
 

 

  

 

 

    المرصيي     بجمعية رجال األعمال  التطوير العقاري والمقاوالتعقدت لجنة  
ً
فتح   / المهندس:  برئاسةإجتماعا

كة    –  خالد عباسالمهندس /    وذلك مع    ،مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة رئيس  نائب    –   فوزيهللا   رئيس شر

المهندس / عالء أمي   الصندوق، و   –الدكتور/ مهند طه خالد    كما حرص  اللقاء  ،العاصمة اإلدارية الجديدة

اللجنة، والمهندس / محمد عجالن    –فكري   أول رئيس  اللجنة  –نائب  ي رئيس 
ثان  وعدد كبي  من  ،  نائب 

الجمعية   أعضاء  العاملي    السادة  المرصي  األعمال  مجتمع  ممثلي  والتطوير قطاعات  بمن  والبناء  التشييد 

والمقاوالت تمام    العقاري  ي 
ف   الساعة  وذلك 

ً
صباحا ة  اير    7الموافق     الثالثاءيوم    العاشر بمقر    2023فير

ة  بهدف: حيث ُعقد اللقاء  ،الجمعية بالجي  

 

ستثمارات  ستثمارية املتاحة جلذب ال " إستعراض الفرص ال 
 الوطنية واألجنبية " 

، وقد رحب سيادته  نائب رئيس جملس الدارة ورئيس اللجنة    –املهندس/ فتح اهلل فوزي  بدأ اللقاء بكلمة  

كة العاصمة اإلدارية الجديدة  – خالد عباس  المهندس /  ب وقد اكد سيادته عل اهمية هذا اللقاء ،  رئيس شر

واألجنبيةإلستعراض كافة   الوطنية  اإلستثمارات  لجذب  المتاحة  اإلستثمارية  اإلدارية   الفرص  بالعاصمة 

ي ظل اإلنتهاء من 
 من االعمال اإلنشائية بها.  %40الجديدة، خاصة ف 

 

  التطوير العقاري واملقاوالتإجتماع جلنة حمضر     
 رئيس شركة العاصمة الدارية اجلديدةمع:      

 مبقر اجلمعية - 2023فرباير  7 الثالثاء        



وع العاصمة والعلمي   الجديدة خالل  أ كما اكد سيادته   ي تطوير مشر
كة العاصمة اإلدارية ف   8ن ما حققته شر

ي عاًما، ويدل عل أن الدولة تشجع االستثمار واتاحة ا 25سنوات الماضية يعادل إنجاز 
يؤكد عل ما  ،ألراض 

استثمارية   وجود  فرص  من خالل طرح  االستثمار  الخاص عل  القطاع  لتشجيع  الدولة  من  رغبة حقيقية 

 متنوعة أمامه. 

، كلمته بتوجيه الشكر للجمعية  رئيس شركة العاصمة الدارية اجلديدة  – خالد عباس املهندس /  ثم بدأ

أن العاصمة اإلدارية الجديدة صممت لتكون مدينة عالمية ذكية  سيادته    وقد اكد لدعوته لهذا اللقاء الهام،  

هات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ يومستدامة وصديقة للبيئة حيث كانت توج 

وع بهدف الوصول ألعل المعدال  ت العالمية للمدن المستدامة وتقديم رفاهية وجودة الحياة  بداية المشر

 .  للمواطني  

وعات المياه والرصف والكهرباء   smartالبنية التحتية للمدينة  ذكية     وأكد سيادته أن تدار ، و بالكامل من مشر

والمواصالت   الطرق  شبكة  بجانب  المرافق  إدارة  ي 
ف  المتخصصة  العالمية  كات  الشر ى  كير قبل  من 

المياه واللوجس مرافق  إدارة  كة  وشر الجماعي  النقل  كات  شر مثل  متنوعة،  خدمات  وكذلك  العالمية  تيات 

ها.  كة للكهرباء وغي  ب وشر  والشر

وعات المرافق للمرحلة األوىلي بالكامل وطرح  المرحلتي   الثانية   كما أشار سيادته إىل انه قد تم
االنتهاء من مشر

مكاتب استشارية عالمية، لوضع تصميم لمرافق المرحلتي      4  والثالثة للتخطيط، حيث أقدم عل التعاقد 

 .  الجديدتي  

أكد  والمقدر  أ  كما  بالوزارات  العاملي    الستقبال  جاهزة  الحكومي  بالحي  المنفذة  التحتية  البنية  خدمات  ن 

 أن البنية التحتية ذكية ويتم إدارتها بالكامل من خالل مركز    50إىلي    40عددهم نحو  
ً
ألف موظف، موضحا

ات بداية من بوابات الدخول. ت  حكم، كما أن المدينة مراقبة بالكامي 

ان الحكومة ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة اإلدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل    سيادتهوأكد  

 أن  
ً
ا ي   9باالتفاق مع مجلس الوزراء، مشي  وزارات انتقلت بالفعل للحي الحكومي حيث بدأ االنتقال التدريحر

 منذ يناير باالتفاق مع مجلس الوزراء. 

سيادته يوجد    وأضاف  الحاىلي  الوقت  ي 
ف  تضم    6أنه  أخرى مخطط    12جامعات  ألف طالب، وجامعات 

من  قد  أنه    كما تنفيذها،   دفعة  أول  تخري    ج  بدأت  إتم  الجديدة حيث  اإلدارية  بالعاصمة  الجامعات  حدى 

ي 
 . 2018الدراسة بها ف 

هم   1000الجديدة تضم أكير حديقتي   عل مساحات اإلدارية أن العاصمة  وأشار سيادته فدان سيتم تجهي  

ي زيرو كاربون وقرية   125جانب اول طريق عالمي عرضه  للجمهور ب
مير به كل الخدمات، باإلضافة إىل أول مبن 

 أولمبية والمدينة الرياضية. 

إنه تم االنتهاء من معظم األعمال اإلنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة عل أن يتم تسليمها   وأكد سيادته

ي م
 ن العام الجاري. لوزارة الشباب والرياضة خالل النصف الثان 

 

 



سيادته   اكد  العمل    كما  جار    أنه 
ً
السخنة  أيضا العي    طريق  جنوب  منطقة صناعية  إنشاء    مخصصة علي 

اء والصديقة للبيئة و  يكون عليها طلب كبي  من المستثمرين خاصة وأن البنية  متوقع أن  للصناعات الخرص 

 مستوى.  علي أعلتم تخطيطها وإنجازها التحتية وشبكة الطرق الحالية 

ي بالعاصمة    وأشار سيادته 
 لإلستثمار اإلدارية  أن العديد من المناطق واألراض 

ً
ا  تمي  

الجديدة أصبحت أكير

كة عل  الشر أن   
ً
كات خارجية، مؤكدا استثمار وشر الخليج من مستثمرين وصناديق  وتشهد طلب من دول 

 إستثمارات  
ً
عن طرح    كما أعلن سيادته  ،ضخمةوشك االنتهاء من توقيع اتفاقيات جديدة وان تشهد قريبا

كات لإلدارة ي والمراكز التجارية علي شر
 عن وجود بعض المبان 

ً
 . متاحة للتأجي  البعض المناطق ، فضال

كات،   ي الوقت الحاىلي عل تأسيس نوعي   من الشر
كة لإلستثمار وتعظيم العوائد تعتمد ف  وأوضح إن خطة الشر

كات إلدارة المرافق   ب والرصف الصحي والكهرباء األوىلي شر ي مياه الشر
كات عالمية متخصصة ف  وتتم مع شر

كات لإلستثمار.  ها بجانب تأسيس شر  وغي 

ي شهدتها العاصمة اإلدارية وفرص اإلستثمار المتاحة ب
،  ها وقد قام سيادته بإستعراض كافة التطورات الت 

: ذي ي، وال Presentationمن خالل   مكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط التالي

https://bit.ly/3I8oL9E 

 

 :أهم النقاط التالية تناول   حيث مت   للسادة احلضور ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة
عل    تم • الجديدة  التاكيد  اإلدارة  ي 

ف  المطورين  من  ثقة  حالة  هناك  اإلدارية أن  العاصمة  كة  لشر

ة المقبلة  ة خالل الفير  . الجديدة وتوقع كبي  بحدوث انفراجة كبي 
 

أهمية وجود إدارة لعالقات المستثمرين تليق بحجم الجمهورية الجديدة من حيث  تم التاكيد عل   •

كة العاصمة  ب ومت الرد:،  الكفاءة وشعة االنجاز  التأكيد أنه سيتم تخصيص دور بالكامل بمقر شر

اإلدارية لرخص المطورين يضم كافة خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة 

المطورين واصدار  تقديم جميع طلبات  المستهدف  من  الجديدة، حيث  العمرانية  المجتمعات 

كةالرخص أون الين،   المعلوماتية والتكنولوجية ونسعي الستغاللها. البنية  حيث تمتلك الشر
 

اح • إقير إتباعها    تم  الوارد  اإلجراءات  يتضمن كافة  للمستثمرين  المحددة  لإلجراءات  دليل  توفي  

ي حالة 
ي بالعاصمة اإلدارية الجديدة وآليات التعاقد، بحيث يتم الرجوع إليه ف 

للحصول عل األراض 

وع جدي ي الحصول عل مشر
 د مما سيعطي ثقة وشعة تفاعل مع المستثمرين. رغبة المستثمر ف 

 

عل   • التأكيد  ي  تم 
ف  وشعة  كات  للشر جذب  عنارص  إلضافة  مستقبلية  رؤية  وجود  أهمية  عل 

 
ً
ا  تحي  

كات المرصية باعتبارها االكير ة تنافسية للشر وقراطية إلعطاء مي   اإلجراءات وعدم وجود البي 

 . ي
 لإلستثمار المحلي والوطن 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3I8oL9E


إىل   • اإلشارة  اإلدارية،  تمت  للعاصمة   
ً
ميدانية مؤخرا بزيارة  قام  الذي  السعودي  الوفد  مالحظات 

ي تتناف  المساحات بالحي الحكومي  بشأن  
ه  أن   ومت الرد:،  مع اهداف الرقمنة وتقليل المساحات  النر

الحكومي  ت بالحي  ي 
والمبان  الوزارات  تصميم كافة  الجديدة  م  اإلدارية  ألحدث بالعاصمة   

ً
وفقا

ي ستقدم من الحي الحكومي    المقاييس والمعايي  اإلنشائية، كما أن
بالعاصمة الخدمات الحكومية النر

أن   حيث  المركزية  لتوجيه ستكون  التكنولوجيا  من  مستوي  أعلي  علي  مبنية  الحكومية  ي 
المبان 

الوزارات، وقام جهاز   التشاركية بي    امج  الير ، كما وفرت الحكومة 
ً
ونيا إلكير الخدمات لمستحقيها 

امج.   علي هذه الير
 التنظيم واإلدارة بتدريب الموظفي  

 

حول • التساؤل  األجنبية    تم  االستثمارات  تشجيع  كة  والحوافز  حوافز  شر تقدمها  ي 
النر يبية  الرص 

كة تعمل عل تيسي  إجراءات االستثمار كأولوية عن  أ   ومت الرد:  العاصمة اإلدارية الجديدة،   ن الشر

ي ومنح  ينر
يبية حيث أن الدولة بالفعل وقعت العديد من اتفاقيات عدم االزدواج الرص  الحوافز الرص 

لت مرتي    يبة  الرص  سداد  من  األجانب  للمستثمرين  األجنبية إعفاءات  االستثمارات  جذب  شجيع 

ة.   المباشر
 

ة المتاحة لدى الدول المجاورة المنافسة مثل المملكة العربية   • تمت اإلشارة إىل التسهيالت الكبي 

كة العاصمة  السعودية، وخاصة التسهيالت التمويلية، وتم التساؤل حول ما يمكن ان تقدمه شر

الد تلك  لمجاراة  تسهيالت  من  الجديدة  عليها،  اإلدارية  والتفوق  المنافسة  الرد:ول  أن   ومت 

التنفيذ   للمطورين والمستثمرين ولكن  المالية عامل مساعد  ات   علي  ير كاأل   العبءيمثل  التيسي 

حيث  المطور  األول،  المقام  ي 
ف  يبحث  المستثمر  واضحة    أن  وإجراءات  اطات  اشير   لتنفيذ عن 

أقرب وقت، ي 
ف  بالتوازي قد صدر   استثماره  أنه  أولوية، كما  العاصمة  كة  تعطيه شر ما  قرار   وهذا 

 عن اتخاذ العديد    أشهر   6منح مدد تنفيذية  بمجلس الوزراء  رئيس  
ً
ي  القرارات بشأن  فضال

التيسي  ف 

 الغرامات والتسويات. 
 

ورة وجود   • اخيصمخصص    Application  تطبيق  تم التأكيد عل رص    بالنسبة للعاصمة االدارية   للير

بالكاملحيث  ب   الجديدة منها  واإلنتهاء  إنجازها  الكير   يتم  المدن  غرار  عل  الجديدة   ىاونالين 

 تطبيق ابلكيشن متخصص    ومت الرد:، بالخارج
ً
كة العاصمة اإلدارية الجديدة ستطلق قريبا أن شر

والرد عليها أون من خالله  إلدارة مرافق العاصمة اإلدارية كما سيتم تقديم الطلبات للمستثمرين  

 الين. 
 

ويجية للعاصمة اإلدارية الجديدة وما تم من إنجازات  • تم التساؤل حول الخطط التسويقية والير

ي إستهداف وجذب إستثمارات جديدة 
كة بصدد طرح خطة    ومت الرد:،  بها، بما يسهم ف  أن الشر

ة المقبلة،   امج األكير    يوجد أنه    كما تسويقية للعاصمة خالل الفير شبه اتفاق علي اختيار بعض الير

العاصمة   ي 
ف  يحدث  وماذا  المدينة  تصوير  إىل  تنقسم  منها  فقرة حرصية  او  اء جزء  لشر مشاهدة 

ي الجزء  و 
كة للير   منها   الثان     جوي    للمطورين العقاريي   المتعاقدين مع الشر

ً
وعاتهم حرصيا حيث    ،لمشر

كة العاصمة وذلك بغرض   ي العاصمة خارج إطار شر
كات العاملة ف  لن يسمح باإلعالن أو الدعاية للشر

كات الجادة وتشجيع المستثمرين.   إستهداف الوقوف بجانب الشر

 

 

 



اطات    د اكو فيما يخص األ معوقات  تمت اإلشارة إىل وجود   • ي  الجراجات  ب  الخاصة   البنائيةواإلشير
ف 

يوجد   حيث  الجديدة،  اإلدارية  تنفيذالعاصمة  ي 
ف  ة  أن كافةصعوبة كبي  ومراكز    ها كما  كات  الشر

  ت  أ البحوث ر 
ً
ي تنفيذهأيضا

االنتهاء من     أنه تم  ومت الرد:ا وتطبيقها عل أرض الواقع،  صعوبة ف 

تخطيط بعض األماكن لبناء بعض الجراجات متعددة الطوابق حيث أن هذا النظام سيوفر للمطور  

 موال. األ وقت و ال
 

كة العاصمة اإلدارية  تم التساؤل   • كة   ومت الرد:  بالبورصةالجديدة  حول إمكانية طرح شر أن الشر

ي العالم وتقييم أصولها  
كات العقارية ف   ألنه  أمر صعب للغاية  د  يعتعتير من أكير الشر

ً
يتعدى نظرا

كات المقيدة بحجم   كات    ،المرصيةالبورصة  الشر وبالتاىلي ال يمكن طرحها ولكن قد يتم طرح الشر

ي المستقبل كفرصة لالستحواذ أو الطرح
 . التابعة لها ف 

 

اطات  • كة العاصمة اإلدارية الجديدة إعتماد تطبيق األكواد واإلشير ورة إتباع شر تم التأكيد عل رص 

ي  
ف بها ف  يد والجراجاتمشبكة المواصالت و العالمية المعير  من تطوير   راكز التير

ً
، بدال ي

وكافة المبان 

ت األجنبية أكواد مخصوصة جديدة بالكامل، خاصة أن هذا األمر قد يؤثر عل جذب اإلستثمارا

 .
ً
 لألكواد غي  المتداولة عالميا

ً
 لعدم تفضيل العمل وفقا

 

د عل  إلفتتاح العاصمة اإلدارية الجديدة، حيث تم التأكيتم التساؤل حول الموعد المخطط له   •

ورة   ي ظل وجود    كبي  ال حدث  الجيد لهذا التنظيم  الرص 
، خاصة ف 

ً
وي    ج له عالميا منافسات لمدن  والير

فتتاح ، ولكن  لإل  موعد تم تحديد اكير من  أنه    : ومت الرد،  مدينة نيوم بالسعودية  مثلبالخارج  

  ، ي
ت الجدول الزمن   موجهاالزمات العالمية المتتالية غي 

ً
الحي لكفاءة    كما أن اإلهتمام األكير حاليا

خالله،  و الحكومي   من  ستقدم  ي 
النر الخدمات  المواطن  و جودة  يضطر  لمصالح ل  التوجهلن 

 إتقدم  سو المركزية    ستصبحالخدمات    كافةالن    داريةالحكومية والوزارات بالعاصمة اإل 
ً
ونيا ا لذ  لكير

اإلفتتاح د تاري    خ يحدت  لذا لن يتم، لحي الحكومي ل لهمنق   الذين سيتمالموظفي    كافةتدريب   جاري

 ،  فقط  افتتاح ووضع حجر اساس  ليسالن التوجه    ،لمرحلة متقدمةبعد الوصول  اال  
ً
وذلك وفقا

ر  السيد   الجمهورية  ئيس  لتوجهات 
ً
افتتاحها   اإلعالنب  حاليا بعد  مدن جديدة  منها    عن  واإلنتهاء 

 بالكامل. 
 

توفي  عوامل مدى  وتم التساؤل حول  ،  تركيا وسوريا الزلزال الذي شهدته  كارثة  تمت اإلشارة إىل   •

ي  
، تتحمل الزالزل والكوارث الطبيعيةاإلدارية الجديدة لعاصمة  الباالبراج  األمان ومقاومة الزالزل ف 

كود اعل من االكواد االمريكية من خالل نقل تكنولوجيا    قد وضعتلجنة االكواد  أن    : ومت الرد

ي بناء االبراج ال
ي حديثة ف 

 . مير  200 إرتفاعها  ىتتعد نر

 

بتوجيه الشكر   ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة –المهندس/ فتح هللا فوزي قام  ثم إنتىه اللقاء حيث

كة رئيس   - خالد عباسلمهندس / ل يفه اإلدارية الجديدةعاصمة ال شر جتماع  هذا ال لالجمعية بالحضور  عىل تشر

  الهام، كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء

 


