
 
 
 

 من خالل  التشييد عقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا  Video Conference Callبجمعية رجال األعمال المرصيي 

Meeting  ك وذل،  لجنة التشييد نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس  –المهندس / فتح هللا فوزي ،برئاسة
ور وذلك بحضرئيس اإلتحاد المرصي لمقاولي التشيد والبناء ، –المهندس / محمد سامي سعد كة بمشار 

الويالمهندس /  ن  يةبالجمع  لجنة الصناعة والبحث العلمي مجلس اإلدارة ورئيس  عضو  – مجد الدين المنن
 لجنةيس نائب رئ  - عالء فكري/ والمهندس،لجنة التصدير بالجمعية  رئيس –مصطفن النجاري  والمهندس/ 
ن وعدد من التشييد  ي الل، التشييد والمقاوالتبقطاع  السادة أعضاء الجمعية من العاملي 

ن
قاء كما شارك ف

ي تمامممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،ي للجمعية و المدير التنفيذ –األستاذ / محمد يوسف 
ن
الساعة  وذلك ف

 من يوم  الحادية عش  
ً
 :   فتح باب الحوار والمناقشة حول حيث تم،  2020إبريل  5الموافق  األحد صباحا

 " أزمة فريوس كورونا وتأثريها على صناعة املقاوالت "
جبميع جلنة التشييد ،نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس  -بدأ اإلجتماع بكلمة املهندس / فتح اهلل فوزي 

 بناء يد والتشرئيس اإلتحاد المرصي لمقاولي ال –رحب بالمهندس / محمد سامي سعد  كما السادة املشاركني

ورة إستئناف نشاط  كات المقاوالت وخاصة بعد ترصي    ح رئيس مجلس الوزراء وقد أكد سيادته عل ضن ش 
صناعة  رتباطنظرا إل ٪١00كات المقاوالت بطاقة عمل ش  يتطلب عودة الدولة إقتصاد ن بأمنذ ايام 

ي مرص 
ها من الحديد واالسمنت و  وعل رأسها صناعاتصناعة أخرى  90أكنر من بتشغيل  المقاوالت فن غن 

ورة التوضيح ما إذا كانت تلك  مواد البناء بشكل عام ها بد الترصيحات المقصو ،وهنا أشار سيادته إل ضن
ن الجديدة و العاصمة اإلدارية الجديدة  وعاتم كافة األ أفقط العمل بمدينة العلمي   بقطاع عمال والمش 

 أن  المقاوالت
ً
د رئيس اإلتحاد المرصي لمقاولي التشي –المهندس / محمد سامي سعد والبماء والتشييد مؤكدا

 جميع الحضور بالمشاركة بخالل اللقاء ،  توضيح الصورة بشكل اكن  هو األجدر عل والبناء 
ً
و ئهم راآمطالبا

حات ي يتم ا عل جميع اآلراء مشتملة كافة الجهات المعنيةورقة عمل إل   تقديمهم لتجميعها من أجل مقنر
لتر

 اإلتفاق عليها . 

 

 م باحلديث  رئيس اإلحتاد املصري ملقاويل التشيد والبناء –املهندس / حممد سامي سعد  ثم قام
ً
 وضحا

  يعتن  ت ع المقاوال ا قطأن 
ً
  قطاع معقد جدا

ً
 تصاديةاإلق الصناعاتبالكثن  من القطاعات و   هالرتباط نظرا

ورة  وجب، األمر الذي ي االخرى  الحفاظ عل ومراعاةمرة أخرى الهام القطاع بهذا  عملالإستئناف  بدءضن
 وسالمتهم وبالتالي الحفاظ عل سن  العمل. 

ن  العاملي 

لة وىه عما (اليومية)ظمة تمنالعمالة غن  ال يعتمد بشكل أساسي علالمقاوالت قطاع  انوأشار سيادته إل 
ط ابو وضع ضاألمر الذي يوجب إستئناف العمل مع  التأكيد عل  ،عمل ال تستطيع تحصيل دخلها بدون 

وسسالمة العمالة صحة و حفاظ عل للللعمل  وصارمة محددة  أن ه وعدم إنتشار الفن 
ً
ناك مجموعة مؤكدا

عد تبشكل سليم ،وىه كلها  سن  العمللعمالة و اسالمة للحفاظ عل صحة و من الضوابط الواجب إتباعها 
كاتالمجتعمية لمسئولية المن  ،   وب العمل بالشكل المطل سن   العالة وضمانكما تضمن الحفاظ عل   لش 

 لةإعطاء مه مع اإلتحاد كما أكد سيادته أن هناك ضوابط محددة مكتوبة تم تعميمها عل جميع أعضاء 
كات لمدة إوقف ت ن للش  واجهزة هن  الخاصة بالتعقيم والتطتوفن  االجهزة والمعدات بحيث تستطيع سبوعي 

ة لالاسعاف  اتقياس الحرارة وسيار  ام لباعداد كبن  ن  أنوعة بالظوابط الموضنر
ً
من ن  عدد كبهناك  ، مؤكدا

ي تطبيق ذلك 
كات قد بدأت بالفعل فن  إل  وبالتالي سن  العمل بشكل ممتاز الش 

ً
ا وخاصة العمالة ة رغبمشن 
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ي 
ن
 خاللهم وكفاءة عمل مطاقته عن العمل ،ويرجع ذلك إل أن توقفعدم الالعمالة اليومية أو غن  المنتظمة ف

ي  عن المعدل الطبيعي  تقلشهر رمضان 
ن
ة الحالية  إنجاز أعمالهم ،ما يؤكد عل رغبتهم ف بل حلول قخالل الفنر

 للحفاظ شهر رمضان المبارك و 
ً
كات اإلتحاد قد طالب ش   بأنكما أكد سيادته   ، ليهمإالوارد  الدخلعل أيضا

ي إستئناف أعمالها  المقاوالت
ن
ي ترغب ف

راقبة عليها مهناك ن  اماكن لالقامة االسبوعية وان يكون بتوفالتر
 أن ال،وعل اتمام عمليات التطهن  لها 

ً
  مختلفعمل بالمواقع موضحا

ً
ي طبيعته عن العمل بال تماما

ن
 مكاتبف

ن األفراد وتجديد الهواء الطبيعي لمغلقة ا ن بتباعد المسافات بي   للعمالة . كأ  همما يجعلحيث أنه يتمن 
ً
 نر أمانا

ي نهاية كلمته أكد سيادته
ن
سل صورة م وف لألعضاء  إىل الجمعية إلرسالها  ن الضوابط المشار إليها أنه سير

 . لحسن اإلستفادة منها وبدء التطبيق بشكل جاد 

 

رئيس لجنة التشييد بأنه جاري بالفعل تطبيق مجموعة من نائب  –وهنا أشار المهندس / عالء فكري 
 : الضوابط المشار إلها بشكل عملي ومنها 

 ي وبأكافة بات المعقمات والمطهر وفن  ت
مال لعمالة ،مع تطبيق أعسكن ا ماكنمواقع العمل الميدانن

 بشكل دوري. والتعقيم التطهن  

 ن ألي حالة مصابةاالفراد المخالطو  همسكنمحل د يحدتلضمان وفن  نظام التتبع للعمالة ت القدر  ي 
 . هللا 

  كات بالتبادل  %50إمكانية تطبيق نظام المجموعات للعمل بطاقة ن مجموعات العمل للش  بي 
ن كثافة اتقليل   وبالتالي   منعا إلنتشار العدو  لعاملي 

ً
 . ى تطبيقا لنظام التباعد اإلجتماعي المتبع حاليا

  ي
ن المرونة فن ن اإلداريي  ل للعاملي  ن

 ،الذين ال يلزم تواجدهم بالمواقع.  تطبيق العمل من المنن

  ي تحمل مواد البناء قبل
تعقيم كافة البوابات الخاصة بموقع العمل وتطهن  وتعقيم كافة السيارات التر

 دخولها للموقع . 

  مي . بشكل علجراءات تلك اال توعية العمال بشكل دوري حول كيفية النظافة والتعقيم واتباع 

 ها من الضوابط األخرى  .وغن 

 ادة املشاركني باللقاء ،وقد مت تناول النقاط اهلامة التالية:مت فتح باب احلوار واملناقشة بني الس ثم
  بدء ورة ضن حول رئيس مجلس الوزراء السيد  ترصيحاتموافقة جموع الحضور عل تم التأكيد عل

ي المواقع 
ة الراهنة مر هام جدا يعد أحيث أن هذا  عجلة االنتاجلدوران العمل فن  لمنعخالل الفنر

ازية  مع إتباع كافة اإلجراءاتد القتصابالل حدوث أي خ  . المطلوبة االحنر

  ورة تم التأكيد عل ي اإلعتبار عند تطبيقضن
ازية  الوضع فن ن تالمطلوبة اإلجراءات اإلحنر وعية العاملي 

ي و مواعيد العمل  فيما بعد جب إتباعها الوااإلجراءات  حول
ي اختالط العمالة مع بعضهمالتر

 تكمن فن
ة داخل  البعض  ،وتواجدهم بمناطق مزدحمة خالل إنتقالهمالسكن المخصص لهم بكثافات كبن 

ة النتقال العدوى ي تكون عرضة كبن 
 عل لمسئولية تقع أيهذه احيث أن ، بالمواصالت العامة التر

ً
ضا

كات من خالل  توفن  وسائل النقل والمواصالت الخاصة للعمالة لتقليل خطر اإلصابة وبالتالي الش 
 . ر المطلوب كن تراعي التباعد اإلجتماعي بالقدوتوفن  أماكن للس الحفاظ عل سن  العمل

  ورة إحكام السيطرة عل  خالل من،للعمالة خارج مقر العمل الوقائية االجراءات تم التأكيد عل ضن
 .  ها لبة عليها وعل اتمام عمليات التطهن  اقر ال مع توافر توفن  اماكن لالقامة االسبوعية 

  ورة ي تواجد تم التأكيد عل ضن ي بشكل تمركز طت 
ي تقعمناطق الاكن  فن

ن المش التر القومية اري    ع بي 
ن الجديدة أو بالقرب منها ،حيث أن هذه  ى مثل مدينة العاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة العلمي  الكن 

 العمالة. كثيفة تعد  المناطق 



  ورة تم ي التأكيد عل ضن
ورة استكمال فكرة لدولة اتبتن ن أجل معجلة االنتاج األعمال إلستمرار ضن

ن الصورة المغلوطة  العمالةوالحفاظ عل  قتصاد اإللحفاظ عل استمرارية ا ،وذلك من أجل تحسي 
ي يتم تكوينها 

ة الحالية والهجوم عليهممن بعض العامة  التر سبب ب حول رجال األعمال خالل الفنر
ورة إستئناف العمل خاصة وأن هذه الرؤية   توضيح رؤيتهم حول ضن

ً
دولة مع رغبة ال متوافقة تماما

. ح
ً
 اليا

 وس كورو  ايطاليا دولة بالوضع صعوبة  بالرغم منه تمت اإلشارة إل أن  بسبب إنتشار فن 
ً
نا حاليا

ةتم البدء بعودة  قد  انهبنه توجد معلومات مؤكدة بأعداد هائلة إال أ ي  مباش 
إضافة ، العمل بشكل جزن 

ضع اإلقتصادي الو حمل ت لن تستطيع الواليات المتحدة األمريكيةن بأاالمريكي  سترصيحات الرئيإل 
 تقدير.  عل أقىص ةثال ث إل بدون عمل اكنر من شهرينالراهن 

 كات توريدات للمنظفات والمع ورة البحث عن ش   ةالطبيوالمعدات  ماتقتم التأكيد عل ضن
ي مواقع العمل 

ن
ة حيث أن الالواجب توافرها ف وعات الكبن  ةتطلب  سمش  لك من ت كميات كبن 

كة ش  لتوفن  هذه الكميات ،وهنا تم التأكيد عل أن  وء للسوق السوداءجال يتم الل حتر التوريدات 
كة  النرص للكيماويات وىه  كاتذلك كأحد خدماتها للش  تعرض المرصية تابعة للقوات المسلحة ش 

ي هذا األمر 
 . ويمكن التواصل معها فن

  اح تم ن وجود إإقنر ي لنر ام بضوابط المن قبل أصحاب األعمال والعمال  ام كتان  ن السالمة و  لحمايةإللنر
ام وتعهد مكتوب إ ،بحيث يكون هناك أثناء العملالصحية  ن باع ويوقع عليه من العمال باتبذلك لنر

ام صاحب العمل ب، العمل قعامو راءات حتر خارج جاال  ن التثقيف و لوعي ارفع إضافة إل التأكيد عل إلنر
وسبخطورة  للعمالة ي بشكل دور  للعمالة إعطاء إرشادات  السالمة والتوعيةخالل من  كورونا   فن 
 سواء 

ً
. او   يوميا

ً
  أسبوعيا

 ي تم توافرها بالسوق المرصي والخاصة بالتأكد من مدى تم
ت اإلشارة إل األجهزة الجديدة التر

ين  صابةاإل  وس كورونا من عدمه حيث أن قياس درجة الحرارة أمر غن  كاف وخاصة ألن الكثن  بفن 
وس  ي هذه الحالة تنتش   هم أية أعرالض إال أنال تظهر عليمن حاملي الفن 

كبن  ،   بشكلالعدوى  فن
كات والمواقع بسعر وهنا  اء كميات للش  كات لش  اح التواصل مع تلك الش  ضمان الحد الجملة ل تم إقنر

 . ار المن إنتش
ً
وس من خالل إكتشافه مبكرا   فن 

 

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي :
  لتأكيد ارئيس اإلتحاد المرصي لمقاولي التشيد والبناء ،ب –المهندس / محمد سامي سعد قيام

لعمل ل تحاد والموضوعة من قبل اإل  محددةالط ابضو ال بكافةموافاة الجمعية  عل أنه سيقوم ب
بقطاع التشييد والمقاوالت ،وذلك لتعميمها عل السادة أعضاء  والحفاظ عل سالمة العمالة

ن بالقطاع .   الجمعية من العاملي 

 كات النرص واالتواصل الخاصة بيانات أن تقوم اإلدارة التنفيذني للجمعية بإرسال ب كات ش  لش 
 المعدات الطبية األساسية  مواد المعقمات والمنظفات الطبية لتوريدات لها  المماثلة

ً
وأيضا

وسالمبكر وأجهزة الكشف  اء إحتياجات  عن الفن  إل أعضاء الجمعية للتواصل معها لش 
كاتهم ومواقعهم من تلك التوريدات  .  ش 

 
ن باإلجتماع عىل حسن المشاركة ،عىل أن يتم تفعيل  ثم قام المهندس / فتح هللا فوزي بشكر السادة المشاركير

حات  ي تم إستعراضها وتجميعها مع توصيات اإلجالتوصيات والمقير
طوير العقاري تبقطاع ال تماع السابق الخاصةالتر

 .  إرسالها إىل كافة الجهات المعنيةمن خالل ورقة عمل مجمعة تشتكل عىل توصيات اللجنة بغرض 


