حمضر اجتماع جلنة التشييد

الثالثاء املوافق  3إبريل 2018

عقدت جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني إجتماعاً يف متام الساعة الثالثة عصراً يوم
الثالثاء املوافق  3إبريل  2018مبقر اجلمعية باجليزة برئاسة املهندس  /فتح اهلل فوزي– نائب رئيس
جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية وذلك مع :
السيد األستاذ  /حسن حسني

رئيس جملس إدارة شركة األوىل  -التعمري للتمويل العقاري
بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حول :

" تفعيل آليات التمويل العقاري للنهوض بصناعة التطوير العقاري "

وذلك حبضور عدد من السادة أعضاء اجلمعية واعضاء بعض منظمات األعمال األخرى من العاملني
بقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري .
بدأ اإلجتماع بكلمة ترحيب من املهندس  /فتح اهلل فوزي – نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس
جلنة التشييد باجلمعية مرحباً بالسادة احلضور مشرياً إىل أهمية املوضوع ملا له من أثر كبري على
إنعاش السوق العقاري وزيادة دورة رأس املال ،
ثم بدأ األستاذ  /حسن حسني – رئيس جملس إدارة شركة األوىل  -التعمري للتمويل العقاري

كلمته حيث أعطى نبذة سريعة عن الشركة موضحاً أنها تابعة لوزارة اإلسكان ورأمساهلا  734مليون

جنيه ويتلخص دورها يف العمل كوسيط بني البنوك ومشرتي الوحدات العقارية  ،ثم أشار سيادته
أنه قد مت عقد سلسة من اإلجتماعات بني شركة األوىل وعدد من كربى شركات التطوير العقاري
(رؤية -تطوير مصر – سوديك  ...وغريهم) لدراسة الفكرة بشكل مستفيض والوصول إىل النموذج
األمثل للتطبيق والذي حيقق أقصى درجة إستفادة جلميع األطراف املعنية ( شركات التطوير
العقاري – شركات التمويل العقاري – املشرتي ).
ثم أشار سيادته إىل أن الفكرة تتلخص يف قيام شركة التمويل العقاري بتمويل الوحدات العقارية
السكنية وهي ال تزال حتت اإلنشاء وليس بعد اإلنتهاء من تنفيذها كما هو متبع  ،األمر الذي
يضمن توافر السيولة املطلوبة لتنفيذ املشروعات العقارية وسرعة دوران دورة رأس املال والقدرة
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على اإللتزام مبواعيد التسليم وتشجيع املزيد من املشرتين لشراء الوحدات العقارية من خالل
أقساط تتناسب مع دخله كالتالي :
أوالً :

ثانياً :

متويل املطور العقاري (صاحب املشروع) بعد متويل مشرتي الوحدة العقارية ويتم ذلك بعد
قيامه بتنفيذ نسبة  %20من اإلجناز  ،حيث يتم التأكد من مالئته املالية وبعد أن يقوم بسداد
بدء متويل تكاليف إنشاء املشروع (حوالي  %20من إمجالي سعر الوحدة إىل املطور
 %30من سعر البيع النهائي)  ،ويتم التمويل بناءً العقاري  ،وقد تصل مدة تقسيط الوحدة
على مراحل التنفيذ من خالل مستخلصات السكنية إىل  15سنة مقابل فوائد يتم اإلتفاق
التنفيذ الفعلية  ،ويتم التأكد من أن التمويل عليها .
خيصص للمشروع حمل اإلتفاق من خالل يتم وقف التمويل وتسليم الوحدة إىل املطور
عمل حساب جمنب  Escrow Accountيتم العقاري مرة أخرى يف حالة عدم إلتزام
ختصيصه للمشروع وتقوم بإدارته شركة املشرتي بسدد أكثر من ثالثة أقساط ،وهنا يقوم
التمويل العقاري  ،كما تقوم شركة التمويل املطور العقاري برد مبالغ التمويل اخلاصة
العقاري بسداد دفعة اإلستالم إىل املطور بالوحدة أو إستبدال املشرتي بآخر (بعد
العقاري يف موعدها (يف حالة إلتزامه مبوعد موافقة شركة التمويل العقاري).
التسليم املتفق عليه بالعقد)
ثم أشار سيادته إىل أنه جاري حالياً وضع منوذج للتعاون بني شركات التطوير العقاري وشركة
األوىل للتمويل العقاري وذلك على النحو التالي:
 -1تتم عملية بيع الوحدات العقارية عند بدء املشروع من خالل فريق عمل متضمناً املطور العقاري
واملمول العقاري جمتمعني .
 -2يتم حتديد سعر بيع الوحدة العقارية بناءً على إتفاق بني كلٍ من املطور واملمول العقاري على
أن يتضمن السعر تكلفة التمو يل (أقرب ما ميكن للسعر املعروض من قبل املطور العقاري متضمناً
سعر الفائدة لفرتة التقسيط
 -3يتم بيع الوحدة العقارية من خالل عقد ثالثي بني املطور واملشرتي وشركة التمويل العقاري
 -4تقوم شركة التمويل العقاري بدراسة الوضع املالي للمشرتي للموافقة على متويله  ،كما تتوىل
حتديد تصنيفه اإلئتماني  Credit scoreخالل تواجده مبقر شركة التطوير العقاري وبالتالي
حتديد املوافقة املبدئية عليه من عدمها فوراً
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 -5تتوىل شركة التطوير العقاري دراسة املشروع واإللتزام باجلدول الزمين املتفق عليها يف العقد
(مواعيد التنفيذ والتسليم) .
 -6يقوم املشرتي بسداد دفعة مقدمة ( )%20للمطور العقاري عند التعاقد .
 -7تقوم شركة التمويل العقاري ببدء عملية التمويل عند وصول نسبة إجناز الوحدة العقارية إىل.%20
 -8يتم التمويل من خالل مستخلصات التنفيذ وذلك بعد احلصول على موافقات متويلية ناجزة بعد
التأكد من موافقة املكتب اإلستشاري املتفق عليه من قبل الطرفني (املمول واملطور) والذي
تقوم بتعينه شركة التمويل العقاري
 10يتم ختصيص حساب جمنب  ) Escrow Accountلدى بنك معتمد من البنك املركزي) لكل
مشروع يتم من خالله خصم مصروفاته وسداد متويله  ،كما يتم السحب منه وفقاً للمستخلصات
املوافق عليها من قبل اإلستشاري وشركة التمويل العقاري  ،على تتوىل شركة التموي ل العقاري
إدارة احلساب اجملنب  Escrow Accountملصلحة املطور واملمول .
 11يف حالة عدم حصول املطور العقاري على أي متويل بنكي للمشروع يتم عمل عقد ثالثي  ،أما
يف حالة حصوله على متويل بنكي يتم توقيع عقد رباعي بني املطور واملشرتي واملمول
العقاري والبنك  ،وهنا يقوم البنك بإدارة ال  Escrow Accountحلساب كافة األطراف.
 12يف حالة تطبيق ذلك لن يتطلب األمر اللجوء لشركات التأمني نظراً لتعدد األطراف (ثالثي أو
رباعي)  ،ومن الضروري اإلسراع يف عمل اإلتفاق.
 13تقوم شركة التمويل العقاري بتمويل الوحدات السكنية فقط  ،ويف حالة متويل الوحدات
االدارية والتجارية يتم ذلك بدءً من تصميمها على املاكيت .
 14يتم بدء التجربة مع قائمة من املطورين العقاريني (عدد حمدود للغاية)املوثوق بهم بناء على
سابقة اعماهلم والتزامهم مبواعيد التسليم وكفاءة راس ماهلم والتحليل املالي مليزانياتهم
 15يتم رهن الوحدة املمولة لصاحل شركة التمويل العقاري حتى متام السداد
 16يتم االتفاق مع املطور العقاري أنه يف حالة تعثر املستثمر وإمتناعه عن سداد أكثر من  3أقساط
هنا يلتزم املطور العقاري باسرتداد الوحدة العقارية حمل اإلتفاق وسداد املبلغ املمول عليها
لشركة التمويل العقاري أو إحالل مشرتي جديد بعد قبوله من شركة التمويل العقاري .
ثم أشار سيادته أنه قد مت عرض املقرتح على الدكتور  /حممد عمران  -رئيس جملس إدارة
اهليئة العا مة للرقابة املالية وجملس إدارة شعبة االستثمار العقاري وجملس إدارة مجعية رجال
األعمال املصريني لدراسة مدى إمكانية التطبيق إضافة إىل االتفاق مع اجلهات املعنية بالدولة
والبنك املركزي املصري مع دراسة إمكانية انضمام باقي الشركات العاملة بالتمويل العقاري
والتطوير العقاري  ،كما مت طرح الفكرة على السيد الدكتور  /مصطفى مدبولي -وزير اإلسكان
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حيث لقت قبول مبدئي مطالباً بتحديد سعر فائدة يرتاوح بني  ، %12-10وجاري دراستها بشكلٍ
مستفيض لتحديد إمكانية التطبيق.
ثم مت فتح باب املناقشة حول أهم التساؤالت واملقرتحات

 ب النسبة لتمويل املطور العقاري هل تقوم شركات التمويل العقاري بتمويل قيمة شراء األرض ،
وتكاليف التسويق والدعاية ؟
الرد :جاري دراسة إمكا نية متويل شراء قيمة األرض من عدمه  ،أما بالنسبة لتكاليف الدعاية
والتسويق فال يتم متويلها
 هل هناك  Business Modelجاهز للتطبيق ؟
الرد :جاري حتديد ذلك بناءً على ما يتم االتفاق عليه من خالل جمموعة من اإلجتماعات مع كافة
األطراف املعنية  ،وهناك نسبة من املرونة حيث ميكن أن تتطور الفكرة وفقاً لطبيعة كل مشروع .
 يتم حتديد و تثبيت سعر الفائدة على متويل الوحدة للمشرتي مبجرد أن يتم توقيع العقد .
 يتم متويل املشروعات ال يت ينفذها املطور العقاري أياً كانت مواقع تلك املشروعات طاملا أن
املطور حمل ثقة شركة التمويل العقاري وذلك يعتمد يف األساس على سابقة أعماله وقدرته على
البيع وااللتزام مبواعيد التسليم املتفق عليها .
 سيتم دراسة إمكانية متويل املطور العقاري األجنيب الحقاً حيث أن هذا األمر مؤجل يف الوقت
الراهن ألنه سيتطلب املزيد من الضمانات واإلجراءات .
 تقوم شركة التمويل العقاري مبتابعة إيرادات املشروع بشكل دوري لضمان تنفيذ كافة مراحلة
وتسليمه يف املوعد احملدد لذلك .
 تقوم شركة األوىل حالياً بدراسة إمكانية متويل املشروعات اليت تقام على األراضي غري املسجلة .
ويف نهاية االجتماع قام املهندس  /فتح اهلل فوزي – نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة
التشييد بشكر مجيع احلضور على حسن تفاعلهم وإثرائهم للقاء مشرياً إىل أن اللجنة يف إنتظار التعرف
على نتائج املتابعة مع كافة اجلهات املعنية (هيئة الرقابة املالية – البنك املركزي – وزارة اإلسكان)
على أن يلي ذلك عقد سلسلة من اإلجتماعات حبضور ثمثلي مجيع األطراف املعنية حبضور ثمثلي
كربى شركات التطوير العقاري بغرض للوصول إىل النموذج املثالي وحتديد آليات وإجراءات
تنفيذه ثما يضمن حتقيق أفضل النتائج املراد حتقيقها ملا فيه مصاحل مجيع األطراف وبالتالي
النهوض بالقطاع بشكل عام.
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