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يختص بالعقارات المصرية ويُقام تحت رعاية وزارة التجارة

ً »إسكان جلوبل« تُطلق معرض القاهرة الدولي للعقار في »اجلميرا« غدا

تتأهب مجموعة إســكان 
جلوبــــل لتنظيم املعارض 
واملؤمتــرات إلطالق معرض 
القاهــرة الدولي للعقار يوم 
غد االربعاء حتت رعاية وزارة 
التجارة والصناعة وبحضور 
سعادة سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت في فندق 
اجلميرا مبشــاركة مجموعة 
من كبرى الشركات العقارية 
في جمهورية مصر العربية 
الكويــت وتطــرح  ودولــة 
خالله مجموعة متنوعة من 
املشروعات والفرص العقارية 
داخل جمهورية مصر العربية، 
ويستمر املعرض حتى الثالث 
من ديسمبر املقبل وتصاحبه 

فعاليات متنوعة.
وبهــذه املناســبة قالــت 
الشيخة فاطمة حمود الصباح 
رئيس مجلس إدارة املجموعة 
في تصريح صحافي: نطلق 
غــدا أولــى دورات معــرض 
القاهــرة الدولــي للعقار في 
الكويت مبشاركة مميزة من 
شركات ومؤسسات عقارية 
تطرح مشاريع وفرصاً عقارية 
قوية داخل جمهورية مصر 

العربية.
وأضافــــــت: تربــط بني 
الشعبني الشقيقني الكويتي 
واملصــري عالقــات قويــة 
وتاريخ مشــترك ونســعى 
من خالل تنظيم هذا املعرض 
إلى توطيد هذه العالقات ومد 
التعاون االقتصادي  جسور 
تنشــيط  فــي  واإلســهام 
االقتصــادات الوطنيــة لكال 

البلدين.
واستطردت بقولهـــــــا: 
نحرص دائما على أن تكون 
معارض وفعاليات املجموعة 
لــكل  ذات مــردود وعائــد 
املشــاركني فيهــا، فمن جهة 
حتــرص املجموعــة على أن 
حتقق الشــركات املشــاركة 
أهدافها البيعية والتسويقية، 
ومن جهة ثانية حترص على 
ان يحقــق العمــالء والزوار 

أهدافهم االستثمارية.
وأضافــت: إن »إســكان 
جلوبل« وباعتبارها واحدة 
من الشركات الرئيسية العاملة 
في مجــال تنظيم الفعاليات 
واملعارض العقارية، ال تدخر 
جهــدا فــي ســبيل االرتقاء 
العقارية  بصناعة املعارض 

في الكويت.
الصبــاح  واختتمــت 
الشــكر  تصريحها بتوجيه 
لوزيــر التجــارة والصناعة 
الدكتور يوســف العلي على 
رعايته للمعــرض وتقدمت 
بجزيل الشكر جلميع الرعاة 
والشــركات املشــاركة فــي 
املعــرض متمنيــة التوفيق 

والنجاح للجميع.
من جانبــه أعرب الوزير 
التجــاري املصري  املفوض 
في الكويت مدحت عادل عن 
ســعادته بتنظيــم معرض 
القاهرة الدولي للعقار معتبرا 
أن مثل هــذا املعرض يصب 
في صالح االقتصاد الوطني 
لكال البلدين من جهة ويعتبر 
مبنزلة تأكيد على مدى قوة 
ومتانة العالقات بني الكويت 

ومصر.
وأكــد عــادل ان معــرض 
القاهرة الدولي للعقار يحظى 
مبباركــة اجلهات احلكومية 
في جمهورية مصر العربية 
ممثلــة في الهيئــة املصرية 
العامة للمعارض واملؤمترات 
بوزارة الصناعة والتجارة.

العالقــــــــات  وأضــاف: 
واالقتصاديــة  التجاريــة 
بني البلديــن تتميز باملتانة 
والقوة عبر السنني، وحتتل 
الكويت املركز الثالث عربيا 
من حيث حجم االستثمارات 
في مصر بإجمالي استثمارات 
بلغ 15 مليار دوالر، وأبرزها 
االستثمار العقاري الذي يعد 

أحد روافد التنمية.
التبادل  وأضاف: حركــة 
التجاري بني البلدين تشهد 
تطورا ومنــوا مطردا، حيث 
زادت قيمة الصادرات املصرية 
من 263.2 مليون دوالر خالل 
العام 2011 إلــى 475 مليون 
العــام 2015،  دوالر خــالل 
وخالل النصف األول من العام 
احلالي بلغــت 203.1 ماليني 
ارتفعــت  دوالر، وباملقابــل 

قيمة الــواردات املصرية من 
58 مليون دوالر خالل العام 
2011 إلى 109.8 ماليني دوالر 
خــالل العــام 2015 في حني 
بلغــت خــالل النصف األول 
من العام احلالي 31.3 مليون 

دوالر.
وأضــاف: وتبلــغ قيمــة 
فــي  الكويتيــة  املســاهمة 
املشــروعات االســتثمارية 
املقامــة فــي مصــر نحــو 3 
مليارات دوالر أميركي وعدد 
املشــروعات االســتثمارية 

املشتركة 1021 مشروعا.
وأوضــح عــادل أن مصر 
في عهد السيســي استعادت 
مكانتها سياســيا وتســعى 
إلعادة بنــاء اقتصادها وفق 
أســس علميــة وصحيحــة، 
وتعمل اجلهات الرسمية ذات 
الصلة باالستثمار ورؤوس 
األموال األجنبية على تسهيل 
عملية دخول رؤوس األموال 
العربية في االستثمار داخل 
جمهوريــة مصــر العربيــة 
باإلضافــة للقضــاء على أي 
سلبيات تواجه املستثمرين.
وكشــف عادل عن سعي 
الســلطات املصرية لبلورة 
العديد من املشروعات العمالقة 
خالل الفترة املقبلة، معربا عن 
أمله في أن يكون مؤمتر »شرم 
الشــيخ االقتصادي الثاني« 
املزمع عقده في مارس 2017 
استكماال للمؤمتر األول، مثمنا 
الدور الكويتي العظيم الذي 
كان لــه أكبر أثــر في إجناح 

املؤمتر األول.
وأشــاد الوزيــر املفوض 
التجــاري املصــري مدحــت 
عادل باملعارض العقارية في 
الكويت والتي تستقطب عددا 
كبيرا من الشركات املصرية 
لتسويق املشاريع العقارية 

املصرية.
وقال عــادل ان املعارض 
العقارية فــي الكويت قوية 
وهنــاك إقبال كبيــر عليها، 
مشيدا بتنوع فرص االستثمار 
العقــاري فــي مصر ســواء 
القاهــرة أو التجمع او املدن 
اجلديدة أو الساحل الشمالي 
او شرم الشيخ او الغردقة او 
غيرها، وكذلك التسهيالت في 
الدفع التي تتناسب مع دخول 

مختلف األسر.
وأضــاف: نشــيد بجهود 
مجموعــة إســكان جلوبــل 
الداعمة لتنشــيط االقتصاد 
الوطنــي وتقويــة العالقات 
الكويــت وجمهوريــة  بــني 
العربيــة، وســعدت  مصــر 
كثيــرا بالنجاح الكبير الذي 
حققه معرض ومؤمتر النخبة 
العقاري في جمهورية مصر 
العربيــة فــي شــهر يوليو 
املاضــي، وكانت التوصيات 
التي خرج بها املؤمتر متميزة 
وتصب في صالــح التنمية 

والتطوير العقاري.
واختتــم الوزير املفوض 
تصريحه، معربا عن تفاؤله 
القاهــرة  بنجــاح معــرض 
الدولي للعقار ومجددا دعوته 
الكويتيــني  للمســتثمرين 
بالدخول في السوق املصري 
ومتعهدا بتقدمي كل التسهيالت 
التي تشجعهم وتذليل جميع 
العقبات التي قد تعوق ذلك 

األمر.
مــن جانبه، قــال محمود 
عفيفــي الرئيــس التنفيذي 
للمجموعــة فــي تصريــح 
صحافي: نشعر بالفخر ونحن 
نطلــق أول دورة من دورات 
معرض القاهرة الدولي للعقار 
كأول معارضنا املتخصصة 

بالعقارات املصرية.
وأضاف: يندرج املعرض 
حتت مظلة معارض النخبة 
العقارية التي ننظمها والتي 
اكتســبت ثقة عمالئنا داخل 
الكويت وفي منطقة اخلليج 

العربي والشرق األوسط.
واستطرد بقوله: تشارك 
في املعرض مجموعة متميزة 
من كبار املطورين العقاريني 
والشركات املصرية والكويتية 
وتطــرح خاللــه باقــة مــن 
املشاريع والفرص العقارية 
داخل جمهورية مصر العربية.
الكويت  وأضاف: ترتبط 
وجمهوريــة مصــر العربية 
بعالقــات ثنائيــة متميــزة 
الرســمي  علــى املســتويني 

وعن وصف املشروع، قال: 
يقام املشــروع على مساحة 
557 فدانــا، ويضم 3 فنادق 
5 جنــوم علــى شــكل مبان 
التراث  أثرية مستوحاة من 
واآلثار، من بينها فندق على 
شــكل الدير البحري، وآخر 
على أعمدة فرعونية، والثالث 
على شــكل األوبرا اجلديدة 
ومول على شكل معبد الكرنك 
وحديقــة مركزيــة وقاعــة 
مؤمتــرات، الــى جانب عدة 

أنشطة أخرى.

»زيزينيا«
وأعلنــت شــركة أرضك 
للتنمية واالستثمار العقاري 
مشاركتها في املعرض وقال 
د.م.أشــرف دويدار العضو 
املنتدب عن الشــركة: شركة 
أرضك للتنمية واالســتثمار 
العقاري من الشركات املصرية 
الرائــدة في مجــال التطوير 
العقاري حيث بدأت سنة 1998 
كشــركة مســاهمة مصرية، 
ومجلس إدارة شركة أرضك 
يتكون من مؤسسات وبنوك 
وشــركات من اهــم الركائز 
األساســية والداعمة لنجاح 
الشركة كلهم مساهمون لديهم 
باع وتاريخ حافل باإلجنازات، 
مثل بنك االحتاد الوطني وبنك 
فيصــل اإلســالمي املصري 
وشــركة مصــر لتأمينــات 
احلياة وشــركة االســتثمار 
العقاري العربي وشركة الشني 
بالست وشركة جولدن تكس 
لألصواف وشركة سيلك وول 
هاوس وصندوق االستثمار 
العقــاري العربــي املباشــر 
وصنــدوق التأمــني اخلاص 
بالعاملني مبجموعة أوليمبيك 
جروب وبافاريا مصر وشركة 
البالستيك  الشــني لصناعة 
وشركة العرفة لالستثمارات 
واالستشارات وشركة احلصن 
للمنسوجات وشركة جولدن 

تكس للمنسوجات.
الســبق  لنــا  وأضــاف: 
فــي ان نكون أول مــن ابتدأ 
املجمعات السكنية في التجمع 
اخلامس، وجميع مشاريعنا 
بيعت وسلمت بالكامل، وهي 
4 كمباونــدز ســكنية 3 في 
التجمــع اخلامس )زيزينيا، 
زيزينيا جاردن، زيزينيا روز( 
ومشروع ســكني بالشروق 
البريطانيــة  اجلامعــة   -
)زيزينيا فــالورز(، وحاليا 
نقدم خامس كمبوند للشركة 
كمباوند »زيزينيا املستقبل« 
في القاهرة اجلديدة وهو جزء 
من مستقبل مدينة متكاملة 
مخططــة بالكامل )ســكني، 
صحــي،  إداري،  جتــاري، 
تعليمي، فندقــي، ترفيهي( 
وعلى بعد دقائق من العاصمة 

اإلدارية اجلديدة.
وأضاف: هدفنا هو خلق 
مجتمع مبتكر منتج ومختلف 
وهــذا هــو الــذي ابتدأنا في 
اســتحداثه وتطبيقــه فــي 
مشــروعنا اجلديد )زيزينيا 
املســتقبل(، ولذلــك اخترنا 
شعار املشــروع )نقلة ومن 
أول السطر( نقلة في أسلوب 
احلياة، نقلة في تفكيرنا وفي 
رؤيتنا للغد الذي ينتظرنا.

وعن وصف املشروع قال: 
يتميــز املشــروع بتصميــم 
جديد ومختلف قام بتنفيذه 
ود.أكــرم  ميتــو،  د.أحمــد 
فاروق وبالواجهات املعمارية 
املبتكرة، باإلضافة إلى ان %80 
من املشروع مساحات خضراء 
وبحيــرات صناعية وأماكن 
ترفيهية وخدمية واستخدام 
الطاقة الشمســية في إنارة 
الشــوارع وتســخني امليــاه 
ووجــود تراك عجــل وتراك 
مشــي وغيرها من اخلدمات 
التي من شأنها حتقيق النقلة 
التي نطمح لها، ونتيجة لثقة 
عمالئنا في مشروعاتنا وفي 
تاريخنــا جنحنا في حتقيق 
مبيعات مرتفعة في مشروع 
زيزينيا املســتقبل في فترة 
وجيــزة، وأعلنا مــن خالل 
مشــاركتنا كــراع رئيســي 
ملعــرض إســكان جلوبال- 
أول معرض خليجي مصري 
أقيم في مصر شــهر يوليو 
املاضي- عن طــرح مرحلة 
جديدة للبيع كما شاركنا في 
العديد من املعارض احمللية 

والشــعبي، ونعتبر معرض 
القاهرة الدولي للعقار مبنزلة 
إسهام متواضع من »إسكان 
جلوبل« في توطيد وتقوية 

تلك العالقات التاريخية.
فكرة املعرض جاءت من 
شركائنا في السوق املصري، 
حيث دفعت املبيعات الضخمة 
التي حققتها الشركات التي 
شــاركت معنــا مبعارضنــا 
الكويــت  فــي  اخلليجيــة 
وأبوظبــى وقطر العديد من 
الشركات املصرية إلى طلب 
عقد معرض عقاري مصري 

متخصص في الكويت.
وتابــع: يعتبــر املعرض 
فرصــة متميــزة لتســويق 
مشروعات الشركات املصرية 
الكويتــي  الســوق  داخــل 
والتعريف بتلك املشروعات 
والفــرص املتاحــة، والعمل 
على تســليط الضــوء على 
املشروعات العقارية املوجودة 

في مصر.
وواصــل عفيفــــــي فــي 
يقــام  بقولــه:  تصريحــه 
علــى هامش املعــرض لقاء 
ومنتــدى اقتصــادي ضخم 
لرجال األعمــال واملطورين 
العقاريــني مــن اجلانبــني 
الكويتي واملصري للبحث في 
الفرص املتاحة والشــراكات 
واالســتثمارات  واملمكنــة 
املستقبلية وستشارك جهات 
حكومية مصرية في املنتدى 
بهدف التعريف باالستثمارات 
املتاحة والتسهيالت احلكومية 
لتشــجيع دخــول رؤوس 
األموال الكويتية في السوق 

املصري.

»مجموعة عربية«
أعلنت مجموعــة عربية 
لالستثمار العقاري مشاركتها 
في املعــرض. وقال م.طارق 
مجلــس  رئيــس  شــكري 
إدارة املجموعــة إن القطــاع 
العقاري يعد الرهان الرابح 
الفترة  للمســتثمرين خالل 
املقبلة فــي ظل فرص النمو 
املرتفعــة ومعدالت الربحية 
األعلــى بــني األنشطــــــــة 
االستثمارية املختلفة واملثبتة 
من جتارب لسنوات سابقة، 
املهيــأ  املنــاخ  إلــى جانــب 
االســتثمارات  الســتقبال 
اخلليجية بعد اتخاذ احلكومة 
لعدد من اإلجراءات احملفزة 

لالستثمار في القطاع.
وأضاف شكري أن جميع 
املؤشــرات تصب في صالح 
القطــاع العقــاري املصــري 
فــي ظل طلــب متنامي على 
العقــارات لتلبيــة احتيــاج 
حقيقــي للســكن نــاجت عن 
عجز متراكم لسنوات سابقة 
إلــى جانب كونه مخزن آمن 
للحفاظ على القيمة ويحقق 
أرباحا تتجاوز نسبة التضخم 

مبعدل كبير.
وأوضــح أن املعــارض 
العقارية الكبيرة واملؤمترات 
فرصة جيدة ألي شركة تريد 
تسويق مشروعاتها، كما أنها 
تعد آلية قوية للترويج ملعظم 
الفرص االستثمارية املتاحة 
التــي تقدمها  والتســهيالت 
الدولة لالستثمار إلى جانب 
سهولة التواصل بني املطورين 
املصريــني ونظرائهم العرب 
مبا يساهم في إقامة حتالفات 
وتنمية مشروعات بالشراكة.
وأضاف أن شركته أنهت 
املراحــل األخيرة  إجــراءات 
ملوافقــات مشــروع مدينــة 
الشمس وبدأت عقد مقابالت 
مع املستثمرين الراغبني في 
االســتثمار باملشــروع عبر 
الشــراكة خاصة في الشــق 
الســياحي إلى جانــب باقي 
أنشطة املشروع التي تشمل 
مدرسة وجامعة وفندق وهاي 
انــد مول وإن اوت ليت مول 
وإداري وسكني وطبي وسيم 

بارك.
ووقع حتالف تقوده شركة 
مجموعة عربية لالســتثمار 
العقاري مع وزارة اإلســكان 
عقدا لتنمية مشروع العاصمة 
السياحية مبدينة 6 أكتوبر 
بالشــراكة بناء على مذكرة 
تفاهــم بشــأنه وقعت خالل 
القمــة  مؤمتــر  فاعليــات 
االقتصادية بشــرم الشــيخ 

مارس املاضي.

واخلارجيــة والتي شــهدت 
جميعها إقباال كبيرا ملشروع 

»زيزينيا املستقبل«.
وأضــاف: نؤمــن بدورنا 
ومســؤوليتنا املجتمعية - 
املجتمع الــذي نقصده يبدأ 
مبجتمع فريق عمل شــركة 
أرضك وميتد للمجتمع األكبر 
وهو القطاع الذي نخدم فيه 
القطــاع العقــاري، وصــوال 
للمجتمــع األوســع مبعناه 
املعروف، واهتممنا بترسيخ 
املنافســة اإليجابيــة  مبــدأ 
ونرى أن كل قطــاع يحتاج 
لتفعيلــه حتــى يطــور من 
نفسه، وجســدناه في بداية 
2016 بدعوة جنوم كبار مثل 
أنغام وأصالة ألول مرة للغناء 
معا على مسرح واحد، مرورا 
بتركيزنا على التعليم الذي 
يســاعد في تطويــر املجال 
العقاري حيث دعمنا مختلف 
األنشطة الطالبية باإلضافة 
للشــراكة التــي جمعت بني 
شــركة أرضــك واجلامعــة 
األميركية لتقدمي أول برنامج 
عن إدارة املنشــآت في مصر 
بهدف تخريج كفاءات هدفها 
االرتقاء بخدمــة العميل في 
مرحلة ما بعد البيع، باإلضافة 
لشراكتنا مع جامعة القاهرة 
في برنامج املاجستير املزدوج 
»التصميــم العمراني« الذي 
يهدف إلعــادة إحيــاء املدن 
بالتعــاون مــع  التاريخيــة 
جامعة برادنبرج للتكنولوجيا 
بكوتبس، أملانيا وكلية الفنون 
اجلميلــة عمــارة - بجامعة 

اإلسكندرية.

»األساليب«
مــن جانــب آخــر أعلنت 
شــركة األســاليب املتطورة 
»أمكو« مشاركتها في املعرض، 
وصرح رئيس مجلس إدارة 
الشــركة فــؤاد العلــي بأنه 
مت طــرح املرحلتــني الثانية 
والثالثة من احدث مشروعات 
الشــركة مون جاردنز وذلك 
بعد نفاد املرحلة االولى، وهو 
اقرب كمبوند ملصر اجلديدة 
ومطار القاهرة على مساحة 
40 فدانا ويعد افضل اختيار 
للســكن واالســتثمار فهــو 
كمباونــد متكامــل اخلدمات 
)مــول جتاري - مركز طبي 
- نــاد اجتماعي - حضانة 
دولية - مسجد( مبساحات 
وحدات تبدأ من 87م الى 265م 
وفلل دوبلكس بحديقة تبدأ 
من 175م الى 259م بأســعار 

تنافسية.
وأفاد العلــي بأن »امكو« 
سوف تشــارك في املعرض 
املشــروعات  مــن  بعــدد 
السياحية ملجموعة مرسيليا، 
حيث ســيتم طــرح املرحلة 
الثالثة من مشروع مرسيليا 
الند العلمني متكامل اخلدمات 
مبنطقة العلمني أمام مارينا 
7 بجوار قرية بورتو غولف 
مبساحات شاليهات 93م، 113م 
تطل على املمشى وحمامات 

السباحة. 
وأضاف انه سيتم عرض 
باقي وحدات املرحلة الثانية 
من مشروع مرسيليا بيتش 
4 - الساحل الشمالي - على 
مســاحة 130 فدانــا مبنطقة 
خليــج ســيدي عبدالرحمن 
بالســاحل  منطقــة  ارقــى 
الشــمالي وبالقرب من قرية 
مراسي وهايسندا مبساحات 
شاليهات وفلل تبدأ من 75م 

إلى 680م.
وأشــار إلى أنه من ضمن 
املشاريع السياحية التي سيتم 
طرحها مشروع »حياة اليكس 
بــارك« أول منتجع ســكني 
متكامــل اخلدمــات ويتميز 
باالطاللــة اجلديــدة بقلــب 
االسكندرية من حيث املوقع 
املتميز »تقاطع مصطفى كامل 
مع الطريق الدولي أمام شارع 
45« علــى مســاحة 10 أفدنة 
ومستوى التشطيب الفندقي 
الراقي - املساحات من 96م 

إلى 246م.

»وادي دجلة«
مــن جانــب آخــر أعلنت 
شــركة وادي دجلة للتنمية 
العقارية عن مشــاركتها في 
املعــرض، وقال ماجد حلمي 
حبيــب رئيس مجلس إدارة 

الشركة: فخورون مبشاركتنا 
الثانية في معارض مجموعة 
إسكان جلوبل والذي تشارك 
فيه كبرى الشركات العقارية 
في املنطقة، وهــذا املعرض 
يعكــس رغبــة الشــركة في 
توسيع أسواقها على املستوى 
اإلقليمي، خاصة في منطقة 
اخلليــج التي متثــل واحدة 
مــن أعلى املناطق طلبا على 
الوحدات العقارية في السوق 
املصري، وفــي نفس الوقت 
تؤكــد مشــاركة وادي دجلة 
للتنميــة العقاريــة مكانتها 
اإلقليمية املتميزة، وسعيها 
لدخــول أســواق اخلليــج 
وتقدمي منتجاتهــا العقارية 
الراقية للمســتهلك الكويتي 

واخلليجي. 
وأضاف: وخالل مشاركتها 
فــي هذا املعــرض اخلليجي 
الهــام تطــرح وادي دجلــة 
العقاريــة رؤيتها  للتنميــة 
املتكاملــة للتطوير العقاري 
في مصر خالل الفترة القادمة، 
باإلضافة الســتعراض عدد 
من كبــرى مشــروعاتها في 
السوق املصري مثل مشروع 
نيوبوليس مبدينة مستقبل 
سيتي بالقاهرة اجلديدة على 
مساحة 545 فدانا، ومشروعي 
بلومار السخنة ومورانو في 
العني الســخنة على مساحة 
مليون متر مربع و470 ألف 
متر مربع على التوالي، وكذلك 
تطــرح وادي دجلة للتنمية 
العقارية أحدث مشــاريعها 
بالعني السخنة وهو مشروع 
»مــدى« الذي يقــام على ما 
يقرب من مســاحة 320 ألف 
متر مربــع وتنفرد مبوقعها 

املتميز بالعني السخنة. 
وأضــاف: مشـــــــــروع 
نيوبوليس بالقاهرة اجلديدة 
هو أكبــر املشــروعات التي 
تطرحها الشــركة، ويشــغل 
مساحة 545 فدانا، ويضم 14 
ألف وحدة سكنية ودوبلكس 
تقــام على 4 مراحــل، ويتم 
تسليم املرحلة األولى خالل 
4 ســنوات. يبلــغ إجمالــي 
اســتثمارات هذا املشروع 13 

مليار جنيه مصري.
مــن ناحية أخــرى تهتم 
الشركة أيضا بإقامة عدد من 
املشــروعات في أهم املناطق 
الســاحلية التــي تذخر بها 
مصــر، خاصــة فــي العــني 
السخنة التي ستصبح شاطئ 
القاهرة الشرقي بعد االنتهاء 
من تنفيذ العاصمة االدارية 
اجلديدة، هذا إلى جانب قربها 
من منطقة قناة الســويس. 
ولهذا تقوم الشركة بتطوير 
ســتة مشــاريع فــي العــني 
السخنة منها ما مت تسليمه 
بالكامل مثــل »مارينا وادي 
دجلــة« و»بلومــار الــدوم« 
ومنها ما هو حتت اإلنشــاء 
مثل »بلومار السخنة« على 
مســاحة مليون متــر مربع 
ويضم أكثر من 3000 وحدة 
و»مورانو« على مساحة 470 
ألف متر مربع ويضم 2000 
وحدة، هذا إلى جانب أحدث 
مشاريعنا في السخنة »مدى« 
على مساحة ما يقرب من 320 
ألــف متر مربــع حيث تضم 
املرحلة األولى منه 700 شاليه 
تطــل جميعهــا علــى البحر 

مباشرة.
وفي إشارة اللتزامها جتاه 
عمالئها، يقول حلمي: تلتزم 
وادي دجلة للتنمية العقارية 
بعمليات التســليم التي تتم 
في املواعيد التعاقدية املتفق 
عليها، حيث قمنا بتسليم كل 
وحدات مشــروع تيجان )1( 
في زهراء املعادي ويضم 30 
برجا سكنيا بواقع 1728 وحدة 
 River Walk سكنية، ومشروع
في التجمع اخلامس ويضم 
 Canal 100 فيــال، ومشــروع
Residence في سرايات املعادي 
ويضم 40 وحــدة دوبلكس 
ومشــروع بيرامدزووك في 
الســادس من أكتوبر ويضم 
حوالــي 280 وحدة ســكنية 
تتنــوع بني التــاون هاوس 
والتويــن هــاوس، حيث مت 
تســليم املرحلــة األولى من 
املشروع. وهذا باإلضافة الى 
تسليم كل من مشروع مارينا 
وادي دجلــة وبلومار الدوم 

بالعني السخنة.
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