون 
من االنفتاح على بعض الــشــروط والــقــواعــد، فــإن ذلــك ال بد أن  مــزيــداً 
يساهم في زيادة عدد المستثمرين،  مرجحا أن يؤدي تطبيق القرار إلى 
إلى  سيؤدي  الذي  األمر  القطاع،  هذا  في  المستثمرين  أعداد  مضاعفة 
حدوث طفرة عقارية جديدة في السوق المحلي مع بدء سريان القانون 

فور  الدولة  داخل  العقاري  السوق  في  الحركة  سيثري  القانون  أن  كما 
والشراء  البيع  عمليات  نمو  زيــادة  في  وسيساهم   ، تطبيقه  في  البدء 
واالستثمار والعائدات على الدولة وعلى القطاع الخاص، كما سيساهم 

في جذب استثمارات المقيمين إلى قطر.

مشاريع مميزة
شركة  فــي  المبيعات  قسم  رئــيــس  الخطيب  قــال فــراس  جــانــبــه،  مــن 
األصمخ للمشاريع العقارية   أن الشركة تسعى خال مشاركتها  في 
المعرض إلى التسويق لمشاريعها بالدرجة األولى،  متوقعا أن يكون 
حجم المبيعات واإلقبال على الشراء والتأجير جيدا قياسا بالمشاركات 

الكبيرة للمطورين والشركات العقارية المشاركة في المعرض.
مشاريع  وأكد الخطيب أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للشركة لطرح 
ذات  المشاريع  من  متنوعة  مجموعة  تشمل  التي  الشركة  وإنــجــازات 
التنمية  تحقيق  فــي  تسهم  والــتــي  المختلفة،  االستراتيجية  ــداف  األهـ
بأسعار  طرحها  على  التركيز  مع  السوق،  احتياجات  وتلبية  المستدامة 

كفوري:    نواكب التوجه العالمي 
للمباني الذكية في مشاريعنا 

سرحان :  السوق العقاري يواصل 
مسيرة  االنتعاش خالل 2019

الخطيب: نتوقع ارتفاع حجم اإلقبال 
على مشاريعنا المطروحة  
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تنافسّية لخدمة كافة الفئات المجتمعّية.
وأشار الخطيب إلى أن من أبرز مشاريع شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
التي سيتم عرضها في المعرض، مشروع منطقة أبو فسيلة، مشروع 
األصمخ لوسيل 1، وبرج األصمخ اإلداري في منطقة الخليج الغربي، وبرج 
لوسيل   )Maisons Blanches( ومشروع  و6،  و5   4 و   3 بيرل  ريجنسي 
الذي يعتبر أكبر مجمع سكني في مدينة لوسيل، ومشروع باراماونت 
ريزيدنسز، الذي يعتبر األول من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة 
مشروع  جانب  إلى  قطر،  اللؤلؤة  في  ويقع  هوليوود،  من  المستوحاة 

أبو سدرة.
واوضح الخطيب قائا: »بالنسبة لمشروع األصمخ لوسيل 1 فإن وحدات 
المتر  سعر  ويقدر  تحفيزي،  بيع  بنظام  للبيع  معروضة  المشروع  هــذا 
لوسيل  مدينة  في  المشروع  ويقع  ريــال،  بحدود 12500  الواحد  المربع 

» باراماونت ريزيدنسز« يحمل 
لمسات الفخامة المستوحاة 

من هوليوود
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 110 قرابة  من  تتكون  بنايتين  عن  عبارة  وهــو  ثعيلب،  جبل  بمنطقة 
وحدات سكنية تتألف من غرفة نوم وصالة تتراوح مساحة الوحدة منها 
بحدود 85 مترا مربعا، ويضم المشروع كافة المميزات الجذابة والخدمات 
إليها  يحتاج  التي  التكنولوجيا  وسائل  بأحدث  والمتطورة  المتقدمة 
لأطفال  وماعب  للترفيه  مناطق  إلى  باإلضافة  بالمشروع،  القاطنون 
ايضا  جيدة  فرصة  ولعلها  للسيارات،  واســعــة  ومــواقــف  رياضية  ونـــواد 
اللقاء الضوء على مشروع  مشروع )Maisons Blanches لوسيل( وهو 
ألف   115 مساحة  على  ويمتد  لوسيل  مدينة  في  سكني  مجمع  أكبر 
متر مربع في المنطقة الترفيهية، ووحدات هذا المشروع متاحة للتأجير 
ويتألف من 114 فيا تتراوح مساحاتها بين 400 و 600 متر، باإلضافة إلى 
وذات  المساحات،  متعددة  سكنية  وحدة  تضم 320  سكنية  عمارة   20
الصديقة  العالمية  التكنولوجيا  أحدث  فيه  ومستخدم  فاخر  تشطيب 
ومساحات  وترفيهية  خدمية  مــرافــق  على  الــمــشــروع  ويحتوي  للبيئة، 
خضراء، حيث يضم حوض سباحة وحضانة لأطفال وناديا صحيا. ويعد 
التي  السكنية  المجمعات  من  لوسيل   )Maisons Blanches( مشروع
تقدم مفهوما جديدا من الرفاهية والخدمات المتميزة، حيث سيستمتع 
مدينة  تقدمها  التي  الخدمات  من  محدود  ال  بتنوع  المشروع  قاطنو 
التي  الخدمات  متطلبات  كافة  من  مقربة  على  وسيكونون  لوسيل، 
والمتاجر  والمطاعم  المقاهي  من  بباقة  واالستمتاع  إليها  سيحتاجون 
الراقية، حيث تمهد مدينة لوسيل الطريق أمام فجر جديد في الحلول 

السكنية العصرية«.
وتابع الخطيب قائا: »بالنسبة لمشروع ريجنسي بيرل 3 و 4 و 5 و6، فإنه 
يقع في منطقة فيفيا بحرية في اللؤلؤة قطر، وسيتاح للتأجير كوحدات 
سكنية مفروشة، ونصف مفروشة، وغير مفروشة، ويتألف برج ريجنسي 
بيرل 3 من 253 وحدة سكنية، وريجنسي بيرل 4 من 252 وحدة سكنية، 
ريجنسي بيرل 5 من 260 وحدة سكنية، وريجنسي بيرل 6 من 257 وحدة 
بخصوص  أمــا  المساحات،  متنوعة  الــوحــدات  هــذه  وجميعها  سكنية، 
مشروع باراماونت ريزيدنسز الذي يقع في »اللؤلؤة - قطر«، فيعتبر األول 
من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، 
يتألف  حيث  المقبلة،  القليلة  األشهر  في  المشروع  تسليم  المقرر  ومن 
المشروع من 196 وحدة سكنية، تضم غرفة وغرفتين، ثاث غرف وأربع 
»باراماونت  عامة  تحمل  مميزة  مــرافــق  ويضم  فاخرة.  دوبلكس  غــرف 
كاليفورنيا،  واليــة  بيئة  من  مستوحاة  أجــواء  في  ريزورتس«  آند  هوتيلز 
ويوفر المشروع لساكنيه حوض سباحة وشاليهات وغرفة خاصة لعرض 
ناد  إلى  باإلضافة  والتجهيزات،  اآلالت  أحــدث  يضم  رياضيا  وناديا  األفــام 
ُصقلت  جــوهــرة  بمثابة  ريزيدنسز  بــارامــاونــت  مــشــروع  ويعتبر  لأطفال. 
فرصة  للمستثمرين  وتوفر  قطر،  اللؤلؤة  مشروع  لتزين  ودقــة  باحتراف 
االستفادة من عاملين هامين في وقت واحد؛ األول يتمّثل في الحصول 
على عقار في »اللؤلؤة ـ قطر« التي تعتبر أفضل المواقع وأكثر األماكن 

جذبًا للمستثمرين، أما الثاني فهو تصميم المشروع البديع الذي يحمل 
اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل الداخلية التي تمّيز العامة التجارية باراماونت«.
على  العمل  بــدأنــا   »: الخطيب  قــال  ســـدرة،  أبــو  مــشــروع  يخص  وفيما 
فاخر،  تشطيب  ذات  فيا   700 مــن  أكــثــر  ويــضــم  منه  الثانية  المرحلة 
ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي 

على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء«.

قفزة عقارية
للمشاريع  األصــمــخ  شــركــة  فــي  التأجير،  قسم  رئــيــس  قــال  جــانــبــه،  مــن 
تحقيق  سيواصل  قطر  في  العقار  قطاع  »إن  سرحان:  عامر  العقارية، 
عمليات  في  متزايد  بنمو  مصحوبة  الحالي  العام  خال  نوعية  قفزات 
اإلنشاء العقارية، كما سيستمر قطاع العقارات في قطر بتصدر المركز 
األول من حيث معدالت اإلنفاق بين كل القطاعات خال العام 2019، 
لقوة  األساسية  الضمانة  هي  تظل  الوطني  االقتصاد  قــوة  إن  حيث 

ونمو قطاع العقارات«.
وتوقع سرحان إن يشهد قطاع العقارات في نموا بنسبة تقارب 18 % 
مع  مقارنة   ،»2019« الحالي  العام  خال  المباني  إنشاء  عمليات  في 
 2019 العام  أن  تــرى   التي  األصمخ   لتقديرات  وفقا   ، الماضي  العام 
يشهد مــزيــدا مــن الــمــشــروعــات الــعــقــاريــة وخــاصــة فــي مــشــروع مدينة 
لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، ويتزامن ذلك 
مع البيانات التي تكشف نمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة »3 %« 
خال النصف األول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام 
الماضي 2018، عاوة على استقرار أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة 
-قطر خال النصف األول من العام الحالي قياسا بالفترة ذاتها من العام 
الماضى، فضا عن ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المكونة من 
غرفة وغرفتي نوم، خال النصف االول من العام الحالي مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضى.
خال  كبيراً  نمواً  سيشهد  قطر  في  العقارات  ســوق  أن  سرحان  وأكــد 
 ،2022 العالم  كــأس  فعاليات  حلول  حتى  المقبلة،  الثاثة  السنوات 
القطاع  هذا  في  كبيراً  فارقًا  ستحدث  والتي  قطر،  في  عقدها  المزمع 
المهم، وتجذب المزيد من أعمال اإلنشاء، كما إن سوق قطر العقاري 
سيشهد انتعاشًا في التأجير والمبيعات على حدٍّ سواء، وسيتوسع في 
قطاع العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق. باإلضافة إلى ذلك 
أن أنواع العقارات الموجودة في قطر تثري هذا القطاع المهم وتقّدم 
خيارات متنّوعة للمستثمرين الراغبين في ضّخ أموالهم واستثماراتهم 
األصمخ  شركة  فــإن  المعطيات  هــذه  على  »بناًء   : قطر..مضيفا  في 
بأي  للقيام  الحالي  الوقت  خال  النية  لديها  ليس  العقارية  للمشاريع 

استثمارات خارج قطر«.

 »Maisons Blanches«
أكبر مجمع سكني في 

مدينة لوسيل  
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تقدم عروضا متميزة خالل احلدث

»أسيتس« تبهر زوار »سيتي سكيب«
في  مشاركتها  عن  العقاري  للتطوير  أسيتس  شركة  أعلنت 
عزمها  الشركة  أكدت  حيث   ، قطر 2019  سكيب  سيتي  معرض 
على الظهور بأبهى حلة بين كبار العارضين خالل الدورة الثامنة 
جدًا  متميزة  عروض  تقديم  خالل  من  الدولي،  المعرض  من 
أمام  يتيح  مما  المفروشة،  والسكنية  المكتبية  الوحدات  على 
للتملك  العقارات  سوق  في  مسبوقة  غير  فرصة  المعرض  زوار 

واالنتقال للسكن الفوري.
عبر  سكيب  سيتي  خالل  زوارها  إلبهار  أسيتس  شركة  وتستعد 
عرض الهولوغرام ثالثي األبعاد والذي يوفر مشاهدة فريدة من 
نوعها لمشروعات الشركة الرئيسية: برج ذى إيتين التجاري والذي 
على  حصوله  بعد  خاصة  لوسيل،  مدينة  في  بارزة  عالمة  أصبح 
جائزة »أفضل عقار تجاري شاهق االرتفاع في قطر« والممنوحة 
الهولوغرام  عرض  يوفر  كما  العربية،  العقارات  جوائز  قبل  من 
مشاهدة لتحفة أستيس: باي ووك ، ذلك البرج السكني الحديث 
المشاهدة  إلى  باإلضافة  باللؤلؤة،  بحرية  فيفا  قلب  في  الواقع 
حداثة  بين  يجمع  والذي  بشامون،  فيو  لمشروع  األبعاد  ثالثية 
دولة  رحاب  في  الهادئ  والموقع  والتجاري  السكني  التصميم 

لبنان.

ب
كي

س
ي 

يت
س

السيد نايف كرم المدير التنفيذي للعمليات
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كــمــا يــقــدم جــنــاح شــركــة أســيــتــس بــالــمــعــرض مــنــصــات لــعــرض نــمــاذج 
لمشروعاتها الثاثة: ذى إيتين، باي ووك، وفيو بشامون، حيث سيحتوي 
كل جناح على ديكورات وأثاث وتشطيبات داخلية حقيقية لكل مشروع 

على حدة، مما يوفر تجربة واقعية فريدة من نوعها لزوار سيتي سكيب.
وباإلضافة إلى التجارب والعروض المميزة التي تقدمها أسيتس، ستقدم 
وهي  الفورية«،  الميدانية  »الجولة  خدمة  جناحها  لــزوار  أيضًا  الشركة 
خدمة مميزة وحصرية لزوار سيتي سكيب، ستوفر لهم فرصة زيارة مواقع 
مشاريعها داخل الدوحة، لتتيح لهم فرصة التعرف المباشر على الوحدات 

المكتبية أو السكنية والخدمات والمميزات التي تقدمها.
تفاؤله  عــن  للعمليات  التنفيذي  الــمــديــر  كرم«  »نايف  السيد  وأعـــرب 
يمثل  سكيب  »سيتي  قائًا:  الــبــارز  الحدث  هــذا  في  أسيتس  بمشاركة 
فرصة هائلة لنا لعرض مجموعة من أبرز مشاريعنا وإنجازاتنا، لتتواكب مع 
أهدافنا اإلستراتيجية التي تسهم في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات 
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سوق العقارات في قطر والمنطقة«.
المنظمة لسيتي سكيب عن  )إنفورما ماركتس(  وأعلنت شركة 
استضافة المعرض لهذا العام أكبر األسماء في القطاع العقاري 
القطرية،  ــار  ــدي وال للتنمية،  المتحدة  الــشــركــة  مثل  قطر  بــدولــة 
أن  توقعت  كما  العقارية،  ومشيرب  العقارية،  ــروة  ب ومجموعة 
شركات  بمشاركة  كبيراً،  دوليًا  إقبااًل  قطر  سكيب  سيتي  يشهد 
والمملكة  وتركيا  والــكــويــت  ُعــمــان  مــن:  كــل  فــي  ــدة  رائـ عقارية 

المتحدة وسويسرا وتونس.
من  الماضي  العام  دورة  شهدت   ، سكيب  سيتي  إلدارة  ووفًقا 
المعرض العقاري الدولي ردود فعل إيجابية استثنائية، مما يبشر 
العام  هذا  المتوقع  ومن   .2019 سكيب  لسيتي  واعــدة  بنتائج 
من مطوري العقارات من جميع  كبيراً  أن يجذب المعرض عدداً 
قطر؛  في  الحر  التملك  قانون  تعديل  مع  تماشيًا  العالم،  أنحاء 
وسوف يمنح القانون المستثمرين األجانب المزيد من الخيارات 
غير  عــدداً  يوفر  مما  المكتبية،  بالمساحات  يتعلق  فيما  خاصة 

مسبوق من الفرص للقطاع العقاري المحلي واإلقليمي.
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النظيفة  الطاقة  مصادر  استخدام  تعزيز  الى  المبادرة  وتهدف 
والمتجددة بتشجيع جميع قطاعات الدولة بما فيها الحكومي 
الموارد  على  للحفاظ  مبادرة  أفضل  لتقديم  واألفـــراد  والخاص 
الحيوية للدولة وخفض االنبعاثات الكربونية الضارة، من خال 
لأجيال  استدامتها  لضمان  والترشيد  الطاقة  استخدم  كفاءة 

القادمة.
بمشاركة  التوعوية  الفقرات  من  سلسلة  البرنامج  تضمن  وقد 
ممثلين من كهرماء وهيئة أشغال حيث شمل فقرة عن البرنامج 
اإلنجازات  يعرض  »ترشيد«  الطاقة  وكفاءة  للترشيد  الوطني 
التي حققها على مدار السبع سنوات، كما تضمنت الفعالية 
من  كيميائيين  مرشحين  قدمها  المتنقلة  المختبرات  عن  فقرة 
بفقرة  الفعالية  واختتمت  العامة،  األشغال  بهيئة  البيئة  قسم 
عن المساهمة نحو استدامة الموارد المائية قدمها مرشح من 

هيئة أشغال.
ترشيد  الوطني  البرنامج  حــرص  إطــار  في  المبادرة  هــذه  وتأتي 
وهو  البرنامج  أهداف  تحقيق  بهدف  الشركاء  مع  التعاون  على 
خفض  على  المجتمع  ولتشجيع  المستدامة  التنمية  تحقيق 
في  للدولة  الشاملة  الرؤية  وتعزيز  والماء  الكهرباء  استهاك 

تنمية بيئية مستدامة بحلول عام 2030.
وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء« 
وتــوزيــع  نقل  شبكات  لمنظومة  الوحيد  والمشغل  المالك 
يوليو  في  كهرماء  أنشأت  قطر،  دولــة  في  والمياه  الكهرباء 
لجميع  والمياه  الكهرباء  وتأمين  تنظيم  أجــل  من   2000 عــام 
شراء  كهرماء  وتتولى  الكفاءة.  من  عالية  بدرجة  المشتركين 
وإبــرام  إعــداد  تتولى  أنها  كما  والمياه،  الكهرباء  وبيع  وتــوزيــع 
المستقلين  المنتجين  من  والمياه  الكهرباء  شــراء  اتفاقيات 
وتوفير الدعم الفني والمؤسسي إلنشاء مشاريع محطات توليد 
الكهرباء وتحلية المياه؛ وتََمُلك وإنَشاء وتْشِغيل شبكات نقل 
وبرامج  خطط  وإعــداد  قطر؛  دولة  في  والمياه  الكهرباء  وتوزيع 
القواعد  ووضع  والمياه؛  الكهرباء  وتوزيع  نقل  شبكات  تطوير 
المياه  وتــمــديــدات  الكهربائية  التوصيات  ألعــمــال  المنظمة 
واالستشارات  الخدمات  وتقديم  والمنشآت؛  المباني  لمختلف 

في مجال األنشطة التي تقوم بها.

 أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء« ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد 
العادات  مبادرة  للتوعية  كهرماء  بحديقة   2019/9/30 الموافق  االثنين  يوم  »ترشيد«  الطاقة  وكفاءة 
الصديقة للبيئة وذلك لتوعية المجتمع بأهمية الترشيد والمحافظة على مصادر الطاقة بتقليل نسبة 
الهدر للكهرباء والماء   وجعل االستدامة أسلوب حياه وتأتي أول محاضرات المبادرة بالتعاون مع هيئة 

األشغال العامة »أشغال«.

حول العادات الصديقة للبيئة

مبادرة جديدة لـ »كهرماء«

ت
عا

تاب
م
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كتب – محمد األندلسي 

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بن الشيخ القابضة، زيد جبارة، أن المجموعة على وشك 
يناير  2020،  افتتاحه خالل شهر  متوقعا   ، الشيخ 4 بأبوهامور  بن  أسواق  مشروع  من  االنتهاء 
حيث يمتد المشروع  على مساحة 12.000 متر مربع  تقريبا باجمالي 12.540 متر مربع مساحة 
الوحدات  من  مزيجًا   تعتبر  عقارية  وحدة   200 من  أكثر  على  المشروع  يحتوى  كما   ، مبنية 
ماركت  هايبر  وجود  على  عالوة  متنوعة،  بمساحات  واالدارية،  والمكتبية  والسكنية  التجارية 

مميز بداخل االسواق.
واوضح جبارة في حديثه مع » أمالك » أن أسواق  بن الشيخ 4 ابو هامور  تنضم الى باقي 
االسواق التجارية ابو هامور 1 ،  و 2 ، و 3، ليصل عدد المحال التجارية بها الى اكثر من 300 
محل تجاري،  وتضم النسخة الرابعة مساحات سكنية فوق المحال التجارية، وهي على هيئة 
»ستديوهات« وشقق مكونة من غرفة او غرفتين ليحظى القاطنين بها بباقة من الخدمات 
عالوة  االتصاالت،  شركات  مثل  لشركات  فروعا  تشمل  التي  المتنوعة  التجارية  والمحال 
على وجود المطاعم والكافيهات ومحال الذهب، ووجود الصرافات اآللية المنتشرة، لتخدم 
جميع السكان والجمهور والقاطنين بمنطقة ابو هامور الحيوية التي تعد من ابرز المناطق 

السكنية في قطر.

الرئيس التنفيذي جملموعة بن الشيخ القابضة زيد جبارة :

تدشين أسواق »أبو هامور 4« مطلع 2020

ت
عا

تاب
م
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ونّوه جبارة الى انه في اطار دعم مجموعة بن الشيخ القابضة للمجال 
الرياضي في قطر الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، ستقوم 
المجموعة في األسابيع القليلة القادمة بتوقيع اتفاقية شراكة ستقوم 
للقطاع  تحفيزا  وذلــك  عريق،  رياضي  لناد  الرسمية  بالرعاية  إثرها  على 
االصعدة،  جميع  على  حقيقية  طفرة  يشهد  الذي  الدولة،  في  الرياضي 
القدم  لكرة  العالم  كــأس  لنهائيات  قطر  استضافة  اقتراب  مع  السيما 
للعام 2022 ، كما ستؤدي هذه الرعاية الى  تكوين شراكات قوية في 
المجال الرياضي المحلي من اجل تحقيق المزيد من التطور والنمو في 
تستهدف  والتي   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية  ودعما  الهام،  القطاع  هذا 

خلق التنويع االقتصادي.
المحلي  بالسوق  التوسع  الى  دائما  تسعى  المجموعة  ان  جبارة  وأكد 
واألسواق اإلقليمية  والتي تتسق مع االستراتيجية التي وضعتها مجموعة 
االبتكار  لخلق  دوما  المجموعة  سعي  مع  بالتزامن  القابضة،  الشيخ  بن 
إعادة  أو  التكرار  تجنب  الى  باالضافة   ، المتنوعة  ومشاريعها  عملها  في 
إنتاج األفكار القديمة، كما تعمل الشركة على اكثر من محور للتميز في 
الذي  النجاح  طريق  رسم  في  قدما  والمضي  والخارجي  المحلي  السوق 

عاليا.. قطر  اسهم  من  ويرفع  الوطني  االقتصاد  على  بالضرورة  يعود 
مضيفا :« إلى جانب توسع المجموعة في السوقين المحلي واالقليمي 
، تسعي المجموعة دائما الى تطوير االداء وجودة الخدمات المقدمة ، 
تطلعاتهم  تلبي  بصورة  الشركة  لعماء  مميزة  خدمات  توفير  وضمان 
االخــرى،  الشركات  من  مثياتها  عن  المجموعة  لتتفرد   ، وطموحاتهم 

سواء في المشاريع الحالية او المستقبلية«. 

أبراج بن الشيخ
بن  ابــراج  انشاء  على  العمل  تواصل  الشيخ  بن  مجموعة  ان  الى  وأشــار 
الشيخ الكائنة في تقاطع رمادا بشارع سلوى والتي يتوقع االنتهاء منها 

المجموعة تعتزم رعاية ناد رياضي 
عريق خالل الفترة المقبلة

أسواق  أبو هامور4  تضم 200 وحدة 
عقارية مزيجا من السكني والتجاري 

واإلداري

مشروع أبراج بن الشيخ تكلفته  600 
مليون ريال وهو األكثر ارتفاعا  في 

طريق سلوى
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ريال،  مليون  مستوى  600  الى  تكلفتها  وتصل   ، المقبل  العام  بنهاية 
وتقع على ارتفاع 22 طابقا وهي أعلى االبراج ارتفاعا في طريق سلوى، 
كما تضم ابراج بن الشيخ  اكثر من  500 شقة فندقية، وتتميز بلمسات 
الفخامة العصرية والخدمات الراقية المتكاملة، الفتا الى ان اعمال البناء 
واالنشاءات مازالت ماضية على قدم وساق لانتهاء في الموعد المحدد، 
مميزة   عقارية  ايقونة  سيكون  الــذي  خالد  عين  مــول  مشروع  عن  فضا 
التجارية  العامات  ابرز  تشمل  التي  التجارية  والمحال  خدماته  تكامل  عبر 
المحلية والعالمية، باالضافة الى المكاتب االدارية ، ومن المتوقع االنتهاء 

منه في عام 2020.

التوسع اخلارجي
واضاف جبارة : »مجموعة بن الشيخ القابضة تعمل على التوسع خارجيا 
حيث أبرمت المجموعة مؤخرا اتفاقية حق انتفاع القامة مشروع سياحي 
استثماري مع الجانب العماني، وذلك في والية السيب بمحافظة مسقط، 
ولمدة 50 عاما قابلة للتجديد،  وبتكلفة تصل الى اكثر من 1.2 مليار ريال 
، حيث سيتم انشاء مشروع سياحي استثماري يحتوي على العديد من 
األسواق التراثية ذات الطابع العماني، عاوة على منشآت فندقية ومراكز 
ثقافية وتجارية ومطاعم ومقاهي ومرسى لليخوت وذلك على مساحة 
تصل الى اكثر من 98 ألف متر، ومن المقرر أن يتم افتتاح  المشروع بعد 
لتقديم  المشروع  عوائد  من  صندوق  إنشاء  سيتم  كما  سنوات،  ثــاث 
الدعم لنحو  100 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب 

العماني«.

تاريخ عريق
الشيخ  بــن  مجموعة  بــه  تحظى  الـــذي  الحافل  الــتــاريــخ  بــأن  جــبــارة  ــاد  وأفـ
القابضة، رفع من اسهمها كثيرا لدى جميع العماء والجمهور، السيما مع 
والمتنوع  الحافل  والسجل  الماضية،  السنوات  خال  المتراكمة  الخبرات 
للعماء سواء كان المشروع تجاريا أو اداريا ، ومشاريعها المنتشرة في 
في  العماء  قائمة  تضم  حيث   ، عامة  بصفة  وقطر  الدوحة  شوارع  اهم 
مبنى بن الشيخ القابضة بشارع حمد الكبير بنوكا عالمية مثل مصرف 
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الريان، والدولي االسامي، و الشركة اإلسامية لاوراق المالية، باالضافة 
الى المشاريع السكنية التي تضم ايضا نخبة عالمية من الشركات مثل 
في  للضيافة  وكتارا  سيتي،  ماي  مجمع  في  القطرية  الجوية  الخطوط 
االسماء  من  وغيرها  علي،  صال  ام  بمدينة  السكني  الشيخ  بن  مجمع 
الامعة في عالم الشركات العالمية، عاوة على ان قائمة العماء تضم 

جهات حكومية اخرى.
وشدد جبارة  على قوة االقتصاد القطري وتحقيقه لمستويات نمو مميزة 
فاقت التوقعات رغم استمرار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس 
من يونيو 2017، إال ان حزمة القوانين االقتصادية  هيأت االرضية التشريعية 
والقانونية ، حتى باتت قطر من اكثر الدول انفتاحا  أمام االستثمارات  مما 
انعكس ايجابيا على جذب واستقطاب االستثمارات االجنبية الى السوق 
اطاق  مثمنا   العقاري،  القطاع  خاصة   ، القطاعات  جميع  في  المحلي 
قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها الذي يعزز من 
آداء القطاع العقاري المحلي بصورة كبيرة، باالضافة الى قانون تنظيم 
القطريين  لغير  يتيح  والــذي  االقتصادي،  النشاط  في  األجنبي  االستثمار 
االستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما 
قطاعات  غالبية  في   %  100 بنسبة  التملك  األجنبي  للمستثمر  يسمح 
الخطوات  وهذه  على 49 %،  تزيد  ال  النسبة  هذه  كانت  بعدما  االقتصاد 
آفاق  وفتح  المحلي  السوق  في  االجنبية  االستثمارات  تعظيم  شأنها  من 

وخيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف القنوات االستثمارية.
 واكد جبارة  انه تم تأسيس مجموعة بن الشيخ القابضة، في عام 1979 
ومؤسس  االدارة  مجلس  رئيس  الــخــوار،  مــبــارك  محسن  السيد  يــد  على 
لتأسيس  االربعين  العيد  مع   2019 الحالي  العام  ويتزامن  المجموعة،  
المجموعة، وحاليا يندرج تحت مظلة المجموعة نحو 15 شركة في الكثير 
االستثمارية  المجموعة  محفظة  تنوع  التي  االقتصادية  القطاعات  من 
قطر  رؤيــة  وتحقق  الدولة  تنشده  الــذي  االقتصادي  التنوع  هــدف  وتطبق 
الطويلة  السنوات  هذه  عبر  المجموعة  اكتسبت  فيما  الوطنية 2030،  
كافة  في  الطيبة  والسمعة   ، الباهرة  واالنجازات  المتراكمة  الخبرات  من 
االوساط االقتصادية واالجتماعية ، وهذا يدل على على مدى االلتزام التام 

الذي تتمتع به المجموعة  وعاقتها التي يسودها الثقة مع عمائها.

محليا  التوسع  نستهدف 

مبادرات  تعزيز  مع  وإقليميا 

االبتكار 

االنتهاء من مول عين خالد  العام 
المقبل ويضم أبرز العالمات 

التجارية
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أكد المدير العام لشركة البندري للعقارات، معن الحاج، أن 
الشركة لديها الكثير من المشاريع العقارية التي تستهدف 
جميع فئات العمالء،  في الوقت الذي تستعد فيه للكشف 
عن مشروع سكني جديد قريبا، موضحا أن »البندري« لديها 

5 أبراج في منطقة الدفنة، باإلضافة إلى مشاريع في 
اللؤلؤة- قطر، ومشروع بوابة الخيسة السكني، والذي يقع 

على مساحة مليون متر مربع، وهايبر ماركت الخيسة، ومركز 
الوعب لألعمال، وفلل الخور، ومشروع التالل، وبرج الثريا، 

وبرج جومانة، وبرج البندري عالوة على  فلل المشاف والوكير، 
مضيفا :»تمتلك الشركة أيضا 3 مجمعات تجارية، وهي: 

أسواق الدوحة و بي سكوير مول، والفيدا مول«.

وقال الحاج في حواره مع أمالك  أن مشروع الفيدا مول من المقرر 
أيضًا   لديها  الشركة  أن  إلــى  الفتا  الــجــاري،  العام  بنهاية  تدشينه 
مشروع »بي سكوير مول B Square Mall« الذي يقع في منطقة 
الثمامة الجديدة بمحاذاة الطريق الدائري السادس، والذي يغطي 
من نوعه.  كامل الفئات العمرية ويتميز بكونه مواًل ترفيهيًا فريداً 
وضعت  عام 2005،  في  انطاقها  ومنذ  الشركة  أن  الحاج  وأضاف 
الــعــقــاري  بــالــســوق  مــرمــوقــة  مــكــانــة  تــكــون فــي  نــصــب أعينها أن 
الــعــقــارات  بقطاع  الــخــدمــات  وأرقـــى  أفــضــل  تقديم  مــع  المحلي، 
االستشارية  والخدمات  المشاريع  وتطوير  اإلداريـــة  الخدمات  مثل 
الشركة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  مــن  وغــيــرهــا  الــتــأجــيــر  وخــدمــات 
النجاح  هــذا  أن  إلــى  منّوها  مستوى،  أعلى  على  احترافي  بشكل 
يأتي انعكاسا لطبيعة العمل بالشركة التي تهتم بتقديم جميع 
اتباع  على  والتصميم  التركيز  على  عاوة  عالية،  بجودة  الخدمات 
معايير السامة والبيئة ومراقبة الجودة، خاصة أن العماء يثمنون 
الخدمات المتميزة والجودة العالية وتنفيذ المشاريع وفقا للجدول 

الزمني المحدد.
تحسنا  حاليا  يشهد  المحلي  الــعــقــاري  الــســوق  أن  الــحــاج   وبــيــن 
ملحوظا في عمليات البيع والشراء، عاوة على التوقعات اإليجابية 
الستمرار ارتفاع منسوب السيولة العقارية، ليحقق القطاع انتعاشا 
الجاري  العام  خال  العقارية  الطفرة  مستويات  إلى  يصل  كبيرا 
والتفاؤل  اإليجابية  الحالة  إلى  مشيرا  المقبلة،  القليلة  والسنوات 
التاريخية  باالستحقاقات  مدفوعة  العقاريين  المستثمرين  لــدى 
من  العديد  يستقطب  العقاري  القطاع  أن  إلــى  والفتا  للدولة،  
تنظيم  قانون  تطبيق  سريان  اقتراب  مع   بالتوازي  المستثمرين، 
تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، باإلضافة إلى انتهاء 
القليلة  األعــوام  خال  القطاع  شهده  الذي  النسبي  الهدوء  حالة 

الماضية. 

ترسيخ  في  نجحت  للعقارات  البندري  شركة  أن  إلــى  الحاج  ونــّوه 
توسيع  على  الضوء  تسلط  إنها  حيث  قطر،  في  القوية  مكانتها 
الذي  التقدم  عن  فضا  المحلي،  بالسوق  وخبراتها  قدراتها  مجال 
خدمات  لتوفير  رؤيتها  بفضل  واثقة  بخطى  البندري  شركة  تحرزه 
والكفاءة  بالجودة  والتزامها  عالمي،  مستوى  ذات  شاملة  عقارية 
من  الكثير  توفير  على  الشركة  تعمل  كما  المائمة،  والقيمة 

املدير العام لشركة البندري للعقارات معن احلاج : 

افتتاح »الفيدا مول«
بنهاية العام الجاري

نستعد للكشف عن 
مشروع سكني جديد قريبا 

ت
عا

تاب
م
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السداد  علميات  تشمل  للعماء  الخاصة  والعروض  التسهيات 
شرائح  وجذب  العماء  تحفيز  أجل  من  وذلك  لإليجارات،  وتخفيض 

متنوعة من المستثمرين أيضا ورفع شهيتهم االستثمارية.
وأفاد الحاج بأن الشركة تساهم بشكل واضح في تطوير القطاع 
ليحققوا  شرائحهم،  بمختلف  المستثمرين  جــذب  عبر  الــعــقــاري، 
القطريين،  لغير  الــعــقــارات  تملك  قــانــون  تطبيق  مــن  االســتــفــادة 
السوق  في  الكبيرة  الزخم  من  حالة  سريانه  فــور  سيخلق  والــذي 
لاندفاع  األجانب  المستثمرين  من  الكثير  سيشجع  مما  العقاري، 

واقتناص الفرص االستثمارية الموجودة بالسوق العقاري المحلي، 
ومناطق  متطورة  أساسية  تحتية  بنية  قطر  دولة  امتاك  ظل  في 
مثل  عالمي  ميناء  ووجــود  لاستثمار  جاذبية  أكثر  أصبحت  حــرة 
المميزة،  اللوجستية  والخدمات  الدولي  حمد  ومطار  حمد،  ميناء 
الوطني   االقتصاد  وتنويع  تعزيز  على  ايجابا  سينعكس  الذي  األمر 
بشكل كبير، عاوة على استمرار اإلنفاق  الحكومي وارتفاع وتيرته 
كأس  ومشاريع  الكبرى  والمشاريع  التحتية  البنية  مشاريع  على 
واإلنــشــاءات  البناء  حــركــة  فــي  والــطــفــرة   2022 قطر  فــي  العالم 
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الهائلة. والتشييد العقارية 
السكنية  الوحدات  الواسع  الشركة  سجل  »يشمل  قائا:  وأضاف 
كما  الفاخرة،  والفنادق  الشاهقة  واألبـــراج  التجارية  والمجمعات 
تلك  وأيضا  تنافسية،   أسعار  ذات  بأنها  السكنية  العقارات  تتميز 
في  فخامة  األكثر  العقارات  إلى  باإلضافة  للعائات،  المخصصة 
ومبتكر،  حيوي  بطابع  عقاراتنا  تتميز  كما  للغاية،  مرموقة  مواقع 
سواء كانت تجارية أو لقطاع التجزئة أو الفنادق، خاصة أننا نصب 
ذات  المرافق  تثريها  حيوية  مجتمعات  إنشاء  على  تركيزنا  كامل 
الجودة، فكل مشروع هو بمثابة فرصة ودعوة إلحداث التغيير في 

حياة الناس«.
وأكد الحاج أن الشركة تقوم بتقديم الدعم المائم لرواد األعمال 
ــي الــمــشــروعــات الــخــاصــة بهم  وأصـــحـــاب الــمــشــاريــع الــمــنــزلــيــة ف
..موضحا بالقول: »نقدم كافة سبل الدعم الممكنة لدينا لرواد 
المشاريع  أصحاب  إلــى  باإلضافة  القطري،  الشباب  من  األعــمــال 
شعبي  سوق  توفير  خال  من  وهذا  الصغر،  والمتناهية  المنزلية 
لهم لعرض منتجاتهم، في مناطق بارزة ومميزة في المجمعات 

التجارية، وذلك بأجر رمزي للغاية«.
وشدد الحاج على أنه رغم تعدد المشاريع العقارية التي تمتلكها 
من  بالمليارات  تقدر  التي  االستثمارية  محفظتها  في  الشركة 
الرياالت ، إال أنها تركز على الجودة أكثر من الكم في المقام األول، 
استثمارات  في  األعين  نصب  دائما  وضعه  يتم  هدفا  يعد  كما 
ــا عــلــى تــوفــيــر أعلى  الــشــركــة بــقــطــاع الــعــقــارات وحــرصــهــا دومـ
الشركة،  تقدمها  التي  الخدمات  كافة  في  الجودة  مستويات 
كما تمكنت الشركة من إرساء شراكات راسخة محققًة مكانة 
التي  الموثوقة  الــشــركــات  مــن  لتصبح  الــســوق،  فــي  مــرمــوقــة 
يحتذى بها في قطاع العقارات ويُشهد لها بالنزاهة واالحترافية 

من حيث النهج والسجل العريق في هذا المجال. 
العاملة  القوى  من  كبيرا  عــددا  تضم  الشركة  أن  إلــى  ــار  وأش
مهارًة  األكثر  الكوادر  وتدريب  توظيف  على  عــاوة  خبرة،  ذات 
عمل  فريق  تشكل  الــبــنــدري  كـــوادر  باتتت  حتى  الــســوق،  فــي 
ــورة أســاســيــة إلـــى كــســب رضـــا الــعــمــاء وتنفيذ  ــص يــهــدف ب
فريق  أن  إلــى  الفــتــا  المعايير،  بأعلى  تلتزم  متميزة  مــشــاريــع 
واإلدارة  للبيع  متكاملة  استراتيجية  يتبنى  المحترف  العمل 
كما  االستثمارات،  محفظة  إدارة   من  يتجزأ  ال  كجزء  والشراء 
العقاري  االستثمار  فــي  بمهامه  المتخصص  الفريق  يقوم 
مما  العمل،  في  خبراته  كل  فيبذل  وملتزمة،  مبتكرة  بصورة 
يعزز قيمة كل مرحلة من مراحل مشاريع البندري في تطوير 

العقارات األكثر ابتكاراً في دولة قطر. 

نستهدف تحقيق الصدارة 

في السوق المحلي

تحسن ملحوظ في أداء 

القطاع العقاري 
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بتكلفة تبلغ 5 ماليني ريال.. جاسم آل ذياب:

»شادوز« تباشر إنشاء مصنع لألخشاب

كتب – محمد حمدان 

كشف الشريك ورئيس مجلس اإلدارة في شركة شادوز المتخصصة في أعمال التصميم الداخلي 

والديكور جاسم آل ذياب أن الشركة تباشر حاليًا تأسيس مصنع النتاج االخشاب بتكلفة استثمارية 

كلية تبلغ 5 ماليين ريال، مضيفًا »تم شراء االرض والشروع في بناء وانجاز التصميمات المتعلقة 

بالمشروع في منطقة منطقة بركة العوامر اللوجستية«، الفتًا إلى أن زيادة وتيرة الطلب على 

األخشاب هى التى دفعت الشركة إلى دراسة وتأسيس مصنع لألخشاب، حيث تباشر الشركة 

تنفيذ العديد من األعمال في هذا المجال وتعمل لتلبية الطلب المتنامي على األخشاب في 

السوق المحلي، منوهًا إلى أن استراتيجية الشركة تركز على السوق المحلي في الوقت الحالي، 

لجهة ان سوق الديكور المحلي يشهد نهوضا كبيرا على ضوء التوسع الحالي للعمران ومع 

استضافة قطر لكأس العالم 2022، يتوقع أن يشهد طفرة كبرى خالل االعوام المقبلة.

جاسم محمد آل ذياب
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التنفيذي  والمدير  الشريك  لطفي  أحمد  المهندس  قال  جانبه  ومن 
منذ   سنوات   10 تأسيسها  على  مضى  الشركة  ان  شـــادوز    لشركة 
حضورها  تكريس  في  نجحت  السنوات  هذه  وخال  سبتمبر 2009   5
بالسوق المخلي وحققت سمعة طيبة حتى انها نجحت في االنتقال 
من كونها شركة صغيرة متخصصة في التصميمات الداخلية إلى أن 
أصبحت 4 شركات تضم كا من »شركة التصميم الداخلي والفيت 
شادوز  إلى  إضافة  للحدادة،  وورشــة  لإلنشاءات،  شــادوز  وشركة  أوت، 
تنشط  الشركة  ان  إلى  الفتًا  الحديد«  مجال  في  تعمل  التى  استيل 
بشكل أساسي في مجال التصميم الداخلي وتنفيذ أعمال الديكور 
مختلف  في  طفرة  واحــداث  الديكور  بمجال  النهوض  على  وتعمل 

أنواع التصميمات الداخلية للديكور. 
وقدر لطفي حجم معدل النمو السنوي لسوق الديكور المحلي بواقع 
50 %، حيث بات الديكور ضمن المكونات االساسية لإلنشاءات، الفتًا 
إلى أن السوق القطري يتمتع بفرص جيدة في مجال الديكور كما أن 
أعمال الديكور خال السنوات السابقة ظلت تتطور باستمرار، عاوة 
مصانع  تنتجها  الخام  المواد  من  الديكور  منتجات  معظم  ان  على 
قطرية محلية، حيث إن المصانع القطرية شهدت طفرة هامة، مما رفد 
السوق بالمنتجات الجديدة من كافة أنواع الديكور والمنتجات التى 

ان النهضة العمرانية  تدخل في مجال التصميمات الداخلية، مؤكداً 
وزادت  الديكور  منتجات  نمو  من  عززت  قطر  شهدتها  التى  الواسعة 

الطلب عليه خاصة في مجاالت التصميم الداخلي.
إعــداد  على  تقوم  التصميم  مجال  في  الشركة  خدمات  أن  ــح  واوض

أحمد لطفي : سوق الديكور 
احمللي يحقق منوًا سنويًا 

بواقع  50 %  

أحمد لطفي
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من  كل  في  البناء،  ألعمال  الازمة  التفصيلية  والوثائق  التصميمات 
والفلل  والفنادق  التنفيذية  والمكاتب  واالبــراج  والمكاتب  المطاعم 
التجزئة  ومحال  وفروعها  والبنوك  والمجالس  الخاصة  والمساكن 
 ، والخارجية  الداخلية  التصميمات  مضيفًا »ننفذ   األزيــاء،  بيع  ومنافذ 
حتى  أو  المنزل  إمكانيات  تــزايــد  على  ونعمل  المعاصرة   ، الفاخرة 
الكاسيكية  المساحات  بتصميم  نقوم  كما  التجارية.  الممتلكات 
والجديدة الحديثة التي تؤدي إلى العمل، والراحة أو اللعب للمنازل 

والبنوك والفنادق والمكاتب التجارية«.
وتابع قائًا » تقدم الشركة خبرات متنوعة تستلهم مختلف ممارسات 
مشاريعها  كل  وتجسد  قطر.  في  الداخلية  التصميمات  وتطبيقات 
عبق الماضي الجميل في قطر وتمزج روحه األصيلة بألوان المستقبل 
بعين خبيرة وعناية شخصية ليس لها مثيل، حيث يحول ُمصّممونا 
على  اإلبداعية  رؤيتنا  وتقوم  جديد.  فني  كيان  إلى  الواحدة  الغرفة 
إلى  الفتًا  العنان«،  له  وتطلق  العقل  تحفز  جميلة  مساحات  إنشاء 
باستمرار.  تتطور  الداخلية  المساحات  تصميم  وأفــكــار  مفاهيم  ان 
من  عــشــوائــيــة  مــجــمــوعــة  بــيــن  نـــؤلـــف  ال  »نحن  قائًا:  واســـتـــطـــرد 
التصميمات المختلفة ونمزجها دون تنسيق، بل لدينا فريق من الخبراء 
ويؤلفون  المساحات  يُصّممون  الذين  المتخصصين  والمهندسين 
بينها في نسق يجمع بين الجمال والتطبيقات العملية وفي المقابل 
تبث التصميمات الداخلية التي يضعها مصممونا المحترفون الحياة 
في أجواء مبهرة، ونحرص على أن يكون كل تصميم أفضل تجسيد 

لهوية وشخصية كل من عمائنا«. 
ولفت إلى أن التكنولوجيا تضيف باستمرار بُعداً جديداً للطريقة التي 
نشعر بها بالمساحات ونتفاعل معها، كما أن التصميمات الداخلية 
الكلية،  والمساحات  الذكية  األجهزة  بين  متزايداً  امتزاجًا  تشهد  بدأت 
جوهرية  تغيرات  القريب  المستقبل  في  المباني  تشهد  أن  متوقعًا 
في طرق وأساليب تصميم المساحات الداخلية، وذلك بفضل التطور 
الوحيد  الثابت  أن  غير  الرقمية.  والواجهات  الذكية  التطبيقات  في 

الذي ال يتغير مطلقًا في مشهد التصميمات الداخلية هو الشخص 
المستخدم لتلك المساحة ولذلك ينبثق عمل الشركة  من مبدأ واحد 

يضع العميل في قلب ومركز مساحة التصميم. 
وأضاف: تعتمد براعتنا وكفاءتنا في التصميم الداخلي على فهمنا 
شادوز  شركة  وتلتزم  شركته.  أو  منزله  لمساحات  العميل  الستخدام 
العمارة  ومـــدارس  الفن  من  اإللــهــام  تستمد  للعماء  أفكار  بتقديم 
الرائدة، سواء كان المطلوب إعادة تصميم الشرفة األمامية أو تحويل 
مشاريع  كــل  ان  إلــى  الفــتــًا  بينهما،  مساحة  أي  أو   – الخلفية  الباحة 
األهمية  في  متساوية  نطاقها  أو  حجمها  كان  أيا  الداخلي  التصميم 
االستشاريين  من  محترفًا  فريقًا  لعمائها  تقدم  التي  الشركة  لــدى 
الذين تتمثل مهمتهم في إتاحة خبرة فريدة بالمساحات التصميمية. 
في الوقت الذي يضع فيه فريق الشركة حماسًا ال مثيل له في كل 
مشروع، ويتعامل مع كل التفاصيل على تفاوتها بالقدر نفسه من 
الدقة والعناية الفائقة، كما يتمتع فريق »شادوز« بصفة إجمالية بخبرة 
واسعة تزيد عن سبع سنوات في فهم أذواق العماء وتقديم األفكار 
بأنها  قطر  دولة  في  تشتهر  الشركة  أن  حتى  توقعاتهم  تلبي  التي 
تكرس فريق عمل متميزا يجمع بين الخبراء والُمصّممين المحترفين 

يتولى مهمة يراها أغلب العماء مربكة وفوضوية.
االعتماد  للعميل  يمكن  الــذي  المكان  هي  الشركة  أن  إلــى  ولفت 
عليه من حيث ايجاد الحلول المناسبة للتصميم الداخلي والخارجي 
الى  الصغيرة  المساحات  من  الميزانية  فيه  تتراوح  ان  يمكن  والتي 
مساحات معيشة فاخرة، منوهًا إلى ان رؤية الشركة تقوم على إنشاء 
تصميمات ال تصبح قديمة بمرور الزمن،  تستلهم روح التاريخ وأجواء 
التراث بينما تمتزج بمنظور المستقبل ورؤيته، كما ان مهمة الشركة 
العماء  احــتــيــاجــات  تــائــم  حقيقية  مــســاحــات  تصميم  على  تــقــوم 
والشفافية  النزاهة  بمبادئ  »شادوز«  طموحات  وتتسم  وحياتهم، 
واإلخاص والتفاني في العمل. كما تحرص كل الحرص على تقديم 

ممارسات تدوم طويًا وتترك إرثًا ألجيال المستقبل.
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وأكد مصطفى في حواره مع »أمالك«  ان شركة الخط البديل تعمل 
على توفير باقة متنوعة من االستثمار العقاري في حزمة من الوجهات 
العقارية الواعدة ، حيث توفر الشركة  في دولة جورجيا الصديقة فرصا 
صغار  من  بداية  المستثمرين  شرائح  جميع  تناسب  عقارية  استثمارية 
المستثمرين وصوال الى شريحة المستثمرين أصحاب الماءة المالية 
المرتفعة التي تقدم لهم الشركة كافة الخدمات الراقية التي تليق 
الشركة  تقدمها  التي  العقارية  االستثمارات  حزمة  تشمل  فيما  بهم، 
الساحلية  والشقق  والفيات  الفندقية  والشقق  الكاملة  الفنادق   :
واالراضي الشاسعة، وغيرها من مختلف فئات االستثمار العقاري في 
عمرانية  نهضة  من  جورجيا  تشهده  ما  مع  بالتزامن  وذلــك  جورجيا، 
البنية  تطوير  في  جهدها  قصارى  ببذل  هناك  الحكومة  وقيام  كبيرة 
االستثمار  سوق  يخص  ما  وكل  والمرافق  العامة  والخدمات  التحتية 

العقاري في جورجيا.
هو   ، جورجيا  في  العقاري  االستثمار  مميزات  من  أن  مصطفى  وأفاد 
قيام شركة الخط البديل وألول مرة بتوفير عقد ايجار للوحدة العقارية 
إلى  تصل  سنوي  عائد  بنسبة  العقار،   لهذا  شرائه  بمجرد  عميل  ألى 
20 في المائة ، كما يتم تحويل هذه االرباح بصفة دورية إلى الحساب 

المصرفي الخاص بالمستثمر دون أي عناء منه وبصورة سلسه وآمنة 
تماما، كما قامت شركة الخط  البديل بافتتاح فرع جديد في العاصمة 
بالسوق  تواجدها  لتعزيز  االعمال  مناطق  بأرقى  تبليسي  الجورجية 
العقاري والكشف عن فرص استثمارية جديدة خاصة بمدينة باتومي 
الجورجية  القطرية-  العاقات  بقوة  مشيدا  أجاريا،  مقاطعة  عاصمة 
سعي  مع  خاصة  االخيرة  اآلونة  خال  للغاية  وتعمقت  ترسخت  التي 

توفرها »اخلط البديل« لعمالئها حمليا ..أحمد مصطفى :

فرص واعدة في جورجيا 
وتركيا وقبرص وأذربيجان

كتب – محمد األندلسي 

قال مدير عام شركة الخط البديل للعقارات، أحمد مصطفى 
، ان الشركة توفر حزمة من االستثمارات والمشاريع التي تمثل 
فرصا حقيقية للمستثمرين في السوق القطري الراغبين في 

شراء عقارات في الخارج مع  انجاز استثمار مستقبلي آمن وتتركز 
هذه الفرص في حزمة من األسواق والوجهات االستثمارية 

الواعدة مثل جورجيا وتركيا وقبرص وغيرها من الوجهات 
التي تتمتع بمناخ استثماري مميز، باالضافة الى ان هذه 

االستثمارات العقارية تدر أرباحا جيدة للغاية على المستثمرين، 
كما ان الشركة عملت على عقد شراكات واسعة مع كبريات 

شركات المطورين العقاريين في هذه الدول، بهدف تنويع 
الفرص االستثمارية العقارية امام المستثمر  القطري  سواء 
من المواطنين أو المقيمين، مشيدا بما تقوم به الدولة من 

استضافة معارض عقارية عالمية مثل معرض سيتي سكيب 
قطر 2019، الذي يوفر فرصا مميزة للعارضين والمشاركين في 

اكتشاف مزيد من الصفقات العقارية الجيدة بالسوق المحلي أو 
الخارجي.

استثمارات تناسب صغار المستثمرين 
وصوال لذوي المالءة المالية المرتفعة

ألول مرة.. عائد سنوي 20% مضمون 
عند شراء عقارات في جورجيا
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رفع  الى  الصديقين  البلدين  من  كل  في  الخاص  القطاع  وتصميم 
مستويات هذه العاقات االقتصادية الى آفاق أوسع.

في  مسبوق   غير  تحوال  تشهد  الصديقة  جورجيا  أن  مصطفى  وأكد 
قطاع اإلنشاءات العقارية، مما يوفر زخما إضافيا للراغبين باالستثمار 
والتي  الجورجية  باتومي  مدينة  في  خاصة  البلد،  تلك  في  العقاري 
من  بالقرب  األســـود  البحر  ضفاف  على  رائــع  جغرافي  بموقع  تتميز 
الحدود التركية، مما عمل على ازدهار االستثمار العقاري في باتومي 
على  عمل  الذي  االمر  هناك،  جورجيا  لدولة  الرئيسي  الميناء  لوجود 
االستثمارات  وارتفاع  للسياح  جاذبة  منطقة  باتومي  مدينة  تكون  ان 

العقارية بها.

السوق االذربيجاين
الخط  شركة  بها  تتمتع  التي  المصداقية  أن  على  مصطفى  وشــدد 
كل  في  العقاري  والترويج  التسويق  في  المبتكرة  وطرقها  البديل 
الدول التي تتواجد بها باتت محط إعجاب كبير من المسؤولين في 
هذه الدول، حيث اشاد سعادة السفير االذربيجاني في الدوحة، رشاد 
شركة  تتبعه  الذي  والتسويقي  االستثماري  بالنموذج   ، أوغلو  فاعل 
التي  القطرية  للشركات  الناجح  بالنموذج  إياه  واصفا  البديل  الخط 
تمتلك إبداعا ورؤية ثاقبة تسعى الى تطبيقها لتحقيق مزيد من النمو 

االقتصادي سواء خارج دولة قطر او في السوق المحلي القطري.
وأوضح مصطفى ان االستثمار العقاري في دولة اذربيجان الصديقة 
بعد،  المستثمرين  أعين  اليها  تصل  لم  التي  الرائعة  بالفرص  يزخر 
وهذا ما تطرحه شركة الخط البديل، حيث قامت الشركة بمد جسور 
دولــة  فــي  العقارية  الشركات  كبرى  مــع  والمتينة  القوية  التواصل 
لها  االمثل  االختيار  هي  البديل  الخط  شركة  اصبحت  حتى  اذربيجان 
االستثمارات  هــذه  لمثل  والتسويق  بالترويج  عنها  بالنيابة  لتقوم 
ان  مــؤكــدا   ، المستثمرين  جميع  تناسب  والــتــي  المميزة  العقارية 
الثقة والشفافية التي تقوم عليها العاقة بين شركة الخط البديل 
متواصل  بشكل  أسهمها  رفع  على  تعمل  االخــرى  االطــراف  ومختلف 
يوما بعد يوم في مجتمع االعمال، باالضافة الى االحترافية والمهنية 

العالية التي تركت اثرا طيبا لدى جميع المستثمرين والشركات، في 
مختلف الدول التي تتواجد بها استثمارات الشركة.

السوق الرتكي
دوما  البحث  على  تعمل  البديل  الخط  شركة  بــأن  مصطفى  ونــّوه 
السوق  في  المستثمرين  تائم  التي  االستثمارية  الفرص  أفضل  عن 
تركيا  دولــة  فــي  الــعــقــاري  باالستثمار  االهــتــمــام  تــزايــد  ومــع  المحلي، 
االستثمارية  الفرص  توفير   عاتقها   على  الشركة  أخــذت  الصديقة، 
في  شرائحهم  بكافة  المستثمرين  تطلعات  ترضي  التي  العقارية 
دراسة  التركي  العقاري  السوق  بدراسة  قيامها  بعد   ، التركي  السوق 
دقيقة وميدانية واختيار افضل هذه الفرص االستثمارية العقارية لتقوم 
أي  سهولة  بكل  المستثمر  ليختار  المستثمرين،  ايدي  امام  بوضعها 
االساسي  الهدف  ان  مؤكدا  له،  واالفضل  االنسب  هي  الفرص  هذه 
لشركة الخط البديل هو تحقيق طموحات وتطلعات جميع العماء 
سواء كانوا يرغبون بالتملك أو كانوا من شريحة المستأجرين، حيث 
السكنية،  او  والتجارية  االستثمارية  متطلباتهم  بتوفير  الشركة  تقوم 
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أو االدارية .
سهلت  ــي  ــت وال الــتــركــيــة   - الــقــطــريــة  بــالــعــاقــات  مصطفى  وأشــــاد 
الطريق امام القطاع الخاص من الطرفين الى الوصول الى افضل 
االستثمارات العقارية، والتي رفعت من مستويات الجاذبية والمرونة 
بالعقارات  استثماراتهم  لضخ  القطريين  المستثمرين  تحفيز  فــي 
للمواطنين  للسياحة  مفضلة  وجهة  تعتبر  تركيا  وان  خاصة  التركية، 
القطري  المستثمر  يقودنا  مــا  »دائما  مضيفا:  خاصة..  القطريين 
للتوجه الى دول اجنبية بعينها، لدراسة السوق العقاري هناك دراسة 
االستثمارية  الفرص  وأذكــي  أفضل  عن  للبحث  ودقيقة،  مستفيضة 
االستثمارية  المحفظة  تحظى  ان  أجــل  من  وذلــك  هناك،  العقارية 
المحلي  السوق  في  سواء  رائع  استثماري  بتنوع  القطري  للمستثمر 
طموحاته  امـــام  تــوجــد  ال  الــقــطــري  المستثمر  ان  كما  الــخــارجــي،  أو 
بحثه  مواصلة  عن  تعرقله  ان  يمكنها  حواجز  او  حدود  اي  االستثمارية 

عن الفرص االستثمارية المربحة والمجزية«.

عقارات قربص
العقارية  الوحدات  من  لعدد  البديل  الخط  شركة  تسويق  الى  وأشار 
في دولة قبرص التي تشير جميع المؤشرات االقتصادية بشكل قوي 
إلى انها  باتت وجهة جاذبة لاستثمارات في المنطقة، والتي تتمتع 
بطبيعة خابة إلى جانب المناظر الفريدة التي يستمتع بها الزائرون، 
كما تقدم االستثمارات العقارية في دولة قبرص محفزات استثمارية 
من أجل استقطاب المستثمرين من كافة أرجاء العالم، الفتا الى ان 
شركة الخط البديل تقوم بدورها في توفير افضل الفرص االستثمارية 
العقارية في قبرص، التي تائم جميع شرائح المستثمرين، باالضافة 
مربحة  عقارية  استثمارية  لفرص  قبرص  دولة  في  الشركة   توفير  الى 
وآمنة وبأقل االسعار وبأعلى عائد استثماري مع توفير كافة الضمانات 

للعماء.
وختم مصطفى حديثه قائا: »تعمل شركة الخط البديل على خلق 
توازن مدروس بعناية بالغة في تنوع استثماراتها في السوق المحلي 
او الخارجي  السيما وان السوق المحلي يتمتع بأقصى درجات الجاذبية 

والمرونة في تحفيز المستثمرين االجانب لضخ استثماراتهم بالعقارات 
في السوق القطري خاصة مع ما يضمه من فرص استثمارية مغرية 
ومربحة، السيما مع طرح حزمة من التشريعات االقتصادية التي تهتم 
المستثمرين  امام  لاستثمار  جاذبية  اكثر  وتجعله  العقاري  بالقطاع 
االجانب، مثل   قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع 
االجانب،  المستثمرين  شريحة  من  كبيرة  أعدادا  استقطب  الذي   ، بها 
والــذي  االقــتــصــادي،  النشاط  فــي  األجنبي  االستثمار  تنظيم  وقــانــون 
يجيز لغير القطريين االستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك 
 100 بنسبة  التملك  األجنبي  للمستثمر  يتيح  كما  التأمين  وشركات 
القوانين  من  وغيرها  االقتصادية  القطاعات  غالبية  في  المائة  في 
التي تمنح القطاع العقاري القطري رونقا وجاذبية خاصة لاستثمار«.

 عقارات قبرص وتركيا وأذربيجان 
استثمار مستقبلي آمن 
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