
قرارات مجلس الجامعة بشأن مشروع اإلسكان
بجلسته املنعقدة بتاريخ 29 / 11 /2020

قـرر مجـلس جـامـعة الـقاھـرة فـي جـلستھ الـمنعقدة فـي تـاریـخ 29 نـوفـمبر 2020 ، بـشأن 
مشـروع إسـكان جـامـعة الـقاھـرة ، وبـعد إسـتعراض الـموقـف الـمالـى للمشـروع وفـروق 
األســعار الــتى حــدثــت نــتیجة تــغییر ســعر الــصرف ، وزیــادة أســعار مــواد الــبناء ، 
واسـتكمال تـعاقـدات اإلنـشاء وسـداد أقـساط األرض والـتعاقـد عـلى جـمیع الـمرافـق 

وحرصاً على استكمال المشروع لصالح األعضاء ، اتخاذ القرارات التالیة :-  

تـم تحـدیـد سـعر نـقطة الـتمیز بـمبلغ 1250 جـنیة لـكل نـقطة تـدفـع عـلى أقـساط ربـع 1.
سـنویـةإعـتباراً مـن یـنایـر 2021 إلـى 31 دیـسمبر 2021 عـلى أن تـحصل غـرامـة 
تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي الـموعـد المحـدد كـما ھـو مـتبع فـى 

أقساط المشروعات المماثلة في الدولة . 

بـالنسـبة لـسعر مـتر الحـدیـقة اسـتقر الـرأى عـلى 1550 جـنیة لـلمتر مـع األخـذ فـى 2.
اإلعـتبار زیـادة مـساحـة الحـدیـقة وفـقاً لـلمساحـات الـتى حـددھـا مـركـز دعـم 
الـتصمیمات بـكلیة الـھندسـة والـمساحـة فـراغ بـدون النـد سـكیب ومـزودة بـمصدر 
مـیاة عـلى رأس الحـدیـقة، والحـدیـقة مـلكیة ولیسـت حـق إنـتفاع،عـلى أن یـتم دفـع 
الـثمن عـلى أقـساط ربـع سـنویـة إعـتباراً مـن یـنایـر 2021 إلـى 31 دیـسمبر 2021 
عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي الـموعـد 

المحدد كما ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

فـیما یـخص الـروف تـم تـقریـر أن یـكون سـعر الـمتر لـلمساحـات الـمبنیة بـنفس 
الـسعر الـذى تـم تحـدیـده مسـبقاً والـذى بـناء عـلیھ تـم الحجـز، وبـالنسـبة للجـزء 

المفتوح تكون األسعار طبقا للجدول التالى:- 

المساحة الغیر مبنیةالمساحة المبنیة

2700 ج 
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3300 ج 
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10000ج                   
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عـلماً بـأن الـمساحـة الـمبنیة والـمفتوحـة مـلكیة ولیسـت حـق إنـتفاع، ویـتم تـحصیل ھـذه 
الـمبالـغ عـلى أقـساط ربـع سـنویـة إعـتباراً مـن یـنایـر 2021 إلـى 31 دیـسمبر 2021 
عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي الـموعـد المحـدد كـما 

ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

تـم تحـدیـد سـعر الجـراج ب 40,000 جـنیة ( أربـعون ألـف جـنیة مـصرى فـقط 3.
الغـیر) وھـو إلـزامـى لـكل وحـدة، كـما أن الـروف إلـزامـى لـوحـدات الـدور الـرابـع 
تسـدد عـلى أقـساط ربـع سـنویـة عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر 

عن دفع القسط في الموعد المحدد كما ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

تــم تحــدیــد ســعر غــرفــة الخــدمــات بــالــبدروم بــمبلغ 20,000 جــنیة 4.
( عشـرون ألـف جـنیة فـقط ال غـیر ) وھـى بـصفة إلـزامـیة مـع الـوحـدة، 
عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي 

الموعد المحدد كما ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

تم تحدید دفعة إستالم لكل وحدة طبقاً للجدول التالى :- 5.

   تسدد بالكامل عند إستالم الوحدة. 
تـم تحـدیـد دفـعة صـیانـة وبـصفة مـبدئـیة قـدرھـا 50000 جـنیة بـالـكامـل تسـدد قـبل 7.

إسـتالم الـوحـدة عـلى أن یـتم دعـم مـبلغ الـصیانـة مـن عـوائـد الـتصرف فـي مـبانـى 
الخدمات . 

إذا حـل مـوعـد اإلسـتالم ولـم یـتم دفـع بـعض األقـساط نـتیجة الحجـز الـمتأخـر یـتم 8.
تسـدیـد كـافـة المسـتحقات عـلیھ قـبل اإلسـتالم أو تحـریـر شـیكات بـنكیة بـاألقـساط 

المستحقة طبقاً لمواعیدھا . 
فـي نـھایـة المشـروع یـتم عـرض الـموقـف الـمالـى الـختامـى الـتفصیلى عـلى 9.

الجمیع . 
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فـى حـالـة رغـبة أي عـضو فـى الـحصول عـلى قـرض بـنكى تـم الـوصـول ألفـضل 10.
الـعروض لـصالـح األعـضاء مـع أحـد الـبنوك الـتابـعة لـلبنك الـمركـزى والـتفاصـیل 

بمكتب اإلسكان . 

یـبدأ تسـلیم الـوحـدات الـتى أنتھـت أعـمال الـمقاول بـھا وتحـریـر الـعقد بـدءاً 11.
مـن 31 دیـسمبر 2020 طـبقاً لـترتـیب الـمجاورات ، والـبدایـة بـمجاورة 
A ، یـعقبھا بـاقـى الـمجاورات، وذلـك حـتى یـتمكن الـحاجـز مـن قـیامـھ 

بأعمال التشطیب وفقاً للقواعد التى تحددھا اللجنة . 

 وسـوف یـتم إعـالن جـدول بـاالسـتالمـات لـكل مجـموعـة حـتى الیحـدث 12.
تكدس . 



محضر اجتماع اللجنة املصغرة املنبثقة عن 
لجنة اإلسكان بتاريخ 19/11/2020

قـرر مجـلس جـامـعة الـقاھـرة فـي جـلستھ الـمنعقدة فـي تـاریـخ 29 نـوفـمبر 2020 ، بـشأن 
مشـروع إسـكان جـامـعة الـقاھـرة ، وبـعد إسـتعراض الـموقـف الـمالـى للمشـروع وأعـباء 
فـروق األسـعار الـتى حـدثـت نـتیجة تـغییر سـعر الـصرف ، وزیـادة أسـعار مـواد الـبناء ، 
واسـتكمال تـعاقـدات اإلنـشاء وسـداد أقـساط األرض والـتعاقـد عـلى جـمیع الـمرافـق 

وحرصاً على استكمال المشروع لصالح األعضاء ، اتخاذ القرارات التالیة :-  

تـم تحـدیـد سـعر نـقطة الـتمیز بـمبلغ 1250 جـنیة لـكل نـقطة تـدفـع عـلى أقـساط ربـع 13.
سـنویـةإعـتباراً مـن یـنایـر 2021 إلـى 31 دیـسمبر 2021 عـلى أن تـحصل غـرامـة 
تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي الـموعـد المحـدد كـما ھـو مـتبع فـى 

أقساط الوحدة المماثلة .  

بـالنسـبة لـسعر مـتر الحـدیـقة اسـتقر الـرأى عـلى 1550 جـنیة لـلمتر مـع األخـذ فـى 14.
اإلعـتبار زیـادة مـساحـة الحـدیـقة وفـقاً لـلمساحـات الـتى حـددھـا مـركـز دعـم 
الـتصمیمات بـكلیة الـھندسـة والـمساحـة فـراغ بـدون النـد سـكیب ومـزودة بـمصدر 
مـیاة عـلى رأس الحـدیـقة، والحـدیـقة مـلكیة ولیسـت حـق إنـتفاع،عـلى أن یـتم دفـع 
الـثمن عـلى أقـساط ربـع سـنویـة إعـتباراً مـن یـنایـر 2021 إلـى 31 دیـسمبر 2021 
عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي الـموعـد 

المحدد كما ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

فـي مـا یـخص الـروف تـم تـقریـر أن تـكون سـعر الـمتر لـلمساحـات الـمبنیة بـنفس 
الـسعر الـذى تـم تحـدیـده مسـبقاً والـذى بـناء عـلیھ تـم الحجـز، وبـالنسـبة للجـزء الـغیر 

مبنى تكون األسعار طبقا للجدول التالى:- 
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عـلماً بـأن الـمساحـة الـمبنیة والـغیر مـبنیة مـلكیة ولیسـت حـق إنـتفاع یـتم تـحصیل ھـذه 
الـمبالـغ عـلى أقـساط ربـع سـنویـة إعـتباراً مـن یـنایـر 2021 إلـى 31 دیـسمبر 2021 
عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي الـموعـد المحـدد كـما 

ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

تـم تحـدیـد سـعر الجـراج ب 40,000 جـنیة ( أربـعون ألـف جـنیة مـصرى فـقط 15.
الغـیر) وھـو إلـزامـى لـكل وحـدة، كـما أن الـروف إلـزامـى لـوحـدات الـدور الـرابـع 
تسـدد عـلى أقـساط ربـع سـنویـة عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر 

عن دفع القسط في الموعد المحدد كما ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

تــم تحــدیــد ســعر غــرفــة الخــدمــات بــالــبدروم بــمبلغ 20,000 جــنیة 16.
( عشـرون ألـف جـنیة فـقط ال غـیر ) وھـى بـصفة إلـزامـیة مـع الـوحـدة، 
عـلى أن تـحصل غـرامـة تـأخـیر فـي حـالـة الـتأخـر عـن دفـع القسـط فـي 

الموعد المحدد كما ھو متبع فى أقساط الوحدة. 

تم تحدید دفعة إستالم لكل وحدة طبقاً للجدول التالى :- 17.

   تسدد بالكامل عند إستالم الوحدة. 
تـم تحـدیـد دفـعة صـیانـة وبـصفة مـبدئـیة قـدرھـا 50000 جـنیة بـالـكامـل تسـدد قـبل 19.

إسـتالم الـوحـدة عـلى أن یـتم دعـم مـبلغ الـصیانـة مـن عـوائـد الـتصرف فـي مـبانـى 
الخدمات . 

إذا حـل مـوعـد اإلسـتالم ولـم یـتم دفـع بـعض األقـساط نـتیجة الحجـز الـمتأخـر یـتم 20.
تسـدیـد كـافـة المسـتحقات عـلیھ قـبل اإلسـتالم أو تحـریـر شـیكات بـنكیة بـاألقـساط 

المستحقة طبقاً لمواعیدھا . 
فـي نـھایـة المشـروع یـتم عـرض الـموقـف الـمالـى الـختامـى تـفصیلى عـلى الجـمیع 21.

 .
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فـى حـالـة رغـبة أي عـضو فـى الـحصول عـلى قـرض بـنكى تـم الـوصـول ألفـضل 22.
الـعروض لـصالـح األعـضاء مـع أحـد الـبنوك الـتابـعة لـلبنك الـمركـزى والـتفاصـیل 

بمكتب اإلسكان . 

یـبدأ تسـلیم الـوحـدات الـتى أنتھـت أعـمال الـمقاول بـھا وتحـریـر الـعقد بـدءاً مـن 31 
دیــسمبر 2020 طــبقاً لــترتــیب الــمجاورات ، والــبدایــة بــمجاورة A ، یــعقبھا بــاقــى 
الـمجاورات، وذلـك حـتى یـتمكن الـحاجـز مـن قـیامـھ بـأعـمال التشـطیب وفـقاً لـلقواعـد الـتى 

تحددھا اللجنة. 


