
 جلنة التشييداجتماع جمموعة عمل 
 املطورين العقارينيمع 

 ٢٠٢٠ابريل  ١٤الثالثاء املوافق 

 
ن إجتماع مجموعة عمل للجنة  ي تمام الساعة السابععقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ة ،وذلك فن
 يوم

ً
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس نائب  –برئاسة المهندس / فتح هللا فوزي  ، ٢٠٢٠ابريل  ١٤الثالثاء الموافق  مساءا
ن بقطاع التطوير العقاريممثلي مجتمع األعما عدد من حضور ،و اللجنة   :  ل المرصي من العاملي 

 اإلتحاد العام للغرف التجارية المرصيةب الشعبة العامة لإلستثمار العقاريرئيس  - المهندس / ممدوح بدر الدين 

  / ي  المهندس
 لس العقار المرصيمج رئيس - عادل لطفن

 إتحاد الصناعات المرصية  غرفة صناعة التطوير العقاري رئيس  – المهندس / طارق شكري   

  ي كة  العضو المنتدب - األستاذ الدكتور / أحمد شلب  ي تطوير مرص لالستثمار السياحي واستصالح األراشر
 ضن

  كات مجموعة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو  -المهندس / هشام شكري  رؤية شر
 

 وقد مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط التالية:
 وط تحقق حالة القوة القاهرة الواردة بالقانون تم التأكي ورة اإلستعانة باألراء القانونية حول شر د عل ضن

ي تمر بها الدولة وتؤثر بشكل كبي  عل كافة القطاعات ،
ي ظل األزمة الراهنة الب 

وط فن وهل تحققت هذه الشر
وط وعل رأسها قطا  ة للالقوة القاهرة ع التطوير العقاري ،حيث أنه إذا تحققت شر نها كانت وأالحالية في 

وعات السبب ن بالقطاع تفيد يسس، بقطاع التطوير العقاري لتوقف المشر واردة بالقانون زايا المبالالعاملي 
ي اآلراء القانونية ،ولك عليها 

ي هذا الشأن ،األمر الذي ستلزم اللجوء واإلستعن هناك تضارب كبي  فن
نة برأي افن

اء القانونيون ، لجنة  رئيس –م اإلتفاق عل عرض هذا األمر عل المستشار / محمود فهمي وهنا تأخد الخي 
ي هذا الشان. 

ي لسيادته فن
يعات اإلقتصادية بالجمعية ألخذ الرأي القانونن  التشر

 

 مع  تمت اإلشارة إىل 
ً
ي دارت مؤخرا

وزير اإلسكان والمرافق  -الدكتور / عاصم الجزار المناقشات الب 
وعات التطوير العقاري لقروضل المؤجلة قساطاألإعفاء مطلب حول  والمجتمعات العمرانية   الخاصة بمشر

مع  كذل دراسةإلعادة إمكانية ولكن هناك هذا األمر صعوبة تنفيذ  ،وأنه قد أكد سيادته عل الفوائد من 
 مدبوىلي 

 . رئيس مجلس الوزراء  -الدكتور مهندس / مصطفن
 

  ورة التفاض مع الوزارة حول تم التأكيد عل وعات الخاصة بمشر  لقروضل المؤجلة قساطاألإعفاء مطلب ضن
يد عل عدم مع التأك، مخفضة استثنائيةفائدة فرض نسب ،أو عل أقل تقدير  الفوائد من  التطوير العقاري

ئ كبي  عل اسيشكل ع وكافة المستحقات حيث أن سداد هذه الفوائد مجمعةفرض غرامات تأخي  ، ن ب  لعاملي 
 . بالقطاع

 

  للترصيحات 
ً
ة من قبل وزير تم التأكيد عل أنه وفقا ن خالل ماإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية األخي 

ي دارت مع سيادته  ،بأنه سيتم إتخاذ الالزم 
ي شأن مد مهلالمناقشات الب 

ن
ن إىل مدة زمنالتنفيذ  ةف اوح بي  ية تي 

 شهور ،حيث أنه تم بالفعل تطبيق ذلك بالنسبة لإلتحاد المرصي لمقاوىلي التشييد والبناء  6إىل  3
 

  اح وعات نبالمطالبة بمد مهل التتم اإلقي  د إضافية عل أن يتم إعادة هيكلة الفوائسنة مدة لفيذ للمشر
ة ،بحيث يتم اإلنتهاء من سدادها بإنتهاء مهلة تن وعفيلألقساط المؤخلة وسدادها خالل هذه الفي   . ذ المشر



 

  ائبمصلحة من قرار ر و صدتمت اإلشارة إىل  لتتم از جنسب االن طريقة المحاسبة عل حول المرصية الرصن
  المحاسبة عليها 

ً
 من العام الحاىلي  ذلك تطبيق،عل أن يتم  سنويا

ً
ندس وهنا تم اإلتفاق عل قيام المه، بدءا

ي هذا الشان إىل مجموعة العمل
 . / ممدوح بدر الدين بإرسال الخطاب الوارد إليه فن

 
 

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات:

  / ي أالمهندس / ممدوح بدر الدين و يقوم كٍل من : المهندس خطاب لوزير اإلسكان مسودة بإعداد حمد شلب 
وعات التطل لقروضل المؤجلة قساطاألإعفاء ببشأن : المطالبة  والمجتمعات العمرانية والمرافق وير مشر
ي حالة للتعديل ،عل أن يتم عرضه عل أعضاء مجموعة العمل  الفوائد من  العقاري

أو ات ضافإ ةاي وجود فن
 الخطاب .  علتعديالت 

  ائب بشأن المحاسبة عل قيام المهندس / ممدوح بدر الدين بإرسال الخطاب الوارد إليه من مصلحة الرصن
 إىل مجموعة العمل نسب اإلنجاز ،

  يعاترئيس  –المستشار / محمود فهمي بالتواصل مع يقوم المهندس / فتح هللا فوزي  لجنة التشر
ي  ،اإلقتصادية بالجمعية 

وط حالة مدى تحقق لسيادته حولألخذ الرأي القانونن ي  القوة القاهرة شر
ظل  فن

ة الحالية. ، الظروف الراهنة اتها خالل الفي  ن  ومدى إمكانية إستفادة القطاع من ممي 
 
 
 

ن باللقاء عىل أن يتم تفعيل  ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس / فتح هللا فوزي بشكر السادة المشاركي 
ي أقرب وقت ممكن. 

ن
 التوصيات المتفق عليها ف


