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Cityscape	  Qatar	  2016	  to	  be	  Held	  under	  the	  Patronage	  of	  	  
His	  Excellency	  Sheikh	  Abdullah	  Bin	  Nasser	  Bin	  Khalifa	  Al-‐Thani,	  	  
Prime	  Minister	  and	  Minister	  of	  the	  Interior	  for	  the	  State	  of	  Qatar	  

	  
Cityscape	  Qatar	  announces	  Platinum	  Sponsor	  Just	  Real	  Estate,	  who	  will	  be	  launching	  at	  the	  show	  	  

	  
	  

Doha,	  Qatar:	  30	  March,	  2016	  –	  Cityscape	  Qatar	  2016,	  the	  largest	  international	  real	  estate	  development	  
and	  investment	  event	   in	  the	  state	  of	  Qatar,	  will	  be	  held	  under	  the	  patronage	  of	  His	  Excellency,	  Sheikh	  
Abdullah	   Bin	  Nasser	   Bin	   Khalifa	   Al	   Thani,	   Prime	  Minister	   and	  Minister	   of	   the	   Interior	   for	   the	   State	   of	  
Qatar.	  Now	  in	  its	  fifth	  year	  in	  Qatar,	  the	  event	  will	  be	  held	  from	  26-‐28	  April	  2016	  at	  the	  newly	  opened	  
Doha	  Exhibition	  and	  Convention	  Center	  (DECC),	  amid	  recent	  announcements	  from	  Qatar	  National	  Bank	  
(QNB)	  that	  the	  Qatari	  Government	  has	  focused	  49.2%	  of	  its	  $70-‐80bn	  diversification	  drive	  in	  real	  estate.	  	  	  	  

Ahmed	  Zakaria,	  Exhibition	  Director,	  speaking	  on	  behalf	  of	  Cityscape	  Qatar	  said:	  “Cityscape	  is	  the	  world’s	  
leading	   portfolio	   of	   real	   estate	   events,	   and	   provides	   an	   opportunity	   for	   exhibitors	   and	   attendees	   to	  
come	  together	  and	  ensure	  that	  both	  their	  brands	  and	  projects	  are	  seen	  by	  influential	  stakeholders.	  We	  
are	  delighted	  to	  have	  the	  continued	  support	  of	  His	  Excellency,	  Sheikh	  Abdullah	  Bin	  Nasser	  Bin	  Khalifa	  Al	  
Thani,	  Prime	  Minister	  and	  Minister	  of	  the	  Interior	  for	  the	  State	  of	  Qatar.	  This	  unwavering	  support	  serves	  
to	  further	  highlight	  the	  overall	  commitment	  to	  real	  estate	  development	  that	  Qatar	  has	  made.”	  	  

In	  addition,	  Cityscape	  Qatar	  has	  recently	  confirmed	  Just	  Real	  Estate,	  (JRE),	  as	  its	  Platinum	  Sponsor.	  The	  
Qatari	   based	   real	   estate	   company	   will	   be	   launching	   at	   this	   year’s	   event	   with	   a	   number	   of	   projects,	  
including	  the	  architecturally	  impressive	  tower,	  THE	  e18hteen,	  which	  is	  set	  to	  be	  showcased.	  The	  luxury	  
commercial	  office	  tower	  located	  at	  Marina	  Commercial	  District	  in	  Lusail	  City,	  will	  offer	  approximately	  34	  
floors	  of	  office	  space	  and	   is	  positioned	   to	  attract	  both	   local	  businesses	  and	   international	  corporations	  
alike.	  	  

Nasser	   Al	   Ansari,	   Chairman	   of	   Just	   Real	   Estate,	   said:	   “Just	   Real	   Estate	   is	   pleased	   to	   be	   the	   Platinum	  
Sponsor	  of	  Cityscape	  Qatar	  2016	  and	  we	  are	  looking	  forward	  to	  a	  fruitful	  event	  in	  Doha.	  As	  the	  leading	  
real	  estate	  exhibition,	  Cityscape	  Qatar	  provides	   Just	  Real	  Estate	  with	   the	   ideal	  platform	   to	   launch	  our	  
company	  and	  to	  showcase	  our	  upcoming	  developments	  such	  as	  THE	  e18hteen	  tower	  in	  Lusail,	  to	  discuss	  
projects	   in	  detail	  with	  key	   industry	  professionals	  and	  to	  be	  an	  active	  part	  of	  the	  dialogue	  around	  both	  
the	  construction	  and	  real	  estate	  sectors	  in	  Qatar.”	  
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The	  high	  profile	  three-‐day	  event	  will	  feature	  over	  60	  exhibitors	  showcasing	  a	  wide	  range	  of	  real	  estate	  
opportunities	   to	   thousands	   of	   homebuyers,	   private	   and	  professional	   investors	   as	  well	   as	   key	   industry	  
professionals	   from	   Qatar,	   the	   region	   and	   around	   the	   globe.	   Local	   companies	   already	   confirmed	   to	  
participate	   in	   the	   exhibition	   include;	   United	   Development	   Company,	   Al	   Bandary	   Real	   Estate,	   Ezdan	  
Holding	  Group,	  Gold	  Bay	  Real	  Estate	  and	  John	  Taylor.	  They	  will	  be	  joined	  by	  regional	  and	  international	  
heavyweights	  including,	  Manazil	  Group,	  Tilal	  Real	  Estate,	  KGR	  Real	  Estate,	  Cluttons,	  and	  St.	  William	  *JLL*	  
from	  the	  UAE,	  Chestertons	  and	  Taylor	  Wimpey	  from	  the	  UK,	  Kuwait	  Project	  Management	  and	  Kingdom	  
Real	  Estate	  from	  Kuwait,	  along	  with	  the	  Turkish	  companies,	  Gap	  İnşaat	  Yatırım	  ve	  Dış	  Ticaret	  A.Ş.	  	  Nova	  
Property	  and	  Yusuf	  Ozkan,	  among	  many	  others.	  

Cityscape	  Qatar	  2016,	  expected	  to	  be	  the	  largest	  ever	  real	  estate	  event	  to	  be	  held	  in	  the	  country,	  is	  well	  
positioned	   to	  build	  on	   the	  success	  of	  previous	  events	  and	  will	   include	  a	   three	  day	  exhibition,	   learning	  
and	  networking	  features,	  along	  with	  a	  number	  of	  landmark	  deals	  which	  are	  due	  to	  be	  struck	  throughout	  
the	   upcoming	   event.	   To	   find	   out	   more	   about	   Cityscape	   Qatar	   2016,	   please	   visit:	  
www.cityscapeqatar.com	  .	  

-‐END-‐	  

Notes	   to	   the	  Editor:	  Cityscape,	   the	  world’s	   leading	  real	  estate	  event	  portfolio	   for	  emerging	  markets,	  debuted	   in	  
the	   State	   of	   Qatar	   in	   2012.	   The	   annual	   event	   features	   an	   exhibition	   and	   numerous	   learning	   and	   networking	  
features	  designed	  to	  stimulate	  the	  development	  of	  Qatar’s	  real	  estate	  industry.	  	  

Cityscape	  Qatar	  presents	  an	  unparalleled	  line	  up	  of	  opportunities	  for	  the	  local	  and	  regional	  real	  estate	  community,	  
as	  the	  event	  allows	  delegates	  and	  visitors	  to	  engage	  in	  a	  dynamic	  environment	  that	  gives	  insight	  into	  the	  future	  of	  
Qatari	  and	  Middle	  East	  real	  estate.	  	  

The	  exhibition	  showcases	  infrastructure	  development	  projects	  through	  Qatar’s	  National	  Vision	  2030.	  	  

For	  all	  media	  enquiries,	  please	  contact	  Jelena	  Avramovic	  by	  emailing	  Jelena.avramovic@qanect.com	  or	  call	  +974	  
6631	  1861.	  	  	  
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ررعايیة معالي االشيیخ عبددهللا بنن ناصرر بنن خليیفة آآلل ثانيب 2016سيیتي سكيیبب قططرر   

ررئيیسس مجلسس االووززررااء ووووززيیرر االددااخليیة  
 

قطر سكيیب سيیتي خاللل مشارريیعهھا محفظة تطلقوو بالتيیني رااعيك االمعرضض في تشارركك االعقارريیة ااستايیت رريیل جست شركة 	  

 

اانطالقهھ  االدوولة٬، فيااألبرزز االعالمي يي ووااالستثمارر لعقارريياالمعرضض اا قطر٬، سكيیب يیتيأأعلن معرضض س :2016 ماررسس 28 ٬،قطر – االدووحة
 28ووحتى  26ووذذلك في  ٬،االدااخليیة ووووززيیر االوززررااء مجلس ررئيیس ٬،ثاني آآلل خليیفة بن ناصر بن عبدهللا االشيیخمعالي  ررعايیةهھھھذاا االعامم تحت 

 االوططني قطر بنكتقارريیر  ووسطفي مركز االدووحة للمعاررضض وواالمؤتمرااتت٬، ليیسجل االمعرضض بذلك عامهھ االخامس في قطر  2016أأبريیل 
 80وو  70ميیزاانيیة االتنويیع ااالقتصادديي لديیهھا وواالتي تترااووحح قيیمتهھا بيین  من٪ 49.2 رصد مايیعاددللب االقطريیة االحكومةااألخيیرةة وواالتي تؤكد قيیامم 

. في قطر االعقارريي االقطاععتطويیر يیارر ددووالرر أأميیركي٬، لصالح مل  

 ٬،االعالم فياالعقارريیة ااألضخم  محفظةاال هھھھو سكيیب سيیتيمعرضض "٬، متحدثاً بالنيیابة عن سيیتي سكيیب: معرضضاال مديیر ززكريیا٬، أأحمديیقولل االسيید 
االمعرضض ليیتمكن هھھھؤالء من االتوااصل مع وواالعالماتت االتجارريیة االمتوااجدةة في  لعاررضيینأأمامم اا يیهھ من فعاليیاتت ووفرصص يیطرحهھاحويیبما 

 بن ناصر بن هللا عبد االشيیخووإإنهھ لشرفف كبيیر لنا أأنن نحصل على االدعم االمتوااصل لمعالي االمحتمليین. مستثمريین وواالشارريیيین لجمهھوررهھھھم من اا
لتطويیر االعقارريي". ل هھا٬، ااألمر االذيي يیؤكد ااستمراارريیة االتزاامم ددوولة قطر تجاهه خططاالدااخليیة ووووززيیر االوززررااء مجلس ررئيیس ٬،ثاني آآلل خليیفة  

	بالتيیني٬، حيیثث ستقوومم شرركة جستت االعقارريیة في االمعررضض كررااعي  تي سكيیبب قططرر مشارركة شرركة جستت رريیلل ااستايیتتكما أأكدد معررضض سيی  
االتي تتخذذ منن قططرر مقررااً لهھا٬، بإططالقق أأعمالهھا وومحفظظة مشارريیعهھا االعقارريیة للمررةة ااألوولى عبرر االمعررضض٬، بما في ذذلكك مشررووعهھا  رريیلل ااستايیتت

	THEذذوو االتصميیمم االمعمارريي االمتميیزز   e18hteen  ططابقاً منن  ٬34، حيیثث يیقع االبررجج في حي مارريینا االتجارريي في مدديینة لووسيیلل وويیططررحح
. سووااء حدد على االددووليیة وواالشرركاتت االمحليیة االشرركاتتع أأنن تجتذذبب االتي منن االمتووقاالووحددااتت االمكتبيیة   

االعقارريیة: "إإنهھ منن ددووااعي سررووررنا أأنن نشارركك في سيیتي ااستايیتت يیقوولل االسيیدد ناصرر ااألنصارريي٬، ررئيیسس مجلسس إإددااررةة شرركة جستت رريیلل 
ااألكثرر أأهھھھميیة ووفاعليیة في مجالل االعقاررااتت ٬، ووإإننا نتططلع لهھذذهه االمشارركة االتي تقددمم لنا االمنصة سكيیبب قططرر كررااعي بالتيیني للمعررضض هھھھذذاا االعامم

سنقوومم منن خاللل معررضض سيیتي سكيیبب هھھھذذاا االعامم بتددشيینن مشارريیعنا االعقارريیة وومنهھا ". كنقططة ااالنططالقق لشرركتنا "جستت رريیلل ااستايیتتلنتخذذهھھھا 
	THEبررجج   e18hteen  ٬، لنغددوو بذذلكك عضووااً االقططاعع في االمتخصصيیننأأخررىى نقوومم باستعررااضهھا أأمامم  مشارريیعفي مدديینة لووسيیلل٬، إإلى جانبب
االبناء وواالتططوويیرر االعقارريي في قططرر". يبيینن قططاعما  في االحوواارر االقائمم فاعالً   

آآالفف شرركة عقاررااتت مشارركة٬، لططررحهھا أأمامم  60سيیقوومم االمعررضض على مدداارر ثالثة أأيیامم باستعررااضض فررصص ااالستثمارر االعقارريي لددىى أأكثرر منن 
ووقدد أأكدد عدددد كبيیرر منن االشرركاتت االعقارريیة . ووددوولل االعالمم قططرر منن أأوو االتجارريیة منن االمهھتميینن في االمشارريیع االسكنيیة ننشارريیاالوو يیننمستثمرراال

ووشرركة جوولددنن  وومجمووعة إإززدداانن االقابضة للعقاررااتتمشارركتهھا في االمعررضض مسبقاً منهھا االشرركة االمتحددةة للتنميیة ووشرركة االبنددرريي  االمحليیة
٬، حيیثث يیشارركك باقة منن أأبررزز االشرركاتت االعقارريیة االعالميیةهھھھذذهه االشرركاتت االمررمووقة  يیشارركك إإلى جانبب كما. بايي االعقارريیة ووشرركة جوونن تايیلوورر
سانتت ووشرركة كالتوونزز ووشرركة  كي جي آآرر االعقارريیةشرركة تاللل االعقارريیة ووشرركة مجمووعة مناززلل وو منن ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة

 االمشارريیع ددااررةةإل االكوويیتتشارركك كذذلكك منن االكوويیتت شرركة وويیتشستيیررتوونزز وو وومبي٬،  . وويیشارركك منن االمملكة االمتحددةة شرركةوويیليیامم جى إإلل إإلل
فا وويیووسفف أأووززكانن٬، ووغيیررهھھھا وومنهھا شرركة جابب إإنشآتت يیاتيیرريیمم ووتيیجارريیتت ووشرركة نوو االترركيیةاالعقارر  رركاتتإإضافة إإلى ش .االعقارريیة وواالمملكة
االعدديیدد.  
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ططرر٬، على ااستثمارر االنجاحح االباهھھھرر االذذيي االحددثث االعقارريي ااألضخمم في قوواالذذيي منن االمتووقع أأنن يیكوونن ٬، 2016يیعملل معررضض سيیتي سكيیبب قططرر 
حققهھ في ااألعوواامم االسابقة منن خاللل ططررحح فررصص االتالقي وواالتعلمم وومشارركة االخبررااتت ووعقدد االصفقاتت ووهھھھوو ااألمرر االذذيي يینجح االمعررضض في 

	ااإللكتررووني  االمووقع ززيیاررةة يیررجى 2016،٬ قططرر سكيیبب سيیتي معررضض حوولل االمززيیدد لمعررفةتحقيیقهھ كلل عامم.   
www.cityscapeqatar.com 	  

- -اانتهھى  

	  

مالحظظاتت للمحرررر:  

هھھھذذاا االحددثث االسنوويي ٬، وويیستعررضض 2012تمم تنظظيیمهھ للمررةة ااألوولى في ددوولة قططرر في االعامم ررقى في االعالمم٬، ااألاالعقارريي االتططوويیرر معررضض هھھھوو سيیتي سكيیبب 

ااستثمارريیة هھھھامة. إإبرراامم صفقاتتوواادد ااألعمالل يینتج عنهھا بيینن ررتووااصلل ووتحليیلل ووحلقاتت ووحلقاتت نقاشش مشارريیع عقارريیة تططوويیرريیة للشرركاتت االمشارركة فيیهھ   

بيیئة دديیناميیكيیة تعططي وواالمستثمرريینن فررصة ااختبارر لززاائرريینن للمجتمع االعقارريي االمحلي ووااإلقليیمي٬، كما يیتيیح ل امثيیلل لهھ فررصاً السيیتي سكيیبب قططرر يیعررضض 

قططرر وواالشررقق ااألووسطط.في نظظررةة ثاقبة لمستقبلل االقططاعع االعقارريي   

  2030ررؤؤيیة قططرر االووططنيیة وواالتي تتسقق مع بنيیة االتحتيیة االتططوويیرريیة لل شارريیعقططرر االميیستعررضض سيیتي سكيیبب 

برريیدد إإلكتررووني ٬، أأوو 55305991 974+مع االسيیددةة نيیفيینن االجاجة عبرر هھھھاتفف  االتووااصلللجميیع ااستفساررااتت ووسائلل ااإلعالمم٬، يیررجى 

neveen.aljajeh@qanect.com  

 

	  

	  


