
ة – اإلداري النيل برج – ديجول شارل شارع 21 ز  0100/ 5384605 – 0100/ 5384604 – 35736030 – 35723020: تليفون - الجي 
   - 35681014 – 35723855 – 35737258فاكس: 

ونز  committees@eba.org.eg: بريد إلكير

 

 
 

 مركز معلومات جملس الوزراء ورشة عمل

 تاثري قرار وقف البناء علي اسعار االراضي والوحدات
 

  
 2020أكتوبر  20القاهرة فز

 ايجابيات القرار 

 وقف العشوائيات والبناء المخالف للقرار  يجان   ال دور لا  
ز
 . ف

 المدن  مراعاة  
ز
  المدن القديمةو تقليل الكثافة ف

ز
 . بعض المناطق ذات الكثافة المرتفعة ف

 ز دفع و  زيادة القبال عل  المدن الجديدة ها بوخاصة ان نسبة الشغال  إليها لالنتقال ال   المواطني 
ة  . ليست كبي 

  يتم حظر زيادة  
  المناطق التر

ز
  الاسعار الوحدات ف

فاع ونسبة تحديد ارت لديها بناء بها والمناطق التر
 . البناء 

 
 سلبيات القرار 

 قطاع التشييد ) المقاولت تعطيل ا  
 . الستشارات الهندسية ( -لنشاط القتصادي فز

  القطاع  
 . عل  التشغيل وفرص العمل والقضاءزيادة البطالة فز

  وعة العمالة جذبزيادة إحتمالية  . ارسهم،من أجل تلبية إحتياجات  لعمال غي  مشر

  الداخل والخارجبرسالة سلبية للمستثمرين يعد القرار . 

 خيص وبدء البا استخر قاموا بو  بيان صالحية لموقع مصدر له ين الذينمستثمر ال كافة ناء ج الير
اطات جديدة  ،تفاجئوا  ام مبد،وهو ما يستلزم وجود  مستثماراتهمما يعد إهدار كبي  ل باشير أ احير
اخيص والتعاقدات (لالدولة   . لمستندات الصادرة منها ) الير

 ين للوحدات والمستثمر العقاري ز العمالء المشير اعات والقضايا والخالفات بي  ز  . زيادة اليز
 
  : حات  مقتر

 اخيص ، عل  ايقاف اصدار تراخيص جديدةالقرار ق ينطبفضل ان كان من ال وليس عل  الير
اخيص الصادرة بالفعل الصادرة  اخيص بدون  فيما يخصمع متابعة الير تنفيذ رسومات الير
  سلبيات ، كما كان من المخالفات

فضل ان يتم اقامة ورشة العمل هذ  قبل اصدار القرار لتالفز
  . القرار بقدر المكان

 ح ن   اقانون التصالح واسباب البناء عل  الر  أخرى لمناقشةتنظيم ورشة عمل قير
  الزراع ضز

ية فز
   القري والمراكز 

 ذلك .  والسلوب المثل لتالفز
 مقدمة من                                                                                
 رئيس لجنة التشييدنائب رئيس مجلس اإلدارة و                                                                           

ز                                                                                 جمعية رجال األعمال المرصيي 

                                                                               
 م. فتح هللا فوزي                                                                              
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