حمضﺮ مائدة مستديﺮة (إﻟكرتوﻧيﺔ)Zoom Webinar

ﻧظمتها جلنﺔ اﻟتﺸييد باﻟتعاون مع اﻧﻔيستجيت

مع :وكيل أول وزارة اإلسكان ورئيس ﻗطاع اإلسكان واملﺮافق
اإلثنﻦﻴ  14يﻮﻧيﻮ 2021

يرج زيارة الرابط :
**لإلطالع عىل الفيديو الخاص باللقاءن ى
https://www.youtube.com/watch?v=r9YGJdePalk
عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرص ن
يي بالتعاون والتنسيق مع إنفيستجيت مائدة مستديرة
إلكتونية  ، Zoom Webinarبرئاسة المهندس  /فتح هللا فوزي – نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس
لجنة التشييد بالجمعية ،وذلك بحضور المهندسة  /نفيسة هاشم  -وكيل أول وزارة اإلسكان والمرافق
ممثىل مجتمع
والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع اإلسكان والمرافق ،كما شارك ن يف هذه المائدة عدد من
ي
ن
المتخصصي البارزين ن يف قطاع التطوير العقاري المرصي ،وذلك ن يف تمام الساعة الثانية
االعمال من كبار
ً
ن
اإلثني الموافق  14يونيو  ،2021بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول :
ظهرا يوم

مقرتحات تعديل ﻗاﻧﻮن إﺤﺗاد اﻟﺸاﻏﻠﻦﻴ
(اﺤﻟﻔاظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟعقاريﺔ)

بدأ اﻟﻠقاء بكﻠمﺔ املهندس  /فتح اهلل فﻮزي – ﻧائب رئيس جمﻠس اإلدارة ورئيس جلنﺔ اﻟتﺸييد

باجلمعيﺔ ،وقد رحب سيادته بالمهندسة  /نفيسة هاشم  -وكيل أول وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ورئيس قطاع اإلسكان والمرافق ،كما رحب بالسادة الحضور  ،ثم أشار سيادته إىل وجود قصور
الشاغلي حيث أنه ال يحقق اهداف ر
ن
التوة العقارية ن يف مرص  ،كما أشار إىل انتشار غياب
كبت بقانون اتحاد
ً
ن
الصيانة ر
للتوة العقارية يف مرص نظرا لعدم وجود قانون حاكم لهذا األمر ،مما يؤثر عىل المظهر العام ويؤدي
إلهدار تلك ر
التوة.
وبالتاىل عدم وجود إي
ثم أكد سيادته عىل عدم وجود آليه للجان تحصيل المرصوفات الخاصة بالصيانة ،
ي
إلزام من اتحادات المالك إلجبار السكان عىل دفع تلك المرصوفات ،كما أن الغرامة المنصوص عليها
وبالتاىل فىه غت محفزة
تعتت ضئيلة جدا نسبة للمرصوفات المطلوبة
بالقانون والمقدرة ب ـ  100جنية ى
ي
ن
للساكن ليقوم بدفع ما عليه من مستحقات واإللتام بها.
كما أشار سيادته إىل عدم مالئمة القانون لما شهده قطاع التشييد والبناء من تطور خالل الفتة األختة،
حيث كان القانون يستهدف العمارات المستقلة ،بينما نجد ان التجمعات السكنية والكومباوند تواجه
ً
ر
والت تتضمن  1000وحدة عىل األقل  ،ال
للمشوعات الكبتة
العديد من المشاكل ،مشتا أنه بالنسبة
ي
يتناسب هذا الكم مع ما ورد بالقانون بتشكيل مجلس ادارة اتحاد المالك من خالل  4أفراد فقط.
ثم اكد سيادته ان مجتمع االعمال يأمل ان يتم تعديل القانون بالشكل الذي يسهم نف الحفاظ عىل ر
التوة
ي
العقارية وعدم اهدارها ،ثم قام سيادته بفتح باب المناقشة لإلستماع إىل التعديالت المقتحة من الوزارة
ً
أوال ثم إستعراض وجهة نظر المطورين فيما يخص ر
التوة العقارية والحفاظ عليها من خالل آليات واضحة
للصيانة.
ثم ﻗامت املهندسﺔ /ﻧﻔيسﺔ هاشم  -وكيل أول وزارة اإلسكان واملﺮافق واجملتمعات اﻟعمﺮاﻧيﺔ ورئيس

ﻗطاع اإلسكان واملﺮافق ،بإلقاء كلمتها وقد أكدت سيادتها أنه تم عقد عدة جلسات حول تعديالت قانون
ً
ً
ن
الشاغلي لبلورة أبرز اإلشكاليات وإيجاد حلوال فعالة لها" ،موضحة أن هذه التعديالت لم تصدر
اتحاد
بعد ،كما أن هناك العديد من المفاوضات الجارية مع لجنة اإلسكان بمجلس النواب المرصي.
ن
الشاغلي
الت تواجه اتحادات
ثم أشارت سيادتها إىل أن هذه التعديالت تضمنت أبرز المشكالت ي
ن
والت تتلخص ن يف النقاط التالية:
والمطورين العقاريي ،ي
• نف أول  3سنوات من إنشاء االتحاد يتوىل المطور العقاري اإلدارة ر
بشط (إشغال  %40وإدخال
ي
الكهرباء) ،وبعد انتهاء هذه المدة تنعقد الجمعية العمومية النتخاب مجلس اإلدارة سواء
ن
الشاغلي.
المطور أو اتحاد
ن
السكت المتكامل يجب أن تن ر ئ
ش رشكة لإلدارة
• ينص القانون عىل أنه فيما يتعلق بالتجمع
ي
والصيانة ،مما يعد مشكلة للتجمعات السكنية غت المتكاملة مثل مارينا عىل سبيل المثال،

لذلك أشارت التعديالت إىل أن التجمعات السكنية المتكاملة أو غت المتكاملة يجب أن تتعاقد
مع رشكة لإلدارة والصيانة وليس إنشاء رشكة.
• بند اإلنابة لرئيس مجلس اإلدارة يجب أن يكون لشخص واحد فقط.
ن
الشاغلي الجهة اإلدارية ،كما أنها لم يكن
• وفيما يخص الجهة اإلدارية ،فقد حيد قانون اتحاد
ً
ن
لها دورا ،لذا تم اقتاح أن تكون جهة محايدة ليس لها صوت يف كل ما يتعلق باإلدارة.
ن
مدبوىل ،خالل فتة توليه وزارة اإلسكان،
مصطف
الت تبناها الدكتور
ي
• من ضمن التعديالت ،ي
الشاغلي إىل بنود التعاقد ن
ن
بي المطور
ه إحتكام اتحاد
بهدف القضاء عىل الرصاعات ً ،ي
والشاغل ،بحيث يكون هناك بنودا تنص عىل كل ما يخص اإلدارة والصيانة بدون تدخل من
الدولة.
وﻗد مت فتح باب اﺤﻟﻮار واملناﻗﺸﺔ ﻟﻠسادة اﺤﻟضﻮر حيث مت تناول اﻟنقاط اﻟتاﻟيﺔ:

➢ المهندس /هشام شكري – عضو الجمعية
ن
ن
الشاغلي تكمن يف أنه تم إصداره قبل ظهور التجمعات السكنية،
اكد سيادته عىل أن مشكلة قانون اتحاد
ً
ن
أكت ،لذلك
بمعت أدق فهو يتعلق بالعمارات السكنية ،ألن التجمعات السكنية أو السياحية تشمل أعدادا ى
ن
الشاغلي ت ىتز
الت تحول دون تطبيقه ،ذلك إىل جانب أن انتخابات اتحاد
هناك المزيد من المعوقات ي
محت ن يف االنتخابات وليس األصلح لإلدارة.
ً
ن
السكت ،بناءا عىل بنود
كما اكد سيادته إتفاقه مع التعديل المتعلق بأن يسند للمطور العقاري إدارة التجمع
ي
ً
ً
ً
حريصا عىل تاري ــخ وصورة ر
مشوعاته ،مضيفا أن
التعاقد ،نظرا ألن المطور هو األصلح لإلدارة ألنه سيكون
ن
الشاغلي ،وبعد انقضاء هذه المدة إذا طالب
المطور يجب أن يدير أول  5-3سنوات ،دون أن يرأس اتحاد
ر
الشاغلي بعدم إدارة المطور العقاري ر
ن
ن
شاغلي.
للمشوع ،يتم تأسيس اتحاد
أكت من  %50من
ن
الشاغلي ،أوضح سيادته أنه يجب إلزام المطور بتطبيق مبدأ
وفيما يتعلق بالرقابة عىل أموال اتحاد
ن
قانون أو إنشاء كيان له صالحية رقابة ومراجعة كيفية إنفاق هذه
الشفافية ،من خالل توفت محاسب
ي
األموال.
➢ المهندس /وليد مختار – عضو الجمعية
أكد سيادته إنه يجب إيضاح الصالحيات للمسئول عن إدارة التجمعات السكنية سواء كان المطور أو اتحاد
ن
ن
الشاغلي ،ولكن إدارة الصيانة يجب
شاغلي ،حيث أن إدارة االتحاد تتعلق بإدارة كل مايخص اتحاد
ال
ر
لت من شأنها تحديد القيمة
إسنادها لشكات متخصصة ،لضمان خفض التكاليف وجودة الخدمات ا ي
السوقية للعقار.
ً
ن
الشاغلي ،نظرا ألن قيمة وديعة الصيانة مع مرور
كما أشار سيادته إىل أهمية تنوي ــع العوائد المادية إلتحاد
الوقت ونتيجة التضخم ،تكون غت كافية لإلنفاق عىل أعمال الصيانة ،كما أكد سيادته عىل أهمية توفت
صالحيات تنوع الدخل ،من خالل تحويل الوديعة ألصل يمكن رشاءه داخل ر
المشوع ،ويصبح هذا الدخل

ً
ن
إضاف لإلنفاق عىل ر
ن
السكت للمطور العقاري
المشوع ،مؤكدا أنه يجب إسناد إدارة التجمع
أساس أو
عائد
ي
ي
ي
ً
ن
ن
ن
ر
ً
ر
باف أعماله يف المستقبل.
خاصة يف البداية ،ألنه أكت اهتماما بالمشوع مما سيساعده يف تسويق ي
ر
بالمشوعات،
كما أشار سيادته أن هناك أعمال إحالل ورفع كفاءة للبنية التحتية بخالف عمليات الصيانة
فىه تحتاج المزيد من األموال.
لذلك ي
ن
ن
المتخلفي عن
الت يمكن استخدامها يف تطبيق العقوبات عىل
ثم أشار سيادته إىل أن أحد األدوات الهامة ي
ً
ن
ن
ن
ه فرض قيودا عليهم عن طريق التحكم يف الخدمات التكنولوجية
سداد االلتامات المالية من الشاغلي ،ي
ن
الت تشمل الوحدات الذكية ،وليس قطع المرافق فقط.
يف التجمعات السكنية ي
➢ الدكتور  /أحمد شلب – عضو الجمعية
أكد سيادته عىل إتفاقه مع رؤية المهندس /وليد مختار  ،حيث أن المطور العقاري هو األجدر عىل إدارة
المشوع ألي مدة زمنية طالما أنه يدير ر
ر
المشوع بكفاءة عالية ،عىل أن يتم ذلك ضمن بنود التعاقد،
ن
الشاغلي الستخدام وديعة الصيانة بطريقة
باإلضافة إىل أنه البد من إتاحة الفرصة للمطور أو اتحاد
ن
استثمارية بما يحقق عائد ًا ر
قانون.
للمشوع مع أهمية وجود محاسب
ي
ن
الشاغلي ،بأن
اﻟــﺮد :هنا تم التأكيد من قبل المهندسة  /نفيسة هاشم فيما يخص استثمار موارد اتحاد
المادة  85من القانون تنص عىل إتاحة الفرص االستثمارية من خالل استثمار الموارد سواء عن طريق
وحدات داخل ر
المشوع أو ن
خدم أو اإلعالنات أو غتها ،خاصة ن يف ظل تغت األسعار.
مبت
ي
الشاغلي للحفاظ عىل مستقبل ر
ن
التوة العقارية ن يف مرص ،لذلك
ثم أكد سيادته عىل أهمية قانون اتحاد
يجب توفت آلية مستدامة لضمان تطبيق هذا القانون.
ثم اقتح سيادته أن يكون هناك رشكات صيانة مسجلة بوزارة اإلسكان ،عىل أن يتم إلزام المطور أو اتحاد
ً
ً
عالوة عىل ذلك ،ستوفر هذه ر
الشاغلي بالتعامل مع تلك ر
ن
مشتا
الشكات المزيد من فرص العمل،
الشكات،
ن
ن
الت يتم تحديدها
إىل ً أهمية إعادة النظر يف طريقة حساب فروق الصيانة بي الفيالت والوحدات السكنية ،ي
وفقا للمساحة.
➢ المهندس  /يارس إبراهيم – عضو الجمعية
السياج ن يف المنتجعات السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية،
تسائل سيادته حول الشق
ي
ر
سياج إىل جانب الفنادق ،فهل يطبق هذا القانون عىل اإلسكان
الت تضم إسكان
ي
فهناك بعض المشوعات ي
السياج؟
ي
اﻟــﺮد  :أكدت المهندسة  /نفيسة هاشم إن الوحدات السياحية لم يتم استثناءها من قانون اتحاد
ن
الشاغلي وال يوجد أي تعديالت عليها.
ر
الحاضين
➢ المهندس  /كريم أكرم ،أحد
ن
االلتامات المالية ،يجب أن يكون هناك محكمة
إقتح سيادته أنه من أجل التغلب عىل مشكلة تحصيل
ً
ن
الشاغلي إللزام األشخاص المتخلفة عن السداد ،فضًل عن تطبيق حظر البيع عىل هذه
خاصة التحاد

الوحدات

اﻟــﺮد أ كدت المهندسة  /نفيسة هاشم عىل تأييدها لهذا المقتح ،كما اكدت عىل إمكانية مطالبة وزارة
ن
الشاغلي ،لضمان شعة األحكام.
العدل بأن يكون هناك محكمة متخصصة لقضايا مخالفات البناء واتحاد
ر
العي السخنة
➢ الدكتور  /خالد عبد هللا  -رئيس مجلس إدارة ررسكة «ليتل فينس»
أكد سيادته أنه يجب عىل المطور العقاري أن يدير ر
الشماىل بشفافية
مشوعات القرى السياحية بالساحل
ي
ن
الشاغلي ،وإطالعهم عىل كل ما يخص الوديعة المالية.
دون تغول عىل حق المالك أو
كما مت اﻟﺮد من ﻗبل املهندسﺔ  /ﻧﻔيسﺔ هاشم ،ﻋﻠﻰ بعض اإلستﻔسارات اﻟتي وردت خالل اﻟﻠقاء وذﻟك
ﻋﻠﻰ اﻟنحﻮ اﻟتايل:

• االستفسارات حول عدم دستورية قطع المرافق ،أكدت سيادتها إنه غت دستوري قطع المرافق عن
ن
ن
ن
االلتامات المالية ،إذا كانت هذه المرافق توفرها الدولة ،ولكن إذا
المتخلفي عن سداد
الشاغلي
كانت هذه المرافق مملوكة للمطور العقاري سواء محطات تحلية المياه أو محطات الطاقة
ن
المتخلفي عن السداد.
الشمسية أو غتها ،فمن حق المطور قطع المرافق عن
ً
ً
ن
• االستفسارات حول مدى قانونية عقد اجتماعات الجمعية العمومية إلكتونيا ،خاصة يف ظل
تطبيق اإلجراءات االحتازية ن يف الفتة الحالية ،وأكدت سيادتها أن هذا يتفق مع القانون الذي ينص
عىل أنه يجب انعقاد الجمعية العمومية مرة ن يف العام.
ر
وف نهاية اللقاء قام المهندس  /فتح هللا فوزي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد
بالجمعية ،بتوجيه الشكر للمهندسة  /نفيسة هاشم  -وكيل أول وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ورئيس قطاع اإلسكان والمرافق وشكر كافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة ،كما
ر
المقتحات ر
الب تم تناولها خالل اللقاء
تم التأكيد عىل أن تقوم المهندسة  /نفيسة هاشم بعرض كافة
ر
عىل وزارة اإلسكان بغرض وضعها باإلعتبار عند إصدار القانون ف شكله النهائ.

