
اقتصادية تصدر كل أحد الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير: أحمد رضوانرئيس مجلس اإلدارة: مجدي سرحان 10صفحات 24 جنيهات140  ـــ 15 شعبان 1442 األحد 28 مارس 2021 العدد :   

عقارات ٔاكثر
المطورون يتنافسون على صناعة الطلب

رئيس شركة التعمير 
للتمويل -األولى

العضو المنتدب لشركة 
هايد بارك

رئيس مجلس إدارة شركة 
نيو ســيتي لإلسكان والتنمية

الرئيس التنفيذي لشــركة سيتى 
إيدج للتطوير العقاري

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك القاهرة

رئيس مجلس إدارة شــركة ذا 
الند ديفلوبرز

الرئيس التنفيذي لشركة 
األهلي صبور

نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي المصري

التنفيذي  الرئيس 
لشركة كاسيل

  الرئيــس التنفيذي والعضو 
المنتدب لشــركة تطوير مصر

نائب رئيس مجلس إدارة
 بنك مصر

وزير اإلســكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

العضو المنتدب لشــركة دار 
الخبرة لالستثمار العقاري

رئيس مجلس إدارة 
شركة العتال

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة البروج مصر

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة بورتو جروب

  نائــب رئيس مجلس إدارة البنك 
العقاري المصري العربي

الرئيس التنفيذي لشــركة سي 
بي ســي مصر للتطوير الصناعي

الرئيــس التنفيذي والعضو المنتدب 
لشركة مصر إيطاليا

رئيس مجلس إدارة شــركة جراند 
بالزا لالســتثمار العقاري والسياحي

  رئيــس القطاع التجاري 
بشركة التعمير العربية

حسن حسين

أمين سراج

الدكتورة منال حسين

الدكتور محمد المكاوي 

طارق فايد

المهندس أحمد الطيبي 

المهندس أحمد صبور 

يحيى أبو الفتوح

المهندس أحمد منصور 

الدكتور أحمد شلبي

عاكف المغربي الدكتور عاصم الجزار 

محمد بناني المهندس محمد العاصيالمهندس أحمد العتال

جمال فتح اهلل

وليد ناجي

المهنــدس المعتز بهاء الدين  

المهندس محمد هاني العســال

المهندس شريف عثمان 

أحمد أسامة



2www.Hapijournal.com Sunday 28 March 2021

األحد 28 مارس 2021 

التحرير واالعالناتالمدير االدارىمدير اإلنتاجالمدير الفنىمديرا التحرير

ترخيص من شركة كونكورد-لندن
APO- 740386

تليفونمحمد عبدالحميدمحمد السيدمحمد يوسفرضوى إبراهيمياسمين منير

6 شارع عبدالرازق محمد 
-  وزارة الزراعة - الدقي

02-37481174

حابى للدعاية واالعالن

التسويق واالعالنات

02-27703331/2

مؤسسة األهرام

الطباعة واالشتراكات والتوزيع

طلب متزايد على العاصمة اإلدارية والجاللة وسفنكس الجديدة والعلمين

اإلقبال على الطروحات يؤكد نجاح استراتيجية التوسع العمراني

تسريع وتيرة طرح األراضي لفتح أفق استثمارية أمام القطاع الخاص

الدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكان:

توفير مساحات 
بنظام الشراكة 

استجابة لطلبات 
المطورين

إجراءات التخصيص 
باتت أكثر سرعة 

لمواكبة االنطالقة 
العمرانية

مدينة سفنكس 
الجديدة دخلت 
على الخريطة 

االستثمارية 
للشركات

العلمين الجديدة 
أصبحت مركًزا 

الستقطاب كبرى 
االستثمارات 

المحلية واألجنبية

الدكتور عاصم الجزار وزير اإلســكان والمرافــق والمجتمعات العمرانية

الجديــدة  ســفنكس  مدينــة  أن  إلــى  ولفــت 
دخلــت هــي األخــرى علــى الخريطــة االســتثمارية 
عقــد  الماضيــة  األيــام  خــال  وتــم  للشــركات، 
مخرجــات  تنفيــذ  إجــراءات  لمتابعــة  اجتمــاع، 
للمدينــة،  العــام،  االســتراتيجي  المخطــط 
ــاده مؤخــًرا، وآخــر مســتجدات  ــم اعتم ــذي ت وال
الكيانــات  اســتيعاب  ومــدى  األوضــاع،  توفيــق 
الجمهــوري  القــرار  حــدود  داخــل  الموجــودة 
إلنشــاء المدينــة، ســواء التواجــدات العمرانيــة أو 

الزراعيــة.
اإلســراع  علــى  اإلســكان،  وزيــر  وشــدد 
باعتبارهــا  القائمــة  الكيانــات  موقــف  بدراســة 
معهــا  التعامــل  آليــة  وتحديــد  راهًنــا،  وضًعــا 
النشــاط  إلــى  النشــاط  تحويــل  ضــوء  فــي 
رقــم  الــوزراء  رئيــس  لقــرار  طبًقــا  العمرانــي، 
2422 لســنة 2019، وكــذا اســتكمال جلســات 
المــاك  مــع  المباشــر  والتواصــل  االســتماع 
لــكل  المتأنيــة  والدراســة  الكيانــات،  وقاطنــي 
حالــة، بهــدف الوصــول إلــى التطبيــق األمثــل، 
بالمدينــة. األراضــي  مــن  االســتفادة  وتعظيــم 

مدينــة  تنميــة  جهــاز  أن  إلــى  الوزيــر  ولفــت 
معظــم  دراســة  مــن  انتهــى  الجديــدة  ســفنكس 
ملفــات الملكيــة المســتلمة مــن هيئــة التعميــر 
فــدان،  ألــف  بمســاحة 45  الزراعيــة  والتنميــة 
المراكــز  علــي  الوقــوف  مــن  الجهــاز  لتمكيــن 
القانونيــة لــكل الكيانــات، كمــا تــم االنتهــاء مــن 
ــر مــن  ــة ألكث ــد بالمدين دراســة ملفــات وضــع الي

عليهــا. الُمقــدم  المســاحات  مــن   %90
أن  إلــى  الجــزار  عاصــم  الدكتــور  وأشــار 
الــوزارة كثفــت مــن طروحــات األراضــي لتلبيــة 
المواطنيــن  مــن  ســواء  المتزايــد  الطلــب 
المســتثمرين  مــن  أو  وحــدات  علــى  للحصــول 
القتنــاص أراٍض فــي مختلــف المــدن الجديــدة 

التــي يجــري العمــل عليهــا، والتــي شــهدت نشــاًطا 
كبيــًرا فــي معــدل اإلنشــاءات بهــا، وخاصــة خــال 
الشــهور الماضيــة لتعويــض الهــدوء الــذي الزم 

االحترازيــة. اإلجــراءات 
إلــى  أيًضــا  توجهــت  الــوزارة  أن  وأوضــح 
طــرح أراٍض بنظــام الشــراكة اســتجابة لطلبــات 
مســاحات  تجهيــز  حالًيــا  ويجــري  المطوريــن، 
جديــدة مــن األراضــي لطرحهــا علــى المطوريــن 
بالشــراكة، تضــم 10 آالف فــدان فــي أكثــر مــن 

الموافقــات  حجــم  فــي  الــوزارة  أظهرتــه 
إصدارهــا. يجــري  التــي  الكبيــرة 

ــة المجتمعــات  وخــال االجتمــاع األخيــر لهيئ
العمرانيــة تمــت الموافقــة علــى تخصيــص 29 
قطعــة أرض فــي 11 مدينــة جديــدة، بأنشــطة 
ــدر، تــم تخصيــص  ــة ب متنوعــة، تتمثــل فــي مدين
4 قطــع أراٍض إلقامــة أنشــطة تجاريــة وإداريــة، 
وفــى مدينــة الســادات، تــم تخصيــص 3 قطــع 
إلقامــة  فــدان،   302.93 بمســاحة  أراٍض 
مصنــع وأنشــطة زراعيــة، وفــي مدينــة العبــور، 
بمســاحة 39.9  أراٍض  قطــع  تخصيــص 5  تــم 
فداًنــا، إلقامــة مشــروعات عمرانيــة متكاملــة، 
ومدرســة، ونــاٍد رياضــي صحــي، ونشــاط تجــاري 
ــدة،  ــة 6 أكتوبــر الجدي إداري ســكني، وفــي مدين
 5.12 بمســاحة  أرض  قطعتــي  تخصيــص  تــم 
ــة القاهــرة  ــن، وفــي مدين ــة مصنعي ــدان، إلقام ف
الجديــدة، تــم تخصيــص 3 قطــع أراٍض بمســاحة 
1.62 فــدان، إلقامــة نشــاط تجــاري، وإداري، 
وخدمــات تعليميــة وصحيــة ومركــز متخصــص 

ــم األســري. للتقوي
حابــي  لجريــدة  ســابقة  تصريحــات  وفــي 
المســتهدفة  اإليــرادات  قيمــة  إن  الوزيــر  قــال 
بيــع  مــن  الحالــي  المالــي  العــام  خــال 
األراضــي وتحصيــل األقســاط مــن المطوريــن 
ــات الخاصــة  ــى المبيع ــة إل والشــركات، باإلضاف
ــى تنفيذهــا بمختلــف  ــي تعمــل عل بالوحــدات الت
ــدة،  المشــروعات التابعــة لهــا فــي المــدن الجدي
ــى  ــه، موزعــة عل ــار جني ــى نحــو 76 ملي تصــل إل
35 مليــار جنيــه مــن مقدمــات حجــز أراضــي 
التخصيــص الفــوري، أو عائــدات بيــع أراضــي 
األفــراد ســواء إســكان اجتماعــى ومتميــز وأكثــر 
مــن  جنيــه  مليــار   20 إلــى  باإلضافــة  تميــًزا، 
المخصصــة  االســتثمارية  األراضــي  أقســاط 

المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  جديــدة،  مدينــة   12
ســواء  المشــروعات  مــن  النوعيــة  تلــك  علــى 
داخــل مصــر أو خارجهــا، علــى غــرار العديــد مــن 
ــا، كمــا  المشــروعات التــي يجــري تنفيذهــا حالًي
إلقامــة  العمرانيــة  المجتمعــات  هيئــة  تخطــط 
مشــروعات بالشــراكة فــي أنشــطة غيــر ســكنية، 
تأتــي فــي مقدمتهــا األنشــطة التجاريــة واإلداريــة 

والتعليميــة.
الطروحــات  آخــر  أن  إلــى  الوزيــر  ولفــت 
تمثلــت فــي 8 قطــع أراٍض بالعلميــن الجديــدة، 
فداًنــا،  و56   24 بيــن  تتــراوح  بمســاحات 
وبمســاحة إجماليــة نحــو 270 فداًنــا، إلقامــة 
أنشــطة عمرانيــة متكاملــة، بإجمالــي اســتثمارات 
30 مليــار جنيــه، ومــن المتوقــع أن توفــر 200 
مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة  عمــل  فرصــة  ألــف 
ــا 10  ــدم إليه ــك األراضــي تق ــى أن تل مشــيًرا إل
أول  وهــو  لتخصيصهــا،  بطلبــات  مســتثمرين 
طــرح للهيئــة بنظــام الحصــة العينيــة والنقديــة 
مــع المطــور العقــاري بمدينــة العلميــن الجديــدة، 
وجــاءت تلــك الطلبــات ضمــن مجموعــة كبيرة من 
الطلبــات تلقتهــا الــوزارة خــال الشــهر الماضــي.

ــا  ــي تلقته ــات الت ــر أن عــدد الطلب ــع الوزي وتاب
الــوزارة مــن المســتثمرين خــال شــهر فبرايــر 
الماضــي بلــغ 252 طلًبــا، لتخصيــص 53 قطعــة 
أرض، منهــا 28 قطعــة بمســاحة أكبــر مــن 5 
بمســاحة  صناعــي،  بنشــاط  للقطعــة  أفدنــة 
قطعــة  و25  مربــع،  متــر  مليــون  إجماليــة 2.5 
بمســاحة إجماليــة 610 أفدنــة، وذلــك بنظــام 

الفــوري. التخصيــص 
الخاصــة  اإلجــراءات  أن  الوزيــر  وأكــد 
لمواكبــة  ســرعة  أكثــر  باتــت  بالتخصيــص 
تنفيذهــا  يجــري  التــي  العمرانيــة  االنطاقــة 
مــا  وهــو  المســتثمرين،  علــى  وللتيســير 

مــع  الشــراكة  مشــروعات  أو  للشــركات 
المطوريــن.

كمــا تتضمــن إيــرادات الــوزارة خــال العــام 
المالــي الجــاري 21 مليــار جنيــه مــن أقســاط 
إلســكان  مصــر«  »دار  مشــروع  وحــدات 
الوحــدات  ومبيعــات  الدخــل،  متوســطي 
الســكنية فــي المشــروعات التــي تعمــل عليهــا 
الهيئــة بالعاصمــة اإلداريــة والمنصــورة الجديــدة 

الجديــدة. والعلميــن 

وبالنســبة لطروحــات الوحــدات قــال الوزيــر 
إن اإلســكان تتضمــن خطتهــا طــرح نحــو 250 
ألــف وحــدة ســكنية ضمــن تكليفــات الرئيــس، 
االجتماعــي،  اإلســكان  صنــدوق  خــال  مــن 
ألــف   125 أول  حجــز  بــدء  عــن  اإلعــان  تــم 
طــرح  ســيتم  أنــه  إلــى  مشــيًرا  إســكان،  وحــدة 
وحدائــق  بــدر،  مــدن:  فــي  وحــدة  ألــف   100
ــدة،  ــر الجدي ــر، وأكتوب ــق أكتوب العاصمــة، وحدائ
وســوهاج  والســادات،  الجديــدة،  والعبــور 
الجديــدة، وأســوان الجديــدة، والمنيــا الجديــدة، 

وقنــا الجديــدة، والعاشــر مــن رمضــان.
ومؤخــًرا قــال الدكتــور عاصــم الجــزار، إنــه 
للبــرج  الخرســانية  األعمــال  مــن  االنتهــاء  تــم 
المركزيــة  األعمــال  بمنطقــة   ،»c04« اإلداري
فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة باســتثمارات 
تقــدر بنحــو 3 مليــارات دوالر، مشــيًرا إلــى أن 
هــذا البــرج ُيعــد أعلــى ناطحــة ســحاب بنشــاط 
ــًرا، بمســاحة  إداري فــى مصــر بارتفــاع 170 مت
5250 متــر مربــع، ويتكــون البــرج مــن بدروميــن 

إداري. بنشــاط  دورًا  و33  وميزانيــن 
المركزيــة  األعمــال  منطقــة  أن  إلــى  وأشــار 
بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، تضــم 20 برًجــا 
األيقونــي  البــرج  منهــا  متنوعــة،  باســتخدامات 
بارتفــاع  إفريقيــا،  فــي  بــرج  أعلــى  وهــو 
نحــو 400 متــر، ويتــم تنفيذهــا بالتعــاون بيــن 
وزارة اإلســكان، ممثلــة فــي هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة، وشــركة )cscec( الصينية، 
ــى  ــات شــركات المقــاوالت عل وهــي إحــدى كبري

مســتوى العالــم.

وزيــر  الجــزار،  عاصــم  الدكتــور  أكــد 
والمجتمعــات  والمرافــق  اإلســكان 
علــى  تعمــل  الــوزارة  أن  العمرانيــة، 
شــركات  أمــام  اســتثمارية  أفــق  فتــح 
القطــاع الخــاص، بمــا يســاعد فــي تنفيــذ التنميــة 
ــد  ــب المتزاي ــة الطل ــتهدفة، ولتلبي ــة المس العمراني

علــى الوحــدات فــي الســوق المصريــة، مشــيًرا إلــى أن 
ا. ــا ورأســّيً تلــك الخطــة اعتمــدت علــى التوســع أفقّيً

أضــاف الوزيــر أن المناطــق الجديــدة التــي توجهــت 
إليهــا الحكومــة مثــل العاصمــة اإلداريــة ومدينــة 
الجاللــة فــي شــرق القاهــرة، وســفنكس الجديــدة 
فــي غــرب القاهــرة والعلميــن فــي الشــمال أصبــح 

عليهــا طلــب متزايــد مــن المســتثمرين.
وأشــار إلــى أن الــوزارة باتــت حالًيــا هــي المحــرك 

للقطــاع، وهــي التــي تضــع اللبنــة األولى فــي المناطق 
المســتهدفة، ومــن ثــم تلفــت أنظــار المســتثمرين 
إليهــا، بعكــس مــا كان يحــدث فــي الســابق حيــث كان 
ــل  ــدة وال يقب ــق الجدي ــي المناط ــرح أراٍض ف ــم ط يت
ا مــن الشــركات، بينمــا  عليهــا إال عــدد محــدود جــّدً
تغيــر الوضــع اآلن وأصبحــت الــوزارة تتجــه إلــى تلــك 
ــا،  ــات به ــق والخدم ــذ المراف ــى تنفي ــق وتتول المناط

ومــن ثــم يتــم طــرح األراضــي بهــا.

بكر بهجت

عقارات أكثر
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التزام المطورين 
بمواعيد التسليم 

والحفاظ على جودة 
المشروعات بعد البيع.. 

عنصران مهمان للحفاظ 
على الثروة العقارية

إقبال على عمليات 
اإلجارة لألصول 

العقارية.. 
والشركات المتوسطة 

والصغيرة أبرز 
المستفيدين

تحسن ملموس في مبيعات السوق الثانوية منذ خفض الفائدة رغم استمرار تداعيات كورونا

مبادرة الرئيس تبشر بنشاط كبير فى التمويل العقاري

حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل - األولى:

حابي

شــركة  رئيــس  حســين،  حســن  توقــع 
ورئيــس  -األولــى-  للتمويــل  التعميــر 
لجنــة البنــوك والبورصــة بجمعيــة رجــال 
فــي  كبيــر  نشــاط  حــدوث  األعمــال، 
القطــاع العقــاري خــال الفتــرة المقبلــة 
التــي  الواســعة  المبــادرات  علــى صــدى 

الدولــة.   تنفذهــا 
وأكــد حســين وجــود تحســن ملمــوس 
بالســوق  خاصــة  المبيعــات  حركــة  فــي 
فــي  األخيــر  الخفــض  منــذ  الثانويــة 
الماضــي  العــام  نهايــة  الفائــدة  أســعار 
التــي  كورونــا  تداعيــات  اســتمرار  رغــم 
ــى المبيعــات  مــا زالــت تلقــي بظالهــا عل
للشــركات  الماليــة  المراكــز  وكذلــك 
ــل  ــادرات التموي ــة، فيمــا تدفــع مب العقاري
مــن  مزيــد  تجــاه  التكلفــة  منخفــض 

المقبلــة.  الفتــرة  خــال  النشــاط 
ــد  ــادرة الرئيــس عب وأشــاد حســين بمب
محــدودي  لتمويــل  السيســي  الفتــاح 
الوحــدات  لتملــك  الدخــل  ومتوســطي 
الســكنية بقــروض طويلــة األجل تصل إلى 
30 ســنة وبفائــدة منخفضــة ومبســطة ال 
تتعــدى 3%، ويــرى أنهــا أحدثــت ثــورة 
وتعتبــر  العقــاري،  التمويــل  نشــاط  فــي 

مبــادرة خــارج الصنــدوق تماًمــا. 
مصــر  تاريــخ  فــي  مــرة  “ألول  وقــال: 
وهــي   ،%3 إلــى  الفائــدة  ســعر  يصــل 
نســبة غيــر مســبوقة وغيــر متوقعــة، و لــم 
تذهــب إليهــا أمانــي وأحــام أي مواطــن، 
كمــا حطمــت أيًضــا مــدة ســداد قــرض 
التمويــل، وذهبــت إلــى أبعــد مــدى ممكــن 
أن يذهــب إليــه مــدد التمويــل العقــاري 

والتــي بلغــت 30 عاًمــا”.
الثــورة  بهــذه  أنــه  حســين  وأوضــح   
علــى األســس الماليــة للتمويــل العقــاري 
فــي مصــر يكــون الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، قــد وضــع الدولــة المصريــة 

التــي  المتقدمــة  الــدول  مصــاف  فــي 
فائــدة  بأســعار  ــا  عقارّيً تمويــًا  تعــرض 
ومــدة تمويــل متاحــة للمواطنيــن كافــة مــن 
كل الفئــات المســتهدفة وتــؤدي بالتبعيــة 
بالكامــل  العقــاري  القطــاع  عمــل  إلــى 
بأقصــى طاقتــه اإلنتاجيــة، ممــا يحقــق 
نســبة مشــاركة أكبــر مــن الناتــج القومــي 

القادمــة.  األعــوام  خــال  اإلجمالــي 
البنــك  قيــادات  بســرعة  أشــاد  كمــا 
المبــادرة  تلــك  بلــورة  فــي  المركــزي 
قائــًا:  التنفيــذ،  موضــع  وإدخالهــا 
“ســرعان مــا أعلــن نائــب محافــظ البنــك 
التفاصيــل  كل  نجــم  جمــال  المركــزي 
والقواعــد المنظمــة لاســتفادة مــن تلــك 
قــوة وصابــة  يؤكــد  مــا  وهــو  المبــادرة 
القطــاع المصرفــي المصــري علــى تحمــل 

المؤثــرة”.   المبــادرات  تلــك  مثــل 
الرئيــس  أن  إلــى  حســين  وأشــار 
المبــادرة،  لــم يكتــِف بإطــاق  السيســي 
الحــد  بزيــادة  القــرار  ذلــك  أتبــع  بــل 
المباشــر  لتأثيرهــا  لألجــور،  األدنــى 
المتاحــة  اإلقــراض  مبالــغ  زيــادة  علــي 
وذلــك  الدخــل،  ومتوســطي  لمحــدودي 
أن  علــى  قدرتهــم  زيــادة  طريــق  عــن 

يكــون القســط الشــهري أكبــر، فــي ضــوء 
شــروط التمويــل العقــاري التــي تقضــي 
 40 علــى  الشــهري  القســط  يزيــد  أال 
% مــن األجــر، ممــا يزيــد مــن الشــرائح 
وأضــاف  المبــادرة.  مــن  المســتفيدة 
األولــى  المبــادرات  تأثيــر  أن  حســين 
للســوق  المركــزي  البنــك  التــي طرحهــا 
العقاريــة كان كبيــًرا وفعــااًل، مشــيًرا إلــى 
ــل مســاحات  ــى تعدي ــن إل تحــول المطوري
مــع  لتتناســب  الوحــدات  ومواصفــات 
المبــادرات، وكذلــك اتجــاه الســوق األولية 
ــى محــدودي ومتوســطي  ــز عل ــى التركي إل
الدخــل بــداًل مــن الفئــات األعلــى دخــًا.
التــي  التعديــات  إلــى  أشــار  كمــا 
بعــض  علــى  المركــزي  البنــك  أدخلهــا 
لشــركات  المصرفــي  التمويــل  قواعــد 
القــدرة  يدعــم  بمــا  العقاريــة  التنميــة 
الضغــوط  وســط  للشــركات  الماليــة 
وبــاء  أزمــة  التــي فرضتهــا  االقتصاديــة 

كورونــا. 
ســبق،  مــا  “بخــاف  حســن:  وقــال 
يضــاف للبنــك المركــزي تخفيــض أســعار 
الفائــدة، والــذي كان لــه تأثيــر إيجابــي 
ــداول العقــارات  ــة وت ــى الســوق الثانوي عل

بيــن جميــع المواطنيــن بيًعــا وشــراء، وهــو 
التمويليــة  الحلقــة  يكمــل  الــذي  الســوق 
المشــتري علــى  قــدرة  إلــى  يــؤدي  ألنــه 
الســوق  بســعر  العقــاري  اســتثماره  بيــع 
مــن  يزيــد  وبالتالــي  رأســمالي،  وبربــح 
فــي  أخــرى  مــرة  االســتثمار  جاذبيــة 
القطــاع ويــؤدي إلــى نمــو الســوق األوليــة 

المخاطــر”.  مــن  والحــد 
الفائــدة  خفــض  أن  حســين  وأوضــح 
علــى  الشــراء  فــي  الراغبيــن  حفــز 
دعــم  كمــا  االســتثماري،  القــرار  اتخــاذ 
المتوســطة  الشــركات  أصحــاب  قــدرة 
لعمليــات  اللجــوء  علــى  والصغيــرة 
العقاريــة،  أصولهــم  علــى  اإلجــارة 
الازمــة  الســيولة  علــى  والحصــول 
ألعمالهــم. وأوضــح حســين أن عمليــات 
 %80 يعــادل  تمويــًا  توفــر  اإلجــارة 
وذلــك  لألصــل،  الســوقية  القيمــة  مــن 
دون إخائــه، مــع اســترداد ملكيتــه مــرة 
وطالــب  التمويــل.  مــدة  بانتهــاء  أخــرى 
العقــاري  التطويــر  شــركات  حســين 
بالقيــام بــدور فاعــل فــي إنجــاح منظومــة 
ــزام  تنشــيط القطــاع العقــاري، عبــر االلت
التنفيــذ،  وبكفــاءة  التســليم  بمواعيــد 
وكذلــك المســاعدة فــي تنشــيط عمليــات 
ــى  ــوي مــن خــال الحفــاظ عل ــع الثان البي
للمشــروعات وصيانتهــا  الجيــدة  اإلدارة 

التنفيــذ.  بعــد 
كبيــًرا  دعًمــا  قدمــت  “الدولــة  وقــال: 
عبــر مبــادرات وقــرارات متنوعــة واآلن 
فــي  بدورهــم  القيــام  المطوريــن  علــى 
العمــاء  تجــاه  بتعهداتهــم  االلتــزام 
التــي  البيــع  بعــد  مــا  خدمــات  وكذلــك 
علــى  الحفــاظ  فــي  مؤثــًرا  دورًا  تلعــب 
ــة،  ــة االســتثمارية لألصــول العقاري القيم
وكذلــك نشــاط الســوق الثانويــة للوحــدات 
المباعــة، األمــر الــذي يمثــل فــي النهايــة 
العقاريــة”. مصــر  ثــروة  علــى  الحفــاظ 

حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل -األولى -  ورئيس لجنة 
البنوك والبورصة بجمعية رجال األعمال

المهندس شريف عثمان رئيس مجلس إدارة 
شركة جراند بالزا لالستثمار العقاري والسياحي

بــازا لاســتثمار  وضعــت شــركة جرانــد 
تســويقية  خطــة  والســياحي  العقــاري 
تســتهدف  عليهــا،  تعمــل  التــي  للمشــروعات 
تحقيــق 500 مليــون جنيــه مبيعــات خــال 
حققــت  الجــاري،  العــام  مــن  األول  النصــف 
الشــركة منهــا حتــى اآلن مــا يعــادل %45، 
وفــق المهنــدس شــريف عثمــان رئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة، الفًتــا إلــى أن القيمــة المتحققــة 

تبلــغ 220 مليــون جنيــه. حتــى اآلن 
التنفيذيــة  الخطــة  أن  عثمــان  أضــاف 
والبيعيــة للمشــروعات التــي تعمــل عليهــا فــي 
تســير  ســيتي  ومســتقبل  الجديــدة  القاهــرة 
بصــورة جيــدة، حيــث تتولــى الشــركة تنفيــذ 
ــا مــن خــال  مشــروع »الميــرادا المســتقبل« ذاتّيً
تكــون  والتــي  لهــا،  التابعــة  العمليــات  إدارة 
مســؤولة عــن عــدة أنشــطة مثــل المشــتريات 
الفنــي  والمكتــب  التنفيــذ  وإدارة  والمخــازن 
وإدارات الجــودة والتشــطيب، مشــيًرا إلــى أن 
الشــركة تعتــزم ضــخ نحــو 100 مليــون جنيــه 
فــي أعمــال اإلنشــاءات خــال العــام الجــاري ما 
يســاعدها علــى إنجــاز نســبة كبيــرة مــن أعمــال 

التنفيــذ.
يقــام مشــروع »الميــرادا المســتقبل« علــى 
مســاحة 47 فداًنــا، باســتثمارات تصــل إلــى 
3.5 مليــار جنيــه، ويضــم نحــو 1600 وحــدة 
ســكنية بمســاحات مــا بيــن 120 و240 متــًرا 
مربًعــا ويطــور علــى 4 مراحــل بيعيــة، وتخطــط 
وحــدة   250 نحــو  مــن  لانتهــاء  الشــركة 

بالمشــروع خــال عــام مــن اآلن.
القاهــرة  شــرق  منطقــة  أن  عثمــان  أكــد 
مــن  للعديــد  انطــاق  نقطــة  أصبحــت 
المشــروعات الكبيــرة، بدعــم مــن العاصمــة 
منهــا  اســتفادت  والتــي  الجديــدة،  اإلداريــة 
الشــركات العاملــة فــي مدينــة مســتقبل ســيتي، 
موضًحــا أن مشــروع الميــرادا المســتقبل يقــع 
بالقــرب مــن حــي المــال واألعمــال بالعاصمــة 
اإلداريــة وهــو مــا يعطيــه ميــزة تنافســية كبيــرة.

وأشــار إلــى أن الســوق العقاريــة نجحــت إلــى 
حــد كبيــر فــي تجــاوز تبعــات أزمــة كورونــا، 
وخاصــة فــي الشــركات ذات المصداقيــة والتي 
تعمــل وفــق خطــط أكثــر تحفًظــا، مــا يعنــي أن 
ــة  ــام الماضــي يعــد بمثاب مــا حــدث خــال الع
فلتــرة تصــب فــي صالــح العمــاء، موضًحــا 
ــزال موجــودة، إال  ــي ال ت ــات الت ــه رغــم التبع أن

بشــارع التســعين، وهــو تجــاري إداري طبــي 
بتكلفــة اســتثمارية 250 مليــون جنيــه علــى 
مســاحة 3850 متــًرا مربًعــا، ويضــم وحــدات 
تجاريــة بمســاحات تتــراوح بيــن 60 إلــى 350 
متــًرا مربًعــا وعيــادات طبيــة بمســاحات تتــراوح 
مــن 35 إلــى 300 متــر مربــع، ومكاتــب إداريــة 

بمســاحة تصــل إلــى 300 متــر مربــع.
وأشــار عثمــان إلــى أن القطاع العقاري مليء 
بالفــرص االســتثمارية ويمتلــك مقومــات جــذب 
كبــرى الشــركات العالميــة، كمــا أن مصــر بهــا 
فــرص اســتثمارية واعــدة لصناديــق االســتثمار 
وضــوح  هــو  فقــط  ينقصهــا  ومــا  األجنبيــة 
االســتثمارية  للفــرص  جيــد  وعــرض  الرؤيــة 
البيئــة  تهيئــة  إلــى  باإلضافــة  الموجــودة، 
التشــريعية الســتيعاب صناديــق االســتثمار أو 
المســتثمرين األجانــب الســتثمار أموالهــم فــي 

فــرص اســتثمارية واعــدة بمصــر.
الجــاري  العــام  يشــهد  أن  عثمــان  وتوقــع 
ــي  ــدأ ف ــذي ب اســتمرارًا للنشــاط الملحــوظ ال
األشــهر األخيــرة مــن العــام الماضــي، فيمــا 
يتعلــق بحركــة البيــع والشــراء، وهــو مــا تظهــره 
المعــدالت البيعيــة التــي حققتهــا عــدة شــركات 
إلــى جانــب بــدء تنظيــم العديــد مــن المعــارض 

العقاريــة ســواء فــي الداخــل أو الخــارج.
وأوضــح عثمــان أن الشــركة حققــت جــزًءا 
كبيــًرا مــن خطتهــا التنفيذيــة التزاًمــا بالجداول 
الزمنيــة ومواعيــد التســليم المتفــق عليهــا مــع 
ــك  ــى أن الشــركة تضــع ذل العمــاء، مشــيًرا إل
ــار أن  ــى اعتب ــا عل ــى رأس أولوياته المحــور عل
المصداقيــة والثقــة بيــن العمــاء والشــركة هي 

رأس المــال الحقيقــي الــذي يجــب تنميتــه.

ــا  ــرات م ــا مــن الخب ــح لديه أن الشــركات أصب
يمكنهــا مــن التكيــف مــع أي تغيــر قــد يطــرأ 
علــى الســوق، والمعيــار الحقيقــي لذلــك هــو 
ثقــة العمــاء فــي الشــركات وأيًضــا الطلــب 

ــر فــي الســوق. الكبي
علــى  الحكومــة  بــه  قامــت  مــا  أن  وتابــع 
اتخــاذه مــن إجــراءات  تــم  العــام ومــا  مــدار 
ســاهم بصــورة كبيــرة فــي إعــادة االســتقرار 
ــة  ــدًءا مــن اإلجــراءات االحترازي ــى الســوق ب إل
ــا فــي  ــا، وأيًض ــت معه ــي تزامن ــادرات الت والمب
الطبيعيــة،  الحيــاة  إلــى  التدريجيــة  العــودة 
الخاصــة  المبــادرة األخيــرة  أن  إلــى  مشــيًرا 
بالتمويــل العقــاري ســيكون لهــا دور فــي ظهــور 
عليهــا  تعمــل  أن  إلــى  تحتــاج  ســوق جديــدة 
العقاريــة فــي ظــل وجــود قاعــدة  الشــركات 
كبيــرة مــن العمــاء والســرعة التــي ســيدور بهــا 

المــال. رأس 
أيًضــا علــى  بــازا  وتعمــل شــركة جرانــد 
بالقاهــرة  بــازا«  »الميــرادا  مــول  مشــروع 
الجديــدة وبالقــرب مــن الجامعــة األمريكيــة 

جراند بالزا تستهدف تحقيق 500 
مليون جنيه مبيعات في 6 أشهر

المهندس شريف عثمان رئيس مجلس اإلدارة:

220 مليون جنيه إيرادات بيعية خالل األشهر الثالثة الماضية

قرب الميرادا المستقبل 
من حي المال واألعمال 

بالعاصمة اإلدارية أعطى 
ميزة تنافسية للمشروع

مبادرة التمويل 
العقاري األخيرة تساعد 

على ظهور شريحة 
جديدة من الشركات

بكر بهجت
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المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة األهلي صبور

للتطويــر  صبــور  األهلــي  شــركة  تخطــط 
العقــاري للتوســع بمناطــق مختلفــة خــال الفتــرة 
بالشــراكة  معظمهــا  يكــون  أن  علــى  المقبلــة، 
مــن  مجموعــة  تســتهدف  حيــث  الدولــة،  مــع 
الفــرص االســتثمارية أبرزهــا العاصمــة اإلداريــة 
الجديــدة والعلميــن الجديــدة، فضــًا عــن أكتوبــر 
التــي  المناطــق  أكثــر  باعتبارهمــا  زايــد  والشــيخ 
تلقــي إقبــااًل كبيــًرا مــن العمــاء، والجاذبــة للكثيــر 

المقبلــة. الفتــرة  فــي  االســتثمارات  مــن 
الرئيــس  صبــور  أحمــد  المهنــدس  وقــال 
الجــاري  العــام  خطــط  إن  للشــركة،  التنفيــذي 
تتضمــن تحقيــق مبيعــات بقيمــة 6 مليــارات جنيــه 
ســواء  عليهــا  تعمــل  التــي  المشــروعات  بمختلــف 
فــي مســتقبل ســيتي أو غــرب القاهــرة أو الســاحل 
الشــمالي، والقاهــرة الجديــدة، مشــيًرا إلــى أنــه تــم 
إطــاق مشــروع جديــد فــي مدينــة مســتقبل ســيتي 
تحــت اســم »Rare« علــى مســاحة 59 فداًنــا، 

هــاوس. تــاون  ويضــم 670 
وأشــار إلــى قيمــة اإلنشــاءات فــي المشــروع تبلــغ 
770 مليــون جنيــه، ومــن المقــرر أن يبــدأ تســليم 
مــن  الثالــث  الربــع  فــي  منــه  األولــى  المرحلــة 

ســكنية. وحــدات   306 بواقــع   2025 عــام 
علــى  حالًيــا  صبــور  األهلــي  شــركة  وتعمــل 

ومســتقبل  الشــمالي  الســاحل  فــي  مشــروعات 
ــد، تصــل  ــدة، والشــيخ زاي ســيتي، والقاهــرة الجدي
جنيــه،  مليــار   50 مــن  أكثــر  إلــى  اســتثماراتها 
ــا  ــى وحداته ــدء تســليم أول ــت الشــركة عــن ب وأعلن
تطــوره  الــذي  ســكوير«  »جريــن  مشــروع  فــي 
بالشــراكة مــع شــركة دار المعالــي الســعودية فــي 

ســيتي. مســتقبل  مدينــة 
ســكنية،  وحــدة   830 المرحلــة  هــذه  وتضــم 
ومــن المزمــع أن يبــدأ تســليم المرحلــة الثانيــة فــي 
يونيــو المقبــل، وهــو أول مشــروع يبــدأ التســليم بــه 
ــغ اســتثمارات المشــروع  فــي مســتقبل ســيتي، وتبل

المبيعــات  حجــم  ويصــل  جنيــه،  مليــار   1.08
وهــو  جنيــه،  مليــار  إلــى 2.08  منــه  المســتهدفة 
يقــام علــى مســاحة 80.21  فداًنــا وعــدد وحداتــه 
الســكنية  الشــقق  بيــن  مــا  تتنــوع  وحــدة   1167

هــاوس. والتــاون  والدوبلكــس 
أضــاف أن الشــركة تســعى إلــى أن تكــون النســبة 
لنظــام  وفًقــا  القادمــة  مشــروعاتها  مــن  األكبــر 
بالفعــل  بــدأت  مــا  وهــو  الدولــة،  مــع  الشــراكة 
مــن  بالســادس   KEEVA مشــروع   فــي  تطبيقــه 
أكتوبــر، وهــذا تماشــًيا مــع المتغيــرات الجديــدة 
التــى طــرأت علــى الســوق العقاريــة، مشــيًرا إلــى أن 

الشــركة تؤمــن بــأن نظــام المشــاركة يعطــي للمطــور 
الفرصــة لتنفيــذ مشــروعاته بجــودة وكفــاءة أكبــر 
ــر  ــن خــال الشــراكة أن يوف ــه يســتطيع م ــث إن حي
عمليــات  فــي  اســتغاله  يمكــن  كبيــًرا  مــال  رأس 
مميــزة  تصميمــات  ووضــع  واإلنشــاءات  التنفيــذ 
وتوفيــر العديــد مــن الخدمــات بمشــروعاته، وهو ما 
يعــد ميــزة تنافســية لــه عــن غيــره مــن المطوريــن.

وأوضــح أن مشــروع كييفــا يقــام علــى مســاحة 
جنيــه،  مليــارات   5 باســتثمارات  فداًنــا،   144
تســليم  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن  مراحــل،   4 علــى 
المشــروع بالكامــل خــال 5 ســنوات، مشــيًرا إلــى 

ــى %40.5  ــى المشــروع تنقســم إل أن الشــراكة عل
لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة، و59.5% لألهلــي 
ــى  ــة عل ــات العمراني ــا تحصــل المجتمع ــور، كم صب

نحــو 4.5% مــن الوحــدات كحصــة عينيــة.
المشــروع  فــي  كشــريك  الدولــة  وجــود  أن  وتابــع 
يعطــي أي مطــور مصداقيــة لــدى العميــل مهمــا كانــت 
ســابقة أعمالــه، فضــًا عــن أن الشــراكة مــع الدولــة 
أفــكار  أي  ومناقشــة  لطــرح  الفرصــة  للمطــور  تتيــح 
وابتــكارات جديــدة لــم يكــن منصوًصــا عليهــا فــي عقــد 
مســتقبلية  أربــاح  جلــب  تنفيذهــا  ويضمــن  الشــراكة 
للطرفيــن، مــا دام األمــر ال يتعلــق بمخالفــة النظــام 

منطقــة  فــي  بــه  المعمــول  للنظــام  يســيء  وال  العــام 
المشــروع، وهــذا مــا يثمــر بالفعــل عــن مشــروعات 
العمــاء  ومتطلبــات  احتياجــات  بهــا  تتوافــر  مميــزة 
فــي  وتحقــق  الماليــة،  ماءتهــم  مــع  وتتوافــق  كافــة 
ــا الطرفــان. ــي يهــدف إليه ــة الت الوقــت نفســه الربحي
ولفــت إلــى أن مبــادرة التمويــل العقــاري 2021، 
ســيكون لهــا دور كبيــر فــي الدفــع بعمليــات البيــع 
والشــراء فــي الســوق، خاصــة أنهــا تأتــي تنفيــًذا 
مواطــن  لــكل  ســكن  لتوفيــر  الرئيــس  لتوجيهــات 
لدعــم  الدخــل  ومتوســطي  محــدودي  وتســتهدف 
قدرتهــم علــى تملــك الوحــدات الســكنية، وتضمــن 
خفــض الفائــدة مــن 8 و5% إلــى 3% فقــط، وهــذا 
يحــدث ألول مــرة، إلــى جانــب إتاحــة فتــرات ســداد 
طويلــة األجــل تصــل مدتهــا إلــى 30 ســنة، كأطــول 
ــة فــي  ــى المعــدالت العالمي ــل، ومــن أعل ــرة تموي فت

للتمويــل. الزمنيــة  الفتــرات 
وأشــار إلــى أن مــا يدعــم تحــركات الشــركات 
الــوزراء  مجلــس  موافقــة  الجــاري  العــام  خــال 
والمحــددات  األســس  اعتمــاد  علــى  مؤخــًرا 
القطــاع  مــن  العقارييــن  المطوريــن  لمشــاركة 
الخــاص فــي تنفيــذ وحــدات ســكنية ضمــن برنامــج 
ســيعمل  بــدوره  وهــذا  االجتماعــي،  اإلســكان 
بالقطــاع  العقاريــة  المنتجــات  تنــوع  علــى 
عــن  فضــًا  المقــدم،  المنتــج  كفــاءه  ورفــع 
إتاحــة الفرصــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

أعمالهــا. حجــم  وزيــادة  للمنافســة 

األهلي صبور تخطط إلقامة مشروعات بالشراكة
 مع الدولة في العاصمة اإلدارية والعلمين 

أحمد صبور الرئيس التنفيذي للشركة:

6 مليارات جنيه إجمالي المبيعات المستهدفة العام الجاري

إطالق مشروع جديد 
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الجبــال  أعلــى  الحيــاة  يضاهــي  شــيء  ال 
فــي  األطفــال  لنشــأة  مثاليــة  بيئــة  لتوفيــر 
بالطبيعــة  ُمحــاط  دافــئ  عائلــي  منــزل 
الخياليــة  التجربــة  لهــذه  تحقيًقــا  الخابــة! 
فــي مصــر،  مــرة  ألول  نوعهــا  مــن  الفريــدة 
أحــدث مشــروعاتها  فيــو”  “ماونتــن  أطلقــت 
الحيــاة  طبيعــة  ليحاكــي  بــارك”  “ماونتــن 
قلــب  فــي  لبنــان  جبــال  علــى  الموجــودة 
ــى ارتفــاع  ــى أعل التجمــع الخامــس، وذلــك عل
التجمــع  ســيتي”  آي  فيــو  “ماونتــن  مــن 
مليــار   1.6 تتجــاوز  باســتثمارات  الخامــس، 

. جنيــه
بمســتوى  بــارك”  “ماونتــن  تصميــم  تــم 
تجربــة  ليحاكــي  مختلفــة،  ارتفاعــات   4
الحيــاة فــوق الجبــال العاليــة والتــال، بــكل 
تفاصيلهــا المبهــرة والممتعــة، وذلــك بارتفــاع 
فــوق  متــر   300 الــى   260 بيــن  يتــراوح 
ــرات  ــى بحي ــازل عل ســطح البحــر، لتطــل المن
ــن الخضــرة  وشــاالت ومســاحات شاســعة م

عــن  فضــًا  االرتفــاع،  متباينــة  تــال  علــى 
بمختلــف  والمتنوعــة  العاليــة  األشــجار 
منظــر  لتوفــر  واالرتفاعــات،  األشــكال 
طبيعــي خــاب ليــس فقــط للمشــاهدة، ولكــن 
ــادة  ــا وإع ــاج فيه ــاة واالندم لاســتمتاع بالحي
زحــام  عــن  بعيــًدا  الطبيعــة  مــع  التواصــل 

لمدينــة. ا
يشــمل المشــروع 700 وحــدة تتنــوع بيــن 
ivilla يتــم بناءهــا بتصميمــات  الفيــات والـــ
مســتوحاة مــن الطبيعــة بمزيــج بيــن اللونيــن 
خــاص  بطابــع  وتتميــز  واالزرق  األبيــض 
يتماشــى مــع روح الطبيعــة، وتقــدم “ماونتــن 
فيــو” خطــط أســعار متنوعــة بمقــدم حجــز 
فتــرات ســداد تصــل  والباقــي علــى   ،%10
ــدأ أســعار الوحــدات مــن  ــى 9 ســنوات وتب إل

جنيــه. مليــون   3.2
الطبيعــة  أن  تؤمــن  فيــو”  “ماونتــن  وألن 
مــن  وتزيــد  اإلنســان،  علــى  إيجابًيــا  تؤثــر 
لــدى  خاصــة  واالبتــكار،  اإلبــداع  معــدالت 
األطفــال، فقــد تــم تصميــم “ماونتــن بــارك” 

الصغــار  احتياجــات  جميــع  يلبــي  بشــكل 
ــال، والتفاعــل مــع الطبيعــة، بمــا  ــة الخي لتنمي
يســمح لهــم بإطــاق العنــان ألفكارهــم وإبــراز 
التفاعــل  علــى  قدرتهــم  وزيــادة  مواهبهــم 

والمعرفــي. االجتماعــي 
ولتوفيــر تجربــة ممتعــة بالكامــل، حرصــت 
“ماونتــن فيــو” علــى توفيــر وســائل لاســتمتاع 
بــكل هــذه اإلمكانيــات، منهــا تصميــم شــرفات 
جميــع  رؤيــة  خالهــا  مــن  يمكــن  بانوراميــة 
المناظــر الخابــة، واالســتمتاع بالمســاحات 
الخضــراء، لتنقيــة الذهــن والمســاعدة علــى 
والتوتــر،  الضغــوط  مــن  والتخلــص  التأمــل 
علــى  المطلــة  الوحــدات  أن  عــن  فضــا 
البحيــرة والتــال والشــاالت، تــم بنائهــا علــى 
مثــل  وســيتم تصميمهــا  ارتفاعــات مختلفــة، 
تتماشــى  الخشــبية  الطبيعيــة  التــال  بيــوت 
تــم  مــن فكــرة المشــروع ، ولزيــادة المتعــة، 
ــرات،  ــاه البحي ــى مي ــم ممشــى يطــل عل تصمي

وحديقــة مركزيــة كبيــرة.

»ماونتن فيو« تطلق مشروعها الجديد »ماونتن بارك« على أعلى 
ارتفاع 300 متر فوق سطح البحر في »أي سيتي« بالتجمع الخامس

مشروع ماونتن بارك يحاكي المعيشة على الجبال في تجربة حقيقية 
نابضة بالحياة فقط في ماونتن فيو آي سيتي بالقاهرة الجديدة أعلنــت شــركة تبــارك للتطويــر العقاري مشــاركتها 

 The( بأربعــة مشــروعات ضمــن فعاليــات معــرض
Real Gate( “ذا ريــل جيــت” الــذي ســيعقد خــال 
الفتــرة مــن 25 وحتــى 27 مــارس الجــاري مصــر 

للمعــارض الدوليــة بالقاهــرة الجديــدة.
ويشــهد معــرض “ذا ريــل جيــت” العــام الحالــي 
مدعومــة  تبــارك  شــركة  مــن  متميــزة  مشــاركة 
كوادرهــا  وخبــرات  المرمــوق  المالــي  بمركزهــا 
الواســعة والمتعــددة التــى صنعــت مــن اســم الشــركة 
عنوانــا للفخامــة والرفاهيــة، مــن خــال اســتخدامها 
االنشــائى  والتنفيــذ  التصميــم  تقنيــات  الحــدث 
ســابقة  مــن  ماتاكــد  وهــو  العمرانــى  والتخطيــط 
اعمالهــا طــوال 42 عــام فــى مصــر والعديــد مــن 
اســس  وضــع  فــى  ومســاهمتها  العربيــة،  البلــدان 
واحتياجاتــه  العصــر  تواكــب  ومبتكــرة  جديــدة 

المتعــددة.
هــذا وقــد خصصــت شــركة تبــارك جناحــا مميــزا 
أحــدث  لعــرض  جيــت”،  ريــل  “ذا  معــرض  ضمــن 
يمكنهــم  الذيــن  المعــرض،  زوار  علــى  مشــروعاتها 
والوحــدات  الشــركة  مشــروعات  علــى  االطــاع 
المعروضــة للحجــز، كمــا يمكنهــم االستفســار عــن 

الســداد والحجــز. األســعار وطــرق 
أكــد علــي الشــرباني رئيــس مجلــس ادارة شــركة 
تبــارك للتطويــر العقــاري، ان رعايــة الرئيــس عبــد 
ودعمــا  تعزيــزا  تمثــل  للمعــرض  السيســي  الفتــاح 
ــاري ونشــر العمــران  ــر العق ــد والتطوي ــورة التجدي لث
البرنامــج  ضمــن  مصــر،  ربــوع  فــي  الحضــاري 
االقتصــادي المصــري الــذي صنــف كأفضــل وأنجــح 
برنامــج إصــاح اقتصــادي مقارنــة بــكل األســواق 
الناشــئة علــى مســتوى العالــم مــن مؤسســات التمويــل 

والتصنيــف الدوليــة.
وأوضــح أن المعــرض ُيعــد منصــة مهمــة لطــرح 
أحــدث المشــروعات العقاريــة بالســوق المحلــى، وهو 
مــا يمثــل فرصــة لتبــادل الخبــرات بيــن الشــركات 
العقاريــة، والدخــول فــي شــراكات، فضــا عــن طــرح 

كافــة المشــروعات أمــام العمــاء.
المشــروعات  ان  إلــى  الشــرباني  علــي  وأشــار 
فــي  بهــا  المشــاركة  تقــرر  التــي  االربعــة  العقاريــة 
البيئيــة  المعاييــر  تراعــى  المعــرض  فاعليــات 
الطاقــة  ومصــادر  المكونــات  حيــث  مــن  العالميــة 
وأحــدث النظــم التكنولوجيــة، فضــا عــن العديــد 
االمــان  منظومــة  وارتفــاع  الصحيــة  النظــم  مــن 
ومواجهــة الطــوارئ علــى اختــاف انواعهــا باإلضافة 
الــى اختيــار المواقــع حســب دراســات علميــة دقيقــة 
تضمــن  والفخامــة  الرفاهيــة  مــن  طابــع  إلضفــاء 

ــي الســوق  للعمــاء االســتمتاع بأفضــل الخدمــات ف
العقــاري العالمــي .. مشــيرا الــى ان مشــاريع الشــركة 
المشــاركة فــى المعــرض تنوعــت مواقعهــا لتتمثــل 
فــى كل مــن 90 افينيــو وكابيتــال ايســت وفانتازيــا 

افينيــو. وويســت 
موضحــا ان 90 افينيــو الــذي يعــد افضــل موقــع 
ــر مشــاريع  ــا  هــو أكب ــدة جغرفي فــي القاهــرة الجدي
الشــركة حيــث يتجــاوز حجــم اســتثمارته نحــو7.2 
ســكنية  وحــدة   1450 نحــو  ويضــم  جنيــه  مليــار 
إضافــة الــي مســاحات تصــل الــى 60 ألــف متــر 
تتــوزع مــا بيــن مــوالت ومحــات تجاريــة وانشــطة 
متــر  ألــف   25 مســاحة  عــن  فضــا  وترفيهيــة 

االداريــة   للمنشــأت 
وقــال رئيــس مجلــس ادارة شــركة تبــارك للتطويــر 
العقــاري، إن الموقــع فــي قلــب القاهــرة الجديــدة 
وقريــب مــن محــاور المــرور الرئيســية وان التخطيــط 
انعكــس  للمنشــآت  المبتكــر  والتصميــم  العمرانــي 
علــى زيــادة الطلــب علــى الوحــدات حيــث انتهــت 
 Vibe الشــركة مــن بيــع وحــدات المرحلــة االولــى
ــة  ــث جــاري االن تســليم المرحل ــة حي Zone والثاني

ــام  ــة اخــر الع ــة الثاني ــي وســيتم تســليم المرحل االول
بنحــو  المرحليتــن  وحــدات  عــدد  ويقــدر  الحالــي، 
800 وحــدة فــى المرحلتيــن ، وســيتم طــرح المرحلــة 

ــة خــال المعــرض  الثالث
وأكــد علــى الشــرباني ان المخطــط االســتثماري 
للشــركة يأتــي مواكبــا لتوجيهــات القيــادة السياســية 
التــي تولــي اهتمامــا كبيــرا بإطــاق العمــران المتطور 
ــن خــال حــزم  ــدة م ــدن والضواحــي الجدي ــي الم ف
التســهيات المقدمــة للمســتثمرين مشــيرا الــى ان 
ايســت  كابيتــال  المشــروعين  اســتثمارات  اجمالــي 
وكابيتــال ايســت ريزيدنــس تصــل إلــى أكثــر مــن 1.4 
مليــار جنيــة ، مضبفــا ان موقــع كمبونــد كابيتــال 
ــة نصــر،  ــة بمدين ــر المناطــق حيوي ــل أكث ايســت يحت
علــى بعــد 5 دقائــق مــن القاهــرة الجديــدة، ويتمركــز 
موقــع  مــع  رئيســية  طــرق  شــبكة  حــول  المشــروع 

حيــوي وهــام يمنــح ســكانه ســهولة التنقــل.
ــى إطــاق  اضــاف الشــرباني توشــك الشــركة عل
مشــروعها الجديــد ويســت افينيــو قريبــا بموقعــه 
االســطورى فــى ســفنكس االهرامــات، كما ســتتضمن 
مشــاركة الشــركة فــي المعــرض بالمرحلــة الثانيــة 

ــة رأس ســدر. ــا بمدين ــة فانتازي مــن مشــروع قري
نحــو  فانتازيــا  قريــة  مشــروع  يتـــضمن  وقــال 
بيــن  مــا  التشــطيب  كاملــة  1745 وحــدة ســكنية 
م2  130و230  بيــن  مســاحتها  تتــراوح  فيـــات 
وشـاليهـــات بمســاحات تبــدأ مــن 46 م2 فضــا عــن 
127 غرفــة فندقيــة تتــراوح مســاحتها مابيــن 160 
و204 م2 إلــى جـــانب فنـــدقا وحيــث التشــكل الكتــل 
المســاحة  أجمالــي  مــن   %20 ســوى  االنشــائية 
المخصصــة للمشــروع والباقــي مســاحات خضــراء 

وحمامــات ســباحة وبحيــرات وطــرق عامــة
ــى ان المشــروع متكامــل المرافــق مــن  مشــيرا ال
وشــبكة  صحــي  صــرف  و  للشــرب  صالحــة  ميــاه 
كهربــاء واتصــاالت تخضــع لنظــام متخصــص ودوري 
للصيانــة المتكاملــة  وايضــا يتضمــن منظومــة عاليــة 
وبحيــرة  عائــم  مركــب  منهــا  والرفاهيــة  الفخامــة 
صناعيــة والعديــد مــن المطاعــم والمحــات ذات 
حمــام  أكبــر  الــى  باإلضافــة  المتنوعــة  االنشــطة 
فــي رأس ســدر علــى  مســاحة 3000م  ســباحة 
ونــادي  للســيدات  مغطــي  اخــر  ســـباحة  وحمــام 
ــا  ــوزي و ســونا ومســاج بينم ــم و جاك ــه جي صحــي ب
يتضمــن موقــع المشــروع جزيــرة و بحيــرات طبيعيــة 
ــر عميقــة ألمــان األطفــال لعــزل ظاهــرة المــد و  غي
ــة  الجــزر ومناطــق أللعــاب أطفــال واألنشــطة المائي
غــرف  الــى  باإلضافــة   )Kitesurfing( مثــل 

ومســجد. والمناســبات  لاجتماعــات 

تبارك للتطوير العقاري تشارك
بـ4 مشروعات في معرض »ذا ريل جيت«

برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

علي الشرباني رئيس مجلس ادارة 
شركة تبارك للتطوير العقاري

عقارات أكثر
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ا مستهدًفا في  41% نمّوً
المبيعات خالل 2021 
مقارنة بالعام الماضي

بدء تسويق المرحلة 
األولى من أبراج مثلث 

ماسبيرو في الربع الثالث

ا في  65% نمّوً
مخصصات التنفيذ 

مقارنة بمعدالت 2020

5% زيادة متوقعة 
في مبيعات الشركة 

إلى 4 مليارات جنيه

خطة 2021 تتضمن 
تسليم 2000 وحدة 

بمشروع القاهرة الجديدة

قرب افتتاح المرحلة 
األولى من منطقة هايد 

أوت على 46 ألف متر

8 مليارات جنيه مبيعات 
مستهدفة بمشروعات 

العلمين الجديدة

ضخ مليار جنيه في المرحلة األولى.. وشركتان تتوليان التنفيذ

سيتي إيدج تطرح عقود مقاوالت مشروع القاهرة الجديدة يونيو المقبل

الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي للشركة:

هايد بارك تعتزم ضخ 3.5 مليارات جنيه 

في اإلنشاءات العام الجاري

أمين سراج العضو المنتدب:

بكر بهجت

حابي

للتطويــر  إيــدج«  »ســيتى  شــركة  تخطــط 
الخاصــة  المقــاوالت  عقــود  لطــرح  العقــاري 
الجديــدة  القاهــرة  فــي  الجديــد  بمشــروعها 
إليهــا  التقــدم  فــي  الراغبــة  الشــركات  علــى 
خــال النصــف الثانــي مــن العــام الجــاري، وفــق 
التنفيــذي  الرئيــس  المــكاوي  محمــد  الدكتــور 
ــم  ــه مــن المتوقــع أن يت للشــركة، مشــيًرا إلــى أن
عبــر  المشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة  تنفيــذ 

للمقــاوالت. شــركتين 
أضــاف المــكاوي لجريــدة »حابــي« أن العقــود 
منهــا  االنتهــاء  وفــور  تجــري صياغتهــا حالًيــا 
ــي  ــروض الت ــار أفضــل الع ــا الختي ســيتم طرحه
ســتتقدم بهــا الشــركات، موضًحــا أن الشــركة 
تنفيــذ  للبــدء فــي  رصــدت نحــو مليــار جنيــه 

المشــروع البالغــة مســاحته 71 فداًنــا.
وفــي أكتوبــر الماضــي حصلــت شــركة »ســيتي 
إيــدج« للتطويــر العقــاري، علــى أرض القاهــرة 
المجتمعــات  هيئــة  عرضتهــا  التــي  الجديــدة 
العمرانيــة، علــى أن يكــون جــزء مــن قيمتهــا فــي 
مليــار   1.470 مــن  المــال  زيــادة رأس  مقابــل 
جنيــه إلــى 2 مليــار جنيــه، حيــث تصــل قيمــة 
األرض إلــى نحــو 4.3 مليــار جنيــه، منهــا 530 
مليــون جنيــه تــم خصمهــا مــن الدفعــة المقدمــة 

التــي تبلــغ نســبتها %20.
ولفــت المــكاوي إلــى أن الشــركة ســتبدأ فــي 
طــرح مشــروع القاهــرة الجديــدة علــى أن يكــون 
إلــى  ُمقســم  االســتخدامات،  متعــدد  بنشــاط 
ــي و50% ســكني  50% تجــاري وإداري وفندق
ونســبة المبانــي بيــن 18 و20 %، وتصــل مــدة 
إلــى 5 ســنوات، كمــا ســيتم  تنفيــذ المشــروع 
تســليم الوحــدات خــال 3 ســنوات ونصــف مــن 

ــد. التعاق
للشــركة  التســويقية  بالخطــة  يتعلــق  وفيمــا 

بــارك  هايــد  شــركة  تعتــزم 
للتطويــر العقــاري، ضــخ اســتثمارات 
فــي  جنيــه  مليــارات   3.5 بقيمــة 
بمشــروعاتها  اإلنشــاءات  أعمــال 
بحســب  الجــاري،  العــام  خــال 
إدارة  مجلــس  رئيــس  ســراج  أميــن 
تلــك  أن  إلــى  مشــيًرا  الشــركة، 
القيمــة تزيــد بنحــو 65% عمــا تــم 
إنفاقــه خــال العــام الماضــي حيــث 
نحــو   2020 فــي  الشــركة  ضخــت 

جنيــه. مليــار   2.1
وأضــاف ســراج فــي تصريحاتــه 
ــاق  ــي« أن حجــم اإلنف ــدة »حاب لجري
»هايــد  مشــروع  علــى  اإلجمالــي 
بــارك القاهــرة الجديــدة« وصــل إلــى 
يعــادل  بمــا  مليــار جنيــه   29 نحــو 
االســتثمارية  التكلفــة  مــن   %65
مليــار   40 والبالغــة  للمشــروع 
المشــروع  أن  إلــى  مشــيًرا  جنيــه، 
ــه  ــار جني ــى نحــو 2 ملي يســتحوذ عل
مــن القيمــة المقــرر ضخهــا بالعــام 

الجــاري.
بــارك  هايــد  شــركة  وتســتهدف 
العــام  خــال  مبيعــات  تحقيــق 
مليــارات   4 بنحــو  تقــدر  الجــاري 
جنيــه، وذلــك بمختلــف المشــروعات 
التــي تعمــل عليهــا، بارتفــاع نســبته 
حيــث  الماضــي،  العــام  عــن   %5
المتحققــة  المبيعــات  قيمــة  بلغــت 
خــال العــام الماضــي ســجلت 3.8 
مليــار جنيــه، وهــو مــا جــاء متوافًقــا 

الشــركة. أهــداف  مــع 
مشــروع  أن  ســراج  وأوضــح 
الجديــدة  القاهــرة  بــارك  هايــد 
يقــع علــى مســاحة 6 ماييــن متــر 
مربــع بتكلفــة اســتثمارية نحــو 40 
مليــار جنيــه مصــري، ويقــام علــى 
ــي عــدد  ــة، بإجمال 8 مراحــل مختلف
وحــدة  ألــف   20 نحــو  وحــدات 
الخدميــة  المشــروعات  بجانــب 
ــرر  ــن المق ــة، وم ــة واإلداري والتجاري
تســليم آخــر مرحلــة مــن المشــروع 

.2030 عــام  فــي 
بــارك  هايــد  مشــروع  ويتضمــن 
 Business الجديــدة  القاهــرة 
وحــدات  يتضمــن  الــذي   District
الشــركة  أطلقتــه  والــذي  إداريــة، 
مليــارات   6 اســتثمارية  بتكلفــة 
مســاحته  إجمالــي  وتبلــغ  جنيــه 
117 ألــف متــر مربــع، بمســاحات 
ممــا  مربًعــا،  متــًرا   50 مــن  تبــدأ 
يشــجع أصحــاب األعمــال الشــباب 
أعمالهــم  لتوســيع  األعمــال  ورواد 
حاجــة  تلبــي  مختلفــة  بمســاحات 
جميــع القطاعــات التــي تبحــث عــن 
ومختلفــة. متطــورة  عمــل  أماكــن 

وتعمــل شــركة هايــد بــارك إلــى 
القاهــرة  فــي  مشــروعها  جانــب 

Taw� مشــروع  علــى  »الجديــدة، 
ــى  ny« بمنطقــة غــرب القاهــرة، عل
وبمســاحة  فداًنــا،   31 مســاحة 
بإجمالــي   %20 بنحــو  مبــاٍن 
خــال  ويســلم  المشــروع،  مســاحة 
مســتهدف  ويصــل   ،2024 عــام 
ــى  ــه إل ــى من ــة األول ــات المرحل مبيع
نحــو 2 مليــار جنيــه، بإجمالــي عــدد 
وحــدة.  200 إلــى  يصــل  وحــدات 
الشــركة  أن  إلــى  ســراج  ولفــت 
تحــت  جديــدة  شــركة  أطلقــت 
 ”-Foundersفاونــدرز“ اســم 
االستشــارات  مجــال  فــي  تعمــل 
العقاريــة متخصصــة فــي المبيعــات 
مــال  بــرأس  العقــاري،  والتســويق 
مشــيًرا  جنيــه،  مليــون   500 نحــو 
إلــى أن مشــروع »جاردينيــا ســيتي« 
المملــوك لبنكــي األهلــي ومصــر، هو 
اســتثمارات  أول مشــاريعها بحجــم 

جنيــه. مليــار   26 يتجــاوز 
شــركة  أن  إلــى  ســراج  ولفــت 
عــدة  مــع  تتعــاون  بــارك  هايــد 
مــن  وعــدد  للمقــاوالت  شــركات 
الشــركات المختصــة بتطويــر البنيــة 
»هايــد  مشــروع  لتطويــر  التحتيــة 
ومنهــم  الجديــدة«  القاهــرة  بــارك 
وكونكريــت  وريدكــون  عــام  حســن 
والخرافــي،  وميدكــوم  بلــس 
شــركة   40 مــن  وأكثــر  وكونســتك، 
ــم تســليم  ــه ت أخــرى، مشــيًرا إلــى أن
ــر مــن  1704  1911  وحــدة  وأكث
وحــدة أخــرى تحــت التشــطيب بعــام 

 .2020
تخطــط  الشــركة  أن  وتابــع 
لتســليم  2000 وحــدة بمشــروعها 
 ،2021 بعــام  الجديــدة  بالقاهــرة 
ــغ عــدد األســر قاطنــي كومبونــد  وبل
  700 مــن  أكثــر  اآلن  بــارك  هايــد 

أســرة.
وأعلنــت الشــركة عزمهــا افتتــاح 
ــد  ــى مــن منطقــة هاي ــة األول المرحل
العــام  خــال   ،  Hyde Out أوت 
ترفيهيــة  منطقــة  وهــي  الحالــي 
علــى مســاحة 46 ألــف متــر مربــع 
القاهــرة  بــارك  هايــد  بمشــروع 
الجديــدة، وتضــم المرحلــة األولــى 
مــن منطقــة هايــد أوت مطاعــم ذات 

الكبيــرة. التجاريــة  عامــات 
ولفــت ســراج إلــى أن شــركة هايد 
شــركات  عــدة  مــع  تتعــاون  بــارك 
الشــركات  مــن  وعــدد  للمقــاوالت 
المختصــة بتطويــر البنيــة التحتيــة 
بــارك  »هايــد  مشــروع  لتطويــر 
حســن  ومنهــم  الجديــدة«  القاهــرة 
بلــس  وكونكريــت  وريدكــون  عــام 
وميدكــوم والخرافــي، وكونســتك، و 
أكثــر مــن 40 شــركة أخــرى، مشــيًرا 
ــم تســليم 1911  وحــدة   ــه ت ــى أن إل
أخــرى  وحــدة   1704 مــن   وأكثــر 

 .2020 بعــام  التشــطيب  تحــت 
فــي  الوضــع  أن  ســراج  وأكــد 

الســوق العقاريــة بــات أكثــر جاذبيــة 
العمــاء،  أو  للشــركات  ســواء 
الــذي  الزخــم  ظــل  فــي  وذلــك 
الحاليــة،  الفتــرة  خــال  بــه  يمــر 
المشــروعات  مــن  الكبيــر  والكــم 
للعمــاء  تتيــح  والتــي  المعروضــة 
إلــى  مشــيًرا  بينهــا،  مــن  االختيــار 
أن الشــركات نجحــت فــي التكيــف 
مــع حركــة الســوق والتحديــات التــي 
وحققــت  كورونــا،  أزمــة  أفرزتهــا 
الشــركات معــدالت جيــدة عوضــت 
الســوق  بــه  مــرت  الــذي  الهــدوء 
العــام. مــن  األول  النصــف  خــال 

تســتهدف  إيــدج«  »ســيتي  إن  المــكاوي  قــال 
المجتمعــات  هيئــة  لصالــح  مبيعــات  تحقيــق 
ــدة بقيمــة تصــل  ــن الجدي ــة فــي العلمي العمراني
إلــى 8 مليــارات جنيــه، وذلــك ضمــن الخطــة 
للعــام  الشــركة  وضعتهــا  التــي  التســويقية 
ــا إلــى أن تلــك القيمــة تزيــد عمــا  الجــاري، الفًت
ــل  ــه الشــركة خــال العــام الماضــي، وتمث حققت
نحــو 50% مــن إجمالــي المبيعــات المســتهدف 

الجــاري. العــام  تحقيقهــا 
أضــاف المــكاوي أن إجمالــي قيمــة المبيعــات 
 16 بنحــو  تقــدر  الجــاري  العــام  المســتهدفة 
ــه، بنمــو قــدره 41% عــن المبيعــات  ــار جني ملي
المتحققــة عــام 2020 والتــي ســجلت 11 مليــار 
جنيــه، مــن خــال التركيــز علــى مناطــق جديــدة 
ــي تســويق مشــروعات أخــرى،  ــدء الشــركة ف وب
الفًتــا إلــى أن الشــركة تعتــزم بــدء تســويق أبــراج 
مــن  الثالــث  الربــع  خــال  ماســبيرو  منطقــة 
2021، والتــي تســتهدف مــن خالهــا مبيعــات 

ــه. ــارات جني ــا 3 ملي قدره
أبــراج  مــن  األولــى  المرحلــة  وتتضمــن 
النيــل  نهــر  علــى  ســكنية  أبــراج   3 ماســبيرو 
مباشــرة بارتفاعــات تزيــد علــى 40 دورًا، وتبــدأ 
مســاحات الوحــدات فيهــا مــن 50 متــًرا علــى أن 
تتــراوح متوســط المســاحات المتاحــة بيــن 150 
إلــى 250 متــًرا بنظــام التشــطيب الفندقــي، كمــا 
ــة مختلفــة فــي  ســتطرح أيًضــا مســاحات تجاري

ماســبيرو هــذا العــام.
بــدأت شــركة  الماضــي  العــام  نهايــة  وقبــل 
ســيتي إيــدج فــي دراســة وافيــة إلدارة األصــول 
مثــل  العمرانيــة  المجتمعــات  لهيئــة  التابعــة 
منطقــة مثلــث ماســبيرو ومجــرى العيــون، وذلــك 
مــن خــال شــركة اإلدارة التــي ســتطلقها فــي 
الســوق خــال الفتــرة المقبلــة ضمــن خطتهــا 
للتحــول إلــى شــركة قابضــة خــال الســنوات 
الثــاث المقبلــة، والتــي ســيتم خالهــا إعــادة 
بحيــث  الداخليــة  اإلدارات  وتنظيــم  الهيكلــة 

جنيــه لمشــروع المقصــد بالعاصمــة اإلداريــة 
ــي المشــروعات. ــه لباق ــاري جني ــدة وملي الجدي

تنفيــذ  مــن  انتهائهــا  الشــركة عــن  وأعلنــت 
50 % مــن إنشــاءات مشــروع »إيتابــا ســكوير«، 
حيــث تســتهدف افتتــاح المشــروع خــال 2022 
وتبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع 2.2 مليــار 
جنيــه، وكانــت »ســيتي ايــدج« وقعــت عقــد تمويــل 
مصــر،  وبنــك  المصــري  األهلــي  البنــك  مــع 

المشــروعات  إلدارة  شــركات  هنــاك  تكــون 
وأخــرى إلدارة األصــول بخــاف شــقي التســويق 

والتطويــر.
علــى  إيــدج  ســيتي  شــركة  وتعمــل 
مشــروعين آخريــن فــي مدينــة الشــيخ زايــد 
أنهــا  كمــا  ســكوير«  و»إيتابــا  »إيتابــا«  همــا 
المشــروعات  مــن  العديــد  تســويق  تتولــى 

العمرانيــة. المجتمعــات  لهيئــة 

وأوضــح المــكاوي أن الشــركة حققــت معــدل 
نمــو فــي األربــاح بنحــو 36% خــال عــام 2020 
مقارنــة بعــام 2019، برغــم التحديــات الكبيــرة 
التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا علــى 
جميــع القطاعــات االقتصاديــة بمــا فيهــا القطاع 
التســويقية  إلــى أن الخطــة  العقــاري، مشــيًرا 
للعــام الجــاري تتضمــن إلــى جانــب مشــروعي 
ــارات  ــق 3 ملي ــراج ماســبيرو، تحقي ــن وأب العلمي

تحصــل بموجبــه علــى قــرض بقيمــة 1.1 مليــار 
الميكانيكيــة  األعمــال  تنفيــذ  لتمويــل  جنيــه 

وإدخــال الكهربــاء والتشــطيبات للمشــروع.
وأشــار المــكاوي إلــى أنــه فــي مشــروع »ايتابا« 
بالشــيخ زايــد، حققــت الشــركة مبيعــات تعاقديــة 
تقــدر بنحــو مليــار جنيــه خــال العــام الماضــي، 
مــن  الوحــدات  مــن  محــدود  عــدد  والمتبقــي 
الجــاري،  العــام  خــال  تســويقها  المســتهدف 
وقيمتهــا التعاقديــة أقــل مــن مليــار جنيــه، ومــن 
المقــرر بــدء تســليم الوحــدات خــال النصــف 

ــن 2021.  ــي م الثان
ويقــام المشــروع علــى مســاحة 77 فداًنــا، 
ــم تخصيــص 86% مــن مســاحته كمســاحات  ت
الوحــدات  تقــام  بينمــا  مفتوحــة،  خضــراء 
الســكنية التــي يبلــغ عددهــا 493 وحــدة علــى 

المشــروع. مســاحة  إجمالــي  مــن   %16
الســوق  فــي  تــرى  الشــركة  أن  إلــى  وأشــار 
االســتثمارية  الفــرص  مــن  العديــد  العقاريــة 
الواعــدة، وذلــك مــع االنطاقــة الكبيــرة التــي 
ــرة، األمــر  ــة األخي شــهدها القطــاع خــال اآلون
الــذي دفعهــا إلــى البــدء فــي خطتهــا التوســعية 
بالحصــول علــى أرض القاهــرة الجديــدة قبــل 
نهايــة العــام الماضــي، لتضــاف إلــى محفظــة 
حالًيــا  تبلــغ  والتــي  لهــا،  المملوكــة  األراضــي 
700 ألــف متــر مربــع وتتضمــن مشــروعي إيتابــا 

وإيتابــا ســكوير بالشــيخ زايــد.
ووقعــت شــركة ســيتي إيــدج خــال األشــهر 
مــن  كل  مــع  تعــاون  بروتوكــوالت  الماضيــة 
المصــرف المتحــد بقيمــة 500 مليــون جنيــه، 
والبنــك التجــاري الدولــي بقيمــة مليــار جنيــه، 
وأيًضــا اتفاقيــة مــع بنــك مصــر، لتوفيــر خدمــات 
التمويــل العقــاري لعمــاء الشــركة، كمــا تعاقــدت 
الشــركة مــع كل مــن بنــك قنــاة الســويس والبنــك 
األهلــي  والبنــك  مصــر  الخليجــي  المصــري 
 ،QNBالمصــري، والبنــك العربــي اإلفريقــي و

وشــركة التعميــر للتمويــل العقــاري »األولــى«.

الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة »سيتى إيدج« للتطوير العقاري

أمين سراج رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري
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المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا

العقاريــة  إيطاليــا  مصــر  شــركة  تعتــزم 
فــي  جنيــه  مليــارات   10 نحــو  اســتثمار 
الــذي  الشــمالي«  الســاحل  »كاي  مشــروع 
ســيتم اســتئناف العمــل بــه فــور االنتهــاء مــن 
اإلجــراءات الخاصــة بنقــل تبعيــة األراضــي مــن 
هيئــة التنميــة الســياحية إلــى هيئــة المجتمعــات 
هانــي  محمــد  المهنــدس  بحســب  العمرانيــة، 
العســال الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب 
المشــروع  مســاحة  أن  إلــى  مشــيًرا  للشــركة، 

الحكمــة. رأس  بمنطقــة  ويقــع  فــدان   200
وأضــاف العســال فــي تصريحاتــه لجريــدة 
أرض  علــى  تعاقــدت  الشــركة  أن  »حابــي« 
بالفعــل  ودفعــت  عــام 2016،  فــي  المشــروع 
قيمــة  إجمالــي  مــن   %27 البالــغ  المقــدم 
حينهــا،  بــه  العمــل  بــدء  يتــم  ولــم  األرض، 
ومــن ثــم بــدأت الحكومــة فــي إجــراءات نقــل 
تســتأنف  أن  المقــرر  ومــن  األراضــي  تبعيــة 
حصولهــا  فــور  المشــروع  إطــاق  الشــركة 
مــن  األرض  واســتام  كافــة  التراخيــص  علــى 

العمرانيــة. المجتمعــات 
انتهــاء  حالًيــا  تنتظــر  الشــركة  أن  وتابــع 
ــع مطــوري الســاحل  ــا م ــة مــن اجتماعاته الهيئ
ا، ومــن  الشــمالي، نظــًرا ألن العــدد كبيــر جــّدً
ثــم ســيتم البــدء فــي إنهــاء إجــراءات مســتثمري 

الحكمــة. رأس 
فــي  ــا  فعلّيً بــدأت  الشــركة  أن  وأوضــح 
بالمشــروع  الخــاص  العــام  المخطــط  إعــادة 
علــى  للعمــاء  جديــدة  متطلبــات  لوجــود 
المشــروعات،  وأيًضــا  الوحــدات  مســتوى 
الطاقــة  أو  الخضــراء،  المســاحات  ســواء 
ــة وبدائــل تقليــل االســتهاك واســتخدام  البديل
المقدمــة  الخدمــات  كل  فــي  التكنولوجيــا 

. ع و لمشــر با
وفــي مشــروع البوســكو ســيتي الــذي تقيمــه 

الشــركة فــي مســتقبل ســيتي، قــال العســال إن 
قيمــة مــا تــم ضخــه فــي المشــروع حتــى اآلن 
يبلــغ 650 مليــون جنيــه، جــزء منهــا تــم توجيهــه 
ألعمــال التصميمــات، وتخطــط الشــركة لضــخ 
فــور  اإلنشــاءات  أعمــال  فــي  مليــون   500
مــن  الــذي  الــوزاري  القــرار  علــى  الحصــول 
القليلــة  الفتــرة  خــال  يصــدر  أن  المتوقــع 

المقبلــة.
وتابــع أن الشــركة حققــت مبيعــات بالمشــروع 
خــال  وذلــك  جنيــه،  مليــار  نحــو  إلــى  تصــل 
حملــة  فــي  البــدء  وســيتم  المشــروع،  إطــاق 
خــال  بــه  خاصــة  جديــدة  تســويقية 
األشــهر المقبلــة، الفًتــا إلــى أن الشــركة وضعــت 
تعاقديــة  مبيعــات  تحقيــق  تســتهدف  خطــة 
مليــارات   4 بقيمــة  الجــاري  العــام  خــال 
تــم  جنيــه  مليــار   2.5 مقابــل  جنيــه 

الماضــي. العــام  فــي  تحقيقهــا 
فــي  ضخهــا  المخطــط  القيمــة  وعــن 
أوضــح  الجــاري،  العــام  خــال  اإلنشــاءات 

مليــار   1.5 بواقــع  تتــوزع  أنهــا  العســال 
بالعاصمــة  البوســكو  لمشــروع  جنيــه 
لمشــروع  جنيــه  مليــون  ونحــو 700  اإلداريــة 
مليــون  و500  اإلداريــة،  العاصمــة  فينشــي 
جنيــه لمشــروع البوســكو ســيتي، و300 مليــون 
مليــون  و500  الســخنة،  كاي  لمشــروع  جنيــه 
جنيــه لمشــروع كايــرو بيزنــس بــارك بالقاهــرة 

الجديــدة.
عقــود  إيطاليــا  مصــر  شــركة  ووقعــت 
مقــاوالت مــع نحــو 16 شــركة فــي مشــروعات 
البوســكو وفينشــي بالعاصمــة اإلداريــة الجديدة 
الجديــدة،  بالقاهــرة  بــارك  بيزنــس  وكايــرو 
وفــق المهنــدس محمــد هانــي العســال الرئيــس 
ســابقة  تصريحــات  فــي  للشــركة  التنفيــذي 
قيمــة  أن  إلــى  مشــيًرا  »حابــي«،  لجريــدة 
االســتثمارات المقــرر ضخهــا فــي اإلنشــاءات 
خــال العــام الجــاري تصــل إلــى نحــو 2 مليــار 

جنيــه.
المتعاقــد  الشــركات  إن  العســال  وأضــاف 

مشــروع  فــي  شــركات   9 علــى  موزعــة  معهــا 
البوســكو، و4 شــركات في مشــروع فينشــي، و3 
ــرو بيزنــس  شــركات مقــاوالت فــي مشــروع كاي
بــارك، مشــيًرا إلــى أن الشــركة تســير بأعمــال 
اإلنشــاءات وفــق الجــدول الزمنــي المخطــط 

لــه، وســرعت عمليــات التنفيــذ.
وتمتلــك مصــر إيطاليــا العقاريــة مشــروعين 
»البوســكو«  همــا  اإلداريــة،  العاصمــة  فــي 
علــى مســاحة 200 فــدان و»فينشــي« علــى 
الشــركة  وتســتهدف  أفدنــة،   110 مســاحة 
زيــادة رأســمالها بقيمــة تتــراوح بيــن 1 و1.5 
البورصــة  فــى  الطــرح  ويعــد  جنيــه،  مليــار 
ســتعتمد  الــذي  الرئيســية  الوســائل  أحــد 
أكثــر  فــي  أعلنتــه  مــا  بحســب  الشــركة  عليــه 
مــن مناســبة، مرجعــة ذلــك إلــى أنهــا تمتلــك 
يتــم  أن  يمكــن  والتــي  جيــدة،  أراٍض  محفظــة 
تقييمهــا ضمــن عمليــة اإلعــداد للطــرح، والــذي 
خــال  بــه  قــرار  اتخــاذ  يتــم  أن  مقــررًا  كان 
أن  إال  الماضــي،  العــام  مــن  الثانــي  النصــف 
نتــج  ومــا  كورونــا  فيــروس  ظهــور  تبعــات 
ذلــك. إرجــاء  إلــى  أدى  تغيــرات  مــن  عنــه 
ســتواصل  الشــركة  إن  العســال  وتابــع 
أعمــال  االســتثمارية  خطتهــا  خــال  مــن 
يتــم  أن  علــى  المشــروعات،  فــي  اإلنشــاءات 
المواعيــد  فــي  الســكنية  الوحــدات  تســليم 
مــع  يتوافــق  وبمــا  العمــاء،  مــع  المحــددة 
أن  إلــى  مشــيًرا  معهــم،  المبرمــة  العقــود 
البوســكو  مشــروع  علــى  تتــوزع  التســليمات 
بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، ومشــروع كايــرو 
العيــن  كاي  ومشــروع  اإلداري،  بــارك  بيزنــس 
الســخنة، وكومباونــد النوفــا فيســتا بالتجمــع 
أراضــي  إيطاليــا  مصــر  وتمتلــك  الخامــس. 
تجــري  مربــع  متــر  ماييــن   6 بنحــو  تقــدر 
تنميتهــا باجمالــي اســتثمارات 68 مليــار جنيــه 

عاًمــا. خــال 15  ضخهــا  يتــم 

مصر إيطاليا تطرح كاي الساحل الشمالي باستثمارات 
تقترب من 10 مليارات جنيه

محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي للشركة:

4 مليارات جنيه مبيعات العام الجاري وتحقيق مستهدف الربع األول 

الشركة تخطط لتوفير تمويالت بقيمة مليار 
جنيه عبر المصادر المختلفة

مليار جنيه مبيعات متحققة في مستقبل 
سيتي العام الماضي

ضخ 500 مليون جنيه في البوسكو سيتي فور 
الحصول على القرار الوزاري

بكر بهجت
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محمود طاهر:
 التعاقد مع CFM التابعة 

ألوراسكوم لتقديم 
حلول إدارة المرافق

كريم مأمون :
 2 مليار جنيه مبيعات 
مستهدفه بالمشروع

 العام الجاري

خطة توسعية تستهدف مختلف المناطق الواعدة

النيل للتطوير العقاري تستثمر 5 مليارات جنيه 
في مشروع Nourth 31 بالعاصمة اإلدارية

محمد طاهر رئيس مجلس إدارة الشركة:

العقــاري  للتطويــر  النيــل  شــركة  تســتثمر 
 North  31 بمشــروع  جنيــه  مليــارات   5
تــاون  الــداون  بمنطقــة  تــاورز،  فيســتيفال 
الشــركة  ووضعــت  اإلداريــة،  العاصمــة  فــي 
اإلداريــة  العاصمــة  فــي  لهــا  توســعية  خطــة 
ــر محفظــة مشــروعات  ــدة تشــمل تطوي الجدي
مــع  تزامنــاً  المقبلــة  الفتــرة  خــال  جديــدة 
محمــد  المهنــدس  وفــق  الدولــة،  توجهــات 

الشــركة. إدارة  مجلــس  رئيــس  طاهــر 
أضــاف طاهــر أن الشــركة تســتهدف تطويــر 
المشــروع لتقديــم منتــج عقــاري مختلــف يكــون 
خاصــة  العقاريــة،  للســوق  حقيقيــة  إضافــة 
اإلداريــة  للعاصمــة  الدخــول  قــررت  أنهــا 
الجديــدة لتكــون ضمــن أهــم المطوريــن فــي 
تلــك المنطقــة التــي تشــهد منافســه ومنتجــات 

متشــابهة. عقاريــة 
»فيســتفيال  مشــروع  أن  طاهــر  وأوضــح 
متــر  ألــف   18 مســاحة  علــى  يقــام  تــاور« 
بواجهــة رئيســية 100 متــر بمنطقــة األبــراج 
بالعاصمــة  تــاون  الــداون  فــي  الســياحية 
ُتعتبــر  منطقــة  وهــي  الجديــدة،  اإلداريــة 
الجديــدة  اإلداريــة  العاصمــة  فــي  األميــز 
إلطالتهــا علــى النهــر األخضــر ومحــور بــن 
المالــي  الحــي  مــن  وقربهــا  الشــمالي  زايــد 

الماســة. وفنــدق  والحكومــي 
وأضــاف أن مشــروع البــرج يتكــون مــن 36 
وحــدات  ويضــم  متــًرا   131 بارتفــاع  دورًا 
طبيــة  وعيــادات  إداريــة  ومكاتــب  تجاريــة، 
الشــركة  أن  إلــى  الفًتــا  فندقيــة،  وشــقًقا 
العقــاري  التطويــر  مفهــوم  لتطويــر  تســعى 
إنشــاء  إلــى  أســمنتية  مبــاٍن  إنشــاء  مــن 
مضافــة  قيمــة  تحقــق  متكاملــة  مشــروعات 
مــع  وتتماشــى  مصــر  فــي  العقــاري  للقطــاع 
مبــاٍن  بإنشــاء  اإلداريــة  العاصمــة  توجهــات 
تســتوعب  متعــددة  اســتخدامات  ذات  ذكيــة 
العاصمــة  مشــروع  فــي  المتوقــع  الطلــب 

اإلداريــة الجديــدة وتوفــر آالف فــرص العمــل 
المباشــرة وغيــر المباشــرة وهــو مــا ينعكــس 

االقتصــاد. علــى  ــا  إيجابًيّ
أشــار إلــى أن الشــركة تعاونــت مــع واحــدة 
ــب االستشــارية فــي الوطــن  ــرى المكات مــن كب
إطــار  فــي  وذلــك  البــرج،  لتصميــم  العربــي 
حــرص شــركة النيــل للتطويــر العقــاري علــى 
العاصمــة  لمشــروع  مضافــة  قيمــة  تحقيــق 
اإلداريــة والقطــاع العقــاري ككل بإنشــاء أول 
ضــوء  وفــي  مصــر  فــي   festival tower
بإنشــاء  الدولــة  توجهــات  لدعــم  جهودهــا 
للعاصمــة  الســياحة  تجــذب  مشــروعات 

الجديــدة. اإلداريــة 
محمــود  المهنــدس  قــال  جانبــه  ومــن 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  طاهــر، 
النيــل للتطويــر العقــاري، إن الشــركة تعاقــدت 
مــع شــركة كونتــراك إلدارة المرافــق العامــة 
CFM -إحــدى شــركات مجموعــة أوراســكوم- 
المتكاملــة  المرافــق  إدارة  حلــول  لتقديــم 
فــي  تــاور  فيســتيفال  أول  إنشــاء  لمشــروع 
العاصمــة اإلداريــة الجديــدة وذلــك فــي إطــار 
حــرص شــركة النيــل للتطويــر العقــاري علــى 
جميــع  فــي  الشــركات  كبــرى  مــع  التعاقــد 
تنفيــذه  لضمــان  المشــروع،  إنشــاء  مراحــل 

مســتوى. أعلــى  علــى 
أوضــح طاهــر أن الخدمــات المقــرر أن 
المرافــق  إلدارة  كونتــراك  شــركة  تقدمهــا 
أول  إنشــاء  لمشــروع   CFM العامــة 
اإلداريــة  العاصمــة  فــي  تــاور  فيســتيفال 
استشــارات  خدمــات  تتضمــن  الجديــدة 
مراحــل  فــي  للمشــروع  المرافــق  وإدارة 
المرافــق  احتياجــات  ودراســة  التخطيــط 
الجديــدة وجــاء اختيارهــا مــن قبــل شــركة 
للخبــرات  نظــًرا  العقــاري،  للتطويــر  النيــل 
مــدار  علــى  للشــركة  الممتــدة  الطويلــة 
تقديــم  فــي  خالهــا  نجحــت  عاًمــا   15

البــدء فــي طــرح المشــروع وضعــت دراســات 
أنظمــة  وتوفيــر  العقاريــة  للســوق  تفصيليــة 
عائــد  أعلــى  للعميــل  تضمــن  وتســهيات 
تجــاري  إداري  بمشــروع  حقيقــي  اســتثمار 

فندقــي متكامــل.
تابــع أنــه لضمــان أعلــى عائــد اســتثماري 

مــن  عميــًا   130 مــن  ألكثــر  خدماتهــا 
كايــرو  منهــا  مصــر  فــي  الشــركات  كبــرى 
ــل ســيتي  ــراج ناي فيســتيفال ســيتي مــول وأب
ومجموعــة الشــايع والقريــة الذكيــة ووزارة 
ــدق  ــا المعلومــات وفن االتصــاالت وتكنولوجي
اإلداريــة  بالعاصمــة  كابيتــال  الماســة 

المصــري  المتحــف  مــن  الثالثــة  والمرحلــة 
الكبيــر.

رئيــس  مأمــون،  كريــم  قــال  جانبــه  مــن 
للتطويــر  النيــل  بشــركة  التجــاري  القطــاع 
تحقيــق  تســتهدف  الشــركة  إن  العقــاري 
جنيــه  مليــار   2 بقيمــة  تعاقديــة  مبيعــات 
بمشــروع »فيســتيفال تــاور« ضمــن خطتهــا 
وتقــدم  الجــاري  العــام  خــال  التســويقية 
الشــركة أنظمــة ســداد مختلفــة تائــم القــدرة 

المســتهدفين. للعمــاء  الشــرائية 
أوضــح مأمــون أن الشــركة وضعــت خطًطــا 
متطلبــات  مــع  تتناســب  مبتكــرة  تســويقية 
العمــاء مــن راغبــي االســتثمار والســكن، وأنــه 
رغــم المنافســة فــي منطقــة الــدوان التــاون 
فــي العاصمــة اإلداريــة إال أن الشــركة قبــل 

للوحــدات التجاريــة اهتمــت مجموعــة النيــل 
شــركات  أكبــر  باختيــار  العقــاري  للتطويــر 
الشــرق األوســط، لذلــك تعاونــت مــع شــركة 
التجاريــة  المنطقــة  وتشــغيل  إلدارة  »كاد« 

بالمشــروع.
وأوضــح مأمــون أن الشــركة تســعي إلطــاق 
بمواصفــات  جديــدة  عقاريــة  منتجــات 
ممــن  شــركاء  تختــار  تقليديــة،  غيــر 
أعمــال  وســابقة  طويلــة  خبــرات  لديهــم 
هــذا  لتحقيــق  ناجحــة  بمشــروعات 
إلــى  تحتــاج  العقاريــة  الســوق  وأن  الهــدف 
أفــكار جديــدة ومبتكــرة خاصــة فــي األنشــطة 
مــا  وهــو  والفندقيــة،  والتجاريــة  اإلداريــة 
الفتــرة  خــال  تحقيقــه  الشــركة  تهــدف 

المقبلــة.
ــرى الشــركات  ــار كب وقــال مأمــون: إن اختي
مصــر  فــي  تــاور  فيســتيفال  أول  إلنشــاء 
بمشــروع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة يزيــد 
فــي  عمائنــا  وثقــة  المشــروع  تنافســية  مــن 
حرصنــا علــى تقديــم أفضــل خدمــات لهــم، 
فــي  الشــركة  اســتراتيجية  مــع  يتوافــق  كمــا 
ــددة  ــراج متع ــة لألب ــح المشــروع أيقون أن يصب
اإلداريــة  العاصمــة  فــي  االســتخدمات 

عامــة. العقــاري  والقطــاع 
وأعلنــت مجموعــة النيــل وشــركة األهــرام 
للتطويــر العقــاري، فــي ســبتمر عــام 2018 
بهــدف  مًعــا،  ومشــروعاتهما  أصولهمــا  دمــج 
لمشــروعات  األمثــل  االســتغال  تعظيــم 
مطلبــات  وتلبيــة  المتنوعــة،  الشــركتين 
محفظــة  الشــركة  وتمتلــك  كافــة،  العمــاء 
مشــروع   100 تجــاوز  ضخمــة  مشــروعات 
ــر  ــم تســليم أكث ــدة، وت ــة القاهــرة الجدي بمدين
مــن 35% مــن هــذه المشــروعات وبــدأت فــي 
ضــح اســتثمارها بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة 

.North  31 مشــروعها   بإطــاق 
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تســتهدف شــركة ذا النــد ديفلوبــرز طرح 
المرحلــة الثالثــة مــن »أرمونيــا« وتشــتمل 
 73 مــن  بمســاحات  وحــدة   200 علــى 
اســتثمارات  بإجمالــي  متــًرا،  إلــى 350 
بحســب  جنيــه،  مليــون   500 قيمتهــا 
ــس  ــي رئيــس مجل المهنــدس أحمــد الطيب
إدارة الشــركة، مشــيًرا إلــى أن إطــاق تلــك 
المرحلــة يأتــي بالتزامــن مــع عــزم الشــركة 

التوســع فــي عــدة مناطــق.
أن  »حابــي«  لجريــدة  الطيبــي  أضــاف 
مشــروعات  إلقامــة  تخطــط  الشــركة 
العاصمــة اإلداريــة  مــن  فــي كل  جديــدة 
الفتــرة  خــال  الجديدتيــن  والعلميــن 
لتنويــع  اســتراتيجيتها  ضمــن  المقبلــة، 
محفظــة المشــروعات ســواء فــي األنشــطة 
أو المناطــق التــي تعمــل بهــا، مشــيًرا إلــى 
أن الشــركة حــددت المناطــق المســتهدفة 
بخطتهــا التوســعية وســتبدأ فــي تنفيذهــا 

المقبلــة. بالمرحلــة 
التــي  الطيبــي  مجموعــة  وتمتلــك 
تتبعهــا شــركة ذا النــد ديفلوبــرز محفظــة 
فــي  مشــروعات  بيــن  متنوعــة  أراض 
الخامــس  بالتجمــع  الجديــدة  القاهــرة 
بإجمالــي 5 مشــروعات، وكذلــك مشــروع 
إنهــاؤه  تــم  مريــوط  كينــج  منطقــة  فــي 
مشــروع  إلــى  باإلضافــة   ،2019 عــام 

الجديــدة،  اإلداريــة  بالعاصمــة  أرمونيــا 
بيــن  المجموعــة  اســتثمارات  وتتنــوع 
العائمــة  والفنــادق  الســياحية  األنشــطة 
عــدة  جانــب  إلــى  بالغردقــة،  والثابتــة 
بالتشــييد  وأخــرى  صناعيــة  شــركات 

العقــاري. واالســتثمار 
وتابــع الطيبــي أن الشــركة تعمــل حالًيــا 
علــى مشــروع »أرمونيــا« الــذي تقيمــه فــي 
وأنجــزت  الجديــدة،  اإلداريــة  العاصمــة 
األعمــال  مــن   %25 نحــو  اآلن  حتــى 
اإلنشــائية، مشــيًرا إلــى أن الشــركة وقعــت 
عقــود مقــاوالت بقيمــة 215 مليــون جنيــه 
لتنفيــذ األساســات واألعمــال اإلنشــائية 
فــي المشــروع الســكني، وملحقــه التجــاري 

»أرمونيــا ووك«.

ولفــت الطيبــي إلــى أن مشــروع أرمونيــا 
الســكني يقــام علــى مســاحة 41 فداًنــا، 
بإجمالــي عــدد وحــدات يصــل إلــى 1750 
وحــدة ويبلــغ ارتفــاع المبانــي بالمشــروع 
 The Land شــركة  وتنفــذه  أدوار،   7

ســنوات   4 مــدار  علــى   Developers
 3 بنحــو  تقــدر  اســتثمارات  بإجمالــي 
الشــركة  أن  موضًحــا  جنيــه،  مليــارات 
حققــت حتــى اآلن مبيعــات بنحــو %37 
وهــي  المشــروع،  وحــدات  إجمالــي  مــن 

الخطــة  مــع  تتناســب  التــي  المعــدالت 
بيــع  وتــم  للشــركة،  والتســويقية  البيعيــة 
ونحــو %70  بالكامــل  األولــى  المرحلــة 

الثانيــة. المرحلــة  مــن 
وأكــد الطيبــي أن مشــروع »أرمونيــا« يتــم 
تطويــره علــى 6 مراحــل ويجــري تنفيــذ 
المرحلتيــن األولــى والثانيــة، وتســتهدف 
الوصــول بحجــم اإلنشــاءات إلــى %40 
أن  إلــى  مشــيًرا  الجــاري،  العــام  بنهايــة 
الشــركة تخطــط لبــدء إنشــاءات المرحلــة 
الثالثــة بالمشــروع خــال النصــف األول 
مــن العــام الجــاري بهــدف تكثيــف معــدالت 
التنفيــذ لالتــزام بالبرنامــج الزمنــي الــذي 
ــه الشــركة للمشــروع، ومــن المقــرر  وضعت
التنفيــذ  أعمــال  إجمالــي  مــن  االنتهــاء 

خــال 2023.
وتابــع أنــه تــم ضــخ نحــو 60 مليــون 
جنيــه، ومــن المقــرر أن يتــم ضــخ 155 
مليــون جنيــه خــال األشــهر المقبلــة، وأن 
الشــركة تســير بصــورة جيــدة فــي الشــقين 
مــا  وهــو  بالمشــروع  واإلنشــائي  البيعــي 
التــي  المســتمرة  التحــركات  يدعمــه 
ــي تطــرأ  ــرات الت ــة التغي ــا لمواكب ــوم به تق
علــى الســاحة والتكيــف معهــا، موضًحــا 
المعــارض  علــى  اعتمــدت  الشــركة  أن 
العقاريــة والعــروض الجاذبــة للوصــول إلــى 
أهدافهــا البيعيــة، وذلــك فــي ظــل األزمــة 
التــي عانــت منهــا مختلــف األســواق وليــس 
مصــر فقــط والتــي ترتبــت علــى ظهــور 

كورونــا. فيــروس 
تســتهدف  الشــركة  أن  إلــى  وأشــار 
جنيــه  مليــار  بقيمــة  مبيعــات  تحقيــق 
مــن  وذلــك  الجــاري،  العــام  خــال 
مشــروعيها »أرمونيــا« و»أرمونيــا ووك«، 
التــي  المبيعــات  قيمــة  أن  إلــى  الفًتــا 
بلغــت  اآلن  حتــى  الشــركة  حققتهــا 

جنيــه. مليــار   1.190
الشــركة  أن  إلــى  الطيبــي  ولفــت 
محطــة  تمتلــك  مقــاوالت  ذراع  لديهــا 
لمشــروعات  التوريــد  تتولــى  خرســانة 
أخــرى،  مشــروعات  ولعــدة  الشــركة 
»ريدكــون«  شــركتي  مــع  تعاقــدت  كمــا 
النســبة  لتنفيــذ  للمقــاوالت  و»ماســترز« 
ــا أن »ذا  ــر مــن اإلنشــاءات، موضًح األكب
القــرار  علــى  حصلــت  ديفلوبــرز«  النــد 
الــوزاري للمشــروع فــي نوفمبــر مــن عــام 
البــدء  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن   2019
فــي  منــه  األولــى  المرحلــة  تســليم  فــي 

.2022 ســبتمبر 
العقاريــة  الســوق  أن  الطيبــي  وأكــد 
باتــت أكثــر جاذبيــة لاســتثمارات خــال 
الحكومــة  وأتاحــت  األخيــرة،  األعــوام 
أمــام القطــاع الخــاص فرًصــا واعــدة فــي 
جميــع المــدن الجديــدة التــي تعمــل عليهــا، 
وهــو مــا تســعى الشــركات الســتغاله فــي 
ضــخ المزيــد مــن االســتثمارات وتحقيــق 
الخطــط  مــع  يتوافــق  بمــا  أهدافهــا 

للدولــة. التنمويــة 

ذا الند ديفلوبرز تطرح المرحلة الثالثة من مشروع ٔارمونيا 

باستثمارات 500 مليون جنيه

أحمد الطيبي رئيس مجلس اإلدارة:

الشركة تضع مناطق العاصمة اإلدارية والعلمين على رأس أولوياتها

إنجاز 25% من إنشاءات مشروع أرمونيا السكني وفق الجدول الزمني

فاروق يوسف

خطط لرفع اإليرادات 
البيعية إلى 2 مليار 
جنيه بنهاية العام 

االنتهاء من بيع 
المرحلة األولى بالكامل 

و70% من الثانية

المهندس أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة شركة ذا الند ديفلوبرز
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عقارات ٔاكثر

أحمد أسامة  رئيس القطاع التجاري بشركة التعمير العربية

للتنميــة  العربيــة  التعميــر  شــركة  تخطــط 
واالســتثمار العقــاري لرفــع حجــم اســتثماراتها فــي 
مصــر مــن 5.5 مليــار جنيــه فــي الوقــت الحالــي 
إلــى 10 مليــارات جنيــه خــال الســنوات الثــاث 
المقبلــة، عبــر التوســع فــي المشــروعات القائمــة 
والحصــول علــى أراٍض جديــدة إلقامــة مشــروعات 

جديــدة. وســياحية  ســكنية 
وقــال أحمــد أســامة، رئيــس القطــاع التجــاري 
بالشــركة، إن الشــركة تعمــل علــى 3 مشــروعات 
متنوعــة بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة باســتثمارات 
تتجــاوز 5 مليــارات جنيــه، وهــي »ريفــان« ويضــم 
أكثــر مــن 700 وحــدة ســكنية، و»ريفــان ســكوير« 
خدمــات  لتوفيــر  تجــاري  مــول  عــن  عبــارة  وهــو 
متكاملــة لســكان »ريفــان« بصفــة خاصــة ويخــدم 
اإلداريــة،  العاصمــة  رواد  نفســه  الوقــت  فــي 
ــة  ــاور« ويضــم وحــدات تجاري ــان ت ومشــروع »ريف
شــركة  تمتلــك  كمــا  فندقيــة،  وشــقًقا  وإداريــة 
ــي قطاعــي  ــة اســتثمارات أخــرى ف ــر العربي التعمي

والصناعــة. الزراعــة 
مــع  تتفــاوض  الشــركة  أن  إلــى  أســامة  ولفــت 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة للحصــول 
بمدينــة  فداًنــا   50 بمســاحة  أرض  قطعــة  علــى 
ســكني  مشــروع  إلنشــاء  الجديــدة  العلميــن 
وذلــك  جنيــه،  مليــار   4.5 باســتثمارات  ســياحي 
لزيــادة  العربيــة  التعميــر  شــركة  مخطــط  ضمــن 
حســم  المقــرر  مــن  أنــه  مضيًفــا  اســتثماراتها، 
المشــروع  تنفيــذ  وبــدء  الهيئــة،  مــع  التفــاوض 
الجديــد خــال النصــف الثانــي مــن العــام الجــاري.

أوضــح أســامة، ســبب اختيــار إنشــاء مشــروع 

شــركة التعميــر الجديــد بمدينــة العلميــن الجديــدة؛ 
ــة مــن فــرص اســتثمارية  نظــًرا لمــا تمتلكــه المدين
واعــدة بعــد المشــروعات الضخمــة التــي نفذتهــا 
الماضيــة،  القليلــة  األعــوام  مــدار  علــى  الدولــة 
إقامــة  تيســير  فــي  الحكومــة  إجــراءات  ونجــاح 
مــن  الشــمالي  الســاحل  بمنطقــة  المشــروعات 
خــال إســناد تنميــة أراضــي الســاحل الشــمالي 
والتــي  العمرانيــة  المجتمعــات  لهيئــة  الغربــي 
يســرت حصــول المســتثمرين علــى أراٍض جديــدة، 
باإلضافــة إلــى توقعــات أن تصبــح مدينــة العلميــن 

ــع أرض  ــًدا لبي ــر الصناعــي عق وقعــت شــركة ســي بــي ســي مصــر للتطوي
شــركة  مــع  متــر  ألــف  نحــو 22  تبلــغ  بمســاحة  المرافــق  كاملــة  صناعيــة 
»هوتاماكــي إيجبــت« لبنــاء مصنعهــم الجديــد بمصــر والمخصــص لصناعــة 
العبــوات الغذائيــة مــن الــورق والباســتيك, وذلــك ضمــن المجمــع الصناعــي 
مصــر  ســي  بــي  ســي  شــركة  تقيمــه   والــذي  الســادات  بمدينــة  المتكامــل 

للتطويــر الصناعــي. 
وقــال المهنــدس المعتــز بهــاء الديــن، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســي بــي 
إيجبــت«  شــركة »هوتاماكــي  اختيــار  إن  الصناعــي،  للتطويــر  مصــر  ســي 
لمجمــع ســي بــي ســي الصناعــي بمدينة الســادات تؤكــد على ثقة المســتثمرين 
األجانــب بمنــاخ االســتثمار بمصــر، مشــيًرا إلــى أنــه تــم االنتهــاء مــن نحــو 
90٪ مــن أعمــال البنيــة التحتيــة والشــبكات بالمجمــع وجــاٍر حالًيــا تمهيــد 

الطــرق للرصــف.
ــه تــم تســليم المســتثمرين المتعاقديــن مــع  ــدة »حابــي« أن وأضــاف لجري
الشــركة األراضــي الصناعيــة التــي تــم بيعهــا، كمــا أن الشــركة انتهــت مــن 
الطــرح األول لألراضــي الصناعيــة بمســاحة 200 ألــف متــر مربــع بيعــت 
بالكامــل, وتعمــل حالًيــا علــى تســويق الطــرح الثانــي لألراضــي الصناعيــة 

واللوجســتية بمســاحة 200 ألــف متــر مربــع أخــرى.
ــرة  ــة صغي وأضــح بهــاء الديــن أن الشــركة طرحــت أول 20 وحــدة صناعي
بمســاحة 420 متــًرا مربًعــا للوحــدة ضمــن مجمعهــا الصناعــي »جاهــز« 
والــذي يضــم 110 وحــدة صناعــات صغيــرة جاهــزة للتشــغيل الفــوري, وذلــك 

بداخــل مجمــع ســي بــي ســي الصناعــي بالســادات.
وشــركة ســي بــي ســي مصــر للتطويــر الصناعــي تعمــل فــي مجــال التطويــر 
الصناعــي بمصــر منــذ عــام 2007, وتمتلــك الشــركة وتطــور حالًيــا مجمعهــا 
الصناعــي الجديــد بمدينــة الســادات والــذي تبلــغ مســاحته 1,1 مليــون متــر 
وهندســي  غذائــي  متنوعــة,  ألنشــطة  مصنــع  ســيضم 100  والــذي  مربــع 
للصناعــات  جاهــزة  وحــدة   110 إلــى  باإلضافــة  بنــاء,  ومــواد  وكيميائــي 
ضخمــة  لوجســتية  منطقــة  وكذلــك   , »جاهــز«  مجمــع  ضمــن  الصغيــرة 
وخدمــات إداريــة وتجاريــة, باســتثمارات تصــل إلــى 1,8 مليــار جنيــه مصــري.

كمــا أن الشــركة تمتلــك وتديــر مجمعهــا الصناعــي األول بمدينــة ٦ أكتوبــر 
والــذي تبلــغ مســاحته 1.5 مليــون متــر مربــع منــذ 2008 ويعمــل بكامــل 

ــه. طاقت
وفــي تصريحــات ســابقة لجريــدة »حابــي« كشــف المهنــدس المعتــز بهــاء 
الديــن، عــن تقــدم المجموعــة بطلــب تخصيــص أراٍض علــى مســاحة 1.5 
مليــون متــر مربــع مــن هيئتــي المجتمعــات العمرانيــة والتنميــة الصناعيــة فــي 
أكتوبــر الجديــدة، مشــيًرا إلــى أن طلــب األراضــي الجديــدة يعــد أحــد توجهــات 
وحــدات  تجهيــز  انتهــاء  بعــد  خاصــة  الحالــي،  العــام  خــال  المجموعــة 
مجمــع أكتوبــر بالكامــل، وأيًضــا المرحلــة األولــى لمجمــع الســادات، وجــاٍر 

ــا فــي تنفيــذ أعمــال الرصــف. العمــل حالًي

للســياحة  األولــى  الســياحية  الوجهــة  الجديــدة 
المقبلــة. الفتــرة  خــال  والخارجيــة  الداخليــة 

التــي  التوســعية  الخطــة  أن  أســامة  وأضــاف 
وضعتهــا الشــركة تشــمل إقامــة مــا بيــن 7 إلــى 10 
ــن ســكني وتجــاري وإداري وفندقــي  مشــروعات بي
األهــداف  يحقــق  بمــا  المقبلــة،  الفتــرة  خــال 
االســتثمارية التــي تســعى إليهــا الشــركة، ولمواكبــة 
عليهــا  تعمــل  التــي  العمرانيــة  االســتراتيجية 
الوصــول  تعتــزم  الشــركة  أن  إلــى  الفًتــا  الدولــة، 
بمشــروعاتها فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة إلــى 

كمــا  المقبليــن،  العاميــن  خــال  مشــروعات   5
الســاحل  فــي  فــرص  عــدة  الشــركة  تــدرس 

الشــمالي.
بخطــط  يتعلــق  فيمــا  أنــه  أســامة  وأوضــح 
التســويق والمبيعــات، فــإن الشــركة نجحــت فــي بيــع 
كامــل وحــدات أول مشــروعاتها بالعاصمــة اإلداريــة 
الفندقيــة  للشــقق  مشــروع  أول  وهــو  »ريفــان« 
مليــارات   3 اســتثمارات  بإجمالــي  بالعاصمــة، 
جنيــه، ويقــع المشــروع بمنطقــة R7 علــى مســاحة 
ــا علــى ربــوة ترتفــع 20 متــًرا، ويضــم 15  17 فداًن

عمــارة بإجمالــي 700 وحــدة بمســاحات تتــراوح 
مــا بيــن 66 إلــى 450 متــًرا مربًعــا، وتبلــغ النســبة 
المتبقيــة  والنســبة   ،%20 بالمشــروع  البنائيــة 

خضــراء. مســاحات   %80
مــن   %30 مــن  أكثــر  تنفيــذ  تــم  أنــه  أضــاف 
االنتهــاء  ومتوقــع  للمشــروع،  اإلنشــائية  األعمــال 
خــال  للســكان  كامــًا  وتســليمه  المشــروع  مــن 
عاميــن كحــد أقصــى، مشــيًرا إلــى أنــه بالنســبة 
لمشــروع »ريفــان ســكوير«، وهــو ثانــي مشــروعات 
الشــركة فــي العاصمــة اإلداريــة باســتثمارات مليــار 

جنيــه، فســيتم البــدء فــي األعمــال اإلنشــائية خــال 
الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، وتســتغرق مــدة 
عــام 2023  تنتهــي  ســنوات   3 المشــروع  تنفيــذ 

وفًقــا للبرنامــج الزمنــي المحــدد.
وبالنســبة لمشــروع »ريفــان تــاور«، قــال أســامة إنــه 
ــدء فــي األعمــال اإلنشــائية للمشــروع خــال  ســيتم الب
باســتثمارات  الجــاري  العــام  مــن  الثالــث  الربــع 
ــون  ــة 500 ملي ــات مســتهدفة بقيم ــه، ومبيع ــار جني ملي
جنيــه خــال العــام الجــاري، ويضــم المشــروع، وهــو 
ثالــث مشــروعات الشــركة بالعاصمــة اإلداريــة، أنشــطة 
وشــقًقا  إداريــة،  تجاريــة  وحــدات  تشــمل  متنوعــة 

ــاون. ــداون ت ــة ألول مــرة فــي منطقــة ال فندقي
وتابــع أنــه تــم التعاقــد مــع مكتــب »دار المعمــار« 
DMA لاستشــارات الهندســية -أحــد بيــوت الخبــرة 
الهندســية  التصميمــات  لوضــع  العالميــة-  الهندســية 
تقديــم  بهــدف  المشــروع،  تنفيــذ  علــى  واإلشــراف 
منتــج عقــاري مختلــف يتناســب مــع متطلبــات الســوق 
االســتثمار  لراغبــي  الشــرائية  القــدرة  مــع  ويتــاءم 

والســكن. 
FA-« حوأوضــ أنــه تــم التعاقــد مــع مجموعــة

فــي  والمتخصصــة  العالميــة،  اإلماراتيــة   »CIL
الشــركة  وســتتولى  العالميــة،  الفنــادق  إدارة 
واإلدارة  الفندقيــة  الخدمــات  تقديــم  اإلماراتيــة 
لألنشــطة الســكنية والطبيــة لمشــروعات الشــركة 
لخبــرة  نظــًرا  الجديــدة؛  اإلداريــة  العاصمــة  فــي 
هــذا  فــي  اإلماراتيــة  المجموعــة  وتخصــص 
الفندقيــة  الوحــدات  لتأجيــر  باإلضافــة  الشــأن 
اختيــار  تــم  أنــه  إلــى  مشــيًرا  المشــروع،  لعمــاء 
ــر ساســل  ــا إذ تدي مجموعــة »FACIL » لخبراته
هيلتــون  مجموعــة  منهــا  عالميــة  فنــادق 
وجيميــرا وريدســون وفيرســك وموفنبيــك فــي دولــة 

اإلمــارات.

التعمير العربية ترفع استثماراتها إلى 10 مليارات جنيه خالل 3 سنوات

سي بي سي مصر توقع عقد بيع 22 ٔالف متر 
لصالح هوتاماكي إيجبت بمجمع السادات

أحمد أسامة رئيس القطاع التجاري:

المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة:

الشركة تنتهي من بيع كومباوند ريفان بالكامل أول مشروعاتها بالعاصمة اإلدارية

الشركة تنتهي من تنفيذ 90% من أعمال 
البنية التحتية والشبكات بدء تسويق 

الطرح الثاني بمساحة 200 ألف متر

تنفيذ 30% من األعمال 
اإلنشائية للمشروع 

والتسليم خالل عامين

التعاقد مع مجموعة 
Facil اإلماراتية لتقديم 

الخدمات الفندقية وإدارة 
مشروعات الشركة

بكر بهجت

المهندس المعتز بهاء الدين  الرئيس التنفيذي لشركة 
سي بي سي مصر للتطوير الصناعي
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األحد 28 مارس 2021 

 1994 عــام  العقاريــة«   IGI« شــركة  أنشــئت 
وكانــت بدايتهــا بمشــروع »جاردينيــا بــارك« و»حــي 
األشــجار« بمدينــة الســادس مــن أكتوبــر، واللــذان 
يعتبــران مــن أوائــل المشــروعات العقاريــة التــي 
ــر  ــد األخي ــد خــال العق أنشــأت نظــام الكومباون
مــن القــرن الماضــي، ومنــذ ذلــك الحيــن واصلــت 
شــركة »IGI العقاريــة« ريــادة القطــاع العقــاري، 
ــد  ــي إنشــاء العدي ــا ف ونجحــت طــوال الـــ27 عاًم
آالف  وتســليم  الناجحــة  المشــروعات  مــن 
حاليــا  وتجهــز  للعمــاء،  الســكنية  الوحــدات 
وإداريــة  وتجاريــة  ســكنية  مشــروعات  إلطــاق 
ــدة تضيــف للقطــاع العقــاري بصفــة خاصــة  جدي

واالقتصــاد الوطنــي بصفــة عامــة.  
ســيتي«،  »أشــجار  مشــروع  طرحــت  وقــد 
غــرب  منطقــة  مشــروعات  درة  يعــد  والــذي 
اســتراتيجي  بموقــع  لتميــزه  نظــًرا  القاهــرة، 
الرئيســية  والطــرق  المحــاور  كافــة  مــن  قريــب 
الطريــق  الواحــات،  طريــق  مثــل  بالمنطقــة 
الدائــري، طريــق الفيــوم، طريــق دهشــور، كمــا 
أنــه قريــب مــن خدمــات رئيســية منهــا العديــد 
مــن المــوالت التجاريــة والجامعــات المشــهورة 
شــركة  وتتيــح  أكتوبــر.  مــن  الســادس  بمدينــة 
»IGI العقاريــة« وحــدات ســكنية بمســاحات تبــدأ 
مــن 80 متــًرا تناســب األســر الصغيــرة وحتــى 
مســاحات  اقتنــاء  فــي  للراغبيــن  متــًرا   236
كبيــرة. وبجانــب التنــوع فــي المســاحة، تعــرض 
الــدور  وحــدات  بيــن  الوحــدة  شــكل  فــي  تنــوع 
تيــراس  بــرووف  ووحــدات  بحديقــة،  األرضــي 
وحــدات  إلــى  باإلضافــة  دوبلكــس  وحــدات  أو 
األدوار المتكــررة. وتعمــل الشــركة خــال الفتــرة 

الحاليــة علــى اســتكمال تنفيــذ وتســليم الوحــدات 
المباعــة بالمشــروع بإجمالــي 2000 وحــدة مــا 

تنفيذهــا. وجــاٍر  تســليمها  تــم  وحــدات  بيــن 
األمــر نفســه ينطبــق علــى المرحلــة األخيــرة 
ــي طرحــت تحــت اســم  مــن »حــي األشــجار« والت
»أشــجار ريزيدنــس« بمســاحات تبــدأ مــن 140 
متــًرا حتــى 220 متــًرا لتناســب احتياجــات كافــة 
ــا وقدمــت  العمــاء، واســتجابت الشــركة لعمائه
عــروض ســداد مغريــة وصلــت إلــى مــدة تقســيط 
حتــى 10 ســنوات، وفــي الوقــت نفســه ســارعت 
للبــدء فــي تنفيــذه مــن خــال التعاقــد مــع إحــدى 
 LMS« كبــرى شــركات المقــاوالت وهــي شــركة
»العمــار« استشــاري المشــروع،  للبنــاء« وشــركة 
ومــن المقــرر أن تنتهــي مــن كامــل المشــروع خــال 

4 ســنوات فقــط. 
وألنهــا تســعى دائًمــا للريــادة، نفــذت شــركة 
»IGI العقاريــة«، وحــدات مشــروعها »أوك بــارك« 
فــي مدينــة 6 أكتوبــر  علــى مســاحة 21 فــدان مــن 
خــال 3 نمــاذج مختلفــة ومســاحات وتصميمــات 
متنوعــة المســاحات حيــث تتــراوح بيــن 167 إلــى 
235 متــًرا بتســهيات فــي الســداد تمتــد حتــى 
10 ســنوات، وتــم البــدء فــي تنفيــذه علــى أن يتــم 
تســليم الوحــدات للعمــاء خــال 3 ســنوات، هــذا 
وتســتهدف الشــركة تحقيــق مبيعــات بمشــروعي 
»أوك بــارك« و»أشــجار ريزيدنــس« بإجمالــي 600 

وحــدة بقيمــة 3.5 مليــار جنيــه.
 150 العقاريــة«   IGI« ضخــت  قــد  وكانــت 
مليــون جنيــه بمشــروعاتها خــال العــام الماضــي 
2020 وتســتهدف مضاعفــة هــذه القيمــة لتصــل 
إلــى 300 مليــون جنيــه أثنــاء هــذا العــام لإلســراع 

مــن وتيــرة األعمــال اإلنشــائية بمشــروعاتها.
وال ترتكن شــركة »IGI العقارية« إلى نجاحاتها 
ــاء  ــة مســيرة البن ــى مواصل ــل تســعى إل الســابقة ب
والتنميــة، إذ تمتلــك فــي الوقــت الحالــي محفظــة 
أراضــي تزيــد عــن 2.5 مليــون متــر مربــع، وتجهــز 
إلطــاق باقــة متنوعــة مــن المشــروعات الســكنية 
والتجاريــة والخدميــة، تبدأهــا بمشــروع تجــاري 
ــر تخطــط  ــف مت ــى مســاحة 100 أل وترفيهــي عل
أن يصبــح »أيقونــة« األنشــطة التجاريــة والترفيهية 
ــا مــع كبــرى  بالمدينــة، ولــذا تعكــف الشــركة حالًي
المكاتــب االستشــارية المتخصصــة علــى وضــع 
تصميمــات عالميــة تراعــي فيهــا تقديــم خدمــات 
غيــر مســبوقة لــزوار المشــروع مــع الحفــاظ علــى 

وجــود مســاحات خضــراء واســعة.
شــرائح  خاطبــت  العقاريــة«،   IGI« شــركة 
مشــروعاتها  خــال  مــن  العمــاء  مــن  مختلفــة 
»جاردينيــا بــارك«، »جاردينيــا بــارك II« و»جاردينيــا 
ســبرينجز«، وعلــى نحــو آخــر قدمــت مشــروعاتها 
»أشــجار  هايتــس«،  »أشــجار  األشــجار«،  »حــي 
ســيتي« و»أوك بــارك«، وســلمت نحــو 4500 وحــدة 
ســكنية، حيــث تضــم مــا يقــرب من 20 ألف نســمة. 
مــن  المنبثقــة  الشــركات  إحــدى  وهــي 
المجموعــة الدوليــة لاســتثمارات IGI، والتــي 
تأسســت عــام 1973 وتعــد واحــدة مــن شــركات 
شــركات  وتضــم  الرائــدة،  الخــاص  القطــاع 
وقطاعــات  أنشــطة  عــدة  فــي  تعمــل  متنوعــة 
ــاء وخدمــات الدعــم  ــب والبن ــع الصل ــا تصني منه
النفطــي وتجــارة الســلع االســتهاكية واألنشــطة 
ومســتحضرات  األغذيــة  وتجهيــز  الزراعيــة 

واالتصــاالت.  واإللكترونيــات  التجميــل 

طرق سداد للوحدات السكنية تصل إلى عشر 
سنوات بمشروعات الشركة المختلفة

ضخ 300 مليون جنيه في األعمال 
اإلنشائية بالمشروعات خالل العام الجاري

 IGI تخطط إلطالق مشروع تجاري على مساحة
100 ألف متر مربع سيكون »أيقونة« مدينة 6 أكتوبر تســتهدف شــركة »دار الخبــرة لاســتثمار 

 ،»RED« باســم  والمعروفــة  العقــاري« 
ــح الغيــر خــال العــام  تحقيــق مبيعــات لصال
الجــاري تقــدر بنحــو 4 مليــارات جنيــه، وفــق 
للشــركة،  المنتــدب  العضــو  بنانــي  محمــد 
مشــيًرا إلــى أن تلــك القيمــة تــم وضعهــا بنــاء 
علــى الدراســات التــي قامــت بهــا الشــركة 
الطلــب  حجــم  اســتعراض  تضمنــت  والتــي 

فــي مختلــف األنشــطة.
لجريــدة  تصريحاتــه  فــي  بنانــي  أضــاف 
مــع  حالًيــا  تعاقــدت  الشــركة  أن  »حابــي« 
ــا  عقارّيً ومطــورًا  شــركة   50 مــن  أكثــر 
تتنــوع مشــروعاتها  المصريــة،  الســوق  فــي 
الشــركة  وتعمــل  األنشــطة،  مختلــف  بيــن 
الســاحلية  ســواء  المناطــق  مختلــف  فــي 
لتلبيــة  وذلــك  القاهــرة،  وشــرق  غــرب  أو 
مشــيًرا  المناطــق،  بتلــك  المتزايــد  الطلــب 
الســوق حاليــا يرتكــز  فــي  الطلــب  إلــى أن 
ألن  نظــًرا  الســكنية،  غيــر  األنشــطة  علــى 
عمــاء االســتثمار يتجهــون بقــوة إلــى تلــك 

المشــروعات.
ــا فــي  وأشــار إلــى أن الســوق بــدأت فعلّيً
العــام  مــن  األخيــر  الربــع  خــال  التحــرك 
الماضــي، وحققــت عــدة شــركات معــدالت 
جيــدة باإليــرادات البيعيــة، وهــو مــا يمهــد 
العــام  خــال  االنطاقــة  تلــك  لمواصلــة 
اســتثماره  علــى  الشــركة  وتعمــل  الجــاري، 
فــي  المشــاركة  مــن خــال  بصــورة جيــدة، 
معــرض ذا ريــل جيــت، ومــن ثــم التوجــه إلــى 
عــدة دول بالخــارج الســتقطاب العمــاء فــي 
الــدول التــي تــرى فرًصــا اســتثمارية واعــدة 

المصــري. العقــارات  بقطــاع 
الســكنية،  غيــر  األنشــطة  أن  وأوضــح 
عليهــا  بــات  والتجاريــة  اإلداريــة  وخاصــة 
وذلــك  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  كبيــر  طلــب 
مقارنــة  منهــا  القليــل  العــرض  ظــل  فــي 
ــزز مــن  ــا يع بالمشــروعات الســكنية، وهــو م
خطــط الشــركات التــي ترتكز اســتراتيجياتها 
علــى تنويــع محفظــة المشــروعات، مشــيًرا 
إلــى أن الشــركة تتولــى تســويق مشــروعات 

مناطــق. عــدة  وفــي  األنشــطة  بمختلــف 
رئيســية  مناطــق   3 هنــاك  أن  وأكــد 
النشــاط  ذات  المشــروعات  علــى  تســتحوذ 
التجمــع  فــي  تتمثــل  واإلداري  التجــاري 
والعاصمــة  الجديــدة،  بالقاهــرة  الخامــس 
مــن  الســادس  ومدينــة  الجديــدة،  اإلداريــة 
األســد  نصيــب  أن  إلــى  مشــيًرا  أكتوبــر، 
تحصــل عليــه العاصمــة اإلداريــة الجديــدة 

المشــروعات. تلــك  مــن 
ــل  ــى أن العمــل فــي الخــارج يمث وأشــار إل

حيــث  الشــركة،  خطــة  فــي  كبيــرة  أولويــة 
مــع  محادثــات  فــي   RED شــركة  دخلــت 
وخاصــة  بالخــارج  الشــركات  مــن  العديــد 
وهنــاك  توأمــة  إلقامــة  وذلــك  دبــي،  فــي 
شــركة تــم االتفــاق معهــا بالفعــل علــى إقامــة 
المقــرر  ومــن  معهــا،  اســتراتيجية  شــراكة 
أن يتــم اإلعــان عــن تفاصيــل ذلــك خــال 

المقبلــة. القليلــة  األيــام 
يأتــي  الخــارج  فــي  التســويق  أن  وتابــع 
ــى  ــا إل ضمــن خطــة الشــركة، وهــو مــا دفعه
الخــارج،  شــركات  مــع  المحادثــات  تلــك 
وتخطــط الشــركة للوصــول بنســبة المبيعــات 
خــال  مــن  وذلــك   ،%10 إلــى  بالخــارج 
اســتقطاب العمــاء مــن دول الخليــج وأيًضــا 
ــا.  ــة وأوروب ــات المتحــدة األمريكي مــن الوالي
إدارة  مجلــس  أن  إلــى  بنانــي  ولفــت 
مليــون   20 إلــى  رأســمالها  رفــع  الشــركة 
بالشــركة  المســاهمين  طريــق  عــن  جنيــه، 
الشــركة  بــدأت  حيــث  حصتــه،  حســب  كل 
بــدء  ومــع  جنيــه،  مليــون   15 برأســمال 

القيمــة. رفــع  تــم  خطتهــا  تنفيــذ 

RED تتعاقد مع 50 شركة ومطوًرا 
ًّا بالسوق المصرية عقاري

محمد بناني العضو المنتدب للشركة:

محمد بناني العضو المنتدب لشركة »دار الخبرة لالستثمار العقاري«

الشركة تستهدف تحقيق 
4 مليارات جنيه مبيعات 

للغير العام الجاري

مساٍع للوصول بنسبة 
التسويق لألجانب إلى %10 

بالخليج وأوروبا وأمريكا

العاصمة الجديدة والتجمع 
وأكتوبر تستحوذ على 

المشروعات اإلدارية والتجارية 

المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال

المباحثات تشمل مساحات في المرحلة األولى والثانية والمدينة اإلعالمية

العتال تفاضل بين 3 قطع ٔاراٍض إلقامة مشروع جديد في العاصمة اإلدارية

أحمد العتال رئيس مجلس اإلدارة:

بكر بهجت

إعداد دراسات
 متكاملة عن الخطوة 

المقبلة وإعالن 
التفاصيل فور االتفاق

الشركة تركز على 
إنشاءات مشروعي 

باركلين بالعاصمة وبي 
سايد برأس سدر

ــال بيــن 3 مناطــق فــي  تفاضــل شــركة العت
ــة مشــروع  ــدة إلقام ــة الجدي ــة اإلداري العاصم
الشــركة  فــي إطــار خطــة  الشــراكة،  بنظــام 
تتضمــن  والتــي  جديــدة  اســتثمارات  لضــخ 
أيًضــا التوجــه نحــو الســاحل الشــمالي، وفــق 
المهنــدس أحمــد العتــال رئيــس مجلــس إدارة 
الثــاث  المناطــق  أن  إلــى  مشــيًرا  الشــركة، 
أو  األولــى،  بالمرحلــة  قطعــة  فــي  تتمثــل 
داخــل  قطعــة  أو  الثانيــة،  بالمرحلــة  قطعــة 
المدينــة اإلعاميــة التــي مــن المقــرر إقامتهــا 

األولــى. بالمرحلــة 
وأضــاف العتــال فــي تصريحاتــه لجريــدة 
ــا إعــداد الدراســات  »حابــي« أنــه يجــري حالًي
بالتــوازي  المقبلــة،  الخطــوة  عــن  المتكاملــة 
مــع إجــراء المفاوضــات مــع شــركة العاصمــة 
مؤخــًرا  اجتمــاع  عقــد  تــم  حيــث  اإلداريــة، 
لاتفــاق علــى شــكل المشــروع وموقعــه، ومــن 
المقــرر أن يتــم اتخــاذ قــرار بشــأنه وإعــان 

تفاصيلــه خــال الفتــرة المقبلــة.
وأوضــح العتــال أن الشــركة تعمــل حالًيــا 
العاصمــة  فــي  »باركليــن«  مشــروعي  علــى 
رأس  فــي  ســايد«  و»بــي  الجديــدة  اإلداريــة 
ســدر، ومــن المقــرر أن يتــم إضافــة مشــروعين 
إلــى  الفًتــا  القادمــة،  الفتــرة  خــال  آخريــن 
التوســعية  خطتهــا  علــى  تســير  الشــركة  أن 
علــى  باالعتمــاد  المحــددة  المواعيــد  وفــق 
نســبة اإلنجــاز فــي المشــروعات التــي تتولــى 

تنفيذهــا.
توريــق  عمليــة  تنفيــذ  الشــركة  وتعتــزم 
بنهايــة العــام الجــاري مــع البــدء فــي تســليم 
أولــى مراحــل مشــروع »باركليــن«، حيــث تمثــل 
والتابعــة  تســليمها  ســيتم  التــي  الوحــدات 
للمرحلــة األولــى، نحــو 50% مــن إجمالــي 
المبيعــات المتحققــة، وهــو مــا يشــجع الشــركة 

علــى اتخــاذ تلــك الخطــوة.
المقــاوالت  ذراع  “أتكــون”  شــركة  وتتولــى 
ــال أعمــال اإلنشــاءات  التابعــة لمجموعــة العت
فــي مشــروع باركليــن، وعلــى صعيــد أعمالهــا 

األخــرى، فإنهــا وقعــت عقــود مقــاوالت للغيــر 
 ،2020 خــال  جنيــه  مليــار   1.2 بقيمــة 
وتســتهدف تحقيــق 1.5 مليــار جنيــه خــال 

هــذا العــام.
بيــع  مــن  االنتهــاء  عــن  العتــال  وكشــف 
مــن  و%95  األولــى  المرحلــة  مــن   %85
المرحلــة الثانيــة و90% مــن المرحلــة الثالثــة 
الشــركة  حققــت  كمــا  »باركليــن«،  بمشــروع 

مبيعــات لألجانــب تجــاوزت 27% مــن حجــم 
المشــروع. 

وتابــع أنــه عــاوة علــى ذلــك، تــم تنفيــذ 
والمســتهدف  األولــى  المرحلــة  مــن   %50
االنتهــاء منهــا بالكامــل خــال العــام الحالــي 
و15% مــن المرحلــة الثانيــة، ومــن المخطــط 
إتمــام تنفيــذ جميــع مراحــل المشــروع بنهايــة 
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وأوضــح العتــال أنــه مــن المقــرر أن يتــم 
طــرح آخــر مراحــل مشــروع »باركليــن«  خــال 
الفتــرة الحاليــة، موضًحــا أن قيمــة المبيعــات 
تصــل  اآلن  حتــى  المشــروع  مــن  المتحققــة 
ــى أن  ــه، مشــيًرا إل ــار جني ــى نحــو 1.8 ملي إل
الشــركة بــدأت أيًضــا فــي طــرح مشــروع »بــي 
ســايد« الــذي تقيمــه فــي مدينــة رأس ســدر 
علــى مســاحة 7 أفدنــة، وهنــاك خطــة مــن 

الشــركة للتوجــه نحــو منطقــة رأس الحكمــة 
بالســاحل الشــمالي.

الشــمالي  الســاحل  مشــروع  أن  وأضــاف 
وســيكون  فــدان   100 حــدود  فــي  ســيكون 
ــم يفصــح  ــن ل بالشــراكة مــع مســتثمرين آخري
عنهــم، وبالنســبة للمشــروع الثانــي فــإن هنــاك 
بينهــا فــي  الشــركة  أراٍض تفاضــل  3 قطــع 
ســيتم  أنــه  إلــى  الفًتــا  اإلداريــة،  العاصمــة 

اإلعــان عــن تفاصيــل المشــروع الــذي ســيتم 
شــركة  مــع  االتفــاق  فــور  عليــه  االســتقرار 

العاصمــة.
ــى  ــا عل ــز حالًي ــى أن الشــركة ترك وأشــار إل
فــي  مشــروعاتها  أول  “باركليــن”  مشــروع 
باســتثمارات  الجديــدة  اإلداريــة  العاصمــة 
تصــل إلــى 4 مليــار جنيــه، علــى مســاحة 27 
فداًنــا فــي منطقــة R7 علــى أربــع مراحــل، 

متنوعــة. وحــدة   1100 ويضــم 
ولفــت إلــى أن اســتثمارات مشــروع »بــاي 
مليــار  إلــى  تصــل  ســدر،  رأس  فــي  ســايد« 
جنيــه، ويقــام علــى مســاحة 7 أفدنــة، ويتكــون 
ــة، إلــى جانــب فنــدق  مــن 170 وحــدة فندقي

بســعة 40 غرفــة.
ــي«  ــدة »حاب وفــي تصريحــات ســابقة لجري
شــركة  إن  العتــال،  أحمــد  المهنــدس  قــال 
خــال  تخطــط  للمجموعــة  التابعــة  أتكــون 
ــال  ــود أعم ــى عق ــام الجــاري للحصــول عل الع
وذلــك  جنيــه،  مليــاري  بقيمــة  مقــاوالت 
يجــري  التــي  المقــاوالت  عقــود  خــال  مــن 
المنافســة عليهــا، واألخــرى التــي تــم توقيعهــا 
أن  إلــى  الفًتــا  األخيــرة،  األســابيع  خــال 
ســوق المقــاوالت يتمتــع بزخــم كبيــر فــي ظــل 
الدولــة  أطلقتهــا  التــي  الكبيــرة  المروعــات 

الجديــدة. المــدن  بمختلــف 
أعمــال  تنفيــذ  تتولــى  الشــركة  أن  وتابــع 
حالًيــا فــي كل مــن العاصمــة اإلداريــة ومجمــع 
عــدة  ومقــرات  القاهــرة  جامعــة  مســارح 
تــم  التــي  األعمــال  نســبة  وبلغــت  ســفارات، 
تنفيذهــا خــال العــام الماضــي نحــو %70 
مــن المســتهدف الــذي حددتــه الشــركة مــع 
القيمــة  تلــك  أن  إلــى  مشــيًرا  العــام،  بدايــة 
جنيــه. مليــون  نحــو 700  تعــادل  المنفــذة 

العتــال عــن عــزم الشــركة طــرح  وكشــف 
مشــروع فــي التجمــع الخامــس بنشــاط تجــاري 
إداري وســيضم وحــدات ســكنية فندقيــة، وأن 
الشــركة اقتربــت مــن الحصــول علــى خطــاب 
ــى 12600  التخصيــص، ومســاحته تصــل إل
يأتــي  المشــروع  أن  إلــى  الفًتــا  مربــع،  متــر 
ضمــن الخطــة التوســعية التــي بــدأت الشــركة 

ــام الماضــي. ــة الع فــي تنفيذهــا بنهاي
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محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر

1.7 مليار جنيه استثمارات البرج ورصد 300 مليون جنيه لألعمال األولية

Sixty Iconic Tower البروج مصر تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات من

محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة:

بكر بهجت
الشركة تخطط

 لتسويق 50% من 
المشروع

خالل العام الجاري

مباحثات مع شركة 
عالمية لتولي إدارة 

الشق الفندقي وبدء 
اإلنشاءات خالل 6 أشهر 

تحالف مرتقب
 مع شركة خليجية 

لضخ المزيد من 
االستثمارات

تقدمنا على الطرح 
األخير بالعلمين 
ونخطط للتواجد 

بمناطق أخرى

تســتهدف شــركة البــروج مصــر تحقيــق 
مبيعــات بقيمــة 3 مليــارات جنيــه بمشــروع 
أطلقتــه  الــذي   Sixty Iconic Tower
بالعاصمــة  واألعمــال  المــال  منطقــة  فــي 
اإلداريــة الجديــدة باســتثمارات 1.7 مليــار 
ــا التوســعية  ــي إطــار خطته ــك ف ــه، وذل جني
الماضيــة،  الفتــرة  تنفيذهــا  بــدأت  التــي 
بأنشــطة  مشــروعات  إقامــة  وتتضمــن 
مــع  تتوافــق  مناطــق  عــدة  فــي  متنوعــة 

الحكومــة. تحــركات 
وقــال المهنــدس محمــد العاصــي، نائــب 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، إن المشــروع 
ســيتم تنفيــذه خــال 3 ســنوات، وهــو عبــارة 
عــن بــرج يقــام علــى مســاحة 13 ألــف متــر 
البنــاء  ســيتم  دورًا،   40 وبارتفــاع  مربــع 
علــى 60% مــن األرض، وتصــل المســاحة 
البيعيــة إلــى أكثــر مــن 55 ألــف متــر مربــع، 
مشــيًرا إلــى أن جــزًءا مــن المشــروع ســيكون 
لألنشــطة التجاريــة مــن خــال تخصيــص 
أمــا  والثانــي،  واألول  األرضــي  األدوار 
فســتخصص  المتكــررة  لــألدوار  بالنســبة 
وحــدات  البــرج  وباقــي  اإلداري  للشــق 
فندقيــة، وســيتم التعاقــد مــع عامــة مميــزة 

إلدارتــه.
ســيكون  المشــروع  أن  العاصــي  أوضــح 
لــه دور كبيــر فــي تســليط الضــوء علــى تلــك 
المنطقــة التــي ال تــزال بكــًرا داخــل المدينــة 
البــروج  شــركة  أن  إلــى  الفًتــا  العماقــة، 
االستشــارات  مكتــب  مــع  تعاقــدت  مصــر 
DSA ARCHITECT IN�  اإلنجليزيــة
TERNATIONAL، والــذي لــه خبــرة فــي 
مجــال تصميــم األبــراج وناطحات الســحاب، 
 Sixty وذلــك لتصميــم المشــروع الجديــد
المكتــب  يمتــاز  حيــث   ،Iconic Tower
وقــام  األبــراج،  مجــال  فــي  بتخصصــه 
وناطحــة  برًجــا   66 مــن  أكثــر  بتصميــم 
ســحاب حــول العالــم، ولــه 7 مكاتــب حــول 
ــال وبلجــراد  ــارات والبرتغ ــا اإلم ــم منه العال

وجوهانســبرج. وبريطانيــا 

الخاصــة  المبيعــات  أن  إلــى  وأشــار 
مرحلتيــن،  إلــى  تقســيمها  تــم  بالمشــروع 
األولــى بقيمــة 1.5 مليــار جنيــه ومســتهدف 
والثانيــة  الجــاري،  العــام  خــال  تحقيقهــا 
ــااًل  ــاك إقب ــى أن هن ــا إل ــل، الفًت ــام المقب الع
كبيــًرا مــن العمــاء شــهدته األيــام الماضيــة 
عبــر الحجــوزات األوليــة، ومتوقــع أن يتــم 
تســويق المشــروع بصــورة ســريعة مــع البــدء 

ا. فــي طرحــه رســمّيً
قــال  التنفيــذ،  بأعمــال  يتعلــق  وفيمــا 
فــي  البــدء  ســيتم  المشــروع  إن  العاصــي 
حيــث  اآلن،  مــن  أشــهر  خــال 6  تنفيــذه 
واســتلمت  األرض  علــى  الشــركة  تعاقــدت 
خطــاب التخصيــص، وتجــري حالًيــا أعمــال 
ــم والمراجعــة مــع شــركة العاصمــة  التصمي
المشــروع  تنفيــذ  يتــم  أن  علــى  اإلداريــة، 

خــال 3 ســنوات، موضًحــا أن المشــروع 
ســيتم البــدء فــي إنشــاءاته بصــورة فوريــة 
نظــًرا ألنــه يصــدر لــه تراخيــص وموافقــات 

ــا. وليــس قــرارًا وزارّيً
وأوضــح أن الشــركة رصــدت نحــو 300 
مليــون جنيــه للبــدء فــي تنفيــذ المشــروع، 
ومــن المتوقــع أن تصــل تلــك القيمــة إلــى 

500 مليــون جنيــه.

وعــن الخطــط التوســعية للشــركة قــال 
بدراســات  تقــوم  الشــركة  إن  العاصــي، 
ــة  مســتمرة لألراضــي المطروحــة بالعاصم
أن  الشــركة  وجــدت  هنــا  ومــن  اإلداريــة 
منطقــة MU7 ال تــزال فــي بداياتهــا، علــى 
الرغــم مــن تميــز موقعهــا، حيــث إنهــا تطــل 
علــى البــرج األيقونــي األكبــر فــي إفريقيــا 
النهــر  مــن  ولقربهــا  األوســط،  والشــرق 

ــة  ــي، وهــي منطق األخضــر والحــي الحكوم
واعــدة وقريبــة مــن محــور محمــد بــن زايــد 

والمونوريــل.
وأوضــح أن الشــركة هــي إحدى الشــركات 
العشــر التــي تقدمــت لألراضــي التــي كانــت 
فــي  تــزال  وال  العلميــن،  فــي  مطروحــة 
انتظــار إعــان هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 
أنــه  إلــى  الفًتــا  الفائــزة،  الشــركات  عــن 
ســيتم اإلعــان عــن مناطــق أخــرى تخطــط 
الشــركة للتواجــد بهــا خــال الفتــرة المقبلة.

القطــاع  فــي  تعمــل  الشــركة  أن  وأكــد 
العقــاري منــذ فتــرة طويلــة ولديهــا تدفقــات 
نقديــة جيــدة تســمح لهــا بتوفيــر الســيولة 
التــي تحتــاج إليهــا لمشــروعاتها، كمــا أن 
الشــركة اقتربــت مــن الدخــول فــي تحالــف 
وتوأمــة مــع إحــدى الشــركات الخليجيــة مــا 
ســيزيد مــن قوتهــا الماليــة، وســتكون شــريكًا 
 ،Sixty Iconic Tower مشــروع  فــي 
ومــن ثــم ســيتم إقامــة مشــروعات أخــرى 

فــي مجــال التطويــر الصناعــي.
االســتثمارية  التكلفــة  أن  إلــى  ولفــت 
الشــركة  عليهــا  تعمــل  التــي  للمشــروعات 
ــا ارتفعــت إلــى نحــو 7 مليــارات جنيــه  حالًي
والمبيعــات المســتهدفة تتجــاوز نحــو 13 
مليــار جنيــه، وذلــك فــي جميع  المشــروعات 
التــي تعمــل عليهــا الشــركة ســواء بصــورة 
منفــردة أو عبــر الشــركة الشــقيقة لهــا إيــدج 

القابضــة.
ــى أن الشــركة تســتهدف خــال  ولفــت إل
مليــار   2 بقيمــة  مبيعــات  الجــاري  العــام 
جنيــه منهــا 1.5 مليــار جنيــه مــن المشــروع 
الجديــد، حيــث إن هنــاك وحــدات متبقيــة 
بيعيــة  بقيمــة  األخــرى،  المشــروعات  فــي 

تصــل إلــى نحــو 500 مليــون جنيــه.
فــي  تعمــل  الشــركة  أن  إلــى  وأشــار 
R7 بمشــروع »أويــا« بالشــراكة مــع إيــدج 
القابضــة وفــي الــدوان تــاون بمشــروع أويــا 
إيــدج  مــع  أيًضــا  بالشــراكة  وذلــك  تــاور، 
القابضــة، وبمشــروع  Point 3وهــو خــاص 
Sixty Busi� البــروج، ومشــروع  بشــركة 

واألعمــال. المــال  بحــي   ness Park

Sunday 28 March 2021

األحد 28 مارس 2021 
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تشــارك شــركة إنرشــيا للتنميــة العقاريــة ألول 
مــرة فــي معــرض The Real Gate مــن 25 الــى 
فخامــة  برعايــة  المعــرض  ويحظــى  مــارس،   27
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة، 
ــر واألشــهر خــال  ممــا يعطــى ثقــاً للحــدث األكب
العقــاري  الســوق  مســتوى  علــى  الحاليــة  الفتــرة 
العقــارى  بالقطــاع  الدولــة  إهتمــام  ويعكــس 

عــام. بشــكل  العمرانيــة  والتنميــة 
تشــارك شــركة إنرشــيا للتنميــة العقاريــة فــي 
الكبــرى  بالمشــروعات  حافــل  بســجل  المعــرض 
ــر مــن المناطــق  ــد فــي الكثي ــي تمت والمتنوعــة والت
علــى طــول ســاحلي البحــر األحمــر والبحــر األبيض 
إذ  الجديــدة،  المــدن  داخــل  وأيضــاً  المتوســط 
تمتلــك إنرشــيا للتنميــة العقاريــة محفظــة ضخمــة 
الكبــرى  القاهــرة  مــن  كل  فــى  األراضــي  مــن 
الــى  والبحراألحمرتصــل  الشــمالى  والســاحل 
الــى  تصــل  بإســتثمارات  مربــع  متــر  مليــون   6.8
ــرى.  ــه مــن خــال 8 مشــروعات كب ــار جني 71 ملي
ويصــل إجمالــى عــدد الوحــدات التــى تــم طرحهــا 
الــى مــا يقــرب مــن 5000 وحــدة ســكنية وتجاريــة 

وصــل نســبة البيــع بهــا الــى 74% تقريبــا.
أن  نجــد  المشــروعات  مواقــع  الــى  وبالنظــر 
إنرشــيا للتنميــة العقاريــة إختــارت مواقــع تتماشــى 
مــع خطــة الدولــه للتنميــة العمرانيــة لتجــد لنفســها 
موقعــاً بالجونــة وســهل حشــيش كإطالــة واضحــة 
مشــروعاً  الــى  باإلضافــة  البحراألحمــر،  علــى 
الجديــدة  وتوســعاته  الشــمالى  بالســاحل  ضخمــاً 
ومشــروعات  المتوســط،  األبيــض  البحــر  علــى 
أخــرى علــى طريــق مصــر أســكندرية الصحــراوي.

● فعلــى طريــق مصــر أســكندرية الصحــراوى 
تــم إنشــاء مشــروع بريكــس المقــام علــى 44 ألــف 
 483 متــر مربــع، ومشــروع چولــز علــى مســاحة 
ألــف متــر مربــع. باإلضافــة الــى مشــروع ســوليا 
ومشــروع  مربــع،  متــر   81593 مســاحة  علــى 
وســت هيلــز علــى مســاحة 32 ألــف متــر مربــع. 
الشــيخ  فــي  للشــركة  الوحيــد  الطبــي  والمشــروع 
زايــد ميــدي بوينــت والمقــام علــى مســاحة 3000 

متــر مربــع 
● وعلــى ســواحل البحــر األحمــر قامــت شــركة 
أنرشــيا ببنــاء مشــروع چي-كريبــز بالجونــة علــى 
17500 متــر مربــع، ومشــروع ڤيرانــدا  مســاحة 

ــر،. ــف مت ــى مســاحة 130 أل بســهل حشــيش عل
األكبــر  المشــروع  جيفيــرا  يعتبرمشــروع  و   ●
واألضخــم للشــركة فــى الســاحل الشــمالى والــذى 

يقــام علــى مســاحة 5.5 مليــون متــر مربــع.
لنفســها  حجــزت  العقاريــة  للتنميــة  إنرشــيا 
الشــركات  أهــم  كإحــدى  الســوق  داخــل  موقعــا 
والتــي  المصريــة،  العقاريــة  بالســوق  العاملــة 
ســتتواجد فــي معــرض The Real Gate بتقديــم 
والمميــزة  الحصريــة  العــروض  مــن  مجموعــة 
المرتبطــة بالتســليم المبكــر خــال 9 أشــهر فــي 
ــي القاهــرة وســهل حشــيش  ــارة ف مشــروعات مخت
عليهــا  التعاقــد  يتــم  والــذى  الشــمالي  والســاحل 
 8 0% مقــدم والتقســيط علــى  مــن خــال دفــع 
ســنوات، علــى ان يتــم دفــع 10% عنــد التســليم 
بعــد 9 شــهور مــن التعاقــد، مــع إتاحــة نظــام آخــر 
أولــى عنــد  5% دفعــة  مــن خــال دفــع  للســداد 
الوحــدة  ثمــن  مــن  المتبقــي  وتقســيط  التعاقــد 

10 ســنوات. الــى  تمتــد  بخطــط ســداد 
الشــمالى  بالســاحل  چيفيــرا  مشــروع  ويعــد 
ــى  ــي يســتحوذ عل ضمــن أضخــم مشــروعاتها، والت
وهــو  العقاريــة.  للتنميــة  إنرشــيا  شــركة  اهتمــام 
معــرض  فــى  بقــوة  ســيتواجد  الــذى  المشــروع 

سجل حافل بـ8 مشروعات تمتد على سواحل 
البحر األحمر والمتوسط والمدن الجديدة

The Real Gate مشاركة متميزة إلنرشيا للتنمية العقارية بمعرض

الجــزء األكبــر مــن  بإعتبــاره   The Real Gate
إســتثمارات الشــركة، تماشــياً مــع توجهــات الدولــة 
المصريــة لتنميــة الســاحل الشــمالى الغربــي، كمــا 
التــي  الرابــع  الجيــل  مشــروعات  ضمــن  ســيكون 
تحقــق اإلســتدامة بشــكل متكامــل وبمفهــوم شــامل 
العلميــن  لمدينــة  إمتــداداً  تكــون  أن  يعــزز  بمــا 
الجديــدة مــن خــال التركيــز علــى إقامــة وحــدات 
وأخــرى  العــام،  طــوال  لإلقامــة  تصلــح  ســكنية 
الــى جانــب خدمــات صحيــة وترفيهيــة  فندقيــة، 
التطــور  أن  علــى  إعتمــاداً  شــاملة،  وتعليميــة 
إقامــة  خــال  مــن  ســيكون  للمنطقــة  الطبيعــي 
مــدن ال تقتصــر اإلقامــة بهــا خــال أشــهر الصيــف 

فقــط ولكــن علــى مــدار العــام.
چيفيــرا ســتكون نقطــة جــذب للســياحة العربيــة 
واألجنبيــة لاســتمتاع بأجوائــه الجميلــة فــى مدينــة 
ــل  ــام، وتعم ــدار الع ــى م ــل عل ــن الطــراز األول تعم م
إنرشــيا جاهــدة علــى توفيــر كل احتياجــات المعيشــة 
مائمــة  بيئــة  لتوفيــر  جيفيــرا  داخــل  المســتدامة 

ــه. ــة لمــاك وحدات ــة الدائم لإلقام

چيفيرا في صدارة 
إستثمارات الشركة 
بمساحة 5.5 مليون 

متر مربع

عروض حصرية 
للتسليم المبكر بـ %0 
عند التعاقد وتقسيط 

على 8 سنوات

وضعــت شــركة نيــو ســيتي لإلســكان والتنميــة، 
ــد  ــى التواجــد فــي العدي خطــة توســعية ترتكــز عل
ــة فــي اتجاههــا  ــي تتحــرك الدول مــن المناطــق الت
مــع  متوافقــة  األراضــي  تكــون  أن  شــريطة 
اســتراتيجية الشــركة الراميــة إلــى توفيــر وحــدات 
تتناســب مــع إمكانيــات الشــباب، وفــق الدكتــورة 
الشــركة،  إدارة  مجلــس  رئيــس  حســين  منــال 
فــي  مســتهدفة  مناطــق  هنــاك  أن  إلــى  مشــيرة 
ــال حدائــق  ــى ســبيل المث شــرق القاهــرة، منهــا عل

بــدر. ومدينــة  العاصمــة 
»حابــي«  لجريــدة  تصريحاتهــا  فــي  وأضافــت 
ــة رفــع  ــى العاصمــة اإلداري أن انتقــال الحكومــة إل
مــن القــوة االســتثمارية للمناطــق المحيطــة بهــا، 
ولذلــك فــإن الشــركة تنتظــر إتاحــة أراٍض بــأي 
ــك المناطــق تتناســب أســعارها مــع خطــط  مــن تل
الشــركة لتوفيــر منتــج عقــاري فــي متنــاول شــريحة 

الشــباب.
فــي  المعــروض  تزايــد  أن  حســين  وأكــدت 
القاهــرة والجيــزة دفــع الشــركة إلــى التوجــه نحــو 
مــدن الدلتــا والصعيــد، حيــث تعمــل الشــركة علــى 
ــز« باســتثمارات قيمتهــا 5.2  ــا جاردن مشــروع »قن
أراٍض فــي  مليــارات جنيــه، وتبحــث حالًيــا عــن 
بهــا  تخاطــب  مشــروعات  إلقامــة  أيًضــا  الدلتــا 

المســتهدفة. الشــريحة 
ــام  ــز« يق ــا جاردن ــى أن مشــروع »قن وأشــارت إل
علــى مســاحة 200 فــدان ويضــم نحــو 8000 
وحــدة، قامــت الشــركة بتنميــة 24% منــه فقــط، 
وتــم وقــف المشــروع عقــب فتــرة االضطرابــات 
اســتأنفت  ثــم  ومــن   ،2011 عــام  تلــت  التــي 
ــًرا  ــا كبي ــت الشــركة دعًم ــه، وتلق ــل ب الشــركة العم
مــن محافــظ قنــا اللــواء أشــرف الــداوودي، وســيتم 
خــال النصــف الثانــي مــن العــام طــرح مــا بيــن 
500 إلــى 1000 وحــدة فــي المشــروع للبيــع، 
كمــا أن الخطــة اإلنشــائية التــي تــم وضعهــا للعــام 

الجــاري يعــد المشــروع جــزًءا منهــا.
وتابعــت أن الشــركة تعمــل علــى مشــروع »إيكــو 
علــى  أكتوبــر  مدينــة  فــي  يقــام  والــذي  ويســت« 
مســاحة 120 فداًنــا، ويضــم 3804  وحــدات 
وبــدأت  مــارس،  شــهر  بدايــة  الشــركة  وأطلقتــه 
ولــن  بتنفيــذه،  الخاصــة  اإلجــراءات  فــي  ــا  فعلّيً
والمســاحة  بــه %20  البنائيــة  النســبة  تتجــاوز 
ــد ســكيب، وســيتضمن  ــة الخدمــات والان المتبقي
ا  المشــروع نادًيــا علــى مســاحة 18 فداًنــا وشــًقّ

ــا علــى مســاحة 5600 متــر مربــع. تجارّيً
»إيكــو  مشــروع  اســتثمارات  أن  وأوضحــت 
ويســت«  تصــل إلــى نحــو 3.5 مليــارات جنيــه، 
ومليــار  الســكني  للشــق  مليــار جنيــه  منهــا 2.5 

والتجاريــة. اإلداريــة  لألجــزاء  جنيــه 
ــى األراضــي  ــق بنظــام الحصــول عل ــا يتعل وفيم
الــذي ترغــب الشــركة فــي التعامــل بــه، قالت رئيس 
مجلــس إدارة شــركة نيــو ســيتي، إن الشــركة لديهــا 
اإلمكانيــات للدخــول فــي جميــع اآلليــات واألنظمــة 
كمــا  الفيصــل  ولكــن  األراضــي،  علــى  للحصــول 
ــا  ــي وضعته ــا للخطــط الت ــا هــو مــدى ماءمته قلن
الشــركة، مــن خــال توفيــر وحــدات ســكنية تلبــي 
احتياجــات شــريحة الشــباب التــي تمثــل الطبقــة 

فــإن  المثــال  ســبيل  وعلــى  المتوســطة،  تحــت 
دخــول المناطــق الجديــدة مثــل العلميــن ســيكون 
ــة وشــركات  ــق الدول ــد تحقي ــن بع ــت معي ــي توقي ف
ووجــود  المســتهدفة  التنميــة  الخــاص  القطــاع 
التــي  الشــريحة  جــذب  فــي  تســاعد  خدمــات 

الشــركة. تســتهدفها 
ــى شــريحة  ــز عل ــى أن الشــركة ترك وأشــارت إل
اإلمكانيــات  ذوي  بالشــباب  الخــاص  اإلســكان 
الماليــة تحــت المتوســط، وليــس لدينــا نيــة حالًيــا 
للدخــول إلــى مشــروعات اإلســكان الفاخــر بــل إننــا 
نهتــم فــي المقــام األول بتلــك الشــريحة التــي تمثــل 
الطلــب الكبيــر، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الدولــة 
نفــذت أكثــر مــا كنــا نحلــم بــه مــن شــبكة طــرق 
وبنيــة أساســية وخطــوط المواصــات العامــة التــي 

ــا. ــي نخاطبه تخــص الشــريحة الت
المقبلــة  الفتــرة  فــي  للســوق  توقعاتهــا  وعــن 
أكــدت الدكتــورة منــال حســين أن الســوق العقاريــة 
علــى  ومتزايــًدا  كبيــًرا  طلًبــا  تشــهد  مصــر  فــي 
الوحــدات فــي جميــع الشــرائح، ليــس فــي العــام 
الجــاري فقــط وإنمــا فــي كل الفتــرات، األمــر الــذي 
يعنــي وجــود فــرص اســتثمارية واعدة أمام شــركات 
القطــاع الخــاص، ولذلــك فــإن الســوق ســتظل فــي 
نمــو ونشــاط فــي حركــة البيــع والشــراء، ومــا حــدث 
خــال العــام الماضــي أمــر اســتثنائي، إذ إنهــا أزمــة 
ــه،  ــا بعين ــة أو تخــص قطاًع ــة وليســت محلي عالمي
بــل علــى العكــس تماًمــا فــإن تلــك األزمــة أظهــرت 
مــدى القــوة التــي تتمتــع بهــا الســوق وخاصــة مــع 

نجــاح عــدة شــركات فــي تحقيــق مســتهدفاتها.

نيو سيتي تخطط إلقامة مشروعات

في شرق القاهرة والدلتا والصعيد

الدكتورة منال حسين رئيس مجلس اإلدارة:

الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتي لإلسكان والتنمية

العاصمة اإلدارية زادت 
إقبال الشركات على 

المناطق المحيطة

سعر األرض الشرط الرئيسي 
إلقامة مشروعات تناسب 

الشريحة المستهدفة

السيولة تكفي 
احتياجات الشركة 

واشتراطات المركزي 
سهلت االقتراض

ال نية حالًيا لزيادة 
مساحة األرض 

بالصعيد
على 77 فداًنا

األعمال تسير وفق الجدول الزمني و1.3 مليار جنيه سيتم ضخها

بورتو جروب تضع خطة متكاملة لتنفيذ مشروعي ٔاسيوط ومستقبل سيتي

جمال فتح اهلل رئيس مجلس إدارة الشركة:

بكر بهجت

جــروب  بورتــو  مجموعــة  تخطــط 
إنشــاءات  مــن  جيــدة  نســبة  إلنجــاز 
ــذي تعمــل  ــو أســيوط« ال مشــروعي »بورت
نيــو  و»بورتــو  فــي صعيــد مصــر،  عليــه 
كايــرو« الــذي تقيمــه فــي مدينــة مســتقبل 
ــس  ــه رئي ــح الل ــال فت ســيتي، بحســب جم
إلــى أن  الشــركة، مشــيًرا  إدارة  مجلــس 
ــع المحفظــة  خطــة الشــركة تتضمــن تنوي
عبــر إقامــة المشــروعات المتكاملــة التــي 
تضــم أنشــطة ســكنية وإداريــة وتجاريــة 

وترفيهيــة.
تصريحاتــه  فــي  اللــه  فتــح  أضــاف 
مــا  قيمــة  أن  »حابــي«  لجريــدة 
اإلنشــاءات  أعمــال  فــي  ضخــه  ســيتم 
الجــاري  العــام  خــال  بالمشــروعين 
تصــل إلــى نحــو 1.3 مليــار جنيــه، وهــو 
مــا ســيحقق للشــركة معــدل اإلنشــاءات 
الــذي تســعى لتنفيــذه، موضًحــا أن تلــك 
القيمــة ســيتم توفيرهــا عبــر اإليــرادات 

الذاتيــة. والتمويــات  البيعيــة 
وأكــد أنــه فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــى 
علــى  للحصــول  األخــرى  المصــادر 
ــن تتوانــى عــن  تمويــات فــإن الشــركة ل
خاصــة  الخطــوة،  هــذه  علــى  اإلقــدام 
واالشــتراطات  التيســيرات  ظــل  فــي 
البنــك  بهــا  يعمــل  التــي  الجديــدة 
عقبــات  أزالــت  والتــي  المركــزي، 
القطــاع  شــركات  أمــام  كافــة  التمويــل 
المبــادرات  أن  موضًحــا  الخــاص، 
ــع  ــة م ــا جــاءت متوافق ــم إطاقه ــي ت الت

الشــركات. تطلعــات 
تركــز  الشــركة  أن  اللــه  فتــح  وأكــد 
فــي مشــروعاتها علــى تنويــع المحفظــة 
ــا  وتجارّيً ــا  وإدارّيً ا  ســكنّيً تضــم  بحيــث 
ــا، وهــو مــا يضمــن لهــا إيــرادات  وترفيهّيً
تلبــي احتياجاتهــا، وللتكيــف مــع أي تغيــر 

إلــى  مشــيًرا  الســوق،  علــى  يطــرأ  قــد 
الشــركة  تعمــل  اللذيــن  المشــروعين  أن 
األنشــطة،  تلــك  يتضمنــان  عليهمــا 

اســتراتيجيتها. مــع  ويتوافقــان 
وعــن إمكانيــة زيــادة مســاحة مشــروع 
إن  اللــه  فتــح  قــال  أســيوط،  بورتــو 

جنيــه. مليــار   1.5 نحــو  الجــاري 
وقــال فتــح اللــه إن المبيعــات المســتهدفة 
بــكل مشــروعات الشــركة خال العــام الحالي 
تقــدر بنحــو 3 مليــارات جنيه، مشــيًرا إلــى أن 
ذلــك يأتــي بالتوافق مع الجــدول الزمني الذي 
ــي  ــات الت ــه الشــركة، فــي ظــل التحدي وضعت

فرضتهــا جائحــة كورونا.

الشــركة مكتفيــة حتــى اآلن بالمســاحة 
 77 والبالغــة  بالمشــروع  الخاصــة 
فداًنــا، مشــيًرا إلــى أن تلــك المســاحة 
وتتناســب  الحاليــة  االحتياجــات  تلبــي 

االســتثمارية. خطتهــا  مــع 
بورتــو  مجموعــة  أعلنــت  ومؤخــًرا 
مليــون   750 ضــخ  عزمهــا  جــروب 

كايــرو  نيــو  بورتــو  مشــروع  فــي  جنيــه 
مدينــة  فــي  الشــركة  تقيمــه  الــذي 
مــع  يتوافــق  بمــا  ســيتي،  مســتقبل 
ــه الشــركة  ــذي حققت ــات ال حجــم المبيع
بالمشــروع خــال العــام الماضــي، فيمــا 
المســتهدف  المبيعــات  قيمــة  تصــل 
العــام  خــال  المشــروع  مــن  تحقيقهــا 

تعمــل  الشــركة  أن  اللــه  فتــح  وتابــع 
علــى 3 مشــروعات، تتمثــل فــي “جولــف 
بورتــو كايــرو”، و”بورتــو أســيوط” و”بورتــو 
“بورتــو  مشــروع  أن  موضًحــا  أغاديــر”، 
أســيوط” يســتهدف إنشــاء مجمع عمراني 
متطــور بمحافظــة أســيوط يشــمل 500 
وحــدة ســكنية بتكلفــة اســتثمارية تقــدر 
مــدار 6  علــى  مليــار جنيــه  بنحــو 4.5 

ســنوات. 
بورتــو  “جولــف  مشــروع  أن  وأوضــح 
كايــرو” يقــع علــى مســاحة 151 فداًنــا 
مدينــة  مــن  الرابعــة  المرحلــة  ضمــن 
آالف   3 ويتضمــن  ســيتي،  المســتقبل 
بجانــب  فيــا  و500  ســكنية  وحــدة 
ــا إلــى أن  أنشــطة ترفيهيــة وخدميــة، الفًت
القيمــة االســتثمارية للمشــروعات الثاثــة 

جنيــه. مليــار   20 بنحــو  تقــدر 
عــدد  فــإن  الشــركة  بيانــات  وبحســب 
للعمــاء  ببيعهــا  قامــت  التــي  الوحــدات 
وحــدة  آالف  عشــرة  يتجــاوز  اآلن  حتــى 
بإجمالــي قيمــة نحــو 13 مليــار جنيــه، 
ــر مــن ســبعة آالف وحــدة  ــم تســليم أكث وت
الشــركة  منهــا حتــى اآلن، كمــا تخطــط 
تقريًبــا  أخــرى  وحــدة   3500 لتســليم 

الجــاري.  العــام  خــال 
وأشــار فتــح اللــه، إلــى خطة المســتثمرين 
الحالييــن لتأســيس كيــان جديد باالشــتراك 
مــع مجموعــة برايــم مصــر وشــركة أســماك 
اإلمارتيــة، يتمثل نشــاطها في تطويــر وإدارة 
واالســتثمارات،  والمشــروعات  األعمــال 
مؤكــًدا أن الشــركة تســتفيد بشــكل كبيــر 
مــن المشــروعات والكيانــات الضخمــة التــي 
تمتكلهــا كل مــن بورتــو جــروب وبرايــم مصر 
ــا هــذا  ــة، كمــا يمكنه فــي قطاعــات مختلف
مــن الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية بين 

القطاعيــن العــام والخــاص.

جمال فتح اهلل رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو جروب
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عقارات ٔاكثر

الدكتور أحمد شلبي  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر

تشغيل الشق التعليمي نهاية 2022 وخطط للتوسع في مناطق أخرى

انتهاء الشركات من مشروعاتها سيعطي دفعة
كبيرة لحركة البيع والشراء

تطوير مصر تبدٔا تسليم الشق السكني في مشروع بلومفيلدز العام المقبل

الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

بكر بهجت

تعتــزم شــركة تطويــر مصــر بــدء تســليم 
الشــق الســكني بمشــروع بلومفيلــدز الــذي 
تقيمــه فــي مدينــة مســتقبل ســيتي خــال 
نهايــة  أيًضــا  يتــم  أن  علــى   ،2022 عــام 
األولــى  المرحلــة  تشــغيل  العــام  نفــس 
للدكتــور  وفًقــا  التعليميــة،  المنطقــة  مــن 
ــذي والعضــو  ــس التنفي ــد شــلبي  الرئي أحم
المنتــدب للشــركة، مشــيًرا إلــى أن إجمالــي 
اســتثمارات المشــروع تبلــغ 28 مليــار جنيــه 

التعليمــي. الشــق  بخــاف 
يقــام  المشــروع  أن  شــلبي  أضــاف 
علــى مســاحة 415 فداًنــا، وينقســم إلــى 
325 فداًنــا للمناطــق الســكنية واإلداريــة 
والتجاريــة والترفيهيــة، و90 فداًنــا للمنطقة 
إلــى أن المشــروع يضــم  التعليميــة، الفًتــا 
10700 وحــدة، كمــا يتضمــن 4 إلــى 6 
مــدارس دوليــة، و2 إلــى 3 جامعــات دوليــة 

واالبتــكار. األعمــال  لريــادة  ومركــًزا 
وبلغــت قيمــة المبيعــات التعاقديــة التــي 
نحــو  المشــروعات  بــكل  الشــركة  حققتهــا 
21.7 مليــار جنيــه، موزعــة علــى 11 مليــار 
ــع  ــة وبواق ــت جال ــه فــي مشــروع المون جني
ووصلــت  وحــدة،   4200 مــن  يقــرب  مــا 
المبيعــات فــي مشــروع بلومفيلــدز إلــى 5 
ــه لنحــو 2400 وحــدة، فيمــا  ــارات جني ملي
بــاي  فــوكا  مشــروع  فــي  المبيعــات  بلغــت 
الــذي يقــام بالســاحل الشــمالي نحــو 5.7 
مليــار جنيــه، لوحــدات عددهــا يقــرب مــن 

1800  وحــدة.
مبيعــات  تحقيــق  الشــركة  وتســتهدف 
العــام  خــال  جنيــه  مليــارات   8 بقيمــة 
مليــارات   3 ضــخ  جانــب  إلــى  الجــاري، 
جنيــه فــي أعمــال اإلنشــاءات بالمشــروعات 

الثاثــة.
وأشــار شــلبي إلــى أن تلــك المؤشــرات 
تتمثــل فــي بــدء العديــد مــن الشــركات فــي 
تســليم مشــروعاتها، وهــو مــا يشــجع كثيريــن 

علــى الشــراء، إلــى جانــب تكيــف الشــركات 
الســوق  بهــا  مــرت  التــي  التحديــات  مــع 
مــن  مكنتهــا  بديلــة  لوســائل  وإيجادهــا 
تحقيــق أهدافهــا، الفًتــا إلــى أن الشــركات 
العمــاء  لــدى  العاليــة  المصداقيــة  ذات 
ســتتمكن  الكبيــرة  الماليــة  المــاءة  وذات 
مــن االســتفادة بصــورة كبيــرة مــن الحــراك 

للســوق. الحالــي 
رفعــت  الجــاري  مــارس  شــهر  وبدايــة 
فــي  اســتثماراتها  مصــر  تطويــر  شــركة 
القطــاع الســكني إلــى 57 مليــار جنيــه، بعــد 
الســاحل  فــي  الجديــد  مشــروعها  إطــاق 
الشــمالي »دي بــاي«، كمــا ارتفعــت محفظــة 
أراضيهــا إلــى 5.8 مليــون متــر مربــع، حيــث 
يقــام المشــروع الجديــد علــى نحــو 200 
والتــي  كيــان  شــركة  مــع  بالشــراكة  فــدان 

األرض. تمتلــك 
وقــال الدكتــور أحمــد شــلبي إن المشــروع 
 7 قيمتهــا  إجماليــة  باســتثمارات  يقــام 
 1800 نحــو  وســيضم  جنيــه،  مليــارات 
فيــات  و  شــاليهات  بيــن  متنوعــة  وحــدة 

فندقيــة. وغــرف  وشــقق  وكبائــن 
ــذه خــال  ــع أن المشــروع ســيتم تنفي وتاب
6 ســنوات بــدًءا مــن الحصــول علــى القــرار 
الــوزاري والتراخيــص، متوقًعــا بــدء التنفيــذ 

خــال العــام المقبــل.
وفــي تصريحــات ســابقة لــه أكــد الدكتــور 
ســيتم  المقبلــة  الفتــرة  أن  شــلبي  أحمــد 
خالهــا اإلعــان عــن خطــوات جديــدة فيمــا 
ــت  ــة، إذ اقترب ــق بالمشــروعات التعليمي يتعل
الشــركة مــن توقيــع عقــود جديــدة وســيتم 
اإلعــان عنهــا فــور االنتهــاء مــن إجراءاتهــا، 
أيًضــا  تخطــط  الشــركة  أن  إلــى  مشــيًرا 
إلطــاق مشــروع جديــد فــي الشــيخ زايــد 
بنهايــة العــام الجــاري أو بدايــة العــام المقبــل 

ــر. ــى أقصــى تقدي عل
وفيمــا يتعلــق بالشــق التمويلــي قــال شــلبي 
إن شــركة تطويــر مصــر تــدرس اســتغال 
ومحفظــة  الوحــدات  لتســليم  خطتهــا 

الوحــدات التــي يجــري تجهيزهــا فــي إجــراء 
ذلــك خــال  يتــم  توريــق، علــى أن  عمليــة 

العــام المقبــل.
الشــركة  إدارة  مجلــس  أن  إلــى  ولفــت 
خــال  الصــدد  هــذا  فــي  قــرارًا  ســيتخذ 
عــدد  أن  إلــى  مشــيًرا  المقبلــة،  الفتــرة 
الوحــدات التــي تــم تجهيزهــا للتســليم خــال 
العــام الماضــي بلــغ 1000 وحــدة، وخــال 
العــام الجــاري يجــري تجهيــز 1200 وحــدة 

للتســليم. أخــرى 
التمويــل  مبــادرة  علــى  تعليقــه  وفــي 
العقــاري التــي تــم اإلعــان عنهــا بفائــدة 
3% قــال الدكتــور أحمــد شــلبي لنشــرة 
الخطــوة ســينتج  تلــك  إن  حابــي مؤخــًرا، 
تعمــل  أن  يحتــاج  جديــد  ســوق  عنهــا 
ــي ظــل وجــود  ــة ف ــه الشــركات العقاري علي
قاعــدة كبيــرة مــن العمــاء والســرعة التــي 
ســيدور بهــا رأس المــال، مشــيًرا إلــى أن 
الشــركات التــي ســتعمل علــى ذلــك المنتــج 
ســتحصل علــى أموالهــا خــال 3 إلــى 4 
ســنوات، مــا يعنــي أن حركــة رأس المــال 

ســريعة. ســتكون 
وأضــاف شــلبي أن المبــادرة سيســتفيد 
ــم  ــن خــال تقدي ــل والمطــور، م ــا العمي منه
تيســيرات ماليــة على مــدى 30 عاًما بفائدة 
اإليجــار  بتكلفــة  ســيكون  مــا  وهــو   ،%3
الشــركات  أن  موضًحــا  التمليــك،  وليــس 
مــن  جــزًءا  تخصــص  أن   يمكــن  الكبيــرة 
مشــروعاتها ليتناســب مــع المبــادرة، خاصــة 
المســاحات  ذات  بالوحــدات  معنيــة  أنهــا 
األقــل مــن 150 متــًرا والتــي تبــاع بســعر 

فــي حــدود 2.5 مليــون جنيــه.
تظهــر  أن  المتوقــع  مــن  أنــه  وتابــع 
إلــى  عاميــن  بعــد  المبــادرة  تلــك  نتائــج 
ثاثــة أعــوام، وذلــك لحيــن االنتهــاء مــن 
ــع شــرط  ــق م ــة لتتواف المشــروعات القائم
ومــن  إنشــاؤها،  تــم  الوحــدات  تكــون  أن 
مشــروعات  هنــاك  تكــون  آخــر  جانــب 

الســوق. إلــى  دخلــت  أخــرى 



طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي المصري

عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  فايــد،  طــارق  أكــد 
أن  القاهــرة،  لبنــك  التنفيــذي  والرئيــس 
للتمويــل  الجديــدة  الرئاســية  المبــادرة 
العقــاري، ستشــجع شــركات التطويــر العقــاري 
علــى التوســع فــي بنــاء وحــدات ســكنية تناســب 

الدخــل. ومحــدودي  متوســطي  شــريحتي 
وقــال فايــد، إن المبــادرة تعــد فرصــة جيــدة 
مشــروعاتهم  لتنويــع  العقارييــن  للمطوريــن 
والتوســع فــي اإلســكان المتوســط المنخفــض 
عليــه  الطلــب  يرتفــع  والــذي  المحــدود  أو 
ودعــم  تيســير  علــى  عــاوة  كبيــرة،  بصــورة 
المبــادرة الجديــدة قــدرة شــريحة كبيــرة مــن 
المصرييــن علــى الشــراء عبــر توفيــر تمويــل 
ا وبآجــال تصــل إلــى 30  بعائــد منخفــض جــّدً
علــى  بــدوره  ســينعكس  الــذي  األمــر  عاًمــا، 

أعبــاء الديــن.
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ولفــت 
شــركات  أن  إلــى  القاهــرة،  لبنــك  التنفيــذي 
التنميــة العقاريــة بمصــر بطبيعــة عملهــا تركــز 
علــى اإلســكان المتوســط أو الفاخــر، بينمــا 
كانــت الدولــة تتولــى مهمــة توفيــر الوحــدات 
الســكنية لمحــدودي الدخــل كأحــد أدوراهــا 
الرئاســية  المبــادرة  أن  مؤكــًدا  الرئيســية، 
ــد مــن شــركات  ــدة للعدي ــدة فرصــة جي الجدي
إســكان  ســوق  لدخــول  العقــاري  التطويــر 

الدخــل. ومتوســط  محــدود 
وتوقــع فايــد، أن يشــهد قطــاع المقــاوالت 
المقبلــة  الفتــرة  خــال  ملحوًظــا  نشــاًطا 
مبــادرة  ســتخلقه  الــذي  الــرواج  مــن  بدعــم 
التمويــل العقــاري الجديــدة، وتنشــيط الطلــب 
أن  مؤكــًدا  الســكنية،  الوحــدات  شــراء  علــى 
تنشــيط الســوق العقاريــة يحــرك ويحفــز عــدًدا 
واســًعا مــن الصناعــات األخــرى المغذيــة لهــذا 
خلــق  إلــى  باإلضافــة  االســتراتيجي  القطــاع 

رئيــس  نائــب  الفتــوح،  أبــو  يحيــى  أكــد 
أن  المصــري،  األهلــي  البنــك  إدارة  مجلــس 
المبــادرة الرئاســية الجديــدة للتمويــل العقــاري 
بفائــدة %3،  الدخــل  ومتوســطي  لمحــدودي 
التطويــر  قطــاع  فــي  رواج  حالــة  ســتخلق 

العقــاري.
األهلــي  البنــك  إن  الفتــوح،  أبــو  وقــال 
يولــي أهميــة خاصــة لدعــم شــركات التنميــة 
العقاريــة، ويحــرص علــى المســاندة والوقــوف 
بجانــب المطوريــن فــي ظــل التحديــات التــي 
تراجــع  نتيجــة  العقاريــة  الســوق  تواجههــا 
وفئــات  شــرائح  بعــض  فــي  ا  نســبّيً الطلــب 
الوحــدات، موضًحــا أن مصرفــه يتبنــى عــدة 
وســائل وآليــات غيــر تقليديــة لدعــم القطــاع 
االقتصــاد  فــي  المهــم  التأثيــر  ذي  الحيــوي 

القومــي.
تصريحاتــه  فــي  الفتــوح،  أبــو  وكشــف 
محفظــة  حجــم  بلــوغ  عــن  حابــي،  لجريــدة 
تمويــل شــركات التطويــر العقــاري والمقــاوالت 
ــم( مــن  ــد القائ ــه )الرصي ــار جني نحــو 95 ملي
إجمالــي محفظــة تمويــل الشــركات الكبــرى، 
مؤكــًدا حــرص البنــك علــى توفيــر الســيولة 
العاملــة  للشــركات  التمويليــة  واالحتياجــات 

العقاريــة. التنميــة  بمجــال 
األهلــي  البنــك  ضــخ  عــن  كشــف  كمــا 
المصــري أكثــر مــن 10 مليــارات جنيــه ضمــن 
للتمويــل  المصــري  المركــزي  البنــك  مبــادرة 
الدخــل  ومتوســطي  لمحــدودي  العقــاري 
علــى 95  يزيــد  مــا  منهــا  اســتفاد  الســابقة، 

عميــل.  ألــف 
البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأكــد 
األهلــي المصــري، أن مبــادرة التمويــل العقاري 
ســكنية  وحــدات  لتملــك  مشــجعة  الجديــدة 
المواطنيــن،  مــن  واســعة  لشــريحة  مائمــة 
مقابــل تحمــل التــزام شــهري يقتــرب قيمتــه 
األســعار  متوســطات  بحســب  اإليجــار  مــن 
النوعيــة  هــذه  أن  موضًحــا  حالًيــا،  الســائدة 

ــرة. فــرص عمــل كبي
والمــردود  العائــد  أن  فايــد،  وأضــاف 
العقــاري  التمويــل  لمبــادرة  االقتصــادي 
ا، وال يقــل عــن أبعادهــا  الجديــدة جيــد جــّدً
ومردودهــا االجتماعــي لتوفيــر وإتاحــة فرصــة 

للجميــع. ســكن  علــى  الحصــول 
القيــادة  أن  القاهــرة،  بنــك  رئيــس  وأكــد 
السياســية ركزت في الســنوات األخيرة بشــكل 
ملحــوظ علــى توفيــر مســكن مناســب لفئــات 
المجتمــع المســتهدفة مــن شــريحتي محــدودي 
ومتوســطي الدخــل، بحزمــة تيســيرات واســعة، 
تقدمهــا  التــي  التســهيات  أن  إلــى  مشــيًرا 
خاصــة  مســبوقة  غيــر  األخيــرة  المبــادرة 
األمــر  الديــن،  عــبء  تقليــص  جزئيــة  فــي 
مــن  ا  جــّدً واســعة  لشــريحة  يســمح  الــذي 
المجتمــع لتملــك وحــدة ســكنية بقســط شــهري 
ا مــن  يتناســب مــع مســتوى الدخــل، وقريــب جــّدً

مســتويات اإليجــار الشــهري. 
العريضــة  الخطــوط  إن  فايــد،  وقــال 
للمبــادرة بــدأت تتضــح، ومــن المتوقــع البــدء 
ــاء  ــوك بعــد االنته فــي إتاحــة التمويــات بالبن
التنفيذيــة آلليــات  اإلجــراءات  وضــع  مــن 

التطبيــق.
القاهــرة  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
طــارق فايــد، فــي وقــت ســابق، حــرص البنــك 
خــال  مــن  العقــاري  القطــاع  مســاندة  علــى 
ذات  للمشــروعات  الازمــة  التمويــات  ضــخ 
اهتمــام  ظــل  فــي  االقتصاديــة،  الجــدوى 
بــه  تســهم  لمــا  المشــروعات  بتلــك  الدولــة 
وقــام  العمــل،  فــرص  مــن  اآلالف  خلــق  مــن 
عــدد  بتوفيــر  الماضــي  العــام  خــال  البنــك 
مــن القــروض لصالــح مجموعــة مــن الشــركات 
العقاريــة الكبــرى مــن بينهــا أوراســكوم للتنميــة 
العقاريــة  للمشــروعات  الســخنة  ومراكــز 

العقــاري. واالســتثمار  للتنميــة  وأرضــك 

القــدرة  وتعــزز  تدعــم  المبــادرات  مــن 
محــدودي  فئتــي  مــن  للمواطنيــن  الشــرائية 
ومتوســطي الدخــل كمــا تعــزز قــدرات الشــباب 
حديثــي العمــل المقبليــن علــى الــزواج المتــاك 
بســيط،  شــهري  بقســط  ســكنية  وحــدة 
يســدد علــى فتــرات طويلــة تصــل إلــى نحــو 

30 عاًمــا.
التحديــات  أحــد  أن  الفتــوح،  أبــو  وتابــع 
التــي تواجــه قطــاع التطويــر العقــاري بالســوق 
الشــرائية  القــدرة  ضعــف  هــو  المصريــة 
بمعنــاه  الطلــب  انخفــاض  وليــس  لألفــراد 
الســكان  تعــداد  أن  إلــى  مشــيًرا  الحقيقــي، 
الــذي يتجــاوز 100 مليــون نســمة عــاوة علــى 
النســبة الكبيــرة للشــباب تخلــق طلًبــا دائًمــا 

الســكنية. الوحــدات  شــراء  علــى 
ــا  ــع االســتحواذ عليه وحــول النســبة المتوق
مــن المبــادرة الجديــدة بعــد صــدارة البنــك 
األهلــي لمبــادرة التمويــل العقــاري الســابقة، 
الســوقية  الحصــة  إن  الفتــوح،  أبــو  قــال 
لمصرفــه فــي أغلــب المجــاالت تتــراوح بيــن 
30 إلــى 35%، متوقًعــا ضــخ تمويــات عبــر 

النســبة. بــذات  الجديــدة  المبــادرة 
ويتأهــب البنــك المركــزي المصــري، لتفعيــل 
الجديــدة  العقــاري  التمويــل  مبــادرة  وإتاحــة 
أيــام،  خــال  الدخــل  ومتوســطي  لمحــدودي 
وتبلــغ قيمتهــا 100 مليــار جنيــه، بســعر فائــدة 
3% متناقصــة، وآجــال ســداد تصــل حتــى 30 

عاًمــا.
ال  الذيــن  األفــراد  المبــادرة  وتســتهدف 
آالف   4.5 لهــم  الشــهري  الدخــل  يتجــاوز 
جنيــه  آالف  و10  الدخــل،  لمحــدودي  جنيــه 
يخــص  وفيمــا  الدخــل،  لمتوســطي  بالنســبة 
لألســرة  األقصــى  الحــد  فيبلــغ  األســر 
ألًفــا  و14  جنيــه،  آالف   6 الدخــل  محــدودة 

الدخــل. متوســطة  لألســرة 

أكــد عاكــف المغربــي، نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة بنــك مصــر، أن مبــادرة البنــك المركــزي 
لمتوســطي  العقــاري  للتمويــل  الجديــدة 
ومحــدودي الدخــل، ســيكون لهــا تأثيــر إيجابــي 
كبيــر علــى تحفيــز وتنشــيط قطاعيــن مــن أكثــر 
القطاعــات الحيويــة والمؤثــرة فــي االقتصــاد، 
واللذيــن  والمقــاوالت،  العقــارات  وهمــا 
مــن  العديــد  فــي  مباشــر  بشــكل  يؤثــران 
ــى قدرتهمــا  الصناعــات المرتبطــة، عــاوة عل

علــى خلــق فــرص العمــل.
بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
العقــاري  للتمويــل  برامــج  توفيــر  إن  مصــر، 
ــد المتناقــص،  ــى الرصي ــدة 3% عل بســعر فائ
حصــول  تســهيل  فــي  كبيــر  دور  لــه  ســيكون 
أن  مؤكــًدا  مناســب،  ســكن  علــى  المواطنيــن 
مبــادرة البنــك المركــزي الجديــدة تعــد مــن 
توفيــر  علــى  تســاعد  التــي  المبــادرات  أهــم 

للمواطنيــن. كريمــة  حيــاة 
وأكــد المغربــي، جاهزيــة واســتعداد بنــك 
مصــر للمشــاركة فــي مبــادرة التمويــل العقــاري 

إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  ناجــي،  وليــد  أكــد 
مبــادرة  أن  العربــي،  المصــري  العقــاري  البنــك 
التمويــل العقــاري الجديــدة ستســهم إلــى حــد كبيــر 
فــي حــل إحــدى التحديــات التــي تواجــه القطــاع 
ا، بســبب  ــر حجــم الطلــب نســبّيً العقــاري وهــي تأث
عــن  الناجمــة  الصعبــة  االقتصاديــة  التداعيــات 
أزمــة جائحــة كورونــا وانعكاســاتها، مشــيًرا إلــى أن 
المبــادرة ســتخلق زيــادة فــي الطلــب علــى الوحــدات 

ســواء متوســطة أو محــدودة الدخــل.
جعلــت  كورونــا  أزمــة  أن  ناجــي،  وأضــاف 
الطلــب علــى اقتنــاء العقــارات أقــل مــن األعــوام 
ــًدا أن توفيــر التمويــل وتعزيــز قــدرة  الســابقة، مؤك
تيســيرات  منــح  عبــر  الشــراء  علــى  األفــراد 
لهــا  ســيكون  الطويلــة،  واآلجــال  الفائــدة  أســعار 
تأثيــر إيجابــي علــى تنشــيط حركــة البيــع بالســوق 
الخــاص  القطــاع  شــركات  وتســتطيع  العقاريــة 
مــا  إذا  الســانحة  الفرصــة  هــذه  مــن  االســتفادة 
تمكنــوا مــن توفيــر وحــدات تتناســب مــع شــروط 

المبــادرة.

وإتاحتهــا  تفعيلهــا  ســيتم  والتــي  الجديــدة 
مشــارك  مصرفــه  أن  إلــى  مشــيًرا  قريًبــا، 
التــي  كافــة  التمويــل  مبــادرات  فــي  رئيســي 

المركــزي. البنــك  أطلقهــا 
دعــم  علــى  حريــص  البنــك  أن  وأضــاف 
فرًصــا  يوفــر  الــذي  العقــاري  القطــاع 
اســتثمارية مباشــرة وغيــر مباشــرة، فــي ضــوء 
القيــام بــدوره كأحــد البنــوك الوطنيــة لدعــم 
الشــاملة  التنميــة  لتحقيــق  الدولــة  خطــط 
وتوفيــر الســكن المائــم للتخفيــف عــن كاهــل 

المختلفــة. المجتمــع  شــرائح 
بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
مصــر، أن المبــادرة الجديــدة تســاهم بصــورة 
كبيــرة فــي تيســير الحصــول علــى أهــم احتيــاج 
أساســي للمواطــن وهــو توفيــر ســكن مناســب 
الحصــول  خــال  مــن  وذلــك  وألســرته،  لــه 
قــدره  رمــزي  فائــدة  بســعر  تمويــل  علــى 
وفتــرة  المتناقــص،  الرصيــد  علــى   %3
الــذي  األمــر  عاًمــا،   30 إلــى  تصــل  ســداد 
المطلــوب  الشــهري  القســط  قيمــة  يقلــص 

ولفــت ناجــي، إلــى أن شــركات التنميــة العقاريــة 
واجهــت خــال الفتــرة الماضيــة بعض المشــاكل في 
توافــر الســيولة، إال أن التعديــات التــي أدخلهــا 
البنــك المركــزي علــى ضوابــط إقــراض القطــاع 
قبــل نحــو شــهر، ســاهمت بصــورة مؤثــرة فــي حــل 
هــذه المشــكلة، مشــيًرا إلــى أن هنــاك مســاٍع دائمــة 
مــن الجهــاز المصرفــي لمســاندة القطــاع العقــاري.
وقــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك العقــاري 
ــادرة يفتــرض أن تحفــز  ــي، إن المب المصــري العرب
فــي  التوســع  علــى  العقارييــن  المطوريــن  شــهية 
مــن  لاســتفادة  والمحــدود،  المتوســط  اإلســكان 
حجــم الطلــب المتوقــع علــى هاتيــن الفئتيــن، الفًتــا 

مــن  واســعة  شــريحة  تائــم  بصــورة  ســداده 
الفئــات األقــل دخــًا.

السيســي،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  ووجــه 
جديــدة  مبــادرة  بتدشــين  المركــزي،  البنــك 
جنيــه  مليــار  بقيمــة 100  العقــاري  للتمويــل 

عاًمــا.  30 ألجــل   %3 وبفائــدة 
وكشــف جمــال نجــم، نائــب محافــظ البنــك 
المركــزي، قبــل نحــو أســبوع، فــي تصريحــات 
تلفزيونيــة، عــن الحــد األقصــى لســعر الوحــدة 
والــذي  العقــاري  التمويــل  مبــادرة  داخــل 
ســيكون بواقــع 350 ألــف جنيــه لمحــدودي 
الدخــل ومليــون جنيــه لمتوســطي الدخــل، كمــا 
كشــف عــن اشــتراطات الدخــل للمســتفيدين 
جنيــه   4500 بنحــو  وتقــدر  المبــادرة  مــن 
بالنســبة  لألســرة  جنيــه  آالف  و6  لألعــزب، 
لمحــدودي الدخــل، و10 آالف لألعــزب و14 

الدخــل. لمتوســطي  لألســرة  ألًفــا 
ويولــي بنــك مصــر اهتماًمــا كبيــًرا بالقطــاع 
العقــاري، حيــث كشــفت حابــي عبــر نشــرتها 
اليوميــة فــي مطلــع شــهر فبرايــر الماضــي، 

صنــدوق  تأســيس  مصــر  بنــك  اعتــزام  عــن 
 500 مبدئــي  برأســمال  عقــاري  اســتثمار 
مليــون جنيــه، كإصــدار أول مســتهدف، كاشــفة 
خطــوات  اتخــاذ  الحكومــي  البنــك  بــدء  عــن 
فعليــة فــي عمليــات التأســيس، بعــد تقدمــه 
إلــى الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بمســتندات 
تأســيس الشــركة التــي ســينبثق عنهــا صنــدوق 
االســتثمار العقــاري والتــي تحــدد لهــا رأســمال 

أدنــى. كحــد  جنيــه  ماييــن   5
وقــال عاكــف المغربــي فــي حــوار خــاص مــع 
حابــي، نشــرته فــي عددهــا الصــادر يــوم األحد 
الماضــي، إن شــركة مصــر كابيتــال ستشــارك 
العقــاري،  االســتثمار  صنــدوق  تأســيس  فــي 
كمــا أشــار إلــى أنــه يتــم حالًيــا مناقشــة غرفــة 
التطويــر العقــاري برئاســة المهنــدس طــارق 
تبســيط  مقترحــات  علــى  للوقــوف  شــكري 
إجــراءات الحصــول علــى التمويــل العقــاري، 
كاشــًفا عــن نمــو محفظــة التمويــل العقــاري 

ــك مصــر بنســبة %54. ــدى بن ل

إلــى أن شــركات التطويــر العقــاري الكبــرى تميــل 
الفاخــرة  الســكنية  للوحــدات  الوقــت  أغلــب  فــي 
ألســباب  المرتفعــة  األســعار  ذات  المتوســطة  أو 

الربحيــة. بمعــدل  تتعلــق 
العقــاري  التمويــل  مبــادرة  أن  ناجــي،  وأكــد 
للمواطنيــن  ــا  قوّيً وداعًمــا  محفــًزا  تعــد  الجديــدة 
الجانــب  وعلــى  بهــم،  خــاص  ســكن  المتــاك 
مؤشــرات  علــى  ــا  إيجابّيً ســتنعكس  اآلخــر 
التطويــر  قطــاع  تنشــيط  ضــوء  فــي  االقتصــاد 
لعــدد  االســتراتيجية  القطاعــات  أحــد  العقــاري 
والمغذيــة  بــه  المرتبطــة  الصناعــات  مــن  واســع 
البنــاء. ومــواد  المقــاوالت  مقدمتهــا  وفــي  لــه 

وأشــار ناجــي، إلــى أن البنــك العقــاري منفتــح 
التمويــل  مبــادرة  فــي  الفعالــة  المشــاركة  علــى 
العقــاري الجديــدة، والتــي قــد يســتغرق تفعيلهــا 
بالســوق وإتاحتهــا للعمــاء حوالــي شــهر، مؤكــًدا أن 
البنــك لــم يحــدد ســقًفا للمشــاركة فــي المبــادرة، 
ومهتــم بتوفيــر التمويــل خاصــة لشــريحة محــدودي 

الدخــل.
وقــال إن البنــك العقــاري المصــري لديه محفظة 
التنميــة  شــركات  لصالــح  التمويــات  مــن  كبيــرة 
العقاريــة والســياحية مــن الموروثــات بطبيعــة وضــع 
ــًدا أن  البنــك فــي الماضــي كبنــك متخصــص، مؤك
خطــة العمــل فــي الوقــت الحالــي تركــز علــى مفهــوم 

البنــك التجــاري الشــامل.
البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأضــاف 
لديــه  مصرفــه  أن  العربــي،  المصــري  العقــاري 
 4 بنحــو  للشــركات  عقاريــة  قــروض  محفظــة 
مليــارات جنيــه، إلــى جانــب محفظــة تمويــل عقــاري 
بقيمــة 1.25 مليــار جنيــه منهــا نحــو 370 مليــون 
جنيــه تــم ضخهــا عبــر مبــادرة البنــك المركــزي.

المبادرة الجديدة محفز قوي لقطاعي العقارات والمقاوالت

فرصة سانحة للقطاع الخاص لالستفادة من الزيادة المرتقبة في الطلب

المبادرة تشجع المطورين للتوسع 

في اإلسكان المتوسط والمحدود

البنك األهلي يسعى لضخ 30 إلى 35 مليار 

جنيه بمبادرة التمويل العقاري الجديدة

عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر:

وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي:

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس اإلدارة:طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة:

95 مليار جنيه محفظة تمويل المطورين العقاريين وشركات المقاوالت بالبنك تخفيض أعباء الدين يوسع قاعدة المستفيدين.. وتنشيط السوق العقارية يحرك العديد من الصناعات المغذية

تأثير إيجابي على عدد من الصناعات المرتبطة وفرص العمل

نتطلع لمشاركة فعالة بالمبادرة.. و4 مليارات جنيه محفظة القروض العقارية للشركات

العائد والمردود 
االقتصادي للمبادرة 

جيد وال يقل عن 
أبعادها االجتماعية 

البنك ضخ 370 مليون جنيه لمحدودي ومتوسطي 
الدخل.. و1.25 مليار إجمالي محفظة التمويل العقاري  

ننتهج آليات غير 
تقليدية لدعم

 شركات التنمية 
العقارية

أمنية إبراهيم
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المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل

دخلــت شــركة كاســيل للتطويــر العمرانــي فــي 
العمرانيــة  المجتمعــات  هيئــة  مــع  مفاوضــات 
العلميــن  فــي  أرض  قطعــة  علــى  للحصــول 
التوســعية  الخطــة  ضمــن  وذلــك  الجديــدة، 
المهنــدس  بحســب  الشــركة،  وضعتهــا  التــي 
أحمــد منصــور الرئيــس التنفيــذي، مشــيًرا إلــى 
علــى  بنــاء  مناطــق  عــدة  حــددت  الشــركة  أن 
الدراســات الســوقية التــي قامــت بهــا، وبــدأت 
بهــا. مشــروعات  إلقامــة  التحــرك  فــي  ــا  فعلّيً

أضــاف فــي تصريحاتــه لجريــدة »حابــي« إن 
الشــركة تركــز حالًيــا علــى أعمــال اإلنشــاءات 
فــي مشــروع كاســيل النــد مــارك الــذي تقيمــه 
فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، حيــث بلغــت 
ــع  ــا يجــري ضخــه فــي اإلنشــاءات بالرب قيمــة م
مليــون   150 نحــو  الجــاري  العــام  مــن  األول 
الزمنــي  الجــدول  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو  جنيــه، 
الــذي وضعتــه الشــركة، موضًحــا أن المبيعــات 
أيًضــا تســير بصــورة جيــدة واقتربــت الشــركة مــن 
تحقيــق مســتهدف الربــع األول الــذي يصــل إلــى 

نحــو 300 مليــون جنيــه.
علــى  مــارك  النــد  كاســيل  مشــروع  يقــام 
فــي   R7 الســكني بالحــي  فداًنــا،  مســاحة 43 
العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، وبــدأت الشــركة في 
الموعــد  مــن  أشــهر  قبــل 3  بالمشــروع  العمــل 
المحــدد لــه، ويتكــون مــن 46 عمــارة بإجمالــي 
المســاحات  مختلفــة  ســكنية  وحــدة   1800

موزعــة علــى 5 مراحــل. 
ــرر  ــى أن الشــركة مــن المق وأشــار منصــور إل
بالمشــروع  وحــدة   200 تســليم  فــي  تبــدأ  أن 
خــال العــام المقبــل، مشــيًرا إلــى أن الشــركة 
ســرعت وتيــرة التنفيــذ خــال الفتــرة الماضية ما 
ســاعدها فــي إنجــاز معــدالت جيــدة بالمشــروع.
عقــود  قيمــة  أن  منصــور  أحمــد  وأكــد 
المقــاوالت التــي وقعتهــا الشــركة فــي مشــروع 
ــى نحــو 2.3  ــارك« ارتفعــت إل ــد م »كاســيل الن
ضخــه  تــم  مــا  إجمالــي  وأن  جنيــه،  مليــار 

حالًيــا فــي أعمــال اإلنشــاءات يصــل إلــى نحــو 
600 مليــون جنيــه، الفًتــا إلــى أن الشــركة انتهــت 
المشــروع  إنشــاءات  مــن   %20 تنفيــذ  مــن 
إلــى  اإلنجــاز  بمعــدالت  للوصــول  وتخطــط 

العــام. بنهايــة   %45
أشــار منصــور إلــى أن الشــركة تخطــط لطــرح 
مشــروعها الجديــد فــي غــرب القاهــرة خــال 
الربــع األخيــر مــن العــام الجــاري، وذلــك فــي 
إطــار إجراءاتهــا لتنفيــذ المخطــط االســتثماري 

الــذي وضعتــه، والــذي يتضمــن أيًضــا مشــروعات 
أخــرى فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، موضًحا 
ــن  ــاك عــدة فــرص تدرســها الشــركة، ولك أن هن
ســيتم اتخــاذ قــرار بشــأنها وفــق وضــع الســوق.

كاســيل  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
ــي إن الشــركة تخطــط لتســليم  ــر العمران للتطوي
تاريــخ  حســب  تباًعــا  المشــروع  وحــدات  باقــي 
عقــد،  بــكل  الموضــح  واالســتام  التعاقــد 
وخــال هــذه المــدة ســتكون الشــركة انتهــت مــن 

بإجمالــي  بالكامــل  األولــى  المرحلــة  أعمــال 
وحــدة.  476

أضــاف منصــور أن كل شــركة اعتمــدت علــى 
وإمكانياتهــا،  احتياجاتهــا  مــع  تتناســب  خطــط 
يتعلــق  ففيمــا  مســتهدفاتها،  إلــى  للوصــول 
ــك  ــى ذل ــزت عل ــإن شــركة كاســيل رك ــاق ف باالنف
اإلنشــاءات  فــي  نســبة  أكبــر  إلنجــاز  المحــور 
مشــيًرا  مــارك«،  النــد  مشــروع »كاســيل  فــي 
القواعــد  كامــل  مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  إلــى 

الخرســانية التــي تمثــل الجــزء األكبــر واألهــم 
اإلنشــائية. األعمــال  فــي 

خــال  كاســيل  شــركة  مبيعــات  وتجــاوزت 
ــون  ــا 600 ملي ــه، منه ــار جني العــام الماضــي ملي
مــا  وهــو  العــام،  مــن  األول  بالنصــف  جنيــه 
خطتهــا  فــي  كبيــرة  دفعــة  للشــركة  أعطــى 
اإلنشــائية وســاعدها علــى تنفيــذ األعمــال التــي 
كانــت تســعى إليهــا، بحســب تصريحــات ســابقة 
لجريــدة »حابــي«،  منصــور  أحمــد  للمهنــدس 
البنــك  أطلقهــا  التــي  المبــادرات  أن  موضًحــا 
المركــزي كانــت بمثابــة دعــم لقطــاع المقــاوالت 
فيمــا ركــزت عــدة شــركات ومــن بينهــا كاســيل 
الســيولة  لتوفيــر  البيعيــة  اإليــرادات  علــى 

الازمــة.
وأعلنــت شــركة كاســيل مؤخــًرا عــن إطــاق 
مشــروع مــول »كاســيل جيــت« علــى مســاحة 20 
ألــف متــر مربــع والــذي يضــم أنشــطة تجاريــة 
وإداريــة بمســاحات تتــراوح مــن 65 إلــى 220 
متــًرا مربًعــا للتجــاري وبأســعار تبــدأ مــن 80 إلــى 
130 ألــف جنيــه واإلداري بمســاحات ثابتــة 50 
ــى 35  ــراوح مــن 25 إل ــا وبأســعار تت ــًرا مربًع مت

ألــف جنيــه.
وتســتهدف الشــركة تحقيــق مبيعــات تعاقديــة 
بقيمــة 400 مليــون جنيــه مــن مشــروع »كاســيل 
جيــت« التجــاري خــال العــام الجــاري ومبيعــات 
تعاقديــة إجماليــة بالمشــروع مليــار جنيــه ويبلــغ 
مليــون   700 المشــروع  اســتثمارات  إجمالــي 

جنيــه.
وقــال منصــور فــي وقــت ســابق إن الشــركة 
تخطــط لطــرح مشــروعها األول بمنطقــة غــرب 
ــث  ــع الثال القاهــرة »ويســت ســايد« خــال الرب
مشــروع  عــن  عبــارة  وهــو  الجــاري  العــام  مــن 
إداري تجــاري يقــام علــى مســاحة 12 ألــف متــر 
مربــع علــى المحــور الرئيســي بمدينــة 6 أكتوبــر 
التوســعية  الخطــة  ضمــن  المشــروع  ويأتــي 
للشــركة فــي الســوق العقاريــة بتنويــع محفظــة 

مشــروعاتها.

كاسيل تتفاوض على قطعة أرض بالعلمين
 الجديدة ضمن الخطة التوسعية

أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة:

الشركة تضخ 150 مليون جنيه في إنشاءات كاسيل الند مارك بالربع األول

تسليم 200 وحدة 
في مشروع العاصمة 
اإلدارية العام المقبل 
وفق الجدول الزمني

قرب تحقيق مستهدف 
مبيعات الربع
 األول بقيمة

 300 مليون جنيه 

476 وحدة ضمن 

المرحلة األولى تعمل 
الشركة على تنفيذها

الدراسات السوقية 
للشركة أظهرت فرًصا 

استثمارية واعدة

بكر بهجت

عقارات أكثر
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المضاربات السريعة لألفراد وراء ضعف استجابة القطاع لإليجابيات

عودة صناديق االستثمار للشراء يسرع 
من تعافي األسهم العقارية

علي عادل محلل قطاع العقارات بشركة بلتون المالية القابضة:

محفظة األراضي 
المتزايدة تدعم 

تحسن النتائج المالية 
للشركات

توقــع علــي عــادل، محلــل قطــاع العقــارات 
بشــركة بلتــون الماليــة القابضــة، أن تحقــق 
ــود  ــة بالبورصــة طفــرة صع األســهم العقاري
ــا مــن النصــف الثانــي للعــام  تبــدأ تدريجّيً
باســتقرار ســوق  الجــاري، وذلــك مرهــون 

ــة. ــد المؤشــرات كاف ــى صعي المــال عل
ورأى عــادل، أن تحقيــق االســتقرار بســوق 
المــال مرهــون بعــودة صناديــق االســتثمار 
ــداوالت  ــوى الشــرائية بالت ــوف الق ــى صف إل
اليوميــة أكثــر مــن شــريحة األفــراد التــي 
ــات  ــى المضارب ــد بصــورة أساســية عل تعتم

ــاح. ــق أرب الســريعة لتحقي
بشــركة  العقــارات  قطــاع  محلــل  وقــال 
ــة القابضــة، إن القطــاع شــهد  ــون المالي بلت
علــى  اإليجابيــة  التطــورات  مــن  عــدًدا 
لــم  ولكنهــا  المقيــدة،  الشــركات  صعيــد 
تنعكــس بصــورة واضحــة علــى أداء األســهم، 
مشــيًرا إلــى أن القطــاع العقــاري مــن أفضــل 
يراهــن  مــا  عــادة  التــي  الرابحــة  األوراق 
ولكــن  عــام،  كل  فــي  المســتثمرون  عليهــا 
الموجــة األولــى مــن جائحــة كورونــا ســببت 
عــزوف المســتثمرين والقــوى الشــرائية عــن 
الدخــول باســتثمارات جديــدة تخوًفــا مــن 

المســتقبلي. الســيناريو 
وأضــاف، أن الشــركات العقاريــة لديهــا 
تؤهلهــا  التــي  القــوة  أســلحة  مــن  عــدد 
لكســب ثقــة المســتثمرين تجــاه القطــاع مــن 
جديــد، فعلــى ســبيل المثــال مصــر الجديــدة 
لإلســكان والتعميــر ومدينــة نصــر لإلســكان 
ــى مجموعــة طلعــت مصطفــى  باإلضافــة إل
أراضيهــا  بمحفظــة  نمــو  لديهــا  القابضــة 

يعــزز مــن مركزهــا المالــي القــادم.
األراضــي  محفظــة  بجانــب  أنــه  وأكــد 
الشــراء  فعــروض  بالشــركات،  الضخمــة 
الخارجيــة وآخرهــا رغبــة الــدار العقاريــة 
اإلماراتيــة باالســتحواذ علــى حصــة حاكمــة 
فــي ســوديك يؤكــد وجــود فــرص نمــو كامنــة 

بالقطــاع.
وتوقــع عــادل بنــاء علــى ذلــك أن تنعكــس 
النتائــج  علــى  ــا  إيجابّيً النقــاط  تلــك  كل 
المقيــدة  العقاريــة  للشــركات  الماليــة 
ــام  ــن الع ــي م ــع الثان ــن أواخــر الرب ــة م بداي
الجــاري، مؤكــًدا أن األســهم األكثــر تضــررًا 
ــى  ــة، هــي المعتمــدة عل ــرة الماضي فــي الفت
النشــاط الســياحي لتحقيــق األربــاح، ولكــن 
وحتــى  تماســكًا  شــهدت  الشــركات  باقــي 
ا  جائحــة كورونــا لــم تؤثــر بشــكل واضــح جــّدً

اســتراتيجيتها. علــى 
وأوضــح أن هــذا يرجــع بصــورة أساســية 
المبــادرات  بتقديــم  الدولــة  اهتمــام  إلــى 
المختلفــة لدعــم االقتصــاد ككل مثــل خفــض 
أســعار الفائــدة والتــي تعــد أحــد األعمــدة 

الرئيســية النتعاشــة القطــاع.
وألمــح عــادل، إلــى أن مواصلــة الشــركات 
إطــاق  باســتمرار  مرهونــة  التماســك 
وجــذب  المختلفــة  العقاريــة  المشــروعات 

شــريحة أكبــر مــن العمــاء.

منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك االستثمار سي آي كابيتال

توقــع منصــف مرســي، الرئيــس المشــارك 
لقســم البحــوث ببنــك االســتثمار ســي آي 
كابيتــال، أن تشــهد النتائــج المالية للشــركات 
ــا مــن الربــع الثانــي  العقاريــة تحســًنا تدريجّيً
ــا بانتعاشــة النشــاط  للعــام الجــاري، مدعوًم

خــال الفتــرة القادمــة.
ســوق  صعيــد  علــى  مرســي  ورجــح 
األســهم العقاريــة، أن تقــود موجــة صعــود 
بأواخــر الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، 
بعــد تحقيــق النتائــج اإليجابيــة المرتقبــة، 
عوامــل  بعــدة  مرهــون  ذلــك  أن  موضًحــا 
ــة للســوق  ــا عــودة االســتثمارات األجنبي منه
تحســن  أن  إلــى  مشــيًرا  المحليــة، 
أحــد  البورصــة  فــي  الســيولة  معــدالت 
القطــاع  إليهــا  يســتند  التــي  العوامــل 
العقــاري لتحقيــق االنتعاشــة المرتقبــة بــه، 
وذلــك مرهــون بعــودة ثقــة المؤسســات فــي 

المصريــة. البورصــة 
لقســم  المشــارك  الرئيــس  واســتند 
البحــوث ببنــك االســتثمار ســي آي كابيتــال، 
مــن  األســباب  مــن  عــدد  إلــى  توقعــه  فــي 

االحترازيــة  اإلجــراءات  تخفيــف  ضمنهــا 
التــي ســببت تخوًفــا مــن الرؤيــة المســتقبلية 
ــًدا مــن االنخفــاض  ــا مزي لاســتثمار، وأيًض
الوحــدات  علــى  الطلــب  معــدالت  فــي 
العقاريــة خــال الموجــة األولــى لفيــروس 

كورونــا العــام الماضــي.
اإلجــراءات  تلــك  تاشــي  أن  وأوضــح، 
شــركات  لقاحــات  ظهــور  مــع  تباًعــا 
فيــروس  لمحاصــرة  المختلفــة  األدويــة 
كورونــا، رفــع شــهية المســتثمرين للدخــول 
يعــد  والتــي  االســتثمارية  القنــوات  إلــى 

أحدهــا. العقــار 
ــى أن ضعــف أداء ســوق  ولفــت مرســي إل
المــال المصريــة بصــورة عامــة وراء ضعــف 
للتطــورات  العقــاري  القطــاع  اســتجابة 
ســيولة  أن  موضًحــا  األخيــرة،  اإليجابيــة 
ــد  ــام تعتم ــذ نحــو ع ــة من البورصــة المصري
بشــكل كبيــر علــى ســيولة األفــراد، والتــي 
تســتحوذ علــى 70% تقريًبــا مــن التــداوالت 
مشــاركة  نســبة  تضــاؤل  مقابــل  اليوميــة، 
المؤسســات والمســتثمر طويــل األجــل وهــو 

العقــاري. للقطــاع  انجذابًــا  األكثــر  الفئــة 
األخيــرة  التطــورات  بعــض  أن  وأضــاف، 
رئيــس  مبــادرة  تضمنــت  والتــي  بالقطــاع 
ــاح السيســي بإطــاق  ــد الفت ــة عب الجمهوري
العقــاري  للتمويــل  جديــد  برنامــج 
بفائــدة ال تتعــدى 3%، لــم تحــدث تأثيــًرا 
يذكــر علــى أداء األســهم العقاريــة، وأرجــع 
المقيــدة  الشــركات  أغلبيــة  أن  إلــى  ذلــك 
المنتــج. هــذا  لديهــا  يتوافــر  ال  بالقطــاع 
وأكــد أن القطــاع العقــاري يحتــاج دائًمــا 
لتعزيــز  مســتمر  بشــكل  تحفيزيــة  لحــزم 
اســتثماراته، موضًحــا أن المحفــز األساســي 
لــه هــو تراجــع أســعار الفائــدة والــذي يدفعــه 
ألن يكــون ضمــن أولويــات االســتثمار، نظــًرا 

النخفــاض عامــل المخاطــرة بــه.
ــة  ولفــت مرســي، إلــى أن األســهم العقاري
ــام الجائحــة  ــات البورصــة بع ــاء اضطراب أثن
حققــت تماســكًا بفضــل محفظــة أراضيهــا 
مراكزهــا  اســتقرار  لهــا  تضمــن  والتــي 
ــق  ــه فــي تحقي ــا تســتند إلي ــة، وهــو م المالي

معــدالت نمــو خــال 2021.

انتعاشة سوق التشييد والبناء تعزز 
وضع الشركات في الربع الثاني

كيف يتأثر أداء الشركات العقارية بخطط التحفيز؟

منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك االستثمار سي آي كابيتال:

استجابة األسهم لإليجابيات مرهونة بتحسن السيولة بسوق المال

يترقــب المســتثمرون أداء القطــاع العقــاري فــي الفتــرة 
الراهنــة وســط اســتمرار الدولــة المصريــة فــي تقديــم 
المبــادرات التحفيزيــة المختلفــة إلنعاشــه، بعــد الركــود 

ــا. ــة كورون ــى لجائح ــه األول ــن الموج ــج ع النات
وتوقــع محلــان متعامــان بســوق المــال اســتطلعت جريــدة حابــي 

ــة  ــة المصري ــدة بالبورص ــة المقي ــركات العقاري ــهد الش ــا أن تش رأييهم
ــا يبــدأ مــن الربــع الثانــي علــى صعيــد أنشــطتها وأداء  تحســًنا تدريجّيً

ــهمها. أس
ألي  بالبورصــة  القطــاع  اســتجابة  عــدم  وراء  الســبب  أن  وأوضحــا، 
عــن  الناتــج  األداء  ضعــف  إلــى  يرجــع  أخيــرة  إيجابيــة  تطــورات 
التــداوالت  مــن  األكبــر  الحصــة  علــى  األفــراد  شــريحة  ســيطرة 
اليوميــة، الفتيــن إلــى أن الطفــرة المرتقبــة علــى صعيــد أســهم القطــاع 

العقــاري بالبورصــة المصريــة مرهــون بتحســن الســيولة وعــودة نســب 
الطبيعيــة. معدالتهــا  إلــى  المؤسســات 

ــوة  ــاط الق ــرز نق ــاركان أب ــد المش ــركات رص ــاط الش ــد نش ــى صعي وعل
ــي  ــة األراض ــى محفظ ــزت عل ــاع وترك ــي القط ــا تعاف ــتند إليه ــي يس الت
إطــاق  فــي  االســتمرار  بجانــب  األخيــرة  الفتــرة  فــي  المتزايــدة 
وضمــان  بالشــركة  العمــاء  قاعــدة  تعزيــز  يضمــن  بمــا  مشــروعات 

الماليــة. النتائــج  تحســن 
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يظــل  أن  سيليوشــنز،  فيتــش  توقعــت 
التجاريــة  العقاريــة  األصــول  علــى  الطلــب 
ا خــال عــام 2021، مــع  فــي مصــر مســتقّرً
ــى الرغــم مــن  ــة عل ــة إيجابي ــة اقتصادي خلفي

.-Covid  19 جائحــة  آثــار 
وأوضحــت فيتــش فــي تقريــر حديــث عــن 
أداء القطــاع العقــاري خــال الربــع األول مــن 
2021 فــي مصــر، أن الخلفيــة التنظيميــة 
المحســنة ستشــجع نمــو شــهية المســتثمرين 
للكميــة المحــدودة مــن العقــارات التجاريــة 
ذات الدرجــة االســتثمارية المتوفــرة حالًيــا 

فــي جميــع أنحــاء البــاد.
وذكــرت أنــه مــع اســتمرار الحكومــة فــي 
أن  المتوقــع  مــن  المــدن،  تطويــر  برنامــج 
التجاريــة  العقــارات  مــن  المعــروض  يــزداد 
األكثــر  الحديثــة  التطــورات  مــع  أكثــر، 
تســاعد  التــي  الحاليــة  للطلبــات  ماءمــة 
فــي  المعتــدل  اإليجــارات  نمــو  دعــم  علــى 
جميــع القطاعــات الفرعيــة الثاثــة خــال 

.2021 عــام 
العقــارات  علــى  الطلــب  أن  وأضافــت 
ــع مــن  ــع الراب تحســن فــي مصــر خــال الرب
مواصلــة  لــه  المتوقــع  ومــن   ،2020 عــام 
األول  الربــع  خــال  أكبــر  بوتيــرة  التحســن 
بخلفيــة  مدعوًمــا  الجــاري،  العــام  مــن 
اقتصاديــة إيجابيــة وتطــور المــدن الجديــدة 
اإلداريــة  العاصمــة  مثــل  البــاد،  فــي 
الجديــدة ومدينــة العلميــن الجديــدة ومدينــة 

الجديــدة. المنصــورة 
تأثيــر  أن  حيــن  فــي  إنــه  التقريــر  وقــال 
جائحــة الفيــروس التاجــي أدى إلــى تباطــؤ 
علــى  الطلــب  وكذلــك  االقتصــادي  النمــو 
بعــض العقــارات التجاريــة، إال أن اإلغــاق 
لتجنــب  الحكومــة  ونيــة  ا  نســبًيّ القصيــر 
إلــى  تشــير  القبيــل  هــذا  مــن  ثانيــة  فتــرة 
أن الطلــب تعافــى قبــل نهايــة عــام 2020 
ــر  ــن يناي ــرة م ــي التوســع خــال الفت ــدأ ف وب

الجــاري. مــارس  نهايــة  وحتــى 
بعــض  الداخليــة  الســياحة  وأظهــرت 
عامــات التحســن النصــف الثانــي مــن عــام 
 19-Covid 2020، بينمــا ســيوفر لقــاح

.2021 خــال  الدوليــة  للســياحة  دفعــة 
الوبــاء  تفاقــم  “إذا  فيتــش:  وقالــت 
وأدى إلــى زيــادة القيــود فــي مصــر، فــإن 
علــى  خطــًرا  يشــكل  أن  شــأنه  مــن  ذلــك 

الحاليــة”. توقعاتنــا 

وتتوقــع فيتــش حالًيــا نمــو إجمالــي الناتــج 
فــي   %3.2 بنســبة  الحقيقــي  المحلــي 
الســنة الماليــة 2021/2020 -المنتهيــة 
فــي 30 يونيــو المقبــل- مــن زيــادة بنســبة 
 ،20/2019 الماليــة  الســنة  فــي   %3.5
علــى أن يصــل إلــى 5.6% خــال 2021-

.2022
محــور  تظــل  القاهــرة  أن  إلــى  وأشــارت 
مــع  التجــاري،  العقــاري  االســتثمار  نشــاط 
عنــد  جديــدة  لفــرص  جيــدة  شــهية  وجــود 
االســتثمارية  المكاتــب  ســيما  ال  ظهورهــا، 
الجيــزة  تســتفيد  كمــا  التجزئــة،  وعقــارات 
يعــزز  الــذي  القــوي  الســياحة  قطــاع  مــن 
ــى  ــة، عل ــع بالتجزئ ــق البي ــى مراف ــب عل الطل
أدت   19-Covid جائحــة  أن  مــن  الرغــم 
ــن  ــت م ــن وصــول الســياح وقلل ــى الحــد م إل
أدى  ممــا  المدينــة،  فــي  اإلنفــاق  نشــاط 
البيــع  مشــاريع  علــى  الطلــب  تراجــع  إلــى 

المخاطــر. زيــادة  مــع  بالتجزئــة 
الصناعيــة  الملكيــة  فيتــش،  واعتبــرت 
بســبب  اإلســكندرية  فــي  التركيــز  محــور 
قنــاة  مــع  الصناعيــة  التجاريــة  روابطهــا 
والغــاز  النفــط  أنابيــب  وخطــوط  الســويس 

الغنيــة التــي تمــر عبرهــا، مــع ثبــات الطلــب 
التخزينيــة. المســتودعات  علــى 

الصــادرات  مــع اســتعداد  أنــه  وأضافــت 
المــدى  علــى  قــوي  نمــو  علــى  للحفــاظ 
المتوســط، مــن المرجــح اســتمرار الطلــب 
فــي  الصناعيــة  األصــول  علــى  الجيــد 

. ية إلســكندر ا
مصــر،  فــي  المكاتــب  لســوق  وبالنســبة 
أوضحــت فيتــش أنهــا ال تــزال تشــهد طلًبــا 
ا إلــى جيــد فــي جميــع المجــاالت،  مســتقّرً
المســتمر  النقــص  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
بعــض  دفــع  الجــودة  المعــروض عالــي  فــي 
خيــارات  عــن  البحــث  إلــى  المســتأجرين 
عــام  فــي  اإليجــارات  زادت  فقــد  بديلــة، 
2020 ومــن المتوقــع أن ترتفــع مــرة أخــرى 
والجيــزة،  القاهــرة  فــي   2021 عــام  فــي 
اإلســكندرية. فــي  شــيء  يتغيــر  لــم  بينمــا 

العــرض  أن  إلــى  فيتــش  وألمحــت 
ــب كان محــدوًدا  ــد فــي ســوق المكات الجدي
ــادة فــي  فــي عــام 2020، بينمــا تتوقــع زي
ســينصب  االهتمــام  أن  إال   ،2021 عــام 
جميــع  فــي  جديــدة  مــدن  تطويــر  علــى 

البــاد. أنحــاء 

الطلــب  تقييــد  اســتمرار  أن  وأضافــت 
إجمالــي  فــي  المتوقعــة  الزيــادة  مقابــل 
نمــو  يدعــم  أن  شــأنه  مــن  القــروض 
الحفــاظ  مــن  الرغــم  وعلــى  اإليجــارات، 
علــى القــوة االقتصاديــة خــال الوبــاء، إال 
أن فيتــش تتوقــع زيــادة االســتهاك بوتيــرة 

. منخفضــة
الرغــم  علــى  إنــه  فيتــش،  وقالــت 
مــن  الجديــد  المعــروض  محدوديــة  مــن 
العقــارات بالتجزئــة خــال 2020، إال أن 
الزيــادة الطفيفــة علــى خلفيــة حالــة عــدم 
اليقيــن والضعــف المرتبطيــن بكورونــا أدت 
ــا فــي متوســط  ــى توقعهــا انخفاًضــا طفيًف إل
اإليجــارات فــي عــام 2021 فــي القاهــرة 
فــي  طفيفــة  زيــادة  وفقــط  واإلســكندرية، 

الجيــزة.
ومــن المتوقــع أيًضــا أن تشــهد معــدالت 
مســارًا  وتتبــع  محــدًدا  انتعاًشــا  اإليجــار 
إلــى  المتوســط  المــدى  علــى  ــا  تصاعدًيّ
الطويــل، بدعــم مــن النمــو الســكاني وتحســن 

فيتــش. بحســب  االقتصــاد، 
وذكــرت فيتــش فــي تقريرهــا أن نشــاط 
مصــر  فــي  الصناعيــة  العقــارات  ســوق 

علــى  كبيــر  بشــكل  التركيــز  فــي  مســتمر 
المراكــز الصناعيــة القريبــة مــن اإلســكندرية 
والقاهــرة، متوقعــة ارتفــاع معــدالت اإليجــار 
فــي اإلســكندرية العــام الجــاري وكذلــك فــي 
الظــروف  تظــل  حيــث  والجيــزة،  القاهــرة 

العقــارات. ألصحــاب  مواتيــة 
ونوهــت فيتــش إلــى اســتفادة القاهــرة مــن 
القريــة اللوجســتية الجديــدة بجــوار المطــار 
الدولــي والتــي مــن شــأنها أن تجلــب طلًبــا 
أن  مــن  الرغــم  الســوق، علــى  إلــى  جديــًدا 
زيــادة الوظائــف الشــاغرة ســتحد مــن نمــو 

ــب. ــي المــدى القري ــدالت اإليجــارات ف مع
ــه باعتمــاد االقتصــاد المصــري  وقالــت إن
التحويــات،  تدفقــات  علــى  كبيــر  بشــكل 
إجمالــي  مــن   %8.9 نحــو  بلغــت  والتــي 
مــن    ،2019 عــام  فــي  المحلــي  الناتــج 
دول  مــن  التحويــات  انخفــاض  المتوقــع 
علــى  ســيؤثر  بمــا  واإلمــارات  الســعودية 
األســر  مــن  للعديــد  الشــرائية  القــدرة 

القادمــة. األربــاع  خــال  المصريــة 
وفســرت فيتــش هــذا االنخفــاض المتوقــع 
وتوظيــف  أجــور  بتقلــص  كبيــر  حــد  إلــى 
العمــال المصرييــن فــي الخــارج، ممــن هــم 

أكثــر عرضــة لفقــدان الوظائــف واألجــور.
للقطــاع  قــوة  نقــاط   5 فيتــش  وحــددت 
العقــاري فــي مصــر، أولهــا مواصلــة البطالــة 
والتضخــم انخفاضهمــا بمــا يشــكل تطــورًا 
قــدرة  ثــم  االســتهاكي،  لإلنفــاق  ــا  إيجابّيً
أقــوى  اقتصــادي  نمــو  مصــر علــى تحقيــق 
ممــا  أخــرى،  بــدول  مقارنــة  الوبــاء  خــال 

للمســتثمرين. إيجابيــة  بيئــة  وفــر 
المواتيــة  األســعار  نقــاط  أن  وأضافــت 
للمســتثمرين األجانــب تدعــم الطلــب الجيــد 
علــى األســهم العقاريــة التجاريــة المحليــة، 
فضــًا عــن ســماح الســعة الكبيــرة لألراضــي 
ترحيــب  بجانــب  جديــد،  مخــزون  بتطويــر 
التنظيميــة  الخلفيــة  بتحســين  المســتثمرين 

للقطــاع.
ضعــف  نقــاط   3 إلــى  فيتــش  وأشــارت 
الســيولة  دعــم  تصدرهــا  بالقطــاع، 
بالتدفقــات النقديــة الســاخنة، بينمــا تؤثــر 
االضطرابــات فــي أصــول األســواق الناشــئة 
علــى الســيولة اإلجماليــة لســوق العقــارات 
التجاريــة بمــا يمكــن أن يتســبب فــي ركــود 

االســتثمارات.
العــرض  نقــص  تقويــض  إلــى  ولفتــت 
إلــى  العمــاء  يدفــع  بمــا  للطلــب،  الجيــد 
أو  الحاليــة  المبانــي  توســيع  مثــل  بدائــل 
االحتفــاظ بوصــول مخــزون جديــد، بجانــب 
مســتويات الفســاد والبيروقراطيــة التــي ال 

مرتفعــة. تــزال 
ذات  األصــول  نــدرة  أن  فيتــش  وذكــرت 
المتزايــد  والطلــب  االســتثمارية  الدرجــة 
األساســي  للدخــل  المــدرة  األصــول  علــى 
الرأســماليين،  للمطوريــن  مســاحة  يوفــران 
لوجيســتي جديــد  مرفــق  إدخــال  أدى  كمــا 
فــي القاهــرة وإدمــاج المزيــد مــن المخــزون 
الحديــث إلــى زيــادة الطلــب علــى األصــول 
ــط  ــادة الضغ ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــة، مم الصناعي
ــة،  ــارات الصناعي ــدالت إيجــار العق ــى مع عل
األمــر الــذي يمثــل أبــرز الفــرص للقطــاع.

تهديــدات  مــن  تخوفهــا  فيتــش  وأبــدت 
المتصاعــدة  العالميــة  التجاريــة  التوتــرات 
مــن Covid-19  علــى األصــول الصناعيــة 
تأثيــر  وإمكانيــة  المتوســط،  المــدى  علــى 
انخفــاض تحويــات العمالــة المصريــة مــن 
دول  مجلــس التعــاون الخليجــي علــى إنفــاق 
كورونــا  فيــروس  أزمــة  واســتمرار  األســرة 

فــي التأثيــر علــى الطلــب المحلــي.

فيتش سيليوشنز: 5 نقاط قوة تدعم القطاع العقاري في مصر

أبرزها نمو االقتصاد وتطوير المدن الجديدة

استقرار مرتقب في الطلب على المشروعات التجارية العام الجاري

تراجع البطالة والتضخم عززت من نشاط سوق البناء والتشييد

فهد حسين 

اضطرابات األسواق 
الناشئة أبرز 

المخاوف المهددة 
للتدفقات الخارجية 

التوترات التجارية 
العالمية ستؤثر على 

األصول الصناعية 
بالمدى المتوسط

ــة  ــة فيتــش، إن األســعار الفعال ــت وكال قال
العقــارات  لمخــزون  التكلفــة  حيــث  مــن 
التجاريــة وفــي مقدمتهــا الوحــدات اإلداريــة 
جيــًدا  مباشــًرا  أجنبًيــا  اســتثمارًا  جلبــت 
اســتمرار  متوقعــة  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
ذلــك خــال العــام الجــاري بمــا يوفــر دعًمــا 
علــى  وأيًضــا  بالصناعــة  خاًصــا  اقتصادًيــا 

نطــاق أوســع.
الخصخصــة  برنامــج  أن  إلــى  وأشــارت 
وجــود  يقلــص  بمــا  سيســتمر،  الحكومــي 
ثقــة  ويعزيــز  االقتصــاد،  فــي  الدولــة 

كورونــا. جائحــة  بعــد  المســتثمرين 
وأضافــت أن مصــر تمكنــت مــن الحفــاظ 
الموجــة  خــال  االقتصــاد  انتعــاش  علــى 
فــي  الدخــول  بعــدم  الوبــاء  مــن  األولــى 
مفتوحــة،  األعمــال  وإبقــاء  كامــل  إغــاق 
وإن كان ذلــك فــي ســاعات تــداول أقصــر، 
وبالرغــم مــن ذلــك تــرى فيتــش أن النشــاط 
بســبب   2020 عــام  خــال  ضعيًفــا  كان 
الســياحة  قطــاع  فــي  الحــاد  االنكمــاش 
مــع  االســتهاكي،  اإلنفــاق  واضطرابــات 
ــع خــال  ــف المتوق ــن هــذا الضع ــي م التعاف

.2021 عــام 
وأشــارت إلــى أن االســتثمار األخيــر فــي 
العامــة  التحتيــة  والبنيــة  الهيدروكربونــات 
الرئيســي  للنمــو  رئيســًيا  محــرًكا  ســيظل 
للشــركات  فــرص  خلــق  فــي  وسيســتمر 
 ، الثقيلــة  والصناعــات  البنــاء  مجــال  فــي 
فضــاً عــن الصناعــات الداعمــة مثــل النقــل 

الماليــة. والخدمــات  والبنــوك 
قوانيــن  توفيــر  ضــرورة  علــى  وأكــدت 
ــي ســتعطي  ــدة والت ــر الجدي اإلفــاس والتعث
دفعــة للشــركات التــي تتطلــع إلــى التوســع 
منوهــة  التجاريــة،  العقــارات  قطــاع  فــي 

ــدل إفــاس الشــركات بشــكل  ــاض مع بانخف
كبيــر فــي األشــهر األخيــرة، بســبب القوانيــن 

دعًمــا. األكثــر  األعمــال  وبيئــة  الجديــدة 
اســتمرار  مــع  بأنــه  فيتــش،  وأفــادت 

تعزيــز  المتوقــع  مــن  االقتصــاد،  تعافــي 
والصيــن،  مصــر  بيــن  التجاريــة  العاقــات 
والطريــق  الحــزام  مبــادرة  تتضمــن  حيــث 
لمنطقــة  ضخمــة  تنميــة  خطــط  األخيــرة 

الســويس. قنــاة 
وأبــدت الصيــن اهتمامهــا بتزويــد مصــر 
أمــام  البــاب  تفتــح  بحزمــة تحفيــز تجــاري 
تعــود  جديــدة  صناعيــة  منشــآت  تطويــر 

الصناعيــة،  الملكيــة  قطــاع  علــى  بالفائــدة 
كمــا تشــجع قــوة القطــاع العقــاري االســتثمار 
المســتمر  التطويــر  بســبب  الســوق  فــي 
وتشــييد 20 مدينــة جديــدة، باإلضافــة إلــى 

قائمــة. مدينــة جديــدة   23 تطويــر 
ولفــت التقريــر إلــى أن المــدن الجديــدة 
فرًصــا  المحتمليــن  للمســتثمرين  توفــر 
جذابــة ومشــاريع عقاريــة واســعة النطــاق، 
ــدة  ــة الجدي ــة اإلداري ــك العاصم ــي ذل ــا ف بم
ومدينــة  الجديــدة  العلميــن  ومدينــة 
ــال ال  ــى ســبيل المث ــدة، عل المنصــورة الجدي

فيتــش. بحســب  الحصــر، 
والحظــت فيتــش تركــز الطلــب فــي الغالــب 
التجزئــة  وأصــول  المكاتــب  أصــول  علــى 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  للدخــل،  المــدرة 
ــى  ــة عل ــد بالمنشــآت الصناعي اهتمــام متزاي

الســوق اإليجابيــة. خلفيــة ظــروف 
ــي تقريرهــا عــن الســوق  ــش ف ــت فيت ولفت
العقــاري المصــري، إلــى مواصلــة االســتثمار 
فــي  االســتثمار  دفــع  المباشــر  األجنبــي 
الســوق، حيــث تتبنــى المؤسســات المحليــة 
المخاطــر  لتخفيــف  اســتراتيجيات 

والمحليــة. العالميــة  االقتصاديــة، 
وقالــت إن صناديــق االســتثمار العقــاري 
فــي  المهيمــن  الكيــان  تظــل  مصــر  فــي 
قطــاع ائتمــان االســتثمار العقــاري، مشــيرة 
نعيــم  شــركة  تقديــم  حــول  محادثــات  إلــى 
وبالتالــي،  جديــد،  لصنــدوق  القابضــة 
ســتواصل الصناديــق الســيطرة علــى ســوق 
ائتمــان االســتثمار العقــاري حتــى يتــم إنشــاء 

التنظيميــة. والبيئــة  المناســب  اإلطــار 
الشــركات  باســتمرار  فيتــش  وتنبــأت 
ــي الســيطرة  ــة ف ــة الحالي ــة واإلقليمي المحلي
علــى  بمصــر  التجاريــة  العقــارات  علــى 
المــدى القصيــر ، رغــم السياســة الخارجيــة 
المتراخيــة وضعــف الجنيــه المصــري اللذيــن 
إلــى  يدفعــان الشــركات األجنبيــة تدريجيــاً 
اندمــاج، مضيفــة أن قيــود العــرض ســتحد 
مــن الخيــارات أمــام العبيــن جــدد، ال ســيما 

وســط آثــار جائحــة فيــروس كورونــا.

المشروعات اإلدارية نقطة جذب لالستثمارات األجنبية

مع تزايد االهتمام بالمنشآت الصناعية

الشركات الراغبة في إقامة توسعات بالمشروعات التجارية تنتظر قوانين اإلفالس والتعثر

فهد حسين
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الشركات ستقلل عروضها التحفيزية للعمالء مع ارتفاع نشاط السوق

الطلب يتزايد على العاصمة اإلدارية 
والعلمين الجديدة حتى 2024

نمو محدود في معدالت اإليجارات 

فهد حسين 

سليوشــنز،  فيتــش  وكالــة  قالــت 
فيــه  أصبحــت  الــذي  الوقــت  فــي  إنــه 
الناشــئة  األســواق  مــن  واحــدة  مصــر 
لناتجهــا  المتوقــع  القليلــة،  الرئيســية 
العــام  هــذا  النمــو  مواصلــة  الســنوي 
إلــى  الوصــول  بعــد  المقبــل،  والعــام 
3.5% خــال عــام 20/2019، فــإن 
ذلــك ســيعزز الطلــب علــى العديــد مــن 
ذلــك  أن  إلــى  مشــيرة  المشــروعات، 
ســيكون فــي النشــاط اإلداري وبمناطــق 

والعلميــن. اإلداريــة  العاصمــة 
بشــأن  توقعاتهــا  إن  فيتــش  وقالــت 
ــة  ــرض المســتقبلي للوحــدات اإلداري الع
القريــب  المــدى  علــى  قاتمــة  تــزال  ال 
مــع إجمالــي ال يزيــد علــى 150 ألــف 
المكتبيــة  المســاحات  مــن  مربــع  متــر 
الجديــدة توفــرت خــال عــام 2020، 
مشــيرة إلــى أنــه فــور اكتمــال مشــاريع 
ســيكون  اإلداريــة،  المكاتــب  تطويــر 
ال  منهــا،  المزيــد  علــى  ــا  قوًيّ الطلــب 
ســيما فــي القاهــرة حيــث ال يــزال ســوق 

األقــوى. هــو  المكاتــب 
أن  مــن  الرغــم  علــى  إنــه  وأضافــت 
الرئيســي  الموقــع  ســتظل  القاهــرة 
المــدى  علــى  اإلداريــة  للمســاحات 
ــدة  ــة الجدي ــب، إال أن المــدن النامي القري
فــي مصــر، ال ســيما العاصمــة اإلداريــة 
الجديــدة،  العلميــن  ومدينــة  الجديــدة 
ــى المســاحات  ــب عل ــادة الطل ستشــجع زي
ــى عــام  ــن حت ــا المدينتي ــة فــي كلت المكتبي

.2024
وقالــت فيتــش، إنــه منــذ عــام 2017 
 ،19-Covid فيــروس   أزمــة  وحتــى 
اســتند النمــو اإليجابــي فــي مصــر إلــى 
ــان  ــه العن ــق ل الطلــب المكبــوت الــذي أطل

الكلــي  االقتصــاد  اســتقرار  زيــادة  مــع 
السياســي. واالســتقرار 

وأضافــت: “لــن ُتبطــل األزمــة بالضرورة 
قــد  األرجــح  علــى  لكنــه  الطلــب،  هــذا 

يضعــف ويتأخــر”.
بمواصلــة  أنــه  فيتــش،  وتابعــت 
ــى المســاحات  المســتأجرين التنافــس عل
المكتبيــة فــي القاهــرة، حيث يمكــن العثور 
علــى مخــزون عالــي الجــودة، وفــي الوقــت 
ــدة  ــزال ســوق القاهــرة الجدي نفســه، ال ي
يشــهد أعلــى طلــب علــى المســاحات مــن 
المــدن الثــاث التــي تغطيهــا واألســواق 

الفرعيــة الخاصــة بهــا.
عــدد  إجمالــي  انخفــاض  وتوقعــت 
الوافديــن إلــى مصــر فــي عــام 2020 
الســياحة  تحمــل  مــع   %35.4 بنســبة 
.19- كوفيــد  جائحــة  وطــأة  الدوليــة 

التراجــع  هــذا  أن  فيتــش  وأضافــت 
يعــرض التوظيــف فــي القطاعــات التــي 
حيــث  للخطــر،  الســياحة  علــى  تعتمــد 
القــوى  إجمالــي  مــن   %12.2 يعمــل 
العاملــة فــي مصــر فــي قطاعــات الفنــادق 

والنقــل. واألغذيــة 
أو  الوظائــف  فقــدان  إن  وقالــت 
تخفيــض األجــور داخــل هــذه القطاعــات 
ــا كبيــًرا  مــن شــأنه أن يضــع ضغًطــا هبوطّيً
علــى إجمالــي إنفــاق األســرة علــى المــدى 

القصيــر.
محدوديــة  مــع  أنــه  فيتــش،  وتــرى 
القاهــرة،  فــي  الطلــب  وثبــات  العــرض 
فــي  مســتقرة  المكاتــب  ســوق  فــإن 
المعتــدل  التباطــؤ  إلــى  مشــيرة  النمــو، 
 ،2020 عــام  خــال  النشــاط  فــي 
حيــث شــجع العمــل مــن المنــزل بعــض 
الشــركات علــى تأخيــر أو تقليــل خطــط 
ارتفــاع  فيتــش  وتتوقــع  االســتثمار، 
الطلــب مــرة أخــرى بمجــرد طــرح اللقــاح 
أن  يعنــي  ممــا  الوبــاء،  آثــار  وتراجــع 

الشــركات لــن تكــون مطالبــة بعــد اآلن 
الطلــب. لزيــادة  حوافــز  بتقديــم 

المعــروض  توفــر  مــع  أنــه  وأضافــت 
المســاحات  شــعبية  ســتزداد  الجديــد، 
المكتبيــة األكثــر حداثــة وماءمــة بيــن 
حــد  علــى  والمســتأجرين  المســتثمرين 
ــاع متوســط أســعار  ــة ارتف ســواء، متوقع
اإليجــارات للمكاتــب فــي القاهــرة العــام 
الماضــي، وارتفاعهــا مــرة أخــرى خــال 
2021 بمــا يتــراوح بيــن 18.8 و31.3 

دوالرًا أمريكــي للمتــر المربــع، بمتوســط 
المربــع،  للمتــر  ــا  أمريكّيً دوالرًا   25.0

وبزيــادة ســنوية قدرهــا %13.2.
ت فيتــش مدينــة الجيــزة موطًنــا  وعــدَّ
مشــاريع  فــي  المكتبيــة  للمســاحات 
عمريــة تتــراوح مــن 20 إلــى 30 عاًمــا 
بشــكل رئيســي، والتــي تســتمر فــي ردع 
التخطيــط  عــن  الحالييــن  المســتثمرين 

الرئيســي. المحلــي  للتوســع 
بالنظــر  ذلــك،  مــع  أنــه  وأضافــت   

إلــى انخفــاض الســعر مقارنــة بالقاهــرة 
واإلســكندرية، ال يــزال هنــاك طلــب علــى 
المدينــة مــن  فــي  المكتبيــة  المســاحات 

واألجانــب. المحلييــن  المقيميــن 
وأوضحــت أنــه داخــل محافظــة الجيزة، 
تظــل منطقــة مدينــة 6 أكتوبــر مــن شــارع 
الشــيخ زايــد هــي الموقــع األكثــر شــعبية، 
ومــع ذلــك، فــإن حركــة المــرور المزدحمــة 
علــى  الشــركات  بعــض  أيًضــا  يشــجع 
قــد  ممــا  الهامشــية،  المناطــق  اختيــار 

والمســتثمرين  للمطوريــن  فرًصــا  يوفــر 
خــارج  والعــرض  الجــودة  نقــص  بســبب 
منطقــة األعمــال المركزيــة فــي المدينــة.

وتتوقــع فيتــش بالنظــر إلــى معــدالت 
المســاحات  أســعار  ترتفــع  أن  اإليجــار، 
المكتبيــة فــي الجيــزة قليــًا عــام 2021، 
حيــث تتــراوح بيــن 11.4 و 17.7 دوالر 
أمريكــي/ متــر مربــع، بمتوســط 14.6 
وبزيــادة  مربــع،  متــر  أمريكــي/  دوالر 

.%1.5 بنســبة  ســنوية 
وأشــارت فيتــش إلــى اســتمرار تــوازن 
المحــدود  والعــرض  المعتــدل  الطلــب 
ــف  ــاء تكالي ــي إبق ــة ف للمســاحات المكتبي
بمدينــة  الســيطرة  تحــت  اإليجــار 

اإلســكندرية.
وأضافــت أنــه علــى الرغم مــن احتمالية 
أن يــؤدي التطويــر الســريع للبنيــة التحتيــة 
ــب  ــادة الطل ــى زي ــة إل ــن المدين ــرب م بالق
فــي قطــاع المكاتــب، ال ســيما بنــاء مدينــة 
العلميــن الجديــدة، التــي تبعــد نحــو ســاعة 
عــن اإلســكندرية بمجــرد إنشــاء القطــار 
المخطــط  الســرعة  فائــق  الكهربائــي 
الطلــب  ســيرتفع  المدينتيــن،  بيــن  لــه 
المحتمــل علــى المســاحات المكتبيــة فــي 

اإلســكندرية.
فــي  طفيًفــا  تغييــًرا  فيتــش  وتوقعــت 
العــرض  وســط  اإليجــارات  متوســط 
العــرض  بيــن  المريــح  والتــوازن  األقــدم 
إلــى المســتقبل حتــى  والطلــب، بالنظــر 

.2021 عــام 
تقريــر  توقــع  التحديــد،  وجــه  علــى 
ــراوح أســعار اإليجــارات فــي  فيتــش أن تت
عــام 2021 بيــن 10.6 و 18.3 دوالرًا 
ــا/ متــر مربــع، بمتوســط 14.5  أمريكًيّ
ــا/ متــر مربــع، بانخفــاض  دوالرًا أمريكًيّ

0.2% علــى أســاس ســنوي.

عقارات ٔاكثر
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