
 

 حمضر إجتماع جلنة التشييد

 ( Video Conference Meeting )   

 2020إبريل  1األربعاء املوافق 

 
 من خالل 

ً
ن إجتماعا  Video Conference Meetingعقدت لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة ،ومشاركة المهندس / علي عيىس  –برئاسة المهندس / فتح هللا فوزي 
مجد الدين المهندس / كما حرصن اللقاء  رئيس الجمعية ،والمهندس / عالء فكري نائب رئيس اللجنة ، –

الوي ن س رئي – ممدوح بدر الدينالمهندس / و لبحث العلمي ورئيس لجنة الصناعة وا عضو مجلس اإلدارة المنن
ي والمهندس /  اإلتحاد العام للغرف التجارية وعضو اللجنة –شعبة اإلستثمار العقاري 

رئيس مجلس  عادل لطفن
ن من  كبن    ، وعدد  المرصي وعضو اللجنة العقار   و  بقطاع التطوير العقاري السادة أعضاء الجمعية من العاملي 

وس كورونا القطاعات اإلقتصادية األخرى المتأثرة    . بأزمة إنتشار فن 

 
ي اللقاء ك

ن
ي  ذلكو  ممثلي اإلدارة التنفيذيةو التنفيذي للجمعية المدير  –األستاذ / محمد يوسف ما شارك ف

ن
 تمام ف

 :   ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول 2020إبريل  1يوم األربعاء الموافق  الساعة الحادية عشر صباح

 العقارية"" أزمة فريوس كورونا وتأثريها على الشركات 

 حيث مت فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة املشاركني باللقاء ،وقد مت تناول النقاط واملطالب اهلامة التالية:
ورة إظهار الدور والعمل المجتمعي الذي  ● يقوم به القطاع الخاص بصفة عامة تم التأكيد عل ضن

كات التطوير و   العقاري بصفة خاصة وإظهار ذلك األمر  شر
ً
ذا ، حيث أن ه بشكل جيد وواضح إعالميا

ي تمر بها الدولة و   بءاألمر يمثل ع
ي ظل األزمة الراهنة الت 

ن
التالي بكبن  عل القطاع الخاص وخاصة ف

 فيما يخصالتفاوض مع البنك المركزي المرصي مهمة لقطاع ل هليجب اظهار ذلك حت  يسف
ات البنكية للمحفاظة عل سن  عجلة االقتصاد المرصي.   التيسن 

 
ي اإلقراض والتمويل لقطاع التطوير العقاري وكافة  ●

ن
تم التأكيد عل أن كافة البنوك المرصية لها دور كبن  ف

القطاعات اإلقتصادية األخرى ،إلعادة سن  عجلة االقتصاد المرصي واستمرارها ، وخاصة أنه حت  بعد إنتهاء 
 من الوقت.  طويلةمدة قتصاد المرصي لوضعة مرة اخرى اإل عودةسيستغرق  مما هذه األزمة ،

 

وهو شهور )  ٦عالن البنك المركزي عن مبادرة التأجيل ألقساط القروض لمدة إتمت اإلشارة إل أنه بعد  ●
كات العمالء دفع الكثن  من تأجيل بفوائد ( ، وهو ما  تعاقد بتأجيل األقساط الخاصة بوحداتهم الم بمطالبة الشر

عليها ،عل غن  دراية منهم بكافة الجوانب الخاصة بهذه المبادرة ،وهو ما يشكل خطورة عل منظومة التطوير 
 لعدم وجود 

ً
ة الحالية نظرا ي قلت بشكل ملحوظ خالل الفن 

ي تعتمد بشكل أساسي عل السيولة الت 
العقاري الت 

ن وهو ما يستلزم : تعاقدات جديدة واال   عتماد حاليا بشكل رئيىسي عل التحصيالت من العمالء القائمي 
  ورة التواصل الجيد مع العمالء للتوصل إل أساليب مناسبة بشأن تأجيل األقساط الخاصة بهم أو ضن

ي أو 
ي لها. جدولتها بشكل مرضن

 
 التحصيل الجزئ

  ي الوحدات  اط تأجيل أقس  caseمنفصل فردي و لعمالء بشكل ا حاالتولكن من خالل دراسة مشن 
by case  ي اضيق الحدود وبحسب ما يقدم من أوراق تثبت طبيعة عمل العميل

ن
بحيث يتم تطبيقه ف
 ومدى تأثره بالظروف الراهنة

 للموافقة علي مخاطبة الجمعية مع  الجديدة العمرانية مجتمعاتال هيئة مع المتابعةو  التواصل
  : بشأن  االعمال الخاصةمنظمات 

  ي لمدة تأجيل سداد
 شهور  ٦أقساط األراضن

  وعاتا تنفيذ  مهلة مد   إضافية سنة لمدة العقارية لمشر



ي  وخاصة
ن
كات الخاصة المواقع أن ،حيث الراهنة األزمة إستمرار  مدة وضوح عدم ظل ف  العقاري التطوير  بشر

ي  حت   تعمل مازالت
ن
وس أزمة ظل ف اوح عمالة بطاقة كورونا   فن  ن  تن   عمليات من يبط   ما  وهو   ٪٦0-٥0 بي 

اماإل إمكانية لعدم التعرض وبالتالي  اإلنجاز  ن   للمشاري    ع المحددة التنفيذ  ومدد  بمهل لن 
ً
 .  لتنفيذ ا لجداول وفقا

 

  كات تسهيالت عل للحصول المرصي المركزي البنك معالتواصل  قاريالع التطوير  بقطاع العاملة للشر

  كات تسهيالت عل الحصولتسهيل إجراءات  العمالء شيكات بضمان العقاري التطوير  لشر

 كات اإلقراض وآليات قواعد  تسهيل   للقروض ميشة سداد  طرق عل اإلتفاق يتم ،بحيث بالقطاع العاملة للشر
كات تستطيع حت   ،وذلك منخفضة فائدة نسبةب ي  هميس ما  وهو  لديها  العمالة رواتب بسداد  الوفاء الشر

ن
 توفن   ف

كات تلك ة خالل المطلوبة سيولةلل الشر كات إستمرار  أن ،حيث الراهنة الفن  ي  بالعمل الشر
ن
 الظروف ذهه ظل ف

 تخص :  إضافية أعباء يحملها  الصعبة
  ام سداد ن رواتب وأجور العمالة سواء المنتظمة أو غن  المنتظمة ودفع كافة مصاريف المرافق العامة  الن 

كات   (. ... إلخ الكهرباء والمياه واألمن )الخاصة بالشر
  ن بي  ن المغن   المرصوفات الخاصة بالتطهن  والتعقيم والمنظفات والمعقمات للسكن المخصص للعاملي 
 اء المنظفات والمعقمات ي يتم شر

 ل المرصوفات والنفقات الخاصة بالمشاري    ع المنتهية والت 
ً
ها أيضا

امج التوعية للسكان بها وذلك ضمن المسئولية الخاصة ب،باإلضافة إل المرصوفات  معية المجتنر
كات ة  أعباء يمثل ما  وهو  للشر كات كافة  عل كبن  ي  ة،وخاص العقاري التطوير  بقطاع العاملة الشر

ن
 ظل ف

كات لتلك المبيعات حجم توقف شبه   شهر  منذ  الشر
ً
 .  تقريبا

 
ي نهاية اللقاء تم التأكيد من قبل المهندس / علي عيىس و
ن
 –ي والمهندس / فتح هللا فوز  رئيس الجمعية  –ف

بنك مبادرة من لجنة التشييد بالجمعية إل الأه سيتم عمل  علنائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد 
ي تم إستعراضها خالل اللقاء عل أن 

حات الت  المركزي المرصي وكافة الجهات المعنية بكافة المطالب والمقن 
 ة : تكون هذه المبادرة متعددة الجوانب بحيث تضمن الجوانب التالي

 اإلحتفاظ بالعميل.  ▪
 اإلحتفاظ بالعمالة.  ▪
ات بنكية بدون أعباء إضافية.  ▪  الحصول عل تيسن 

 
 

ن باإلجتماع عل حسن المشاركة ،عل أن يتم تفعيل  ثم قام المهندس / فتح هللا فوزي بشكر السادة المشاركي 
حات المتفق عليها وشعة إرسالها ضمن مبادرة من اللجنة إل   البنك المركزي المرصي وكافةالتوصيات والمقن 

ي هذا الشأن. 
ن
ي بداية األسبوع القادم إلستعراض ما تم ف

ن
 الجهات المعنية ،والتنسيق لعقد لقاء ف


