
 

 جلنة التشييدحمضر إجتماع 
Zoom Video Conference Meeting 

 2020يونيو  11املوافق  اخلميس
 

 من خالل 
ً
ن إجتماعا  Zoom Video Conferenceعقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

أحمد  النائب / نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة ،وذلك مع  –برئاسة : المهندس / فتح هللا فوزي 
ي 
ي اللقاء  رئيس لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب -السجينن

ن
نائب  –المهندس / عالء فكري ،كما شارك ف

الوي رئيس لجنة التشييد  ن اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة عضو مجلس  –،والمهندس/ مجد الدين المنن
ن بقطاع التشييد والبناء  بالجمعية والبحث العلمي  وعدد من ممثلي مجتمع األعمال المرصي من العاملي 

ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف 
ن
ارة المدير التنفيذي للجمعية ،وممثلي اإلد –والتطوير العقاري ،كما شارك ف

ي تمام الساعة 
ن
  ادسةالسالتنفيذية بها ،وذلك ف

ً
، بهدف فتح  2020يونيو  11يوم الخميس الموافق  مساءا

 :   باب الحوار والمناقشة حول

على قطاع  2020لسنة  181" اآلثار املتوقعة لقرار السيد وزير التنمية احمللية رقم 
 التشييد والبناء والقطاعات اإلقتصادية املرتبطة به"

 

سيادته  ،وقد رحب نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس اللجنة –فتح اهلل فوزي بدأ اللقاء بكلمة املهندس / 

ي بالنائب / 
 إىل قرار  رئيس لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب -أحمد السجينن

ً
ا ة المحلية وزير التنمي،مشن 

 6بايقاف اصدار تراخيص البناء واألعمال الجاري تنفيذها للمساكن الخاصة لمدة  2020لسنة  181رقم 
ىهرة واأل أشهر بالقا اض ليس عأكد سيادته أن  وقد ، سكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكنر لي االعنر

اض علي أالقرار وخاصة أن ارتفاع نسبة  المخالفات له دور  ي ظهور العشوائيات ،ولكن اإلعنر
ن
يقاف إساسي ف

كات الصادر لها تراخيص لمدة  مة الكثن  من األعباء والخسائر أشهر  6الشر ن
كات الملنر ،األمر الذي سيحمل الشر

كات والناتجة عن جائحة عباء األ باإلضافة اىلي  ي أصبحت تتحملها الشر
وس كوروناالنر   . فن 

ورة  وعات الجاري تنفيذها ثم أكد سيادته عل ضن ي حالةالتأكد من موقف المشر
ن
حة موقفها صالتأكد من  وف

امها بكافة مع ن ار أشهر وذلك لمنع اإل  6البناء لمدة تستثنن من تطبيق قرار ايقاف اين  البناء ،يجب أن وإلنر ضن
كات الجادة  مة بالشر ن ار بوكذلك والملنر  المواقعومواد البناء المعدات عدم اإلضن

ن
 . وعدم توقف العمالة ف

 

أن إيقاف ار الصادر بشأن يقترص القر “علي اىلي تأييده لقرار محافظ المنوفية الذي نص سيادته أشار كما 
تراخيص البناء بالمحافظة عل مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه واليرسى 
 
ى
تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها وإقتصار القرار عل المبان

ى فقط دون المنشآت الصناعية والسي احية والحكومية والقومية بدائرة السكنية الخاصة بالمواطني 
 الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها 

ى
المحافظة وإستكمال أعمال البناء للمبان

اطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات وال يوجد بها  تراخيص بناء طالما تتوافر بها اإلشتر
  .“مخالفات

 



ي نهاية كلمته إىل 
ن
ي ذكرة مما قامت به الجمعية بالتقدم إىل السيد رئيس مجلس الوزراء بثم أشار سيادته ف

ن
ف

تم إعدادها من قبل الجمعية وعدد من منظمات األعمال المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير هذا الشأن 
وزير  -وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،كما تم إرسال صورة من المذكرة إىل كٍل من ) العقاري

ة  -محافظ القاهرة  - رئيس هيئة الرقابة اإلدارية -التنمية المحلية  ن د عل ( ،كما أن الجمعية تؤكمحافظ الجن 
ي هذه الرؤية أن توافق مجلس ال

ن
. نواب المرصي معها ف ي  سيدعم موقفها بشكل إيجابر

 

وقد  ، بإلقاء كلمته صريامل رئيس جلنة اإلدارة احمللية مبجلس النواب -أمحد السجيني   ثم قام النائب/

ي تم المطالبة بها وطرحها للنقاش  
ما تم كأكد سيادته عل توافق رؤية الجمعية مع رؤية مجلس النواب والنر

ر  إحتماليةض ار استع كات واأل  بعضترصن مة الشر ن  طراف الملنر
ً
تأييد   الحكومة يؤيد  مجلس النوابن أ،مؤكدا

 مسالة التصدى  كامل
ن
ي مختلف  لمخالفاتف

ن
ي ساعدت بشكل كبن  علي ظهور العشوائيات ف

البناء النر
 لبمحافظة المناطق علي مستوي الجمهورية وخاصة 

ً
س رئيالسيد توجيهات االسكندرية ،وذلك وفقا

ن   . الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفي 
 

ي معدالت 
ن
ي تغن  الس كما أشار سيادته إىل أن الزيادة المتسارعة ف

ن
ي ،ىه السبب الرئيسي ف

وك لالنمو السكابن
ي وغن  الئق للمظهر العام ،لذا تحاول الخاص ببناء العقارات والذي أ

بعض  اد إيججاهدة الدولة صبح عشواب 
ي  مثلالحلول 

ن
همحافظة اال ما تم ف تطورة مجتمعات عمرانية ما من المحافظات والمناطق لبناء سكندرية وغن 

ة ، ي  أكد  حيثومتحرصن
ن
ء مثل هذه بنا بالسماح  السيد رئيس الجمهورية ان الدولة لن تستطيع االستمرار ف

ي المجمعات السكني
ي تحدث بشكل مستمر    ةبشكل عشواب 

ورة وقف نزيف المخالفات النر كما أكد عل ضن
 ،األمر الذي جعل الحكومة تقوم باتخاذ قرار يدعم هذه الترصيحات ثم جاء قرار وزارة التنمية المحلية. 

 

 2020لسنة  181رقم ثم أكد سيادته عل أن مجلس النواب المرصي قد ناقش قرار وزير التنمية المحلية 
ي تم إعتبارها من التوصيات ،وتم التوافق عل عدد 

ان إستدامة القرار ولضم هذا لتنفيذ  خارطة الطريق والنر
 :   نتائجه ،وذلك عل النحو التاىلي 

ى إنتقاء و  .1 يعية  سيتطلب هذا الوضعالقانون وهل عل تطبيق  تحديد القائمي   تغليظلتعديالت ترسر
 يق القانون. تطب بما يضمنالعقوبات 

ي تم تشكيلها  وحدة التدخل الشي    عوهنا أشار سيادته إىل 
طق األكنر للتدخل والمتابعة الشيعة للمناوالنر

ن كم كبن  م  منلما تم بها سكندرية تم التعامل معها ىه محافظة اال اول محافظة وكانت  ،عشوائية
 من المخالفات.  %90قد تم بالفعل منع المخالفات ،و 

 

ي يطبق عليها القرار بوقف البناء لمدة  .2
 بالسكان التر

ً
ورة تحديد عواصم المحافظات األكتر تكدسا  6ضى

 أشهر 

ي القانون تعريف 
ن
ورة أن تحدد الحكومة ما ىه هذه العواصم ،حيث ال يوجد ف وهنا أكد سيادته عل ضن

 للكثافة السكانية لذا يجب تحديد ذلك بناءا عل دقيق ل
ً
 للمساحة أو وفقا

ً
ها ،وهل يتم تحديدها وفقا

 وما اذا كانت المحافظة لها 
ً
ة لكل محافظة تحديدا واضحا معاين  علمية واضحة وتحديد العاصمة الكبن 

ي ويمكن بناء مجتمعات عمرانية جديدة عليها. 
 ظهن  عمرابن

 لعدم  6مدة  البناء بها  جدا من المدن ال تحتا  إليقاف عدد كبن  وجود كما أشار سيادته إىل 
ً
أشهر نظرا

ة  ي سيتم إيقاف عمليات البناء بها لهذه الفنر
ة بها ، كما يجب طرح البدائل للمدن النر وجود مخالفات كبن 

ي العمالة اليومية ،
ن
كات  ستتوقفهل و والتفكن  ف ي ظل هذه األالشر

ن
روف ظزمة والعن سداد األجور ف



ي السداد لصعبة ،أم ا
ن
ي أ صبح عبتو  تستمر ف

ن
كات نتيجة توقف العمل ،لذا يجب أء إضاف ن كنر عل الشر

ات أيكون قرار إيقاف البناء قائم عل معلومات   وجود المخالفات. تؤكد صحيحة ولية ومؤشر
 

ورة التأكد من صحة .3 اخيصوالقانونية المراكز ال ضى ي صدرت تر
ة معايت  مطابق والتأكد منبالفعل ، التر

 ص وسالمة بناء وتأسيس الجراجات ،مما يستلزم وجود البناء السليمة والمعايت  المرورية وسالمة الرخ
ي قراراتها 

ى
 . لجنة محايدة رشيدة ودقيقة ف

 

 أنه المحصنة  بالرخصةالجزء الخاص ثم أشار سيادته إىل 
ً
ي هذا ،مؤكدا

ن
ن  الشأنتم عقد اجتماع ف رئيس  بي 

 شكيلالنقاش إىل تنتىه وإووزير الداخلية  ،والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير االسكان و  ،مجلس الوزراء 
 –كان س ومدير مديرية اإل  -لعام للمحافظة ) السكرتن  ا عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية فحص لجنة

ن  ن وممثل ع -وممثل عن وزارة الداخلية -وممثل عن هيئة الرقابة اإلدارية   -وممثل عن نقابة المهندسي 
 اليةو م وضع المطورين والمستثمرين تحت ( ، والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو عدالمنطقة العسكرية 

 بعدما دارة الهندسية اإل وسلطة 
ً
ي الفحص والمراقبة ،وخصوصا

ن
اف ب ف ن قبل اإلدارة موجود التقصن  تم االعنر

ما أن ك  وتراخيص البناء للتاكد من سالمتها مراجعة الملفات اختصاص هذه اللجنة هو  من كما أن، الهندسية
ي إعطاء إجازة اصالحية ال اللجنة لديها 

ن
  لبناءف

 
 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط والتساؤالت التالية:

 رئيس لجنة التشييد بالجمعية –فتح هللا فوزي المهندس / 
ورة إستمرار العقرار جيد جدا يعد محافظ المنوفيه السيد قرار وقد أكد سيادته عل أن  مل ،والذي وجه برصن

ن بالتوازي مع المراجعة والمراقبة ،وهو إتجا رار قو هل يوجد تعارض مع ه يلزم إتخاذه من كافة المحافظي 
 وزير التنمية المحلية السيد 

  : ر السيد تعارض مع قرا إختالف أو ي لسيد محافظ المنوفية ال يوجد به أهنا تم التأكيد عل أن قرار ا الرد
ت ال توجد مخالفاطالما  عمال البناءأستكمال إب حيث أن السيد المحافظ وجهوزير التنمية المحلية  ،

وط  أن عملية البناءولكن من سيحدد ، وىه  وهو ما يعود بنا لنفس النتيجهالبناء ،ومعاين  متوافقه مع شر
وط البناء ولكن  للبناء رخصةالتوقف ،كما أنه ال يتم إصدار  ي اال اذا كانت متوافقة مع شر

ن
مراقبة  األزمة ف

اطات.   تطبيق هذه االشنر

 

 نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية – عالء فكريالمهندس / 
ة صالح المنظومة إوهو ،أكد سيادته عل اهمية الغرض من قرار  وزير التنمية المحلية  ي فنر

ن
،ولكن شهور  6 ف

وط البناء السليمة ،ولكن من سيقوم بمراجعة ومراقبة تطبيق هذه  يجب ضمان إستدامة تطبيق معاين  وشر
ي  المعاين  
ن
تشارية تم االستعانة بالمكاتب اإلس ي،ولماذا ال الكفاءات نخفاض إنقص الكوادر المتخصصة و ظل ف

ي أدارية المحاسبة للجهة اإل  كما يجب وجود نوع من،المتخصصة والمؤهلة لذلك 
من ص خياالنر  صدرتالنر

ي التخطيط  ءو تباطفهناك خالل موظفيها ،
ن
 يفتح الباب للعشوائيات. ف

  : ي األ  تم التأكيد عل أن قرار  الرد
ن
ياب غ لمعالجةالدولة  كمحاولة من  ساسوزير التنمية المحلية جاء ف

  كما باإل ولكن التخطيط 
ً
ة الماضية من عش معالجةتحاول مكانيات المتاحة لديها حاليا وائية ما شهدته الفنر

ورة االستعانة بها  ،أما بالنسبة لإلستعانة بالمكاتب اإلستشارية ،فقد وجه السيد رئيس الجمهورية برصن
ن بالجامعات حنر ولو تطوبالمت يعية ،ومادامت هذه الب األ خصصي  ت لقناعة طرحمر تعديالت تشر



ة القادمة ،وبالنسبة لمحاسبة خاللاالتجاه وتواجدت فسيطبق هذا  ي الجهة االدارية  الفنر
صدرت أالنر

اخيص المخالفة  ي اإل  أزمة وعجز  عل دراية كاملة بوجود الدولة ف،النر
ن
كافة   ،لذا تم سحبدارة الهندسية ف

يد التأك نه تمأبهذا المستوى من التشكيل ،كما  العاجلة الفحص لجنةتم تشكيل ،و  منها  اإلختصاصات
خيص المخالف ،لذا عل وجود الردع للمهندس الذي أ ن  يجبصدر النر ي االتجاهي 

ن
العمل بشكل متوازي ف

ن عن القانون بجانب المراجعة والفحص والردع  ن والخارجي   االتجاه للمكاتب االستشاريةللمخالفي 
 . المتخصصة 

 

 سكندريةإأعمال رجال  جمعيةعضو  – إسماعيل العادلي المهندس / 
ي مدينة مكة المكرمة ل

ن
تشارية المكاتب االس  إلعتماد علوقد أشار سيادته إىل التجربة الناجحة المطبقة ف

ي المحليات،حيث تقسم
ن
اتها ف  التجربة ىهمكاتب استشارية ،وتعد هذه  10عل كل منطقة   واالستعانة بخنر

ورة أن تكون مواعيد لجنة الفحص الحل  ي الكفاءات بالمحليات ،كما أكد سيادته عل ضن
ن
األمثل لسد العجز ف

 لل
ً
ة التوقف  مطورين حنر يتسنن تقدير حجم العبءواضحة مسبقا كات خالل فنر  نظعل الشر

ً
إلستمرار را

ي ،المرصوفات مع توقف العمل
ن
ي فنر لقرارات لعدم توقف العمل ال إتخاذ  كما يستلزم ذلك الشعة ف

ة أكنر ،فيكين
 . تبعاتها القطاع ازمة كورونا وما يتحمله من 

 

الويالمهندس /  ى  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية – مجد المتى
 ،وسيسمحعتماد عل المكاتب االستشارية اإل وقد أكد سيادته عل أن 

ً
ندسية  القوة الهالعمل ب أمر هام جدا

ة  إلنجاز كافة أعمال المراقبة والفحص كاملة  العاجلة الفحص لجنةهل ستسمح أشهر ،ولكن  6 خالل فنر
امها بالمعاين  وسالمة  ن

ي تم التأكد من إلنر
وعات النر ي تم تشكيلها بإستئناف العمل بالمشر

ها ستنداتمالنر
وع بالرغم من ذلك ورخصتها   ؟ كاملة  أشهر  6لمدة ال  أم سيتوقف المشر

 امه إستئناف العمل به عل الفور الرد ن وع الذي تم التأكد من إلنر : تم التأكيد عل أنه سيكون من حق المشر

ات طويلة لذا تم اعتبارها لجنة  ،حيث تهدف هذه اللجنة إىل شعة إستئناف األعمال وعدم التوقف لفنر
 عاجلة. 

 

 عضو الجمعية  – يارس إبراهيماألستاذ / 

 ألن حالة سيادته عل مدى خطورة اإل أكد 
ً
ة للمحكمة العسكرية ،نظرا العديد من القضايا تحدث المباشر

ي االحياء وأغلبها تكون كيدية وليس لها أية معاين  محددة تطبق 
ن
ن ف نتيجة الختالف وجهات النظر للموظفي 
 وال تستوجب تحويلها إىلي النيابات العسكرية

 ألنها  المحاكمات العسكريةهنا تم التأكيد عل أن :  الرد 
ً
 خالل  مهاعاجلة ودورها  يتم اللجوء إليها نظرا

ً
جدا

ة   هذه الفنر
ً
ي كافةللتقصن   نظرا

ن
ي بعض الجهات االدارية المتواجدة ف

ن
ات مرص عواصم محافظ الموجود ف

ي تتسم اإلدارة بها 
ي هذه المرح والنر

ن
  ة. لبالعشوائية ،لذا فإن المحاكمات العسكرية تعتنر أمر ناجز ف

 

ي للنائب / ثم إنتىه اللقاء وقد قام المهندس / فتح هللا فوزي بتوجيه الشكر 
رئيس  -أحمد السجيتى

 لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب و 
ً
لكافة السادة الحضور عل المشاركة الفعالة خالل اللقاء ،مؤكدا

ورة التنسيق ل ي لقاءات قادمة مع عل ضى
يعات الخاصة الت لمناقشةالنائب / أحمد السجيتى رسر

ي 
ى
 بالتخطيط العمران


