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مرحباً بكم في إصدارنا الثالث من اتجاهات، وهو التقرير الذي يقدم االستعراض األعمق 
واألكمل لهذه الصناعة في قطر.

كما كان الحال في إصداراتنا السابقة، قمنا في إصدارنا الحالي بتغطية عدد كبير من المواضيع المتنوعة 
بما في ذلك اتجاهات األسعار، وأكثر العقارات طلباً، إلى جانب مقاالت لرائدين في السوق ممن 

استخدموا اتجاهات كمنصة للمشاركة بآرائهم عن السوق. 

يمكن رؤية التقدم الكبير في كافة النواحي في قطر مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 
في عام 2022. ويشمل هذا المشاريع التطويرية في أنحاء البالد، بما في ذلك العقارية منها. فقد تطور 
السوق العقاري على مدى السنوات الماضية معززاً انبثاق قطر كوجهة استثمارية أساسية للمستثمرين 

على المستويين اإلقليمي والدولي. وفي الواقع، أشارت بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء أن القطاع 
العقاري شهد تعامالت وصلت قيمتها ألكثر من 9.5 مليار ريال قطري في الفترة بين يناير ومايو من هذا 

العام.

كما شملت التغيرات األخرى أسعاراً متذبذبة، وارتفاعاً مفاجئاً في سوق مبيعات العقارات، إلى جانب 
ضم مناطق جديدة لمناطق تملك غير القطريين للعقارات. وهذا ال شك سيجلب العبين جدد في 

السوق العقاري سيعملون على تنشيط حركة المبيعات بشكل أكبر.

في رأينا، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى التغييرات التي نراها اليوم في ظروف السوق، وهذا ما حرصنا 
على إبرازه في هذا العدد من اتجاهات. لقد قمنا بتحليل بياناتنا الرائدة لتقديم بصائر جوهرية وفهماً 

فعااًل للسوق. وهذا سيعطي مؤشرات حيوية عن سوق العقارات في عام 2019.

نأمل أن تجدوا هذا التقرير ممتعاً ومفيداً.       
 
 

 

منسي رباح
مديرة عمليات المجموعة

رسالة من مديرة عمليات مجموعتنا



» كما شملت التغيرات األخرى أسعاراً 
متذبذبة، وارتفاعاً مفاجئاً في سوق 

مبيعات العقارات، إلى جانب ضم مناطق 
جديدة لمناطق تملك غير القطريين 

للعقارات.«
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مساهمون

نبذة:
سوسانا خبيرة عقارية مخضرمة في جعبتها سيرة مهنية 
بخبرة في مجاالت متنوعة امتدت على ما يقارب ثالثة 

عقود في صناعات العافية والضيافة والعقارات. قضت 
سوسانا السنوات ال 18 األخيرة في العمل إلى جانب 

بعض أبرز المؤثرين في السوق. تَمثّل دور سوسانا 
بالقيادة االستراتيجية وإدارة المشاريع في شركات 

ناشئة، وفي أقسام المبيعات والتسويق والعمليات 
واإلدارة المالية والتدريب، وحققت سجالً حافالً 

 LEED GA بالنجاحات واإلنجازات. تدعم زمالتها ك
وخلفيتها في الصحة والسالمة المهنية هذه المعرفة 

العميقة عن السوق المحلي ونهجها العملي والعصري 
لإلدارة العقارية، مما أدى إلى مزيج قيّم يحقق أعلى 
معايير السالمة، ورضى العمالء والموظفين، وترجمة 

هذه الجوانب إلى مزيد من الربحية وتمتع األعمال 
بنشاط وصحة لفترة أطول.

الخالصة:
أطفالنا اليوم هم أبطال المستقبل. لنبن مجتمعات 

مستدامة تعزز الحياة الصحية والمسؤولية االجتماعية. 
يكمن المستقبل في خياراتنا، فلنسأل دائماً عن الخيارات 

المتاحة.

نبذة:
عمل هذا المحامي البريطاني في الخدمات 

المالية لمدة 27 عاماً قبل انتقاله إلى قطر منذ 
ثالث سنوات. يستمتع غوردن بالعمل هنا وهو 

يتطلع للفرص التي ستخلقها بطولة كأس العالم 
عام 2022، وهو يأمل تأهل اسكوتلندا! لغوردن 

ابنين وحفيد يعيشون في المملكة المتحدة. 

الخالصة:
أعتقد أن من السهولة أن نغرق في تفاصيل 
إدارة األعمال اليومية وأن ننسى أخذ بعض 

الوقت للتفكير بمدى فاعلية نشاطاتنا. آمل أن 
تعطيكم هذه المقالة بعض النصائح حول كيفية 

القيام بذلك.

نبذة:
يدفع المهندس ناصر تنوع االقتصاد القطري بقوة، حيث أن التنوع يشكل 

عماداً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030. حصل المهندس ناصر على 
شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، ومن ثم حصل على 

درجة ماجستير إدارة األعمال التنفيذي EMBA من المدرسة العليا للتجارة 
في باريس HEC Paris. حصل األنصاري على مدى سيرته المهنية على 
خبرة غنية في شتى جوانب القطاع العقاري مما مكنه من أن يصبح أحد 

الالعبين األساسيين في القطاع.

الخالصة:
أعتقد أن القطاع العقاري القطري سيبقى دائماً محركاً قوياً وهاماً لنمو 

اقتصاد البالد، وسيلعب دوراً هاماً في التحضيرات الستضافة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

نبذة:
 Interior Spatial حصلت لورا على درجة الماجستير في التصميم الداخلي المكاني

Design، ودرجة البكالوريوس في التصميم المعماري الداخلي مع مرتبة الشرف، وقد 
عملت كمصممة معمار داخلي في لندن لمدة سنتين بعد تخرجها. انتقلت لورا إلى قطر 

منذ ست سنوات كمديرة أبولو لألثاث، ومن ثم أصبحت مديرة أبولو للعقارات العام 
الماضي.

الخالصة:
بعد مناقشة فرصة كتابة مقالة لبروبرتي فايندر مع فريق الوكالء في أبولو للعقارات، 

اتفقنا جميعاً على مناقشة موضوع عقود اإليجار وما يجب على المقبلين على االستئجار 
أن يعرفوه/يأخذوه بالحسبان قبل توقيع العقد. حيث ترد الفريق اتصاالت يومية من قبل 
أشخاص يقولون على سبيل المثال: "ساعدوني، لقد فقدت وظيفتي، ما الذي يمكنني 

فعله؟" أو "ساعدوني، ال يقوم صاحب العقار بأية أعمال صيانة تذكر، ما الذي يمكنني 
فعله؟" ولهذا، قررنا كتابة مقالة تدعو الناس للتفكير ببعض النقاط األساسية التي ترد في 

عقد التأجير الذي يوقعون عليه.

نبذة:
لسيربان خبرة تفوق السبع سنين في سوق قطر 
العقاري، وهو يشارك في جميع جوانب الشركة 

بما في ذلك إدارة عالقات العمالء، واألداء 
المالي، وتطوير الفرق، والتقديم االستراتيجي 

 FGREALTY والتكتيكي للخدمات. تتمتع شركة
بخبرة تبلغ أكثر من خمس سنوات في اإلدارة 

العقارية والسمسرة، وقد بنت لنفسها سمعة 
دولية ويعود ذلك لتنوع مجال عملها وصفقاتها 

العقارية الحصرية. 

الخالصة:
هدف هذه المقالة هو توجيه العمالء العقاريين 

التخاذ القرار المناسب بشأن استئجار عقار أو 
االستثمار بالشراء في قطر.

سوسانا غارسيا ديل تورو
 Les Roses - مديرة عقارية

Real Estate
سفيرة االستدامة – تدمر 

القابضة
Tadmur Holding 

غوردن غراهام
المدير القانوني والمالي

مجموعة بي آر إي آر
Prer Group 

المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي

جست ريل استايت
Just Real Estate 

لورا بلينكنسوب
مديرة

أبولو للعقارات
 Apollo Real Estate 

سيربان جي سبيريا
المؤسس والمدير اإلداري

FGREALTY
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نبذة:
حصلت فابيين على شهادة في الصيدلة من 

جامعة سانت جوزيف في لبنان وهي متمرسة في 
اإلدارة والمبيعات. وهي تدير سيرفكورب لحلول 

مساحات العمل في المنطقة منذ 10 سنين. 

الخالصة:
من أهم االتجاهات التي نراها اليوم هي االنتقال 

نحو مساحات العمل المشتركة. فعلى سبيل 
المثال، نجد في الدوحة نمواً كبيراً في مساحات 

العمل المشتركة، ولكن على الشركات التأكد من 
أن مثل هذه البيئات تؤدي بالفعل الغرض منها.

نبذة:
رامي احترافي متكرس في عمله مع خبرة تفوق الست 

سنوات في أعمال التجزئة، وهو يدير عدة مشاريع 
في ذات الوقت. لديه خبرة واسعة في العمل على 

تطوير الموظفين داخل الشركات، وزيادة فاعلية فرق 
العمل، واستشارات التطوير القيادي لجميع مستويات 

المنظمات. 
حصل رامي على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

حيث تخصص بإدارة الموارد البشرية، وهو حالياً يسعى 
للحصول على شهادة CIPS. بدأ رامي رحلته في مجال 

العقارات بالعمل لدى شركتي سمسرة محليتين، إال 
أنه لم يتمكن من تحديد نموذج العمل األنسب له حتى 

أسس شركة The Pearl Gates منذ عامين.

الخالصة:
هناك عادة فجوة بين السعر الذي يرغب به البائع 

والسعر الذي يمكنه الحصول عليه حقاً. وهذه الفجوة 
هي المساحة التي يجب أن يعمل فيها وكيل اإلعالن. 

يجب أن يتحلى كل بائع بذكاء يفوق ذكاء الباعة اآلخرين. 
ويجب أن يكون منافساً بارعاً فيما يخص السعر بحيث 

ال ينظر أحد لإلعالنات األخرى )ضمن نفس القطاع( في 
منطقته.

نبذة:
لدى أليكساندر خبرة تزيد عن الخمس عشرة سنة 

في األسواق العقارية، حيث عمل في كل من أوروبا 
والشرق األوسط كمستشار استثمارات وعقارات. حاصل 

على شهادة الماجستير في إدارة األعمال بتخصص 
اقتصاديات العقارات من جامعة الوالية االتحادية بادن-
فورتمبيرغ في مانهايم في ألمانيا، ودرجة البكالوريوس 

مع مرتبة الشرف في إدارة االستثمارات العقارية من 
الجامعة المفتوحة في لندن في المملكة المتحدة، وهو 

عالوة على ذلك خبير في بناء فرق العمل في مجال 
العقارات.

الخالصة:
يعد الوكالء السيئون أكبر تهديد لصناعة العقارات 

في يومنا هذا. من شأن هؤالء الوكالء إيذاء أو تدمير 
سمعة ونزاهة القطاع بأكمله. ال بد أن تضع التنظيمات 

العقارية حداً لهذا األمر. يجب أن تثقف البرامج والدورات 
التعليمية المستثمرين العقاريين كجزء من نظام تنظيمي 

لهذا المجال، وذلك بخصوص حقوقهم ولحمايتهم من 
االحتيال. وفي نفس الوقت، ستعمل هذه البرامج على 

تدريب الوكالء السيئين والتخلص من بعضهم. وفي 
المحصلة، لن يعمل التنظيم العقاري على حماية العامة 

فحسب، وإنما سيعزز كذلك مجال العقارات بأكمله 
ويعزز النمو االقتصادي.

نبذة:
حصلت ابتهال على درجة الماجستير في األعمال واإلدارة، ولديها خبرة 

تصل أكثر من عشر سنوات في مجال مراكز األعمال. حققت ابتهال نجاحاً 
كبيراً في مركز األعمال العالمي Global Business Center، وهي تعزو 
فهمها لحاجات العميل ومعرفتها بالسوق لهذا النجاح. وهي تدرك أيضاً 

أهمية التواصل مع كل من المالك والعمالء.

الخالصة:
أعتقد أن مساحات العمل المشتركة هي المستقبل، مما سيؤثر في 

مساعدة أعمالك في تحقيق النجاح.

نبذة:
لجيفري خبرة تفوق 18 سنة في المجال المصرفي الدولي و29 سنة في 

االستثمار العقاري. يدير جيفري شركته الخاصة في قطر منذ عام 2009. تخرج 
من جامعة ويلفريد لوريير في أونتاريو عام 1990. بعد ترك المجال المصرفي 

عام 2008، أسس جيفري مجموعة نيلسون بارك بفروع شركاتها الثالثة، وهي 
نيلسون بارك للعقارات NelsonPark Property التي تتخصص في العقارات 
في قطر، وكويست أدفايزرز Quest Advisors، وهي شركة أنشأت لتساعد 

األفراد والشركات األجانب في تأسيس شركاتهم في قطر، ونيلسون بارك 
أدفايزرز NelsonPark Advisors، وهي شركة استشارات تساعد الشركات 

التي تحتاج لجمع الموارد عالمياً.  

الخالصة:
أعتقد أنه من الضروري جداً تقديم العقار بأفضل صورة ممكنة لدى البحث عن 

مشتري. ويمكن للبائع عادة أن يقوم ببعض التغييرات البسيطة على العقار 
للحصول على نتائج مذهلة. 

ابتهال هاجي
المدير العام

مركز األعمال العالمي

   Global Business Center 

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك 
  NelsonPark Property LLC

فابيين حجار 
مديرة عليا

سيرفكورب لحلول مساحات 
العمل

 Servcorp Workspace
 Solutions

رامي والي
شريك إداري 

The Pearl Gates

ألكساندر هارتمان
مستشار عقاري خبير 

كوريو للعقارات
Coreo Real Estate
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مالمح عن السوق  - صفحة 8 

تحليل األسعار - صفحة 10

اتجاهات األسعار طويلة المدى 
- صفحة 16
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ت
ت العقارا

اتجاها

مالمح عن السوق

جزر قطيفان

تقع هذه الجزر األربع في مدينة لوسيل، وُيخطط أن 
تصبح منتجعاً فاخراً بتأثيرٍ تاريخي وطبيعي وثقافي 

قطري. ينقسم المشروع إلى منطقتين، األولى هي 
جزيرة قطيفان الشمالية )جزيرة المنتجع(، وجزيرة 
قطيفان الجنوبية )الجزيرة العامة(، وترتبط هاتان 

الجزيرتان بلوسيل عن طريق جسرين معلقين. ستضم 
المرحلة األولى من المشروع حديقة ألعاب مائية، 

وفندق يحتوي على 400 غرفة، بينما ستغطي 
المرحلة الثانية حديقة طويلة، ومجمع سكني متعدد 

االستخدام، ومول للتسوق، وسوق وغيرها، كما 
ستضم عقارات حصرية مع مساحات مشتركة.

ألق نظرة على المشاريع المقبلة المتطورة التالية التي سترقى بمعايير سوق العقارات في قطر.

لوسيل أزور 
ُصممت خطوط برَجي لوسيل أزور الملتوية والمنحنية بإيحاء من 
شكل مارينا لوسيل وحركة بحر العرب. يقع البرجان في منطقة 

حصرية في لوسيل لها شاطئ خاص بها، ويتكون كل منهما 
من 28 طابق فاخر. تتكون الفيالت من طابقين أو ثالثة، وتتوفر 
كذلك الشقق بطابق واحد. كما يوجد في كل من البرجين جيم، 

وسبا، وبركة سباحة، إلى جانب المطاعم والمقاهي.
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أبراج المتحدة 
  

تقع أبراج المتحدة في قلب فيفا بحرية، وهي تضم 480 شقة في 
برجين متصلين يقدمان منازل ومرافق فاخرة، إلى جانب اإلطاللة 

الرائعة. كما تقدم األبراج وصواًل مباشراً إلى الشاطئ، وفيها 
جيم وبرك سباحة وقاعات متعددة االستخدامات وغيرها من 

الخدمات الممتازة والمرافق الترفيهية.

استاد راس أبو عبود
سيرفع استاد راس أبو عبود معايير االستدامة الستادات بطولة 

كأس العالم، فهو قابل للتفكيك بشكل كامل. يتميز هذا االستاد 
الذي ما زال في طور البناء استعداداً للبطولة، بقدرة استيعابية 

تبلغ 40,000 مشاهد، ويمكن فكه بالكامل وإعادة استخدامه 
ألغراض أخرى. يجري حالياً بناء االستاد باستخدام حاويات الشحن، 

والمقاعد القابلة لإلزالة، وبلوكات البناء المدمجة، وبالتالي، 
يمكن استخدام هذه المواد ألغراض أخرى حال انتهاء بطولة 

كأس العالم لعام 2022.
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ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات العقارات

السياق:

هناك الكثير من العوامل المؤثرة في سوق العقارات القطري اليوم. فهناك الوضع الجيوسياسي المضطرب، 
وبدايات التحول إلى سوق باعة، وتقلبات األسعار. وبالرغم من عواقب الحصار المفروض على قطر، شهدت 

البالد انتعاشاً في السوق، بما في ذلك مبيعات العقارات، خصوصاً مع أخذ المواقع والمناطق الجديدة التي 
أصبحت اآلن مفتوحة لتملك األجانب بالحسبان. وقد كان هذا العامل أساسياً في االنتقال من سوق تأجير إلى 

سوق شراء.

كما لعب التذبذب في األسعار دوراً كبيراً في أداء السوق وأقنع السكان والمواطنين للتوجه نحو العقارات. 
على سبيل المثال، يقبل الناس اليوم على االنتقال من شقق االستوديو إلى الشقق األوسع بأسعار معقولة. 

وأصبح باإلمكان االنتقال من مساحة مشتركة مع الغير إلى منزل مستقل. وُيبقي هذا على نشاط وحركة 
السوق بتوفر المزيد من الخيارات المعقولة السعر. وقد كان هناك شح في مثل هذه الخيارات في السوق 

على مدى عدة سنوات ماضية.

وبالطبع، تتدفق االستثمارات باستمرار إلى البالد مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 
2022 لضمان أن تكون بطولة ناجحة ال تنسى. وإلى جانب الفنادق والموالت وغيرها من المحالت الجديدة 
التي تفتح أبوابها في قطر، تشهد المناطق السكنية والتجارية والمناطق متعددة االستخدام توسعاً كبيراً، 

مما يعني توفر عدد أكبر من العقارات خارج حدود الدوحة. وقد ازداد اإلقبال باألخص على مناطق الصخامة، 
والخيسة، وأم صالل خالل السنة الماضية. في حين أصبحت الوكرة والخور اآلن مدناً ناضجة جاهزة بالكامل، 

وهما سرعان ما تتحوالن إلى خيار أول ألولئك الذين يبحثون عن السكن خارج الدوحة.

ويتركز معظم االهتمام اآلن على لوسيل، سواء في المناطق التي ُسلمت بالفعل أو التي التزال تحت التطوير. 
يختار الكثيرون هذه المدينة الجديدة للعثور على منزل جديد في قطر بما أن فيها منازل مختلفة بأسعار 

متنوعة. كما أن لوسيل بدأت تحظى باهتمام مركزي فيما يتعلق بسوق البيع. وكونها منطقة ملكية حرة، 
أصبحت اآلن إحدى المناطق التي يبحث فيها األجانب عن استثمارات عقارية. كما يقبل السكان المحليون أيضاً 
على االستثمار في لوسيل، سواء من خالل شراء العقارات، أو قطع األراضي، أو المساحات التجارية لالستثمار.

تبقى اللؤلؤة أكثر المناطق شعبية في قطر فيما يتعلق بكل عمليات البحث والقطاعات، فقد حظيت 
بما نسبته 27.8 بالمائة من جميع عمليات البحث بين يناير – مايو 2019 لشقق اإليجار. أما بالنسبة لسوق 

المبيعات، فقد سيطرت اللؤلؤة على 61.8 بالمائة من جميع عمليات البحث في الفترة ذاتها.

منسي رباح
مديرة عمليات

المجموعة
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عقارات لإليجار
الشقق

سجلت المدن والبلديات خارج الدوحة أكبر تغييرات ملحوظة مقابل العاصمة نفسها فيما يتعلق بشقق اإليجار. 
وبمقارنة الفترة من يوليو – ديسمبر 2018 إلى يناير – يونيو 2019، نجد أن الوكرة سجلت انخفاضاً كلياً بنسبة 

11 بالمائة، في حين كان االنخفاض في األسعار في الخور بنسبة 7.5 بالمائة في نفس الفترة المذكورة. وكانت 
لوسيل هي المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً في اإليجار بنسبة 9.3 بالمائة.

وفيما يتعلق بمناطق محددة في الدوحة وخارجها، فقد ُسجلت تغيرات هامة خالل األشهر الستة السابقة. 
شهدت مدينة خليفة انخفاضاً في أسعار التأجير من ؟ ريال قطري إلى 5,833 ريال قطري بين يوليو – ديسمبر 

2018 ويناير إلى يونيو 2019، بظهور مناطق جديدة في الجوار تتوفر فيها منازل جديدة بأسعار معقولة. 
وينطبق نفس األمر على أم غويلينا حيث انخفضت أسعار التأجير من 4,950 إلى 6,743 ريال قطري خالل الفترة 

ذاتها. 

كانت هناك فقط منطقتان ُسجل فيهما ارتفاع كبير في اإليجار، وهما: الوعب )من 7,625 إلى 9,854 ريال 
قطري( وطريق الكورنيش )من 9,750 إلى 10,458 ريال قطري(، ويعود هذا على األرجح بسبب زيادة عدد 

الشقق الجديدة التي يتم تسليمها بأسعار أعلى.

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%4.9- 9,000 8,563 أبو هامور

%7.8- 6,213 5,729 عين خالد

%13.4- 5,583 4,833 العزيزية

%6.4- 7,167 6,708 الدفنة

%17.4- 9,833 8,125 الدحيل

%6.9- 4,879 4,542 الغانم

%16.9- 6,117 5,083 الغرافة

%11.1- 5,317 4,725 الهالل

%13.1- 6,375 5,542 الخيسة

شقق اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي
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نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%5.2- 4,713 4,467 المعمورة

%10- 6,667 6,000 المنصورة

%16.3- 7,417 6,208  المسيلة

%9.1- 6,417 5,833 المنتزه

%8.5- 6,396 5,854 النجمة

%6.6- 7,904 7,383 النصر

%6- 7,979 7,500 السد

%2.2 5,792 5,917 الثمامة

%29.2 7,625 9,854 الوعب

%13.3- 6,917 6,000 الوكير

%17.9- 5,625 4,617 الوكرة

%7.3 9,750 10,458 طريق الكورنيش

%19.8- 7,500 6,017 المنطقة الدبلوماسية

%6.7- 5,250 4,900 الدوحة الجديدة

%3- 4,928 4,781  فريج عبد العزيز

%3.1- 7,942 7,692 فريج بن محمود

%11.3- 6,829 6,060 فريج بن عمران

%3.2- 6,917 6,696 فوكس هيلز

%1.9 7,936 8,083 مدينة لوسيل

%19.5- 7,250 5,833 مدينة خليفة

%7.5- 5,967 5,517 مشيرب

%5.5- 6,367 6,017 طريق المطار القديم

%8.9- 7,525 6,858 سلطة

%5.6- 12,536 11,833 اللؤلؤة

%26.6- 6,743 4,950 أم غويلينا

%10.1- 12,604 11,333 الخليج الغربي

شقق اإليجار: وسيط سعر اإليجار السنوي



13 #PFTRENDSQA

عقارات اإليجار
الفيالت

وكنتيجة الرتفاع شعبية المناطق خارج الدوحة لمن يبحث عن فيالت لإليجار بأسعار معقولة، ُسجل ارتفاع كبير 
بنسبة 17.5 بالمائة في اإليجار للفترة بين يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019. ويعود السبب في هذه 

الزيادة على األرجح إلى طرح المزيد من المنازل إلى السوق في الخور. وُسجل أكبر ارتفاع في وسط مدينة الخور 
مع ارتفاع أسعار تأجير الفيالت من 4,683 إلى 5,375 ريال قطري في الفترة بين يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – 

يونيو 2019. وفي المقابل، شهدت الوكرة انخفاضاً بنسبة 11 بالمائة في أسعار التأجير في نفس الفترة.

وباستثناء بعض المواقع، انخفضت أسعار تأجير الفيالت بشكل عام في سوق الدوحة خالل األشهر الست 
الماضية. وهذا من غير المستغرب كثيراً ألن األسعار في انخفاض لجذب المستأجرين. وتعتبر األسعار مرتفعة 

بشكل عام في مناطق مثل الوعب، وأبو هامور، وبحيرة الخليج الغربي. 

وكانت المسيلة التي تشتهر هي األخرى بمنازل كبيرة فاخرة قد سجلت كذلك ارتفاعاً في األسعار، حيث أنها 
قفزت من سعر إيجار وسيط سنوي بقيمة 17,994 إلى 20,167 ريال قطري في نفس الفترة.

وسجل إيجار الفيالت في الثمامة أعلى انخفاضاً، حيث انخفضت األسعار فيها من 14,083 إلى 12,333 ريال 
قطري، كما سجلت العزيزية كذلك انخفاضاً كبيراً من 12,292 إلى 10,792 ريال قطري. وينطبق الشيء ذاته على 
المريخ التي انخفضت فيها أسعار تأجير الفيالت من 13,500 إلى 12,000 ريال قطري. وكان التحول الطبيعي في 

مسار السوق والتغير في األسعار هما السبب وراء انخفاض أسعار اإليجار للفيالت في العاصمة.

عقارات البيع
الشقق

شهدت أسعار شقق البيع استقراراً إلى حد ما مع تحول السوق إلى سوق شراء، وخصوصاً مع ضخ المزيد من 
االستثمارات. ويمكننا رؤية بعض التذبذب في األسعار قبل استقرارها بعض الشيء في سوق البيع.

انخفضت األسعار في لوسيل في مختلف مناطقها، خصوصاً مع جاهزية أعداد متزايدة من العقارات للتسليم 
في هذه المنطقة. وكان االنخفاض في منطقة مارينا هو األكبر، حيث انخفض السعر من 25,103 إلى 17,592 

ريال قطري للمتر المربع في الفترة من يوليو – ديسمبر 2018 ومن يناير – يونيو 2019. كما سجلت األسعار في 
فوكس هيلز انخفاضاً حيث هبطت من 14,027 إلى 12,400 ريال قطري للمتر المربع في نفس الفترة المذكورة.

وأما منطقتا الخليج الغربي واللؤلؤة اللتان تعتبران من المناطق األكثر شعبية للعثور على شقق البيع، فقد 
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سجلتا هما األخريان انخفاضاً في السعر بين فترة يوليو – ديسمبر 2018 مقارنة بأسعار يناير – يونيو 2019، حيث 
انخفض سعر شقق البيع في اللؤلؤة من 14,693 إلى 14,114 ريال قطري للمتر المربع، ومن 11,394 إلى 10,458 

ريال قطري للمتر المربع في الخليج الغربي.

عقارات البيع
الفيالت

ازداد االهتمام بالعثور على فيالت للبيع مع انفتاح مناطق جديدة أمام الملكية العقارية األجنبية في قطر، 
األمر الذي يفسر تقلبات األسعار في الكثير من المدن والبلديات المختلفة، وخصوصاً مع توفر خيارات أوسع 

اليوم أمام المستثمرين األجانب فيما يتعلق بعقارات البيع.

شهدت بلدة الخريطيات الواقعة في بلدية أم صالل انخفاضاً في أسعارها من 8,262 إلى 7,306 ريال قطري 
للمتر المربع في الفترة من يوليو – ديسمبر 2018 ومن يناير – يونيو 2019. وأما الوكرة، فقد سجلت أعلى 

انخفاض في األسعار، حيث هبطت من 7,447 إلى 5,858 ريال قطري للمتر المربع في نفس الفترة الزمنية. حيث 
كان توفر مناطق أخرى لالستثمار فيها سبباً في انخفاض األسعار في بعض المواقع.    

قد يكون من المفاجئ للبعض إلى حد ما أن يعلموا أن اللؤلؤة كذلك شهدت انخفاضاً في أسعار فيالت البيع 
من 32,362 إلى 27,196 ريال قطري للمتر المربع بين يوليو – ديسمبر 2018 ويناير – يونيو 2019.

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%0.3- 11,825 11,792 مدينة اإلركية

%11.6- 14,027 12,400 فوكس هيلز

%2.1- 11,975 11,722 مدينة لوسيل

%29.9- 25,103 17,592 منطقة مارينا

%3.9- 14,693 14,114 اللؤلؤة

%8.2- 11,394 10,458 الخليج الغربي

شقق البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع



15 #PFTRENDSQA

وكانت الوعب هي المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا ً ملحوظا ً في السعر، حيث قفز السعر من 11,069 
إلى 12,011 ريال قطري للمتر المربع مع توفر المزيد من العقارات في المنطقة بشكل مستمر، والتي ُتعرف 

بتوفر الفيالت فيها.

نسبة الفرق النصف األول 2018 النصف األول 2019 المنطقة

%0.5- 9,293 9,242 أبو هامور

%7.5- 8,835 8,174 عين خالد

%1.2 9,436 9,547 الدفنة

%7.6- 9,618 8,884 الدحيل

%11.6- 8,262 7,306 الخريطيات

%7.5 6,290 6,759 الخيسة

%7.4- 9,930 9,193 الثمامة

%8.5 11,069 12,011 الوعب

%14.1- 6,762 5,808 الوكير

%21.3- 7,447 5,858 الوكرة

%16.0- 32,362 27,196  اللؤلؤة

%3.8- 16,665 16,040 بحيرة الخليج الغربي

فيالت البيع: وسيط سعر البيع للمتر المربع
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اتجاهات األسعار طويلة المدى

استقر سوق التأجير على مستويات أسعار ثابتة بدءً من الربع الثالث من عام 2018، واستمر في نفس االتجاه 
لمعظم العام الحالي 2019. ويأتي هذا بعد انخفاض شديد في الربع األول من عام 2018، حيث ارتفعت األسعار 

ثم استقرت بعد ذلك.
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استمر االهتمام بسوق البيع في قطر باالرتفاع، خصوصاً مع استقرار األسعار بشكل أكثر مؤخراً. ارتفعت أسعار 
الفيالت بعض الشيء مع نهاية عام 2018، ولكنها استقرت بعد أن شهدت انخفاضاً ضئيالً. أما أسعار الشقق، 
فقد كانت مستقرة مع بعض التغييرات البسيطة طيلة 2018 و2019 حتى اآلن، واستمرت األسعار بمستويات 

أقل مما كانت عليه في عام 2017.
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اتجاهات األسعار طويلة المدى

تبرز منطقة لوسيل بسرعة كواحدة من أكثر المناطق شعبية في قطر مع عدد كبير من المشاريع والعقارات 
الجاهزة للتسليم. وبالرغم من أن أسعار الفيالت في لوسيل استقرت منذ 2018، إال أن أسعار الشقق شهدت 

تذبذباً ولكنها بدأت تتجه إلى األعلى منذ شهر مايو 2019. ونجد أن اإليجار حالياً في لوسيل بأعلى معدالته 
)منذ 2017(. 

لوسيل
اإليجار
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استقرت أسعار بيع الشقق في لوسيل، وبالرغم من أنها ارتفعت قليالً في ديسمبر 2018، إال أنها انخفضت 
بعض الشيء اآلن. وقد ظلت مستقرة طيلة هذه السنة تقريباً.

لوسيل
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2 0#PFTRENDSQA

ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

تذبذبت أسعار اإليجار في الوكرة في سبيل الوصول إلى مستويات ثابتة، ويعود هذا على األرجح إلى العدد 
الكبير من المشاريع الجديدة والعقارات التي يتم تسليمها في السوق باستمرار. وقد تباينت أسعار إيجار 

الفيالت طيلة عام 2018 ثم استقرت تقريباً منذ بداية السنة قبل العودة لالنخفاض في الربع الثاني من 2019. 
أما بالنسبة للشقق، فقد بدأت األسعار باالنخفاض منذ شهر سبتمبر 2018، وهي اآلن في أدنى مستوياتها 

منذ 2017.

الوكرة
اإليجار
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يعرف عن هذه المنطقة توفر الشقق والفيالت لإليجار بأسعار معقولة. وقد شهدت الخور تغييرات ضخمة 
على بنيتها التحتية، واستمرت في التوسع خالل السنوات القليلة الماضية. وقد تذبذبت مستويات اإليجار في 

الخور بشكل كبير منذ أن انخفضت في بداية 2018، ولكنها تشهد ارتفاعاً منذ الربع الثاني لهذا العام، ويعود 
هذا على األرجح بسبب المنازل الجديدة التي أصبحت متوفرة في المدينة.
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AL KHOR − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN QAR



2 2#PFTRENDSQA

ت
ت العقارا

اتجاها

اتجاهات األسعار طويلة المدى

استمر االهتمام بمنطقة أم صالل باالرتفاع، خصوصاً فيما يتعلق بالعثور على فيالت لإليجار، حيث تعرف 
المنطقة بتوفر الفيالت الكبيرة فيها بأسعار مناسبة. استقرت األسعار خالل معظم عام 2018، وبالرغم من 

انخفاض ضئيل في الربع األول هذا العام، إال أن إيجار الفيالت ظل مستقراً. أما أسعار الشقق فهي لم تستقر 
بعد وعلى العكس فهي تواصل التذبذب، وهي اآلن في أدنى مستوياتها منذ عام 2017.

أم صالل
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Umm Salal − APARTMENTS & VILLAS FOR RENT − FULL PRICE IN QAR
Apartment Villa

تحسب اتجاهات األسعار طويلة المدى اعتماداً على األسعار الشهرية الفعلية. 
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أحياء سكنية 
تحت الضوء
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المناطق األكثر شعبية  - صفحة 26

مقتطفات بأسعار معقولة  - صفحة30 

أكثر 10 مناطق استهدفتها عمليات 
البحث تبعاً لعدد غرف

 النوم   - صفحة 831

3

1

2
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

شقق اإليجار:

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

فايندر.  
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شقق البيع:
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

المناطق األكثر شعبية

فيالت اإليجار:
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فيالت البيع:

Izghawa

Rawdat Al Hamama
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

مقتطفات بأسعار معقولة

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

شقق اإليجار )اإليجار الشهري(

فيالت اإليجار )اإليجار الشهري(

1

1

6

6

2

2

7

7

3

3

8

8

4

4

9

9

5

5

10

10

وسط مدينة 
الخور

معدل السعر:
3,663 ريال 

قطري

أم غويلينا
معدل السعر:
4,813 ريال 

قطري 

أم صالل علي
معدل السعر:
4,075 ريال 

قطري

الهتمي
معدل السعر:
5,700 ريال 

قطري

سميسمة
معدل السعر:
3,750 ريال 

قطري 

وسط مدينة 
الخور

معدل السعر:
5,250 ريال 

قطري

الخريطيات
معدل السعر:
4,125 ريال 

قطري

راس أبو عبود
معدل السعر:
7,000 ريال 

قطري 

المعمورة
معدل السعر:
4,131 ريال 

قطري 

الغانم الجديد
معدل السعر:
7,375 ريال 

قطري 

العزيزية
معدل السعر:
4,500 ريال 

قطري 

أم العمد
معدل السعر:
8,063 ريال 

قطري

الوكرة
معدل السعر:
4,650 ريال 

قطري 

أم صالل علي
معدل السعر:
8,188 ريال 

قطري

الغانم القديم
معدل السعر:
4,500 ريال 

قطري

شارع العزيزية
معدل السعر:
8,125 ريال 

قطري

أم غويلينا
معدل السعر:
4,713 ريال 

قطري

سميسمة
معدل السعر:
9,313 ريال 

قطري 

الهالل
معدل السعر:
4,750 ريال 

قطري

أم صالل محمد
معدل السعر:
9,438 ريال 

قطري

تقوم هذه البيانات على وسيط السعر المعلن عنه على propertyfinder.qa وقد ال يعكس سعر المعاملة الفعلي.  



31 #PFTRENDSQA

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

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

شقق االستوديو: 

غرفة نوم واحدة:

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

مشيرب

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

مشيرب

فريج بن محمود

الدفنة

الغرافة

قرية إزدان

فريج بن عمران

عين خالد

قرية إزدان

الدفنة

مدينة لوسيل

المنصورة

طريق المطار القديم
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سة
ت العد

سكنية تح
أحياء 

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

غرقتي نوم:

ثالث غرف نوم:

اللؤلؤة

الخليج الغربي

السد

فريج بن محمود

المنصورة

اللؤلؤة

الخليج الغربي

الوعب

السد

بحيرة الخليج الغربي

الوعب

طريق المطار القديم

فريج بن عمران

النصر

مشيرب

أبو هامور

الدحيل

فريج بن محمود

الغرافة

طريق المطار القديم
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أربع غرف نوم:

خمس غرف نوم:

اللؤلؤة

الوعب

بحيرة الخليج الغربي

الخليج الغربي

الغرافة

اللؤلؤة

الخليج الغربي

الوعب

بحيرة الخليج الغربي

الغرافة

أبو هامور

الدحيل

الريان

عين خالد

السد

أبو هامور

السد

الريان

عين خالد

الدحيل
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مساهمون
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طلب صعب  - صفحة 36

الحياة المجتمعية واالستدامة  - صفحة 38

خمس طرق ستساعد في بيع عقارك بسرعة  - صفحة 39

  Pareto principle كيف نقوم باستخدام مبدأ باريتو
لتطوير أعمالنا  - صفحة 40

تنظيمات سوق العقارات – نعمة أم نقمة لقطر؟  
- صفحة 42

هل تستأجر أم تشتري شقة في قطر كمغترب؟ 
- صفحة 45

السبب في أن مساحات العمل المشتركة هي 
مستقبل األعمال - صفحة 46

ما عليك التفكير به قبل توقيع عقد 
استئجار  - صفحة 47

لم يجب على الباعة تحديد سعر أعلى من 
سعر السوق لعقاراتهم؟  - صفحة 48

السبب الذي يحتم عليك استخدام 
مركز أعمال لدى تأسيس شركتك 

القادمة  - صفحة 49

03
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08

09
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ساهمون
طلبم

صعب

أنعشت التحضيرات الستضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم لعام 2022 في قطر حركة تنمية البنية التحتية، 
وقد خصصت الحكومة مبلغ 100 مليار دوالر أمريكي 

لتمويل تطوير البنية التحتية الالزمة للبطولة األكثر 
شعبية لكرة القدم في العالم. وهذا يعبر عن مدى 

الجهود التي تبذلها الحكومة ليشكل هذا الحدث نجاحاً 
عظيماً للشركات العقارية.

وفي حين أن الكثير من المشاريع دخلت حيز التنفيذ 
وهي تسير بوضع جيد حالياً، أعلنت الحكومة كذلك عن 
رفع المخصصات لتطوير البنية التحتية لجذب المزيد من 

الشركات، وقد دعت القطاع الخاص للمشاركة أيضاً 
ودفع وتيرة النمو بشكل أكبر. وفي الواقع، صاغت 

الحكومة قوانين جديدة مواتية للمستثمر سعياً منها 
لجذب المستثمرين األجانب بهدف الوصول إلى بنية 

تحتية ممتازة في البالد. وقد عملت الخطط االحترازية 
للحكومة على ضمان عدم توقف العمل على مشاريع 

البنية التحتية والعقارية استجابة للتعطيل المحتمل 
في إمدادات مواد البناء بسبب الحصار المفروض على 

قطر.

ووفقاً للقانون الجديد، أدخلت قطر إصالحات جريئة 
تقضي بتحرير االقتصاد أمام المستثمرين من غير 

القطريين بحيث يمكن لهم االستثمار في أي قطاع 
اقتصادي حتى نسبة 100% من رأس المال، ويمكن لهم 
تملُّك ما ال يزيد عن 49% من أسهم رأس مال الشركات 

القطرية المدرجة في سوق األسهم القطرية، وذلك 
بعد الحصول على موافقة وزارة االقتصاد والتجارة 

على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة وبنود 
قانون الشركة. إلى جانب ذلك، أدخلت قطر تسهيالت 

على سياسات الفيزا الخاصة بها.

وبينما تواصل قطر االستثمار في مشاريع واسعة 
النطاق للبنية التحتية واإلنشاءات تحضيراً لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم لعام 2022، وتماشياً مع رؤية قطر 
الوطنية الشاملة، فال بد أن تشهد جميع قطاعات 
العقارات توسعاً ملحوظاً خالل السنوات القادمة. 

ويقدر الخبراء أن القيمة الكلية لمشاريع البنية التحتية 
القائمة حالياً تصل إلى 200 مليار ريال قطري. ويتوقع 
أن حركة البناء هذه ستزيد من الطلب على العقارات، 

خصوصاً مع ارتفاع عدد المشاريع رفيعة المستوى تحضيراً 
لبطولة 2022.

أُجريت العديد من التحسينات في شتى أنحاء البالد على 
البنية التحتية، وتم بناء االستادات والطرق والمجمعات 

السكنية والفنادق والموالت الجديدة – وذلك سعياً 
لخدمة جماهير المباريات الذين سيبلغ عددهم 1.3 مليون 

من أنحاء العالم، وتخطي توقعاتهم. ومن المشاريع 
الضخمة األبرز مشروع مترو الدوحة، ومشاريع إنشاء أحياء 
جديدة، ومدينة جديدة في لوسيل، وتوسيعات الطرق، 

ومدينة التعليم، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 
واللؤلؤة قطر، ومشاريع التنمية المتعددة االستخدامات، 

إلى جانب العديد من المشاريع السكنية والتجارية 
والصناعية ومشاريع التجزئة األخرى. وبطبيعة الحال، 
تحتاج جميع هذه المساعي ألعداد كبيرة من العمال 

واألجانب من ذوي االختصاص والمهارة العالية لتصميم 
وتشغيل وإدارة هذه المشاريع، مِوّفرة بذلك الكثير من 

فرص العمل.

وبسبب وجود عدد كبير من الفنادق والمساحات الرياضية 
ومراكز الترفيه في مدينة لوسيل، ستكون هذه المدينة 

واحدة من أهم المدن في البالد حيث أتها ستحتضن 
االستاد الرئيسي، والفرق، والمشجعين، والجمهور أثناء 
بطولة كأس العالم عام 2022. ومع االنتهاء من بناء 22 
فندقاً بأعلى المقاييس الدولية، وإنشاء خمسة مالعب 

للتدريب وفقاً لمواصفات الفيفا الصارمة، أصبحت لوسيل 
مجهزة بالكامل وعلى أتم االستعداد الستضافة الفرق، 

والجمهور، والزوار في البطولة التي ُيتوقع أن تكون 
مذهلة ألقصى الحدود.

المهندس ناصر األنصاري
الرئيس التنفيذي

Just Real Estate

» وبسبب وجود عدد كبير من الفنادق 
والمساحات الرياضية ومراكز الترفيه في 

مدينة لوسيل، ستكون هذه المدينة 
واحدة من أهم المدن في البالد حيث 

أتها ستحتضن االستاد الرئيسي، والفرق، 
والمشجعين، والجمهور أثناء بطولة 

كأس العالم عام «
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انتعاش البنية التحتية السكنية

ُيتوقع أن يشهد الطلب على العقارات ذات األسعار 
المعقولة ارتفاعاً في الفترة التي تسبق بطولة كأس 

العالم لعام 2022. حالياً، هناك ندرة في السوق 
العقاري، إال أن التوقعات بازدياد عدد السكان في 

الدوحة خالل السنوات القليلة القادمة، سيؤدي بال 
شك إلى تنشيط حركة البناء لتوفير الوحدات السكنية 

بأسعار جيدة.

واستجابة لزيادة الطلب على الفنادق والمنشآت 
التجارية، تخطط الهيئة العامة القطرية للسياحة 

االستثمار في البنية التحتية السياحية بمبلغ يصل 
حوالي 20 مليار دوالر أمريكي، فعدد السياح يشهد 

نمواً بنسبة تبلغ 15.9 بالمائة تراكمياً في السنة ليصل 
إلى 3.7 مليون بحلول عام 2022. سيرتفع الطلب على 

اإلقامة في الفنادق مع هذه الزيادة في عدد الزوار 
في الفترة ما قبل بطولة كأس العالم عام 2022، 

حيث تصل أعداد السياح ذروتها. ومع هذه التوقعات 
بمجيء ماليين الزوار ومشجعي كرة القدم في عام 

2022، خططت قطر إلنشاء العديد من الفنادق خالل 
السنوات القليلة القادمة. كما تتيح هذه التدفقات من 

الزوار الفرصة لمشاريع الوحدات التجارية مثل العديد 
من الموالت في أنحاء قطر.

ووفقاً لدراسة أجريت مؤخراً، تبين أن األسعار انخفضت 
لتصبح بمتناول اليد نوعاً ما في شتى القطاعات 

العقارية في قطر. يعطي االنخفاض في أسعار 
تأجير الوحدات التجارية فرصاً أكثر للمستأجرين ذوي 

الميزانيات المحدودة ومن يفضلون الوحدات السكنية 
األصغر مساحة. وأما في القطاع السكني، يحاول 
المطورون توفير شقق بجودة عالية وبأسعار تأجير 

تنافسية لتشجيع العمالء. وقد ساعدت هذه األسعار 
المنخفضة في سوق العقارات على رفع التنافس.

االستدامة البيئية تسير حسب الخطة 

في حين تسير المشاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية، 
ما زالت الحكومة ملتزمة بتحقيق االستدامة البيئية، 

وفي الواقع، تشكل االستدامة البيئية أحد أبرز 
األهداف الرئيسية لبرنامج قطر لعام 2022. يتوقع أن 

يرقى هذا البرنامج بمعايير االستدامة البيئية وأن يرفع 
الوعي البيئي على نطاق البالد. ويمكن النظر لمدينة 

لوسيل على أنها مثال يحتذى به من قبل الشركات 
األخرى لدى تصميم المشاريع العقارية المستدامة.
من الواضح أن الكثير من الفرص ستتوفر للمطورين 

في المنطقة وغيرها كنتيجة الستثمار قطر في البنية 
التحتية استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 
2022، وكذلك بالعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية.  
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ساهمون
الحياة المجتمعية م

واالستدامة

إذا كنت تبحث عن مكان جديد للسكن أو استئجار 
مكتب جديد، فقد وصلت إلى قطر في الوقت 

المناسب.

شهد سوق العقارات القطري تطوراً سريعاً خالل 
العقدين األخيرين. واليوم، يجد سكان هذا البلد تنوعاً 
كبيراً في الخيارات العقارية المتاحة في السوق. ومع 

التعديالت التي طرأت مؤخراً على األسعار، أصبح 
االنتقال أيضاً توجهاً شائعاً في سوق العقارات السكني 

والتجاري، مما يؤدي إلى تقلب منتظم في السوق 
في شتى أنحاء الدوحة.

بالرغم من الفوائد التي يجلبها توفر عدد كبير من 
الخيارات، إال أن المستخدم ال يرى في بحثه على 
اإلنترنت سوى المعلومات األساسية عن عقار ما 
مثل الموقع، والمساحة، والسعر، وبعض الصور. 

إضافة لهذا، تبدأ معايير المستهلك بالتبلور بعد جمع 
معلومات إضافية أثناء الحديث مع الوكالء، وشركات 

العقارات، واألصدقاء.

ومع هذا، ال تتوفر المعلومات األهم برأيي إال إذا 
ُسئِل عنها بشكل خاص ومحدد، وهي تلك التي تتعلق 

بجودة الحياة في العقارات التي تنظر في أمرها. 
يتوقع المستأجرون الحصول على األساسيات اعتماداً 
على سمعة العالمة التجارية، ومع هذا، أصبحت إدارة 

المرافق والعقارات خدمات حصرية ال تتوفر إال في 
عقارات مختارة فقط. من الضروري االستفسار عن 
الخدمات التي ستحصل عليها إلى جانب ما يشمله 

السعر المنصوص عليه في العقد المحتمل.

كما يقدم هذا السوق المزدهر المزيد من الميزات: 
فهناك ارتفاع في معايير المعيشة المجتمعية 

ونمو واسع للممارسات المستدامة. ويقدم بعض 
المؤجرون مرافق حصرية للرياضة واللياقة ونشاطات 

مستدامة مجاناً ولجميع أفراد العائلة. وتعمل مثل 
هذه المبادرات على التقريب بين أفراد المجتمع. هذا 

أمر مهم بالنسبة للمغتربين على وجه الخصوص، حيث 
يصبح الجيران أصدقاءً مما يشعرهم بحس مجتمعي، 

ويتحول العقار إلى بيت.

عل سبيل المثال، وتماشياً مع رؤية قطر لعام 2030، قمنا 
بتطوير مجموعة من ورشات العمل والتدريب لألطفال، 
باإلضافة إلى برنامج مستدام لرعاية الحيوانات، لتعليم 

األطفال كيفية التعامل مع الحيوانات األليفة، والحيوانات 
الضالة، وغيرها. ومن شأن األسئلة حول كيفية التعامل 
مع الحيوانات األليفة والضالة في المجمع السكني، أن 

تؤثر على تلبية توقعاتك في المستقبل. فسواء كنت 
محباً للحيوانات أو ال، سيؤثر تطبيق سياسات مثل 

إمساك الحيوانات وإخصائها ثم إعادة إطالقها وجدول 
تكرار هذه الممارسات وتمويلها، على نوعية الحياة في 

محيطك السكني. ويختلف نهج التعامل مع هذه الجوانب 
بشكل كبير في السوق، وتختلف النتائج تبعاً لذلك.

كما يجب أن تنطبق هذه التقييمات المعمقة كذلك على 
السوق التجاري. فهناك عقارات مرخصة في السوق من 
 ،LEED قبل نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة
والنظام العالمي لتقييم االستدامة GSAS، مما يمّكن 

الشركات الملتزمة تجاه االستدامة لتحقيق أهدافها 
.CSR للمسؤولية المجتمعية

ال تكون الممارسات الصديقة للبيئة ظاهرة للعيان في 
أغلب األحيان من النظرة األولى لمنظمة أو عقار ما، ولكن 

إذا كنت حقاً مهتماً بأن ينمو أطفالك أو تنمو شركتك 
في مثل هذه البيئة، فعليك االستفسار فيما إذا كانت 

متوفرة في العقار. 

وبأخذ كل ما ذكر في الحسبان، أنصح بشدة أن يتسلح 
من يبحث عن عقار بهذه األسئلة لدى استعراض العقارات 
التي وقع اختيارهم عليها، وقد يساعدهم هذا في اتخاذ 
القرار النهائي اعتماداً على القيمة الحقيقية المقدمة لكل 

واحدة من أولوياتهم.  

سوسانا غارسيا ديل تورو
 Les Roses - مديرة عقارية

Real Estate
سفيرة االستدامة – تدمر 

Tadmur Holding القابضة

» استفسر عما إذا كان العقار يقدم 
أية ممارسات صديقة للبيئة «



39 #PFTRENDSQA

خمس طرق 
ستساعد في بيع 

عقارك بسرعة
عندما يناقش الناس أموراً تتعلق بالعقارات في قطر، 

خصوصاً األجانب منهم، يتركز حديثهم عادة حول 
سوق التأجير، وذلك ألن معظم األجانب يختارون 

االستئجار خصوصاً في الفترة األولى الستقرارهم في 
قطر. ولكن دورنا كوكالء عقاريين ال ينحصر فقط على 

عقارات التأجير، وبعضنا يتخصص بشكل حصري في 
سوق البيع، األمر الذي ينطبق عليّ شخصياً. وبالتالي، 

سأقوم في هذا اإلصدار من اتجاهات بمناقشة 
المبيعات، وبالتحديد، ما يمكن عمله لبيع عقار بأسرع 

وقت ممكن.

هناك الكثير من العوامل التي تساعد في بيع عقار 
بسرعة، سواء كان شقة أو تاون هاوس أو فيال. أرغب 
في التركيز هنا على الجوانب الخمسة األساسية التي 

أعتقد أنها تساعد في بيع العقار بسرعة وبالسعر 
المناسب في السوق. 

ً اخلق انطباعاً أول رائعا

تَذّكر المقولة الدارجة أننا "ال نحظى أبداً بفرصة ثانية 
لخلق االنطباع األول." ينطبق هذا األمر بشكل 

كبير لدى بيع العقارات. حيث يتشكل لدى المشتري 
المحتمل في كثير من األحيان انطباعاً إيجابياً أو سلبياً 

عن العقار حال دخوله. احرص على أن يكون العقار 
نظيفاً ومُرحِّباً ليتمكن المشتري من تخيل نفسه وهو 

ينتقل للعيش فيه.

أزل الحاجيات الشخصية من العقار

يصعب تطبيق هذه النقطة على كثير من الناس. 
بالرغم من أننا جميعاً نحب حاجياتنا الشخصية، إال أنها 
يجب أال تؤثر على قرار المشتري الذي سيحاول تخيل 
نفسه وهو ينتقل إلى هذا العقار. ضع هذه الحاجيات 

بعيداً حتى يستطيع المشتري تخيل اقتناء العقار.

احرص على توفير جميع المعلومات األساسية 
التي يحتاجها وكيلك

هناك ثالث وثائق نطلبها دائماً، وبالرغم من هذا، يجد 
الباعة صعوبة في توفيرها لسبب أو آلخر. األولى هي 

نسخة عن وثائق الملكية، وذلك للحصول على معلومات 
المالك الرسمي ألنه ال يكون في كثير من األحيان من 
يتعامل مباشرة مع الوكيل، مما قد يتسبب بمشاكل 

الحقاً. كما يجب توفير صورة واضحة لمخطط العقار بحيث 
يمكن للوكيل تمريره للمشترين المحتملين، فهذه الوثيقة 

أصبحت ُتطلب في كثير من األحيان. وأخيراً، نسخة عن 
عقد التأجير الفعلي لدعم قيمة اإليجار المطلوبة.

احصل على دعم المستأجر

إذا كان عقارك مؤجراً حالياً وكنت ترغب ببيعه لمستثمر، 
فلن يمانع المستثمر عادة بشراء عقار مؤجر. إال أن وجود 
المستأجر قد يكون مشكلة إذا أصبح عرض العقار صعباً، 
أو إذا كان المستأجر ال يعتني بنظافة العقار، أو إذا كان 

غير متعاون. حاول كسب تعاون المستأجر بإخباره عن 
خططك للبيع، واعزمه على العشاء و/ أو قدم له تذاكر 

سينما لتعويضه عن اإلزعاج الحاصل لدى عرض العقار على 
المشترين بين الحين واآلخر. وأنصح هنا بعدم الطلب من 
عدة وكالء االتصال بالمستأجر إال إذا كنت تريده أن يغادر 

من العقار.

ً كن مرنا

ال يمكن بيع عقار ما إال إذا كانت هناك فرصة كافية 
لعرضه للمشترين المحتملين بمواعيد مرنة. فكلما رآه 

المزيد من المشترين، زادت احتمالية بيعه.      
  

جيفري أسيلستين
المدير اإلداري

عقارات نيلسون بارك ذ.م.م 
NelsonPark Property LLC

»هناك الكثير من العوامل التي 
تساعد في بيع عقار بسرعة، سواء 

كان شقة أو تاون هاوس أو فيال. «



4 0#PFTRENDSQA

ساهمون
كيف نقوم م

باستخدام مبدأ 
 Pareto باريتو

principle
لتطوير أعمالنا

سأبين في هذه المقالة كيفية استخدامنا لمبدأ باريتو 
لتحسين ربحية أعمالنا.

نحن بشكل أساسي شركة خدمات نقل عالمية تقدم 
خدمات متنوعة للشركات الجديدة في انتقالها إلى 

السوق القطري، وللموظفين الجدد لعمالئنا الحاليين. 
وكجزء من هذه الخدمات، نقدم أيضاً خدمات عقارية 

سكنية وتجارية.

يقول مبدأ باريتو أن ما يقارب 80 بالمائة من النتائج 
تأني من 20 بالمائة من مسبباتها. وبترجمة المبدأ في 

سياق األعمال، يعني هذا أن 80 بالمائة من أرباحنا 
ستأتي من 20 بالمائة فقط من نشاطاتنا إذا لم نقم 

بإدارة األمر والسيطرة عليه.
    

من الضرورة أن ندرك أن هذه النسب ما هي إال نسب 
تقريبية. والنقطة األساسية هي أن جزءً صغيراً من 

أعمالنا فقط سيعود علينا بالربح.

وبالتالي، يتمثل التحدي بما يلي:

- تحديد هذه األجزاء من أعمالنا، والسبب في ربحيتها
- السعي لتعزيز الجوانب المربحة

- السعي لتخفيض الجوانب غير المربحة

صادفت تأثير مبدأ باريتو أول مرة عندما كنت مسؤواًل 
عن عمليات البيع في إحدى الشركات الكبيرة في 

المملكة المتحدة للتأمين على الحياة. وكان جزء من 
مسؤولياتي هو تحديد أهداف المبيعات السنوية 

وتصميم نظام الحوافز.

مهما كان الهدف الذي كنا نحدده، ومهما كان تصميم 
نظام الحوافز الذي كنا نصوغه )كانت هناك نقاشات 

ال نهائية حول ما إذا كان علينا جعله نظاماً نسبياً أم 
مطلقاً، وكنا نبدل النظام بين هذين النهجين من فترة 

ألخرى(، كان نفس األشخاص دائماً يتصدرون قائمة ترتيب 
المبيعات في كل عام.

وعندما درست السبب وراء ذلك، تبين لي أنهم:
- كانوا يفهمون حاجات عمالئهم الحقيقية.

بالنسبة لمعظم وكاالت السماسرة التي تعاملنا معها، 
تَمثَّل هذا ببناء قاعدة عمالء والحرص على تلبية حاجاتهم، 

بخالف المبيعات التي كانت ُتحقق بطريقة عشوائية.

- كانوا دائماً متواجدين لخدمة عمالئهم.

قد نظن أن العمالء يعرفون أو يفهمون األمور األساسية 
العقارية وبالتالي ال نعيرها اهتماماً، إال أن الحقيقة غير 

ذلك. إذا استطعنا أن نرشدهم ونصبح "أصدقاءهم 
الموثوقين"، سيكون لذلك فائدة تجارية في سوق عالي 

التنافسية.

- كانوا يتعاملون مع أية مشاكل بصدق وبسرعة حتى وإن 
انطوى ذلك على محادثات صعبة.

ال أحد يحب الخوض في مثل هذه المحادثات، ولكن 
األفضل هو أن يكون الواحد منا صريحاً وصادقاً وأن 

يتعامل مع هذه المواضيع بأقرب فرصة ممكنة.

- أنهم قاموا بشكل عام ببناء الثقة مع الوقت.

كانت جودة مبيعات هذه المجموعة من الموظفين أعلى 
من المعدل بشكل عام.

غوردن غراهام
المدير التنفيذي

مجموعة بي آر اي آر ذ.م.م 
PRER Group LLC

» تركيز الجهود على الجانب ذي 
التأثير األكبر هو محرك مهم للربح 

المستمر  «
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عندما نطبق هذا على سوق العقارات في الدوحة بالنظر 
إلى المتغيرات التي تؤثر علينا، نجدها كالتالي:

- العقار، وعلى وجه الخصوص النوع، والموقع، والحالة، 
والسعر.

نحن ننظر إلى النوع، والموقع، والحالة، والسعر، وندرس 
ما إذا كان هناك سوق محتمل لهذا العقار. على سبيل 
المثال، إذا كان سعر العقار مرتفعاً بشكل غير تنافسي، 

فهل يستحق الموارد التي سنخصصها لتسويقه وعرضه؟

- المؤجر

العوامل ذات العالقة في هذه النقطة هي ما إذا كان 
يدفع عمولة أم ال، وإذا كانت اإلجابة نعم، فهل يدفعها 

بسرعة ودون مشاكل، وهل هو متعاون بشكل عام 
ويسهل التعامل معه؟

- العمالء المحتملون

هل العميل ما زال في مرحلة التفكير أم أنه جاد؟ هل 
هو عميل حقيقي أم أنه فقط يحاول استخدامنا لتحقيق 

أهدافه؟ هل يمكنه فعالً تحمل نفقات العقار الذي أبدى 
اهتماماً به )أم أنه يرغب بالتفاوض على سعر إيجار غير 

واقعي؟( هل هو قادر وينوي على دفع أية رسوم؟

مع مرور الوقت، نؤمن أن المعلومات اإلدارية الجيدة هي 
األساس في تحسين الربحية.

قد نشعر أحياناً بالرغبة في تضمين معلومات أكثر مما 
هو ضروري أو مما يمكن إدارته بشكل جيد لدى تصميم 

المعلومات اإلدارية. وهو أمر مغري بسبب األدوات 
المتعددة التي تتيحها لنا التكنولوجيا لجعل المعلومات 

أكثر تعقيداً مما يجب. 

يكمن خطر آخر في تهديد جودة المعلومات من خالل 
الطلب من الناس اإلدالء بها إذا كان وقتهم محدوداً 

أو كانوا ال يرغبون بالقيام بذلك. عادة، يركز األشخاص 
في مجال المبيعات على إبرام الصفقات، وتأتي أولوية 

الجوانب اإلدارية في المرتبة الثانية.

العوامل المهمة هنا هي:

- يجب أن تكون المعلومات بسيطة وسهلة الفهم

- يجب أن يسهل تقديمها وإكمالها
- يجب أن تستخدم وتشكل قاعدة للنقاش والقرارات

الخالصة هي أننا نؤمن أن تركيز الجهود على الجوانب 
ذات األثر األكبر هي المحرك األكثر فاعلية لتحقيق الربحية 

المستدامة. 



4 2#PFTRENDSQA

ساهمون
تنظيمات سوق م

العقارات – نعمة 
أم نقمة لقطر؟

يَذُكرُ الكثير منا األزمة االقتصادية التي مر بها العالم 
عام 2007، والتي علمتنا درساً مكلفاً عن معنى فقدان 

السيطرة على القطاع العقاري. باختصار، فقد أكثر 
من 20 مليون شخص وظائفهم حول العالم، وُقدرت 

خسائر الواليات المتحدة وحدها بحوالي 14 تريليون 
دوالر أمريكي. وبالرغم من هذا، لم يكن تأثير األزمة 
االقتصادية على السوق القطري بنفس الحدة التي 

ضربت األسواق الدولية في الواليات المتحدة وأوروبا 
وآسيا. إال أن البيانات االقتصادية تبين تباطؤاً في 

وتيرة األعمال في قطر في تلك الفترة. 

وكنتيجة لهذا الركود االقتصادي، انخفضت ثقة 
العامة من الناس في القطاع العقاري والمالي إلى 
أدنى المستويات. والستعادة هذه الثقة، تعاونت 

الحكومات والشركات في إيجاد طرق جديدة لتنظيم 
السوق بسبب فشل النهج القديم وإثباته عدم كفاءته.

 
واليوم، بعد مضي أكثر من عقد من الزمن على 

األزمة االقتصادية، قامت الكثير من السلطات في 
أنحاء العالم بتطبيق تنظيمات جديدة في أسواقها 

المالية والعقارية. تشترك هذه األنظمة جميعها 
ببعض الخصائص، وهي تقوم بمجملها على عدد من 

األساسيات.

هل بإمكانك ذكر الخصائص األساسية للمعامالت 
العقارية؟ للمعامالت العقارية مجموعة من الخصائص 

المشتركة سواء أجريت في الدوحة أو لندن أو نيويورك 
أو في أي مكان آخر في العالم، ويمكن تلخيص هذه 

الخصائص كما يلي: أواًل، اقتناء منزل جديد هو أحد 
القرارات المالية األهم في حياة معظمنا، وينطبق 
هذا عليّ شخصياً. ثانياً، تنطوي أية معاملة عقارية 

على مبلغ كبير من المال بغض النظر عن نوع األصول 
ذات العالقة. جميعنا نسعى لتقليل المخاطرة 

المتعلقة بممتلكاتنا، سواء كنا مستثمرين تجاريين 
أو كنا فقط نرغب بشراء منزل. ثالثاً، غالباً ما يتدخل 
سمسار كطرف ثالث في حالة المعامالت العقارية 

السكنية والتجارية لمساعدة أحد الطرفين أو كليهما، 
أي البائع والمشتري. وعادة، يتم تعويض السمسار 

بعمولة مقابل خدماته. وأخيراً، تشمل المعامالت العقارية 
عدا التأجير، أموراً معقدة مثل التمويل، وتحويل األموال 

مقابل التملك، وتطبيق القوانين العقارية أو التدبيرات 
المحلية الخاصة بالبلد/المجتمع للمعامالت والتي عادة ال 

يعرفها العامة.    

لهذه األسباب المذكورة وغيرها، قامت السلطات 
القضائية في أنحاء العالم بتأسيس هيئات حكومية وشبه 
حكومية لتعزيز االتساق والعدل في المعامالت العقارية، 

ولضمان كفاءة مهنيي قطاع العقارات وحماية األفراد، 
وكذلك األسواق العقارية والمالية ذات العالقة، من 

الممارسات غير المشروعة والمخادعة والتعسفية. تضمن 
هذه المعايير التنظيمية التنافس ضمن إطار عادل تنطبق 

فيه "قوانين اللعبة” على الجميع. وكمثال على مثل 
هذه المنظمات، تعمل كيانات بمسمى مؤسسة التنظيم 

العقاري RERA في كل البحرين، واإلمارات العربية 
المتحدة والهند. أما في المملكة المتحدة، فتدعى 
هذه المنظمة فريق الوكالة الوطنية لمعايير التجارة

 ،National Trading Standards Estate Agency
وفي الواليات المتحدة هي رابطة موظفي قانون ترخيص 
 Association of Real Estate License Lawالعقارات
Officials. وفي نفس الوقت، يتسع نطاق هذا االتحاد 

دولياً بحيث يدعم مُنِظمين آخرين خارج الواليات المتحدة 
في تطوير وتطبيق مشاريع إنشاء وكاالت تنظيمية 

وطنية. 

وبالرغم من أن كالً من هذه المنظمات المختلفة في 
أنحاء العالم تتباين في نهجها التنظيمي وعملها، فهي 

جميعها تشترك بهدف واحد ثابت هو: حماية العامة.

والسؤال اآلن هو: كيف يمكن تطبيق هذا الهدف؟ 
حسناً، تركز كل برامج الترخيص العقارية المهنية والوظيفية 

هذه على المواضيع الثالثة التالية لتحقيق هذا الهدف 

ألكساندر هارتمان
مستشار عقاري خبير 

 Coreo Real كوريو للعقارات
Estate

» من شأنها أن تعزز الشفافية 
والحوكمة والمرونة في سوق 

العقارات «
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المشترك:

1. تحديد مؤهالت ابتدائية
ضمن هذا الموضوع، يمكننا تلخيص تنوع البرامج 

التعليمية والتي تضمن أن يحصل كل وكيل مسجل على 
المهارات والكفاءات الالزمة لتوجيه عمالئهم بنجاح خالل 
المعامالت العقارية. وإلى جانب البرامج التعليمية، يمكن 

منع األشخاص الذين ال يتمتعون "بشخصية جيدة” من 
امتهان هذه المهنة. هؤالء هم أشخاص أدينوا باقتراف 
أنواع معينة من الجرائم. مثالً، ال يمكنك الحصول على 
رخصة عمل كسمسار عقاري في ألمانيا إذا كانت تترتب 

عليك حالياً أو ترتبت عليك سابقاً ضرائب لقسم الضرائب 
األلماني. 

2. ضمان الكفاءة المستمرة
يعتبر منظمو األسواق العقارية أن اطالع وتدريب 

المشاركين في السوق العقارية على المعلومات الالزمة 
هو أمر ضروري لفعالية نظامهم. ويجب أن تكون 

معلوماتهم دائماً محّدثة. وكنتيجة لذلك، يجب أن تضطلع 
السلطات التنظيمية أيضاً بمهمة ضمان استمرارية كفاءة 

جميع السماسرة المرخصين ومعرفتهم في مجالهم. 
في معظم السلطات القضائية، يترافق التعليم المستمر 

للسماسرة المرخصين مع متطلبات تجديد الترخيص. 
وعادة ُتدرَّس المعلومات والمهارات المطلوبة في دورات 

تقدمها جهات تعليم مستمر معتمدة. 

3. تحديد المسؤوليات والتوقعات
تخيل معي سوقاً مفتوحة دون وجود قواعد تحكم 

أفضل الممارسات. في مثل هذا السوق، تكون الوكاالت 
التنظيمية مهددة بالفشل الوشيك. وبالتالي، تشمل 

التشريعات القضائية وغيرها من اللوائح الحكومية التي 
أنشأت وكاالت تنظيمية عقارية، عادة معايير ألفضل 

الممارسات تنطبق على جميع السماسرة. وهذه القواعد 
والتنظيمات للمشاركين في السوق هي الوحيدة القادرة 

على خلق أساس متين ُيمّكن من بناء ممارسات أعمال 
داخلية فعالة وهي فقط الوحيدة التي يمكنها إعطاء 

الفرصة للمنافسة ضمن صناعة متزنة ومتسقة. 

إضافة إلى هذا، ستعمل هذه القواعد والتنظيمات على 
تحديد مبادئ للمعامالت وتحديد المسؤوليات والواجبات 

لألطراف المعنية في المعامالت العقارية. على سبيل 
المثال، قد تتطلب قوانين العالقة المبنية على السمسرة 

من الوكالء المرخصين ممارسة عملهم بمهارة وعناية 
عالية، وتقديم جميع العروض والعروض المقابلة مباشرة، 
واإلفصاح عن المعلومات لألطراف المعنية والتصرف بما 
يخدم مصلحة العميل أو الزبون وليس مصلحة الوكيل.     

أعتقد أننا نتفق جميعاً على أن نجاح نظام تنظيمي وما 

ينتج عنه من حماية العامة، يعتمد على التطبيق المستمر 
للقوانين والتنظيمات المقابلة. ولهذا السبب، أقيمت 

هيئات معتمدة من قبل الحكومة مثل اللجان والمجالس 
والهيئات في جميع األسواق المنظمة تقريباً، لإلشراف 
على تطور السوق ككل، وإلزام جميع السماسرة بالتقيد 

بقوانين الترخيص. 

ُتخوَّل هذه الكيانات بشكل عام بسلطة معاقبة 
السماسرة الذين يخرقون قوانين الترخيص. وفي حالة 

سوء التصرف، يمكن أن تتباين مثل هذه العقوبات من 
إلغاء إجباري للرخصة إلى متطلبات إعادة التأهيل، تشمل 

على سبيل المثال تعليماً أو تدريباً إضافياً أو متطلبات 
مراقبة التدريب. غالباً ما ُتحمِّل الوكالة التنظيمية السمسار 

المرخص المسؤولية عن أية خسائر مالية تنتج عن أخطاء 
غير مقصودة يرتكبها خالل معاملة عقارية. ويحمي تأمين 

مسؤولية الطرف الثالث وبرامج تمويل التعافي المالي 
أفراد العامة من مثل هذه الخسائر. 

كما يشكل تعزيز الشفافية والعدل للمرخصين والعامة 
جانباً آخر مشترك بشكل واسع بين الوكاالت التنظيمية 

للعقارات. ولهذا السبب، تخضع هذه الهيئات التنظيمية 
لتفويضات تضمن إدارة منفتحة وعادلة لقوانين الترخيص 

مما يسمح للسماسرة المرخصين أن يتأكدوا من أنهم 
سُيعاملون دوماً بشكل عادل وغير متحيز. وفي الواقع، 

تعبر مثل هذه التفويضات للوكاالت التنظيمية والتي 
تصدرها السلطات القضائية، تطبيق الشفافية، أي: يجب 

أن يكون العامة على اطالع بكيفية أداء الوكالة لمهماتها.     

في معظم األسواق التي تخضع للتنظيمات، تعين 
الوكاالت التنظيمية سماسرة مرخصين ذوي خبرة وسمعة 

إيجابية بشكل استثنائي لالنضمام إلى جانب ممثلين عن 
العامة، إلى مجالس استشارية و/أو مجالس اتخاذ القرارات 

تنتمي للجهة المُنِظمة.

كما أن وضع حدود لنطاق القوانين والتنظيمات الجديدة 
هو طريقة أخرى لضمان تصرف الوكالة التنظيمية بشكل 

عادل. وقبل أن يتخذ المنظم خطوة في سبيل إنفاذ 
القوانين الجديدة وقواعد أفضل الممارسات، ُيطلب منه 

اتباع خطوات إجرائية معينة للتأكد من الحاجة لهذا المعيار 
التنظيمي الجديد أو التعديل على أحد القوانين الموجودة 

أصالً أو على إحدى قواعد أفضل الممارسات، وأنه يقع 
ضمن صالحياته.

إلى جانب هذا، وكما هو الحال مع أية هيئة حكومية 
أخرى، يتعرض عمل الوكالة التنظيمية العقارية لمراجعة 
منتظمة تقوم بها الهيئة التشريعية التي َخّولت الوكالة 

للعمل. وتبعاً لنتائج هذه المراجعات، تستقرأ السلطة 
العليا ما إذا كانت الوكالة التنظيمية تعمل ضمن نطاق 
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ساهمون
م

السلطة المحددة التي أنيطت بها أم أنها تتخطى 
تلك الحدود. وفي حالة خروج عمل الوكالة عن 

تلك الحدود، ُتنَفَّذ إجراءات إصالحية من قبل الهيئة 
التشريعية.

من المعروف أن وجود وكالة تنظيمية مبنية بشكل 
جيد وتعمل بشكل صحيح يمكنه أن يطلق إمكانات 

السوق الكامنة ويعزز من األداء فيه وصحته. في كثير 
من األسواق، ال تضطلع الوكالة التنظيمية بمهمة 

منح رخص للسماسرة واإلشراف عليهم فحسب، وإنما 
تطال مهامها صناعات أخرى ذات عالقة مثل مجال 

التقييم العقاري، والمقاوالت والتطوير. وفي كثير من 
األحيان، تتعاون وكالة التنظيم العقاري مع غيرها من 

الوكاالت التنظيمية في قطاعات أعمال أخرى في 
االقتصاد لتعزيز التعاون السلس بين المشاركين متى 

كان ذلك مطلوباً.

في أوائل عام 2018، أصدرت حكومة قطر قانوناً جديداً 
فيما يتعلق بتنظيم السمسرة العقارية. لم يدخل 

هذا القانون حيز التنفيذ بعد، ولكن يتوقع أن ُيطلب 
من الهيئات و/أو األفراد الذين يحكم هذا القانون 

أعمالهم، بااللتزام به قريباً جداً.

ومن التغييرات التي ستنتج عن هذا القانون الجديد 
هي: أواًل، أن تصبح وزارة العدل هي السلطة 

التنظيمية لمراقبة النشاطات العقارية في قطر، 
بما في ذلك نشاطات السمسرة العقارية، وبالتالي، 

ستنشأ لجنة لشؤون السماسرة العقاريين. ثانياً، 
بموجب هذا القانون، سُيطلب من السماسرة كأفراد 

اجتياز اختبارات ودورات تدريبية تحددها اللجنة للحصول 
على ترخيص كسماسرة عقاريين. 

وتركز قوانين وتنظيمات أخرى تحت هذا القانون على 
تعريف خدمات السمسرة والخدمات العقارية التي 

تنضوي تحت هذا القانون الجديد، ويضع القانون حداً 
لرسوم السمسرة بنسبة 50% من اإليجار الشهري 

لعقود التأجير الذي يحققها السمسار و1% من قيمة 
العقد لنقل الملكية. كما يبين القانون اإلجراءات 

التأديبية والعقوبات المستحقة لدى خرق هذا القانون 
الجديد. تتباين شدة العقوبات المحتملة من اإلنذارات 

البسيطة والغرامات إلى فرض إغالق الشركة أو الحبس 
أو الترحيل من قطر إذا كان الشخص المعني ليس 

قطرياً.

َوقَّعت وزارة العدل القطرية في أواخر عام 2018 مذكرة 
 Royal احين القانونيين تفاهم مع المعهد الملكي للمسَّ

Institution of Chartered Surveyors من إنجلترا، 
بخصوص التدريب للكفاءة الذي سُيقدَّم للعامة في 

المستقبل ليساعد في التنمية المهنية للقطاع.

ستقوم هاتان الجهتان معاً بتصميم وتطبيق آلية 
للتقديم في قطاع العقارات تضمن التزام جميع 

المشاركين في السوق القطري بالقوانين والتنظيمات 
المحلية. إضافة لهذا، سيؤدي التعاون بين هاتين 

الجهتين إلى تبني معايير أخرى مثل معايير القياسات 
العقارية الدولية ومعايير التخمين الدولية. وهما 

يهدفان لتطبيق هذه المعايير والتنظيمات الجديدة 
بنجاح من خالل ورشات وندوات عامة متواترة.               

            
برأيي، من الواضح أن الحكومة القطرية تسعى حالياً 

لجذب المزيد من المستثمرين الخارجيين للسوق 
العقارية المحلية. وبأخذ هذه النقطة في الحسبان، 
يمكن فهم السبب من وراء تطبيق أو النية القريبة 
في تطبيق قوانين السمسرة العقارية الجديدة أو 
التعديالت المؤخرة للقوانين الحالية، أي القانون 

المعدل الذي يسمح لألجانب بشراء العقارات في 
مناطق معينة من قطر. ستساعد هذه القوانين في 

تعزيز الشفافية في السوق العقاري، والحوكمة، 
والمرونة، وربط السوق برؤية البالد ومستقبلها. 

ستسمح هذه الشفافية والحوكمة واألسعار المعقولة 
للعقارات، للمستثمرين بتقييم تنافسية وجاذبية السوق 
العقاري الوطني وعلى أمل جذب المستثمرين األجانب، 
مما سيؤدي إلى ارتفاع في االستثمار األجنبي المباشر.

ومن خالل المراقبة المستمرة للسوق العقارية ودورته، 
ستتمكن الحكومة القطرية من التأثير على السوق 

المحلي عندما تدعو الحاجة لذلك لتجنب تكرار أزمات 
الماضي ولدعم اتجاهات السوق اإليجابية بطريقة تفيد 

االقتصاد ليبقى نشيطاً وينبق بقوة أكبر.

ويبقى أن نرى االتجاه الذي سيسير به السوق العقاري 
القطري في المستقبل القريب. ونأمل رؤية تغير إيجابي 

في أداء السوق الكلي في السنوات القادمة.   
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هل تستأجر أم 
تشتري شقة في 

قطر كمغترب؟

هذا هو سؤال المليون، ونحن هنا لإلجابة عن هذا 
السؤال المهم: هل تشتري أم تستأجر شقة في قطر 

عند االنتقال إلى هذا البلد؟ سنوجهك في هذه 
المقالة من خالل عدة أسئلة وأمثلة لمساعدتك في 
اتخاذ القرار الصحيح الذي يناسب وضعك الشخصي.

األسئلة التي عليك اإلجابة عنها قبل اتخاذ القرار:

كم ستبقى في قطر؟
ما هي ميزانيتك الشهرية المخصصة للسكن؟

ما هي تكاليف معيشتك وتكاليف المرافق التي 
تستخدمها على أساس شهري؟

ما هي تكاليف استئجار المنزل الذي ترغب به مقارنة 
بأقساط الشراء المحتملة؟

ما هو العائد على االستثمار لمنزلك في حالة الشراء؟

شراء أو استئجار منزل في قطر: مقارنة

إذا كنت تخطط للبقاء في قطر لمدة تتراوح بين 
عدة أشهر إلى أقل من خمس أو ست سنوات، فمن 

األفضل االستئجار. وبهذه الطريقة، ستكون لديك 
المرونة في اختيار الموقع أو االنتقال اعتماداً على 

الحاجة أو موقع العمل.
ولكن األمر يختلف إذا كنت تخطط للعيش لفترة أطول 

في قطر، وذلك ألن عليك التفكير بجميع المتغيرات 
مثل: الدخل واإليجار الشهري، مقابل الدفع القتناء 

منزلك الخاص، والنفقات اإلضافية، وغيرها.

استئجار شقة في قطر – حسابات سريعة

يبلغ متوسط اإليجار الشهري لشقة بثالث غرف نوم 
)مفروشة بالكامل، ومناسبة للعائالت( حوالي 16,000 

ريال قطري. وهذا يعني أنك ستدفع 192,000 ريال 
قطري في معظم الحاالت لإليجار. ويجب أن تضيف 

إلى هذا قطر كوول Qatar Cool )إذا انطبق في 
حالتك( وكهرماء KAHRAMAA، وهذا يعني مبلغ 

17,050 ريال قطري إضافي سنوياً.

ومع نهاية السنة السادسة تكون قد دفعت مبلغاً يصل 
1,227,600 ريال قطري. في هذه الحسابات، لم نأخذ بعين 
االعتبار احتمالية تغير سعر اإليجار لالستجابة النخفاض في 

السوق، مما يؤدي إلى تباين في السعر.

شراء شقة في قطر

بالنسبة لشقة مؤثثة مماثلة تتكون من ثالث غرف نوم، 
توقع سعراً يبلغ 2,650,000 ريال قطري )يعني أن تكاليف 

اإليجار تصل نصف سعر العقار خالل ست سنوات(. 
وعندما تشتري شقتك الخاصة، تدفع للبنك 30 بالمائة 
كدفعة أولى مع قيمة قرض كلية تبلغ 1,855,000 ريال 

قطري.

متغيرات أخرى يجب التفكير بها لدى شراء شقة

لم نعطي هنا تحليالً شامالً الستئجار أو شراء شقة في 
قطر. كل ما فعلناه هو التفكير بمتوسط اإليجار أو سعر 

البيع لشقة مؤثثة بالكامل تتكون من ثالث غرف نوم. 
المساحة هي بالطبع عامل كبير يؤثر على األسعار في كلتا 

الحالتين )االستئجار أو الشراء(.

كما يجدر بك تقييم قدرتك على دفع األجرة الشهرية 
أو الدفعة األولى وأقساط القرض، اعتماداً على دخلك 

الشهري ووضعك المالي الشخصي. 

هل يستحق األمر االستثمار بشقة في قطر؟

نعم، خصوصاً إذا كنت تخطط للبقاء هنا لخمس سنوات 
أو أكثر. يمكنك اقتناء منزل خاص بك يولد لك عائداً على 

االستثمار بنسبة 6%. كما أن قطر بلد آمن ومستقر يطيب 
فيه العيش.      

سيربان جي سبيريا
المؤسس والمدير اإلداري

FGREALTY

» إذا كنت تخطط للبقاء في قطر 
لمدة تتراوح بين عدة أشهر إلى أقل 

من خمس أو ست سنوات، فمن 
األفضل االستئجار «
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ساهمون
السبب في م

أن مساحات 
العمل المشتركة 

هي مستقبل 
األعمال

مركز األعمال هو شريك في أول خطوات النجاح ألي 
شركة جديدة وأي مستثمر باحث عن النجاح داخل 
السوق القطري لما لديها من مُقومات لإلستثمار 

الجانب لرؤوس األموال والمستثمرين من جميع أنحاء 
العالم من خالل ما يوفره من أجواء سهلة ومريحة 

للشركات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتطلعاتها 
عبر القيام بكل الخدمات من مكاتب مجهزة ومؤسسة 

بكافة الخدمات من آثاث وسكرتارية واتصاالت 
وخدمات آخرى عديدة توفيراً لجهد ووقت الشركات 

ومباشرة أعمالهم بدون مشقة.

غالباً مايسأل العميل لماذا يجب علّي التوجه إلستئجار 
مكتب لتأسيس شركتي داخل مركز أعمال، ومن 
هنا فكرة مركز األعمال جاءت تجاوباً مع النهضة 
األقتصادية الشاملة التي شهدتها الدولة وحجم 

األستثمارات األجنبية ومن شأنه أن يكون له دور في 
المساهمة في دعم جهود الدولة التي تقل   جهداً في 

توفير المناخ األستثماري في إيطار استراتيجية تنويع 
اإلقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

مركز األعمال يساعدك لتحقيق هدفك ويسعد 
بدوره بأن يكون شريكاً لك بنجاحك من خالل 

مايوفره من:

- خدمات مكتبية بأسعار مناسبة جدا
- مكاتب مفروشة مزودة بحلول تكنولوجية 

المعلومات
- موظفين استقبال ذوي خبرة عالية

- شروط تأجير بمنتهى المرونة )يومي/شهري/سنوي(
- توفير خدمات تخليص المعامالت

- خدمة الضيافة

- خدمة صندوق البريد

تواجد شركتك من ضمن عدة شركات آخرى داخل مركز 
أعمال من شأنه أن يخلق مجتمع شركات يخدم بعضها 

البعض ويدعم النمّو األقتصادي القطري استناًد إلى 
األرقام التى يمنح بها األقتصاد القطري خالل األعوام 

السابقة من أفضل معدالت النمو األقتصادي التي 
بدورها انعكست على معدالت اإلنفاق على مشاريع 

البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم ورؤية 
2030 لقطر، فكرة مراكز األعمال يوفرّ للشركات العابرة 

للحدود والشركات المحلية بيثة أعمال تخدمهم ويّعرفهم 
لبعضم البعض وتعرفهم بالغرف المتاحة داخل الّسوق 

القطرية ومنها إمكانية التعاون فيما بينهم.

تعّدد أعداد مراكز األعمال لدينا في شركتنا هي ميزة 
لمجتمع الشركات المتواجد داخلها لتوفير أكبر قدر ممكن 
لهم لبناء عالقات استراتيجية واقتصارية داخلها يمكن أن 

يعتمد عليها أيّ شركة ناشئة.

فابيين حجار
المدير اإلداري 

سيرفكورب

» غالباً مايسأل العميل لماذا 
يجب علّي التوجه إلستئجار مكتب 

لتأسيس شركتي داخل مركز أعمال، 
ومن هنا فكرة مركز األعمال جاءت 

تجاوباً مع النهضة األقتصادية 
الشاملة التي شهدتها الدولة «
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ما عليك التفكير 
به قبل توقيع 

عقد استئجار

قد يكون التحرك في سوق العقارات القطري أمراً 
مخيفاً أول االنتقال إلى قطر، أو حتى إن كنت تعيش 

في قطر منذ فترة. فمحاولة اإلحاطة بالمناطق 
المختلفة الكثيرة، وأنواع العقارات، وطبيعة عقود 

التأجير يمكن أن تترك الفرد مشدوهاً يبحث عن إجابات 
الستفساراته. 

إذا كنت متحيراً بشأن نوع العقار الذي تختاره، اطلب 
من وكيلك أو المؤجر قراءة العقود قبل اتخاذ قرار 

نهائي. ويجب أن تتذكر دائماً أنه ال يوجد عقدان 
متطابقان، لذا عليك قراءة العقد بعناية وتأني قبل 

االلتزام. كما ننصحك أيضاً باالطالع على قوانين التأجير 
القطرية لفهم حقوق المستأجر والمؤجر على نحو 

كامل.

نؤمن في أبولو للعقارات بأهمية توفير كل المعلومات 
الالزمة الصحيحة لكل من العميل والمؤجر قبل توقيع 
عقد التأجير. وارتأينا هنا أن نلخص عدة نقاط أساسية 

ألخذها في الحسبان لضمان الحصول على العقار 
المناسب واألهم من ذلك عقد التأجير المناسب. 

قبل بدء البحث عن عقار، يجب معرفة المدة التي 
تخطط للبقاء فيها في قطر )وقد يعتمد هذا على 

عقد عملك، وغيره من العوامل.(. إذا أردت المكوث 
في قطر لمدة قصيرة، فمن األفضل النظر في 

الفنادق والشقق الفندقية التي تقدم عروض التأجير 
قصيرة المدى. ولكن، إذا كان عقد عملك يمتد لسنة 

أو أكثر، فمن المناسب البحث عن مكان إقامة ثابت 
مثل شقة أو فيال، حيث تكون فترات التأجير قائمة 

على األسعار السنوية.

ُنسأل في كثير من األحيان "ماذا إن فقدت عملي؟". 
ننصح المستأجرين في هذه الحالة بإعالم المؤجر أو 
مدير العقار مباشرة بشكل خطي. أرسل إليه وثيقة 

إنهاء عقد العمل كإثبات. كما أننا ننصح المستأجرين 
باالطالع على ما يرد في عقد التأجير حول هذه 

النقطة.

هذا جانب مهم من أي عقد تأجير ويجب مراجعته قبل 
التوقيع. كما ذكرنا سابقاً ال يوجد عقدان متطابقان، لذلك 

قد يكون هذا الجانب أهم ما في العقد وقد يكون داعياً 
لرفضه إذا لم ترض عما ينص عليه بهذا الشأن. من خبرتنا 

في هذا األمر، يتفهم معظم المؤجرون مثل هذا األمر 
خصوصاً إذا أُعطوا فترة إشعار كافية وإذا حافظ المستأجر 

على العقار.

كما أن جوانب الصيانة التي يغطيها المؤجر هو أمر آخر 
مهم يجدر فهمه قبل اتخاذ القرار. مرة أخرى، تختلف 

تفاصيل هذا البند من عقد آلخر واعتماداً على نوع العقار. 
فصيانة عقار ضمن مجمع سكني يختلف عن صيانة فيال 
مستقلة. لهذا، احرص على االستفسار عن هذه النقطة 

أواًل مع الوكيل/المؤجر والتأكد أن هذا يرد في العقد.

ينص تعديل أخير على قوانين التأجير القطرية على تسجيل 
جميع عقارات التأجير مع البلدية. وتقع مسؤولية التسجيل 
على عاتق المؤجر، كما أنه يتولى أمر رسوم التسجيل مع 

البلدية. تذكر هذا إن ُذكر األمر أثناء زيارة العقار.

عند الخروج لرؤية العقارات للتأجير، احرص على طرح كل 
األسئلة التي تخطر على بالك، أو على األقل تأكد من 

إيضاح النقاط اآلنفة الذكر هنا.

وحالما تجد العقار المناسب، اطلب قراءة عقد التأجير 
أواًل واستفسر عن أي أمر تشك به بسؤال وكيلك قبل 

التوقيع. من المهم أن تبقى واثقاً من األمر ومطلعاً في 
كل خطوة من عملية العثور على منزل.       

لورا بلينكنسوب
مديرة

أبولو لألثاث والعقارات

» ال يوجد عقدان متطابقان، لذا 
عليك إعطاء نفسك الوقت الكافي 

لقراءة أي عقد قبل االلتزام «
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ساهمون
السبب في أن م

عليك استخدام 
مركز أعمال لدى 
تأسيس شركتك 

القادمة
يشكل مركز األعمال الشريك األول لنجاح أي مشروع 

أو للمستثمرين الباحثين عن النجاح في السوق 
القطري. يكمن السبب في ذلك أن مراكز األعمال 

توفر كل العوامل الالزمة لجذب االستثمار ورأس المال 
من أنحاء العالم. وتقدم هذه المراكز بيئات مناسبة 

ومريحة لتحقيق أهداف وطموح المستثمرين بتوفير 
شتى أنواع الخدمات، بما في ذلك المكاتب المؤثثة 

والمجهزة، وخدمات السكرتاريا واالتصاالت، مما يوفر 
الوقت والجهد على الشركة، حيث يمكنها المضي في 

أعمالها دون معوقات.

يسأل العمالء عادة عن السبب الذي قد يبرر استئجار 
مركز أعمال لدى تأسيس شركاتهم. لقد ولدت 

فكرة مراكز األعمال استجابة للنهضة االقتصادية 
التي تشهدها البالد، والكم الضخم من االستثمارات 

األجنبية، والتي تلعب دوراً كبيراً في دعم الجهود 
االستثمارية المتنوعة في قطر، إضافة إلى االلتزام 

بإطار استراتيجية التنويع االقتصادي والتنمية 
المستدامة.

يمكن لمركز األعمال مساعدتك في تحقيق 
هدفك، وهو كذلك بدوره مستعد ليصبح شريكاً 

لنجاحك من خالل:

- أسعار مناسبة للخدمات المكتبية
- مكاتب مؤثثة ومجهزة بشتى الحلول التكنولوجية 

والمعلوماتية
- فريق استقبال خبير

- عروض تأجير مرنة )على أساس يومي/شهري/سنوي(
- خدمات ضيافة

- خدمات صناديق البريد

تحاط شركتك بغيرها من الشركات داخل مراكز األعمال، 
مما يخلق بيئة مشتركة تمكن من تبادل المنافع بين هذه 

الشركات، مما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز وتطوير 
االقتصاد القطري. ويعتمد هذا على األرقام االقتصادية 
في السنوات الماضية، والتي وصلت مستويات مرتفعة 
غير معهودة، والتي ترجمت بدورها إلى استثمارات في 
البنية التحتية والمشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 

2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.

تقدم مراكز األعمال للشركات األجنبية والمحلية على حد 
سواء، بيئات داعمة تفتح المجال للتواصل وفرص األعمال 

المستقبلية في سوق قطر.

إن تنوع وعدد الشركات الكبيرين في جميع مراكز أعمالنا 
سيصب في مصلحة أية شركة، وذلك ألن وجودها في 
مثل هذه البيئة يقدم لها فرصة تكوين عالقات أعمال 

استراتيجية، وهي ما تعتمد عليه الشركات الناشئة 
وتحتاجه.     

         

ابتهال هاجي
المدير العام

 Global مركز األعمال العالمي
    Business Center

» يسأل العمالء عادة عن السبب 
الذي قد يبرر استئجار مركز أعمال 

لدى تأسيس شركاتهم. لقد ولدت 
فكرة مراكز األعمال استجابة للنهضة 

االقتصادية التي تشهدها البالد «
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لِمَ يجب على 
الباعة تحديد 

سعر أعلى من 
سعر السوق 

لعقاراتهم؟
إن تسعير المنازل لتحقيق صفقة بيع ناجحة ليس أمراً 

بسيطاً كما قد يظن البعض، فالسوق والظروف 
المتغيرة باستمرار تجعل من التسعير مهارة تكتسب. 

وال تظهر جوانب البحث والتحليل والحكم التي يتطلبها 
التسعير التنافسي بسهولة في معظم استشارات 

إعالنات الوكالء. 

في الوقت الحالي، تستمر األسعار في االنخفاض 
باتجاه نضج السوق. والنتيجة هي الخوف من الشراء، 
واالنتقائية في الشراء، مما يعني عدد مشترين أقل. 

ويدعي المشترون الباقون أنهم لن يقدموا على الشراء 
في هذه الفترة إن لم يجدوا صفقة جيدة.    

يبالغ المشترون بخفض السعر الذي يعرضونه، كما أن 
العقارات التي تبدو وكأنها ستحقق صفقات كبيرة هي 

التي تحظى بأكبر االهتمام. وسيجد الباعة الذين لم 
ينتبهوا بسرعة التجاه السوق أن عقارهم أصبح مرتفع 

السعر وبالتالي ال ينظر إليه أحد. الحقيقة هي أن هناك 
دائماً الكثير من الناس في السوق الذين يرغبون بالبيع 

أو بالشراء. السؤال هو – بأي سعر؟

في سوق المشترين )الذي يعطي األفضلية 
للمشترين(، يمر الباعة عادة بمراحل الحزن الخمس: 

1. النكران. 2. الغضب. 3. المساومة. 4. االكتئاب. 5. 
الرضى. ويأتي دورنا في تقديم االستشارة لهم خالل 

هذه المراحل...

إذا كان الشراء سيتم، على الباعة أن يعرفوا ويؤمنوا 
بمبدأ "الفترة المتاحة للفرصة." هذا يعني أن طرح 

العقار في السوق سيجذب أول األمر اهتمام الوكالء 
الذين يعملون مع المشترين المتحمسين أو الذي 

تحمسوا بسبب السعر للبحث عن عقار. إذا ظن الوكيل 
أو أحد المشترين أن سعر العقار غير مناسب، سيفقد 

العقار الفرصة ولن يعيره أحد انتباهه. فهو بشكل أساسي 
سيستبعد من البداية. وحالما يحصل هذا، يصعب استرجاع 

اهتمام الوكيل أو المشتري، حتى مع تخفيض السعر أو 
إجراء إصالحات على العقار. االنطباع األول هو ما يبقى 

في الذهن. وحالما يتخذ المرء قراراً ما يصعب دفعه لتغيير 
رأيه.

تكمن مهمتنا في أن يدرك الباعة أهمية التسعير المناسب 
في هذه اللحظة. فهم لن يحصلوا على فرصة ثانية لخلق 

انطباع أول. وخلق االنطباع الخاطئ سيكلف البائع الوقت 
والمال.

تشير بعض الدراسات إلى أن الباعة الذين يخفضون سعر 
عقارهم يحتاجون لوقت أطول بمرتين أو ثالث مرات 

للبيع من الباعة الذين يسعرون العقار بشكل مناسب منذ 
البداية، مما قد يعني رفع تكاليف االحتفاظ. 

التسعير الناجح يعني الحصول على أفضل سعر للعقار في 
ذلك السوق، ولكن االستراتيجيات قد تختلف تبعاً التجاه 

السوق.

يجب أن يقرر الباعة أواًل البيع، ومهمتنا هي أن نريهم كيف 
يمكن تحقيق ذلك بأن نشرح لهم كيفية عمل السوق، 

وهنا يمكنهم اتخاذ قرار المضي للخطوة التالية أو ال.

وحالما نحدد سعر السوق، يجب أن يجيب البائع بعد ذلك 
عن السؤال "كم يجب أن يكون السعر المطلوب؟" يعد 

هذا سؤااًل استراتيجياً، وليس سؤااًل عن القيمة. إذا سألنا 
عن ثمن المنزل، نكون قد سألنا سؤااًل عن القيمة، ولكن 

إذا سألنا عن السعر الذي يؤدي إلي بيع المنزل، فنكون قد 
سألنا سؤااًل عن سعر البيع.

رامي والي
شريك إداري

The Pearl Gates

» الحقيقة هي أن هناك دائماً الكثير 
من الناس في السوق الذين يرغبون 

البيع أو الشراء. السؤال هو – بأي 
سعر؟ «
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ومع هذا، فإن أفضل سؤال يمكن أن يسأله أي بائع 
هو: "ما هو أفضل سعر يحقق بيع العقار في هذه 
اللحظة؟" وهنا، يجب التفكير بشيئين فقط: وضع 
السوق اآلن، واتجاهه، وهنا أيضاً يجب على البائع 

التصرف باستراتيجية إذا أراد الحصول على أفضل سعر 
في الوقت المناسب. 

التحدي

ر الباعة العقار بسعر أقل من  التحدي هو أنه عندما يسعِّ
سعر السوق، يجذب هذا بعض المشترين المهتمين 

الذين يعرضون سعراً أقل من السعر المعلن، مما يؤدي 
إلى رفض البائع للصفقة.

قد نضطر أحياناً لتذكير الباعة أن يعتبروا كل عرض 
يأتيهم وكأنه العرض الوحيد الذي سيتلقونه، ولكن 

هذا ال يعني أن عليهم قبول عرض منخفض.

ولكنه يعني أن عليهم التنبه لمدى جديتهم في النية 
للبيع. وعندما يرفض البائع عرضاً ما، يكون األمر بمثابة 
شراء العقار من جديد بذلك السعر وتوقع أنه سيتمكن 

من بيعه من جديد والحصول على ما يريده.

في المحصلة، يجب علينا كمستشاري عقارات أن نقيّم 
دائماً نية البائع للبيع، وننصح باختيار سعر أعلى من 

سعر السوق حتى يتجنب البائع مطاردة السعر وليضمن 
بشكل مسبق إمكانية تخفيض السعر حتى ال ينخفض 

السعر النهائي عن سعر السوق.         
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تفسير 
عمليات بحث 

المستهلك
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المناطق العشرون األولى التي 
شهدت أكبر عدد من عمليات البحث 

عن الشقق والفيالت لإليجار في قطر

الشقق

تبقى اللؤلؤة في المرتبة األولى على القائمة من ناحية شقق اإليجار في قطر، حيث أن عمليات البحث فيها 
شكلت ما نسبته 27.8% من جميع عمليات البحث في الفترة بين يناير ومايو 2019. وفي الواقع، لم يطرأ تغيير 

على المناطق األربع األولى بالنسبة للعثور على شقق لإليجار مقارنة مع الفترة يوليو – ديسمبر 2018، حيث 
يبقى الطلب على الشقق في هذه المناطق مرتفعاً.

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. السد

4. فريج بن محمود

5. المنصورة

6. قرية إزدان

7. طريق المطار القديم

8. مشيرب

9. فريج بن عمران

10. مدينة لوسيل

. الوعب

12. النصر

13. المنتزه

14. النجمة

15. أبو هامور

16. عين خالد

17. الدفنة

18. الغرافة

19. أم غويلينا

20. الدحيل



.
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الفيالت

تتميز الوعب بأنها مركز للمجمعات والفيالت في قطر، وبالتالي تبقى هذه المنطقة المناسبة للعائالت هي أكثر 
المناطق التي يبحث فيها الناس عن فيالت لإليجار في البالد. وتحل منطقة بحيرة الخليج الغربي اآلن في المرتبة 

الثانية على قائمتنا، حيث ارتفعت من المرتبة الثامنة للفترة بين يوليو – ديسمبر 2018، وقد يعود السبب بذلك إلى 
انخفاض أسعار الفيالت في هذه المنطقة.

1. الوعب

2. بحيرة الخليج الغربي

3. عين خالد

4. الغرافة

5. الدحيل

6. الثمامة

7. أبو هامور

8. الخليج الغربي

9. الريان

10. الهالل

11. الخيسة

12. طريق المطار القديم

13. اللؤلؤة

14. الدفنة

15. العزيزية

16. مدينة خليفة

17. قرية إزدان

18. المريخ

19. السد

20. المرخية
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المناطق العشر األولى التي شهدت 
أكبر عدد من عمليات البحث عن الشقق 

والفيالت للبيع في قطر

الشقق

تصدرت اللؤلؤة مرة أخرى قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد 
من عمليات البحث عن شقق للبيع في قطر. من غير المستغرب 

ذلك ألن منطقة الملكية الحرة هذه ما تزال الخيار األول لدى 
التفكير باالستثمار في السوق العقاري المحلي. كما حظيت مدينة 
لوسيل بإقبال أكبر وحلت في المرتبة الثالثة على القائمة خصوصاً 
مع تسليم أعداد متزايدة من العقارات في هذه المدينة األحدث 

في قطر.

1. اللؤلؤة

2. الخليج الغربي

3. مدينة لوسيل

4. فوكس هيلز

5. السد

6. منطقة مارينا

7. مشيرب

8. بحيرة الخليج الغربي

9. مدينة اإلركية

10. النجمة
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الفيالت

طرأت بعض التغيرات الطفيفة على المناطق األكثر شعبية لفيالت 
البيع في قطر. ارتفعت أرقام كل من الثمامة والخليج الغربي 

والوعب، ويعود هذا على األرجح للقوانين العقارية الجديدة التي 
صدرت بخصوص تملك األجانب للعقارات في قطر. 

1. اللؤلؤة

2. الثمامة

3. الخليج الغربي

4. الوعب

5. بحيرة الخليج الغربي

6. الدفنة

7. عين خالد

8. الوكير

9. الدحيل

10. الريان



شقق اإليجار

فيالت اإليجار

شقق البيع

فيالت البيع

بلكون

بركة سباحة

مكتب

حديقة

بركة سباحة

بركة سباحة خاصة

بلكون

بركة سباحة

حيوانات أليفةجديد

مستقلة

خادمة

تجاري

خادمة

مجمع

بركة سباحة

شاطئ

مجاني

خادمة

جديد

اللؤلؤة

إطاللة بحرية

جديد

واجهة مائية

مؤثث

جيم وبركة سباحة

شاطئ

أقساط

جديد

جيم

حيوانات أليفة

جدول الدفع

إطاللة بحرية

حديقة

اللؤلؤة

مستقلة

مكتب

بلكون

ستوديو

واجهة شاطئية
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أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث
يدخل المستخدم في كثير من األحيان كلمات مفتاحية على propertyfinder.qa لتقليص نطاق البحث.

استخدام هذه الكلمات في عناوين إعالنات عقاراتك سيساعد في ظهورها أكثر في نتائج البحث، وسيساعدك 
في الوصول إلى العمالء الذين يبحثون عن مثل هذه العقارات.

إليك أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في البحث في الفترة من يناير إلى يونيو 2019.



سوق المشتري
حال السوق التي تضع المشترين في موقف أقوى من موقف 

الباعة للتفاوض، مما يؤدي إلى أسعار تنافسية وجداول دفع 
مواتية ومريحة.

نماء رأس المال 
ارتفاع في قيمة استثمار ما. وهو الفرق بين سعر شراء األصول 

وسعر بيعها.

قابلية الحركة الوظيفية
قدرة الموظفين على أداء عملهم من أي مكان وليس بالضرورة 

من المكتب في العمل، وذلك باستخدام أنواع مختلفة من 
األجهزة والتطبيقات. 

قطاع اقتصادي دوري 
مجال اقتصادي يتأثر "بالدورة التجارية" للتوسع والتقلص 
االقتصادي. يماثل األمر وجود عدد صغير من الحيوانات 

المفترسة التي تصطاد عدداً كبيراً من جنس فريستها مما يؤدي 
إلى ارتفاع أعداد المفترس وانخفاض أعداد الفريسة، ومن ثم 
يؤدي هذا بدوره إلى تقلص أعداد المفترس وبدء الدورة من 

جديد.

عصر رقم
عصر مليء بالتكنولوجيا والتقدم الرقمي )الرقمنة( بحيث يقود 
ذلك إلى "ارتقاء البيانات إلى المقام األول في األهمية." على 

سبيل المثال، التوجه نحو تطبيقات الذكاء االصطناعي في 
سوق العقارات.

مناطق حرة
مناطق اقتصادية خاصة يعطى فيها أصحاب األعمال إعفاءات 

ضريبية وتملّك كامل بنسبة 100% ألعمالهم.

عوامل اقتصادية شاملة ودقيقة 
الخواص أو االتجاهات أو الشروط التي تنطبق على نطاق واسع 

من االقتصاد )على سبيل المثال، التأثير الواسع الرتفاع سريع 
في معدل التضخم المالي( مقابل التأثير لسلوك معين لفرد 
أو بيت أو شركة )على سبيل المثال، سعر شقة كما يحدده 

مؤجرها( على القرار الذي يتخذه المستهلك.

تصويب السعر
انخفاض بنسبة 10% أو أكثر في معدل سعر عقار معين تبعاً 

للموقع عن آخر ذروة له، وهذا ليس بالضرورة عالمة على بدء 
انهيار السوق، وإنما يعتبر عالمة فارقة على نضج السوق.

العائد على االستثمار
قياس يستخدم لتقييم فاعلية استثمار ما.

إطار تنظيمي
 تشريعات حكومية تهدف لضمان عمل وتنظيم سوق 

العقارات.

تحليل السيناريو
تحليل السيناريوهات المستقبلية المحتملة بأخذ جميع النتائج 
البديلة في الحسبان. ويعتبر تحليل السيناريو أحد أهم أشكال 

التوقع.

الشفافية
وصول العاملين في سوق العقارات والمتعاملين معه 

بسهولة للمعلومات. وهي مكون نظري مطلوب لفعالية 
السوق.

عقار تسليم فوري
عقار سكني يمكن للمالك الجديد االنتقال إليه والعيش فيه 

على الفور بعد تسليم األموال، ويكون مجهزاً باألثاث وأحياناً 
بالطعام ألول ليلة. 

 
أشخاص فاحشو الثراء

شخص يملك صافي قيمة أصول مرتفع جداً، وأصول متاحة 
لالستثمار ال تقل عن 30 مليون دوالر أمريكي، وهذا يستثني 

عادة األصول الشخصية والعقارات مثل العقار السكني 
األساسي، وتذكارات التجميع collectibles، والسلع 

.consumer durables المعمرة

شاغرٌ وقت التسليم
هي وحدة عقارية تصبح جاهزة للسكن مباشرة وقت 

التسليم. وقد أصبح هذا المصطلح مستخدماً أكثر بالنسبة 
للعقارات الثانوية المعروضة للبيع. 

المردود 
يشير مردود عقار ما إلى العائد السنوي المتوقع على 

االستثمار. وهو يحسب على أساس نسبة المدخول السنوي 
لإليجار من ثمن العقار. 
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تفسير لكلمات رنانة رائجة
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المناطق التي حققت أعلى أعداد في العمالء المحتملين لمكاتب 
اإليجار في قطر

تبقى اللؤلؤة في المرتبة األولى على القائمة من ناحية شقق اإليجار في قطر، حيث أن عمليات البحث فيها 
شكلت ما نسبته 27.8% من جميع عمليات البحث في الفترة بين يناير ومايو 2019. وفي الواقع، لم يطرأ تغيير 

على المناطق األربع األولى بالنسبة للعثور على شقق لإليجار مقارنة مع الفترة يوليو – ديسمبر 2018، حيث 
يبقى الطلب على الشقق في هذه المناطق مرتفعاً.

من غير المفاجئ أن تتصدر كل من منطقتي الخليج الغربي والسد قائمة أعلى أعداد العمالء المحتملين 
إليجارات المكاتب، نظراً ألنها أكثر المناطق شعبية فيما يخص المكاتب. ويمكننا رؤية ارتفاع وصل الضعف 
تقريباً في عدد العمالء المحتملين في مدينة لوسيل لدى مقارنتها بهذه األعداد في الفترة من يوليو إلى 

ديسمبر 2018، مما يؤكد على مكانتها كواحدة من أسرع المدن نمواً في البالد، كما أن شعبيتها في ازدياد 
أيضاً فيما يتعلق بالبحث عن وحدات تجارية. 

مكاتب اإليجار في قطر

% من العمالء المحتملين  الموقع

%22.6 الخليج الغربي

%15.9 السد

%4.8 المنتزه

%4.7 مدينة لوسيل

%4.3 الطريق الدائري الثالث

%3.9 العزيزية

%3.5 سلطة

%3.1 منطقة مارينا

%2.8 اللؤلؤة

%2.7 مشيرب
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السعر الكلي المطلوب لمكاتب اإليجار في قطر

هنا أيضاً تتصدر منطقة الخليج الغربي القائمة بأعلى سعر كلي مطلوب في العقد لمكاتب اإليجار. ويعود هذا 
بشكل أساسي إلى شعبية المنطقة واإلقبال الكبير عليها، إلى جانب أن معظم المكاتب فيها حديثة وعصرية، 
األمر الذي يفسر ارتفاع األسعار. وما تزال أسعار منطقة طريق سلوى، وهي منطقة تجارية شعبية أخرى، من 

أعلى األسعار بسبب الطلب الكبير على عقاراتها التجارية.  

السعر الكلي المطلوب في العقد )ريال قطري( الموقع

25,700 الخليج الغربي

21,477 طريق سلوى

18,800 الطريق الدائري الثالث

16,117 فريج بن محمود

13,307 السد

11,153 مدينة لوسيل

11,110 المنتزه

8,810 العزيزية

8,595 اللؤلؤة

6,820 طريق الكورنيش



.

1. الخليج الغربي

2. السد

3. المنتزه

4. الطريق الدائري الثالث

5. اللؤلؤة

6. مدينة لوسيل

7. طريق الكورنيش

8. العزيزية 

9. فريج بن محمود

.1. طريق سلوى
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المناطق التي حققت أعلى أعداد في العمالء 
المحتملين لمكاتب اإليجار في قطر

ما زالت كل من منطقتي الخليج الغربي والسد هما أكثر المناطق 
التي تشهد عمليات بحث للعثور على مكاتب لإليجار في قطر. 
وفي الواقع، تشكل عمليات البحث في هاتين المنطقتين معاً 

ما نسبته أكثر من 50% من عمليات البحث الكلية لمكاتب اإليجار. 
ويعرف أن كالهما مراكز أعمال وتجارة مهمة في الدوحة، وهذا 

ما أدى إلى ارتفاع شعبيتهما.    

أخذت هذه البيانات من propertyfinder.qa، للفترة من يناير 2019 – يونيو 2019 وتظهر توزيع اإلعالنات وأعداد العمالء المحتملين 

حسب المنطقة. 



.

*sara@propertyfinder.qa

 هل ترغب في
 المساهمة في

 اتجاهات بروبرتي
فايندر؟

*ابعث رسالة إلكترونية لسارة
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سلوك المستخدم

متى وكيف يستخدم المستهلكون بوابتنا؟
إليك ما يجب أن تعرفه لتحسين أدائك

عدد العمالء المحتملين لكل يوم من أيام األسبوع

يبدأ عدد العمالء المحتملين باالرتفاع في أول يوم من أيام األسبوع حتى تصل ذروتها يوم األحد. ومع انقضاء 
األسبوع، يقل عدد العمالء المحتملين خصوصاً يوم الجمعة، فهو يوم عطلة واسترخاء يقضيه معظم الناس 

مع العائلة.

ما نالحظه هو أن االتجاه واحد وثابت خالل األسبوع فيما يتعلق بكل من أعداد العمالء المحتملين من خالل 
البريد اإللكتروني والواتساب. ويعود هذا على األغلب لسهولة إرسال رسالة باستخدام البريد اإللكتروني أو 

الواتساب.
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عدد العمالء المحتملين حسب الوقت خالل اليوم

ترد معظم المكالمات في منتصف النهار، حيث تصل ذروتها بين الساعة 11 صباحاً و12 ظهراً وهي فترة 
االستراحة الصباحية من العمل بشكل عام. كما نالحظ ارتفاعاً آخر في عدد العمالء المحتملين عبر الواتساب 
خالل المساء حوالي الساعة 9 مساء، وهو الوقت الذي يبدأ المستخدمون به االسترخاء واالستعداد للنوم 

ويكون لديهم بعض الوقت لتصفح الموقع.
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نحن بروبرتي 
فايندر
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ي فايندر
نحن بروبرت

ما يميزنا

1. نجاحاتنا 
نحن نسعى دائماً لتطوير أنفسنا، ورؤية األمور من 

منظور مختلف، وتطوير عقلنا النقدي لتحقيق أفضل 

النتائج.

خصائصنا التي نفخر بها، وما يدفع فريق بروبرتي فايندر للمجيء للعمل بحماس كل يوم! 

2. نضع إيماننا في موظفينا
لدينا إيمان راسخ في بروبرتي فايندر وهو: أن المشاريع 

الناجحة تبدأ بين أيدي الموظفين المتحمسين للعمل من 

مختلف األطياف. ويعمل في بروبرتي فايندر موظفون من 

أكثر من 45 جنسية جنباً إلى جنب ويساهمون في إنجاح 

المجموعة. 

3. نسعى إلسعاد العميل
لدينا القدرات التي تمكننا من التفوق على التوقعات، 

وبناء الثقة في عالقاتنا، واالستماع بحق للطرف اآلخر، 

والعثور على أساس مشترك. نحب مشاركة نجاحاتنا مع 

عمالئنا وإثبات التزامنا تجاههم. ونكرس أنفسنا لنفوق 

ما هو متوقع منا ونبين مدى تقديرنا لهم.

4. نفكر بشكل إبداعي غير تقليدي
نعتقد أن تقييم الوضع الحالي باستمرار والرغبة في 

تحسينه هو أمر جيد. نحب التفكير على نحو مختلف عما 

هو معتاد ومن وجهة نظر أخرى. فهذه الطريقة تولد 

أفكاراً عظيمة.      
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5. نصمم ما هو غير متوقع
نحب أن تكون إنجازاتنا مثيرة إلعجاب ودهشة عمالئنا. 

هناك خط رفيع يفصل بين اإلبداع والواقع. نحب أن نحرك 

خيالنا ثم نحقق ما نريد.

6. الريادة في الصناعة
تقدم بروبرتي فايندر اآلن ميزة العمالء المحتملين عبر 

الواتساب، وهي قناة جديدة للعمالء المحتملين للوكاالت 

العقارية في قطر، وهذا يجعلنا بوابة العقارات القطرية 

الوحيدة التي توفر هذه الخدمة المميزة التي تمكن الوكالء 

من إرسال المزيد من الصور والوثائق ومقاطع الفيديو 

والمالحظات الصوتية للعمالء المحتملين بطريقة سهلة.

8. حيث تمضي الحياة
 Where life مثلت حملتنا األخيرة بعنوان "حيث تمضي الحياة

moves" رحلة الحياة المحركة للمشاعر التي نمر بها جميعاً في 

المراحل المختلفة من حياتنا. تؤمن عالمتنا التجارية أن البحث عن 

اإللهام في أمثلة الحياة الواقعية سيمكننا من تحريك الباحثين عن 

عقارات في المنطقة للحصول على الحياة التي يستحقونها.

7. نقدر اآلراء
عندما نعمل على تطوير منتجات جديدة وتحديث ما نقدمه 

من خدمات، نتحدث مع عمالئنا ونستمع آلرائهم لنفهم 

احتياجاتهم بشكل أفضل. وينطبق هذا بالضبط على 

تحسينات درجة الجودة التي أعلنا عنها قبل عدة أشهر.
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ي فايندر
نحن بروبرت

أداؤنا 

تكمن مهمتنا في أن نصبح أسرع بوابة وأسهلها استخداماً للعثور على العقارات، إضافة إلى أن نكون أفضل 
قناة تسويق للوكالء، وشركات السمسرة، والمطورين. 

استمر أداؤنا في التميز بكل المقاييس، ونفخر بأن لدينا أكبر حصة في السوق وأكبر عدد من الصفحات لكل 
زيارة، وأكبر عدد زيارات لكل شخص، من أي بوابة أخرى في قطر.

العمالء المحتملون:

ما زلنا نولد عمالء محتملين بأعداد تفوق ما تولده أية بوابة أخرى في قطر، ويشكل هذا أحد المعايير التي 
نستخدمها في قياس نجاحنا. وقد زاد العدد الكلي للعمالء المحتملين بنسبة 21.4% منذ العام الماضي لدى 

مقارنة الفترة يناير – يونيو 2018 مع يناير – يونيو 2019.

ازداد عدد العمالء المحتملين بنسبة %21.4 

الزيارات وجلسات الزيارات:

ازداد عدد الجلسات على الموقع بنسبة 27.3% ويتوقع أن تزداد األعداد أكثر مع نهاية العام. 

ازداد عدد الجلسات على الموقع بنسبة %27.3

 .propertyfinder.qa المصدر: اإلحصاءات الداخلية لتقصي البيانات لدى

الجلسات، والمستخدمين، ومشاهدات الصفحات: تحليالت جوجل يناير – يونيو 2019



 تابع عمالءك
 المحتملين بيسر

 وسهولة أينما كنت
وفي أي وقت




