
 

 

  بجمعية رجال األعمال   والبحث العلميالصناعة    -اإلستشارات الهندسية    –التطوير العقاري والمقاوالت  لجان     عقدت 

من  برئاسة إجتماعاً    المصريين ورئيس    –:المهندسكل  الجمعية  رئيس  نائب  فوزي  هللا  العقاري فتح  التطوير  لجنة 

عمر    –الصناعة والبحث العلمي، والمهندس األمين العام ورئيس لجنة    –مجد الدين المنزالوي    –والمقاوالت، والمهندس

و  –صبور  الهندسية  اإلستشارات  لجنة  النبراوي  /المهندس    السيد   بحضور ،رئيس  المهندسين  طارق  و نقيب   الدكتور، 

حماد   هللا  عبد  اإلستشارية    -حماد  المكاتب  لهيئة  العليا  اللجنة  اإلدارة  ورئيس  مجلس  عضو  الشافعي  حسن  المهندس 

نائب أول لجنة الصناعة والبحث العلمي  أحمد منير عز الدينوبالجمعية  ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

أعضاء من  اعضاء  ،لجنة  كل  وعدداً  السادة  من  وممثلي  وعدد  رؤساء  من  قطاع  الشركات   الجمعية  في    ات العاملة 

العاشرة صباح  الساعة  وذلك في تمام    الصناعة والبحث العلمي  ،    اإلستشارات الهندسية  العقاري والمقاوالت،التطوير  

بالجيزة    2022  سبتمبر  14الموافق    األربعاءيوم   الجمعية  اللقاء    ،بمقر  ُعقد  والمناقشة حيث  الحوار  باب  فتح  بهدف 

 :  حول
 

خالل  ها  ئ يف سبيل خدمة أعضا النقابة  خطة  نقيب املهندسني بشأن  طرح رؤية  "  
 "   لفرتة القادمة ا 

 -كل من:بدأ اللقاء بكلمة

أهمية  على    حيث أكد   ورئيس جلنة التطوير العقاري واملقاوالت  اجلمعيةرئيس  نائب    –  فتح اهلل فوزي  -املهندس

 .البناء ووضع الضوابط واالشتراطات أسوة بلبنان أن يكون لنقابة المهندسين دورا فعاال في إصدار تراخيص 

إلى أهمية أن    حيث أشار  العلميالصناعة والبحث  األمني العام ورئيس جلنة    –جمد الدين املنزالوي    –املهندس

ستشاري للمنتجات المصرية او المستوردة في  لتفتيش والمراجعة علي استخدام اإلتقوم نقابة المهندسين بدور فني في ا

 .نفيذ المشروعات للتأكد من تفعيل تفضيل المنتج المحليعقود ت

إن اللقاء بنقيب المهندسين والتعاون مع النقابة   حيث أوضح جلنة اإلستشارات اهلندسيةاملهندس عمر صبور رئيس 

الممثل الشرعي للمهندس المصري يدعم خطط وأهداف اللجنة والتي تم تأسيسها مؤخرا وتدافع عن األفكار والمبادئ  

 .للدفاع عن المهندسين واالرتقاء بالمهنة

اللجنة   وضعت  صبور،  مستوي  3واضاف  علي  المهندسين  نقابة  مع  للتعاون  المنتج   محاور  تفضيل  و  دعم  ملف 

بأعمال   الخاصة  األتعاب  جداول  وتطبيق  لمراجعة  بالنقابة  االستشارية  المكاتب  لجنة  مع  والتعاون   ، المصري 

 . االستشارات بجانب ملف اإلرتقاء بالمستوي العلمي للمهندس المصري

املهندسني   ثم نقيب  النرباوي  طارق  املهندس  أحأكد  الوطنية  الصناعة  تعميق  أن  بالغة ،  التعاون  ملفات  أهم  د 

األهمية كذلك االرتقاء بمهنة الهندسة والتدريب وهي قضية أمن قومي لمصر حيث أن كل شيء مرتبط بمهنة الهندسة 

 .بطريقة أو بأخرى، مشيرا أن النقابة هي االستشاري األول للدولة في المجال الهندسي

 مع نقيب المهندسين مشتركإجتماع محضر 

 –تنظمه لجان التطوير العقاري والمقاوالت  

 الصناعة والبحث العلمي -اإلستشارات الهندسية 

 بمقر الجمعية  2022 سبتمبر 14الموافق  األربعاء



دفعات لمهندسين غير    سيادتهواضاف   لتخريج  التصدي  الهندسي   األكفاءأن  التعليم  يقبل في  بالغ الخطورة حيث  أمر 

ألف سنويا، وبالتالي يجب أن   15ألف طالب سنويا في حين أن المطلوب حاليا أال يزيد اعداد المهندسين عن    50نحو  

 .يعود المهندس االستشاري لوضعه المطلوب وإعمال المعايير المتعارف عليها بجميع دول العالم

محاد    أوضح ثم   اهلل  عبد  محاد  الدكتور  اللجنة   -األستاذ  اإلستشارية  رئيس  املكاتب  هليئة  نقابة  أن    العليا 

و    السدود والطرق والترع في مصر  ويرجع سبب في ذلك إلى الحاجة إلى إقامة  1946  عام  في  تم إنشائها المهندسين  

 . بقرار جمهوري  يتم تعينهوي وحتى اليوم بفرمان من الخدي  وكان يتم تعيين رئيس النقابةلضمان حقوق المهندسين  

ألف   50إلى    35عداد الخريجين من  أ، ويقدر  لف مهندسأ  850  عدد   لنقابةل  2021بلغ تعداد عام  ه قد  أنوأكد سيادته  

سنويا،  أن    متخرج  سيادته  من النقابة  وأستكمل  ولها    وأصبحت ادائها    قد طورت  الدولية  المنظمات  كافة  مع  تشارك 

 كل من يحمل كارنية النقابة،لضمان كفاءة  وذلك    كاديميا  أو  بالخريجين مهنيا    وتهتم النقابه   وعالميا    نشاط وتمثيل محليا  

 .الفتاً أن النقابة في شراكة مع نقابات عربية كبيرة منها اتحاد المهندسين العرب 

نقيب  سيادته  وأوضح   ينتخب  بينما  جمهوري  بقرار  يعين  ورئيسها  للنقابة  العلمي  الذراع  تعد  المهندسين  جمعية  أن 

 .مكاتب استشارية للتراخيص   3المهندسين، وتمنح رخصة المهندس من اللجنة االستشارية العليا والتي ينبثق منها 

أن   الفتاح    الرئيس في عهد  وأوضح سيادته  تم  عبد  الخبرة وأل    المشروعات سناد  إالسيسي  عتماد على  اإلأصبح  هل 

تنفذ مشاريع هندسية كجهة    بموجبهصدار قانون للهيئة الهندسية يحق لها  إتم  ثم    ،المهندسين المتخصصيين بشكل أكبر

 . بعض الدول األفريقية وعلينا أن نستفيد من التجربة ،  لمهندسين، ولكنها منفصلة عن نقابة استشاريةإهندسية 

، ويجب أن تخضع الهندسة  يجابيةإنقلة كبيرة  مصر نقل  سي ستشارية  قانون للهندسة اإل  يتم إصدارإستكمل سيادته أنه  و 

   ها وليس إلنتخابات. لقانون يحمياإلستشارية 

اإل  أهمية إلى  وأضاف سيادته   المكاتب  من  الكبرى  رية  شاستوجود جيل جديد  اإلستشارية  المكاتب  إلستكمال مسيرة 

ديد أما أن يكون المهندس ضمن هيئة  وإتباع ضوابط لتح  حماية مهنة الهندسةر، وعلى الدولة  في مصة  وبيوت الخبر

   ر, نكون مؤسسة تضم كافة مهندسي مص دائما  أن نسعى التدريس الجامعي أو مهندس إستشاري، و

 أنه  واملتوسطة باجلمعيةواضاف املهندس حسن الشافعي عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املشروعات الصغرية  

مزاولة المهنة إال من خالل  النقابة أسوة باألطباء، مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود بيجب أال يسمح للمهندس  

 .لتشجيع المنتج المحلي وتفضيله في مشروعات االستشاريين 

األعمال  سيادته  ودعا بجمعية رجال  الصناعة  لجنة  لنقاالمصريين    أعضاء  تكون  أن  دورا في حساب ،  المهندسين  بة 

 .%25نسبة المكون المحلي حيث أنه طبقا لتعريف هيئة التنمية الصناعية فإن نسبة المكون المحلي 

معرفة  صنع المصري  الم    وعلى   الصناعة ثم الزراعة ثم التعدينالإزمة وال مخرج منها  أ نمر ب   وإستكمل سيادته أننا

 . من الخارج  المستورد ة المنتج منافسه ومنتج بيع  كيفية

 

 

 التالية:والتوصيات إستعراض ومناقشة أهم النقاط  فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت مت



التراخيص   • إستخراج  تسهيل  يتمأهمية  أن  في  والرقابة على  لل  ذلك  والنظر  من خالل   البناء  شتراطات إمساهمة 

مصطفى    الدكتور   الطلب إلى معالي رئيس الوزراء   رفعتم    قد بالفعل  المهندسين كما هو مطبق في لبنان و نقابة  

 . مدبولي 

ب  • اإلرتقاء  المصرية  أهمية  عليه   مستوى والصناعة  اإلعتماد  يمكن  حتى  المصري  القدره    المنتج  لديه  ويصبح 

الصناعة المحلية في كل    وتفضيلعتماد على المنتج المحلي  مكانية األ إبحث  لمنافسه المنتج األجنبي المستورد، و

 مسئولية  للدراك إوعي وفاألمر يحتاج ل  تفضيل المنتج المحلي وجود قانون  فبجانب التعاقدات 

مو   السعي • نموذج  إلى  المكاتب جللوصول  وعلى  المهندسين  نقابة  تصدره  المشروع  لبنود  محدد  وتوصيف  د 

 اإلستشارية اإللتزام بتطبيقه 

ب • مشروعصدور  إالمطالبة  المصرية    مبادرة ضمن  الصناعة  لدعم  على الوقومي  من     Know how  حصول 

 . بالصناعة  اءرتقلإلالخارج 

اللقاء حيث  لجنة التطوير العقاري والمقاوالت،  فتح هللا فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس    –المهندس  وجه  ثم إنتهى 

المنزالوي    –والمهندس الدين  لجنة    –مجد  العام ورئيس  العلمي، والمهندساألمين    –صبور عمر    –الصناعة والبحث 

النبراوي  /المهندس    السيد رئيس لجنة اإلستشارات الهندسية و بتوجيه الشكر للسادة الحضور    نقيب المهندسين  طارق 

 .الفعالة خالل اللقاء على حسن المشاركة


