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يفتتحه د .العطية وسط ترقب األسواق العقارية في املنطقة

إطالق مشاريع بمئات املليارات في معرض قطر الدولي للعقار اليوم
نائل صالح

يفتتح س�ع��ادة د .خالد ب��ن محمد العطية وزي��ر ال��دول��ة للتعاون ال��دول��ي والقائم باعمال وزي��ر االعمال
والتجارة ،مساء اليوم االربعاء فعاليات معرض قطر الدولي الخامس للعقار واالستثمار كيوريكس 2010
الذي يستمر حتى  6مارس الجاري في مركز الدوحة للمعارض بمشاركة كبرى الشركات العقارية في قطر
والخليج والعالم ،فيما يقدر حجم المشروعات العقارية التي سيتم عرضها واإلع�لان عنها خالل المعرض
بمئات المليارات من الرياالت.
وقد أكملت شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات استعداداتها الفتتاح هذا الحدث السنوي
المهم ،وال��ذي من المتوقع أن يستقطب خ�لال أي��ام انعقاده األرب�ع��ة نحو  25أل��ف زائ��ر من قطر والدول
الخليجية المجاورة.
وسط حالة من الترقب من قبل االوساط العقارية في المنطقة ،نظرا لكون المعرض هو االول الذي يقام
خالل عام  2010في المنطقة العربية ،مما سيعطي مؤشرات حول القطاع العقاري خالل الفترة المقبلة.

الصعاق :املعرض يواكب التطور
العقاري في قطر ويعطي مؤشرا للمستقبل

متعب الصعاق

خورشيد حسن

أحمد الصفار

اما الرعاية الذهبية للمعرض فهي لكل من
شركات المدار وت��وب اكسبو وب��از واالرض
لالستثمار والتطوير العقاري "ذا الند" ،اما
الرعاية الفضية للمعرض فكل من شركتي
درة البحرين وتدمر.
وي�ح�ظ��ى ال�م�ع��رض ك��ذل��ك ب��رع��اي��ة غرفة
ت � �ج� ��ارة وص� �ن ��اع ��ة ق� �ط ��ر وم� ��رك� ��ز الدوحة
للمعارض.
وق��ام��ت "ال �ش��رق" أم��س ب�ج��ول��ة ف��ي قاعة
م��رك��ز ال ��دوح ��ة ال ��دول ��ي ل�ل�م�ع��رض شهدت
خاللها أع�م��ال التجهيزات للمعرض ،حيث
تقوم الشركات المشاركة بتركيب أجنحتها
ال �خ��اص��ة ف��ي ال �م �ع��رض ،وق� ��ال م �ص��در في
الشركة المنظمة لـ"الشرق" إن أجنحة بعض
الشركات المشاركة في المعرض تتضمن
ه ��ذا ال �ع��ام ع��رض��ا م�ب�ت�ك��را ل�ل�م�ش��اري��ع بطرق
تقنية عالية ،حيث ستقوم بعض الشركات
بتقديم مشاريعها للزوار بطرق مبتكرة.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة مميزة
م��ن ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة األوروبية
واإلقليمية التي تطمح أن تجد لها موطئ
ق � ��دم ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ح �ي��ث س �ت �ق��وم هذه
الشركات بعرض مشاريع مبتكرة وتأمل في
تسويق نفسها في المنطقة الخليجية.
وقال السيد متعب الصعاق رئيس مجلس
ادارة شركة عبر القارات لتنظيم المعارض
والمؤتمرات ان المعرض يهدف إلى مواكبة
التطور ال�ع�ق��اري ال��ذي تشهده دول��ة قطر
وتسليط الضوء على السوق العقاري القطري
الذي بدأ يجذب االستثمارات األجنبية من
مختلف ال ��دول ،إض��اف��ة إل��ى جمع الشركات
العقارية المهمة في المنطقة تحت سقف
واح ��د م�م��ا ي�ت�ي��ح ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وتهيئة
المناخ إلق��ام��ة تحالفات بين الشركات بما
يفيد القطاع العقاري في قطر والمنطقة.
وتسعى الشركات المشاركة في المعرض
إل��ى دراس��ة س��وق العقار القطري والتعرف
ع�ل�ي��ه ،س�ي�م��ا وأن دول ��ة ق�ط��ر ت�ش�ه��د حاليا
نهضة ع�م��ران�ي��ة ي�ش��ار إل�ي�ه��ا ب��ال�ب�ن��ان ،كما
أن ال�ط�ف��رة العمرانية أصبحت بحاجة إلى
جذب المزيد من الشركات المتخصصة في
الشؤون العقارية ،مما يستدعي االستفادة
من خبرات الشركات العالمية العمالقة في
م �ج��االت التصميم وال�ب�ن��اء وال�ت�م��وي��ل ،عدا
ع�م��ا ي��وف��ره ال�م�ع��رض م��ن ف��رص��ة الحتكاك
الشركات المحلية مع الشركات العالمية وما
ي��وف��ره ذل��ك م��ن ت �ب��ادل ال�خ�ب��رات واالطالع
على تجارب اآلخرين.
وي �ف �ت��ح م �ع��رض ق �ط��ر ال ��دول ��ي الخامس
للعقار واالستثمار أبوابه للزوار من الساعة
 10صباحا حتى الواحدة ظهرا ،ومن الساعة
الرابعة عصرا حتى العاشرة ليال ،طيلة أيام
ال�م�ع��رض ال �ت��ي ت�م�ت��د م��ن  3إل��ى  6مارس

اكتمال االستعدادات للمعرض

قاعة المعارض تستعد الفتتاح المعرض اليوم

تجهيزات االجنحة المشاركة في المعرض

الجاري في مركز الدوحة للمعارض.
ي��ذك��ر أن م�ع��رض قطر ال��دول��ي الخامس
للعقار واالستثمار يعقد دورته الحالية في
ظل استمرار تداعيات األزمة المالية العالمية
التي تأثرت بها كل دول العالم وكان وقعها
كبيرًا على مجمل القطاعات وبشكل خاص
على القطاعين العقاري والمالي حيث عمد
ع ��دد م ��ن ك �ب��رى ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة في
العالم إلى تأجيل أو إلغاء مشاريعها أو إعادة
الجدولة ،إال أن دولة قطر تعتبر أقل الدول
تأثرًا ب��األزم��ة المالية بحسب تقارير البنك
الدولي وذلك بفضل قوة ومتانة االقتصاد
القطري واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
والدعم ال��ذي قدمته لكافة القطاعات في
البالد.
وف��ي ه��ذا السياق ق��ال الصعاق" :ال شك
ان ال �م �ع��رض ي�ع�ق��د ه ��ذا ال �ع��ام ف��ي الوقت
الذي ال تزال تداعيات االزمة العالمية تؤثر
على المنطقة ،ولكننا في قطر ما نزال اقل
الدول تأثرا بهذه االزمة بفضل السياسات
االقتصادية السليمة التي تنتهجها الدولة،
حيث ان القطاع ال�ع�ق��اري ف��ي قطر م��ا زال
يستوعب ال�م��زي��د م��ن ال�م�ش��اري��ع العقارية،
وي��دع��م ذل��ك ق��وة ومتانة االق�ت�ص��اد ،حيث
ان �ن��ا ن�س�ت�ع��د الس �ت �ق �ب��ال اك �ب��ر م ��وازن ��ة في
تاريخ قطر ،وهذا يعني استمرار الدولة في
االنفاق على المشاريع وخصوصا مشروعات
البنية التحتية وال �ت��ي تمهد ال�ط��ري��ق نحو
تنشيط القطاع العقاري".
واشار الصعاق الى مشاركة بعض الدول

االوروب� �ي ��ة ف��ي ال �م �ع��رض م�ث��ل الجمهورية
القبرصية ،حيث يضم الجناح القبرصي في
المعرض مشاركة وزارة السياحة القبرصية
واح��د البنوك التجارية المهمة في قبرص
وعدد من شركات التطوير العقاري الكبرى،
منوها كذلك بمشاركة الجناح المصري الذي
يضم عددا من كبرى الشركات العقارية في
مصر.
واوضح الصعاق ان بعض شركات التطوير
ال�ع�ق��اري ال�س�ع��ودي��ة ق��ام��ت بتلبية الدعوة
المجانية التي وجهت اليها للمشاركة في
ال �م �ع��رض وذل � ��ك خ �ل�ال زي� � ��ارة وف� ��د رجال
االع� �م ��ال ال �ق �ط��ري �ي��ن ال ��ى ال ��ري ��اض الشهر
ال �م��اض��ي ،الف �ت��ا ال ��ى م �ش��ارك��ة  6شركات
سعودية في المعرض.
الجزيرة للتمويل
وت �ش��ارك ش��رك��ة ال �ج��زي��رة ل�ل�ت�م��وي��ل في
م� �ع ��رض ق �ط��ر ال� ��دول� ��ي ال� �خ ��ام ��س للعقار
واالستثمار ،ويمثل جناح الشركة رقم (c7
 )c8في المعرض فرصة للزوار للتعرف على
خدماتها التمويلية المتميزة في مجاالت
ال �ع �ق��ارات ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ت �ج��اري��ة واألراضي
ومواد البناء.
وأوض��ح السيد خورشيد حسن ،الرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ج��زي��رة ل�ل�ت�م��وي��ل أن الشركة
ت �ح��رص ع�ل��ى ت�ع��ري��ف زوار ال�م�ع��رض على
خ��دم��ات �ه��ا ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت��واف��ق مع
الشريعة اإلسالمية.
وأض � � ��اف :ن �ه��دف ال� ��ى ع� ��رض خدماتنا
ال �م �م �ي��زة ف ��ي ال� �م� �ع ��رض ،ال � ��ذي ي �ع��د من
أكبر المعارض المتخصصة على مستوى
المنطقة ،الفتا الى المشاركة الكبيرة من
الشركات المحلية واالقليمية والعالمية.
وأض ��اف :يتناسب م�ع��رض قطر الدولي
ال �خ��ام��س ل�ل�ع�ق��ار واالس �ت �ث �م��ار م��ع النهضة
العمرانية التي تشهدها البالد ،والمشاريع
ال �ض �خ �م��ة ال �ت��ي ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ،وبالتالي
ت �ح��رص "ال �ج��زي��رة ل�ل�ت�م��وي��ل" ع �ل��ى عرض
خدماتها في معرض على هذا المستوى،
وال ��ذي يمثل ف��رص��ة ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى أحدث
فرص االستثمار العقاري على المستويين
المحلي والعالمي وت�ب��ادل ال�خ�ب��رات ولقاء
صناع القرار.
وت �ع �م��ل ش��رك��ة ال �ج��زي��رة ل �ل �ت �م��وي��ل في
ع�م�ل�ي��ات ش ��راء وب �ي��ع األراض � ��ي والعقارات
باختالف أنواعها من عمارات وفلل وأسواق
تجارية لجميع المواطنين ،اضافة الى بيع
الشقق للمقيمين في المناطق المسموح

خورشيد« :الجزيرة للتمويل»
تعرض خدماتها التمويلية
في العقارات ومواد البناء
ف �ي �ه��ا ال �ت �م �ل��ك ل�ل�أج��ان��ب ،وذل� ��ك بموجب
عقود نقل حق االنتفاع كما تعمل الشركة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر أع�م��ال ال�ب�ن��اء ب�م��وج��ب عقود
المقاولة واالستصناع.
وق ��ال ال�س�ي��د خ��ورش �ي��د ح �س��ن :بامكان
العمالء التعرف على تسهيالتنا المتمثلة
ف ��ي ال �ت �م��وي��ل ب �ن �ظ��ام األق� �س ��اط م ��ع منح
العمالء فترة سماح لتغطي فترة اإلنشاء.
وتتميز الجزيرة للتمويل بخدماتها ذات
الشفافية والمرونة في التمويل وتقديم
خ��دم��ة ع �م�لاء م�ت�م�ي��زة اض��اف��ة ال ��ى معدل
أرباح تنافسي.
واضاف" :تفخر الجزيرة للتمويل بدورها
الرائد في إرساء مفهوم التمويل اإلسالمي
ف��ي دول��ة ق�ط��ر وذل��ك م�ن��ذ تأسيسها عام
 ،1990حيث ب��دأت في االزده��ار والتطور
ل�ت�ص�ب��ح إح� ��دى أش �ه��ر ال �ش��رك��ات الرائدة
في السوق القطري لما قدمته من الحلول
ال�م�ب� ًت�ك��رة وال �خ��دم��ات ال�م��وج�ه��ة للعمالء،
فضال عن التزامها التام بالمبادئ السليمة
ل �ح��وك �م��ة ال� �ش ��رك ��ات ون �ه��وض �ه��ا بدورها
االجتماعي".
وتلتزم شركة الجزيرة للتمويل بتزويد
العمالء بأرقى مستويات الخدمة المستندة
إلى المهنية والسرعة في بيئة عمل يملؤها
الود ،حيث تتميز بحسن االستماع للعميل،
وتفهم احتياجاته التمويلية ،ع�لاوة على

الصفار :دار الكوثر
تعرض مشاريع بـ 70
مليون دوالر في  4دول

الصعاق يتحدث للزميل نائل صالح

ذل� ��ك ،ت �ق��وم ال �ش��رك��ة ب��أن�ش�ط�ت�ه��ا بأمانة
وان�ف�ت��اح ،واأله��م م��ن ذل��ك االهتمام الذي
توليه ال�ش��رك��ة بتسهيل إج ��راءات تقديم
الطلبات بحيث يقل العمل الورقي وتزيد
سرعة منح الموافقات بشكل الفت.
وحرصت الشركة على إنشاء قسم خاص
ب��ال �س �ي��دات م � ��زود ب �م��وظ �ف��ات متمرسات
وم �ت �ف��ان �ي��ات ،ل �ت �ق��دي��م أف �ض��ل الخدمات
ال �م �ت �م �ي ��زة ".وق ��ام ��ت ال� �ج ��زي ��رة للتمويل
مؤخرًا بتجديد هويتها البصرية وارتقت
بخدماتها إلى مستويات جديدة.
ً
إض� ��اف� ��ة ل �ت �م��وي��ل ال � �ع � �ق ��ارات السكنية
وال�ت�ج��اري��ة واألراض� ��ي وم ��واد ال�ب�ن��اء ،تقدم
ال � �ش� ��رك� ��ة ت � �م� ��وي�ل��ات ت� �ش� �م ��ل إن� � �ش � ��اءات
وتجهيزات المصانع ،وتمويل شراء السيارات
وال �م �ع ��دات ال�ث�ق�ي�ل��ة ل�ل�أف ��راد والشركات،
وت�م��وي��ل ال�م�ش��اري��ع ال�ت�ج��اري��ة ورأس المال
العامل للمؤسسات الخاصة والشركات.
كما تشمل خدماتها تمويل شراء األسهم
وال �س �ن��دات اإلسل��ام �ي��ة ،واألث� ��اث للمنازل
والمكاتب واألدوات الكهربائية وأجهزة
ال �ك �م �ب �ي��وت��ر وت �م��وي��ل ش � ��راء المجوهرات
وال �ه��داي��ا وت �م��وي��ل ح �ف�لات ال ��زف ��اف وبيع
وشراء القوارب باختالف أنواعها.
ي��ذك��ر أن ش��رك��ة "ال� �ج ��زي ��رة للتمويل"
ح��اص �ل��ة ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص م ��ن م �ص��رف قطر
المركزي للعمل كشركة تمويل ،وتتكون
م ��ن ع �ش ��رة ش ��رك ��اء م�ع�ظ�م�ه��م مؤسسات
مالية وحكومية ك�ب��رى م��ن بينها مصرف
قطر اإلسالمي والهيئة القطرية لألوقاف
وبنك قطر الوطني والهيئة العامة لشؤون
القاصرين وشركة قطر للتأمين.
دار الكوثر
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د اخ� � � ��ر أع � �ل � �ن� ��ت شركة
"دار ال �ك��وث��ر ال �ع �ق��اري��ة" اح� ��دى شركات
"المجموعة الخليجية للتنمية واالستثمار"
عن رعايتها لمعرض قطر الدولي الخامس
للعقار واالستثمار كيوريكس .2010
وق� ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة في
الشركة أح�م��د الصفار إن الشركة ستقوم
بعرض مشاريع مميزة خالل فترة المعرض
تصل قيمتها  70مليون دوالر في كل من
الشارقة والرياض وسلطنة عمان واإلمارات
واألردن.
ول�ف��ت ال�ص�ف��ار إل��ى أن ال�م�ش��اري��ع تتكون
م��ن م�ش��روع ب��رج الريحان تصل قيمته 42
مليون دوالر في الشارقة ،وقسائم سكنية
في الرياض تصل قيمتها  3ماليين دوالر،
وأراض س�ك�ن�ي��ة وت �ج��اري��ة وص �ن��اع �ي��ة في
س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان قيمتها  15م�ل�ي��ون دوالر،
وأي �ض��ا أراض سكنية وت �ج��اري��ة بقيمة 5
ماليين دوالر في اإلم��ارات ،وأراض زراعية
وس�ك�ن�ي��ة وص�ن��اع�ي��ة وت �ج��اري��ة ف��ي األردن
بقيمة  5ماليين دوالر.
وأشار الصفار إلى أن معرض قطر الدولي
للعقار واالستثمار يعتبر المعرض الحصري
ف��ي ق �ط��ر ال� ��ذي الق ��ى ف��ي األرب � ��ع سنوات
ال �م��اض �ي��ة ن �ج��اح��ا ك �ب �ي��را وإق� �ب ��اال م ��ن قبل
شركات المنطقة والشركات األجنبية.
وب �ي��ن ال �ص �ف��ار أن ال �م �ع��رض ح �ظ��ي في
دورات ��ه السابقة باحتضان أك�ث��ر م��ن 100
ش��رك��ة ع�ق��اري��ة واس�ت�ث�م��اري��ة م��ن ع��دة دول
خليجية وعربية ودول �ي��ة ،ف��ي حين أن دار
الكوثر العقارية تسعى من خالل تواجدها
في تلك المعارض عرض الفرص العقارية
المناسبة للمستثمرين الباحثين عن أفضل
ال� �ع� �ق ��ارات ف ��ي ك ��ل م ��ن اإلم� � � ��ارات وعمان
واألردن والشارقة والرياض.

