
 

  

 

 

 

  لجنعقدت  
لقاء   المرصيي     بجمعية رجال األعمال  اإلستشارات الهندسية  –  التطوير العقاري والمقاوالت  ت 

   
ون  نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس   –المهندس /فتح هللا فوزي  كٍل من :  برئاسة      Zoom Meetingإلكت 

، ، كما حرص   رئيس لجنة اإلستشارات الهندسية  –التطوير العقاري والمقاوالت والمهندس / عمر صبور    لجنة

أول رئيس    –المهندس / عالء فكري  اللقاء   والمهندس / محمد نائب  والمقاوالت  العقاري  التطوير  لجنة 

  رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاوالت، والمهندس / وليد سويده    -عجالن  
نائب رئيس لجنة    –نائب ثان 

  تمام وذلك    وعدد من السادة اعضاء الجمعية من ممثل  مجتمع األعمال المرصياإلستشارات الهندسية،  
ف 

 بهدف: حيث ُعقد اللقاء  ، 2022سبتمتر  20يوم الثالثاء  الموافق  السادسة مساء الساعة 

قطاعات التطوير  التحديات التي تواجه    إعداد ورقة عمل متخصصة بأهم "  
، وذلك  خطة عمل حللها وضع  و واإلستشارات اهلندسية   العقاري واملقاوالت 

 " متهيدًا لعرضها خالل املؤمتر اإلقتصادي  
 

 

 

ورئيس جلنة التطوير العقاري  نائب رئيس جملس اإلدارة    –املهندس /فتح اهلل فوزي    اللقاء بكلمة  أبد
وقد أشار سيادته إىل إستعدادات الحكومة كافة السادة الحضور من أعضاء الجمعية،  بوقد رحب  ،  واملقاوالت  

  
ً
المؤتمر اإلقتصادي وفقا مؤتمر لمناقشة هذا  بعقد  لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية  المرصية لعقد 

ه مزمع ن، وأالصناعةو   ورجال األعمال  مستثمرينالو   األوضاع واآلراء االقتصادية، بمشاركة متخصص  االقتصاد 
 ب،    2022/ أكتوبر    الجاريسبتمتر  هر  نهاية ش ب  هذا المؤتمر عقد  

ً
وضع رؤى كما تقوم الحكومة المرصية حاليا

حات لجلسات المؤتمر   . ومقت 
 

تواجه     
الت  التحديات  مناقشة كافة  اللقاء  هذا  خالل  سيتم  انه  سيادته  أشار  العقاري كما  التطوير  قطاعات 

العملية المتخصصة من قبل ممثل  مجتمع االعمال من ، مع وضع الحلول  واإلستشارات الهندسية  والمقاوالت
إمكانية عرضها وتقديمها خالل  القطاعات، لوضعها ضمن ورقة عمل متخصصة وبحث مدى  بتلك  العاملي   

 المؤتمر اإلقتصادي المشار إليه
 
 
 

 
 يلجنتلإجتماع مشرتك حمضر 

   اإلستشارات اهلندسية -التطوير العقاري واملقاوالت 
 Zoom Meeting – 2022سبتمرب  20الثالثاء 



التحديات التي تواجه احلضور، حيث مت تناول    باب احلوار واملناقشة للسادةثم قام سيادته بفتح  
العقاري واملقاوالت للتغلب عليها    املقرتحة  واإلستشارات اهلندسية وأهم احللول  قطاعات التطوير 

   : وذلك على النحو التال 
 

ي قطاعات التطوير العقاري والمقاوالت، وذلك من خالل   .1
 
تفعيل دور القطاع الخاص للدفع باإلستثمار ف

 :  إعادة النظر فيما يواجهه من تحديات كالتالي

 

 املقرتح التحدي  املوضوع  م
1   

    الحصول عل األراض 
ة ف  زيادة سعععععر مت  األرا مما يمثل زيادة كبت 

وع   التكلفة اإلجمالية للمشر

  المعععععدن تحععععع  
أوال يجعععععب التفرقعععععة بي   سععععععععععععععععر المت  ف 

 اإلنشاء ومدن تم إنشاءها فعليا . 

% ومنحعه   10يمكن عمعل حعافز للمطور بعدفع نسعععععععععععععععبعة  

  عل    3مهله  
سعععععععععنوات ليكون  4سعععععععععنوات وسعععععععععداد الباف 

 سنوات.   7مدة سداد أقساط األرا عل 

  2022لسععععععععنة   2184قرار مجلس الوزراء رقم   التنفيذ   2

ين   الخاص بضمان حقوق المشت 

تعديل القرار بما يضععععععععععععععمن حق المسععععععععععععععتهلك ويخف  العبء  

  تمويعععل الوحعععدات   ومشعععععععععععععععععاركعععةالمعععاىل  عل المطور  
البنوك ف 

 تح  اإلنشاء والسماح بالبيع من خالل التمويل 

المعععدينعععة  القعععدرة الكهربعععائيعععة : يقوم جهعععاز   • المرافق   3

بحسععععععععععععععععععاة القععععدرة الكهربععععائيععععة بطريقععععة ،  

كععة الكهربععاء بتخصعععععععععععععععي  قععدرة   وتقوم شر

كهربائية أكتر علما بأن سععععععععععععععععر مت  األرا  

ا أنه شعععععععععععععععامل تكلفة المرافق حت    المفت 

وع وليس من أقرة موزع .   موقع المشر

كعععة الميعععاه بحسعععععععععععععععععاة الميعععاه   • الميعععاه : تقوم شر

أثناء اإلنشععععععععاء عل معادلة اسععععععععتهالك تختل   

  
 عن معدل السحب من العداد اإلنشان 

         ×  
  3م3مسطح المبان 

  2والحوائط   1الخرسانات        

المياه   • قيمة  بتحصيل  المياه  كة  شر تقوم 

للمشر  الرئيس   العداد  لقراءاة  وع  طبقا 

لديهم   الوحدات  أصحاة  بأن  علما 

كة المياه بالتحصيل  عدادات وتطالب شر

كة أو من اتحاد   الشاغلي   . إما من الشر

الععزععععععععاز  • كععععععععة  تععقععوم شر  : والععتععلععيععفععون  الععزععععععععاز 

بمطالبة المطور بعمل الشعععععععععبكة الداخلية  

الخعععععععارجيععععععة   الشعععععععععععععععبكعععععععة  بقيمعععععععة  وتطعععععععالبعععععععه 

وتطعععالعععب العميعععل ةسععععععععععععععععععداد قيمعععة تركيعععب  

 العداد بقيمة إضافية 

لمعدل   طبقا  إما  الكهربائية  القدرة  حساة  توحيد 

 استهالك الفرد أو حساة استهالك الكهرباء  

 

 

 

 

ونيععة    توفت   عععدادات مسعععععععععععععععبوقععة الععدفع أو عععدادات الكت 

 وتحصيل المبالغ من المواطني   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزاز   شبكة  قيمة  ضمن   تصاالتواإل إضافة  وحسابه 

كة الزاز.     سعر توريد الزاز عل حساة شر

 



 املقرتح التحدي  املوضوع  م
يقوم المطور بتسجيل األرا بعد االنتهاء من   تسجيل الوحدات   4

الوحدة   مالك  يستطيع  وال  وع  المشر تنفيذ 

كامل   مساح   رفع  عمل  بعد  إال  التسجيل 

وإعادة  التسجيل  إجراءات  يعيق  مما  للعمارة 

 كافة اإلجراءات . 

% من قيمععة الوحععدة    2يقوم مععالععك الوحععدة بععدفع مبلغ  

رسععععععوم التسععععععجيل عند اسععععععتالم الوحدة وذلك عل غرار 

( حيث أن   بعض الدول )تجربة دنر  عل سععععععععععبيل المثال

  
العميل يتسععععععععععععععلم الوحدة مسععععععععععععععجلة من إدارة األمالك ف 

 مدة ال تستزرق أكتر من أسبوع. 

البناء   مواد البناء والتشطيب   5   
ف  المستخدمة  المواد  اد  استت  عبء 

الخارج من  عل    والتشطيب  عبء  يمثل  بما 

 العملة الصعبة.  

العمعععععل عل رفع كفعععععاءة مراكز األبحعععععا  والقيعععععاسعععععععععععععععععععات 

مل حافز لتشعجيع المصعانع المرصعية لتوفت   المرصعية وع

 هذه المواد . 

اإلنشععععععععععععععععععععععاء  6 مععععخععععلععععفععععععععات  نععععقععععععععل 

 والتشطيب 

عدم توفر مقالب عمومية قريبة من المشاريععععع  

 والذهاة إىل مقالب عمومية بعيدة . 

كل الوحدات تسععععععععلم تشععععععععطيب وذلك من خالل تفعيل 

  دائرة  
التمويل تح  اإلنشععععععععاء وتوفت  مقالب عمومية ف 

مععععععععد جععععععععهععععععععاز  قععععععععطععععععععرهععععععععا كععععععععل  يعععععععع يععععععععد  ال  دائععععععععرة    
ف   يععععععععنععععععععة 

كيلومت  مع إنشاء مصانع تعمل عل إعادة تدوير   5عن 

 تلك المخلفات . 

ائب  7  الرص 

كات ائب أرباح الشر  ض 

 

 

يبة القيمة المضافة    ض 

 

يبة   % عند توزيععععع األرباح  10%  ،  22.5الرص 

 

   
  حععععالععععة التنفيععععذ الععععذان 

يبععععة القيمععععة    %14ف  ض 

% عل حجم األعمععععال طبقععععا   5المضععععععععععععععععععافععععة ،  

انية كل عام   للمت  

 

يبة إىل   % توزيععععع األرباح   10% وإلزاء    20تخفيض الرص 

 % بحد أدن  .  12.5% إىل  10ورفع أرباح العاملي   من 

  مع 
يبععة القيمععة المضععععععععععععععععافععة عنععد التنفيععذ الععذان  إلزععاء ض 

يبة بوجه عام للنصعععععععععع    المطالبة بتخفيض قيمة الرصعععععععععع 

 لتشجيع الصناعة . 

 

ورة تحديد  .2 ي النشاط ض 
 
 : ، وذلك من خالل تحديد األدوار الرئيسية لها كالتالي االقتصاديدور الدولة ف

 توفت  الحماية واالمن  •

  تنظم التعامالت االقتصادية.  •
 وضع القواني   الت 

 رسم السياسة االقتصادية والتنسيق بي   سياسة المالية العامة والسياسة النقدية   •

 توفت  الخدمات العامة والسلع االساسية.  •

  يحجم عن دخولها القطاع  االستثمار العام  •
  بناء الصناعات الضخمة والجديدة الت 

الفاعل ف 

 الخاص. 

 اتاحة المعلومات عن االقتصاد.  •

ية ا • وة البشر   التر
 الستثمار ف 

اكات الدولية •   بناء الشر
ً
اتيجيا   تحقق مصالح الدولة است 

 مع الدول الت 

وة • ائب.   عدالة توزيععععع التر   فرا الرص 
 من خالل أدوات السياسة المالية ممثلة ف 

 مواجهة االزمات االقتصادية.  •

 

اطات البنائية ل  .3 ي اإلشتر
 
ورة إعادة النظر ف ي أصبحت غتر جاذبة منطقة الحزام االخض  ض 

لالستثمار  ، التر

اطات تلك اال بسبب   عىل أرض الواقعالمساحات البنائية و شتر
ً
ي يصعب تطبيقها عمليا

 . التر

 



يعي لإلستثمار  .4 ورة إستقرار النظام التشر حيث شهدت  ، اإلقتصاديةعىل مستوى كافة القطاعات ض 

ةتر الف ي مشاركة القطاع الخاص نظرا  ة األختر
 
لوائح   إستثماري مستقر أو مناخ  لعدم وجود تراجع كبتر ف

 منظمة لإلستثمار. وقوانير  واضحة 

 

يبية بشكل عام  .5 ي المنظومة الض 
 
وإحكام الرقابة عىل القوانير  المنظمة لها، فقد أصبحت  إعادة النظر ف

ائب المفروضة عىل القطاع الخاص تطبق من خالل الممارسات والتقدير الشخصي للمحصل   الض 

 .  وليس من خالل القوانير 

 

 

 
بتوجيه الشكر نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة،   –المهندس /فتح هللا فوزي ثم إنتىه اللقاء حيث قام 

ي يمكن ان ء عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقا  لسادة الحضور افة اكل
، عىل أن يتم بحث الجهات المعنية التر

ي تم تناولها خالل اللقاء  
 توجه لها التوصيات التر


