
وعاليه النجدي رئيس التسويق التنفيذي    مجموعه مكسيم لالستثمار تعيد هيكله المجموعه بتكليف محمد سمير رئيسا تنفيذيا

 للمجموعة 

 

رئيس مجلس اداره المجموعة: التعينات الجديده تستهدف  توجهات استراتيجية جديدة للمجموعة و إعادة هيكلة   - د/محمد كرار •

   استثماراتها ودمج عملياتها التشغيليةمحفظة 

كرار: استراتيجية النمو الجديدة في فترة ما بعد الكورونا  تأكد رغبتنا في إعادة ترتيب أولوياتنا وتكوين محفظة استثمارات   •

 متوازنة مع التركيز على تحقيق التميز التشغيلي وتحسين تجربة العمالء 

  

جموعة مكسيم القابضة لالستثمار عن تعيين محمد سمير السيد في منصب الرئيس التنفيذي ،  : أعلنت م  2021من يونيو   30القاهرة 

حيث سيكون مسئوًلا عن وضع معايير قياسية موحدة للوظائف والعمليات التشغيلية ، وتحفيز نمو أعمال المجموعة الذي يعتمد على  

فها المجموعة في كافة القطاعات التي تعمل بها. باإلضافة لذلك،  الشراكات والصفقات المشتركة، وتوجيه عمليات التوسع التي تستهد

أعلنت المجموعة أيضاا عن تعيين عاليه النجدي في منصب رئيس التسويق التنفيذي للمجموعة، وستكون مسئولة عن صياغة استراتيجية  

ضيافة واستراتيجيات وًلء العمالء. وستعمل  متكاملة لقطاع التطوير العقاري، باإلضافة لصياغة وإطالق المبادرات الخاصة بقطاع ال 

          .القيادتان الجديدتان معاا على تحفيز واإلسراع بوتيرة النمو في المجموعة

ة  وتعليقاا على التعيينات الجديدة في المجموعة، يقول الدكتور كرار : "إننا ننظر للهيكله الجديده باعتبارها إضافة رئيسية جديدة وركيز

ة استراتيجية المجموعة، ودعم فريق العاملين من أجل تحقيق النمو اعتماداا على أفضل الكوادر والمهارات التي تتمتع بسجل  هامة لتقوي 

ا في إطار جهود المجموعة لالستفادة من   حافل من اإلنجازات البارزة في قطاعي التطوير العقاري والضيافة. تأتي هذه التعيينات أيضا

تنمية العقارية ومشروعات الضيافة، وكذلك لتأسيس محفظة متنوعة من اًلستثمارات. من ناحية أخرى، تأتي  قدراتنا المتخصصة في ال

استراتيجية النمو الجديدة في فترة ما بعد انتشار جائحة كورونا لتأكيد رغبتنا في إعادة ترتيب أولوياتنا وتكوين محفظة استثمارات  

        "شغيلي وتحسين تجربة العمالء متوازنة مع التركيز على تحقيق التميز الت 

يتمتع سمير بسجل حافل من اإلنجازات واًلبتكار في قطاع التطوير و الضيافة. ينضم سمير لمجموعة مكسيم لالستثمار بعد عمله التي  

في مجموعة جميره و  قضى فيها حوالي عقدين من الزمن بدوله اًلمارات المتحده شغل خاللهما العديد من المناصب واألدوار القيادية   

كيرزنر انترناشيونال و إعمار للضيافة حيث وصل لمنصب مدير الشركة اإلداري للعمليات والتطوير باعمار اًلمارات. وخالل تلك  

  5فندقاا ومشروعاا سكنياا في   23فندقاا تحت التطوير، كما كان مسئوًلا عن تطوير واداره  أكثر من   17الفترة أشرف سمير علي أكثر من 

موظف. وعلى مدار مسيرته الوظيفية، تمكن السيد   3000دول )اًلمارات/مصر/السعوديه/تركيا/البحرين(، وقاد فرق عمل تضم أكثر من 

ا ًلستراتيجياته المبتكرة في مجاًلت األعمال خاصة مع قيامه بدمج  من تحقيق التميز حيث حصل على عدة جوائز رفيعة في مجاله، تقديرا

        .بهدف تحسين تجربة العمالء، والتوسع في الشراكات الهامة بهدف تقديم خدمات متطورة للعمالءاألدوات الرقمية 

عاما في مجال اإلدارة التجارية لقطاعي الضيافة والتطوير العقاري حتى وصلت لمناصب   25كما تتمتع النجدي بخبرة تمتد ألكثر من 

ا محورياا في نمو ا لعديد من الشركات المدعومة باًلستثمارات الخاصة، وتخصصت في صياغة واإلشراف  قيادية رفيعة، كما لعبت دورا

    .على تنفيذ استراتيجيات العمليات واًلستراتيجيات التجارية في عدة شركات رائدة في قطاعي التطوير العقاري والضيافة

الهيكلة المؤسسية طويلة األجل في المجموعة على وضع  وعلى خلفية اآلثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، ستعمل إجراءات إعادة 

مجموعه مكسيم لالستثمار في مكانة سوقية متميزة تتيح لها اقتناص فرص النمو طبقاا للمستجدات األخيرة في السوق. هذا وستعمل  

كية في تقديم خدمات التصميم  المجموعة على إعادة هيكلة محفظة استثماراتها ودمج عملياتها التشغيلية لتصبح أكثر مرونة ودينامي 

اتهما  اًلستثنائية لعمالئها. ومن خالل اًلعتماد على القيادات الجديدة التي تقود المجموعة خالل المستقبل، وبالنظر لخبراتهما الكبيرة وقدر

ف مع بيئة األعمال الحالية،  على تحقيق النمو والتوسع، ستتمكن مجموعة مكسيم اًلستثمارية من اًلعتماد على أسس تنظيمية متينة، والتكي 

ا نحو مزيد من النمو خالل السنوات العشر القادمة وما بعدها    .والمضي قدما

 

 : نبذة عن مجموعة مكسيم لالستثمار

 



، وهي مجموعة استثمارية خاصة، تتركز أعمالها في التطوير واإلدارة واًلستثمار في  1980تأسست مجموعة مكسيم لالستثمار في عام   

قطاعات السوق العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية و الوحدات الفندقية والوحدات التجارية، باإلضافة إلى قطاع التجزئة.  تتبع كافة  

ارة  المجموعة فلسفة الِملكية التى تتسم باإلنضباط والتوسع المستمر حيث تتماشي القيمة مع سياسية التملك جنباا إلى جنب. وبالتوازي مع إد

الموحدة، وإدارة الممتلكات وأعمال البناءوالتكنولوجيا وخدمات التسويق يضع فريق عمل مجموعة مكسيم لالستثمار خطط للعمل  األصول 

على مدى الساعه دون توقف بهدف زيادة القيمة اًلستثمارية لألصول بشكل كبير، مع خلق مستوى أرقى من المعيشة لعمالئها. تضم  

مليون متر مربع من   5ر والتي يصل حجمها إلى  خمسه مليار جنيه مصري و محفظه اًلراضي محفظة مجموعة مكسيم  لالستثما

العمل   العقارات السكنية و الفندقيه و اًلدارية والتجارية والتجزئة.  يقع المقر الرئيسي لمجموعة مكسيم لالستثمار بالقاهرة، وتواصل حالياا

 يار جنيه في قطاعين السكني والفندقي )الضيافة( ممتدة على مستوى محافظات مصر على تنمية وتطوير محفظتها بما يزيد عن خمسة مل


