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في تصريحات عقب افتتاحه معرض قطر الدولى الخامس للعقار واالستثمار

العطية :القطاع العقاري القطري بدأ مرحلة التعافى ويتجه للصعود

 ..و يتفقد جناح الديار

د .العطية مفتتحا المعرض

قطــر ملتزمــة باالطــار الخليــجى فى اتفــاقيات التج ــارة الح ــرة
نائل صالح — هابو بكاي

افتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزي��ر الدولة
ل��ل��ت��ع��اون ال���دول���ى وال���ق���ائ���م ب���اع���م���ال وزي�����ر االع���م���ال والتجارة
مساء ام��س معرض قطر ال��دول��ى الخامس للعقار واالستثمار
كيوريكس  2010ال��ذى تنظمه شركة عبر ال��ق��ارات لتنظيم
المعارض والمؤتمرات فى مركز الدوحة للمعارض ،بمشاركة
نحو  100شركة عقارية من  20دولة عربية واجنبية.
وق��ام س��ع��ادة ال��وزي��ر بجولة ف��ى مختلف االجنحة المشاركة
ف��ى ال��م��ع��رض ،حيث اط��ل��ع على اخ��ر ال��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة التى
تطرحها هذه الشركات ،واستمع الى شرح حول تلك المشاريع
وج��داول��ه��ا ال��زم��ن��ي��ة ،ك��م��ا ت��ن��اق��ش م��ع ال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى شركات
التطوير العقارى حول التحديات التى تواجههم وتطلعاتهم
للقطاع العقاري.
واك��د سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزي��ر الدولة
ل��ل��ت��ع��اون ال��دول��ى وال��ق��ائ��م ب��اع��م��ال وزي���ر االع��م��ال وال��ت��ج��ارة ان
معرض قطر ال��دول��ى الخامس للعقار واالستثمار كيوريكس
 2010وم���ا ت��م��ي��ز ب���ه م���ن م��ش��ارك��ة واس���ع���ة وم��ش��اري��ع متنوعة
وضخمة ،مؤشر على ان القطاع العقارى بخير فى دولة قطر،
الفتا الى ان نوعية المشاركين والكم يعطى اشارات واضحة
ان سوق القطاع العقارى بدأ يتعافى ويتجه للصعود.
وف���ى رده ع��ل��ى س����ؤال ع��م��ا اذا ك��ان��ت ق��ط��ر ت��ت��ج��ه لتوقيع
اتفاقية ت��ج��ارة ح��رة م��ع ال��والي��ات المتحدة االم��ري��ك��ي��ة ،اوضح
سعادته ان دول��ة قطر ملتزمة ب��االط��ار الخليجى فى موضوع
اتفاقيات التجارة الحرة.
وبخصوص التسهيالت التى تقدمها دولة قطر للمستثمرين،
ق���ال ال��ع��ط��ي��ة ان ال���دول���ة ت��ق��دم ك��اف��ة ال��ت��س��ه��ي�لات وقطعت
اشواطا كبيرة فى تشجيع االستثمار االجنبي ،سواء من ناحية
التشريعات او من حيث التسهيالت ،وبالتالى اصبحت دولة
قطراليوم بيئة جاذبة لالستثمارات سواء فى القطاع العقارى
او ف��ى االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة ،مشيرا ال��ى ان ق��ان��ون االستثمار
الجديد فتح قطاعات جديدة امام المستثمرين ،وبدء يشجع
المستثمرين االجانب باالستثمار المباشر فى قطر
وفى رده على سؤال عن استمرار ارتفاع اسعار بعض المواد
االستهالكية رغم تراجع اسعار العقارات ،قال العطية ان وزارة
االعمال والتجارة مستمرة فى مراقبة اسعار المواد الغذائية

وخالل تفقده جناح اللؤلؤة قطر

الصعاق :انظار املستثمرين بدأت تتجه إلى السوق العقارى القطري
والتموينية ،وهناك تراجع فى االسعار فى هذا المجال ،وادارة
حماية المستهلك تتابع وتشرف على هذا الموضوع.
وراف��ق س��ع��ادة ال��وزي��ر ف��ى جولته ع��دد م��ن رؤس��اء الشركات
الراعية للمعرض ،الى جانب رئيس الشركة المنظمة وعدد من
رجال االعمال والمهتمين بالشأن العقاري.

وقامت بعض الشركات بعرض مشاريعها بصورة مبتكرة،
حيث استخدمت شركة مكين لالستثمار العقارى تقنية عالية
فى عرض مشاريعها باسلوب متفرد ويستخدم الول مرة فى
قطر من خالل استخدام الحاسوب.
وق����ال ال��س��ي��د م��ت��ع��ب ال��ص��ع��اق رئ��ي��س ش��رك��ة ع��ب��ر القارات

إنشاء شركة قطرية  -كويتية لالستثمار العقارى على هامش املعرض

العطية خالل تصريحاته الصحفية

العطية يتلقى هدية تذكارية من الصعاق تصوير ايوب عبد اهلل

ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���م���ع���ارض وال���م���ؤت���م���رات ان ال���رع���اي���ة ال���ت���ى قدمتها
ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة ال��ك��ب��رى ف��ى ق��ط��ر للمعرض تعكس قوة
السوق العقارى القطرى الذى يستمدها من متانة االقتصاد
ال��ق��ط��رى ب��ف��ض��ل ق���ي���ادة ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ حمد
ب��ن خليفة آل ث��ان��ى ام��ي��ر ال��ب�لاد ال��م��ف��دى ،م��ن��وه��ا بتوجيهات
الحكومة االخيرة نحو تعزيز مشاريع البنية التحتية واالسراع
فى تنفيذ المشاريع المهمة ،كما المح الى ان االع�لان قريبا
عن اكبر موازنة فى تاريخ قطر على اساس سعر برميل النفط
م��ن  50ال���ى  55دوالرا ان��ع��ك��س ب��ش��ك��ل اي��ج��اب��ى ك��ب��ي��ر على
االقصاد وعلى القطاع العقاري.
وقال ان عدد الشركات المشاركة فى المعرض بلغ هذا العام
نحو  100شركة ،الفتا ال��ى مشاركة جناح قبرصى يضم 24
شركة عقارية وبنك تمويلى ووزارة السياحة القبرصية ،الى
جانب وجود جناح مصرى يضم نحو  30شركة عقارية ،الفتا
الى ان حجم المشاريع العقارية المطروحة فى المعرض يقدر
بمئات المليارات من الرياالت ،واش��ار الى انه يتوقع ان تبرم
ال��ع��دي��د م��ن ال��ص��ف��ق��ات واالت��ف��اق��ي��ات خ�ل�ال ال��م��ع��رض السيما
ان ال��س��وق ال��ع��ق��ارى القطرى ب��دأ ينشط ف��ى الفترة االخيرة،
الفتا الى ان انظار المستثمرين تتجه الى قطر التى لم يتأثر
سوقها باالزمة العالمية.
واشار فى هذا السياق الى انه تم فى اليوم االول للمعرض
امس االتفاق بين شركة توب العقارية الكويتية ومستثمرين
ق��ط��ري��ي��ن الن���ش���اء ش���رك���ة ق���ط���ري���ة ك��وي��ت��ي��ة ت��ع��م��ل بالمجال
العقاري.
وت��ض��م ق��ائ��م��ة ال��رع��اة الرئيسيين للمعرض ك��ل م��ن :شركة
ال��دي��ار ال��ق��ط��ري��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��ارى وش��رك��ة ب���روة العقارية
بوصفهما الشريكين االستراتيجيين للمعرض ،وشركة دوحة
الند الراعى الرسمى للمعرض ،واللؤلؤة قطر الداعم الرسمى
ل��ل��م��ع��رض ،ال����ى ج���ان���ب ش���رك���ة م��ك��ي��ن ل�لاس��ت��ث��م��ار والتطوير
العقارى وشركة قطر االولى لالستثمار العقارى وشركة ازدان
ال��ع��ق��اري��ة ال��رع��اة البالتينيين ل��ل��م��ع��رض ،ام��ا ال��رع��اي��ة الذهبية
ل��ل��م��ع��رض ف��ه��ى ل��ك��ل م��ن ش��رك��ات ال��م��دار وت���وب اك��س��ب��و وباز
واالرض لالستثمار والتطوير العقارى "ذا الن��د" ،ام��ا الرعاية
الفضية للمعرض فكل من شركتى درة البحرين وتدمر.
وي��ش��ه��د ال���م���ع���رض ه����ذا ال���ع���ام م���ش���ارك���ة م��م��ي��زة م���ن بعض
الشركات العقارية األوروبية واإلقليمية التى تطمح بأن تجد
ل��ه��ا م��وط��ئ ق��دم ف��ى المنطقة ح��ي��ث س��ت��ق��وم ه��ذه الشركات
ب���ع���رض م���ش���اري���ع م��ب��ت��ك��رة وت���أم���ل ف���ى ت��س��وي��ق ن��ف��س��ه��ا فى
المنطقة الخليجية.
ويهدف المعرض إل��ى مواكبة التطور العقارى ال��ذى تشهده
دول��ة قطر وتسليط الضوء على السوق العقارى القطرى الذى
بدأ يجذب االستثمارات األجنبية من مختلف الدول ،إضافة إلى
جمع الشركات العقارية المهمة فى المنطقة تحت سقف واحد
مما يتيح تبادل الخبرات وتهيئة المناخ إلقامة تحالفات بين
الشركات بما يفيد القطاع العقارى فى قطر والمنطقة.
وتسعى ال��ش��رك��ات المشاركة ف��ى المعرض إل��ى دراس���ة سوق
العقار القطرى والتعرف عليه ،السيما أن دولة قطر تشهد حاليا
نهضة عمرانية ي��ش��ار إليها بالبنان ،كما أن الطفرة العمرانية
أصبحت بحاجة إلى جذب المزيد من الشركات المتخصصة فى
الشؤون العقارية ،مما يستدعى االستفادة من خبرات الشركات
العالمية العمالقة فى مجاالت التصميم والبناء والتمويل ،عدا
عما ي��وف��ره المعرض م��ن فرصة الحتكاك الشركات المحلية مع
الشركات العالمية وم��ا يوفره ذل��ك من تبادل الخبرات واالطالع
على تجارب اآلخرين.
ويفتح معرض قطر الدولى الخامس للعقار واالستثمار أبوابه
ل��ل��زوار م��ن الساعة  10صباحا حتى ال��واح��دة ظ��ه��را ،وم��ن الساعة
الرابعة عصرا حتى العاشرة ليال ،طيلة أيام المعرض التى تستمر
لغاية  6مارس الجارى فى مركز الدوحة للمعارض.
يذكر أن معرض قطر الدولى الخامس للعقار واالستثمار يعقد
دورته الحالية فى ظل استمرار تداعيات األزمة المالية العالمية
التى تأثرت بها كل دول العالم وكان وقعها كبيرًا على مجمل
القطاعات وبشكل خاص على القطاعين العقارى والمالى حيث
عمد عدد من كبرى الشركات العقارية فى العالم إلى تأجيل أو
إلغاء مشاريعها أو إع��ادة الجدولة ،إال أن دول��ة قطر تعتبر أقل
ال��دول تأثرًا باألزمة المالية بحسب تقارير البنك الدولى وذلك
بفضل قوة ومتانة االقتصاد القطرى واإلج��راءات التى اتخذتها
الحكومة والدعم الذى قدمته لكافة القطاعات فى البالد.

