
           

 

 

            2021 أكتوبر 4: يالقاهرة ف                  

 / رئيس مجلس اإلدارة األستاذالسيد 

  بنك

 تحية طيبة وبعد،،

التي تم  ،الالحقة لها والتعديالت 2019ديسمبر  19الصادرة في  التمويل العقاري باإلشارة إلى مبادرة

مليار جنيه من خالل البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطي الدخل )الحد األقصى للدخل  50بموجبها تخصيص مبلغ 

)يحسب على أساس  %8ألف جنيه مصري لألسرة(، وذلك بسعر عائد  50ألف جنيه مصري للفرد و 40الشهري 

طنين وتوسيع نطاق االستفادة من المبادرة وتذليل العقبات وبهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموا ،متناقص(

 :ما يليجلس إدارة البنك المركزي قرر م فقد وإضفاء المزيد من المرونة في التطبيق،

التي تم بموجبها تخصيص مبلغ  2019ديسمبر  19الصادرة في لتمويل العقاري امبادرة شروط تعديل 

 وذلك على النحو التالي:  توجيهه لفئة متوسطي الدخلمليار جنيه من خالل البنوك يتم  50

 مليون جنيه(. 2.25مليون جنيه )بدالً من  2.5ليبلغ زيادة الحد األقصى لسعر الوحدة  .1

 .متر مربع 150 مساحة الوحدةلصافي  الحد األقصىإلغاء الشرط الخاص ب .2

سنة(، مع إمكانية تطبيق ذلك على  20سنة )بدالً من  25زيادة الحد األقصى لمدة التمويل ليصبح  .3

 العمالء الحاليين المستفيدين من المبادرة. 

يمة التعويض في فارق سعر العائد في حالة بيع ق النسب المقررة لحسابيتم تعديل المرفق الخاص ب .4

 ين في المرفق.على النحو المب الوحدة أو السداد المعجل

ما ورد بشأن استيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات التي تمكن من إتمام إجراءات تعديل  .5

 ليصبح على النحو التالي: -ج-( 5الرهن قبل السماح باستخدام التمويل وتحديدا ما ورد بالبند )

التنفيذية لقانون التمويل ( من الالئحة 2الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة ) 

 ، بما يتضمن ما يلي: 2001لسنة  148الصادر بالقانون رقم  العقاري

رهن عقاري من الدرجة األولى أو قيد الضمان باإليداع أخذاً بعين االعتبار قرار وزير اإلسكان   -

 . 2014( لسنة 100والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم )

مؤقتة طوال فترة التمويل أخذاً بعين االعتبار قرار وزير اإلسكان التنازل عن التخصيص بصفة   -

 .2021( لسنة 146والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم )
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ً من الضمانات األخرى بمراعاة الضوابط   - في جميع األحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسبا

  التي تضعها هيئة الرقابة المالية.

 .فيما لم يرد بشأنه نصلمبادرة اسريان باقي شروط هذا مع 

 

 من تاريخه. اعتبارا   تقدمبما  االلتزامبرجاء التفضل بالتنبيه نحو وفي ضوء ما سبق، 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 عامر طارق
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