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يستغل محتالون قلة خبرة مشتري العقارات في تركيا، وجهلهم بالقوانين المنظمة للتملك واألسعار العادلة، للنصب 
عليهم عبر وسائل احتيال متنوعة، يكشفها متخصصون لـ»العربي الجديد«، إضافة لتحديد خطوات االستثمار اآلمن

جهل قانوني يسهل 
الوقوع في شراك النصابين

االستثمار العقاري 
في تركيا

إسطنبول ـ حمزة خضر

السعودي بندر  املستثمر  اشترى 
فــي  شــــقــــة  ــام 2016  ــ ــ عـ فـــــي  ســــعــــد 
مرحلة التخطيط )ما قبل تشييد 
 AKS HALIC LIFE الــبــنــاء(، ضمن مــشــروع
التابع لشركة إنشاءات تركية خاصة، بمدينة 
طـــرابـــزون الــواقــعــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي، في 
مــقــابــل 55 ألـــف دوالر دفــعــهــا نــقــدًا، عــلــى أن 

يستلم وحدته العقارية في العام التالي.
انـــقـــضـــت املــــــدة املـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع الـــشـــركـــة، 
واملــشــروع ما زال على الــورق، من دون بناء، 
كما يقول، مضيفا بغضب: »سافرت في عام 
2018 إلى تركيا الستالم شقتي واكتشفت أن 
املشروع لم ينفذ بعد«. وقتها عرضت عليه 
الشركة تسليمه شقة فــي مــشــروع آخــر على 
أن يــدفــع فــــارق الــســعــر، لــكــنــه رفـــض دفـــع أي 
مبلغ اضافي وإجــراء تبديل لشقته بأخرى، 
ال تصلح للسكن وجودتها أقل، كما يصفها، 
بـــيـــنـــمـــا وافـــــــق املـــســـتـــثـــمـــر الـــــســـــوري شــفــيــق 
الكناني على االنتقال إلى مشروع آخر تابع 
ــارق ســعــر بقيمة  لــلــشــركــة ذاتـــهـــا، مـــع دفـــع فــ
للعرض  »بــعــد قبولي  قــائــال:  ألــف دوالر،   30
 AKS ظــهــرت مشكلة بــن شــركــة اإلنـــشـــاءات
GRUP İNŞAAT ومستثمر مساهم، ووصل 
ــر إلـــى الــقــضــاء وتـــم الــحــجــز عــلــى أمـــوال  األمــ
إلى  الشركة، ما دفعني و40 شخصًا آخرين 
الدعوى  فــي  الفصل  يتم  لــم  لكن  مقاضاتها، 

حتى اآلن«. 
مــا عــانــاه ســعــد والــكــنــانــي وآخـــــرون يوثق 
الــتــحــقــيــق تــجــاربــهــم، يــعــد نــوعــا مـــن طــرق 
ــقـــاري، تـــرجـــع أســبــابــهــا إلــى  االحـــتـــيـــال الـــعـ
اســتــغــالل قــلــة خــبــرة املــشــتــريــن ومعرفتهم 
ــارات،  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــتـــــالعـــــب بـــــســـــوق الــ ــغـــــرات الـــ ــثـــ بـــ
والقوانن املنظمة للبيع والشراء، واألسعار 
الـــعـــادلـــة، وهــــو مـــا يـــجـــري عــبــر عــــدة طـــرق، 
الجديد«،  »العربي  لـ متخصصون  يكشفها 
إلــى تحديد خــطــوات االستثمار  بــاإلضــافــة 
اآلمــن، في ظل اإلقبال على السوق التركي، 
ــــدات الــســكــنــيــة املــبــاعــة  ــــوحـ ــــدد الـ إذ بـــلـــغ عـ
ألجانب 268.487 عقارا، ويتملكها 293.202 
شخص، باإلضافة إلى 32.264 قطعة أرض، 
وفق البيانات الحكومية املنشورة، حتى 6 

شركة اإلنشاءات من تبعات قانونية، والتي 
تــنــظــمــهــا املـــــادة 157 مـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي 
التركي رقم 5237 لسنة 2004، إذ تنص على 
أنـــه »مـــن يــخــدع شــخــصــا بــأفــعــال احتيالية 
لنفسه أو لصالح غيره يعاقب بالسجن من 
إلــى 5 ســنــوات وغــرامــة قضائية تصل  سنة 
اليوم  احتساب  يتم  يـــوم«،  آالف  إلــى خمسة 
الواحد بسعر ما بن 20 إلى 100 ليرة تركية 
)الدوالر يساوي 8.60 ليرات( عن اليوم، وفق 
الــرأي املحامية  طباع، والــذي تتفق معه في 
الــتــركــيــة شــولــي ســـاريـــالر، الــتــي تــتــرافــع عن 
أربعة ضحايا احتيال عقاري منذ عام 2019 
 Sarilar şahinkaya شــركــة  فــي  عملها  ضــمــن 
ــار كــل مــن طــبــاع وســاريــالر  لــلــمــحــامــاة، وأشــ
إلى أن االحتيال العقاري يندرج كذلك ضمن 
قانون SPKn رقــم 6362 الصادر عن مجلس 
أســواق رأس املــال، وضمن الفقرة األولــى من 
 ،)2/107( الــثــانــيــة  والــفــقــرة   ،)1/107( ــادة  املــ
معلومات  إلـــى  تستند  الــتــي  األعـــمـــال  إن  إذ 
ــــوق رأس  ــر عـــلـــى أســــعــــار وقـــيـــمـــة سـ قــــد تـــؤثـ
املــال وقــرارات املستثمرين تخضع لعقوبات 

جزائية. 

ما يجب على المستثمر 
الحذر منه

ــــد ألكـــثـــر من  يــعــد الــبــيــع املــتــكــرر لــعــقــار واحـ
العقاري،  أنــواع االحتيال  شخص من أخطر 
حسب تأكيد فاتح إرجوفن، رئيس مجلس 
تقدم  )خــاصــة   Inhouse Global شــركــة  إدارة 
استشارات عقارية(، والذي يشرح هذا النوع، 
قــائــال: »تــقــوم بــعــض الــشــركــات ببيع العقار 
لــزبــون، ومــن ثــم تقوم ببيعه مــرة ثانية إلى 
زبـــون آخــر لــعــدم تسجيل الــعــقــار لــدى كاتب 
العدل Noter )جهة معتمدة مهمتها تصديق 

الوثائق(«. 
ــوم الــبــعــض  ــقــ ــق، يــ ــبــ ــا ســ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـ
بإضافة مساحة مواقف السيارات واملصاعد 
إجمالي  إلــى  الخضراء  واألراضـــي  واملسابح 
ــقـــاريـــة، عـــلـــى ســبــيــل  ــــدات الـــعـ ــــوحـ مـــســـاحـــة الـ
املثال قد يتم بيع شقة على أساس أنها 200 
ملعاينة  املشتري  يذهب  وعندما  مــربــع،  متر 
ــك بــكــثــيــر،  ــ الـــــوحـــــدة يـــجـــدهـــا أصــــغــــر مــــن ذلــ
فــي حــن أنـــه بــحــســب الــقــانــون، كــمــا يضيف 
إرجوفن »يجب أال تتجاوز االختالفات بن 
مــا بن  للبيع  الفعلية واملــعــروضــة  املــســاحــة 

15% و%20«.
ومـــن صـــور االحــتــيــال األخــــرى عـــدم حصول 
املستثمرين عــلــى ســنــدات مــلــكــيــة، كــمــا وقــع 
مع الجزائري محمد بن عيسى، الذي اشترى 
شــقــة مـــن شــركــة عــقــاريــة يــمــلــكــهــا املستثمر 
إيمري يلماز في إسطنبول عام 2016 بمبلغ 
70 ألف يورو، دون حصوله على سند ملكية، 
ويــقــول: »بــعــد شـــراء الــشــقــة، وقــع انــقــالب 15 
يــولــيــو/ تــمــوز 2016 الــفــاشــل، لـــذا أخــبــرنــي 
يلماز بأنه ال يستطيع استخراج سند امللكية 

بسبب األوضاع الراهنة«. 
بــقــي مــحــمــد عــلــى تـــواصـــل دائـــــم مـــع يــلــمــاز 
دائمًا  أنــه  إال  الشقة،  ملكية  بتثبيت  يطالبه 
ما كان يتذرع بالتخبط الذي تعيشه البالد، 
مــا دفــع محمد ليطلب مــن صــديــق تــركــي أن 
املــكــاملــة، )حصل معد  يتصل بــه مــع تسجيل 
التحقيق على التسجيل(، إذ دافع يلماز عن 
مــوقــفــه بــالــقــول: »مــحــمــد دفـــع مــبــلــغ 50 ألــف 
لــيــرة تــركــيــة كــعــربــون لــلــشــقــة، عــلــى أن يدفع 
كامل املبلغ خــالل 15 يوما، لكنه دفــع املبلغ 
على أقساط، وهذا مخالف لالتفاق«. وأضاف 

يلماز: »في تلك األثناء احتجت لبعض املال، 
من حيث  بيننا  املوقع  بالعقد  أخــل  ومحمد 
طريقة دفع املبالغ املستحقة عليه، ومع ذلك 
قمت بحماية أمواله ولم ألغ عقد البيع، ولكن 
إذ  للبنك،  الشقة  راهــنــًا  قـــرض،  قمت بسحب 

كنت أعيش في أزمة مالية«.
الحقا أغلق يلماز هاتفه وغّير عنوان مكتبه 
العقاري، حسبما يقول بن عيسى، الذي تقدم 
الــعــام بمنطقة بيليك  املــدعــي  لـــدى  بــشــكــوى 

دوزو في عام 2017، وفق تأكيده.

كيفية االستثمار اآلمن
ــان، املـــتـــخـــصـــص  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ يـــــشـــــرح مــــحــــمــــود الـ
الــفــرق   ،Gül İnşaat شـــركـــة  فـــي  بــالــتــســويــق 
بــن أنــــواع ســنــد املــلــكــيــة، مــوضــحــا أن األول 
استخراج  بعد  يــصــدر  والـــذي   »Kat Ittifak«
ــاء، يــحــمــل تــفــصــيــالت الــبــنــاء،  ــنـ ــبـ رخـــصـــة الـ
لـــذا عند  اإلكـــســـاء،  تفاصيل  لــكــن ال يتضمن 
للمستثمر  يمكن  ال  التشطيب  عملية  توقف 
أن يــطــالــب الــشــركــة بــاســتــكــمــالــهــا. ويــنــصــح 
شركات  مــع  املستثمر  يتعامل  بــأن  العثمان 
موثوقة، أو شراء العقارات ذات سند امللكية 
على  »يــتــوجــب  ويــضــيــف   ،»kat mülkiyeti«
املــســتــثــمــر تــســجــيــل عــقــد الـــشـــراء لـــدى كــاتــب 
العدل Noter منعًا ألي عمليات بيع متكررة«.
وهــو مــا يــؤيــده املحامي طــبــاع، موضحا أن 
سبب تزايد عمليات االحتيال العقاري يعود 
إلـــى جــهــل املــســتــثــمــريــن بــالــقــوانــن الــتــركــيــة، 
ــدا أن بـــعـــض الــــشــــركــــات تـــضـــع ثـــغـــرات  ــؤكــ مــ
ــو مــــا يــتــطــلــب مــواجــهــتــهــا  ــ فــــي الـــعـــقـــود، وهـ
التصديق  عملية  قبل  املحلف  املــتــرجــم  عبر 
عــلــيــهــا. قـــائـــال: »عـــلـــى املــســتــثــمــر االســتــعــانــة 
االستثمار  شـــؤون  فــي  مختصن  بمحامن 
الـــعـــقـــاري، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــتــرجــم مــحــلــف«. 
ــــالر، وتـــضـــيـــف فــي  ــاريـ ــ تـــوافـــقـــه املـــحـــامـــيـــة سـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــجــب على  إفـــادتـــهـــا لـــ
املستثمر الحصول على تقرير تقييم عقاري 
Değerleme Raporu من مكاتب تابعة لدائرة 
ــة تــركــيــة، ملعرفة  الــطــابــو الــعــامــة فــي كــل واليـ

سعر العقار قبل شرائه«. 
غير  الــبــيــع  بعمليات  الــقــانــون  يــعــتــرف  »وال 
املصدقة عبر كاتب العدل، ويعتبر ذلك عقًدا 
يتم  أن  ويجب  القانونية،  الناحية  من  أولًيا 
ملكية  لنقل  البيع(  )معاملة  الرئيسي  العقد 
العقاري«،  السجل  مديرية  مكتب  في  العقار 
وفقا لرد مكتوب من مديرية الطابو العامة، 
تلقته »العربي الجديد«، والتي تؤكد على أن 
باألجانب  الخاصة  والــشــراء  البيع  عمليات 
تقرير  عــلــى  الــحــصــول  تــتــم دون  أن  ال يمكن 
ــراره فــي الــرابــع  التقييم الــعــقــاري الـــصـــادر قــ
من مــارس/ آذار 2019، والــذي يمنع املبالغة 
فــي األســعــار، وصـــدر قـــرار العمل بــه لتقليل 

شكاوى املستثمرين. 
وفي يونيو/ حزيران 2019 أطلقت الحكومة 
لخدمة   Your Key Turkey بـــوابـــة  الــتــركــيــة 
املستثمرين العقارين، ويمكن عبرها التأكد 
من طرق تملك العقارات بشكل آمن، إذ يمكن 
الــوصــول إلـــى املــعــلــومــات املــكــانــيــة مــن خــالل 
عـــن األرض، ومــعــلــومــات  االســـتـــعـــالم  نـــظـــام 
فيها،  االســتــثــمــار  الــتــي سيتم  املنطقة  حـــول 
مـــع إمــكــانــيــة طــــرح األســئــلــة واملـــشـــاكـــل عند 
التواصل، بحسب  الــضــرورة عن طريق قسم 
رد دائــرة الطابو، والــذي لفت إلى أن البوابة 
مدعومة بعدة لغات، منها العربية، لتسهيل 
وقــوع  املستثمر ومنع  إلــى  املعلومة  وصــول 

ضحايا للمعلومات الزائفة واالحتيال.

 Your Key يوليو/ تموز 2021، على موقع
والتخطيط  البيئة  ــوزارة  لـ التابع   ،Turkey

العمراني.

فخاخ الشركات الوسيطة
ــالــــد طــحــايــنــي  ــع املـــســـتـــثـــمـــر األردنــــــــــي خــ ــ وقــ
ضحية احتيال بعد شــراء عقاره عبر شركة 
وســيــطــة، إذ تملك وحـــدة سكنية فــي مجمع 
الواقعة   )Beylikdüzü( دوزو  بيليك  بمنطقة 
 100 ودفــع  األوروبــيــة،  إسطنبول  بضواحي 
ألـــف دوالر أمــيــركــي، لــكــنــه اكــتــشــف أن سعر 
الشقة الحقيقي 70 ألف دوالر، بعدما شاهد 
إعــالنــا عــن بيع شقق فــي املبنى املــجــاور له، 
ليكتشف أن وحداته أفضل وسعرها أقل، كما 
»العربي الجديد«، مضيفا أنه هاتف  يقول لـ
أن  واكتشف  املــجــاور،  باملبنى  شقة  صاحب 
الشركة التي باعت له وحدته، تواصلت معه 
وعــرضــت توفير زبـــون عــربــي مــع دفــع مبلغ 
100 ألف دوالر، على أن يمنح املالك الشركة 
ــــع مــعــه،  30 ألــــف دوالر، وهــــو مـــا ســبــق ووقـ
ــذي دفـــع طــحــايــنــي لــلــتــقــدم بشكوى  ــر الــ األمــ
ــالــــك الــــشــــركــــة الــوســيــطــة  ــار مــ ــمـــسـ ضــــد الـــسـ
لــــدى املـــدعـــي الـــعـــام فـــي حـــي بــيــوك شكمجة 

)Büyükçekmece( برقم )2019/36337(.  
تــــواصــــل مـــعـــد الــتــحــقــيــق مــــع الـــشـــركـــة الــتــي 
فــارق  بــاعــت طحايني وحــدتــه، ملعرفة سبب 
األســـعـــار الــكــبــيــر، ورد عــلــيــه أحـــد الــعــامــلــن، 
الذي عرف نفسه باسم أحمد السوري )رفض 
»العربي  الكشف عن اسمه الحقيقي(، قائال لـ
الجديد«: »طحايني دفع قيمة الشقة كاملة، 
سقطت  الشركة  ضــد  قدمها  التي  والشكوى 
ــــو مــا  ــيـــل يـــديـــنـــهـــا«، وهـ ــود أي دلـ ــ لـــعـــدم وجــ
ينفيه طارق زيريك، محامي طحايني، قائال 
زالــت قائمة  الجديد: »الشكوى ما  »العربي  لـ

لدى املدعي العام«. 
ولــــدى املــحــامــي الـــســـوري مــجــد طــبــاع، وهــو 
ــــي إســـطـــنـــبـــول،  ــاحــــب مـــكـــتـــب مــــحــــامــــاة فـ صــ
تــقــوم على خبرته فــي مثل هذه  وجــهــة نظر 
الشركات  إذ ال تتحمل  الشكاوى، كما يقول، 
ثبت  حــال  فــي  قضائية  مسؤولية  الوسيطة 
وقــعــت على  الــتــي  االحــتــيــال  بعملية  جهلها 
املستثمر، موضحا أنه في حال ثبت تورطهم 
فـــي االحـــتـــيـــال يــتــرتــب عــلــيــهــم مـــا يــقــع بحق 

تراجع الليرة أمام 
الدوالر رفع أسعار 
مواد البناء بشكل 

كبير

بلغ عدد 
الوحدات السكنية 

المباعة ألجانب 
268.487 عقارًا

Saturday 10 July 2021
السبت 10 يوليو/ تموز 2021 م  30  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2504  السنة السابعة

)Getty( المحتالون يستغلون ثغرات للتالعب بسوق العقارات


