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 :    الراعي  السنوي                                      

 

ي 
 2020 ديسمب   9القاهرة ف 

  

 السيدة األستاذة / غادة البيىل        

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب التنفيذي 

 بنك التنمية الصناعية               

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 بي    
ً
ك الذي تم توقيعه مؤخرا رجال األعمال    جمعيةمؤسستكم الموقرة و باإلشارة إىل بروتوكول التعاون المشبر

ك بي   األطراف المشار إليها  تعاون  للبهدف ايجاد فرص    وجامعة عي   شمس  المرصيي    لوضع أهم  المشبر

والبحث   الدراسة  قيد  المرصي  األعمال  مجتمع  تواجه  ي 
التر وتمويل    العلمي التحديات  دعم  فرص  وبحث 

ي  
ي النهوض باالنشطة اإلقتصادية ورفع معدالت النمو اإلقتصادي ف 

األبحاث والدراسات العلمية بما يسهم ف 

 مرص. 

إليه المشار  وتوكول  للب   
ً
ممثىلي كلية    وتفعيال السادة  مع  لقاء  بعقد  بالجمعية  التشييد  لجنة  قامت  ،فقد 

عاء  يوم األرب، وذلك  هعذر مشاركتكم بكما تم توجيه الدعوة لسيادتكم ولكن تالهندسة بجامعة عي   شمس  

ة  2020ديسمب     9الموافق   وعات التخرج   ،بمقر الجمعية بالجب   حيث تم خالل اللقاء إستعراض عدد من مشر

ي يمكن أن من قبل كلية الهندسة  واألبحاث العلمية  
فيما يخص قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري والتر

ي النهوض بالقطاع وتطوير آليات العمل وتخف
ي كافة الجوانب والقطاعات  تسهم بشكل كبب  ف 

يض التكلفة ف 

 األخرى المتعلقة به. 
 

فنا مخاطبة سيادتكم للتكرم بالمساهمة لدعم وتمويل هذه األبحاث والدراسات وخاصة    لذا فإنه يشر

ي تم عرضها خالل اللقاء 
 )مرفق(  : ، كالتالي الت 

 لية تسعري األراضي )نظام معلومات تسعري األراضي( مشروع آ •
 HDSS -مرصد معلومات اإلسكان من خالل نظم املعلومات اجلغرافية مشروع  •
    BPL تأسيس معمل فيزياء البناء مشروع  •
ي وصولها للتطبيق العملي وتحقيق أكبر إستفادة منها للنهوض بقطاع التشييد والبناء  وذلك 

 
بما يسهم ف

ي مرص . 
 
 ف

ي 
ام والتحية ،، المزيد من التعاون فيما بيننا ،،راجي   ف   وتفضلوا بقبول فائق اإلحبر

 

   نائب رئيس مجلس اإلدارة  
 رئيس لجنة التشييد                                                                    المدير التنفيذي                

                                                   
 يوسف                                                                                        م.فتح هللا فوزي أ. محمد      
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