
 
 جلنة التشييدحمضر إجتماع 

Zoom Video Conference  
 2020 يونيو 4املوافق  اخلميسيوم 

 
ن  عقدت  لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

 
،برئاسة :  Zoom Video Conferenceمن خالل  إجتماعا

ي اللقاء ، رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة نائب –المهندس / فتح هللا فوزي 
ن
مجد / دسالمهنكما شارك ف

الوي  ن ي ال/ والمهندس عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  –الدين المنن
نجاري مصطفن

ن عبدالخالق/ والدكتورة رئيس لجنة التصدير  – كما شارك ،رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية  – نيفي 
ى المنظمات العاملة بالقطاعبالحضور  لشعبة رئيس ا – ممدوح بدر الدين : م.  من أعضاء الجمعية رؤساء كنر

ي ، عامة لإلستثمار العقاري ال
 لمجلسا رئيس -م.هشام شكري ،  المصريمجلس العقار رئيس   -م.عادل لطفن

ن بقطاع ممثلي مجتمع األعمال المرصي من عدد من و  ،للعقار  التصديري لتطوير االتشييد والبناء و العاملي 
ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف العقاري 

ن
 المدير التنفيذي للجمعية ،وممثلي اإلدارة التنفيذية –،كما شارك ف

ي تمام الساعة 
  الواحدةبها ،وذلك فن

 
، بهدف فتح باب الحوار  2020 يونيو  4الموافق  الخميسيوم  ظهرا

 :   والمناقشة حول

  2020لسنة  181قرار وزير التنمية احمللية رقم "
 املقاوالت ....(" –وتأثريه على قطاع التشييد ) التطوير العقاري 

 

 نةجلنائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس  –فتح اهلل فوزي املهندس /  وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من 
الذي صدر  2020لسنة  181قرار وزير التنمية المحلية رقم  وقد أشار سيادته إىل التشييد باجلمعية ،

 
 
بالقاهرة شهور  6يذها للمساكن الخاصة لمدة بايقاف اصدار تراخيص البناء واألعمال الجاري تنفمؤخرا

ى اعتواالسكندرية وعواصم المحافظات  سيادته ر أشا ،وقد  2020/ 5/ 24بارا من االحد الموافق والمدن الكنر

ي قد تنتجالتداعيات  إىل
 علي مستقب  االستال نتيجة ك  السلبية الت 

 
ثمار يقاف األعمال الجاري تنفيذها حاليا

ي مرص، 
اخيص يزيد من  حيث أنالعقاري فن توقف اعمال البناء للتحقق من التصميمات ورسومات الن 

ي الحفاظ الضغوط المالية ومن ال
ي ساندت الدولة فن

ي والت  كات الكنر ي تواجه الشر
تحديات والمشكالت الت 

وعات الجاري تنفيذها كما   ، لهم علي االالف من العمال ودفع الرواتب أن كافة مواد البناء بمواقع المشر

ة طويلة.  ر كبن  نتيجة توقف أعمال البناء لفن   سيحدث لها ضن

ي هذا الشأن تم إعداد  قد  نهسيادته عل أ شار وقد أ
مجلس  لتوجيهها إىل السيد رئيسمسودة مبدئية لمذكرة فن

 –لمحلية وزير التنمية ا –وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  ( الوزراء وكافة الجهات المعنية

شعبة االستثمار العقاري ( المنظمات العاملة بالقطاعبالتنسيق مع وذلك ، )رئيس هيئة الرقابة اإلدارية

صديري للعقار والمجلس الت المرصية بالغرفة التجارية باالسكندرية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

 . ومختلف الجهات المعنية بقطاع المقاوالت والتشييد والبناء  )يومجلس العقار المرص 

حات أن المذكرة تتضمثم أشار سيادته إىل   ومختلف الجهات المشاركة حول آليات الجمعيةن مطالب ومقن 

تب عليه من تنفيذ القر  مواد البناء قطاع العقاري والتشييد و ال ر سلبية ضخمة علآثاار لتجنب ما سوف ين 

عمال البناء الجاري تنفيذها وهو ما سيخلق أزمة جديدة أخاصة وأن قرار الوزير يشم  ايضا ايقاف جميع 

كات   ، تاالستثمار العقاري والمقاوال لشر
 
 لع باالضافة إىلي ان التبعات االقتصادية للقرار ستنعكس سلبا



ن ستثمارات الضخمة بالقطاع و اإل  كات بجانب االخالل بآليات الع زمة كورونا علأ يد من تبعاتسن  رض الشر

 والطلب. 

 لمشار إليه قرار الال استقب  قد  مجتمع األعمال المرصي كما أكد سيادته عل أن 
 
لحاجة بتفهم كبن  نظرا

ي  الفعلية لتنظيم تراخيص البناء ومنع حدوث المخالفات
ر لم يفرق أن القرا حيث  ومحاربة البناء العشوائ 

ن والذين لم تصدر بحقهم أي مي  ن ي من الملن  كات المرصية واالجنبية الكنر ن الشر ن مخالفات وب ةبي  كات ي  الشر

م ن  العاج  لتناول األمر .  جتماعاإل  هذا  عقد لنة لجلااألمر الذي دعا  ةغن  الملن 

 التالية: النقاط ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول
 اىلي النيابة العسكرية،  مالحظة تمت اإلشارة إىل 

ن ي ت قد  هذا األمر ضمن القرار فتحوي  المخالفي 
ن
سبب ف

لنظر العديد من القضايا تحدث نتيجة الختالف وجهات احيث أن  ، لمستثمرينلحالة من الذعر 
ي االحياء و 

ن
ن ف  ب تحويلها إىلوال تستوجوليس لها أية معاين  محددة تطبق كيدية قد تكون بعضها  للموظفي 

ي العقوبات تبدأ باإلنذار لتعدي  و ،لذا ي النيابات العسكرية
ن
جب المطالبة بتطبيق شك  من التدرج ف

 المخالفة وإذا لم يتم التعدي  تطبق العقوبة . 

  ن مة واألخرى غن  الملن  ن
كات الملن  ن الشر ورة التفريق بي  كات  توضيح مدى معمة ،تم التأكيد عل ضن ر الشر ترصن

مة من مث  هذه القرارات.  ن  الملن 

  ورة تم ن اقدية العالقة التع ايقاف األعمال الجاري تنفيذها علمن تأثن  قرار  التحذير التأكيد عل ضن  بي 

كات والعمالء  . ،وهنا تم التأكيد عل أنه سيتم إدراج هذه المالحظة ضمن المذكرة الشر

 ورة أن القرار جاء لتتبع وتعدي  كافة المخالفات ،ولكن هذا األمر يحتم تمت اإلشارة إىل تفات إىل اإلل ضن

ن  اخيص وتفعي  دور االستشاريي  اخيص وتحديد صالحيات مهندىس الن  وهنا ، تطوير منظومة اصدار الن 

تمعات جتم التاكيد عل انه سيتم مناقشة وعرض هذا األمر ألهميته عل وزير اإلسكان والمرافق والم

ي أول لقاء مع سيادته. 
 العمرانية فن

 ورة ال يرصن  بما و آليات تنفيذ القانون بما يحقق المصلحة العامة للدولة  التوص  إىل تم التأكيد عل ضن

كات االجنبي ن بالشر مي  ن كات العاملة بالقطاع من أعض ة والوطنية من الملن  اء ،كما تم التأكيد عل أن كافة الشر

اخيصالجمعية تؤكد عل مساندتها للدولة  . منع انتشار ظاهرة البناء الع من أج  لتطوير منظومة الن  ي
 شوائ 

  ات إىل كافة المحاجر لوقف العم  بها ووقف ي إرسال النشر
تمت اإلشارة إىل مالحظة أنه سيتم البدء فن

ى كإت الخرسانات ومخالطا ي تنفيذ قرار  وزير التنمي ىحدنعها من الدخول للقاهرة الكنر
ة إجراءات البدء فن

وعات ،وهنا  ي بعض المشر
المحلية ،حيث أن وقف دخول الخامات سيوقف عم  التشطيبات النهائية فن

 تم التاكيد عل أن هذا القرار ال ينطبق عل المجتمعات الجديدة وإستمرار العم  بها . 

ي تم إعدادها من قب  الجمعيةويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على 
 وعدد من منظمات أن يتم إرسال المذكرة الت 

 )بعد مراجعة السادة الحضور والتعرف عل مالحظاتهم( األعمال المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري

 وزير االسكان إىل كٍل من: صورة، مع إرسال  رئيس مجلس الوزراء -الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي  : إىل 

 هيئة الرقابة اإلداريةرئيس -وزير التنمية المحلية  -والمرافق والمجتمعات العمرانية 
 . " مذكرةالخطاب وال ودةمس مرفق" ، 2020يونيو  7وذلك يوم األحد المقب  الموافق 

 
 خالل اللقاء.  المشاركة الفعالةالحضور عىل السادة ثم إنتىه اللقاء حيث تم توجيه الشكر لكافة 


