أهم النقاط التفق عليها من أعضاء جلنة التشييد
حول :

توجيهات السيد رئيس اجلمهورية اخلاص بعدم اإلعالن أو التسويق للمشروعات العقارية قبل بناء %30منها ،
واألثر التوقع لذلك على القطاع وعلى اإلقتصاد الصري ككل ودور جمتمع األعمال خالل الرحلة القادمة.

ً
 -1إن الجمعية ممثلة يف لجنة التشييد تتفق تماما مع رؤية وتوجهات الدولة يف ضبط السوق العقاري
ر
المشتي والوقوف بجوار ر
الصغتة والمتوسطة لإلل رتام بدراسات
الشكات العقارية خاصة
وحماية
ر
ر
ر
الجدوى والجداول الزمنية ومن ثم اإلنتهاء من المشوعات وسداد إلتاماتهم تجاه الدولة والبنوك .
ر
ر
الت سيتم التوافق عليها من
 -2أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة تقوم بدراسة المقتحات ي
يل ذلك عقد لقاء مع وزير اإلسكان والمجتمعات العمرانية للتعرف عن تفاصيل
قبل األعضاء  ،ي
التوجيهات المشار إليها بشكل دقيق :
ر
ر
ر
الت لم تتعاقد بعد  ،فقط أم
ه المشوعات الجديدة ي
• هل المشوعات المشار إليها بالتوجهات ي
كل ر
المشوعات ؟
ر
بالمشوع بالكامل أن البنية التحتية فقط ؟
• هل المقصود بنسبة اإلنجاز الخاصة
• هل سيتم تقسيم ر
المشوع إىل مراحل ويتم إحتساب نسبة اإلنجاز المشار إليها لكل مرحلة عل
حده ؟
 -3أن يتم وضع مجموعة من التصورات تمثل رأي لجنة التشييد بالجمعية كبدائل يمكنها تحقيق الهدف
من التوجيهات المشار إليها وهو ضبط السوق وحماية ال ر
مشتي  ،ومنها عل سبيل المثال :
• عمل  Escrow Accountر
للشكات يتم وضع كافة أموال العمالء به وال يتم اإلنفاق منه إال عل
األعمال فقط
• تخضيع ر
المشوعات لهيئة الرقابة المالية
• اإلستعانة بمكاتب إستشارية لمتابعة أعمال ر
المشوعات وعمل تقارير دورية توضح حجم
اإلعمال ونسب اإلنجاز المحققة .
رجع
 -4ضورة التدرج يف تطبيق التوجيهات المشار إليها ووضعها ر
حت التنفيذ و عل اال تكون ذات اثر ي
الت تعاقدت بالفعل س ً
ر
ر
واء مع الدولة أو العمالء وأن تطبق فقط عل
عل المشوعات القائمة ي
ر
الت لم يتم التعاقد عليها ر
ر
حت تاري خ بدء التطبيق لضمان صحة العقود .
المشوعات ي
 -5يجب وضع تصور اطاري نحو كيفية تطوير مهنة التطوير العقاري وكيفية النهوض بها من كافة
جوانبها يف اطار واحد .
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 -6التأكيد عل توضيح طبيعة عمل المطور العقاري مع التأكيد عل أنه ليس مقاول و ليس ممول و
ر
كل من االستشاري و المقاول و البنك او الجهة التمويلية
إنما هو صاحب رؤية و مشوع و هو يوظف ٍ
و المسوق ف سبيل انشاء هذا ر
المشوع واتمامه .
ي
ر
الت تنتج عن التوجيهات المشار إليها ومنها عل سبيل المثال :
 -7إستعراض بعض اآلثار السلبية ي
تأثتها عل ر
الشكات المدرجة يف البورصة و ما قد يسببه تطبيق هذه االجراءات عليها من آثار
•
ر
سلبية .
ً
ر
• عدم قدرة بعض ر
للتعت
الصغتة والمتوسطة) من إستكمال أعمالها نظرا
المشوعات (خاصة
ر
الذي قد يحدث لها كنتاج لذلك .
ً
ر
• عدم قدرة بعض ر
المشوعات من سداد إلتاماتها تجاه الدولة نظرا إلضطرارها زيادة السيولة
الستكمال نسبة اإلنجاز لتصل ل. %30
• توقف أو التباطوء ف إستكمال ر
العقاريي من
الكثت من المطورين
المشوعات سيؤدي إىل خروج
ر
ر
ي
السوق  ،باإلضافة إىل زيادة نسبة البطالة حيث أن قطاع التطوير العقاري يضم الك رثت من المهن
والوظائف واألعمال المغذية لهذه الصناعة الهامة .
مسؤىل البنك المركزي بهدف إستعراض :
 -8الدعوة اىل عقد لقاء مع
ي
أ – ضورة زيادة نسبة تمويل قطاع التطوير العقاري بالمحافظ البنكية و فصل هذا القطاع الحيوي
عن التنمية السياحية .
اض  ،وذلك بضمان األرض
ب -فتح باب التمويل للمطورين الع ر
قاريي فور حصولهم عل األر ي
ً
ر
والتدفقات المتوقعة من ر
المشوع  ،كما يمكن عمل بروتوكول يفيد بأن يكون عقد شاء االرض عقدا
ً
ثالثيا يتم توقيعه ربي المطور العقاري و البنك و الجهة الحكومية صاحبة الوالية عل األرض
ر
بالمشوع .
الخاصة
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