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 على شرف مجعية رجال األعمال املصريني عمل  سحور حمضر

 8201 يونية 5 الثالثاء- مسرياميس إنرتكونتننتالبفندق 
 

السيد عمل على شرف  سحور علي عيسى األعمال املصريني برئاسة املهندس / مجعية رجال عقدت 

قامت جلنة  حيث  ,رانيةوزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العم –الدكتور مهندس/ مصطفى مدبولي 

 والنصف العاشرةيف متام الساعة وذلك , بتنظيم اللقاء  برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزيالتشييد باجلمعية 

 : مناقشةإستعراض و, بغرض مسرياميس إنرتكونتننتال, بفندق  2018/  6/ 5املوافق  الثالثاء من مساء يوم 

    

 زارة اإلسكان لتطوير اجليل اجلديد من املدن اجلديدةأهم إجنازات و "
 ودور جمتمع األعمال خالل املرحلة القادمة "

إستقالة احلكومة األمر الذي أدى إىل إعتذار السيد الوزير عن فوجئ اجلميع ب وقبل عقد اللقاء حبوالي ساعة

 حضور اللقاء 

 

رئيس  –املهندس / علي عيسى  ثم بدأ, لسادة الرعاة واحلضور واإلعالميني بتوجيه الشكر ل اللقاءفتتاح إمت 

سيد املهندس / معتز حممود رئيس جلنة اإلسكان مبجلس النواب بالمرحبًا كلمته جملس إدارة اجلمعية 

ف وحبضور اللقاء على شرمشريًا إىل أن اجلميعة قد نظمت  للجميعوالتوفيق متمنيا النجاح  احلضوروجبميع 

قبل اإلجتماع اجلميع قد فؤجئوا باستقالة الوزارة إال أن السيد وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية 

قطاع التشييد أن  , ثم أكد سيادته ,  لي ساعة واحدة األمر الذي إضطر الوزير إىل اإلعتذار عن احلضوراحبو

انه يعد القطاع االستثمارى االكثر يف املرحلة الراهنة حيث  يف التنمية اليت تشهدها مصر عظيموالبناء له دور 

أن التنمية العمرانية فى مصر تشهد طفرة  حيث املاضيةالقليلة خالل السنوات خاصة لعمل أمانًا وتوفرًيا لفرص ا

ة وساهم فيها يطرحتها احلكومة خالل السنوات املاض اليتغري مسبوقة نتيجة للمشروعات القومية الكربى 

ديد من املدن اجليل اجلأهمية دور وزارة اإلسكان يف تطوير كما أشار إىل القطاع اخلاص بنسبة كبرية, 

,كما طالب سيادته بضرورة  األعمال يف عملية البناء والتطويرجمتمع مدى أهمية مساهمة موضحًا اجلديدة, 

تعرف جمتمع األعمال عن قرب على كافة التشريعات االقتصادية املتعلقة بقطاع البناء والتشييد لتبادل اآلراء  

هم , كما شكر مجيع الرعاه على رعايتؤثر إجيابيًا على القطاع والتعرف على وجهات النظر املختلفة حياهلا مما ي

 .الكرمية ومساندتهم ألنشطة اجلمعية 

شاكرًا  نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية كلمته –ثم بدأ املهندس / فتح اهلل فوزي  

ر اإلسكان واملرافق واجملتمعات وزيعن عدم حضور السيد معتذرًا ,  ضوراهتمامهم باحلمجيع احلضور على 

أشار سيادته إىل الطفرة العمرانية غري املسبوقة اليت شهدتها مصر خالل ثم  ,بسبب إستقالة احلكومة  العمرانية

ميناء  –العاصمة اإلدارية اجلديدة  –)حمور قناة السويس  :  وجنوبًا ومشااًل وغربًا شرقًااألعوام القريبة املاضية 

 ( وغريهم من املشروعات القومية العمالقة  ... مدينة قنا اجلديدة –مدينة العلمني اجلديدة  –شرق بورسعيد 

زيادة املسطح املعمور بنسبة واليت تستهدف  2030تتفق مع رؤية مصر يشهدها القطاع ووهي نهضة غري مسبوقة 

,  إىل جنب مع احلكومة  ًالن يتحقق إال مبشاركة القطاع اخلاص جنباألمر الذي ألف فدان سنويا(  800)  7%
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كد سياته على عمق العالقة بني اجلمعية ووزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية مؤكدًا أن كما أ

معتز سيادته باملهندس/ رحب ,ثميف أقرب فرصة ممكنة الوزير اجلديد  السيد عوةدإىل اجلمعية ستسعى 

للمشاركة مع  على أهمية فتح الباب أمام القطاع اخلاصدًا مؤك رئيس جلنة اإلسكان مبجلس النواب  –حممود 

مشجعة لدخول القطاع اخلاص قوانني من خالل اصدار األمر الذي لن يتأتى إال احلكومة يف التنمية العقارية 

سابقة يف تطوير تارخيية كمطور عام بالشراكة مع احلكومة, الفتا إىل أن نظام املطور العام حقق جناحات 

 , مؤكدًا أن املعمورة وغريها من النماذج الناجحة(  –ومنها على سبيل املثال )املقطم  آنذاك ديدةاملدن اجل

وجود بسبب يعود بالنفع على املستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكرب سدخول القطاع اخلاص كمطور عام 

املقدمة  وجودة اخلدمات ضيلألراسعار تنافسية أتيح األمر الذي يبني الدولة والقطاع اخلاص كبرية  منافسة

 .األراضيالرجوع مرة اخرى إىل نظام حق االمتياز فى تطوير موضحًا ضرورة دراسة إمكانية , للعميل

وفى مقدمتها قانون يف مصر , يحزمة من القوانني املنظمة لنشاط االستثمار العقارصدور ضرورة أكد على كما 

وقانون االجيار القديم, مطالبًا جلنة االسكان بالربملان باالخذ بعني  البناء , خمالفاتوقانون , البناء املوحد 

قانون البناء  املصريني حول جبمعية رجال األعمال تشييداالعتبار التوصيات التى خرجت بها مناقشات جلنة ال

مطالبًا  الربملانائب رئيس جلنة االسكان بن -مد عبد الغيالسيد املهندس / حمشارك فيها  واليتاملوحد 

 .بضرورة تشجيع احلكومة لتصدير العقارات للخارج من خالل منح حوافز وضمانات للمستثمرين العقاريني 

أهم إلسكان مبجلس النواب متسائاًل عن رئيس جلنة ا –ثم أعطى الكلمة للسيد املهندس / معتز حممود 

 .من تقدم قبل اللجنة وما وصلت إليه القوانني اليت تتعلق بالقطاع واجلاري مناقشتها حاليًا من 

 

جبميع كلمته بالرتحيب احلار  رئيس جلنة اإلسكان مبجلس النواب -السيد املهندس / معتز حممود ثم بدأ 

 ضرورة فتح قنوات التواصل املستمرة بني اللجنة وجمتمع األعمالموضحًا شاكرًا اجلمعية على دعوته احلضور 

الدور حيث أنه ال غنى عن  العقارييرتقبها القطاع  اليتايا والقوانني تسليط الضوء على القض حتى يتم

,  2010منذ عام  جدًا بشكل كبريالتطوير العقاري  قطاعاحملوري الذي يقوم به القطاع اخلاص الذي ينهض ب

رجال مجعية استفسارات من مقرتحات وتلقى مؤكدًا على الرغبة اجلادة للجنة اإلسكان مبجلس النواب ل

فيه حيث أن هذا احلوار البناء يتم مناقشتها مبجلس النواب, املصريني حول كافة التشريعات اليت  عمالاأل

 , مشريًا إىل ضرورة اخلري والصاحل ملنظومة التشريعات االقتصادية اليت متس قطاع اإلسكان والبناء والتشييد 

واملرافق  لنواب, وزارة اإلسكانجتمع ممثلني عن جلنة اإلسكان مبجلس امشرتكة  ثالثية جلنة تشكيل

عن قرب يف كل ما خيص  لتشاورا واجملتمعات العمرانية  ومجعية رجال األعمال املصريني ,حبيث يتم

ض أرصة بالقطاع ال ميكن تطبيقها على القوانني املنظمة لالستثمار العقاري خاصة وان بعض القوانني اخلا

 مات.االت او حتصيل الغرالواقع مثل قانون املخالفات فيما خيص االزا

بعض األمور  هب حيث أنه يوجد  119م قرالبناء املوحد بالنسبة لقانون رئيسيتني  هناك مشكلتنيثم أشار إىل أن 

عدم وجود أحوزة عمرانية كافية مما يزيد من  -يصخا)صعوبة احلصول على الرتومنها : تعيق اإلستثمار اليت 

 قد تعيق التطوير العمراني يف الكثري من األحيان( ة غري عملية بنائي تطبيق إشرتاطات  –العشوائيات 

مليون وحدة  18أي  ةمليون مبنى بدون تراخيص داخل األحوزة العمراني 1.8ثم أشار سيادته أن هناك 

ضرورة إعادة النظر يف كيفية تطلب األمر الذي ييف مباني قائمة مليون دور خمالف  1.5 , كما يوجدعشوائية 

اإلتفاق فقد مت تصدير العقار خارج مصر , وبالنسبة لخالفات مستقبال مع حل مشاكل املخالفات احلالية تاليف امل
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فوائد البنوك مما سيزيد  , وخاصة يف ظل تقليل لدراسة معوقات ذلك والوقوف عليها  مصغرة  على تشكيل جلنة

 لطلب على شراء الوحدات العقارية خاصة يف ظل وجودللمواطن األمر الذي سيزيد من امن القوة الشرائية 

, وهنا يوجد تساؤل هام هل سنتمكن من تصدير العقار  مغلقة نصفها كامل التشطيب  عقارية مليون وحدة 10

عار تعيق عملية تصدير العقار للخارج ؟ كما أشار إىل سدوث مشكلة يف األحمن املتوقع القادمة أم خالل الفرتة 

ملا له من بالغ األثر على السوق املوحد البناء اإلستماع إىل آراء جمتمع األعمال حول قانون د أن اجمللس يو

جلس النواب خالل   الفرتة والتعرف على الدور املتوقع واملطلوب من جلنة اإلسكان مبالعقاري يف مصر 

 .  القادمة

ستثمار إللمليون جنيه خالل الفرتة املاضية  200ن وتريليوأشار سيادته إىل أن احلكومة أنفقت ويف نهاية كلمته 

طرق أو أنفاق أو بنية حتتية سواء إسكان إجتماعي أو غريه والطرق املؤدية هلا   العقاري يف املدن اجلديد ة

حيث الرئيسي من تشييد تلك املدن هو أن يتم الزحف العمراني إليها بشكل جاد  اهلدف ,مشريًا على أن 

املستهدف مدينة العلمني اجلديدة ت عمرانية متكاملة جاذبة للمواطن ومنها على سبيل املثال عاتتكون جمتم

وليس جمرد مصيف بل جمتمعات عمرانية مليون نسمة تقيم هناك بشكل دائم  3أن يصل عدد سكانها إىل 

 املستهدف استقطابها ملاليني السكان .  لعاصمة اإلدارية اجلديدةوكذلك امتكاملة 

 : ي على النحو التالئلة األسفوزي بفتح باب  فتح اهللاملهندس  ثم قام

 النواب وتواريخ صدورها املتوقعة ؟جملس  روعات القوانني اجلاري دراستها من قبلما أهم مش -1

ى بعض بنوده بني خالف علقانون جاري مناقشته إال أن هناك  هو أهم 119رقم البناء املوحد  انونالرد : ق

أن تقوم , كما أنه من الضروري صصة ال توجد هلا حماكم متخالبناء ت خمالفااجمللس واحلكومة , حيث أن 

حدوث نفس اإلشرتاطات لضمان عدم على  لبناء وإتفاق كافة اجلهات املعنيةاجلهة اإلدارية بتقليل إشرتاطات ا

سنوات على األقل ,  10ات إال بعد أال يتم تغيري اإلشرتاط أي تضارب فيما بينهم قد يضر بسري العمل , كما جيب

لة عدم وجود أضرار جسيمة يف حاالف  فقط وبالنسبة ملوضوع إزالة املخالفات نرى أنه جيب إزالة اجلزء املخ

للمخالف , كما ترى جلنة إنذارات أي ضرر ميس بسالمة املبنى , على أن يتم ذلك بعد إرسال قد تلحق 

 الرأسي بدل األفقي لتقليل تعديات األراضي الزراعية العمراني لتوسع لس أن يتم السماح لاإلسكان باجمل

حبيث والتشييد والبناء  يلاوقاملصري مل حتاداإلن إحتادات الشاغلني يشرف عليها شركات بديلة عوأيضًا إنشاء 

مصروفات  سدادلك الوحدة ب( على أن يقوم ماCompounds )معات السكنية جاملطلوبة للتصيانة العمل تقوم ب

 دوري. الصيانة بشكل 

 

 ؟وقانون املصاحلات على خمالفات البناء  ةالقدمي اتاإلجيارهل هناك جديد بالنسبة لقانون  -2

حيث  119صدور قانون البناء املوحد رقم  صدر قبللى خمالفات البناء فلن يعبالنسبة لقانون التصاحل  :  الرد

أال يتم من املخالفات قبل معاجلة املخالفات القدمية , كما جيب   حدوث املزيدوضع قواعد لتاليف أنه جيب 

باألمن والسالمة , وبالنسبة للغرامات اخلاصة باملخالفات جيب وضع آلية إال يف حاالت عدم اإلضرار  التصاحل

كبرية قد تصل لتحصيل تلك املخالفات مع وجود األداة التشريعية امللزمة لذلك , حيث ميكن حتصيل مبالغ 

 مليون وحدة خمالفة(  20جنيه شهريًا عن الوحدة املخالفة ) 100مليار جنيه سنويًا بواقع  24إىل 
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كن جاري إعداد دراسات مبدئية شته بشكل جاد حتى اآلن ولقبالنسبة لقانون اإلجيارات القدمية مل يتم منا

بالتالي لق وقاموابتغيري النشاط نصفهم إما مغليه مؤجرة بالنظام املشار إ مليون وحدة  3, فهناك  ةالعدال تضمن

وسيتم وضعه ضمن جدول أعمال تفرق يف املعاملة بني كل حالة على حده  جيب أن فاحللول املقرتحة

 اللجنة على املدى البعيد 

طرح  , حيث أنه يتملمشروعات العقارية بالنسبة لاخلاص  طاعقالومة وكبني احل منافسةهل هناك  -3

حتى  ات عقارية كثرية بأسعار منافسة جدًاوحد أراضي كثرية بدون جدول زمي حمدد وكذلك طرح

 ؟م الوزارة واهليئة بانشاء شركات تابعة هلا وهل سيستمر هذا األمر وهل ستق ة ريللشركات املتوسطة والصغ

ترك عملية التنفيذ للقطاع طات فقط , مع ارتوضع املعايري واإلش على الرد أنا أرى ضرورة إقتصار دور الدولة 

ذ عام ر منموقم مت بالفعل هذا األ لة مع سعر األرض املمنوح هلم من الدو أسعار متوافقة مع إلتزامه ب اخلاص

 . 2006 عام  تىح 1996

 

تحتية يف جمال إدارة املرافق والبنية ال احلكومة والقطاع اخلاص ك جمال للتعاون بنياهل هن -4

  ؟ العبء من على كاهل احلكومة ث يتم ختفيفحبيوأعمال الرتفيق والصيانة 

األمر الذي  تقدم اخلدمات بسعر مدعمحيث أنها  جسيمةمل تكاليف احلكومة تتحن إ: الرد 

  .شكل مستفيضجيعل هذا املقرتح من ضروري دراسته ب

 

 ؟تصدير العقار بالنسبة ل لألجانب وحةممنأية مزايا  توجدهل  -5

 ال توجد مزايا مقدمة يف  الوقت احلالي  :  الرد

 

 من الذي يبدأ مبادرة مناقشتها ؟  اخلاصة ت القوانني شروعابالنسبة مل -6

على أن يتم ذلك  القوانني إقرتاح مشروعاتبالنواب باإلشرتاك مع جمتمع األعمال قوم جملس ي: الرد 

 .التنسيق مع الوزارة ب

 

 

 :  من قبل السادة احلضورالتالية متت إثارة النقاط واملقرتحات ثم 

 (صايف دخل )مليار جنيه للدولة مؤخرا  100بتحقيق ما يفوق   ة اجملتمعات العمرانيةئهيقامت  -7

وحدات على بإجياد نظام يضمن اإلقامة داخل مصر لألجانب مقابل متلك متت املطالبة  -8

الغردقة ... ( وكافة املناطق الساحلية  –شرم الشيخ  –شواطئ البحر األمحر مثل )مرسى علم 

 بصفة عامة مما يزيد من التصدير العقاري داخل مصر . 

 تفعيل دور املكاتب اإلستشارية يف إصدار الرتاخيصاملطالبة ببدء   -9

تابعة  سواءعلى حد إنشاء حماكم متخصصة ذات تشكيل خمتلط قضائي وهندسي باملطالبة  -10

أفراد أو  بني جهات حكومية , أما إذا كان ناشيء بني  إذا كان النزاع ناشئلس الدولة جمل

إدارة خرباء متخصصني تتبع  القضاء العالي , وللمحكمة  جهات قطاع خاص يكون حملكمة

 . اخلاصة بالقطاع ك لإلسراع يف حسم القضايااحلكومة وذل
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ضرورة التعجيل بإصدار قانون اإلجيارات القدمية حتقيقًا للعدالة االجتماعية بني املالك  -11

 واملستأجرين 

 العمل على تقوية سلطات إحتادات الشاغلني ضرورة   -12

يث أن جسيمة حأضرار هلا اليت اليت جتيز التصاحل على خمالفات البناء القوانني منع إصدار  -13

 . مبخالفات مماثلة اإلستمرار يف إصدراها يشجع اآلخرين على القيام

سواء حتديد قيمة  اخلاصة بالضرائب العقاريةتقييم املطالبة بوضع معايري وحمددات ألسس ال -14

نه يمة الضريبة العقارية ألطالبنا بضرورة تعديل ق :الرد, العقار اوقيمته اإلجيارية لتحديد الضريبة 

وال  للتطبيق وليس هناك حصر حقيقي للعقارات كما أنه ال حيقق العدالة املطلوبةغري قابل 

 احلصيلة املرجوة 

 تقييمالبعد إعادة إلجيارات القدمية اجديدة ألسعار حتديد قيمة بأن يتم مقرتح مت طرح  -15

 يستفيد املالك األصلي بنصف السعر والدولةحبيث لوحدة العقارية وطرح السعر على املستأجر ل

 بالنصف اآلخر. 

 

معتز حممود على حضوره ومشاركته السيد املهندس / قام املهندس / فتح اهلل فوزي بشكر   نهاية اللقاءويف 

التوصية اليت مت اإلتفاق  مؤكدًا على ضرورة تفعيل املشاركةعلى حسن السادة احلضور  مجيعوكذلك ة الفعال

 ن بالربملان ووزارة االسكان ومجعية رجال األعمالعضاء من جلنة االسكاأتشكيل جلنة تضم وهي عليها 

لوضع آليات وضمانات لتصدير العقارات وسيتم رفع تلك املقرتحات إىل احلكومة بعد مناقشتها  املصريني

إصدار تشريع حيفز األجانب على شراء العقارات مقابل حوافز للحصول على , على أن تقوم بدراسة  بالربملان

 .الثانية عشر صباحًااللقاء يف متام الساعة تهى يف مصر  وإن اإلقامة


