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 جلنة التشييد حمضر اجتماع  

 2017فمرب  نو 32املوافق  مي اخل
 

ب رئيس جملس نائ –اهلل فوزي نظمت جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني برئاسة املهندس / فتح

نوفمرب  23ق املواف اخلميس يومظهر من  واحدةال يف متام الساعةإجتماعًا  اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية

أعضاء و السادة أعضاء اجلمعيةاملطورين العقاريني من عدد من حبضور وذلك   اجلمعية باجليزة مبقر 2017

 :  وإستعراض مناقشةإستكمال  منظمات األعمال, ,وذلك بغرض

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

تشكيل جمموعة عمل لتمثيل جلنة التشييد باجلمعية يف حضور كافة جلسات اإلستماع اخلاصة بلجنة "
 "اإلسكان مبجل  النواب

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

ابق حبضور ممثلي الس االجتماع, ث  أعطى نبذة عن مي  السادة اضحضور واارراً للبيته  للدعوة باجلمعية مرحباً جب

للوقوف لس اجملجلنة اإلسكان واملستمر م   التواصل املباارضرورة على مؤردًا لجلس النوا  , جلنة اإلسكان مب

, وأيضاً رافة التشريعات املتعلقة بقطاع  2008لسنة  119رق  البناء قانون  علىعلى رافة التشريعات اليت يلزم لعديلها 

 قانون الب لنظر يف رافة التعديالت اخلاصةاالستكمال عقد اجتماع اليوم , وهلذا الغرض فقد مت البناء والتشييد 

ماده من عتمن جملس الوزراء إىل جملس النوا  ملراجعته والنظر فيه قبل إمت إرساله مؤخرًا الذي يه املشار إل

تى يت  اله حوض  مقرتح أن يشرك املطور العقاري مستشاره القانوني عند أهمية, رما أاار إىل  صدارهإلالوزارة 

 . بها من قبل اجلهات املعنيةيسهل األخذ سلي  وبالتالي  صياغتها بشكل قانوني

 

حتى يت  وضعها  2017نوفمرب  14املاضي بتاريخ  االجتماعمتت اإلاارة إىل املالحظات اليت متت خالل ث  

 ي : وذلك على النحو التاليف اإلعتبار 

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

طلب إعتماد مشروع التقسي  وإصدار اهادة بصالحية األعمال املقدمة منه وللتزم اجلهة بواملستندات املرفقة 

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

بة لقرار التأريد على هذا األمر أيضًا بالنس البد من "  حيدده 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 أرتودينة 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
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ميكن يف من خالل النظام املولن يت  ذلك إال عانة مبكالب إستشارية جديدة تالعمل على إجياد آلية لإلس -4

رورة التأريد على , م  ضاألعمال  قوم باإلاراف على لاليت ل املكالب اإلستشارية يسلجلحتى يسهل احملليات 

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

سنوات فقط ,  3, ينص القانون على أن يكون احتت مسئولية املطور العقاري ملدة احتادالشغالني بالنسبة إل -5

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

 سنوات على سبيل املثال (من خالل عدة مراحل .

 , سنوات على األقل م  ربط بتاريخ التأسيس والسكن 5متت املطالبة بزيادة مدة إاحتاد الشغالني لتصبح  -6

تلجمعات , وبالنسبة لل لك متضامن م  املستأجر يف سداد قيمة الصيانة اخلاصة بالوحدةورذلك إعتبار املا

 .  الكبرية هناك مقرتح أن يت  لشكيل جملس أمناء إلدارة ذلك

بالنسبة للحلجز اإلداري على رل من ال يسدد مساهماله يف إاحتاد 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 مملورة واارتاطالهما وبعد موافقة اجلهة األدارية املختصة , 

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

ولسرى عليها ذات إجراءات إعتماد مشروع لقسي  األراضي , واحتديد الالئحة ,  موافقة وااراف اجلهات املعينة

ملظلل حيث زء ااملطلو  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 منتلجًا آلثاره 

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

 املقررة قانونًا ؟ 

ملغلقة التلجمعات ا –"  ( .. املطلو  أن لبقى رما 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 للتلجمعات الس:  وحذف بعض العبارات على النحو التالي  املطلو  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 التلجم  م   وصيانتها فيكون

احتمله  لكلفة إستهالك وصيانة وجتديد للك املناف  ,وينشأ هلا إاحتاد ااغلني فور إدخال الكهرباء العمومية 

أو املرحلة األوىل للتلجم  يف حالة لعدد مراحل التنفيذ مجاىل وحدات التلجم  وإاغال ستني يف املئة  من إ

 .ويلتزم اإلاحتاد بالتعاقد  م  اررة متخصصة أو أرثر لإلدارة والصيانة  )احتذف(طبقًا للمخطط املعتمد

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

" أو املطور فة ( : )إضا اإلدارية بتكليف اررة لإلدارة والصيانة للقيام مبهام إاحتاد الشاغلني ,ولللجهة اإلدارية
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املالية  تاضحلجز  اإلداري على العقارات واملنقوالت لسداد اإلارتارات واإللتزاما العقاري حبسب األحوال "

 , املقررة على الشاغلني وذلك ضحني اجتماع اجلمعية العمومية وانتخا  جملس إدارة الاحتاد ااغلى العقار

 .وذلك رله طبقًا ملا احتدده الالئحة التنفيذية

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

م  ضرورة أن  ,دورال ااملسئول إداريًا فقط ويستعني بشررة للصيانة لقوم بهذالرقيب هو ملطور التدخل ويكون ا

د إاحتا للتعامل م املواصفات الفنية.. إخل(  – الاملرأس )حيدد القانون مواصفات حمددة لشررات  الصيانة 

 . , وهناك إقرتاح أن يت  عمل إاحتاد 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 ربديل للمطور العقاري , م  وض 

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

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

 غري املتخصصني .

 

 فتح باب املناقشات وذلك على النحو التايل : ثم 
 .املاضي  االجتماعالتأريد على املالحظات اليت إستعراضها خالل مت  -1

لنشأ ااحتادات لشاغلي العقارات املبنية واليت ال يقل عدد وحدالها عن ": اليت لنص على  (  72) للمادة بالنسبة  -2

, سواء رانت رلها أو بعضها سكنية أو غري سكنية , مملورة أو حبق انتفاع أو مؤجرة ألاخاص طبيعية أو مخس وحدات 

ض  أرثر من عقار, وجيوز لكوين ااحتاد ي يض  اعتبارية وذلك أًيا ران لاريخ إنشائها أو اغلها , رما جيوز إنشاء ااحتاد

 املغلقة احملاطة بسور يكون ملالك وحدالها وااغليها حق وبالنسبة للتلجمعـــات السكنيـة, جمموعة عقارات متلجاورة 

للك املناف   الك وصيانة وجتديداالستخدام واالنتفاع باخلدمات واملناف  العامة داخل التلجم  م  احتمله  لكلفة استه

 أو تلجمـــ الوينشأ هلا ااحتاد ااغلني فور ادخال الكهرباء العمومية وااغال أربعني فـي املائة من إمجالي وحــدات ,

للتلجم   يف رافة املراحل مبا يشمل رصف الطرق و لسلي  الوحدات أعمال البناء انتهاء: مجلة)لضاف  املرحله االولي

رة ويلتـــزم االاحتاد بالتعاقد م  اررة متخصصة أو أرثر لإلدا طبقًا للمخطط املعتمد لعدد مراحل التنفيذ فـي حالة

 .انةوالصي

ء لاريخ انشا ))منسنوات   ثالثاملطور العقاري للتلجم  يف أداء مهام ااحتــاد الشاغلني ملـــدة  يستمرعلي أن 

سنوات  لثالثااجلمعية العمومية لالاحتاد فور انتهاء مدة  ولنعقد .  (( من لاريخ انتهاء االعمال ) )لستبدل جبملة  ((االاحتاد

وذلك رله طبقًا  .إلقرار استمرار املطور العقاري فـــي إدارة وصيانة التلجمــ  أو قيام االاحتاد مبهامه املنصوص عليها قانونًا 

 ملا احتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون

لتالي فبا سنوات ٧ الي ٥من  ذلك ستغرقيو رمبا عدة مراحل  ىلبها ينشأ علغأمعظ  التلجمعات العمرانية بل مبا أن  :املالحظة 

 يعرض فهذا املراحل لباقي ءاتاإلنشا ارتمال عدم م  فقط االولي املرحلة من ٪٤٠اذا انشأ ااحتاد ااغلني م  استكمال 

 و االنشاءات انتهاء عدم الوقت نفس يف و لالاحتاد العقاري املطور ادارة مدة انتهاء حال يف ألنه للخطر السكين التلجم 

لنتهي  و قد ارد ان يوجد خالف بني املطور و القاطنني لعدم انتهاء االعمال الو فمن االاحتاد لولي يف السكان رغبة

 . املراحل رافة لسلي  و االعمال رافة انتهاء من بداية سنوات ٣بالنزاعات القضائية فنحن نري ان يت  احتسا  فرته ال
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 SODICاململورة لشررة   EDARAاملنتد  لشررة العضو  –على أن لت  دعوة املهندس / حممد البلتاجي  االلفاقمت  -3

فادة من ست, حبيث يت  اإلإدارة إاحتادات الشاغلني ملا له من خربة رائدة وناجحة يف جمال ع القادم جتماخالل اإل

 ل اخلاصة جبزئية "إاحتاد الشاغلني" .اعمجتربته عند وض  مالحظات جمتم  األ

الشاغلني  دإاحتاوديعة ( على %22ملن  إستحقاق ضرييب ) القانونيوارة إىل ضرورة إجياد املخرج احملاسيب اإلامتت  -4

 .الصيانة دارة وأعمال اإلاليت يت  ختصيصها لإلنفاق على 

  للوزارة التاب وظف املوأيضًا  شرف املللمهندس اإلستشاري  أو/ و اضحبس(  ربرية)غرامة  وض  عقوبات رادعةضرورة  -5

مان لضوخاصة إذا ران ميس سالمة املواطنني  أي عقار خمالف  حيالالذي لقاعص عن القيام بدوره أو احملليات 

 . كرار ذلكعدم ل

 
 

 ة  : التوصيات التالي مت االتفاق على ثم
  اإلدارة التنفيذية لللجمعية يف أقر  فرصة ممكنةاضحضور بإرسال رافة مالحظاله  إىليقوم مجي  السادة أن  -1

 حتى يت  وضعها يف اإلعتبار .

مبقر اجلمعية باجليزة لتحديد النقاط املتفق عليها من قبل جمتم  األعمال  خالل أسبوعنيعقد اجتماع ثان  -2

 .  إلرساهلا إىل جملس النوا  يف أقر  فرصة ممكنة 

  جلسات اإلستماع بللجنة اإلسكان مبلجلس النوا حضور رافة  يفجمتم  األعمال يل ثملت شكيل جمموعة عملل -3

 . للمشاررة وإبداء الرأي 2008لسنة 119ملناقشة قانون البناء  رق  

 

ادم الذي الق االجتماعالللجنة بدعوة مجي  السادة اضحضور على رئيس  –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ث  

 2017نوفمرب  28, وذلك يف متام الساعة الثالثة عصرًا يوم الثالثاء ار سوريا" مإعادة إع "خبصوص لنظمه الللجنة 

ة والتلجارة اإللفاقيات التلجارينظمه مؤخرًا قطاع لنسيقي اجتماع  ه قد مت عقدأنىل أاار إ حيث  مبقر اجلمعية ,

من خالل السيد  باجلمعية جلنة التشييد فيه اخلارجية التاب  لوزارة التلجارة الصناعة املصرية والذي ااررت

 . الللجنةعضو  –فكري الدين املهندس / عالء 

 ستعراضإاملشار إليه والذي مت خالله  االجتماعنبذة عن   الللجنةعضو  –املهندس / عالء الدين فكري  أعطىث  

اإلطار العام  ملشاررة مصر يف إعادة إعمار سوريا لعزيزًا للدور املصري بها خالل الفرتة القادمة وخاصة يف ظل 

أه  ًا إىل أن مشريلدول اجلوار مات  املصرية ربديل لسورية يف لواجد السل  واملنتلجات واخلدرغبة القيادة ا

بنية التحتية ال –الصناعات اهلندسية  –مواد البناء  –املقاوالت -التطوير العقاري هي :  عات املستهدفة القطا

 الغزل والنسيج  –املواد الغذائية  –(  ي غاز طبيعاللشغيل  - تهاكهرباء وصيانالكهرباء ولشغيل خطوط الحمطات )

نتلجات واخلدمات املصرية , رما أرد على أن مؤردًا على الرغبة اجلادة من اجلانب السوري يف إستقبال امل,

   .بهذا الدور  مبني يف القياغادات للمصريني اجلادين الراملساعم رافة وزارة التلجارة والصناعة املصرية ستقد

 

 أنى مؤردًا علويف نهاية االجتماع اكر املهندس / فتح اهلل فوزي مجي  السادة اضحضور على حسن مشاررته  

  .يف أقر  فرصة ممكنة حتى يت  جتمي  رافة املالحظات متهيداً لعقد االجتماع القادممالحظاله  اجلمعية يف إنتظار 

 

 


