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شهد اتفاقات وصفقات بني الشركات العقارية املشاركة

كيوريكس  2010يشهد إقباال واسعا ..ورجال أعمال يبحثون عن شراكات
نائل صالح
ش���ه���د م���ع���رض ق���ط���ر ال����دول����ي ال���خ���ام���س للعقار
واالستثمار "كيوريكس  "2010إق��ب��اال واس��ع��ا في
ي��وم��ه ال��ث��ان��ي أم���س ،ح��ي��ث ت��واف��دت أع����داد كبيرة
من الزوار والمهتمين بالشأن العقاري إلى المعرض
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ي تطرحها
ال��ش��رك��ات العقارية م��ن مختلف ال���دول المشاركة،
وبدا الفتا زيارة عدد من رجال األعمال والمستثمرين
العقاريين للمعرض بهدف التعرف على توجهات
شركات التطوير العقارية وإمكانية بناء شراكات
مع بعض المستثمرين.
وعلمت ال��ش��رق أن ال��ي��وم ال��ث��ان��ي للمعرض شهد
االتفاق على توقيع عدد من الصفقات الهامة بين
بعض الشركات العقارية المشاركة في المعرض
ومستثمرين من قطر وال��دول الخليجية المجاورة،
ف��ي��م��ا ي��ت��وق��ع أن ت��ت��واص��ل ال��ص��ف��ق��ات ط��ي��ل��ة أيام
المعرض.
وفيما قال عدد من المراقبين والخبراء العقاريين
إن معرض قطر الدولي للعقار واالستثمار بات من
ال��م��ع��ارض ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يترقبها ال��س��وق العقاري
كل عام ،أوضح هؤالء أن هذا العام بالتحديد كان
للمعرض أهمية إضافية في أنه يعتبر مؤشرا حقيقيا
عن الواقع العقاري في المنطقة ،مشيرين إلى أن
اإلق��ب��ال ال��واس��ع ال���ذي ش��ه��ده ال��م��ع��رض خ�ل�ال أول
يومين يعطي إشارات على تعافي القطاع العقاري
في المنطقة ،ولكنهم أش��اروا في ذات الوقت إلى
أن��ه يجب االنتظار لحين اختتام المعرض ومعرفة
حجم الصفقات التي تمت والتحالفات التي شهدها
لكي نستطيع تكوين ص���ورة واض��ح��ة ع��ن القطاع
العقاري في قطر والمنطقة العربية.
وق��ال السيد متعب الصعاق رئيس مجلس إدارة
شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات
وهي الشركة المنظمة للمعرض ،إن إقبال الزوار جاء
ف��وق المتوقع مما يشير إل��ى أن االهتمام بالقطاع
العقاري اليزال حاضرا ،وإن تداعيات األزمة العالمية
على السوق العقاري قد ولت.
وأوض�����ح ال��ص��ع��اق أن ال���ش���رك���ات ال��م��ش��ارك��ة في
المعرض أبدت ارتياحها لمستوى التنظيم لإلقبال
الجيد على المعرض بالرغم من تخوفاتها السابقة من

متعب الصعاق

جانب من المعرض

إثر تداعيات األزمة العالمية ،الفتا إلى أن المعرض
سوف يختتم بنجاح كبير مساء غد السبت.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��س��ي��د ن��ض��ال ال��ح��ل��ب��ي المدير
ال��ع��ام للشركة المنظمة وم��دي��ر ع��ام ال��م��ع��رض ،إن
مستوى اإلقبال الجماهيري على المعرض يفوق
العام الماضي وال��ذي عقد فيه المعرض في أوج
األزمة العالمية ،الفتا إلى أنه برغم توقيت افتتاح

ال��م��ع��رض ف���ي ال��ي��وم��ي��ن ال��ل��ذي��ن ي��س��ب��ق��ان نهاية
األس��ب��وع إال أن اإلق��ب��ال ك���ان الف��ت��ا وك��ب��ي��را وهذا
ي��ع��ك��س اه��ت��م��ام ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن وال�����زوار العاديين
بالمعرض.
وق��ال إن ع��ددا من رج��ال األع��م��ال والمستثمرين
العقاريين زاروا المعرض أم��س وتفقدوا األجنحة
ال��م��ش��ارك��ة ك��م��ا اس��ت��م��ع��وا إل���ى ش���رح م��ن الشركات

ال���ع���ق���اري���ة ال���م���ش���ارك���ة ع����ن م��ش��اري��ع��ه��ا وخططها
للفترة المقبلة ،مشيرا إلى أن بعض رجال األعمال
يخططون للدخول في تحالفات مع شركات عقارية
خليجية وأجنبية لتنفيذ مشروعات في قطر.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض تستمر اليوم
وغ���دا ،وم��ن المتوقع أن يصل ع��دد زوار المعرض
خالل أيامه األربعة إلى  25ألف زائر.

نضال الحلبي

إقبال واسع على جناحها في كيوريكس 2010

إزدان تدرس تطبيق نظام اإليجار املنتهي بالتملك في مشاريعها السكنية
نائل صالح

وحدات سكنية تابعة للمشروع

البحر :معرض قطر العقاري وجهة رئيسية للمستثمرين الجادين

واحة دبي للسيليكون
تعرض مشروعا بـ  1.5مليار درهم
دبي -عبدالرحمن السويفي
ت��ع��رض سلطة واح���ة دب���ي للسيليكون ،م��ن خ�ل�ال مشاركتها ف��ي م��ع��رض قطر
ال��دول��ي للعقار واالستثمار "ك��ي��وري��ك��س "2010مشروع فلل السدر البالغة تكلفته
 1.55مليار دره���م .وأك��د ع��دن��ان جمعة البحر ،نائب الرئيس للتسويق واالتصال
للسيليكون أن قطر شهدت معدالت نمو كبيرة
المؤسسي في سلطة واح��ة دب��ي
ً
على م��دى ال��س��ن��وات القليلة الماضية ف��ض�لا ع��ن امتالكها ال��ع��دي��د م��ن اإلمكانات
والمقومات الهامة ،باإلضافة إلى أن معرض قطر الدولي لالستثمار والعقار أصبح
وج��ه��ة رئيسية للمستثمرين ال��ج��ادي��ن" .وأض���اف أن المعرض ي��وف��ر ف��رص��ة مثالية
لعرض مشروع فلل السدر أم��ام المستثمرين كما أننا نتطلع إلى استقطاب المزيد
من االهتمام بالعروض التي توفرها واحة دبي للسيليكون كونها مجمعا متخصصا
بشركات التكنولوجيا المتطورة وبمجتمعها الحضري الذي يوفر مجموعة شاملة من
مرافق الحياة للمتخصصين العاملين في مجمع التكنولوجيا المتطورة" .ويعد مشروع
فلل السدر المكون من  1047وح��دة ويمتد على مساحة  7.2كيلومتر مربع ،جزءًا
ومراكز
من مجمع حضري متكامل في واح��ة دبي للسيليكون يضم أبراجًا مكتبية
ً
لألبحاث والتطوير ومناطق صناعية ومؤسسات تعليمية وشققًا سكنية فاخرة وفلال
وفنادق ومرافق للرعاية الصحية ،وباقة واسعة من خيارات أساليب الحياة إليجاد بيئة
تجارية واجتماعية حيوية .وتتميز وح��دات المشروع المكونة من ث�لاث فئات من
الفلل تشمل الفلل اإلدارية والفلل المزدوجة والفلل الريفية بتشطيباتها الفاخرة،
وتصاميمها األنيقة ،وذلك ضمن بيئة هادئة تتوافر فيها أحدث المرافق العصرية
التي تم تطوير تصاميمها لتالئم كافة أذواق العمالء وتتنوع تصاميم الفلل بين
ثالثة أنماط معمارية متميزة بما في ذلك الطراز العصري ،والطراز التراثي ،والطراز
العربي .وسيضم "المجتمع الحضري" العديد من المرافق المتنوعة بما في ذلك
ن��اد ومجمع للتسوق وم��راف��ق صحية وترفيهية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى المسابح والمقاهي
والمدارس والمعاهد والمستشفيات والمالعب .ويهدف المجتمع الحضري "المدينة
داخل المدينة" ،إلى توفير نمط حياة متوازن للعيش والعمل والترفيه ،بما يتكامل
مع رؤية واحة دبي للسيليكون في تأسيس وجهة عالمية المستوى للشركات العاملة
في قطاع صناعة التكنولوجيا العالية.
وتنشط واحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي كمنطقة
ح���رة ل��ش��رك��ات ص��ن��اع��ة أش��ب��اه ال��م��وص�لات واإلل��ك��ت��رون��ي��ات ال��دق��ي��ق��ة وب��ق��ي��ة شركات
التكنولوجيا المتطورة التي تسعى إل��ى تأسيس مقرات إقليمية وم��راك��ز للتطوير
واألبحاث في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

ش��ه��د ج��ن��اح ش��رك��ة إزدان ال��ع��ق��اري��ة في
م����ع����رض ق���ط���ر ال�����دول�����ي ال����خ����ام����س للعقار
واالس���ت���ث���م���ار إق����ب����اال ك���ب���ي���را م����ن ق���ب���ل زوار
المعرض والذين حرصوا على االط�لاع على
المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة إزدان
في السوق المحلي.
وت���س���ت���ع���رض ش����رك����ة إزدان العقارية
أب�����رز م��ش��اري��ع��ه��ا ف���ي م���ع���رض ق��ط��ر للعقار
واالس���ت���ث���م���ار "ك��ي��وري��ك��س  ،"2010حيث
تشارك بصفتها الراعي البالتيني للمعرض
وال��ذي يتوقع أن يستقطب أع���دادًا كبيرة
من المستثمرين والمهتمين ،وتأتي تلك
الرعاية إيمانا من الشركة بأهمية المشاركة
ف��ي دع���م ال��ف��ع��ال��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة الكبرى
ال��ت��ي تشهدها ال��دوح��ة ،إذ يعطي معرض
العقار السنوي مؤشرات حقيقية إزاء أحوال
السوق على مدار العام.
وت��ق��وم ش��رك��ة إزدان ب��ع��رض مشاريعها
المنجزة أخيرًا كما تقوم من خالل جناحها
في المعرض بإطالع الزوار على أبرز المشاريع
المنوي إنجازها خالل العام الجاري.
وتعد "إزدان" م��ن أب��رز ش��رك��ات التطوير
القطرية واإلقليمية التي أخذت على عاتقها
توفير ال��وح��دات السكنية ل���ذوي الدخول
المتوسطة ضمن أعلى مواصفات الجودة،
فيما لم تثن تداعيات األزمة المالية العالمية
ال��ش��رك��ة ع��ن ال��م��ض��ي ق��دم��ًا ف��ي االستمرار
ب��م��ش��اري��ع��ه��ا ت��ل��ك ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن التراجع
النسبي للطلب المحلي.
وعلى المستوى السكني ،تلقي الشركة
ال��ض��وء ع��ل��ى ق��ري��ة إزدان  3ال��ت��ي ت��ق��ع في
منطقة الوكير وق��د تمت م��راع��اة تركيزها
ع��ل��ى ال���وح���دات السكنية ال��م��وج��ه��ة لذوي
ال���دخ���ول ال��م��ت��وس��ط��ة ،ك��م��ا ي��ت��وق��ع للقرية
ذاتها زي��ادة المساهمة في تنمية وتطوير
المنطقة ،وحظيت القرية بإقبال منقطع
النظير منذ اإلعالن عن إطالقها بعدما وفرت
الشركة كافة أشكال الخدمات المصاحبة
وال���ت���ي ت��ت��ض��م��ن ص�����االت ري���اض���ي���ة ومواقع
للترفيه ،كما منحت المستأجرين إعفاء من
اإليجار لمدة  3شهور لشعورها مع عمالئها
بتلك التكاليف التي تترافق مع تنقلهم من
مسكن آلخر.
وت��ت��ي��ح إزدان ال���ف���رص���ة ل������زوار المعرض
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى ك���اف���ة ال���م���ش���اري���ع السكنية
المنوي إطالقها خ�لال ال��ع��ام ال��ج��اري سواء
ف��ي ال��دوح��ة أو ال��وك��ي��ر ،واس��ت��ع��راض نسب
التقدم في المشاريع التجارية مثل الموالت
الجاري تنفيذها في الغرافة والوكرة ،حيث

جناح شركة إزدان العقارية في المعرض

ت��ق��وم ال��ش��رك��ة ع��ل��ى تنفيذ م��ش��روع إزدان
م��ول واح��د في الغرافة وال��ذي راع��ى توفير
أماكن خضراء شاسعة إلى جانب مساحات
اإلي��ج��ار واالس��ت��ث��م��ار ،بما يتناغم م��ع رسالة
مبان صديقة للبيئة،
الشركة الرامية لبناء ٍ
كما تعكف الشركة على تنفيذ مشروع مول
إزدان اثنين بالوكرة الذي سيستغل الواجهة
ال��ب��ح��ري��ة ال���رائ���ع���ة ل���واح���دة م���ن أه����م المدن
القطرية .كما تطلع الشركة زوار المعرض
ع��ل��ى تميز فندقها وأج��ن��ح��ت��ه��ا ف��ي توفير
االستضافة للوفود الرياضية المشاركة في
البطوالت المختلفة التي شهدتها الدولة
على مدار عام مضى ،إذ رسخت الشركة من
موقعها الريادي على خريطة سوق الضيافة
المحلية منذ استضافتها بطولة "آسياد"
عام .2006
وفي هذا السياق قال السيد محمد صالح
مدير عام فندق وأجنحة إزدان إن مشاركة
ش��رك��ة إزدان ال��ع��ق��اري��ة ف���ي م��ع��رض قطر

محمد صالح

ال���دول���ي ال��خ��ام��س ل��ل��ع��ق��ار واالس��ت��ث��م��ار هذا
العام جاءت لتؤكد حرص الشركة على دعم
المعارض العقارية ،مشيرا إلى أنه فيما يتعلق
بالقطاع الفندقي يالشركة فإن إزدان تحقق
نجاحات كبيرة في هذا المجال ،مشيرا إلى
أن أب���راج إزدان تشهد ت��ط��ورا نوعيا حيث
تم افتتاح قاعات وص��االت مجهزة بالكامل
للمؤتمرات والحفالت مما يتيح استضافة
كبرى المؤتمرات واالجتماعات واألحداث
الرياضية ،الفتا إلى أن فندق وأجنحة إزدان
تضم نحو  2200وحدة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��س��ي��د رائ����د إسماعيل
رئ��ي��س قسم التأجير وإع����ادة التطوير في
شركة إزدان العقارية إن جناح إزدان شهد
ف��ي اليومين األول��ي��ن إق��ب��اال ج��ي��دا م��ن قبل
زوار المعرض والذين تعرفوا على مشاريع
إزدان المتنوعة ومنها مشروع إزدان  18في
مشيرب والذي يتضمن  360وحدة سكنية
في أحد أكثر المناطق حيوية في الدوحة.

رائد إسماعيل

وأشار إلى أن إزدان تستعد للطرح الرسمي
لمشروعها الفريد قرية إزدان  4في الوكرة
وال����ذي سيتم ط��رح��ه ف��ي س���وق اإليجارات
خ�لال الشهر ال��ج��اري ،الف��ت��ا إل��ى أن��ه سيتم
خالل هذا الشهر البدء باستقبال الراغبين
ب��اإلي��ج��ار ف��ي م��ش��روع ق��ري��ة إزدان  4وذلك
بعد أن يتم ال��ط��رح ال��رس��م��ي للمشروع في
منتصف الشهر الجاري.
وأش��ار إل��ى اإلق��ب��ال الكبير ال��ذي تشهده
مشاريع إزدان ،موضحا أنه بالنسبة لمشروع
قرية إزدان  3وال��ذي طرحته لإليجار مطلع
ه��ذا ال��ع��ام فقد شهدت إق��ب��اال واس��ع��ا حيث
اكتمل تأجير جميع الوحدات السكنية من
فئة غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم ،الفتا إلى
أنه لم يتبق سوى أعداد قليلة من الوحدات
السكنية من فئة  3غرف نوم.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��س��ي��د ي��اس��ر ع��ز الدين
رئيس قسم المبيعات وتطوير األعمال في
ش��رك��ة إزدان العقارية إن الشركة تخطط
حاليا لطرح آلية جديدة في سوق اإليجارات
تتضمن ال��ت��أج��ي��ر ال����ذي ينتهي بالتملك،
الفتا إلى أن هذه اآللية سوف تمنح الفرصة
للشركات الكبرى التي تستأجر عددا كبيرا
من الوحدات السكنية لموظفيها بأن تتملك
العقار في نهاية األم��ر ،بحيث إن األقساط
التي تسددها كإيجار للوحدات السكنية
ستتحول من تكلفة إلى أصول تقودها إلى
تملك العقار بعد عدد محدد من السنوات.
وأش��ار إلى أن شركة إزدان تلقت طلبات
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص م���ن ب��ع��ض المؤسسات،
وأنها تقوم حاليا بإعداد نظام كامل حول
آل��ي��ة اإلي��ج��ار ال���ذي ينتهي بالتملك ،ليتم
تطبيقها في قريبا.

