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ي 
ونن ن لقاء إلكتر  ، برئاسة Zoom Meetingعقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ي هذكما ،  جمعيةالرئيس لجنة التشييد بنائب رئيس مجلس اإلدارة و  – فتح هللا فوزي / المهندس 
 ا شارك فن

ن  االعمال من كبار ممثلي مجتمع السادة أعضاء الجمعية و من   عدد  اللقاء ي  العقاري  التطوير  قطاعب العاملي 
فن

: مرص،  كالتالي

الوي ا • ز  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي    –لمهندس / مجد الدين المنز

 نائب رئيس لجنة التشييد   –المهندس / عالء فكري  •

ي الدكتور /  •  عضو الجمعية  – أحمد شلب 

 معية  عضو الج  – المهندس / أحمد المرصي  •

ي  •
 عضو الجمعية  – المهندس / عادل لطفز

ي  •
 عضو الجمعية   –المهندس / عمرو القاضز

 عضو الجمعية   –المهندس / فهمي الغزالي  •

 عضو الجمعية   –  هشام شكريالمهندس /  •
 

ن الموافق   يوم اإلثني 
ً
ة صباحا ي تمام الساعة العاشر

، بهدف فتح باب الحوار 2021يونيو  28وذلك فن

 والمناقشة حول : 

 مالحظات املطورين العقاريني لتعديل مواد قانون البناء 

 ) باب احلفاظ علي الثروة العقارية (الفصل األول "تنظيم احتاد الشاغلني" 
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، وقد رحب سيادته  لجنةال رئيس  نائب رئيس جملس اإلدارة و  –فوزي  فتح اهلل    املهندس/  كلمةاللقاء ب  أبد

 عل ان ملف  
ً
ن بكافة الحضور ، مؤكدا ن يتطلب    تنظيم اتحاد الشاغلي  ن المطورين والشاغلي  ك بي  فكر مشتر

ن حق المطور وحق الشاغلل  . توحيد الفكر بي 

ن    ثم اكد سيادته عل أهمية طرح وذلك من  لمطور،  ل  أو وجهات النظر المختلفة حول حق االدارة للشاغلي 

ي اقرب فرصة، كما أكد   المالحظات عل قانون  وضع  خالل
، وموافاة الجمعية بها فن

ً
البناء الجاري تعديله حاليا

ي مرصوفات االدارة من الشاغل  آضمان  أهمية    نظره يرىمن وجهة  سيادته أن  
لية شيعة لتحصيل العجز فن

   الوحدة.  خدمات عنالحجز او فصل السواء ب

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور، حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية: 

السكنية   • للتجمعات  والصيانة  اإلدارة  لتقديم خدمات  فكر مستدام  ورة وجود  التأكيد عل ضن تم 

ي يمتد عمرها  
وة العقارية التر ، وذلك للحفاظ عل التر ن  عن المطورين او الشاغلي 

ً
)الكومباوند( بعيدا

ن   ورة وجود قائمة معتمدة من وزارة اإلسكا  100إل    50بي  ن والمرافق  عام، وهنا تم التأكيد عل ضن

كات اإلدارة المتخصصة مع الزام المطور بالتعامل مع اي من هذه   والمجتمعات العمرانية  وذلك لشر

كات لضمان فكرة اإلستدامة وعدم تأثر الخدمات المقدمة  سواء بغياب المطور او الشاغل.   الشر
 

ن الش • ورة وضع معادلة حسابية عادلة لحساب فروق الصيانة بي  قق والفيالت، تم التأكيد عل ضن

حيث أن معدل إستهالك البنية التحتية من قبل العمارات )عدد كبت  من السكان( أكتر من الفيالت  

 عل إستهالك البنية 
ً
ي تقترص عل اشة واحدة فقط(، لذا يجب حساب تكاليف الصيانة بناءا

)التر

 التحتية وليس المساحة فقط. 
 

ط ضمنإمكانية ت اإلشارة إل تم • وديعة تحت حساب االدارة  وجود العقود يتضمن  وضع بند أو شر

وع عل أن يتم اإلستمرار مع والصيانة  ن االنتهاء من المشر كة االدارة لحي   . شر

 

بإتحاد ت • الخاصة  الوديعة  اموال  وأوجه ضف  لطريقة  واضحة  آليه  وجود  ورة  عل ضن التأكيد  م 

 . ن  الشاغلي 
 

ورة وجود اليات فورية وحاسمة لحل إ • ، لضمان سداد  تم التأكيد عل ضن ن شكاليات إتحادات الشاغلي 

ات طويلة   ألن اللجوء للقضاء لحل تلك األمور يستغرق فتر
ً
مرصوفات الصيانة بشكل مستدام ، نظرا

ة تحفز عل السداد ،    3تمتد إل   سنوات إضافة إل طول اإلجراءات ، كما يجب توقيع غرامة كبت 

عليها  الغرامة  أن  حيث   بـــ المنصوص  والمقدرة  نسبة   100  بالقانون  جدا  ضئيلة  تعتتر  جنية 

ام    للمرصوفات ن المطلوبة وبالتالي فىه غت  محفزة للساكن ليقوم بدفع ما عليه من مستحقات واإللتر

 بها. 
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ي تنص عل حضور  صعوبة القواعد المنظمة لعقد الجمعية العمومية بالقانون،  ت اإلشارة إل  تم •
والتر

ا اإلتحاد  أعضاء  الجمعية  كافة  لعقد  المالك  جمع كافة  الصعب  فمن  منهم،  المطلقة  األغلبية  و 

ي 
 . العمومية وخاصة بالنسبة للكومباوند المصيفن

 

ي   •
ورة إعادة النظر فن ن غت   عدم دستورية قطع المرافق  تم التأكيد عل ضن من قبل المطور عن الشاغلي 

ن بمصاريف الصيانة، حيث يجب تطبيق نفس الطرق المتبعة   مي  ن ي هذا الشان حينما تتعامل  الملتر
فن

 . ن بشكل مباشر كات المياه والكهرباء مع الشاغلي   شر
 

ة جدا ويجب إعادة   • ة قصت  ن تعتتر فتر ة الثالث سنوات إلدارة إتحاد الشاغلي  تم التأكيد عل أن فتر

ي إطالة تلك المدة بحيث تتسم اإلدارة بنوع من اإلستقرار. 
 النظر فن

 

اح تم ، من القانون 72للمادة  بالنسبة •  التعديالت التالية: إقنر
ن فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال    يتم إنشاء ▪  من  60اتحاد شاغلي 

ً
من إجمالي    %40% بدال

ي   وحدات التجمع 
ا للمخطط    منه المرحلة األول  أو من    السكتن

ً
فن حالة تعدد مراحل التنفيذ طبق

 . المعتمد 

تكون مدة ادارة المطور بعد اتمام هذه النسبة لمدة خمس سنوات اال فن حالة اعتذاره ويلزم اتحاد   ▪

التعاقد   ن  الوحدة  الشاغلي  او  الجهاز  فن  ومسجلة  متخصصة  ادارة  كة  او شر العقارى  المطور  مع 

والصيانة   االدارة  تكاليف  عل  للرصف  الالزمة  االموال  وجمع  السكتن  التجمع  الدارة  المحلية 

   واالحالل والتجديد بعد مدة الخمس سنوات

هذه   ▪ وتسجل  المجمعة  للعقارات  والصيانة  والتشغيل  االدارة  فن  متخصصة  كات  شر انشاء  يتم 

كات بنطاق ج ن  الشر غرافن محدد من خالل األجهزة أو الوحدات المحلية ويكون تعاقد اتحاد الشاغلي 

كات المرخص لها بالعمل داخل النطاق الجغرافن لها   مع أحد هذه الشر
 

اح  ،من القانون 73بالنسبة للمادة  • اتخاذ اجراءات الحجز اإلداري عل العقارات  حق أن بتم اإلقتر

ن  ال المطور   داريةينتقل من الجهة اإل  ،والمنقوالت لسداد  ما تكبدته  من نفقات عن الشاغلي 

ن بعد ذلك اذا تم التعاقد مع   ة ادارته للمجتمع ثم ال مجلس ادارة اتحاد الشاغلي  العقارى طوال فتر

كة لالدارة غت  المطور العقارى األصل .   شر

 

ورة   تم التأكيد  :ويف نهاية اللقاء  ي يرون ضز
عىل كافة الحضور بوضع كافة مالحظاتهم عىل القانون و البر

تجميعها  يتسبز  حبر  بها  الجمعية  موافاة  ثم  بالقانون،  الخاص  بالجدول  وإدراجها  باإلعتبار،  وضعها 

 ارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وإرسالها لوز 

 

خالل  فوزي بتوجيه الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالةفتح هللا قام المهندس /  ثم

 اللقاء 


