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بالمائة  8.2
2019وفقا لمؤشركي بي أم جي لتأجیر المكاتب في عام 

تظل ظروف السوق لصالح المستأجرین مع مالكي 
العقارات الذین یقدمون مرونة في معدالت اإلیجار 
ن وشروط اإلیجار لالحتفاظ القائمة وجذب المستأجری

 .الجدد

بالمائة 8.5
2019لإلیجار السكني في عام مؤشر كي بي أم جي

بعد ما یقرب من ثالث سنوات من التراجع ، تظھر 
شھد . ستقراراالعالمات بعض اإلیجارات السكنیة

ا بنحو متوسط إیجارات العقارات السكنیة في قطر انخفاض
.2019بالمئة في 8.5

بالمائة 4
مؤشركي بي أم جي إلیجار المجمعات التجاریة في عام

2019

بح أصبحت السوق أكثر مالءمة للمستأجرین ،  فقد أص
یجارات بائعو التجزئة قادرین على إعادة التفاوض بشأن اإل
فاظ بشروط مواتیة ویواصل المالك تقدیم حوافز لالحت

.بالمستأجرین
التشغیل كما بدأ بعض مشغلي التجزئة في مشاركة تكالیف

.من خالل تقدیم مساھمات رأسمالیة للتجھیز

بالمائة 7
2019اإلیرادات لكل غرفة متاحة في 

االنخفاضزیادة في عدد السائحین الوافدینالغطت
ى إلمما أدى الھامشي في معدل العائد السنوي المنسوب

بالمائة في اإلیرادات لكل غرفة متاحة 7زیادة بنسبة 
.ندقیةلایر قطري ، عبر الفنادق والشقق الف248بمتوسط 

العناوین 
الرئیسیة

قطاع المكاتب 
التجاریة القطاع 

السكني

قطاع 
التجزئة

قطاع 
الفنادق
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قطاع المكاتب
التجاریة



لة ، یُقدر إجمالي اإلمدادات المكتبیة القاب2019اعتباًرا من نھایة عام 
٪ منھا تقریبًا 50ملیون متر مربع ، یقع 5.0للتأجیر في قطر بحوالي 

.“A"تحت فئة الدرجة 

2019كان عرض المساحات المكتبیة أقل من المتوقع خالل عام 
شاریع ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى التأخیر في تشیید مختلف م

.ھیلزمنطقة فوكس,المكاتب في مرسى لوسیل 

ملیون متر مربع من 1.0باإلضافة إلى ذلك ، تم التخطیط لحوالي 
، بشكل أساسي في 2021المساحات المكتبیة الجدیدة بحلول نھایة عام 

.والخلیج الغربيمنطقة مارینا وفوكس ھیلز 

، ارتفعت معدالت الشواغر في 2019في الربعین األولین من عام 
والربع شھد الربع الثالث. جمیع المناطق التجاریة الرئیسیة في قطر

في المائة على 3.4انخفاًضا تراكمیًا بنسبة 2019الرابع من عام 
م في المائة خالل الربعین األولین من عا2مؤشر اإلیجار مقارنةً بنسبة 

2019.

ضعف أدى العرض المتزاید من المساحات المكتبیة التجاریة إلى جانب
.  2016في المائة منذ عام 30الطلب إلى انخفاض اإلیجارات بنحو 

ال ومع ذلك ، فإن المبادرات الحكومیة لتوسیع القطاع الخاص وإدخ
في المائة یمكن أن تساعد في تخفیف ھذا 100ملكیة أجنبیة بنسبة 

.التباطؤ على المدى الطویل

كتبیة تشھد مشاریع االنشاء ، وخاصة األجنحة الصغیرة والمساحات الم
الدوحة، المخدومة المتوفرة في األبراج مثل البنك التجاري بالزا وبرج

حت أكثر وما إلى ذلك ، اتجاًھا صعودیًا طفیفًا في الطلب حیث أصب
ا عن بأسعار معقولة ویمكن رؤیة العدید من الشركات تنتقل بحثً 

.صفقات أفضل
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أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدر
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(K-ORI)لتأجیر المكاتب كي بي أم جيمؤشر 

2019كي بي أم جي أبحاث السوق والتقییم ، مؤشر كي بي أم جي لإلیجار ، الربع الرابع من عام : المصدر

ال تزال ظروف السوق لصالح 
اب المستأجرین، حیث یقدم أصح

العقارات مرونة في أسعار 
اظ اإلیجار وشروط اإلیجار لالحتف
بالمستأجرین الحالیین وجذب

“المستأجرین الجدد

“



منطقة األعمال المركزیة

الذي تتكون مناطق األعمال المركزیة في قطر من الخلیج الغربي ،
دین ، یقع في الغالب في موقع مكتب من الدرجة األولى وآخر الواف

من بینھا ، بدأت .)MDD(منطقة مارینا ومشیرب وسط الدوحة 
MDD نشاط التأجیر مؤخرا.

، تم االنتھاء من معظم أبراج المكاتب 2019اعتباًرا من نھایة عام 
خلیج ویقدر إجمالي المخزون المكتبي في ال. في الخلیج الغربي
بلي وسیؤدي العرض المستق. ملیون متر مربع1.6الغربي بأكثر من 

وأمین على شكل أبراج كورنیش بارك ، وقطر للبترول ، وبرجین ت
ثر وبرج برج المانع إلى زیادة إجمالي العرض في المنطقة إلى أك

.2021ملیون متر مربع بحلول عام 1.85من 

58یر یبلغ متوسط   معدل اإلشغال عبر سوق الخلیج الغربي الصغ
ربي یتراوح متوسط   إیجار المكاتب في سوق الخلیج الغ. بالمائة

لایر قطري لكل متر مربع شھریًا 110إلى 95الصغیر من 
ا لایر قطري لكل متر مربع شھریً 145إلى 120للوحدات األكبر و 
.للوحدات األصغر

نا أحدث سوق صغیر لدخول منطقة األعمال المركزیة ، منطقة ماری
قطعة أرض للمكاتب التجاریة والتطورات 67لوسیل تتكون من 

یة مشروًعا تجاریًا للمكاتب التجار15متعددة االستخدامات ، منھا 
ة ، مارینا توین تاورز ، كتارا للضیافمنھااتمامھاتم بشكل رئیسي

بي في ویقدر إجمالي المخزون المكت. برج سیندیان وبرج الخلیجي
ملیون متر مربع بمتوسط   إشغال 0.32منطقة مارینا بأكثر من 

في المائة ومتوسط   اإلیجارات التي تطلب45إلى 40یتراوح بین 
لایر قطري لكل متر 100لایر قطري إلى 90اإلیجارات في نطاق 

ملیون متر مربع 0.26من المتوقع أن یظھر حوالي . مربع شھریًا
.2021من إمدادات المكاتب الجدیدة عبر اإلنترنت بحلول عام 

من أكثربنسبة  تم االنتھاء من مشروع مشیرب داون تاون الدوحة
ویضم . 2020في المائة ، ومن المتوقع أن یكون جاھًزا في عام 90

193000مبنى تجاریًا تضیف ما یصل إلى 17المشروع حوالي 
ھریة متر مربع من المساحات المكتبیة التجاریة مع اإلیجارات الش

لایر قطري لكل 150لایر قطري إلى 125التي تتراوح قیمتھا من 
.متر مربع شھریًا

~1.60
ملیون متر مربع

58%

95 - 145
لایر قطري للمتر المربع 

الواحد

)یًالایر قطري لكل متر مربع شھر(متوسط اإلیجارات لمناطق األعمال المركزیة 
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منطقة مارینا 



مناطق األعمال الثانویة

یق شھدت مناطق التجاریة الثانویة في قطر ، والتي تشمل الطر
قدیمة ، الدائري الثاني ، الطریق الدائري الثالث ، السد ، السلطة ال

ي فریج بن محمود ، المنصورة ، المنتزه وطریق سلوى ، زیادة ف
ة في شكل مباني متعددأغلبھامتر مربع ، 30،000العرض بنحو 

غیرة المستأجرین التي تقدم مساحات مكتبیة ألحجام الوحدات الص
.والمتوسطة ، إلى جانب خیار تأجیر المباني بأكملھا

، بلغ متوسط   مستویات اإلشغال في 2019اعتباًرا من نھایة عام 
.٪60مناطق األعمال الثانویة 

ي استمراًرا لھذا االتجاه ، أثر االنخفاض العام في اإلیجارات ف
في منطقة األعمال المركزیة على الطلب على المساحات المكتبیة

ومع ذلك ، كان ھناك اتجاه صعودي. المناطق التجاریة الثانویة
عبین طفیف في االستیعاب خاصة من قبل الشركات المحلیة والال
شھد ت. الصغار الذین اختاروا المساحات المكتبیة في ھذه المناطق

رة في التطورات التي تقدم مكونات متعددة االستخدامات زیادة كبی
ي عدد مقدمي خدمات الصحة واللیاقة البدنیة ومراكز التسوق الت

.تستأجر مساحات كبیرة بشكل عام

٪ تقریبًا بین 8شھدت اإلیجارات في ھذه المناطق انخفاًضا بنسبة 
، ومن المتوقع أن تحافظ على ھذا االتجاه على 2019و 2018

.المدى القصیر إلى المتوسط

لمكاتب وفقًا ألبحاثنا ، تعكس غالبیة معامالت التأجیر األخیرة ل
لایر قطري لكل 110لایر قطري إلى 70اإلیجارات الشھریة من 

بدون متر مربع شھریًا ، جنبًا إلى جنب مع حوافز جذابة لفترات
شھًرا باإلضافة إلى 12إلى 8أو 6إلى 3إیجار تتراوح بین 

ار تزامات مساحة كبیرة وفترات إیجلعملیات التجھیز ، عادة ال
.أطول

)لایر قطري لكل متر مربع شھریًا(لمناطق األعمال الثانویة متوسط اإلیجارات 
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مناطق األعمال الطرفیة

ي من في الغالب موقعًا للمكتب التجاریعدالوكرة ، الذي تشھد
ة الدرجة ب ، والذي یوفر مزیًجا من مساحات المكاتب التجاری

مالي والمفوضیة أللواح األرضیات الصغیرة ، انخفاًضا في إج
طلب   اإلیجارات . 2019في المائة خالل عام 5اإلیجارات بنحو 

لایر قطري لكل متر مربع في 80لایر قطري إلى 65في نطاق 
.بالمائة70الشھر مع نسبة إشغال إجمالیة تقدر بـ 

الحاليالنشاط 

ة في األنشطة التجاریة المتنوعة المسموح بھا في األبراج اإلداری
اریة الخلیج الغربي ، تم منح المباني اإلذن بإضافة أنشطة تج

جدیدة مثل المراكز الطبیة والكلیات ودور الحضانة والمراكز
.الثقافیة والنوادي الصحیة

یجیة في أحدث التطورات ، أطلقت شركة إزدان العقاریة حملة ترو
وحدة تجاریة 500شھًرا على 15جدیدة تقدم إیجاًرا مجانیًا لمدة 

ات في واحة إزدان بالوكیر ، وتستھدف في المقام األول الشرك
.الصغیرة والمتوسطة في قطر

طریق على صعید التأجیر ، أصبح المبنى التجاري على طول ال
ترول ، الدائري الثاني ، الذي كانت تحتلھ سابقًا شركة قطر للب

.المقر الجدید لبلدیة الدوحة

المعامالت أھم 

ملیون 35شھدت لوسیل بیع برج مكاتب تجاریة قید اإلنشاء مقابل
.متر مربع5400تم بناء المبنى على مساحة . لایر قطري

ھا شھدت نجمة مبنى إداري تجاري مبني على قطعة أرض مساحت
.ملیون لایر قطري تقریبًا6.5مقابل بیعمتر مربع ، و320

متر مربع 200القدیم مبنى مكاتب تجاري على مساحة نیمالغبشید
.ملیون لایر قطري تقریبًا4.8مقابل بیعو

70% 65 - 80

تأثیر مترو السكك الحدیدیة

تب عملت السكك الحدیدیة المترو في قطر بشكل جید لصالح قطاع المكا
وقد . روالتجاریة ، وخاصة المواقع التي تستفید من االتصال المباشر بالمت

دیدیة لوحظ أن تطورات المكاتب التجاریة على طول نظام النقل بالسكك الح
ن الجدد الحالي والمحتملة أصبحت تحظى بشعبیة متزایدة خاصة مع المحتلی

ا في الطلب طفیفً تصاعدیابالمضي قدًما نتوقع اتجاًھا . وكذلك المستثمرین
.وكذلك اإلیجارات للتطورات القریبة من محطة المترو

:ملحوظة
الداخلیة (ات تختلف أسعار تأجیر المساحات المكتبیة التجاریة في جمیع المناطق التجاریة اعتماًدا على الحجم ، والموقع ، والرؤیة ، والتجھیز-

.والعوامل األخرى ذات الصلة) والخارجیة ، واألجنحة المفروشة ، واألجنحة شبھ المفروشة ، وما إلى ذلك

منطقة األعمال الثانویة

التغیر في متوسط 
اإلشغال

)2018-2019(

التغیر في متوسط طلب 
اإلیجارات

)2018-2019(

5% 8%
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یة اتبعت إیجارات العقارات السكن
اتجاھاً مماثالً لقطاع المكاتب 

اً التجاریة، حیث شھدت انخفاض
ذ في المائة تقریباً من28بنسبة 

2016عام 

2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 F

E2016-F2020) المخزون الحالي والعرض المستقبلي(سوق قطر السكني 

العرض السكني
، یقدر إجمالي المخزون السكني في قطر2019اعتباًرا من نھایة عام 

وحدة في 20000وحدة ، تم إضافة ما یقرب من 331000بحوالي 
في المائة في إجمالي عدد 25، وھو ما یمثل زیادة بنسبة 2019عام 

.2018الوحدات السكنیة المسلمة في عام 

وحدة أخرى 18000وفقًا لتقدیراتنا ، من المتوقع أن تضیف قطر 
ى ، لیصل العدد اإلجمالي للوحدات السكنیة إل2020بحلول نھایة عام 

یة تأتي غالبیة العرض على شكل شقق سكن. وحدة349000حوالي 
.تتركز في لوسیل واللؤلؤ والوكرة

حالي النشاط ال
یالت ف(أعلنت مشاریع قطیفان عن منح قطع أراضي سكنیة وتجاریة 

الشمالیة تقع جزیرة قطیفان. في المرحلة األولى للمستثمرین) وأبراج
زیرة حوالي قبالة مدینة لوسیل وتتمیز بسبعة شواطئ وتبلغ مساحة الج

.ترفیھیة متر مربع من مناطق 830.000نھاملیون متر مربع م1.3

عن 2019أعلنت شركة الدیار القطریة في النصف الثاني من عام 
سكیب في سیتي" لوسیل داون تاون"إطالق عالمتھا التجاریة الجدیدة 

، وسیتكون وسط المدینة من ثالث مناطق رئیسیة ھي2019قطر 
.بالزا ، وبولیفارد ، وسیف لوسیل

فلل 10افتتحت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة مشروع وقف على 
لى تحتوي الفلل العشرة ع. ملیون لایر12.3سكنیة بحزم المرخیة بقیمة 

غرفة نوم بمساحة تصل إلى 60ثالثة طوابق لكل منھا ، إجمالي 
.متر مربع لكل منھا1،225
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ة على الجبھة السكنیة ذات العالمة التجاریة ، افتتحت شرك
.  طراألصمخ العقاریة باراماونت ریزیدنسز الدوحة في اللؤلؤة ق

وحدة من 196یتكون أول برج سكني مستوحى من ھولیوود من 
رف وحدات سكنیة فاخرة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثالث غ

 & Paramount Hotelنوم ، مع عناصر ممیزة من 
Resorts.

ز من المتوقع أن یتم افتتاح روزوود الدوحة وروزوود ریزدنسی
وسیتألف فندق . 2022الدوحة في مدینة لوسیل بحلول عام 

روزوود الدوحة وروزوود ریزیدنسز الدوحة في برجین مذھلین
شقة فندقیة 173غرفة وجناًحا و 185من فندق فخم للغایة یضم 

.مسكن متاح للشراء300و . لإلقامة لفترة أطول

-E تقدیرF-أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدرتوقعات
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وقیع عقود على صعید اإلسكان المیسور التكلفة ، تقوم وصیف بت
ة العمالیة الستئجار وحدات سكنیة منخفضة التكلفة في مدینة برو

ي الواقعة على طریق سلوى ، أحد أكبر مشاریع إسكان العمال ف
برى مثل یشمل المستأجرون الرئیسیون الشركات القطریة الك. قطر

ھذا سیستوعب. البندري للھندسة والمقاوالت ومجموعة الخیرین
عامل ، 100.000المشروع المكون من ثالث مراحل أكثر من 

اریة فیال سكنیة باإلضافة إلى مرافق تج3100وسیشمل أكثر من 
بلغ وإداریة متكاملة تتكون من ھایبر ماركت على مساحة إجمالیة ت

ن مبنیین من طابقین تحتوي على أكثر م4متر مربع ، و 5200
.ات وعیادبً تامتجًرا ومك90

أداء القطاع السكني

بعد ما یقرب من ثالث سنوات من التراجع ، بدأت اإلیجارات 
الربع شھد الربع الثالث و. السكنیة تظھر عالمات على االستقرار

في المائة في 2انخفاًضا ھامشیًا بنسبة 2019الرابع من عام 
ن في المائة خالل الربعین األولیین م3.6مؤشر اإلیجار مقارنة بـ 

وفي المتوسط ، انخفض السوق اإلجمالي في عام . 2019عام 
.2018في المائة تقریبًا مقارنة بعام 8.5بنحو 2019

اسي ومن المثیر لالھتمام أن سوق اإلسكان الذي یلبي بشكل أس
ؤة ، الطلب على المساكن الراقیة ، مثل الخلیج الغربي ، اللؤل

أبو الخلیج الغربي ، السد ، منطقة المارینا ، الوعب ، البیاع و
نسبة إلیجارات بلھامور ، شھد انخفاًضا أكبر في إجمالي الطلب 

وقد . 2019و 2018بالمائة تقریبًا بین 13و 10تتراوح بین 
مكن ساعد ذلك في تحسین اإلشغال العام في ھذه المواقع حیث ی

كنیة رؤیة العدید من السكان ینتقلون إلى جودة أعلى وتطورات س
.أفضل في مواقع بأسعار معقولة

، یة عبشھد طلب اإلیجارات لجیوب اإلسكان المتوسطة الدخل الش
وھي الھالل ، والمطار القدیم ، والمنصورة ، والمنتزة ، ونجمة ،

بالمائة 12إلى 8وأم غویلینا ، والقطیفیة انخفاًضا عاًما بنسبة 
، وھي اآلن تظھر عالمات على 2019تقریبًا طوال عام 

لبي بشكل شھدت مواقع اإلسكان المیسور التكلفة التي ت. االستقرار
وكرة أساسي قطاعات اإلسكان منخفضة إلى متوسطة الدخل مثل ال

ة ، معیذر ، العزیزیة والمناطق القریبة من المنطقة الصناعی
في المائة مع زیادة معدالت 10-8انخفاًضا في اإلیجارات بنسبة 

.2019الشغور طوال عام 

K-RRI)(مؤشر كي بي أم جي لإلیجارات السكنیة 

2019كي بي أم جي أبحاث السوق وتقییمھا ، مؤشر تأجیر كي بي أم جي ، الربع الرابع : المصدر
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تأثیر مترو السكك الحدیدیة

إن . تأثیر مترو على العقارات السكنیة على طول ممرھا ھائلة
قرب إلى تخفیض تكالیف التنقل والراحة یجذب السكان إلى مناطق أ

تجاًھا شھدت الكثافة السكانیة للمناطق السكنیة المجاورة ا. المترو
جنبًا إلى صعودیًا طفیفًا بعد إطالق مترو بسبب القرب المفضل ،

وعلى مدى. جنب مع زیادة الطلب على متاجر التجزئة والمكاتب
ي األشھر الستة الماضیة، الحظنا زیادة مستویات االستیعاب ف

على المدى. التي تقع على مقربة من محطات المترومنشاءات ال
عدد أكبر المتوسط ، نتوقع أن ترتفع اإلیجارات السكنیة مع اقتراب

مع من السكان من المترو لالستفادة من النقل األسرع واألرخص ، و
ة نصف تعزیز خدمات التغذیة ، فإن ھذا التأثیر سیتضخم إلى دائر

.كم من محطات المترو3-2قطرھا 

شقق فیال

أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدر

المعامالت الرئیسیة

ا ، ظل النشاط العام للمعامالت منخفضً 2019في النصف الثاني من عام 
بیع تم. ، ومع ذلك ، تم اإلبالغ عن عدد من المعامالت ذات القیمة العالیة

متر 8.650برج سكني مبني على قطعة أرض تبلغ مساحتھا حوالي 
200وحدة في فیفا بحریة ، لؤلؤة قطر مقابل 280-270مربع ، ویضم 

.ملیون لایر قطري

5،650بناء برج سكني آخر على مساحة أرض تبلغ حواليأیضا بیع تم
ل وحدة في بورتو أرابیا ، لؤلؤة قطر مقاب270-260متر مربع ، ویقدم 

.ملیون لایر قطري524

غ مباني مبنیة على قطعة أرض تبل6شھد الناصر مجمعًا سكنیًا یتألف من 
وحدة 200-190متًرا مربعًا ، حیث تم بیع 11،660مساحتھا حوالي 

.ملیون لایر قطري239مقابل 

متر 1،075مبنى سكني قید اإلنشاء مبني على قطعة أرض مساحتھا 
.ملیون لایر قطري في لوسیل171ع مقابل یمربع ب
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العرض في قطاع التجزئة

متر مربع من منطقة التجزئة 172000تمت إضافة ما یقرب من 
وشمل إتمام مركز التسوق . 2019القابلة للتأجیر المنظمة خالل عام 

مركز ودان مول 2019المنظم الرئیسي في النصف الثاني من عام 
ر متر مربع من المساحة القابلة للتأجی26000الذي یوفر ما یقرب من 

متر مربع من المساحة 43000في مسیعید وذا غالیریا مضیفًا حوالي 
مخزون القابلة للتأجیر في مشیرب داون تاون ، وبذلك یصبح إجمالي

.ملیون متر مربع2.0إلى حوالي ) مول منظم(التجزئة 

2.7ئة التجزعرض واستشرافا للمستقبل ، من المتوقع أن تتجاوز 
، بسبب مشاریع مثل الدوحة 2020ملیون متر مربع بحلول نھایة عام 

في حین تھیمن. مول في أبو ھامور وذا بالس فاندوم في لوسیل
بعض المراكز التجاریة الضخمة على العرض المتوقع ، یمكننا توقع

ض التأخیر أو انخفاض في حجم ھذه المشاریع ، مما یؤدي إلى انخفا
.كبیر في المستوى الفعلي لإلنجاز

ادة العرض یواجھ سوق البیع بالتجزئة في قطر حالیًا أكبر خطر من زی
.تقبلیة، وبالتالي یمكن توقع المزید من التأخیر في المشاریع المس
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“

“

جار یعكس االنخفاض في مؤشر إی
مراكز البیع بالتجزئة المنظمة

زیادة العرض الحالیة وما ینتج
.  عن ذلك من شغور في السوق
ومن المثیر لالھتمام، ال یزال 

جزئة تنظیم قطاع سوق البیع بالت
ء لیكون أفضل فئات األصول أدا

في قطر یمثل انخفاضا في 
٪ فقط منذ 11االیجارات الشاملة 

2016عام 

توقعات-Fتقدیر E-أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدر

“

“



أداء مراكز البیع بالتجزئة

لتجزئة یواجھ سوق التجزئة في قطر حالیًا أوقاتًا صعبة ، العدید من تجار ا
ومات البارزین إما یحدون من توسعھم أو یتجھون بشكل متزاید لتقدیم خص

.وعروض ترویجیة لزیادة إنفاق المستھلكین

في 3نسبة شھد مؤشر إیجار مراكز البیع بالتجزئة المنظم انخفاًضا إضافیًا ب
في 2، مقارنةً بنسبة 2019الربع الثالث والربع الرابع من عام في المائة 

وفي المتوسط   ، انخفض السوق . 2019المائة في الربعین األولیین من عام 
على نطاق . 2018في المائة مقارنة بعام 4بنحو 2019اإلجمالي في عام 

٪ في 25إلى 2018٪ في 20السوق تشیر التقدیرات إلى زیادة الشغور من 
2019.

.  بالمائة75یبلغ معدل اإلشغال العام في قطاع التجزئة المنظم في قطر حالیًا 
یو في الوعب تواصل مؤسسات البیع بالتجزئة مثل الندمارك في الغرافة وفیالج

تفوق مودوحة فستیفال سیتي في أم صالل محمد الحصول على قسط إیجار
.في المائة80وقادرة على الحفاظ على مستویات إشغالھا فوق 

70-50ین بالنسبة للمستأجرین أنكور ، یتراوح متوسط   اإلیجارات المطلوبة ب
انیلیا ، فإنھ لایر قطري لكل متر مربع في الشھر ، بینما بالنسبة لمستأجري الف

یغ بالنسبة للص. لایر قطري لكل متر مربع شھریًا250-180یقع في نطاق 
ول المنظمة األصغر مثل المول على طول الطریق الدائري الرابع ، األصمخ م

140، الخور مول في الخور ، دار السالم مول في أبو ھامور ، تتراوح بین 
.لایر قطري لكل متر مربع شھریًا180لایر قطري إلى 

ة قادرون بما أن السوق الحالي أصبح مالئما للمستأجرین ، فإن بائعي التجزئ
/ حاب على إعادة التفاوض بشأن اإلیجارات بشروط إیجار مواتیة ویواصل أص

دأ بعض كما ب. أصحاب المراكز التجاریة تقدیم حوافز لالحتفاظ بالمستأجرین
.یة للتجھیزمشغلي التجزئة في تقاسم التكالیف من خالل تقدیم مساھمات رأسمال

~2.0
ملیون متر مربع

K-MRI)(مؤشركي بي ام جي لتأجیر الموالت  
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متوسط اإلشغال عبر % 75
قطاع التجزئة المنظم

في قطر

150 - 250
متوسط إیجار المركز متر مربع/ لایر قطري 

التجاري

في المائة ومراكز 25مشروًعا منظًما للبیع بالتجزئةمع منح أقصى وزن للمراكز التجاریة التي لدیھا شواغر أكثر من 22قیمتھ من  KPMG Mall Rental (k-MRI)یستمد مؤشر : ملحوظة
.التسوق القادمة المفتوحة للتأجیر

تقدیر حجم مخزون 
2019التجزئة المنظم في 

2019كي بي أم جي أبحاث السوق والتقییم ، مؤشر كي بي أم جي لإلیجار ، الربع الرابع من عام : المصدر



ة مراكز تسوق منظمة جدیدة في قطر بنھای
2020عام 

منظمة تورید إضافي لمنطقة تأجیر مراكز التسوق ال
2020المنظمة بنھایة عام 

في صیغ تورید إضافي من المنطقة القابلة للتأجیر
2020التجزئة األخرى بحلول عام 

~0.45
ملیون متر مربع
~0.68

08
*مراكز التسوق المنظمة في قطر 

29

متر مربع20000مراكز التسوق التي توفر مساحة قابلة للتأجیر تزید عن * 

توزیع المساحة القابلة للتأجیر في مراكز البیع بالتجزئة المنظمة عبر البلدیات

35%
31% 16% 11% 5% 2%

الدوحة
الریان

أم صالل
لوسیل

الوكرة
الخور

ملیون متر مربع

أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدر

أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدر



االشغال التقدیري و متوسط االیجار في قطر 
)لایر قطري لكل متر مربع شھریا من المنطقة القابلة للتأجیر(

:ملحوظة
موقع والرؤیة تختلف أسعار اإلیجار لمشاریع مراكز البیع بالتجزئة اعتمادًا على الحجم وال

.والواجھة ومستوى الطابق ووضع العالمة التجاریة
ة ھي من بالنسبة للعالمات التجاریة الفردیة للبیع بالتجزئة ، فإن اإلیجارات المدرج

.مجموعة أعلى
.قد تختلف إیجارات ردھة المطاعم حسب حجم ونوع المنفذ
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حاليالنشاط ال

أعلن الدوحة مول ، الذي تدیره و تشغلھ شركة المانع مول ، أنھ 
. كأول مستأجر رئیسي لھا" لولو ھایبرماركت"سیكون موطنا ل

متر مربع من المساحة القابلة 8000أكثر من استأجرت شركة لولو
رات للتأجیر وستقدم مفھوًما جدیدًا یخلق مجموعة متنوعة من الخب

.المخصصة في المتجر

، افتتحت لولو ھایبر ماركت ، أكبر2019في النصف الثاني من عام 
منفذ یحتوي ال. متاجر التجزئة في قطر ، متجرھا العاشر في الھالل

.متر مربع10،220على مساحة مبنیة تبلغ 

اد كجزء من استراتیجیتھا التوسعیة ، احتلت شركة المیرة للمو
متر مربع في 1800االستھالكیة مساحة كبیرة تمتد على أكثر من 

مول سیحقق فرع المیرة ال. على طول الطریق الدائري الرابع“المول
.54متجر المیرة رقم 

ي جالیریا أول منفذ ذكي للبیع بالتجزئة في قطر ف" مونوبري"أطلقت 
یوفر المنفذ أحد حلول برمجیات. مول ، مشیرب داون تاون الدوحة

ة إلى ذلك ، باإلضاف. البیع بالتجزئة األكثر تقدًما لخدمة عمالء محسنة
.Shop & Goیوفر المتجر أیًضا خدمات الكونسیرج الشھیرة و 

ھ متجر التجزئة الشھیر المعروف بمنتجات، Daiso Japanوسعت 
القیمة والفریدة من نوعھا ، تواجدھا من خالل مول قطر بافتتاح 

.متجرھا السادس

أكبر سوق على صعید البیع بالتجزئة غیر المنظم ، من المتوقع افتتاح
یمتد سوق السیلیة . 2020مركزي في السیلیة في الربع األول من عام 

ذي متر مربع ، ویضم السوق التقلیدي ال78،000المركزي على مساحة 
ة متجًرا في البیع بالتجزئ102متجًرا ، باإلضافة إلى 52یحتوي على 

.متجرا في سوق الجملة50السوق ، فضال عن 

تأثیر مترو السكك الحدیدیة

فیر دفعة أدى دمج وجھات البیع بالتجزئة البارزة مع مترو األنفاق إلى تو
دین ھم مول أكبر المستفی. مطلوبة بشدة لقطاع البیع بالتجزئة في قطر

لخلیج قطر في الریان ، فیالجیو مول في الوعب وسیتي سنتر في ا
في المائة في االقبال خالل 25أعلن مول قطر عن زیادة بنسبة . الغربي

.في المائة خالل عطالت نھایة األسبوع40أیام األسبوع وحوالي 

التجزئة في باإلضافة إلى ذلك ، یوفر افتتاح المترو أیًضا دفعة لبیع
تشھد . الشوارع الرئیسیة ، خاصة في المناطق المحیطة بمحطات المترو
اقبال العدید من ھذه األماكن ارتفاًعا في عدد المقاھي والمتاجر متبوع ب

ة التي توفرھا كما الحظنا طلبًا مكثفًا على متاجر التجزئة التجاری.متزاید 
تد على وتمتد وحدات البیع بالتجزئة ، التي تم. شركة قطر للقطارات

محطة ، 37متر مربع من مساحة البیع بالتجزئة عبر 9،200مساحة 
.على معدالت ترخیص تنافسیة ثابتة لمدة خمس سنوات

أبحاث السوق والتقییمكي بي أم جي: المصدر

”

متوسط معدالت اإلیجار للموالت

متوسط سعر اإلیجار في الشوارع الرئیسیة درجة ب

متوسط سعر اإلیجار في الشوارع الرئیسیة درجة أ

االشغال



قطاعي السیاحة 
والضیافة
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وصول الزوار وحركة الركاب

طر حوالي بلغ عدد الزائرین إلى ق،وفقًا لھیئة التخطیط واإلحصاء
17، وھو ما یمثل زیادة بنسبة 2019ملیون زائر في عام 2.14

.2018ملیون مسجل في عام 1.82بالمائة تقریبًا من 

، 2019ملیون مسافر في عام 38.78استقبل مطار حمد الدولي 
وھذا . 2018في المائة مقارنة بعام 12.4وھو ما یمثل زیادة بنسبة 

ھو أكبر عدد من الركاب الذین خدمھم مطار حمد الدولي منذ بدء 
األكثر نجاًحا في 2019، مما یجعل عام 2014العملیات في عام 

عن '' مطار حمد الدولي `` كما أعلن . مطار حمد الدولي حتى اآلن
وستعمل . 2019خطتھ لتوسیع المطار متعدد المراحل في عام 

ن المرحلة األولى من التوسعة على زیادة سعة المطار إلى أكثر م
وستزید المرحلة الثانیة. 2022ملیون مسافر سنویًا بحلول عام 53

، من قدرة المطار إلى 2022، التي سیتم االنتھاء منھا بعد عام 
.ملیون مسافر سنویا60أكثر من 

57حة وفقًا لمجلس قطر الوطني للسیاحة ، استضاف میناء الدو
راكبًا ، وھو ما یمثل 127.582تقل 2019سفینة سیاحیة في عام 

ساھم الزائرون من . 2018في المائة عن عام 98زیادة بأكثر من 
متحدة األمریكتین وأوروبا ، وال سیما ألمانیا وإیطالیا والمملكة ال

.قطربشكل كبیر في ھذه الطفرة في وصول الركاب اإلجمالي إلى
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حركة الركاب في مطار حمد 
الدولي

~38.78
ملیون

~2.14
وصول الزوار إلى قطرملیون

)2019(وصول الزوار إلى قطر 

127,582

*17.4%

*12.4%

2018، مع نمو مقارنة بعام 2019تمثل األحداث المذكورة أعاله لعام * 

ركاب الرحالت البحریة

*98%

:ملحوظة
ولة أو المكان الذي بخالف أن یتم توظیفھ من قبل كیان مقیم في الد) عمل أو ترفیھ أو غرض شخصي آخر(الزائر ھو مسافر یقوم برحلة إلى وجھة رئیسیة خارج بیئتھ المعتادة ، لمدة تقل عن عام ، ألي غرض 

منظمة : المصدر. ذلكبخالف) أو نزھة(إقامتھا تشمل المبیت ، أو كزائر في نفس الیوم / ، إذا كانت رحلتھ ) أو بین عشیة وضحاھا(على أنھ سائح ) محلیًا أو داخلیًا أو صادًرا(یتم تصنیف الزائر . تمت زیارتھ
.السیاحة العالمیة التابعة لألمم المتحدة



مجلس السیاحة الوطني القطري ، كي بي أم جي أبحاث السوق والتقییم: المصدر

اإلشغال ومتوسط اإلیجار عبر الفنادق والشقق الفندقیة

اإلیرادات لكل غرفة متاحة

إجمالي عدد مفاتیح غرف الفنادق والشقق الفندقیة في قطر

)باآلالف(السائحون الوافدون إلى قطر 
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العرض الفندقي

، 2019مفتاًحا خالل عام 1,340وفقًا لتقدیراتنا ، تمت إضافة حوالي 
لى مفتاح من قبل فنادق من فئة نجمة والباقي ع1,000من بینھا حوالي 
.شكل شقق فندقیة

دبل تري 2019وشملت اإلنجازات الرئیسیة في النصف الثاني من عام 
في ھیلتون في النصر ، ھیلتون الدوحة في لؤلؤة قطر ، بارك حیاة

نیم ، مشیرب داون تاون الدوحة ، منتجع وسبا المسیلة في شارع أم الس
 Premierفور بوینتس باي شیراتون الدوحة في شارع الدیوان ، نزل 

في شارع الروابي ، وبذلك  The B Premiereفي المطار القدیم و 
لفندقیة إلى یصل رصید الضیافة التراكمي بما في ذلك الفنادق والشقق ا

.مفتاًحا27,261حوالي 

العرض المستقبلي

30.000من المتوقع أن یزید عرض الفنادق والشقق الفندقیة عن 
، مع زیادة في المیزانیة وقطاع 2020مفتاح بحلول نھایة عام 

في المائة من 40نجوم تشكل أكثر من 5و 4متوسط   إلى جانب فنادق 
تتاحھا في تشمل بعض الفنادق التي من المتوقع اف. العرض المستقبلي

The Vyra"2020أوائل عام  Suites NH Collection 
Doha" ، من . مفتاًحا228الواقعة في منطقة الخلیج الغربي ، حوالي

.2020المتوقع أن یبدأ تشغیل الفندق خالل النصف األول من عام 

ة أم سیضیف فندق وأجنحة بالزا الدوحة أنانتارا ، الواقع في منطق
174غرفة ضیوف و 118مفتاًحا وسیضم 292غویلینا ، حوالي 

ف األول من من المتوقع أن یبدأ تشغیل الفندق خالل النص. جناًحا سكنیًا
.2020عام 

ع افتتاح فندق من المتوق. دوِست انترناشیونال تفتح عقارا ثانیا في قطر
جناًحا ووحدة سكنیة 197وأجنحة دوسیت الدوحة ، التي ستضیف 

ق أخرى ، باإلضافة إلى ثالثة منافذ لألطعمة والمشروبات إلى سو
ربع الثاني الضیافة المتنامي في قطر ، في منطقة الخلیج الغربي في ال

.2020من عام 

ایالند ، وقعت فنادق ومنتجعات سنتارا ، مجموعة الضیافة الرائدة في ت
دارة اتفاقیة إلدارة الفنادق لفنادق جدیدة مملوكة لشركة البندري إل

ة التي وتمثل االتفاقیة عقارات الدوحة الثالثة والرابع. م.م.الفنادق ذ
عضو في ، B Premiereفندق . تدیرھا سنتارا نیابة عن البندري

Centaraمجموعة  Boutique Collection ، ھو فندق بوتیك
صف الثاني رئیسي جدید یقع في شارع الروابي ، وقد تم افتتاحھ في الن

.2019من عام 
فندقًا قید 167ال یزال فندق سنتارا البستان الدوحة الرئیسي المكون من 

.2021م اإلنشاء حالیًا ، ومن المتوقع افتتاحھ في الربع الثاني من عا



x4

€79

x2

€72

2018مقارنة بعام 2019تمثل النقاط البارزة أعاله التطور في عام * 

ع شركة وقعت مجموعة إنتركونتیننتال الفندقیة اتفاقیة إدارة م
مجموعة القطریة القابضة ، مجموعة الفنادق والضیافة التابعة ل

قیة ، السرایا القابضة ، إلطالق عالمتھا التجاریة العالمیة الرا
الدوحة من المقرر افتتاح فندق إندیجو. فندق إندیجو ، في قطر

.غرفة200وسیضم 2023في لوسیل في عام 

أداء قطاع الفنادق

ة ، بلغت وفقًا للبیانات التي نشرھا مجلس قطر الوطني للسیاح
٪ في عام 66نسبة اإلشغال في جمیع الفنادق والشقق الفندقیة 

، 2018٪ تقریبًا مقارنة بعام 9، مما یمثل زیادة بنسبة 2019
.ى قطرویرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع عدد الزائرین الوافدین إل

63نجوم ، بمتوسط یبلغ حوالي 5تم تسجیل أدنى إشغال لفئة 
ام في المائة مقارنة بالفترة نفسھا من الع9في المائة ، بزیادة 

ة نجوم الحفاظ على إشغال معقول بنسب3تواصل فئة . الماضي
ي كانت الفنادق من فئة نجمة واحدة ونجمتین ھ. في المائة77

ي الرابح األكبر من حیث نسبة اإلشغال ، حیث شھدت زیادة ف
.٪77، بمتوسط 2019٪ تقریبًا في عام 23اإلشغال بنسبة 

٪ تقریبًا عبر 2شھد متوسط معدل اإلیجار انخفاضاً بنسبة 
لایر قطري مقارنة 374الفنادق والشقق الفندقیة ، وبلغ متوسطھ 

نجوم شھد 4و 5وقد شھدت فئتا .2018لایر قطري في 380بـ 
8راجع أكبر انخفاض في متوسط معدل اإلیجار التي تعاني من ت

.في المئة

أدى االنخفاض الھامشي في متوسط سعر اإلیجار والزیادة 
كل غرفة الالحقة في عدد السائحین إلى تحقیق إیرادات إیجابیة ل

لایر قطري ، عبر 248بالمائة بمتوسط 7متاحة ، بزیادة 
.2018لایر قطري في 232الفنادق والشقق الفندقیة مقارنة بـ 

مجلس السیاحة الوطني القطري ، كي بي أم جي أبحاث السوق والتقییم: المصدر



الحالي النشاط 
رحالت  MSCوقعت اللجنة العلیا للمشاریع و االرث اتفاقا مع 

ن خالل الستئجار اثنین من السفن السیاحیة الستیعاب المشجعی
ستعمل سفن الرحالت .2022نھائیات كأس العالم لكرة القدم قطر 

كابینة ، كفنادق 4000البحریة، التي تتمیز بسعة إجمالیة تبلغ 
.عائمة خالل البطولة

، تم افتتاح محطة ركاب سیاحیة 2019في النصف الثاني من عام 
متر مربع، 6000جدیدة في میناء الدوحة ، موزعة على مساحة 

تى وستعمل المنشأة الجدیدة كمحطة مؤقتة للموسمین القادمین ح
االنتھاء من خطة توسعة میناء الدوحة، المقرر تقدیمھا في عام

2022.

Mein Schiff 5  سفینة متوقعة ھذا 74ھي األولى من بین
٪ في عدد السفن من الموسم 66الموسم وھو ما یعادل زیادة بنسبة 

.الماضي

یركز بشكل خاص QNTCظل مجلس قطر الوطني للسیاحة 
إلى على السیاحة الریاضیة لجذب السیاح من جمیع أنحاء العالم

.  ةقطر التي برزت كواحدة من أكبر المحاور لألنشطة الریاضی
أسواق عالمیة لجلب السیاح إلى قطر 10على QNTCركزت 

ین مثل الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وتركیا والھند والص
.وغیرھا

تأثیر مترو السكك الحدیدیة
ة في أعطت مترو األنفاق دفعة ضروریة لقطاع السیاحة والضیاف

لیات یشھد قطاع السیاحة في قطر دفعة إضافیة منذ بدء عم. قطر
الخط األحمر لمترو الدوحة من مطار حمد، مما یتیح للزوار 

الوصول السھل واآلمن واألرخص إلى عدد من الوجھات السیاحیة
.في البالد

یمكن رؤیة الفنادق خاصة بالقرب من محطات المترو تشھد 
كما . لارتفاًعا في مستویات اإلشغال، مما یؤدي إلى إیرادات أفض

ساعدت مترو السكك الحدیدیة في زیادة الزیارات إلى الوجھات
، نتوقع من خالل المضي قدًما. السیاحیة والتجزئة البارزة في قطر

یع طلبًا قویًا من الزائرین لالستفادة من مزایا البدیل السر
.واألرخص



دة عبر یظھر الفریق باستمرار في المنشورات الدولیة والوطنیة الرائ
ق إن تقدیم آرائنا حول اتجاھات السو. دول مجلس التعاون الخلیجي

لھ الحالیة وإبقاء الجمھور على اطالع دائم بأحداث السوق ھو جھد نبذ
.نحو جعل السوق أكثر شفافیة

ات في قطر تقدم تقاریرنا البحثیة نظرة ثاقبة عمیقة في سوق العقار
ع نوفرمن خاللھا تحدیثات نصف سنویة وسنویة عن أداء القطا

.العقاري في دولة قطر

یع قدمنا نبض كي بي ام جي الشھري لألخبار، والذي یلتقط جم
ن یتم إرسالھا بالبرید إلى أكثر م. األحداث من المساحة العقاریة

اء قارئ من الرؤساء التنفیذیین والمدیرین المالیین ومدر500
.التطویر ، وما إلى ذلك في الشركات الرائدة في قطر

قطاع یؤكد إطالق مؤشر كي بي إم جي لتأجیر العقارات ریادتنا في
تعمیمھ یتم تحدیث المؤشر على أساس نصف سنوي ویتم. العقارات

.على جمیع أصحاب المصلحة في الصناعة

نقدم مبادرات ذات قیمة في قطر
تمرة عن السوق ، نسعى من خالل تحدیثاتنا المس. في كي بي ام جي،  نؤمن باتخاذ المبادرات النوعیة التي تساعد في بناء الثقة العامة وتلھم الثقة في الصناعة بشكل عام

.جاھدین للمساعدة في جعل ھذا القطاع أكثر شفافیة وتمكین أصحاب المصلحة في الصناعة من اتخاذ قرارات أكثر استنارة

التقاریر البحثیة

النبض الشھري

مؤشر كي بي ام جي لتأجیر العقارات

االنضمام االخباري



كي بي ام جي في قطر
العالميوالوصول،المحلیةالریادة

بدأت.عاًما40منذقطرفيوجودجيامبيلكي
منواحدةاآلنوأصبحت1978سنةفيعملالالشركة

.الدالبفيشھرةوأكثرھاالمھنیةالخدماتشركاتأكبر
.قطرمنشركاء10فرد300منالمؤلففریقنایقود
العالمأنحاءجمیعمنواأللمعاألفضلنوظفنحن

.مختلفةجنسیة28منأكثرمنحالیًاالفریقیتألفو

ھاوأكثرالمؤسساتأكبرمعقطرفيمحترفونایعمل
اتشراكبتكوینیقومونماوغالبًا،البالدفيشھرة
امالھأعتعزیزعلىالمؤسساتتلكةلمساعداألمدطویلة

.مستدامةبطریقةوتحویلھا

الشركاتمنشبكةإلىقطرجيامبيكيتنتمي
معةالعالمیجيامبيكيلـالتابعةالمستقلةاألعضاء

10,500منأكثربقیادة،مھني207,000منأكثر
تجمیعبشبكتنالناتسمح،العالمأنحاءجمیعفيشریك
رقفلتشكیلالعالمأنحاءجمیعمنمتخصصینخبراء
.تعقیًدااألكثرللتحدیاتللتصديعمیقةنظرةمع،دولیة

ونوایكأنلعمالئنایمكن،جيامبيكياختیارخاللمن
نبییجمعونمحترفینمعسیعملونأنھممنواثقین
ممةمصخدماتلتطویرالمحلیةوالمعرفةالعالمیةالرؤیة

.حقیقیةقیمةتقدمولھمخصیًصا

،الیفالتكخفض،أفضلقراراتاتخاذعلىنساعدكنحن
أكثرمؤسسةبناء،األموالجمع،شركاءعلىالعثور
مناسبةالالتكنولوجیةاالستراتیجیاتوتطویر،فعالیة

.عملكإمكاناتتحقیقفيلمساعدتك

قطرفيجيامبيلكيالعقاريالنشاط
كنیلمإذاإمكاناتھحققیأنلعملكیمكنالأنھندرك
لقيی،السببولھذا.المطلوبیةالتنفیذقدرةللمطابقًا
تیاجاتكاحعلىشمولیةنظرةالعقارياالستشاريفریقنا

لكنناو،بھالقیامیجببمافقطننصحكلن.العقاریة
فھمناعلىباالعتماد،اإلجابةتقدیممنجزًءاسنصبح
لالحلوأنلضمانالعالمیةوالخبرةالمحلیةللسوق

.للغرضومناسبةمصممة

: القطاعات المشمولة

:تشملخدماتنا
العملوخطةالشركةاستراتیجیةتطویر―
والمالیةالسوقیةالجدوىعنمفصلةدراسات―
أفضل دراسات للخیارات العملیة―
دراسات تحلیل الفرص/ السوقأبحاث―
الموقعاختیار―
الممتلكاتتقییم―
تقلالمساالعتماد /الماليالنموذجتطویر―
التمویلوإعادةالدیونتمویل―
السیاساتووالعملیاتاألفرادتحسینمبادرات―

سكنال

والترفیھالضیافة

ةالتجاریتباالمك

تجزئةالتجارة 

التعلیم

الصحیةالرعایة

واالقتصادیةالصناعیةالمناطق



اتصل بنا

home.kpmg/qa

@kpmg_qatar

جوبتاریشو
االستشارات-استشاري 

كي بي ام جي قطر
6487 4457 974+:   ھاتف

guptar@kpmg.com: برید الكتروني

دراسة السوق، المحتوى و التصمیم

فنكات كریشینساوامي
االستشارات-شریك 

كي بي ام جي قطر
6541 4457 974+:   ھاتف

kvenkatesh@kpmg.com: برید الكتروني

جوبتاأنوراج
االستشارات-مدیر رئیسي 

ول التقییم واالستشارات العقاریةؤمس
كي بي ام جي قطر

6438 4457 974+:   ھاتف
aagupta@kpmg.com: برید الكتروني

بانديسایانتان
االستشارات,مدیر رئیسي مساعد
كي بي ام جي قطر

6445 4457 974+:   ھاتف
sayantanpande@kpmg.com: برید الكتروني

فاطمة الرحیمي
االستشارات-محللة 

كي بي ام جي قطر
6449 4457 974+: ھاتف

frhimi@kpmg.com: برید الكتروني

وقتوفيقةدقیمعلوماتتوفیرالىسعینامنالرغمعلىوبعینھا،مؤسسةأوبعینھفردأيظروفمعالتعاملالىتھدفالوعامةطیھالواردةالمعلومات
دونالمعلوماتهھذعلىبناءالتصرفألحدینبغيوالمستقبال،دقتھاالستمرارأواستالمھاتاریخمناعتباراالمعلوماتھذهلدقةضمانةتوجدفالمناسب

.للموقفالدقیقةالدراسةبعدمناسبةمھنیةاستشارة
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.محفوظةالحقوق
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قطردولةفيطبع
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