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كة أركان بالم لالستثمار العقاري تمويل طويل األجل بقيمة  ي يمنح شر
 
مليار    1.5تحالف مرصف

وع     “205“ الـ جنيه لتنفيذ المرحلة األوىل من مشر

لتنفيذ  مليار جنيه 1.5العقاري تحصل عىل تمويل طويل األجل بقيمة اركان بالم لالستثمار 

وع   " 205"الـ المرحلة األوىل من مشر

 

ي بقيادة البنك المرصي لتنمية الصادرات بصفته المرتب الرئيسي األولي والمنسق العام ووكيل التمويل والضمان، وبمشاركة 
بنوك    4  نجح تحالف مرصف 

ي أخرى  
ي إبرام عقد تمويل طويل األجل بلغت قيمته    ممثلة ف 

اإلجمالية  كل من بنك اإلسكان والتعمير والمرصف المتحد وبنك قناة السويس وميد بنك ف 

وع  1.5 كة أركان بالم لالستثمار العقاري بغرض تمويل جزء من التكلفة االستثمارية الخاصة بالمرحلة األول من مشر بمدينة    205مليار جنيه لصالح شر

 . الشيخ زايد 

 

 لما يلي ) 
ً
ي التمويل وفقا

مليون جنيه لبنك التعمير واإلسكان،    300مليون جنيه للبنك المرصي لتنمية الصادرات،    650تبلغ حصص البنوك المشاركة ف 

 .  بنك(مليون جنيه ميد  150مليون جنيه لبنك قناة السويس و  150مليون جنيه للمرصف المتحد،  250

 

فت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المرصي لتنمية الصادرات، والدكتور أحمد جالل، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المرصي ل ة  تنميحرص  التوقيع مير

ي رئيس مجلس إدارة المرصف المتحد وحسير   
ف القاض  رئيس مجلس  رفاعي  الصادرات، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير واإلسكان وأشر

ي نائب العضو المنتدب لقاعات االعمال بالمرصف المتحد    بنك قناة السويس والعضو المنتدب ل إدارة  ال رئيس قطاع وإيمان أبو زيد    ونيفير  كشمير

كة أركان بالم لالستثمار العقاري، ومجموعة بدر الدين كل من المهندس ،  االئتمان المصرفي والقروض المشتركة بميدبنك كما حرص  من جانب شر

كة أركان بالم . ممدوح بدر الدين مؤسس ورئيس مجموعة بدر ال  دين والمهندس عمرو بدر الدين رئيس مجلس إدارة شر

 

ي مخاطر االئتمان والقطاعات القانونية،    أيضا لفيف كما حرص  التوقيع  
من كافة قطاعات التمويل من البنوك الممولة وكذا القطاعات المعنية ممثلة ف 

كة أركان   بالم. باإلضافة ال أعضاء فرق العمل من كافة األطراف المعنية بشر

 

لتنمية الصادرات عل تقديرها لكافة البنوك المشاركة حيث ألقت الضوء  ومن جانبها أكدت األستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المرصي 

كات عل أن هذا التعاون ليس األول بير  البنوك الخمسة ي مجال تمويل الشر
   . ولن يكون األخير ف 

 

تضاهي   ممير   ذات طابع  نماذج معمارية  من  كة  الشر تقدمه  بما  إل فخرها  أشارت سلطان  ي سياق متصل 
ا أهم  وف  لتعكس    عالميةاللمعمارية  النماذج 

اتيجية الجديدة لبناء الدولة المرصية الحديثة  . االسير

 

ي  مجلس إدارة  وعل الجانب اآلخر حرص دكتور أحمد جالل نائب رئيس  
البنك المرصي لتنمية الصادرات عل توجيه الشكر لكل األطراف المشاركة ف 

ا بما قدمته 
ً
كة التمويل مشيد ين شر ي مرص وخاصة اركان بالم عل مدار السنير  العشر

ة لتنشيط الحركة العمرانية ف   .الشيخ زايدمدينة األخير

 

 



وعات    وتوفير التمويلدعم    عللدائم  البنك ا   حرص  علواإلسكان  لبنك التعمير    المنتدبوالعضو  مجلس اإلدارة    رئيس-غانم  حسن  كد  فيما أ  الالزم للمشر

ى ي تسهم بشكل    الكير
ي التر ي  إيجابر

 
ي دعم االقتصاد المستدامة    وتحقيق التنمية خلق قيمة مضافة للمجتمع    ف

 
ي ف

 
ايمانا منه بالدور الحيوي للقطاع المرصف

ي جميع المجاالت  
 
 القومي ف

ي مجال التطوير العقاري  و اع
 
كة اركان بالم الرائدة ف ي مع شر

 
ي هذا التحالف المرصف

 
إلقامة مجتمعات عمرانية وتنموية بالمدن  رب عن سعادته بالتعاون ف

ي مجاالت توفير الخدمات، واإلسكان، وفرص العمل.   مما يسهم  الجديدة  
 
ي إحداث قفزة تنموية ف

 
 ف

ك  سعادته بمشاركة بنك قناة السويس حسير  رفاعي رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس عن   عير من جانبه  ي هذا التمويل المشير
 
ف

ي يضم مجموعة من البنوك المهم ضمن 
 
وعات التطوير والتنمية العقارية ذات األهمية  الرائدة بغرض  الوطنية تحالف مرصف والذي  تمويل واحد من مشر

كات يتم تنف كة أركان بالم  يذه من خالل إحدى الشر ي هذا المجال وهي شر
 
ي مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء. الرائدة ف

 
 ومجموعة بدر الدين الرائدة ف

 

ي   د اشا  الحدث، وتعقيبا علي هذا 
ف القاض  ك برئيس المرصف المتحد  –اشر افية عالية التمويل المشير كة  الذي قاده بنك تنمية الصادرات باحير لصالح شر

ي مجال االست
 
 .   بالسوق  العقاري ثمار اركان بالم ومجموعة بدر الدين احد اهم المسثمرين ف

ي انوا 
ي يعيد رسم خريطة مرص العمرانية.  حيث  االستثمار العقاري قطاع  عرب القاض 

ي لمخطط الدولة المرصية ضمن   يابر
 وتعظيم حجم  لتوسع العمراب 

االمر  المحرك االساسي ومباشر للعديد من القطاعات ابرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية.  يعتير القطاع العقاري فاالستثمارات العقارية.  

ي 
 
ي   وتطوير البنية التحتية عمل الرص مزيد من فتحفير  النمو االقتصادي وخلق    الذي يساهم ف

 
.   التح مجال والتوسع ف  ول الرقمي

ي ان المرصف المتحد يعتير 
ي بنك  احد اهم البنوك الداعمة لنشاط االستثمار العقاري بجميع فئاته.  فالمرصف المتحد يعد سابع اكير واضاف القاض 

ضخ  ف 

   . بالسوقاستثمارات عقارية  

 

"بالتعاون مع شركة أركان بالم لإلستثمار    رئيس قطاع االئتمان المصرفي والقروض المشتركة بميدبنك  –  إيمان أبو زيد وقد أشادت السيدة  

لدورهم في دعم القطاع العقاري في مصر بشكل خاص ودفع عجلة التنمية بشكل عام." واكدت أبو زيد على دور ميدبنك في دعم     العقاري

الدول  يتماشى مع خطة  ما  المختلفة وهو  في المشروعات  االستثمار  قطاع  لدعم  التسهيالت  كافة  وتقديم  المستثمرين  الطموحة الستقطاب  ة 

كما ذكرت أبو زيد أن ميد بنك يعتبر هذه الخطوات هي تأكيد على الثقة في ميدبنك وسيره بخطى ثابتة نحو تقديم الكثير من الخدمات   ".مصر

لبنك التوسعية لتحقيق الطموحات المستقبلية في السوق المصرية تحت شعار "نعمل المتميزة في الفترة الُمقبلة ، وذلك في إطار استراتيجية ا

 "لمستقبلك

 

 

ون بالتعاونأشاد   ي بير  فرق عمل البنوك المشاركة    الحاض 
االقتصادية  عكس اهتمام البنوك المرصية بدعم األنشطة والقطاعات    والذيترتيب القرض    ف 

ي 
ة    الذي   العقاريوخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها القطاع    القومي تنعكس نتائجها االيجابية عل االقتصاد    التر يضم العديد من فرص العمل المباشر

ة واألنشطة المرتبطة بالقطاع  ي يتيح أيضا التوسع  والذي وغير المباشر
 بة. المطلو التجمعات السكنية المتكاملة بمعايير الجودة واألمان  ف 

 

ي أكدوا أن القرض سوف يساهم  
وع الـ"   ف  ة البناء والتشييد والتسليم لمشر بالكامل  سيغير خريطة منطقة الشيخ زايد و غرب القاهرة    الذى  "205تشيــــع وتير

 
ا
ي عن مساهمة    فضل

وع ف  ة حيث من    المشر ة وغير المباشر وع حوال    المتوقع أناالستعانة باآلالف من العمالة المرصية المباشر ألف فرصة    57يوفر المشر

 عمل. 

 

وع  "وقال المهندس ممدوح بدر الدين مؤسس ورئيس مجموعة بدر الدين   اكة بير  هيئة المجتمعات العمرانية وأركان بالم ونحن    205إن مشر يعد شر

وع  فخورين بالتعا  وع إل األمام، عل أن يكون مشر ي دفع أعمال تنفيذ المشر
ي تساهم ف 

ي    205مل مع هذه الكوكبة من البنوك، التر
وعات التر أحد المشر

  ، السياحي التجاري،  االقتصادي،  المستوى  القاهرة عل  بمنطقة غرب  مركزية  بمثابة منطقة خدمات  زايد وسيكون  الشيخ  منطقة  ي 
ف  ك بصمة  ستير

، ال  فيهي ، وذلك بالتعاون مع كبار الهيئات. الير ي ، والطتر  " تعليمي

 

البنوك   التوقيع تفقد رؤساء  وع "  والقياداتوعقب  بأركان  205المرصفية مقر مبيعات مشر به    واطلعوا   ا بالز "  الخاص  الماكيت  إعجابهم    وأبدوا عل 

وع الذى   كم عل محور    ١عل أمير  قطعة بمدينة الشيخ زايد بواجهة جنوبية طولها    حيث يقعقلب غرب القاهرة بالكامل    سيصبح بمثابةبتصميم المشر

ة و واجهه شمالية بطول    ٢٦  مشاريــــع االدارية و التجارية  ال و أهم  عل شارع البستان بمدينة الشيخ زايد الذى يضم أشهر   كم ~مير   1.2يوليو مباشر



 

وع  ويشمل   ي  بير   مختلطة    استخداماتالمشر
وع منطقة طبية بها مستشف  عالمي و    و   ةوإداري  ةجاريت  سكنية ووحداتمباب  ترفيهية, كما يتضمن المشر

ة عل محور ثالثة فنادق  و عيادات طبية و دار مسنير  و مدرسة  كم    2وسيشمل نهر بطول   يوليو  26ويقع بموقع ممير  بجوار جامعة النيل ويطل مباشر

وع أدق حيث يراع   والخدمي يحيط بالمنطقة السكنية ليفصل بير  الجزء السكت    ي التفاصيل  المشر
 . تحقق االستدامة وجودة الحياة للعمالء  التر

 

كة أركان بالم حصلت عل القرار   وع الـ"  الوزاريجدير بالذكر أن شر كة تنفيذ  تمهيد األرض حيو   الحفر أعمال    بدأت  قد " و  205لمشر ث تستهدف الشر

ي مبتكر يسهم 
وع عمراب  ي مشر

 
 للمنطقة المنفذ بها.   االستثماريةتحقيق قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد ورفع القيمة   ف

 

وع نحو المخصصة للمرحلة االول من    تبلغ المساحةو  وع والمخطط العام من خالل أكير المكاتب االستش  فدان،  56  المشر ارية  وتم اعداد تصاميم المشر

 (  ة اإلداريةالتجاري المنطقة)مكتب رائف فهمي للمعمار )تصميم الوحدات السكنية(، مكتب الدهان وفريد لالستشارات الهندسية )

 

كة  بوضع التصميمات والمخطط    1رقم    المصنفة  Gensler وقامت شر
ً
وع    التفصيلي عالميا ات دولية،    وتمتلك   master planللمشر سابقة أعمال وخير

 مرص 
 
ى بمختلف دول العالم وف وعات عقارية كير )سافيلز العالمية( لتولي إدارة التشغيل   Savills كما تم التعاقد مع،  وقامت بوضع تصميمات مشر

وع.   للمشر

 

اكة مع فندق كراون بالزا التابع لمجموعة فنادق ومنتجعات    وعقدت  كة أيضا شر كونتيننتالالشر  السكنية ’  فندقية للمنطقة ( لتقديم خدمة  IHG)  انير

Canal Walk Island ي
وع “  ‘ف   . "205مشر

 

ي تعد 
كة أركان بالم لالستثمار العقاري امتداد لمجموعه بدر الدين و التر كات الرائدة  تعتير شر ي    من الشر

ي مجال التطوير العقاري و التشييد و البناء و التر
ف 

ي مواقع مختارة ، مثل 
وعات الناجحة ف  ي المشر

ي نتج عنها سلسلة من النجاحات المتواصلة ف 
ة طويلة و تمتد للعديد من السنوات والتر »أركان«    لها خير

وعات أخرى مثل توسعا »أركان« و»مزار مول«  4و 3و 2و1و»الكرمة  ي اهتمت بتنمية    ، السكت  «  و»كيان  «، وتبع ذلك مشر
كات التر كانت من أول الشر

ي منطقة الشيخ زايد و  
آالف وحدة    5و قد قامت المجموعة ببناء و تسليم اكير من    أكتوبر   6المجتمعات العمرانية و بناء مجتمعات سكنية حديثة ف 

 و االدارية. سكنية وادارة و تشغيل اكير من ربــع مليون مير مسطح من المساحات التجارية 

 

ي لخلق قيمة مضافه ومستهدفة من تلك    وتطوير وتحرص المجموعة عل تنميه  
،كافة األراض  ي

ي قطاع    األراض 
تتمير  المجموعة بسابقة اعمال قوية ف 

ي    وكذلكتعليمي    –ترفيهي    –تجارى    –العقارات الخدمية المختلفة من ادارى  
كات األخرى للدخول ف  وعات مما كان دافع للعديد من الشر إدارة المشر

اكات مع المجموع  . شر


