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 لجنة التشييد  إجتماعمحضر 

 8109  نوفمبر 91الموافق  نثني اإل
 

يوم  صباحًا العاشرةيف متام الساعة وذلك  إجتماعًا جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني  عقدت

نائب رئيس  –برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزي, باجليزة اجلمعية مبقر 8192نوفمرب   91اإلثنني املوافق 

العاملني بقطاع التشييد أعضاء جلنة التشييد باجلمعية من وعدد من السادة  , لجنة الجملس اإلدارة ورئيس 

 : بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حول,وذلك  ر العقارييطوتوال والبناء 

 "الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك " 

 )فيما يخص نشاط التطوير العقاري( 
 

نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة  – ترحيب م  المهندس / فتح الله فوزي  بدأ اإلجتماع  بكلمة

محاية املستهلك ,وقد أشار سيادته إىل ضرورة واهمية طرح مشروع الالئحة التنفيذية لقانون التشييد باجلمعية 

للمناقشة وذلك فيما خيص نشاط التطوير العقاري ,حيث أن هناك بعض النصوص غري الواضحة ,واليت ستؤدي 

 بدورها إىل صعوبة يف التطبيق ,كما أن مشروع الالئحة املشار إليها مل يتضمن بعض األمور املتعلقة بالعقود.

 
 وذلك على النحو التالي: حضورالآراء ,حيث تم إستعراض نثم تم فتح باب المناقشة 

 
 إذا أرادت احلكومة إجناح تصدير العقار ,فيجب أن يتم الرتكيز على وضع  أنه على مت التأكيد

آليات فعاله للتسجيل العقاري والعمل على تبسيط إجراءاته ,وهنا مت التأكيد على ان جلنة التشييد 

 ة هذا املوضوع اهلام.باجلمعية تتواصل مع وزارة العدل لعقد لقاء بهدف مناقش

 ( من مشروع الالئحة 28عبارة "ال جيوز اإلعالن عن حجز وحدات عقارية" الواردة باملادة )

مت التأكيد على ضرورة توضيح طبيعة اإلعالن واهلدف منه  فقدالتنفيذية لقانون محاية املستهلك ,

دات العقارية ,وأخرى تعلن عن قرب فتح ,فهناك بعض اإلعالنات اليت تعلن فتح باب احلجز للوح

باب احلجز ,إضافة إىل ضرورة توضيح وسيلة اإلعالن ,هل املقصود إعالنات بالصحف واجلرائد / 

،كذلك  النات على الطرق الرئيسية... إخلإذاعة وتليفزيون / رسائل نصية للعمالء أو يافطات اإلع

ال جيوز ( من مشروع الالئحة ,مت اإلقرتاح بضرورة التحديد أنه 28بالنسبة للفقرة األوىل من املادة )

  اإلعالن عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها ، إال بعد إعتماد قرار التخطيط والتقسيم

  يف بعض املواد  مشروع الالئحة التنفيذية لقانون محاية املستهلك تتعارض متت اإلشارة إىل ان

طعن على مع الالئحة العقارية هليئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ,حيث قامت اهليئة بعمل 

 مشروع الالئحة التنفيذية املشار إليها.
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 النص وفقًا لمقترح جمعية رجال األعمال المصريي  1098أكتوبر  11النص وفقًا لمشروع الالئحة التنفيذية نسخة 

( م  القانون 9يقابلها المادة )( 7مادة )
 )التعريفات(

كافة السلع أو اخلدمات،املقدمة أو املعروضة، من أشخاص 

 القانون العام أو اخلاص ، وتشمل السلع املستعملة .

،عدا اخلدمات املالية واملصرفية املنظمة بأحكام قانون البنك 

ق املركزي واجلهاز املصريف وقانون تنظيم الرقابة على األسوا

 واألدوات املالية غري املصرفية . 

 

( م  القانون 9( يقابلها المادة )7مادة )
 )التعريفات(

كافة السلع أو اخلدمات،املقدمة أو املعروضة، من أشخاص 

 القانون العام أو اخلاص ، وتشمل السلع املستعملة .

،عدا اخلدمات املالية واملصرفية املنظمة بأحكام قانون البنك 

واجلهاز املصريف وقانون تنظيم الرقابة على األسواق املركزي 

والعقارات وما في حكمها وذلك  واألدوات املالية غري املصرفية
  ( م  القانون .91دون اإلخالل بالمادة )

 ( م  القانون91( يقابلها المادة )21مادة )
 الفقرة األولى

بيعها ، أو ال جيوز اإلعالن عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على 

بيع األراضي املعدة للبناء، أو تقسيم األراضي ، إال بعد احلصول 

على ترخيص أو تصريح مؤقت بالبناء أو التقسيم أو موافقة باإلعالن 

من اجلهة اإلدارية املختصة أو هيئة اجملتمعات العمرانية 

اجلديدة أو أحد اهليئات أو األجهزة التابعة هلا أو هيئة التنمية 

ة ية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبالسياح

 .للمناطق الصناعية حبسب األحوال

 ( م  القانون91( يقابلها المادة )21مادة )
 الفقرة األولى

ال جيوز اإلعالن عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها ، أو 

، إال بعد احلصول  أو تقسيم األراضي بيع األراضي املعدة للبناء،

أو إعتماد قرار التخطيط على ترخيص أو تصريح مؤقت بالبناء 
أو موافقة باإلعالن من اجلهة اإلدارية املختصة أو هيئة  والتقسيم

اجملتمعات العمرانية اجلديدة أو أحد اهليئات أو األجهزة التابعة 

ة هلا أو هيئة التنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئ

 التنمية الصناعية بالنسبة للمناطق الصناعية حبسب األحوال.

 ( م  القانون97( يقابلها المادة )23مادة )
للمستهلك احلق يف استبدال السلعة أو إعادتها مع إسرتداد قيمتها 

النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون حتمل أية نفقات وذلك 

خالل أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون اإلخالل بأي 

ضمانات أو شروط قانونية أو إتفاقية أفضل للمستهلك ، وللجهاز أن 

 يعة السلع. حيدد مددًا أقل بالنظر إىل طب

واستثناًء من أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة، ال جيوز 

للمستهلك مباشرة حق االستبدال أو اإلعادة إذا كانت طبيعة 

السلعة حتول دون ذلك حبسب ما يقرره اجلهاز يف هذا الشأن 

 ويضاف إىل األمثلة الواردة بالقانون األمثلة التالية : 

إذا كانت السلعة أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصًا  -9

 مدجمة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات . 

احللي واجملوهرات ومالبس الزفاف واالحتفاالت  -2

  والسهرة وما يف حكمها .

 ( م  القانون97( يقابلها المادة )23مادة )
ها للمستهلك احلق يف استبدال السلعة أو إعادتها مع إسرتداد قيمت

النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون حتمل أية نفقات وذلك 

خالل أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون اإلخالل بأي 

ضمانات أو شروط قانونية أو إتفاقية أفضل للمستهلك ، وللجهاز أن 

 حيدد مددًا أقل بالنظر إىل طبيعة السلع. 

، ال جيوز واستثناًء من أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة

للمستهلك مباشرة حق االستبدال أو اإلعادة إذا كانت طبيعة 

السلعة حتول دون ذلك حبسب ما يقرره اجلهاز يف هذا الشأن 

 ويضاف إىل األمثلة الواردة بالقانون األمثلة التالية : 

إذا كانت السلعة أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصًا  -9

 عات . مدجمة أو برامج معلوماتية أو مطبو

احللي واجملوهرات ومالبس الزفاف واالحتفاالت  -8

 والسهرة وما يف حكمها . 
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على الهامة  والمقترحات المالحظاتوفي نهاية اللقاء ,إنتهت المناقشات إلى اإلتفاق على بعض 
فيما يخص نشاط التطوير العقاري  مشروع الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلكبعض مواد 
 التالي:,على النحو 

 

 

 

 

 )تم(على أن يتم إرسال املالحظات املشار إليها إىل اجلهات املعنية ,كما يلي :   

 وزير التموين والتجارة الداخلية .9

 رئيس جهاز محاية املستهلك .8

 

بشكر  ,نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد  –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ويف نهاية االجتماع 

 . لقاءوإثرائهم ل ومشاركتهم الفعالة مجيع احلضور على حسن تفاعلهم

 العقارات وما في حكمها . -2


