تقرير حول رحلة ميدانية للعاصمة اإلدارية اجلديدة

نظمتها جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني
يوم اإلثنني املوافق  15إبريل 2019

لزيارة العاصمة اإلدارية اجلديدة واملنطقة االقتصادية ومدينة اجلاللة العاملية

قامت جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني برئاسة املهندس  /فتح اهلل فوزي نائب رئيس جملس اإلدارة
ورئيس اللجنة بتنظيم رحلة عمل ميدانية بالتنسيق مع السيد اللواء  /أمحد زكي عابدين – رئيس جملس إدارة شركة
العاصمة اإلدارية اجلديدة ،وذلك يوم اإلثنني املوافق  15إبريل ، 2019حيث مت زيارة :

" العاصمة اإلدارية اجلديدة "

( مسجد الفتاح العليم  -الكاتدرائية  -حي الوزارات –احلي السكين )
أعقبها غذاء عمل بفندق املاسةكابيتال بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

حيث هدفت الزيارة إىل

" التعرف عن قرب على ما مت الوصول إليه من إجنازات عظيمة يف هذا املشروع القومي الذي
ً
يعد نقلة عقارية وإقتصادية كبرية وأيضا للتعرف على الفرص اإلستثمارية املتاحة وكيفية
مساندة القطاع اخلاص للدولة يف هذا الصدد "

وقد رأس الوفد املهندس علي عيسي رئيس اجلمعية واملهندس فتح اهلل فوزي نائب رئيس اجلمعية ورئيس اللجنة ،
حبضور املهندس جمد الدين ا ملنزوالي رئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي وعضو اجمللس واملهندس حسن
الشافعي رئيس جلنة املشروعات الصغرية واملتوسطة وعضو اجمللس واملسشتار حممود فهمي رئيس جلنة التشريعات
اإلقتصادية وعدد من السادة أعضاء اجلمعية وكبار رجال األعمال و بعض الصحفيني املرافقني .

وقد جاء أبرز املشاركني بوفد مجعية رجال األعمال إىل العاصمة االدارية اجلديدة ،وذلك على النحو التالي :
م.هاني برزي

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب -ايديتا للصناعات الغذائية

وليد مجال الدين

رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي -جمموعة شركات مودرن ووتربروفينج

محدي رشاد

شريك رئيسي  -جمموعة آي كيو لالستشارات اإلداري

مجال عفيفي

العضو املنتدب  -دلة اإلستثمارات العقارية

عبد املنعم بدران

رئيس جملس اإلدارة  -بدران للتصميمات واإلستشارات اهلندسية

سامي جرب

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب -املصرية ملعاجلة السوائل و الغازات

فهمي الغزالي

مستشار  -الشركة املصرية للزجاج

يسري الشرقاوي

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب HOC -لالستشارات االستثمارية

هاني قسيس

الرئيس التنفيذي  -مصر للصناعة والتجارة  -مينرتا

امحد مجال الزيات

رئيس جملس اإلدارة  -أنظمة اإلدارة الكهروميكانيكية  -اي ام اس

حممد قاسم

رئيس جملس اإلدارة و املدير التنفيذي -الشركة املصرية العاملية للتجارة

عبد املنعم بيومي

رئيس جملس اإلدارة  -حلو الشام للصناعات الغذائية واالستثمار الزراعي

مالك وهبة

رئيس جملس اإلدارة  -جمموعة شركات مالكو اليمار انرتناشيونال

نصر عبد العال

عضو جملس اإلدارة  -اخلربات للتنمية العمرانية

منتصر عبادي

رئيس جملس االدارة  -أورجانيك لالستشارات اهلندسية و غدارة املشروعات

جمدي فانوس

رئيس جملس اإلدارة  -الشركة املصرية للتنمية الزراعية والصناعية  -فانوس تكستيل

وائل شتات

نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي-جمموعة شتات

وليد عبدالرشيد

رئيس جملس اإلدارة  -البستان للتعمري والتنمية الزراعية

وليد مازن

املالك واملدير العام  -مازن جروب اجييبت

م.عالء عرفة

ممثال عن شركة االهلي للتنمية العقارية

سها ذكري

ممثال عن شركة االهلي للتنمية العقارية

ياسر عبد اهلل

ممثال عن البنك التجاري الدولي

حممد الباروني

ممثال عن البنك التجاري الدولي

شركة سييت إيدج
أ.حامت حسن
أ.هاشم القللي
م.امساعيل العادلي

رئيس جملس اإلدارة – املكتب اإلستشناري اإلفريقي ACO

م.عالء البسيوني
م .فتحية شتيوى

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب – مصر إلدارة األصول العقارية

أ.ملياء خضر

أخصائي ثالث باإلدارة العامة للتدريب والتنظيم  -مصر إلدارة األصول العقارية

أ.حممد راجح

نائب رئيس جملس اإلدارة للشئون الفنية  -مصر إلدارة األصول العقارية

أ.عبد الوهاب عبد املنعم

نائب رئيس جملس اإلدارة للشئون املالية واإلدارية  -مصر إلدارة األصول العقارية

أ.شريف يوسف

رئيس قطاع التنمية العقارية بالندب  -مصر إلدارة األصول العقارية

أ.وائل عامر

رئيس قطاع الشئون اهلندسية بالندب  -مصر إلدارة األصول العقارية

أ.باسم نصرى

مدير عام اإلدارة العامة للشئون املالية  -مصر إلدارة األصول العقارية

أ.ياسر عبد السالم

حماسب ثالث باإلدارة العامة للشئون املالية  -مصر إلدارة األصول العقارية

م.تامر فؤاد

مدير إدارة تطوير األعمال – شركة أوميجا للمقاوالت

م.إسالم جنيب

رئيس جملس إدارة  -شركة أوميجا للمقاوالت

واستهل وفد مجعية رجال األعمال الزيارة ،بلقاء مثمر مع اللواء امحد زكي عابدين رئيس جملس إدارة شركة
العاصمة االدارية اجلديدة والذى قدم شرح وافٍ لعدد من املشروعات التى مت االنتهاء منها واجلاري تنفيذها جبانب
اجابته على استفسارات األعضاء حول املوقف احلالي للمشروعات القائمة واجلاري تنفيذها وانتقال احلكومة إىل
العاصمة االدارية والفرص االستثمارية لرجال األعمال بالعاصمة ،واقتصاديات املشروع.
وأكد اللواء أمحد زكى عابدين رئيس جملس إدارة شركة العاصمة اإلدارية اجلديدة ،أن مجيع اخلدمات بالعاصمة
اجلديدة سيتم تقدميها إلكرتونياً جبانب املرافق ومراقبتها إلكرتوني ًا من خالل مبنى تشغيل ضخم للتحكم فى املدينة
بأكملها.
واوضح أن العاصمة االدارية اجلديدة مصممة طبقاً للمدن الذكية وسيتم تركيب كامريات بالشوارع مع وضع حساسات
جبميع االماكن واخلدمات واملرافق لربطها والتحكم فيها باملركز ،جبانب إصدار كارت موحد لسكان العاصمة
باالشرتاك مع "ماسرت كارد" ،للسماح بالدخول واخلروج من و إىل العاصمة ،وفتح و استخدام املصاعد وسداد تذكرة
استقالل األتوبيسات حيث انه مت التعاقد على عدد كبري من االتوبيسات الكهربائية و كذلك سداد كافة املشرتيات.
وأضاف عابدين ،أن احلكومة ستعمل على ميكنة مجيع خدماتها ،مبا يسهل على املواطن أدائها دون احلاجة لزيارة
العاصمة ،وحتى الذى ال يستطيع أدائها إلكرتوني ًا ستكون هناك جممعات بها شباب ألداء تلك اخلدمات للمواطنني
مقابل رسوم بسيطة ،متابع ًا أن املواطن سيزور العاصمة اإلدارية للرتفيه بالوادى األخضر والذى سيضم مناطق ترفيهية
وكافيهات ومنطقة داون تاون وحبريات صناعية وجممع سينمات.
وقال "عابدين" أن املوقف املالي للشركة قوي جداً لتنفيذ كافة مراحل التنفيذ اخلاصة بالعاصمة اجلديدة ولن يتم
طرح أية أراضي لبيعها يف الوقت احلالي إال بعد انتقال املقر الرئاسي و كذلك كافة الوزارات بأكملها وتسليم الشقق
وتشغيل كافة اخلدمات مما سيضاعف اسعار االراضي بالعاصمة اجلديدة ،و قد أوضح سيادته بأن الدولة مل تتكلف
جنيهاً واحداً يف مشروعات العاصمة االدارية
وقد أكد أن الر ئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة نقل كافة الوزارات إىل احلى احلكومى بالعاصمة اإلدارية خالل
النصف الثانى من العام املقبل ،مضيفا أن العمل متواصل بالعاصمة حتى مع نقل الوزارات نظراً لضخامة املرحلة
األوىل من املشروع واليت تبلغ مساحتها حنو  40ألف فدان.
وأضاف أن الشركة تعمل يف تنفيذ  3أحياء سكنية وتوصيل املرافق من مياه وكهرباء ،وغاز وسيتم االنتهاء منها مع نهاية
العام احلالي وقد بدء العمل يف حي املال و األعمال و الذي يضم أكرب برج يف أفريقيا .
وعقب انتهاء لقاء اعضاء اجلمعية قدم رئيس جملس إدارة مجعية رجال األعمال املصريني املهندس علي عيسي درع
اجلمعية للواء امحد زكي عابدين على جهوده املتميزة فى متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باالسراع
فى تنفيذ املشاريع خاصة باملرافق والبنية التحتية وشبكة الطرق ونقل الوزارات واهليئات احلكومية.
ثم تفقد الوفد مسجد الفتاح الع ليم ومبين الكاتدرائية واالحياء احلكومية وحي الوزارات ومشروعات االسكان جبانب
مشاريع البنية التحتية من الطرق والصرف واملياه وشبكات الكهرباء جبانب النهر االخضر واستمع الوفد إىل شرحٍ واف
من مسئولي شركة العاصمة االدارية اجلديدة خالل تفقدهم لعدد من املشاريع بها باالضافة إىل االستماع إىل شرح
تفصيلي للمخطط العام للمدينة بفندق املاسة.

** لإلطالع على العرض التقدميي  Presentationالذي مت عرضة أثناء الزيارة من قبل فريق عمل شركة العاصمة

اإلدارية  ،ميكنكم زيارة الرابط التالي https://bit.ly/2v4sheM :
وقد اشاد كلٍ من املهندس علي عيسي رئيس جملس إدارة اجلمعية واملهندس فتح اهلل فوزي نائب الرئيس ورئيس
جلنة التشييد  ،مبشروع العاصمة االدارية اجلديدة من حيث سرعة تنفيذ األعمال والعمل املتواصل فى االنتهاء من
مراحل املشروع فى توقيتاته ا احملددة ،إضافة إىل التطور الكبري من حيث جودة التنفيذ وأحدث النظم املستخدمة
بعض





الروابط اإللكرتونية ملا نشرته الصحف الورقية واإللكرتونية حول الزيارة :
https://bit.ly/2IwZCaW
https://bit.ly/2DlJF31
https://bit.ly/2KPOM1P
https://bit.ly/2Ux3YjY

بعض الصور التي مت إلتقاطها خالل الرحلة :

