
 حمضر إجتماع جلنة التشييد
Zoom Meeting 

 2021مارس   24األربعاء املوافق  
 

  
ً
ن إجتماعا  من خالل تطبيق  عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ً
ونيا ،وذلك    Zoomإلكتر

( ،كما    اللجنةرئيس    –رئيس اللجنة )بالنيابة عن م. فتح هللا فوزي  نائب    –المهندس / عالء فكري  برئاسة  

ممثلي   من  الجمعية  أعضاء  السادة  من  عدد  اللقاء   
بقطاع  حرصن ن  والمعنيي  ن  العاملي  من  األعمال  مجتمع 

ي تمام الساعة الثالثة والنصف من يوم األربعاء الموافق  الت
مارس   24شييد والبناء والتطوير العقاري ،وذلك فن

 ،بهدف إستعراض ومناقشة:  2021

مليار جنيه   100" املبادرة الرئاسية للتمويل العقارى حملدودى ومتوسطى الدخل والتي تبلغ 
وتوصيات جمتمع األعمال حول املبادرة  ورؤية   التي مت اإلعالن عنها مؤخرًا،،    %3بفائدة  

 " وكيفية اإلستفادة منها فيما خيص قطاع التشييد والبناء
 

فكري   عالء   / املهندس  بكلمة  اللقاء  اللجنةنائب    –بدأ  إىل    رئيس  سيادته  أشار  الرئاسية  ،وقد  المبادرة 

ي تبلغ  
ورة    ،   %3مليار جنيه بفائدة    100للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسىط الدخل والتر  عل ضن

ً
مؤكدا

حا ة  ه لم يصدر  تلك المبادرة خاصة وأن   ت بشأنجمع كافة التوصيات والمقتر   رسمية للبنك المركزي بعد نشر

ورة موافاة    المرصي بالمبادرة ي سيتم مناقشتها المركزي  البنك  ،كما أكد سيادته عل ضن
بكافة التوصيات التر

ي هذا الشان ،وهو أم
 من قبل البنك.  بهمرحب ر خالل اللقاء فن

 

   لتوصيات واملقرتحات التالية:ول اهم اخالل اللقاء ، حيث مت تنا شةقناثم مت فتح باب احلوار وامل 
 الجمعية عضو  – ارس حمديالمهندس / 

ورة   • ي ،قدر من المرونة بشأن  أن تتضمن المبادرة الجديدة  ضن
اط تسجيل االراضن  الن كافة إشتر

ً
نظرا

ي تصدر  
ي حالة  المبادرات التر

ي فن
ط تسجيل األراضن الحصول  عن البنك المركزي المرصي دائما تشتر

كة العاصمة اإلدارية الجديدة   جهات أخرى غت  هيئة المجتمعات العمرانيةعليها من   . او شر

ورة دراس  • ي ضن
مع اخد كافة الضمانات الالزمة لذلك سواء   ، تحت اإلنشاء أو الوحدات ة تمويل المبانن

ط دائما  طور ،ك الممول أو العميل أو المبالنسبة للبن  ألنه يشتر
ً
ي   ضمن المبادراتنظرا

التمويل للمبانن

 .  الجاهزة فقط

اح   • للقروضإعطا إقتر والتيست   إئتمانية  تسهيالت  من    ء  ي 
األراضن اء  شر حالة  ي 

المجتمعات  فن هيئة 

ي ظل إعتبارها العمرانية 
 . المسئولة عن التسجيل الجهة فن



  نائب  – نتص محمد مألستاذ / ا
ان المدن   رئيس لجنة السياحة والطير

سيادته   • المحتملأشار  من  هناك    أنه  لتمصعوبة  سيكون  ابالنسبة  العقارت  ويل  او  ي 
تحت  الراضن

اعاتمخالفات  اللضمان عدم حدوث    ،وذلكغت  المسجلة  نشاء وخاصة  اإل  ن التن أن  حتمل  يأو    ،أو 

ي توافق الحكومة عل التمويل  
ي حالة وجود   نشاءوالوحدات تحت اإل   للمبانن

ي وتسجيل   فن
رخصة مبانن

 . وبالتاىلي وجود ضمانة كافية  لالرض

المطالبة ،  مليون جنيه  متوسط الدخل بحد اقىص  وتحديد   ضمن المبادرة  التمويل  حد   وضعبالنسبة ل •

ورة ب ي التسعت   عل مستوى الجمهوريةلمناطق الجغرافية التوزي    ع لاعاة مر رصن
ومتوسط للوحدات فن

عل فرص   اببلضمان حصول الشالجغرافية    االسعار بناءا عل المنطقة  وتحديد الدخل للعميل ،

 . متساوية 

ي   •
ورة دراسة وتحديد الوضع بالنسبة لألراضن ي  ضن

م الشيخ وجنوب سينا منطقة  فن  إل   ء،شر
ً
ختالف نظرا

ا المناطق،طبيعة  بهذه  ي 
األراضن مع  أن  لتعامل  هناك    حيث  ي 

نهان  ممنوع  سيما التسجيل   وال 

ي بحق االنتفاع من هيئة التنمية السياحية او من   عل  ويتم الحصول  ،للشخصيات االعتبارية
االراضن

ي بليات التعامل مع آا يجب تحديد لذالمحافظة ،
 . ه المنطقة هذاألراضن

 

 الجمعية عضو  – يارس ابراهيماألستاذ / 

ل • إلزام  ورة وجود  ،لبنضن بالكامل لمستحقيها  المبادرات  قيمة  لتوجيه  الذي يضوك  الهدف األمر  ع 

ورة البحث عن العميل ، واإلعالن عن التطورات أو المتبقيات الخاصة بها بشكل مستمر للبنوك برصن

ي هذا الشأن
 . بما يضمن وجود شفافية فن

ي   •
ن مليون إىل مليون ونصف ،وخاصة فن اوح بي 

الوحدة ليتر الزيادة تحديد الحد األقىص لسعر  ظل 

ة المقبلة.   المتوقعة السعار مواد البناء خالل الفتر

وضوح • ورة  المطلوبة  كافة  ضن والمستندات  اطات  المواطنل  االشتر او  للمبادرة،   لعميل   المتقدم 

ي إلتمام الخدمة منذ  
من    وط وليكنشر اإلنتهاء من إستيفاء كافة األوراق وال ووضوح الجدول الزمتن

إىل   أسابيع  سب  ثالثة  )عل  المشهر  معيل  ام  ثال(  ن عن  ب  اإللتر ي  اإلعالن 
النهان  بشان المتخذ  القرار 

ن   . سواء بالقبول او الرفضللمبادرة المتقدمي 

اط إمكانية التمويأكد سيادته أن   • ط  ل للإشتر عميل عل الوحدات المنتهية التشطيب فقط يعد شر

ي ، ن البناء  تعجت  ي 
للبدء فن أدنن  ي  فيمكن وضع حد 

البدء فن التمويل عند  إمكانية   : المثال  عل سبيل 

أو   التنفيذ  الخرسانية  القواعد  بالتنفيذ   %60بنسبة    إلنجاز ا  ووضع  المطور  ام  ن إلتر يضمن  ما  ،وهو 

 مام عملية البناء. تإو 

ورة  • وط اعادة البيعضن  شعور ، بما يضمن تغيت  شر
ً
 . من تلك المبادرةستفادة باإل المواطن أيضا

ورة • ي  ضن
ي بالمنطقةمراعاة خصوصية الوضع فن

ي ظل حظر التملك لالراضن
 . منطقة سيناء فن

 

 



كة - د محمد عبد الجواالمهندس /    evelopmentDVentage رسر

وعات   المرصيالمركزي  لبنك  لمبادرة    وجود   أشار سيادته إىل • كات التطوير العقاري للمشر لتمويل شر

ح سيادته  مبادرة جيدة جدا ،  وىهتحت التنفيذ   عدم المطالبة بالتمويل للوحدات تحت وقد أقتر

يحدث ال  حتر  ن   اإلنشاء  المبادرتي  ن  بي  لألفتداخل  العقاري  التمويل  ن  بي  التفريق  ورة  ضن مع  راد ، 

كات.   والتمويل العقاري للشر

ورة المطالبة بز  • صل  يأن  مكن  يان سقف االقساط  و خاصة  ،  يادة أسعار الوحداتأكد سيادته عل ضن

د  % 40إىل   إمكانية  المواطن  خلمن  مع  تكون  ،  الحدود االقساط  أن  مع  يتناسب  بما  تصاعدية 

ورة إتخاذ ، مع  االئتمانية للدخل  بالشكل الصحيح.  إلثبات الدخلاآلليات الالزمة اإلجراءات و ضن
 

 مجموعة الوال   -  محمد وال  المهندس / 

ي القطاع العقاريأكد سيادته عل  
ورة النظر إىل دورة التمويل فن وعإذا كان هناك  ، بمعتن  ضن يستهدف    مشر

اكة مع    ميتالدخل و   ومتوسىطي   يمحدود تسهيل   هناك  يكون  ،فيجب أن  المجتمعات العمرانية  هيئةبالشر

ا ي 
للمطور  فن تلتمويل  ي 

فن وعيست  للمساعدة  المشر إنجاز  الضمانات      وجود  بالكمع  ي أافية 
فن الرصف  وجه 

وع  . المشر

 

 الجمعية عضو  – أحمد الشناوي المهندس / 

ور  • ي   مردود   لضمان وجود قرار حازم بتمويل الوحدات تحت االنشاء  ة وجود  أكد سيادته عل ضن ايجان 

ي ، حيث أن العت   األكت   ستفادة لكافة االطرافتحقيق اال و درة  من المبا
بالنسبة للتمويل العقاري فن

وعالمرافق  ورة، وتطوير البنية التحتية للمشر  . تمويل تحت االنشاء  وجود  لذا يجب التأكيد عل ضن

ورة المطالبة برفع   • يحة   ،وسبعمائة ألفاو مليون    فسعر الوحدة اىل مليون ونصضن وخاصة أن شر

ة من المجتمع  يحة كبت   . الدخل المتوسط تحتل شر
 

  النقابة –احمد المصي المهندس / 
 
 العامة للقاهرة  وكيل لجنة االسكان ف

يجب النظر إىل أن الهدف من هذه المبادرة باألساس هو المواطن ،لذا يجب أن يتم مراعاة إستفادة  

 ن منها. المواط

 

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على : 
ي تم طرحها خالل اللقاء 

حات التر ، عل أن يتم إرسالها إىل محافظ أن يتم تجميع كافة التوصيات والمقتر

اطات  لضمان وجود كافة عتبار عند إصدار المبادرة،لوضعها باإل  البنك المركزي المرصي ي االشتر
تعود  التر

ي عل كافة االطراف بمردود   . ايجان 

 

رئيس اللجنة بتوجيه الشكر لكافة الحضور عىل حسن  نائب  –ثم قام المهندس / عالء فكري 

 المشاركة الفعالة خالل اللقاء. 


