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 جلنة التشييد إجتماعحمضر 

 2019سبتمرب  30املوافق  نثنناإل
 

 يوم باحًاص العاشرة الساعة متام يف  إجتماعًا املصريني األعمال رجال جبمعية التشييد جلنة عقدت

 رئيس ئبنا – فوزي اهلل فتح/  املهندس ،برئاسة باجليزة اجلمعيةمبقر  2019سبتمرب  30 املوافق اإلثنني

 :  حبضور ، وذلك اللجنة ورئيس اإلدارة جملس

 املهندس/عبد املطلب ممدوح عمارة
 ن تطوير وتنمية املدنئولش - نائب رئيس هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة

 

 وقد عقد اإلجتماع بغرض مناقشة 

 "سبل النهوض بنشاط التطوير العقاري والوقوف على املشاكل والتحديات التي تواجهه
 وعلى رأسها تأخر وصول املرافق للمشروعات"

  

وقد بدأ اإلجتماع بكلمات ترحيبية من املهندس / فتح اهلل فوزي بالسادة احلضور مؤكدًا على أهمية 

عمرانية اجملتمعات الاقشة بني املطورين العقاريني وهيئة يفتح باب احلوار واملنهذا اللقاء الذي 

ن ريًا إىل أمش، من أجل تطوير القطاع والنهوض به والوقوف على كافة التحديات اليت تواجهه  اجلديدة

 تأخر توصيل املرافق من ابرز التحديات التى تواجه مشروعات املطورين العقاريني باملدن اجلديدة.

الصحي والكهرباء وحمطات املياة تشكل عبء كبري على املطورين جبانب  أن مشاريع الصرفكما 

 ثر على ارتفاع اسعار الوحدات السكنية جبانب مشكالت حولأارتفاع اسعار االراضي وتكاليف البناء مما 

 التسجيل.

اجلمعية بصدد اعداد ورقة عمل باملشكالت اليت تواجه املطورين والشركات  أنإىل  سيادتهأشاركما 

إستعراض ب ثم قام سيادته،  العقارية باملدن اجلديدة لعرضها على هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة

 : تتلخص يف طورين العقاريني واليتالفيديوهات والصور اخلاصة ببعض التحديات اليت تواجه امل بعض

 :  ومن ضمنها اهليئة من املعتمدة املشروع مدة يف املشروعات الي املرافق توصيل تأخري

 أكتوبر حدائق مبنطقة مثال الكهرباء حمطات تنفيذ يف الشديد البطء-أ

 الصحى الصرف فى غارقة املنطقة جيعل مما تعمل ال أكتوبر حدائق فى الصرف حمطة-ب

 موزعات)  أكتوبر 6 مبدينة الشمالية التوسعات امتداد ،( شرب مياه)   الشرقية التوسعات منطقة-ج

 الصرف خطوط يف عجز وجود ، تليفونات ادخال امكانية وجود عدم ،( جمهزة غري كهرباء

 مالك من آخرون يرتكبها خمالفات حترير من الصحابها املشروعات تسليم بعد املطورين معاناة 

 . نالشأ بهذا املختص الوزير تعليمات من بالرغم الوحدات

  تواجد أكشاك عشوائية لبيع السلع اإلستهالكية  أمام مشروع اإلسكان اإلجتماعي حبدائق

أكتوبر  حتت مسمى منفذ بيع وزارة الزراعة بالرغم من توافر وحدات جتارية مبنطقة اخلدمات 
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ات جديدة  ئيباملشروع مل تستغل بعد ، األمر الذي ينذر خبطر قادم على املنطقة بظهور عشوا

 يف الوقت الذي تقوم فيه الدولة مبحاربة تلك الظاهرة السلبية .

 

 جلنة التشييد والبناء جبمعية رجال األعمال املصرين رئيس نائب -فكري عالء /املهندسثم بدأ 

ن يئة يضع املطوريخر فى بناء املرافق وخاصة حمطات الكهرباء من جانب اهلأن أي تكلمته موضحًا أ

مام العمالء للوفاء بالتزاماتهم فى توصيل املرافق وفق املخطط له وهو ما يعرض أحتت ضغط كبري 

أن آلية التعامل مع املطورين العقاريني فى وضع  ، كما اوضح  ملطورين ملشاكل يف حتصيل االقساطا

ركات مقاوالت سوا ش:لاملطورين ليخر املرافق فيه ظلم كبري للمطورين قائاًلأجدول زمين للتسليم مع ت

ر احلقيقي أن املطوإىل  عادة النظر يف تعامل هيئة اجملتمعات العمرانية معهمل، مشريًاإوبالتالي جيب 

ن أع البد أن طرح االراضي لغرض البيكما ،  اد الكلي ويتأثر حبركة االقتصادجيب ان يتفاعل مع االقتص

أن زيادة حجم الوحدات اليت ترتواح ما  إىل واملعروض، مشريًايتم وفق آلليات السوق وحجم املطلوب 

يؤثر على حركة القطاع  وعدم وجود طلب كايفمليون جنيه بدون حاجة  2بني مليون ونصف إىل 

اخنفضت نتيجة ارتفاع  2018العقاري ومعدالت البيع، الفتا أن حركة البيع خالل الربع الثاني من 

 ات معينة ال تتناسب مع الوضع االقتصادياملعروض من الشرائح مع طرح فئ

 

 

 اجلديدة العمرانية اجملتمعات هيئة رئيس نائب - الدكتور مهندس عبد املطلب عمارةنثم بدأ 
باب احلوار  مدى سعادته لفتحاجلمعية على دعوتها  ومعرباً عن  شاكرًاكلمته  املدن وتنمية تطوير ونلشئ

لطرح مجيع حمطات الكهرباء باملدن اجلديدة حاليًا أن اهليئة تتجه  موضحًا  البناء مع جمتمع األعمال ،

أن اهليئة تدرس  سيادته أكد ثم  ا يضمن سرعة تنفيذهاعاًما مب 25لحق االنتفاعل ملدة  B.O.Tبنظام

طرح حمطات الصرف الصحي واملياه باملدن اجلديدة على القطاع اخلاص جبانب إدارتها نظرًا الن 

ن مجيع مشاريع املرافق باملدن اجلديدة تسري وفق اجلدول مشريًا إىل أ  جدًا حجم املرافق كبري

الزمين هلا باالضافة إىل انهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة حمطات املياه والصرف الصحي مبختلف 

أن ما مت صرفه علي مشاريع رفع كفاءة احملطات إىل شهور، الفتا  3املدن على ان يتم ذلك خالل 

 اجلديدة يتجاوز مليار ونصف جنيه.بالقاهرة 

ى عل ىن قانون التسجيل العيين قضسيادته أ أوضح وحول مشاكل املطورين العقاريني فى التسجيل،

يًا دراسة حال جارينه أو ول مرة بالتسجيل على مراحلمسح ألنه أمشكلة طول فرتة التسجيل جبانب 

عدادات املياه اليت يتحملها املطور  سعارأاز تنظيم املياه حلل مشكلة فروق مع جه هقانون امليا

 العقاري.

 يت أسفرت عن النقاط التالية : لثم فتح باب املناقشة وا

 ن تكلفة االموال ال تدخل ضمن اسعار االراضي والوحدات باالضافة إىل أن االراضي متثل إ

وال تكاليف االمهيئة اجملتمعات العمرانية مبراعاة مما يتطلب قيام من اسعار الوحدات،  50%

من خالل االستعانة خبرباء االقتصاديون واملتخصصون فى دراسة كافة مدخالت صناعة التطوير 

 العقاري.
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 سنة إىل تصل قد واليت االراضي تسجيل تاخر ومنها القطاع تواجه اليت التحديات مت إستعراض 

 من اءواالنته جتاري إىل اجلديدة املدن بعض يف االرضية االدوار حتويل لظاهرة حد ووضع

واملياه  الصرف شبكات لتجديد املوضوعة اخلطة وضوح وعدم احملددة توقيتاتها فى املرافق

االهتمام مبشاريع املياه العكرة ، األمر الذي يتطلب ضرورة  ورفع كفاءة احملطات احلالية

 الستخدامها يف الري والنظافة كبديل للمياه النظيفة.

   لسكنيةا للوحدات خمتلفة وشرائح فئات عمل ضرورةب املطورين العقارينيطالب احلضور من 

 خلاصةا الكثافة نسبة يف اهليئة تدخل منع دراسة جاري أنه املطلب عبد الدكتور أكد ،وهنا

 . فقط البناء بنسبة بااللتزام ويكتفي السكنية بالتجمعات

 

د نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشيي –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ويف نهاية االجتماع 

 مت االتفاق بني جلنة التشييد باجلمعية والدكتور مهندس عبد املطلب عمارة نائب رئيسأنه بالتأكيد على 

طورين ملهيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة على حتديد اجتماعاً شهريا ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وا

 . قاءلوإثرائهم لومشاركتهم  احلضور على حسن تفاعلهمالسادة مجيع  بشكركما قام  ، العقاريني

 

 


