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 جلنة التشييد إجتماعحمضر 
 2019  مارس 6املوافق  األربعاء

 

 األربعاءيوم  ًاصباح العاشرةيف متام الساعة  إجتماعًا جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني  عقدت

ة ورئيس نائب رئيس جملس اإلدار –برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزي، باجليزة اجلمعيةمبقر 2019 مارس 6 املوافق

 كٍل من : وحضور ،لجنة ال

 جملس النواب  –رئيس جلنة اإلسكان  –النائب املهندس / عالء والي  -

 ءلتشييد والبناا ملقاولي املصري اإلحتاد رئيس –املهندس / حسن عبد العزيز  -

بهدف فتح ذلك وقطاع املقاوالت والبناء والتشييد والقطاع املصريف العاملني باجلمعية من أعضاء وعدد من السادة 

 : باب احلوار واملناقشة حول

 دحتدي مع ، تواجهه التي التحديات على والوقوف املصري املقاوالت بقطاع النهوض سبل
 :  "مصر يف اإلعمار حجم يف املتنامي التطور مواكبة على قدرته مدى

 الضمان                املقاوالت وخطابات لقطاع البنكي التمويل 

 املستحقات دسدا يف مديونياتهم / التأخر لسداد املقاوالت شركات لدى كافية سيولة وجود لعدم السلبية اآلثار 

 املشروعات إجناز معدالت تهدد اليت االسعار اإلسناد / فروق جهات قبل من للمقاولني

 بالقطاع اخلاصة املنازعات فض يف احملاكم دور. 

 

رحبًا منائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية  – املهندس / فتح اهلل فوزي  بدأ اإلجتماع  بكلمة

 فتح باب احلوار واإلستماع إىل مجيع األطراف املعنية بقطاع املقاوالتمؤكدًا على ضرورة وجبميع احلضور 

لعمل على إجياد احللول الالزمة حيث أن تلك والوقوف على كافة التحديات اليت تواجه املقاول املصري ل

ت الصغرية مات اليت تواجه الشركاإىل أن من أهمها األز التحديات تؤثر على قطاع التشييد والبناء بأكمله ، مشريًا

sub- contractors  اخلروج خارج السوق اإلفريقي تصدير العقار و ومشاكل خطابات الضمان وعدم القدرة على– 

 املطلوبة بسبب عدم وجود القدر الكايف من التدريب .عدم وجود العمالة املؤهلة   –توثيق الشهادات 

وجلنة اإلسكان مبجلس النواب من أهم األطراف اليت هلا  اإلحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناءثم أوضح أن 

 عملية التنفيذ حلل املشاكل اليت تواجه القطاع .  دور عظيم يف وضع حلول

 

معية على ه بشكر اجلكلمت اإلحتاد املصري ملقاويل التشييد والبناء رئيس  –ثم بدأ املهندس / حسن عبد العزيز 

القطاع عاملني بالمشريًا إىل أن اإلحتاد يقوم دائمًا حبل كافة املشاكل اليت تواجه  حلضور هذا اللقاء اهلام ،  دعوته

 ة لالقتصاداالت واالنشطة املختلفن أهم القطاعات االسرتاتيجية فى الدولة نظرًا الرتباطه بكافة اجملمحيث أنه 

 .لقطاع للعمل باخلارج وخاصة فى افريقياالوضع احلالي ال يسمح لاملصري إال أن 
 

تصدير وتعيق اجهه برز املشكالت التى توأاوالت وحل أكد على أهمية تهيئة البنية التشريعية الداخلية لقطاع املقكما 

ة لقانون اصدار الالئحة التنفيذيعدم طابات الضمان، وخل البنوكعدم تيسري املقاوالت إىل اخلارج وفى مقدمتها 

مل بالقطاع للع املدربة  عدم وجود العمالة الكفء فائدة البنوك جبانب وارتفاعزايدات اجلديدة، اقصات واملاملن

شركات اجه شاكل اليت توالعديد من امل باالضافة إىل  بالقدر املطلوب ، تأهيل العاملني باملنظومة بسبب عدم
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يار جنيه االمر جتاوزت امللقد مديونية شركات املقاوالت حالياً ،موضحًا أن  مل حتسم بعدواليت املقاوالت مع البنوك 

بلة أن الوضع غري مبشر ملنظومة التطوير العقاري خالل الفرتة املق فتا إىلالذى يشكل عبء كبري على القطاع، ال

لعقد موضحاً أن ا ، نتيجة لرتاكم املشكالت وعلي راسها ارتفاع فائدة البنوك وعجز السيولة بالشركات للوفاء بالتزاماتها

 . واملزايداتالنه خارج قانون املناقصات ت مية واملستشفياياملتوازن ال يلزم االبنية التعل

 

 هناكجه تواجه القطاع للتو عدم وجود فروع للبنوك املصرية داخل افريقيا من ابرز املعوقات التىأن   كما أشار إىل

باالضافة إىل عدم توافر اي معلومات عن االسواق اخلارجية من قبل السفارات املصرية باخلارج، مطالبًا بضرورة 

 .قيا خاصة بعد تولي مصر رئاسة االحتاد االفريقيتشجيع البنوك الوطنية للعمل فى افري

 

 :ة وعلى رأسهاخالل الفرتات املاضينبذة عن املشاكل واملعوقات اليت قام اإلحتاد مبتابعتها وإزالتها  قام باعطاء   ثم

 قة عليه من قبل جملس الوزراء ( للعقد املتوازن ومت بالفعل املواف)مت وضع منوذج عقود اإلذعان  -

ات السداد مت تشكيل جلنة لصرف التعوضيات على متأخرمل يكن هناك تعويضات عادلة إال أنه قد التعويضات )قانون  -

 للمقاولني ( 

رساهلا إىل إتعرقل عمل املقاول ومت قانون املناقصات واملزايدات  )مت وضع املالحظات اخلاصة بكافة البنود اليت  -

فيذية بعد إال أن نيف القانون ومل يتم إصدار الالئحة الت نها يف اإلعتباركبري م اجلهات املعنية ومت بالفعل تعديل جزء

 (  اإلحتاد سيضع مالحظاته على مشروع الالئحة حيث أنها أهم من القانون 

مت إنشاء جلنة دائمة داخل اإلحتاد هدفها الوقوف على كافة املشاكل اليت تواجه املقاول والعمل جبدية على  -

 حلها 

 .تتشكل من مستشارين وممثلي وزارة اإلسكان ومقاولني مت إنشاء جلنة لفض املنازعات  -

 حيث أنه يعترب البنك الوطين الوحيد الذي له فروع بإفريقيا ،مت توقيع بروتوكول تعاون مشرتكة مع بنك مصر  -

شاء فروع ليًا إمكانية إنوجاري دراسة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات حيث أنه يدرس حا

 له خارج مصر . 
 

وضحًا مرئيس جلنة اإلسكان مبجلس النواب كلمته مرحبًا جبميع احلضور  –ثم بدأ النائب املهندس / عالء والي 

الية ومن الضروري جدًا احل والتشريعات القوانني تعديل بعد تنفيذ مطالب العاملني بقطاع املقاوالت إال ميكنأنه ال 

احلوار الدائم بني العاملني بالقطاع والربملان وإرسال كافة املوضوعات والتشريعات اليت يرغبون يف إجياد فتح باب 

 .أواًل بأول هلا للربملان تاحللول التشريعا

 

انها يف الوقت احلالي حيث  ال ميكن تنفيذها أن مطالب قطاع املقاوالت املتعلقة بالقطاع املصريف  موضحًا 

املصرفية الدولية مثل خطاب الضمان غري املشروط والذى ال ميكن وضعه ضمن قانون خاص به ختالف القواعد 

اوضح أنه ال ميكن كما  ، تهافات العاملية التى ال ميكن خمالففى مصر نتيجة الن البنوك املصرية مرتبطة بالتصني

نها ليست الدولية خاصة واخماطبة البنك املركزي املصري فى وضع اشرتطات خاصة ختالف اللوائح املصرفية 

 املنظمة للقطاع، مضيفًا أن العقد املتوازن ال ميكن االلتزام به النه ليس فى اطار قانوني والبد أن نيانوضمن الق

ية ميكون جزء ال يتجزء من قانون املزايدات واملناقصات وبالتالي فإن بعض جهات االسناد مثل االبنية التعل

قق التوازن على أهمية تعديل التشريعات القائمة مبا حي ًابه النه غري قانوني، مؤكد تلتزمن واملستشفيات ال ميكن ا

  . بني كافة االطراف
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طالب بضرورة توحيد جهود القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ومجعيات رجال األعمال حلصر كافة ثم 

املشكالت بمبجلس النواب  ناإلسكاجلنة  إىلمباشرة املشاكل التى تواجه قطاع املقاوالت من خالل التقدم 

مذكرة او ورقة ، مشريًا إىل أن اللجنة لن تستطيع مبفردها حصر كافة التحديات من خالل التى تواجه كل شركة 

  .ووضع حلول هلا بدون مشاركة القطاع اخلاص

 

 النقاط التالية: م فتح باب املناقشة حيث مت إستعراضث
 

 ألف مشروع، بتكلفة تقدر برتيليوني جنيه 11املقاوالت يف مصر يبلغ إن حجم األعمال يف شركات  -1

ويل أن مشكلة التم حيثضرورة مساندة الدولة والبنوك لشركات املقاوالت،  األمر الذي يتطلب 

تعترب أكرب مشكلة تواجه القطاع والبد من تكاتف كافة جهود األطراف املعنية  للعمل على إزالتها ، 

يضع العديد من القيود واالشرتاطات املشددة فى الكثري من االحيان على القطاع املصرفى ف

شركات املقاوالت املصرية فيما يتعلق بالتمويل واجراءات خطابات الضمان وغريها مبا يعرقل 

املسرية التوسعية للشركات داخل وخارج مصر مشريًا اىل ان الفرتة الراهنة تتطلب تكاتف مجيع 

 ناء والتشييد والذى يعد احملرك الرئيسى حلركة التنمية . اجلهود لدعم قطاع الب

مساندة الدولة والقطاع املصرفى لشركات املقاوالت فى املرحلة احلالية  مت التأكيد على ضرورة -2

فى ضوء التحديات التى يشهدها قطاع املقاوالت وكرب حجم املشروعات املنفذة حاليًا من قبل 

 الدولة . 

 اليةع فنية وكفاءات خربات ذات شركات ميتلك املصرى املقاوالت اعمت التأكيد على أن قط -3

 تلك فى تعمل لتىا الصينية الشركات خرباتها وتفوق افريقيا ومنها اخلارجية االسواق القتحام تؤهلها

 . هلا االئتمانية والتسهيالت الدعم وتقديم الشركات تلك ملساندة ليةإال أنه ينقصها إجياد اال االسواق

 اعتبارهمب وفنيني مهندسني من املصرية  العمالة مهارات لتنمية اليات وضع على العمل ضرورة -4

 . القطاع تطوير يف أساسيني داعمني

انشاء حتالف بني القطاع اخلاص والربملان لطرح تعديل قوانني التشييد والبناء العمل على  -5

 .واملقاوالت
 

 

مجيع  شكرب نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد  –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ويف نهاية االجتماع 

تشكيل مة يتم خالل الفرتة القادس هانمؤكدًا على  لقاءوإثرائهم لومشاركتهم  احلضور على حسن تفاعلهمالسادة 

للربملان  عمال وجلنة االسكاناحتاد املقاولني وجلنة التشييد والبناء جبمعية رجال األ ممثلة يف جمموعة عمل

ق حركة قطاع املقاوالت وتوحيد الرؤي حول احللول والتعديالت يلدراسة وحصر كافة املشكالت التى تع

 املقرتحة على القوانني املنظمة لقطاع التشييد والبناء واملقاوالت ورفعها للجهات املعنية.

 

 


