
خالل مراسم توقیع بحضور رئیس الوزراء ووزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة

اإلعالن عن اختیار تحالف أمریكي ثالثي بعملیة طرح تطویر وإعادة تأھیل مجمع التحریر باستثمارات تتعدى
أمریكيدوالرملیون200

لتحقیقاألصولواستغاللتطویرفيالسیاديالصندوقاستراتیجیةیعكسعالميمستثمرمعاالتفاقالسعید:
أعلى العوائد

نموذجاًنخلقأنونأملالفرصةتلكمنلالستفادةوالعالمیةالمحلیةالشركاتكبرىمنكبیرإقبالسلیمان:
لتعظیم العائد من أصول الدولة والحفاظ على قیمتھا المعماریة وخلق قیمة مضافة لألجیال القادمة

التحریرمجمعتأھیلوإعادةبتطویرالفائزالتحالفإعالنالوزراءمجلسرئیسمدبولىمصطفىالدكتورشھد
األمریكیةكابیتالأوكسفوردومجموعةاألمریكیةفینتشرزجلوبالمجموعةیضمثالثيأمریكيتحالففازحیث

إدارةمجلسورئیساالقتصادیةوالتنمیةالتخطیطوزیرةالسعید-ھالةالدكتورةبحضورلالستثمار،العتیبةوشركة
صندوق مصر السیادي، والسید/ أیمن سلیمان- الرئیس التنفیذي لصندوق مصر السیادي.

متخصصینالعالمأنحاءكافةمنوشركاءمطورینجذباستھدفتطرحعملیةبعدالفائزالتحالفاختیارجاءوقد
بأفضلاألمریكيالتحالفلیفوزتحالفاتثالثإلىتصفیتھمتموقدالتحریر.مجمعواستخدامتأھیلإعادةفي

أمریكافيالتاریخیةالمبانيمنمجموعةلتطویرثریةأعمالبسابقةالتحالفتمتعإلىباإلضافةومالي،فنيعرض
والقارة األوربیة.

التنفیذيالمدیر-إلھاميعمروالمھندس/من:كالًبالتوقیعوقاماألمریكيالتحالفاختیاراتفاقیةتوقیعوتم
إدارةمجلسرئیسالنجر-راندالوالسید/اآلثاروتطویرالعقاريواالستثمارللسیاحةالفرعيمصرلصندوق
كابیتالأوكسفوردمجموعةإدارةمجلسورئیسالمؤسس–راتلیدج/جونوالسیدفینتشرز،جلوبالمجموعة

منیرالمھندس/التوقیعحضركمالالستثمار،العتیبةبشركةاألعمالتطویرقطاعرئیسشكري-عمرووالسید
الجزایرلي – ممثل التحالف في مصر- وباقي أعضاء التحالف وأعضاء من فریق عمل صندوق مصر السیادي .

ماوھوأمریكيدوالرملیون200منأكثرإلىالتطویرعملیةفيضخھاسیتمالتياالستثماراتإجماليتصل
العالمیةالخبراتأعرقیضموالذيالفائزاألمریكيالتحالفخاللمنمصريجنیھملیار3.5منیقرب

مجموعةھيفینتشرزجلوبالمجموعةتعدحیثالكبرىبالعواصمالتاریخیةالمبانيتطویرفيالمتخصصة
كمااألوسط،بالشرقالتطویرفرصتعزیزفيالواسعةالخبراتذاتوالشركاتالكوادرأفضلتضمأمریكیة

آخروتتضمنالتنمویةالمشروعاتأفضللتنفیذوالشركاتاألفرادمنتحالفاتتكوینفيالمجموعةتتخصص
كابیتالأوكسفوردمجموعةتعتبرحینفيالتاریخیین،باركوبیكونكورتمالدونمجمعمبانيالشركةمشروعات



سابقةوتشملالتاریخيالطابعذاتتلكبخاصةالفنادقوإدارةتطویرفيالمتخصصةالمجموعاتأكبرمنواحدة
أحدلالستثمارالعتیبةشركةوتعدبشیكاغو،ورینساسھاوسولندنبكالیفورنیاجورجكینجفندقالمجموعةأعمال

القطاعاتمنالعدیدفياالستثماراتتعزیزفيالشركةوتتخصصالعتیبةمؤسساتلمجموعةالتابعةالشركات
المختلفة من خالل عقد شراكات ناجحة وخلق حلول تنمویة رائدة.

الفنیةالدراساتبإعدادبالصندوقالعملفریققامانبعدالمجمع،فيالسیاديالصندوقمعالشراكةنموذجسیكون
األخرى.التطویرمكوناتوإدارةبتمویلالتحالفویقوماالجلطویلانتفاعحقعقدخاللمنالمساحي،والرفع

Adaptive(بنظامالتحریرمجمعتأھیلوإعادةتطویرجاء Reuse(ًمصرصندوقالستراتیجیةاستمرارا
األصولفيالمشتركاالستثماروتشجیعالمصريالسوقإلىأجنبیةاستثماراتجذبتستھدفوالتيالسیادي
علىالحفاظشأنھامناقتصادیةاستدامةتحقیقیضمنماوھوالدولةأصولقیمةتعظیمبھدفللدولةالمملوكة

أولئكبخاصةالعالمیینالمطورینكبرىاستھدافتموقدالقادمة.لألجیالعوائدخلقجانبإلىوصیانتھالمبنى
إعادةأنإجراؤھاتمالتيوالدراساتاألبحاثأثبتتحیثالتاریخيالطابعذاتالمبانيتطویرفيالمتخصصین

اجتذابعلىسیعملولكنھالسیاحیة،االستثماراتمنالمزیداجتذابفقطلیسشأنھمنالتاریخیةالمبانيتأھیل
Design(تسميوالتيالمبانيمنالنوعھذامثلفيباإلقامةتھتمالسیاحمنخاصةشریحة lifestyle

hotels.(

األكثرالحكوميالموقعكونھالمصريالشعبلدىوالرمزیةالتاریخیةلقیمتھالتحریرمجمعتطویرأھمیةتأتي
لیكونالمبنىتطویرالشأنھذافيالسیاديالصندوقاستراتیجیةوتتضمنالتحریربمیدانالقاھرةوسطفيشھرة
فيالدولةبھاتقومالتيالتطویروجھودطبیعةمعولیتناغمثقافي)–إداري-تجاري-(فندقياالستخداماتمتعدد

منطقة وسط العاصمة والقاھرة الخدیویة.

-السیاديالصندوقإدارةمجلسورئیساالقتصادیةوالتنمیةالتخطیطوزیرة–السعیدھالةالدكتورة/صرحت
فيالمتخصصةالدولیةالشركاتأكبرمن3یضمتحالفمعالتحریرمجمعتأھیلوإعادةتطویراتفاقیةتوقیعبأن

التيوالعالمیةالمحلیةالكیاناتكبرىعلیھتھافتتعالميطرحبعدالكبرى،بالعواصمالتاریخیةالمبانيتطویر
الثقةیعكسماوھوالعالمیة،االقتصادیةالظروفمنالرغمعلىمرةألولالمصريالسوقإلىللدخولتسعى
مصروضعشأنھامنالسیاديمصرصندوقاستراتیجیةإنوقالتالمصري.االستثمارمناخبھایتمتعالتيالدولیة

منالمستثمریناحتیاجاتتلبیةعلىوالحرصاألجنبیةاالستثماراتمنالمزیدجذبحیثتستحقھاالتيالمنزلةفي
تحقیقیضمنماوھوجاذبةاستثماریةبیئةخلقفيتصبوھیكلیةاقتصادیةواصالحاتمتطورةتحتیةبنیةخالل

طبقااإلنجازاتمنالمزیدتحقیقنحوواسعةخطواتحالیاًتخطومصرأنوعلقتالمنشودة.المستدامةالتنمیة
المستدامة".للتنمیة2030مصرواستراتیجیة"رؤیةلـتحقیقاًوذلكالمقررة،التنمویةللخطط

األمریكيالتحالف"باختیارالسیاديمصرلصندوقالتنفیذيالرئیسسلیمان-أیمن/السیدأضافجانبھومن
القاھرةقلبفيممیزةوعالمةعریقحكوميكمبنىمھمتھانتھاءبعدجدیدةرحلةالتحریرمجمعیبدأالفائز،



خطةولتكونواإلقلیمیةالعالمیةالشركاتوكبرىالعالمیةالسیاحةیجتذباالستخداماتمتعددمبنىإلىویتحول
تطویر المجمع وإعادة ھیكلتھ نموذجاً في إعادة استغالل أصول الدولة المصریة.

بھاقامتسوقیةدراسةخاللمنعلميمنھجعلىقامتالتحریرمجمعتأھیلوإعادةتطویرعملیةأنسلیمانوأكد
معیتماشىبماعائد،أعلىتحقیقمعالمبنىواستغاللالستخدامتصورأفضللوضعالعالمیة"كولیرز"شركة
منكبیرةشریحةاستھدافتمالطرح،عملیةخاللومنالبلد.وسطمنطقةتنمیةفيوتطلعاتھاالدولةوخطةرؤیة

المبانيتطویرفيالخبراتصاحبةالكیاناتعنوبحثناالفنیةالنواحيكافةاالعتبارفيآخذینالعقاریینالمطورین
وتمالمتقدمة.التحالفاتبینقویةمنافسةالطرحعملیةشھدتوقدعالمیاً.العواصمكبرىفيتقعالتياألثریة
والفنیةالمالیةالعروضكافةدراسةتضمنتالتيالخطواتمنبالعدیدالمروربعدالفائزاألمریكيالتحالفاختیار
سواءالمتخصصةاللجانمنعددقبلمنوتقییمھعرضھویتماألفضلوالفنيالماليالعرضاختیارلیتمالمقدمة

معالمقدمالعرضتوافقمنللتأكدوذلكالمختلفةاللجانمنغیرھاأوالسیاديمصرلصندوقالتابعةتلك
وتحقیقاألصولإدارةخاللمنالمستدامةاالقتصادیةالتنمیةفيالمساھمةإلىتھدفوالتيالصندوقاستراتیجیة

االستغالل األمثل لھا وفقاً ألفضل المعاییر والقواعد الدولیة لتعظیم قیمتھا واستدامتھا من أجل األجیال القادمة".

للغایةسعداء–"فینتشرزجلوبالمجموعةإدارةمجلسرئیسالنجر-راندال/السیدقالآخر،صعیدوعلى
المبنىتطویرفينساھمأنونأملالضخماالستثماريالمشروعھذابمثلمرةألولالمصریةالسوقبدخول

األولىالخطوةھوالتحریرمجمعمشروعإنالمصري.الشعبلدىوأھمیتھالمبنىبمكانةیلیقبماالتاریخي
المصریةالسوقتشھدھاالتيالملحوظةالتطوراتظلفياألخیرةتكونلنولكنھامصرفياستثماراتناوباكورة

واإلنجازات الكبیرة التي تحققت في السنوات األخیرة".

نعربأن"نود-كابیتالأوكسفوردمجموعةإدارةمجلسورئیسالمؤسس–راتلیدججونالسید/قالحینفي
بالتعاونسعدناكماالتاریخي.التحریرمجمعمبنىلتطویرالمتمیزالتحالفھذاضمنالختیارناامتناننابالغعن

الفندقیةخبراتناتساھمأنونأملالمراحلكافةفيالسیاديالصندوقبھاتعاملالتيالعالیةاالحترافیةومستوى
دوماًلیكونالعریقالمبنىلھذامضافةقیمةوتحقیقبلفندقي،مطوركأكبرالتاریخیةاألصولتطویرفيالواسعة
الضیافةممارساتوأفضلالتكنولوجیاتأحدثالجدیدالمبنىیضمأنننويالقاھرة.شوارعفيرئیسیةعالمة

Design(قطاعوفيمصرفيالفندقةصناعةتاریخفيفارقةنقطةلیكونالعالمیة lifestyle hotels."(

الثالثيالتحالفضمنباختیارنا"شرفنالالستثمارالعتیبةشركةرئیس–شكري/عبیرالمھندسةصرحتكما
ستثريمضافةقیمةالتحریرمجمعتأھیلوإعادةتطویرمھمةأننرىالتاریخي.التحریرمجمعلتطویرالعالمي
لجذبستؤھلنااالستثمارمجالفيالواسعةخبراتناأنثقةعلىنحنالمشاركة.األطرافكافةأعمالوسابقةتاریخ
الدوالراتبملیاراتمشاریعجذبالشركةتستھدفحیثمصرإلىالقطاعاتمختلففياالستثماراتمنالمزید

واالستثماراتالمشاریعمنللعدیدالبدایةھوالتحریرمجمعتطویرمشروعیكونأننأملالمقبلین.العامینفي
الرائدة في المستقبل".



یضمإداريمبنيكأولملكيتكلیفبموجبسنة70إلىیرجعالتحریرمجمعإنشاءتاریخأنبالذكرجدیر
حالیا،التحریر"لـ"مجمعبعدفیمااسمھتغییرتموالذيالحكومة"،"مجمعاسموحملمصرفيالحكومةدواوین

بتصمیمھقامالمبنيالحالي.الوضععلىغرفة1356ومربعمترألف58بنائیةبمساحةدورا13منوالمكون
المعماريالطرازعلى،1951فيمنھاالنتھاءوتم1948عامفيإسماعیلكمالمحمدد.م.المصريالمعماري

شكلھالتحریرمیدانمنھاتخذوالذيالخارجیة،الزخارفمنالخاليالمیسرةالھندسیةاألشكالعلىالقائمالحداثي
الحالي.

عن صندوق مصر السیادي:
وتشجیعالمصريالسوقإلىالخاصالقطاعاستثماراتجذببھدف2018عام)TSFE(السیاديمصرصندوقتأسس

االستثمار المشترك في األصول المملوكة للدولة بھدف تعظیم قیمة وكفاءة تلك األصول بما یساھم في نمو االقتصاد الوطني.
ویسعى الصندوق إلى تعظیم قیمة األصول المملوكة للدولة وإدارتھا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص على الصعیدین

المحلي والعالمي، وذلك بما یسمح بزیادة العائد على تلك االستثمارات إلنعاش خزینة الدولة والمساھمة في االرتقاء بمستوى
معیشة األجیال القادمة. جدیر بالذكر أن الصندوق یعمل من خالل قانون یتیح لھ العمل بأسلوب القطاع الخاص ووفًقا للقوانین

واللوائح التنظیمیة الخاصة بشركات القطاع الخاص. وتتضمن أھدف الصندوق االستثمار في الصفقات التي من شأنھا خلق
المزید من فرص العمل الجدیدة للشباب إلى جانب األدوات الالزمة لتشجیع القطاع الخاص على المساھمة في تنمیة االقتصاد

المصري. كما یعمل صندوق مصر السیادي وفًقا ألفضل الممارسات العالمیة في مختلف المجاالت، بدًء من تركیزه
االستثماري الواضح والمنضبط وحتى االلتزام بمبادئ الحوكمة. ویقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على الصندوق باإلضافة إلى

الجمعیة العمومیة، كما یعد صندوق مصر السیادي أحد األعضاء المشاركین في المنتدى العالمي لصنادیق الثروة السیادیة
)IFSWF.(

www.tsfe.comاإللكتروني:الموقع

عن مجموعة جلوبال فینتشرز جروب:
فرصتعزیزفيالواسعةالخبراتذاتوالشركاتالكوادرأفضلتضمأمریكیةمجموعةھيفینتشرزجلوبالمجموعةتعد

المشروعاتأفضللتنفیذوالشركاتاألفرادمنتحالفاتتكوینھوللمجموعةالرئیسيالھدفویعداألوسط.بالشرقالتطویر
التنمویة.

فيواسعةبخبراتیتمتعونممنالمتخصصینمنوموھوبةومتعاونةمتنوعةمجموعةفینتشرزجلوبالمجموعةفریقیضم
فيمسبوقةغیربخبرةفینتشرزجلوبالمجموعةفيالمشاركونویتمیزالشركات.عملنطاقوتوسیعالخبراتبناءمجال

األعمال.وتخطیطالمعماريالتصمیممجالفيواسعةدولیةبخبرةمدعوماًیأتيماوھوالعقاريبالتطویریتعلقماكل
تشمل حافظة المشاریع التاریخیة التي عملت علیھا المجموعة: جولدن تیراس، ومالدن كورت، وبیكون بارك بشیكاغو.

www.gvgrp.comاإللكتروني:الموقع

http://www.tsfe.com
http://www.gvgrp.com


عن مجموعة أكسفورد كابیتال:
العقاریةواإلدارةوالتطویراالستثمارمجالفيعدیدةجوائزعلىحاصلةدولیةشركةھيكابیتالأكسفوردمجموعة

عملیاتعلىاالستثماریةأوكسفوردأنشطةركزتوقدالتاریخي.الطابعذاتخاصةالفنادقوإدارةتطویرفيالمتخصصة
باإلقامةالمھتمةالسیاحمنخاصةشریحةاجتذابعلىتعملالتيالنطاقوالواسعةالمعقدةالتأھیلوإعادةوالتطویر،الشراء

lifestyle(تسميوالتيالمبانيمنالنوعھذامثلفي design hotels(ذاتالعقاراتمنذلكوغیرتطویر.بجانب
اإلشغال المكثف مثل أسلوب الحیاة المتمیز، والمنتجعات، والوجھات الریاضیة، مراكز التسوق، والمطاعم وغیرھا.

بوسطن،ذلكفيبماللمنتجعات،مختارةوأسواقالمتحدة،بالوالیاتسكنیةمنطقة25فيأوكسفوردمجموعةتعمل
وشیكاغو، ولوس أنجلوس، ومیامي، ونیویورك، وبورتالند، ومینیابولیس، وأوستن، وسان دییغو، وسان فرانسیسكو، وسیاتل،
وتامبا، وناشفیل، والعاصمة واشنطن، وتشارلستون، ونیو أورلینز ومناطق مختارة في فلوریدا. وتشمل أحدث مشاریع الشركة

لندن ھاوس في شیكاغو، وفندق غودفري في ھولیوود كالیفورنیا، وریناسنس في شیكاغو.
www.oxford-capital.comاإللكتروني:الموقع

شركة العتیبة لالستثمار:
شركةتسعىوالمناطق.األسواق،القطاعات،مختلففياالستثماریةالفرصواستغاللبتبنيلالستثمارالعتیبةشركةتقوم

العتیبھشركھتعملالعالم.حولواالستدامةالنمولتحقیقالحلولأفضلوتوفیرالتعاون،مجاالتوخلقاالستثمار،إلىالعتیبة
بالتعاون مع تحالفات دولیھ على مشاریع في مجاالت مختلفة وإحدى ھذه المشاریع وأھمھا عملیھ تطویر مبنى مجمع التحریر.

www.alotaibainvestments.comاإللكتروني:الموقع

http://www.oxford-capital.com
http://www.alotaibainvestments.com

