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 رئيس انبىك انعقاري املصري انعربي جلىة انتشييد معحمضر اجتماع  
 7107وىفمرب   7انثالثاء املىافق 

م

غائبمرئقسمم–غظؿتمىـةماظؿشققدمجبؿعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمبرئادةماٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزي

ممجمؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمباىؿعقة اظـالثاءممؼقماظـاغقةمعـمبعدمزفرمميفممتامماظلاسةإجؿؿاسًا

/مسؿرومصمادمطؿالمرئقسماظؾـؽمماألدؿاذاظلقدموذظؽمععممماىؿعقةمباىقزةممبؼرم2017غقصؿربمم7اٌقاصؼم

مغقػنيماظزاػدمعـأ.مؼادرمأبقماظعـنيموأ.سؿرومجادماهللمومأ.ميفماظؾؼاءممطؿامذاركم،ممماظعؼاريماٌصريماظعربل

مواظعربلمواٌفـدسمحلـماظشاصعلمم اظؾـؽماظعؼاريماٌصريمممـؾل رئقسمسضقمجمؾسمإدارةماىؿعقة

سددم،موجمؾسماالسؿالماٌصريماظروعاغلمواٌلؽقلمسـمعؾػماٌشروساتماظصغريةمواٌؿقدطةمباىؿعقةم

معـم ماظعؼارؼنيمعطؾري ماىؿعقةـماٌطقرؼـ مأسضاء معـظؿاتماألسؿالماظلادة ،ورجالماألخرىمموأسضاء

موإدؿعراضمعـاضشةاظصقاصةمواإلسالمم،وذظؽمبغرضم

 

" آنيات انتعاون بني انبىك انعقاري املصري انعربي وجمتمع األعمال املصري وإزانة  كافة 
مانتحديات انتي تىاجه املطىريه انعقاريني يف انتعامم مع انبىك"

م

غائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمم–ترحيب مه املهىدس / فتح اهلل فىزي   اإلجتماع  بكهمةبدأ 

وجبؿقعماظلادةمايضقرممسؿرومصمادمطؿالمرئقسماظؾـؽماظعؼاريماٌصريماظعربل/ األدؿاذاظلقدمباىؿعقةمعرحؾًامب

م تقاجفماظشرطاتماظعؼارؼةموماٌطقرؼـماظعؼارؼنيمصكماظؿعاعؾمععمماظيتإزاظةمطاصةماظؿقدؼاتممضرورةمسؾكمعمطدًا

م مواظؾـؽ ماىؿعقة مبني ماٌشرتك مظؾؿعاون مجدؼدة مآظقات مإجياد موحبث ظؿؿقؼؾمماظعربلماٌصريماظعؼارياظؾـقك

ماظعؼارؼني مواٌطقرؼـ ماظعؼارؼة ماظؿطقؼماٌشروسات مدقق موإرتػاع ماإلجيابلميفممنق ماألثر مباظغ مظف مدقؽقن رممما

مريمإجيابًاميفماالضؿصادماٌصريمواٌـظقعةمطؽؾم.اريمبشؽؾمسامموباظؿاظلماظؿلثاظعؼ

م

م مبدأ مطؿالمرئقسماظؾـؽماظعؼاريماٌصريماظعربل/ األدؿاذثؿ مصماد مجبؿقعممسؿرو معرحؾًا موذاطرًامطؾؿؿف ايضقر

مأغفمتقديمعلؽقظقةمرئادةماظؾـؽممفمصرصةماظؾؼاءمععمخنؾةمطؾريةمعـماٌطقرؼـماظعؼارؼنياىؿعقةمسؾكمإتاح عقضقًا

مأسطكمغؾذةمتارخيقةمسـماظؾـؽم م1880أغشلءمسامممحقثمأغفمعـمأضدمموأسرقماظؾـقكمصؼدعـذمحقاظلمذفرمطؿا

حؼًامإالمأغفمضدملخؾكمسـمدورهمطؾـؽمسؼاريمغؿقفةمالوإغضؿمظفمبـؽنيمآخرؼـمخاللممبردقممعـماًدؼقيمتقصقؼم

ماظلققماظعؼاريما مبفا شرةميفمؿٌصريموجاريماآلنمإسادةمتلدقسماظدورماألدادلمظؾؾـؽموصروسفماٌـظظروفمعر

تعزؼزمدورممػقم،معمطدًامأنمػدفماظؾـؽممصروعميفمصؾلطنيمم5صرعميفماألردنموم14عصرمواظقرـماظعربلم،مصاظؾـؽمظفم

عمخرًاماسؿؿدمماظؾـؽمضدمجمؾسمإدارة،محقثمأنمم اظؾـؽمطشرؼؽمادؿرياتقفقلمظؾؿطقؼرمواظؿـؿقةماظعؿراغقةميفمعصر

ماٌرحؾةم مخالل معصر ميف ماظعؿراغقة مواظؿـؿقة ماظعؼاري مظؾؿطقؼر مادؿرياتقفقل مطشرؼؽ ماظؾـؽ مدور متعزؼز صؽر

ظؾؿطقرؼـماظعؼارؼنيميفمجمالماٌراطزممعمطدًامسؾكمإدؿعدادماظؾـؽماظؿاممظؿؿقؼؾماظشرطاتماظعؼارؼةموخاصة اٌؼؾؾة

ماظعالجموعـارؼماظؿكزؼ موعراطز ماٌدارسمواىاععاتاظؿفارؼة حقثمأنماهلدفماألدادلماظذيمؼلعكممـموإغشاء

م .ماظؾـؽمظؿقؼقؼفمػقماإلدؿـؿارموظقسمجمردماظؿؿقؼؾ
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شؿؾماظؿـؿقةماظعؿراغقةمؼمحقثمأغفؿفاوزمحدودماٌشروساتماظلؽـقةمدارةماظؾـؽمؼاياظلمإلػؽرماظنمأمدقادتفأطدمثؿم

ماظؿقدع مإدي مباإلضاصة مساعة ممبصػة موتؼدؼؿ ماظؿؼؾقدؼةيفممتقؼؾ مواظؿفارؼة ماٌصرصقة م اًدعات ماظقاتم، وحقل

وعلؿعدممنماظؾـؽمجاػزم"محقثمأ المذلءمعلؿققؾ"غفمأوضحمأغفمعـمأغصارمعدردةمأاظؿؿقؼؾماٌؿاحةمظديماظؾـؽم

ماظـاذؽة ماظشرطات موطذظؽ ماٌشروسات مأ ظؿؿقؼؾ محقث م، ماغشاء ممت مغف ماالغشائقةمإدارة مظؾدرادات عؿكصصة

سـمتعاضدماظؾـؽمععمذرطاتمتطقؼرمسؼاريم،مطؿامأسؾـم ـؿفاتموأداظقبممتقؼؾقةمشريمتؼؾقدؼةواالدؿـؿارؼةمظطرحمع

م. وذرطةماٌعاديموعصرماىدؼدةمظإلدؽان حؽقعقةمطؾريةمعـمبقـفامذرطةماظـصرمظإلدؽانم

 

سؾكمإدؿعدادهماظؿامميؾممسؿرومصمادمطؿالمرئقسماظؾـؽماظعؼاريماٌصريماظعربل/ األدؿاذويفمغفاؼةمطؾؿؿفممأطدم

 عقضاتماظيتمضدمتقاجفماٌطقرماظعؼاريممعـمحقثممتقؼؾمعشروساتفؿمماإلدؿـؿارؼةمطاصةماٌشاطؾمواٌ

م

ماظيتمأدػرتمسـماظـؼاطماظؿاظقةم:مواألدؽؾةممثؿممتمصؿحمبابماٌـاضشاتم

م - ممارتػاعأنمدمالم: نيمصكمايصقلمسؾكمتقاجفماٌطقرؼـماظعؼارؼماظيتعـمابرزماظؿقدؼاتمماألراضلأدعار

%م40عـمخاصةمواغفاممتـؾمملرتػاعمأدعارماالراضااظؿؿقؼؾماٌـادبمظؿغطقةمطاصةماغشاءاتماٌشروعمصكمزؾم

،مػؾمػـاكمآظقةمظؿؿقؼؾمعدردةمأومعرطزمريبمسؾكمدؾقؾماٌـالمحبقثمؼؿؿمم%معـمتؽؾػةماٌشروع50إديم

م مطاغتمرؾقعؿفا ماظؾـؽميفمػذهماياظةمػؾمدقصؾحممتقؼؾمطاصةماٌـشكتماًاصةمباٌشروعمأؼًا مػقمدور وعا

 ؟ذرؼؽمأممجمردمممقلم

م ؽماتمعـماظؾـؿقصفـاكمتعؾفديمعـماظـاحقةماظعؿؾقةمقنماٌشروعمعؼؾقلموُعطاٌقضقعمؼعؿؿدمسؾكمماظرد:

جدوىمإضؿصادؼةمدقؿؿمهؼقؼفاممماٌرطزيمظؿؿقؼؾمطاصةماٌشروساتماظيتمعازاظتمهتماإلغشاءمراٌامأنمػـاك

فمؼقجدمظدىماظؾـؽموحدةمظؾدراداتماإلدؿـؿارؼةممؼؿؿمعـمخالهلاماظدرادةمععماٌطقرماظعؼاريمذيقعم،مطؿامأغ

ممتقؼؾم مؼؿؿ مضؾقظف مظؾؿشروعمويفمحاظة ماظزعـقة ماظؾـؽمممقلم80اٌراحؾ مؼؽقن معـماإلغشاءاتمسؾكمأن %

مظألرضمواٌؾاغلموظقسمذرؼؽمصقفمإعؿالطفؿم.

 ريمػؾمحيصؾماظؾـؽمسؾكمحصةميفماظشرطةم؟مدمالم:مباظـلؾةمياالتماظؿؿقؼؾماإلدؿـؿا -

اظردم:ماظؾـؽمحيصؾمسؾكمأرباحفمعـماظؾداؼةموظقسمذرطمأنمؼدخؾمذرؼؽميفماٌشروعم،موبصػةمساعةماظؾـؽم

ؿؾمسؾكمجمؿقسةمؿتشٌشروساتماظؿفارؼةماظؽؾريةماظيتمالمؼدخؾمطشرؼؽميفماٌشروساتماظلؽـقةموظؽـميفما

%ميفماٌشروساتماإلدارؼةماظؽؾريةم24صاظؾـؽمؼشاركممبـلؾةمتصؾمإديمماٌكؿؾػةم،معـماظؼطاساتماالضؿصادؼةم

مم.م"داعاك"اٌؿقزةمعـؾم

وعامطقػقةماظؿعاونمبقـفموبنيمممؿؿقؼؾماٌشروساتماظصغريةمواٌؿقدطةبشارطةمدمالم:معامػقمدورماظؾـؽميفماٌ -

،مععماظؿلطقدمسؾكموجقدمماظؾفـةماًاصةمباٌشروساتماظصغريةمواٌؿقدطةمجبؿعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼني

حؼقؼقةمم،موػؾمػـاكمإعؽاغقةمظقجقدمدورمآخرممةمظؾفؿعقةميفمػذاماظصددممتفدفمإديمإجيادمضقؿةمعضاصةمرعؾاد

 ؟ماظؿدرؼبموشريهمم–ظؾؾـؽممعـؾماظعؿاظةم

رحبمباظؿعاونمععمذيعقةمرجالماالسؿالمؼبدورهميفمتـؿقةماٌشروساتماظصغريةمومتاعًامانماظؾـؽمعمعـماظردم:م

ةماظؾـؽماٌرطزيماًاصةمرصاظؾـؽمؼعؿؾموصؼًامٌؾاد واظؿـلقؼمعـماجؾممتقؼؾمػذهماظـقسقةمعـماٌشروسات

%موؼفدفماظؾـؽمإديمزؼادةمسددماٌلؿػقدؼـمعـمذظؽمبشؽؾم5بـلؾةمصائدةمبلقطةممبؿؿقؼؾمتؾؽماٌشروسات

م.جاد
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صـادؼؼمم-Franchiseشراطةمواظؿؿقؼؾم)مإجيادمأطـرمعـمررؼؼةمظؾميفظؾؾـؽممدمدورماػؾمػـاكمإعؽاغقةمإلجيدمالم:م -

م مإخل(قجخارمتقؼالتمم–إدؿـؿارؼة م... مأغفمعـماظضروريم ة جـؾقةمإلدارةماٌراطزمغؼؾماًرباتمواظؿفاربماألطؿا

مصاظعالضةمثالثقةم)صاحبماٌشروعم مػذهماًرباتم، متـؼصفا ماٌاظلمم–اٌؿقلمم–اظؿفارؼةمحقثمأنمعصر اٌلؿشار

Financial Advisor م) 

عـماٌؿؽـمأنمتؿقاظػمأطـرمعـمذرطةمتطقؼرمسؼاريمحبقثمؼؿؿمسؿؾمذراطةمصقؿامبقـفؿمظؾؼقاممباٌشروعماإلجابةم:م

ظؾعؿالءم،محقثمأنماظؾـؽمؼشاركمطؿلؿـؿرمم Financial Advisorطقغفماٌرادمإغشائفموػـامدقـقصرمدورماظؾـؽميفم

ماٌؿقدطةمصقؿقهلامدونمسؿؾمذراطاتم.ممصؼطم،مأعاماٌشروساتمم Mega Projectsيفماٌشروساتماظضكؿةم

م

م - مذيقعمدمال: موؼؼدم مأؼضًا مبـؽمخدعل مؼعؿرب مأغف مأم مصؼط ماظعؼاري معؿكصصميفماظؿؿقؼؾ معازال ماظؾـؽ ػؾ

 اًدعاتماٌصرصقةم؟م

ماظرد:ماظؾـؽمؼعؿؾممبـابةمبـؽمخدعلمؼؼدممطاصةماًدعاتماظؾـؽقةماٌؿعارفمسؾقفامباإلضاصةمإديماًدعاتماظعؼارؼة

عـحمضروضمتشطقؾاتمسؼارؼةمم....مسؾكمأالمتؼؾمغلؾةمإنازماٌشروعمسـمم–)متقؼؾموحداتمهتماإلغشاءمموعـفام:م

م50-60 ماظعؼاريم( مظؾؿطقر ماظطقؾة ماظلؿعة مإديمتقاصر مباإلضاصة مؼؿؿمصؿحمحلابم% ماظؿؿقؼالتماظعؼارؼة مويفمحاظة ،

م.جاريمعػؿقحمظؾعؿقؾم

 ؟مماظؾـؽمبؿؿقؼؾماظؿكزؼـدمالم:مػؾمؼؼقمم -

ماظردم:مػذاماظؿؿقؼؾمجزءمعـمغشاطماظؾـؽم)ممتقؼؾماظؿكزؼـمظؾغري(م

ماٌشروساتماظيتمعازاظتمهتماإلغشاءم؟ؿؿقؼؾماظؾـؽمبممػؾمؼؼق - وػؾماٌشروساتماىاػزةمصؼطمأممأؼضًا

 طدصعةمواحدةم؟ماظؿؿقؼؾمؼؿؿمبشؽؾمتدرجيلمأمم

مؼعؿؿدمسؾكمرؾقعةمطؾمعشروعمسؾكمحدهموالمؼقجدممم ماألعر مػذا موباظـلؾةمظؾؿؿقؼؾمضدمؼؿؿمضاسدةمحمددةماظرد: ،

ممعقلمعصرم...مإخلم(مم–)عـال:معقلماظعربممدـقاتميفمبعضماٌشروساتم10-7تؼلقؿفمٌدةمتصؾمإديم

ميؽـفؿمعـمذراءماألراضلمدمالم:مػـاكمسفزمطؾريميفماظلققظةمظدىماظؽـريمعـماٌطقرؼـماظعؼارؼنيمممامالم -

م،مصفؾمػـاكمإعؽاغقةمأنمؼؿؾـكماظؾـؽماظعؼاريمصؽرةماظؿؿقؼؾم معمخرًا اظيتمإرتػعتمأدعارػامبشؽؾمطؾريمجدًا

 بـظامماظرػـماظعؼاريم؟

م متعدتمغلؾة مضد ماظؾـؽقة مواظػقائد م، ماألعر مػذا مظألدػمػـاكماظؽـريمعـماظصعقباتماظيتمتقاجف م،م20اظرد: %

م%معـماٌشروعمبشرطمبقعمجزءمطؾريمعـفم.35ؼؿقديماظؾـؽممتقؼؾمصايؾماظؾدؼؾمػقمأنم

 ؟اظيتمتؼقممبؿصدؼرماظعؼارمظؾكارجمماٌصرؼةمػؾمػـاكمإعؽاغقةمظؿؿقؼؾماظؾـؽمظؾشرطاتدمال:م -

م ماظؿؿقؼؾقة ماًدعة ماظؾـؽمبفذه مؼؼقم مان مميؽـ مغعؿ م: مبنيماظرد مواظؿـلقؼ ماظؿعاون مؼؿؿ مأن ماظضروري وعـ

م.اىؿعقةمواظؾـؽم

مظؾؾـؽميفمحاظةمتؼدممإحدىمذرطاتمػؾمػـا - اٌصرؼةمٌشروعمسؼاريمباًارجمػؾمماٌؼاوالتكمأيمدور

 ؟ممظػؿحمخطاباتمضؿانميؽـمأنمتؽقنمػـاكمعلاغدةمعـماظؾـؽم

حقثمأغفمالبدمعـمدرادةماظعؼدمباظؽاعؾماظردم:متقجدمبعضماظصعقباتماياظقةميفمإصدارمذفاداتماظضؿانم

م.مقؼؾمالحؼًامضدمتقاجفمجفةماظؿؿموبشؽؾمعلؿػقضمظؿاليفمأؼةمخمارر

م
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اظؽـريماظؾـؽمؼقجدمظدىمأغفممماظؾـؽماظعؼاريماٌصريماظعربلرئقسمم–ثؿمأطدماألدؿاذم/مسؿرومصمادمطؿالم

م)حقاظلمعـماظػرصمظؾؿطقرؼـماظعؼارؼنيم موعقالتموارؼة موإدارؼة وحدة(ممم1000عـمأراضلموذؼؼمدؽـقة

حلـماإلدؿػادةممميؽـمأنمؼلؿػقدماظؾـؽمعـمررحفامسؾكماٌطقرؼـماظعؼارؼنيمإلسادةمتطقؼرػامأومإجيارػامأوم

أعاموظفمغلؾةمعـماألرباحمؼؿؿماالتػاقمسؾقفام،مـؽمذرؼؽمحبصؿفميفمػذهماٌشروساتمعـفامسؾكمأنمؼؽقنماظؾ

واٌقضقعميفماألداسممصفقمحاظقًامالمؼلؿغرقمأطـرمعـمذفرمسؾكماألطـرعـماظؾـؽمسؿقعًامـلؾةمظؼرارماظؿؿقؼؾمباظ

م.مؼعؿؿدمسؾكمعصداضقةماظعؿقؾم

م

غائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمبشؽرمم–ويفمغفاؼةماالجؿؿاعمضامماٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيم

ماألدؿاذ مطؿال مصماد مسؿرو مم–/ ماظعربلرئقس ماٌصري ماظعؼاري مػذامماظؾـؽ محبضقر مإدؿفابؿف محلـ سؾك

مظ موإثرائفؿ متػاسؾفؿ محلـ مسؾك مايضقر مذيقع مذؽر مطؿا ماهلام مؾؼاءاإلجؿؿاع ماظؿعاونم، معـ ماٌزؼد عؿؿـقًا

 واظؿقاصؾمبنيماىؿعقةمواظؾـؽمٌامصقفماًريمظؾؼطاعم.

 

م

 


