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► �MONDAY ٢ JUNE ٢٠١٤ No ٩٤٨٢ العدد ٩٤٨٢اإلثنني ٤ شعبان ١٤٣٥ هـ ٢ يونيو ٢٠١٤م◄ �

¶   سردار انان يتسلم جائزة رجل االعمال الناجح من رجب طيب اردوغان  

¶  سردار انان امام احد مجسمات مشاريع الشركة 

•  الدوحة - الشرق

يـــــــشـــــــارك رئــــــيــــــس قـــــســـــم االســـــتـــــثـــــمـــــارات 

واالستشارات العقارية في "كيو إنفست"، 

كرايغ كــووي، كأحد املتحدثني الرئيسيني 

فـــي الــقــمــة الــعــقــاريــة الـــتـــي ســتــنــعــقــد على 

هامش معرض "سيتي سكيب" في قطر في 

شهر يونيو املقبل، حيث سيسلط الضوء 

على املحركات السوقية ومقومات القطاع 

العقاري والفرص االستثمارية املتاحة.

 وســـتـــجـــمـــع الـــقـــمـــة الـــتـــي ســيــســتــضــيــفــهــا 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة 

مــا بــني 2 – 4 يونيو املقبل، كبار املمثلني 

عن الجهات الحكومية، وكبريات شركات 

الــتــطــويــر الــعــقــاري واملــســتــثــمــريــن، بهدف 

مناقشة آخر مستجدات السوق واملشاريع 

الــضــخــمــة، واســتــعــراض أحـــدث الــدراســات 

ــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  والـــتـــحـــلـــيـــالت الـــســـوقـ

ــفـــاع  تــــنــــاول الـــتـــحـــديـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن ارتـ

تكاليف العمليات اإلنشائية.

التنفيذي  الــرئــيــس  الـــكـــواري،  ــال تميم   وقـ

لـــ "كــيــو إنــفــســت": "اســتــثــمــر ‘كــيــو إنفست’ 

ـــ18 املــاضــيــة حــوالــي  ــ عــلــى مـــدى األشـــهـــر الـ

فـــي مـــشـــاريـــع عــقــاريــة  135 مــلــيــون دوالر 

تــجــاريــة ضــمــن مــنــطــقــة مــجــلــس الــتــعــاون، 

التزامنا تجاه القطاع  الــذي يعكس  األمــر 

وثقتنا به.. وسيبقى القطاع العقاري أحد 

األولــويــات اإلستراتيجية للمصرف خالل 

الفترة القادمة، ونتطلع قدمًا إلى توظيف 

املــزيــد مــن االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع الــذي 

ــن أهــــم مـــحـــركـــات الــنــمــو إقــلــيــمــيــًا".   مـ
ّ

يـــعـــد

ومـــن جــانــبــه، صـــرح كــرايــغ كــــووي، رئيس 

إدارة االستثمار الرئيسي واالستثمارات 

واالستشارات العقارية في "كيو إنفست": 

"عــمــل ‘كــيــو إنفست’ خــالل الــعــام املنصرم 

على عدد من الصفقات الشّيقة، حيث لعب 

دور املستشار الوحيد لصفقة استحواذ 

شركة ‘كونستياليشن’ على أربعة أصول 

فرنسية لقاء 950مليون دوالر.

ــاري  ــ ــجـ ــ ونـــــركـــــز جــــهــــودنــــا فـــــي الـــــعـــــام الـ

ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــــرص االسـ ــفـ ــ ــنــــاص الـ ــتــ عـــلـــى اقــ

الــجــديــدة، ســيــمــا األصــــول املــــدّرة لــلــدخــل 

ســـواء كــانــت اســتــثــمــارات فــي الـــديـــون أو 

 عن توفير حلول تمويلية 
ً
امللكية، فضال

ــاع الـــعـــقـــاري فــي  ــطـ ــقـ فـــاعـــلـــة لـــصـــفـــقـــات الـ

أســواق  املهمة مثل  دولــة قطر واألســـواق 

قــارة أوروبـــا، ولــنــدن والــواليــات املتحدة 

القمة منصة  هــذه  األمــريــكــيــة.. وستشكل 

السوق الستكشاف  للعاملني في  مثالية 

الجديدة ومناقشة  االستثمارية  الفرص 

السوق". مقومات 

 ويوفر فريق االستثمارات العقارية لدى 

 استثمارية للصفقات 
ً
"كيو إنفست" حلوال

العقارية املهمة فــي دول مجلس التعاون 

ــتـــحـــدة  وأوروبـــــــــــــا ولـــــنـــــدن والــــــــواليــــــــات املـ

األمريكية.. ويلعب املصرف دور املستثمر 

الــرئــيــســي أو مــنــســق عــمــلــيــة االســتــحــواذ، 

ــواء لــحــصــص األغــلــبــيــة أو األقــلــيــة في  ــ سـ

أصول عقارية، وذلك عبر األسهم التقليدية 

أو اســتــثــمــارات املــيــزانــني، والــتــي تــتــراوح 

ــيـــون دوالر..  ــلـ بــــني 20 و100 مـ قــيــمــتــهــا 

وتــمــكــن "كــيــو إنــفــســت" مــن االســتــثــمــار في 

األصول املختلفة بواسطة عدد من األدوات 

املــخــتــلــفــة مــنــذ الـــعـــام 2010، بــمــا فـــي ذلــك 

ــيــــزانــــان واألســــهــــم املــفــضــلــة واألســــهــــم..  املــ

ــفـــســـت" مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام  ولـــعـــب "كـــيـــو إنـ

الــجــاري دورًا فــي صفقات عــقــاريــة تقارب 

قيمتها مليار دوالر، وكـــان نصيب دولــة 

قطر من تلك الصفقات حوالي 200 مليون 

دوالر.. وتــأتــي هــذه الصفقات كــجــزء مهم 

الــجــديــدة  إنــفــســت"  "كــيــو  مــن إستراتيجية 

الرامية لتحقيق النمو املستدام على املدى 

الطويل، وتعزيز مكانة املصرف كمؤسسة 

رائدة في مجال التمويل اإلسالمي.

 

ــلـــن فــــي شــهــر  ــيـــو إنـــفـــســـت" قــــد أعـ ــان "كـ ــ وكــ

فــبــرايــر عــن نتائجه املــالــيــة املــدقــقــة للسنة 

املالية 2013، حيث حقق زيادة في إيراداته 

ه  فــــ ــفــــاض  نــســبــتــهــا %40، وانــــخــ

بنسبة %29، لينهي العام 2013 في خانة 

الــربــحــيــة.. وكــــان "كــيــو إنــفــســت" قـــد شهد 

فـــي الـــعـــام املـــاضـــي ارتـــفـــاعـــًا مــلــحــوظــًا في 

توظيف الرساميل في الصفقات التمويلية 

والــعــقــاريــة، وانــخــفــض حــجــم املــخــاطــر في 

ميزانية املصرف العمومية إلى حٍد كبير، 

ـــّراء اســــتــــالم الـــدفـــعـــات املـــتـــأخـــرة  ــ ــك جــ ــ وذلــ

 مــن حــجــم انــكــشــاف املــيــزانــيــة على 
ّ

والـــحـــد

العمالت األجنبية.

 "كــيــو إنــفــســت" املــصــرف االستثماري 
ّ

يــعــد

الـــرائـــد فــي دولــــة قــطــر ولــديــه عــمــلــيــات في 

جــمــيــع أنـــحـــاء الـــشـــرق األوســـــط وأفــريــقــيــا 

ــا، وهــو كذلك أحــد أبــرز مؤسسات  وأوروبــ

الخدمات املالية اإلسالمية في العالم..

 وقـــد بــنــى "كــيــو إنــفــســت" إمــكــانــات عالية 

املـــــســـــتـــــوى فــــــي مــــجــــالــــي االســـــتـــــثـــــمـــــارات 

واالســتــشــارات، وذلــك وفقًا ألعلى معايير 

الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة الــتــي يــقــوم عليها 

نهجه املــرتــكــز عــلــى احــتــيــاجــات الــعــمــالء.. 

وتشمل أولويات املصرف تقديم مقترحات 

عــالــيــة الــقــيــمــة، وحــلــول مـــدروســـة ونتائج 

ملموسة لعمالئه ومساهميه.

ــة  ــ ــــدوحـ ــاتــــب فـــــي الـ ــكــ ــلــــك املـــــصـــــرف مــ ــمــ ويــ

والـــــريـــــاض وإســـطـــنـــبـــول، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

شركات تابعة في الهند واململكة املتحدة، 

 فريقه مــن خــبــراء االستثمار األكبر 
ّ

ويــعــد

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ويقدم مزيجًا من الخبرة الدولية الواسعة 

ــة الـــعـــمـــيـــقـــة وشــبــكــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ واملــــعــــرفــــة اإلقـ

ــر. وتـــضـــع  ــطــ ــي قــ ــ ــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ ــ ــالقـ ــ عـ

املــهــارات  الــعــالقــات هــذه ومجموعة  شبكة 

الفريدة املصرف في مكانة ممتازة تؤهله 

ــال بـــني دولـــة  ــمـ لــيــكــون مــحــفــزًا لــتــدفــق األعـ

قــطــر واملــنــطــقــة واألســــــــواق الـــعـــاملـــيـــة، مما 

يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر 

االستثمارية الدولية.

ويشتمل "كيو إنفست" على ثالثة أقسام 

أعـــــمـــــال وهــــــي الـــصـــيـــرفـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة، 

واالستثمارات الرئيسية وإدارة األصــول، 

ــرات ال مــثــيــل لـــهـــا فــــي هــيــكــلــة  ــبــ ــه خــ ــديــ ولــ

املنتجات اإلسالمية، حيث يوفر للعمالء 

حــلــوال مــتــوافــقــة مـــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 

بسرعة وبشكل تنافسي.

ــو إنــــفــــســــت" عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــرف "كـ ــــصـ ــل مـ ــ ــــصـ وحـ

تـــرخـــيـــصـــه مــــن هـــيـــئـــة مــــركــــز قـــطـــر لــلــمــال 

لــرقــابــة هيئة  أبـــريـــل 2007، ويــخــضــع  فـــي 

تنظيم مركز قطر للمال.. ويتضمن هيكل 

املساهمني في "كيو إنفست" مصرف قطر 

ــــي وغــــيــــره مــــن املــســتــثــمــريــن مــن  ــــالمـ اإلسـ

املؤسسات باإلضافة إلى مستثمرين أفراد 

من أصحاب املالءة املالية العالية.. ويمتلك 

ــمــــاال مــصــرحــا يــبــلــغ مــلــيــار  املـــصـــرف رأســ

دوالر أمــريــكــي ورأســـمـــاال مــدفــوعــا بقيمة 

750 مليون دوالر أمريكي. 

الكواري: استثمرنا ١٣٥ مليون دوالر في القطاع خالل ١٨ شهرا

«كيو إنفست» يدرج القطاع العقاري الخليجي ضمن أولوياته اإلستراتيجية

¶ كرايغ كووي¶ تميم الكواري
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����
   كرايغ كووي يلقي الضوء 

على محركات
 السوق العقارية 

خالل سيتي سكييب 

رئيس شركة أنانالر التركية لإلنشاءات .. سردار أنان لــ «ء»:

قطر سوق عقاري جاذب ومحط اهتمام 
الشركات التركية

•  نائل صالح

أنــان- رئيس مجلس  أشــاد السيد ســردار 

ات  التركية لإلنشاء أنــانــالر  إدارة شــركــة 

بـــقـــوة الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الـــقـــطـــري، وقـــال 

يــعــتــبــر  ــر  ــطــ قــ فـــــي  الـــــعـــــقـــــارات  إن ســـــــوق 

ــثـــمـــارات  ــتـ مــــن األســـــــــواق الــــجــــاذبــــة لـــالسـ

فـــي املــنــطــقــة، وأن الــعــديــد مـــن الــشــركــات 

الــتــركــيــة تــطــمــح إلــى لــدخــول هــذا الــســوق 

ــر والـــــواعـــــد والــــــــذي يـــمـــتـــاز بــنــمــوه  ــكـ ــبـ الـ

املــتــصــاعــد، الفــتــا إلـــى أن شــركــة أنــانــالر 

ات تـــدرس الــدخــول في  الــتــركــيــة لــإلنــشــاء

العقارية واإلنشائية  املــشــروعــات  بعض 

فـــــي قــــطــــر، لـــتـــكـــمـــل الـــتـــجـــربـــة الـــنـــاجـــحـــة 

التركية في قطر. للشركات 

ـــــــ "Ð" عــلــى  لـ ــوار  ــ ــي حــ ــان فــ ــ ــدد أنــ ــ وشــ

مــــتــــانــــة الـــــعـــــالقـــــات بــــــني قــــطــــر وتــــركــــيــــا، 

وقــــال إن الــعــالقــات بــني الــبــلــديــن شــهــدت 

املاضية،  السنوات  تطورات كبيرة خالل 

الــتــركــيــة والــقــطــريــة عليها  الــشــركــات  وأن 

االســـتـــفـــادة مـــن قــــوة هــــذه الـــعـــالقـــات فــي 

بــنــاء تــحــالــفــات تــدعــم الــتــبــادل الــتــجــاري 

أن  إلــى  البلدين، الفتا  واالستثماري بني 

التركية  الشركات  لدى  قوية  هنالك رغبة 

ــة فـــــي الــــطــــفــــرة الـــعـــقـــاريـــة  ــمــ ــاهــ فـــــي املــــســ

املــــتــــوقــــعــــة فــــــي قــــطــــر خــــــــالل الــــســــنــــوات 

االســتــعــدادات الستضافة  نتيجة  املقبلة 

 2022 ــام  ــعــ ــلــ لــ ــم  ــالــ ــعــ الــ ــأس  ــ ــ كـ ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ

وخـــطـــط الــتــنــمــيــة ورؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 

املالذ  تركيا أصبحت  أن  2030، موضحا 

الخليجيني عموما  للمستثمرين  اآلمـــن 

والقطريني بصفة خاصة.

تــعــود إسطنبول  أنـــان أن  وتــوقــع ســـردار 

السابق  فــي  كانت  كما  الحالي  الــقــرن  فــي 

عــاصــمــة لــلــعــالــم، وذلــــك بــفــضــل الــجــهــود 

الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا ومـــا زالـــت تبذلها 

الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن خـــالل اســتــقــطــاب 

االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، وفــتــح األبــــواب 

ــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء  أمــــــام املـــســـتـــثـــمـــريـــن مــ

العالم.

وأكـــــد عـــلـــى أن تـــركـــيـــا اســـتـــطـــاعـــت خـــالل 

ــيـــة اســتــقــطــاب  الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـ

اســتــثــمــارات ضــخــمــة تـــجـــاوزت مــلــيــارات 

الـــــــــــــــدوالرات، وذلــــــــك بـــســـبـــب االســــتــــقــــرار 

الــســيــاســي واألمـــنـــي واالقـــتـــصـــادي الـــذي 

يأتي  والذي  التركية  الجمهورية  تعيشه 

األجــنــبــي  املستثمر  لــدى  األول  املــقــام  فــي 

آمنًا  التركي مــالذًا  السوق  الــذي وجد في 

وفـــرصـــة اســتــثــمــاريــة جـــذابـــة، ثـــم بــســبــب 

ــع إســـطـــنـــبـــول كـــوحـــدة  ــ مـــنـــا لـــلـــتـــعـــامـــل مـ

متكاملة، كما أننا نحتاج إلظهار رؤيتنا 

وأحــــالمــــنــــا الــــخــــاصــــة بـــإســـطـــنـــبـــول إلـــى 

املــســتــثــمــريــن األجــــانــــب، لــــذا فــإنــنــا نــقــوم 

ببيع عقارات داخل إسطنبول ملستثمرين 

أجـــانـــب مــســتــهــدفــني فـــي هـــذا املـــقـــام نحو 

مــلــيــون شــخــص، وهــــذا تــأكــيــد عــلــى مــبــدأ 

 1453 قام عام  الــذي  الفاتح  القائد محمد 

العلماء  عندما فتح إسطنبول بدعوة كل 

ل إسطنبول 
ّ

الــخــارج، وحــو والفنانني من 

إلــى مدينة مفتوحة كمدينة فنون  بحق 

ومدينة حرية.. لقد أصبحت تركيا خالل 

املاضية بمثابة ميناء  القليلة  الــســنــوات 

الخليجيني  للمستثمرين خصوصا  آمــن 

بفضل بيئتها االستثمارية الجذابة التي 

اســتــقــطــبــت اســتــثــمــارات لــيــس مـــن الـــدول 

أيضًا استثمارات  العربية فحسب، وإنما 

ت من جميع أنحاء العالم. أجنبية جاء

الـــتـــي  الــــجــــديــــدة  الــــقــــوانــــني  أن  وأضــــــــاف 

التركية هي التي مهدت  أقرتها الحكومة 

ــام دخــــول تــلــك االســتــثــمــارات  الــطــريــق أمــ

الـــتـــي لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى الــــدخــــول إلــى 

السوق التركي في السابق، لكنها وجدت 

الــذي وفرته  والتشجيع  التسهيالت  فــي 

لتنفيذ  التركية فرصة مواتية  الحكومة 

املجزية. العوائد  املشاريع وتحقيق 

*هذا بشكل عام، لكن كيف ترى مستقبل 

قطاع اإلسكان واإلنشاء في تركيا بشكل 

خاص؟

ــن أن هــنــاك  ــم مــ ــرغــ ــه عـــلـــى الــ ــ ــح أنـ ــ ــ وأوضـ

زيادة طفيفة في قطاع اإلسكان واإلنشاء 

املاضيتني،  بالسنتني  تركيا مقارنة  فــي 

إال أنـــه يــمــكــن الــقــول إن الــتــعــافــي بـــدأ مع 

ظــــهــــور قــــانــــون الـــتـــبـــادلـــيـــة، مـــتـــوقـــعـــا أن 

بالنمو بشكل  التركي  االقتصاد  يستمر 

وأن يحافظ  املقبلة،  املرحلة  ثــابــت خــالل 

الــعــام  عــلــى مــعــدل نــمــو بنسبة %7 خــالل 

الــحــالــي، عــلــى أن يــزيــد مــعــدل الــنــمــو في 

تــســتــعــد حــالــيــًا ملــثــل هـــذا األمـــر مــن خــالل 

ــار الـــجـــديـــد بــســعــة ســنــويــة  ــطـ ــروع املـ مـــشـ

نذكر  "عندما  150 مليون نسمة، مضيفا: 

إســطــنــبــول (مــديــنــة األنـــاضـــول الــكــبــيــرة) 

ــا، والـــصـــني كــمــركــز  ــيـ ــانـ فــإنــنــا نــتــذكــر (أملـ

آســـيـــا الــشــرقــيــة، لــــذا فــإنــنــا نــــرى أنــــه مــن 

إســطــنــبــول كمنطقة  تــكــون  أن  الــضــروري 

باعتبارها  النقطتني  هــاتــني  بــني  تــفــاعــل 

 
ً
والعقلية، فضال بالثقافة  األقوى  املرشح 

عــنــا أنـــهـــا تــمــتــلــك املـــقـــومـــات الــســيــاحــيــة، 

ــى جــانــب  ــ ــارات الـــعـــقـــاريـــة، إلـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ

األرض  تــحــت  الــكــامــنــة  الطبيعية  املــــوارد 

والــــتــــي تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة جــــاهــــدة إلـــى 

السطح. إلى  رفعها 

ــى أن تــركــيــا أصــبــحــت مــؤخــرًا  وأشـــــار إلــ

فــي قطاع  االقــتــصــادي  الــهــرم  تحتل رأس 

ــام، وذلــــك  ــ ــار فــــي املـــنـــطـــقـــة بــشــكــل عــ ــقـ ــعـ الـ

بسبب االستقرار السياسي واالقتصادي 

فــي هــذه الــدولــة..هــذا مــن نــاحــيــة، أمــا من 

فــإن إسطنبول كمدينة  األخــرى  الناحية 

الــتــي يبحث  الــتــاريــخــيــة  بــاملــبــانــي  مليئة 

عــنــهــا الــكــثــيــر مــن الــســيــاح، وتــكــاد تخلو 

ــن املـــبـــانـــي الـــحـــديـــثـــة، كـــمـــا يــــوجــــد فــي  مــ

تــركــيــا حــالــيــًا حـــوالـــي 90 جــامــعــة، وهـــذا 

الــــعــــدد ســيــرتــفــع إلــــى 200 جـــامـــعـــة بــعــد 

إلــى جــانــب نسبة كبيرة من  10 ســنــوات، 

الصحية  الــرعــايــة  املــســتــشــفــيــات ومــرافــق 

ــة، األولـــيـــمـــبـــيـــاد.. وغــيــرهــا مــن  ــريـــاضـ والـ

ــا إلــــى أن تــركــيــا  ــتـ ــرافــــق الـــحـــيـــويـــة، الفـ املــ

اســــتــــطــــاعــــت خـــــــالل الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 

املــاضــيــة اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات ضخمة 

تـــــجـــــاوزت مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدوالرات، وذلــــك 

ــنـــي  ــقــــرار الـــســـيـــاســـي واألمـ ــتــ بــســبــب االســ

واالقــتــصــادي الـــذي تــعــيــشــه الــجــمــهــوريــة 

التركية والذي يأتي في املقام األول لدى 

السوق  الذي وجد في  األجنبي  املستثمر 

الــتــركــي مـــالذًا آمــنــًا وفــرصــة اســتــثــمــاريــة 

جــــذابــــة، ثـــم بــســبــب الـــقـــوانـــني والـــحـــوافـــز 

ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــرتــ ــي أقــ ــتــ الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة الــ

الواقع أخيرا. وطبقتها على أرض 

ته ملستقبل مدينة إسطنبول،  قراء وحول 

ــبــــول كــــانــــت فــي  ــنــ قـــــــال ســـــــــردار إن إســــطــ

ــة الـــعـــالـــم  ــمـ ــــادس عـــشـــر عـــاصـ ــــسـ ــرن الـ ــقــ الــ

ثـــم بـــاريـــس فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، ثــم 

ت لــنــدن فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ثم  جـــاء

لكنه يرى  العشرين،  الــقــرن  فــي  نيويورك 

ـــ 21  ــقـــرن الــ أن إســطــنــبــول ســتــعــود فـــي الـ

"ال  للعالم، مضيفا:  أخــرى كعاصمة  مــرة 

ــر يــحــتــاج  ــ ــذا األمـ شـــك أن تــحــقــيــق مــثــل هــ

إســـطـــنـــبـــول وإضــــافــــة قــيــمــة إلــــى املــديــنــة 

وأشخاصها بحلول حيوية.

وأوضــــــح أن إســطــنــبــول تــمــتــاز بــكــونــهــا 

البلقان  لدول  والثقافي  الجغرافي  املركز 

ــا، الـــشـــرق  ــيــ ــقــ ــريــ ــال إفــ ــ ــمـ ــ ــي تـــضـــم (شـ ــتــ الــ

كما  والــقــوقــاز)،  الوسطى  آسيا  األوســط، 

أن دولتنا تعتبر هي القائد الطبيعي بني 

أنــه يمكننا  40 دولـــة قــريــبــة مــنــهــا، حــتــى 

إن إسطنبول ستكون هي عاصمة  القول 

فإنها  لــذا  الــقــريــب،  املستقبل  فــي  املنطقة 

الـــقـــوانـــني والـــحـــوافـــز الــتــشــجــيــعــيــة الــتــي 

أقــرتــهــا الــحــكــومــة وطــبــقــتــهــا عــلــى أرض 

الواقع.

ــدة من  ــ ــانـــالر هـــي واحـ ــال إن شــركــة أنـ وقــ

أقــــدم وأكـــثـــر الـــشـــركـــات خـــبـــرة فـــي مــجــال 

أن مشاريعها  كــمــا  الــعــقــاري،  االســتــثــمــار 

الــعــقــاريــة تــقــع فـــي قــلــب إســطــنــبــول الــتــي 

يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، 

"أنانالر" خبرة عقارية تمتد إلى  وتمتلك 

أكــثــر مــن 49 عــامــًا قــامــت خــاللــهــا بتنفيذ 

220 مشروعا عقاريا، منها نحو  حوالي 

للبيع  مــشــروعــات جــاهــزة ومــعــروضــة   7

حاليًا، ونحو 9 مشروعات أخرى مازالت 

ــذه املـــشـــاريـــع  ــ قـــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ، عــلــمــًا أن هـ

ــنــــوع مـــــا بـــــني الــــبــــنــــايــــات الـــســـكـــنـــيـــة،  ــتــ تــ

ومـــشـــروعـــات الــرعــايــة الــســكــنــيــة ومــواقــع 

الــبــوتــيــكــات املــريــحــة فــي قــلــب املــديــنــة في 

فــي وسط  الــجــديــدة  للحياة  ميل طبيعي 

املــــديــــنــــة، مـــــركـــــزة فـــــي عـــمـــلـــهـــا إلــــــى لــفــت 

االنــتــبــاه إلـــى الــوعــي واملــســؤولــيــة والــتــي 

تـــؤثـــر عــلــى الــثــقــافــة املـــعـــمـــاريـــة، وتــقــديــم 

ــقـــرن 21 إلــى  املـــشـــروعـــات الـــتـــي تــجــلــب الـ

االتجاه. بنفس هذا  املستقبل 

وتــــابــــع يــــقــــول: "مـــــن جـــانـــبـــنـــا فــــي شــركــة 

أنانالر لإلنشاء فإننا قد أتممنا مبيعات 

ــك  تــــجــــاوزت تــوقــعــاتــنــا لـــهـــذا الــــعــــام، وذلـ

التي ساهمت  الخليج  بفضل جهود دول 

فــي إســـراع وتــيــرة األعــمــال لــديــنــا، فنحن 

نــبــيــع الــعــقــارات بــشــكــل أســاســي لــكــل من 

الـــكـــويـــت، قـــطـــر، الـــســـعـــوديـــة، واإلمـــــــارات، 

إيـــران والـــدول األخـــرى ونــحــن مستمرون 

ا 
ً

فـــي الــبــيــع، وأنــــا أرى أنــنــا اقــتــربــنــا جـــد

ــقــــد أصـــبـــحـــت  ــا.. لــ ــ ــنــ ــ ــدافــ ــ ــيـــق أهــ ــقـ مـــــن تـــحـ

تــركــيــا بــفــضــل ســيــاســاتــهــا االســتــثــمــاريــة 

ــارات الــتــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــزًا لـــالسـ ــركــ ــة مــ ــحــ الــــواضــ

املحيطة وذلك  الــدول  ت من مختلف  جــاء

مــــة اقـــتـــصـــادهـــا ووقـــوعـــهـــا  بـــســـبـــب مــــالء

الــبــلــقــان بــأوروبــا،  فــي قــلــب منطقة شــرق 

الــقــوقــاز، وهي  الوسطى بمنطقة  وآســيــا 

مــن هدف  أكــثــر  فــي تحقيق  بــذلــك نجحت 

لـــعـــل مـــن أهـــمـــهـــا خـــروجـــهـــا مـــن عــــدد مــن 

األزمــــات الــكــبــرى، بــاإلضــافــة إلـــى ارتــفــاع 

مــــســــتــــوى تـــصـــنـــيـــفـــهـــا مــــــن قــــبــــل كـــبـــرى 

الــتــي رفعت  العاملية  النقدية  املــؤســســات 

أعلى  استثمارية  إلى معدالت  تصنيفها 

ــل تــحــســن مـــنـــاخـــهـــا االســـتـــثـــمـــاري  فــــي ظــ

وزيــــــــــــادة مـــــعـــــدل تـــــدفـــــق االســــتــــثــــمــــارات 

كبير. إليها بشكل  األجنبية 

أنانالر لإلنشاء تستثمر  إن شركة  وقــال 

فــــــي مــــنــــاطــــق مـــــــدروســـــــة بــــعــــنــــايــــة مـــثـــل 

أتــاكــيــنــت، سيرانتيبي،  كــارتــال، ســاريــر، 

وإيسنتيورت، حيث ترى أن هذه املناطق 

هي املناطق الريادية، مضيفا: "إسطنبول 

إلـــى  الـــتـــطـــويـــر  ســـتـــطـــور %30 وســـيـــصـــل 

%60.. إسطنبول ليست عقاًرا في تركيا.. 

نحن ال نشعر أن كل ممتلكات الناس تقع 

الثقافي  املركز  تركيا. إسطنبول هي  في 

لــلــعــالــم.. كــل شــخــص فــي الــعــالــم لــه الحق 

في إسطنبول، هناك ثقافة يجب الحفاظ 

عليها". 
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 ندرس الدخول 

في مشروعات عقارية 
وإنشائية بالسوق القطري 

مركز قطر الوطني للمؤتمراتسيتي سكيب قطر.. ملتقى العقاريينسيتي سكيب قطر.. ملتقى العقاريين
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