
  

  

حباجة إىل آلية لتحويل املشاريع املتعثرة إىل شركات مسامهة  حنن

ذات مسئولية حمدودة كوسيلة أساسية لتنشيط قطاع التطوير 

  العقاري يف ديب

يف ظل اجلمود الذي حييط بقطاع التطوير العقاري وخصوصا  فيما يتعلق باملشاريع اليت مت بيعها على اخلارطة فالقطاع 

 خيارين، األول هو اإلستمرار يف إصدار القوانني املنظمة للعالقة مابني املطورين واملستثمرين مع العقاري اآلن بني

اإلستمرار يف كم هائل من الرتاعات العقارية اليت جتمد السوق واخليار الثاين هو إجياد خمارج مرضية للمطورين 

 ذات مسئولية حمدودة إما بناء على قرار من دائرة واملستثمرين تتمثل يف حتويل املشاريع املتعثرة إىل شركات مسامهة

  .األراضي واألمالك أو بإختيار املطور بشرط حفظ حقوق املستثمرين

  

وعلى الرغم خالل الفترة املاضية،  القواننيبداية نود أن نثين على جهود دائرة األراضي واألمالك يف تقدمي جمموعة من 

نعتقد أننا وتفصيالا إال أننا  القواننيع تبعات األزمة من خالل طرح املزيد من من أن دائرة األراضي واألمالك جتاوبت م

   ."اإلستثنائي "   ميكن أن تتعامل مع هذا الوضعإضافيةحلول حباجة إىل 

  .وقبل أن نشرح مقترحاتنا حول هذه احللول، فيما يلي حتليل ملا نراه يف رأينا املشاكل املوجودة يف السوق

  -:حتليل املشكلة •

العقد شريعة " من عقود املطورين جمحفة وظاملة حبق املستثمرين فلماذا نصر على أن % 90اجلميع يعلم أن  -

 ".املتعاقدين 



  هي عقود غري منطقيةاجلميع يعلم أن كل عقود املطورين واليت تتضمن جدول دفعات غري مرتبط باإلنشاء -

 .وغري منصفة للمستثمرين

 ولن يستطيعوا إكمال املشاريع فلماذا ال جند خمرج هلم بدال  ااملطورين قد تورطواجلميع يعلم أن عدد كبري من  -

 .من أن حناصرهم يف الزاوية حىت ينهار السوق

اجلميع يعلم أنه يف غياب التمويل العقاري فإن عدد كبري جدا  من املستثمرين لن يستطيعوا إكمال الدفعات  -

 .تلكونهاملستحقة عليهم وهم مهددون خبسارة كل ما مي

اجلميع يعلم بأن أسعار العقارات إخنفضت بنسبة أكرب بكثري مما دفعه املستثمرون فما احلافز هلم يف إكمال  -

 .دفعام وملاذا حيصل املطور على مامت دفعه يف حال عدم إكمال الدفعات

الية كبرية من املطور  من إيرادات البيع بدون مسامهة رأمسااجلميع يعلم أن عدد كبري من املشاريع قد مت بناؤه -

 .على أموال الناس إذا تعثروافلماذا حيصل املطورون 

األول هو إلغاء املشروع وسداد كافة : بني خيارين متعثرة هم يعلم أن املطورين الذين لديهم مشاريع اجلميع -

 يتم إلغاء مستحقات الناس وحنن نعلم أن هذا غري عملي واحلل اآلخر هو مالحقة املستثمرين املتعثرين حىت

 .عقودهم قبل أن ينفضح أمر املطور

اليت مت تقدميها منذ بداية  احللولالندعم  فلماذا – وهو على سبيل املثال ال احلصر –اجلميع يعلم كل ماسبق  -

 ."اإلستثنائية " ملواجهة هذه األوضاع عملية التنظيم حبيث تصبح أكثر مشوال  وتفصيال  

  -:املقترحات •

  -:تنشيط القطاع العقاريفيما يلي بعض املقترحات املتواضعة واليت نأمل أن تساهم يف 

بالنسبة للمشاريع اليت مت طرحها ومل يتم البدء بإنشاءها أو اليت مل تتجاوز مرحلة البناء فيها إكمال   :األول املقترح

  -:األساسات

 .بأية دفعات إضافية من املشترينمن مرحلة البناء قبل املطالبة % 20جيب على املطور إكمال  .1



 .من مرحلة البناء% 20جيب على املطور تقدمي ضمانات وإثباتات على القدرة املالية إلكمال  .2

من مرحلة البناء، يتم حتويل املشروع إىل شركة ذات مسئولية % 20يف حال عدم قدرة املطور على إكمال  .3

 .حمدودة وتتحول كافة دفعات املشترين إىل أسهم

 .وحيصل املطور على أسهم بقيمة األرض) إذا مت دفعها بالكامل ( تقييم قيمة األرض يتم  .4

يم قيمة األرض وحيصل كل من املطور واملالك األصلي لألرض ييف حال عدم دفع قيمة األرض بالكامل، يتم تق .5

 .على حصص كل حسب نسبته

  .القرضيف حال وجود قروض على املشروع تتحول هذه القروض إىل أسهم بقيمة  .6

 .يتم تعيني إدارة للشركة اجلديدة أو تعيني شركة إستشارية إلدارا .7

  

  بالنسبة للمشاريع اليت متت املباشرة يف عملية اإلنشاء فيها وجتاوزت مرحلة األساسات :الثاين املقترح

  

 أسهم يعطى املطور احلق يف حتويل املشروع إىل شركة ذات مسئولية حمدودة وتتحول كافة املسامهات إىل .1

 .مبا يف ذلك حصة للمطور بقيمة األرض بعد إعادة تقييمها

  .يف حال وجود قروض على املشروع تتحول هذه القروض إىل أسهم بقيمة القرض .2

 .يتم تعيني إدارة للشركة اجلديدة أو تعيني شركة إستشارية إلدارا .3

  

  -:الثالث املقترح

  

وير املشاريع املذكورة بشرط أال يكون لديها مشاريع يتم إعتماد عدد من الشركات اإلستشارية إلدارة تط .1

 .)منعا  ألي تضارب يف املصاحل  ( خاصة ا

 حتدد وضع املشروع احلايل  لكل من املشاريع اليت حتولت إىل شركاتيتم عمل هيكلة مالية ودراسة جدوى .2

 .واخليارات املتاحة له



 . كل حسب مسامهتهاألرباح على املسامهنييف حال بيع األرض أو األرض مع ما مت بناؤه يتم توزيع  .3

اإلنتهاء من بنائه إما من خالل املسامهني احلاليني أو مسامهني آخرين أو قروض بناء يف حال بناء املشروع وعند  .4

 .عقارية أو مزيج مما سبق، تعطى األولوية للمسامهني بشراء وحدات املشروع بناء على سعر السوق يف حينه

  -:الرابع املقترح

  

يتم إنشاء بورصة عقارية مسجلة لدى دائرة األراضي واألمالك لتداول أسهم الشركات املذكوره أعاله كوسيلة لزيادة 

 .رأس املال أو بيع األسهم

  

وختاما ، فنحن نرى أن مقترحاتنا السابق ذكرها مع مقترحات اخلرباء العقاريني واألخوة املسئولني يف دائرة األراضي 

 .لتتكفل ا احملاكم العقارية% 10من مشاكل السوق وتبقى % 90 حتل ميكن أن اليتاحللول عض بميكن أن تثمر عن 

   .ومرة أخرى، فإن الوقت قد حان لإلنتقال من السلبية والرتاعات إىل اإلجيابية وعودة احلياة إىل السوق العقاري


