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 جلنة التشييد إجتماعحمضر 
 نائب وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ملتابعة املشروعات القوميةمع 

 2019  فرباير 13املوافق  األربعاء
 

/  املهندس حبضور، باجليزة اجلمعية مبقر2019  فرباير 13 املوافق األربعاءيوم  صباحًا العاشرةيف متام الساعة وذلك  إجتماعًا جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني  عقدت

املهندس ،وذلك مع  لجنة النائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس  –فوزياملهندس / فتح اهلل  برئاسةو للجمعية الفخري الرئيس – صبور حسني/واملهندس اجلمعية رئيس – عيسى علي

 قطاعاللعاملني باأعضاء جلنة التشييد باجلمعية من عدد من السادة ،كما حضر اللقاء  رانية ملتابعة املشروعات القوميةنائب وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العم  -خالد عباس/ 

 : واملناقشة حولبهدف فتح باب احلوار وذلك ،

 " النهوض بقطاع التطوير العقاري يف مصر وإزالة كافة التحديات التي تواجه املطور العقاري "
 

نائب   -اسعبخالد املهندس/شكر بالرتحيب و احيث قام،الرئيس الفخري للجمعية  –واملهندس / حسيت صبور رئيس اجلمعية  –املهندس / علي عيسى  كلمات ترحيب كلٍ منبدأ اإلجتماع ب

الل املرحلة اهلامة رات اليت يشهدها قطاع التطوير العقاري وخاصة خوزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ملتابعة املشروعات القومية ،لقبوله الدعوة حلضور هذا اللقاء اهلام ،لتناول كافة التطو

 أهداف الدولة فيما خيص التنمية العمرانية. احلالية ،وما ميكن أن يسهم به جمتمع األعمال املصري لتحقيق

 
ية هذا اللقاء على أهم ،مؤكدًا املهندس / خالد عباسوعلى رأسهم بالسادة احلضور ،بالرتحيب  نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية –املهندس / فتح اهلل فوزي   ثم قام

 .الوقوف عليها ومع حبث األولويات للعمل على سرعة حلها  يواجه املطورين العقاريني من حتديات إلستماع إىل ماالقطاع اخلاص والوزارة مما يسمح باالذي يتيح فتح باب احلوار واملناقشة بني 

تحقاتها إما عينيًا أو نقدًا حيث كانت اهليئة حتصل على مسة اخلضراء ،مرانية اجلديدة والثورمنوذج اإلستثمار التابع هليئة اجملتمعات العوقد أشار سيادته إىل بعض املعوقات اليت تواجه القطاع ومنها 

نتهاء من توصيل ن عدم اإلأأزمة الطاقة الكهربائية لتشغيل املشروعات: حيث ة تطبيق النظامني لسهولة التطبيق ،إضافة إىل ولكن مؤخرًا أصبحت حتصلها عينيًا فقط ،لذا جيب إعادة النظر يف إمكاني

 .لذلك لتزام املطورين العقاريني بسداد كافة املصروفات الالزمةمن إرغم بالاملشروعات  العديد من تنفيذ أو توصيلها بكميات غري كافية للمشروعات ،يعطلباء مرافق الكهر

 

بني  ، بتقديم الشكر للجمعية على توجيه الدعوة له حلضور هذا اللقاء اهلام للتقريب نائب وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ملتابعة املشروعات القومية  -ثم قام املهندس / خالد عباس

 طتها أهدافها خالل الفرتة القادمة.وجهات نظر جمتمع األعمال املصري ووزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ،وتوضيح ما قامت به الوزارة خالل الفرتة املاضية وخ
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 :،والتي مت الرد عليها من قبل املهندس / خالد عباس على النحو التايلإلستعراض أهم املقرتحات والتساؤالت من قبل احلضور وار واملناقشة مت فتح باب احلثم 
 

 الرد من قبل املهندس / خالد عباس التساؤالت / املقرتحات
وزارة الحيث أن توفري األراضي غري املخططة من قبل ضرورة توفري أراضي خمططة : 

قد أدى إىل ظهور العشوائيات الرأسية ،كما أن الدولة حاليًا تتحمل تكاليف باهظة 

لإلنفاق على تطوير العشوائيات ،لذا فمن الضرورى الرتكيز على ختطيط األراضي منذ 

 البداية.

 

 رفعه منو مصر يف املعمور لتنمية إسرتاتيجي خمطط لديها الوزارة أن علىمت التأكيد 

 للتنمية التخطيط إىل باإلضافة ، 2052مصر  حبلول عام  مساحة من %12 إىل %6 نسبة

،ولذا تعمل وزارة اإلسكان على سرعة بناء املدن اجلديدة  والبحري القبلي الوجهي يف

لتوفري  املنصورة اجلديدة حيث يتم حاليًا إنشاء مدينة، ملنع بناء عشوائيات مرة أخرى

يلي ذلك ،هلا  توسعة جديدة ملنطقة الدلتا والتى تعانى من عدم توافر ظهري صحراوى

 يف ،باإلضافة إىل تطوير العشوائيات القائمة رشيد اجلديدة مدينة إنشاء العمل على

فرتة الل الخمن املناطق العشوائية اخلطرة نهائيا  لإلنتهاء،  بورسعيد والقاهرة حمافظيت

 .القريبة القادمة 

حل يف منطقة السا املخططات االسرتاتيجيةصدور  ضرورةمنطقة الساحل الشمايل: 

،حيث  نطقةتلك امل ق تنفيذ املشروعات العقارية يفيعحيث أن عدم صدورها ي الشمالي

 ،إال أن العمل كافة املوافقات و الرتاخيص احلكومية ىاحلصول علمن رغم أنه بال

 متوقف حلني صدور املخططات املشار إليها.
 

 ارة لوزا أن حيث ماليمت التأكيد على أنه جاري إعداد املخططات ملنطقة الساحل الش

أبراج سكنية مبدينة العلمني اجلديدة للتأكيد على أن توجه الدولة أن قامت بتنفيذ 

براج ساحل الشمالي ،لذا يوجد خبالف األتصبح املدينة سكنية وليست مومسية مثل ال

كان على مدار تواجد الس فروع جلامعات ومنطقة ترفيهية لضمانمبدينة العلمني السكنية 

املدينة ليست مصيف فقط لتجنب اخلطأ السابق بوجود اجملمعات السكنية فالعام 

لة قلي شهور عدة تعمل واليت فقط الشماىل الساحل على(  Compounds)  يةاملومس

سنويًا وباقى السنة تكون مغلقة بالكامل وال توجد بها نسبة إشغال ،فال يوجد دولة فى 

العامل ترتك سواحلها لبناء عقارات مومسية ، إضافة إىل جهود الوزارة لتحويل املدينة 

 مت ختصيص مساحات كبرية إلنشاء فنادق ، مع العملفقدإىل مقصد سياحى أيضًا ، لذا 

لعلمني ورفع كفائته ،وتطوير الطريق املؤدى إليه، باإلضافة إىل تطوير على تطوير مطار ا

املرافق باملدينة سواء كهرباء أو مياه أو غاز، مشريًا إىل أن  الطقس باملدينة معتدل 

 يوم فقط تشهد فيه أمطار غزيرة. 33طوال العام باستثناء 
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 الرد من قبل املهندس / خالد عباس التساؤالت / املقرتحات
: هناك ندرة يف توفري األراضي الصناعية املرفقة لذا ال يوجد عدد كبري من أراضي الصناعة

 املطورين الصناعيني ،وبالتالي عدم النهوض بقطاع الصناعة وتطويره بالقدر املطلوب

 ناعيةمن خالل هيئة التنمية الص يتم ن اجلزء األكرب من طرح األراضى الصناعيةأعلى كد سيادته أ

حيث ماليني مرت مربع،  10تطرح الوزارة أراضى صناعية مبدينة العلمني اجلديدة على مساحة كما ،

 هناك طلباتكما أن ، لتطويرهامربع مليون مرت  2على وا بالفعل حصلقد  طورينمن امل إثننيهناك أن 

 .من مطورين جدد أخرى

 التنمية هيئة عم التنسيق خالل من صناعية ثورة تشهد بدأت اجلديدة العلمني مدينة كما أشار إىل أن

 مما حيدث متوازي طخ يف والصناعية العمرانية النهضة لتكون مرفقة صناعية أراضي لتوفري الصناعية

 الشاملة يف القطاع. النهضة

معات واملرافق واجملت اشرتاطات وزارة اإلسكانالعمل على تيسري : نسبة اإلجناز ومهل التنفيذ

وذلك من  باملشروعات العقاريةومهل التنفيذ التزام الشركات بنسب اإلجناز  العمرانية فيما خيص

خالل إما زيادة مدة مهلة التنفيذ أو تقليل نسبة اإلجناز املطلوبة ،حبيث يتمكن املطورين من 

 اإللتزام باإلشرتاطات احملددة.

كل ظل اكتمال املشروع بش وحدته يف إلستالممصلحة العميل  تراعيأن الوزارة  علىمت التأكيد 

النسبة ،وهو نفس األمر ب لضمان حق العميل يف هذا الشأن دور تنظيمى الوزارة تتبنى حيث أن،  كامل

 لعقارينيا املطورين تعامل تيسري على خالل الفرتة احلالية الوزارةكما تعمل   ، ملدد تنفيذ املشروعات

ى سبيل فعل،  سب املساحةحبمدد التنفيذ جدول يوضح  ،حيث مت وضع املشروعات تنفيذ مدد مع

 .فدان 20 مساحتها سنوات لتنفيذ قطعة أرض 4أكثر من مدة أن حيصل مستثمر على  املثال ال ميكن

  دالتمع يف : ضرورة إعادة النظرفوائد األقساط على أراضي هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 

،والتعاون مع  اجلديدة العمرانية اجملتمعات هيئةعلى أقساط أراضي اليت تفرضها البنوك  الفوائد

ألخرى ,حيث أنه املصرية ا البنوك مع والتمويلية البنكية العمليات املصري لتسهيل املركزي البنك

ال يوجد أية تعليمات لدى البنوك وكافة األجهزة املتعامل معها بشأن إستمرار وضع الفوائد كما هو 

 عليه من عدمه.

 املركزي نكالب مع العقاري التمويل مباردة يل العقاري ،فقد أشار سيادته إىل أنفيما خيص التموو

ولكن مت نفاذ  مل تتوقف مؤكدًا أن املبادرة سنوات، 4 خالل فرتة  مليار جنيه ، 20 تبلغ تكلفتها كانت

 الشروط بنفس الفائدة يف الفرق ستتحمل املالية كما أكد سيادته أن وزارة املبلغ املخصص هلا،

اري كان لتمويل العقا من خالل الدعماالجتماعي، ثم إشار سيادته إىل أن  اإلسكان ملشروع السابقة

يتم إعادة  لكن حاليًاوألف جنيه،  950اإلسكان املتوسط اليت ال يتجاوز سعرها ينطبق على وحدات 

بالنسبة  ةاألولوي حيث كانت، ليصل الدعم إىل مستحقيه بشكل عادل النظر يف السكن املتوسط 

 .وزارة املالية بالتعاون مع مشروع االسكان االجتماعي وقمنا حبلها  للوزارة هى

كل شركات  مطالبًامت تسويقه بطريقة خاطئة ،قد التمويل العقاري يف مصر ثم أشار سيادته إىل أن 

وم واطن يقامل حيث أن، بطريقة جيدة تسويق التمويل العقاري  بإعادةالتمويل العقاري والبنوك 

سعر الفائدة مت مقارنته بشراء سيارة يف مصر ف اإذف،  ولكنه يتملكها دا بعل مل يتحمل تكلفتهوبشراء أص

 سنوات. 5كما تفقد السيارة قيمتها خالل  %40و 30يتجاوز 
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 الرد من قبل املهندس / خالد عباس التساؤالت / املقرتحات
 زمة ركودأمن حدوث العاملني بقطاع التطوير العقاري من ممثلي جمتمع األعمال من  ختوف هناك 

طرح األراضي والوحدات السكنية من قبل ،كما يتم حاليًا عقاري خالل السنوات القليلة القادمة 

الوزارة بكثافة كبرية جدًا، وهو ما يستوجب تنظيم الطرح بشكل أكرب حتى يتم الرتكيز على جودة 

يف  تجنب أي ركود أو توقفلتناسب عدد الوحدات السكنية املعروضة مع الطلب عليها ل،املشروع 

 .السوق العقاري

  

ا غري فهذ ،عقارى ركود لوجود بالنسبة،و  السوق املصري أنه ال توجد فقاعة عقارية يف مت التأكيد على

فى  كمن املشكلةت ولكنصحيح بدليل ارتفاع حجم مبيعات الشركات العقارية املدرجة بالبورصة املصرية، 

 السوق. نطباع لوجود ركود يفإعالنات الشركات املبالغ فيها هو ما يعطي إإىل أن مشرياً ،فقط  إعادة البيع

 وزارة لبيانات ًاوفق حيث أنه صحيح، لسوق غريبا العقارات من كبري عدد توافر اكد سيادته على أن مفهوم ثم

 ضئيل رقم وهو وحدة، ألف 25-20 بني ترتاوح وحدات من سنويًا اخلاص القطاع يقدمه ما فإن اإلسكان

ات خالل الفرت تتضاعف أن هلا يتوقع سنويًا  ،والتى نسمة مليون 2,7السكانية اليت تبلغ  بالزيادة مقارنة

 القادمة
  ها قامة العديد من املدن اجلديدة وطرحبالنسبة إلالدولة للقطاع اخلاص من قبل منافسة  هناك هل

 ؟ سعار تنافسية للقطاع اخلاصأب

  

قد نها ،حيث أ ن وزارة اإلسكان ال تنافس القطاع اخلاص فى قطاع اإلسكان الفاخر أ مت التأكيد على 

األراضى بنفس  احلصول علىسواء من حيث املطبقة بالنسبة للقطاع اخلاص  والشروط لياتاآلنفس أتبعت 

كان الفاخر، قطاع اإلسلدخول حيث قامت الوزارة بالالسعر املطروح للشركات والبيع بنفس أسعار السوق،

 .لوجود فجوة فى تلك الشرحية حتى اآلن

  املناطق  من حيث حتديدضرورة وضوح رؤية احلكومة فيما يتعلق بالسوق العقاري مت التأكيد على

،مما جيعل  عيدالص تضعها الدولة كأولوية أوىل لتطويرها وتنميتها وخاصة حمافظاتواحملافظات اليت 

راءات جإتسهيل الرؤية واألهداف التنموية للدولة واضحة أمام املطور العقاري ،وبناًء على ذلك 

بتلك املناطق حتى يتم تيسري اإلجراءات والوصول لألهداف احملددة من  التعامل مع احملافظني

 لة.قبل الدو

 إقبال أن إال اتهاأولوي مقدمة يف واإلسكندرية الدلتا ومدن الصعيد تنمية تضع احلكومة أكد سيادته على أن

 مع يتناسب وال جدًا ضئيل حمافظات الصعيد بتلك املناطق وخاصة األراضي على العقاريني املطورين

 أغلبية ث أنوسوهاج  ،حي واملنيا وأسيوط أسوان يف والسيما الصعيد لتنمية الدولة أقرتها اليت احلوافز

 عن ة الصعيدعددهم يف منطق يزيد ،فال القريبة اجلديدة للمدن فقط يتجهون العقاريني املطورين شركات

 أزمة جلديدةا القاهرة تشهد  حني يف اجلديدة وأسيوط  اجلديدة املنيا يف فقط عقاري تطوير شركتني

  عليها العقاريني املطورين طلب تزايد بسبب

 ها الوزارة ،وما اخلطوات التنفيذية اليت ستتبع مصر فى العقارات مت التساؤل حول خطة الوزارة لتصدير

املشاركة فى املعارض لتحقيق ذلك سواء من خالل التسهيالت مع اجلهات املعنية األخرى أو

 كربى.اخلارجية الدولية ال

 

يت والدراسة عن حجم صادرات العقارات فى بعض الدول  قامت بإجراء أن الوزارة قد مت التأكيد على 

عقارات للبالنسبة حجم صادرات فى مصر حني أن فى ، مليار دوالر سنويًا 120-110ترتاوح بني ألرقام  تصل

 ائل منها:عدة وسخطة لتصدير العقارات فى مصر من خالل  بوضعالوزارة  قامت لذا فقد ،  يصل إىل صفر

ار صدإسنوات حبسب قيمة العقار على أن يقوم املطور ب 3سنة إىل  ملدة ترتاوح بني  منح اإلقامة لألجانب

ى الداخلية وزارت وذلك بالتنسيق والتعاون مع،  بها ما يفيد بأن املشرتي ما زال حائز على الوحدة ومقيم

ل على أكرب واملشاركة فى املعارض اخلارجية الدولية الكربى باسم مصر، مع احلص باإلضافة إىل ، والعدل

للرتويج  دوليةفى معارض  شهريًامصر شارك تخالل العام اجلارى سمؤكدًا أنه ، املزايا للشركات املصرية

 .للعقار املصري
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 الرد من قبل املهندس / خالد عباس التساؤالت / املقرتحات
  د من العديمت التأكيد على أن عدم وجود إحتاد للمطورين العقاريني حتى اآلن من شأنه إحداث

وجد أية ضمانات لعدد من تًا  على املواطن املصري ،حيث ال األزمات العقارية مما يؤثر سلب

 فدان أو أكثر( ، 100املستثمرين غري املؤهلني الذي حيصلون على مساحات كبرية من األراضي ) 

دث جد أية معدالت واضحة لإلجناز مبشاريعهم ،وهو ما يؤدي حلدوث الكثري من حواتوال كما 

 النصب على املواطنني وهروب املستثمرين نتيجة إلفالسهم.

 التحتية يةالبن ميثل والذي الصغري العقاري املستثمر  مبلف اإلهتمام ضرورة على التأكيد كما مت

 تضمني متكامل برنامج وضع يتطلب الذي ،األمر القادمة السنوات خالل العقاري التطوير لقطاع

ء املستثمرين يف السوق العقاري املصري بشكل سليم وغري هؤال دخول يضمن مبا حمددة ضوابط

  .راضي هلم مبساحات تناسب حجم إستثماراتهماألعشوائي وتوفري 

ملصري مبجلس النواب الجنة اإلسكان للسة استماع يف حضور ج شارك قده أن علىقد أكد سيادته 

املطالبة  حيث متت، العقاريني  املطورينحتاد إبشأن  أعدت مقرتحًاقد لتوضيح أن وزارة اإلسكان ،

يوضح  أنه يفضل وضع قانون حيث،  لوصول لصيغة نهائية،لبضم مقرتح اللجنة ملشروع الوزارة 

 لسهولة تعديلها كافة التفاصيل وذلكالتنفيذية له حتاد على أن تتضمن الالئحة لتزامات العامة لإلاإل

ناقشة مل العقاريني خالل الفرتة القادمة ع املطورين جتماعا مإالوزراء سيعقد جملس أن رئيس كما ،

 .للقانون املشار إليه املقرتح النهائى
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مجيع كر ُشو، اهلام  ه هذا اللقاءحلضور نائب وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية ملتابعة املشروعات القومية  -ورئيس اللجنة  ،بتقديم الشكر  للمهندس / خالد عباس

 . التعاون املستمر بني الوزارة واجلمعية،متمنيني زيادة  لقاءوإثرائهم لومشاركتهم  احلضور على حسن تفاعلهمالسادة 


