
 
عة بيت الخبرة للتنمية االقتصادية مجمو  

( وفي ظل االجراءات التي تتخذها الحكومة   19-في اطار الظروف الطارئة التي تمر بالعالم و مواجهة ازمة فيروس كورونا ) كوفيد 

المصرية للحد من تفشي العدوي الفيروسية  , و ايمانا منها بالحفاظ علي مسئوليتها تجاه عمالئها و موظفيها الكرام  فالمجموعة قد  

 االسبوع الماضي خطتها االستراتيجية لمواجهة تلك  الظروف االستثنائية .اطلقت اعتبارا من 

وكانت ادارة مجموعة بيت الخبرة للتنمية االقتصادية قد وجهت بإعداد خطة لمواجهة الظروف االستثنائية الزمة عدوي فيروس  

االسبوع الماضي و تتضمن ابرز بنود تلك الخطة   ( منذ بداية مارس الحالي و تم البدء في تطبيقها اعتبارا منذ 19- كورونا ) كوفيد 

 االستراتيجية االتي :

% من قوة عمل المجموعة تبادليا من  50خطة لتنظيم عمل موظفي جميع ادارات شركات المجموعة من خالل العمل ب  -

 المنزل و المجموعة . 

ة ستعمل علي ربط موظفي الشركة العاملين من  خطة تعتمد علي البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تستخدمها الشرك -

 المنزل و العاملين في مركز الشركة الرئيسي . 

 خطة للتواصل مع عمالء الشركة بشكل مكثف لنقل تطورات االعمال و والوقوف اول بأول علي اخر مستجدات االعمال .  -

خل مركز الشركة الرئيسية و جميع الفروع من  خطة للتوعية الصحية بين موظفي الشركة و زيادة االجراءات الوقائية دا -

 خالل االتي : 

o   الغاء العمل ببصمة اليد الخاصة بالحضور و االنصراف 

o   تعقيم المركز الرئيسي للشركة و الفروع بشكل دوري 

o   توفير ادوات التعقيم لموظفي المجموعة 

o   اختبارات الحرارة لجميع زوار المجموعة بشكل مكثف و دقيق 

رصا من ادارة المجموعة توصي و بشدة  لجميع عمالء المجموعة الحاليين و المستقبليين الراغبين في الحصول علي خدمات  و ح

االستشارات االقتصادية ........(   –التمويل العقاري   – التخصيم  –المجموعة  من خالل انشطتها المتنوعة  ) التأجير التمويلي  

و تقديم طلبات التأجير التمويلي     /http://bkgroupeg.comوقع االليكتروني الخاص بها التواصل مع المجموعة من خالل الم

و التخصيم و التمويل العقاري من خالله علي ان يتم التواصل معهم من االدارات و الشركات المختصة في اسرع وقت ممكن لتنفيذ  

 طلباتهم المقدمة بشكل أمن و سريع . 

 متعدد مع ادارات الشركات المتعددة  و توفر المجموعة خطوط اتصال 

25253737 

 25232829 

 16496الرقم المختصر : 

 business@bkgroupeg.com بريد اليكتروني  :

 ,,, حفظ هللا مصر و شعبها ,,, 

 عن مجموعة بيت الخبرة للتنمية االقتصادية  

االقتصادية. تغطي خدماتنا العديد من األنشطة التي تعكس  مجموعة مالية رائدة في تقديم الخدمات المالية واالستثمارية واالستشارات 

 طبيعة التنوع في أنشطة االقتصاد المصري. 

أكثر أصول بيت الخبرة قيمة هو مجموعة خبراء األعمال البارزين الموجودين بها, وجميعهم من القادة المخضرمين في مجاالت  

 تخصصهم.

 وبالتالي لديها سجل حافل في الكشف عن اتجاهات األعمال الناشئة. خبرائنا يتفهمون جيدا نبض السوق المحلي لدينا 

 نحن نجمع بين المواهب البشرية والموارد المالية لمساعدة الشركات على توسيع وإعادة هيكلة أو تبسيط العمليات حسب الحاجة. 


