
 2019فرباير  -قانون التطوير العقاري  مذكرة مبالحظات  جمتمع األعمال حول 
 

 املالحظات  نص املادة يف القانون احلايل
 

 بمقر الجمعية بالجيزة  –( 2019-2-26يوم  اجتماعجمعية رجال األعمال المصريين ) –لجنة التشييد 
  

1 
 

 

 

 (1) مادة
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصدددددددد بكع من الابايا  امتيى المانى المبين  يين كع 

 منها 
 

 العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان بشئون المختص الوزير:  المختص الوزير -

 

 والمجتمعات والمرافق سةةةةةةكانإلا لوزارة التابعة الجهة:  المختصةةةةةةةة اإلدارية الجهة -

 . المختص الوزير من قرار بتحديدها ويصدر ، العمرانية

 

-  

 

 

 

 

مد المخطط - مد المشةةةةةةرو  مخطط:  المعت يه موقع المعت  المزمع العقارية الوحدات عل

 بشةةك  لتعيينها الالزمة والمواصةةتات ومسةةاحتها وحدودها موقعها ويوضةة  إنشةةااها

 .واض 

 

أل كحكةةاا هةة ا  العقةةار  التطوير أعمةةا  بمزاولةةة لةةه المرخص:  العقةةار  المطور - وفقةةا

 .القانون 

 

 المبينةةه المترزة العقةةاريةةة الوحةةدات أو اكراضةةةةةة  بيع:  المعتمةةد المخطط على البيع -

 .إنشااها إكتما  قب  المعتمد المخطط على المساحية وبياناتها وحدودها مساحتها

 

 كان ولو معينة ومساحة حدود اله أرض قطعة أو منه جزء أو عقار:  العقارية الوحدة -

 . عليها القائم والبناء اكرض يشم  وقد للبيع المطور يعرضه المعتمد المخطط على

 

 (1) مادة
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصدددددددد بكع من الابايا  امتيى المانى المبين  يين كع 

 منها 
 

 العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان بشئون المختص الوزير:  المختص الوزير -

 

 والمجتمعات والمرافق اإلسةةةةةةكان لوزارة التابعة الجهة:  المختصةةةةةةةة اإلدارية الجهة -

 . المختص الوزير من قرار بتحديدها ويصدر ، العمرانية

 

 ه  الجهة المالكة لألرض الممنوحة للمطور العقار جهة الوالية :  -

 

الهيئة التأسةةيسةةية اكولى : هيئة تأسةةيسةةية تنشةةأ لمدة سةةنة من صةةدور القانون  يقوا  -

 بتشكيلها الوزير المختص من العاملين بالقطا  .

 

مد المخطط - مد المشةةةةةةرو  مخطط:  المعت يه موقع المعت  المزمع العقارية الوحدات عل

 بشةةك  لتعيينها الالزمة والمواصةةتات ومسةةاحتها وحدودها موقعها ويوضةة  إنشةةااها

 .واض 

 

أل كحكةةاا هةة ا  العقةةار  التطوير أعمةةا  بمزاولةةة لةةه المرخص:  العقةةار  المطور - وفقةةا

 .القانون 

 

 المبينةةه المترزة العقةةاريةةة الوحةةدات أو اكراضةةةةةة  بيع:  المعتمةةد المخطط على البيع -

 .إنشااها إكتما  قب  المعتمد المخطط على المساحية وبياناتها وحدودها مساحتها

 

 كان ولو معينة ومساحة حدود لها أرض قطعة أو منه جزء أو عقار:  العقارية الوحدة -

 . عليها القائم والبناء اكرض يشم  وقد للبيع المطور يعرضه المعتمد المخطط على
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 .  العقاريين المطورين قيد سج :  السج   -

 

 اموا  فيه تود  ال   البنك مشةةةرود لد  العقار  التطوير ضةةةمان حسةةةا :  الحسةةةا  -

 أو للمشةةةرو  الممولين أو المعتمد المخطط على المباعة العقارية للوحدات المشةةةترين

 .المشرو  بضمان الممنوحة القروض

 المركز  البنك لرقابة والخاضع المصرفى الجهاز وحدات ضمن معتمد بنك أ :  البنك -

 . الحسا  بتت  المصر  المركز  البنك من له ومرخص

 واإللتزامات الحقوق بمقتضةةةةةةةا  يحدد ، والمشةةةةةةتر  المطور بين مبرا إتتاق:  العقد -

 .بينهما المتبادلة

 منازعا  التطويي الاقايي . تسويىاللجنة : لجنة  -

 االتحاد : اتحاد المطورين العقاريين  -
 

 .  العقاريين المطورين قيد سج :  السج   -

 

 اموا  فيه تود  ال   البنك مشةةةرود لد  العقار  التطوير ضةةةمان حسةةةا :  الحسةةةا  -

 أو للمشةةةرو  الممولين أو المعتمد المخطط على المباعة العقارية للوحدات المشةةةترين

 .المشرو  بضمان الممنوحة القروض

 المركز  البنك لرقابة والخاضع المصرفى الجهاز وحدات ضمن معتمد بنك أ :  البنك -

 . الحسا  بتت  المصر  المركز  البنك من له ومرخص

 واإللتزامات الحقوق بمقتضةةةةةةةا  يحدد ، والمشةةةةةةتر  المطور بين مبرا إتتاق:  العقد -

 .بينهما المتبادلة

 منازعا  التطويي الاقايي . تسويىاللجنة : لجنة  -

 االتحاد : اتحاد المطورين العقاريين  -
 

 الفصل الثانى
 مزاولة أعمال التطوير العقارى

 (:2مادة )
الجهى من ال يجوز مزاولى أعماع التطويي الاقايي  بع الحصدددددوع عخى تيذيك بذل  

 وفقا محكام هذا القانون(  اتحاد المطويين  ) أو اإلداييى المذتصى

 الفصل الثانى
 مزاولة أعمال التطوير العقارى

 (:2مادة )
اتحاد ال يجوز مزاولى أعماع التطويي الاقايي  بع الحصدددددددوع عخى تيذيك بذل  من 

 وفقا محكام هذا القانون المطويين 

 (3مادة)
سجع ذاك يسمي "سجع  يد  ( اتحاد المطويين )أو يُنشأ بالجهى اإلداييى المذتصى

المطويين الاقاييين" لقيد الميذك لهم بمزاولى أعماع التطويي الاقايي ، يصددددددددي 
 . الوزيي المذتكبتنظيمه وتحديد بياناته  ياي من 

 (3مادة)
شأ  سجع ذاك يسمي "سجع  يد المطويين الاقاييين" لقيد اتحاد المطويين  من يُن

الميذك لهم بمزاولى أعماع التطويي الاقايي ، يصدددددي بتنظيمه وتحديد بياناته  ياي 
 . الهيئى التأسيسيى امولى  من

 (:4مادة )
 :يشتيط فيمن ييذك له بمزاولى أعماع التطويي الاقايي مايخي 

 المصييى :الشيكا   -أ

 (:4)مادة 
 :يشتيط فيمن ييذك له بمزاولى أعماع التطويي الاقايي مايخي 

 الشيكا  المصييى : -أ
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ش محكام  انون الشدددديكا  ، ومن بين أ - ن تكون شدددديكى مصددددييى تم تأسدددديسددددها وفقا
   أغياضها مزاولى أعماع التطويي 

 الاقايي   
 من( 27) المادة فى عليه المنصةةو  العقاريين المطورين باتحاد عضةةو تكون نأ -

 .القانون ه ا

 .نهائ  بحكم إفالسها إشهار سبق قد تكون أال -

يى أحكام أو شيوط وإجياءا  إضافيى آحدد فيه يويجوز لخوزيي المذتك إصداي  ياي 
 المصييى .الزمى لتيذيك مزاولى نشاط التطويي الاقايي لخشيكا  

 

 اكجنبية الشركات - 

أل  الخارج، فى تأسةةةيسةةةها تم شةةةركة تكون أن -  ل لك المنظمة التشةةةريعات الحكاا وفقا

 التأسةةةي  مسةةةتندات ،وتكون العقار  التطوير اعما  مزاولة أغراضةةةها بين ،ومن

أل   أو التأسةةةي  بلد فى المصةةةرية القنصةةةلية أو الدبلوماسةةةية البعثة من عليها مصةةةدقا

 .الرئيس  المقر دولة فى مصالحها رعاية يتولى من ،أو مقامها مايقوا

شييد أعما  مجا  فى سابقة خبرة لها تكون ان -  رعش عن تق  ال لمدة – والبناء الت

 المشةةةةاريع ه   مث  وإنجاز بإنشةةةةاء وقامت الطلب تقديم على سةةةةابقة – سةةةةنوات

 . والشهرة بالسمعة وحظيت

 .التجار  السج  فى تقيد وأن ، مصر فى لها مقراأل  تتخ  أن -

 ه ا من 27 المادة فى عليه المنصو  العقاريين المطورين بإتحاد عضو تكون أن -

 .القانون

يى أحكام أو شيوط وإجياءا  إضافيى آحدد فيه يويجوز لخوزيي المذتك إصداي  ياي 
 جنبيى.مالزمى لتيذيك مزاولى نشاط التطويي الاقايي لخشيكا  ا

 

واسدددتءناءش من أحكام هذل المادة يصددديص لخشدددذك الطبياى بممايسدددى نشددداط التطويي 
ش لخضوابط والشيوط والمااييي التى يضاها اتحاد المطويين الاقاييين .  الاقايى وفقا

 

ش محكام  انون الشدددديكا  ، ومن بين أ - ن تكون شدددديكى مصددددييى تم تأسدددديسددددها وفقا
   أغياضها مزاولى أعماع التطويي 

 الاقايي   
 من( 27) المادة فى عليه المنصةةو  العقاريين المطورين باتحاد عضةةو تكون أن -

 .القانون ه ا

 .نهائ  بحكم إفالسها إشهار سبق قد تكون أال -

يى أحكام أو شيوط وإجياءا  إضافيى آحدد فيه يويجوز لخوزيي المذتك إصداي  ياي 
 المصييى .الزمى لتيذيك مزاولى نشاط التطويي الاقايي لخشيكا  

 

 اكجنبية الشركات - 

المشةةتيلين ب ات النشةةاد من غير المصةةريين خال  فترة نشةةادهم ف   يضةةم اإلتحاد -

أل كغراض القانون كافة الشةةركات  مصةةر بصةةتتهم أعضةةاء مراسةةلين ، ويعد مصةةريا

أل كانت نسةةةةةبة اكجانب ف   أل كحكاا القوانين المصةةةةةرية أيا المنشةةةةةأة ف  مصةةةةةر وفقا

 رأسمالها. 

 

 

 

 

 

 

يى أحكام أو شيوط وإجياءا  إضافيى آحدد فيه يويجوز لخوزيي المذتك إصداي  ياي 
 جنبيى.مالزمى لتيذيك مزاولى نشاط التطويي الاقايي لخشيكا  ا

 

واسدددتءناءش من أحكام هذل المادة يصددديص لخشدددذك الطبياى بممايسدددى نشددداط التطويي 
ش لخضوابط والشيوط والمااييي التى يضاها اتحاد المطويين الاقاييين .  الاقايى وفقا
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 (:5مادة )
قدم  إلى تجديدل وأ الاقايي التطويي أعماع مزاولى تيذيك عخى الحصدددددددوع طخب يُ
ش  ( اتحاد المطويين )أو المذتصدددى اإلداييى الجهى  ،وتبين الالزمى المسدددتندا  به ميفقا
 .التيذيك بطخب إيفا ها الواجب المستندا  القانون لهذا التنتي ية الالئحة
 ذالع فيه بقيايها الشدددددأن صددددداحب وإذطاي ، الطخب فى الب  اإلداييى الجهى وتتولى
ش  ءالءين  تايالمذ إ امته محع عخى الوصدوع باخم مسدجع بكتاب ، تقديمه تاييخ من يوما

 يكون أن يتاين الطخب يفض حالى وفى ، المذتصدددددددى االداييى الجهى لدى والمدون
ش  القياي  .  مسببا

 (:5مادة )
اد اتح إلى تجديدل وأ الاقايي التطويي أعماع مزاولى تيذيك عخى الحصوع طخب يُقدم

ش  المطويين النظام امسددددددداسدددددددي التحاد  الئحى ،وتبين الالزمى المسدددددددتندا  به ميفقا
 .التيذيك بطخب إيفا ها الواجب المستندا المطويين 

ش لخضدددددددوابط المحددة في  الطخب فى الب  إتحاد المطويين تولىيو قا النظام  الئحىطب
 . التحاد المطويين امساسي

 (:6مادة )
ش من  يجوز لذوى الشدددددددأن التظخم الى الخجنى من يفض الطخب وذل  ذالع ءالءين يوما

 تاييخ إذطايهم باليفض أو إنقضاء المدة المحددة لخب .
أن تب  فى التظخما  المقدمى إليها ،  لجنى تسدددددددويى منازعا  التطويي الاقايىوعخى 

ش من تاييخ تق  ديمها.وإبالغ ذوى الشأن ذالع ءالءين يوما

 إلغاء المادةالمطخوب 

 ( :7مادة )
ش بمزاولى أعماع  ( اتحاد المطويين )أوالجهى اإلداييى المذتصددددددى تصدددددددي  تيذيصددددددا

سدددددددتي اء اخى باد ء ابخى لختجديد لمدة أو مدد أذيي مما سدددددددنىالتطويي الاقايي مدته 
ن موالتى يصدي بتحديدها  ياي  صداي التيذيك وعن تجديدلإاليسوم المستحقى عن 

ش بوا    يه ويزاد هذا الحد سدددددددنويا ئى ألف جن ما ما ال يجاوز   %1الوزيي المذتك ب
 . ويحدد القياي فئا  اليسوم بحسب  يمى المشيوع

 ( :7مادة )
ش بمزاولى أعماع التطويي الاقايي مدته  إتحاد المطويينصددددددي ي  ابخى  سدددددنىتيذيصدددددا

صددددددداي إسددددددتي اء اليسددددددوم المسددددددتحقى عن اخى باد ءلختجديد لمدة أو مدد أذيي مما
ش وذل   تجديدلوعن  التيذيك النظام امسددددددداسدددددددي التحاد الئحى لما تنك عخيه  طبقا
ش لتصنيف المطوي الاقايي.الطويين   وطبقا
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 الفصل الثالث
 التزامات املطور العقارى

 (:8مادة )
يذ بتن المطوي الاقايي اتحاد المطويين اتذاذ كافى اإلجياءا  الالزمى لقيام يجب عخى 
 : ا  اآلتيىااللتزام

 

 العقد فى المحدد الموعد فى وإنتهائها اكعما  بدء -1

 دون لها المخصةةةةصةةةةة اكغراض فى الحسةةةةا  فى المودعة اكموا  اسةةةةتخداا -2

 .غيرها

أل  اكعما  تنتي  -3  وماتوالرس الصادر الترخيص أو المعتمد التقسيم لمشرو  دبقا

أل  به المرفقة أل  البناء قانون كحكاا دبقا  التنية والمواصةةةةةةتات لالصةةةةةةو  ووفقا

 .المنظمة كوادواك

أل  المختصةةةةةةة الجهة قرارات تصةةةةةةدر لم ما عنه المعلن بالسةةةةةةعر االلتزاا -4  ،وفقا

 .االدارية الجهة تحددها التى للضوابط

أل  المختصةةةةةةة الجهات تطلبها التى التقارير وتقديم إعداد -5  التى للضةةةةةةوابط ،وفقا

 .االدارية الجهة تحددها

 العقةةةد فى المحةةةدد التةةةاري  ،فى المحجوزة وحةةةداتهم المشةةةةةةترين تسةةةةةةليم -6

تات ية ،وبالمواصةةةةةة قد تم التى المعتمدة التن عا ها على الت  ،وإتخاذ اسةةةةةةةاسةةةةةة

 .بأسمائهم لتسجيلها الالزمة اإلجراءات

البي  من ءالءى نسدددددخ أصدددددخيى عخى أن تودع نسدددددذى منهم ببن  تحييي عقود  -7
 . بي م الحساب الذاك بالمشيوعشتيي بيان لخم البن  الحساب ، ويتولى

 الفصل الثالث
 التزامات املطور العقارى

 (:8مادة )
يذ بتن المطوي الاقايي اتحاد المطويين اتذاذ كافى اإلجياءا  الالزمى لقيام يجب عخى 
 : ا  اآلتيىااللتزام

 

 العقد فى المحدد الموعد فى وإنتهائها اكعما  بدء -1

 دون لها المخصةةةةصةةةةة اكغراض فى الحسةةةةا  فى المودعة اكموا  اسةةةةتخداا -2

 .غيرها

أل  اكعما  تنتي  -3  وماتوالرس الصادر الترخيص أو المعتمد التقسيم لمشرو  دبقا

أل  به المرفقة أل  البناء قانون كحكاا دبقا  التنية والمواصةةةةةةتات لالصةةةةةةو  ووفقا

 .المنظمة واككواد

 .المتعاقد عليه مع العمي   بالسعر االلتزاا -4

 

 تلي  -5

 

 لتعاقدا تم التى بالمواصتاتو التاري  فى المحجوزة وحداتهم المشترين تسليم -6

 . اساسها على

البي  من ءالءى نسدددددخ أصدددددخيى عخى أن تودع نسدددددذى منهم ببن  تحييي عقود  -7
الحسدددددداب ، ويتولى البن  إصددددددداي بيان لخمشددددددتيي بي م الحسدددددداب الذاك 

 بالمشيوع.

 ( :9)مادة 
يكون لكع مشيوع تطويي عقايي حساب مستقع ذاك به ، وذل  بموجب طخب يقدمه 

يى البيانا  الئحى النظام امسددددددداسدددددددي التحاد المطويين وتحدد  الجهى اإلداييىإلى 
وذل   بع إصداي الموافقى عخى اإلعالن عن البي  يفا ها بالطخب إوالمستندا  الواجب 

 .عخى الذييطى 

 ( :9)مادة 
مشيوع تطويي عقايي حساب مستقع ذاك به ، وذل  بموجب طخب يقدمه يكون لكع 

حاد المطويين إلى حدد  إت حاد المطويينوت ظام امسدددددددداسدددددددي الت حى الن نا   الئ يا الب
وذل   بع إصداي الموافقى عخى اإلعالن عن البي  يفا ها بالطخب إوالمستندا  الواجب 

 .عخى الذييطى 
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 ( :10مادة )
 بمقتضدددال يحدد والبن  المطوي بين ت اقا بموجب ضدددمان مشددديوط  حسددداب فتح يتم

 -: يخي ما االت اق هذا يتضمن أن عخى ، منهما كع والتزاما  حقوق
 نم المطوي لىإ مبالغ يىأ دف   بع اسددددددتي ا ها يتاين التى والضددددددوابط المااييي – 1

 .الحساب
 . المشيوع تن يذ أءناء لخمطوي تصيف التى الدفاا  مقداي -2

 مااييي السحب والصيف من الحساب .وتبين الالئحى التن يذيى شيوط و

 ( :10مادة )
 بمقتضدددال يحدد والبن  المطوي بين ت اقا بموجب ضدددمان مشددديوط  حسددداب فتح يتم

 -: يخي ما االت اق هذا يتضمن أن عخى ، منهما كع والتزاما  حقوق
 نم المطوي لىإ مبالغ يىأ دف   بع اسددددددتي ا ها يتاين التى والضددددددوابط المااييي – 1

 .الحساب
 . المشيوع تن يذ أءناء لخمطوي تصيف التى الدفاا  مقداي -2
 

 (:11مادة )
تكون بيانا  الحسددداب والقيود المحاسدددبيى الذاصدددى به سدددييى،وال يجوز لغيي المطوي 

،االطالع عخيها أو الحصدددوع عخى نسدددذى منها ،  داييى المذتصدددىإل،والجهى االاقايي 
ويذض  الحساب لت تيش ومياجاى الجهاز الميكزي حكم  ضائي  أمي أوإال بناءش عخى 

 لخمحاسبا  أو أيى جهى ي ابيى.

 (:11مادة )
تكون بيانا  الحسددداب والقيود المحاسدددبيى الذاصدددى به سدددييى،وال يجوز لغيي المطوي 

 حصوع عخى نسذى منها إال بناءش عخى حكم  ضائي.الاقايي االطالع عخيها أو ال

 ( :12مادة )
يحظي تذصيك امياضى المطيوحى لالستءماي الاقايى من الدولى أو أى من الجها  
التاباى لها إال باد حصدددددددوع هذل االياضدددددددى عخى كافى الموافقا  والتياذيك وفقا ش 

وزاية الدددفدداع لخغيض الددذى يتم تذصددددددديك االيض من أجخدده بمددا فى ذلدد  موافقددى 
والمجخس االعخى لخءقددافددى وجهدداز حمددايددى البيئددى والهيئددى الاددامددى لختذطيط الاميانى 

أن تتضمن مستندا  طيص  بوالمحافظى التى تق  االيض فى نطاق اذتصاصها ، ويج
االيض لالسددتءماي الاقايي الموافقا  المذكوية ، والشدديوط الميتبطى بها بما فى ذل  

 المسموص بها وغيي ذل  من مواص ا  المشيوع . االيت اعا  ونسب البناء

 ( :12مادة )
يحظي تذصيك امياضى المطيوحى لالستءماي الاقايى من الدولى أو أى من الجها  
التاباى لها إال باد حصدددددددوع هذل االياضدددددددى عخى كافى الموافقا  والتياذيك وفقا ش 

وزاية الدددفدداع لخغيض الددذى يتم تذصددددددديك االيض من أجخدده بمددا فى ذلدد  موافقددى 
والمجخس االعخى لخءقددافددى وجهدداز حمددايددى البيئددى والهيئددى الاددامددى لختذطيط الاميانى 

أن تتضمن مستندا  طيص  بوالمحافظى التى تق  االيض فى نطاق اذتصاصها ، ويج
االيض لالسددتءماي الاقايي الموافقا  المذكوية ، والشدديوط الميتبطى بها بما فى ذل  

 المسموص بها وغيي ذل  من مواص ا  المشيوع . االيت اعا  ونسب البناء

 ( :13مادة )
يجب أن يتضمن  ياي تذصيك االيض المطيوحى لالستءماي الاقايي بيانا ش ت صيخيا ش 
بالميافق وعناصددددي البنيى االسدددداسدددديى التى تختزم الدولى أو أى من أجهزتها بتوفييها 

ال يجوز إلغاء تذصيك االيض لخمشيوع الاقايي والجدوع الزمني إلنهاء التن يذ ، و
وسددحبها من شدديكى التطويي الاقايي إذا كان التأذيي فى تن يذ المشدديوع ياجاا ش لادم 
وفدداء الدددولددى أو أى من أجهزتهددا بدد لتزامدداتهددا فى توفيي الميافق وعندداصدددددددي البنيدى 

 االساسيى المت ق عخيها .

 ( :13مادة )
ا ش ماي الاقايي بيانا ش ت صيخييجب أن يتضمن  ياي تذصيك االيض المطيوحى لالستء

بالميافق وعناصددددي البنيى االسدددداسدددديى التى تختزم الدولى أو أى من أجهزتها بتوفييها 
لخمشيوع الاقايي والجدوع الزمني إلنهاء التن يذ ، وال يجوز إلغاء تذصيك االيض 

 غياما  أيى أو إسددتقطاع أجزاء منها او تو ي  وسددحبها من شدديكى التطويي الاقايي
لدولى أو أى من أجهزتها  تأذيي فى تن يذ المشددددددديوع ياجاا ش لادم وفاء ا إذا كان ال

 ب لتزاماتها فى توفيي الميافق وعناصي البنيى االساسيى المت ق عخيها .
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 ( :14مادة )
يجب عخى المتاا د عخى شدددياء إحدي الوحدا  المطيوحى لخبي  عخى المذطط الماتمد 

ش لخوحدة المحجوزة فى ، أن يودع فى الحسددددددداب الدفاا   المت ق عخى سددددددددادها ءمنا
 المواعيد المحددة وينك عخى ذل  كخه صياحى بالاقد .
 . وال ياتد بالسداد المباشي إلى المطوي أو أى من ممءخيه

 ( :14مادة )
يجب عخى المتاا د عخى شدددياء إحدي الوحدا  المطيوحى لخبي  عخى المذطط الماتمد 

ش لخوحدة المحجوزة فى ، أن يودع فى الحسددددددداب الدفا ا  المت ق عخى سددددددددادها ءمنا
 المواعيد المحددة وينك عخى ذل  كخه صياحى بالاقد .
 . وال ياتد بالسداد المباشي إلى المطوي أو أى من ممءخيه

 (:15مادة )
ش لخضوابط التاليى   :يجوز لخمطوي أن يقتيض بضمان المشيوع وذل  وفقا

كع الوحدا   – 1 ش أال تكون  قا مد  د حجز  ،وف المطيوحى لخبي  عخى المذطط المات
 لشهادة تصدي بذل  من البن .

أن تكون القيمى اإلجماليى ال اخيى لما تم إنجازل من المشيوع تاادع أو تزيد عخى  – 2
ش لتقييي فني يقدمه استشايي المشيوع  مجموع المبالغ التى أودع  فى الحساب ،وفقا

 ،وياتمدل البن .
 تادي  يمى القيض القيمى اإلجماليى لخوحدا  التى تم بنا ها ولم تحجز.اال ت – 3
 أن يقدم المطوي شهادة من البن  بحالى الحساب. – 4
 

ش كان نوعها ،بأن تودع فى الحسدداب المبالغ  وتختزم الم سددسددا  الماليى المقيضددى ، أيا
 التى يقتيضها المطوي الاقايي بضمان المشيوع.

 

مان الحسددددددداب أو الحجز عخى المبالغ وفى جمي  امحواع ، ال يجوز اإل تياض بضددددددد
ش كان مصديها.  المودعى فيه وفاءش لديون المطوي الاقايي ، أيا

 
 
 
 
 
 
 

 المطخوب إلغاء المادة

 

 (:16مادة )
يجب اتذاذ إجياءا  تسدددجيع الوحدا  الم يزة ، وفقا ش محكام  انون الشدددهي الاقايى 

الذى اكتمع إنشددا ل ، ذالع سددتين يوما ش من تاييخ ونظام السددجع الاينى ، لخمشدديوع 
حصدددددوله عخى شدددددهادة صدددددالحيى المبنى لاشدددددغاع الكخي طبقا شمحكام  انون البناء ، 

ين أوفوا بالتزاماتهم ويشددددمع ذل  تسددددجيع الوحدا  المباعى بأسددددماء المشددددتيين الذ
 التاا ديى 

 (:16مادة )
ا  الم يزة ، وفقا ش محكام  انون اتذاذ إجياءا  تسدددددددجيع الوحدتختزم جهى الواليى ب

الشددهي الاقايى ونظام السددجع الاينى ، لخمشدديوع الذى اكتمع إنشددا ل ، ذالع سددتين 
يوما ش من تاييخ حصددددوله عخى شددددهادة صددددالحيى المبنى لاشددددغاع الكخي طبقا شمحكام 
 انون البناء ، ويشددمع ذل  تسددجيع الوحدا  المباعى بأسددماء المشددتيين الذين أوفوا 

 لتزاماتهم التاا ديى با
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 (:17مادة )
يشدددددددتيط لاعالن أو طيص الوحدددا  الم يزة لخبي  عخى المذطط الماتمددد ان يقدددم 

 المذتصى ميفقا ش به المستندا  التاليى : الجهى اإلداييىالمطوي طخبا ش بذل  الى 
 . القانون ه ا كحكاا  ألوفقا الحسا  بتت  شهادة -1

 بالواج االسةةةةةةاسةةةةةةية المتطلبات القانون له ا التنتي ية الالئحة وتحدد العقد نموذج -2

 .  بالعقد توافرها

القياي الوزايى الذاك باالشدددتياطا  البنائيى وذل  لضياضدددى التى تتطخب ذل  أو  -3
 .يذصى البناء لضياضى التى ال تتطخب  ياي وزايى

 ونموذج اإلعالن مسةةودة اعتماد متضةةمنة موافقتها المختصةةة اإلدارية الجهة وتصةةدر

 . العقد

 (:17مادة )
يشدددددددتيط لاعالن أو طيص الوحدددا  الم يزة لخبي  عخى المذطط الماتمددد ان يقدددم 

 المذتصى ميفقا ش به المستندا  التاليى : إتحاد المطويين المطوي طخبا ش بذل  الى
 . القانون ه ا كحكاا  ألوفقا الحسا  بتت  شهادة -1

 االسةةاسةةية المتطلبات التحاد المطويين النظام امسدداسددي الئحى حددتو العقد نموذج -2

 .  بالعقد توافرها الواجب

القياي الوزايى الذاك باالشدددتياطا  البنائيى وذل  لضياضدددى التى تتطخب ذل  أو  -3
 .يذصى البناء لضياضى التى ال تتطخب  ياي وزايى

 

 ( :18مادة )

المعارض ، االسم التجار  للمطور  يجب أن يتضمن اإلعالن عن البيع أو المشاركة فى

، ومقر  الرئيسةةةةى ، وبيان موقع المشةةةةرو  ودبيعته ، والمسةةةةاحات المتاحة لوحداته 

ومواصةةةةةتاتها ، وسةةةةةعر البيع النهائ  ، ودريقة السةةةةةداد ، وذلك كله وفقا أل لما تحدد  

 .الالئحة التنتي ية

 
 

 المطخوب إلغاء المادة
 

 ( :19مادة )

إلغاء التيذيك  لخجهى اإلداييىم  عدم اإلذالع بحقوق الغيي لدى المطوي الاقايي ، 
  :فى أى من الحاال  اآلتيى

إذا فقد المطوي الاقايى أحد الشدديوط الالزمى لمنح التيذيك ، المنصددوك عخيها -1
 ( من هذا القانون . 4فى المادة ) 

 

من تاييخ حصددوله عخى الموافقى إذا لم يبدأ فى تن يذ المشدديوع ذالع سددتى أشددهي  -2
 بالبي  عخى المذطط الماتمد دون عذي تقبخه الجهى اإلداييى المذتصى . 

 خمذطط الماتمد .بالمذال ى لإذا عيض وحدا  لخبي  -3
  إذا استذدم مدفوعا  الحساب فى غيي الغيض الذي ذصص  من أجخه .-4

 ( :19مادة )

إلغددداء  تحددداد المطويينإلالمطوي الاقدددايي ،  عددددم اإلذالع بحقوق الغيي لددددىم  
  :التيذيك فى أى من الحاال  اآلتيى

إذا فقد المطوي الاقايى أحد الشدديوط الالزمى لمنح التيذيك ، المنصددوك عخيها -1
 ( من هذا القانون . 4فى المادة ) 
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إذا تقدم المطوي بطخب إلي الجهى اإلداييى المذتصددددددى بو ف نشدددددداطه أو ب نهاء  – 5
 تيذيك عمخه . 

( 2( ، )1ويجوز لمن ألغي تيذيصدده فى الحاال  المنصددوك عخيها فى البنود أي ام )
( ، من هذل المادة ، أن يتظخم الى الخجنى ذالع سدددددددتين يوما ش من تاييخ 4( ، )3، )

 كتاب مسجع أو بأى طييق آذي ي يد الاخم  إذطايل بالقياي بموجب
وتطبق بشددددأن التظخم المشدددداي إليه ، ذا  امحكام واإلجياءا  المنصددددوك عخيها فى 

 ( من هذا القانون .5المادة )
وينشدددي  ياي إلغاء التيذيك فى جييدتين يوميتين ، إحداهن بالخغى اإلنجخيزيى ، عخى 

  ن قى من ألغى تيذيصه .

إذا تقدم المطوي بطخب إلي الجهى اإلداييى المذتصددددددى بو ف نشدددددداطه أو ب نهاء  – 2
 تيذيك عمخه . 

ذالع   تحاد المطويينالخجنى المذتصدددددددى ب أن يتظخم الىويجوز لمن ألغي تيذيصددددددده 
سدددتين يوما ش من تاييخ إذطايل بالقياي بموجب كتاب مسدددجع أو بأى طييق آذي ي يد 

 الاخم 
  

 (:20مادة )

من أصع  %3اليزيد عن  يسم من المشتيىيجوز أن يتضمن التاا د شيط بتقاضى 
وذل  فى حالى التنازع ذالع  –نظيي التنازع عن الوحدة لخغيي امصدددددددخى ءمن الوحدة 

 ويا ى أ ايب الديجى امولى من يسم التنازع . -فتية سداد ءمن الوحدة 

 (:20مادة )

من أصع  %3اليزيد عن  من المشتيى يسميجوز أن يتضمن التاا د شيط بتقاضى 
وذل  فى حالى التنازع ذالع  –نظيي التنازع عن الوحدة لخغيي امصدددددددخى ءمن الوحدة 

 ويا ى أ ايب الديجى امولى من يسم التنازع . -فتية سداد ءمن الوحدة 

 ( :21مادة )

فى حالى إذالع المشتيي ب لتزاماته التاا ديى ، يجوز لخمطوي باد اذطاي المشتيي  -أ 
زام وفى حالى عدم التبكتاب مسددجع باخم الوصددوع بتن يذ التزاماته ذالع تسدداين يوما ش 

فسدددخ  لجنى تسددددويى منازعا  التطويي الاقايى أن يطخب منالمشددددتيى يحق لخمطوي 
  وحدة محع عقد البي  .الاقد ويد ما استوفال من ءمن ال

ي و فأيحق لخمطوي التصددديف فى الوحدة التى صددددي فيها حكم نهائي بال سدددخ  –ب  
مستحقا  حالى طخب المشتيى يد الوحدة ، عخى ان يقوم المطوي ب يداع مبخغ لحساب 

ش لشيوط التاا د المشتيى السابق    .وفقا
يجوز للمشتر  فى حالة عدا وجود أقساد أو مستحقات متأخرة من ثمن الوحدة  –ج 

خطار المطور وتسةةةةةجي  ذلك التصةةةةةر  فى إ، التناز  عن الوحدة لمشةةةةةتر  عخر بعد 

السةةج  العين  ، ويصةةب  المشةةتر  الجديد مسةةئوال أل عن االلتزامات المالية والتعاقدية 

داد االقسةةةةةاد المسةةةةةتحقة عن الوحدة الواجبة عن المشةةةةةتر  االو  وعن مواعيد سةةةةة

 
 
 
 
 
 

 المطخوب إلغاء المادة
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( من 22ويحصةةة  المطور على ذات المصةةةروفات اإلدارية المنصةةةو  عليها بالمادة )

 ه ا القانون .

 (:22مادة )

فى حالى تو ف المطوي م  تا عن تن يذ المشددديوع مى  لخجهى اإلداييى المذتصدددى –أ 
سددباب باد أذذ يأى البن  اتذاذ التدابيي الالزمى لحمايى حقوق المودعين مسددبب من ا

 بما يضمن إكماع المشيوع أو إعادة اممواع إلى أصحابها . 
يذ  ، لخجهدى اإلداييدىفى حدالدى التو ف النهدائي  –ب  أن تطخدب من الخجندى الحكم بتن 

وتوزي  أو بي  المشدددددديوع  المشدددددديوع بمايفى أحد المطويين عخى حسدددددداب المطوي
 حصيخى البي  عخى المودعين . 

تبين الالئحة التنتي ية أسةةةةةةبا  وحاالت التوق  التى تجيز اتخاذ اإلجراءات عنتة  –ج 

 ال كر .

 (:22مادة )

فى حالى تو ف المطوي م  تا عن تن يذ المشدددديوع مى سددددبب من  لجهى الواليى  –أ 
سباب باد أذذ يأى البن  اتذاذ التدابيي الالزمى لحمايى حقوق المودعين بما يضمن ما

 إكماع المشيوع أو إعادة اممواع إلى أصحابها . 
الحق في إسدددددددتكماع تن يذ المشددددددديوع لجهى الواليى ، فى حالى التو ف النهائي  –ب 

 ن.المودعي وزي  حصيخى البي  عخىأو بي  المشيوع وتحساب المطوي  بمايفتها عخى
تبين الالئحة التنتي ية أسةةةةةةبا  وحاالت التوق  التى تجيز اتخاذ اإلجراءات عنتة  –ج 

 ال كر .

 (:23مادة )

تعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة فى السج  العين  هى المساحة المتعاقد عليها 

، فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها التعلية أق  من المساحة المتعاقد 

عليها ، يختض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها التعلية ، على أساس سعر المتر 

لتزا يا  ثبوت زيادة المسةةاحة عن القيمة الواردة بالسةةج  العينى فى حو المقيد بالعقد 

المشتر  بسداد قيمة المساحة الزائدة ب ات السعر المباعة به المساحة المتعاقد عليها 

 .والمثبت بالعقد 

 

 

 (:23مادة )

تعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة فى السج  العين  هى المساحة المتعاقد عليها 

بين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها التعلية أق  من المساحة المتعاقد ، فإذا ت

عليها ، يختض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها التعلية ، على أساس سعر المتر 

لتزا يفى حا  ثبوت زيادة المسةةاحة عن القيمة الواردة بالسةةج  العينى و المقيد بالعقد 

الزائدة ب ات السعر المباعة به المساحة المتعاقد عليها  المشتر  بسداد قيمة المساحة

 .والمثبت بالعقد 

 (:24مادة )

وزاية م  شددددددديكى إداية عقايا  مسدددددددجخى لدى  ب بيام ات اقش الاقايى  يختزم المطوي
إتمام التسدددددخيم النهائى لوحدا  المشددددديوع ، وتحدد  ، وذل   بع والميافق سدددددكانإلا

شدددديوط و واعد وإجياءا  تسددددجيع شدددديكا  إداية الاقايا  وفئا   التنتي ية الالئحة
 التسجيع .

 (:24مادة )

إتحاد م  شددددددديكى إداية عقايا  مسدددددددجخى لدى  ب بيام ات اقش الاقايى  يختزم المطوي
ام النظ الئحى، وذل   بع إتمام التسددخيم النهائى لوحدا  المشدديوع ، وتحدد  المطويين
و واعد وإجياءا  تسجيع شيكا  إداية الاقايا  شيوط  التحاد المطويين امساسي

 وفئا  التسجيع .
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 الباب الثانى
 احتاد املطورين العقاريني

 الفصل األول
 تنظيم اإلحتاد وأهدافه وإختصاصاته

 ( 25) مادة 
ينشدددأ إتحاد عام لخمطويين الاقاييين في جمهوييى مصدددي الايبيى ، يسدددمي " اإلتحاد 

عتباييى ، ويضددددم المطويين االاقاييين " تكون له شددددذصدددديى  لخمطوييينالمصدددديي 
الاقاييين في مجاال  التنميى والتطويي السدددددكني واإلدايي والتجايي وتنميى وتطويي 

 ناطق السياحيى والمناطق الزياعيىالمناطق الصناعيى والم

 الباب الثانى
 احتاد املطورين العقاريني

 الفصل األول
 وإختصاصاتهتنظيم اإلحتاد وأهدافه 

 ( 25) مادة 
، يسدددمي " اإلتحاد  الاقاييين في جمهوييى مصدددي الايبيى لخمطويينينشدددأ إتحاد عام 

ين الاقاييين " تكون له شددددذصدددديى اعتباييى ، ويضددددم المطويين المصدددديي لخمطوي
الاقاييين في مجاال  التنميى والتطويي السدددددكني واإلدايي والتجايي وتنميى وتطويي 

 والمناطق السياحيى والمناطق الزياعيى المناطق الصناعيى

 ( 26) مادة 
ش  يكون ميكز اإلتحاد اليئيسددددددي مدينى القاهية أو الجيزة ويجوز له أن ينشدددددد  فيوعا

 كاتب داذع الجمهوييى أو ذايجها .وم

 ( 26) مادة 
ش  يكون ميكز اإلتحاد اليئيسددددددي مدينى القاهية أو الجيزة ويجوز له أن ينشدددددد  فيوعا

 الجمهوييى أو ذايجها .ومكاتب داذع 

 ( 27) مادة 
يهدف اإلتحاد إلي يعايى المصددددددالح المشددددددتيكى معضددددددائه ، وتمءيخهم لدي الجها  
المذتصى وتنظيم أوضاع المهنى ، ودعم المنافسى الحية ، ويامع اإلتحاد عخي تطويي 
أساليب التطويي الاقايي ، ووض  الضوابط و واعد السخو  الذاصى بممايسى المهنى 

ما يك ع حمايتها ويف  مسددتواها ، وحمايى حقوق المسددتهخكين ، كما يسدداعد اإلتحاد ب
ذتصدددددداصدددددده ويكون اإلتحاد هو الممءع اعخي تحقيق الذطى الاامى  لخدولى في مجاع 
 ولاتحاد في سبيع ذل  : اليسمي لخمطويين الاقاييين في مصي .

ى ووضددددددد  القواعد حتيام تقاليد المهناأ( وضددددددد  ميءاق شددددددديف والامع عخي ك الى 
 التنظيميى والتأديبيى التي تك ع تحقيق هذا الهدف .

ب( المشايكى في وض  القواعد والتنظيما  والضوابط التي تنظم عمع سوق التطويي 
 الاقايي المصيي .

 ( 27) مادة 
يهدف اإلتحاد إلي يعايى المصددددددالح المشددددددتيكى معضددددددائه ، وتمءيخهم لدي الجها  

اإلتحاد عخي تطويي المذتصى وتنظيم أوضاع المهنى ، ودعم المنافسى الحية ، ويامع 
أساليب التطويي الاقايي ، ووض  الضوابط و واعد السخو  الذاصى بممايسى المهنى 
بما يك ع حمايتها ويف  مسددتواها ، وحمايى حقوق المسددتهخكين ، كما يسدداعد اإلتحاد 
عخي تحقيق الذطى الاامى  لخدولى في مجاع اذتصدددددداصدددددده ويكون اإلتحاد هو الممءع 

 اقاييين في مصي . ولاتحاد في سبيع ذل  :اليسمي لخمطويين ال
أ( وضددددددد  ميءاق شددددددديف والامع عخي ك الى احتيام تقاليد المهنى ووضددددددد  القواعد 

 التنظيميى والتأديبيى التي تك ع تحقيق هذا الهدف .
ب( المشايكى في وض  القواعد والتنظيما  والضوابط التي تنظم عمع سوق التطويي 

 الاقايي المصيي .
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ج( وضدد  امحكام المنظمى لحصددي وتصددنيف وتيتيب جمي  من يضددمهم اإلتحاد وفق 
أصددحاب المشدديوعا  وأجهزة التذطيط م  تذصددصدداتهم و دياتهم لذدمى المهنى ، و

تحديد  واعد ونسدددب تمءيع ال ئا  التي يصدددنف إليها المطويين الاقاييين في مجخس 
 إداية اإلتحاد .

د( الامع عخي تشدددجي  دوي الشددديكا  والمنشدددة  المصدددييى في تن يذ المشددديوعا  ، 
، وذل  كخه وعخي أن يك ع لهم المسددددددداهمى بدوي فااع في تن يذ ذطط التنميى لخدولى 

 عخي نحو ال يذع بقواعد المنافسى الحية .
 تصاديى وال نيى المتصخى بنشاط المطويين الاقاييين ، الهـددددددد( دياسى الموضوعا  ا

 ومد امعضاء بنتائج هذل الدياسا  .
 شتيا  في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغيي .الو( ا

المنازعا  عخي وجه السيعى بين أعضاء ز( إنشاء نظام تحكيم إذتيايي يك ع تسويى 
 اإلتحاد وبينهم وبين المتاامخين ماهم .

ص( التادداون م  المنظمددا  والهيئددا  الايبيددى وامجنبيددى الممدداءخددى ، وتوءيق اليوابط 
ماها ، وتبادع الذبيا  ، واإلشدددددددتيا  في الم تميا  والماايض التي تيتبط بأهداف 

 ة معضائه .اإلتحاد والامع عخي فتح أسواق جديد
ط( وضددددد  امسدددددس واآلليا  التي تحافظ عخي حقوق المشدددددتيين وعال تهم بالمطوي 

 ذاصى في حالى نظام البي  اآلجع .

امحكام المنظمى لحصددي وتصددنيف وتيتيب جمي  من يضددمهم اإلتحاد وفق ج( وضدد  
تذصددصدداتهم و دياتهم لذدمى المهنى ، وأصددحاب المشدديوعا  وأجهزة التذطيط م  
تحديد  واعد ونسدددب تمءيع ال ئا  التي يصدددنف إليها المطويين الاقاييين في مجخس 

 إداية اإلتحاد .
  المصدددييى في تن يذ المشددديوعا  ، د( الامع عخي تشدددجي  دوي الشددديكا  والمنشدددة

وعخي أن يك ع لهم المسددددددداهمى بدوي فااع في تن يذ ذطط التنميى لخدولى ، وذل  كخه 
 عخي نحو ال يذع بقواعد المنافسى الحية .

هـددددددد( دياسى الموضوعا  اال تصاديى وال نيى المتصخى بنشاط المطويين الاقاييين ، 
 ومد امعضاء بنتائج هذل الدياسا  .

 االشتيا  في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغيي .و( 
ز( إنشاء نظام تحكيم إذتيايي يك ع تسويى المنازعا  عخي وجه السيعى بين أعضاء 

 اإلتحاد وبينهم وبين المتاامخين ماهم .
ص( التادداون م  المنظمددا  والهيئددا  الايبيددى وامجنبيددى الممدداءخددى ، وتوءيق اليوابط 

ع الذبيا  ، واإلشدددددددتيا  في الم تميا  والماايض التي تيتبط بأهداف ماها ، وتباد
 اإلتحاد والامع عخي فتح أسواق جديدة معضائه .

ط( وضددددد  امسدددددس واآلليا  التي تحافظ عخي حقوق المشدددددتيين وعال تهم بالمطوي 
 ذاصى في حالى نظام البي  اآلجع .

 (28)مادة 
حتياجا  النشددددددداط من الك اءا  ال نيى يحق لاتحاد إنشددددددداء مياكز تدييب لتوفيي ا

التحاد وأجهزة التدييب المديبى وذل  بالتااون م  الشددددديكا  والمنشدددددة  أعضددددداء ا
 المذتصى .

 (28)مادة 
يحق لاتحاد إنشددددددداء مياكز تدييب لتوفيي احتياجا  النشددددددداط من الك اءا  ال نيى 

وأجهزة التدييب المديبى وذل  بالتااون م  الشددددديكا  والمنشدددددة  أعضددددداء االتحاد 
 المذتصى .

 (29)مادة 
 ممن تنطبق عخيهم –يضم االتحاد جمي  الشيكا  الاامخى في نشاط التطويي الاقايي 

بوصددد هم أعضددداء عامخين اعتباييين ، كما يضدددم اإلتحاد وذل    -شددديوط االنضدددمام 
المشددتغخين بذا  النشدداط من غيي المصددييين ذالع فتية نشدداطهم فى مصددي بصدد تهم 

 .مياسخين أعضاء 

 (29)مادة 
 ممن تنطبق عخيهم –يضم االتحاد جمي  الشيكا  الاامخى في نشاط التطويي الاقايي 

بوصددد هم أعضددداء عامخين اعتباييين ، كما يضدددم اإلتحاد وذل    -شددديوط االنضدددمام 
المشددتغخين بذا  النشدداط من غيي المصددييين ذالع فتية نشدداطهم فى مصددي بصدد تهم 

 .أعضاء مياسخين 
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 الثانىالفصل 
 موارد االحتاد

 
 (30)مادة 

 ي دى أعضاء االتحاد االشتياكا  اآلتيى :
  :اشتراك قيد  .1

قيمته يستحق على جميع اكعضاء مرة واحدة عند القيد فى  التنتي ية الالئحةتحدد 

أل لتصني  العضو فى االتحاد .أاالتحاد   و عند إعادته وفقا

 

 شتراك سنو  :ا .2

قيمته يسةةةتحق على جميع اكعضةةةاء العاملين والمراسةةةلين  التنتي ية الالئحةتحدد  

أل لما تحدد   بحد أقصةةةة  قدر  خمسةةةةين أل  جنيه ة من لك  فئ التنتي ية الالئحةوفقا

 التئات التى يصن  إليها المطورين العقاريين.

 الفصل الثانى
 موارد االحتاد

 
 (30)مادة 

 ي دى أعضاء االتحاد االشتياكا  اآلتيى :
 اشتراك قيد :  .3

قيمته يستحق على جميع اكعضاء  التحاد المطويين النظام امساسي الئحىتحدد 

أل لتصني  العضو فى االتحاد .  مرة واحدة عند القيد فى االتحاد أو عند إعادته وفقا

 

 اشتراك سنو  : .4

قيمته يستحق على جميع اكعضاء  التحاد المطويين النظام امساسي الئحىتحدد  

أل لما تحدد   سلين وفقا ك  ل التحاد المطويين النظام امسداسدي الئحىالعاملين والمرا

 فئة من التئات التى يصن  إليها المطورين العقاريين.

 (31)مادة 

 من اآلت  : -شتراكات اكعضاء ا إلىضافة إلبا -تتكون موارد االتحاد 

 نصةةةة  فى اكل  من العقد الموقع ،ة بعقود البيع بنسةةةةحصةةةةيلة رسةةةةوا االتحاد على  .1

 حةالالئوتكون رسةةةوا االتحاد إلزامية على العقود التى يوقعها عضةةةو االتحاد ، وتبين 

 ة تداو  الطوابع واإلشرا  عل  تحصيلها.قدري التنتي ية

 

 المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة االتحاد على تحقيق أغراضه. .2

 

 والهبات واإلعانات التى يقبلها مجل  اإلدارة.التبرعات  .3

 

 وما يصدر  من مطبوعات. مقاب  ما يقوا به من خدمات ، .4

 

 (31)مادة 

 من اآلت  : -اشتراكات اكعضاء  إلىباإلضافة  -تتكون موارد االتحاد 

أل لما يحدد  النظاا اكسةةةةةةاسةةةةةة  التحاد حصةةةةةةيلة رسةةةةةةوا االتحاد على عقود البيع  .7 دبقا

، وتكون رسةةةةةةوا االتحاد إلزامية على العقود التى يوقعها عضةةةةةةو االتحاد ، المطورين

دريقة تداو  الطوابع واإلشةةرا  عل   التحاد المطويين النظام امسدداسددي الئحىوتبين 

 تحصيلها.

 

 المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة االتحاد على تحقيق أغراضه. .8

 

 التبرعات والهبات واإلعانات التى يقبلها مجل  اإلدارة. .9

 

 مقاب  ما يقوا به من خدمات ، وما يصدر  من مطبوعات. .10
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 ستثمارات االتحاد وأنشطته.اعائد  .5

 

 نصيب اإلتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها .  .6

 

 عائد استثمارات االتحاد وأنشطته. .11

 

نصةةيب اإلتحاد من أرباح وعوائد الشةةركات والهيئات والمنظمات التى يسةةاهم  .12

 فيها . 

 الثالثالفصل 
 النظام األساسى لالحتاد 

 (32)مادة 

بالنظاا اكسةةةاسةةةى لالتحاد وإجراءات القيد به وشةةةرود  الوزير المختص قراريصةةةدر 

 العضوية وكيتية ممارسة االتحاد الختصاصاته وك  ما يتعلق بتنظيم عم  االتحاد . 

 الفصل الثالث
 النظام األساسى لالحتاد 

 (32)مادة 

النظاا اكسةاسةى لالتحاد وإجراءات القيد به وشةرود  الهيئة التأسةيسةية اكولى صةدر ت

 العضوية وكيتية ممارسة االتحاد الختصاصاته وك  ما يتعلق بتنظيم عم  االتحاد . 

 (:33مادة )

بات جديدة له ، وله تعيين  للوزير المختص ح  مجل  إدارة اإلتحاد والدعوة إلنتخا

، وذلك فى حالة مخالتة االتحاد  متوض على االتحاد لحين تشكي  مجل  إدارته الجديد

 كحكاا نظامه االساس   .

 (:33مادة )

بات جديدة له ، وله تعيين  للوزير المختص ح  مجل  إدارة اإلتحاد والدعوة إلنتخا

متوض على االتحاد لحين تشكي  مجل  إدارته الجديد ، وذلك فى حالة مخالتة االتحاد 

 كحكاا نظامه االساس   .

 الباب الثالث
 جلنة تسوية منازعات التطوير

 

 ( :34مادة )

منازعا   تسدددويىلجنى أو أكءي تسدددمى " لجنى   (اتحاد المطويين )أو بالوزايةتنشدددأ 
التطويي الاقايى " ، تشددددكع بيئاسددددى  اض بديجى يئيس بالمحكمى االبتدائيى يذتايل 

يذتايل أحدهما من وزاية الادع  يكون المجخس امعخى لخقضددددداء ، وعضدددددوين أذيين
، ويصدددي بتشددكيع الخجنى وتحديد وزيي الادع والاضددو اآلذي يذتايل الوزيي المذتك 

 الباب الثالث
 جلنة تسوية منازعات التطوير

 

 ( :34مادة )

 منازعا  التطويي الاقايى تسويىلجنى أو أكءي تسمى " لجنى  ويين تحاد المطباتنشأ 
" ، تشدددددكع بيئاسدددددى  اض بديجى يئيس بالمحكمى االبتدائيى يذتايل المجخس امعخى 

ادع  يكون لخقضدددددددداء ، وعضدددددددوين أذيين ادع أحدهما من وزاية ال يذتايل وزيي ال
ا مكافأته ، ويصدددددي بتشددددكيع الخجنى وتحديدوالاضددددو اآلذي يذتايل الوزيي المذتك 

 . تاييخ الامع بأحكام هذا القانون ذالع ءالءى أشهي من مجخس إداية اإلتحادمن  ياي 
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ذالع ءالءى أشدددددددهي من تاييخ الامع بأحكام  من يئيس مجخس الوزياءمكافأتها  ياي 
 هذا القانون . 

مين سةةةر ، يعاونه عدد كا  من المونتين ، يصةةةدر بتسةةةميتهم وتحديد أجنة لويكون لل

السةةةةةةر بمتابعة وتنتي  القرارات  ةمانأ، وتختص المختص مكافآتهم قرار من الوزير 

   التى تصدرها اللجنة ، وجميع ما يتعلق بشؤونها .

 

 (:35مادة )

بالتصةة  ، على وجه االسةةتعجا  ، فى جميع المنازعات الناشةةئة  التسةةوية تختص لجنة

وتحدد بقرار من رئي  مجل  الوزراء عن التطوير العقار  وفقا أل كحكاا ه ا القانون 

جراءات إلإجراءات نظر الطلبةةات والقواعةةد وا بنةةاء على اقتراح الوزير المختص ،، 

تباعها أماا اللجنة ، وعلية تنتي  قرارتها ، والرسوا الواجب تحصيلها فى ه ا إالواجب 

 الشأن .

 (:35مادة )

بالتصةة  ، على وجه االسةةتعجا  ، فى جميع المنازعات الناشةةئة  التسةةوية تختص لجنة

إجراءات الئحة النظاا اكسةةاسةة   وتحددالعقار  وفقا أل كحكاا ه ا القانون عن التطوير 

تباعها أماا اللجنة ، وعلية تنتي  قرارتها ، إجراءات الواجب إلنظر الطلبات والقواعد وا

 والرسوا الواجب تحصيلها فى ه ا الشأن .

 (:36مادة )

المحكمة االقتصةةةةةةادية ل و  الشةةةةةةأن الطعن فى القرارات التى تصةةةةةةدرها اللجنة أماا 

المختصة ، وذلك خال  خمسة عشر يوما أل ، تبدأ من تاري  صدور قرار اللجنة إذا كان 

 قرارها حضوريا أل ، أو من اليوا التال  لإلعالن إذا كان قرارها غيابيا أل .

 (:36مادة )

ل و  الشةةةةةةأن الطعن فى القرارات التى تصةةةةةةدرها اللجنة أماا المحكمة االقتصةةةةةةادية 

المختصة ، وذلك خال  خمسة عشر يوما أل ، تبدأ من تاري  صدور قرار اللجنة إذا كان 

 قرارها حضوريا أل ، أو من اليوا التال  لإلعالن إذا كان قرارها غيابيا أل .

 ( :37مادة )

وتصةةةةةةةدر قرارات اللجنة نهائية مشةةةةةةمولة بالنتاذ المعج  ، وال يجوز ليير المحكمة 

 . مر بوق  تنتي  قراراتهااالقتصادية المختصة اك

 ( :37مادة )

وتصةةةةةةةدر قرارات اللجنة نهائية مشةةةةةةمولة بالنتاذ المعج  ، وال يجوز ليير المحكمة 

 . االقتصادية المختصة اكمر بوق  تنتي  قراراتها

 الرابعالباب 
 العقوبات

 (:38مادة )

تقع عن  الع بأي عقوبى اشدددددددد ينك عخيها  انون أذي  ياا ب بغيامى الذم  عدم اإل
 مائه ألف جنيها و ال تزيد عخى مخيون جنيها كع من:

 

 الباب الرابع
 العقوبات

 (:38مادة )

ياا ب بغيامى ال تقع عن الع بأي عقوبى اشدددددددد ينك عخيها  انون أذي  ذم  عدم اإل
 مائه ألف جنيها و ال تزيد عخى مخيون جنيها كع من:
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زاوع نشددددددددداط التطويي الاقددايي بغيض بي  الوحدددا  الاقدداييددى لخجمهوي دون  (1
 الحصوع عخى تيذيك طبقا إلحكام هذا القانون.

 

خى وحدا  لخبي  عخى الذييطى أو تخقى 2 بأي وسدددددددي ( أعخن أو طيص عخى الجمهوي 
 ى إلحكام هذا القانون.أمواال عنها بالمذال 

 

عخى الذييطى بطييق الغش  ة( حصددع أو سددهع الحصددوع عخي بي  الوحدا  الم يز3
 أو التدليس.

 

أو  دون عذي مقبوع ( لم يسددددددخم المشددددددتيين وحداتهم في الموعد المحدد في الاقد 4
التي تم التاا د عخى أسدداسددها   أو التي  ال نيىكان  الوحدا  غيي مطابقى لخمواصدد ا  

اذتالف الساي النهائي لخوحدة عن ى صدي  تياذيك البناء استنادا إليها   أو فى حال
 قد م  مياعاة إحكام هذا القانون.الساي المت ق عخيه في الا

زاوع نشددددددددداط التطويي الاقددايي بغيض بي  الوحدددا  الاقدداييددى لخجمهوي دون  (1
 الحصوع عخى تيذيك طبقا إلحكام هذا القانون.

 

خى وحدا  لخبي  عخى الذييطى أو تخقى 2 بأي وسدددددددي ( أعخن أو طيص عخى الجمهوي 
  عنها بالمذال ى إلحكام هذا القانون.أمواال

 

عخى الذييطى بطييق الغش  ة( حصددع أو سددهع الحصددوع عخي بي  الوحدا  الم يز3
 أو التدليس.

 

إال في حالى إذالع جهى ( لم يسدددخم المشدددتيين وحداتهم في الموعد المحدد في الاقد 4
ها م  المطوي  ها في عقد مات حدى إلتزا ب  ن  الوحدا الواليى  كا قى    أو  غيي مطاب

لخمواصدد ا  التي تم التاا د عخى أسدداسددها   أو التي صدددي  تياذيك البناء اسددتنادا 
اذتالف السدددداي النهائي لخوحدة عن السدددداي المت ق عخيه في الاقد ى إليها   أو فى حال

 م  مياعاة إحكام هذا القانون.

 (39مادة )
   طبقا لهذا القانون.ياا ب بغيامى مساويى لخقيد كع من لم يختزم بقيد التصيفا

 (39مادة )
 ياا ب بغيامى مساويى لخقيد كع من لم يختزم بقيد التصيفا  طبقا لهذا القانون.

 (40مادة )
م  عدم اإلذالع بأي عقوبى اشددد يقضددى بها  انون أذي   ياا ب بالحبس و بغيامه ال 

الاقوبتين  كع من اي وال تجاوز ءالءى أمءاع أو بأحدي هاتين ـددـددن الاقـددـددـددـددءم نتقع ع
سجع  سند  انوني صحيح إلى  يد محيي بالصحي ى الاقاييى أو ال توصع بغيي حق أو 

الشددهي الاقايي المذتك لسددخب  ىمأموييأو  الاقايي أو شددهيل بمكتب السددجع الايني
 يتيب حق عيني عخيه م  عخمه بذل .عقاي ممخو  لخغيي أو ت

 (40مادة )
ى بها  انون أذي   ياا ب بالحبس و بغيامه ال م  عدم اإلذالع بأي عقوبى اشددد يقضدد

اي وال تجاوز ءالءى أمءاع أو بأحدي هاتين الاقوبتين  كع من ـددـددن الاقـددـددـددـددءم نتقع ع
سجع  سند  انوني صحيح إلى  يد محيي بالصحي ى الاقاييى أو ال توصع بغيي حق أو 

ذتك لسددخب الشددهي الاقايي الم ىمأموييأو  الاقايي أو شددهيل بمكتب السددجع الايني
 عقاي ممخو  لخغيي أو تيتيب حق عيني عخيه م  عخمه بذل .

 


