
 
 لجنة التشييد لندوة إلكرتونية موسعة حمضر 

 (Zoom Webinar) للمحاماه بنسيت ماسونزبالتعاون مع:مكتب االبراشى ودرماركار ومكتب 
 2020مايو  11املوافق  اإلثننيوم ي

 
ن ندوة من خالل  المهندس  برئاسة   Zoom Webinar Video Conferenceعقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

نسيت بمكتب االبراشى ودرماركار ومكتب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة وذلك مع ممثلي  –/ فتح هللا فوزي 
ي اللقاء  ،كما مقاولي العالم  500من أكبر  %60الذي يتعامل مع و  ةللمحاما ماسونز

 رئيس –المهندس/علي عيىس شارك فن

الوي الجمعية و المهندس / مجد الد ن د المهندس / خالو اعة والبحث العلمي عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصن –ين المبن
اد والجمارك والمهندس / مصطفن النجاري  –حمزة  ن عبد الخال –رئيس لجنة اإلستب  ق رئيس لجنة التصدير والدكتورة / نيفي 

ن بقطاع – ن والمعنيي  يد التشيرئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من العاملي 
ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف  والمقاوالت والتطوير العقاري

دارة المدير التنفيذي للجمعية ،وممثلي اإل  –،كما شارك فن
ي تمام الساعة 

 التنفيذية بها ،وذلك فن
 
ن يوم  الثانية عشى ظهرا ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة  2020 مايو  11الموافق  اإلثني 

 :   حول

 علي قطاع املقاوالت يف مصر " 19-"اآلثار القانونية لفريوس كوفيد
 

 : حيث مت إدارة الندوة على النحو الذي يوضحه جدول األعمال كما يلي

12:00-12:10  كلمات ترحيبية   

12:10-12:25   مكتب االبراشى ودرماركار(-طاره العام )د.بهى الدين االبراشىإكلمة حول موضوع اجللسة فى 

12:25-12:40   مكتب االبراشى ودرماركار( –كلمة حول الظروف الطارئة )د. حممد رمضان 

12:40-12:55   (بنسيت ماسونزمكتب  –املطالبات اليت تتعلق بتغيري القانون )أ. فيصل عطية 

12:55-13:10  (سيت ماسونزبنمكتب  –املطالبات اليت تتعلق بتغيري القانون يف ضوء أحكام عقود الفيديك )أ. نيك توللي 

  األعمال جمتمع رؤية...  املصري والبناء التشييد قطاع على كورونا فريوس تأثري 

13:10-13:20   رئيس جملس إدارة شركة ريدكون للتعمري–كلمة م.طارق اجلمال 

13:20-13:30   سامكريت مهندسون ومقاولون  الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب شركة -كلمة م.شريف نظمي 

13:30-14:00  املناقشة و األسئلة و الكلمة اخلتامية 

 

ممثلي بنائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس اللجنة  –فتح اهلل فوزي وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من املهندس / 

الحضور ،وقد أكد سيادته عل أهمية هذا اللقاء السادة و للمحاماه  بنسيت ماسونزودرماركار ومكتب مكتب االبراشى 

اء القانونيون  كافة و القوة القاهرة والظروف الطارئة للتعرف عل المقصود بحالة الذي تم تنظيمه مع مجموعة من الخبر

تب عل تطبيقها  وط الواجب توافرها لتحقق هذه الحالة وما يبر وير العقاري من والبناء والتط فيما يخص قطاع التشييد  الشى

ن بالقطاع.  ي يتحملها العاملي 
 تخفيف لألعباء التر

 مكتب االبراشى ودرماركار(-فى اطاره العام )د.بهى الدين االبراشى كلمة حول موضوع اجللسةب ثم بدأ اللقاء •
 نظرة عامة حول 

ً
 إل أن اللقاء سيتناول أوال

 
ا ي ظل إ الراهنةاألحداث وقد رحب سيادته بكافة السادة الحضور ،مشب 

نتشار فن

وس تب عليه  جائحة فب  تبة عل التشييد والبناء والتطوير العقاري وكافة األمور القانونية المبر قطاع ا من تأثب  عل كورونا وما يبر

ي تغيب  القانون دائما ذلك ،وقد أشار سيادته إل أن 
وطها ،كمقوة القاهرة لحدوث حالة النتيجة  يأتر ا انه إذا إذا تحققت كافة شى

 فيما يتعلق بعقود الفيديك . نتائج خاصة  تحققت هذه الحالة يكون لها 

ي العقود ثم أ
ورة إعادة إحداث التوازنات فن تب عليها ضن ن ،فهناك أحداث خاصة ويبر شار سيادته  إل أنه بالنسبة لعقود المقاولي 

ي اقتصاديات الدول ،لذا يجب  إنتهاء فمن المتوقع أنه فيما بعد لذلك و ،
وس كورونا ستحدث إختالفات جوهرية فن أزمة فب 



ات العالمية ،فيجب التفكب  فيما بعد األزمة حتر يستطيع   ب  لتفكاالقطاع مواكبة وإستيعاب ما سيحدث والتفهم لكافة التغب 

ي 
ي منافذ البيع وماذا لو تم التوسع فن

ن عل بناء المر ق يالتسو فيما سيحدث فن كب 
ي ،وهل سيتم تكثيف البر

وتن اكز الصحية اإللكبر

ي هذا اإلتجاه ... إلخ
 والمستشفيات بشكل أكبر وزيادة اإلستثمارات فن

ي القانون
ي  وقد أشار سيادته إل أن القوة القاهرة اساسها إستحالة التنفيذ ،ولكن فن

ثناءات المرصي هناك بعض اإلست المدتن

 إل 
 
ا ن القوة القاهرة والظروف االستثنائية العامةو الفر ،مشب  ها من  165المادة الواردة ب – القوة القاهرة،حيث أن  ق بي  وغب 

ي وقت ابرام العقد )وليس نتيجة لعمل قام به طرف من اطراف العقد(أمر غب  متوقع ىه  القانون
ون ظرفا كتيمكن أن  ،و  فن

)
 
ا )خاصا

 
ا أو محدد وعات ،  عام  ( من 2) 147المادة الواردة ب الظروف االستثنائية العامةأما ويستحيل معها تنفيذ المشى

ي وقت ابرام العقد )وليس نتفىه  القانون المدتن 
كون تأن  يجب و  يجة لعمل قام به طرف من اطراف العقد(أمر غب  متوقع فن

 عام
 
 و ظرفا

 
ي التوازن االقتصاديا

ي احداث اختالل جسيم فن
 خالل  من،حيث تم إستعراض ذلك بشكل مفصل  تتسبب فن

Presentation  : يمكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط التالي ، 

ية :  ن  3eli4https://rb.gy/wباللغة اإلنجلب 

 https://rb.gy/kwjhipباللغة العربية : 

 (ودرماركار االبراشى مكتب –كلمة حول الظروف الطارئة )د. حممد رمضان 

 إل أن هناك قواعد 
 
ا ي القانونوقد رحب سيادته بكافة السادة الحضور ،مشب 

ي القوة القاهرة والظروف الطارئة فن
 حاكمة لنظريتر

ي 
ئية الظروف االستثنا -إستحالة التنفيذ  هامة وىه ) مصطلحات حيث أشارت مواد هذا القانون إل ثالثةالمرصي ، المدتن
ي  - العامة

ي القان( ويعد حادث فجات 
ي هذه الحاالت ون المدتن

 فن
ً
للنصوص التعاقدية )يعمل عل سد الفجوة( عندما ال  مكمل

 . ينص العقد عل بنود خاصة بالقوة القاهرة أو الظروف االستثنائية العامة

 

ن بأنه إذا لم يوجد نص بالعقود خاص بحاالت القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ،فهنا يجب التفريق ثم أكد سيادته عل  ما  ي 

كات خارجيةأو داخل مرص   إذا كان التعاقد  ي الدول ،حيث ان الجائحة بدأ أجنبية مع شى
ي توقيات المختلفة ت فن

،كما  تغايرة مفن

ر  ،فيلزم ط تطبيق القوة القاهرة ان تكون عل العقود المستمرة و من شى انه  رف االخر بارسال انذار للطقيام الطرف المترصن

ي يرغب بها هل بالظروف وما 
ات ونوع المساندة التر ي التنفيذ أم مهلة أكبر اذا كانت لها تاثب 

ات ماليةمادي تعويضات فن  ة أو تيسب 

 ...إلخ

ي كما أشار سيادته إل 
 تالي : ،وىه كال تشي فقط عل العقود المستمرة االثار القانونية لتطبيق القوة القاهرة والتر

  إنهاء التعاقد 

  ة إستكمال االعمال  )مع / بدون تعويض (مد فبر

  امات لإلوتعليق وقف ن ن بر  الطرفي 

 ن  اقتسام الخسائر اذا كانت فادحة ن الطرفي   من أجل إستعادة التوازن اإلقتصادي بي 

 إل أنه 
 
ا ،كما أنه بالنسبة  د البيعو عقمثل  العقود الفورية علال تنطبق احكام القوة القاهرة والظروف االستثنائية العامة مشب 

او  رة والظروف االستثنائية العامةتنطبق ذات مبادئ القوة القاهف تعاقدات مع الجهات الحكوميةلل ت أو تعديالت  ال توجد تغيب 

ة  .كبب 

وط واثآثار وكافة الشى  القوة القاهرة / الظروف االستثنائية العامة** وقد قام سيادته بإستعراض كافة التفاصيل الخاصة ب

تبة عل تطبيقها من خالل   ،حيث يمكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط التالي :  Presentation المبر

ية :  ن   https://rb.gy/fiwtox باللغة اإلنجلب 

 //:kahx60rb.gy/https باللغة العربية : 

  (بنسيت ماسونز مكتب –املطالبات التي تتعلق بتغيري القانون )أ. فيصل عطية كلمة حول 
وس كورونا المستجد  ن نتيجة لجائحة فب  ي تعديالت القواني 

ي يتم إتخاذها فن
 COVID-19وقد أشار سيادته إل اإلجراءات التر

ن جديدة،ومنها :  وعات قواني  ن القائمة تعديالتإجراء  – تقديم مشى  إصدار لوائح / توجيهات حكومية مختلفة - عل القواني 
 .  غالبا ما تكون ملزمة ولها قوة القانون(و وقرارات وزارية )

https://rb.gy/w4eli3
https://rb.gy/kwjhip
https://rb.gy/fiwtox
https://rb.gy/60kahx


ن اطراف الدول المختلفة ثم أشار سيادته إل ي حالة التعاقد بي 
كما أنه يتم ،يتم اختيار قانون الدولة القابل للتطبيق ، أنه فن

وع بها ،التوافق عل ذلك منذ بد ي يتم تنفيذ المشى
ي أغلب الحاالت يتم تطبيق قانون الدولة التر

م تغيب  ذا تإو اية العقد ،وفن

ات والخضوع الحكامها.  كون علبعض احكام هذا القانون ي  الطرف االخر تقبل هذه التغب 

ن المتعلقة بعقود التشييد والبناءوقد قام سيادته بإستعراض   من خالل  ، بتعديل القانونالمطالبات المتعلقة و  القواني 

Presentation  : حيث يمكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط التالي، 

ية :  ن   ytr8https://rb.gy/ofباللغة اإلنجلب 

  x653https://rb.gy/zgباللغة العربية : 

 ينسنتب مكتب –فيديك )أ. نيك توللياملطالبات التي تتعلق بتغيري القانون يف ضوء أحكام عقود الكلمة حول 
  (زماسون

ي تخص عقود الفيديك
االتحاد الدولي وىه العقود الخاصة ب FIDIC وقد قام سيادته بإستعراض كافة النقاط الهامة التر

ن وكيفية التعامل مع القوة القاهرة ن االستشاريي   13.7لبند ا ،حيث أشار سيادته إل والظروف االستثنائية العامة للمهندسي 
ن بالخاص  ن االستشاريي  يعات)االتحاد الدولي للمهندسي  ي التشى

ات فن "يتم تعديل ص عل ( والذي ين التعديالت الخاصة بالتغيب 
ن  اح قواني 

ي ذلك اقبر
ي الدولة )بما فن

يعية فن ي التكلفة الناتجة عن التعديالت التشى
سعر العقد بحيث يراعي أي زيادة أو نقصان فن

ي يتم إجراؤها 
، التر ن ات الرسمية الحكومية لهذه القواني  ي أو التفسب 

ي النظام القضات 
ن القائمة( أو فن جديدة وإلغاء أو تعديل القواني 

اماته بموجب العقد. base dateلتاري    خ األساشي بعد ا ن ي أداء البر
 ، األمر الذي يؤثر عل المقاول فن

 

( من التأخب  و / أو يتكبد )أو سوف يتكبد( تكلفة إضافية أنه ضمن عقود الفيديك  كما  ي
ي )أو سوف يعاتن

إذا كان المقاول يعاتن
ا ي مثل هذه التفسب 

ن أو فن ي القواني 
ات فن ن عل المقاولنتيجة لهذه التغيب  ، يتعي  ي تتم بعد التاري    خ األساشي

إخطار  ت، والتر
 :]مطالبات المقاول[ أن 20.1المهندس ويحق بموجب البند الفرعي 

، إذا تأخر موعد االنتهاء / التسليم أو سيتم تأجيله ، بموجب البند الفرعي  ]تمديد وقت  8.4أ( تمديد المدة الزمنية ألي تأخب 
 انجاز االعمال[

ي سعر العقد ب( دفع
 .أي تكلفة متضمنة فن

ا للبند الفرعي 
 
ي وفق

ن عل المهندس المضن ي هذا االخطار، يتعي 
و االعالن عن تحديد هذه ]القرارات[ للموافقة أ 3.5بعد تلفر
 األمور. 

،حيث يمكن اإلطالع عليه  Presentation من خالل  ، FIDIC كما قام بإستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بعقود الفيديك
  من خالل زيارة الرابط التالي : 

ية  ن   https://rb.gy/ccupsd  باللغة اإلنجلب 
  /fhwh40https://rb.gy باللغة العربية

 
 ... رؤية جمتمع األعمال تأثري فريوس كورونا على قطاع التشييد والبناء املصري

 للتعمري ريدكون شركة إدارة جملس رئيس–كلمة م.طارق اجلمال 

ة الحالية   عل أنه بالنسبة لتشهد تباط  وكساد عل مستوى العالم وقد أشار سيادته إل أن الفبر
 
التشييد والبناء اد مو ،مؤكدا

ي  لمشاري    عاشهد تأثر كبب  وملحوظ ىه مرحلة التشطيبات بما ،ولكن  والمعدات الخاصة بالقطاع فإنها لم تتأثر بشكل كبب  
التر

 ألنه
 
اد كافة المواد المتعلقة بالتشطيبات من الخارج تم اإلنتهاء منها ،وذلك نظرا حيث بانيا وخاصة من ايطاليا واس يتم إستب 

ة الماضية  اد منهما بشكل كامل خالل الفبر كات عل اإلتجاه،توقف اإلستب  االعتماد لمصادر أخرى للموردين و  وهو ما أجبر الشى

ي الوقت الحالي و عل تنوي    ع مصادر وسالسل اإلمداد ،
اد قد  فإنفن للعمالء  عل مواعيد التسليم تأثر توقف عمليات اإلستب 

ي  ب  التأختفاوض مع العمالء حول ال ،ولكن يتم
ي االغلب  مواعيد التنفيذ فن

 من قبلهم فهمهناك تيكون والتسليم للوحدات وفن

 واألزمة الراهنة. للظروف 

ة الحالية تقدير  تعويضات ب بشكل محدد ،بحيث يمكن المطالبة حجم الخسائر  ثم أكد سيادته عل أنه يصعب خالل الفبر

 ل، ا له
 
ازيةفقد زادت التكلفة نظرا كات إلجراءات اإلحبر ن بالمواقع وبمقرات الشى ي يتم إتخاذها وتطبيقها عل العاملي 

وىه ، التر

ة منتمثل نسب ي ال ة كبب 
 بتتكلفة ،الزيادة فن

 
كات حاليا ناتجة عن جائحة كافة التكاليف الزائدة والخسائر الل  يسجولكن تقوم الشى

وس كورونا  عل أقل  جزء من هذه التكاليف والحصول عليه من مساندات لتغطيةالقانون  تطبيقه بموجبلبحث ما يمكن  فب 

. تقدير ،بإعتبار أن ما تمر به الدولة والع ي
 الم باكمله هو قوة قاهرة أو ظرف إستثنات 

https://rb.gy/of8ytr
https://rb.gy/zg653x
https://rb.gy/ccupsd
https://rb.gy/40fhwh


 

 الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب شركة  سامكريت مهندسون ومقاولون -كلمة م.شريف نظمي 
ي ظل االزمةتشهد وضع غب  محدد  وقد أكد سيادته عل أن كافة القطاعات

اال التعايش  نوال توجد أية حلول حتر اثآ، الحالية فن
 إل أن  مواجهة التحديات الراهنة حتر يتمالتاقلم والتطبع المستمر مع المستجدات ، و مع هذا الوضع 

 
ا قت والتكلفة الو ،مشب 

ن عناضها إضافة إلوالجودة  ن بقطاع التشييد والبناء إحداث التوازن بي  ي يحاول العاملي 
األخرى اض عنال ىه المعادلة التر

ي زادت عليها  المستجدة
ي األمن عنرص ، وىه  التر ن ،  ثب  أتمن  لما لهالبيولوجر ي ا أمكبب  عل صحة وسالمة العاملي 

العنرص التاتن
ورياصبح  والذي Social Distancing التباعد اإلجتماعي  تحقيق هو  ة القادمة خاللسلوب حياه كأ  تطبيقه من الرصن  ، الفبر
ي المواقع  Physical to Virtualمن  ثقافةالتغيب  و 

ي األساس عل تواجد العمالة فن
،ولكن صناعة التشييد والبناء تعتمد فن

ي تلزم التواجد بالمواقع الوظائف  تحديد فاصبح هناك تحدي لهذه الصناعة لمحاولة 
ل وأخرى التر ن ي يمكن إتمامها من المبن

التر
 العمالة.  تكدسوذلك لتقليل 

ي ظل األ
ي أثرت بشكل مباشى حركة التوريدات زمة الراهنة من تأثر ثم أشار سيادته إل ما يواجهه القطاع فن

ل توفر خامات ع والتر
ي الوقت المناسب

ي نظر قود الحالية عتنفيذ ال،إضافة إل وجود مخاطر مالية تؤثر عل  ومواد البناء والتشييد فن
 لوجود أزمة فن

 
ا

ي ذلك  نعقود الجاري تنفيذها ،ولكن نرجو ألكيد عل تطبيق ابالتأ  ،وهو ما سيؤثر التدفقات النقدية وتواجدها  توفب  
يتم تالفن

ي الع
 . اكبر مرونة وتصبحما نشهده من أحداث  بحيث تتناسبقود المستقبلية فن

 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط التالية:
  ي الحصول عل السيولة والتأخ ب  التأخ بالنظر التمت اإلشارة إل وضع سداد األقساط عل المطور العقاري

ي التنفيذ ب  فن
 فن

ي ظل األزمة الراهنة  ،وهنا تم 
وعاتفيما يتعلق أنه ب الرد فن ي مرص ، بالمشى

 فيجب النظر أ فن
ً
ذ يحالة التنفستإ مدىعل  وال

ي 
 كما أن ، الموعد المحدد فن

 
ي ال بحيث يتم إعطاءللظروف القاهرة ، فكرة إمتداد العقد واردة نظرا

دون  ولكنوقت مهلة فن
ي األ 

ي تأسعار بمالمساس فن
ة ممثالة للمهلة المعطاةجيل العتن  . سداد لفبر

 ي تتمتعاقدات ال تمت اإلشارة إل
كات غب  مرصية مثل التعاقد  التر كة مع مع شى ي تكوناالمارات بعمار إشى

بنسب  رتبطةم والتر
ي أنه يختلف الوضع الرد ، وهنا تم  بالسداد ربطها يتم خب  تحدد مدة التأهناك قواعد التنفيذ ،فهل 

ي دإمارة فن  ،وذلك لوجود تر
 ولكن تتدخل نجاز ،يرتبط بنسب اإل  I score accountحساب 

 
ي مور ،حث هذه األ بلجنة قضائية ل بتكوين الدولة احيانا

وفن
وعاتحالة تأخر  يلزم لغاه وهنا قانون للمشاري    ع الم بفارق وقت كبب  عن مواعيد التنفيذ المحددة ،فيتم تطبيق تنفيذ المشى

ي حل هذا الوضع ، تحاول الدولة اللجوء للقضاء و المطور  عل
ي هذه الحالة التدخل والمساهمة فن

ة الحافن لية وخالل الفبر
 . الدولة حتر االن لم تتدخل

  ي تمت اإلشارة إل
قاري طولة من الشهر العوهل تحتاج الجراءات م،والمجمعات السكنية الكم الكبب  من التعمب  والمباتن

ي الشهر العقاري 
ات خاصة لتسجيل هذه الوحدات فن ن ،وهنا  يته لهذه االجراءاتجاهز ومدى لتسجيلها أم تكون هناك تجهب 

ي مرص  بأن الرد تم 
ي إستكمال اإلجراءاتالشهر العقاري فن

ية إجراءاته غب  متناسبة مع المعايب  الدول،حيث أن  لديه أزمة فن
كات التطوير العقاري ومازالت منظومته ال تتناسب مع هذه المعايب  ،حول العالم   لذلك تقوم شى

 
عملية حيازة ل يبتسهونظرا

 ولكن ال يعتبر ذلك صك رسمي بالملكية. الملكية 

  وس كورونا تمت اإلشارة إل ي رض إعوهل ما زال يتم إعتبار هذه األزمة بمثابة عل عقود الفيديك  المستجد اثار فب 
 ستثنات 

وعات له قدرةمالعدم بأن الرد :  وليست قوة قاهرة ،وهنا تم وط وأهمها عدم إ عل تنفيذ المشى ي مكانية التنفيذ شى
 الوقت فن

 ألن بسببه سيكون هناكقاهرة ،عتبار الظرف الحالي قوة المحدد وهو ما يؤدي إل إ
 
ي اإ نظرا

ي التنفيذ فن
لمواعيد ستحالة فن

ي الفيديك تم تنظيم هذا األمر يد مهلة التنفيذ المحددة بالعقد ،ولكن نجد أنه وبالتالي السماح بتمدالمحددة 
لغة مختلفة ب فن

ي  "اإلستحالة"او كلمة  " خالل بالتوازن التعاقدياإل "  لتعبب  وىه ليست مطابقة  preventم كلمة ااستخد،حيث تم 
فن

تباتو الحدث مستمر مازال ،ولكن  القانون المرصي فمن ا لذوكيفية التعامل معها ، والخسائر  جاري حساب وحرص المبر
حرص كافة التكاليف والخسائر بشكل مستمر حتر يتم تحديد التعامل معها بشكل فوري عند يوم  28 يتم كلن أ األفضل

 إتخاذ القرار بالتدخل من قبل الدولة. 

  ي تتم مع أطراف خارج تمت اإلشارة إل التعامل مع
ي القوة القن بأالرد : وهنا تم  مرص ،التعاقدات التر

اهرة القواعد العامة فن
ي و عامة ، تتناول أحداث ي الخارج تم إغالق هذا ال مثال : إذا تم التعاقد من جانب مرصى مع مصنع أجنتر

ا يعتبر  ،هنمصنع فن
،وهو ما هرة قاالقوة ال هذه الحالة منيتفهم س عند التوجه للقضاء المرصييد وبالتأك،قوة قاهرة  للعقد بالنسبة هذا األمر 

ورة ي ضن
ن كافة  يعتن ق األوجود تكامل بي  ي دول الشى

ي ق القانون الوسطي يتطبوسط يتم األطراف  ،كما أنه فن
   أغلب األحوال. فن

 
ن عىل تنظيم هذا اللقاء ن والحضور عىل ثم إنتىه اللقاء حيث تم توجيه الشكر لكافة القائمي   ،وكافة المتحدثي 

ي أثرت هذه الندوة
 المناقشات الت 


