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إنفينيتي تاور تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات من مشروعها في العاصمة اإلدارية

عامر جروب حتقق مبيعات بقيمة 
6.1 مليار جنيه بنمو 133% 

خالل 2022

ماتيتو 

لإلنشاءات 

تتعاقد على 

مشروعات 

للمياه مع 

أكثر من 

10 شركات 

عقارية

إيجي ليس 

تتفاوض 

على 

تمويالت 

قيمتها 

500 مليون 

جنيه من 3 

بنوك

التمويالت العقارية من البنوك 

والشركات ترتفع إلى 56.6 مليار 

جنيه بنهاية فبراير

حسن عالم وأجيليتي تطلقان 

مشروع مجمع ينمو إيست 

اللوجستي

المجتمعات العمرانية تخصص قطعتي أرض لصالح بوالريس وسي بي سي في أكتوبر الجديدة والفيوم

اإلسكان و12 شركة تعرض الفرص العقارية 
MIPIM على 100 صندوق عاملي يف معرض

https://bloom-gate.com/?p=33736
https://bloom-gate.com/%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-6-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a/
https://bloom-gate.com/?p=33737
https://bloom-gate.com/%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://bloom-gate.com/%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%8a%d9%86/


متوسطةصغيرةمحدودةالمساحة

% 20% 15% 10% 5% 3 نسبة اإليداع في الحساب

قصوىكبيرة

يُسلم المطور تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الوالية 
يكون معتمدًا من مراقب حسابات الشركة

عند تأخر المطور عن تسليم الوحدة مع التزام جهة الوالية 
بإصدار التراخيص يمنح عاما إضافيا للتسليم

يكون مراقب حسابات المطور العقاري مسجل لدى البنك 

المركزي، أو هيئة الرقابة المالية

عند اإلخالل بااللتزامات الواردة بهذه الضوابط يتم إبالغ المطور 

رسميا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة

يتم تسليم التقرير خالل 45 يومًا من انتهاء نصف السنة 
المالية للمراجعة من جهة الوالية

إذا تجاوزت مدة التأخير 24 شهرًا يكون من حق العميل االختيار بين ترحيل 

األقساط أو استرداد ما تم سداده خالل 3 أشهر من الطلب

يتم تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع عند 

زيادة نسبة المطروح

يتم اإلعالن في وسائل اإلعالم عن مخالفات المطور وتوقيع الجزاءات 

القانونية الواردة بالعقد بين المطور وجهة الوالية

تستنزل المبالغ المخصصة لالحتياطي بنسبة وتناسب 
مع تسليم الوحدات المخصص لها 

في حال النص في العقود المبرمة بين المطور والعميل 
على شروط أفضل لصالح العميل يجب تطبيقها

يلتزم المطور في المشروعات الجاري تنفيذها بفتح حساب 
بنكي للمراحل الالحقة التي ستسوق 

إلغاء شرط الحد األدنى كليا عند الوصول إلى تنفيذ نسبة إنجاز 

حتى 30 % من المشروع/ المرحلة المطروحة للبيع

الزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها 

والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين

يراعى عند إنشاء اتحاد المطورين إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر 

يتم وضع آليات تمويلية وقواعد للصرف منه 

التقرير يتضمن المبالغ المحصلة من المشترين وموقف 
الصرف على المرحلة 

إذا تجاوز التأخير المهلة األضافية يتم ترحيل األقساط لحين االستالم 

بذات المدة بعد االنتهاء من األقساط المتبقية

يجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح 
له بالبيع بها بحد أقصى 50 % من المطروح

عند استمرار المطور في المخالفة يكون لجهة الوالية وقف كافة 

الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة الالحقة لحين تصحيح المخالفة 

يلتزم المطور العقاري باالحتفاظ باحتياطي  5 % أو خطاب بنكي 

لمقابلة االستردادات

تسرى اشتراطات التسليم على كافة المشروعات الجاري

 تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط

على المطورين العقاريين المتأخرين حاليا عن التسليم

 توفيق أوضاعهم خالل 12 شهرًا من تاريخ صدور الضوابط

في حالة مخالفة البرنامج الزمني المعتمد أو مدة التنفيذ المحددة مع 

جهة الواليةيمنح مهلة 6 أشهر لاللتزام بالجدول المعتمد

يلتزم المطور العقاري بوجود المبلغ المحدد بالحساب البنكي 

كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ اإلنشائي للمرحلة

بالنسبة لمبالغ الصيانة فإنه يتم إيداعها بحساب خاص وال تعتبر

 من مبالغ المشروع/ المرحلة

تسري الضوابط على كافة مشروعات التطوير العقاري السكنى

 والسياحي واستبعاد المقاوالت

يُعمل بشأن هذه الضوابط على كافة المشروعات 

/ المراحل الجديدة.

بعد بدء التنفيذ يحق للمطور خفض المبلغ بالحساب تنازليا مع معدالت اإلنجاز اإلفراج عن المتبقي من االحتياطي بعد إتمام تسليم المرحلة

جدول احلد األدنى للتنفيذ إللغاء شرط احلساب البنكي 
متوسطةصغيرةمحدودةالمساحة
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قصوىكبيرة

خطة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير 
MIPIM العقاري من التواجد الرابع في

من 14 إلى 17 مارس الجاري

MIPIM المصدر : وزارة اإلسكان - الموقع الرسمي لمعرض

JLLإنفستجيتالنيل للتطويرLMDCREDماونتن فيو إيجي مابس

هيئة المجتمعات 
العمرانية

العاصمة اإلدارية 
الجديدة

المستقبل للتنمية 
العمرانية

مصر إيطالياجي فيتطوير مصر

المشاركون

أهداف من المشاركة4

شركة وصندوق 6300دولة72
استثماري

مشاركات مصر السابقة

2022 - 2019 - 2018

السكنية  غير  المناطق  تسويق 
ــات الــعــالــمــيــة ــ ــان ــ ــي ــ ــك ــ عـــلـــى ال

جــــــــــــــــــــــــــــــــذب كــــــــــــبــــــــــــرى
شــــــــــــركــــــــــــات الــــــتــــــطــــــويــــــر

ــة  ــري ــص ــم وضـــــع الــــعــــقــــارات ال
ــر ــ ــدي ــــصــ ــت ــ ــة ال ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــى خـ ــ ــلـ ــ عـ

لـــــــــــــــفـــــــــــــــت أنـــــــــــــــظـــــــــــــــار
ــق االســـتـــثـــمـــاريـــة ــ ــادي ــ ــن ــ ــص ــ ال


