
 
 الذكي  مائدة مستديرة إفرتاضية حول سوق العقاراتحمضر 

 Invest Gate ( Zoom Webinar)جيت  إنفستبالتعاون مع جلنة التشييد تنظمها 
 2020مايو  17املوافق  األحدوم ي

 

ن  نظمت اضية حول سوق العقاراتلجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي  الذكي   مائدة مستديرة إفتر

برئاسة : المهندس /  ، Zoom Webinar Video Conferenceمن خالل  Invest Gateجيت  إنفستبالتعاون مع 

يا –وذلك مع المهندس / محمد فؤاد نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة  –فتح هللا فوزي  ك لشر
كة ي اللقاء المهندس / خالد عباس ، Invest Gateجيت  إنفست اإلداري لشر

ن
نائب وزير  –كما شارك ف

: والمرافق والمجتمعات العمرانية و  االسكان  بقطاع التطوير العقاري ،كما يلي
ن ن من العاملي   عدد من المتحدثي 

  / ي األستاذ الدكتور تطوير مرص لالستثمار السياحي واستصالح  - العضو المنتدب - أحمد شلب 

ي 
 األراضن

  / ي علي األستاذ
بانن كات تبارك القابضة - رئيس مجلس اإلدارة - الشر  مجموعة شر

  / كة اللوتس إلدارة العقارات واالستشارات - عمرو ابو علمالمهندس  رئيس مجلس إدارة شر

  / ن فيو العقارية -رئيس مجلس إدارة  - عمرو سليمانالمهندس كة ماونير  شر

  / رؤية مجموعة - الرئيس التنفيذي  - هشام شكري المهندس 

  / كة إيوان -لرئيس التنفيذي ا - وليد مختار المهندس  للتطوير العقاري شر

 
ن بقطاع عدد  كما حرصن اللقاء ن والمعنيي  طوير التشييد والمقاوالت والتمن السادة أعضاء الجمعية من العاملي 

ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف  العقاري
 المدير التنفيذي للجمعية ،وممثلي اإلدارة التنفيذية –،كما شارك فن

ي تمام الساعة 
  الواحدةبها ،وذلك فن

 
، بهدف فتح باب الحوار  2020 مايو  17الموافق  األحد يوم  ظهرا

 :   والمناقشة حول

 " 19-كوفيد سوق العقارات الذكي وسط أزمة"
جيت  لشريك اإلداري لشركة إنفستا –املهندس / حممد فؤاد  اللقاء بكلمة ترحيبية منوقد بدأ  

Invest Gate ،  ة من تبادل وجهات النظر حول وقد أكد سيادته عل أهمية هذا اللقاء ،لما تتطلبه هذه الفتر

ة القادمة ،و  حة للفتر اتيجيات المقتر ي ال الخطط واإلستر
اتيجيات الجوهرية للحفاظ عل الطلب فن سوق اإلستر

ي اإلبتكار لمستقبل يتجاوز تلك 
 ألزمةاالعقاري وإحيائه من خالل اإلستفادة من التكنولوجيا والحلول الذكية فن

ي مرص   ،وحبر يكون
ن بقطاع التطوير العقاري عل دراية كاملة بإتجاه سوق العقارات فن ن والمعنيي  كافة العاملي 

ن لنمو األعمإستعراض آليات تطبيق ونشر ،كما أكد سيادته عل أهمية  ال، التكنولوجيا الذكية كعامل تمكي 
ي 
ي أعقاب تفشر

باإلضافة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تشي    ع الجهود المبذولة لرقمنة األعمال فن
وس  .الفت 

إلقاء  بالتشييد باجلمعية ، جلنةنائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس  –فتح اهلل فوزي املهندس /  ثم قام

ن  ن والحضور من المطورين العقاريي   بالسادة المتحدثي 
 
ن يكلمته مرحبا  عل أن كافة المتخصصي 

 
ؤكدون ،مؤكدا

ي وخاصة قطاع التطوير العقاري عل أعل أن اإلقتصاد العالمي 
 عتاب ثورة تكنولوجية جديدة والتوسع فن



ن يادته إىل ثم أشار س،ها اتالتكنولوجيا واستخدام ي  أنه سيتم خالل اللقاء اإلستماع لوجهات نظر المتحدثي 
ن
 ف

 : أهم محوري المائدة المستديرة كالتاىل  ثم فتح باب الحوار والمناقشة للسادة الحضور حول  هذا الشأن

  :
ً
  جميع أنحاء المدن  أوال

 
  التنمية و التطوير العقاري ف

 
أهمية التكنولوجيا والحلول الذكية ف

 تصدي ألية تحديات مستقبلية . المرصية لل

  :
ً
وس كوفيد ثانيا  . 19-وضع السوق قبل وبعد إندالع فير

 

عل  وقد أكد سيادته ،بإلقاء كلمته رؤية جمموعة - الرئيس التنفيذي  -املهندس / هشام شكري  ثم قام 

ورة التعرف عل إتجاه   إىل األثر الكبت  السوق العقاري العالمي والمحلي ،ضن
 
ا تكنولوجيا لوالملحوظ لمشت 

ة  الذي شهدته ي بدأللشر  التسويق والدعايةأو ة يتسواء بالنسبة للبنية التحوذلك ، الماضيةالفتر
ت كات والبر

ي أخذ 
ن
 عل أن التسويق التقليدية طرق بالنسبة لمساحة اكت   ف

 
 ،مؤكدا

 
ي حاليا

ونن خد خطوات أي التسويق االلكتر

ي ظل أ متسارعة جدا 
وس كورنا الحالية.  زمةفن  فت 

 عن السابق ،فمن المساحات المخصصة للمكاتب اإلدارية كما أشار سيادته إىل أن فكر 
 
ا سيختلف كثت 

كات  إل  المتوقع أن يتم تقليل المساحات المستخدمة بمقرات الشر
 
ي العمل فيتباع انظرا

 األزمةما بعد لتناوب فن

 عن ا
ً
ل ،فضال ن ي من الات لمساحات بالجامعوالعمل من المتن

 انمتوقع والبر
 
ة ا تتقلص أيضا  لقادمةخالل الفتر

 لتطبيق 
 
 . التعلم عن بعد نظرا

فيهياالمنكما أشار إىل التوقع باإلتجاه إلستخدام  ل الة بشكل أكت  كنتيجة لتطبيق زل التر ن والذي عمل من المتن

ي ن
ن بفرصة أكت  للسفر وإتمام العمل من أي مكان ،كما أشار فن وقع بأن تغطي هاية كلمته إىل التسيسمح للعاملي 

ي بحلول عام العالم واالقتصاد العالمي الحاىلي بأكمله ،ليبدأ العام الراهنة  األزمة
ي التعافن

  .  2021فن

 

تطوير مصر لالستثمار السياحي واستصالح  - العضو املنتدب -األستاذ الدكتور / أمحد شلبي ثم قام 
ول جاه للتحاإلت سيجت  القطاع علزمة التأثت  الحاىلي لألبإلقاء كلمته ،وقد أكد سيادته عل أن  األراضي

: الرقمي    كالتاىلي
ن ن رئيسيي   كما سيتم تطبيق ذلك عل مستويي 

 المستوى االول :التشغيل  

كات العقارية س ي التكنولوجيا  ستثمار لل  هناك إتجاه أكت  يكون حيث أنه بالنسبة للشر
ها عل البنية تطبيقو فن

كات  ي و التحتية لهذه الشر
ن اإلستثمار فن تطبيق كذلك و ،لتعامل معها ودون الحاجة للورقيات لتدريب الموظفي 

ل ، ن ي من خالل الحمالت االلكتر إضافة إىل اإلتجاه بشكل أكت  لالعمل من المتن
ونن ونية للتسويق لتسويق االلكتر

ورة بحث سبل تطبيق ،  عل ضن
 
ي للوحدات العقاريةبيع المؤكدا

ونن ي يجب أن يتم  Digital sales اإللكتر
والبر

ي هذا الشأن لتحقيق عوامل األمان والمنصات اإللبالتعاون مع الجهات  تطبيقها 
ونية المتخصصة فن كتر

 عن بعد.  السداد و والضمانات الكافية لها وخاصة إتمام عملية الحجز 

 

 

 



 :  
 
  المنتج العقاريالمستوى الثان

ة القادمة ستتطلب أنبمعبن أن  وعات تتضمن  الفتر ي  العقارية الجديدةالمشر بحيث  حدد ممستوى تكنولوح 

ئ  ة القادمة وذلك من خالل اإلهتمام بالمساحات تنشر ي ة الداخليمدن ذكية تتماشر مع متطلبات الفتر
ن
ف

وعات يد  المشر ن ل والتعليم عن بعد والذي ست  ن
 لتغيت  الفكر واإلتجاه إىل العمل من المتن

 
بشكل أكت  نظرا

 عن توفت  
ً
ي الوحدات السكنية إلتمام العمل منها أو الدراسة فضال

ن
الطلب عل تخصيص أماكن ومساحات ف

  مساحات خارجية عامة مالئمة لذات الغرض بشكل أكت  
 
ا ي سيكون لاالتحول إىل أن هذا  ،مشت  ه لتكنولوح 

ن بال  ولكنه يتمت 
 
ة جدا ي نفقات التشغيل التوفت  تكلفة أولية كبت 

ن
 فيما بعدكبت  ف

ي 
ونن ة القادمة ، Online Shoppingكما أشار سيادته إىل التوقع بزيادة التسويق اإللكتر والذي  خالل الفتر

ي مساحات ال 
ن
ي  األفراد ه لتقليل عدد بالرغم من اإلتجا،كما أنه  warehousesيستتبعة زيادة ف

ن
 المقراتف

ورة تطبيق أسس التباعد اإلجتماعي حد مساحة العمل المخصصة للفرد الواولكن  اإلدارية  لرصن
 
يد نظرا ن ستر

ي العمل 
 .  Social Distancingفن

 ،بإلقاء كلمته وقد  شركة ماوننت فيو العقارية -رئيس جملس إدارة  - عمرو سليماناملهندس / ثم قام 

: أكد  كات بتطبيق ثالثة مبادئ رئيسية كالتاىلي
ة الراهنة تتطلب قيام الشر  سيادته عل ان الفتر

كات ،من أجل التعرف عل فكرة وجود الوعي واإلدارك قبل التحرك  . 1 لدى المستويات اإلدارية العليا بالشر

كة للتر  ن كأولويات الشر ن  مثل هذه االولويات عليها وترتيب ت  ام بتو  السالمة للعاملي  ن فت  كافة متطلبات واإللتر

ازية لهم ،إضافة إىل  كات السيولةاإلجراءات اإلحتر ها  المالية للشر  . وتوفت 

ة الراهنة ،بحيث يتم اإلشاع  سيناريوهات بديلهاإلهتمام بوضع  . 2 كة تتوافق مع الظروف المتغت  ن مللشر

كات ،  . األزمةثر بتخاذ القرار وعدم التأشعة إ وبالتاىلي اداء الشر

ي البقاء .3
كة فن ن عل جودة الحفاظ عل قدرة الشر كت 

تطبيق حبر تستطيع  ا به البنية التحتية التكنولوجية والتر

ن وإا ن العاملي   تمام العمل عن بعد . لتباعد اإلجتماعي بي 

ته ،بإلقاء كلم جمموعة شركات تبارك القابضة - رئيس جملس اإلدارة - علي الشربانياألستاذ / ثم قام 

ة القادمة حبر تستطيع اإلستمرار والتأقلم   خالل الفتر
 
ونيا كات إلكتر ن الشر ورة تجهت  وقد أكد سيادته عل ضن

ات  وعات نية التحتية ببالنسبة للالراهنة ،كما أنه  األزمةمع متغت  ن بشكل أ للمشر كت 
وجود  كت  علفيلزم التر

ي الوحدات لتكون غرفة مكتب
د كومباونمنطقة خدمات داخل الإضافة إىل تخصيص  غرفة إضافية فن

 هذه المنطقة تكون  كما يلزم أن  بها  اعمالهم إلنجاز السكان  لمساعدة
 
للمعايت  مؤهلة بالكامل وفقا

وس  مة بعد أز العالمية  التكنولوجية  . كورونا فت 

 ألن
 
 نظرا

 
ونيا ن عل تطبيق عمليات البيع للوحدات والدفع الكتر كت 

ورة التر لتعامل ا كما أشار سيادته إىل ضن

وسات واألوبئة ،ناقلة ال مور األ أصبح من  النقدي ي ذلك مع كما يلزم   للفت 
 السداد ن حيث أالدولة التعاون فن

ي يتماشر مع رغبتها 
ونن ي ال اإللكتر

 . تحول للشمول الماىلي فن

ورة نشر الوعي والثقافة والتوجيه للتطور الشي    ع للتعامل مع التكنولوجيا   ،كما أكد سيادته عل ضن
 
نظرا

ة من ائح كبت  ن  لوجود شر ي  المستهلكي 
ة فن ي تجد صعوبة كبت 

وني التواصل والعمالء البر  الكتر
 
أو التعامل مع  ا

 الحديثة التكنولوجيا 

 



ورة  ،بالتأكيد عل شركة إيوان للتطوير العقاري -الرئيس التنفيذي  -املهندس / وليد خمتار ثم قام  ضن

ي ثت  ر التأيقدحيث يصعب حاليا ت،من منظور مختلف  الراهنة زمةلأل النظر  د المرصي عل االقتصاالسلب 

إن هذا ستتغت  ،لذا فالخريطة اإلقتصادية للعالم  فمن المؤكد أنلذا  بأكمله ،ها العالم زمة يمر بأ ها ولكن،

ي مع للقيام به حبر نستطالزم لبحث سبل التغيت  اليتطلب التكاتف من قبل المطورين سالوضع 
يع التماشر

ات  الن التأقلم مع األوضاع الجديدة فيما بعد إنتهو  األزمة متغت 
 
لمعامالت ا أساليبالعمل و  طرقائها ،نظرا

 ،كما أن شكل المنتج سيتغت  ،والتوجهات اإلستثمارية سبشكل عام ست
 
ا  مثلأتتغت  ختلف كثت 

 
االتجاه  يضا

ي بناء المزيد من المجمعات الطبية والمستشفيات ون
ن
ي ا شر للستثمار ف

ن
الماكن نوع من التغطية الطبية ف

 .  المختلفة 

 ، رئيس جملس إدارة شركة اللوتس إلدارة العقارات واالستشارات -املهندس / عمرو ابو علم ثم قام 

ة القادمة   خالل الفتر
 
ونيا ورة اإلعتماد عل التكنولوجيا والتواصل مع العمالء إلكتر حيث ،بالتأكيد عل ضن

 للوصول ومتعددة طرق جديدة  ت هناكصبحأ
 
ونيا  من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي للعميل إلكتر

Social Media   ونية بشكل عاماو ة طول فلضمان الظهور للعميل أل  ،وذلك اإلعالنات بالمواقع اإللكتر تر

 بهذه الطرق سيساعد الشر 
 
ونيا م ات حول أهنكات عل جمع كافة البياممكنه ،باإلضافة إىل أن التواصل إلكتر

ي يتم البحث عنها  وتحليل كافة هذه البيانات 
متطلبات العمالء وإهتماماتهم وأكتر المنتجات العقارية البر

كة عل دراية بهذه الملمعرفة متطلبات العميل   العمل عل وبالتاىلي تطلبات وأولوياته بحيث تكون الشر

انيات  ن وعات و تخصيص المت  . ما يالئم العمالء بشكل بالمشر  أكت 

ورة بحث  كما أشار سيادته إىل باإلضافة ،لكافة هذه البيانات والحماية األمان  كافة الوسائل لضمان عوامل ضن

إلجراء أعمال الصيانة للسكان وتحليل البيانات الخاصة بأعمال  Applicationsإىل إمكانية تعميم تجربة 

ي عطال المشكالت أو األ للتعرف عل أغلب الصيانة 
مكان ومحاولة معالجتها بقدر اإل غلب العمالء أتواجه البر

 عل أن  
 
كات وتعاملها مع العميل كما سكل هذه العوامل ستغت  طريقة ،مؤكدا ي خعمل الشر

روج تساهم فن

 . فضل يتوافق مع متطلبات العميلمنتج أ

 ،بإلقاء كلمته مؤ  نائب وزير االسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية –املهندس / خالد عباس ثم قام 
 
كدا

ي القطاع واجه عل أن أخطر ما ي
 إنتهاء األزمة موعد  هو عدم وجود رؤية واضحة حول الراهنة األزمةظل فن

حات الت للتأ،ولكن ما يتم حاليا هو محاو   من أجل القدرة عل إستمرار العمل بالقطاع. قلم ومقتر

ي فكرة البيع اإلثم أشار سيادته إىل أن 
ونن  ستطبيقها محاولة  تم حيث،العقارية  للوحداتلكتر

 
من خالل  ابقا

ي لبيع األر  الوزارة
ن بالخارج و يللمرص   onlineاضن ولكن تم مواجهة  Online و السداد  الحجز إتمام عمليات ي 

ي هذه العملية ،كما تم بيع المشاكل بعض 
  لها  االجراءاتإتمام كافة و  Online عقاريةوحدات فن

 
ونيا  إلكتر

ي هذا الشأن للقطاع الخاص ،
 عل إمكانية التعاون وتقديم المساعدة فن

 
  Platformإلطالع عل وامؤكدا

ورة تنفيذ ذلك من خالل الوزارة حبر يتسبن وضع بالوزراة  الخاص وابط الض،كما أكد سيادته عل ضن

وط لعمليات  ي والشر
ونن من اجل النهوض  توافق هناكيكون  بحيثالخاصة بالقطاع  Onlineالبيع اإللكتر

 . بالقطاع

 



 التالية: والتساؤالت أهم النقاط وطرح ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول
 المواقع  تخفيض كيف يمكن  

 
  البناء ل ،وهل تم التوصلعدد العاملير  ف

 
ال يجب أم ماز تكنولوجيا ف

 ؟بكامل طاقتها العمالة  اإلعتماد عل طرق البناء التقليدية وتواجد 

ن ،تم التأكيد عل أن القطاع يحتاج ل الرد :  ي سلتجاه لمواد البناء الجاهزة او سابقة التجهت 
  تكون اكتر امانوالبر

 
ا

ي الوقتكما س
ن
كيبات علالعمل  يقترص بحيث  المستغرق تقلل ف ن بالموقع مما يقلل عدد العامل فقط التر ي 

ي الوقت وآتوفالكذلك و 
ن
ي الوقت الحاىلي ولضمان سالمة العمال ليات التشغيلت  ف

ن
ة ،كما تم التأكيد عل أنه ف

 : ن ن الطريقتي   يمكن تطبيق إحدى هاتي 

سب اىل ن،وقد أدت هذه الطريقة خروج للعمالة الو دخول أبال وعدم السماحالنوع االول: اقامة كاملة للعمالة 

مع إجراء  إستبدالهميوم ثم  14،بحيث يتم عمل معسكرات للعمالة لمدة  %80إىل  70من بلغت انجاز 

ي لهم.   الفحص الدوري لهم وتوفت  فريق طب 

ي نوع ال
ن الموقع م عند دخولهم وخروجهمللحفاظ عل سالمة العمالة موحد بروتوكول  محاولة تطبيق:  الثانن

 وضمان التباعد اإلجتماعي 

 

  وعاتهل   وجود منصة لبيع المشر
ً
ونيا ض أن تكون منفصلة  Onlineالعقارية إلكير كة من المفير لكل شر

كات لكافةام منصة مجمعة   العاملة بالقطاع ؟ الشر

يكون ا معادة و ، ثالثمن خالل طرف  يتم تكوين وإنشاء هذه المنصة أن يفضلتم التأكيد عل أنه  : الرد 

ي هذا  هناك
كات متخصصة فن ة تتعامل الشأن و شر لتعامل مع  اتوحيد طريقة لضمان  ،وذلكمع البنوك مباشر

كات وعدم تأثت   كات ، تعامالت كافة الشر ي الشر
كة واحدة عل بافر حقوق  فظ حل كما يكون هناك ضماناتشر

 . طراف كافة األ 

 

 ة المتوقعة لتأ ض منوهل التسليم للوحدات العقارية ،خير ما الفير خالل  انخفاض اسعار العقارات المفير

ة القادمة ؟  الفير

ة التأتم التأكيد عل أن  الرد :  أشهر ،كما أنه يصعب التحديد  6المتوقعة لتسليم الوحدات لن تزيد عن خت  فتر

ة القادمة ،حيث أن  ي و سوق العقار هل ستنخفض أسعار العقارات ام ال خالل الفتر
ت  عن يعهو سوق حقيقر

ي إ
 كما أن األسعار تعتمد عل العرض والطلب.   حتياج حقيقر

 

 ومواد البناء والطلب عليها ؟ اسعار الخامات من المتوقع أن تتأثر  هل  

بة زيادة بينما هناك نس ومواد البناء بشكل عام لم تتأثر حبر اآلن ،الخامات تم التأكيد عل أن أسعار  الرد: 

ي أسعار البعض منها مثل 
ة الل خلكن من المتوقع ثباتها األخرى و مات االمواست  البالسيتك وبعض الخفن الفتر

 القادمة



  ظل زيادة الهل  
 
كافة و  للعاملير   السالمة الناتجة عن إتباع إجراءات تكلفةستتاثر تكلفة المنتج ف

ازية المتخذه لهمجراءات اإل  كات،وهل ستؤثر هذه التكلفة عل  اإلحير  المسئولية المجتمعية للشر

 ؟ العقارية

ي  الرد : 
ن
ها عل األ تأثولكن لم يتضح بعد ،التكلفة تم التأكيد أنه بالطبع هناك زيادة ف  وحدات النهائيةسعار للت 

كات حاليا ي ي ،كما  أن دور المسئولية المجتمعية للشر
ن
كز ف  ألن كافتر

 
ة  الحفاظ عل العمالة وسالمتهم ،نظرا

كات ت ي حدود المتاححاول الالشر
ن
 من السيولة لديها.  تحرك ف

 

  فيهية و  ما الوضع المتوقع لتصدير العقار   والمنازل الير
 
ة القادمة ؟السكن الثان  خالل الفير

ي المعتاد  حركة تصدير العقار تم التأكيد عل أن  الرد : 
ن
ي السنة ، 300تصل اىل ف

ن
ي ظل الظروف مليار ف

ن
ولكن ف

ي تصدير العقار هناك تبايكون الراهنة فمن المتوقع أن 
 ، طئ فن

 
 لوجود  عالميا

 
ي الت نظرا

ن الدول صعوبة فن نقل بي 

ي تصدير  مما سيؤدي بالطبعلسفر وتكلفته وإرتباط ذلك بوضع ضوابط لوبعضها 
ة  العقار  للركود فن خالل الفتر

 القادمة. 

 

 المجمعات السكنية جراءات الل  تم اتخااإل  ما ىه  
 
ذها للصيانة ولحماية المالك والسكان ف

Compounds  وعات الل  تم تسليمها  ؟ والمشر

وع تمقد تم التأكيد عل أنه  : الرد  ي تعقيم الطرق والمداخل وتزويد المشر
رة ياسب اتمساعدة السكان فن

تم عمل حفرة مبطنة عل المداخل لتعقيم اطارات السيارات اف متنقلة وسيارات الرش الكامل ،كما اسع

 وند . االدخول للكومبعند 

 

 تركيا وتصدير العقار بها ،بالرغم من ما يمر به ا  
 
ه من ظروف لعالم بأكمللماذا لم يتأثر سوق العقارات ف

  ظل جائحة كورونا ؟
 
 ف

ن الدول تم التأكيد عل أن هذا األمر يرجع إىل تفوق بعض  الرد :   لما قاموا به من تجهت 
 
ي هذا األمر نظرا

فن

ن  والعمل بشكل مكثف مسبق  لديهم عل التسويق للمنتج العقاري ومتمت 
 
هولة س ،باإلضافة إىلعالميا

ن عليه  وهو األمر الذي يجب،لديهم جراءات التسجيل إ كت 
ة خالل التر تعداد سحيث يتم اإل القادمة بالفتر

 
 
 المرصي.  لعودة تصدير العقار  داخليا

 

 

 

 



  حة لتوسع كاتما اآلليات المقير   المحافظات خارج  التطوير العقاري شر
 
ى إطار ف  حيث أن،القاهرة الكير

كز االستثمارات  أغلب   تير
 
 لجديدةا العاصمة االداريةو كتوبر أ و الشيخ زايد و  مناطق التجمع الخامس ف

 المجتمعات العمرانية الجديدة لتشجيع المطورين لتحقيق ذلك ؟هيئة دور هو وما ،

ي المناطالمستثمر تم التأكيد عل أن  الرد : 
ن
 يتجه للستثمار ف

 
ي تم التعرف علق دائما

العمل تفاصيل افة ك  البر

ن عل ،ولكن بالفعل محددة لهحيث أن ذلك يضمن نسب أمان  بها  كت 
وعاتوجه الت يجب التر الجديدة  للمشر

كات العقارية وذلك  بالمحافظات ة الحالية  ،كما أنمن باب تنوي    ع المخاطر والمحافظ للشر فرصة مثل تالفتر

نتج م نحصل علث يحسواق جديدة داخل مرص بمتاحة بها ودراسة أالفرص الو لدراسة المحافظات جيدة 

 . يل مختلفمختلف وعم

 

 مرص ؟لشمول الماىل  عل سوق هل سيكون هناك تأثير ل  
 
 العقارات ف

كات كافة تم التأكيد عل أن   الرد :  ي العاملة بقطاع التطوير العقاري حاليا تحاول الالشر
السداد  تطبيق توسع فن

ي لاإل
ونن كات  ،كما أنه إذا تم تعميم وتطبيق ذلك من قبل كافةكتر أو  السيولة ،فسيبدأ العميل بالشعور أنالشر

  المتاح لديه النقد 
 
ي  ليس له قيمة وبالتاىلي التحول تدريجيا

ونن  . للدفع االلكتر

 

 

 

دثير  ،وكافة المتح ثم إنتىه اللقاء حيث تم توجيه الشكر لكافة القائمير  عل تنظيم هذا اللقاء

  أثرت هذه الندوة
 والحضور عل المناقشات التر


