
 في اجتماع مع غرفة التطویر العقاري ورؤساء البنوك

 البنك المركزي المصري یبحث آلیات تنشیط تمویل القطاع العقاري

 

القومي الناتج على باإلیجاب ینعكس بما العقاري القطاع لتنشیط المصري المركزي البنك جهود إطار                في
مع اجتماعًا المصري، المركزي البنك محافظ عامر طارق األستاذ/ ـ أمس ـ ترأس اإلقتصادیة،                والمؤشرات
البنك قیادات بحضور البنوك، رؤساء من وعدد المصریة الصناعات التحاد التابعة العقاري التطویر               غرفة

 المركزي.

التحدیات مواجهة في المصري العقاري السوق یدعم المركزي "البنك بأن عامر طارق األستاذ/               وصرح
في للتوسع العقاري القطاع دعم وأن إیجابیة، أكثر وأصبح تغیر االقتصادي "الوضع أن مؤكدًا                التمویلیة"
البنك من وتجاوبا االقتصاد، أو المحلي الناتج أو للعمالة بالنسبة سواء اقتصادي مردود له                المشروعات
ذوى الطبیعیین لألفراد تمویل اتاحة خالل من العقاري السوق لتنشیط جدیدة مبادرة طرح تبنى تم                 المركزي

 الدخل المتوسط بحد أقصى 50 ملیار جنیه".

المصري السوق في العاملة والبنوك المركزي البنك عن ممثل تضم مصغرة لجنة بتشكیل المحافظ السید                 ووجه
 والمطورین العقاریین لبحث آلیة قواعد تسهیل التمویل العقاري.

ائتمانیة تسهیالت العقاري القطاع بمنح للبنوك بالسماح 2019 أبریل بتاریخ المركزي البنك وافق أن سبق                 كما
األوراق استثناء تم للقطاع وتشجیعا جنیه، ملیار 50 نحو إلى قیمتها تصل مخصومة تجاریة أوراق صورة                  في
إلى الشخصي لإلسكان والعقاریة االستهالكیة القروض أقساط لنسبة األقصى الحد من المخصومة              التجاریة
لدعم جنیه ملیار 100 بمبلغ المصرفي والقطاع المركزي البنك یساهم وبذلك ،(%35) لألفراد الشهري                الدخل

  القطاع العقاري في مصر.

ُمخفضة عائد بأسعار العقاري التمویل لتنشیط مصري جنیه ملیار 20 مبلغ مبادرة المركزي البنك أصدر                 كما
المجتمع من كبیرة شریحة دعم في ساهمت حیث كبیرا اقباال المبادرة والقت الدخل ومتوسطي محدودي                 شملت

  مما كان له مردود اجتماعي ایضًا.

لتنشیط المصري المركزي البنك بها یقوم التي المتواصلة بالجهود العقاریین المطورین أشاد جانبهم،               ومن
عقده الذي االجتماع في المصري المركزي للبنك الفعالة المشاركة إلى الفتین المصري، العقاري               السوق
ورؤساء العمرانیة، والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزیر بحضور الماضي مارس في الوزراء مجلس              رئیس

 البنوك والمطورین العقاریین لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظیم آلیات التمویل الخاصة به.
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