
                                                                
 

 

 
 مليار جنيه لتطوير مول القطامية 1.5ع على تسهيل ائتماني بقيمة مراكز توق

، أحد أكبر مطوري ومشغلي المراكز التجارية في مصر لإلستثمار العقاري مراكزشركة قامت  -2019أغسطس  29القاهرة في 
 ة الجديدةالقطامي المرحلة األولى من مول القطامية، أحدث مشروعاتها التجارية في مشترك إلقامةقرض  عقد توقيعبوالشرق األوسط، 

مليار جنيه من بنك مصر وبنك القاهرة  1.5منطقة شرق القاهرة. وبموجب هذه االتفاقية، تحصل مراكز على تسهيل ائتماني بقيمة ب
نشائية اإل عمليات إستكمالهذا القرض  يتيح لهاوالبنك العربي األفريقي الدولي وبنك مصر إيران للتنمية والبنك العربي الدولي، حيث 

 .     مدينة نصروالقاهرة الجديدة ،مصر الجديدة، المقطم، المعاديحياء ايخدم  الذيللمول التجاري 

ربع، كما متر م 420,000ى اجمالية تصل إل على مساحةالقاهرة الجديدة في  بالقطامية الجديدة ستراتيجييقع مول القطامية في موقع ا
 متر مربع.110,000 جيريةالتأ تهمساحتبلغ 

تطوير مول القطامية هامة ل خطوة لشركة مراكز: "يُعد هذا التسهيل االئتماني العضو المنتدب -السيد/باسل رمزي، يقول هذا وتعليقاً على

، باإلضافة الفتتاح The Parkمثل البارك  مبتكرةالذي يمثل أحدث مشروعاتنا التجارية في القاهرة الجديدة. إّن نجاحنا في تنفيذ مفاهيم 

واهم  سرا  بتنفيذ أكثرمنحنا ثقة كبيرة في اإلسبتمبر القادم،  خالل شهرفي  وافتتاح مول طنطا الشهرفي مول العرب هذا IKEA ايكيا 

 : مول القطامية في ديستريكت فايف"           ة الفريدةتجاريال تنامشروع

عدد من تنفيذ مليار جنيه، من خالل التركيز على  17تجدر اإلشارة أن مراكز تنفذ خطة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها أكثر من 
مبر في سبتالذي يُفتتح و أحدث مشروعات الشركة مول طنطا،يُعد افظات األخرى. وفي القاهرة وعدد من المح كبرىالمشروعات ال

ً  المقام ول من نوعهمول التجاري األالهو  القادم، . في الوقت في منطقة الدلتا براألك انه كما في محافظة الغربية العالمية للمعاييرطبقا
 .    2021افتتاحه عام  متوقعشركة مول المنصورة الذي من الم الينفسه تق

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن شركة مراكز لالستثمار العقاري:
 

الموالت التجارية وإدارة شركة مراكز لالستثمار العقاري هي إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير 
في الشرق األوسط، وتُعد من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة االستخدامات في مصر. تتمتع الشركة بمحفظة متميزة من المشروعات التي 

أعلى اإليرادات المتكررة في مصر. أقامت الشركة أبرز مشاريعها مول العرب في منطقة غرب القاهرة، كما تتضمن قائمة مشروعات الشركة  تحقق
متعدد االستخدامات في القطامية الجديدة  Di5trictمشرو  الذي يُعد أول أبراج سكنية في مدينة السادس من أكتوبر، باإلضافة إلى  AEONمشرو  

الذي من المقرر  المنصورةومول  2020الذي من المقرر افتتاحه عام  مول السالمو في سبتمبر القادم المقرر أن يتم افتتاحه ل طنطا والذي منومو
 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: . 2021افتتاحه في 

www.marakez.net  

www.fawazalhokair.com 

www.arabiancentres.com   
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