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 الباب األول
 تنظيم االحتاد وأهدافه واختصاصاته

 (1)مادة 
ي جمهورية مرص العربية، يسىم "االتحاد المرصي 

ن
ن ف ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريي 

"، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم  ن ي مجاالت الللمطورين العقاريي 
ن
ن ف تنمية المطورين العقاريي 

ي واإلداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية. وال 
والتطوير السكنن

 تعد أعمال المقاوالت، وعمليات تطوير الوحدات العقارية منفردة من أنشطة التطوير العقاري. 

 
 ومكاتب داخل ويكون مركز االتحاد الرئيسي مدينة القاهرة أو ا

ً
ئ فروعا ة ويجوز له أن ينس  ن لجي 

 الجمهورية أو خارجها

 

 النص املقرتح 
 

 

ي جمهورية مرص العربية، يسىم "االتحاد المرصي 
ن
ن ف ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريي 

ي مجاالت التنمية 
ن
ن ف "، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريي  ن للمطورين العقاريي 

ي واإلداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحي والتطوير ال
كافة و سكنن

طة من أنش . وال تعد أعمال المقاوالت، وعمليات تطوير الوحدات العقاريةاألنشطة المستحدثة 
 التطوير العقاري. 

 
ى ويكون مركز االتحاد الرئيسي مدينة القاهرة  ةالكير ن  ومكات أو الجي 

ً
ئ فروعا ب ويجوز له أن ينس 

 داخل الجمهورية أو خارجها. 

 (2)مادة 
كة ألعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم  يهدف االتحاد إىل رعاية المصالح المشير

أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل اإلتحاد عىل تطوير أساليب التطوير العقاري، 
السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، ووضع الضوابط وقواعد 

ي مجال 
، كما يساعد االتحاد عىل تحقيق الخطة العامة للدولة فن ن وحماية حقوق المستهلكي 

ي جمهورية مرص العربية. 
ن فن  اختصاصه ويكون االتحاد هو الممثل الرسىمي للمطورين العقاريي 

ي سبيل ذلك: 
 ولالتحاد فن

ام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية وضع ميثا أ( ف والعمل عىل كفالة احير ق ش 
ي تكفل تحقيق هذا الهدف. 

 والتأديبية النر

ي تنظم عمل سوق التطوير  ب(
ي وضع القواعد والتنظيمات والضوابط النر

المشاركة فن
 العقاري المرصي. 

حاد وفق وضع األحكام المنظمة لحرص وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم االت ج(
وعات وأجهزة التخطيط مع تحديد  تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المش 
ي مجلس إدارة االتحاد. 

ن
ن ف ي يصنف إليها المطورين العقاريي 

 قواعد ونسب تمثيل الفئات النر

 النص املقرتح 
كة ألعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم  يهدف االتحاد إىل رعاية المصالح المشير

أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل اإلتحاد عىل تطوير أساليب التطوير العقاري، 
ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، 

، كما يساعد االتحاد عىل تحقيق وحماية حق ن ي مجال   الخطةوق المستهلكي 
العامة للدولة فن

ي جمهورية مرص  الوحيد اختصاصه ويكون االتحاد هو الممثل الرسىمي 
ن فن للمطورين العقاريي 

 العربية. 

ي سبيل ذلك: 
 ولالتحاد فن

ام تقاليد المهنة ووضع القواعد التن أ( ف والعمل عىل كفالة احير يمية ظوضع ميثاق ش 
ي تكفل تحقيق هذا الهدف. 

 والتأديبية النر

ي تنظم عمل سوق التطوير  ب(
ي وضع القواعد والتنظيمات والضوابط النر

المشاركة فن
 العقاري المرصي. 

المنظمة لحرص وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم االتحاد واآلليات  وضع األحكام ج(
يد مع تحد وعات وأجهزة التخطيط، وأصحاب المش  وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة

ي يصنف إليها 
ي مجلس إدارة االتحاد  نو العقاري المطورون قواعد ونسب تمثيل الفئات النر

 . فن
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وعات، وعىل أن  د( ي تنفيذ المش 
ن
كات والمنشآت المرصية ف العمل عىل تشجيع دور الش 

ي تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله عىل نحو ال يخل يكفل لهم المساهم
ن
ة بدور فعال ف

 بقواعد المنافسة الحرة. 

، ومد  ه( ن دراسة الموضوعات االقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريي 
 األعضاء بنتائج هذه الدراسات. 

.  و( ي الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغي 
ن
اك ف  االشير

ن أعضاء االتحاد  ز( إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات عىل وجه الشعة بي 
ن معهم.  ن المتعاملي   وبينهم وبي 

التعاون مع المنظمات والهيئات العربية واألجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها،  ح(
ي ترتبط بأهداف اال 

ي المؤتمرات والمعارض النر
ن
اك ف ات، واالشير مل عىل تحاد والعوتبادل الخير
 فتح أسواق جديدة ألعضائه. 

ين وعالقتهم بالمطور خاصة فن  ط( ي تحافظ عىل حقوق المشير
وضع األسس واآلليات النر

 حالة نظام البيع اآلجل. 

وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية ممارسة االتحاد لهذه االختصاصات، والقواعد واإلجراءات 
 واجبة االتباع. 

وعات،  د( ي تنفيذ المش 
ن
كات والمنشآت المرصية ف بما  ىل أنوعالعمل عىل تشجيع دور الش 

ي تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك   لهميكفل 
ن
ل كله عىل نحو ال يخالمساهمة بدور فعال ف

 بقواعد المنافسة الحرة. 

، ومد  ه( ن دراسة الموضوعات االقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريي 
 األعضاء بنتائج هذه الدراسات. 

.  و( ي الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغي 
ن
اك ف  االشير

ن أعضاء االتحاد إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات عىل ز(  وجه الشعة بي 
ن معهم  ن المتعاملي   وبينهم وبي 

التعاون مع المنظمات والهيئات العربية واألجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها،  ح(
ي 
ي المؤتمرات والمعارض النر

ن
اك ف ات، واالشير العمل هداف االتحاد و أ تدعم  ترتبطوتبادل الخير

 عىل فتح أسواق جديدة ألعضائه. 

ين وعالقتهم بالمطور خاصة فن  ط( ي تحافظ عىل حقوق المشير
وضع األسس واآلليات النر

 حالة نظام البيع اآلجل. 

وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية ممارسة االتحاد لهذه االختصاصات، والقواعد واإلجراءات واجبة 
 االتباع. 

 (3)مادة 
ي المادة )

ي نشاط التطوير العقاري المنصوص عليها فن
كات العاملة فن ( 1يضم االتحاد جميع الش 

ن  ن بذات النشاط من غي  المرصيي  ، كما يضم اإلتحاد المشتغلي  ن ن اعتباريي  بوصفهم أعضاء عاملي 
. وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد  ن ي مرص بصفتهم أعضاء مراسلي 

ة نشاطهم فن خالل فير
وط منح عضوية االتحاد. وإجراءا  ت وش 

ي ذلك الشعب النوعية والفروع 
كما تحدد الالئحة التنفيذية الهيكل التنظيىمي لالتحاد بما فن

ي مجلس اإلدارة، وقواعد تمثيل األعضاء من 
والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فن

ي االتحاد، و لالتحاد أن يؤسس أو يساهم فن الش  
كات و الهيئات و األشخاص االعتبارية فن

 المنظمات النر فيها تحقيق أغراضه و خدمة أعضائه. 
 
 

 
 

 بدون تعديل
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 (4)مادة 
وعات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من  مع عدم اإلخالل بأحكام عقود تطوير المش 
ي نشاط التطوير العقاري فيما 

ن
ة أعمال تدخل ف زيد يمجلس النواب، ال يجوز إسناد أو بيع أو مباش 

ي  2عىل مساحه ارض 
ن
وع ف  مسطح اجماىلي المساحه المبنيه للمش 

ه االف مير فدان او عش 
وط وباألوضاع   للش 

ً
ن باالتحاد، واألعضاء المراسلون وفقا العملية الواحدة لغي  األعضاء العاملي 

ي تحددها الالئحة التنفيذية. 
 النر

 

 

 

  بدون تعديل

 (5)مادة 
ي الذي يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد  عىل كل من يزاول نشاط التطوير 

 كان النظام القانونن
ً
العقاري، أيا

وط القيد.   للحصول عىل العضوية العاملة باالتحاد. وتحدد الالئحة التنفيذية ش 

ن لألعمال  ويصدر مجلس إدارة االتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين العقاريي 
 ح بالدخول فيها لكل فئة. وتعتمد هذه القواعد من الوزير المختص. والمزايدات والحد األقىص المسمو 

ي ذلك رأس المال 
ة التنفيذية، بما فن ي فئات التصنيف معايي  الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخير

ويراىع فن
ي واإلداري 

وعات، والتنظيم الماىلي والفنن ات وتنفيذ المش  ي للمطور وسابقة خير
المدفوع والشكل القانونن

ي يعدها مجلس إدارة االتحاد. ويصدر 
ها من المعايي  النر ي للمطور، وحجم األعمال المنفذة، وغي 

والقانونن
 باعتمادها قرار من الوزير المختص. 

 
 
 

 بدون تعديل
 

 

 إدارة االحتاد - الباب الثاني
 (6)مادة 

ي 
ن المقيدين فن نعقاد تاري    خ الدعوة ال تتكون الجمعية العمومية لالتحاد من جميع األعضاء العاملي 

اك سنوي، وتكون  اكات المستحقة عليهم حنر آخر اشير الجمعية العمومية والمسددين لالشير
 الجمعية العمومية هي السلطة العليا المختصة بشئون االتحاد. 

ن دون أن يكون لهم صوت معدود.   ويدىع للحضور أعضاء االتحاد المراسلي 

وط اإل  جرائية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد، وتحدد الالئحة التنفيذية الش 
والقواعد التنظيمية الجتماع الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية،ويصدر الوزير 

ي 
المختص قرار بالنظام األساسي االتحاد. وال يجوز تعديل النظام األساسي إال بقرار من ثلن 

ي االجتماع. 
ين فن  أعضاء الجمعية الحاضن

 املقرتح النص
 

ي تاري    خ الدعوة النعقاد 
ن المقيدين فن تتكون الجمعية العمومية لالتحاد من جميع األعضاء العاملي 

اك سنوي وتكون  اكات المستحقة عليهم حنر آخر اشير الجمعية العمومية والمسددين لالشير
 الجمعية العمومية هي السلطة العليا المختصة بشئون االتحاد. 

 دون أن يكون لهم صوت معدود.  اسلينالمرتحاد ويدىع للحضور أعضاء اال 

وط اإلجرائية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد، والقواعد  وتحدد الالئحة التنفيذية الش 
 عمومية،ويصدر الوزير المختصالتنظيمية الجتماع الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية ال

ي أعضاء الجمعية . وال يجوز لالتحادسي بالنظام األسا ا قرار 
تعديل النظام األساسي إال بقرار من ثلن 

ي االجتماع. 
ين فن  الحاضن

من عدد  1+  %50صحة إنعقاد الجمعية العمومية غي  العادية وذلك  بحضور  مع مراعاة)
  (األعضاء
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 (7)مادة  
 .  عىل األكي 

ً
 عىل األقل وخمسة عش  عضوا

ً
يشكل مجلس إدارة االتحاد من إحدى عش  عضوا

ن بقرار من الوزير المختص عضوين من ذوي  ، ويعي 
ً
وتنتخب الجمعية العمومية إحدى عش  عضوا

ي جميع األحوال التمثيل 
ة. ويراىع فن ة كما يحق لمجلس اإلدارة ضم عضوين من ذوي الخير الخير

 النوىعي والتصنيفات المختلفة ألعضاء االتحاد. 

شيح و تكون مدة عضوية مجلس االدارةأرب  ع سنوات، وتنظم  الالئحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الير
 واالنتخاب ونسب التمثيل المختلفة. 

، ويمثل رئيس مجلس اإلدارة  ن ن أعضاء المجلس المنتخبي  ن مجلس اإلدارة رئيس المجلس من بي  ويعي 
 االتحاد أمام القضاء والغي  ويتوىل رئيس المجلس دعوته إىل االنعقاد. 

وط ن ممثىل األعضاء واستبدالهم  وتحدد الالئحة التنفيذية ش  عضوية مجلس االدارة و إجراءات تعيي 
 و تفويضهم بالتصويت فن مجلس االدارة. 

 

 

 

 

 

 بدون تعديل
 

 (8)مادة 
ف  ي إدارة االتحاد وتنظيمه، ويتوىل إصدار اللوائح الداخلية، ويش 

يكون للمجلس أوسع السلطات فن
 والمالية. عىل جميع التنظيمات والوحدات اإلدارية والفنية 

ي تصدرها الجمعية العمومية، وال يجوز للمجلس 
ويتوىل المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات النر

ي أصول االتحاد الثابتة إال بموافقة الجمعية العمومية أو 
ن
ي تدخل ف

ي الممتلكات العقارية النر
ن
الترصف ف

 بتفويض مسبق منها. 

ن أعضائه أعضاء هيئة المكتب.   و يختار المجلس من بي 

ي هذا الشأن إىل  هيئة مكتب المجلس. 
 وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فن

 : ي
 و تتكون هيئة مكتب االتحاد من سبعة أعضاء عىل الوجه اآلنر

 رئيس مجلس اإلدارة.  •

ن للرئيس ينتخبهما المجلس.  •  نائبي 

ن الصندوق.  •  أمي 

ن صندوق مساعد.  •  أمي 

ن عام االتحاد.  •  أمي 

ن عام مساعد .  •  أمي 

يتوىل مكتب االتحاد فن حدود التفويض المقرر له من مجلس االدارة إتخاذ جميع االجراءات و 
 الكفيلة بإدارة و تنظيم االتحاد ، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس االدارة و الجمعية العمومية. 

 (8)مادة 
ي إدارة االتحاد وتنظيمه، ويتوىل إصدار اللوائح 

ف الداخلية، و يكون للمجلس أوسع السلطات فن يش 
 عىل جميع التنظيمات والوحدات اإلدارية والفنية والمالية. 

ي تصدرها الجمعية العمومية، وال يجوز للمجلس 
ويتوىل المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات النر

ي أصول االتحاد الثابتة إال بموافقة الجمعية العمومية أو 
ن
ي تدخل ف

ي الممتلكات العقارية النر
ن
الترصف ف

 ض مسبق منها. بتفوي

ن أعضائه أعضاء هيئة المكتب.   و يختار المجلس من بي 

ي هذا الشأن إىل  هيئة مكتب المجلس. 
 وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فن

 : ي
 و تتكون هيئة مكتب االتحاد من سبعة أعضاء عىل الوجه اآلنر

 رئيس مجلس اإلدارة.  •

ن للرئيس ينتخبهما المجلس.  •  نائبي 

ن الصندوق.  •  أمي 

ن صندوق مساعد.  •  أمي 

ن عام االتحاد.  •  أمي 

ن عام مساعد .  •  أمي 

لالتحاد فن حدود التفويض المقرر له من مجلس االدارة إتخاذ جميع االجراءات هيئة المكتب و تتوىل 
 الكفيلة بإدارة و تنظيم االتحاد ، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس االدارة و الجمعية العمومية. 
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 (9)مادة 
اح رئيسه.   لالتحاد من غي  أعضاء المجلس بناًء عىل اقير

ً
 تنفيذيا

ً
ن مجلس اإلدارة مديرا  يعي 

ن هيئة  ويتوىل المدير التنفيذى الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة االتحاد، والربط بينها وبي 
 المكتب. 

 
 بدون تعديل

 

 الباب الثالث
 موارد االحتاد و املراقبة املالية

 (10)مادة 
اكات اآلتية: يؤدي   أعضاء االتحاد االشير

اك قيد، وتحدد الالئحة التنفيذية قيمته يستحق عىل جميع األعضاء مرة واحدة  . 1 اشير
ي االتحاد. 

 لتصنيف العضو فن
ً
ي االتحاد أو عند إعادته، وفقا

 عند القيد فن

ن  . 2 اك سنوي: تحدد الالئحة التنفيذية قيمته يستحق عىل جميع األعضاء العاملي  اشير
 لما تحدده الالئحة التنفيذية لكل فئة من و 

ً
ن بحد أقىص قدره مائة ألف جنيه وفقا المراسلي 

 . ن ي يصنف إليها المطورين العقاريي 
 الفئات النر

 
 

 بدون تعديل
 

 (11)مادة 
 : ي
كات األعضاء من اآلنر  تتكون موارد االتحاد باإلضافة إىل إشير

 

ي األلف من العقد الموقع، وتكونحصيلة رسوم االتحاد عىل عقود البيع بنسبة  . 1
 نصف فن

ن الالئحة التنفيذية طريقة  ي يوقعها عضو االتحاد، وتبي 
رسوم االتحاد إلزامية عىل العقود النر

اف عىل تحصيلها.   تداول الطوابع واإلش 

ي تقدمها الحكومة لمساعدة االتحاد عىل تحقيق أغراضه.  . 2
 المعونات النر

عات والهبات واإلعانات ا . 3 ي يقبلها مجلس اإلدارة. التير
 لنر

 مقابل ما يقوم به من خدمات، وما يصدره من مطبوعات.  . 4

 عائد استثمارات االتحاد وأنشطته.  . 5

كات والهيئات والمنظمات النر يساهم فيها.  . 6  نصيب اإلتحاد من أرباح وعوائد الش 

 النص املقرتح
كات األعضاء من  : تتكون موارد االتحاد باإلضافة إىل إشير ي

 اآلنر

 

 
ي األلف يما يوازي  .1

 بمليار  جنيه  الف جنيها عىل مبيعات 250حصيلة بنسبة رب  ع  فن

ي األلف من .2
موقع، العقد ال قيمة حصيلة رسوم االتحاد عىل عقود البيع بنسبة نصف فن

ن الالئحة  ي يوقعها عضو االتحاد، وتبي 
وتكون رسوم االتحاد إلزامية عىل العقود النر

اف عىل تحصيلها. التنفيذية طريقة   تداول الطوابع واإلش 

ي تقدمها الحكومة لمساعدة االتحاد عىل تحقيق أغراضه.  .3
 المعونات النر

ي يقبلها مجلس اإلدارة.  .4
عات والهبات واإلعانات النر  التير

 مقابل ما يقوم به من خدمات، وما يصدره من مطبوعات.  .5

 عائد استثمارات االتحاد وأنشطته.  . 6
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كات والهيئات والمنظمات النر يساهم فيها. نصيب اإلتحاد من أرباح و  . 7  عوائد الش 
8.  

 (12)مادة 
ي تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي 

ن
 عامة ف

ً
تعتير أموال االتحاد أمواال

 للمحاسبات. 

 للحسابات أو أكي  تعينه 
ً
و يكون لالتحاد باإلضافة إىل الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبا

 العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.  الجمعية

ن بالتضامن.  ن يكونون مسئولي  ي حالة تعدد المراقبي 
ن
 وف

ي جميع األحوال تغيي  مراقب الحسابات. 
ن
 ويجوز للجمعية العمومية ف

 

 

 بدون تعديل
 

 الباب الرابع
 جلان التظلمات والتحكيم والتأديب

 (13)مادة 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة دائمة للطعون 

من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار عىل األقل ورئيس اللجنة 
 : ي
 القانونية لالتحاد واثنان من أعضاء االتحاد وتختص هذه اللجنة بما يأنر

ي طلبات االنضمام إىل االت . 1
ي التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فن

اد ومن حالفصل فن
تيب.   قرارات التصنيف والير

شيح لعضوية مجلس اإلدارة.  . 2 ي طلبات الير
 الفصل فن

ة  ن الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المتعلقة بمباش  وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبي 
 اللجنة ألعمالها. 

 

 

 

 

 

 بدون تعديل
 

 (14)مادة 
ي تنشأ 

ي المنازعات النر
ن أعضاء االتحاد، وكذلك المنازعا ويجوز الفصل بطريق التحكيم فن ت بي 

 . ن هؤالء األعضاء والغي  ي تنشأ بي 
 النر

وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة 
ي هذا الشأن. 

ن
 لالتحاد ف

  (14)مادة 
ن أعضاء االتحاد،  ي تنشأ بي 

ي المنازعات النر
كذلك و  ويجوز الفصل بطريق التحكيم فن

 . ن هؤالء األعضاء والغي  ي تنشأ بي 
 المنازعات النر

وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة 
ي هذا الشأن. 

ن
 لالتحاد ف
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ي قانون التحكيم رقم  مع مراعاة القواعد) 
ن
( 1994لسنة  27و االجراءات المنصوص عليها ف

    

 (15)مادة 
ن  تشكل بقرار من مجلس اإلدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه من بي 

ن من أعضاء اللجنة القانونية  أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثني 
ي 
ن
ي شئون أعضاء االتحاد ف

ن
باالتحاد، وثالثة من أعضاء االتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل ف

 اآلتية:  الحاالت

ي . 1
ن
ف واألمانة ف إذا أساء أحدهم إىل المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج عىل مقتضيات الش 

 .  تعامله مع الغي 

ن ونظم االتحاد أو قرارات الجمعية العمومية . 2 ام بقواني  ن
ي االلير

إذا خرج عىل مقتىصن الواجب فن
 ومجلس اإلدارة ولجنة التحكيم. 

ة هيئة التأديب ألعمالها. وتنظم الالئحة التنفيذية إجر   اءات مباش 

 بدون تعديل

 (16)مادة 
 يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات اآلتية: 

 اإلنذار. أ. 

 االستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري. ب. 

 االستبعاد من االتحاد مدة ال تتجاوز سنة. ج. 

 توقيع غرامات مالية. د. 

 قرارات الهيئة نهائية. وتكون 

وال يجوز توقيع جزاء عىل عضو االتحاد، إال بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله 
 وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها إلجراء هذا التحقيق. 

 بدون تعديل

 (17)مادة 
 اللجنة القانونية باالتحاد: يرفع من سجالت االتحاد بقرار من مجلس اإلدارة بعد أخذ رأي 

1 . .  عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك عىل وجه قطعي
ً
 العضو الذي يتوقف نهائيا

2 . . ي
ي حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفالسها بحكم نهانئ

 فن

 

 بدون تعديل
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ط أن  ي حرم منها بش 
د الحقوق النر ة نشاطه أو اسير ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إىل مباش 

 
ً
. يقدم طلبا

ً
 جديدا

 (اجلزاءات) الباب اخلامس
 (18)مادة 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال 
ين مليون جنيه كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية:  ة آالف جنيه وال تزيد عىل عش   تقل عن عش 

فدان  2أعمال التطوير العقاري عىلي مساحه ارض تزيد عن باش  أو تعاقد عىل عمل من  . 1
 
ً
ي العقد الواحد دون أن يكون مقيدا

ن
ه االف مير مسطح ف او اجماىلي مساحه بنائيه تزيد عىلي عش 

 ألحكام هذا 
ً
باالتحاد وقت تعاقده عىل أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا

 القانون. 

ة أعمال استخدام أو أمر باستخ . 2 ن باالتحاد لمباش  دام أحد من غي  األعضاء العاملي 
 ألحكام هذا القانون. 

ً
تها طبقا  التطوير العقاري أو أسند أعمال تطوير لهم ال يجوز لهم مباش 

م بالمخالفة ألحكام هذه المادة.   كل عقد يير
ً
 ويعد باطال

ي هذه المادة إىل حساب تمو 
وعات اإلسكانوتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فن  يل مش 

 االقتصادي بوزارة اإلسكان. 

 عن ذلك بتعويض يؤدي إىل االتحاد يعادل قيمة رسم القيد 
ً
ويحكم عىل المخالف فضال

اك السنوي وقيمة الطوابع  المستحقة واالشير

 

 

 

 

 

 

 بدون تعديل
 

 
 مقرتحات عامة :     

 (إضافة  تعريف للمطور العقاري)ضمن التعريفات 

 


