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»ب«: العضو امنتدب مجموعة »يوتوبيا العقارية« لـ

امستثمر القطري أفلح في التعلم من أخطاء غيره

Ĵ الدوحة - فيصل النويران

¶ م����ا س����ر ال���ن���ش���اط ال������ذي ت��ش��ه��ده 
ال����س����وق ال���ع���ق���اري���ة م��ح��ل��ي��ا ودول����ي����ا 

مقارنة بااستثمارات اأخرى؟ 
- في الحقيقة إذا أردنا قراءة هذا 
النشاط والوصول استنتاجات 
م��وض��وع��ي��ة وواض���ح���ة اب���د من 
ت��ق��س��ي��م ام���ش���ه���د ااس���ت���ث���م���اري 
إل������ى م����ا ق���ب���ل وم������ا ب���ع���د اأزم������ة 
ااق���ت���ص���ادي���ة، واآث��������ار ام��رع��ب��ة 
ال����ت����ي خ���ل���ف���ت���ه���ا ع����ل����ى م��خ��ت��ل��ف 
ام����ج����اات، ف��م��م��ا ا ش���ك ف��ي��ه أن 
ال�����واق�����ع ااق����ت����ص����ادي ق���ب���ل ه���ذا 
التاريخ يعكسه النشاط الكبير 
في مختلف القطاعات فضا عن 
ال��رب��ح��ي��ة ااستثنائية،  ع��وائ��ده 
في حن أن تناول امشهد ُبعيد 
اأزم�����ة ي��ك��ش��ف ع���ن واق����ع ج��دي��د 
ف����رض����ت����ه اان����ت����ك����اس����ة ال�����ح�����ادة 
ف���ي اأس�������واق ال��ع��ام��ي��ة وب��ش��ك��ل 
خ��اص ال��ه��زة الكبيرة ال��ت��ي أمت 
ب����اأس����واق ام���ال���ي���ة ك��ال��ب��ورص��ة، 
والبنوك وغيرها من القطاعات، 
اأم�����ر ال�����ذي دف����ع ب��ام��س��ت��ث��م��ري��ن 
نحو القطاع العقاري اعتبارها 
أكثر قطاعات ااستثمار في تلك 
امرحلة الامستقرة أمنً مقارنة 

بغيره. 
ااس�������ت�������ث�������م�������ارات ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة 
وال������ق������ط������ري������ة ت�����ش�����ه�����د ت����وج����ه����ا 
م��ل��ح��وظ��ا ن��ح��و أس����واق بعينها 

كالبريطانية والتركية.

¶ ما اأسباب من وجهة نظركم؟
- ا ب���د م���ن ال���ق���ول إن ال��س��وق��ن 
البريطانية والتركية يتصدران 
ق����ائ����م����ة ت���ف���ض���ي���ات ام��س��ت��ث��م��ر 
ال����������ق����������ط����������ري ب�������ش�������ك�������ل خ���������اص 
وال��خ��ل��ي��ج��ي ب��ش��ك��ل ع�����ام وذل����ك 
راج����������ع ل���ج���م���ل���ة م������ن اأس�����ب�����اب 
ال����ج����وه����ري����ة م���ن���ه���ا ال���ع���اط���ف���ي���ة 
والثقافية والتاريخية بما فيها 
ع��ن��ص��ر ال��ل��غ��ة ال�����ذي ي��م��ك��ن��ه من 

ت��ح��ق��ي��ق ع��ن��ص��ر ال���ت���واص���ل م��ع 
ام��ح��ي��ط ااج��ت��م��اع��ي، وال��ق��وان��ن 
ال���واض���ح���ة ل���ه���ذه ال������دول وال��ت��ي 
تسهل م��ن العمليات اإج��رائ��ي��ة 
وج���ع���ل���ه���ا أك����ث����ر أم�����ان�����ا، واأه�����م 
م���ن ك���ل ذل����ك ت���وج���ه ال��ص��ن��ادي��ق 
ال������س������ي������ادي������ة وااس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة 
الرسمية نحو ه��ات��ن السوقن 
ال��ذي  بشكل مميز وكبير، اأم��ر 
ي���ع���ت���ب���رون���ه ض����م����ان����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
اس���ت���ث���م���ارات���ه���م ع���ل���ى م��س��ت��وى 
التعامات وحتى على امستوى 

النفسي.
ال����ت����أك����ي����د ع����ل����ى أن  م�����ن  ب�����د  وا 
ام��س��ت��ث��م��ر ال���ق���ط���ري ق����د أص��ب��ح 
م���ن ك��ب��ار ام��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي ه��ذه 
اأس���واق نظرا م��ا يتمتع ب��ه من 
أب���ال���غ إن قلت  م���زاي���ا ه���ام���ة، وا 
إن�����ه م��س��ت��ث��م��ر ذك�����ي وذل������ك أن���ه 
استطاع ااس��ت��ف��ادة م��ن خبرات 
وت������ج������ارب اآخ������ري������ن ال��س��ل��ب��ي��ة 
واإي��ج��اب��ي��ة، م��م��ا أه��ل��ه ل��دخ��ول 
اأسواق الخارجية بوعي كبير. 

¶ ت����روج ب��ع��ض ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة 
أن ال��ع��ائ��د اإي���ج���اري وااس��ت��ث��م��اري 
ف���ي اأس������واق ال��خ��ارج��ي��ة ك��ب��ي��ر، هل 

تؤكدون هذا الكام؟
ال��ع��ائ��د اإي��ج��اري على العقار   -
ارت���ب���اط���ً وث��ي��ق��ً بقيمة  ي��رت��ب��ط 
ال���ع���ق���ار، ب��م��ع��ن��ى أن����ه إذا ك��ان��ت 
ف���إن قيمة  ال��ع��ق��ار مرتفعة  قيمة 
ال��ع��ائ��د س��ت��ك��ون ق��ل��ي��ل��ة، أم����ا إذا 
كانت قيمة العقار قليلة فيمكن 
ال��ع��ائ��د قليلة أو  ت��ك��ون قيمة  أن 
م���رت���ف���ع���ة ن����وع����ا م����ا ح���س���ب ب��ل��د 
وم����وق����ع وم����ي����زات ال���ع���ق���ار، ل��ك��ن 
ال����وض����ع ال��ط��ب��ي��ع��ي ف����ي ال��ع��ائ��د 
العقاري هو ما بن 2% إلى %12 

في أقصاها في بعض الدول.
وال��وض��ع الطبيعي في أي دولة 
ف��ي ال��ع��ام ي��ت��راوح م��ا ب��ن 5 إلى 
7%، وأي عائد آخ��ر يعرض هو 
ح�����اات خ���اص���ة أو اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 

ح���ي���ث ت���ل���ج���أ ب���ع���ض ال���ش���رك���ات 
إل������ى خ������دع ت���س���وي���ق���ي���ة ف����ي ه���ذا 
ال���خ���ص���وص، ح���ي���ث ي���ت���م ع���رض 
ع����وائ����د م��ض��م��ون��ة م���ث���ا ب���واق���ع 
أك��ث��ر، لكن ذل��ك يتم من  10% أو 
خ��ال إض��اف��ة ال��ف��ارق ف��ي العائد 
ع���ل���ى س���ع���ر ال�����وح�����دة ال���ت���ي ي��ت��م 

طرحها للبيع.
أم�����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���ش���رك���ات ال��ت��ي 
ت����ط����رح ع�����وائ�����د ت����ص����ل إل�������ى 20 
و25% ف��ه��ذا اأم���ر رب��م��ا ي��ن��درج 
ت����ح����ت م����ب����دأ ت���ج���م���ي���ع اأم��������وال 
واس��ت��ث��م��اره��ا ف��ي ال��ع��ق��ار وغير 
العقار، بمعنى أن هذه الشركات 
قد تمارس دور شركات توظيف 
اأموال واستثمارها في اأسهم 
والسندات والبورصة والتجارة، 
ن�����وع�����ا آخ��������ر م��ن  أو أن ه�����ن�����اك 
ت��ق��وم بتجميع  ال��ت��ي  ال���ش���رك���ات 
ه���ذه اأم�����وال وت��وظ��ف��ي��ه��ا ضمن 
محفظة عقارية متخصصة في 
شراء العقارات وتطويرها وهنا 
ق����د ت��ح��ق��ق ه�����ذه ال����ع����وائ����د ع��ل��ى 

التطوير وليس التأجير.

¶ ما اأسباب التي تدفع بامستثمر 
ف���ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري ل��ل��ت��وج��ه نحو 

اأسواق الخارجية؟
- اارت����ف����اع غ��ي��ر ام���ب���رر ل��ل��ع��ق��ار 
وال��ذي تحكمه امزاجية يعد من 
أه���م اأس��ب��اب ف��اأم��ر ق��ائ��م على 

ح���س���اب���ات ب��س��ي��ط��ة ج�����دا، فحن 
يحدد أي شخص مبلغا معينا 
اقتناء عقار واستثماره محليا، 
ت��ك��ل��ف��ة اأرض  ف���إن���ه س��ي��ج��د أن 
ف���ق���ط ت���س���ت���ن���زف ام���ب���ل���غ ك���ام���ا، 
وبامقابل يمكنه بهذا امبلغ أن 
ت��رك��ي��ا على  ف��ي  يتملك 20 ش��ق��ة 
سبيل امثال ا الحصر، وتكون 
ذات ع���وائ���د اس��ت��ث��م��اري��ة أف��ض��ل 
وه��������ذا ال����ت����وج����ه ي����ؤك����د ال����وع����ي 
ااستثماري امرتفع لدى امواطن 
ال�����ذي ي��دف��ع��ه ن��ح��و ااس��ت��ث��م��ار 
ف���ي ال���خ���ارج. خ��اص��ة ال���ق���ول إن 
غياب الضوابط وامزاجية التي 
ت��ت��ح��ك��م ف����ي ال����ع����رض ه����ي ال��ت��ي 
ت��دف��ع ب��ام��س��ت��ث��م��ر إل���ى اأس����واق 

الخارجية. 

النفط هبوطا حادا  ¶ تشهد أسعار 
وال��وص��ول إل��ى ح��دود غير مسبوقة، 
م�����ا م������دى ت����أث����ر ال�����س�����وق ال���ع���ق���اري���ة 

العامية؟
ات��ي  - م��ن��ذ س��ن��ة ف��ي إح���دى ل��ق��اء
ال����ص����ح����اف����ي����ة ت����وق����ع����ت ه���ب���وط 
إل�����ى 30 دوارا  ال���ن���ف���ط  أس����ع����ار 
وس��ي��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا ال��ح��د وم��ا 
زل�������ت م����ص����را ع����ل����ى ت���وق���ع���ات���ي، 
وأن اأزم������ة رب���م���ا ت���ط���ول وب���ات 
التوقع على مقربة من التحقق، 
وااخ��������ت��������اف ال�����ق�����ائ�����م ح����ال����ي����ا: 
ه�����ل ه����ن����اك أث������ر ع���ل���ى اأس�������واق 

ال�����ع�����ق�����اري�����ة أم ا؟ م������ن وج���ه���ة 
التأثير سيكون كبيرً  نظري أن 
وس��ي��ط��ال مختلف اأس����واق أن 
انخفاض أسعار النفط سيؤدي 
ب�����ال�����ض�����رورة ل����ت����راج����ع س��ي��اس��ة 
اإن���م���اء ف���ي ال������دول، اأم�����ر ال���ذي 
ي��ن��ع��ك��س م���ب���اش���رة ع���ل���ى ح��ج��م 
ام��ش��اري��ع ال��ح��ك��وم��ي��ة وب��ال��ت��ال��ي 
س���ي���ت���م خ����ف����ض ح����ج����م اإن����ف����اق 
داخل البلد وستبدأ بااقتراض 
م��ع امحافظة على احتياطاتها 
ااس���ت���رات���ي���ج���ي���ة وه������ذه ن��ظ��ري��ة 
ص��ح��ي��ح��ة ووط���ن���ي���ة وال��ن��ت��ي��ج��ة 
ستتأثر كافة القطاعات ومنها 
ال���ق���ط���اع ال����ع����ق����اري، وا ب����د م��ن 
ال��ق��ول إن��ه منذ ب��دء ال��ه��ب��وط في 
أس����ع����ار ال���ن���ف���ط ش���ه���دت ال���س���وق 
ال��ع��ق��اري��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ام��ي��ة 
نسبة تراجع كبيرة بما في ذلك 
السوق البريطانية والتي تعتبر 
م�����ن أه�������م ت����ل����ك اأس�����������واق ح��ي��ث 
ت��راج��ع��ت ام��ب��ي��ع��ات خ���ال ال��ع��ام 
2015 بنسبة تتراوح مابن 30 - 
50% يشمل امبيعات وامشاريع 

الجديدة التي تنفذ كذلك.
ف���ال���ع���ق���ار ال���ت���رك���ي ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
ب�����ي�����ع آاف م���ن  ام�������ث�������ال ش�����ه�����د 
ال����ع����ق����ارات م���ن���ذ ث������اث س���ن���وات 
وأع����ت����ق����د أن����ه����ا ت�����ج�����اوزت ال�������15 
أل����ف وح�����دة س��ك��ن��ي��ة خ����ال ع��ام 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة دول مجلس  واح����د 

ال����ت����ع����اون ال���خ���ل���ي���ج���ي وح����ده����ا، 
أم���ا 2015 وب��اع��ت��ب��ارن��ا ممثلن 
أح�����������دى ال������ش������رك������ات ال����ت����رك����ي����ة 
ال���ك���ب���رى ون���ت���ع���ام���ل م����ع ال���س���وق 
بشكل يومي نقول إن السوق قد 
ب���دأت تشهد ت��راج��ع��ا ف��ي عرض 
ام��ش��اري��ع ال��ج��دي��دة ون��ت��وق��ع أن 
ط��ف��رة وذروة العقار التركي قد 
ت��ب��دأ ب��ال��ت��راج��ع خ����ال ال��ع��ام��ن 
القادمن ولتعود إلى مستويات 

العرض والطلب الطبيعية.

ن��ت��ائ��ج  ت���ع���ط���ي���ن���ا  أن  ي���م���ك���ن  ه�����ل   ¶
للعام 2015  خارطتكم ااستثمارية 
ف��ي ال��س��وق��ن ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وال��ت��رك��ي��ة، 
وح����ض����ور ام��س��ت��ث��م��ر ال���ق���ط���ري م��ن 

خالها؟
- ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ح��ف��ظ��ن��ا في 
ال���ت���ط���رق م��ب��ي��ع��ات��ن��ا وت���ح���دي���دا 
خال العام 2015، إا أن مبيعات 
ش��رك��ة ت���وب ال��ع��ق��اري��ة وف���ي ظل 
التراجع الحاصل، تجاوزت في 
السوق البريطانية ال�125 مليون 
جنيه إسترليني، في حن بلغت 
ام��ب��ي��ع��ات ف���ي ال���س���وق ال��ت��رك��ي��ة 
75 م��ل��ي��ون دوار، وه����ي طبعا 
أق��ل م��ن امستهدف. م��ع اإش���ارة 
إن���ف���اق امستثمر  ن��س��ب��ة  إل����ى أن 
ال�����ع�����ق�����اري ال����ق����ط����ري ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل��ش��رك��ت��ن��ا ت���ت���ج���اوز ال��������50% من 
نسبة مبيعاتنا ككل، وهذا الرقم 

ي���س���ع���دن���ا أن������ه ي���ع���ك���س ب������دوره 
ح���ج���م ال���ث���ق���ة ال����ت����ي اس��ت��ط��ع��ن��ا 

بناءها مع عمائنا في قطر.
وا أب��ال��غ ب��ال��ق��ول إن ه��ذه الثقة 
إل���ى ح���دود متميزة من  وص��ل��ت 
خ�����ال ت���أك���ي���دن���ا ع���ل���ى أن ه��ن��اك 
شريحة كبيرة م��ن امستثمرين 
ال���ق���ط���ري���ن ل���دي���ن���ا ف�����ي ان���ت���ظ���ار 
م���ش���اري���ع ج����دي����دة ل��ي��س��ت��ث��م��روا 
فيها أيضا ما مسوه من نتائج 
إي���ج���اب���ي���ة ع���ل���ى اس���ت���ث���م���ارات���ه���م 
ال���س���اب���ق���ة وال���ح���ال���ي���ة ول��ل��خ��دم��ة 
ام������م������ي������زة م�������ن ط������اق������م ال����ش����رك����ة 
ل����ع����م����ائ����ن����ا ال������ذي������ن ن���ع���ت���ب���ره���م 
ال��ش��رك��اء اأه���م ف��ي نجاحنا في 
هذه السوق والذين نكن لهم كل 

التقدير واامتنان وااحترام. 

¶ ما أهم اإضافات محفظة الشركة 
العام  ام��ش��اري��ع خ��ال  على مستوى 

2016؟
ال���ع���ام 2016 س��ي��ش��ه��د إط���اق   -
العديد من امشاريع والتي بدأنا 
بتسويقها ومنها، فلل وبيوت 
ف�����ي م���دي���ن���ة م���ي���ل���ت���ون ك���ي���ن���ي���ز - 
ب����ري����ط����ان����ي����ا، م�����ش�����روع ت����ي����راس 
تيما امصنف م��ن أفخم وأجمل 
ام���ش���اري���ع ال���ع���ق���اري���ة ف���ي ت��رك��ي��ا 

وهو جاهز للتسليم الفوري.
مشروع تيراس مكس الذي يقع 
في منطقة اسينيورت في مدينة 
اس��ط��ن��ب��ول - ت��رك��ي��ا، وي��ب��ع��د عن 
امطار 18 كيلومترا وعن تقسيم 
31 كيلومترا. شقق سكنية في 
ب��رم��ن��ج��ه��ام - بريطانيا  م��دي��ن��ة 
وت�����ع�����د م������ن ال�����وج�����ه�����ات اأك����ث����ر 
استقطابا للمستثمرين. شقق 
س��ك��ن��ي��ة ف���ي م��دي��ن��ة ل��ي��ف��رب��ول - 
ب��م��وق��ع مميز  بريطانيا تتمتع 
في وسط امدينة ويبعد خطوات 
ع������ن ال����ن����ه����ر وم������رك������ز ال����ت����س����وق 
وام���راك���ز الحكومية وال��ت��ج��اري��ة 
ام��دي��ن��ة. وش��ق��ق سكنية في  ف��ي 
فرنسا بالقرب من جنيف وهي 

ع��ب��ارة ع��ن مجموعة مميزة من 
الشقق السكنية الفاخرة في عدة 
م���واق���ع ف���ي ف��رن��س��ا وق���ري���ب���ة من 

مطار جنيف في سويسرا.

¶ ك���خ���ب���ي���ر ف�����ي ال����ق����ط����اع ال���ع���ق���اري 
ام��س��ت��ث��م��ري��ن امقبلن  ت��ن��ص��ح  ب���م���اذا 
ع���ل���ى ش������راء ع����ق����ارات ف����ي اأس������واق 

الخارجية؟
التأكد م��ن امشروع  - ض���رورة 
ال������ذي ت���ت���واج���د ف���ي���ه ال���وح���دة 
ام����راد ش���راؤه���ا وام���وق���ع ال��ذي 
ي����ت����واج����د ب����ه����ا وااس����ت����ع����ان����ة 
ب��������م��������ه��������ن��������دس م�����ت�����خ�����ص�����ص 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن ال���ع���ق���ار، خ��اص��ة 
ت��ل��ك ال���ع���ق���ارات ال��ت��ي ت��ت��واج��د 
ف����ي م��ح��ي��ط ال����������زازل. إض���اف���ة 
م����ة م��ط��ور  ل���ل���س���ؤال ع����ن م����اء
ال��ع��ق��ار، خ��اص��ة ف��ي ح���ال ك��ان 
ام�����ش�����روع ف����ي ط�����ور اإن����ش����اء، 
وع��������دم ااع����ت����م����اد ف���ق���ط ع��ل��ى 
ال��ش��رك��ة  ال��ب��ي��ع أو  رأي وك���ي���ل 
التي تسوق العقار أنهم في 
ي��رغ��ب��ون ف��ي تسويق  النهاية 
ي���غ���رن���ك���م  ام�������ش�������روع أوا، ا 
اأس��ع��ار امنخفضة للعقارات 
وا ت��ص��دق��وا وع����ود ال��ع��وائ��د 
ال��ك��ب��ي��رة، وان��ت��ب��ه��وا إمكانية 
ال��ب��ي��ع ف��ي��م��ا ب���ع���د، اس��ت��ش��ارة 
م��ح��ام ع��ق��اري ف��ي ب��ل��د العقار 
وال������ت������ع������رف ع�����ل�����ى ال�����ق�����وان�����ن 
العقارية في نفس البلد، زيارة 
ال���واق���ع  ام����ش����روع ع���ل���ى أرض 
قبل توقيع العقد والتأكد من 
ام����وق����ع وام�����واص�����ف�����ات، ق�����راءة 
العقد بشكل كامل ومراجعته 
م����ن ق���ب���ل م���ح���ام أو م��س��ت��ش��ار 
م����ت����خ����ص����ص ف��������ي ال������ع������ق������ود. 
والتأكد من احتواء العقد على 
ك����ل م����ا ت����م اات����ف����اق ع��ل��ي��ه م��ن 
مواصفات وام��ت��ي��ازات. فكثير 
م��ن اام���ت���ي���ازات ت��ق��دم شفهيا 
وبالتالي ا يمكن إلزام البائع 

بها إذا لم تكن بالعقد.

قيمة ااستثمار 
القطري عبر »يوتوبيا« 
تتجاوز 50% من حجم 

امبيعات

انخفاض أسعار 
النفط يؤثر بشكل 

سلبي على آفاق 
القطاع العقاري

اارتفاع غير امبرر 
أسعار العقار امحلي 
دفعت بامستثمر نحو 

اأسواق الخارجية

أكد السيد وليد القدومي العضو امنتدب لشركة توب العقارية ومجموعة يوتوبيا 
العقارية، أن حالة التذبذب التي تشهدها اأسواق العامية بمختلف قطاعاتها، 

أسهمت بإعادة رسم خارطة تفضيات امستثمر القطري ودفعه للبدء في 
البحث عن قطاعات أكثر أمنا استثماره، ليجد ضالته في القطاع العقاري الذي 
يعد بشكل أو بآخر اأكثر استقرارا وأمنا مقارنة بغيره، هذا التوجه الجديد بدوره 

أسهم في ارتفاع وتيرة عمل الشركات العقارية التي شكلت في تلك امرحلة جسرا 
للتواصل بن امستثمر امحلي واأسواق الخارجية، وباتت اعبا أساسيا بفضل 

قدرتها على تنظيم عمليات التداول وتوجيه حركة ااستثمار نحو أسواق بعينها. 

وحول عمل مجموعة توب العقارية، أشار السيد القدومي إلى أنها حققت حضورا 
متميزا على مستوى السوقن الخليجية والدولية أكثر من خمس وعشرين عاما، 
كما تربطها عاقة وثيقة بالسوق القطرية امتدت أكثر من خمس عشرة سنة 

تمت ترجمتها عمليا من خال افتتاح فرعها في الدوحة تحت مسمى »يوتوبيا 
العقارية« قبل ثماني سنوات، استقطبت خالها عددا كبيرا من امستثمرين 

القطرين شكلوا نحو 50% من قيمة مبيعات الشركة ككل. وحول واقع السوقن 
العقارية امحلية والعامية وأثر التحوات ااقتصادية العامية عليهما، دار الحوار 

التالي مع السيد القدومي:

فلل في مدينة ميلتون كينيز البريطانية

مشروع تيراس مكس في اسطنبول

شقق سكنية في فرنسا

شقق سكنية في مدينة برمنجهام البريطانية

شقق سكنية في ليفربول

مشروع تيراس تيما اسطنبول

%8 - 5
متوسط العائد 

اإيجاري
في اأسواق الخارجية

وليد القدومي


