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رؤيت املنظماث املعنيت بقطاع التشييد يف مصر حول تأثري زيادة سعر الفائدة البنكيت على قطاع التطوير العقاري املصري

اؾسقد اؾدؽمور ؿفـدس  /ؿصطػى ؿدبوؾي
وزقر اإلدؽان واملراػق واجملمؿعات اؾعؿراـقة
ورئقس فقكة اجملمؿعات اؾعؿراـقة اجلدقدة
حتقه رقله وبعد،،،
باإلذارة إىل اؾزقادات املطردة املمماؾقة ؾؾػائدة اؾلـؽقة عؾى اإلؼراض واؾيت قؼرفا اؾلـك املرؽزي
املصري بشؽلِ ؽلري وؿػاجئ ؿـذ تعوقم اجلـقه مؿن  %0721إىل  %01231ثم إىل  ) %03231يف حني أـه ؽان
قمزاقد يف اؾسابق مبعدالت بسقطة جداً  ،وـظراً ملا قمؽلده املطورون اؾعؼارقون ؿن أعلاءِ ؽلرية ؿػاجكة وغري
حمسوبة ضؿن درادات اجلدوى اؾسابق إعدادفا ؾؾؿشروعات األؿر اؾذي تطؾب تضاػر ؽاػة اجلفود املعـقة ملا
هلذا األؿر ه ؿن تأثري دؾيب عؾى اؾؼطاع وؿا قسمملعه ؿن أثر عؾى االؼمصاد املصري ؽؽل 2
وباإلذارة إىل اجلفد اؾؽلري اؾذي قؼوم به اؾسادة أعضاء جلـة اإلدؽان مبهؾس اؾـواب ؾمعدقل املادة رؼم )120
) ؿن اؾالئوة اؾمـػقذقة ؾؼاـون املـاؼصات واملزاقدات رؼم  89ؾسـة

، 1998إال أن فذه اؾمعدقالت وإن متت

ػؾن تسري بأثر رجعي عؾى اؾعؼود اؾسابق إبراؿفا ؼلقل ذؾك 2
ؾذا ػإــا ـؼرتح إصدار ؼرار ؿن جمؾس إدارة فقكة اجملمؿعات اؾعؿراـقة اجلدقدة بمنلقت دعر اؾػائدة عؾى
األؼساط ؾمصلح بـػس اؾسعر اؾساري يف اؾقوم اؾسابق عؾى اؾمعدقالت املشار إؾقفا ماملواػق  7ـوػؿرب )،7102
عؾى أن قمم إعملار ؿسأؾة تعوقم اجلـقه "قوة قاهرة" تضرر ؿن ـمائهفا ؽاػة ػكات اجملمؿع وعؾى رأدفم
املطورقن اؾعؼارقني اؾذقن ؼاؿوا بإبرام تعاؼدات ؼلقل فذا اؾمارقخ والزال ؾدقفم أؼساط دارقة حمى تارخيه.
ـأؿل أن قؾؼى فذا األؿر ؽرقم إفمؿاؿؽم  ،وحنن عؾى ثؼة تاؿة بأن فقكمؽم املوؼرة بؽاػة ؼقاداتفا تعؿل جافدة
عؾى ؿمابعة اآلثار اؾسؾلقة اؾـاجتة عن ؼرار تعوقم اجلـقه عؾى ؼطاع اؾمشققد واؾلـاء املصري واؾعؿل عؾى تاليف
تؾك اآلثار ؼدر اإلؿؽان بغرض تـظقم اؾسوق اؾعؼاري حمى قسمعقد عاػقمه ؿرة أخرى2
وػؼؽم اهلل ملا ػقه اخلري  ،وتػضؾوا بؼلول ػائق االحرتام واؾمؼدقر ،،،
رئقس جمؾس اؾعؼار املصري

رئقس ذعلة االدمنؿار اؾعؼاري

االحتاد اؾعام ؾؾغرف اؾمهارقة

م /عادل ؾطػي

م /ممدوح بدر اؾدقن

رئقس غرػة اؾمطوقر اؾعؼاري

احتاد اؾصـاعات املصرقة

م /رارق ذؽري

ـائب رئقس جمؾس اإلدارة ورئقس جلـة اؾمشققد

مجعقة رجال األعؿال املصرقني

م /ػمح اهلل ػوزي
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