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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 5 ماليني 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 

%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«.
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هل تنافس برمنجهام لندن؟
ســؤال طرحته »لوسيل« على نيكوال 
)ماركيتنق  لـ الــتــجــاري  املــديــر  هــويــت، 
برمنجهام( وهو مشروع يمثل شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة بــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والحكومة إلدارة الشؤون االقتصادية 
واالســتــثــمــاريــة والــســيــاحــيــة باملدينة 
الـــتـــي قـــالـــت لــــ »لـــوســـيـــل«، نــعــم نحن 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ نــــنــــافــــس لـــــنـــــدن فــــــي االسـ
وجــذبــهــا، وعندما سألتها عــن نسبة 
العائد من االستثمارات قالت إن هذه 
النسبة نمت بشكل كبير خالل الستة 

أشهر املاضية إلى نحو 5.2% فقط.
ويــــرجــــح عـــلـــي عــبــدالــلــطــيــف املــســنــد، 
عضو مجلس غرفة قطر وأحــد الذين 
شاركوا في اجتماعات مجلس مدينة 
برمنجهام برجال األعمال القطرين، 
اختيار اململكة املتحدة للمستثمرين 
القطرين لالستثمار فــي برمنجهام 
هـــو امـــتـــنـــان وعــــرفــــان لــلــجــمــيــل الـــذي 
الــقــطــريــون لبريطانيا بثقتهم  قــدمــه 
باالستثمار فيها وتعزيزًا للعالقات 
الــبــلــديــن. واعــتــبــر املسند أن هذه  بــن 
قــبــل البريطانين مهمة  املـــبـــادرة مــن 

جدًا للمستثمرين القطرين.
وتابع املسند: )برمنجهام قدمت لنا 
خــطــة طــمــوحــة جـــدًا للتطوير خاصة 
في قطاع العقارات( بقيمة استثمارات 
ــيـــار جــنــيــه  ــلـ ــثـــر مــــن 1.5 مـ ــأكـ ــقــــدر بـ تــ
إسترليني لتطوير البنية التحتية في 
برمنجهام وربطها بخطوط السكك 
الحديدية التي من املتوقع انتهاؤها 
في 2026 لتختصر املسافة لنحو 36 

دقيقة ما بن لندن وبرمنجهام.
الــجــديــدة يرى  هــذه السكك الحديدية 
أنــهــا تــوفــر الكثير مــن الوقت  املناعي 
وتساعد في نقل الكثير من الشركات 
الــعــاملــيــة لــلــمــديــنــة وجـــــذب مـــزيـــد من 
ــمـــارات ورؤوس األمـــــــوال من  ــثـ ــتـ االسـ

حول العالم.
ــر مــــــــن ذلــــــــــك يــــــــــرى املـــــســـــنـــــد أن  ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
االستثمارات في املشروعات الناشئة 
ــة قــطــر  ــ ــ والــــجــــديــــدة تـــتـــوافـــق مــــع رؤيـ
ــا لــــتــــطــــويــــر الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ وتـ

الصغيرة والناشئة.

1.5 مليون إسترليني:

صحيفة )بيرنيس ديسك( البريطانية 
كشفت األسبوع املاضي أن وفد مدينة 
قـــطـــر مـــؤخـــرًا  ــذي زار  ــ ــ الـ بـــرمـــنـــجـــهـــام 
بــرئــاســة رئــيــس مجلس املــديــنــة جون 
كـــالنـــســـي عـــــرض فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة 
ملستثمرين محتملن مــن قــطــر تقدر 

بنحو 1.5 مليار إسترليني.
الوفد - وفقًا للصحيفة - طرح فرصًا 
املــنــازل الجديدة  مثل بناء اآلالف مــن 
بجميع أنحاء املدينة، وقال كالنسي، 
»إن البريكست سيحدث، وكل ما يجب 
أن نــفــكــر فــيــه هــو مــا بــعــد البريكست 
بإعادة توطن املدن في بريطانيا وأن 
يكون لها مكانة دولية في حــال نمو 
اقـــتـــصـــادهـــا«، وأضــــــاف: »لــيــس جــيــدًا 
أن نجلس ونشكو مغادرتنا االتحاد 
األوروبــــــــــــي، فــــمــــدن مـــثـــل بــرمــنــجــهــام 
يجب أن تخرج للعالم وتقول هذا ما 
نــحــن عليه وهـــذا مــا يمكن أن نقدمه 

للمستثمرين«.
واضــاف كالنسي: لدينا نحو 89 ألف 
الـــ 15 عامًا  منزل يجب بناؤها خــالل 
املــقــبــلــة لــتــلــبــيــة الــطــلــب، وبــالــرغــم من 
ــدًا في  ــ أن مــجــلــس املــديــنــة يــعــتــبــر رائــ
بناء املنازل في برمنجهام إال أننا ال 

نستطيع أن نفعل ذلك لوحدنا«.

تسهيالت للمستثمرين

هل قدم الوفد أي تسهيالت للمستثمر 
ــا هـــو نـــوع االســتــثــمــارات  الــقــطــري ومـ

فـــيـــهـــا  ــمــــر  ــثــ ــتــ يــــســ يــــمــــكــــن أن  الــــــتــــــي 
املواطنون؟ 

ــلـــي املـــســـنـــد: الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  ــقــــول عـ يــ
ــة لتقديم  ــ يــعــكــفــون حــالــيــًا عــلــى دراسـ
مـــــــزيـــــــد مــــــــن الـــــتـــــســـــهـــــيـــــالت وجــــــــذب 
مــســتــثــمــريــن قــطــريــن جــــدد. أكــثــر من 
ذلــك يــراهــن املسند على أن بريطانيا 
ــقـــدم لـــهـــم تـــســـهـــيـــالت تــســاعــدهــم  ــتـ سـ

على تأسيس شــركــات قطرية وجــذب 
مزيد من رؤوس األموال واملستثمرين 

املحتملن من قطر.
ويـــتـــوقـــع املــســنــد أن يـــجـــذب املــؤتــمــر 
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 
الــنــقــاط عــلــى الــحــروف ويــقــول: الــوفــد 
لــم يــقــدم أي تــســهــيــالت أو )إغـــــراءات( 
ضريبية جــديــدة، ويــعــزو ذلــك ملوقف 
بريطانيا الحساس في الوقت الراهن 
ــــي  قــبــل الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبـ
ــتـــرة زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة،  ــرور فـ ــ أو بـــعـــد مــ
ويــواصــل: ولكن نتوقع هــذه الخطوة 

في املستقبل.
ــلـــف  بـــيـــنـــمـــا ال يــــتــــوقــــع حــــســــن الـــخـ
مميزات جديدة في قانون االستثمار 
ــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هــنــاك  ــانـ الـــبـــريـــطـ
مــمــيــزات فـــي الـــقـــانـــون الــحــالــي يمكن 
الــقــطــري االســتــفــادة منها  للمستثمر 
مـــثـــل الـــتـــســـهـــيـــالت االئـــتـــمـــانـــيـــة الــتــي 
تــتــعــدى فــي بــعــض األحـــيـــان 80% من 
ــفـــوائـــد بسيطة  قــيــمــة االســـتـــثـــمـــار وبـ
ــرة لــلــمــســتــثــمــر  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــرصـ ــ وهـــــــــذه فـ
القطري حيث بإمكانه أن يدفع %20 
ــاقـــي يــمــول  ــبـ فــقــط مـــن رأس املـــــال والـ
بفوائد بسيطة ويسهل الحصول على 

هذا النوع من التمويل.
لــلــدخــول فــي أي مــشــروع اســتــثــمــاري 
خــاصــة الــعــقــار البــد أن تــقــوم بــدراســة 
على أرض الواقع ومعرفة سعر العقار 
ــارات حــتــى تـــقـــوم بــحــســابــات  ــ ــجـ ــ واإليـ
، ســألــت 

ً
ــدة مـــســـتـــقـــبـــال ــائــ ــفــ ــح والــ ــربــ الــ

نــيــكــوال عـــن مــتــوســط أســـعـــار الــشــقــق 
واملـــنـــازل فــي بــرمــنــجــهــام، أجــابــت بــأن 
ــا بــــن 150 ألـــف  األســــعــــار تــــتــــراوح مــ
جنيه إسترليني للشقة و300 -500 
ألــف جنيه إسترليني للمنزل، بينما 
تـــصـــل اإليــــــجــــــارات مــــا بــــن 500 إلـــى 

ــذا يعتمد  ــ 1000 جــنــيــه واضـــافـــت »هـ
املــوقــع طبعًا« إال أنها أوضحت  على 
ــازل والـــشـــقـــق أرخـــص   ــنــ أن أســـعـــار املــ

مقارنة بلندن.

المناطق المحركة للنمو

ــو مــســتــشــار خــاص  ــارتـــن وهــ يـــقـــول مـ
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة والــــــــــذي تـــحـــدث 
لــــــرجــــــال األعـــــــمـــــــال الــــقــــطــــريــــن حــــول 
املنتدى القطري البريطاني لألعمال 
بفندق الــشــيــراتــون إن املــنــتــدى يــروج 
ــاع الـــعـــقـــارات  لـــالســـتـــثـــمـــارات فــــي قـــطـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ بـــشـــكـــل خــــــــاص والــ
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 
ــنـــي مــن  ــيـ ــرلـ ــتـ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إسـ  500
فــــي 2020 وهـــي  ــا  ــازهــ ــجــ إنــ املــــتــــوقــــع 
مــعــيــار أســـاســـي لــالســتــثــمــار املــحــلــي 

والدولي.
 

اإلعداد للمؤتمر

ــة  تـــــقـــــول مــــــديــــــرة االتـــــــصـــــــال بـــالـــشـــركـ
لــلــتــســويــق  ــيــــل« إن خـــطـــتـــهـــم  ـــ«لــــوســ لــ
لــلــفــرص االســتــثــمــاريــة فــي برمنجهام 
أنــهــم قــامــوا بــإعــداد بــرنــامــج مصاحب 
مــــع املـــؤتـــمـــر الســـتـــقـــبـــال املــســتــثــمــريــن 
وعمل زيــارات ميدانية للمشاريع ذات 
الفرص االستثمارية الكبيرة والوقوف 
الـــشـــرح  الـــــواقـــــع وتـــقـــديـــم  ــلـــى أرض  عـ
الــكــامــل لــهــم. وتــنــظــيــم لـــقـــاءات لــرجــال 
األعمال القطرين مع مجتمع األعمال 

املحلي في برمنجهام.
وحــول الجنسيات التي تقطن املدينة 

ــنـــاك نـــحـــو 187 جــنــســيــة  ــــأن هـ تـــقـــول بـ
إلــى أن  تعيش في برمنجهام، مشيرة 
الــتــعــداد الــســكــانــي فــي 2011 أظــهــر أن 
هــنــاك 11.5 ألــــف شــخــص مـــن مــوالــيــد 

الشرق األوسط يقطنون املدينة.
ــارات األجــنــبــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ وتــســتــحــوذ االسـ
على جــزء كبير من حصة استثمارات 
املدينة بنسبة 37% مقارنة بنحو %13 
الــبــريــطــانــيــة و2% للقطاع  لــلــشــركــات 

الخاص و48 للمؤسسات البريطانية.
نــيــكــوال والــتــي تــديــر الــقــســم الــتــجــاري 
بــشــركــة )مــاركــتــيــنــق بــرمــنــجــهــام( تــرى 
ــعـــرض  لـ فـــــرصـــــة جـــــيـــــدة  ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ املـ أن 
فــــــــــرص اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــــــي مـــــجـــــاالت 
الــرعــايــة الصحية واالبــتــكــار والــطــاقــة 
إلــى أن  وتكنولوجيا التبريد. مشيرة 
أحــــد مـــخـــرجـــات وفــــد مــجــلــس املــديــنــة 
ــقـــاش حـــول  ــنـ الــــــذي زار قـــطـــر جـــــرى الـ
إضـــافـــة يــــوم ثـــالـــث لــلــمــؤتــمــر )والـــــذي 
يــــومــــي 27 فــي  يــــكــــون  مــــقــــررًا أن  كـــــان 
لندن و 28 في برمنجهام( في املدينة 
ــال الــصــغــيــرة  ــمــ لـــعـــرض مـــشـــاريـــع األعــ
واملتوسطة SMEs في يوم منفصل عن 
املؤتمر إضافة لقطاع التعليم والعقار 
وغــيــرهــا مـــن الـــفـــرص الــتــي ســتــعــرض 
لـــلـــقـــطـــريـــن، واضــــافــــت أن هـــــذا الـــيـــوم 
ســيــتــم فـــيـــه حـــشـــد الـــشـــركـــات املــحــلــيــة 
الصغيرة واملتوسطة لعرض فرصها 

االستثمارية  للقطرين.
وأوضحت املدير التجاري أن املشاريع 
الـــتـــي ســيــتــم عـــرضـــهـــا تـــقـــدر مــبــدئــيــًا 
بــنــحــو 350 مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
ــــالل املــنــتــدى  ــدار يـــومـــي 28 خـ ــ عـــلـــى مــ

واليوم اإلضافي بعد املنتدى. 
الـــقـــطـــريـــن  تــــعــــرف أن  نــــيــــكــــوال  وألن 
يميلون لالستثمار في مجال العقارات 
قالت إنهم سيقدمون فرصًا واعدة في 
املـــجـــال الـــعـــقـــاري فـــي مــخــتــلــف املــواقــع 
باملدينة واملــديــنــة تحتاج للمزيد من 
املــبــانــي الــســكــنــيــة واملــــراكــــز الــتــجــاريــة 

وفرص التطوير التجاري.

■  علي عبداللطيف المسند■  عادل المناعي ■  نيكوال■  احمد حسين الخلف

:» المطور العقاري اندرسبي لـ»

8 مليارات إسترليني لتطوير البنية 
التحتية لبرمنجهام

مــديــنــة بــرمــنــجــهــام والـــتـــي تــســتــضــيــف املــنــتــدى 
مــارس املقبل مع لندن عانت اقتصادًيا مؤخًرا، 
فـــكـــمـــا يــــقــــول أدريـــــــــان انــــدرســــبــــي، مــــديــــر تــطــور 
ــال بـــإحـــدى الـــشـــركـــات فـــي بــريــطــانــيــا في  ــمــ األعــ
حديثه لـــ«لــوســيــل« إن هــذه املــديــنــة عــانــت كثيًرا 
مــن األزمـــة املالية فــي 2009، واآلن بــدأت تنهض 
مــن جــديــد وبــهــا فــرص كبيرة خــاصــة فــي مجال 
البنية التحتية والعقار ومؤخًرا حولت الحكومة 
العديد من املباني املكتبية القديمة ملبان سكنية 
لتلبية الطلب الكبير للسكن، ولدى املدينة خطة 
استثمارية في مجال البنية التحتية تقدر بنحو 
8 مــلــيــارات جنيه إســتــرلــيــنــي، )نــحــو 10 مالين 

دوالر(.
ويعتبر اندرسبي أن برمنجهام استطاعت جذب 
استثمارات كبيرة مؤخًرا وفي العام املاضي بلغ 
عـــدد الــوظــائــف الــجــديــدة نــحــو 40 ألـــف وظــيــفــة، 
الــيــوم فتجد مؤسسات  ولـــك أن تنظر للمدينة 
ــه بـــنـــك(  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــي ســــــي( و)دويـ مـــثـــل )اتــــــــش اس بـ
و)جون لويس( وغيرها نقلت مقارها الرئيسية 
بوسط املدينة، مضيفا أن أحد أهم عوامل جذب 
االستثمارات هو الطلب العالي على السكن في 
املدينة ولديهم حالًيا نحو 10 مشاريع بوسط 
املــديــنــة ســيــتــم طـــرح عـــدد مــنــهــا عــلــى الــقــطــريــن 
خالل املؤتمر وهي تبعد نحو 10 دقائق من مقر 

)اتش اس بي سي(.
فــتــرة تطوير البنية  أنــه خــالل  ــان  ويضيف أدريــ
التحتية فإن العائد على االستثمار من املتوقع 
أن يظل مرتفًعا خالل السنوات املقبلة ليصل %7، 
مقارنة بلندن التي يصل فيها عائد االستثمار 
نحو 2% كما توقع أن يرتفع معدل اإليجار بنحو 
5% خالل السنوات املقبلة، معتبرا أن االستثمار 
في بريطانيا بشكل عام يعود لالستقرار والنمو 

الذي تشهده بريطانيا. 

10 ماليين إسترليني

وأبــــــان مــحــمــد فــرغــلــي ثـــابـــت املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة يــوتــوبــيــا لـــلـــعـــقـــارات ومـــقـــرهـــا الـــدوحـــة 
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 مثال
فـــردي في  أكملنا اســتــثــمــارات للقطرين بشكل 
حــدود 10 مالين جنيه إسترليني، )نحو 12.6 
ــى في  ــ مــلــيــون دوالر(، خـــالل الــســتــة أشــهــر األولـ
2016 وهذا في نظر محمد مؤشر جيد بالنسبة 

ملدينة مثل برمنجهام.
يـــقـــول ادريـــــــان إن املـــنـــتـــدى يــمــثــل فـــرصـــة طيبة 
لبرمنجهام حتى تــســوق لفرصها بشكل قــوي، 
وتــتــوقــع املــديــنــة أن يــجــذب املــنــتــدي الــعــديــد من 
االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة لــلــمــديــنــة مــوضــًحــا أن 
ــان  ــ أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي بــرمــنــجــهــام يــــري ادريـ
بأنها جيدة ويبلغ أن سعر الشقة غرفة واحــدة 
في حدود 170 ألف جنيه إسترليني، نحو 213.5 
ألــف دوالر وسعر الشقة املكونة من غرفتن في 
ــدود 250 ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، نــحــو 314  ــ حـ
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 
لــتــبــاطــؤ فـــي نــمــو الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول املـــصـــدرة 
واملــنــتــجــة وأثـــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى اقـــتـــصـــادات 
الــدول والنمو االقتصادي، فنجد أن العديد من 
االستثمارات حول العالم تأثرت بهذا االنخفاض 
الـــتـــعـــاون  خــــاصــــة اســــتــــثــــمــــارات دول مـــجـــلـــس 
الــتــي بــدورهــا تــضــخ بشكل كبير في  الخليجي 

االستثمارات.
ويقول فرغلي إن انخفاض أسعار النفط حاضر 
فـــي ســــوق الــعــقــار بــبــريــطــانــيــا، وهــــي مــجــمــوعــة 
كبيرة من املستثمرين لديهم عالقة مباشرة مع 
حكومات الــدول بالتالي عندما ينخفض الدخل 
تتأثر هذه االستثمارات وكذلك خطط الحكومات 
الــتــنــمــويــة وقـــد يــــؤدي لــتــأجــيــل بــعــض املــشــاريــع 

واألعمال. وتتأثر تبًعا لذلك الشركات التي تعمل 
في مجال املقاالت. 

إذن مــا هــو املطلوب حتى تكتمل عملية الشراء 
بالنسبة للقطرين؟ يقول فرغلي »إنهم يقدمون 
خدمات )door-to-door( ملن يريد االستثمار في 
الــتــي يريد  تــبــدأ مــن اخــتــيــار املنطقة  برمنجهام 
الــشــخــص شــــراء الــعــقــار فــيــهــا مـــع مـــراعـــاة كــافــة 
الــتــي يفضلها املستثمر القطري  الخصوصية 
ا أن اإلجــراءات 

ً
والخليجي بشكل عامل«، مضيف

في بريطانيا واضحة وليس عليها أي تغيير، 
وتشترط وجود محام وممثل قانوني هو الذي 
يمثل املــشــتــري فــي كــافــة الــجــوانــب مــن مراجعة 
الــعــقــود وإعـــطـــاء الــنــصــائــح واســتــقــبــال األمــــوال 
من املشتري ولتحويل األمــوال للبائع ومتابعة 

التسجيل.
ويوضح فرغلي، بعد اختيار املستثمر للوحدة 
يتم إعطاء قائمة باملطلوب من األوراق بما فيها 
الــجــواز والــبــطــاقــة والــشــخــصــيــة وكــشــف حساب 
من البنك ورخصة القيادة وإعــداد األوراق التي 
تــغــنــي الـــعـــمـــل عــــن الـــســـفـــر لــبــرمــنــجــهــام ملــقــابــلــة 
ــادة  لــلــتــأكــد مـــن األوراق، عـ املـــحـــامـــي شــخــصــًيــا 
األوراق تستغرق نــحــو 21 يــوًمــا ومـــن ثــم يدفع 
الــدفــعــة املــقــدمــة لــلــعــقــار مـــا بـــن %20 إلـــى %30 
كأقصى حــد وبعد اســتــالم الشقة يبدأ املحامي 

إجراءات تسجيل الشقة.

بريكست

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 
تـــواجـــه املستثمرين  الــتــي  الــتــحــديــات  أحـــد أهـــم 
القطرين في بريطانيا، إضافة لتذبذب العملة 

البريطانية )الجنيه االسترليني(.
بــريــطــانــيــا والــتــي تستعد مــبــكــرًا لــخــروجــهــا من 
االتحاد األوروبي حرصت على توطيد عالقاتها 
ــربـــت تــريــزا  مـــع دول الــخــلــيــج بــشــكــل أقـــــوى، وأعـ
ــك بـــشـــكـــل واضــــح  ــ ــاي رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــــن ذلــ ــ مــ
خـــالل مشاركتها الجلسة الختامية لقمة دول 
الــتــعــاون الخليجي السابعة والثالثن  مجلس 
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 
ــاد  ــــن االتــــحــ ــــي الـــــخـــــروج مـ ــرغــــب فـ ــا تــ ــ ــــالدهـ أن بـ
االوروبي وهي )أكثر قوة وعداًل ووحدة للخارج 

عن ذي قبل(.
ويـــوضـــح الــخــلــف لــــ«لـــوســـيـــل« إن االخـــتـــالف ما 
بن شراء العقار الخاص أو العقار االستثماري 
مشيرًا إلى أن هناك شركات متخصصة في إدارة 
ــول الــعــقــاريــة تــســاعــد املــســتــثــمــر فـــي إدارة  ــ األصـ
املشروع العقاري والتسجيل وتسديد الضرائب 
والــصــيــانــة وغـــيـــرهـــا، وحــســب رأي الــخــلــف فــإن 
الــشــركــات أفضل مــن قيام  االستعانة بمثل هــذه 
املستثمر بهذه األمور بنفسه ألنها عملية معقدة 

بها قوانن وصعوبات تحتاج ملن يفهمها.
ــة أكـــبـــر وقـــوانـــن  ــال األعـــمـــال مـــرونـ ــ ويــتــوقــع رجـ
تشجيعية لألجانب لجذب مزيد من االستثمارات 
بعد خروجها مــن االتــحــاد األوروبـــي ليس فقط 
فـــي قــطــاع الــعــقــار ولــكــن فـــي الــقــطــاعــات االخـــرى 

حتى تشجع املستثمر األجنبي.
وتوقع الخلف نمو العالقات القوية ما بن قطر 
وبريطانيا بشكل أكبر خاصة بعد زيارة رئيسة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــيـــرزا مـــاي لــــدول الخليج 
وحـــضـــورهـــا قــمــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــالــبــحــريــن 

وتأكيدها على وقوفها القوي مع دول التعاون.
وتــابــع الخلف هــذه التحركات ترتبط ببعضها 
البعض لجذب االستثمارات الخليجية والترويج 
لــلــســلــع الــبــريــطــانــيــة بــعــد خــروجــهــا مـــن الــســوق 
األوروبية املشتركة بالتالي البد من البحث عن 
أسواق كبرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
مدعومة بالعالقات التاريخية ما بن بريطانيا 

ودول الخليج وقطر على وجه الخصوص.

منتدى  االستثمار.. منظور جديد للعالقة          بين البلدين

الفرص 
والتحديات

الــفــرص الجيدة والعائد املــجــزي يعتبران إحــدى أهم 
ركــائــز االستثمار الناجح، هــذا مــا أكــده رجــل األعمال 
الخلف، وقال إن الفرص التي عرضت على املستثمرين 
الـــقـــطـــريـــن مــــن جــــانــــب وفـــــد مــــن مـــديـــنـــة بــرمــنــجــهــام 
أغلبها فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، وأضــــاف: »هـــم يعرفون 
أن الــقــطــريــن يــفــضــلــون االســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع« 
ألن املستثمر الــقــطــري تــعــود عــلــى الــفــوز بــعــائــد 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 
مــجــال الــعــقــار هــو أســهــل وأضــمــن الــفــرص للقطرين، 
بينما يــحــتــاج تــأســيــس شــركــات فــي بــريــطــانــيــا ملزيد 
من الشجاعة من الجانب القطري. ويــرى املناعي بأن 
ــراءات كــثــيــرة فــي هـــذا املــجــال  ــ الــبــريــطــانــيــن قــدمــوا إغــ
الــشــركــات- متمثلة بــاهــتــمــام الحكومة  -أي تــأســيــس 
ــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ملــديــنــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تـــطـــويـ
بــرمــنــجــهــام ومـــوقـــعـــهـــا االســـتـــراتـــيـــجـــي وغـــيـــرهـــا مــن 
التسهيالت التي يمكن أن تساعد في جذب املزيد من 

املستثمرين.
وغــيــر االســتــثــمــار الــعــقــاري يـــرى املــســنــد أن القطرين 
الــبــنــيــة التحتية في  يمكنهم املــســاهــمــة فــي مــشــاريــع 
ــراء أســهــم في  مــديــنــة بــرمــنــجــهــام وذلــــك عـــن طــريــق شــ
املــــطــــارات ومــحــطــات الــقــطــار وغــيــرهــمــا مـــن مــشــاريــع 

البنية التحتية باالستثمار في رأس املال واألسهم.
ــا يــجــعــل بــرمــنــجــهــام أيـــضـــًا مــديــنــة لــهــا جــاذبــيــتــهــا  مـ
هــو بــحــث املستثمر عــن قــطــاعــات تــعــود بــفــائــدة أكبر 
وبــمــردود أعلى مــن نسبة %1.5 كما فــي لــنــدن، بينما 
يمكن أن يقدم االستثمار في برمنجهام نسبا تفوق 

%5 وهي إحدى املدن الواعدة. 
ــــرى أن املـــســـتـــثـــمـــر الـــقـــطـــري يــفــضــل  ــلـــف يــ ولــــكــــن الـــخـ
االســتــثــمــار الــعــقــاري ألنـــه أقـــل مــخــاطــر مـــن غــيــره من 
الــقــطــاعــات بــاإلضــافــة لــلــفــرص االســتــثــمــاريــة األخـــرى 
ــارة  ــتــــجــ ــات الــــخــــدمــــات والــــصــــنــــاعــــات والــ ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ فـ
وهــــذه تــحــتــاج لــجــهــود أكــبــر وشـــراكـــات 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 
بــشــرح منفصل أيــضــًا عــن كيفية االســتــثــمــار وإنــشــاء 

األعمال في اململكة املتحدة.

فرغلي:
 12.6 مليون دوالر 

مبيعات العقار ببرمنجهام 
في 6 أشهر

أدريان:
  7 % توقعات 

نمو العائد على 
االستثمار مستقبًلا 

المسند:
 1.5 مليار إسترليني
فرصا استثمارية 

تقدمها برمنجهام 

يوم ثالث لعرض
 المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة 

150 إلى 500 ألف إسترليني 
متوسط أسعار 
الشقق والمنازل

زيارات ميدانية 
للمستثمرين لالطالع 

على الفرص االستثمارية

■  ادريان اندرسبي      )تصوير-عمرو دياب(

■  محمد فرغلي


