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للعبارات التي ا بنصوصها فهي تذكر بالنشرة طبقً  والتي تتضمنها النشرة ال يتم المساس ،جدير بالذكر أن المواد التي يتم رصدها @
منها ا أيًّ عني بالضرورة أن تن المقترحات الواردة بالنشرة ال عن أا في ذلك على مكتبة المركز، فضلً وليةؤذكرها مؤلفوها، دون أدنى مس

حيث  ؛لقائمين على إعداد النشرةا ةولية أو وظيفؤمس كما أن تقييم هذه المقترحات ليسلم يتم تنفيذه بعد من الجهات المعنية، 
  تعتمد منظومة قضايا وآراء على رصد المواد الصحفية بشكل حصري.  

  

 

   

 

ةمقدِّم
 

 الصحف في تنشر التي -العادي القارئ عن افضلً–ومناقشات الخبراء والمفكرين والعلماء والكُتاب  تمثل آراءُ

 ةًو، ثرتهيات تتعلق بقضايا المجتمع ومشكالوحلول وتوص مقترحات من تشمله وما) مستقلةال – حزبيةال – قوميةال(

برصد هذه اآلراء واستخالصها وتخزينها مع المصري، ومن ثم كان االهتمام يعكس توجه المجت امًّمها فكرية ورافدً
  ا على درجة عالية من األهمية.أمرً ،المستفيدين منهاواسترجاعها لخدمة 

 التسجيل – االستخالص –لتحقيق أهداف: الرصد  ٢٠٠٧في عام » قاعدة بيانات قضايا وآراء«ومن هذا المنطلق أنشئت 
  .والمستفيدين الباحثين عن فضلًا القرار، متخذ دعم بهدف وذلك ؛واالسترجاع البحث – والتخزين

التسجيالت (مستخلصات المواد الصحفية) لمواد الرأي التي يتم رصدها » قاعدة بيانات قضايا وآراء«وتتضمن 
ا بأن النصوص الكاملة للمواد ألف تسجيلة، علمً ٦٥واستخالصها وتسجيلها، وقد وصل حجم القاعدة حتى اآلن أكثر من 

  ا وطباعتها.لى القاعدة، ويمكن استرجاعها أيضًالصحفية قد تم تخزينها مع ربطها بالتسجيالت الخاصة بها ع

حيث يتناول كل عدد من هذه  ؛القاعدةإحدى ثمرات هذه  -التي نحن بصددها-» نشرة قضايا وآراء«وتعد 
  السلسلة آراء ومقترحات الكتاب والمفكرين والقراء في موضوع محدد.

، وقد تم تنظيم التسجيالت »)٣العقارات واإلسكان (« ) تسجيلة في موضوع٢٦تتضمن (واإلصدارة التي بين أيدينا 
ً إلى  ٢٠٢١ أغسطسشرت خالل الفترة من ا من األحدث إلى األقدم، وهي للمواد الصحفية التي نُفي متن النشرة تاريخيّ

 اليومالمصري  –الشروق الجديد  –الوفد  – اليوم السابع  - األخبار – األهرام :وهي ،صحفالمواقع /صحفمن  ٢٠٢١أبريل 
  .األهرام االقتصادي -

ً ًا بالمكتبة وإلكترجدير بالذكر أن جميع إصدارات النشرة متاحة ورقيّ على نظام القاعدة أو من خالل موقع بوابة  اونيّ
 على شبكة اإلنترنت.  www.eip.gov.eg معلومات مصر

اتكم من أجل تطوير هذا تلقي استفساراتكم ومقترح» ودعم اتخاذ القرارمكتبة مركز المعلومات «سعد ويُ ،هذا
، في سبيل تحقيق أهدافه المرجوة، وتعظيم االستفادة منه على البريد اإللكتروني للمكتبة اوموضوعً االعمل شكلً

library@idsc.net.eg  
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رحات واآلراء الواردة بالنشرة   أبرز املق

  الوحدات اإلدارية (محافظة وعاصمتها ومناطق العاصمة تجهيز منصة رقمية لكل
ومراكزها وقراها وكفورها ونجوعها)، ويمكن من خاللها لكل مالك أو حائز إدراج بيانات 

  العقار الخاص به، وبيانات مستند الملكية.

  ) ١(تسجيلة: 
  ها لألغراض خدام كد من اســــــت تأ ماعي؛ لل كان االجت بة على شــــــقق اإلســــــ قا يل الر تفع

لقانون كافية لردع ن العقوبات الموجودة في اإتأجيرها للغير، حيث  الســــــكنية، وعدم
 .تتراوح بين الغرامة في المرة األولى وسحب الوحدة حالة تكرار المخالفة إذالمخالفين، 

  )  ٢(تسجيلة:  
  لدى المواطنين بمختلف فة التمويـل العقـاري  لة لنشــــــر ثقـا لدو تكـاتف جميع أجهزة ا

االقتصــادية والســكنية، وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في شــرائحهم 
تســهيل الحصــول على وحدة ســكنية، والتخلص من جميع المعلومات المغلوطة حول 
الحصـــــول على وحدة بقيمة مضـــــاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصـــــول 

 .عليها بنظام التمويل العقاري
     )٥(تسجيلة:  

  آلية قانونية لتنظيم عمل الوسطاء والسماسرة بالقطاع العقاري في مصر، خاصة وضع
قانوني يُ تأســــــيس كيان  عبر عن تلك الفئة مع وجود هذه األعداد الكبيرة، وضــــــرورة 

حتى أصـــبح كل من ال ؛ وينظم عملها، بدلًا من هذا العالم الغامض على الفضـــاء األزرق
يجد وظيفة أو عمل مناسب يقرر أن يعمل سمسارًا، وما يترتب على هذا من مشكالت، 
وحتى نضــــمن أال يتحول القطاع العقاري إلى نمط االســــتثمار االحتيالي، الذي يعرف لدى 
ضع  ساطة تعتمد على إقناع العامة في و سلة بونزي"، وهى بب سل صاد بـــــــ " خبراء االقت

ست سلة أموالهم با سل صل رأس ال صفقة، ويح ثمار مخادع، يُدر عوائد، وبمجرد أن تتم ال
على ما كان يخطط له من أموال يخرج ســـــريعًا، لتبدأ الخســـــائر على كل من هم داخل 

  هذه السلسلة، وهكذا تستمر اللعبة من شخص آلخر.
       )٧(تسجيلة:  

 شـــــركات التمويل العقاري توقيع عقد ملزم "بروتوكول للتعامل" بين البنوك  يأن تراع
ــــــة فيما يتعلق  ،لتطبيق جميع شــــــروط وإجراءات العمل بالمبادرة ؛والشــــــركات وخاص

سعر  شركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق  شروط اإلقراض للعمالء، وتقوم ال سعار و بأ
تمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قيام شركات الئدة من خالل البنوك وتأكيد الفا

قبــل إعــادة التمويــل من خالل شــــــركــات إعــادة التمويــل العقــاري، ويتم موافــاة قطــاع 
العمليات المصــرفية بالبنك المركزي المصــري بقيمة التعويض المطلوب خالل األســبوع 

ض األول من كل شــــهر اعتبارًا من الشــــهر التالي للمنح، مع مراعاة فصــــل قيمة التعوي
لة، ويقوم قطاع الرقابة طالبة مســــــتقالخاص بعمالء شــــــركات التمويل العقاري في م

وجودة المحفظة  ،للتحقق من مدى التزام البنوك بما تقدم ؛واإلشـراف بالمتابعة الدورية
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ها طاق نة في ن ظام، وت ،المكو لة على الن مدخ نات ال يا حة الب كد من صــــــ تأ لك التي وال
 موافاة البنوك بها الحقًا.تم تسترد على النماذج التي س

         )١٤(تسجيلة:  
  وضع مشروع قانون لتنظيم مهنة التسويق العقاري بالتعاون بين الدولة والمسوقين

والمطورين العقاريين والمشـــــرعين القانونيين الكتمال منظومة وآلية وضـــــع القانون، 
القانون، ألن هذا ار تمهيدًا لمناقشــــته وإقر د،تم عرضــــه على مجلس النواب فيما بعلي

في ظل أهمية القطاع واتســـاع حجم  ،هم في تغيير الســـوق لألفضـــلســـالقانون ســـيُ
وتعدد المشروعات المنفذة، وتوسع الدولة في تنمية مدن  ،السوق خالل الفترة الحالية
 .ومجتمعات عمرانية جديدة

          ) ١٨(تسجيلة: 
  ــتفادة من ــويق العقاري، وذلك لتعظيم االس ــع في عقد المؤتمرات ومعارض التس التوس

مســــــاعدة ى لإالطفرة الكبيرة التي يشــــــهدها قطاع العقارات والترويج له، باإلضــــــافة 
الشركات في تحقيق أهدافها وتلبية الطلب على العقار كمالذ آمن لالستثمار، وبالتالي 

يق الهدف المنشــــــود من التنمية العمرانية التي زيادة االســــــتثمارات بما يضــــــمن تحق
ــه نحاء الجمهورية، والتي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الســياســية أدها في جميع نش

التي تولي القطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا يظهر في حركة التنمية العمرانية وتخطيط 
 المدن الجديدة.

 
  )       ٢٢(تسجيلة:  
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  بريد القراء /العقاريا للتسجيل تشجيعً  ) ١

 مستخلص

  ا من أجل تيسير إجراءات التسجيل العقاري.يقدم القارئ مقترحً   
وُيقترح:      

 جهيز منصــــــة رقمية لكل الوحدات اإلدارية (محافظة وعاصــــــمتها ومناطق العاصــــــمة ت
ومراكزها وقراها وكفورها ونجوعها)، ويمكن من خاللها لكل مالك أو حائز إدراج بيانات 

 .العقار الخاص به، وبيانات مستند الملكية

   التبويب والتحديد على الخريطة المساحية للدولة، فتقوم هيئة المساحة بإعادة رسم
ًالخريطة، ووضع كل عقار في موقعه بالخريطة وإعطائه رقمً  .اا قوميّ

   ،تحديد عدد مســــــتندات الملكية وتصــــــنيفها من حيث اإلجراءات القانونية المطلوبة
ديد مراحل زمنية لبداية ونهاية التســــــجيل لكل منطقة، بما يتناســــــب مع الطاقة وتح

صها ألداء هذا الغرض  صي شهر العقاري والمحاكم التي يجب تخ ستيعابية لمكاتب ال اال
 . فقط لسرعة اإلنجاز؛ إصالح البنية التحتية للشهر العقاري، وأروقة وقاعات المحاكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٦٢٠٢١ https://ahram.org.eg. / 
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 /مطالب برلمانية للحكومة بتفعيل لجان الرصد ومتابعة المخالفات بوحدات اإلسكان االجتماعي ) ٢

  محمد فتحي

 مستخلص

ـــقق اإلســـكان االجتماعي بمبالغ كبيرة، ولذلك يجب أن يحصـــل عليها من  تدعم الدولة ش
حيث تتراوح بين اإلنذار  ؛الواردة في القانون كافيةيستحق من المواطنين، مؤكدًا أن العقوبات 
  والغرامة، وسحب الوحدة حال تكرار المخالفة.

وُيقترح:      
  ها لألغراض خدام كد من اســــــت تأ ماعي؛ لل كان االجت بة على شــــــقق اإلســــــ قا يل الر تفع

لقانون كافية لردع ن العقوبات الموجودة في اإســــــكنية، وعدم تأجيرها للغير، حيث ال
 .تتراوح بين الغرامة في المرة األولى وسحب الوحدة حالة تكرار المخالفة إذالمخالفين، 

   حصــــر جميع الوحدات الســــكنية والتأكد التام من عدم وجود أي حاالت فســــاد بها، مع
تشكيل لجنة لرصد أي مخالفات بهذه الوحدات، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد 

 خالفات واستغالل هذه الوحدات في غير أغراضها.مرتكبي الم
 

    

 ١٣٣ ٢٠٢١
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  محمد أمين /!الثروة العقارية  ) ٣

 مستخلص

م الســـيئ لها فى غفلة من يهدد الثروة العقارية فى مصـــر هو االســـتخدا يءأخطر شـــ    
وقد عشــنا حاالت من هذا النوع عندما رأينا المصــانع أســفل العمارات بدون ترخيص أو  ،القانون

واإلدارة الهندســــــية، مقابل رشــــــاوى، ثم نفاجأ بأن العقار انهار  يبموافقات شــــــفهية من الح
القانون ال «والحكومة تقول  ،مكان يالســكان، وربما يذهب بعضــهم إلى أ واحترق وتم تشــريد

كــل هؤالء دون أن تتهمهم بــأنهم وافقوا  يع أن الحكومــة يجــب أن تحم، م»فلينالمغ ييحم
  ت بأن تخالف حتى تسد عين الشمس؟!ن سمح للعماراومَ ،على السكن فى العمارات المخالفة

وُيقترح:      
 مثل.إنشاء جهاز حماية الثروة العقارية لحماية العقارات وتخطيطها التخطيط األ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٢٠٢١ https://www.almasryalyoum.com/ 
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يوضح أسباب رفض العقارات » اإلدريسي«مبادرة التمويل العقاري خريطة جديدة للسكان والعمران..  ) ٤

  خلود ماهر /تنهي الركود بالسوق العقارية وتسهم في تقنين الترخيص»: جادو«قيد التصالح.. 

 مستخلص

، الحلم الذى طال انتظاره لسنوات عديدة من قبل المصريين، »شقة تمليك لكل مواطن«
ا، يستطيع كل مواطن أن يمتلك وحدة سكنية ا ملموسًأصبح فى الوقت الراهن حقيقة وواقعً

به لألبد تُورَّ  يالل إطالق مبادرة التمويل العقارتحقق من خ يث ألبنائه فيما بعد، والذخاصــــــة 
الفتاح د ، وذلك فى ضـــوء توجيهات الرئيس عبشـــروط االســـتفادة منها يوإعالن البنك المركز

  هذا الصدد. يف يالسيس
وُيقترح:      

  إصــــدار خطابات بنكية للمواطنين الراغبين فى شــــراء الوحدات الســــكينة موجهة إلى
ارات األحياء أو الهيئات العمرانية على مســــتوى الجمهورية للحصــــول على رخصــــة العق

  واالستفسار عن الوحدة السكنية المعنية، للتيسير على المواطنين.

  

   

 ٩٢٠٢١ https://www.albawabhnews.com
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  زينب طلبة /مطورون: طفرة مرتقبة في التمويل العقاري بعد ضم أصحاب المعاشات ) ٥

 مستخلص

هذه  يدين من  قاري والمســــــتف يل الع عدة التمو قا عة و يادة رق هدف ز في خطوة تســــــت
التمويل المنظومة خالل الفترة المقبلة، وافق المركزي على رفع ســــــن المســــــتفيدين بمبادرة 

ن جنيه، وأكد الييم ٤٫١ى زيادة حجم التمويل إلى عامًا، باإلضــــــافة إل ٧٥إلى  %٣العقاري بفائدة 
التمويل العقاري سيشهد طفرة غير مسبوقة خالل الفترة المقبلة، وخاصة المطورون أن قطاع 

  بعد تفعيل مبادرة التمويل العقاري األخيرة.
وُيقترح:      

  لدى المواطنين بمختلف فة التمويـل العقـاري  لة لنشــــــر ثقـا لدو تكـاتف جميع أجهزة ا
ري ودوره في شــرائحهم االقتصــادية والســكنية، وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقا

 حولص من جميع المعلومات المغلوطة تســهيل الحصــول على وحدة ســكنية، والتخل
الحصـــــول على وحدة بقيمة مضـــــاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصـــــول 

 .عليها بنظام التمويل العقاري

  ن مبــادرة البنــك إلحصــــــول على التمويــل العقــاري، حيــث تبســــــيط اإلجراءات الالزمــة ل
ــــــابق  ،رغم أهميتها ،المركزي لتمويل متوســــــطي الدخل التي تم طرحها في وقت س

  فإنها لم تحقق األهداف المرجوة منها نظرًا لتعقد اإلجراءات.
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  أحمد طنطاويمحمد  /سوق العقارات والتقاطع بين العرض والطلب ) ٦

 مستخلص

العقارية، ســواء الكبيرة أو الصــغيرة في تســويق ما لديها من وحدات لن تنجح الشــركات 
ســــكنية إال إذا قدمت عروضــــًا حقيقية تناســــب احتياجات زبائنها، من حيث الموقع والمســــاحة 
ستفادة  ستهلك، مع اال سعار كأولوية أولى باعتبارها تحدد خيارات الم شطيب، واأل ونوعيات الت

طرحها البنك المركزي، في بيع وتســويق الوحدات الســكنية، من مبادرة التمويل العقاري التي 
  وفق خطط األسعار المعلنة في البنوك.

وُيقترح:      
  إعادة النظر في خريطة القطاع العقاري بصــــــورة أكثر دقة، يمكن من خاللها البحث عن

تحرك الســوق لألمام، تحتى  ؛ســبُل للوصــول بالعرض والطلب إلى نقطة التقاء واضــحة
سير  سنوات، لذلك يجب أن تكون وت معدالت المبيعات بوتيرة منتظمة، كما كانت قبل 

ب احتياجات المســــــتهلك وتدرس الســــــوق العقارية بها فرص حقيقية وعروض تخاط
ن كا يإم تاج ب ته، مع الســــــعي إلى إن طاع الا هذا الق مات عن  نات ومعلو م بصــــــورة هما

ّ ليهإ حتاجتلها تقديم دراســــة دقيقة لما صــــحيحة، يمكن من خال ا، حتى ال الســــوق فعليً
 نستمر طويلًا في هذا التقاطع الحاد بين العرض والطلب.
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  محمد أحمد طنطاوي /السماسرة أكثر من الزبائن! ) ٧

 مستخلص

مجال الســــــمســــــرة العقارية تزيد من حدة الضــــــغط على األعداد الكبيرة التي تعمل في 
المســتهلك، وتطارده ليل نهار برســائل مزعجة، والشــركات التي تعمل في هذا المجال غالبًا ال 

ــــــتقدم مرتبات لهذه الفئة، والعمل غالبًا ما يكون ب "الحتة"، وكل سمسار وشطارته، وبالطبع  ـ
الغة في األســــــعار، فلو أن وحدة ثمنها في هذا يزيد من عمليات النصــــــب، ويرفع عمليات المب

ألف، وإذا لم تنجح  ٢٠٠السوق مليون جنيه، قد يبدأ معك السمسار الحديث بأن ثمنها مليون و
ســـوف تتعرض لعملية نصـــب في ففي اكتشـــاف الخدعة أو لديك الخبرة الكافية عن األســـعار، 

ع في هذه الحالة سيحصل من ثمن الوحدة السكنية التي ترغب في شرائها، وبالطب %٢٠نحو 
، بخالف نســـبته يبالغ التي تم تحميلها على المشـــترالســـمســـار على نســـبة "محترمة" من الم

العادية التي يحصــــل عليها، وهذا يؤثر على الســــوق بصــــورة ســــلبية، فتقل نســــبة المبيعات 
  نتيجة طمع الوسيط في الحصول على أعلى فائدة من الزبون.

وُيقترح:      
  قانونية لتنظيم عمل الوسطاء والسماسرة بالقطاع العقاري في مصر، خاصة آلية وضع

قانوني يُ تأســــــيس كيان  عبر عن تلك الفئة مع وجود هذه األعداد الكبيرة، وضــــــرورة 
حتى أصـــبح كل من ال  ؛وينظم عملها، بدلًا من هذا العالم الغامض على الفضـــاء األزرق

سبً ايجد وظيفة أو عملً شكالت،  امنا سارًا، وما يترتب على هذا من م سم يقرر أن يعمل 
وحتى نضــــمن أال يتحول القطاع العقاري إلى نمط االســــتثمار االحتيالي، الذي يعرف لدى 

ــــــــ "ســلســلة بونزي"، وهى بب وضـــع بســاطة تعتمد على إقناع العامة خبراء االقتصــاد بـ
ئد، وبمجرد أن تتم الفي أموالهم  ُدر عوا خادع، ي مار م قة، ويحصـــــــل رأس اســــــتث صــــــف

الســـلســـلة على ما كان يخطط له من أموال يخرج ســـريعًا، لتبدأ الخســـائر على كل من 
  هم داخل هذه السلسلة، وهكذا تستمر اللعبة من شخص آلخر.
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  دينا حسن /تعديالت عاجلة على قانون اتحاد الشاغلين ٤الخبراء يقترحون   ) ٨

 مستخلص

قانون اتحاد الشــــــاغلينؤأكد مســــــ حالي يحتاج إلى  ولون وخبراء التطوير العقاري أن  ال
  .لزيادة سلطته في التنفيذ وحماية الثروة العقارية ة؛رئيسمحاور  ٤تشمل  تعديالت كثيرة

وُيقترح:      
  ١٠ا بنســبة يًّمن وديعة الصــيانة التي تقدر حال العائدمنح صــالحيات لالتحاد في تنوع% 

لتغطية تكاليف الصـــيانة أو مواجهة اإلصـــالحات الطارئة، مع وضـــع آلية واضـــحة بالالئحة 
 .بشأن المحاسبة وتحديد تكاليف الصيانة

  وعلى رأســــــها  ،وجود محكمة اقتصــــــادية للنظر في القضــــــايا التي يواجهها االتحاد
وإقرار الجزاءات، مع االســــــتعانة بتجارب الدول في وضــــــع اآلليات  االمتناع عن الســــــداد

ــــتها وتطبيقهاالمختلفة إلنهاء أزمة عدم االلتزام بال ــــداد التي يمكن دراس االلتزام و ،س
بما يرفع من  ؛دمات والصــــيانة المتخصــــصــــة المعتمدةبتوفير تعاقدات مع شــــركات الخ

فة  باإلضـــــــا ها،  قديم مات التي ســــــيتم ت خد قارات مع جودة ال نحو التوجه إلى قيمة الع
مان تحقيق التنمية العمرانا فاهيم الجديدة التي من شــــــأنها ضــــــ ية، والتوافق مع لم

المحاســـــبة وتحديد  وضـــــع آلية واضـــــحة بالالئحة التنفيذية بشـــــأنو ،التجمعات الذكية
ــيانة ــتغاللو ،تكاليف الص ــاعد في  اس ــتثمارية تس ــورة اس ــيانة بص ــة بالص الوديعة الخاص

عة مســــــت بة ومتاب قا لك من خالل ر ئد على أن يكون ذ عا حاســـــــب تحقيق ال مرة من الم
يتم بـالتوازي مع ذلـك أيضــــــًـا إدخـال تعـديالت على الطريقـة التي يتم بهــا والقـانوني، 

نظيم هذا الكم وضــع بنود لتو ،انة من فروق قيمة المباني واألرضاحتســاب قيمة الصــي
العديد من وجود  مرعاةمن االتحادات التي ســــــتكون داخل المشــــــروع الواحد، كما أن 

في  ،التي أصـــــبحت هي المســـــؤول األول عن تلك الجزئيةوالصـــــيانة شـــــركات الخدمات 
 .سيعزز من دورها ،القانون

  بالمطورين في القانون، ألنهم األكثر در عاة المطالب الخاصــــــة  ية بمشــــــروعاتهممرا  ا
ها، و بات ًاومتطل حاد  خصــــــوصــــــ قاري الت قاء على إدارة المطور الع باإلب خاصـــــــة  البنود ال

ك في عقد العميل، أو بموافقة نشــــائه إذا نص ذلإســــنوات من  ٣شــــاغلين بعد فترة ال
 .من الشاغلين %٥٠

  ها ال مات ومن خد قديم ال نة وت يا مة للصــــــ قطع وضــــــع الجزاءات في قوانين ولوائح ملز
منح صــــالحيات التحاد الشــــاغلين في تنوع العائد من و ،المخالفينالجزئي للخدمات عن 

 .%١٠ا بنسبة وديعة الصيانة التي تقدر حاليًّ
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  أحمد عويس  /"تقنين وضع اليد"يطالبون بحصر الثروة العقارية و برلمانيون  ) ٩

 مستخلص

ً إن قطاع العقارات من القطاعات التي شـــهدت فســـاد على مدار العصـــور الا كبيرًا من كمّ
ئيس على معالجة هذا الســـابقة، حتى أصـــبح بمثابة إرث كبير من الفســـاد واإلهمال، وحرص الر

بشـــكل جذري، والتعامل مع األزمة بمشـــرط جراح، ما بين التطوير وتوفير  تكالالكم من المشـــ
طوة الغرض منها إعالن وحدات ســــــكنية كاملة التشــــــطيبات والتجهيزات للمواطنين، في خ

  خلو مصر من العشوائيات خالل الفترة المقبلة.
وُيقترح:      

 قرارات إزالة  اله تصـــدر عقارات عديدةك حصـــر العقارات اآليلة للســـقوط، خاصـــة أن هنا
شامل من وزارة التنمية المحلية، وعمل ولكن لم تُ صر  سرعة عمل ح ستوجب  نفذ، ما ي

وهل صـــدر لها قرارات إزالة من  وجودها،أعداد هذه المنازل وأماكن قاعدة شـــاملة حول 
 .وأسباب عدم تنفيذ قرارات اإلزالة حال وجود ذلك ،عدمه
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  

 لـلوجود رقم قومي للعقار ومبادرة ا"تطوير مصر": نؤيد خطة الدولة  ـد. أحمد شلبي الرئيس التنفيذي ل ) ١٠

/فائدة" توقيتها مثالي %٣"
 

  أحمد عبد الفتاح

 مستخلص

سعر األ     سعار العقارات خالل الفترة األخيرة مع ارتفاع  رض وتكلفة التنفيذ، ومع ارتفعت أ
  السوق بالكامل خارج المبادرة. تن تكون الوحدة كاملة التنفيذ فقد أصبحأمتطلبات 

  ويُقترح:    
 التمويل العقاري جزءًا من العالقة بين يكون بحيث  ،وجود التمويل العقاري من البداية

ا يضم شركة التمويل عقدًا ثالثيًّ ييكون العقد األولو ،مع بداية التنفيذ المطور والمالك
عة  لدف قاري تحصـــــــل على ا يل الع كة التمو قاري، وشــــــر يل والمطور الع قاري والعم الع

تقوم شركة التمويل العقاري بالسداد حتى  %٤٠ ـومع وصول نسبة التنفيذ ل ،المقدمة
 .الوحدة مع انتهاء عملية التنفيذ من قيمة %١٠٠ ىلإتصل 

 ــوق العقاري ــر مهم في عملية  من خالل وجود رقم قومي للعقار ةتنظيم الس وهو عنص
التي كانت أزمة تعوق ملف تصــــدير العقار، مع وجود شــــهادة ميالد للعقار، التســــجيل 

ـــافة إلى ت ـــواق باإلض ـــدير العقار مع فتح األس جهيز البيئة الداخلية لالنطالق في ملف تص
 .العالمية

  لة، على أن  إطالق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة مخفضــــــة ولفترة كون تزمنية طوي
هناك شرائح أخرى للفائدة بالمبادرة بحسب قيمة الوحدة السكنية، وبالتالي تدخل كل 

 اري.شرائح اإلسكان في التمويل العق
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  

  مختار محروس /اإلسكان واالشتراطات البنائية ) ١١

 مستخلص

ـــف،اء لما يزيد على بعد توقف عمليات البن ـــعت عام ونص ـــتراطات بنائية  وض الحكومة اش
ًا، وضـــع اشـــتراطات بنائية وتنظيم عمليات البناءإن ، فجديدة ولكن األهم أن تكون  مهمان جدّ

ثار  ية وتتالفى اآل ماع هذه االشــــــتراطات معقولة ومقبولة وتراعي الظروف االقتصــــــادية واالجت
الســــلبية التي يحذر منها أصــــحاب الخبرة والقطاعات المعنية بالعمل في هذا القطاع الحيوي 

  م.هموال
وُيقترح:      

 وتقنين  ،ووضـــع اشـــتراطات هندســـية ،مراجعة رشـــيدة وواعية لضـــبط ارتفاعات البناء
فيما يتم دفعه مقابل الحصــــــول على ترخيص  ةووقف البناء المخالف خاصــــــ ،اإلجراءات

 .مترًا ١٧٥من المساحة التي تزيد على  %٧٠المباني والبناء على 

  ن ية واالشــــــتراطات البنائية الجديدة اللذالمراجعة الواعية للتوجه إلى المدن الجديد
صــــــحاب الخبرة والمطورين أ وأســــــواء من المواطنين  كافة، اآلراء ســــــماعيحتاجان إلى 

تبعات ســلبية  ماله انســيكون ،فتجاهل االعتراضــات وإغفال آراء ذوي العالقة ؛العقاريين
 في ملف مهم وحيوي وهو ملف اإلسكان.

  

   

 ١٤٢٠٢١ https://alwafd.news



 
 

  
١٦  

 
 

 

 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  

  يالعجممحمد عادل  /)١(عقود اإلذعان؟  ) ١٢

 مستخلص

شروطه أحد المتعاقدين دون أن يكون للمتعاقد إن  ضع  ستقل بو عقد اإلذعان هو عقد ي
اآلخر حق مناقشـــتها، وهذا ما يحدث في القطاع العقاري، فالشـــركات الصـــغيرة والكبيرة التي 

  .تعمل في قطاع المقاوالت والتطوير العقاري، تضع عقود إذعان للمالك
وُيقترح:      

  بة ألي أموال مشــــــبوهةفهو ، وينظمه القطاع العقاري قانون يضــــــبطوضــــــع  يعد بوا
 .واستنزاف أموال المصريين ألموال وأكل حقوق الناس بالباطلاغسيل و

  تشــــــكيل هيئة رقابية تكون بقوة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتابع كل القطاع
 .ب القطاع المصرفيغير المصرفي، وبقوة البنك المركزي المصري الذي يراق

  القطاع  ليكونلتحقيق العدالة، و ؛طاع العقاري الحيويقيام الحكومة بإعادة تنظيم الق
عنصـــرًا جاذبًا ألموال الخليجيين الذين لديهم الرغبة في االســـتثمار في القطاع العقاري 

 .المصري
 

  
   

 ١٤٢٠٢١ https://alwafd.news 
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  
 بريد القراء /الثروة العقارية ) ١٣

 مستخلص
ـــر وتنمية الثروة أثمِّ ـــة التي تبذلها الحكومة في منظومة حص ن الجهود الحثيثة المخلص

العقارية التي تســـــتهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية، وضـــــبط الســـــوق العقارية 
  ار.عن إنشاء رقم قومي لكل عق افضلً ،والقضاء على ظاهرة البناء غير المرخص والعشوائيات

  
وُيقترح:      

  أن تتضمن مفردات المشروع الوقوف على الحالة اإلنشائية لكل عقار وتحديد التوقيتات
خاصــــــة للمصــــــاعد الكهربائية وخزانات المياه  ،الالزمة إلجراء عمليات الصــــــيانة الدورية

صيات الخاصة بعمليات الترميم ومتابعتها  سطح المنازل، وكذلك التو المنتشرة على أ
ً ؛عن كثب ا على مما يســــــهم فى الحفاظ ليس فقط على الثروة العقارية، وإنما أيضــــــ

الثروة البشــــرية، والنزول بمعدالت الخســــائر في األرواح جراء انهيار العقارات أو ســــقوط 
 المصاعد إلى أدنى معدل ممكن.

  

  
   

 ٦٢٠٢١ https://ahram.org.eg. / 
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

 عادل محمد / سنة ٣٠بحد أقصى  %٣مبادرة التمويل العقاري بفائدة "الوفد" تنفرد بنشر تفاصيل   ) ١٤

 مستخلص
لدخل أأكد البنك المركزي  ن مبادرات التمويل العقاري لصــــــالح محدودي ومتوســــــطي ا

يث النهوض بأسعار عائد منخفضة حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من ح
كبيرة في دعم االقتصــاد ودفع عجلة اإلنتاج، كما أن  ن القطاع له أهميةإبالقطاع العقاري، حيث 

به ينعكس إيج ًالنهوض  ناعات ابيّ ناتج القومي من خالل تشــــــغيل العديد من الصــــــ ا على ال
المقاوالت والتشــــــييد والبناء، باإلضــــــافة إلى مردوده اإليجابي على  :مثل ،والقطاعات المختلفة

صناعات المختلفة إلى جانب توفير عات والالجانب االجتماعي من خالل خلق فرص عمل بالمشرو
  سكان مناسب وفقًا الحتياجات المواطنين.إ

وُيقترح:      
 شـــــركات التمويل العقاري توقيع عقد ملزم "بروتوكول للتعامل" بين البنوك  يأن تراع

وخاصة فيما يتعلق بأسعار  ،والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة
سعر الفائدة  شركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق  شروط اإلقراض للعمالء، وتقوم ال و

قيام شـــركات التمويل العقاري بالصـــرف للمطور العقاري قبل  وتأكيد ،بنوكمن خالل ال
تم موافاة قطاع العمليات تشــــــركات إعادة التمويل العقاري، و إعادة التمويل من خالل

مصـــرفية بالبنك المركزي المصـــري بقيمة التعويض المطلوب خالل األســـبوع األول من ال
كل شـــــهر اعتبارًا من الشـــــهر التالي للمنح، مع مراعاة فصـــــل قيمة التعويض الخاص 

لة، ويقوم قطاع الرقابة واإلشـــراف التمويل العقاري في مطالبة مســـتق بعمالء شـــركات
وجودة المحفظة المكونة  ،ام البنوك بما تقدمبالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التز

في نطاقها والتأكد من صــــــحة البيانات المدخلة على النظام، وتلك التي ســــــترد على 
 ا.تم موافاة البنوك بها الحقًتلتي سالنماذج ا

 ٧٢٠٢١ https://alwafd.news 
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

 (دكتور) يعمرو الشوبك /يالتمويل العقار  ) ١٥

 مستخلص
ـــــتالمقالة عن موضـــــوع اإل ييتحدث الكاتب ف ن هناك إجرين، حيث أيجارات القديمة والمس

 يالمســــاعدة، ويعرض ف يالدخل ومســــتحق يمحدوهذه الوحدات من  يجرأالعديد من مســــت
  ل تلك المشكلة.حمن اقتراحات القراء ل اهذه المقالة بعضً

وُيقترح:      
 صــــــحاب العقارات القديمة أو إقرار الدولة بحد أدنى قيام الدولة ببناء إســــــكان بديل أل

 .جنيه أسوة بأهالينا فى األسمرات مؤقتًا  ٣٠٠لإليجار القديم 

  يوخاصة لفئة محدود ،يجارات القديمةصحاب اإلالجديد أل يامج التمويل العقارإدخال برن 
 الدخل منهم.

 ١٢٠٢١ https://www.almasryalyoum.com 
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

 محمود عسكر /اشتراطات البناء الجديدة ) ١٦

 مستخلص
لة من الترقب  يتحا قار ً ةشــــــهدها الســــــوق الع بدء العملحاليّ يام من  ً ا، بعد أ ا تجريبيّ

مدينة على مســــتوى الجمهورية، ثم  ٢٧ن، في يالبناء الجديدة والمقرر لها شــــهر باشــــتراطات
، حــالــة الترقــب هــذه تــأتي 2021يتم بــدء التنفيــذ الفعلي بكــل المحــافظــات اعتبــارًا من يوليو 

جميعًا ( شــــــركات  ةبســــــبب االشــــــتراطات الجديدة للبناء التي يراها أطراف الســــــوق العقاري
، خصوصًا ةفي السوق المصري ن) لم تراعِ الواقعون المستهلكوالمواطن -نوالمقاول -التطوير

ما يتعلق باالرتفاعات والرســـوم وإجراءات الترخيص وتســـجيل األراضـــي والمســـاحات المطلوبة 
 .بين الفئات المختلفة

وُيقترح:      
  مراجعة اشــتراطات البناء الجديدة مرة أخرى، فمن غير المعقول أن تكون العقارات على

 ٤ســـــكندرية عدد الطوابق بها ال يتعدى إلرنيش النيل مثلًا من أســـــوان حتى اطول كو
أدوار، وال يوجد محالت في الدور األرضــــــي حســــــب االشــــــتراطات الجديدة، ألنها عقارات 

عدى  ها ال تت قارات مســـــــاحت ناك ع ما أن ه ية، ك ها  ١٠٠ســــــكن ظات يبني حاف متر في الم
المواطن البســــــيط ألوالده ويشــــــترط القانون الجديد أن يكون لها جراج باشــــــتراطات 

 ا في الريف ويزيد فقط األعباء على الناس.عينة مع أن هذا ليس ضروريًّم

 ٢٣٢٠٢١ https://www.youm7.com 
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

 بريد القراء /العادلاإليجار   ) ١٧

 مستخلص
  .ا لحل مشكلة اإليجارات القديمةيقدم القارئ مقترحً

وُيقترح:      
 ا لحكم ا طبقًتضع عليها يدها وتسلمها ألصحابها فورً يالحكومة المقرات الت يأن تخل

ـــهم فى بناء المدن ال ـــارك وتس ـــتورية، وأن تش ـــيص بعض المحكمة الدس جديدة وتخص
ـــــاكن القديمة المهددة باالنهيار، وأن  يالوحدات لمحدود ـــــغلون المس الدخل الذين يش

ـــــكان و ياألوقاف والتضـــــامن االجتماعيتم تمويل البناء من وزارات  عقد و ،التعميرواإلس
نـدوات وحوارات بلجنـة تجمع القـانونيين والمشــــــرعين ورجـال الـدين وجمعيـات حقوق 
اإلنسان واألحزاب وبعض األطراف من الفئتين، وأن يشارك اإلعالم فى عرض مختلف اآلراء، 

 .الشيوخ والنواب«ثم تتقدم اللجنة بها إلى البرلمان بمجلسيه 

 ــه، والت فتح الشــــــقق المغلقــة التى تجــاوزت ــة ماليين جني ــا ثالث يحتفظ بهــا  يقيمته
 قيمتها اإليجارية. يمستأجروها لتدن

 ١٧٢٠٢١ www.ahram.org.eg
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

 

  األخبار/شركات التسويق العقاري تطالب بقانون لمزاولة المهنة وحماية حقوق الدولة ) ١٨

 مستخلص

لتنظيمها للتخلص من الشــــــركات تدخل الدولة ى لإإن مهنة التســــــويق العقاري بحاجة 
الوهمية والتأكد من مالءمة األفراد لممارستها ومرورهم بالخبرات المطلوبة، فضلًا عن الحفاظ 
على حقوق الدولة في عمليات بيع كثيرة تتم وال تحصــل الدولة على حقوقها منها في شــكل 

  ضرائب أو تأمينات على العاملين في مهنة التسويق العقاري.
ترح:وُيق      

  وضع مشروع قانون لتنظيم مهنة التسويق العقاري بالتعاون بين الدولة والمسوقين
والمطورين العقاريين والمشـــــرعين القانونيين الكتمال منظومة وآلية وضـــــع القانون، 
ليتم عرضـــــه على مجلس النواب فيما بعد تمهيدًا لمناقشـــــته وإقرار القانون، ألن هذا 

ســــوق لألفضــــل في ظل أهمية القطاع واتســــاع حجم القانون ســــيســــاهم في تغيير ال
الســوق خالل الفترة الحالية وتعدد المشــروعات المنفذة، وتوســع الدولة في تنمية مدن 

 .ومجتمعات عمرانية جديدة

  ودعمه المسوقين العقاريين ةإعادة هيكلة التمويل العقاري في السوق المحلي. 

   تســــويق المناطق الجديدة خارج مصــــر، فبدلًا من تســــويق كل مطور لمشــــروعه خارج
مصـــر، فإن الدولة يجب أن تقوم بتســـويق العاصـــمة اإلدارية الجديدة والعلمين الجديدة 
للعميل األجنبي، باإلضــــافة إلى تقديم منتج عقاري يناســــب العميل المســــتهدف خارج 

 .والماليةمصر من الناحية الفنية 

 

  

 ١٢٢٠٢١ www.elakhbar.org.eg
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

  زينب طلبة /محاور لمضاعفة حجم االستثمارات بالقطاع العقاري ٨ :البستاني ) ١٩

 مستخلص

أن القطاع العقاري إلى أشــــــار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصــــــمة اإلدارية، 
ا أن الجمعية تتبنى رصـــد موضـــحًمحاور رئيســـة لمضـــاعفة حجم االســـتثمارات به،  ٨يحتاج إلى 

  خالل الفترة المقبلة للنهوض بالمنظومة العقارية. ةالتحديات التي تواجه السوق العقاري
وُيقترح:      

 التي ي تمويل مشـــــروعات البنية التحتية الســـــماح للصـــــناديق االســـــتثمارية الدخول ف
 .المقبلةتسهم في تحقيق نهضة عقارية ونسب إنجاز سريعة خالل المرحلة 

  .وضع تيسيرات للمطورين إلمكانية المشاركة في تنفيذ وحدات اإلسكان االجتماعي 

 

 

  

 ٢٥٢٠٢١ ٩ 
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 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

"محلية النواب" تطالب بتعديل تشريعي في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتكويد  ) ٢٠

   حسيند ومحم /إجراءات التعويض

 مستخلص

أوصـــــت لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة الهيئة 
المصرية للمساحة، لدعمها إلنجاز ما تقوم به من أعمال في العديد من القطاعات، ومنها ملف 

لسنة  ١٤٤تقنين األوضاع لواضعي اليد على أراضى وأمالك الدولة في إطار تفعيل القانون رقم 
، ودورها في تســــــجيل الملكية للعقارات وغيرها في الشــــــهر العقاري، وكذلك بالنســــــبة ٢٠١٧

  للمشروعات القومية.
وُيقترح:      

  نة  ١٠إجراء تعديل تشــــــريعي فى القانون رقم ، بشــــــأن نزع ملكية العقارات ١٩٩١لســــــ
 اللمنفعة العامة، يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية واإلشغال"، ويتضمن سقفً

ً يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية واإلشغال، ومبالغ التعويضات، سواء  اتشريعيّ
 .كان إشغال أرض أو وحدة سكنية

 التي ويضــات المواطنين أصــحاب العقارات تكويد آليات نزع الملكية واإلشــغال؛ صــرف تع
محافظة  - ةوالمالصـــقة لتوســـعات الطريق الدائري بحي العمراني اعقارً ٣٧٠تبلغ عددها 

 .حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة ؛الجيزة

  ــــــاحةاإلســــــراع في اإلجر اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة و ،اءات التي تُتخذ في هيئة المس
هيكلة الهيئة المصــرية للمســاحة، لدعمها إلنجاز ما تقوم به من أعمال في العديد من 

وضاع لواضعي اليد على أراضي وأمالك الدولة في إطار القطاعات، ومنها ملف تقنين األ
، ودورها في تســجيل الملكية للعقارات وغيرها في ٢٠١٧لســنة  ١٤٤تفعيل القانون رقم 

 الشهر العقاري، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.
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  صبريسامي  /اتعديلً تحتاج » البناء«تعديالت  ) ٢١

 مستخلص

ية ا حاســمًا لعشــوائالجديدة على قانون البناء تضــع حدًّرغم أن التعديالت يرى الكاتب أنه 
ساخنة من أهمهاإفالبناء في المدن والقرى،  سم في المقابل نقاطًا أخرى  العمارات  :نها لم تح

وأين يذهب ســــكانها؟ وما طريقة  ؟المخالفة المأهولة بالســــكان، هل ســــيتم هدمها وإزالتها
 ةا؟ وخاصـــــة إذا كانت العمارة مملوكبأرض أم بوحدات ســـــكنية أم باالثنين معًهل  ؟التعويض

  ا.أب وأبنائه أو إخوته مثلً :ألسرة أو عائلة بكاملها
وُيقترح:      

 ًخاصــــة ، وســــد ثغراته التي تضــــر بالثروة العقارية، واتعديل قانون اتحاد الشــــاغلين أول
التي ال تخدم ســـــوى أعضـــــاء هذه االتحادات على حســـــاب طريقة انتخاب مجلس االتحاد 

سألة ترك الحبل على الغارب لرئيس االتحاد  ضاء الجمعية العمومية، وكذلك م المالك أع
ى ميزانية ومنحه صــالحية توظيف بعض األشــخاص بمرتبات كبيرة تؤثر في مجملها عل

ة العمارة أو التجمع الســــــكني، فيجب أن يكون المدير هو صــــــيانواالتحاد والهدف األول 
التنفيذي في االتحاد تابعًا إلحدى الشــــركات الخدمية العاملة بالمكان، يأخذ راتبه منها، 
وليس من االتحاد مع عدم الســــــماح ألعضــــــاء المجلس بتقاضــــــي أية مبالغ مادية على 

 .سبيل المكافأة إال بعد طرحها على الجمعية العمومية

  هــا األفضـــــــل االكتفــاء بوجود دكتور مهنــدس من الجــامعــة فى لجنــة الفحص، وجعل
علن حتى تُ اا طويلًمن وجود عدة لجان تســــــتغرق وقتً اوحدها تقوم بكل شــــــيء بدلً

 قرارها.
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٢٢ (  

  الوفد /العقارية للترويج للمدن الذكيةالتوسع في إقامة المعارض بعبد الباسط الشرقاوي يطالب 

 مستخلص

 اكبيرً اشـــهد اهتمامًت ةيؤكد النائب الوفدي عبد الباســـط الشـــرقاوي، أن الســـوق العقاري
ــبعة األخيرة  ــية، وخالل الســنوات الس هناك عدد من المشــروعات كان من قبل القيادة الســياس

لنهوض إلى اوالتي تهــدف في المقــام األول  ،القوميــة التي يتم تنفيــذهــا على أرض الواقع
أن نصـــيب مصـــر من التصـــدير م بقوة في تصـــدير العقارات، خاصـــة ، وتســـهةبالســـوق العقاري

  ت والمقومات التي تمتلكها الدولة. اعقاري ال يتناسب مع حجم اإلمكانال
وُيقترح:      

  ــتفادة من ــويق العقاري، وذلك لتعظيم االس ــع في عقد المؤتمرات ومعارض التس التوس
مســــــاعدة إلى العقارات والترويج له، باإلضــــــافة الطفرة الكبيرة التي يشــــــهدها قطاع 

الشركات في تحقيق أهدافها وتلبية الطلب على العقار كمالذ آمن لالستثمار، وبالتالي 
العمرانية التي  يق الهدف المنشــــــود من التنميةزيادة االســــــتثمارات بما يضــــــمن تحق

نحاء الجمهورية، والتي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الســياســية أنشــهدها في جميع 
التي تولي القطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا يظهر في حركة التنمية العمرانية وتخطيط 

 المدن الجديدة.
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  خباراأل /"نتعاون للمستقبل".. عبقرية اختيار االسم تظهر في التوصيات ) ٢٣

 مستخلص

"نتعاون للمســـــتقبل".. هو عنوان مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" األول الذي انتهى بنجاح 
   كبير وتوصيات مهمة للغاية أعلنها مقرر المؤتمر.

وُيقترح:      

  والقوانين المنظمة لصــــناديق االســــتثمار العقاري، وتأســــيس صــــناديق مراجعة اللوائح
 .استثمار عقاري مصرية

  جذب الصـــــناديق العربية واألجنبية الســـــتثمار العقاري، وإيجاد حلول تمويلية لرفع عبء
لة وضــــــرورة التشــــــجيع على  لدو قاري، ودعم مجهود ا هل المطور الع كا يل عن  التمو

 .التوسع في التسجيل العقاري

   ــع خطة واضــحة بالتعاون مع جهات الدولة لتحســين وضــبط ســبل الترويج للمنتج وض
العقاري المصــري باختالف أشــكاله، وفتح آفاق أوســع أمام المطور العقاري لالســتثمار في 

 .البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة

   إنشـــاء قواعد بيانات واضـــحة ومحددة توضـــح للمســـتثمر المصـــري والعربي واألجنبي
رص االســتثمار، والعمل على إنهاء تأســيس منظومة واضــحة الســتصــدار "رقم قومي" ف

 .لكل عقار في مصر

  ضـــخ  عن طريقن خالل منظور واســـع المدى، إعادة اســـتغالل األصـــول غير المســـتغلة م
صياغة رؤية واضحة لالستثمار في و ،ية للعمل في مجال البنية التحتيةاالستثمارات القو

لتعليم في مصر عبر مبادرة على اك من خالل تشجيع الطالب العرب ذلو ،قطاع التعليم
 ."اتعلم في مصر"

  زايــا لصــــــغــار المســــــتثمرين طرح الوثــائق االســــــتثمــاريــة التي حققــت العــديــد من الم
ستالم و ،والمطورين شركات التطوير العقاري والبنوك لحين ا صيغة منظمة بين  إيجاد 

 .الوحدة والعمل مع المطورين العقاريين

  مواطنين على لتشــجيع ال ؛مويل العقاري وأخذها في االعتبارمراعاة مطالب شــركات الت
إعادة و ،جنيه كحد أقصى ٢٠٠ لىأن رسوم التسجيل ال تزيد ع تسجيل عقاراتهم، خاصة

النظر في ســــــعر الفائدة للمطور العقاري، والعمل على إيجاد أدوات مالية جديدة تمنع 
 باء ضخمة.تكبد المطورين العقاريين أع
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٢٤ (  

  األخبار /يلعباس: المطورون يطالبون بتشريعات جديدة وتنويع آليات التمو

 مستخلص

هدت جلســـــــات     ًشــــــ قاري زخم يا مؤتمر "أخبار اليوم" الع عدد القضـــــــا يث  ا كبيرًا من ح
ن الذين تناولوا أهم ملفات كذلك من ناحية المتحدثين الرئيســيالمطروحة وطريقة عرضــها، و

  القطاع العقاري.
وُيقترح:      

  تحسين البيئة التشريعية الخاصة بتأسيس صناديق استثمار عقارية مصرية تكون لها
 .بيةمن الجدارة والمالءة، بحيث تدخل في شراكات قوية مع مثيالتها العربية واألجن

 ـــتثمر ت ـــة أن لجوء المس ـــادر التمويل العقاري، خاص تمويل طويل األجل هو إلى نويع مص
قاريع هل المطور الع كا يد على  يل دور اإلعالم الوطني الحقيقي في و ،بء شـــــــد تفع

 التنسيق بين المطورين والحكومة.

 

   

 ٥٢٠٢١ www.elakhbar.org.eg 



 
 

  
٣٠  

 
 

 

 ٢٠٢١سبتمبر  )٢٦١( العددرقم )٣: العقارات واإلسكان (وآراء قضايا

لمان: مبادرة االتمويل وصناديق االستثمار يسيطران على مناقشات الجلسة الثانية: أشرف س ) ٢٥

  األخبار /%١٠المركزي "جريئة" ورفعت محفظة التمويل إلى 

 مستخلص

ة أن كل الدول األخرى تعتمد ها تنوع في المنتج التصديري، خاصمصر هي أكثر دولة في   
ن دورة التمويل إتي تعتمد على أكثر من منتج، حيث واحد في بيعه عكس مصــر العلى منتج 

توســطي الدخل بفائدة العقاري في مصــر غير مكتملة، فرغم أنها تتيح مســاعدات لمحدود وم
لى مبادرة البنك المركزي، لذلك يجب إب الدخول العالية ليســوا في حاجة ن أصــحافإ، %٧و %٣

  العقاري وأخذها في االعتبار. مراعاة مطالب شركات التمويل
وُيقترح:      

  النســــبة أما  ،يتم تســــجيل األرضو ،%٧٠أن يتم النزول بنســــبة تســــجيل العقارات إلى
ـــــهولة، على أن يتفالمتبقية  ـــــجيلها بس ـــــيتم تس م التســـــجيل عقب االنتهاء منها س

 .اذلك حل وسطً رة الوالية ويعتبتوثيق العقد في جه المبدئي والذي يتم فيه

  وك لحين اســــــتالم يكون لدينا صــــــيغة منظمة بين شــــــركات التطوير العقاري والبنأن
 .عمل مع المطورين العقاريين، وضرورة الالوحدة

  مواطنين على تسجيل عقاراتهم، خاصة أن رسوم التسجيل ال تشجيع جميع الجهات ال
ـــجلســـيُجنيه كحد أقصـــى، وهذا ســـ ٢٠٠ لىتزيد ع ة، هم في زيادة الثروة العقارية المس

على أن تكون هناك آليات بســــــيطة وميســــــرة للتســــــجيل العقاري بعيدًا عن القيود 
 .والروتين الحكومي

   جذب الفرص االستثمارية من خالل النهوض بالنمو العقاري، فيجب على الدولة المصرية
وهي أولًا يجب أن يشــعر المســتثمر األجنبي بالطمأنينة وهي  ،اتباع عدد من األســاليب

التســـــجيل العقاري باإلضـــــافة إلى  :مثل ،فير آليات عمل تحمي المســـــتثمرعبارة عن تو
أن و ،الفائدة أو وجود بديل ةعلى مصــر النظر في نســبذلك فبجانب و ،وجود مصــداقية

 يكون مؤتمر "أخبار اليوم" العقاري على أجندة مؤتمرات مصر الدولية.
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منا ) ٢٦

  األخبار /قشات ثرية بين المطورين العقاريين والحكومة

 مستخلص

شر     صب الب صناعة العقار في ظل جائحة كورونا، الوباء لم ي هناك تحديات كثيرة تواجه 
ولعل صــناعة العقار واحدة من أكثر األنشــطة  ،بل أصــاب كل مناحي الحياة واالقتصــاد ،فحســب

  االقتصادية تأثرًا، وتعرضت الصناعة لقيود وباتت تعمل في ظل معطيات جديدة غير مسبوقة.
وُيقترح:      

 ستثمارات ص وضع خطة لجذب اال ستثمار العقاري األجنبية في جميع المجاالت، خا ة في اال
 .تي تتبعها الحكومة والقيادة السياسيةالذي يشهد ازدهارًا كبيرًا بسبب السياسات ال

   ة أن البنوك أو االســتثمار في مصــر، خاصــتطبيق فكرة منح الجنســية مقابل وديعة في
  هذا القانون يدخل ضمن خطط تشجيع االستثمار وجذب رؤوس األموال إلى مصر.
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