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تنظمه »إسكان جلوبل« في الجميرا ويستمر حتى السبت

مشاريع متميزة وعروض حصرية
تنتظر زوار معرض القاهرة الدولي العقاري

تتواصل فعاليات معرض القاهرة 
الدولي العقاري الذي تنظمه مجموعة 
إســكان جلوبل لتنظيــم املعارض 
واملؤمترات في فندق اجلميرا حتت 
التجــارة والصناعة  رعاية وزيــر 
ومبشاركة كبرى الشركات املصرية 
والكويتية وتطرح خالله مجموعة 
من مشاريعها العقارية املتميزة في 

جمهورية مصر العربية.

»ريادة العقارية«
أعلــن أحمد جمــال املدير العام 
لشــركة ريــادة العقارية مشــاركة 
شركته في املعرض، وعن الشركة قال: 
شركة ريادة العقارية من الشركات 
الرائدة في مجال االستثمار العقاري 
داخل التجمع اخلامس، حيث ان كل 
أعمال الشركة داخل التجمع اخلامس، 
والشركة قامت منذ سنتني على فكرة 
اسمها التميز، وتلك الفكرة هي التي 
تقود الشركة في كل مشاريعها وكل 
قراراتها، ما يعني التميز في أماكن 
املشروعات ومواصفات التشطيب، 
وفي نوعية املوظفني داخل الشركة 
ومدى ثقافتهم، والتميز في طريقة 
مقابلة العميل، فإن كلمة التميز هي 
كلمة السر أو كلمة النجاح التي قامت 
عليها الشركة ومازالت مستمرة بها، 
فضال عن أن التميز هو الفاصل في 
أي قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة.
وعن أهم مشــروعات الشــركة 
التــي تطرحها علــى زوار املعرض 
قال: تقدم الشــركة ميني كومبوند 
»القصر« في منطقة القرنفل فيالت، 
عبارة عن 3 فيــالت متجاورة، لها 
حمام سباحة والند سكيب وتشطيب 
كامــل ١٠٠%، أمن، جيم، وهو ميني 
كومبوند متكامــل اخلدمات، وذلك 
من أهم املشروعات املتاحة للبيع.

»معمار مكة«
من جانبها، أعلنت شركة معمار 
مكة لالستثمار العقاري انضمامها 

للشركات املشاركة في املعرض.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة 
احمــد أمبابي حرص الشــركة على 
املشاركة في املعرض والتواجد في 
منطقــة اخلليج العربي لطرح عدد 
من املشــروعات السكنية بالتجمع 
اخلامــس في حــي االندلــس ١ &٢ 
وكمبوند جراند ســيزر وأبوالهول 
بقلب القاهرة اجلديدة بحيث تنفرد 
الشركة بوجود وحدات تسلم فوري 
وبتســهيالت فــي الســداد لعمالء 

املعرض الكرام.

»الديوان«
مــن جانب آخر، أعلنت شــركة 
الديــوان لالســتثمار العقاري عن 

مشاركتها في املعرض.
وقــال املهنــدس نبيــل شــوقي 
رئيــس مجلس إدارة الشــركة عن 
املشاريع التي ســتطرحها الشركة 
خالل املعرض: نشــارك مبشــاريع 
مميزة أبرزها مشروع »جراند ليك 
ريزورت« الذي سيقام على مسطح 
٢٢ فدانا على بحيرة مريوط وينقسم 
إلــى 4 قطاعات األول من 3٢ قصرا 
باتصال مباشــرة مــع البحيرة من 

خالل مجرى مائي.
كما أجنزت الشركة 3 عمائر في 
)بانوراما سيتى( الذي بدأ تنفيذه 

منذ عام ونصف العام.
وعن ثاني مشــروعات الشركة 
قال: نطرح كذلك مشروع »بانوراما 
ســيتي« الذي انتهينا من ٦٠% من 
مرحلته األولى بإنشــاء 3 عمارات 
سكنية ومن املقرر تسليم ١3٠ وحدة 

خالل ٦ أشهر.

»الوطنية«
من جانب آخر، أعلنت الشــركة 
الوطنية إلدارة املشروعات مشاركتها 

في املعرض.
وعن الشــركة قال ســامح أمير: 
الشركة الوطنية إلدارة املشروعات 
شركة مســاهمة مصرية تعمل في 
مجال االســتثمار العقــاري وإدارة 
املشــروعات منذ ١٦ عاما. وتتواجد 
مشروعات الشركة بكل من القاهرة 
اجلديدة ومدينة الشــروق واملقطم 
وتتميز الشركة بتنوع مشروعاتها 
والتجاريــة  واإلداريــة  الطبيــة 
والسكنية والساحلية وتقدم الشركة 
أفضــل عروضها وخصوماتها على 
كل املشروعات املطروحة خالل فترة 
املعرض مع أفضل عروض األسعار 
وتنوع بأنظمة السداد حتت شعار 

العقار أفضل استثمار.

»الحياة للتخطيط العمراني والتنمية«
مــن جانب آخر، أعلنت شــركة 
احلياة للتخطيط العمراني مشاركتها 
في املعرض، وقــال منصور طاهر 
نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة 
عن هذه املشاركة: تعد شركة احلياة 
للتخطيط العمرانــي والتنمية من 
كبرى شــركات االستثمار العقاري 
منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهي شركة 
مساهمة مصرية برأسمال مصري، 
حيث اهتمت الشركة مبشروعاتها 
على أن جتمع بني كل عناصر النجاح 
مــن الرقي والتنوع مــع االختالف 

واخلصوصية والترفيه، ومواكبة 
من الشــركة للتطويــر والتحديث، 
وتلبيــة لرغبــة عمالئها توســعت 
الشــركة مبشــروعاتها لتمتد على 

طول الساحل الشمالي.
وعن أبرز مشروعات الشركة قال 
طاهر: من ابرز املشاريع التي نطرحها 
مشروع »احلياة جاردنز-الساحل 
الشمالي« ومشروع »قصر بيانكي« 
بأرقى مناطق االســكندرية وقد مت 
تســليمه بالكامل ومشــروع »نيو 
اليكس« مبدينة احلمام ومت تسليمه 
بالكامل ومشروع »فينيسيا األبيض« 
ومت تسليمه بالكامل ومشروع »ريف 
ملار« وهو أراض زراعية ومت بيعه 
بالكامل ومشــروع »الميرا بيتش« 
الساحل الشمالي ومت بيع املرحلتني 
األولــى والثانية، وجــار البيع في 

املرحلة الثالثة واألخيرة.

»بلو ستارز«
من جانب آخر، أعلنت شركة بلو 
ستارز لالستثمار السياحي مشاركتها 

في املعرض.
وصرح املهندس هاني رشــدي 
رئيــس مجلس ادارة الشــركة بلو 
ستارز التي تقوم بإنشاء وتشييد 
مشروع اويستر بأي مبدينة مرسى 
علم بأنه قد مت اجناز نحو 4٠% من 
اعمال البناء اخلاصة باملشروع والذي 
يعد من ابرز املشــاريع التي ستتم 
اقامتها في مرسى علم خالل الفترة 
القادمة، حيث انه يقدم فكرة جديدة 
من نوعها يتم تطبيقها ألول مرة في 
مصر وهي امكانية امتالك شــاليه 
ملكيــة كاملة داخــل فندق 5 جنوم 

مجهزة بالكامل.
من جانبــه، قــال م.هاني منير 
العضو املنتدب بالشركة إن الفترة 
القادمة ستشــهد طفرة عقارية في 
مدينة مرسى علم، حيث إنها ستصبح 
الوجهة السياحية والعقارية االولى 
بالبحر االحمر لتوجــه العديد من 
املســتثمرين إلقامــة مشــروعات 
ســياحية وعقاريــة بهــا، حيث ان 
مرسى علم قد احتلت مراتب متقدمة 
فــي التصنيفات العامليــة وتعتبر 
من أفضل الوجهات السياحية على 
مستوى العالم ملا يتوافر بها محميات 
طبيعية )بحرية وبرية( ولتميزها 

مبناخ معتدل طوال العام.

»تعمير لإلنشاءات«
من جانبها أعلنت شركة تعمير 
لالنشاءات مشاركتها في املعرض، 
وقــال املهندس أشــرف ابو ضيف 
مدير عام الشركة عن هذه املشاركة: 
نطرح خاللها مجموعة من مشاريعنا 

املتميزة.
وأضاف: تتميز الشركة باختيار 
املدن اجلديدة )القاهرة اجلديدة - 
مدينة الشروق - مدينة العبور - 

في السوق املصري أال وهي املشاريع 
الســكنية( من خــالل إيجاد افضل 
املواقــع مثــل )التجمــع اخلامس، 
املعادي، مدينة هليوبوليس اجلديدة( 
وشراكة افضل املستثمرين وتوظيف 
امهــر املعماريــني واملصممني أيضا 
ألن السعي لألفضل سيضع الشركة 
دائما في املقدمة وسيمكنها من تقدمي 
افضل خدمة وتلبية جميع مطالب 

عمالئها لنيل ثقتهم.

»ابن سينا للقرى والفنادق السياحية«
وأعلنت شركة ابن سينا للفنادق 
والقرى الســياحية مشــاركتها في 
املعرض، وقال احمد القاضي رئيس 
القطاع التجاري في الشــركة: تبدأ 
الشركة برئاسة م.عاطف قرني مع 
جمعية تنمية املجتمع احمللي بهيئة 
املستشــفيات واملعاهــد التعليمية 
بتنفيذ باكورة مشروعاتها في السوق 
املصرية مشروع »سيسليا الجونز« 
مبدينة مرسى مطروح على مساحة 
١٢3 فدانا بتكلفة 85٠ مليون جنيه.
وأضــاف: مت فتح باب تســويق 
واإلعــالن عن املشــروع في مارس 
٢٠١3 ومت البدء في التعاقدات ٢٠١4، 
وذلك بعد إصدار جميع املستندات 
والتصاريــح الالزمــة للعمل ومن 
املنتظر بدء تســليم أولــى مراحل 
املشــروع في أواخر ٢٠١7، تشغيل 
٢٠١8 الفتا الى أن املرحلة ســتكون 
مكتملــة البنــاء والتشــطيب وفقا 
ملخططات الشركة ومنحت الشركة 
نفسها مدة ستة اشهر إضافية لتالفي 
أي طــوارئ في عمليــة التنفيذ أو 
حدوث معوقات فــي ظل اضطراب 
سوق البناء والتشييد بصفة خاصة 
واألوضاع العامــة للدولة بصورة 

عامة.
وأشار إلى أن الشركة تتيح أنظمة 
سداد متعددة، الفتا إلى أن الشركة 
تتبنى نظاما اســتثنائيا يستهدف 
خدمة العمالء والراحة في الســداد 
وعدم الضغط، حيث ان مقدم التعاقد 
بلغ ١5% وتقسيط باقي املبلغ على 
دفعات متساوية على مدة تصل إلى 

ست سنوات كاملة دون فوائد.

»بروجيكت«
مــن جانــب آخر أعلنت شــركة 
مشــروعات التنميــة واالســتثمار 
العقاري مشاركتها في املعرض، وقال 
املهندس حسام بهاء رئيس مجلس 
إدارة الشــركة إن شركته ستطرح 
مشروع منتجع راق في رأس احلكمة.
وأضــاف: تأتى أهمية مشــروع 
منتجع BLUES في أنها تعكس ملسة 
جمال كنوز مصر في البيئة واملناخ 
مبنطقــة رأس احلكمــة في منتجع 
BLUES ليحقق أهداف الشــركة من 
التطويــر بأن يجمع بني التميز في 
املوقع على الساحل مبنطقة خليج 

مدينة هليوبوليس اجلديدة( حيث 
الفخامة وانتشار املساحات اخلضراء 
الشاسعة والتخطيط اجليد للطرق 
الداخلية وتوفير العديد من اخلدمات 
وتتميز املدن اجلديدة بالهدوء ونقاء 
اجلو والبعد عن التكدس السكاني 
وقربها الشديد من القاهرة عن طريق 
الطرق الرئيســة مثل طريق مصر 
السويس وطريق مصر االسماعيلية 

والطريق الدائري. 
واختتم تصريحه بقوله: رسالتنا 
في شركة تعمير لإلنشاءات تتمحور 
حول االســتثمار الواعي في مجال 
البنــاء والتشــييد لصالــح األفراد 
والهيئــات واملؤسســات اخلاصــة 
واحلكومية من خالل منظومة عمل 
متكاملة تتســم بالكفــاءة واملرونة 
وتلتزم باملصداقية واجلودة والسعر 
املناســب لتحــل املعادلــة الصعبة 
للشــباب وتوفير الســكن املناسب 
لهم وذلك في نطاق جمهورية مصر 

العربية.

»ستار هاوس«
من جانبها أعلنت شــركة ستار 
هــاوس العقاريــة مشــاركتها فــي 
املعرض، وقال جرجس يوسف رئيس 
مجلس إدارة الشــركة في تصريح 
صحافي عن املشــاركة: تعد شركة 
ستار هاوس لالستثمار العقاري من 
الشركات الرائدة في مجال االستثمار 
والتطوير العقاري مبدينة القاهرة 
اجلديدة ومدينة الشــروق ومدينة 
هليوبوليــس اجلديدة ومدينة بدر 
ومبا اكتســبته من خبرة تزيد عن 
عشر سنوات وذلك من خالل تنفيذ 
أكثر من 4٠ مشروعا ما بني عمارات 
وفيالت ســكنية ومــوالت جتارية 
جميعها ملك للشــركة ما مكنها من 
حتقيــق مكانة مرموقة في ســوق 
العقــار املصــري خالل الســنوات 

االخيرة. 

»انتجريتد سولوشن«
مــن جانبهــا أعلنــت شــركة 
انتجريتد سولوشن مشاركتها في 
املعــرض، وقال شــادي عبد املنعم 
ســعيد رئيــس مجلــس اإلدارة ان 
 Integrated Solutions مهمة شــركة
لالستثمار العقاري هي توفير اخلبرة 
العقارية  واخلدمات واملشــروعات 
املتميزة في ســوق مصــر املتنامي 
لالستثمار العقاري باستخدام افضل 
املصادر وبالتخطيط السليم وتقدمي 
مبان على اعلى مستوى من اجلودة 
والذوق بهــا كل اخلدمات واملرافق 
املمتازة لتتبوأ مكانتها بني الشركات 

العمالقة في هذا املجال.
وأضاف: تتمثل رؤية الشركة في 
تصميم وتنفيذ افضل املشروعات 
العقاريــة بكافة فروعها )التجارية 
والطبية واإلداريــة واألكثر رواجا 

رأس احلكمة وما بني الرمال ومياه 
البحــر الفيروزيــة لترســم لوحة 
بانورامية ال تتكرر إال مع الوحدات 
التي يتم بناؤها على مرتفعات لتوفر 
رؤية كاملة للبحر مباشرة ولتتميز 
باخلصوصيــة من جهــة والتحكم 
بكثافة اإلســكان داخل املنتجع من 
جهة أخرى وتوفير مساحات شاسعة 
من املياه فــي البحيرات الصناعية 
وحمامــات الســباحة املتنوعة مع 
أكبــر Crystal lagoon في الســاحل 
الشــمالي على مساحة 35٠٠٠ متر 
بقلب املنتجع مع انتشار الكافيهات 
واملطاعم بأشــكالها املختلفة عليها 
وعدد 3 اكوا بارك متفرقة باملنتجع 
بطريقة متنع التكدس على األلعاب 
ألعــاب خاصــة األطفال  ومنطقــة 

ومنطقة مالعب متكاملة. 

»بروفيت«
وأعلنت شركة بروفيت مشاركتها 
في املعرض، وقــال حافظ إبراهيم 
املدير العام للشــركة: متثل شركة 
بروفيــت منوذجا رائــدا في مجال 
االستثمار العقاري مبصر والوطن 
العربــي، حيث تهدف الشــركة إلى 
تقدمي رؤية جديدة لشركات االستثمار 
العقاري من خالل منظومة متكاملة 
من اخلدمات املميزة والراقية، حيث 
االهتمام بــأدق التفاصيل التي من 

شأنها حتقيق رضا العمالء.
وعن املشــاريع التــي تطرحها 
الشــركة خالل املعــرض قال: تقدم 
شركة بروفيت العديد من املشروعات 
التجمــع اخلامــس  املتميــزة فــي 
مبساحات متنوعة، وبأرقى وأفضل 
املواقع املختلفة، وأجمل الواجهات، 
وأجود التشــطيبات، وبالقرب من 
جميع املناطق اخلدمية والترفيهية 
في مختلف مناطق التجمع اخلامس، 
وبالقرب أيضا من العديد من املناطق 
احليوية واملراكز التجارية واملباني 
اإلدارية اخلاصة بالشركات والبنوك 

الكبرى.

»العاصمة«
وأعلنت شركة العاصمة للتشييد 
وإدارة املشــروعات مشــاركتها في 
املعرض، وقــال محمد فؤاد رئيس 
مجلس إدارة الشــركة عن شركته: 
تتخذ شركة العاصمة للتشييد وإدارة 
املشروعات فخامة البناء هدفا لها، 
وفي سبيل الوصول لهذا الهدف يبذل 
كل فرد من فريق عمل الشــركة كل 
جهد بداية من اختيار املوقع األميز 
مــرورا بأجمل تصميم وأدق تنفيذ 
حتى الوصول الى تسليم أفخم وحدة 
سكنية لعميل العاصمة الذي نعتبره 
أحد أفراد أسرة العاصمة منذ اليوم 

األول للتعاقد.
وأضاف: انطالقــا من هذا الفكر 
نقدم لعمالئنا األعزاء بالكويت عددا 
من املشــروعات مبساحات ومواقع 
مختلفة، كما نقدم عروضا حصرية 
خاصــة لعمالء املعــرض ونأمل ان 
حتوز منتجاتنا رضاكم وأن حتوز 

العاصمة ثقتكم.

»امتالك«
وأعلنت شركة امتالك العقارية 
مشــاركتها في املعرض، وقال زياد 
االمام العضو املنتدب للشركة: تعتمد 
الشركة نهجا واضحا في عملها حيث 
تقوم بدراسة السوق بطريقة جيدة 
وذلك من خالل دراســة املنافســني 
واملشــاكل التي تواجههــم وكيفية 
التغلب على هذه املشاكل ومن هذا 
املنطلق نبدأ بتطوير انفسنا لتجنب 
الوقوع في مثل هذه األخطاء، وبعد 
ذلك دراســة الســوق نفسه وكذلك 
العميل وما احتياجاته وما الشريحة 
السعرية التي يريدها وكذلك نظام 
الدفــع، هذا باإلضافة الى ان القدرة 
التمويلية للشركة ممتازة جدا بشكل 
يساعدنا في خلق فرص استثمارية 

جيدة.
التي  وعــن مشــاريع الشــركة 
تطرحها خالل املعرض قال: نطرح 
مشروعا مميزا يقع في املنطقة ما بني 
رأس احلكمة ومرسى مطروح وهي 
منطقة استثمارية عليها اقبال شديد 
في هذه الفترة، فالبحر هناك هادئ 
وليس به أمــواج عالية مما يجعل 
الســباحة اســهل، في هذه املنطقة 
فكرة املياه املسحوبة من البحر أدت 
الى خلق جزر مائية داخل املشروع 
وعلى جزيرة من هذه اجلزر انشأنا 
اكبر ماله مائية في الساحل الشمالي 
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»المركز العالمي«
مــن جانبهــا تشــارك مجموعة 
شــركات املركــز العاملي »آي ســي 
جروب« فــي املعــرض، وصرحت 
الشركة عن هذه املشاركة بالقول: منذ 
إنشاء مجموعة شركات املركز العاملي 
عام ١99٦ وهي حتمل ســجال حافال 
مــن االجنازات في مجــال التطوير 
العقــاري على مــدار ٢٠ عاما وذلك 
مبساهماتها في إنشاء وتعمير املدن 
العمرانية اجلديــدة مدينة القاهرة 
اجلديــدة، مدينة الشــروق، مدينة 
العبور، مدينة العاشر من رمضان.

هاني منيرشادي سعيدسامح امير

أحمد جمال

أحمد امبابي

حسام بهاء

أحمد القاضي

زياد اإلمام

جرجس يوسف

محمد فؤاد

أشرف أبوضيف

حافظ إبراهيم

منصور طاهر

جمال: »ريادة 
العقارية« تقدم ميني 

كمبوند »القصر«
في منطقة القرنفل 

ڤيالت

إمبابي: »معمار مكة«
تطرح عدداً

من املشروعات 
السكنية بالتجمع 
اخلامس في حي 

األندلس

شوقي: »الديوان«
تشارك مبشاريع 

مميزة أبرزها
»جراند ليك

ريزورت«

أمير: »الوطنية«
تقدم أفضل

عروضها وخصوماتها
على كل املشروعات 
املطروحة باملعرض

طاهر: أبرز املشاريع
التي طرحتها الشركة 

باملعرض مشروع 
احلياة جاردنز بالساحل 

الشمالي

رشدي: مت إجناز 
نحو 40% من أعمال 

البناء اخلاصة مبشروع 
إويستر باي

مبرسى علم

اإلمام: »امتالك«
تطرح مشروعًا مميزاً 

يقع في املنطقة
ما بني رأس احلكمة 

ومرسى مطروح

القاضي: »ابن سينا« 
تبدأ بتنفيذ باكورة 

مشروعاتها في السوق 
املصرية مشروع 

»سيسليا الجونز« 
مبدينة مرسى مطروح


