خالل لقائه بأعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرص ن
يي:
ن
عامي ونرحب
زك عابدين :ندرس طرح رشكات تابعة للعاصمة اإلدارية بالبورصة خالل
اللواء أحمد ي
ن
بمشاركة القطاع الخاص يف اإلدارة
ن
ر
اض لمدة عام وتطبيق كود
فوزي :منح مهلة إضافية لتنفيذ المشوعات وتأجيل سداد األقساط لألر ي
ن
العقاريي
الجراجات فوق سطح األرض ..ابرز مطالب المطورين

زك عابدين رئيس رشكة العاصمة اإلدارية الجديدة ،إن الجمهورية الجديدة تخدم هدف
قال اللواء أحمد ي
ن
أمن قوم بجانب هدف استثماري ،يعكس إرادة سياسية لتعمي سيناء من خالل ر
مشوعات يف الزراعة
ي
والصناعات والمحاجر والمدن الجديدة.
واضاف عابدين خالل لقاءه بأعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرص ن
يي ،أنه تم إضافة مساحة
 46الف فدان رشق مرص إل ر
ن
ماليي نسمة
مشوع العاصمة اإلدارية الجديدة والذي يستهدف انتقال 7
ي
ً
بجانب انتقال  1.5مليون نسمة بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس ،الفتا أنه تم تنفيذ نسبة  %80من
ر
عل مساحة  40الف فدان وتستوعب  ٢.5مليون نسمة
مشوعات المرحلة
ي
األول بالعاصمة الجديدة ي
ن
باإلضافة إل العمل ف المرحلة الثانية والثالثة خالل ر
الفية المقبلة.
ي
ً
الشكات ر
عددا من ر
لمشوعات العاصمة اإلدارية
زك عابدين ،عن االتجاه لطرح
وكشف اللواء أحمد ي
ً
ً
عامي ،موضحا أنه سيتم إنشاء عددا من ر
ن
الشكات الفرعية وتحويل رشكة
الجديدة بالبورصة خالل
العاصمة الجديدة إل رشكة قابضة حيث سيتم طرح ر
الشكات المنبثقة منها فقط بالبورصة مثل رشكات
ن
ن
اض.
للمياه والكهرباء والغاز بجانب المبا ين ومحفظة األر ي
ر
س اي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية
واضاف أنه تم عقد اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية وشكة ي
ن
يضاه طرح رشكة
أكي طرح ن يف البورصة بالمنطقة
يف إطار بحث عملية الطرح حيث من المتوقع أن يصبح ر
ي
ن
ر
اض تصل إل  ٢٢0الف
أرامكو حيث أن الشكة تمتلك مركز ي
مال قوي وحجم أصول ضخمة لمحفظة أر ي
فدان.

ر
واوضح أن االتجاه لطرح ر
يأن كون أن رشاء األسهم والتعامل معها
مشوعات
العاصمة الجديدة بالبورصة ،ي
ً
ن
ر
عل مشاركة القطاع
اسهل مقارنة بالمشاركة ن يف
األرض ،مؤكدا حرص شكة العاصمة اإلدارية الدائم ي
ي
الخاص ر
كشيك ن
وطن نزيه.
ي
الشكة حققت المستهدف من تحقيق ر
واشار أن ر
أكي رب ح وهو ما مكنا من
مشوع العاصمة اإلدارية الجديد ر
ا
االنتهاء من حوال  %80منه فضًل عن انشائها كمدينة ذكية وبيئية ومستدامة من خالل ر
الشاكة مع رشكات
ي
ن
ن
ن
تالف اي سلبيات بالمدن
عل ي
أجنبية يف مجال اإلدارة ونقل التكنولوجيات الحديثة يف العالم والعمل ي
القديمة.
ودعا اللواء أحمد زك عابدين ،أعضاء جمعية رجال األعمال المرص ن
يي ،إل الدخول ن يف رشاكات مع العاصمة
ي
ن
ر
اإلدارية الجديدة ن يف مجال إدارة الشكات المنبثقة يف الكهرباء والمياه وغيها بجانب فرص عديدة قابلة
ن
ن
ح السفارات حيث من المخطط
لالستثمار مثل حديقة الشعب والنيل األخرص بجانب مشاركات يف بناء ي
انشاء  50سفارة و  ٢٢4فيال.
ن
المبن المخصصة لها بجانب انتقال الوزارات استالمها
واشار انه تم انتقال رشكة العاصمة االدارية إل
ي
ً
ن
لتالف اي مشكالت ،الفتا إل تواجد
عل مقارها
لمقراتها بشكل
ي
ي
ابتدان وجار دراسة مالحظات الوزارات ي
ن
األورون والبنوك العالمية بجانب  13بنك وتشغيل  5مدارس و  5جامعات
مبن األمم المتحدة ،واالتحاد
ري
ي
و 30مدرسة ر
انيناشيونال بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
ن
ر
حن اآلن
اض بمنطقة الدون تاون من
ي
ولفت ي
إجمال  ٢50قطعة ي
إل االنتهاء من بيع  ٢00قطعة أر ي
باإلضافة إل  105فدان منطقة انتظار للسيارات الستيعاب  44الف سيارة.
ن
ر
بالمبان واالبراج ،أوضح اللواء
واالشياطات الخاصة بالجراجات
وفيما يتعلق باستخدام الكود المرصي
ي
زك عابدين ،أنه تم المطالبة ن يف اجتماعات مجلس الوزراء بأن يتم تصميم االبراج من خالل مكتب
أحمد ي
خية تصنيف أول.
استشاري كبي أو بيت ر
ر
ن
اض ملحقة باألبراج بدال من تنفيذها
وأوضح أنه سيتم دراسة االقياح الخاص بإنشاء جراجات عل أر ي
تحت األرض ،نظرا لتكلفتها الباهظة.

وأشار ،إنه يتم حاليا مناقشة مع وزارة اإلسكان تعديل أكواد الخاصة بتنفيذ عدد البدروم بالنسبة لألغراض
القوم للبحوث ألزم
حيث يتم بحث تنفيذ  5بدروم بالنسبة لألبراج بدال من  3فقط ،خاصة أن المركز
ي
المطورون بعمق  15ر
مي فقط.
من جانبه قال المهندس فتح هللا فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرص ن
يي ،إن مرص
حققت ن يف  7سنوات األخية نموا اقتصاديا فاق التوقعات بفضل اإلجراءات االقتصادية للحكومة الداعمة
والمحفزة لنمو االستثمارات والتنفيذ المتقن للسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة جعلت
ر
عل نحو يعكس حرص الدولة عل تعظيم
االقتصاد المرصي أكي جذبا لالستثمارات المحلية واألجنبية ي
مشاركة القطاع الخاص ن يف عملية التنمية باعتباره محرك رئيسا للنمو االقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
ن
ً ر
ر
والن بدأت مالمحه مع إطالق رؤية مرص
واضاف «فوزي» ،جميعا شكاء يف صنع مستقبل أفضل لمرص ،ي
ر
عل كافة المستويات ومختلف المجاالت ،الفتا أن من أهم
والن تتضمن جميع الطموحات ي
 ،٢030ي
عل أرض
أهداف التنمية العمرانية المخططة هو مضاعفة العمران من  7ي
ال  ،%14وهو ما نراه يتحقق ي
الواقع بمعدالت تنفيذ غي مسبوقة من خالل إنشاء  40مدينة جديدة ومنها العاصمة اإلدارية.
يي ،أن الحكومة نجحت نف أن تضع ر
وأكد رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرص ن
مشوع
ي
ن
تعتي بوصلة القطاع العقاري المرصي
العاصمة الجديدة يف صدارة المدن العالمية الجاذبة لالستثمار حيث ر
ومستقبل مرص خالل ر
الفية المقبلة.
ً
العقاريي ،ر
ن
والن من بينها منح
المطورين
مطالب
من
عددا
وخالل اللقاء عرض المهندس فتح هللا فوزي،
ي
المشوع تتناسب مع توصيل المرافق ر
مهلة زمنية إضافية لتنفيذ ر
للمشوعات الجديدة ،وتأجيل سداد
ن
عل تخصيص
اض لمدة عام بسبب تأثر المبيعات بأزمة كورونا ،باإلضافة إل الموافقة ي
األقساط لألر ي
ر
مال.
منطقة للخدمات للمشوع مقابل سداد ي
كما أوضح رئيس اللجنة ،أن منظومة مراجعة الرسومات ومنح ر
الياخيص وحساب مدة تنفيذ ر
المشوعات
إل تطبيق منظومة الحكومة الرقمية حيث يتم استعجال المطور لضغط عملية التنفيذ وبدء العمل
تحتاج ي
ن ر
ر
والن تأخذ وقت
قبل اكتمال إعداد الرسومات ومراجعتها مع مهندسي شكة العاصمة اإلدارية الجديدة ي
طويل ليتم بعد ذلك إخطار المطور بوقف األعمال إل بعد استالم ر
الياخيص.

ر ن
ن
ن
عل المراجعة ،أو أن يتم مراجعة
واضاف أن اللجنة تقيح يف هذا الصدد زيادة عدد المهندسي القائمي ي
الرسومات من خالل مكاتب استشارية ،بجانب أن يتم احتساب مدة تنفيذ ر
المشوع من تاري خ استالم
ر
الياخيص مع مهلة  9،10شهور إلعداد واستخراج الرسومات وال رياخيص والمراجعة مع رشكة العاصمة
الجديدة.
ا
كما طالب ،أن يتم تطبيق كود الجراجات لألبراج التجارية واإلدارية فوق سطح األرض بدال من تحت
األرض بسبب التكاليف العالية مع تنفيذ العدد المناسب لألبراج نف ارض خلفية ر
للمشع وبسعر مناسب
ي
ن
دن حيث أن تكلفه الجرجات فوق سطح االرض ثلث التكلفة ن يف حالة تنفيذه تحت سطح
أسوة باألبراج يف ر ي
االرض.
ن
العقاريي جراء وقف التعامل مهم ن يف حاالت التأخر ن يف سداد %50
واضاف كما يوجد شكاوي من المطورين
من قيمة القسط حيث يتم ايقاف التعامل مع المطور برصف النظر فيما تمثله هذه النسبة  10مليون
ً
مطالبا بمراعاة ذلك قياسا بحجم ر
المشوع التخاذ القرارات المناسبة ن يف حالة
جنيه أو  100مليون جنيه،
عدد السداد لهذه النسبة.
كما طالبت اللجنة بالسماح ربيكيب خزان اضافة ر
لمشوعات العاصمة إلدارة المياه ن يف حالة العجز حيث أن
كوته المياه المخصصة لبعض ر
المشوعات السكنية غي كافية لعدد السكان ن يف ضوء الكثافة المرصح بها،
ن
إضاف.
والرغم من ذلك يمنع تركيب خزان
ي

