السيد األستاذ  /رئيس مجلس االدارة

القاھرة في  ٣١ :أغسطس ٢٠١٤

بنـك

تحية طيبة وبعد،،،
اس تمراراً للجھ ود المبذول ة م ن جان ب البن ك المرك زي المص ري لت ذليل عقب ات تطبي ق مب ادرة
التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس االدارة بتاريخ  ١٨فبراير  ،٢٠١٤وفى إط ار االجتم اع ال ذى ت م
م ع البن وك وك ذلك ورود العدي د م ن االستفس ارات فيم ا يتعل ق بق رار وزارة اإلس كان رق م ) (١٠٠لس نة
 ٢٠١٤والمعوقات التي تواجه البنوك فى ھذا الشأن ،أود االفادة باالتي:
• فيم ا يخ ص االستفس ار ع ن عب ارة " ...بع د س داد كاف ة مس تحقات الھيئ ة  " ...ال واردة بالم ادة
األولى من قرار وزارة االسكان رقم ) (١٠٠لسنة  ، ٢٠١٤نرف ق لك م طي ه الم ذكرة االيض احية
للقرار الصادرة عن السيد االستاذ  /وزير االسكان والتي تفيد بأن المقص ود م ن ھ ذه العب ارة ھ و
سداد األقساط المستحقة للھيئة حتى تاريخه وليس إجمالي مستحقات الھيئة.
• بالنسبة للشكاوى المتعلقة بعدم دراي ة أجھ زة الم دن الجدي دة بق رار وزارة االس كان رق م )( ١٠٠
لسنة  ٢٠١٤وضرورة تفعيله من خالل وزارة العدل فقد تم ما يلي :
أ-

أصدر الس يد األس تاذ  /وزي ر االس كان التوجيھ ات الالزم ة للس ادة رؤس اء أجھ زة الم دن
الجديدة بتقديم كافة التسھيالت المطلوب ة للمتع املين س واء م ن ش ركات التموي ل العق اري
أو البنوك في شأن الرھن العقاري.

ب -أص در الس يد األس تاذ  /وزي ر الع دل الكت اب رق م )  (١٨٩بت اريخ ) ٢٠١٤/٧/٢مرف ق
صورة( إلى مكاتب الش ھر العق اري ومأمورياتھ ا ومكات ب التوثي ق وفروعھ ا واإلدارات
العامة بالمصلحة لتفعيل القرار السابق اإلشارة اليه وتسھيل إجراءات الرھن العقاري.

وبنا ًء على ما سبق وفى حالة استمرار وجود معوقات يتعين عل ى البن وك إرس ال ھ ذه الح االت
الى الس يد المھن دس  /نائ ب رئ يس ھيئ ة المجتمع ات العمراني ة الجدي دة لقط اع التنمي ة وتط وير الم دن
للنظر فيھا مع إرسال صورة منھا لصندوق ضمان دعم التمويل العقاري للمتابعة فيما يخ ص مح دودي
الدخل.
ھذا ومن خالل متابع ة م دى اس تخدام البن وك للمب ادرة فق د تب ين ع دم اس تفادتھم منھ ا عل ى النح و
المتوقع خاصة بالنسبة لشريحة العمالء متوسطي الدخل .وبنا ًء على ما سبق يتعين موافاتانا بأية معوق ات
اضافية تواجه البن وك ل دى تطبي ق المب ادرة حت ى يتس نى لن ا العم ل عل ى ت ذليلھا لتحقي ق النت ائج المرج وة
منھا.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

جمــال نجـــم

