
 فى اطار مؤتمر التطویر العقاري الذي تنظمه شركة المال جي تي ام 

 وزیر قطاع األعمال یعلن عن أكبر طرح الراضي حكومیة في مؤتمر التطویر العقاري  

  
  

 كشف هشام توفیق وزیر قطاع االعمال العام في الكلمة االفتتاحیة لمؤتمر التطویر العقاري الثالث الذي
 تنظمه شركة المال جي تي ام ، أن الوزارة انتهت من مهمة ثقیلة تمثلت فى انهاء مدیونیات تاریخیة لصالح
 جهات سیادیة كالبنك القومى لالستثمار، ووزارات البترول والكهرباء، بجانب البنوك التجاریة، الفتًا الى ان

 الوزارة بدأت خطة طموحة لتطویر الصناعات الثقیلة والغزل والنسیج والتى تتمثل فى المحالج وصناعة
 المالبس الجاهزة.

 وأدار الجلسة حازم شریف رئیس تحریر جریدة المال، واستهل البدایة بالتأكید على أهمیة قطاع االستثمار
 العقارى، والذى بات یضم اكثر من جهة حكومیة، وهو ما تجسد فى توجیه الدعوة لوزیر قطاع االعمال
 العام، الستعراض الفرص االستثماریة المتاحة فى مجال االراضى وطرحها  على المطورین العقاریین

 سواء لتنمیتها أو الدخول فى شراكة
 

 وتابع : خالل االیام الماضیة عقدت اجتماعًا مع مسئولى اكبر شركة عالمیة لصناعة معدات الحلج والغزل
 النسیج بهدف الحصول على معدات للسوق المصریة بمعدالت ضخمة، تعنى بشراء نحو نصف انتاجها

 السنوى، ولتمویل تلك الخطط نسعى لطرح أراض بمساحات تتراوح ما بین 40 ألف متر الى 3.7 ملیون
 متر للبیع.

 واستطرد : نركز حالیا على تغییر االستخدامات المحددة لتلك االراضى من النظام الصناعى والثالجات
 والمخازن الى االغراض السكنیة والتجاریة والترفیهیة، وجارى التنسیق مع المحافظات المختلفة لالنتهاء

 من تلك المسألة فى غضون شهر أو شهرین على األكثر.

 وأشار الى ان الوزارة انتهت من تحدید 24 قطعة ارض موزعة على 10 محافظات بمساحات 10 مالیین
 متر ، سیتم طرحها  للبیع فى صورة مزایدة عامة أمام المطورین العقاریین، لتعتبر أول مرحلة فعلیة من
 الوزارة الستغالل تلك االراضى، موضحًا أن الوزارة استعانت بخبرات الشركة القومیة الدارة االصول

 برئاسة رئیس هیئة الرقابة المالیة السابق شریف سامى لتحدید تلك االراضى.

 واوضح أن الیة طرح االراضى على المطورین العقاریین ستتم عبر مزایدة عامة لالعلى سعر، مع منح
 اولویة للسداد النقدى او على اقساط لمدة عامین أو ثالثة او ست، موضحًا ان الوزارة ستتجه فى مرحلة

 الحقة لطرح اراض اخرى بنظام المشاركة مع المطورین العقاریین بعد االنتهاء من المرحلة االولى.

 وأوضح توفیق أن اغلب المحالج المملوكة للوزارة مؤسسة منذ عدة سنوات وعلى مساحات ضخمة، وهناك
 25 محلجا منتشرین فى الدلتا والصعید، وهناك خطة لتطویر وتحدیث االالت فى نحو 10 محالج فقط

 لزیادة انتاجها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالیة، بجانب انشاء محلج جدید، بما یعنى ان هناك حاجة لالستغناء
 على باقى المحالج والتى یقام الواحد منها على مساحة 40 فدان.

 ووعد توفیق باالعالن عن التفاصیل النهائیة للمشروع الضخم خالل اسبوعین على اقصى تقدیر، بجانب
 الكشف عن شروط التأهل والمشاركة فى المناقصات العامة، مع اتاحة كافة المعلومات الالزمة عن



 االراضى على المواقع االلیكترونیة، بما یتیح للمستثمرین وشركات التطویر العقارى االطالع على
 التفاصیل.

 ونصح توفیق شركات التطویر العقارى المهتمة باالراضى للبحث عن شریك محلى بالمحافظات المتواجد
 بها االراضى محل البیع، باعتبارهم األكثر قدرة على فهم طبیعة المنطقة ومتطلبات المواطنین هناك.

 واستكمل :هناك على سبیل المثال نیة لبیع ارض شركة القومیة لالسمنت بعد تصفیتها والتى تبلغ مساحتها
 2.5 ملیون متر، وهذه االرض سیتم طرحها على 5 مراحل، االولى لصالح االغراض االداریة والتجاریة،

 والباقى لالغراض السكنیة وسیتم عرض القطعة الواحدة على اكثر من مطور، للتسهیل فى اجراءات االنشاء
 وتدبیر التمویل، ولكنه رحب فى حالة تقدم مستثمر واحد لشراء المراجل العقاریة وسداد المبلغ نقدًا.

 وأبدى تفاؤله بشان االنتهاء من مراحل ترسیة مزادات االراضى المنتظر بیعها خالل 6 شهور قادمة، كما
 انه لم یتم بیع االراضى دفعة واحدة حتى ال یتم اغراق السوق.

 
 

 وفتح مدیر الجلسة االسئلة للحضور، واقترح أن یمنح الكلمة للمطورین العقاریین الحاضریین للمؤتمر،
 لتبادل االراء حول االستراتیجیة الجدیدة للوزارة، بدأت المداخالت من فتح اهللا فوزى رئیس مجلس ادارة

 شركة مینا لالستشارات، بمطالبة توفیق بالسعى الصدار قرار سیادى بتحدید نسبة من بیع االراضى لصالح
 المحافظات فى محاولة لتدبیر تمویل للمحافظات المختلفة، باالضافة الى تشجیع المحافظین على السیر فى

 الخطة وعدم وجود ایه مفاجآت تعطل االستثمار، وهو ما رد علیه على الفور توفیق بالتأكید أن هناك اتفاق
 بین الوزارة والمحافظین على سداد قیمة متفق علیها تتحملها الوزارة من اول قیمة یسددها مشترى االرض.

 كما استكمل فتح اهللا فوزى باالشارة الهمیة ان توضح كراسة شروط المناقصات بشكل دقیق صالحیات
 مشترى االرض والتصمیمات الهندسیة واالرتفاعات المطلوبة.

 وانتقل الحدیث ممدوح بدر الدین رئیس شعبة االستثمار العقارى باتحاد الغرف التجاریة، والذى أكد على
 ضرورة وضع منظومة متكاملة ما بین الوزارة وباقى الجهات الحكومة كالمرافق القریبة من االراضى

 المعروضة للبیع، لوضع جدول زمنى لتطویر كافة المناطق المحیطة باالراضى،  وتحدید النسب البنائیة،
 قائًال : من غیر المنطقى بیع االرض للمستثمر بمبالغ مالیة وبعد الشراء یفاجئ ببعض التعقیدات.

 ورد توفیق بالقول : نسعى مستقبًال النشاء لجنة تضم كافة المطورین العقاریین لوضع تصور لالحتیاجات
 المطلوبة واالقتراحات الالزمة لضمان النجاح.

 ووجه هشام شكرى رئیس شركة رؤیة لالستثمار العقارى، سؤاًال الى توفیق حول طبیعة تنفیذ المزایدات
 المنتظرة على االراضى، ومدى وجود سعر استرشادى او اللجوء العلى سعر فى المزایدة ؟ وأجاب توفیق :
 سیتم التقییم المبدئى لالراضى، شامل االصول والمبانى الموجودة، وسیتم تحدید سعر استرشادى، وأؤكد أننا

 سنحرص على انتقاء الشركات، وداعب الحضور بالقول : لن نختار الناس اللى بتغلى اسعارها.

 وأكمل توفیق : ال أخفى سرًا عندما أقول أن رئیس الوزراء مصطفى مدبولى أكد فى اكثر من مناسبة على
 ضرورة الجرى وراء المستثمر، مع الزام كل وزارة باالعالن عن الفرص االستثماریة المتاحة، والسعى

 الصدار التراخیص الالزمة لتنفیذها لمساعدة المستثمرین، واعدًا القطاع الخاص بان یكون مشروع بیع 24
 قطعة ارض نموذجًا لتسهیل االستثمار فى الدولة.



 وطلب شریف سامى رئیس مجلس ادارة الشركة القومیة الدارة االصول، الكلمة، واستهلها باالشارة الى ان
 وزیر االستثمار السابق محمود محى الدین اول من بدأ سیاسة التخلى عن االراضى لسداد دیون، وكان هناك

 خطة الستغالل 150 قطعة ارض، ولم یتم انهاءها حتى اآلن، وهو ما دعاه لتوجیه اقتراح لتوفیق بعدم
 وضع جدول زمنى محدد لبیع تلك االراضى، لتخوفات من عدم توافر السیولة الالزمة بالقطاع للشراء.

 وأكمل سامى : االولى تطبیق برنامج كاصدار السندات یتمثل فى اعادة تقییم االراضى كل 6 شهور على
 سبیل المثال واللجوء لبیع ایه اراض فى مراحل ما" ورحب توفیق بمداخلة سامى.

 وبعد ذلك فتح مدیر الجلسة باب السؤال للحضور، والذى بدأه المستثمر اسماعیل على بسؤال للوزیر حول
 الشركات المرشحة للمشاركة فى المزایدات وهل ستكون محلیة و أجنبیة، ورد علیه توفیق بالقول : ال أرى
 ما یمنع من مشاركة الجمیع فى المزایدات، فالحكومة تشجع االستثمار االجنبى المباشر، كما أن باب شراء

 العقارات مفتوح لالجانب.

 وقال توفیق أن الوزارة انتهت  من سداد المدیونیات والتى تبلغ 23 ملیار جنیه وتم توقیع بروتوكوالت
 تسویة مع االستثمار القومى والغاز والكهرباء نظیر الحصول على اراض محددةج ارى فحصها من جهات

 حكومیة لنقل الملكیة وانهاء الملف.

 


