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  النواب لجنة اإلسكان مبجلسبالسادة أعضاء هيئة املكتب  جلنة التشييد معحمضر اجتماع  

 2017نوفمرب   14الثالثاء املوافق 
 

نائب رئيس  –اهلل فوزي نظمت جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني برئاسة املهندس / فتح

الثالثاء  وميالثانية من بعد ظهر  يف متام الساعةإجتماعًا  جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية

بلجنة  تبالسادة أعضاء هيئة املكحبضور بعض وذلك   اجلمعية باجليزة مبقر 2017نوفمرب  14املوافق 

وكيل أول جلة اإلسكان مبجلس النواب  –املستشار / خالد عبد العزيز  وهما : اإلسكان مبجلس النواب

 كما حضر،    أمني سر جلنة اإلسكان مبجلس النواب املصري –املهندس / حممد إمساعيل املصري و

وأعضاء منظمات األعمال، ،وذلك  السادة أعضاء اجلمعيةاملطورين العقاريني من عدد من االجتماع 

 :  وإستعراض مناقشةبغرض 

 "  املالحظات والتعديالت املقرتحة على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 "

 "مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري "

ة التشييد س جلننائب رئيس جملس اإلدارة ورئي –ترحيب من املهندس / فتح اهلل فوزي   بدأ اإلجتماع  بكلمة

 اصل املباارة فتح قنوات التوضرورة على مؤكدًا مي  السادة اضحضور وااكرًا للبيته  للدعوة باجلمعية مرحبًا جب

بني جملس النواب بكافة جلانه وبني جمتم  األعمال للوقوف على كافة التشريعات اليت يلزم لعديلها لتحسني مناخ 

 كافة فقد مت عقد اجتماع اليوم للنظر يفومن هذا املنطلق  ههلواج اليتإزالة كافة التحديات اإلستثمار يف مصر و

الذي أرسل مؤخرًا من جملس الوزراء إىل جملس النواب  2008لسنة  119التعديالت اخلاصة بقانون البناء رق  

ومن هنا نود التعرف على الربنامج الزمين والوقت ،   ملراجعته والنظر فيه قبل إعتماده من الوزارة ومن ث  إصداره 

 . املالحظات من جمتم  األعمال  املتاح لتجمي 

 

 وكيل أول جلة اإلسكان مبجلس النواب املصري كلمته مرحباً بالسادة –املستشار / خالد عبد العزيز ث  بدأ 

أن جلنة اإلسكان مبجلس النواب لهت  بفتح قنوات التواصل املستمرة م  جمتم  اضحضور حيث أكد 

وانني مشروعات القلإلستماع إىل رؤيته  يف كل ما خيص من خالل فتح حوار جمتمعي حقيقي األعمال 

بهدف القضاء على املعوقات اليت قد لواجهه وخاصة فيما خيص الرتاخيص ، ولوزي   اليت متس القطاع

ض الثغرات ، حيث أن القانون السابق كانت لشوبه بعوالعمل على لاليف آية معوقات جديدة قد لنتج  اإلختصاصات 

ليب لذا نود أن نتالفى حدوث ذلك الحقًا ، نشأت جلنة برئاسة م.نفسية هاا  بقطاع اإلسكان وكان هلا لأثري س

وزارة اإلسكان  واملرافق واجملتمعات العمرانية هلذا الغرض ، واهلدف الرئيسي هو ليسري إستخراج الرخص 

 –كان )وزارة اإلس للمواطن وللمطور العقاري ، إضافة إىل العمل على لوزي  اإلختصاصات بشكل عملي بني

وزارة الزراعة( ، كما أن هناك الكثري من األبواب اهلامة بالنسبة للمطور العقاري وخاصة باب إحتاد  –احملافظات 

الشاغلني ، األمر الذي يستلزم اإلستماع إىل مجي  اآلراء بكل واضح حتى يت  وضعها يف اإلعتبار ملن  وجود أية 

 .مية اإلستثمار بشكل جاد وحقيقي معوقات مرة أخرى وحتى نستطي  لن
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الوزارة و ث  أاار أنه قد مت قد سلسلة من اللقاءات بني ممثلي جلنة اإلسكان مبجلس النواب ومركز حبوث اإلسكان 

، ث  أعطى نبذة عامة عن القانون  "  2008لسنة  119  " رق  البناء قانونبستعراض كافة املالحظات اخلاصة ال

 الثروة العقارية والتسهيل على املطور العقاري ألداء دوره  .ودوره يف اضحفاظ على 

 

عية كلمته ااكرًا اجلم أمني سر جلنة اإلسكان مبجلس النواب املصري -ث  بدأ املهندس / حممد إمساعيل 

على دعوله ضحضور االجتماع ومرحبًا جبمي  اضحضور ، ث   أكد على رغبة جلنة اإلسكان مبجلس النواب يف لواجد 

لقانون لضمان ية إلعداد اريممثلني من جمتم  األعمال ضحضور جلسات اإلستماع باللجنة وكافة اإلجتماعات التحض

يث حطلوب واملرضي جلمي  األطراف والذي قحقق اهلدف املنشود منه ، خروجه يف صورله النهائية بالشكل امل

ومن أه  ،مباار و أن املطورين العقاريني ه  املعنيني األساسيني بالقانون نظرًا لتعامله  م  القانون بشكل عملي

خلاصة بذلك ا مدة اضحصول على الرتاخيص وليسري اإلجراءاتلقليل ا يف اإلعتبار : هورة وضعرالنقاط اليت نرى ض

إستخراج الرتاخيص  يف بنفس دور اإلدارات اهلندسية داخل األحياء منح الفرصة للمهندسني اإلستشاريني للقيام ، 

  . للقضاء على البريوقراطية( مبلغ حمدد)هامش معني لقيمة الرخصة  م  ضرورة حتديد

)اهادة مقاول يوم عمل  30ها عن جرالقل عن مدة إستخ  احملددة للحصول على الشهادات  حبيث دة امل لقليل

 ، بالنسبة للرخصة جيب أن لزيد مدلها عن سنة فقد لصل إىل ثالثة سنوات .اهادة صالحية  –

 

 ث  فتح باب املناقشة اليت أسفرت عما يلي : 

يتوىل املهندس أو املكتب اهلندسي لقدي  الرسومات "يف مشروع القانون واليت لنص على : ( 18املادة ) -1

واملستندات املرفقة يطلب إعتماد مشروع التقسي  وإصدار اهادة بصالحية األعمال املقدمة منه وللتزم اجلهة 

اإلدارية بالبت يف طلب اإلعتماد يف موعد أقصاه ثالثة أاهر من لاريخ لقدي  البيانات واملستندات 

بة لقرار التأكيد على هذا األمر أيضًا بالنس البد من "  قحدده القانون والئحته التنفيذية والرسومات وفقًا ملا

 .ستخراج الرتاخيص إ

أيضًا بالعمل  سماحالرانية  األمر يتطلب يف األحوزة العملزيادة بالنسبة لبدل التحسني  النقدي اخلاص با -2

 .بر السادس من أكتودينة ر مبوضوع اضحزام األخضما يتب  يف مالعيين )جزء من األرض ( مثل بنظام البدل

ول جتري  املقا من خاللمن خالل عقوبة جنائية  لشديد العقويةالبد من جتري  املخالفات بالنسبة ملوضوع -3

للك املخالفات ، ويف مجي  األحوال ال لت  املصاضحات يف اضحاالت لكرار باملوق  حتى ال جيرؤ  على   والعامل

أمالك   -األراضي التابعة لوزارة اآلثار  –الطريان املدني  –حدود التنظي   –اليت متس يلي : )سالمة البناء 

 األراضي الزراعية ( ، ويف حالة التصاحل جيب أن لفوق الغرامة الفائدة اليت ستعود على املخالف . -الدولة

ميكن يف من خالل النظام املولن يت  ذلك إال عانة مبكالب إستشارية جديدة تالعمل على إجياد آلية لإلس -4

رورة التأكيد على ، م  ضاألعمال  قوم باإلاراف على لاليت ل املكالب اإلستشارية يسجلحتى يسهل احملليات 

  ة مثل التعرض للشطب .خمالف إجياد عقوبة للمإستشاري الذي يقوم باإلاراف على أعمال

سنوات فقط ،  3، ينص القانون على أن يكون حتت مسئولية املطور العقاري ملدة حتادالشغالني بالنسبة إل -5

 10سنوات )  3البد من لطبيق مدة أطول بالنسبة للمشرعات اليت يت  اإلنتهاء من لنفيذها خالل مدة أكثر من 

 سنوات على سبيل املثال (من خالل عدة مراحل .
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 ، سنوات على األقل م  ربط بتاريخ التأسيس والسكن 5متت املطالبة بزيادة مدة إحتاد الشغالني لتصبح  -6

تجمعات ، وبالنسبة لل لك متضامن م  املستأجر يف سداد قيمة الصيانة اخلاصة بالوحدةوكذلك إعتبار املا

 .  الكبرية هناك مقرتح أن يت  لشكيل جملس أمناء إلدارة ذلك

بالنسبة للحجز اإلداري على كل من ال يسدد مساهماله يف إحتاد الشاغلني ، بالرغممن أن هذا اضحل قانوني  -7

م   بيق عملية التط أخرى جياد حلولإضرورة أنه غري عملي بالقدر الكايف األمر الذي يتطلب  ودستوري إألا

 . )مثال : مضاعفة الغرامة يف حالة عدم السداد (عدم امللتزمني

يسمح بإنشاء جمتمعات عمرانية مغلقة ويت  وض  اارتاطات ( املستحدثة واليت لنص على :  23ملادة )ا -8

اصة بها وذلك يف إطار خمطط التنمية العمرانية واملخطط التفصيلي املعتمدين ختطيطية  وبنائية خ

على أن لكون الشوارع ومرافق البنية األساسية مملوكة واارتاطالهما وبعد موافقة اجلهة األدارية املختصة ، 

الصيانة بعد  وللمشروع وحتت مسئولية القائمني عليه سواء من حيث من حيث التصمي  أو اإلنشاء أو التشغيل أ

ولسرى عليها ذات إجراءات إعتماد مشروع لقسي  األراضي ، وحتديد الالئحة ،  موافقة وااراف اجلهات املعينة

ملظلل حيث زء ااملطلوب حذف اجل .." ..ك املشروعات ارتاطات اخلاصة بإنشاء للن االالتنفيذية هلذا القانو

  ي الوحدات العقارية واملطور . الكثري من اخلالفات بني مشرتأن وجوده سيؤدي إىل

داره  من وإصيعترب انقضاء املدة احملددة إلصدار الرتخيص  "نص على : اجلزء األول الذي ي -(42ة )داامل -9

د الرسوم املقررة ن بسدابشرط قيام ذوي الشأاجلهة اإلدارية املختصة  مبثابة صدور لرخيص ضمين منتجًا آلثاره 

م الرسوم كيف سيت  التعامل يف حالة رفض اجلهة اإلدارية إستال .... الالئحة التنفيذية قانونًا وطبقًا ملا لبينه

 املقررة قانونًا ؟ 

ملغلقة التجمعات ا –"  ( .. املطلوب أن لبقى كما هي م  إضافة الفقرة التالية يف نهايتها :69ادة رق ) امل -10

مل عاص بالوحدات على نظام إلدارلها وصيانتها ... يت  الباملدن اجلديدة واليت مت االلفاق أو إبرام لعاقدها اخل

  بها طبقًا ملا مت التعاقد عليه .

كنية وبالنسبة للتجمعات الس:  وحذف بعض العبارات على النحو التالي  املطلوب إضافة –( 72املادة ) -11

دارلها بالوحدات على وض  نظام إلاليت يت  االلفاق أو إبرام لعاقدها اخلاصة )إضافة(  املغلقة احملاطة بسور

ملالك وحدالها وااغليها حق اإلستخدام واإلنتفاع للخدمات واملناف  العامة داخل التجم  م   وصيانتها فيكون

حتمله  لكلفة إستهالك وصيانة وجتديد للك املناف  ،وينشأ هلا إحتاد ااغلني فور إدخال الكهرباء العمومية 

أو املرحلة األوىل للتجم  يف حالة لعدد مراحل التنفيذ مجاىل وحدات التجم  وإاغال ستني يف املئة  من إ

 .ويلتزم اإلحتاد بالتعاقد  م  اركة متخصصة أو أكثر لإلدارة والصيانة  )حتذف(طبقًا للمخطط املعتمد

ااغلني للعقار  الذى لنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، لقوم اجلهة  فى حالة عدم إنشاء إحتاد -( 73املادة ) -12

" أو املطور فة ( : )إضا اإلدارية بتكليف اركة لإلدارة والصيانة للقيام مبهام إحتاد الشاغلني ،وللجهة اإلدارية

املالية  تاضحجز  اإلداري على العقارات واملنقوالت لسداد اإلارتاكات واإللتزاما العقاري حبسب األحوال "

 ، املقررة على الشاغلني وذلك ضحني اجتماع اجلمعية العمومية وانتخاب جملس إدارة الحتاد ااغلى العقار

 .وذلك كله طبقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية

( يف اإلدارة وليس Compoundsمت إقرتاح أن ينحصر دور إحتاد الشغالني داخل اجملمعات السكنية ) -13

م  ضرورة أن  ، دورال ااملسئول إداريًا فقط ويستعني بشركة للصيانة لقوم بهذالرقيب هو ملطور التدخل ويكون ا
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د إحتا للتعامل م املواصفات الفنية.. إخل(  – الاملرأس )قحدد القانون مواصفات حمددة لشركات  الصيانة 

 . ، وهناك إقرتاح أن يت  عمل إحتاد ااغلني جملموعة من املباني السكنية الشاغلني

اج كالب اإلستشارية من لقدي  األوراق اخلاصة باستخرمت إقرتاح إجياد اآللية القانونية اليت متكن امل -14

وأيضًا املالحظات    Check listاملطلوبة قائمة بكافة املستندات  الرتاخيص كبديل للمطور العقاري ، م  وض 

 طول املدة بسبب عدم لوافر أية أوراق أو إجراءات مطلوبة .  حتى يت  لالقى املوجهة ملقدمي املستندات 

اركات الصيانة ... إخل لعدم فتح اجملال أمام  –ضرورة وض  لعريفات واضحة لكٍل من : املطور العقاري  -15

 غري املتخصصني .

 

نواب على الويف نهاية املناقشة مت إستعراض نبذة حول قانون التطوير العقاري وأكد السادة ممثلي جملس 

ة جملتم  األعمال للخروج بقانون متوازن ومرضي للطرفني )املواطن واملطور العقاري( كما ممساندله  التا

إقرتحوا أن يت  وض  مقرتح ملسودة قانون من قبل جمتم  األعمال لعرضها عليه  يف أقرب فرصة ممكنة 

 لدراسته بشكل قانوني . 

 

 ة  : التوصيات التالي مت االلفاق على ث  

جلسات اإلستماع بلجنة اإلسكان  حضور كافة  يفجمتم  األعمال يل ثملت لشكيل جمموعة عمل -1

 . للمشاركة وإبداء الرأي 2008لسنة 119ملناقشة قانون البناء  رق   مبجلس النواب

مبقر اجلمعية باجليزة لتحديد النقاط املتفق  2017نوفمرب  23عقد اجتماع ثان يوم اخلميس املوافق  -2

 .  عليها من قبل جمتم  األعمال إلرساهلا إىل جملس النواب يف أقرب فرصة ممكنة 

 

 ىويف نهاية االجتماع اكر املهندس / فتح اهلل فوزي مجي  السادة اضحضور على حسن مشاركته  كما دع

اجلمي  على إرسال مالحظاله  إىل اجلمعية يف أقرب فرصة ممكنة حتى يت  جتمي  كافة املالحظات متهيدًا 

 لعقد االجتماع القادم . 

 

 

 

 

 

 

 

 


