
٢٠١٧مارس -مصر –توصیات مؤتمر سیتي سكیب 

مارس 30و 29خالل إنعقاد النسخة السادسة من مؤتمر سیتى سكیب مصر فى الفترة من 
أثمر التفاعل بین المسئولین و خبراء القطاع العقارى و حرصھم على النھوض 2017

العقارى المصرى فقد خرج بصناعة العقار فى مصر و كذلك التحدیات التى تواجھة القطاع 
-المؤتمر بالتوصیات االتیة :

-من خالل:لتطویر المجتمعات الجدیدةحیاء فكرة المطور العقارىإ-
٢٠٣٠أھداف التنمیة العمرانیة المعلنة في رؤیة مصر حقیقلتالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق االمتیاز

٪ الستیعاب الزیادة السكانیة المتوقعة وتوفیر فرص العمل. ١٢-٪٧لزیادة المساحة المعمورة من 

لجذب االستثمارات األجنبیةاصدار القوانین والتشریعات المشجعة-

العمل جنبا الي جنب مع االستثمارات الوطنیة فى إنشاء البنیة التحتیة بالتكنولوجیا المتقدمة و بما یتناسب -
المستقبل في المشروعات الجدیدة التي یتم تطویرھا لتخفیف الضغط علي الموازنة العامة للدولة مع احتیاجات

نوصي بقیام ھیئة المجتمعات العمرانیة باإلعالن في بدایة السنة المالیة عن خطة الطرح لألراضي -
-موضح بھا:

o والمستثمرین من یص حتي یمكن للمطوریین التخصالمواقع و المساحات و االستخدمات وأسلوب
مصر والخارج بالمتابعة واالستعداد للمشاركة في الطروحات الجدیدة .

لتوثیق الثروة العقاریة وتفعیل قانون التمویل العقاري السجل العینىبسرعة االنتھاء من منظومةنوصي-
بالسوق العقاریة.للعمل علي تداول واالستفادة بالوحدات المغلقة 

لتنظیم الصناعة وحمایة المشتري.اتحاد المطوریننوصي بسرعة االنتھاء من القانون الخاص بإنشاء-

إعادة النظر في اللوائح التي تنظم عمل الصنادیق العقاریة إلزالة القیود علي عمل الصنادیق واإلعفاء -
باالنظمة المطبقة في الدول اآلخريوالتوزیعات اسوةالضرائب على االرباح من

نوصي بتفعیل مبادرة شعبة االستثمار العقاري للمشاركة في تنفیذ مشروع اإلسكان االجتماعي.-



للعمل علي جذب العمالت االجنبیة من خالل العمل علي تصدیر العقار تنشیط المعارض الخارجیة-
اصدار التشریعات القانونیة إلتاحة منح إقامة لالجنبي الذي یتملك عقار بقیمة محددة أسوة بالمعمول بھ عم

في بعض دبي وبعض دول أوروبا.

لكل تعدیل التشریع بالسماح لتمویل الوحدات تحت اإلنشاء ویسمح بإالعفاء من رسوم الدمغة النسبیة -
التمویلي والتمویل العقاري والسماح بإعفاء قیمة الفوائد من ضریبة كسب العمل لألفراد من شركات التأجیر 

المتعاملین علي وحدات ممولة بنظام التمویل العقاري.

نشر الوعي الستخدام الطرق الحدیثة في البناء التي تساعد علي تخفیض التكلفة وتقلیل زمن اإلنشاء.-

المسئولیة المجتمعیة للمطورین العقاریین و خطة الحكومة .ل من خالل التكام-

دة التي تنظم العالقة بین المطورین االئحة العقاریة الجدیسرعة االنتھاء وإصدار-
وھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة .العقاریین 

سوف یتم إرسالھا ٢٠١٧مؤتمر سیتي سكیب ھذه التوصیات التي تم الخروج بھا من خالل جلسات وفعالیات
للمسؤولین والمتابعة لتحقیق أقصي مایمكن للنھوض بالقطاع العقارى المصرى.


