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برمنجهام ..

فرص استثمارية واعدة للقطريين

يعتبر منتدى قطر لألعمال واالستثمار الذي تحتضنه كل
من لندن وبرمنجهام باململكة املتحدة نهاية مارس املقبل،
فرصة لضخ مزيد من االستثمارات القطرية في بريطانيا
وبشكل خاص مدينة برمنجهام ،ويشارك في هذا املنتدي
والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة ملعالي رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني،
العديد من رجال االعمال واملستثمرين القطريني لبحث
الفرص االستثمارية الجديدة عبر هذا املنتدي .اعتبر خبراء
واقتصاديون أن الزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون
بريطانيون للدوحة تصب في إطار تقوية العالقات
االقتصادية القوية والتاريخية بني البلدين وضخ املزيد من
االستثمارات باملمكلة املتحدة.
«لوسيل» تجيب على أسئلة حول هذا املنتدى مثل ،ملاذا
اختيار مدينة برمنجهام؟ ،وما هي الفرص التي يمكن أن

يستفيد منها القطريون؟ ،واملناخ االستثماري وخطط
تطوير املدينة والتحديات التي تواجه االستثمار في
بريطانيا؟ ،وغيرها من األسئلة.
السؤال الذي يطرح ملاذا يركز البريطانيون علي مدينة
برمنجهام؟ ،يقول رجل األعمال عادل املناعي لـ «لوسيل»
إن اختيار برمنجهام ألنها ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد
لندن ويسكنها أكثر من  5ماليني نسمة كما أنها تقدم فرصًا
استثمارية واعدة ومن املتوقع ربطها بشكبة قطارات
سريعة مع لندن.
بينما يقول رجال األعمال أحمد حسني الخلف الذي تحدث لـ
«لوسيل» بأن اختيار برمنجهام لتكون محطة استثمارات
جديدة للقطريني ألنها مدينة كبيرة ،وتتمتع بعدة ميزات
أهمها بأن العائد على االستثمار بها أعلى من لندن .وحسب
الخلف بأن العائد على االستثمار العقاري في لندن ال يتعدى

الخلف :القانون البريطاني يقدم تسهيالت

تصل إلى % 80

لتمويل االستثمارات

المناعي :القطريون أكثر مي ً
ال للعقار لقلة
مخاطره وأرباحه المجزية
المسند :االستثمار في المشروعات الناشئة
والجديدة يتوافق مع رؤية قطر
نيكوال :الفرص مفتوحة في الرعاية الصحية
والطاقة والعقار والتكنولوجيا

 1.5%وهو ضعيف مقارنة باالستثمار العقاري ولكن
برمنجهام تتميز بفرص استثمارية عقارية واعدة ويمكن
أن يكون العائد على االستثمار أعلى بكثير من لندن وبعض
املدن الكبرى األوروبية.
إذن برمنجهام تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين وتحتاج
مزيدًا من املباني والعقارات ،وحسب املناعي فإن «القطاع
العقاري بهذه املدينة يواجه ضغوطًا كبيرة ويحتاج للمزيد
نسبة للطلب العالي على هذا القطاع .وتابع املناعي أن الوفد
الذي زار قطر قدم شرحًا وافيًا عن نمو االستثمار العقاري
ومجاالت البحث العلمي واملشاريع الناشئة واالقتصاد
املعرفي باإلحصائيات واألرقام ،وخططهم الستقطاب
شركات اجنبية من خارج بريطانيا».
شوقي مهدي
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منتدى االستثمار ..منظور جديد للعالقة
هل تنافس برمنجهام لندن؟
ســؤال طرحته «لوسيل» على نيكوال
هــويــت ،املــديــر الـتـجــاري لـ(ماركيتنق
برمنجهام) وهو مشروع يمثل شراكة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ــن ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
والحكومة إلدارة الشؤون االقتصادية
واالسـتـثـمــاريــة والـسـيــاحـيــة باملدينة
ال ـت ــي ق ــال ــت ل ـ ـ «ل ــوسـ ـي ــل» ،ن ـعــم نحن
ن ـ ـنـ ــافـ ــس لـ ـ ـن ـ ــدن فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
وجــذبـهــا ،وعندما سألتها عــن نسبة
العائد من االستثمارات قالت إن هذه
النسبة نمت بشكل كبير خالل الستة
أشهر املاضية إلى نحو  %5.2فقط.
وي ــرج ــح ع ـل ــي ع ـبــدال ـل ـط ـيــف امل ـس ـنــد،
عضو مجلس غرفة قطر وأحــد الذين
شاركوا في اجتماعات مجلس مدينة
برمنجهام برجال األعمال القطريني،
اختيار اململكة املتحدة للمستثمرين
القطريني لالستثمار فــي برمنجهام
ه ــو ام ـت ـن ــان وع ــرف ــان لـلـجـمـيــل ال ــذي
قــدمــه الـقـطــريــون لبريطانيا بثقتهم
باالستثمار فيها وتعزيزًا للعالقات
بــن الـبـلــديــن .واعـتـبــر املسند أن هذه
امل ـب ــادرة مــن قـبــل البريطانيني مهمة
جدًا للمستثمرين القطريني.
وتابع املسند( :برمنجهام قدمت لنا
خـطــة طـمــوحــة ج ـدًا للتطوير خاصة
في قطاع العقارات) بقيمة استثمارات
تـ ـق ــدر ب ــأك ـث ــر مـ ــن  1.5م ـل ـي ــار جـنـيــه
إسترليني لتطوير البنية التحتية في
برمنجهام وربطها بخطوط السكك
الحديدية التي من املتوقع انتهاؤها
في  2026لتختصر املسافة لنحو 36
دقيقة ما بني لندن وبرمنجهام.
هــذه السكك الحديدية الـجــديــدة يرى
املناعي أنـهــا تــوفــر الكثير مــن الوقت
وتساعد في نقل الكثير من الشركات
ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـمــدي ـنــة وج ـ ــذب م ــزي ــد من
االس ـت ـث ـم ــارات ورؤوس األم ـ ـ ــوال من
حول العالم.
أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ــرى املـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد أن
االستثمارات في املشروعات الناشئة
وال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـ ـت ــواف ــق مـ ــع رؤي ـ ـ ــة قـطــر
وت ـ ــوجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
الصغيرة والناشئة.

 1.5مليون إسترليني:
صحيفة (بيرنيس ديسك) البريطانية
كشفت األسبوع املاضي أن وفد مدينة
ب ــرم ـن ـج ـه ــام ال ـ ـ ــذي زار ق ـط ــر م ــؤخ ـرًا
بــرئــاســة رئـيــس مجلس املــديـنــة جون
ك ــان ـس ــي عـ ــرض ف ــرص ــا اس ـت ـث ـمــاريــة
ملستثمرين محتملني مــن قـطــر تقدر
بنحو  1.5مليار إسترليني.
الوفد  -وفقًا للصحيفة  -طرح فرصًا
مثل بناء اآلالف مــن املـنــازل الجديدة
بجميع أنحاء املدينة ،وقال كالنسي،
«إن البريكست سيحدث ،وكل ما يجب
أن نـفـكــر فـيــه هــو مــا بـعــد البريكست
بإعادة توطني املدن في بريطانيا وأن
يكون لها مكانة دولية في حــال نمو
اق ـت ـص ــاده ــا» ،وأضـ ـ ــاف« :ل ـيــس جـيـدًا
أن نجلس ونشكو مغادرتنا االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـم ــدن م ـث ــل بــرم ـن ـج ـهــام
يجب أن تخرج للعالم وتقول هذا ما
نـحــن عليه وه ــذا مــا يمكن أن نقدمه
للمستثمرين».
واضــاف كالنسي :لدينا نحو  89ألف
منزل يجب بناؤها خــال ال ـ  15عامًا
املـقـبـلــة لـتـلـبـيــة ال ـط ـلــب ،وبــالــرغــم من
أن مـجـلــس املــدي ـنــة يـعـتـبــر رائ ـ ـدًا في
بناء املنازل في برمنجهام إال أننا ال
نستطيع أن نفعل ذلك لوحدنا».

تسهيالت للمستثمرين
هل قدم الوفد أي تسهيالت للمستثمر
ال ـق ـطــري وم ــا ه ــو ن ــوع االس ـت ـث ـمــارات

العدد 0293
األحد  1جمادى األولى  1438هـ ــ  29يناير 2017
Issue No 0293 - Sunday 29 January 2017

ملف

بين البلدين

الفرص
والتحديات

■ احمد حسين الخلف

■ عادل المناعي

■ علي عبداللطيف المسند

■ نيكوال

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن يـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر ف ـي ـه ــا
املواطنون؟
يـ ـق ــول ع ـل ــي املـ ـسـ ـن ــد :ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
يـعـكـفــون حــالـيــا عـلــى دراسـ ــة لتقديم
م ـ ـ ــزي ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات وجـ ـ ـ ــذب
مـسـتـثـمــريــن ق ـطــريــن جـ ــدد .أك ـثــر من
ذلــك يــراهــن املسند على أن بريطانيا
س ـت ـق ــدم ل ـه ــم ت ـس ـه ـي ــات ت ـســاعــدهــم

على تأسيس شــركــات قطرية وجــذب
مزيد من رؤوس األموال واملستثمرين
املحتملني من قطر.
وي ـت ــوق ــع امل ـس ـنــد أن ي ـج ــذب املــؤت ـمــر
استثمارات كبيرة خاصة فــي وجــود
رغبة كبيرة جدًا من الجانب القطري
لالستثمار في برمنجهام واالستفادة
من الفرص املتاحة بها.
إال أن عادل املناعي رجل األعمال يضع
الـنـقــاط عـلــى ال ـحــروف وي ـقــول :الــوفــد
لــم يـقــدم أي تـسـهـيــات أو (إغ ـ ــراءات)
ضريبية جــديــدة ،ويـعــزو ذلــك ملوقف
بريطانيا الحساس في الوقت الراهن
قـبــل ال ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
أو ب ـع ــد مـ ـ ــرور ف ـت ــرة زم ـن ـي ــة مـعـيـنــة،
ويــواصــل :ولكن نتوقع هــذه الخطوة
في املستقبل.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ال ي ـ ـتـ ــوقـ ــع ح ـ ـسـ ــن ال ـخ ـل ــف
مميزات جديدة في قانون االستثمار
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ـنــاك
م ـم ـيــزات ف ــي ال ـق ــان ــون ال ـحــالــي يمكن
للمستثمر الـقـطــري االسـتـفــادة منها
م ـث ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـتــي
تـتـعــدى فــي بـعــض األح ـي ــان  %80من
ق ـي ـمــة االس ـت ـث ـم ــار وب ـف ــوائ ــد بسيطة
وه ـ ـ ـ ــذه ف ـ ــرص ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر
القطري حيث بإمكانه أن يدفع %20
ف ـقــط م ــن رأس امل ـ ــال وال ـب ــاق ــي يـمــول
بفوائد بسيطة ويسهل الحصول على
هذا النوع من التمويل.
ل ـلــدخــول فــي أي م ـشــروع اسـتـثـمــاري
خــاصــة الـعـقــار البــد أن تـقــوم بــدراســة
على أرض الواقع ومعرفة سعر العقار
واإلي ـ ـجـ ــارات ح ـتــى ت ـق ــوم بـحـســابــات
ً
الـ ــربـ ــح وال ـ ـفـ ــائـ ــدة م ـس ـت ـق ـب ــا ،ســألــت
ن ـي ـكــوال ع ــن م ـتــوســط أس ـع ــار الـشـقــق
وامل ـن ــازل فــي بــرمـنـجـهــام ،أجــابــت بــأن
األس ـ ـعـ ــار ت ـ ـتـ ــراوح م ــا ب ــن  150أل ــف
جنيه إسترليني للشقة و500- 300
ألــف جنيه إسترليني للمنزل ،بينما
ت ـص ــل اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات مـ ــا بـ ــن  500إل ــى

 1000جـنـيــه واض ــاف ــت «هـ ــذا يعتمد
على املــوقــع طبعًا» إال أنها أوضحت
أن أسـ ـع ــار املـ ـن ــازل وال ـش ـق ــق أرخ ــص
مقارنة بلندن.

ت ـق ــول بـ ــأن ه ـن ــاك ن ـحــو  187جـنـسـيــة
تعيش في برمنجهام ،مشيرة إلــى أن
ال ـت ـعــداد الـسـكــانــي فــي  2011أظـهــر أن
ه ـنــاك  11.5أل ــف ش ـخــص م ــن مــوالـيــد
الشرق األوسط يقطنون املدينة.
وت ـس ـت ـحــوذ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األجـنـبـيــة
على جــزء كبير من حصة استثمارات
املدينة بنسبة  %37مقارنة بنحو %13
لـلـشــركــات الـبــريـطــانـيــة و %2للقطاع
الخاص و 48للمؤسسات البريطانية.
نـيـكــوال وال ـتــي تــديــر الـقـســم الـتـجــاري
بـشــركــة (مــاركـتـيـنــق بــرمـنـجـهــام) تــرى
أن املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ف ـ ــرص ـ ــة جـ ـ ـي ـ ــدة ل ـع ــرض
فـ ـ ـ ـ ــرص اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت
الــرعــايــة الصحية واالب ـت ـكــار والـطــاقــة
وتكنولوجيا التبريد .مشيرة إلــى أن
أحـ ــد م ـخ ــرج ــات وفـ ــد م ـج ـلــس املــدي ـنــة
الـ ـ ــذي زار ق ـط ــر ج ـ ــرى الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
إض ــاف ــة يـ ــوم ث ــال ــث لـلـمــؤتـمــر (وال ـ ــذي
ك ـ ــان م ـ ـقـ ــررًا أن يـ ـك ــون ي ــوم ــي  27فــي
لندن و  28في برمنجهام) في املدينة
ل ـع ــرض م ـش ــاري ــع األعـ ـم ــال الـصـغـيــرة
واملتوسطة  SMEsفي يوم منفصل عن
املؤتمر إضافة لقطاع التعليم والعقار
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـف ــرص ال ـتــي سـتـعــرض
ل ـل ـق ـط ــريــن ،واضـ ــافـ ــت أن ه ـ ــذا ال ـي ــوم
س ـي ـتــم ف ـي ــه ح ـش ــد الـ ـش ــرك ــات املـحـلـيــة
الصغيرة واملتوسطة لعرض فرصها
االستثمارية للقطريني.
وأوضحت املدير التجاري أن املشاريع
الـ ـت ــي س ـي ـتــم ع ــرض ـه ــا تـ ـق ــدر مـبــدئـيــا
بـنـحــو  350مـلـيــون جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي
ع ـل ــى مـ ـ ــدار ي ــوم ــي  28خـ ــال امل ـن ـتــدى
واليوم اإلضافي بعد املنتدى.
وألن نـ ـيـ ـك ــوال ت ـ ـعـ ــرف أن ال ـق ـط ــري ــن
يميلون لالستثمار في مجال العقارات
قالت إنهم سيقدمون فرصًا واعدة في
امل ـج ــال ال ـع ـق ــاري ف ــي مـخـتـلــف املــواقــع
باملدينة واملــديـنــة تحتاج للمزيد من
امل ـبــانــي الـسـكـنـيــة وامل ــراك ــز الـتـجــاريــة
وفرص التطوير التجاري.

المسند:
 1.5مليار إسترليني
فرصا استثمارية
تقدمها برمنجهام
يوم ثالث لعرض
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة
 150إلى  500ألف إسترليني
متوسط أسعار
الشقق والمنازل
زيارات ميدانية
للمستثمرين لالطالع
على الفرص االستثمارية

المناطق المحركة للنمو
ي ـق ــول م ــارت ــن وهـ ــو م ـس ـت ـشــار خــاص
ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـ ـ ـ ــذي ت ـح ــدث
لـ ـ ــرجـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــن حـ ــول
املنتدى القطري البريطاني لألعمال
بفندق الـشـيــراتــون إن املـنـتــدى يــروج
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـق ــارات
بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـ ــاص وال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
باملناطق املحيطة بلندن أو ما يسمى
باملناطق املحركة للنمو االقتصادي
واالستثمارات في مجال الطاقة الذي
يعد أساس الثورة الصناعية.
وتــابــع مــارتــن بــأن بريطانيا وضعت
خطة لتطوير البنية التحتية أجازها
البرملان مؤخرًا تضم مشاريع بقيمة
 500مـ ـلـ ـي ــار ج ـن ـي ــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي مــن
املـ ـت ــوق ــع إن ـ ـجـ ــازهـ ــا فـ ــي  2020وه ــي
م ـع ـيــار أس ــاس ــي لــاس ـت ـث ـمــار املـحـلــي
والدولي.

اإلعداد للمؤتمر
تـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ــديـ ـ ــرة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ب ــالـ ـش ــرك ــة
لـ ــ»ل ــوسـ ـي ــل» إن خ ـط ـت ـه ــم ل ـل ـت ـســويــق
لـلـفــرص االسـتـثـمــاريــة فــي برمنجهام
أنـهــم قــامــوا بــإعــداد بــرنــامــج مصاحب
م ــع امل ــؤت ـم ــر الس ـت ـق ـب ــال املـسـتـثـمــريــن
وعمل زيــارات ميدانية للمشاريع ذات
الفرص االستثمارية الكبيرة والوقوف
ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع وتـ ـق ــدي ــم ال ـش ــرح
ال ـكــامــل ل ـهــم .وتـنـظـيــم ل ـق ــاءات لــرجــال
األعمال القطريني مع مجتمع األعمال
املحلي في برمنجهام.
وحــول الجنسيات التي تقطن املدينة

الـفــرص الجيدة والعائد املـجــزي يعتبران إحــدى أهم
ركــائــز االستثمار الناجح ،هــذا مــا أكــده رجــل األعمال
الخلف ،وقال إن الفرص التي عرضت على املستثمرين
ال ـق ـط ــري ــن مـ ــن ج ــان ــب وف ـ ــد مـ ــن م ــدي ـن ــة بــرم ـن ـج ـهــام
أغلبها فــي الـقـطــاع ال ـع ـقــاري ،وأضـ ــاف« :ه ــم يعرفون
أن الـقـطــريــن يـفـضـلــون االسـتـثـمــار فــي ه ــذا الـقـطــاع»
ألن املستثمر الـقـطــري تـعــود عـلــى ال ـفــوز بـعــائــد جيد
دون أن يدخل املستثمر في مخاطر خاصة العقارات
ذات اإليجار طويل ومتوسط األمــد للشركات الكبرى
واملحالت التجارية واملصانع.
ويتفق املناعي مع الخلف في أن مجال االستثمار في
مـجــال الـعـقــار هــو أسـهــل وأض ـمــن ال ـفــرص للقطريني،
بينما يـحـتــاج تــأسـيــس شــركــات فــي بــريـطــانـيــا ملزيد
من الشجاعة من الجانب القطري .ويــرى املناعي بأن
الـبــريـطــانـيــن قــدمــوا إغ ـ ــراءات كـثـيــرة فــي ه ــذا املـجــال
أي تــأسـيــس ال ـشــركــات -متمثلة بــاهـتـمــام الحكومةال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ملــدي ـنــة
بــرم ـن ـج ـهــام وم ــوق ـع ـه ــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي وغ ـي ــره ــا مــن
التسهيالت التي يمكن أن تساعد في جذب املزيد من
املستثمرين.
وغـيــر االسـتـثـمــار الـعـقــاري ي ــرى املـسـنــد أن القطريني
يمكنهم املـســاهـمــة فــي مـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية في
مــديـنــة بــرمـنـجـهــام وذل ــك ع ــن طــريــق ش ــراء أس ـهــم في
املـ ـط ــارات وم ـح ـطــات ال ـق ـطــار وغ ـيــره ـمــا م ــن مـشــاريــع
البنية التحتية باالستثمار في رأس املال واألسهم.
م ــا يـجـعــل بــرم ـن ـج ـهــام أي ـض ــا مــدي ـنــة ل ـهــا جــاذبـيـتـهــا
هــو بـحــث املستثمر عــن قـطــاعــات تـعــود بـفــائــدة أكبر
وبـمــردود أعلى مــن نسبة  1.5%كما فــي لـنــدن ،بينما
يمكن أن يقدم االستثمار في برمنجهام نسبا تفوق
 5%وهي إحدى املدن الواعدة.
ولـ ـك ــن ال ـخ ـل ــف ي ـ ــرى أن امل ـس ـت ـث ـم ــر الـ ـقـ ـط ــري يـفـضــل
االس ـت ـث ـمــار ال ـع ـقــاري ألن ــه أق ــل مـخــاطــر م ــن غ ـيــره من
الـقـطــاعــات بــاإلضــافــة لـلـفــرص االسـتـثـمــاريــة األخ ــرى
فـ ــي قـ ـط ــاع ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات والـ ـتـ ـج ــارة
وه ــذه تـحـتــاج لـجـهــود أك ـبــر وش ــراك ــات إستراتيجية
والعقار هو األسهل واألضمن وكما نسميه نحن هو
للمستثمر الكسول.
وحول متطلبات االستثمار في برمنجهام تقول نيكوال
إنهم يعملون على إعــداد جلسة خاصة للمستثمرين
أثناء املؤتمر توضح بشكل كامل وتشرح بالتفاصيل
متطلبات االستثمار ومــا هــي األوراق التي يمكن أن
يحتاجها املستثمر القطري وعمليات الشراء والبيع
والتسجيل وتأسيس الشركات واملشاريع وغيرها.
وأضافت أنهم استعانوا بخبراء من شركة (ديلويت)
لالستشارات املالية وإدارة املخاطر و(بي دبليو تي(،
ليقدموا خبراتهم ونصائحهم للمستثمرين وسيقوم
بـشــرح منفصل أيـضــا عــن كيفية االسـتـثـمــار وإنـشــاء
األعمال في اململكة املتحدة.
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 8مليارات إسترليني لتطوير البنية
التحتية لبرمنجهام
مــدي ـنــة بــرمـنـجـهــام وال ـت ــي تـسـتـضـيــف املـنـتــدى
ً
ً
مؤخرا،
اقتصاديا
مــارس املقبل مع لندن عانت
ف ـك ـمــا يـ ـق ــول أدري ـ ـ ـ ــان انـ ــدرس ـ ـبـ ــي ،م ــدي ــر ت ـطــور
األعـ ـم ــال ب ــإح ــدى ال ـش ــرك ــات ف ــي بــري ـطــان ـيــا في
ً
كثيرا
حديثه لــ»لــوسـيــل» إن هــذه املــديـنــة عــانــت
مــن األزم ــة املالية فــي  ،2009واآلن بــدأت تنهض
مــن جــديــد وبـهــا فــرص كبيرة خــاصــة فــي مجال
ً
ومؤخرا حولت الحكومة
البنية التحتية والعقار
العديد من املباني املكتبية القديمة ملبان سكنية
لتلبية الطلب الكبير للسكن ،ولدى املدينة خطة
استثمارية في مجال البنية التحتية تقدر بنحو
 8مـلـيــارات جنيه إسـتــرلـيـنــي( ،نـحــو  10ماليني
دوالر).
ويعتبر اندرسبي أن برمنجهام استطاعت جذب
ً
مؤخرا وفي العام املاضي بلغ
استثمارات كبيرة
ع ــدد الــوظــائــف ال ـجــديــدة نـحــو  40أل ــف وظـيـفــة،
ول ــك أن تنظر للمدينة ال ـيــوم فتجد مؤسسات
مـ ـث ــل (اتـ ـ ــش اس بـ ــي سـ ـ ــي) و(دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه ب ـن ــك)
و(جون لويس) وغيرها نقلت مقارها الرئيسية
بوسط املدينة ،مضيفا أن أحد أهم عوامل جذب
االستثمارات هو الطلب العالي على السكن في
ً
حاليا نحو  10مشاريع بوسط
املدينة ولديهم
املــدي ـنــة سـيـتــم ط ــرح ع ــدد مـنـهــا عـلــى الـقـطــريــن
خالل املؤتمر وهي تبعد نحو  10دقائق من مقر
(اتش اس بي سي).
ويضيف أدري ــان أنــه خــال فـتــرة تطوير البنية
التحتية فإن العائد على االستثمار من املتوقع
ً
مرتفعا خالل السنوات املقبلة ليصل ،%7
أن يظل
مقارنة بلندن التي يصل فيها عائد االستثمار
نحو  %2كما توقع أن يرتفع معدل اإليجار بنحو
 %5خالل السنوات املقبلة ،معتبرا أن االستثمار
في بريطانيا بشكل عام يعود لالستقرار والنمو
الذي تشهده بريطانيا.

 10ماليين إسترليني
وأبـ ـ ــان م ـح ـمــد فــرغ ـلــي ث ــاب ــت امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـشــركــة يــوتــوب ـيــا ل ـل ـع ـق ــارات وم ـق ــره ــا ال ــدوح ــة
واملتخصصة في بيع العقارات األجنبية خاصة
بريطانيا ،أنهم بدأوا التسويق لبرمنجهام قبل
(البريكست) في يناير العام املاضي ووجد إقباال
ً
جيدا وإذا تحدثنا عن قطاع العقار فنحن مثل
أكملنا اسـتـثـمــارات للقطريني بشكل ف ــردي في
حــدود  10ماليني جنيه إسترليني( ،نحو 12.6
مـلـيــون دوالر) ،خ ــال الـسـتــة أش ـهــر األولـ ــى في
 2016وهذا في نظر محمد مؤشر جيد بالنسبة
ملدينة مثل برمنجهام.
ي ـق ــول ادري ـ ـ ــان إن امل ـن ـت ــدى ي ـم ـثــل ف ــرص ــة طيبة
لبرمنجهام حتى تـســوق لفرصها بشكل قــوي،
وتـتــوقــع املــديـنــة أن يـجــذب املـنـتــدي الـعــديــد من
االس ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة لـلـمــديـنــة مــوضـ ًـحــا أن
أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ف ــي بــرمـنـجـهــام ي ــري ادريـ ــان
بأنها جيدة ويبلغ أن سعر الشقة غرفة واحــدة
في حدود  170ألف جنيه إسترليني ،نحو 213.5
ألــف دوالر وسعر الشقة املكونة من غرفتني في
حـ ــدود  250أل ــف جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،ن ـحــو 314
ألف دوالر بوسط املدينة ومن املتوقع أن تطرح
الشركة مشاريع جديدة في املستقبل بأسعار أقل
في مواقع مختلفة باملدينة.

أسعار النفط
االنخفاض العاملي في أسعار النفط ،أدى بدوره
ل ـت ـبــاطــؤ ف ــي ن ـمــو ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول امل ـص ــدرة
وامل ـن ـت ـجــة وأث ـ ــر ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـلــى اق ـت ـص ــادات
الــدول والنمو االقتصادي ،فنجد أن العديد من
االستثمارات حول العالم تأثرت بهذا االنخفاض
خـ ــاصـ ــة اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي الـتــي بــدورهــا تـضــخ بشكل كبير في
االستثمارات.
ويقول فرغلي إن انخفاض أسعار النفط حاضر
ف ــي س ــوق ال ـع ـقــار بـبــريـطــانـيــا ،وه ــي مـجـمــوعــة
كبيرة من املستثمرين لديهم عالقة مباشرة مع
حكومات الــدول بالتالي عندما ينخفض الدخل
تتأثر هذه االستثمارات وكذلك خطط الحكومات
الـتـنـمــويــة وق ــد ي ــؤدي لـتــأجـيــل بـعــض املـشــاريــع

■ ادريان اندرسبي

(تصوير-عمرو دياب)

واألعمال .وتتأثر ً
تبعا لذلك الشركات التي تعمل
في مجال املقاالت.
إذن مــا هــو املطلوب حتى تكتمل عملية الشراء
بالنسبة للقطريني؟ يقول فرغلي «إنهم يقدمون
خدمات ( )door-to-doorملن يريد االستثمار في
برمنجهام تـبــدأ مــن اخـتـيــار املنطقة الـتــي يريد
ال ـش ـخــص شـ ــراء ال ـع ـقــار فـيـهــا م ــع م ــراع ــاة كــافــة
الخصوصية الـتــي يفضلها املستثمر القطري
ً
والخليجي بشكل عامل» ،مضيفا أن اإلجــراءات
في بريطانيا واضحة وليس عليها أي تغيير،
وتشترط وجود محام وممثل قانوني هو الذي
يمثل املـشـتــري فــي كــافــة ال ـجــوانــب مــن مراجعة
ال ـع ـقــود وإع ـط ــاء الـنـصــائــح واس ـت ـق ـبــال األم ــوال
من املشتري ولتحويل األمــوال للبائع ومتابعة
التسجيل.
ويوضح فرغلي ،بعد اختيار املستثمر للوحدة
يتم إعطاء قائمة باملطلوب من األوراق بما فيها
ال ـجــواز والـبـطــاقــة والـشـخـصـيــة وكـشــف حساب
من البنك ورخصة القيادة وإعــداد األوراق التي
ت ـغ ـنــي ال ـع ـمــل ع ــن ال ـس ـفــر ل ـبــرم ـن ـج ـهــام ملـقــابـلــة
امل ـحــامــي ش ـخ ـصـ ًـيــا ل ـل ـتــأكــد م ــن األوراق ،ع ــادة
األوراق تستغرق نـحــو  21يـ ً
ـومــا وم ــن ثــم يدفع
الــدف ـعــة امل ـقــدمــة لـلـعـقــار م ــا ب ــن  20%إل ــى %30
كأقصى حــد وبعد اسـتــام الشقة يبدأ املحامي
إجراءات تسجيل الشقة.

بريكست
أدريان:
 % 7توقعات
نمو العائد على
االستثمار مستقب ًلا

■ محمد فرغلي

فرغلي:
 12.6مليون دوالر
مبيعات العقار ببرمنجهام
في  6أشهر

هل تشكل قضية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
عائقًا أمام االستثمارات؟
يقول املناعي إن ذلــك ال يوقف االستثمارات بل
هناك عــوامــل إضافية تجعل مــن االستثمار في
هذا التوقيت مناسبًا ،إال أنه إضافه إلى الغموض
في قضية الخروج من االتحاد األوروبــي يعتبر
أح ــد أه ــم ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه املستثمرين
القطريني في بريطانيا ،إضافة لتذبذب العملة
البريطانية (الجنيه االسترليني).
بــريـطــانـيــا وال ـتــي تستعد مـبـكـرًا لـخــروجـهــا من
االتحاد األوروبي حرصت على توطيد عالقاتها
م ــع دول الـخـلـيــج بـشـكــل أقـ ــوى ،وأع ــرب ــت تــريــزا
م ـ ــاي رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ــن ذل ـ ــك ب ـش ـك ــل واضـ ــح
خ ــال مشاركتها الجلسة الختامية لقمة دول
مجلس الـتـعــاون الخليجي السابعة والثالثني
التي عقدت بالعاصمة البحرينية ،وأعلنت نية
بريطانيا (جعل لندن عاصمة لالستثمار)
وكانت ماي قد أكدت الحقًا أن انجلترا تسعى إلى
(شراكة جديدة متساوية) مع أوروبــا ،موضحة
أن بـ ــادهـ ــا ت ــرغ ــب فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن االتـ ـح ــاد
ً
االوروبي وهي (أكثر قوة وعدال ووحدة للخارج
عن ذي قبل).
وي ــوض ــح ال ـخ ـلــف ل ــ»ل ــوس ـي ــل» إن االخـ ـت ــاف ما
بني شراء العقار الخاص أو العقار االستثماري
مشيرًا إلى أن هناك شركات متخصصة في إدارة
األصـ ــول ال ـع ـقــاريــة تـســاعــد املـسـتـثـمــر ف ــي إدارة
املشروع العقاري والتسجيل وتسديد الضرائب
وال ـص ـيــانــة وغ ـي ــره ــا ،وح ـســب رأي ال ـخ ـلــف فــإن
االستعانة بمثل هــذه الـشــركــات أفضل مــن قيام
املستثمر بهذه األمور بنفسه ألنها عملية معقدة
بها قوانني وصعوبات تحتاج ملن يفهمها.
وي ـتــوقــع رجـ ــال األعـ ـم ــال م ــرون ــة أك ـب ــر وق ــوان ــن
تشجيعية لألجانب لجذب مزيد من االستثمارات
بعد خروجها مــن االتـحــاد األوروب ــي ليس فقط
فــي ق ـطــاع ال ـع ـقــار ول ـكــن فــي الـقـطــاعــات االخ ــرى
حتى تشجع املستثمر األجنبي.
وتوقع الخلف نمو العالقات القوية ما بني قطر
وبريطانيا بشكل أكبر خاصة بعد زيارة رئيسة
الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة ت ـيــرزا م ــاي ل ــدول الخليج
وح ـض ــوره ــا ق ـمــة مـجـلــس ال ـت ـع ــاون بــالـبـحــريــن
وتأكيدها على وقوفها القوي مع دول التعاون.
وتــابــع الخلف هــذه التحركات ترتبط ببعضها
البعض لجذب االستثمارات الخليجية والترويج
لـلـسـلــع الـبــريـطــانـيــة بـعــد خــروج ـهــا م ــن الـســوق
األوروبية املشتركة بالتالي البد من البحث عن
أسواق كبرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي
مدعومة بالعالقات التاريخية ما بني بريطانيا
ودول الخليج وقطر على وجه الخصوص.

