
 

  

 

 

 

 
 

  إجتما  المرصيي     بجمعية رجال األعمال  اإلستشارات الهندسيةعقدت لجنة  
ً
 عمر صبور   / المهندس  : برئاسةعا

المستشار /  ، كما حرص  اللقاءنائب رئيس اللجنة – وليد سويده/  مهندسدكتور ال وحضور  ،رئيس اللجنة –

يعات اإلقتصادية، والمستشار / بهجت الحسامي  –محمود فهمي  نائب أول رئيس لجنة   –رئيس لجنة التشر

يعات اإلقتصادية وذلك   اإلستشارات الهندسيةبقطاع    العاملي   عدد من السادة اعضاء الجمعية من  و   ،التشر

تمام الساعة   ي 
ةف     العاشر

ً
اللقاء  ،   2023يناير    10الموافق    الثالثاءيوم    صباحا فتح باب    بهدفحيث ُعقد 

 : حولالحوار والمناقشة 

 "   مناقشة التوازن اإلقتصادي للعقود يف ظل إرتفاع األسعار "  
 

 

الحضور من أعضاء  رحب سيادته بالسادة حيث ، رئيس اللجنة  –  عمر صبوراملهندس/  بدأ اللقاء بكلمة 

 عىل ، الجمعية
ً
ي يمكن أن تقوم بها اللجنة فيما يخص مؤكدا

أهمية هذا اللقاء إلستعراض كافة الخطوات الت 

الهندسية والتصميمات  اف  االشر عقود  ح    تعديل  مقت  وربطها وإعداد  االستشارية  المكاتب  أجور  لنسب 

ات  بزيادات االسعار  ي ظل المتغت 
ي يشهدها القطاع وتؤثر عليه   خاصة ف 

اإلقتصادية العالمية والمحلية الت 

الفعىلي  بالواقع  عالقة  لها  ليس  العقود  عليها ضمن  المتعاقد  األسعار  أصبحت  حيث   ، مباشر بشكل   
ً
سلبا

 واألسعار السائدة للمكاتب اإلستشارية. 

ورة  عقود لالتقدم إلي الحكومة بطلب تعويضات أو تعديل  ومناقشة إمكانية  بحث    كما أكد سيادته عىل ض 

ي ظل زيادات األسعار 
وعات عىلي غرار تعويضات فروق أسعار عقود مقاولي   التشييد والبناء ف  اسعار المشر

تب عليه من زيادات ألجور ومرتبات المهندسي    ورة بحث الرأي وغالء المعيشة وما سيت   عىل ض 
ً
، مؤكدا

ي هذا 
ي للجمعية ف 

 الشأن.  القانون 

 اإلستشارات اهلندسيةجلنة  اجتماع  حمضر 
 مبقر اجلمعية - 2023يناير  10 الثالثاء 



 أن  رئيس جلنة التشريعات اإلقتصادية باجلمعية  –كما قام املستشار / حممود فهمي  
ً
ا ، بإلقاء كلمته مشت 

ي  
ي هذا الشأن يتمثل ف 

ي ف 
يعة المتعاقدين وال الرأي القانون  إال بموافقة    تعديله  يمكن  أن العقد طبقا للقانون شر

، القانون،  الطرفي   يقررها  ي 
الت  أن  أو لألسباب  يمثل  التفاوض    كما  أن  من البد  الطرفي   عن جزء  تنازل كال 

ي حال، وهنا أشار سيادته إل  همطلوب
ألحد الطرفي   نتيجة حالة استثنائية عامة ترتب    ا العقد مرهق  كون  ةأنه ف 

م بالتنفيذ   عليها  أو حدوث قوة قاهرة ترتب عليها استحالة تنفيذ العقد فهنا   أن تنفيذ العقد صار مرهقا للملت  

ي أن يرد االتزام المرهق الي الحد المعقول او يحكم بفسخ العقد الستحالة التنفيذ  
قوة قهرية  ب يجوز للقاض 

ي  فنا يجوز واستحالة تنفيذ العقد، 
  الموازنةللقاض 

ا
 للتنفيذ.  بي   مصلحة الطرفي   وقد يعطي أجل

عنرص هو    ا يجمع بينهم  ما القوة القاهرة ولكن    و الطارئة    ادته أن هناك فروق تعريفية بي   الظروفكما اشار سي

  عدم القدرة عىل التعرفالمفاجئة، بمعت  
ً
ل، وخاصة  جعىل عقود المدد طويلة اال المتوقع ثت  أ الت  عىلسلفا

ي   مقاولةعقود ال
ات زمنيةتستغرق    الت  ي   ر االستمرا  تجعلئة  ر الظروف الطا، وهنا نجد أن  لتنفيذها   ةطويل   فت 

ف 

 . طراف المتعاقدة د مرهق لأل و العق

 

النقاط   أهم  ومناقشة  إستعراض  مت  احلضور،حيث  للسادة  واملناقشة  احلوار  باب  فتح  مت  ثم 
 التالية:

ورة بحث إمكانية التعاون والتنسيق مع   • نقابة المهندسي   للعمل عىل تحديث  تم التأكيد عىل ض 

اإلستشارية   المكاتب  أسعار خدمات  بزيادات وخاصة  نسب  وربطها  والتصميمات  اف  االشر عقود 

 . األجور للعاملي   ومعدل التضخم 
 

ي دول عديدة، كما أن الظروف ن ضوابط العقود ومنها نظرية الظروف الطارئة  تم التأكيد أ •
  مطبقة ف 

العقود   الراهنة تعديل  خاصة  تستدعي  ي  ، 
ف  مستقر كمبدأ  الحروب  بسبب  األسعار  اختالفات  أن 

تقوم عىلي توضيح الخلل المحتمل ومقدار ، حيث أن نظرية الظروف الطارئة  النقض المرصية  ةمحكم

 . نسبة الخلل بهدف اقتسامه بي   الطرفي   
 

ورة  التأكيد عىل   • ات االقتصادية  ض  بالمؤشر أو تعديل  المعتمدة  االستعانة  بتعويضات  المطالبة  ي 
ف 

ات البنك المركزي لتعبئة  الجهاز المركزي لوالجهاز المركزي للمحاسبات و   المرصي   العقود مثل مؤشر

ات زياداتحول  العامة واالحصاء   مواد البناء ومؤشر األجور واالسعار    أسعار   نسب التضخم ومؤشر

 المختلفة. 
 

لمشاري    ع قومية  حكومية  خاصة وأن أغلب العقود    تم التأكيد عىل أهمية مبدأ التفاوض الجماعي  •

ات طويلة األمد ،  طويلة األجل ي زيادات مستمرة لألسعار خالل تلك الفت 
، حيث أن هناك مما يعت 

وري وضع    2016م  عقود مازالت مستمرة وقد تم توقيعها منذ عا لية تنفيذ او تفاوض آ، لذا من الرص 

بعد   العقود خاصة  تلك  مع  التعامل  ي جعلتلكيفية 
الت  الراهنة  اإلقتصادية  تلك    الظروف  اغلب 

 . لجنيه المرصيامقابل  العقود مرهقة بعد زيادة رواتب المهندسي   وارتفاع سعر الدوالر 

أن  ت • إل  اإلشارة  رقم  مت  التعاقدات    2018لسنة    182القانون  تنظيم  العامة  مع بشأن  ، الجهات 

يال  يتضمن بعض البنود  ي يكون أحد ينطبق عىل العقو   وهو ما دارية،  للعقود اإل   ةتيست 
له   ها اطراف  د الت 

 . دارةاإل  مسئولية

 ت •
ا
أول البدء  ورة  ض  عىل  التأكيد  المحققة  ب  م  الخسائر  مع  تحديد  امن  بالت   ات  للقطاع  المتغت 

ي تحملتها كافةحجم الخسائر  للتعرف عىل  ،    اإلقتصادية الراهنة
ي مرص   الت 

، ومن  العقود او اغلبها ف 

 المطلوب من قبل الجمعية.  التجاهفعلية والتعرف عىل خطة التحرك وا اتمؤشر  ثم التعرف عىل
 



تكلفة عقود اإلستشارات  تمت اإلشارة إل   • ي 
الزيادة ف  إل زيادة االجور    فقط   الهندسية ال ترجعأن 

ا ي يتم شر
امج الهندسية الت  ي أسعار رخص التر

 الزيادة ف 
ً
، وإنما تشمل أيضا ها من الخارج  ؤ للمهندسي  

 عن زيادة فروق سعر الرصف للجني
ا
ي االسعار فضل

المرصي    هبالدوالر، وبالتالي يتم تحمل الزيادة ف 

 مقابل الدوالر. 
 

ورة اإلتفاق عىل وضع نسبة زيادة سنوية ثابتة لتكلفة وأسعار خدمات اإلستشارات  • تم التأكيد عىل ض 

 مع  
ً
ي تتناسب سنويا

الهندسية، عىل غرار نسبة الزيادة السنوية للعاملي   وأصحاب المعاشات، والت 

ي تعد لخدالظروف السائدة ومعدالت التضخم ونسب زيادة األسعار  
مات االستشارات الهندسية الت 

ي الدولة. 
ي تتم ف 

ى الت   عماد المشاري    ع القومية والهندسية الكتر
 

اإلستشارات   • قطاع  يتحملها  ي 
الت  الخسائر  بحجم  تفصيلية  دراسة  إجراء  ورة  ض  عىل  التأكيد  تم 

التع لجهات  لتقديمها  وذلك  المذكورة،  البيانات  وواقعية  صحة  عىل  التأكيد  مع  اقد الهندسية، 

اح بعمل مبادرة لتجميع حجم  المختلفة عند التفاوض وطلب تعديل أسعار العقود، وهنا تم اإلقت 

 الخسائر من كافة القطاعات اإلقتصادية األخرى بالتعاون مع اللجان التخصصية بالجمعية. 
 

التأكيد  • وإتحا  عىلي   تم  المرصية  الصناعات  إتحاد  غرار  عىل  بالدولة،  ي 
قانون  الجمعية كيان  د أن 

ي هذا الملف 
ورة بحث إمكانية تعاون وتحالف الجمعية ف  ، لذا فمن الرص  المقاولي   ونقابة المهندسي  

 مع الكيانات واإلتحادات األخرى المعنية، إلعطاء قوة لهذا التفاوض. 
 

 

بعمل   • اح  اإلقت  تتضمن  الئحةتم  وعات    ا اسعار   مبدئية  المشر بتكلفة  شادية  أجور است  وفئات 

يتم  المهندسي    ي 
الت  الحكومية  الجهات  وكافة  المهندسي    ونقابة  الهندسية  الهيئة  عىل  وطرحها   ،

  التعاقد معها 
ً
اح البدء باإلجتماع مع وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرا ، مع إقت 

ي 
إعتماد األسعار   ألنها تشكل لجنة دورية وىه لجنة التسعت  بالوزارة لما سيكون لها من دور كبت  ف 

حة لتكلفة وأسعار خدمات اإلستشارات الهندسية باإلضافة إل قانون   شادية المقت  والنسب اإلست 

 التعويضات لدى الوزارة. 

 

 :  من توصيات ما يلي ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على

مفصلة   .1 دراسة  بعمل  اللجنة  تقديم  الحسابات  ال  تتضمنتقوم  تكلفة  الرتفاع  الخدمات مبدئية 

 . االستشارية 

بالنقابة، لمناقشة وطرح  اللجنة االستشارية    بحضور   المهندسي     نقابة  ثم تقوم اللجنة باإلجتماع مع .2

ي أعدتها اللجنة متضمنة
شادية الت  ي   الدراسة باألسعار اإلست 

ي هذا الشللجمعية    الراي القانون 
، ن أف 

. وذلك بغرض توحيد الرؤية بي   الجمعية ونقابة   المهندسي  

حة لخدمات اإلستشارات الهندسية إل كافة الجهات المعنية، وعقد    الزياداتإرسال الدراسة و  .3 المقت 

العمرانية  )   ، إجتماعات ولقاءات معهم الهندسية    –وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات     - الهيئة 

كة العاصمة االدارية  –النقل  وزارة   تفاوضية مع الدولة لتعديل  لبحث ايجاد آلية  ، وذلك  ( الجديدةشر

اإل   عقود 
ً
تحقيقا ي 

قانون  إطار  ي 
ف  الظروف    ستشاريي    قبل  الموقعة  العقود  ي 

ف  االقتصادي  للتوازن 

 . االستثنائية

 

لسادة كافة ابتوجيه الشكر ل رئيس اللجنة  – عمر صبور  / المهندسثم إنتىه اللقاء حيث قام 

ي تفعيل  ، ء الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقا 
 
 أنه سيتم البدء ف

ً
مؤكدا

 . التوصيات المتفق عليها بشكل فوري


